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  در علم اخالق یو نقش حسن و قبح عقل ریتاث یواکاو

 1 کوه باد یاسد هرمز 

 
 چکیده

است که همواره از بددو   یبشر یها شهیاند نیادیاز مباحث بن یکی ،یعقل حیو تقب نیتحس
 انیسقراط و افالطون با سوفسطائ انی، مدار گفتگو بوده است، نزاع م یتفکرات انسان یریشکل گ

وجدود دارد   قتیحق اریسنجش و مع یبرا یاصول ثابت و مسلم ایامر بوده است که آ نیبر محور ا
امر بوده است. تا زمان  نیه،ایو عدل یاشعر شهیمنازعه دو اند یمبنا زین یدر تفکر اسالم ر؟،یخ ای

پد  از آن   یبودن حسن و قبح بوده اند، ولد  یو عقل یقائل به ذات شمندان،یاند یهمه  نایابن س
مباحث ،درعلم کالم در بحث از صفات حد    نیگرچه خاستگاه ا دند،یبرگز یگرید کردیرو ،یبرخ
 یبداره اسدتد ل مد    نیخدوددرا  هید در اثبدات نرر  یاست و متکلمان هر دو نحله فکر بوده یتعال

قابل انکار اسدت،   ریچون اخالق، و فلسفه اخالق، غ یگریآن در علوم د رینقش و تاث یکردند، ول
جاودان  یها هیافعال پا یح ذاتموضوع بدان جهت است که انکار حسن وقب نیوضرورت ا تیاهم
 نید خواهد داشت؛ لذا ا یرا در پ یاخالق ییگرا تینموده ونسب یمنتف یواخالق یزشامور ار یرابرا
 نیدرپرتو ا ن،یاست و عالوه برا یاحکام اخالق انسان یهمه  یومبدا المباد  لیام المسا هیدوقض
 نید ا یفیوتوص یلیبه روش تحل  یتحق نیرو ا نیکند، از ا یم دایمعنا پ یاخالق تی،مسوول هینرر

 .قرار داده است یبررس ردمهم را مو
 

 

 كلیدي واژگان
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 .یفاء معتزله ه،ی،عدل یذات ،ییگرا یاخالق،  نسب
 

 

                                                 
 .رانی،رامهرمز،ایآزاد اسالم ،واحدرامهرمز،دانشگاهیحقوق اسالم ی. گروه فقه ومبان1

    Email: asadi.koohbad@gmail.com  
 19/9/1399پذیرش نهایی:  12/4/1399تاریخ دریافت: 



 6 1400بهار    – هسشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 طرح مسأله

 جهدت  در کده  بنیدادی  اهمیّدت  و تاثیر جهت که به  است موضوعاتی از عقلی قبح و حسن
کالمی، فلسدفی ،اخالقدی،    های کاوش ، ودر گوناگون علوم قواعد ساختار و ها اندیشه های گیری

 بدوده  گفتگدو  مددار  وشبهات جدید درفلسفه اخدالق دارد،همدواره  اصول فقه و به ویژ ه درمباحث 
 بدا  سوفسدطاییان  باسدتان  یوندان  فلسدفه  در اسدالم  از پدیش  گرچه (،20،ص1362است،)صفایی،

 آرایدی  صد   فالسدفه  مقابدل  ،در حقیقدت  تشخیص برای انسان ذهن ی مقیاس قرار دادن نرریه
سدوی   از آن بررسدی  و شددند  اشدیاء ذاتدی   قدبح  و حسدن  و عقلی تقبیح و تحسین منکر و کرده

 نبودند متکی سماوی تشریع و شرع خودبه ،درداوری های بودن الهی عین در که یونان ))فالسفه
 "عقلدی  تقبیح و تحسین " شمردن مسلم بدون جستند،و خرد از جایی استمداد نمی و عقل جز و

 بده  را آنهدا   و ثابدت  آندان  بدرای  کردارها، و کارها رشته یک قبح و حسن طبعاً نبود، پذیر امکان
 کدردار  سدنجش  معیار تنها نه عقلی قبح و حسن آنان، نرر در پذیرفتند؛ می موضوع اصل صورت
 به اساس و اصل یگانه پیوسته، جاودان، اخالق اصول ارائه برای بلکه بود، ناپسند و پسندیده های
( ،از ایدن  8،ص1368 سدبحانی، ) ((.گرفتند می بهره اخالق فلسفه عنوان به آن از و رفت می شمار

 و فقه، حقوق  ، اخالق بینی، درعرصه های جهان را متضادی تبعات و آثار آن، انکار یا رو پذیرش
 اشاعره و عدلیه متکلمان نفی و اثبات گیری جهت به آن تاریخی سابقه ی  داشته است ، سیاست

؛ شهرستانی ، بی  82، ص 1362اشعری ،  (گردد. برمی کالم، وزین علم گیری شکل اولیه قرن در
انگیزه اصلی متکلمان  وفالسفه متقدم در تحقی  این موضوع در  مبحث توحیدد ،     (،102تا، ص

اثبات استحاله  صدورفعل قبیح از ذات اقدس احدیت بوده است ، و اصولیان نیز به تناسب روایدی  
، بحث کرده اندد،ولی در مدورد جایگداه     یا ناروایی استقالل عقل ،در به دست آوردن احکام فقهی

ونقش  آن  در علم اخالق  ،  بطور مستقل  تحقیقی انجام نگرفته اسدت ، محققدان معاصدر، بدا     
توجه به شبهاتی که در باره ی نسبیت  واعتباری بودن اخالق  مطرح شده است  ،بده ایدن مهدم    

فلسفه ی اخالق  به بحث و نقض توجه کرده و ارتباط  آن موضوع را با علم اخالق   بررسی ودر 
وابرام آن پرداخته اند ، مرحوم  عالمه  طباطبایی رضوان اهلل تعالی علیه در اصول فلسدفه و روش  
رآلیسم  بامقدمه و پاورقی های مرحوم شهید مطهدری  بده بحدث درایدن بداره ازمنردر فلسدفی        

نیدز ضدمن  طدرح      پرداخته است ، مرحوم دکتر مهدی حایری در کتاب کاوشهای عقدل عملدی   
محققانه ومفصل حسن وقبح عقلی ، در مبحث عقل عملی ارتباط وثی  آن ، با اخدالق را تبیدین   

(، مرحوم آیت اهلل  مصباح یزدی نیز در فلسفه اخالق 195، ص1384نموده است .)حایری یزدی ،
هدد   به این مهم پرداخته  ومالک حسن وقبح  افعال اخالقدی را  رابطده ی فعدل اختیداری بدا      

مطلوب  دانسته است و معتقد است  در بسیاری از مسایل  عقدل قدادر اسدت  روابدی  بدین کدار       
ونتیجه مطلوبش را کش  کند ،  از این رو  احکام اخالقی را دارا ی مالک های ثابت ، دایمی  و 
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،  (42، ص1373مطل   دانسته و درنتیجه قضایای اخالقی را برهانی  می داند .) مصباح یدزدی ،  
آیت اهلل جعفر سبحانی نیز  در کتاب حسن وقبح عقلی  یدا پایده هدای اخدالق جداودان ، ضدمن       
بررسددی مشددروح  فلسددفی تحسددین وتقبددیح  عقلددی ،بدده اهمیددت آن در اخددالق اشدداره فرمددوده 

   ،؛ پاتنم در اهمیت این موضوع در اخالق می گویدد ؛ 165، 122، 8، 3، صص، 1368اند.)سبحانی، 
 موضدوع  دربداره  اندیشه و تفکر ارتقاء و "بدی" و "خوبی" ماهیت به مربوط مسئله ترین بنیادی
این  رو موضدوع تحسدین وتقبدیح عقلدی       ،از( 37 ص ،1387 ، ) پاتنم. است مطرح اخالقی، های

 ایدن  مبنای به نگاهی با حاضر پژوهش ویژه ای است، جایگاه ونقش  دارای اخالق درعلم شری  
 .کند می بررسی درعلم اخالق  را آن بر مترتب احکام و نتایج و ؛آثار قاعده ی بنیادین

 عقلی    معناي تحسین و تقبیح
 طبدع  بدا  آنچده  و(60 ص ،1362  هیجی،) آن فاعل ستایش سزاواری به را خوبی و حسن

 ، 1362 هیجدی،  ) اسدت؛  شدارع  ممددوح  ؛ِیاآنچه( 337ق، ص1398حلی،  عالمه) است؛ سازگار
 بده؛  همده  بازگشدت  کرده اند؛که تعری ( 337ص ق، 1398حلی،  عالمه) کمالی صفت و( 60ص

 سده  این کشا  در تهانوی گردد؛ می باز مدح است متعل  آنچه و کمالی طبع، صفت با سازگاری
 مخالفان و موافقان ،میان اول معنای دو درباره نزاعی بررسی کرده و بر این باور است که  را معنا

 1 م،ج1996 تهدانوی، )  داندد،  می نزاع محل است را  سوم معنای و نیست عقلی تقبیح و تحسین
 اسدت  نقدص  و کمدال  معندای  بده  گاهی: ؛ مرحوم مرفر نیز آورده است که حسن وقبح(667 ص

 و کمدال  قدبح؛  و حسدن  ؛"است قبیح جهل " و "است حسن علم ": گزاره دو این در که ؛آنگونه
 نفسدانی  نقدص  جهل، و است نف  رشد و کمال موجب دانش، زیرا شود، می ،تلقی نف  نقصان
 و تدرس  آنهدا،  برابر در و کمالی صفت انصا ، و عدالت و شجاعت اخالق، در که همانگونه است،
 و سدازگاری  دو، آن دوم معندی  روندد،  مدی  شمار به ،قبیح اند نف  نقص چون انصافی، بی و ستم

 سدازگار  آن بدا  و می شود متلذذ آن از نف  را آنچه است، بدین معنا که؛ نف  با اشیاء ناسازگاری
 در کده  رود، مدی  شدمار  بده  ))قبدیح((  اسدت  متنفر ها آن از نف  که چیزهایی و حَسَن (( )) است

 چیدز،  یدک  خدود  در ،گداهی  گرچده  اسدت،  اَلَم لذت و معنای به اینجا در "قبح و حسن " حقیقت
و  .رنج آور است  یا بخش لذت آن، اثر و نتیجه ولی ندارد وجود شود اَلَم لذت و موجب که چیزی
 ،ولدی  تلدخ  ،همانندد داروی  است متنفر آن از نف  و قبیح خود خودی که به چیز یک گاهی حتی

 آن، عکد   بدر  و گیرد می قرار "حسن" مشمول شود می انسان سالمتی موجب که بدان جهت
 امدور  این اینکه با و آیند می بشمار بد و قبیح مضّر است، سالمتی برای که لذیذی غذای خوردن

 یدا  مقدام  یدا  علدم  آوردن دست به برای که کسی همانند گیرد؛ می انجام نیستند، سازگار نف  با
 همدین  ؛ بده  (218 ص ،1376مرفدر، ) خرد. می جان به را فراوانی های سختی ثروت، یا و آرمان
 آن خوب،: شود می گفته و شده تعبیر مفسده یا مصلحت قبح و حسن از گاهی "اند:  گفته جهت،
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 آن در چه هر و است مفسده آن در که است چیزی آن بد و است مصلحت آن در که است چیزی
 ، سدومین معندای   (218 ص ،1376 مرفدر، )  ".نده بدد   و است خوب نه نباشد مفسده و مصلحت
 عقدال  نزد آن انجام که است ))حَسَن(( چیزی یعنی ،(است عقال نکوهش و ستایش)؛ قبح و حسن
 ،حسن ،عقل ترتیب بدین دانند، می زشت را آن انجام عقال که است آن قبیح(( )) و است شایسته

 در آنچده . نمایدد  مدی  تقبیح را ))قُبح(( مرتکب و تحسین را(( حَسَن)) فاعل و کرده درک را قبح و
 کده  همدین معندا اسدت     است بوده نزاع محل و آراء معرکه ی اسالمی، تفکر سیر گوناگون ادوار

 .هسدتند  آن بده  قائدل  عدلیده،  مقابل، در و قبح و حسن عقلی ادراک ،منکر طر  یک از ،اشاعره،
 بداهت جهت به وجود، که ،همانند امور این که باورند این بر برخی ؛گرچه(218ص ،1376 مرفر،)
 و  شددرح ا سددمی اسددت؛( 53ص ،1377 مددور، ادوارد جددورج)نبددوده،  بددردار تعریدد  بسدداطت و
 ،کده در (40 ص 1383مالصدرا،)  دارد، اقتضا مربوطه چنین  قواعد ؛زیرا(23،ص1382طباطبایی،)

 سدازنده ی اعدم   جزء منزله ی به را مشترکی ،مفهوم اعتباری و انتزاعی مفاهیم در  ای موارد پاره
نمود، وبه تعرید  و   فرض( فصل) خاص  سازنده ی جزء منزله ی  به را مختص مفهوم و( جن )

  چیسدتی  و ماهیدت  دارای و انتزاعدی  مفهدومی  چون خدوبی  ،وشناسایی آن گونه مفاهیم پرداخت 
: گفدت  "خدوبی  " و "حسدن  " تعرید   در تدوان  ولی می است، ماهیت مخصوص ، نیست و حد

 مدی  قدرار  مدوثرتر  یا مطلوبتر وجودی وضعیت در را دیگری یکی که چیز، دو بین است ای رابطه
همانندد سدایر     ذهن به تقریب برای اسمی، شرح صورت به که ( 57 ص ،1371 مدرسی،. ) دهد

 هر در ،(61 ص ،1413 سبزواری، هادی مال)  به تعری  آن پرداخته اند.   بسیی و بدیهی مفاهیم
 گفتده  کداری  بده  حَسَدن؛  اسدت.  سوم ،معنای است نزاع آنچه درباره ی  حسن وقبح مورد صورت
 از فاعدل آن  کده  اسدت  کاری معنای به قبح؛ و شود می ستوده عقالء نرر از آن کننده که شود می
 بده  اسدت  عقدل  حکدم  معنی به عقلی درک این که است، سرزنش و نکوهش مستح  عقال نرر
 در و اندد  عقلی درک چنین منکر اشاعره که(  64 ص ،1382 فیض،)  آن قبح یا فعل، یک حسن
 و تحسدین  از برداشدت  (؛ایدن 401،ص1961)عبددالجبار القاضدی،  .هستند آن به قائل عدلیه مقابل
از منکران این قاعدده    برخی که گونه بوده ،آن انرار دریونان ،معرکه  ، پیش ازاین که بود تقبیح
 دانسته اند؛ یکی از محققان  در باره  مبانی ایدن دیددگاه آورده   انسان را چیزی هر معیار و ؛میزان
 وسدیله  خدود  حواس جز امور ادراک برای انسان چه نیست، حقیقتی واقع) ازنرر آنان( در ": است 
 اشخاص؛ مختل  در هم حواس ادراک و است حسیه مُدرِکات بر مبنی نیز تعقل که زیرا ندارد. ای
 ایدن  عین در.بداند معتبر کند می ح  را هرچه هرک  که این جز نیست ای چاره پ  باشد، ،می
 آیدد  مدی  به ح  هم که اموری و کنند می ،درک دیگری قسم را همان دیگران که داند می که
 ذهدن  بایدد  ناچدار  یکجا، که است این. باشند می متحول و ناپایدار ،بلکه نیستند تغییر بی و ثابت
 نیسدت  حقیقت کنیم می ادراک آنچه که باشیم معتقد یکجا و بدانیم ی امور همه میزان را انسان
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 مباحدث  در اسدالم  این موضوع در  ،ولی(14 ،ص1366 فروغی،)  ".نباشیم قائل حقیقتی به یعنی
 .زیر در این باره پدید آمد های دیدگاه و بررسی شده و طرح فلسفی و کالمی بنیادین

 قبح و حسن به حکم بودن یقین و ذاتی

کده ذاتدی تلقدی     در پاسخ به این سوال بنیادی ، خوبی برای عددالت  وبددی  بدرای  لدم     
 ؟کندمعنایی را افاده می  چه است(( ؛  بد ستم ؛)) یا است(( خوب عدالت )) های؛ گزاره شود، در می
 و داندا  موجدود  هدر  فعل که،  است این ، مقصود ": گوید می باره این در معاصر محققان از یکی

 و قبدیح  ذاتدا  یدا  و زیباسدت  و حَسَدن  ذاتداً  آیدا  است، آزاد و مختار خود کار انتخاب در که توانایی
 و باشدد  مدی  توصی  دو از یکی برای تام علت توانا، و دانا موجود فعل نرریه، این در... نازیباست

 بده  آن، توصدی   در و دارد دنبال به را وص  دو آن از یکی تام، قاطعیت با صورت دو هر در فعل
 و اسدت  زشدت  مطلقداً  وزشدت  زیبا، مطلقاً نرریه، زیبا، این در. ندارد نیاز چیزی به دو، آن از یکی

 قدبح  و حسن به قائل برخی نرریه این برابر در گردند، نمی زایل دو، آن از وص  دو این هیچگاه
 وجدود  قدبح  و حسدن  هدای  زمینه و اقتضاء توانا و دانا موجود افعال در که معنی بدان اند، اقتضائی
 زمینده ی  ، هرچندد  نیست وص  دو آن از یکی برای تام علت مختار، انسان فعل هرگز ولی دارد،
 وصد   ،بدرای  تدام  علت شرایطی هر همیشه درمثالً راستگویی . دارد وجود آن در دو، آن از یکی
 عندوانی  عدروض  خداطر  بده  است ممکن ولی هست آن در حسن های زمینه هرچند نیست حسن
 حاکم نیز کذب جانب در سخن همین نریر حُسن؛ گردد نه قُبح به محکوم "انگیزی فتنه " مانند
 خمد   کلیدات  بداب  ذاتدی  قبح، و حسن در ))ذاتی(( از مقصود ؛ (12ص ،1368 سبحانی،. ) است

 -اسدت  ذاتدی  قدبح  و حسدن  مسئله برای روشن که دو مثال – نیست، زیرا در تصور عدل یا  لم
 بداب  (. وهمچنین  نمی تواندد ذاتدی   14، ص 1368سبحانی، )  نیست نهفته قبح و حسن مفهوم

است  کافی ازموضوع محمول، انتزاع ،در تنهایی به موضوع فرض برهان  باشد زیرا  در این معنا ،
 انضدمام  بده  موضدوع،  اصدل  از ،گذشدته  آن انتدزاع  در کده  است عرضی محمول، آن، مقابل در و

از  . نمدود  توصدی   آن با و کرد انتزاع آن، از را محمول آن بتوان ،تا است نیاز  آن بر ضمیمه ای
 ذاتی نه و است خم  کلیات باب نه ذاتی ذاتی در )) ذاتی بودن حسن و قبح((؛ از این رو، مقصود

 قبح و حسن خارج؛ از استمداد بدون خرد، یعنی، است؛ بودن عقلی همان مقصود بلکه برهان، باب
 چیدز  همه ی از نرر قطع ، با را(( افعال )) مطالعه ، با خرد: سخن دیگر به کند، می درک را افعال
 تقسدیم  گدروه  دو بر -بشری یا باشد الهی فعل خواه- اجتماعی فردی مفاسد و مصالح از حتی ها،
 :دارد ویژگی قبح دو و ،حسن سخن دیگر به کند؛ می

 نیاز بی خود حکم در خرد -2. است "خودکفا " اصطالح به و ،مستقل خود حکم در خرد -1
 نسدبت  و "حسدن  " محمول و "عدل " موضوع درک تنها و است قضیه ارکان از خارج تعلیل از
 ندوع  شان این و است نسبت به اذعان در کافی. گیرد می سرچشمه وا  نف  با آن مقایسه از که
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 ؛ ولدی  (24 ص ،1368 سبحانی،. )است نرری عقل در اولیه، عملی ؛شأن قضایای عقل در قضایا
: دارند جنبه دو ماهیات ": است برهان باب ذاتی به قائل باره این در محققان معاصر از دیگر یکی
 بیروندی  جنبده  ولدی  اسدت؛  ذاتیات و ذات ،همان ماهیات درونی جنبه بیرونی، جنبه و درونی جنبه
 خارج که این با یعنی نیست؛ ماهیت نهاد در اما است، ماهیت خود لوازم از که است چیزهایی آنها،
 سدبیل  بدر  منتهدا  اسدت،  ،ضدروری  حکم  اینجا هم در. نیست تفکیک قابل ذات از است، ذات از

 2×2 مفهدوم  در اسدت،  طدور  همدین  هم ریاضی قضایای در تحلیلی، ترکیبی،نه ضرورت ضرورت
 بده  کندیم،  مدی  اسدتخراج  را 4 عددد  ضروری طور به آن برونی حدود از ولی نیست، نهفته 4 عدد
 عمد ،  مدرزی  برون حدود از و کنیم می شناسایی را دره، کوه، مرزی برون حدود از که گونه همان
 مدی  دسدت  بده  را نقطده  طدول،  مرزی برون حدود از و طول عرض، مرزی برون حدود از و عرض
 فرمدول  این توانیم می آنگاه کنیم، اثبات منط  و فلسفه در را مطلب این شویم موف  اگر. آوریم
 یدک  نیکدویی،  معنای عدل، مفهوم در اینکه ولو بگوییم و ببریم کار به هم اخالقی قضایای در را

 پیددا  ذاتدی   زمه ای عدل، ماهیت برونی روابی از توانیم می نیست، فصلی و جنسی بنیادی جزء
 ذاتدی  لوازم از نیست، موضوع ذات در داخل اینکه با  زمه، این. است نیکویی آن مفهوم که کنیم
 روابدی  ،از ،نیدز بده همدین ترتیدب     "اسدت  قبیح  لم " ی قضیه مورد در. گردد می محسوب آن

 یدا  قبح آن، مفهوم که آید می دست به ، زمه ای ضروری طور به و قهراً  لم، مفهوم مرزی برون
 آن نهدادی  جدزء  حدال  عین در و است ماهیت ذاتی لوازم از امکان که گونه همان و. است زشتی
 و تفسدیر  ایدن  بدا  کده  خالصه، این .است  لم ضروریات و لوازم از نیز قبح نحو همان به نیست،
 متکلمدان  گفتده  بده  تدوانیم  مدی  را "اسدت  قبیح  لم" و "است حسن عدل " های قضیه توجیه،
 در عدداد  را آنهدا  و بدازگردانیم  اولیده  ضدرورات  به فالسفه قول به و عقلی مستقالت به خردمند،
محققدان،   از برخدی  ،( 170 ص ،1384 یدزدی،   حدائری . ) آوردیدم  حساب به عقل اولیه قضایای

 اسدت؛  نداشته ،شیوع قبح و حسن مسئله ی طراّح درعصر ذاتی؛ در معرو  اصطالح ازآنجا که دو
 کده ذاتدی بداب    جهدت  آن از دیگر سوی از و دانسته واقعیت از ،دور را برهان باب به ذاتی تفسیر
 ذهن به قائم آن واقعیت که است خارجی واقعیت یک الماهیه،  زم و است الماهیه لوازم از برهان
 " زیدرا  نیسدت  چندین  ایدن  قدبح  و حسدن  مسدئله  در که حالی در نیست، او واندیشه های انسان
  "عددل  " واقعیت کنار در واقعیتی( طبیعی جمال نه)  اخالقی های ارزش در "زشتی " و "زیبایی

 نهفتده  او درذات  کده  آفرینش، های داده با دو این مقایسه از خرد و عقل بلکه ندارد،  " لم " و
 فاعل و به قلم قضایی در آن نوشته شده است، به حسن اولی و قبح دومی انتقال می یابد و است
 آیدد  مدی  نردر  بده  ولدی  ،(20ص ،1368 سبحانی،. ) کند می نکوهش را دیگری و ستوده را یکی

 نگیدرد،  صورت هم ای مقایسه اگر حتی و است  لم و عدل ضروریات و لوازم از تقبیح و تحسین
 بداب  ذاتدی  عندوان  با ها، گزاره این که هرچند. است حسن نفسه فی عدل و قبیح نفسه فی  لم
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 است. نبوده ،متداول مباحث این شیوع عهد ،در برهان
 داده ارائده  "ذاتدی  ارزش " بدرای   اخالق مبانی کتاب در مور ادوارد جورج که شاید تعریفی

 است، "ذاتی  ارزش نوع؛ فالن گوییم می وقتی "باشد؛  کرده تبیین خوبی به را ذاتی معنای است
 چده  بده  هسدت  اگدر  و نه؟ ؟یا هست ارزش آن ،واجد شی فالن آیا که ، است این صرفاً معنایش
 ؛وی(371 ص ،1388 مدور، ) ".اسدت  بحدث  مورد شیء ذاتی طبیعت به منوط فقی و فقی میزان،
 ارزش از خاصدی  ندوع  هدر  بداب  وقتدی در  )): که است پرداخته تعری  این بسی و شرح به سپ 
 ماهیدت  بده  صدرفاً  میزان، چه به هست اگر و نه یا هست ارزش آن واجد چیزی آیا که گوییم می
 دارم، بیدان  را متفاوت امر دو واحد آن در که است آن منرورم. دارد بستگی موردبحث شیء ذاتی
 در را ارزش و اسدت،  یکدی  و واحدد  دقید ،  معنای به که چیزی ندارد امکان که بگویم خواهم می
 از آن دیگر مجموعه ای در یا دیگر زمان در و باشد، داشته شرایی از ای مجموعه در یا زمان یک

 از ای مجموعده  در یا زمان یک در شی آن که نیست ممکن سان، همین به. باشد نداشته شرایی
 شدرایی  از ای مجموعده  در یدا  دیگدر  زمانی در و باشد داشته میزان یک به را ارزش ، آن شرایی
 مفهدوم  همدان  مبدین  امر این و( 371 ص ،1388 مور،) ((.باشد واجد دیگر میزانی به را آن دیگر،
 گرفتده  از ذات را ارزش ،چدون  ذاتدی  ،ارزش کده  معنی ،بدان است اخالقی های ارزش در اطالق
 گفتگوهدای  اسدت.  معندا  یدک  دارای ای، دوره و شدرایی  هدر  در و امصدار  و اعصار همه ،در است

 وجدود  اخدالق  فلسفه ویژه در به مربوطه، محققان میان در باره این در جذابی، و گسترده پردامنه،
...  و انشدایی؟  ؟ یدا  اند خبری خیر؟ ؟ یا هستند ، توصی  ها گذاری ارزش که، این قبیل از ؛ دارد
که  طدرح وبحدث آن   ( 163 ص ،1389 مقدم، همتی و مروارید) ،(88 ص ،1387 پاتنم، هیالری)

  .ها درجای خود شنیدنی ومهم است

 بده  "اسدت  قبدیح  لدم   " و "اسدت  حسدن  عدالت " های گزاره بودن یقینی غیر یا یقینی 
 خدواه  و یقینی خواه قیاس ماده. برای این قضایا،بستگی دارد مقدمات نوع پذیرش عدم یا پذیرش
 نیست شانش در که معنا ،بدین است حجت اقامه و بیان از نیاز بی خود به خود یا باشد؛ یقینی غیر
 بده  بایدد  ناچار باشد، دوم نوع از اگر و دارد، حجت و دلیل به یانیاز آید، دست به حجت توسی که

 ،ادامده  نهایدت  بدی  تدا  ادلده  سلسله ی صورت این غیر در و شود؛ منتهی بیان، از نیاز بی مقدمات
 در آخر تا و نیابد دست علمی هیچ به هرگز انسان، که آید می  زم: سخن دیگر به و یافت خواهد
(                                                                                             124،ص1372مرفدددر،.)اسدددت بالوجددددان باطدددل چیدددزی چندددین و بماندددد بددداقی جهدددل
 محققان از برخی تحسین وتقبیح است ؛ های گزاره بودن، مشهور و بودن یقینی ،در نزاع که ازآنجا
 قدرار  عقدل  یقدین  و تصددی   ردمدو  ذاتداً  که هستند قضایایی ها، گزاره نوع این که باورند این بر
 و محمدول  و ،موضدوع  ذهدن  که همین و شود می یقین موجب آنها ذات که جهت بدان گیرد، می

 موجدب  قضدیه،  اجدزاء  نفد   و می شود ،پیدا حکمی نسبت به یقین کند، تصور را حکمیه نسبت
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 خوانساری،) .کند می خود ، برای  محمول انتفای و ثبوت ، اقتضای  لذاته موضوع، و شود می یقین
 نقدیض  صدق احتمال ،که است واقع با مطاب  اعتقاد قضایا، نوع این در یقین ؛و(202 ص ،1362
 بده  اعتقداد  بدا  همدراه  نخست این که است، عنصر دو به معنا این در یقین قوام و ندارد، وجود آن

 بده  باشدد  داشدته  وجود -فعل به نزدیک قوه صورت به یا بالفعل - دیگری اعتقاد قضیه، مضمون
 اینکده  دوم و کندد  مدی  را جازم اعتقاد این و نیست ممکن قضیه آن مضمون بطالن و نفی اینکه
 از اعتقداد  ایدن  کده  بود خواهد چنین صورتی ودر.نباشد ممکن اعتقاددوم این رفتن بین از و زوال
 نمدی  جددا  علدت  آن از هرگز صورت این در و باشد آمده ،پدید کرده ایجاد را آن که خاصی علت
مدی تواندد    "سدتم  بودن قبیح " و "عدالت بودن حَسَن " آیا ؛حال(125 ص ،1377 مرفر،. )شود
 سدبب  یدک  بده  نیداز  بددون  عقل و بوده عقل تصدی  مورد ذاتاً: که معنا ،بدان باشد یقینی قضیه
 توجده  بدا  ، همراه قضیه این طرفین تصور که صورت بدین بپذیرد،  را آن گزاره، خودِاین از بیرون
 هرگداه  و کندد  مدی  کفایدت  قضدیه  صدق به قطع حصول و حکم برای آنها، میان نسبت به نف 

 کند می تصدی  را آن آن، به توجه هنگام بالفاصله کند، تصور صحیح بطور را قضیه عقل، حدود
نیست؟ از این رو با توجه به اینکه نزاع اصلی  چنین خیر یا ،(126 ص ،1372 مرفر،. )پذیرد می و

 پرسدش  این به پاسخ از مشهور بودن یا نبودن این قضایا است، لذا ضروری است که پیشبر سر 
 آنهدا  بده  تصددی   بدرای  مقتضی تنها که است هایی ،گزاره مشهورات .پرداخته شود مشهورات به

 نده  و اندد  عقلدی  نه اولدی  رو این ،از نیست فطرت تصدی  مورد ذاتاً قضایا نوع این است؛ شهرت
 ،1362 خوانسداری، .)اندد  مستقرشده نف  در کرده عادت آنها با کودکی آغاز از ذهن چون وهمی،
 قطعدی  تصددی   ی افاده دو هر گرچه که است این ی قیاس ماده دو این میان تفاوت ،(208 ص

 جز، ،واقعیتی مشهورات چون است، معتبر ا مر نف  و واقع با ،مطابقت یقینیات ولی در می کنند،
 آن برابر در بلکه نمی گیرد، قرار کاذب مشهور، دربرابر که است دلیل همین به و ندارد آراء، تواف 

( 140 ص ،1372 مرفدر، ). دارند انکار را آن مردم بیشتر یا همه که ای قضیه یعنی. است "شنیع "
محمدوده در   رااز قسدم آراء  عقلدی  تقبدیح  و تقسدیم مشدهورات؛ تحسدین    ،ضدمن  مرفدر  ،مرحوم

 حفد   کده  هسدتند  قضدایایی  آراء محموده " اینکه به ها آن تعری  از پ  و. داند مشهورات می
 تصددی   مقتضی عمومی، مصلحت رعایت رو، این از و دارد بستگی آنها به انسان نوع بقاء و نرام
 هدا  :ایدن  گویدد  می ؛ "است گشته آنها بر عقال آرای تواف  موجب امر همین و آنهاست پذیرش و

 همگدانی،  توافد   ایدن  منشدأ  و ندارندد  عقدال  تطاب  و تواف  پ  در واقعیتی که هستند قضایایی
عقلدی   قدبح  و حسن از عدلیه، ،وقتی است ؛ بنابراین احکام این عمومی مصلحت به ایشان آگاهی
 کده  اسدت  مشهورات قضایای و محموده آراء ،از قبح و ،حسن که است آن مقصودشان گوید، می
 ایدن  پ  در واقعیتی و کرد ه اند تواف  آنها بر مردم، به مناسب تربیت در آنها تاثیر خاطر به عقال
 بده  مشهورات از قبح و حسن قضایای ،بنابر اینکه(143 ص ،1372 مرفر،. ) ندارند همگانی تواف 
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 قلمداد مصری همه و عصری همه را قضایایی چنین توان نمی نرریه، ی این  پایه بر  آید،  شمار
شدیخ الدریی     .آورد شدمار  به "است جزء از اعرم کل " چون، فطریاتی و اولیات از را آنها و کرد

 و عملی عقل میان تفاوت به ، توجهی استد ل این در او  آید می نرر به ولی نیز براین باور بود،
 عملدی  ؛ عقدل   "عقلدی  قبح و حسن " قضایای در عقل از منرور حالیکه در است، نداشته نرری

 مددرَک  اگدر . آنهاسدت  مدرکات نوع جهت از عقل دو این میان تفاوت.  " نرری؛ عقل است ، نه
 بدا شدیوه ی   ای رابطده  که "است جزء از بزرگتر کل " مانند است دانستنی صرفاً که باشد چیزی
  یدا  دادندی  انجدام  چیدزی  مددرَک  اگر و گویند؛ "نرری عقل " را آن ادراک ندارد، سلوک و عمل
 منکدران . گویندد  "عملدی  عقدل  " آن را ادراک  لدم،  قبح و عدل حسن مانند باشد، کردنی ترک
 باشدد،  عقلی قبح و حسن اگر ": اند گفته قبح و حسن نفی بر استد ل مقام در عقلی قبح و حسن
 کده  چدرا  باشدد؛  داشدته  تفاوتی "است جزء از بزرگتر کل " اینکه به عقل حکم با حکم این نباید
 بدا   بیدان  از اندد،  متفاوت عقل نزد حکم دو این شک، بی اما. ندارند تفاوتی هم با ضروری علوم
 قبح و حسن قضیه مقایسه چراکه. شود می روشن دارد وجود استد ل این در که اشتباهی و خطا
 عقل هرچه اند، کرده گمان ایشان گویا. ندارد وجهی "است جزء از بزرگتر کل " مانند ای قضیه با
 مشهورات ، در قبح و حسن قضیه که حالی در است؛ ضروریات و بدیهیات از کند می حکم آن به
 کده  اسدت  عملی عقل این رود ؛ یعنی می شمار به محموده آراء جزء و بوده داخل اخصّ معنای به
 و اسدت  اولیه ضروریات از که "است جزء از بزرگتر کل " قضیه ی برخال  کند؛ می حکم آن به

 و حسدن  قضدایای  که مرفر (؛ مرحوم144 ص ،1372 مرفر،) ".می کند حکم آن به نرری عقل
مشدکل و    از رهدایی  بدرای  آورده  اسدت ،  شدمار  بده  عملی عقل مدرکات ازمشهورات واز را قبح

 ، اذعدان  قضدایا  ندوع  این بودن مشهور به اینکه ضمن دارند، دنبال به قضایا نوع این که معذوری
 قضدایای  بدودن  یکدی  مشدکل  با تا دانسته عملی عقل قسم ، از را آن بودن عقلی ،ولی نماید می

 ستودنی این تالش  اینکه ، ولی با(144 ص ،1372 مرفر،. )نشود روبرو قضایا نوع این با ضروری
 همده  از فدار   انسان که است ای ؛قضیه چه عملی و نرری چه عقل مُدرَک آید می نرر ؛به است

 معندای  بده  مشدهور  بدا  ایدن  و دارد اعترا  و اذعان آن به صورت دو هر در تمایزات و تشخصات
 معندای  باورندکده  ایدن  بدر  برخدی  گرچده . نیسدت  سدازگار  صدالحیه  تادیبات یا محموده قضایای
 در کده  شود؛آن گونده  می شامل هم را یقینیات که برخوردار است  وسعتی چنان آن از مشهورات

 نردری  عقدل  از کُلی، قضایای در عملی عقل آراء و روند می کار به عملی، حکمت برهانی قیاس
. 1405 فدارابی،  و 415 ص ،1407 فدارابی، . ) هستند مشهور نیز بدیهیات از برخی و گرفته نشات
 عملدی،  و نردری  حکمدت  به علوم تقسیم با الرئی  ، شیخ مرفر از پیش البته ،(98و 94و26 ص
 کده حکمدت    دانسته مقبو ت یا مشهورات ،   اولیات تر تیب ، به را عملی و نرری حکمت مواد
 و هدا  هسدت  به مربوط را نرری حکمت و آورده شمار به است انسان به متعل  در آنچه  را عملی
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 اینکده  بده  توجه با ( و120و  182،ص  1404 سینا، ابن. ) است آورده حساب به انسان ارادی غیر
 آن مقددمات  آنچده  رو ایدن  از است آن در رفته کار به مواد پایه بر آن اعتبار و قیاس نوع شناخت
 همانگونده  و بدوده  مشدهورات  از عملی حکمت مواد پ  نکرده پیدا راه آن در برهان نباشد یقینی
 نتیجه که این به باور این ناخواه  خواه رو این از. باشد می متفاوت یقینیات با مشهورات آمد گفته که
 اعتقداد  با که اند نموده بلیغ سعی برخی گرچه. انجامد می است(( اعتباری و شرعی قبح و حسن ))
 نردر  بده  ولدی  ذاتی  معرفی کدرده اندد ،    و عقلی را ، آن  لم قبح و عدل حسن بودن مشهور به
 زیرا فشارد، پای بودن عقلی نرریه بر نتواند شاید قضایا ؛ این مشهوریت گرفتن مفروض با آید می

 قضایای .ندارد همراهی و سازگاری محموده آراء و شهرت با شد تبیین که گونه ؛آن ذاتی و عقلی
 چندین  او ولدی  رفدت  مدی  شدمار  بده  یقینیدات  از سدینا  ابدوعلی  از پیش تا عقلی تقبیح و تحسین
 ،(37 ، ص1367 سدینا،  ابن)  دانست، مشهورات زمره ی در و خارج یقینیات عِداد از را هایی گزاره
 و اسدت  واجدب  داد، گویندد؛  کده  بود چنان مشهورات مثال .....و": گوید می در این باره سینا ابن
 مردم عامه که بود مشهور،آن جمله به و...  و آزردن نباید گناه بی را ک  و....  گفتن نشاید درو 

 نیکدو  عددالت  " های گزاره سینا ابن آمد گفته که ؛همانگونه(125 ص ،1383 سینا، ابن. ) بپذیرند
 آورده نجدات  کتداب  در و است آورده شمار به "محموده آراء " از را "است زشت ستم " و "است
 علدت  کده  هسدتند  محمدوده ای  و مشدهوره  آرای و مقددمات  ها آن( شایعات)  ذایعات اما و :است

 یدا شدهادت بیشدتر    "اسدت  نیکو عدالت " همانند است همگان شهادت یا آنها تصدی  و شهرت
 مخدال   جمهدور  بدا  آندان  نردر  ، که است جامعه فضال و علما بیشتر یا و علما شهادت یا و مردم
 قضدایای  از و نیستند اولیات عقلی از آنها زیرا نیست، فطریات از مشهوره قضایای نوع این. نباشد
 از انسدان  که است این جهت به یا دارند استقرار انسان نف  در که این علت و باشند نمی فطری
 و حیا مثل نفسانی های ویژگی یا و انسان مصلحت جهت به یا است گرفته خوی آنها به کودکی
 نشدده  نسدخ  که است گذشتگان های سنت از یا و آنهاست تصدی  موجب دیگران با گرفتن اُن 
 قضدایای  میدان  تفداوت  بخواهیدد  اگدر  و. شدود  می تصدی  استقراء بسیار،  دلیل به اینکه یا و اند

 را "اسدت  قبیح درو  " و "است نیکو عدل " قضیه دو که است کافی بیابید، را فطری و مشهوره
 در کده  حدالی  در یابد می راه آن در شک که بینید می کنید شک آن در و نمایید عرضه فطرت، بر

 در شدک  کده  بینید می دهید انجام را کار این بخواهید اگر "است بزرگتر خود جزء از کل " قضیه
 نصدیرالدین  خواجده  چدون  بزرگدانی  ایشدان  از بعدد  و( 127 ص ،1381 سینا، ابن)  ".ندارد راه آن

 نردر  از بداره  ایدن  در مرفر محمدرضا و اصفهانی محمدحسین شیخ و رازی الدین قطب و طوسی
 قضایای اگر " :است آورده نرریه این رد در معاصر محققان از یکی اند، کرده پیروی الرئی  شیخ
 و نددارد  تکدوینی  واقعیدت  از پشتوانه ای مشهوره قضایای باشد، مشهورات از عقلی، قبح و حسن
 صورت این در باشند می جدل مقدمات و مبادی از بلکه داد قرار برهان مبادی از را آنها توان نمی
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 حال و باشد نمی برهانی امری افعال، در عدالت حسن و نیکویی و  لم زشتی که شویم ملتزم باید
 خددای  از کده  اسدت  مطلدب  این اثبات کالم علم در قبح و حسن بحث طرح از اصلی هد  آنکه
 کده  اسدت  معلدوم  و است عدل صفت خداوند متعالیه صفات از و شود نمی صادر قبیح افعال حکیم
 جدلی است ای عقیده خداوند عدل به اعتقاد که پذیرفت توان می است،آیا خدا فعل صفات عدل از

 " :گویدد  مدی  رد ایدن نرریده   در نیدز   هیجدی  محقد   ،(55 ص ،1368 سبحانی،)  "برهانی؟ و
 کده  اسدت  ای مرتبه به  هور در فکر، و نرر به آن توق  عدم و مذکورین حکمین بودن ضروری
 را مفاسد و مصالح که احکام این امثال غایتش نیست، جواب قابل و است محض مکابره آن انکار
 اسدت  افعدال  مباشدر  و اعمدال  مزاول که عملی، عقل اعانت به نرری عقل از. باشد مدخل آن در

 بده  موقو  که است آن بلکه نباشد، چیز هیچ به موقو  که نیست آن ضروری و. گردد می صادر
 مشاهدات بودن محتاج که همچنان نباشد المجهول، لالیصال الی است معلوم امور ترتیب که نرر
 کدذالک  نیست بودنش ضروری منافی - حواس اعانت مُضئیه(( به ))الشم  و  "حارّه النّار" مثل

 قضدایایی  حکمدا،  عددّ  امّدا  و. نباشدد  ضرورت منافی -عملی عقل اعانت به مذکوره احکام احتیاج
 مصدلحت  بده  تمثیل مجرد مگر نیست ایشان عامّه، دانسته اند،غرض مقبو ت جمله از را مذکوره
 در مفسدده  و مصدلحت  اعتبدار  و دارند مدخلیت الناس عموم قبول در که ی عامه، مفسده و عامه
 یقینیدات  داخل جهتی از واحد قضیه ی که بود تواند چه. بود نتواند ضرورت منافی مذکوره احکام
 تدوان  اعتبدار  هدردو  جددل  و برهان در را مقدمه این مثل و مقبو ت داخل دیگر جهت از و باشد

 هدا  گزاره این دانستن ضروری ضمن وی ،(61 ص ،1362  هیجی،. )جهتی به کدام کرد، در هر
 سدبب  به بلکه است مفسده و مصلحت جهت از نه را، قضایا آن مر عقال عموم قبول " :گوید می

 و مصدلحت  اعتبدار  از نردر  قطدع  با که داند خود، به کند رجوع ک  چه هر است، بودن ضروری
 مفاسدد  و مصالح به عار  که جماعتی از مذکور احکام لهذا. است مذکوره احکام به حاکم مفسده،
 ضرورت بر د لت مذکور اتفاق اگر آنکه حال و شود صادر  محاله نیز باشند آن از غافل یا نباشند
 ضدروری  و اسدت  ضدروری  فیه، نحن ما در نیز ضرورت به حکم چه نشود، متصور ضروری نکند،
  هیجدی، . )نیسدت  بدیش  تنبیده  مجدرد  عقدال  اتفاق ذکر از غرض بلکه. نیست د لت به محتاج
 آورده قدبح  و حسدن  قضایای بودن مشهور نرریه در ردّ دیگری معاصر محق  "(.62 ص ،1362
 از) باشدد  قبیدل  همدین  از هدم  "قبدیح  الرلدم  و حسن العدل " قضیه که دارد اشکال چه ": است

 و اسدت  برهانی قیاس در استفاده هم مورد  نتیجه در و باشد هم مشهوره حال عین در و یقینیات
 در و اسدت  تکوینی واقعیت و ا مر نف  مطاب  اینکه اعتبار به برهان، در دارد، جدلی کاربرد هم
 شدک  بددون  مشدهوری،  هم و یقینی هم یعنی( است عقال عموم قبول مورد اینکه اعتبار به جدل
 در را عقدل  حکدم  مدالک  مدا  خدواه  باشدند  می تکوینی ا مری نف  تطاب  دارای قضیه دو این

 بدانیم، انسان وجود ملکوتی بُعد و فطرت از برخاسته ندای و کشش باطنی قضیه، دو این تصدی 
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 را ،عددل  خویش وجود اعماق در ما اینکه زیرا بشر؛ اجتماعی و نوعی مفاسد و مصالح رعایت یا و
 تداثیر  و دخالدت  چنانکده  است، عینی واقعیت یک می دانیم نکوهیده و زشت را  لم و نیکو و زیبا
 بالعددل . است  یتغیر و ثابت ،قانونی آن ویرانی و اخالل اجتماعی نرام دوام و بقا در  لم و عدل
 عقدل  تبیین ضمن دیگری برجسته مُحق  ،(57 ص ،1368 سبحانی،. ) ا رض و السماوات قامت
 ضدروریات  و کالم عقلیه مستقالت از را است(( قبیح  لم و است نیکو عدالت های ))گزاره عملی،
 را آنهدا  کده  ایدن  منتهدا  است، عقلیه مستقالت جمله از نیز گروه این و: است آورده شمار به اولیه

 باشد می نیز عموم اعترا  ،مورد محض عقل بر عالوه که است این علت به گویند می مشهورات
 اولیده  ضدروریات  از اسدت  محدض  عقدل  اعتدرا   مورد که دیگری اعتبار به مشهورات اینگونه و

کتداب   ادله توضیح ضمن دیگر نوشتاری در ، وی(241 ص ،1361 یزدی، حائری. )است محسوب
 قدبح  و حسدن  برای خواجه که دلیلی ))نخستین: است آورده عقلی قبح و حسن در ا عتقاد تجرید
 حسدن  مدا  کده  اسدت  جهدت  بددان  این و. است عقلی قبح و حسن: است این کند می اقامه عقلی
 عقالندی  درک و شناسدایی  قدانونی  یدا  شدرع  از برونی آموختگی هیچ بدون را  لم قبح و احسان
 کنیم...(( می

 اشدیاء  علمی وجود که اند گفته نیکواست(( حقیقت ))علم در اسالمی فالسفه و اندیشمندان 
 بده  نقدش  علمدی،  ذهنی وجود خارجی و چه عینی وجود چه وجود، اصو ً و است اشیاء خود عین
 ایدن  در...کنند می ایفا ذهنی و عینی های صحنه در را اشیاء ماهیات کردن پدیدار و رساندن  هور
 اسدت  ذهدن  از خدارج  در اشدیاء  واقعیت بر قاطع دلیل ذهن صفحه در اشیاءعلمی  حضور صورت
 طبد   بر. باشد داشته مطابقت عینی صورت با ذهنی صورت که است همین به علم واقعیت چون
 تدوانیم  مدی  که رسید نتیجه این به اشیاء قبح و حسن درباره ما تجربی های بررسی اگر قانون این

 تربیتدی  و تعلدیم  گونه هیچ به وابستگی بدون و مستقل کامالً طور به را  لم و عدل قبح و حسن
 بده  مربدوط  اشدیاء  قدبح  و حسدن  اینکه بر است ناپذیری انکار و قاطع دلیل خود این کنیم، درک

 محمدو ت  ثبوت ایدن  در اشیاء عینی تحق  جز دیگری عامل و است اشیاء خود عینیت و واقعیت
 اسدتقالل  شدد،  ذکدر  تلویحاً که ای قاعده همان اساس بر خالصه طور به ندارند دخالتی آنها برای
 هرگونه علمی استقالل این و آنهاست حقیقی و عینی استقالل از کاش  اشیاء قبح و حسن علمی

 مقامدات  بده  وابسدتگی  خدواه  باشدد  شدریعت  به وابستگی خواه سازد می منتفی را عینی وابستگی
 بدر  تاکیدد  بدا  وی (241 ،1384 یدزدی،  حدائری . )عقالیدی  ناپایددار  و پایددار  اعتبارات و قانونگذار
 را قدبح  و حسدن  و است ذاتی و عقالنی تنها این دلیل نه :گوید می قضایا نوع این اولیه ضروریت

 سدرلوحه ی تمدام   کده  نیدز  آنها بداهت و اولویت بلکه رساند، می ناپذیری انکار و قطعی ثبوت به
 یقیندی  و عقلدی  احکدام  از بسیاری. دارد می مدلل بسنده خود طور به است منطقی های ضرورت
 یقینیات از بلکه روند نمی بشمار اولیه ضروریات جمله از عقالنیتشان و قطعیت وجود با که هستند
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 و اکتسدابی  روندد  مدی  شدمار  بده  اولیده  ی ضروریات گونه از که قضایایی اما .اند نرری عقلیات و
 گیرندد  مدی  قدرار  عقل تأثیر و اعترا  مورد دیگری قضیه ی هر واسطه بدون و نیستند استنباطی

 جهدت  ایدن  است، به قبیح  لم نیکوست و عدل قضایای. است موثر به نیازمند ممکنی هر  مانند
 مدی  قدرار  ای اندیشده  هر تصدی  مورد عقلی چه و شرعی چه دیگری علم هیچ واسطه بدون که

 و بددیهیات  عدداد  در بلکده  هسدتند،  عقلدی  تنها نه قضایا این. اند اولیه قضایای گونه ی از گیرند،
 اشدارات  در گرچده  هم سینا ابن البته( 242 ص ،1384 یزدی، حائری. ) "اند عقل اولیه ضروریات

 یجدب -ممدا  نحوها، و "ا ولیات" هذه: ایضاً فمنها الجمله، هذه من "المشهورات" فاما :گوید می
 ص ،1381 سدینا،  ابدن )  "بهدا  ا عترا  عموم حیث من بل قبولها، واجب هی حیث  من قبوله؛
العقدالء((، ولدی    آراء تطداب   وراء لهدا  )) واقدع  مشدهوره  قضایای که است آن به قائل ولی ،(127

حکماء تاقبل از شیخ الریی   چنین قضدایایی را ازیقیندات بده شدمار آورده اندد ، احکدام ارزشدی        
 گزیدری  و گریز را ک  هیچ ": گفته ژک  واخالقی آنچنان از اطالق و کلیتی  برخوردارند، که به

 عمدل  بده  مربدوط  مسائل و امور با مواجهه همواره بشر ابناء از یک هر زیرا نیست اخالق نیک، از
 حکمدا  و دارد قرار مدنیت و انسانیت مرکز و مهد در که است واقعیتی اخالق واقع در. ... شود می
 بنیداد  و اسداس  و پردازند اخالق خصوصیات شناخت و بررسی به تا دانند می ملزم و متعهد را خود

 ،11 صص، ،1362 ژک ،. ) نمایند مطالعه دارد حیات کل و جامع واقعیت با که را روابطی اخالق
15-18) 

 تاثیر این نظریات بر علم اخالق
اهمیت اخالق در فرهنگ و معار  اسالمی،  از بدیهیات است تا آنجا که رسول اکرم صلی 

 همدواره  اخالق که آنجا از اهدا  بعثت می داند ، وازاهلل علیه و آله وسلم تتمیم مکارم اخالقی را 
 طبیعدت  دیگدران،  بدا  ارتبداط  در اینکده . انسان است اجتماعی حیات عرصه در مقوله ای محوری

 مباحث جمله از کرد عمل و فکر باید چگونه هستی، عالم های پدیده دیگر و انسانی غیر موجودات
 دیگدر  تعبیر به دهد می قرار بشری زندگی امور مهمترین جایگاه در را اخالق که است سوا تی و

 درگیدر  ضدرورتاً  زمانی و مکانی موقعیت هر در عمل به احترام و اندیشیدن برای انسان گفت باید
؛ بددین ترتیدب علدم      (8 ص ،1389 قراملکی،. )بود خواهد اجتماعی و اخالقی هنجارهای مقوله

اخالق همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است وباتوجه بده موضدوع  و غایدت آن  کده تثبیدت      
وبدون اعمال نردر واندیشده اسدت     صفاتی درنف  برای پدید آوردن کارهای نیکو خود به خودی

از ( تانف  آدمی منشاء صدور فضیلت ها و کارهدا ی خدوب شدده و    96فیض کاشانی،بی تا، ص،)
(و به قول ژک   14بروز و هور رذیلت ها خودداری نماید .)خواجه نصیرالدین طوسی،بی تا ، ص 

علم اخالق  ، تعری   بایست ها ونبایست ها و خوبی وبدی های و روش دست یابی بده فضدیلت   
( از ایدن رو  پدیش از ورود در آن ،   9، ص1362ها و ترک رذیلت ها را تعلیم می دهد .)ژکد  ، 
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 یا پذیرش قی  خوبی وبدی وحسن وقبح  مهم وبنیادی به نرر می آید . بنا بر این تاثیرشناخت د
ی  پایه و بنیان است، انکار قابل غیر امور از اخالق علم بر عقلی قبح و نرریه حسن پذیرش عدم

 برخدی  زیدرا  گردد برمی باستان یونان به آن در نزاع منشاء که آن گونه است، آن بر مبتنی اخالق
 باور این بر و دانسته معنا بی را اخالقی های گزاره و کرده انکار ارزشی امور در را واقعیتی گونه هر

 بدر  مبتندی  نیدز  عقدل  که زیرا ندارد، ای وسیله خود، حواس جز امور ادراک برای انسان که بودند
 جدز  نیسدت  ای چاره پ  باشد، می مختل  اشخاص در هم حواس ادراک و است حسیه مدرکات
 را آن هدم  دیگدران  کده  داند می که این عین در بداند معتبر کند می ح  را هرچه هرک  اینکه
،  نیسدت  تغییدر  بی و ثابت ح   دریافت می شود ، با که اموری و کنند می درک دیگری قسمت
 و بدانیم امور همه میزان را انسان ذهن باید یکجا که است این باشند، می متحول و پایدار نا بلکه
 فروغی،. )نباشیم قائل حقیقتی به یعنی نیست، حقیقت کنیم می درک آنچه که باشیم معتقد یکجا
 و ارزشدی  امدور  بدرای  ای جاودانده  پایده  عقلی تقبیح و تحسین انکار با رو این ؛از(14 ص ،1366
 عدالت " چون هایی گزاره و. شوند می قلمداد اعتباری و نسبی امور همه ی و نشده تصور اخالقی
 کاپلستون،. )نیست واقعیت از حاکی عباراتی چنین معنا، تصور فرض به یا و معنا فاقد "است نیکو
 (106 ص ش، 1393

 همدان  کسدی  هدر  برای چیزی هر اخالقی های از گزاره برداشتی چنین اساس بر نتیجه در 
 چدون  و نیسدت  چیدزی  فهمدد  مدی  انسدان  آنچده  از غیدر  زیرا حقیقت،. شود می نمودار که است

 درو  دیگدری  می پنددارد،  راست نفر یک که را چیزی و کنند می ادراک مختل  طور به اشخاص،
 هدم  و اسدت  راست هم چیز یک پ . کند می شک آن بودن درو  و راست در سومی و داند می
 باشدد،  اعتبدارش کلدی   که اخالقی ای اصل هیچ که معناست این به اخالقی گرایی نسبیت. درو 
 قدرارداد )  اولدی  که گردد برمی فردی گزینش یا فرهنگ به اخالقی اصول همه اعتبار ندارد وجود
 اصدول  اعتبدار  کده  اسدت  افراد انتخاب این است معتقد که( گرایی ذهنیت) دومی و است( گرایی
 اسدت و  حقیقدی  امدر  یدک  قدبح  و حسدن  پد  ( 10 ص ،1380 سدند، . )کند می معین را اخالق

 ادراک فقدی  آن بده  نسدبت  انسدان  نقدش  و است ثانیه یا اولیه معقو ت از بلکه قراردادی نیست
 یدزدی،  مصدباح . ) شدود  مدی  مدنعک   ما عاقله قوه در عقالنی فعالیت هیچ بدون و است محض
 فدراوان  اهمیدت  حدائز  اخدالق  در ، بنا بر این  مقوله  ی تحسین وتقبیح عقلدی ، ( 36 ص ،1373
 افعدال  ایدن  کده  ای رابطده  و شدود  می مطرح انسان اختیاری افعال تنها اخالق حوزه در زیرا است.

 اگدر  و اسدت  خدوب  کار: گوییم می بود مثبت رابطه که اگر دارد، انسان مطلوب کمال با اختیاری
 مالک شده تصور آنچه خال  بر اخالقی احکام این رو از است، بد کار می گوییم بود منفی رابطه
 بده  واقدع  در اشاعره همگدی  و (41 ص ،1373 یزدی، مصباح. ) دارد مطل  و دائمی و ثابت های
 ،1367 )بغددادی،  هسدتند،  النردر  مشدترک  اخالقدی  های گزاره بودن انشایی و قراردادی و امری
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 هدا  ایدن . آیدد  مدی  دست به اش نتیجه و فعل بین رابطه از اخالقی مفاهیم که درحالی (،102ص
 و نیست چیز عینی یک خیر خود یعنی ندارد عینی بازاء ما مفهوم خود گو اینکه دارد واقعی مالک

 ما نرر تابع. دارد خارجی انتزاع منشا دارد، خارجی موصو  ولی است ذهنی عروضش اصطالح به
 مفهومش اینکه گو است خارجی واقعیت یک دیگر شی برای شی یک علیت که همانطور نیست،
 واقعدی  منشداء  هدم  اخالق شر و خیر همینطور شود می عارض ما ذهن در که است مفهومی یک
 و ،(174 ص ،1373 یدزدی،  مصباح. ) می شود نف  برای کمال منشاء واقعاً کار خوب یعنی دارد
 معاصر مهم بسیار موضوعات از اخالق  است که فلسفه موضوع افزاید می مبحث اهمیت به آنچه

 واقعدی  و علمدی  و عینی های گزاره همانند اخالقی های گزاره در "بدی" و "خوبی" است فلسفی
 عینیت توانند می ریاضیات و اخالق ": است گفته هستی(( بدون ))اخالق نویسنده که آنگونه است
 صدور ) نریدر  نامحسدوس  یا و متعالی اعیان ها آن موضوع که آن بی دارند عینیت و باشند داشته

 گفتده  برگسون که است جهت همین به شاید و ،(6 ص ،1387 هیالری پاتنم، . )باشد( افالطونی
 از اسدت  عبدارت  اخدالق  علم دیگر عبارت به یا خویش آفرینش از عبارت اخالقی حیات ": است
 (127 ص ،1362 ژک ،)  ".خویش خویشتن خودآگاهی و آفرینی خود

  لدم  " و "نیکوسدت  عدل " های گزاره برشماری ضمن معاصر، برجسته محققان از یکی 
 مسدتقل  قضدایا  این تصدی  و شناخت در عقل اینکه یعنی عقلی، مستقالت عداد در "است قبیح
 به اذعان شود و تکمیل تصوری شناسایی که همین که معنا بدان ندارد، خارج تعلیم به نیاز و بوده
 همده  المبدادی  مبدا و المسائل ام را دو قضیه این...  شود می حاصل خود به خود داوری و نسبت
 قضدیه  دو کده  پذیرفتیم مذکور د یل به که هنگامی " :گوید می و داند می انسانی اخالق احکام
 و منشدعب  آنهدا  متفرعدات  از را اخالقدی  قضایای و احکام بقیه است، عقلی مستقالت از شده یاد

 اینکده  از اعم را ناروایی گونه هر کنید معنی ناروایی و تجاوز به را  لم وقتی.. کنیم می استخراج
  دزدی، زندا،  گفدتن،  درو . دانیدد  می  لم باشد هستی نرام در یا باشد منط  در یا باشد عمل در

 تمدام  و شدوند  می محسوب  لم مصادی  و موارد از همه زیرا اند، قبیح اینها امثال و فروشی گران
 المبدادی  مبددا  و ام المسائل حقیقت در پ . اند عدل افراد و مصادی  از عبادات حتی و ها خوبی
 با ولی( 129 ص ،1384 یزدی، حائری. ) است معرو  قضیه دو همین انسانی اخالق احکام همه
 و پرداختده  عبادات در آن کیفیت به عملی حکمت گوناگون های شاخه با نرریه این رابطه تبیین
 :گوید می

 خصوصدی ای  و شخصدی  تکاملی رابطه عبادات چون هاست، هستی قبیل از هم عبادات "
 است معبود و خال  پیشگاه در تواضع عبادت معنای. کند می برقرار خود خال  با مخلوق که است
 عبدادت  در شرک و ریا است؛ هستی پروردگار با مخلوق فقیر هستی وجودی رابطه حقیقت در که
 انکدار  را فقدری  امکدان  و دارد می اعالم را نادرستی و درو  و است، ریا رابطه این کننده ی قطع



 20 1400بهار    – هسشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 (131 ص ،1384 یزدی، حائری. ) است هستی نرام از تجاوز و نف  به  لم خود این و ورزد می
و اینکه عمل اخالقی غایت و ارزش خود را در بطن خود حف  می کند و ارزش اخالقدی از نهداد   
انسان بر می خیزد و به نرر کانت کامالً مستقل از علم نردری و اعتقدادات اسدت کده ناشدی از      

نمی پذیرند و خود بنیاد و نرریه تحسین و تقبیح عقلی است، زیرا این احکام هیچ قید و شرطی را 
، به همین جهت است که یکی از پژوهندگان فلسفه  (6 ص ش، 1385 مجتهدی،)مطل  هستند. 

ی برجسته ای معرفی کرده و در باره   اخالق ، گفتگو از  نسبیت گرایی  وآثار عملی آن  را مساله
 –اجتمداعی   رایدی ی  ضررهای نسبی اندیشی  می گوید :ایمان عمومی وغالبی ما بده نسدبیت گ  

اقتصادی ، اطمینان ما را به حسن تدبیر و مدیریت  عملی مان در جهان سست کرده است ،وچده  
 در (،عالوه بدر بعدد نردری ،   231،ص1380بسا ح  داشته باشیم چنین  مضطرب باشیم.)وارنوک،

 بده  عملی التزام و عملی اخالق بعد است، در ،تاثیرگذار عقلی تقبیح و تحسین به ،اعتقاد نیز عمل
 کده  اسدت  طبیعدی  نیدز  اختیداری  رفتدار  و کنش های موقعیت در اخالقی های مالک و ها ارزش
 ایدن  و بیدابیم  پدذیرتر  مسئولیت رفتارشان پیامدهای به نسبت را عقلی قبح و حسن نرریه پیروان
 یعندی  اخالقدی  تربیدت  مهدم  محورهدای  از یکدی  در عقلی قبح و حسن نرریه که معناست بدان

 شخص برخال  که است روشن چه دهد، رشد را افراد تواند می بهتر اخالقی(( مسئولیت )) مبحث
 مواجده  در عقلدی  قدبح  و حسدن  بده  قائدل  فدرد ( شرعی قبح و حسن معیار)  الهی امر نرریه پیرو

 بدا  و بزند دست فرافکنی به تواند اخالقی نمی حکم صدور و موضوع تشخیص مراحل و شناختی
 گدردن  را خدود  اختیاری سوءرفتار نتایج خداوند فرمان یا خواست به تمسک و دینی تعبد به استناد
 فطدرت  بده  را وی و کدرده  الهدام  وی بده  را شر و خیر خداوند که است آن بر وی برعک  ننهد،

 هزینده  و "اختیدار " فرصدت  برابر در او از و کرده تجهیز نیکی به گرایش و تمیز قدرت و اخالقی
 را خدود  اخالقدی  ضدد  یدا  اخالقدی  رفتارهدای  مسئولیت او باید و استخواسته  مسئولیت آن، کرد

شاید به جهت درک ذاتی ایدن   (17 ص ،1389 مقدم، همتی احمدرضا و مروارید محمود. ) بپذیرد
واقعیت است که گفته اند: ))قانون اخالقی که در دل ما نهفته است غیر مشروط و مطلد  اسدت،   

ک دارد... بلکده مطداب  آن قدانون اخالقدی اسدت کده از       خوبی عمل برای آن نیست که نتایج نی
تجربه شخصی ما سرچشمه نگرفته است و ماقبل هر عملی در گذشته، آینده، و حال ... )) رسدو((  

سدر اسدت((. پاسدکال حد  داشدت کده        ح  داشت که می گفت )) احساس دل با تر از منطد  
، صص 1336ک نمی کند. ) دورانت، گفت: دل برای خود د یلی دارد که عقل از آن چیزی در می
251-250)   
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 گیري نتیجه
 است، افعال عقلی قبح و حسن درک بر جدال و ،منازعه بشری اندیشه بنیادین مباحث از یکی 

 تددبیر  کیفیدت  بده  که نگرشی نوع و معرفتی مبانی اساس بر یکدیگر برابر متفکران این عرصه در که
 گیدری  جهدت  موضدوع،  این به اعتقادی بی یا اعتقاد نمودند؛آنگونه که  آرایی ص  داشتند، عالم و آدم
 برخدی  که جهت بدان آورد، می پدید بشری حیات گوناگون های عرصه در را متضادی و مختل  های
 ای گونده  به موضوع این نیز اسالم  هور از پ  نبودند ، قائل شده تعیین معیارهای و ثابت اصول به

 کده  معتقد بودند   برخی سو یک از شد، واقع نزاع محل و طرح عقاید اصول بنیادی مباحث در جدی
 طدر   از و ، کندد  نمدی  تدن  بر زشتی و نیکویی ی جامه چیزی ، هیچ شارع سوی از امر ورود از پیش
 عقلدی دانسدتند.   و ذاتدی  را امدری   قبح و درک حسن  و دانسته توانا امر این بر را عقل بعضی، دیگر
 بده  یقینیدات  از سینا ابوعلی تا اسالمی فالسفه و حکما دیدگاه از افعال تقبیح و تحسین به عقل حکم
از   شدد،  شدمرده  محموده آراء و مشهورات جزو و خارج یقینیات از که بود هنگام این در آمد، می شمار

 این متفکران، او از پ  است،؛ که بوده اشعریان از ،متاثر سینا ابن نرر که باورند این بر این رو ،برخی
 نصدیرالدین  خواجده  چدون  متفکرانی ولی پنداشتند، اعتباری را قضایا نوع این و دانسته مسلم را نرریه
 شمار به عقلی مستقالت از را آن بعدی های دوره در دیگری صاحبنرران و  هیجی محق  و طوسی
 و نردر  بده  آن توقد   عددم  و دانسته مردود را نرر مورد قضایای بودن مشهور نرریه مستد ً و آورده
 قضدایا  نوع کرده،واین قلمداد محض مکابره ی را آن انکار که دانند می ای مرتبه در  هور در را فکر
 توجیده  در و آورده شمار به اولیه ضروریات از را آنها نیز یزدی حائری مهدی دانستند؛دکتر ضروری را
 اعتدرا   مدورد   محض، عقل بر عالوه که است این اند، دانسته مشهور را ضروریات این برخی که این

 ضدروری  سدبب  بده  بلکده  مفسده و مصلحت جهت از نه را عقال عموم پذیرش و باشند می نیز عموم
 دانسته اند .   بودن

 نرریه این بر مبتنی اخالق، ی پایه و بنیان که است جهت بدان موضوع این ضرورت و اهمیت
 نمدوده  منتفی اخالقی و ارزشی امور ،برای را جاودانه های ،پایه عقلی تقبیح و تحسین انکار زیرا است

 "است نیکو عدالت " چون هایی گزاره رو این از نماید، می قلمداد اعتباری و نسبی را امور ی و همه
 آنچده  از غیدر  حقیقدت  نتیجده؛  در و داشت نخواهند واقع از حکایتی معنا، تصور فرض به یا معنا فاقد
 خوب ای عده نزد در چیز یک هستند، گوناگون ها ادراک چون و نیست دیگری چیز فهمد می انسان

 که در ایدن صدورت ،   داشت، خواهد پی در را اخالقی گرایی نسبیت و آید می شمار به بد برخی نزد و
 یدا  فرهندگ  بده  اخالقدی  اصدول  همه اعتبار و ندارد وجود باشد کلی اعتبارش ،که اخالقی اصل هیچ

 انسدانی  اخدالق  احکدام  همده  المبدادی  مبدا و المسائل ام قضیه دو این لذا. گردد برمی فردی گزینش
 تواندد  مدی  بهتدر  "اخالقدی  مسئولیت " در عقلی قبح و حسن نیز عملی اخالق در این بر عالوه است،
 .گیرد می عهده به را خود اختیاری رفتار نتایج نرریه این به قائل فرد و دهد رشد را افراد
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کشورها  کجانبهیاستفاده  تیو مسئول یاخالق یچالشها
 خزر یایاز نفت و گاز در

  

 1اصغرزاده  لیسه  
 2 دریشاح میعبدالکر

 چکیده
 چیروبه رو شد کده هد   یدیجد گانیخزر با همسا یایدر حوزه در رانیا ،یشورو یبا فروپاش

 یامر هم از جنبه اخالقد  نیخود را نداشته و ا نیشیبه تعهدات کشور پ یبندیدر عمل قصد پا کی
از مندابع   ینحوه بهره بدردار  انیم نیالملل مورد توجه است. در ا نیو هم از لحاظ قواعد حقوق ب

 میرژ ریاخ ونیدر کنوانس نکهیمانده، کما ا یاز مسائل بدون راه حل باق یکی ایبستر در ریبستر و ز
صورت نگرفتده   ایبستر در ریبستر و ز میدر خصوص تقس یتوافق زیخزر در آکتائو ن یایدر یحقوق

 یلعم هیالملل از جمله رو نی،قواعد حقوق ب اچهیدر ای میبدان ایخزر را در نکهیاست.صر  نرر از ا
 نید جانبه کشورها از منابع نفت و گاز ا کیاستفاده  ن،یو دکتر یالملل نیمحاکم ب یکشورها و آرا

مذکور به لزوم حصول تواف  جداگانه در خصوص  ونیکنوانس حیو تصر کنندینم دییرا تا یپهنه آب
 شداهده کشورها بوده اما آنچه در عمدل م  نیلزوم تواف  همه جانبه ب دیبستر، خود مو ریبستر و ز

 ریمندابع بددون درنردر گدرفتن مندافع سدا       نید خدزر از ا  هیحاشد  یکشدورها  یبهره بردار شودیم
 یموضدع را دارد. آنچده مسدلم اسدت کشدورها      نیکشور ما منفعل تر انیم نیکشورهاست و در ا

و تواف   کیژئوپلوت دیجد راتییالملل و تغ نیبا استفاده از اصول حقوق ب دیبایخزر م یایدر هیحاش
 نید بده ا  دنیاز رسد  شیاما تا پد  ندینما  یتکل نییدر خصوص منابع نفت و گاز آن تع انبههمه ج

 نیبد  تیالملل مجاز نبوده و موجد مسئول نیق بمنابع از منرر حقو نیجانبه از ا کیمهم، استفاده 
 .باشدیالملل م نیاست که خود متاثر از اخالق در سطح ب یالملل

 
 

 واژگان كلیدي
 ونیکنوانسد  خدزر،  یاید در ،معاهداتییقضدا  هید خزر، منابع مشدترک، رو  یاینفت و گاز در 

 .یاخالق یآکتائو.چالشها
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 طرح مسأله

پهنه آبی خزر به دلیل وسعت زیاد با واژه دریای خزر خطاب میشود اما از منرر حقوق بدین  
از  الملل نمیتوان به این پهنه آبی به عنوان دریا نگریست؛ با این حال بزرگتدرین دریاچده جهدان   

جهات مختل  واجد اهمیت است و هر یک از کشورهای حاشیه خزر سدعی در گسدترش نفدوذ و    
حاکمیتشان نسبت به آن دارند .اصل برابری حاکمیت دولت هدا و لدزوم احتدرام بده آن از اصدول      
پذیرفته شده حقوق بین الملل است و به نرر میرسد حفا ت و بهره بدرداری از مندابع طبیعدی از    

حقوق حاکمه کشورها میباشد از سوی دیگدر اسدتفاده یکجانبده کشدورهای حاشدیه       مصادی  بارز
 دریای خزر از منابع زیر بستر ناقض این حقوق میباشد.

شدامل   حقدوق و اخدالق  »چنانچه از منرر اخدالق بده موضدوع نگداه کندیم، بایدد گفدت:        
یعندى   ؛ه منابع محدودهنجارهایى هستند با محتواى یکسان و نا ر بر منع اضرار به دیگران و ادار

هنجارهایى که ضرر زدن به دیگران را منع و رابطه تملیک و توزیع منابع طبیعدى را تنردیم مدى    
کنند. این همانندى تنها شامل فهرستى از افعال ممنوعه نمى شود، بلکه نا ر به عوامل دیگدرى  

و یا ممکن اسدت   مثال، شرایی و اوضاع که براساس آن یک عمل زیانبار مسؤولیت ساز،نیز هست
موجّه تلقّى شود. به بیان دیگر، در اوضاع و احوالى که اخالق، الزام آورى و یا نقض مشروع یدک  
تعهد را تصدی  مى کند، قانون نیز بر همان اساس امکان دارد یک تعهد قراردادى را بده مرحلده   

 (92: 1383راجر شینر،«.)داجرا بگذارد و یا از اجراى آن صر  نرر نمای
نرر میرسد اصلی که در حقوق بین الملل از یکجانبده گرایدی و اقددامات خودسدرانه از      به 

سوی دولتها جلوگیری میکند اصل بنیادین حکومت قانون است که سایر اصدول و قواعدد حقدوق    
بین الملل از آن سرچشمه میگیرد و خود این اصل نیز از اصول اخالقی اسدت لدذا چنانچده ایدن     

رتبی با آن نقض شود  هم مسئولیت بین الملل و هم مسدئولیت اخالقدی   اصل و قواعد حقوقی م
 ایجاد میکند. 

صر  نرر از میزان منابع نفت و گاز دریای خدزر و ارزش اقتصدادی آن، چنانچده از منردر     
حقوق بین الملل این منابع جزء منابع مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر تشدخیص داده شدود   

حقوق حاکمه نسبت به آن در واقع چشم پوشی نسبت به بخشی از  عدم اقدام قانونی در خصوص
منافع کشورمان خواهد بود که این امر خود مسئله ای است که با اعتبار سیاسی کشور در عرصده  

 بین المللی نیز ارتباط مستقیم خواهد داشت . 
بع در مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیدا مندابع دریدای خدزر جدزء مندا      

مشترک است و آیا کشورهای حاشیه دریای خزر از لحاظ حقوق بین الملدل الزامدی بده اسدتفاده     
مشترک از منابع نفت و گاز دریای خزر دارند یا خیر؟از این رو ابتدا آمار و ارقام مربوط به مندابع و  

بررسدی   تولیدات کشورهای حاشیه خزر را ارائه کرده و سپ  با مداقه در منابع حقوق بین الملدل 
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خواهیم کرد که منابع نفت و گاز دریای خزر به کدام کشور تعلد  دارد و آیدا قواعدد حقدوق بدین      
الملل مدرن الزامی در بهره برداری مشترک از منابع نفت و گاز دریای خزر ، بر دوش کشدورهای  

 حاشیه آن بار میکند ؟
مقالده بحدث رژیدم     جهت تبیین موضوع و تعیین حدود بحث باید خاطر نشان گردد در این

حقوقی دریای خزر مطرح نیست و تمرکز آن در خصوص منابع نفت و گداز دریدا میباشدد کده در     
کنوانسیون اخیر نیز مسکوت مانده است. همچنین اضافه میگردد منرور از منابع طبیعی مشدترک  

خدود  آنچنان که در مطالعات کمیسیون حقوق بین الملل آمده منابع طبیعی هستند که به خدودی  
امکان جابجایی در قلمرو حاکمیت دو یا چند کشور را دارند. منابع آب زیر زمینی و نیز منابع نفدت  
و گاز با توجه به اشتراک مخازن در  یه های زیرین زمین و عدم امکان اعمال مرزهای سیاسدی  

مدرزی  نسبت به آن قطعاً جزء منابع مشترک یا در اصطالح کمیسیون حقوق بین الملل مندابع فرا 
خواهند بود. همانطور که اشاره شد کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی تقسیم منابع بستر و زیر بسدتر را  
منوط به تواف  دیگری دانسته اما با توجه به موقعیت جغرافیایی و یکپارچگی این مخازن به نردر  

بداز هدم   میرسد حتی اگر کشورهای حاشیه در تحدید حدود مرزهای دریایی آن به تواف  برسدند،  
منابع موصو ، جزء منابع مشترک در مفهوم حقوقی خواهد بود و به طری  اولی تا زمانی که این 
تواف  در تقسیم حاصل نشده است و این پهنه آبی بین پنج کشور گسترده است منابع آن نیز جزء 
منابع مشترک کشورها محسوب میشود . لذا جهت پاسخ به پرسش مطروحده مقالده بددواً مندابع     
پیش بینی شده و تولیدات نفت و گاز در خزر مطالعه گردیده و سپ  منابع حقوق بین الملل را در 

 راستای هد  تحقی  بررسی خواهیم کرد.

 تولیدات نفت و گاز در منطقه خزر  -1

تاریخچه بهره برداری از منابع نفتی خزر به قدمت تاریخ استحصال نفدت اسدت. اسدتخراج    
سابقه طو نی دارد، حوزه نفتی آذربایجان از قدیمی ترین حوزه های نفتی مواد نفتی در این حوزه 
مورد بهره برداری قرار گرفته و با ارائه نیمی از نفت تولیدی جهدان   1871جهان است که از سال 

: 1384در آغاز قرن بیستم بزرگترین حوزه نفتدی جهدان محسدوب مدی شدد.) بهدرام مسدتقیمی،       
میالدی و اولین اکتشدا    1869در حوالی باکو رسماً در سال  (استخراج نفت در بخش خشکی49

صدورت گرفدت و میددان     1945و استخراج نفت از دریای خزر در حوزه شبه جزیدره آبشدرون در   
نفتیانه کامنی در آبهدای سداحلی کشد  شدد کده هدم اکندون در حدال تولیدد است.)محمدرضدا           

ستحصال منابع نفتی خزر به صورت علمدی  ( عده ای نیز بر این عقیده اند که ا60: 1388اصنافی،
دست به چند اکتشا  و آزمایشی  1928در خلیج باکو به وقوع پیوسته است. ایران نیز از  1923از 

زد که دارای نتایج اقتصادی نبود. تمایل ایران بیشتر به تبدیل شدن مسیری برای ترانزیدت نفدت   
 ( 49: 1384) بهرام مستقیمی، منطقه است.
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شمسی ایران سه حلقه چاه اکتشافی با نامهای مقداد، خزر و میثم  1368-1376در سالهای 
حفر کرد که توانست عالوه بر اطالعات زمین شناسی و پارامترهای مخازن، حضور گازهای متان 
تا هگزان را به اثبات برساند، که به علت مشکالت حفاری جنبه اقتصادی پیدا نکدرد. )محمدرضدا   

 (60: 1388اصنافی،
 1(EIAلید نفت آذربایجان براساس آمار ارائه شده توسی اداره اطالعات اندرژی آمریکدا )  تو
میلیارد فوت مکعدب در سدال    745هزار بشکه در روز  بوده و تولید گاز  890حدود  2012در سال 
 بداقی  میلیدون  43-42 سطح در نفت تولید اخیر های سال ( طیEIA,2013 بوده است.) 2011
 - 2015 سدال  در و تدن  میلیدون  43.1 اسدتخراج  به موف  کشور این 2013 لسا در. است مانده
 (95عصر نفت،).شد نفت تن میلیون 41.6

ترین صنایع نفت و گداز   کیلومتر ساحل خزری دارای یکی از بزرگ695از آنجا که روسیه با 
خدود  جهان در مناط  غیرخزری است، عالقه ای نسبت به استخراج نفت و گاز از مندابع خدزری   

نشان نداده است. این کشور در کنار اوپک دو قطب عمده تأمین نفدت جهدان اسدت. طبد  آمدار      
میلیاردمترمکعدب گداز طبیعدی بده اروپدا در صددر فهرسدت        150روسیه توانسته با صدور بیش از 

الدی  13ترین صادرکنندگان گاز در جهان قرار گیرد. روسیه همچندین بدا اختصداص حددود      بزرگ
 .کننده نفت در جهان محسدوب مدی شدود    ترین تولید خود، بزرگ جهانی نفت به درصد از تولید14

 (1/10/95)دنیای اقتصاد،
 مهمترین میادین نفت کشورهای حوزه خزر به قرار زیر است: 

 میادین آذربایجان  -1-1

بیشتر تولید نفت آذربایجان از مجموع این میدادین کده   گونشلی:  –چرا   -ال ( میدان آذری
و آذری در  1985چدرا  در   1977( خوانده میشود صورت میگیدرد. گونشدلی در    ACGر )به اختصا
بدا تکمیدل فداز    میلیارد بشکه تخمین زده شده اسدت.   5کش  شدند. ذخایر نفت این میادین  1986

گونشلی و اضافه شدن سکوی حفاری آبهای عمی  گونشدلی بده آن ،    -چرا  -سوم میدان آذری
در سدپتامبر  (EIA,2013 میلیون بشکه در روز خواهد رسدید.)  3/1ان به تولید نفت کشور آذربایج

کشور  8کمپانی از  11میلیارد د ر بین دولت آذربایجان و 33قرارداد سرمایه گزاری به ارزش  1994
چرا  و بخش عمی  گونشلی منعقد شد قدرارد  -مختل  جهت کسترش سه میدان نفتی عریم آذری

تمدید شده است.میدان چرا  غربی جدیدترین بخش این میدان در  2049اد موصو  اکنون تا سال 
بده طدور متوسدی     2017به تولید رسیده و تولید کلی از این میدان در نیمده اول سدال    2014ژانویه 
 ( B.P,2017بشکه در روز بوده است.) 87000روزانه 

                                                 
1. Energy Information Administration 
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شدرقی بداکو در   ب( میدان شاه دنیز : که بزرگترین میدان گاز آذربایجان است و در جندوب  
میالدی کشد  شدد و ذخیدره آن     1999متری از سطح دریا است. این میدان در سال  600عم  
میالدی به  2006میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی است. فاز اول شاه دنیز در اواخر سال  30حدوداً 

تولیددد رسددید و از طریدد  خددی لولدده قفقدداز جنددوبی گدداز را بدده ترکیدده و گرجسددتان صددادر      
هزینه احداث خی لوله قفقاز جنوبی و فاز دوم میدان شاه دنیز ( فاز دوم شاه دنیز EIA,2013نمود)
ملیارد متر مکعب گاز را در سال به ترکیه و روپا صادر میکند.هدد    16میلیارد د ر بوده و  28حدود 

اروپا را  بوده و حدوداً یک سال بعد بازار 2018اول آذربایجان صادرات به ترکیه و گرجستان در سال 
 (B.P,2013)هد  گرفته است.

 میادین قزاقستان -1-2

در  1979بزرگترین منبع تولید نفت قزاقستان میدان تنگیدز اسدت کده در    ال ( میدان تنگیز : 
ساحل شمال شرقی خزر کش  شد. کنسرسیوم موسوم به تنگیز چوراویل از این میدان بهره برداری 

بشکه در روز تولید داشته کده در سدال بعدد بده دلیدل       500000میالدی  2011مینماید. که در سال 
 مشکالت فنی و دشواری حمل و نقل با کاهش همراه بوده است .

میدان کاشاگان پتانسیل عمده تولید نفت قزاقستان و بزرگتدرین کشد     ب( میدان کاشاگان:
میدان خارج از  میالدی کش  شد و بزرگترین 2000سال اخیر است این میدان در سال  35نفت در 

 میلیارد بشکه نفت و میزان قابل توجهی گاز طبیعدی دارد.)  13خاورمیانه است که تخمین زده شده 

EIA,2013) 
میادین دیگر قزاقستان عبارتند از میدان کاراچاکاناک که حاوی میعانات هیدروکربنی اسدت  

بشکه میعانات گازی تولید هزار  250روزانه حدود  2007و در شمال قزاقستان واقع شده ، در سال 
میلیارد بشکه ذخیره نفت خام.دولت قزاقستان بر  1میلیارد بشکه و آکتوب  1داشته است. اوزون با 

کشور برتر تولید کننده نفت در دهه آینده را دارد. این  10این باور است که پتانسیل ورود به جمع 
 .Mark. Jفدت خدام در روز برسدد.)   میلیدون بشدکه ن   4/3-3کشور انترار دارد به تولید روزانده  

Kaiser and allan G. (1300:2007,pulsipher 
 میادین تركمنستان  -1-3

تریلیون فوت مکعب تخمین زده شده است  7/48ال ( میدان دولت آباد : ذخایر این میدان 
 میالدی آغاز به تولید نمود. 1983و در 

هزار بشدکه در روز تولیدد دارد    25ر میدان نفتی است و در حال حاض:  ب( میدان نبیت دا 
 (Khazar expl.&prod,2007 هزار بشکه بود.) 22و  5/17به ترتیب  2007و  2006که در 

ترکمنستان خبر از کش  گاز در میدان اوسمان لولوتان جنوبی، که در جنوبی  2006از سال 
را معرفدی کدرد.    میددان جدیدد گوتلیایداک    2008ترین نقطه کشور واقع شده ، داد و در آگوست 
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تریلیدون   14تدا   4تریلیون مترمکعب ذخیره دارد و انترار مدی رود چیدزی بدین     6میدان لولوتان 
مترمکعب نیز عالوه بر این در آن ذخیره موجدود باشدد. ایدن اکتشدافات ترکمنسدتان را در صددر       

 کشورهای دارای ذخیره گاز قرار خواهد داد. 
حلی در شرق ترکمنستان است که در زمان شوروی تولیدات حال حاضر کشور از میادین سا

گسترش یافته، دولت سعی دارد سرمایه خارجی را به سدوی مندابع فدرا سداحلی سدوق دهدد امدا        
سرمایه گذاران نسبت به پروژه های ساب  میل بیشتری دارند. تا زمانی که تصور می شود قسمت 

ساحلی ترکمنسدتان ممکدن اسدت بده     اعرم گاز ترکمنستان در منطقه ساحلی است تولید گاز فرا 
 International (Energy Agency) برسددد.) 2030میلیددارد مترمکعددب در   25-15

Working Paper Series,December 2008 
 میادین روسیه  -1-4

در بخش روسی خزر شروع بده اکتشدا  کدرد و میددان      1شرکت لوک اویل 2000در سال 
سدکی را در نزدیدک آسدتاراخان                                        خاوالین                              

کش  کرد. روسیه و قزاقستان بر سر سه میدان مناقشه داشتند که این میدادین طبد  قدراردادی    
بین دو کشور تقسیم شد، میدان کورمان گازی متعل  به قزاقستان اسدت و در نزدیکدی کاشدگان    

قزاقسدتان بده توسدعه آن مدی پدردازد. دو میددان دیگدر         قراردارد، روسیه بده طدور مشدترک بدا    
 خوالیسنسکوی و تسنترالنو به روسیه تعل  گرفت.

کیلومتری آستاراخان قراردارد لدوک اویدل اعدالم کدرد در      180میدان یوری کورچاگین در 
 میلیارد مترمکعب گاز از این میدان تولید کرده است. 9/13میلیون تن نفت و  6/96، 2007

است که از  2ن فعالیتهای اکتشافی روسیه در خزر مربوط به شرکت سوئدی لوندینجدیدتری
به حفر چاه اکتشافی در بلوک  کانسکی در خزر میدانی پرداختده اسدت. در دسدامبر      2008سال 
% از سهام اکتشا  در بلوک  گانسکی را خرید و دو شدرکت بده   30 3شرکت قبرسی گانور 2009

 (133: 1387خواهند پرداخت. )منصوره رام،فعالیت اکتشافی در منطقه 
 میادین ایران -1-5

در بخش ایرانی خزر تالشهایی صورت گرفته و با ساخت سکوی البرز انتردار مدی رود کده    
 اکتشافات و استخراج نفت در خزر جنوبی توسی ایران با جدیت بیشتری دنبال شود.

ر که دارای کمترین ساحل یعندی  ترین میدان نفتی و گازی ایران در دریای خز شناخته شده
کیلومتر می باشد ، میدان سردار جنگل است.این میدان که در انتهدای بخدش مدرزی     600حدود 

                                                 
1 .Lukoil 

2 .Lundin 

3 .Gunvor 
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های مختلفی  کیلومتر عرض دارد و از  یه16کیلومتر طول و 24ایران در استان گیالن واقع شده، 
سدال بعدد )در   10 متری از سطح آب، کشد  و 700و در عم   1380است و در سال  تشکیل شده

شناور امیرکبیر، یدک  یده نفتدی در عمد       مطالعات اکتشافی روی سکوی نیمه (، در پی 90سال 
متری در این مخزن هیدروکربوری کش  شد. گفته مدی شدود میددان سدردارجنگل، دارای      728
 دنیدز در  برابر میددان شداه  10ی گاز است؛ یعنی بیش از «درجا»هزارمیلیارد فوت مکعب ذخیره 50

تریلیدون  11جمهوری آذربایجان. این در حالی است که پیش از این، سهم ایران در دریدای خدزر   
فوت مکعب گاز اعالم شده بود. همچنین میزان نفت درجای  یه نفتدی ایدن میددان، دومیلیدارد     

است. میدان سدردار   میلیون بشکه برآورد شده 500بشکه است که نفت قابل استحصال آن حدود 
آذربایجان قرار دارد و دوطر  تفاهم کدرده اندد تدا تعیدین        ناقشه ایران و جمهوریجنگل محل م

هدای اولیده    بیندی  تکلی  سهام متعل  به دو کشور از بهره برداری از این منابع امتناع نمایند. پیش
میلیارد بشکه است که در میادین نفتی سردار جنگل ، چالوس، 20درمورد سهم ایران از نفت خزر 

ویان ، رامسر ورودسر و چند منبع دیگر واقع است.اما با توجه به عدم لرزه نگداری در همده   نورو ر
مناط  و مشخص نبودن عم  معادن ، نمی توان نسبت به دقی  و اقتصادی بدودن همده مندابع    

 (1395) دنیای اقتصاد، ابراز نرر اطمینان بخشی نمود .
 اتید تجرب و شدده  حاصدل  فدراوان  یدشدوار  با که خزر یایدر یبا  عم  در نفت اکتشا 

 که چرا. ستین آن دیتول و گاز و نفت استخراج یمعنا به لزوما اما است داشته همراه به یا ارزنده
باید توجه داشت . است نکرده تجربه عم  نیا در تاکنون رانیا که دارد یتر دهیچیپ ندیفرا د،یتول
 یبدا   عمد   در دید تول و یحفار و ستین فارس جیخل عم  با سهیمقا قابل خزر، یایدر عم  که
 (1395)عصر نفت،.دارد یفراوان یهایدشوار است فارس جیخل از شیب برابر 7 تا 6 گاه که خزر

 معاهدات بین الملل -2
معاهدات بین المللی به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل مطرح اسدت و در مدواردی کده    
معاهده ای وجود داشته باشد معمو  تکلی  بخش عمده ای از مسائل روشن خواهد بود.از این رو 
در گام نخست به بررسی وجود یا فقدان تکلی  کشورهای حاشیه دریای خزر به استفاده مشترک 

و گاز از منرر معاهدات بین الملل خواهیم پرداخت. در واقع سوال این است کده آیدا    از منابع نفت
در معاهدات بین الملل تعهد اولیه و تکلیفی نسبت به استفاده مشترک از منابع زیرزمیندی موجدود   
در دریای خزر وجود دارد یا خیر ؟ معاهدات مربوط به دریای خدزر در دو دسدته معاهددات عدام و     

 می گردند.  خاص بررسی
 معاهدات عام -2-1

( بر پهنه آبی خدزر بددواً بایدد    1982برای تشخیص قابلیت اعمال کنوانسیون حقوق دریاها)
ببینیم آیا این پهنه آبی که به دریا معرو  است از لحاظ مقررات حقوق بین الملدل چده مداهیتی    
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یی منددرج در کنوانسدیون   خواهد داشت. چنانچه خزر را دریا بدانیم قواعد مرتبی بدا منداط  دریدا   
حقوق دریاها نسبت به آن مجری خواهد بود و در غیر اینصورت، تواف  کشورهای حاشدیه اسدت   

 که نحوه بهره برداری و میزان مالکیت بر منابع زیر بستر دریا را تعیین خواهد کرد .
بده   1982با توجه به وضعیت جغرافیایی پهنه آبی خزر نزدیکترین عنوانی که در کنوانسیون 

این پهنه آبی وجود دارد ، عنوان دریای بسته یا نیم بسته است. نرر بده شدمول مقدررات حقدوق     
دریاها نسبت دریاهای بسته و نیم بسته، کلیه اقدامات صورت گرفته دولتها در ایدن منطقده بایدد    

  در خصدوص تقسدیم منداط    1982تابع مقررات حقوق دریاها باشد، بنابراین مقررات کنوانسیون 
 (135:1390شریعت باقری،دریایی و تحدید حدود نیز در آن اعمال خواهد شد.)

به دریای بسته و ندیم بسدته اختصداص دارد و     1982بخش نهم کنوانسیون حقوق دریاها  
یدک خلدیج،   »این کنوانسیون دریای بسته یا نیمه بسته را اینگونه تعری  کرده اسدت:   122ماده 

یا چند کشور احاطه گردیده و به وسیله یک راه خروجی آبی باریک  حوزه آبی یا دریا که توسی دو
به یک دریای دیگر یا اقیانوس متصل شدده یدا تمامدًا یدا اساسدًا از دریدای سدرزمینی و منطقده         

تعرید  ارائده شدده از سدوی     «.انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی تشدکیل شدده اسدت   
منطب  نیست زیرا گرچه این پهنه آبی بدین ایدران و   کنوانسیون با وضعیت جغرافیایی دریای خزر 

سایر کشورهای حاشیه، محصور است اما متصل به دریدا یدا اقیدانوس دیگدری نیسدت. و عنصدر       
جغرافیایی  زم یعنی اتصال به دریای آزاد یا اقیانوس دیگر از طری  آبراه بین المللی که در مداده  

ل منطقه انحصاری اقتصادی یا دریدای سدرزمینی   کنوانسیون منعک  شده را ندارد. لذا شام 122
 1391کشورها به معنای حقوق دریاها نمیگردد و نه دریای بسته است و نه ندیم بسدته.) شداحیدر،   

:56) 
ایران و شوروی در وین حضدوری   1982به عالوه هنگام تدوین کنوانسیون حقوق دریاهای 
ود خزر را دریا اعالم نکردند تا مشمول فعال داشتند اما هیچ کدام در مواضع رسمی و غیررسمی خ

 1387کنوانسیون شود و به طور ضمنی نیز عملی خال  این موضوع انجام ندادند.) تقوی اصدل،  
و بداقی   1982( به نرر می رسد قصد این دو کشور خروج عمدی خزر از شدمول کنوانسدیون   64:

 ماندن آن به عنوان دریاچه مختص به دو طر  بوده است.
ه رویه کشورهای ساحلی مراجعه شود روح حاکم بر تمام قراردادهای منعقده پیش چنانچه ب

از فروپاشی شوروی خزر را دریاچه و تحت نرام مجزا از دریاهای آزاد دانسته اندد. و نیدز ایدران و    
 281: 1385در تهران خزر را آبگیری منحصر به فرد خوانده اندد.)س.زون،   1995روسیه در بیانیه 

 ( 297و 
، خدزر بده عندوان دریدای بسدته اعدالم       1334خرداد  28قانون فالت قاره ایران مصوب  در

شددد) که منرور دریاچه محاط خشکی و خدارج از شدمول کنوانسدیون حقدوق دریاهاسدت( و در      
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قوانین داخلی شوروی هم چنین است. کشورهای تازه استقالل یافته نیدز در اعالمیده آلمداتی بده     
 (.120: 1381 نامی، الم کردند. )نیکصراحت خزر را دریاچه اع

حقوق دان و دیپلمات روس فیورمارتنی  یکی از اولین نررات در چهدارچوب حقدوق بدین    
برخال  دریاهای آزاد، دریاهایی که نه تنها محاط در قلمرو » الملل را در مورد خزر ا هار داشت. 

دیگدری قدرار گیرندد. اینهدا      یک دولتند بلکه به هیچ آب آزادی مدرتبی نیسدتند بایدد در جایگداه    
دریاهای بسته هستند و تحت کنترل و حاکمیت کشورهایی که اطرافشان هستند قرار می گیرندد.  

 )« بر این اساس دریای خزر نیز دریای بسته است گرچه میان سواحل ایران و روسیه قرار دارد...

F Mamedov, 1994,P385.)     البته با توجه به موضع گیری دولت متبوع نویسدنده بده نردر
 میرسد با بیان واژه دریای بسته همان پهنه آبی محاط در خشکی را مد نرر داشته است.[ 

حقوقدانانی که سعی دارند دریای خزر را تحت شمول مقدررات کنوانسدیون حقدوق دریاهدا     
خاک روسیه دریای خدزر را بده دریدای سدیاه      دن که از-درآورند استد ل کرده اند که کانال ولگا

کنوانسیون را پوشش میدهدد .   122وصل میکند آبراه بین المللی است که تعری  مندرج در ماده 
اما دریای خزر دریا نیست بلکه دریاچه است چون هیچ گونه راه آب طبیعی به دریا و اقیانوس هدا  

دن به دریای سیاه کنده اسدت، بده   -ه ولگاندارد. کانال هایی که روسیه برای وصل کردن رودخان
هیچ رو آبراه شمرده نمیشود و نمی توان حوضچه آبی خزر را یدک دریدا بده شدمار آورد و نردام      

 (58: 1391حقوقی دریا را بر آن حاکم گرداند. )شاحیدر، 
 1956از پدیش ندوی  کنوانسدیون     26همچنین کمسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده 

چنین گفته است: بعضی از پهنه های آبی که کامالً بدا   -دریاهای آزاد -بخش دوم حقوق دریاها،
خشکی محاط شده اند به عنوان دریاچه و بقیه به عنوان دریا شناخته می شوند. نوع اخیدر شدامل   
دریاهای داخلی اند که در موردشان رژیم دریاهای آزاد قابل اعمال نیست. چنانچه این پهنه های 

ی آزاد از طری  یک تنگه یا بازویی از آب مرتبی باشند و ایدن آبدراه متعلد  بده یدک      دریا آبی با
کشور باشد باز دریای داخلی محسوب می شوند اما اگر متعل  به چند کشور باشدد تحدت شدمول    

 Year book of international law) رژیددددم دریاهددددای آزادنددددد.  

(commission,1956,P.P277.8 دن به این دلیل که داخل -ل ولگالذا مالحره میگردد کانا
 کشور روسیه و مصنوعی است، آبراه بین المللی محسوب نمیگردد .

از لحاظ جغرافیایی در یک سو، خزر مثل تمام دریاچه ها ، محاط در خشکی است و صدر   
نرر از رودها با مجموعه آبی دیگری در ارتباط نیست و از سوی دیگر بر خال  اکثر دریاچده هدا،   

چند کشور هم مرز است ؛ بزرگترین پهنه آبی محاط در خشکی است و در انددازه، عمد  و    خزر با
 .H. oxman , 1996: p33 )شوری آب با دریاهای نیم بسته قابل مقایسه است.)

گذشته از تعاری  جغرافیایی و میزان شوری یا عم  آب و وسعت بسیار زیاد دریای خزر که 
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تمایز کرده است؛ به نرر میرسد از نرر حقوق بین الملدل دریاهدا   آنرا از سایر دریاچه های جهان م
 ،این پهنه آبی منطب  با مفهوم دریاچه مرزی است که بین چند کشور قرار گرفته است . 

وضعیت دریاچه های بین المللی]از لحاظ مالکیت منابع و رژیم حقدوقی حداکم[ موضدوعی    
شود و هدیچ رژیدم یکپارچده ای در خصدوص     است که صرفاً به دولتهای ساحلی آنها مربوط می 

وضعیت حقوقی دریاچه های جهان به کار نمی رود و رژیم حقوقی آنهدا توسدی توافد  دولتهدای     
 (.10: 1380ساحلی تأسی ، اصالح و جایگزین خواهد شد.)جمشید ممتاز،

بده  کنوانسیون آکتائو در مواد مختل  پهنه آبی خزر را دریای خزر خوانده است اما با توجده  
توده آبدی محصدور شدده بده وسدیله      دریای خزر :»این کنوانسیون که بیان می دارد  1صدر ماده 

و نیز عدم تبعیت کشورهای متعاهد از مناط  دریدایی منددرج در   « ... استها قلمرو خشکی طر 
کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی منحصر به فرد، مالحره می گردد کده کشدورهای   

 نیز این پهنه آبی را منطب  با تعری  دریاچه دانسته اند .  حاشیه خزر
در خصوص دریای خدزر قابدل    1982با عنایت به موارد مطروحه در با  ، قطعاً کنوانسیون 

بیان شده است ، اصلی است که به حقوق عرفی  123اعمال نیست اما اصل همکاری که در ماده 
تعهد و ملزم می سازد ]تا در خصوص منابع بستر و زیدر  تعل  دارد و لذا تمام دولتهای ساحلی را م

 (.  56: 1391بستر دریا[ بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند.)شاحیدر،
مربوط به مواردی است  123و74و83با مداقه در مواد مختل  کنوانسیون حقوق دریاها مواد 

د که به طور قطع متعل  بده  که کشورهای عضو، دچار مسئله تعیین سهم نسبت به منابعی میشون
یکی از کشورها نیست ؛ لذا با اخذ وحدت مالک از این مواد میتوان گفت کشورها ملزم به اتخداذ  

 تدابیری هستند که طی آن تواف  همه طرفین حاصل شده و به راه حل عاد نه دست یابند. 
است مقرر  کنوانسیون که در خصوص فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی 83و74مواد 

میدارند: تاپیش از حصول تواف  نهایی کشورها باید تدابیر موقتی که دارای ماهیدت عملدی اسدت    
اتخاذ کنند و به گونه ای عمل کنند که تواف  نهایی را دچار مخاطره نکند. ایدن مدواد دو و یفده    

حصدول توافد     سلبی و ایجابی در بر دارند که اولی پرهیز از اقداماتی که منجر به خدشه در روند
نهایی است مانند بهره برداری یک جانبه و دومدی اتخداذ راهکارهدای موقدت و همکداری مانندد       

کنوانسیون در خصوص دریای بسته یدا ندیم بسدته     123موافقت نامه های نوسعه مشترک . ماده 
میتواند مبنای حقوقی جهت بهره برداری از منابع مشترک باشدد و مقدرر میددارد کده کشدورهای      

لی باید در اعمال حقوق خود با یکدیگر همکاری نمایند. میتوان همکداری مدنعک  شدده در    ساح
این ماده را به طور کلی در خصوص استفاده و بهره برداری تسری داد و اصل همکداری موضدوع   
این ماده به مفهوم مذاکره ی توام با حسن نیت و جهت رسیدن بده توافد  تفسدیر میشدود. و در     

یک جانبه که سبب تضییع حقوق سایر دولتهدای سداحلی گدردد ممندوع اسدت.)      مقابل هر اقدام 
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 (123-122: 1390جهانی، 
چنانچه به هر یک از دو نرر فوق معتقد باشیم یعنی چه دریای خزر دریایی بسدته باشدد      

چه آنرا دریاچه بدانیم ،از نرر قواعد معاهداتی عام و قواعد عرفی حقدوق بدین الملدل کشدورهای     
دریا ملزم به انجام تواف  جهت بهره برداری از منابع این دریا میباشند و استفاده یک جانبه حاشیه 

کشورهای حاشیه دریای خزر از منابع نفت و گاز این دریا تا پیش از دست یابی به توافقات جهدت  
 همکاری، نقض قاعده پیش گفته و عملی خال  حقوق بین الملل است .

 زرمعاهدات خاص دریاي خ -2-2

مهمتدرین ایدن    1940و  1921در ارتباط با دریای خزر چند معاهده وجود دارد که معاهدات 
معاهدات است اما مشکل اساسی در استناد به این معاهدات فروپاشی یکدی از طدرفین آن یعندی    
اتحاد جماهیر شوروی و بحث جانشینی کشدورهای اسدتقالل یافتده اسدت.هد  ایدن اسدت کده        

در معاهدات وجود دارد که به موجب آن، کشورهای حاشیه دریای خدزر ملدزم   دریابیم آیا قواعدی 
به استفاده مشترک از منابع باشند؟ از آنجا که وزارت خارجه ایران در اعالمیه تفسیری کنوانسیون 
آکتائو به مقررات این دو عهد نامه اشاره کرده است لذا میتوان گفت موضع ایران تسری مفاد این 

 ر روابی کشورها است. دو عهد نامه ب
از لحاظ تاریخی دو عهدنامه استعماری گلستان و ترکمان چای که با پیروزی روسیه تزاری 
در جنگ های ایران و روس در واقع به دولت قاجار تحمیل شده بود؛ بخشدی را بده دریدای خدزر     

رکمدان  اختصاص داده بودند و طب  فصل پنجم از عهدنامه گلستان و فصل هشتم از عهدنامده ت 
چای که مقرراتی مشابه داشتند ح  کشتی راندی نردامی از ایدران سدلب و ایدن حد  بده طدور         
اختصاصی به روسیه اعطا شده بود و در خصدوص کشدتی راندی بازرگدانی طدرفین از حد  برابدر        

 (.43-42: 1386صرا  یزدی، برخوردار بودند.)
رسدید کده طدی آن کلیده     معاهده مودت بین ایران و شوروی به امضاء  1921فوریه  26در 

قراردادهای استعماری ساب  ملغی شد. براساس فصل یازدهم ایدن قدرارداد حد  داشدتن نیدروی      
دریایی که سابقاً از ایران سلب شده بود مجدداً احیا شد و طرفین به تساوی از ح  کشتی راندی و  

یری بین ایدران  عهدنامه ماهیگ 1927( در 214: 1384نرامی بهره می بردند.)احمدرضا، توحیدی، 
گردد. زمینه ایجاد  و شوروی به منرور عادی سازی روابطشان پ  از جنگ جهانی اول منعقد می

این معاهده اختال  بوجود آمده سر امتیازی بود که دولدت ایدران بده یدک تبعده روس در مدورد       
بدود.  حاضر به تمدیدیش ن 1925ماهیگیری در سواحل جنوبی خزر داده بود و پ  از موعد آن در 

روسیه برای جلوگیری از دخالت انگلستان زمینه های انعقاد این قرارداد را فراهم کرد. طبد  ایدن   
ایرانی به بهره برداری مشدترک از مندابع خدزر پرداختندد و      -عهدنامه یک شرکت مختلی روسی

فدی  نیز عهدنامه امنیت و بی طر 1927طرفین بهره برداری مشترک را نیز تجربه کردند. در اکتبر 
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بین طرفین امضاء شد. در فاصله دو جنگ جهانی روسیه به دلیل جلوگیری از گسترش نفوذ آلمان 
 1935و  1931در در ایران سیاست توسعه مناسدبات را در پدیش گرفدت و نتیجده اش معاهددات      

 (.75: 1381است.)مدنی، 
بازرگدانی و  تکمیل شد که قدرارداد   1940مارس  25بعداً توسی قراردادی در  1935قرارداد 

دریانوردی است و ح  کشتی رانی تجاری و نرامی همچنین ح  ماهیگیری را برای کشتی های 
ایرانی و روسی محفوظ داشته است. این قراردادها از تردد کشتی با پرچمی غیر از پدرچم ایدران و   
و  شوروی جلوگیری کرده و نیز  اتباع کشورهای ثالث را از حضدور در نیدروی دریدایی دو کشدور    

 10کند. به عالوه ح  آزادی ماهیگیری در خزر بجز  انجام و یفه به عنوان پرسنل بنادر منع می
 مایل ساحلی کشورها از موارد موجود در این قرارداد است.)

(Gafouri, 2008: P85  
موافقت نامه ای برای حدل مسدائل مدرزی و مدالی امضداء       1954ایران و شوروی در سال 

یونی مختلی از دو کشور مامور انجام تحدیدد حددود مرزهدا شددند . کدار      کردند که طی آن کمیس
موافقتنامه ای به امضای طرفین رسید . ایدن   1957پایان یافت و در ماه می   1955کمیسیون در 

موافقت نامه مربوط به مرزهای خشکی است که در شرق خزر از خلدیج حسدین قلدی تدا مدرز دو      
صب آستاراچای تا مرز دو کشور با ترکیه می باشدد.این قدرارداد   کشور با افغانستان و در غرب از م

در خصوص دریای خزر به کلی ساکت است گرچه تکلی  رودخانه هدای مدرزی را روشدن کدرده     
است اندک مدتی پ  از تصویب عهدنامه مرزی قراردادهایی میان دو دولت در خصوص اسدتفاده  

 (.18: 1381د،  مشترک از آبهای ارس و اترک به امضاء رسید.)موح
همانطور که مالحره می شود در این پیمانها هیچ قاعده حقوقی مشخص و روشنی مربدوط  
به حاکمیت در این دریا وضع نشده است و هیچ مرزی در سطح دریا یا بستر آن معین نشده است 
این نکته مشهود است که طرفین عالقه ای به تصریح وضعیت حقوقی خزر نداشته و ترجیح مدی  

]بده معندی وضدعیتی منحصدر بده فدرد و اختصاصدی[ بداقی         1ند که به صورت سوی جنری  داد
همچنین در مورد بهره برداری از منابع بستر و زیر بسدتر  ( .(F.Mamedov,1994 :125بماند

دریای خزر اشاره روشنی در این معاهدات نیست، که بی گمدان بده دلیدل مطدرح نبدودن چندین       
(. و نیز از مسئله تحقیقات علمی دریدایی،  45: 1386صرا  یزدی،منافعی در آن زمان بوده است.)

 اکتشافات و حفاری نفتی در مناط  نزدیک به ساحل ذکری به میان نیامده است.
اما علی رغم عدم اشاره صریح نسبت به مشترک بودن دریدای خدزر میتدوان بده روح ایدن      

ست. فصل یازدهم قدرارداد  معاهدات در راستای کش  قصد طرفین به استفاده مشترک تمسک ج
که ح  کشتیرانی را به سویه به طرفین داده بیانگر حاکمیت اصدل تسداوی بدر روابدی دو      1921

                                                 
1 .Sui generic 
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کشور دریای خزر است. این تساوی در کلیه موضوعات به چشم می خدورد و هدر جدا حقدوقی از     
م کده  ایران تضییع شده در این عهدنامه تأکید بر تساوی حقوق شده است. مثدل فصدل شدانزده   

قضاوت کنسولی را لغو می کند و به حقوق مساوی شهروندان ایرانی در روسیه تأکید شدده، ایدن   
 (.1386مطالب نشاندهنده روح حاکم بر قرارداد است که حاکی از تساوی است.) ملک زاده 

غیر از نوار ده مایلی ح  صید ماهی در بقیده دریدا بده طدور مسداوی بده        1940در قرارداد 
شده. باید روح کلی عهدنامه را از همین ح  ماهیگیری و کشتی رانی استنتاج کدرد   کشورها داده

و به نرر می رسد که تساوی حقوق دو کشور در دریا موردنرر است و این عهدنامه هم از خزر به 
مقرر مدی دارد طدرفین بدا     1921شوروی یاد می کنند. فصل سوم عهدنامه  -عنوان دریای ایران
دخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای مرزی بهره مند خواهندد شدد. آبهدای    حقوق مساوی از رو

سرحدی در این فصل نمی تواند غیر از دریای خزر باشد که باید به نحو مساوی از آن بهدره مندد   
 (.76: 1381شوند.)مدنی، 

همچنین باید توجه داشت که در تفسیر معاهدات عالوه بر متن اصلی آنها از اسناد ضدمیمه  
شود تا بتوان منرور طرفین را بهتر درک کرد. در این زمینده   یا موخر بر معاهدات نیز استفاده می

اساتید حقوق بین الملل به اسناد مختلفی اشاره کرده اند از آن جمله : سدندی اسدت کده کمیسدر     
اشته. در مورد تزیین بندرانزلی ارسال د 1927ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی در اول اکتبر 

دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علییه ایران خدواهش  » این نامه چنین آمده است:  2در بند 
می کند که منفعت مشترک بحر خزر را که منحصراً دریای ایدران و شدوروی میباشدد ... در نردر     

 ایدن سدند بده   « سال جزء مستخدمین بندر، از اتباع غیرایرانی نداشدته باشدد.   25گرفته، در مدت 
صراحت خزر را منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی می داند و یکی از قوی ترین اسدنادی  

 (.1386است که می توان به آن استناد کرد. ) ملک زاده 
سند دیگری که دکتر ممتاز به آن استناد می کند نامه هدای رد و بددل شدده میدان وزیدر       

مدی باشدد،    1940مارس 25امورخارجه ایران و سفیر شوروی در تهران پ  از انعقاد موافقت نامه 
شوروی اشاره می کنند. در این نامده روشدن    –این نامه ها به دریای خزر به عنوان دریای ایران 

شوروی چیست ولی از مفاد مربوط به موافقتنامه چنین اسدتناد   –نرور از دریای ایران نشده که م
می شود که طرفین قصد تقسیم دریا میان دو کشور را نداشته اند. در عوض حاکمیت مشدترک و  

 (.  13: 1380مالکیت اشتراکی را ترجیح داده اند. )جمشید ممتاز،
مه کشورهای ساحلی سبب می شود که، تا گسترش اعتبار معاهدات پیش گفته نسبت به ه

زمان تأسی  یک رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر، موافقت نامه های موجود یدک چدارچوب   
معقول برای اعمال حقوق و اجرای تکالی  دولتهای ساحلی بدسدت دهدد و میتواندد از ادعاهدا و     

 (.108: 1383د. )طالیی، اعمال یک جانبه ،] به خصوص در مورد منابع نفت و گاز[ جلوگیری کن
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بر همین اساس فدراسیون روسیه در یادداشتی که در اعتراض به اعمال یکجانبه آذربایجان 
به وزیر امور خارجه آذربایجان تسلیم شد دریای خزر را منطقه آبی بدین قداره    1994ژانویه  14در 

شدده و ایدن    ای بسته ای توصی  کرد که همدواره توسدی دول سداحلی مشدترکاً بهدره بدرداری      
مدایلی انحصداری هدیچ     10استوار کرد و افزود جز منطقه  1940و  1921استد ل را بر معاهدات 

 (.66: 1386جمشید ممتار ،  کشوری بر بقیه دریا نمی تواند اعمال حاکمیت کند.)
 اعدالم  ملدل  سدازمان  بده  را خود موضع رسمی طور به روسیه فدراسیون ،1995 اکتبر 5 در

 سداحلی،  هدای  دولدت  سدوی  از جدیدد  نامه موافقت یک[ حصول] تا که نموده تأکید روسیه. کرد
 کده  اسدت  پذیرفتده  کشدور  این. اعتبارند دارای شوروی، و ایران بین 1940 و 1921 نامه موافقت
 رژیدم  تأسدی   بده  نیداز  شدوند،  مدی  نوبنیاد ساحلی های دولت شامل که حالی در جدید تغییرات
 نامده  موافقدت  ویژه مقرّرات است مدّعی روسیه حال، هر به. دارند خزر دریای برای جدید حقوقی
: 1383گردندد.) )طالیدی،    اسدتفاده  جدید های نامه موافقت تنریم در توانند می م 1940 و 1921
109.) 

جمهوری های آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان معتقدند که معاهدات مذکور بی اعتبارتند 
قابل تسری به آنها نیست. این ادعا از دو جهت مردود است، او ً: این  و به استناد قاعده لوح پاک

قاعده )لوح پاک( مربوط به کشورهای استقالل یافته از استعمار می باشد. ثانیاً : طب  کنوانسدیون  
چنانچه کشورهای جانشین اعالمیه استمرار تعهدات را امضاء کنند دیگر معاهددات در   1978وین 

در آلمداتی   1991دسدامبر   21. در ایدن مدورد اصدول جانشدینی شدوروی در      مورد آنها مجراسدت 
مشخص شد که این کشورها کلیه تعهدات شوروی را بر عهده گرفتند و ایدن اعالمیده مبندی بدر     

 (.66 :1383ضیایی بیگدلی، حف  پیوندهای حقوقی بین المللی شوروی بود.)
یدم سدرزمینی خداص را مقدرر     از سوی دیگر معاهدات مذکور حاوی مفاد مرزی اسدت و رژ 

داشته است و بنابر این جزء معاهدات سرزمینی )عینی( محسوب می شود، کمیسیون حقدوق بدین   
الملل در تفسیر حقوقی جانشینی دولتهدا در معاهددات اعدالم کدرد کده معاهددات دارای ماهیدت        

نمدی پدذیرد و    سرزمینی، چه در دکترین سنتی و چه دیدگاه مدرن از قاعده جانشینی دولتها تأثیر
وین را که اشاره بده اصدل فدوق دارد جدزء      1978دیوان بین المللی دادگستری متن ماده معاهده 

قواعد حقوق بین الملل عرفی معرفی کرده است. در نتیجه کشورهای غیر متعاهد که در مورد مدا  
 (.12: 1380کشورهای حاشیه خزر هستند نیز مو   به رعایت آن هستند. )جمشید ممتاز،

در مورد تغییر اوضاع و احوال چنانچه طر  پ  از آگاهی از تغییر همچندان آن معاهدده را   
مو د  بده رعایدت    _که در مورد خزر اعالمیه های مینیسک و آلماتی موجود اسدت _مجرا بداند 
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.گذشته از این ادعای کشورهای استقالل یافته در مدورد تغییدر   1تعهدات بر آمده از معاهده میباشد
 73رفته نیست زیرا جانشینی بر معاهده تابع نرام حقوقی خاصی است که طبد  مداده   اوضاع پذی

در زمیندده حقددوق معاهدددات ، خددارج از شددمول آن کنوانسددیون و تددابع  1969کنوانسددیون ویددن 
است و چون تغییر بنیادین اوضاع و احوال به عنوان یکی از موجبات اختتدام یدا    1978کنوانسیون 

می باشدد، لدذا اسدتناد بده آن موضدوعیت نددارد.        1969ب  کنوانسیون تعلی  اجرای معاهدات ط
گذشته از این تغییر اوضاع و احوال در مورد طرفی که نقشدی در ایدن تغییدر نداشدته نبایدد مدؤثر       

 (.66 :1383ضیایی بیگدلی، باشد.)
اجالس جهت تعیین رژیم حقوقی دریدای خدزر تشدکیل شدده      51میالدی  90از آغاز دهه 

اجدالس پدنجم در    97مردادمداه سدال    21اجالس در سطح سران کشورها بوده و در  5است که 
آکتائو منجر به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شد، بیانیه مشترک این اجالس تهیده  
پیش نوی  موافقت نامه مربوط به خی مبدا کشورها را به شش ماه آینده موکول نموده و در متن 

در خصوص تحدید حدود مناط  دریایی هنوز به تواف  نرسیده اند و از سوی  انتشار یافته، طرفین
 دیگر بحث منابع زیر بستر دریا موکول به تواف  ثانویه کشورها شده است. 

در خصوص منابع زیر بستر دریدای خدزر    1940و 1921همانطور که مالحره شد معاهدات 
یگیری میپردازند. البته علت عمده این امر حکم صریحی ندارند و تنها به مسئله کشتی رانی و ماه

، این است که در زمان انعقاد معاهدات موصو  بحث منابع زیرزمینی مطدرح نبدود و بده همدین     
دلیل طرفین نسبت به آن سکوت کردند. اما با توجه به اینکه مفاد معاهدات در خصوص مودت و 

ه نردر میرسدد هدر دو طدر  قصدد      همکاری طرفین بوده و به دریای خزر نیز تسری داده شده ب
همکاری و پرهیز از استفاده یک جانبه نسبت به منابع دریای خزر را داشته اندد. ایدن اسدتنتاج بدا     

که طی آن به استفاده یدک جانبده سدایر کشدورها      1995مالحره مواضع رسمی روسیه در اکتبر 
 اعتراض و بر بقای معاهدات ساب  تاکید کرد، تقویت میشود.

تعیین خی مبدا را بده   1اخیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیز صراحتاً در ماده  کنوانسیون
در خصدوص مندابع بسدتر و زیدر بسدتر دریدا توافقدات         8توافقات بعدی موکول کرده و در مداده  

کشورهای حاشیه دریا را ضروری دانسته است؛ با مالحره مقدمه کنوانسیون هدد  از انعقداد آن   
ی بین طر  های متعاهد و حل و فصل مسائل دریای خزر و نیز گسترش توسعه و تقویت همکار

 22و تعمی  روابی مبتنی بر حسن همجواری بین طر  ها عنوان شده است. از سوی دیگر مداده  
                                                 

.اعالمیه آلما آتا ، تصریح میدارد که دولتهای مشارکت کننده در جامعه کشورهای مشترک المنافع بر طب  رویه قانون اساسی 1
توسدی اتحداد جمداهیر شدوروی را تضدمین      خود اجرای تعهدات بین المللی ناشی از معاهددات و موافقدت نامده هدای منعقدده      

 .Annex II of the UN Document A/47/60میکنند
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کنوانسیون تصویب پارلمان های کشورهای متعاهد را در  زم الجدرا شددن آن ضدروری دانسدته     
 است.  

در اعالمیه تفسیری کنوانسدیون آکتدائو صدراحتا مشداهده     همچنین موضع ایران را میتوان 
در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده اسدت؛ ایدن   :»نمود 

سدایت ریاسدت   «)د.کار می بایستی متعاقبا و طی توافد  میدان طدر  هدای ذیدربی انجدام شدو       
 (1397جمهوری،

وین کشورهای متعاهد تا پیش از  1969انسیون کنو 18همانطور که مستحضرید وف  ماده 
تصویب کنوانسیون نباید عملی انجام دهند که با هد  و منرور معاهده مغایر باشد بده عدالوه از   

کنوانسیون حقوق دریاها( پیش  83و74لحاظ قواعد حقوق بین الملل دریاها)وحدت مالک از مواد 
ابع، کشورها نباید دسدت بده اقددامات یدک     از تواف  در خصوص تقسیم یا استفاده مشترک از من

جانبه ای بزنند که مخل دست یابی به تواف  نهایی باشد که این مقررات در اصل حسن نیت کده  
از اصول اخالقی است ریشه دارد از این رو استفاده های یک جانبه کشورهای حاشیه دریای خدزر  

لیت کشور نقض کنندده و مغدایر   در شرایی کنونی نقض یک تعهد حقوق بین الملل و موجد مسئو
اصول اخالق خواهد بود. جهت تقویت استد ل ارائه شده و اثبات لزوم دست یابی به تواف  همده  

 جانبه در مبحث بعد سایر منابع حقوق بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 رویه قضایی بین الملل -3
لل محسوب شده و آرایی که از مراجع رویه قضایی همواره از مهمترین منابع حقوق بین الم

حل اختال  بین المللی به خصوص دیوان بین المللی دادگستری صادر می شدود بدا اینکده تنهدا     
برای طرفین دعوا  زم ا تباع است اما دولتها به آن احترام می گذارندو حقوقدانان ایدن آرا را بده   

تال  بین المللی مانند مراجع داخلی در الملل می دانند. مراجع حل اخ عنوان بخشی از حقوق بین
واقع بر اساس قوانین از پیش وضع شده قضاوت میکنند و خود واضع قوانین نیستند؛ اما تفاسیر و 
نحوه کاربست قوانین از جانب آنها همواره ابهاماتی که ممکن است در زمان وضع قدوانین بده آن   

ه در صورت بروز اختال  همین مراجع هستند که توجه نشده را از بین میبرد و نیز با توجه به اینک
صدور حکم کرده و بر داشت خود از قوانین را اعمال میکنند ، لذا اطدالع از نقطده نردر و نحدوه     

 برخورد عملی آنان با قوانین قطعا برای دولت ها مهم خواهد بود . 
در خصوص تعیین تکلید  یدک منطقده مشدترک بدین چندد کشدور دیدوان بدین المللدی           

( در چند مورد ا هارنرر کرده است؛ قضیه خلیج فونسکا به عنوان تنها مدوردی  I.C.Jدگستری)دا
که به مشاعیت یک پهنه مشترک رای داده شده در ابتدا بررسی می شدود و قضدیه فدالت قداره     
دریای شمال به این دلیل که حاوی اصول قابل بهره برداری در مدورد تقسدیم عاد نده اسدت و     

ز آرای داوری در قضیه یمن و اریتره  و نیز قضدیه فدالت قداره دریدای اژه کده      سپ  نمونه ای ا
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مربوط به اقدامات پیش از حصول تواف  نسبت به منابع مشترک است طرح شده و در نهایت رای 
 داوری گویان و سورینام بازگو خواهد شد.

 قضیه خلیج فونسکا  -3-1

شدور السدالوادور، نیکداراگورا و هنددوراس     خلیج فونسکا در آبهای اقیانوس آرام و بین سه ک
به مدت سده قدرن متعلد  بده      1522کیلومترمربع است. از سال  2100واقع و مساحت آن حدود 

 1838تدا   1821امپراتوری اسپانیا بوده و با استقالل کشور جمهوری فدرال آمریکدای مرکدزی از   
مذکور از جمهوری آمریکای  متعل  به آن جمهوری گشته است . در نهایت با جدا شدن سه کشور

 :I.C.J. Reports, 1992 مرکددزی ایددن خلددیج در همسددایگی آنهددا قددرار گرفتدده اسددت.)

P589,Par385 .) 
کشورهای حاشیه همواره به دلیل اهمیت سیاسی و اقتصادی خلیج در مورد نحدوه اداره آن  

شی از خلیج تقسدیم  طی تواف  هندوراس و نیکاراگوا بخ 1900با یکدیگر اختال  داشته اند و در 
شد و السالوادور نیز آنرا به رسمیت شناخت اما در مورد خود غیرقابل استناد معرفدی کدرد. شدروع    

هنگامی بود که ال سالوادور نسبت به اقدام نیکاراگوا در مدورد دادن پایگداه    1916درگیری ها در 
دادگسدتری آمریکدای    ای بده ندام دیدوان    نرامی به آمریکا در خلیج اعتراض کرد و دادگاه ویدژه 

مرکزی خلیج فونسکا را خلیج تاریخی با ویژگی دریای بسته اعالم کرد و تواف  مذکور را خدال   
 1969حقوق مالکیت مشترک دانست. درگیری میان کشورها کم و بیش ادامه داشت تا اینکده در  
تصدمیم   به جنگ بین السالوادور و هندوراس منتهی شد. پد  از سدازش آنهدا در قدرارداد صدلح     

گرفتند چنانچه تا پنج سال موف  به حل و فصل مسائل مرزی نشدند بایدد اخدتال  خدود را بده     
السالوادور و هندوراس طی تواف  نامه ای ایدن   1986المللی دادگستری ببرند. در سال  دیوان بین

-177: 1381کار را انجام دادند و دیوان بین المللی دادگستری شروع بده رسدیدگی کرد.)ندا می،   
181) 

دیدوان   1990نیکاراگوا تقاضای ورود ثالث به پروندده داد و در دسدامبر    1989نوامبر  17در 
تصمیم گرفت که نیکاراگوا وارد دادرسی شود اما نه به عنوان یکی از طرفین و تنها در مورد رژیم 
حقوقی آبهای خلیج فونسکا.)دعوای مطروحده دو موضدوع دیگدر نیدز داشدت اولدی در خصدوص        

 Division for ocean affairs ای زمینی و دومی در خصوص رژیم حقدوقی جزایدر(.)  مرزه

and the law of the sea office of legal affairs,2006:p19-par67-68) 
بود که آیا طرفین به دیدوان صدالحیت تعیدین مدرز      1986اولین اقدام دیوان تفسیر تواف   

دیدوان صدالحیت تعیدین مدرز را نداشدته و رژیدم        داده اند یا خیدرو السدالوادور اعدالم مدی کدرد     
کاندومینیوم بر این آبها حاکم است، در مقابل هندوراس خواهان این بود که دیوان در مورد مسئله 
تحدید حدود و رژیم آبهای خلیج به عندوان مسدائل اصدلی ا هدارنرر کندد. براسداس اسدتد ل        
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 از خلیج فونسکا اجتناب ناپذیر است. هندوراس تحدید حدود مرزهای دریایی در داخل و خارج 
تشدخیص داد صدالحیت تحدیدد حددود را      1986دیوان پ  از بررسی و تفسیر مفاد تواف  

ندارد چون قصد طرفین اعطای چنین اختیاری نبوده است. سوال اینجا بود که چده رژیمدی بایدد    
 1381اد می کردند.)نا می،مورد استفاده باشد و طرفین دعوا نیز دو رژیم )افراز و مشاع( را پیشنه

:181-183) 
هندوراس تأکید می کرد که کاندومینیوم احتیاج به تواف  دارد اما دیوان به صراحت اعدالم  
داشت: درحالی که معمو ً رژیم کاندومینیوم با یک معاهده ایجاد می شود،  اهراً و حسب قاعده، 

ت مشترک را در خصدوص یدک پهنده    دلیلی وجود ندارد که پدیده جانشینی کشورها، رژیم حاکمی
 دریایی واحد و تقسیم نشده ای کده بده دو یدا چندد کشدور جدیدد منتقدل شدده، ایجداد نکندد.)          

(I.C.J.Reports1992:P597,Par.399 
تصمیم گرفت که صالحیت رسیدگی به بحث تحدید حدود را نددارد .   1به  4دیوان با رای 

در خصدوص   1بده   4و اعطا نکردند.و نیز با رای به ا 1986زیرا طرفین چنین صالحیتی در تواف  
 1821رژیم آبهای خلیج فونسکا تصمیم گرفت که این آبها خلیج تاریخی اسدت و پدیش از سدال    

در حاکمیت جمهوری آمریکای مرکزی بوده است.  1839تحت کنترل اسپانیا و بعد از آن تا سال 
هندوراس و نیکاراگوا قرار گرفت؛ هر بعد از آن خلیج تحت حاکمیت مشترک سه کشور السالوادور 

چند این حاکمیت مشترک نسبت بده ندوار سده مدایلی از سداحل کشدورها کده تحدت حاکمیدت          
تقسدیم شدد؛ تسدری     1900انحصاری آنهاست و محدوده ای که بین هنددوراس و نیکداراگوا در   

ج تدا  نخواهد داشت. ح  عبور بی ضرر در بخش های اختصاصی پا بر جاست. آبهای داخدل خلدی  
 پیش از دست یابی به تحدید حدود قانونی، تحت مالکیت مشدترک کشدورهای سداحلی اسدت.)    

Division for ocean affairs and the law of the sea office of legal 

affairs,2006: .p25 par87.) 
حقوقی خلیج فونسکا و رفتار کشورها بوده اسدت و   –آنچه دیوان مدنرر داشت بعد تاریخی 

در رای خود این خلیج را خلیج تاریخی و آبهای داخلی معرفی کرده است و استثنای عددم وجدود   
تواف  را در مورد جانشینی پذیرفته است. اما شرط تساوی حقوق در وضع هدر امتیداز را همچندان    

 (  186: 1381 زم الرعایه دانسته است. )نا می،
دیوان دادگسدتری آمریکدای مرکدزی     1917در رای دیوان نباید از پیشینه قضیه یعنی رای 

غافل شد. این تصمیم به عنوان پیشینه تاریخی در واقع مبنای رای دیدوان بدوده اسدت. در واقدع     
هد  قضات دیوان دسترسی همه کشورها به طور برابر به بنادر خلیج و دسترسی بده آبهدای آزاد   

قسیم خلیج مانع برابری حقوق در دهنه آن برای دسترسی به آبهای آزاد مدی شدده   بوده است و ت
 است و نهایتاً به نرر می رسد این حکم در جهت رعایت عدالت و انصا  صادر شده است. 
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با دقت در رای دیوان میتوان دریافت قضات دیوان شرط تواف  کشورهای ذینفع را نادیدده  
وقوع جانشینی کشورهای طر  دعوا نسبت به منطقده مدورد ندزاع    گرفتند و دلیل عمده این امر، 

بوده است. از سوی دیگر هیچ یک از کشورهای ساحلی امتیاز ویژه ای نسبت به دیگری نداشته و 
در واقع تساوی حقوق کشورهای ساحلی شرط  زم استقرار مالکیت مشاع میباشد.  آبهای خلدیج  

ومینیوم سده کشدور سداحلی آن مدی باشدد امدا دو       فونسکا تحت حاکمیت مشترک یا رژیم کاندد 
مایدل   3محدودیت به شرح زیر برای آن در نرر گرفته شد:  ال ( نوار ساحلی دریایی بده عدرض   

تحت حاکمیت انحصاری هر یک از کشورهاست. ب( منطقه ای از آبهای خلیج که طبد  توافد    
السدالوادور نبدود، از دایدره     بین هندوراس و نیکاراگوا تحدید حدود شدده و مدورد اعتدراض    1900

 (192-187: 1381شمول کاندومینیوم خارج است. )نا می،
 قضیه فالت قاره دریاي شمال  -3-2

قضیه فالت قاره دریای شمال در دیوان بین المللی دادگسدتری جدزء قضدایایی اسدت کده      
خدود   دیوان بدون قصد صدور رای در خصوص اختال  حاصله، روش تقسیم عاد نه را از منردر 

ارائه کرده است .به دلیل شباهت وضعیت دریای خزر با دریای شمال و نیز اصدول ارائده شدده از    
سوی دیوان در این بند به آن اشاره شده است. دیوان هر گونده تقسدیم منداط  مشدترک را بده      
صورت یک جانبه و بدون موافقت تمام کشورهای ذی نفدع، مندع کدرده اسدت و موافقدت همده       

ه را جهت دست یابی به تواف  نهایی  زم میداند. این نرر قضات دیوان دقیقاً بدا  کشورهای حاشی
اعمال کشورهای حاشیه دریای خزر در تضاد بوده و در صورت طرح دعوی در محاکم بین المللی 

 کشور ما میتواند از این رویه ساب  به نفع استد  ت خود بهره برداری نماید.
کیلومترمربدع وسدعت داشدته و بدین کشدورهای ندروژ،        560000فالت قاره دریای شدمال  

انگلستان، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه واقع شده است. این پهنه آبی بدین کشدورهای   
ساحلی تقسیم نشده بود اما پ  از اکتشا  نفت و گاز هریک از کشورها خواهان سهم بیشتری از 

باعث بروز اختال  شد و آنهدا را نداگزیر از تعیدین     آن شدند. تداخل حاکمیت دولتها در این ناحیه
خطوط مرزی ساخت. مسئله اساسی کشورها اصول حاکم بر تحدید حدود و تقسدیم بدود. چنددی    
بعد اکثر خطوط مرزی در شمال دریا با انعقاد توافقات دو جانبه و بهره گیری از خی میانده انجدام   

شرقی دریدا یعندی محددوده مدابین هلندد،       شد. اما این روش سبب بروز اختال  در بخش جنوب
 (298-295: 1381دانمارک و آلمان گشت. )نا می،

در جنوب فالت قاره پیش از بروز اختال  بخشی از تحدید حدود به موجدب موافقدت نامده    
هایی بین سه کشور مذکور براساس خی میانی صورت گرفته بود، اما نسبت به باقی مانده مرزهدا  

مورد روشهایی که باید اعمال می شد، نتوانستند به موافقت دست یابند. علت به لحاظ اختال  در 
این بود که هلند و دانمارک خواهان اعمال تحدید حدود براساس فاصله مسداوی یدا خدی میدانی     
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بودند و در مقابل آلمان معتقد بود که اصل خی میدانی بده راه حدل عاد نده و منصدفانه منتهدی       
ود باید تابع اصول منصدفانه باشدد.تقعر سداحل آلمدان و قدرار گدرفتن       نخواهد شد و لذا تحدیدحد

ساحلش بین دو کشور دیگر سبب میشد با اعمال خی میانی کمترین سدهم از فدالت قداره بده او     
برسد. آلمان استد ل می کند که این اصول منصفانه سهمی عاد نه و منصفانه از فالت قاره بده  

تردگی به سمت نقطه مرکز دریدای شدمال ارائده خواهدد     نسبت طول خی ساحلی آن کشور و گس
 (192-191: 1387نمود.)کاشانی،

در مراجعه به دیوان کشورها تقاضای تحدید حدود از دیوان نداشته و تنها اصول حداکم بدر   
تحدید حدود بخش جنوبی را خواسته بودند و دیوان نیز بدون ورود به بحث تحدیدد حددود ابتددا    

استفاده از خی میانی را به عنوان قاعده ای الزام آور در حقدوق بدین الملدل     عدم الزام کشورها به
تصریح کرد و نیز عدم اعتقاد خود را نسبت به منتج شدن استفاده از خی میانی به نتدایج عاد نده   
در کلیه شرایی اعالم داشت و در جاهای مختل  از حکم خود به مضررات اسدتفاده از ایدن روش   

 I.C.J, Report, 1969:P13) اطقی با شرایی ویژه جغرافیایی تأکید کدرد. در تحدید حدود من

(Par2)P53.(Par101).P37(Par58) 
همانطور که اشاره شد وضعیت ویژه آلمان عبارت بود از مقعر بودن سواحل و قدرار گدرفتن   

می بین کشور هلند و دانمارک که باعث می شد هنگام استفاده از خی میانی هر چه از ساحل دور 
شویم انحرا  خی ساحلی دو طر  آلمان به سمت داخل بیش از پیش سبب کاهش سدهم ایدن   
کشور از فالت قاره و بروز بی عدالتی در تقسیم گردد . از این رو قضات بدرای جلدوگیری از بدی    
عدالتی حاصل از اعمال خی میانی این سیسدتم را بدا بده کدارگیری اصدول منصدفانه جدایگزین        

 (308 -303: 1381کردند.)نا می،
تحدید حدود باید با تواف  کشورهای ذی نفع صدورت گیدرد و   »در نهایت دیوان مقرر کرد 

 I.C.J. Report1969: P.46 (Par85) «)این تواف  باید طب  اصول منصفانه تحق  یابد
در خصوص منابع زیرزمینی نفت و گاز به معاهددات دوجانبده    المللی دادگستری دیوان بین
نرر به وضعیت جغرافیایی دریدای شدمال و قرارگیدری در      ه عملی آنها توجه دارد.کشورها و روی

بین کشورهای طر  دعوی حتی اگر کشورها دست به تقسیم دریا بزنندد بدازهم منداطقی بداقی     
خواهد ماند که سبب بروز اختال  و تداخل حاکمیت خواهد شد کده دیدوان کشدورها را بده حدل      

نموده است و چنانچه تقسیم عاد نده بده نتیجده نرسدد حاکمیدت      اختال  از طری  تواف  د لت 
 مشترک بر منابع از طری  اکتشا  و استخراج مشدترک از سدوی دیدوان پیشدنهاد شدده اسدت.      

I.C.J. Report1969: P.53 (Par97).) 
دیوان بین المللی دادگستری بدون اینکه مستقیماً به تحدید حدود فالت مبدادرت ورزد ، در  

قبول موضع آلمان به نفع این کشور رأی داد. در این حکم نکاتی به چشم می خورد  حکم خود با
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 که میتواند  مورد توجه باشد : 
هیچ تحدید حدود یکجانبه ای نمی تواند صورت گیرد و تواف  همه کشورهای ذی نفع  -1

 -3طرفین ملزم به انجام مذاکره با هد  دست یدابی بده توافد  مدی باشدند.       -2ضروری است. 
طرفین چه از طری  اعمال خی متساوی الفاصله یا روش های مدنرر خود ملزم به رعایت اصدول  

طرفین هنگام تحدید حدود باید به شرایی ویژه توجه کنندد   -4منصفانه حقوق بین الملل هستند. 
و ویژگی های طبیعی و جغرافیایی بخشی از این شرایی را تشکیل می دهند که براساس آنها می 

 (313 -312: 1381گاهی خی متساوی الفاصله را تغییر داد یا کنار گذاشت.)نا می، توان
، «توافد  »قضات دیوان با مشخص کردن اجزا، اصول و قواعد تحدید حدود بده صدورت ،   

چگونگی ترکیب این اجزا را به عهده خود کشورهای سداحلی  « شرایی ویژه»و « اصول منصفانه»
نگی اعمال روش خی متساوی الفاصله را برعهده طدرفین قدرار   گذاشتند. همچنین انتخاب و چگو

دادند بنابراین گویی هیچ روش خاصی از تقسیم و تحدید حددود را نمدی تدوان بده عندوان روش      
اجباری به سایر طرفین تحمیل کرد و از این رو مواضع هلند و دانمارک در اجبار آلمان به پیدروی  

یه دانسته و حکم را در تأیید مواضع آلمدان یعندی اعمدال    از خی متساوی الفاصله را غیرقابل توج
اصول منصفانه صادر کردند. و اما از ا هار نرر در مورد چگدونگی اعمدال ایدن اصدول در عمدل      

 (315-313:  1381امتناع ورزیدند. )نا می،
آنچه که بیش از رای دیوان در خصوص استفاده مشترک از منابع زیرزمینی و منع اسدتفاده  

اسدت .   1ه پیش از دستیابی به تواف  نهایی ، جلب نرر میکند، نررمستقل قاضدی جسدا   یکجانب
ایشان به رویه موجود در خصوص توسعه مشترک منابع طبیعی در دریای آدریاتیک و خلیج فارس 

یدا   نشدده  انجدام  حددود  تحدیدد  که مناطقی خصوص را در مشترک عه یرژیم توساشاره کرده و 
 لمللدی در بهدره  بدین ا  کداری هم وی اصل .میداند مناسب ت،دولتها اسموضوع ادعاهای متعارض 

را اصلی تثبیت شده قلمدداد کدرده و بیدان میددارد      بین المللی رویه ی در یبرداری از منابع طبیع
طرفین منعی ندارند که عالوه بر تحدید حدود نهایی بهره برداری از منابع زیرزمینی را به صدورت  

نفتی بسپارند. ایشان اصل همکاری را قاعدده ای در حدال  هدور در    مشترک به کنسرسیوم های 
 (128-127:  1390حقوق بین الملل میدانند .)جهانی،

 رأي داوري در قضیه یمن و اریتره -3-3

کشورهای یمن و اریتره هر دو ادعای حاکمیت نسبت به تعدادی از جزایدر دریدای سدرا را    
دچار اختال  بودند. توافد  داوری بدین طدرفین در    داشته و نیز در خصوص مرزهای دریایی خود 

منعقد شد که در خصوص این دو موضوع در دو مرحله مجزی رای صادر نمود. دیوان  1996اکتبر 
                                                 

1 .Jessup 
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د یل هیچ یک از طرفین در خصوص مالکیت بدر همده    1998داوری در رای مرحله اول خود در 
ت بر جزایر، مالکیت تعددادی از جزایدر   جزایر را کافی ندانست . بر اساس این رای در بخش مالکی

که در نزدیکی سرزمین اصلی اریتره بود وف  اماره وحدت طبیعی به ایدن کشدور تعلد  گرفدت و     
تعدادی از جزایر به دلیل اعمال حاکمیت موثر از جمله نصدب فدانوس دریدایی در مالکیدت یمدن      

و کنوانسیون حقوق دریاهدا  تشخیص داده شد.در بخش تعیین مرزهای دریایی با اینکه اریتره عض
نبود دیوان داوری مقررات مربوط را جزء عر  بین الملدل تشدخیص داد و خدی میانده را جهدت      
تحدید حدود مرزهای دریایی اعالم کرد . این راه حل هم در مرزهای دریایی اعمال شد و دیدوان  

نعک  نمایندد .  طرفین را ملزم نمود که در میدادین نفتدی دور از سداحل نیدز ایدن راه حدل را مد       
Award of the Arbitral Tribunal, Eritrea-Yemen 1998,) ) 

دلیل عمده کشور یمن در رابطه با مالکیت بر منابع نفتی قراردادهای بهره برداری بود که با 
شرکت های خارجی منعقد کرده و این امر را نشانه ای از اعمال حاکمیت نسدبت بده ایدن مندابع     

بل اریتره اعالم میکرد که صر  اعطای امتیاز بهدره بدرداری بده شدرکت     معرفی میکرد و در مقا
خارجی نمیتواند موید حاکمیت و مالکیت بر منابع گردد. در نهایت دیوان مقدرر کدرد کده اعطدای     
امتیدداز بهددره بددرداری بدده شددرکتها نمیتوانددد حدد  حاکمیددت بددرای دولددت اعطددا کننددده ایجدداد  

 (131:  1390کند.)جهانی،
به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضایای فدالت قداره دریدای شدمال      دیوان مذکور،

تحدید حدود مناط  فالت قاره می تواندد بده یدک روی هدم افتدادگی      »اشاره کرد که می گفت 
مناط  متعل  به آنها منتهی شود. چنین وضعیتی را باید به عنوان یک واقعیت مفروض پذیرفت و 

ا تقسیم مساوی مناط  اختالفی و یا با موافقدت نامده هدایی بدرای     آن را با یک موافقت نامه یا ب
بهره برداری مشترک حل کرد. راه حل اخیر به طور خاص هنگامی کده مسدئله حفا دت از یدک     

 (190:  1387)کاشانی،« پارچگی مخزن وجود دارد، مناسب تر به نرر می رسد.
تال  یمن و اریتدره مدرتبی   دیوان داوری یادآوری کرد که این وضعیت به طور خاص به اخ

است، چون دو کشور هر یک در مقابل دیگری با منافع و روابی بالنسبه قوی ناشی از رسدوم آزاد  
( 191: 1387رفت و آمد ماهیگیران، تجارت گسترده، قواعد و مذهب مشدترک مواجهند.)کاشدانی،  

ای مردمدی کده در   به عنوان نمونه در بخشی تاکید میکند که مفهوم غربی حاکمیت سرزمینی بدر 
فرهنگ و سنت اسالمی رشد کرده اند بیگانه بوده و آشنایی آنها با مفهوم قلمرو نسبت بده آنچده   

 Kwiatkowska,2000:71)که در حقوق بین الملل معاصر میشناسیم بسیار متفاوت.)

دیوان داوری درخواست اریتره در خصوص اعالم ح  تاریخی مردم این کشدور در اسدتفاده    
ع معدنی و استخراج آنها در جزایر را رد کرد. در خصوص منابع معدنی که ممکدن اسدت در   از مناب

نزدیکی مرزهای دریایی دو کشور یافت شود، دیوان کشورها را ملزم کرد که یکدیگر را آگاه کنند 
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و با هم مشورت کرده و کلیه اقدامات  زم جهت تقسیم یا استفاده مشدترک از چندین مندابعی را    
 Kwiatkowska,2000:75)ارند.)معمول د

این رای دیوان داوری اگر چه با موضوع اصدلی ارجداع شدده بده داوری ارتبداط مسدتقیمی       
نداشت ولی از این رو اهمیت یافته است که به جای توصیه به مذاکره یا همکاری بدرای رسدیدن   

مشترک به عندوان   به نوعی تواف  برای بهره برداری، مستقیماً به رویه معمول یعنی بهره برداری
 (191: 1387یک رویکرد کامالً جا افتاده یا در شر  پذیرش همگانی تصریح می کند. .)کاشانی،

 قضیه فالت قاره دریاي اژه -3-4

میالدی مجوز اکتشا  نفدت در بخدش ترکیده ای دریدای اژه را بده       1974ترکیه در سال 
تدایی اقدام بده اعدزام کشدتی    شرکت های نفتی اعطا کرد و همچنین پ  از شکست مذاکرات اب

های جنگی در کنار گروه اکتشافی نمود. یونان بدوا موضوع را در شورای امنیدت مطدرح نمدود و    
 1387دعوای خود را در دیوان بین المللدی دادگسدتری آغداز کرد.)کاشدانی،     1976سپ  در سال 

:194) 
واهدان اعدالم ایدن    یونان از دیوان تقاضای تعیین خی مرزی دریایی را داشت و همچنین خ

امر بود که ترکیه بدون اجازه آن کشور ح  انجام اکتشا  و بهره برداری ، استخراج و تحقی  یدا  
اساسنامه دیوان درخواسدت قدرار تدامین     41انجام هر امر دیگر را ندارد.به عالوه در راستای ماده 

از رای نهدایی   موقت نمود که طی آن هر یک از دو کشور بدون رضایت طر  مقابل و تدا پدیش  
دیوان هر گونه فعالیت اکتشافی یا تحقی  علمی در ارتباط با مناط  مورد اختال  متوق  گردد و 
نیز ترکیه از اقدام نرامی که ممکن است روابدی صدلح آمیدز را بده خطدر انددازد اجتنداب نمایدد.         

 (128:  1390)جهانی،
درواقع تجاوز به حقوق حاکمیت یونان ادعا داشت که اکتشا  و استخراج نفت توسی ترکیه 

انحصاری یونان در اکتشا  و استخراج در فالت قاره اش میباشد و لطمه ای غیر قابل جبران بده  
حساب می آید و در صورت تداوم منجر به اختالفات شدیدتر خواهد شدد . در پاسدخ ترکیده بددوا     

د کده فعالیدت هدای    صالحیت دیوان را در رسیدگی به موضوع نپدذیرفت و در ماهیدت ادعدا کدر    
اکتشافی آسیبی به حقوق یونان وارد نخواهد کرد و اگر هم آسیب باشد دلیلی مبنی بر غیدر قابدل   
جبران بودن آن ارائه نشده است و ترکیه قصدی جهت اقددامات نردامی نددارد. دیدوان تقاضدای      

غیدر قابدل   اساسنامه را به جهدت عددم احدراز خطدر      41یونان مبنی بر دستور موقت بر پایه ماده 
جبران نسبت به حقوق یونان رد کرد و در ماهیت امر نیز بده دلیدل عددم صدالحیت از رسدیدگی      

 (195: 1387امتناع نمود.)کاشانی،
اما به نرر میرسد میتوان از مفهوم مخال  تصمیم دیوان چنین استفاده کرد کده هرگداه دو   

هره برداری از مندابع معددنی   کشور در خصوص حاکمیت بر مناط  دریایی اختال  داشته باشند ب
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بستر یا زیر بستر دریا مانند اکتشا  و استخراج و نصب تاسیسدات در ایدن منداط  کده در واقدع      
 (128:  1390تصاحب این منابع باشد، حقوق حاکمه آن کشور را نقض کرده است . )جهانی،

 سورینام – گویان داوري رأي -3-5

در آمریکای جنوبی دو کشور گویان و سدورینام بدا سدواحل مجداور یکددیگر قدرار دارندد .        
سورینام مستعمره انگلستان و گویان مستعمره هلندد بدود . در دوران اسدتعمار تالشدهایی جهدت      
تحدید حدود فالت قاره و مناط  دریایی در منطقه صورت گرفت که به سر انجام نرسید و بعد از 

و کشور موف  به انجام این مهم نشددند . موضدع گویدان تقسدیم بدر مبندای خدی        استقالل نیز د
متساوی الفاصله بود و سورینام خواهان تقسیم بر اساس شرایی خاص جغرافیایی بود . علی رغدم  
عدم نیل به تواف ، طرفین بدا دادن امتیداز بهدره بدرداری بده شدرکت هدای خدارجی از منطقده          

در  1978و سدورینام در   1977ری کردند و سدرانجام گویدان در   مشترک)مورد اختال ( بهره بردا
 قوانین داخلی خود اقدام به تعری  مناط  دریایی خود نمودند. 

مرزهای دریایی را مدورد بحدث قدرار     1989روسای جمهور دو کشور در سال  1در پاراماریبو
راه حل موقدت پذیرفتده   داده و استفاده مشترک از منابع به عنوان راه حل مسئله مرزی به عنوان 

شد؛ به عالوه طرفین یاداشت تفاهمی در خصوص نحوه برخدورد بدا قراردادهدای سداب  کده بدا       
 2000کنسرسیوم های نفتی در منطقه مورد اختال  منعقد شده بود امضا کردند، در سدوم جدون   
خطدار  میالدی دو قای  جنگی از ارتش سورینام یک کشتی حفاری کاندادایی و متعلقداتش را بدا ا   

ساعت تحدید کرد که در پی این اقدام، خدمه کشتی مخزن نفتدی زیدر    12خروج از منطقه  ر  
کشتی را در ک  دریا رها کرده و منطقه را ترک نمود، پ  از این واقعه شرکت کانادایی و برخدی  
دیگر از شرکت های طر  قرارداد با گویان، قراردادهای مربوط به منطقه مورد اخدتال  را فسدخ   

 Guyana-Surinam award,2007:27-33)ردند.)ک
نخست وزیر ترینیداد و توباگو تالش کرد با مساعی جمیله اختال  مرزی  2000جون  6در 

طرفین را حل کند و حتی وزرای خارجه دو کشور کمیته فنی در ایدن زمینده تشدکیل دادندد کده      
ور مجددا کمیته ملی مدرزی  روسای جمه 2002جلسات این کمیته به راه حلی نیانجامید. در سال 

را فعال کرده و این کمیته علی رغم تشکیل جلسات متعدد به راه حل مشدترکی دسدت نیافدت. و    
 گویان دعوای خود را به دیوان داوری برد. 2004سرانجام در فبریه 

 34گویان در شکایت اولیه و تبادل لوایح تصریح کرد که از دیوان میخواهد اعالم کند خدی  
تنها مرز جدا کننده دریای سرزمینی طرفین و محددوده اعمدال صدالحیت آنهاسدت      درجه شرقی

مایل دریایی ادامه دارد. به عالوه سورینام با توسل به زور مقررات منشور  200است که در شمال 
                                                 

1 . Paramaribo. 
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ملل متحد و کنوانسیون حقوق دریاها را نقض کرده است و به همین دلیل واجدد مسدئولیت بدین    
خسارت مد نرر گویان را پرداخت نماید. در بند دیگدر، از دیدوان خواسدت بده     المللی است و باید 

دلیل نقض الزامات کنوانسیون حقوق دریاها در خصوص اسدتفاده از راهکارهدای موقدت کده بده      
توافقات تحدید حدود فالت قاره و منطقده انحصداری اقتصدادی آسدیب نرسداند، سدورینام را بده        

بددواً اعدالم    2005ابل سورینام طی پاسخ ارسالی در ماه می پرداخت خسارت محکوم کند . در مق
کرد که دیوان صالحیت رسیدگی به امر را نداشته و سپ  در تبادل لوایح در خواسدت کدرد کده    

درجه شرقی است بده عدالوه    10ادعای گویان رد شود و نیز مرز دریایی مورد نرر او خی دریایی 
یاز بهدره بدرداری و حفداری در منداط  مدورد اخدتال        دیوان اعالم کند که گویان با اعطای امت

کنوانسیون حقوق دریاها مبندی بدر اجتنداب از بده خطدر       83و  74تعهدات قانونی موجود در مواد 
افکندن تواف  آتی بر مدرز دریدایی و رسدیدن بده راه حدل عملدی حدل مسدئله را نقدض کدرده           

 Guyana-Surinam award,2007:34-36)است.)
رای خود با اشاره به یاداشت تفاهم بهره برداری مشدترک دو کشدور، ایدن    دیوان داوری در 

یادداشت را سازوکار موقت مندرج در کنوانسدیون حقدوق دریاهدا دانسدت کده در آن طدرفین در       
خصوص انجام مذاکرات و بهره برداری مشترک موافقت نموده اند. گویان در راستای اجرای ایدن  

ت نامه ارسال نمود اما سورینام پاسخ ندداد و نمایندده ارسدال    تواف  چندین بار پیش نوی  موافق
نکرد. دیوان در این زمینه نقض تعهدات کنوانسیون در ایجاد ساز وکار موقت را از سوی سدورینام  
تشخیص داد.به عالوه سورینام علی رغم اطالع از اقدامات کشتی کانادایی که صرفا مطالعداتی و  

ستفاده کرده است که این اقدام نیز مغایر با تعهد به ایجاد سداز و  اکتشافی است از نیروی نرامی ا
 Guyana-Surinam award,2007:157-158)کار موقت اعالم شد.)

کنوانسیون حقوق  83(3و ) 74(3دیوان داوری، گویان را نیز ناقض تعهدات مندرج در مواد )
این کشور میباید به طور رسمی علی رغم اطالع رسانی کلی به سورینام ،  -1دریاها دانست. زیرا 

به دنبال همکاری سورینام در به -2و با ذکر جزئیات فعالیت های خود را به صورینام اطالع میداد.
مشارکت در نتیجه اکتشا  را به سورینام پیشنهاد میکرد و شدان    -3عهده گیری فعالیت ها بود

در سدود حاصدل از فعالیدت هدای      پیشنهاد شراکت-4نرارت بر فعالیت ها را به این کشور میداد.
 (Guyana-Surinam award,2007:160) استخراج را به این کشور میداد.

سورینام اعالم کرد که اعطای اجازه حفاری به شرکت کانادایی سبب لطمه به دسدت یدابی   
به راه حل نهایی طب  کنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد اما دیدوان بدین عملیدات اکتشدافی و     

اوت قائل شد و فعالیت هایی را که سبب تغییر دائمی محیی میشوند سبب بده مخداطره   حفاری تف
افکندن تواف  نهایی اعالم داشته که باید با تواف  طرفین صورت گیرد.از نرر دیوان در اوضداع و  
احوال پرونده فعالیت های یک جانبه لرزه نگاری در منطقه مورد اختال  نمیتواند تواف  نهایی را 
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 ((Guyana-Surinam award,2007:161 اطره افکند.به مخ
گویان تقاضای محکومیت سورینام به تخطی از مواد کنوانسیون در خصدوص لدزوم دسدت    
یابی به تواف  نهایی و به خطر افکندن این تواف  از طری  تهدید به توسدل بده زور را از دیدوان    

نسیون و ترتیبات موقت و مدذاکره را در  نمود. و نیز اعالم کرد که سورینام راه حل موجود در کنوا
اختیار داشته که استفاده نکرده است.در نهایت دیوان اعالم نمود که هر دو طر  از تعهدات خدود  

کنوانسیون حقوق دریاها مبنی بر انجام اقدامات موقت در رسدیدن   74(3و ) 83(3بر اساس مواد )
  نهایی تخطی کرده اندد و ادعدای هدر دو    به یک تواف  نهایی و عملی و به خطر نیانداختن تواف

 (Guyana-Surinam award,2007:162-166 طر  در پرونده را رد نمود.)
 گداز  و نفت میادین از بهره برداری جهت موقت اقدامات به توسل اهمیت رای دیوان بحث

 بدر  را تعهدد  دو 1982 بدر اسداس رای دیدوان کنوانسدیون     .است اختال  مورد دریایی مناط  در
 و دوم عملدی  شکل به موقت سازوکارهای ایجاد برای تالش هرگونه اول میکند؛ تحمیل کشورها

 حدود. دیوان معتقد است که ایجداد  تحدید نهایی موافقتنامه ی به نیل روند نیافکندن مخاطره به
 از حاکی پیش از دست یابی به تواف  نهایی منابع از بهره برداری برای عملی موقت سازوکارهای

 در تأخیر از جلوگیری راستای در راهکاری و منابع از بهره برداری جهت در کنوانسیون قعگراییوا
 (134:  1390است.)جهانی، اقتصادی توسعه ی

. است حسن نیت با مذاکره ی انجام و یفه ی دارای کنوانسیون متعاهد دولت دیوان نرر از
 جهت در تفاهم و تواف  با نمایند ملزم را دولتها که بود این کنوانسیون این طراحان قصد واقع در

 رأی و یمدن  اریتدره  داوری رأی بده  اشداره  با داوری، دیوان. کنند اقدام موقت سازوکارهای ایجاد
 رویده ی  کده  مینماید اعالم شمال دریای قاره ی فالت قضیه ی در دادگستری بین المللی دیوان
 مینمایدد،  عبدور  کشورها بین مرز از گاز و نفت مخزن که مواردی در که است آن از حاکی دولتها
 و مناسدب  اکتشدا   و مخدزن  وحددت  حف  برای روشی میادین این مشترک استخراج و اکتشا 
 بدر  مشدتمل  را آن و کدرده  تعری  آن موسع معنی در را مشترک توسعه ی دیوان، . است کارآمد
 یدا  اختالفدی  مناط  در غیرجاندار منابع جمع آوری یا خاص میادین یا مخازن واستخراج اکتشا 

 از یکدی  که میکند اعالم .دیوان میکنند عبور مشترک مرزهای از منابع این که میداند مواردی در
 معندی  آن بده  ایدن  امدا  اسدت؛  اختالفات صلح آمیز حل و مناسبات توسعه ی کنوانسیون، اهدا 
 حدوزه ی  در رو ایدن  از . باشدد  شدده  ممندوع  اخدتال   مورد مناط  در فعالیتی هرگونه که نیست
 مجداز  اخدتال   مورد مناط  در فعالیت گونه دو گاز، و نفت استخراج و اکتشا  به مربوط مباحث
 و میگیدرد  صدورت  طدرفین  تواف  با موقت سازوکارهای قالب در که فعالیت هایی نخست، است؛
 . نمیشدود  نهایی تواف  به لطمه و مخاطره موجب اما است، یکجانبه هرچند که فعالیت هایی دوم

 در نمیشدوند،  محدیی  در فیزیکدی  تغییدر  موجدب  که یکجانبه ای فعالیتهای که است معتقد دیوان



 51 │ خزر یایکشوراه از نفت و گاز رد کجانبهی استفاده  تی و مسئول  یاخالق  یچالشها                                         

 موجدب  هسدتند،  آثداری  چندین  دارای کده  اقداماتی اما. میباشند  مجاز و گرفته قرار دوم دسته ی
 مجاز یکجانبه شکل به و طرفین تواف  بدون دلیل همین به و شده نهایی موافقتنامه ی به لطمه

 (135:  1390)جهانی، .نمیباشند

 عرف مرتبط با منابع مشترک -4
در این بخش با بررسی رویه دولتهای سایر نقاط جهان سعی داریم دریابیم که آیا در حقوق 
بین الملل میتوان ادعا کرد قاعده عرفی پذیرفته شده ای که کشورها را ملزم بده پیدروی از روش   

 برداری از نقاط مشترک و مورد اختال  نماید، وجود دارد یا خیر.خاصی در مورد نحوه بهره 
نمونه های استفاده مشاع از منطقه مورد نزاع در حقوق بین الملدل آنچندان زیداد نیسدت و     
بسیاری از آنها به پهنه های خشکی بر می گردند اما برای نشان دادن اینکه این شدیوه نیدز مدی    

ه باشد و دارای نکات مثبتی است میتدوانیم از وحددت مدالک    تواند در حقوق بین الملل مورد توج
 این قضایا استفاده کنیم.

طدی موافقدت نامده ای     1916مورد اول رودخانه مرزی بین هلند و پدروس اسدت کده در     
های مرزی خود را به اشتراک گذاشتند. طب  این تواف  تمام آبراهه هدای جداری    مالکیت آبراهه

و با ح  برابر در استفاده و برداشت منافع اداره می شد. پد  از مددت    بین دو کشور باید مشترکاً
کوتاهی این سوال حقوقی مطرح شد که آیا هر یک از کشورها میتوانندد عمدل یکجانبده ای کده     
مناط  مشترک را متأثر سازد انجام دهند یا خیر؟ در پاسخ به این سوال دیوال عالی آلمدان مقدرر   

را طب  الگدوی کانددومینیوم انجدام داده و بندابراین هدر دو کشدور       نمود که طرفین موافقت خود 
صالحیت مشترکشان را بر آبراهه ها اعمال می کنند بده عدالوه اینکده صدالحیت هدر یدک بدا        
صالحیت دیگری محدود شده است. بدین سان، هیچ کدام نمی تواند قانونی یک جانبده در مدورد   

آزادانه در قدراردادی بدا کشدور دیگدر وارد شدود کده        رودها وضع کنند. در نتیجه آلمان نمی تواند
 (H.samuels,2006:753)موضوع آن آبراهه های مشترک با هلند باشد.

تجربه رودهای مرزی دو درس مهم در مورد چهارچوب اعمدال کانددومینیوم فدراهم کدرد:     
نخست اینکه نهادهای قضایی کشورهای ذی نفع به طور فعدال در مدورد نحدوه حکومدت رژیدم      
کاندومینیوم ا هار نرر کردند. نکته دوم به اختیار کشورها در اشتراک منابع بر می گشت. پدروس  
و هلند رودهای مرزی را به اشتراک گذارده و گرچه یک رود مرزی آسانتر از یک کاندومینیوم بدر  

نندد  قلمرو همجوار قابل کنترل است، اما نتیجه مثبت اشتراک منابع نشان داد که کشورها نیز هما
 (H.samuels,2006:754) اشخاص حقیقی قادرند تجربه مالکیت اشتراکی داشته باشند.

اعالمیه مشترک  1955مورد دوم استفاده از دریاچه تی تی کاکا به طور مشاع می باشد. در 
رؤسای جمهور دو کشور بلیوی و پرو بیان می داشت به دلیل وجود کاندومینیوم نامرئی حاکم بدر  

 هر یک از طرفین بدون موافقت صریح دیگری قادر به استفاده از آن نیست.  آبهای دریاچه
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آنها انجام مطالعات مقدماتی در مورد استفاده از دریاچه را به کمیسیونی دوجانبه سدپردند و  
طی موافقت نامه ای چنین کاندومینیومی را به صراحت غیرقابدل تقسدیم و    1957سپ  در سال 

چنین مقرر شد منافع حاصل از استفاده را باید به طور مساوی تقسیم انحصاری معرفی کردند. هم
کرد و ضوابی جبران خسارت در موردی که یک طر  استفاده یکجانبه و بیش از دیگدری انجدام   

-Year book of the international law commission,1974:85 دهدد مقدرر شدد.   

87)) 
تی کاکا این است که برقراری کانددومینیوم   نکته مورد توجه درباره رژیم حقوقی دریاچه تی

 آنرا تقسیم کرده بودند. 1935و  1925در حالی صورت گرفت که دو کشور ذی نفع در سالهای 
و اما تعدادی کاندومینیوم در حقوق بین الملل وجود دارد که در مورد مناط  خشکی برقدرار  

 New)مدورد جزایدر نیوهبریدد)   شدده اسدت. از آن جملده کانددومینیوم فرانسده و انگلسدتان در       

Hebrides  ایجداد   1906که نمونه ای از کاندومینیوم استعماری می باشد و براساس کنوانسیون
سال باقی ماند طی این قرارداد هر یک از کشورها نسبت به اتباع خود حاکمیت  76شد و به مدت 

دمات عمومی مثل اخدذ  داشتند و حاکمیت بر مردم بومی به طور مشترک با هر دو کشور بود و خ
 (H.samuels,2006:737-740)مالیات، ارتباطات و . . . نیز به اتفاق فراهم می شد.

کاندومینیوم در سرزمین سودان که نوعی کاندومینیوم مرکب و مابین انگلی  و مصر بدود.  
ادامه داشت. گرچه مصر اعمال حاکمیت واقی نداشدت و کلیده امدور     1955تا  1898این رژیم از 

وسی بریتانیایی ها اداره می شد اما پرچم هر دو کشور در سودان برافراشته بود. درسی که از این ت
کاندومینیوم بر آمد این بود که ماهیت کاندومینیوم هنگامی که یک کشور بیش از دیگری اعمال 

 (H.samuels,2006:752-753) قدرت می کند خدشه دار خواهد شد.
رستان و ترکیه در مورد بوسنی و هرزگوین ، کاندومینیوم بین مجا -کاندومینیوم بین اتریش

کانددومینیوم بدین فرانسده و اسدپانیا در     (Moresent) پروس و بلژیک در مورد منطقه مورسنت
هایی است که در حقدوق بدین الملدل میتدوان در      از دیگر نمونه Faisans)مورد جزیره فزان  )

 (170-171:  1381شاره کرد.)نا می،مورد برقراری رژیم کاندومینیوم به آنها ا

  



 53 │ خزر یایکشوراه از نفت و گاز رد کجانبهی استفاده  تی و مسئول  یاخالق  یچالشها                                         

 نتیجه گیري
به کارگیری رژیم استفاده مشترک در خصوص منابع مشترک بین دو یا چند کشور میتواندد  
مزایای بسیاری داشته باشد و عالوه بر حل اختالفدات حقدوقی آنچندان کده در رای دیدوان بدین       

حفد  یکپدارچگی مخدازن در مندابع     المللی دادگستری نیز مالحره شد استفاده از ایدن روش بده   
مشترک نفت و گاز منجر شده و از آسیب هایی از قبیل فرسدایش در اثدر اسدتفاده یدک جانبده و      
رقابت میکاهد .با عنایت به آنچه از بررسی منابع مختل  حقوق بین الملل بر می آید منابع نفت و 

ها صورت نگرفته اسدت در زمدره   گاز دریای خزر تا زمانی که تواف  همه جانبه نسبت به تقسیم آن
منابع مشترک کشورها هستند و استفاده از منابع مشترک در حقدوق بدین الملدل در حدال حاضدر      
دارای اصول خاص خود میباشد؛ اکنون میتوانیم به سوال مطروحه پاسخ مستدل دهیم. همدانطور  

ده در محاکم بین که مالحره شد در روند تکامل حقوق بین الملل و به خصوص در رویه ایجاد ش
المللی رفته رفته کشورها ملزم به استفاده مشاع از منابع مشترک شده اند و کشدوری کده از ایدن    
الزام تخطی مینماید بر خال  حقوق بین الملل رفتار نموده و گرچه از نگاه پزیتیویستی در حقوق 

د اما به نردر میرسدد   بین الملل و اصالت بخشیدن به حاکمیت دولتها این اعمال مجاز شناخته شو
چنین کشورهایی بدوا دارای مسئولیت اخالقی بده و سپ  وف  اصولی که اکنون میتدوان گفدت   

 در حقوق بین الملل شکل گرفته است، واجد مسئولیت بین المللی میباشد .
در معاهدات مرتبی با دریای خدزر بده نردر میرسدد صدر  نردر از عددم شدمول مقدررات          

نسبت به دریای خزر به د یل جغرافیایی، قواعد عرفی ایدن کنوانسدیون    کنوانسیون حقوق دریاها
میباید توسی کشورهای حاشیه رعایت گردد که از جمله این قواعد الزام به همکاری در دسدتیابی  
به توافقی مشترک و پرهیز از اقدامات یکجانبه تا پیش از حصول توافد  نهدایی اسدت. از سدوی     

خاص بین ایران و شوروی نیز بر همکاری و اشتراک منابع این دریدا  دیگر روح حاکم بر معاهدات 
استوار بوده و در کنوانسیون اخیر رژیم حقوقی دریای خزر در آکتائو تقسیم بستر و زیر بستر دریدا  
مطرح نشده و بهره برداری از منابع نفت و گاز موکول به تواف  جداگانه طرفین شده اسدت و بده   

صول تواف  در خصوص تعیین خی مبدا و خطوط منصد  سدواحل هدم    عالوه تصریح به لزوم ح
جوار، به روشنی نافی اقدامات یک جانبه می باشد و موضع کشور ما در اعالمیه تفسیری نیدز بده   
صراحت لزوم دست یابی به تواف  همه جانبه در خصوص بسدتر و زیدر بسدتر اسدت .کشدورهای      

ه زور و نیدز اصدل حدل و فصدل مسدالمت آمیدز       حاشیه خزر با عنایت به اصل اجتناب از توسل ب
اختالفات بین المللی و نیز تعهد نسبت به معاهدات بین المللی می باید در راستای حل اختالفدات  
مرزی خود بکوشند و نهایتا باید گفت الزام به استفاده مشاع از منابع مشترک بده اصدلی پذیرفتده    

 شده است . شده و غیر قابل تخطی در حقوق بین الملل  تبدیل
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 یکارکنان با منافع سازمان یمنافع فرد یمدل همسوساز یطراح

 استان گلستان( یشعب بانک مل :ی)مطالعه مورد
  1 یرخانیام نیحس ریام

 2 محمدرضا تات  

 چکیده

در  یکارکنان بدا مندافع سدازمان    یمنافع فرد یمدل همسوساز یحاضر طراح  یهد  تحق
 یاکتشداف  ختده یمطالعه از ندوع آم  نیدر ا  یباشد. روش تحق یاستان گلستان م یشعب بانک مل

مؤلفه ها و غربال  ییاز جهت شناسا  یبودن روش تحق ختهیآم لیپژوهش به دل نیباشد. در ا یم
 یهدا  و پدژوهش  دید تخصص و تجدارب مف  یکه دارا تیریخبرگان مد از یتوسی روش دلف یگر

گلولده   یرید گ نفر بده روش نمونده   20اند، تعداد  بوده یمنابع انسان تیریمرتبی و فعال در حوزه مد
 یشدد. جامعده آمدار    یبدرازش مددل بررسد    نیقرارگرفته و همچن یو نررخواه یموردبررس یبرف

 98 جامعه نیکه حجم ا باشد یاستان گلستان م یمل کبان تیریکارکنان مد هیپژوهش شامل، کل
افدزار   بدا اسدتفاده از ندرم    یاز روش معداد ت سداختار    ید تحق یبخش کمد  ینفر بوده است. برا

SMART- PLS پژوهش پرسشنامه محق   نیاطالعات در ا یاستفاده شده است. ابزار گردآور
مولفده    نینشان داد مهمتدر  جینتاباشد.  یم یو سازمان یمنافع فرد یهمسوئ یساخته شاخص ها

در رتبده اول و عامدل    985/0 یاهدا  فرد در اهدا  سازمان با وزن نسب میعامل تسه یهمسوئ
در حالدت   نیرتبده قدرار دارد. همچند    نیدر آخدر 718/0 یارزشها بدا وزن نسدب   یبر مبنا تیریمد

 .وجود دارد یناداررابطه مع یا نهیو زم یندیو فرآ یو رفتار یعوامل ساختار نیب یمعنادار
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 ألهطرح مس

 ویدژه  بده ، است داشته وجود کارکنان و سازمان هر بین گذشته از که هایی درگیری از یکی
 پدردازان  نرریده  و سازمان مسئو ن، مدیران ذهن امروز به تا و بانکی و اعتباری، مالی مؤسسات
. اسدت  سازمانی و فردی منافع بین ادغام و آشتی چگونگی، است کرده مشغول خود به را مدیریت

 بدرای  غیرمسدتقیم  یدا  مسدتقیم  تالشدهای  مدیریت و سازمان های تئوری بیشتر، دیگر عبارت به
 و مندافع ، سدازمان  در موفقیت برای( 2013، برومند و رمضانی. )است سازمان و فرد منافع ترکیب
 برقدراری  عددم  صورت در. باشد سازمان مسیر و منافع با مطاب  باید سازمان عناصر و اجزا مسیر
 در سدازمان ، کارکندان  فدردی  منافع و سازمانی منافع ویژه به و سازمان اجزای مختل  بین آشتی
 حدداقل  بده  سدازمان  اثربخشدی  و بود خواهد روبرو بسیاری موانع و ها چالش با خود منافع تحق 

 ادبیدات  در مفداهیم  مهمترین از یکی همسویی مفهوم (2011، همکاران و هانسون) خواهد رسید.
 را بده  ( فرهنگ لغات  نگمن واژه همسدویی 2006، نورتون و کاپالن)است.  استراتژیک مدیریت

قدرار داشدته    یکددیگر  بدا  مدوازی  یا یکدیگر راستای در که ای گونه بهعنوان ترتیب دادن چیزها 
 اقتصدادی  ارزش منبع عنوان به را سازمانی و فردی منافع برخی همسویی( 2010، کالین. )باشند

، همکداران  می دانند. ) فلت و مدیریت جوهر و ضرورت به عنوان یک و کنند می تعری  سازمان
 حد  واضدحی از  ،  منافع بیشتر به دستیابی برای که به این امر قائلند  مدیران از بسیاری( 2011

(  کارآیی سازمان، به مقدار زیادی بستگی به میزان انطبداق  2013 ،) اسکات . است نیاز همسویی
 بده  دسدتیابی ، همسدویی   ایدن   زمه و سازگاری منافع کارکنان با منافع و مقاصد سازمان دارد و

 سدید . شدود  انجدام  سدازمان  مختلد   سدطوح  در تواند می که است سازمانی منافع مشترک درک
 هدایی بدا   سدازمان  بدا  بدا   عملکدرد  بدا  هایی سازمان همقایس مطالعه به یک در (1388) جوادین
 درک کارکندان  از ٪67 بدا   عملکدرد  بدا  های سازمان در که داد نشان و پائین پرداخت  عملکرد
 ضدعی   عملکدرد  دارای هدای  سدازمان  در نسدبت  این که حالی در، دارند سازمانی منافع از خوبی
 شددیدی  همبسدتگی  محققدان ، اخیر مطالعات همچنین در( 2013، برومند و رمضانی. )است 33٪
یافته اند . شرکت هایی که منافع را در  خود منافع تنریم موثر فرآیند و شرکتها مالی عملکرد بین

سازمانشان به مقدار زیادی همسو نموده اند، به موفقیت بیشتری در زمینه های مالی نائدل آمدده   
 بدین  ارتبداط ،  ضعی  هائی با عملکرد سازمان کارکنان که دهد می نشان همچنین اند. مطالعات

 خدود  نقش مورد در افراد این. کنند نمی درک را خود کارفرمایان کلی منافع و فردی های تالش
 وری بهدره  نهایدت  در و کار روی تمرکز شود می موجب امر همین و هستند سردرگم سازمان در

و کسب  کارکنان منافع بین هماهنگی تنریم به بستگی سازمان در موفقیت، بنابراین. یابد کاهش
 تدا  کندد  مدی  کمدک  آنها به، کارکنان های تالش در جبران رضایت بر و این کارعالوه وکار دارد
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 بدین  همسدویی  بدر  تأکیدد  (2014، خیراندیش. )کنند درک منافع کسب و کار را با خود کار ارتباط
 و ناسدازگاری  بدرای  مختلفی د یل که است واقعیت این به توجه مستلزم سازمانی و فردی منافع
 کده  هدایی  چدالش  تدرین  اصدلی  از یکی، بنابراین. دارد وجود سازمانی و فردی منافع بین تعارض
. اسدت  سدازمانی  و فدردی  مندافع  انطبداق  برای منطقی راه های یافتن، است روبرو آن با مدیریت

 سازمان در عضویت بر مبتنی افراد ذکر این نکته حائز اهمیت است که( 2013، همکاران و بابایی)
 تسدلیم  گدروه  و سدازمان  های خود را به محدودیت عملشان را از دست داده و استقالل از بخشی

 خود فردیت به دستیابی برای افراد های تالش بین اساسی تنش یک تواند می این امر. می کنند
، همکداران  و والد  ). کندد  ایجداد  فرمدانبرداری  و قدانون  به دستیابی برای سازمان های تالش و

 بدرای  را مناسدبی  بسدتر  توانندد  مدی  سدازمان  و کارکندان  متقابدل  های وابستگی و روابی( 2011
 هرچده  است بدیهی( 1388، پورولی و جوادین سید) کنند. فراهم سازمانی و فردی منافع همسویی
، همکداران  و سدیدی . )شدود  مدی  بهتر سازمان وضعیت، با تری بیابد وسعت همسویی این سطح
 همسدویی  کده  دهدد  مدی  نشان هاروارد بازرگانی دانشکده تحقی  سال سی از بیش نتایج (2014
 همسدویی  مسئله و سازد می به سازمانی اثربخش مبدل را سازمان، سازمان مختل  ارکان و ابعاد
 همچنان که از تمامی تئوریهدا و . دانست سازمان رقابتی های مزیت مهمترین از یکی توان می را

 تالش اما، شوند نمی تنیده هم در هرگز سازمان و فرد منافع، مشابه بر می آید  های نرریه سایر
 لیدو  و البویحدان  .دهدد  کداهش  را آنها درگیری شدت و کرده تر نزدیک هم به را منافع شود می
 "سدازمان  مندافع  بدا  کارکندان  کردن همسو برای ممکن راه بهترین" عنوان با ای مقاله( 2012)

 و هانسدون ( 2012، لیدو  و البویحدان . )دادند ارائه انسانی سرمایه همسویی برای الگویی و نوشتند
 ارائده  عملکدرد  مددیریت  در همسدویی  گیری اندازه و تعری  عنوان با ای مقاله( 2010)همکاران 

 و عوامدل  از برخدی  خدود  مقاله در( 2013)همکاران  و بابایی( 2011، همکاران و هانسون. )دادند 
، همکداران  و بابدایی )توضدیح داده اندد.   موثر بر همسویی منافع فردی و سدازمانی را   مولفه های 

 رفتارهدای  تنردیم  در منافع مهم نقش مورد درمقاله خود در( 2011) چیو چیو یان ژانگ و( 2013
، ژاندگ  یدان . )کنندد  می بحث گروهی منافع به تعهد در فردی منافع اشتراک تأثیر و مردم روزانه
 بدین  تطداب   گیری اندازه مدلی برای( 1388)همکاران  و نیا جعفری و( 2014) خیراندیش( 2011
 و فدردی  مندافع  از برخی کردند و ترسیم اصفهان مبارکه فو د شرکت در سازمانی و فردی منافع

برشدمرده و   ،را بر اساس مدل چرخه همراستایی نیروی دریدایی آمریکدا   شرکت  این در سازمانی
در مقاله ای با عنوان ( 1388) پورولی و جوادین سید همسویی آنها را اندازه گیری کرده اند. میزان

 فدردی  منافع همسویی در تواند می کههمسو سازی نسبی منافع فردی و سازمانی، عوامل مهمی 
شناسایی کرده و در شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت مورد سدنجش قدرار   ، باشد مؤثر سازمانی و

از مجموع مطالعات صورت گرفته می توان عواملی را کده در همسدوئی مندافع فدردی و     د. داده ان
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فرآیندی و زمینه ای می توان  –رفتاری  –عامل ساختاری  4سازمانی کارکنان موثر هستند را به 
بانکها نیز همانند سایر ادارات و موسسات نیازمند همسو شدن منافع فردی کارکندان  تقسیم کرد.  

سازمانی بوده تا نتیجه عملکرد مطلوب تری داشته باشند. با توجه به مطالدب مطروحده و    با منافع
عدم توجه کافی به این موضوع این تحقی  در واقع به دنبال پاسخ گوئی به این سوال اسدت کده   

در شعب بانک ملی اسدتان   همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانیبهترین مدل برای 
 ند؟گلستان کدام

 پیشینه تحقیق 
بررسدی همراسدتایی اسدتراتژیک      عنوان تحت ای مطالعه ( در1395بذر افشان و همکاران )

 مرحلده  در مؤسسه این کسب وکار و فناوری اطالعات از دیدگاه مدیران به این نتیجه رسیدند که
، ارتباطدات  ابعداد ، استراتژیک همراستایی ابعاد میان از. دارد قرار( تعهد مرحله) همسویی بلو  دوم

 و فنداوری  زیرسداخت  و حیطه ء عمل، اختیار اعمال سطح و مدیریت، سازمانی ارزش و شایستگی
 دو هر IT مدیران و تجاری مدیران. بود سوم سطح در مشارکت سپ  و دوم سطح در ها مهارت
 عنوان تحت ای مطالعه ( در1393و همکاران ) بزرگی .کردند ارزیابی همراستائی را سطح دوم بلو 
 بدرای  کده  اسدت  تمدایالتی  و آرزوها دارای داشتند که فرد بیان اجتماعی و سازمانی، فردی منافع
 انسدانهای  از طید  پیوسدته    یدک  در تدوان  می را ها خواسته این. کند می تالش آن به رسیدن
 و نیازهدا  این از پیروی. کرد ترسیم کمال گرایان و اجتماعی انسانهای تا گرفته مادی و اقتصادی
 موجدودی  انسدان ، دیگدر  طدر   از. دارد فدرد  شخصیت و محیی،  وراثت به بستگی آنها با مقابله

 موجود سازمان به پیوستن با یا آن به پیوستن و جدید سازمان ایجاد و تشکیل با و است اجتماعی
، بندابراین . یابدد  دسدت  خشنودی و رضایتمندی باید به اجتماعی نیازهای رفع برای، او مشارکت و

 مدؤثری  گامهای، سازمانی و شخصی منافع برخورداری از وا ترین صورت در توانند می سازمانها
طراحدی  ( در مقاله خدود بدا عندوان    1393مولودیان و همکاران ) .بردارند اجتماعی منافع جهت در

خص شدا  32در نهایدت   تاکید بر رویکرد ارزشی منافع فردی و سازمانی با مدل مفهومی همسویی
 مندافع فدردی و سدازمانی داشدتند مشدخص و در غالدب سده عامدل         که تاثیر زیادی برهمسویی

ارزشی به عنوان عاملی تعدیل گر  ساختاری، رفتاری و زمینه ای به عنوان عوامل مستقل، و عامل
( در مقالده  1392فروزندده دهکدردی )  . تحقی  قرار گرفت تفکیک و مبنای طراحی مدل مفهومی

کارکنان و سازمان  های مؤثر بر همسویی منافع فردی شناسایی عوامل و مؤلفه خود تحت عنوان
 ساختاری، رفتداری و محیطدی بده    بر مبنای مدل سه شاخگی در غالب سه عامل البالغه در نهج

گردیدد. ایدن تحقید      گر تفکیک عنوان متغیر تعدیل عنوان متغیرهای مستقل و عامل ارزشی به
. سدید  میدهد دینی و اسالمی در حل مسائل سازمانی و مدیریتی را نشاناهمیت مراجعه به منابع 

( در پژوهشی عوامل مؤثر بر همسوسازی منافع فدردی و سدازمانی را در   1388جوادین و پورولی )
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قالب هفت شاخصِ، مدیریت بر مبنای ارزش، معنویت در محیی کدار، شدفافیت، نردام انگیزشدی     
انددد. ندان محیطددی، و مددیریت مشدارکتی مطددرح کدرده    پرداخدت، نردارت و کنتددرل، عددم اطمی   

بده  ، غیرمتمرکدز  سازمانهای در استراتژیک همسویی عنوان با ای مطالعه ( در2014)1کاکروسیوربو
اجتمداعی نسدبت داده   -همسوسازی استراتزیکی به کنترل های ایدئولوژیکی که این نتیجه رسید

 در اساسدی  نقدش  زیردسدتان  بده  رسدتان سرپ توصیه و تجربه اساس بر اعتماد می شود. همچنین
تحقیقدی بدا عندوان طراحدی واسدتفاده      ( 2013) وروزانداس  اسکافت .داشت استراتژیک همسویی

عاد نه ازسیستم های کنترل مدیریت به عنوان یک ملزوم برای تجان  منافع انجام دادند. نتایج 
منافع جایی که هم طراحدی   حداکثرتجان -1نشان داد که دونوع پایدار ازتجان  منافع با عنوان 

حداقل تجان  منافع جایی که هدم  -2وهم استفاده ازسیستم های کنترل مدیریت عاد نه است و
-1طراحی وهم استفاده ناعاد نه است اتفاق می افتد. ودونوع ناپایددارازتجان  مندافع بدا عندوان    

ناعاد نده ولدی   تجان  منفعت  موقتی)گاه به گاهی( جایی که طراحی سیستم کنتدرل مددیریت   
تجان  منفعت  منحر  جدایی کده هدم طراحدی وهدم اسدتفاده        -2استفاده ازآن عاد نه است و

 در منافع همسویی مورد در ای مطالعه در(2012) وهمکاران ناعاد نه است اتفاق می افتد. لمپت 
 بدا  سازمانی منافع همسویی مورد در صنعت در کمی تجربه و دانش که گرفت نتیجه فرآیند بهبود
بهبود فرایند ویاحتی شک  ناموف  تالشهای تواند می خود نوبه به که دارد کسب و کاروجود منافع

 بدا  را تحقیقدی  (2010)وتردید نسبت به  روند بهبود رابطورکلی توضیح دهد. اسپیرابا وکریشناونی 
همسدوئی بدا    و پدولی  انگیزه، مشارکت: هند تولید بخش در عملکرد مدیریت های سیستم عنوان
 کارکندان  بدرای  مناسدب  ارزیدابی  هدای  سیسدتم  طراحی منرور به دادند .  سازمانی انجام اهدا 
 حمایدت  برای ها سازمان همچنین وارد کرده و سازمان از خارج از مشاورانی است ممکن، سازمان

 نتدایج . کنندد  معرفی با  عملکرد با کارکنان برای انگیزه ایجاد و مدیریت عملکرد های سیستم از
 همچندین  و مددیریت  عملکدرد  هدای  سیستم عملکرد بر خارجی مشاوران همکاری که داد نشان

. در حدالی کده    دارد معنداداری  و منفی تأثیر مالی پشتیبانی همچنین و سازمانی اهدا  همسویی
 سیستم عملکرد مدیریت، تأثیر مثبت معنادار بر همسویی اهدا  سازمانی دارد. 

 روش تحقیق

این تحقی  ازلحاظ گردآوری داده و اطالعات از نوع آمیخته اکتشدافی اسدت. کده شدامل      
نخست تحقی  کیفی و روش دلفی فازی و سدپ  روش تحقید  کمدی ) مددل یدابی معداد ت       

از طرفدی بدا توجده بده اینکده هدد         .باشد ( میAHPساختاری و آزمون تحلیل عاملی و روش 
ک زمینه خاص است و تحقیقات کاربردی، به سمت کاربرد تحقیقات توسعه دانش کاربردی، در ی

                                                 
1-Cäker & Siverbo  
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هدای الگوهدای    شود این تحقید  بدا توجده بده اینکده از ابعداد و مؤلفده        عملی دانش، هدایت می
بدرای باندک   طراحی مدل همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی شده درزمینۀ  مطرح

ای اسدت. در ایدن تحقید  از بدین      توسدعه نماید، ازنردر هدد ، تحقید  کداربردی و      استفاده می
شود. برای بررسی موضوع تحقی  هدم از   های تحقی  کیفی از روش دلفی فازی استفاده می روش

نفدر   20منابع مکتوب )کتب، مقاله، پایان نامه و دیگر نوشته ها در این زمینه( و هم نررسنجی از 
اندد   همچنین اساتید حوزه مدیریت بدوده خبره در زمینه مدیریت که دارای تجارب ارزنده و مفید و 

که الگو با استفاده از روش تحقید  کیفدی   شده است. در بعد کمی تحقی  نیز ، پ  از این استفاده
شدده و توزیدع پرسشدنامه کمدی بدا طید         های مدل طراحی تدوین شد، بر اساس استخراج مؤلفه

افدزار   ساختاری بدا اسدتفاده از ندرم    کارکنان بانک با استفاده از مدل یابی معاد ت 98لیکرت بین 
Smart PLS

و ضرایب همبستگی منافع فردی کارکنان و منافع سازمانی روابی بین متغیرهای  2
. همچنین از گیرد و سپ  برازش مدل نهایی انجام خواهد شد  ها موردبررسی قرار می فیمابین آن

هدای  شدده اسدت. از روش   تفادههای میدانی برای گردآوری اطالعات اسای و روشروش کتابخانه
هدای اطالعداتی    های پژوهشی و بانک ها، مقا ت، مجالت، طرحای شامل مطالعه کتابکتابخانه

های میددانی شدامل، گدردآوری اطالعدات توسدی پرسشدنامه و       شده است. روش اینترنتی استفاده
دو ندوع   از آوری اطالعدات جهدت انجدام تحقید     بدرای جمدع   باشدد.  مصاحبه آزاد از خبرگان می

گزینده   5. پرسشنامه 2. پرسشنامه فازی با دو طی  ده گانه خوش بینانه و بد بینانه و1پرسشنامه 
کدارگیری معداد ت سداختاری( در مراحدل مختلد  تحقید         ای لیکرت جهت برازش مدل و بده 

ه شدد  شده که برای روائی آن از روایی محتوایی ازنررات اساتید و خبرگان مدیریت استفاد استفاده
و پ  از جرح و تعدیل پرسشنامه نهایی تهیه گردید. همچنین از روش تحلیل عاملی نیدز جهدت   

گدردد.   آمده روایدی پرسشدنامه تائیدد مدی     دست بررسی روایی استفاده گردید که با توجه به عدد به
در این پدژوهش  پایائی آن هم به روش های مختل  تائید شدکه در ادامه به آن اشاره می شود . 

به دلیل آمیخته بودن روش تحقی  از جهت شناسایی مؤلفه ها و غربال گری توسی روش دلفدی  
هدای مدرتبی و فعدال در حدوزه      از خبرگان مدیریت که دارای تخصص و تجارب مفید و پدژوهش 

گیدری گلولده برفدی موردبررسدی و      نفدر بده روش نمونده    20اند، تعداد  مدیریت منابع انسانی بوده
جامعده آمداری پدژوهش شدامل، کلیده      و همچنین برازش مدل بررسی شد.   فتهنررخواهی قرارگر

 نفر بوده است . 98باشد که حجم این جامعه  کارکنان مدیریت شعب بانک ملی استان گلستان می

 یافته هاي تحقیق 
همسوسازی منافع فردی کارکندان بدا مندافع    معیارهای الگوی پاسخ به سؤال اول تحقی  : 

 ملی ایران شعب استان گلستان کدامند؟ در بانکسازمانی 

برای این مرحله از تحقی  با توجه به بررسی پیشنه تحقید  و اخدذ نردر خبرگدان مطداب       
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های مناسب از روش دلفدی فدازی اسدتفاده گردیدد.      جداول زیر شناسایی و جهت غربالگری مؤلفه
بینانه کده باتوجده بده    خوشبرای بدبینانه و  10تا  1جداول ذیل از میزان نمرات کسب شده بین 

 ها بدست آمده است.زیر عاملها و شاخص مورد میزان درجه اهمیت در خبرگان نفر از 20نرر 
 

 براساس روش دلفی فازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانیهای همسوسازی شاخص ( 2جدول )
 

 
( بدست آمده 22/6داری)معنیتوجه به اینکه مقدار حد آستانه که از میانگین ستون مقدار با 

تشدوی   ، شدده  انجدام  کدار  مقددار  مقابدل  در پاداشبعد موجود، عوامل:  9است. بنابراین از میان 
حاکمیت روحیه امر به معدرو  و نهدی از منکدر در    پشتکار در کار و قدردانی از زحمات کارکنان، 

با سایر عوامل مقددار معنداداری   ، در مقایسه سازمان در رفتارکارکنان در انعطا  و لیتعدسازمان، 
باشد حذ  خواهند شد. بندابراین عوامدل: برخدورد عاد نده و     ( می22/6ها کمتر از حد آستانه)آن

منصفانه با کارکنان در تشوی  و تنبیه ها، بهبود و گسترش ارتباطات چهره بده چهدره مددیران و    
، تقویدت و توجده بده    (اید مزا و حقوق و ،انتصابات انتقا ت در) یبرابر و عدالتکارکنان ،احساس 

با توجده   ایجاد روحیه اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران  ،باورهای معنوی و اخالقی در جامعه
 باشد، انتخاب خواهند شد.ها بیشتر از حد آستانه میاینکه مقدار معناداری آن
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 براساس روش دلفی فازی یمنافع فردی کارکنان با منافع سازمانهای همسوسازی شاخص ( 3جدول)

 
( بدست آمده 39/7داری)با توجه به اینکه مقدار حد آستانه که از میانگین ستون مقدار معنی

وجدود سیسدتم پیشدنهادات و انتقدادات در سدازمان،       بعد موجود، عوامل: 8است. بنابراین از میان 
( 39/7ها کمتر از حد آسدتانه) وضوح اهدا  سازمانی در مقایسه با سایر عوامل مقدار معناداری آن

باشد حذ  خواهند شد. بنابراین عوامل: شفافیت و پاسخگویی در نرام اداره سازمان، مددیریت  می
مشارکتی و شورایی ، نرام شایسته سا ری و به کارگیری و استخدام افراد  ی  و کارآمد، نردام  

ر کارکارکنان، مدیریت بر مبنای انگیزشی در پرداخت و رسیدگی به کارکنان، تشوی  به نوآوری د
 باشد، انتخاب خواهند شد.ها بیشتر از حد آستانه میارزشها با توجه اینکه مقدار معناداری آن

 براساس روش دلفی فازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانیهای همسوسازی شاخص (4جدول )
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( بدست آمده 29/6داری)مقدار معنیبا توجه به اینکه مقدار حد آستانه که از میانگین ستون 
استفاده از روش های ارزیابی متوازن فردی، مدرتبی   بعد موجود، عوامل: 9است. بنابراین از میان 

نمودن استراتژی و آموزش کارکنان ،تاکید بر هدفمنددی در سدازمان و ایجداد سدازمان هدفمندد،      
در مقایسده بدا سدایر عوامدل مقددار       تاکید بر آینده نگری در سازمان )ایجاد سازمان آیندده گدرا(  

باشد حذ  خواهند شد. بنابراین عوامل: همراسدتایی  ( می29/6ها کمتر از حد آستانه)معناداری آن
ارزشهای غایی کارکنان با سازمان، فرایند اجتمداعی سدازی کارکندان، ایجداد سدازمان توانمندد و       

وانایی علمی و منابع سدازمان، آمدوزش   توانمند سازی سازمان ، آگاه کردن و آشنایی کارکنان با ت
مستمر و یادگیری مادام العمر کارکنان )ایجاد سازمان یادگیرنده( با توجه اینکده مقددار معنداداری    

 باشد، انتخاب خواهند شد.ها بیشتر از حد آستانه میآن
 ازیبراساس روش دلفی ف منافع فردی کارکنان با منافع سازمانیهای همسوسازی شاخص (5جدول )

 
( بدست آمده 25/6داری)با توجه به اینکه مقدار حد آستانه که از میانگین ستون مقدار معنی

بعد موجود، عوامل: سهیم کدردن کارکندان در سدود و درآمدد سدازمان ،       8است. بنابراین از میان 
 نرارت و کنترل مستمر در سازمان، سهیم شدن کارکنان در مالکیت سازمان، وجود عدم اطمینان

باشد حدذ  خواهندد   ( می25/6ها کمتر از حد آستانه)در محیی بیرونی سازمان مقدار معناداری آن
شد. بنابراین عوامل: حاکمیت انضباط و ضوابی، تسهیم اهدا  فرد در اهدا  سدازمان، مددیریت   

د ها بیشتر از حد ها با توجه اینکه مقدار معناداری آن زیرساخت پذیری تعارض در سازمان، انعطا 
 باشد، انتخاب خواهند شد.آستانه می
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  هاي مدل چگونه است؟ پاسخ سؤال دوم تحقیق: الگوي ساختاري روابط بین مؤلفه

 سدازی  مددل  روش از، تدأثیر  ضدریب  محاسدبه  و تحقید   نرری مدل صحت آزمون برای
 اطمینان باید ابتدا، عاملی تحلیل است . در شده استفاده PLS افزار نرم توسی ساختاری معاد ت
 کدار  ایدن  بدرای  .کرد استفاده تحلیل و تجزیه برای موجود های داده از توان می که شود حاصل
. است متغیر 1 تا 0 از همیشه که، KMO مقدار محاسبه جمله از، دارد وجود مختلفی های روش

 قدرار  تحلیدل  و تجزیده  مدورد  بیشدتری  احتیاط با توان باشد، می 0.69تا  0.50اگر مقدار آن بین 
 مناسدب  عداملی  تحلیدل  بدرای  هدا  داده بدین  همبستگی.، باشد بیشتر 0.7 از مقدار اگر اما، گرفت
 نمونده  کفایدت  از تدوان  مدی  بارتلت تست از استفاده با دیگر عبارت به ،دیگر طر  از .بود خواهد
  .کرد حاصل اطمینان گیری

 و آزمون بارتلت KMO(  نتایج شاخص 6جدول )
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باشدد، بده   دهندۀ مناسب بودن تمامی سؤا ت در فرآیند تحلیل عاملی مدی جدول با  نشان
 بیشتر است. 0.5علت اینکه عدد اشتراکات سؤا ت از 

 ( واریان  تبیین شده8جدول )
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 (ماتری  چرخش یافته عاملی9جدول )
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 توصیف متغیرهاي پژوهش -
های آماری بده شدرح   شاخص با توجه به جدول ذیل آمار توصیفی متغیرهای تحقی  از نرر

و  85/4، مداکزیمم نردرات مقددار    25/1باشد. به عنوان مثال مینیمم نررات مقدار جدول زیر می
  باشد.می 719/0و  809/2میانگین و انحرا  عامل نررات به ترتیب به میزان 

 

 های تحقی ( آمار توصیفی عامل10جدول )
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 با ضریب عاملی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانیهمسوسازی  عوامل موثر بر( مدل 1شکل )

 تحلیل مدل فوق 

همان گونه که در مدل فوق نشان داده شده است اوزان عوامل موثر بر همسوسازی مندافع  
 فردی کارکنان با منافع سازمانی به ترتیب اهمیت و اولویت از این قرار است: 

در رتبده اول و عامدل    985/0ن نسدبی  عامل تسهیم اهدا  فرد در اهددا  سدازمان بدا وز   
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حاکمیت انضباط و ضوابی در رتبه دوم و عامل مدیریت تعارض در سدازمان رتبده سدوم و عامدل     
تشوی  به نوآوری در کارکارکنان در رتبه چهارم و عامل نرام انگیزشی در پرداخت و رسیدگی به 

ه ششم و عامل احساس عدالت کارکنان در رتبه پنجم و عامل مدیریت مشارکتی و شورایی در رتب
شفافیت و پاسدخگویی در  و برابری )در انتقا ت ،انتصابات و حقوق و مزایا( در رتبه هفتم و عامل 

در رتبه هشتم و عامل تقویت و توجه به باورهای معنوی و اخالقدی در جامعده    نرام اداره سازمان
و مدیران در رتبه دهم و عامل آگاه  در رتبه نهم و عامل ایجاد روحیه اعتماد متقابل بین کارکنان

 پذیری انعطا کردن و آشنایی کارکنان با توانایی علمی و منابع سازمان در رتبه یازدهم و عامل 

در رتبه دوازدهم و عامل برخورد عاد نه و منصفانه با کارکنان در تشوی  و تنبیه ها  ها زیرساخت
رکنان در رتبه چهاردهم و عامل ایجاد سدازمان  در رتبه سیزدهم و عامل فرایند اجتماعی سازی کا

توانمند و توانمند سازی سازمان در رتبه پانزدهم و عامل بهبود و گسدترش ارتباطدات چهدره بده     
چهره مدیران و کارکنان دررتبه شانزدهم و عامل همراستایی ارزشهای غایی کارکنان با سدازمان  

کارگیری و استخدام افراد  ید  و کارآمدد در   در رتبه هفدهم و عامل نرام شایسته سا ری و به 
رتبه هجدهم و عامل آموزش مستمر و یادگیری مادام العمر کارکنان )ایجاد سازمان یادگیرنده( در 

در رتبه بیسدتم قدرار   718/0با وزن نسبی  مدیریت بر مبنای ارزشهارتبه نوزدهم و درنهایت عامل 
 دارد. 

 
 در حالت معناداری منافع فردی کارکنان با منافع سازمانیهمسوسازی  عوامل موثر بر(  مدل 2شکل  )

 تحلیل مدل فوق 
ال  ( بررسی رابطه بین همسوسازی منافع فردی کارکندان بدا مندافع سدازمانی بدا عوامدل       

 رفتاری  
توان گفت ضدریب اسدتاندارد شده)ضدریب مسدیر( بدین دو      (، می2( و )1با توجه به شکل )

می باشد  β% =800منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی با عوامل رفتاری ( متغیر)همسوسازی 
( کده  1.96بوده)بیشتر از قدرمطل   t=729/20و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز 
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توان نتیجه گرفت عوامل رفتاری در همسوسدازی مندافع   دهد معنادار است. بنابراین مینشان می
 و رابطه معناداری بین آن ها برقرار است. موثر است منافع سازمانی  فردی کارکنان با

عوامدل  ب( بررسی رابطه بین همسوسازی مندافع فدردی کارکندان بدا مندافع سدازمانی بدا        
 ساختاری

توان گفت ضریب اسدتاندارد شده)ضدریب مسدیر( بدین دو     ( ، می2( و )1با توجه به شکل )
مدی   β% =815( عوامدل سداختاری  ا منافع سازمانی بدا  متغیر)همسوسازی منافع فردی کارکنان ب

بوده)بیشدتر از قددرمطل     t=311/19باشد و ضریب معناداری)آماره تی( بین ایدن دو متغیدر نیدز    
در  عوامدل سداختاری  تدوان نتیجده گرفدت    دهد معنادار اسدت. بندابراین مدی   ( که نشان می1.96

و رابطه معناداری بین آن ها برقرار موثر است همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی 
 است.  

عوامدل  ج ( بررسی رابطه بین همسوسازی منافع فدردی کارکندان بدا مندافع سدازمانی بدا       
 فرآیندی

توان گفت ضریب اسدتاندارد شده)ضدریب مسدیر( بدین دو     ( ، می2( و )1با توجه به شکل )
می باشد  β% =881( عوامل فرآیندیی با متغیر)همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمان
( کده  1.96بوده)بیشتر از قدرمطل   t=782/40و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز 

در همسوسازی مندافع   عوامل فرآیندیتوان نتیجه گرفت دهد معنادار است. بنابراین مینشان می
 عناداری بین آن ها برقرار است. و رابطه مموثر است فردی کارکنان با منافع سازمانی 

 د( بررسی رابطه بین همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی با عوامل زمینه ای  
توان گفت ضریب اسدتاندارد شده)ضدریب مسدیر( بدین دو     ( ، می2( و )1با توجه به شکل )

مدی   β% =661ای (  متغیر)همسوسازی منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی با عوامدل زمینده  
( 1.96بوده)بیشتر از قددرمطل    t=288/7باشد و ضریب معناداری)آماره تی( بین این دو متغیر نیز 

توان نتیجه گرفت عوامدل زمینده ای در همسوسدازی    دهد معنادار است. بنابراین میکه نشان می
 ها برقرار است.  و رابطه معناداری بین آنموثر است منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی 

 باشد؟پاسخ به سوال سوم تحقیق: برازش مدل ارائه شده چگونه می
گیری، برازش مدل ساختاری و برازش کلی جهت بررسی برازش مدل، از برازش مدل اندازه

 کنیم. مدل استفاده می

 گیريهاي اندازهبرازش مدل

  1پایایی -1
، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب گیری تحقی به منرور بررسی پایایی مدل اندازه

 پردازیم.می 2آلفای کرونباا و پایایی ترکیبی
                                                 

1 -Reliability 

2 -Composite Reliability 
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1روایی همگرا  -2
 

گیری، روایی همگرا است که به بررسی میدزان  های اندازهعامل دوم از بررسی برازش مدل
 پردازد.ها( خود میهمبستگی هر سازه با سؤا ت )شاخص

 ( آمده است.11گیری تحقی  در جدول شماره )اندازهنتایج مربوط به برازش مدل 
 سنجش بارهاي عاملی

  ( ضرایب بارهای عاملی11جدول) 
 

 
در جدول فوق تمامی  .باشدمی 0.4مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی، 

 بیشتر است که نشان از مناسب بودن این عامل دارد. 0.4اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤا ت از 
 آلفای کرونباا، پایایی ترکیبی
، بعد از سنجش بارهای عاملی سؤا ت، نوبت به PLSها در مطاب  با الگوریتم تحلیل داده

رسد، که نتدایج آن در جددول زیدر    یی ترکیبی میمحاسبه و گزارش ضرایب آلفای کرونباا و پایا
                                                 

1 -Convergent Validity 
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 آمده است. 

 
است و مطداب  بدا    0.7با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباا و پایایی ترکیبی 

-اند، میهای جدول فوق این عاملها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهیافته

 پژوهش را تأیید نمود.توان مناسب بودن وضعیت پایایی 
 1روایی همگرا 

گیری، روایی همگرا است که به بررسی میدزان  های اندازهعامل دوم از بررسی برازش مدل
 پردازد.ها( خود میهمبستگی هر سازه با سؤا ت )شاخص

 ( نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقی 13جدول )

 متغیرهای مکنون
عالمت 
 اختصاری

 واریان  استخراجیمیانگین 
(AVE>0.5) 

همسوسازی منافع فردی 
 کارکنان با منافع سازمانی

 

Alignment 665/0 

 A 809/0 عوامل رفتاری

 B 796/0 عوامل ساختاری

 C 719/0 عوامل فرآیندی

 D 925/0 عوامل زمینه ای

 
  

                                                 
1 - Convergent Validity 
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1با توجه به اینکه مقدار مناسب برای 
AVE ،0.5 جددول فدوق   های است و مطاب  با یافته

اندد، در نتیجده مناسدب بدودن     این عامل در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نموده
 شود.روایی همگرایی پژوهش تأیید می

 ساختاري برازش مدل

 (t_valuesضرایب معناداری )مقادیر 
-هبدست آمد 1.96بیشتر از  tهای تحقی  چون ضرایب (، فرضیه2با توجه به شکل شماره )

 شود.معنادار بودن آنها تأیید می %95اند، لذا در سطح اطمینان 
Rیا  R Squaresعامل 

2 

Rدومین عامل برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضدرایب  
مربدوط بده    2

Rزای )وابسته( مدل است. متغیرهای پنهان درون
عاملی است کده نشدان از تدأثیر یدک متغیدر       2

به عنوان مقددار مدالک بدرای     0.67و  0.33، 0.19زا دارد و سه مقدار ونزا بر یک متغیر دربرون
Rمقادیر ضعی ، متوسی و قوی 

R(، مقددار  1شود. مطاب  با شدکل ) در نرر گرفته می 2
بدرای   2

تدوان مناسدب   های درونزای پژوهش محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالک، میسازه
 ید ساخت.بودن برازش مدل ساختاری را تأی
R( نتایج عامل 14جدول )

 زادرون برای سازه 2

R عالمت اختصاری متغیرهای مکنون
2 

 A 640/0 عوامل رفتاری

 B 665/0 عوامل ساختاری

 C 776/0 عوامل فرآیندی

 D 437/0 عوامل زمینه ای
 

 برازش مدل كلی

GOF عامل
2 

و  0.25، 0.01سه مقدار  شود کهاستفاده می GOFبرای بررسی برازش مدل کلی از عامل 
 معرفی شده است. GOFبه عنوان مقادیر ضعی ، متوسی و قوی برای 0.36

 گردد:این عامل از طری  فرمول زیر محاسبه می

2RiescommunalitGOF  
                                                 

1 - Average Variance Extracted 

2- Goodness of Fit 
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𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  آید. به دست می پژوهش پنهان متغیرهای از میانگین مقادیر اشتراکی ̅
R و Communality( میزان 15جدول)

 متغیرهای تحقی  2

 
 

، برازش بسیار مناسب مدل کلی 702/0به میزان  GOFبا توجه به مقدار بدست آمده برای 
 شود.تأیید می
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 نتیجه گیري  
در  درسدتی  بده  را خدود  و دای   کارکنان آن در که است سیستمی سالم اداری سیستم یک

 اندواع  بده  منجر تواند می، کند مختل را روند این که جریانی هر. دهند می انجام شهروندان قبال
 همداهنگی  بده  توجه .است سازمانی و فردی منافع همسویی عدم مراهر که، شود اداری تخلفات
 گداهی ، مختلد   د یدل  بده  که است واقعیت این گرفتن نرر در مستلزم سازمانی و فردی منافع
 هدم  بدا  اوقات بعضی است ممکن دو این. دارد وجود نرر اختال  سازمان و فرد منافع بین اوقات
 بررسدی  چگدونگی ، مددیریت  روی پدیش  مشکالت ترین عمده از یکی بنابراین و باشند تضاد در

 بده  دسدتیابی  بدرای  افراد (1388، پورلی و جوادین سید).  است سازمانی و فردی منافع بین رابطه
 منافع این به دستیابی برای ای وسیله تواند می سازمان و کنند می تالش خود منافع و ها خواسته
 منطقی، معقول روشی به را آنها و کرده شناسایی را افراد منافع دقی  بطور باید ها سازمان و باشد
 فدرد ، نیاز یک وجود، دیگر عبارت به حیات خود ادامه دهند. به بتوانند تا سازند برآورده هدفمند و
 کده  است شخصی یا فردی منافع تحق  برای نیاز از بخشی. کند می آن برای تالش به مجبور را
، عالقده  و میل با سازمان با کار یا سازمان یک به پیوستن برای، کلی طور به. است تالش در فرد

 بده  توجده  آن طدر   یدک ، دهدیم  قرار محدوده یک در را آنها اگر که گیرد می نرر در را منافعی
( گرا کمال انسان، اجتماعی انسان) معنوی عوامل دیگر طر  و در( اقتصادی انسان) مادی عوامل
 تعیدین  مندافع  بده  دستیابی راستای در را خود فعالیتهای دارند قصد همچنین سازمانها. دارد تمرکز
 را سدازمانی  سیسدتم  کدرده و  ایجداد  هدایی  محددودیت  و موانع گاهی این امر. کنند هدایت شده

 سدازمان  حرکدت  کردن متوق  یا لغو برای عاملی است ممکن موانع این از یک هر. کرد منحر 
 عملکدرد  حفد   بدرای  کنتدرل  سیسدتم  خرده یا اصالحات مکانیسم از باید همیشه، بنابراین. باشد

 از بسدیاری  در امدروزه  متأسدفانه  .شود استفاده شده تعیین مزایای به دستیابی راستای در سازمان
 اسدتفاده  مدوارد  بسدیاری  در آن دقی  معنای به منافع تعیین، کشور دولتی و خصوصی سازمانهای

 آگاه خود مسئولیتهای و منافع از موارد بسیاری در کارکنان که است شده باعث امر این. شود نمی
 آنهدا  پیرامدون  محدیی  و آنهدا  شرایی با که شوند روبرو مزایا سری یک با دیگر موارد در و نباشند
 یدا  یابدد  نمدی  تحقد   مشخص مزایای یا که است معنی بدان این، بنابراین. نیست سازگار چندان
احتمال اتفاق آنچه مورد نرر  و انترار سطح افزایش با کند می سعی مدیریت.نیستند کارآمد بسیار

 طری  از که است ابزاری کار، اینجا در. دهد انگیزه سازمان منافع پیگیری برای فرد است، به فرد
 و باشدد  بیشدتر  انتردار  هرچده . یابد می تحق  سازمان منافع و رسد می مطلوب نتیجه به فرد آن

. شدود  می بیشتر سازمان منافع انجام به فرد عالقه، باشد بیشتر مطلوب نتیجه به دستیابی احتمال
 را آنهدا  وقوع انترار و احتمال و بشناسد را مطلوب نتایج که باشد این باید سازمان تالش، بنابراین
 احتمدالی  و امکدان  حدد  در را خود نیازهای بتوانند افراد که کند ایجاد سازمان در را کارکنان برای

 در کارکندان  کدردن  درگیدر ، سدازمان  بدا  فدردی  مندافع  همسدویی  های راه از یکی .کنند برآورده
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 احسداس  و داشته سازمان به بیشتری نزدیکی احساس آنها شود می باعث که است گیری تصمیم
 را سدازمان  و فدرد  مندافع  سدازمان  بده  نزدیکی. باشند داشته سازمان به نسبت بیشتری دلبستگی
 و مشدارکتی  مددیریت ، بندابراین . دهدد  مدی  آشتی را سازمانی و فردی منافع و کند می همسویی
 نزدیدک  و اسدت  سازمان به فرد کردن نزدیکتر برای مهم راههای از یکی گروهی گیری تصمیم
مدورد مشدورت    سدازمان  در که شخصی که است اهمیت حائز جهت این از سازمان به فرد کردن

کند احساس تعل  کرده و فکدر مدی کندد     می مشارکت احساس ها گیری تصمیم در واقع شده و
 بده . بود خواهد سازمان برای هم و فرد نفع به هم احساس این و است یکسان سازمان و او منافع
 وجدود  اداری؛ مقدررات  و قدوانین  در شدفافیت ، تحقید   نتدایج  طبد   که گفت توان می کلی طور

 ارزش؛ بدر  مبتندی  مددیریت . افدراد  ترفیدع  و انتصداب ، استخدام در تبعیض عدم سا ری؛ شایسته
 و مدؤثر  مددیریت  و کنتدرل؛  و نرارت پرداخت ؛ تشویقی سیستم شفافیت؛ کار؛ محیی در معنویت
 را سدازمانی  و فدردی  مندافع  همسدویی  که شود گرفته نرر در عواملی عنوان به تواند می کارآمد
 را سازمان یک اعضای و افراد تواند می آنچه که گفت بتوان جمله یک در شاید. کند می تسهیل
 .است سازمانی ارزشهای کند متحد

 :داد ارائه را زیر پیشنهادات توان می، تحقی  نتایج براساس
 هدای  سیسدتم ، محصدول  توسدعه  هدای  تدیم  مانند، سازمان در نوآوری از پشتیبانی برای-

 .باشد داشته وجود  زم کارایی و با ساختارها باید، غیره و پیشنهادی
 سازمان در سازمانی فرآیندهای در بهتر حلهای راه ارائه و خالقانه پیشنهادات ایجاد برای -

 .شود ایجاد سازمان در تشویقی سیستم باید
 شدود  مدی  باعدث  اینترنتدی  سایتهای اندازی راه، سازمانها در اینترنتی سایتهای اندازی راه -
 آگاه خود شغل و سازمان با رابطه در شده انجام تحقیقات و تغییرات آخرین از سازمان داخل افراد
 .شوند

 در فدردی  مختلد   هدای  داندش  و هدا  شایستگی، ها مهارت از کاملی درک باید مدیران -
 .کنند استفاده کارآمد طور به آن از بتوانند تا باشند داشته خود واحدهای کارکنان اختیار

 از اقتصدادی  و سیاسدی ، اجتمداعی ، فرهنگدی  های عدالتی بی کاهش برای ریزی برنامه -
 اسداس  بدر  هدا  مسدئولیت  و امکاندات  توزیع، اجتماعی طرفه یک و ناعاد نه روابی تعدیل طری 
 .است برخوردار ای ویژه اهمیت از مدیریتی و اجتماعی شده شناخته های شاخص
استفاده از پرسشنامه که دال بر محددودیت ذاتدی   -1های تحقی  می توان به محدودیتاز 
عددم کنتدرل محقد  بدر     -3ها.  قابل تعمیم نبودن نتایج این تحقی  به سایر سازمان-2آن است. 

عوامدل   عددم در نردر گدرفتن   -4جلوگیری آر اعمال نرر شخصی آزمودنی در پاسخ به سؤا ت. 
 . کنترل گر تحقی  اشاره کرد
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 ینوع مقاله: پژوهش  
 81 – 108صفحات 

 قاعده نگر  ییو سودگرا ییقراردادگرا یسازگار
 آن یابیو ارز تیرپارفیبه تقر

  1 یریآقام یتق دیس
  2 یاحمد فاضل دیس

  3 یمحسن جواد
 چکیده

از جمله مکاتب اخالقی اند که بدر بنیدان و پایده ی    نرریه های اخالقی قراردادگرایی و سودگرایی 
امور کامال فرضی و توافقی شکل می گیرند، سودگرایی رایج بر بیشترین سود بیشترین مردمان تاکید دارد 
و قراردادگرایی بر محور قرارداد، تعهد و بر پایه ی رضایت طرفین استوار است، بده خداطر داشدتن چندین     

ی موصو ، با چالش های جدی مواجه اند که از این میدان بیشدترین چدالش    ماهیتی، دو نرریه ی اخالق
متوجه نرریه ی اخالقی سودگرایان است، اما قراردادگرایی سودگرای پارفیت به دنبال اخالق عقالندی و  

، اصول نا ر به پیامدهای خدوب  4اصول اخالقی عام رفتار اخالقی است که متکی بر مبانی معقول، قواعد
قدوی  »قالنی بودن مبانی اخالقی، سازگاری درونی باورهای اخالقی، انواع د ئدل، از قبیدل   حداکثری، ع

و خود متناقض نبودن د یل اخالقی کده شدرط اساسدی آراء    « 6د ئل کافی»، «5ترین د ئل بی طرفانه
گزاره اخالقی است، باشد. نرریه ی اخالقی او دلیل محور و به دنبال اخالق معقول و عینیت ارزش ها  و

های اخالقی است. پارفیت امکان سازگار شدن قراردادگرایی و سودگرایی را از طری  مبانی عقالنی مدی  
داند و این پتانسیل را در برخی از صورت بندی های اخالقی عقالنی کانتی می یابد، از این رو می کوشد 

، شکل دهد. ضمن این که از طری  این صورت بندی چنین سازگاری را که مبتنی بر اصول عقالنی است
اخالقدی   8، شکاکان اخالقی، نیهیلیسم7نرریه ی اخالقی پارفیت موضعی است در مقابل ناشناخت گرایان

 .نریر مکی که احکام اخالقی و باورهای اخالق را انکار می نمایند 9و خطا باورانی
 

 

 واژگان كلیدي
قراردادگرایدی  ، قاعده گرا،قراردادگرایی )به تقریرپارفیت(،سودگرایی،سودگراییمیانگین خیرتوجه به 

 .اجتماعی

                                                 
 Email: saadatnia.acc@gmail.com               .، قم، ایراندانشگاه قم ،فلسفه اخالق یدانشجو دکتر. 1
 Email: farhad_13500830_tmu@yahoo.com  ، قم، ایران.دانشگاه قم ،گروه فلسفه اخالق اریاستاد. 2
 Email: mra830@yahoo.com                          .   ، قم، ایراندانشگاه قم ،استاد گروه فلسفه اخالق. 3

 5/1/99 :یینها یرشپذ                    15/10/98 :یافتدر یختار
4 .Principles Of Universal 
5 .Strongest Impartial Reasons 
6 .Sufficient Reasons 
7 .Non-Cognitivism  
8 .Nihilisms 
9 . Error Theory 
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 طرح مسأله

نرریه ی اخالقی در میدان سدایر نردرات اخالقدی اندد،       ، دو2و قراردادگرائی1سودگرائی (1
بر اصول تواف  معقول و رویکرد دوم اخالقی  ،آدمیانوخیر رفاه  ،اول بر سود، نفعاخالقی رویکرد 

تاکید دارد. گرچده ایدن دو نرریده ی     طرفینِ قرارداد3پذیرش عقالنی رضایت و مبتنی براراده ی،
اخالقی دو رویکرد اخالقی متفاوتند، که هر یک دعاوی مستقل و جداگانه ای دارند، امدا پارفیدت   

کوشد میان این دو نرریه ی اخالقی وفاق و سازگاری ایجاد نماید و آن ها را هم نشین سازد می 
،درحالی که، برنارد ویلیامز ،سودگرایی و قراردادگرایی  را دو نرریه ی اخالقی ناسازگار می خواند، 

زامدات  بر این باور بود که انگیزش رفتار آدمیان تنها از منرر شخصی قابل بررسدی اسدت. زیدرا ال   
شخصی افراد نمی تواند مورد تواف  معقول همگان باشد، مثال هرک  باید فرزنددان و نزدیکدان   
خود را بر دیگران ترجیح دهد، و این با اصل بی طرفی اخالقی، ناسازگار است. اما پارفیت، بدرای  

ل. آن رفتار اخالقی دومنشأ متفاوت قایل است، ال ( امیال وعواط ، ب( معقولیت، برهدان ود ید  
ویدا د یدل   5، مطرح است، آن جا قوی ترین د ئل شخصدی 4جا که پای امیال و یا منفعت طلبی 

وجوددارد، و بهترین نتایج  صرفابرای خود شخص رقم می خورد، مانندد: تعلد  خداطر    6نفع طلبی
وعالقه به فرزندان ونزدیکان ویا نریر خودگرایان عقالنی. اما آن جا که رفتار متکدی بدر تصدمیم    

باشد، این جا پای قدوی تدرین د ئدل بدی     « 7اصل نا ر بر اولویت بیشترین افراد»معقو نه و یا 
طرفانه در میان است. کارها ابتناء بر قاعده نا ر به پیامدهای خوب حداکثری دارد، او این قاعدده  

(UARC)پیامدگرایی قاعده گرا، و به اختصار -را معقولیت عام
می خواند. پارفیت از دسدته ای   8

از اصول تحت عنوان اصول نا ر به پیامدهای خوب حداکثری که مقبولیت عام دارندد، ندام مدی    
را می سازند، و این عبارت، در اتخاذ  -9دلیل بی طرفانه -بُرد، و مدعی بود این ها مفهوم متضمن

پذیرش این اصول قوی ترین  تصمیمات اخالقی ما نقش اساسی دارد. او معتقد بود هر ک  برای
د ئل بی طرفانه را دارد، و تاکید می کرد که د ئل بی طرفانه نباید با دیگدر د ئدل در تنداقض    
باشد. پارفیت ،خود متناقض بودن ادله را موجب ابطال ادله می خواند. وی با این شیوه، اخدالق را  

واط  غفلت نمی کند، پارفیت با این بر بنیان عقالنیت سامان می دهد، در عین حال از امیال و ع
                                                 

1 Utilitarianism 

2 .Contractualism 

3 .Rational Will 

4 ,Self- Interested 

5 .Strongest Personal Reasons 

6 .Self-Interested Reasons 

7 .The Numbers Principle 

8 .Universal Acceptance Of Rule Consequentialism 

9 .Impartial-Reason Implying Sens 
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روش، توانست اخالق را از چنگ چدالش هدای گونداگون ،نرریده هدای اخالقدی سدودگرایان و        
قراردادگرایان برهاند. این کارتنها از طرید  سدازگار سداختن نرریده ی اخالقدی قراردادگرایدی و       

این تواندایی و پتانسدیل را در   سودگرایی، با اتکاء به فرایند معقول، امکان تحق  می یابد. پارفیت 
عقالنیت و انواع صورت بندی های معقول کانتی می یابدد. از ایدن رو همدان طدور کده در مدتن       

 مالحره خواهیم نمود همواره بدان استناد می جوید. 
شرط  زم و کدافی، اخالقدی   « مطابقت با قانون عام»در یکی از صورت بندی های کانتی 

اراده ی »انطباق اعمال با اخالق است )=این از جهتی یدادآور مفهدوم    بودن دستورات و بنابر آن،
روسو است(. و نیزبه نرر کانت، اخالقی یا نااخالقی بودن هر دستور اخالقی را باید توسدی  « کلی

اصل صوری اخالق آزمایید، و بر اساس آن باید دید که آیا می شود، اراده کردن دسدتور اخالقدی   
طبیعت شود، یا نه. اگر دستور اخالقی به این شیوه به محک آزمون رفت،  ما تبدیل به قانون کلی

معلوم خواهد شد که این مستلزم تناقض هست یا نه، اگر  با تناقض مواجه شد، معلوم مدی شدود   
منطب  با امر مطل  نیست، این انطباق  دستور اخالقی با امر مطلد  اسدت کده موجدب  درسدت      

ی شود. این همان نکته ای بود که کانت تاکید داشت آدمدی، هدم   بودن، ویا نادرست بودن ِفعل م
تابع و هم واضع قوانین اخالقی خویش است. پارفیت برای اثبدات، نرریده ی اخالقدی سدازگاری     
قرارداگرایی و سودگرایی، ازاین صورت بندی وسایر صورت بندی های مختل  کانتی بهدره مدی   

د، و می توانند خواسدته ی پارفیدت در سدازگار افتدادن دو     گیرد، زیرا آن ها ابتناء بر عقالنیت دارن
نرریه ی اخالقی متفاوت، یعنی قراردادگرایی و سودگرایی را بددون بدروز هدیچ گونده تناقضدی،      
محق  سازند. پارفیت سخت می کوشد میان این دو نرریه ی اخالقی، سدازگاری ایجداد کدرده و    

 آن ها را هم نشین سازد. 
ردادگرایی سدودگرای پارفیدت خدوانش جدیدد ازنرریده هدای اخالقدی        از این رو اخالق قرا

و قراردادگرایی به دست می دهد و این دو نرریه ی اخالقی را با هم دیگر به صورت  ،سودگرایی
معقول پیوند می زند در این خوانش نوع دیگری از نرریده ی اخالقدی قراردادگرایدی سدودگرای     

پارفیدت در ایدن خدوانش بدا اسدتفاده از مبدانی نرریده ی         پارفیتی  هور یافته و متولد می گردد.
قراردادگرایی کانتی مشربان ،نرریه اخالقی سودگرایی را با آن هم نشین می سازد. او با اسدتفاده  

که محتوای آنها، در جدای خدود مدورد    -( کانتی مشربانF(و)A(،)B(،)C(،)D(،)Eاز گزاره های )
را به بار می نشاند.این خوانش پارفیت ازنرریه ی  این کوشش-بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

اخالقی قراردادگرایی سودگرای اخالقی، کامال خوانش بی بدیل و جدیدی است، زیرا ی از پیوندد  
دو امر کامال فرضی یک محصول دیگری حاصدل مدی شدود کده کدامال دارای لدوازم ضدروری        

است،ایجاد چنین مکانیسم وفرایندی  وعقالنی است و از یک روابی معقول و منط  یذیر برخوردار
درنوع خود بسیار دشوار است.اما پارفیت چنین کاری عریمی را انجام می ده.،او پایه ی نرریه ی 
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اخالقی قراردادگرایی را هم نشین با عقالنیت می سازد و از آراء اخالقدیِ عقالندی و اصدول عدام     
بی طرفانه  وانواع دیگر د یل دارندد. هدر   سخن به میان آورد، که آن ها ابتنا برقوی ترین د ئل 

فاعل اخالقی برای انتخاب عمدل اخالقدی ،خدود را مواجده بدا د ئدل و اصدل متنداقض نبدودن          
د ئل،می بیند. از این روی، او اخالق را بر پایه ی عقالنیت قرارداده و استد ل پذیر مدی سدازد،   

او گوتیه از این نوع اخالق قراردادگرایی  این در نوع خود بی نریر و بی سابقه است. گرچه قبل از
سودگرا سخن رانده بود ولی آراء اخالقی و سودگرایانه ی او بیشدتر سدنت هدابزی دارد و در ندزد     
هابز نمی توان از استد ل پذیر بودن اصول اخالقی و قراردادگرایی اخالقی سخن به میدان آورد،  

ن اخالقی،هر جا که دیگران متوجه نشوند و سودشان زیرا  هابز در لویاتان مدعی بود قرارداد گرایا
 اقتضاء کند، می توانند قرارداد را نقض نمایند.

     اجتماعیقراردادگرایی  خاستگاه

ریشدده نرریددات قراردادگرائددی را بایددد در عصددر یونددان باسددتان و درآراء افددرادی چددون:     
آنجدا کده    ...جسدت و جدو کدرد.   و  و سوفسدطائیان  1اپیکورس، گرگیداس  تراسیماخوس،گالوکن،

تراسیماخوس ریشه و منشاء عدالت را ناشی از خستگی مردمان در  لم دیدن وسدتم کدردن مدی    
داند ،مدعی است تواف  و میثاق جمعی ازاین جا سرچشمه می گیرد،یعنی آدمیان تواف  می کنندد  

با  4ان استوارت میلهیپوداموس  ج ،3لوکوفرون ،نکالوگ ،2که از این پ  به یکدیگر ستم ننمایند
آسدیب ندزدن و آسدیب ندیددن آدمیدان بده یدک         وی،هم رای بودند که مبنای جامعه و عددالت، 

آدمیدان بده یکددیگرو همچندین      را جلدوگیری از آسدیب   منشدأ دولدت   اپیکورس هم، دیگراست.
   .را حاصل قرارداد اجتماعی می داند6وهم زیستی 5همکاری

 دنبال چیستند؟قراردادگرایی اخالقی وپارفیتی به 
قواعد تعری  کند در خدی   بر اساسکه خوبی را  یهرفلسفه ی اخالق برآن بود که7هوفه( 1

را جدزو  «8دگدر خدواهی  »شارلو آر.براون می گوید فیلسوفان کدانتی مشدرب  ت.امر مطل  کانت اس
شرایی عقالنی عمل می دانند و تاکید دارند ما می توانیم بر اساس اصدولی عمدل کندیم کده آن     

اخالق کانتی یا کدانتی گرایدی را   1.دان مک نیون9اراده کرد، کلی اصول را بتوان به صورت قوانین
                                                 

1 .Gorgias 

 359.ر.ک.افالطون ،جمهوری فقره ی 2
3 .Lycophron 

4 -Mill, J.S. 

5 .Cooperation 

6  .Coexistence 

7 .Hoffe 

8 .Altruism 

9 .See, Charlotte.R.Brown,"Altruism",2005 
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 2انسان محور توصی  می نمود.
( قراردادگرائی در  یونان باستان و نیز قرن هفدهم و هجدهم و قبل از آن بیشتر نا ر بده  2

بیسدتم قراردادگرائدی بیشدتر     به گفته ی سیر مک کوارد از نیمده دوم قدرن   ود،قرارداد اجتماعی ب
نیز،فلسدفه ی  از نیمه ی دوم قرن بیستم  .3وجهه ی اخالقی پیدا کرده و نا ر به امور اخالقی شد

در مقابل ایجاد تردید و شک گرائدی اشخاصدی چدون جدی. ال. مکدی ودیگدر ناشدناخت         اخالق
و کشدیده  چدالش   هارزش های اخالقی و عینیت گزاره های اخالقدی را بد   قرار گرفت،آنهاگرایان،

آیا فلسفه »در مقاله ی خویش این پرسش را مطرح می کرد که 4پریچارد اچ.ای.. انکار می کردند
بدرآن بودندد   7هارمن گیلبدرت  و 6آلفرد.جی. آیر ، 5و هگر ستروم ،«اخالق بر یک خطا مبتنی است

عرفدت  حاصل و نتیجه قهری این نگرش است که هدیچ م « هیچ واقعیت اخالقی وجود ندارد»که 
دیویدد   : پارفیت،اخالقی راستین وجود ندارد. از این رو این اندیشه مورد عک  العمل کسانی چون

قرار گرفت، و قراردادگرایانی چون پارفیت،  عینی گرا، راس، گوتیه  و دیگر نرریه پردازان اخالقی
ی را نشدان  ، حتی جیمز بوچین ودیگر  قراردادگرایان هابزی،کوشیدند  او  وجدود معرفدت اخالقد   

دهندو ثانیا عینیتِ ارزش ها و گزاره های اخالقی را با استناد به قراردادگرائی متکی بر عقالنیدت  
این است که به مبدارزه بدا ذهندی    « آن چه مهم است»نشان دهند. تمام تالش پارفیت در کتاب 

ات نمایدد.او  گرایی و پوچ گرایی و نیهیلیسم برخیزد،و می کوشد عینیت خاصه های اخالقی را اثب
گرایی اخالق دفاع کرد و در غیر این صورت هیچ چیدزی اهمیدت    یباور دارد که می توان از عین

می گوید مقبول ترین شکل ذهنی گرایدی را  «ذهن وکیهان»نخواهد داشت. تام  نیگل در کتابِ
از جمله ح  اخالقی دارد،کده بدر اسداس آن،     از عواط ، می توان در هیوم یافت، هیوم تصوری

به زبان ساده ، (126،ص2012عواط  دارد)نیگل، احکامِ اخالقی ریشه در امیال و داوری و اخالق،
تحقیرشددگی بده مثابدهِ یدک نگدرش      »در اثر او بده ندام   8می توان از زبان وبیان مایکل میسون

عقدل  »  نوشدت:  استفاده کرده وگفت از زمانی که هیوم  شعار رواقیون را عک  کرده و«9اخالقی
 این نحله لباس هستی پوشید. ،10«اط  است و فقی باید برده عواط  باشدبرده عو

                                                                                                                   
.1 .Don Macniven 

 .334.ر.ک مک نیون،اخالق خالق ص2
3 .See, Sayre-McCord,2000,p.247. 

4 .H.A.Prichard 

5 .Hagerstrom 

6  . Alfred.J.Ayer 

7 .Harman,Gilbert 

8 .Maso,Michelle  

9 .Contempt as a Moral Attitude 

10 .See, Hume,1973,II.iii.3,p.415. 
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خالصه می توان می توان د ئل مخالفت ومبارزه ی پارفیت با ذهنی گرایی را این گونه  (3
ال ( پارفیت به مقابله علیه ذهنی گرایی اخالق بر می خیزدومی کوشدعینی  وصورت بندی نمود:

 نماید.چرا که باور دارد ذهنی گرایی به شکاکیت اخالقی منجرشدده و بودن احکام اخالقی را ثابت 
ب( از این رو تدالش او مصدرو  اثبدات عینیدت      شکاکیت اخالقی نیز به نفی اخالق می انجامد.

سخن می گوید پای ذهندی گرائدی را بده     1پارفیت وقتی از د ئل داشتن احکام اخالقی می شود.
دارای تنوع می خواند که تقریبا وجه مشترک آن ها را می توان میان می آورد، او ذهنی گرایان را 

در نفی وجود ارزش های عینی اخالق و نیز نفی د ئل عینی دانست، این گروه می کوشدد ارزش  
شاید بتوان دلیل دیگری نیز بر پافشاری پارفیت بر  قرار دهد. ج(« میل و احساس»ها را در میان 

می گوید اخالق وقتی با احساسات و امیال سروکار داشت اخالق  رد و انکار ذهنی گرایی یافت او
مبتنی بر احساسات و امیال خواهد شد و آنگاه دیگر نمی توان از عقالنیت اخالق سدخن گفدت و   
د ئل بر آن اقامه کرد، زیرا د ئل با عقالنیت سروکار دارد و این د ئل عقالنی است کده نتدایج   

بدین   2چون نرریه های ذهنی فاقد یک ارائه ی دلیل عینی اند ، معقول را می تواند سامان دهد
به طدور موجده    انند از آن جا که ذهنی گرایشابی توجیه پذیری ادله مدعسان آن ها نمی توانند 

امکدان توسدل بده اسدتد ل      آنهاادله ی عینی برای دعاوی خود ارائه نمی کند به نرر می رسدد 
  4د.نب می کنرا با این کار از خود سل 3اخالقی

 معقولیت مهم ترین عنصرقراردادگرایی جدید
 دپارفیت هم برآن بود که عقالنیت نوعی نیل به اهدا  را محق  می سدازد. وی مدی گوید   

 کده مدورد توافد  و    داصولی را برگزید  و ،واف  اند پیروی کردبا آن مباید از امور معقول که همه 
از آن رو مفید است که همگدان آن  « 5ردپذیرشموعام اصولِ » این ت،عامه اس پذیرش همگان و

را پذیرفته وبر سر آن تواف  دارند.این نکته را هلمزنیزمورد اشاره قرارمی هدد، وآن از ایدن حیدث    
دارند کده متکدی   6رضایت متوافقان برسرِ چیزی تواف  و اهمیتِ ویژه دارد،که خود قراردادگرایان و

اصول اخالقی، همان اصدول انتخداب   »ین عبارت که بر تصمیم، رأی و اراده ی آنهاست. اصو  ا
                                                 

1 .Reasons 

2 .Subject Given Reasons 

3 .Moral Reasoning 

4 .See,Parfit,v1,p94-95. 

5 Universal Acceptance 

.البته منرور پارفیت از رضایت و تواف ، صرفا رضایت و تواف  عقالنی می باشد، او مدی گویدد: نمدی تدوان وری     6
، فریب، سرقت و شکستن پیمان و این قبیل امور تواف  داشدته و  مطالبی نریر: قتل، اضرار به غیر، اجبار و قلدوری

آن هددا را مبتنددی بددر رضددایت عقالنددی نمددود. بنیددابراین رضددایت فقددی بایددد متکددی بددر اصددول عقالنددی         
 (.    Ibid,V1,P189-198باشد)
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امروزه مورد قبول بسیاری از فیلسوفان اخدالق  ، «و می توانند فی نفسه الزام آور باشد1عقالنی اند
 . است  کانتی مشرب و قراردادگرایان

 صورت بندي توافق عقالنی و قراردادگرائی ومعقولیت احکام اخالقی 
قراردادگرایان می گویند باید به توافقی رسید که مبتنی بر اصدول  ( پارفیت می گوید اکثر 1

« 1صورت بندی تواف  عقالنی»اخالقی است و همه آن را می پذیرند. او این نوع قراردادگرایی را 
می نامد، هرک  باید از اصولی پیروی کند که آن اصول به صورت عام و عقالنی مورد پذیرش و 

را پیشدنهاد و  « اصدل معقولیدت  »، «2اصول عدام »ی دیگر به جای تواف  همگان است. اما عده ا
جایگزین می کنند. من معتقدم باید اصولی را انتخاب کردکه آن اصول به صورت عدام در توافد    
مورد پذیرش می باشد.اما ممکن است این اصول عقالنی عام مورد پذیرش همه جا وجود نداشته 

بهترین ها باشد، آن چه بدرای یدک زن    3ای مشخصیباشد و چه بسا این اصول صرفا برای عده 
ممکن است بهترین باشد، برای یک مرد ممکن است بهترین نباشد. این جایی است کده عالئد    
مردمان با هم دیگر تعارض پیدا کرده و نقطه ی پایانی عالئ  برای انتخاب وجود نداشدته باشدد.   

مبتنی بر عقالنیت به کارگرفتده مدی    در صورتی که در صورت بندی تواف  عقالنی، صرفا اصول
  4شود و هر ک  می تواند بر اساس آن عمل کند.

،داشدتنِ  « قرارداد»( پارفیت می گوید :برخی قراردادگرایان احالقی، بهترین مالحره را در 2
سودمند برای طرفین می دانند.جایی کده عالئد  و خواسدته هدای مردمدان بداهم       5قوّه چانه زنی

ند، بهترین روش معقول آن است که در امور متعدارض توافد  نمایندد. امدا در     پیدا می ک 6تعارض
جهان واقعی و حقیقی چنین توافقی ممکن نخواهد بود، بلکه باید با دیگران آن گونه رفتار کندیم  

   9می نماید. 8)مواف  هستیم( با ما چنین رفتاری شود و این شیوه موجه و معقول7که دوست داریم
است فاعل اخالقی ملزم به عمل بر اساس اصولی است که عینیدت پدذیر و   کانت معتقد  (3

،مهدم تدرین ویژگدی امدر     11نه امر شدرطی  است، 10همچنین  معتقد به امر مطل  کلیت پذیرند، و
                                                 

1 .The Rational Agreement Formula 

2 .Universal Principles 

3 .Only For Certain People 

4 . Ibid,v.1,p.343 

5 Bargain 

6 .Conflict 

7 .Agree 

8 .Plausible 
9 .See,Ibid,p,345. 

10 . categorical imperative 

11 . hypothetical imperative 
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وماکسدیمی اسدت کده     1به دنبال فرمول  جهان شمول مطل  اش تاکید بر تعمیم پذیری است، و
جایی قوانین ارزش، اخالقی خواهند یافت کده اراده ی   می خواهد به قانون کلی مبدل شود. یعنی

از نررکانت فعلی اخالقی است که ماکسیم او بتواند یک درواقع  افراد بتواند قانون عام وکلی شود.
همه ی انسان ها بر اسداس ماکسدیم    قانون کلی شود،یعنی باید بتوان جهانی تصور کرد که او (

در واقع در آن، همه  این جهان مواف  انجام چنین فعلی  باشند.ساکنان  ثانیا( وقاعده عمل  کرده،
 .2دی اعضاء یکسان ودر موقعیت مشابه، همسان عمل می نماین

را مطدرح مدی سدازد. پارفیدت     « تواف  عقالنی»ی کانتی بحث «اراده»( پارفیت به جای 4
حکدم عقالندی    تواف  را بر پایه ی عقالنیت بنیان می نهد. عقالنیت در همگان یکسدان اسدت و  

نتایج یکسانی برای همگان به بار می آورد. بدین سان با چنین توافقی که خود بر اسداس سدتون   
 عقالنیت قرار دارد، می توان قراردادگرایی و سودگرایی را بر بنیان و محور آن استوار ساخت.    

 دالئل و پارفیت
سدود   نی بنیدان مدی نهدد،   پارفیت کل فلسفه ی اخالقش را بر بنیاد ومحور د یل عقال (1

گرایی یا پیامدگرایی،قراردادگرائی، تواف  عقالنی او بر سق  د ئل عقالنی بنا نهاده شدده اسدت.   
یدا د ئدل    3او هر جا سخن از این مقو ت می زند بنیان استد ل اش  بر محور د ئدل عقالندی  

همان طور که ما می داندیم  زمینه می گوید  اینمی چرخد. پارفیت در 5یا د یل بی طرفانه 4کافی
می شود،از این رو می توانیم بفهمیم برای پرهیز از درد دلیل داریم. ممکدن   1+1=2حاصل جمع 

ما حیواناتی هستیم که مدی   او در جای دگر می نویسد: است این د یل متکی بر استنتاج نباشند.
هسدتند کده    8)فکت هدا(  اتاین واقعی داشته باشیم،7کنیم و واکنش نسبت به د ئل6توانیم ادراک

می  ،د ئل را دراختیار ما می نهند ما موجوداتی هستیم که برای انجام هر کاری ،یا باور به چیزی
مانند ترس  12و عواط  11یا نگرش ها 10و اهدا  9توانیم د ئل داشته باشیم، برای داشتن  امیال

                                                 
1. The Formula of universal lawful  
2 .See, Ibid,14&324-325 . 

3 .Rational Reason 

4 Sufficient Reasons 

5 Impartial Reasons 

6 Understand 

7 .Respond To Reasons 

8.Facts  

9 .Desires 

10 .Aims 

11 .attitudes 

12 .Emotions 
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لی که توسی واقعیات در اختیار مدا  د ئل در اختیار داریم.د ئ ،و امید 2، پشیمانی وتأس 1ونگرانی
او همچنین از دو نوع نرریه  .3حیات آدمیان را دارند صیانت ازشأن  ،قرار می گیرند،این قبیل امور

د ئل ذهنی گرائی، ب(د ئل عینی گرائی، و د ئل عینی  در باره ی د ئل سخن می گوید، ال (
 می خواند، و خود از این نوع دلیل حمایت می کند. « 4بنیاد-ارزش»را 

پارفیت د ئل درونی را صراحتا بی اهمیت می خواند و مدی گویدد ذهندی گرایدان ایدن       (2
مفاهیم را به معنای هنجاری ناتقلیل پذیر درونی به کار می برند، مفهوم دلیل درونی برای آن هدا  

 .مفید فایده نیست
کده پارفیدت از جملده ی آن هاسدت و نیدز کسدانی       5محکدم  ( طرفداران نرریه ی د یل3

راولز و کدی نیلسدون از طرفدداران اندیشده ی نرریده ی د یدل        ، بیِر،6چون:استیون ای. تولمین
 اصو  اصالت دادن بده امیدال واحساسدات مدی باشدند،      محکم اند،آنها مخال  با عاطفه گرایی و

ومدی تواندد مبندا واسداس      ل اخالقدی بدوده،  معتقدندعقالنیت پایه ی محکمی برای ارائه ی د ی
مدی تدوان از   «بنیداد -باور»درسایه ی قولِ به نرریه ی استد ل و داوری های اخالقی قرار گیرد.
را ناممکن « د ئل محکم»امکان دفاع از « بنیاد-میل»نرریه د ئل محکم دفاع نمود ونرریه ی

 می سازد.

 قرارداد گرایی كانتی
می گویدد گدویی فرمدول     و، هی کانتی را منطب  با پیامدگرایی خواندپارفیت قراردادگرای    

بی نریر را میان مردمان فرض می کند که همده بایدد   7قراردادگرایی کانتی نوعی شرایی یگانگی
می دهدتا ماکسیم او بتواندد تبددیل   8دلیل کافی زیرا این اصول موردنرر کانت، بدان وفادار باشند،
. در واقدع کاندت   -دمی نماید  ضآشکارا این ادعا را نق9دگرایی عقالنیولی خو-به قانون عام شود،

قانون را از منرر اخالقی و استقالل اخالق مورد مالحره و مداقده قدرار داده و مدی گویدد: یدک      
شهروند این آزادی قانونی را دارد که از هیچ قانونی جز قدانونی کده بده آن رضدایت داده تبعیدت      

                                                 
1 .Fear 

2 .Regret 

 یدا  تفندگ  ی ماشده  روی بدر  شدخص  یدک  finger-prints انگشت اثر نریر را(  د ئل)امور قبیل این پارفیت.3
 .کند می حف  را افراد زندگی که خواند می بیمارستانی

4 .Value-Based 

5 .Good Reasons Theory 

6.Stephen Toulmin  

7Uniqueness Condition  
8 Sufficient Reason 

9 Rational Egoism  
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 و3مردمدان فدار  از موقعیدت    که در آن،2تمسک به اصل بی طرفی ل والبته پارفیت با توس .1نکند
در صددد تنقدیح    مکانی ونیز مالحرات شخصی خویش دست به عمل می زنندد،  شرایی زمانی و

 .این اصل کانتی است

  قراردادگرائی هابزي

پارفیت از نوعی قراردادگرایی کانتی سخن  می گوید که این نوع قراردادگرایی در مقابل  (1
قراردارد، به نرر می آید که تفاوت های  میان این دونوع قراردادگرایی وجود  قراردادگرایی هابزی

 متقابل آدمیدان متکدی اسدت،    شخصی یا سود دوجانبه و قراردادگرایی هابزی برپایه ی سود دارد.
اقویددا رقددم مددی  ناتوانددان توسددی قدرتمندددان و ضددعفا و کمددیالک اسددتثمار کدده درآن بدده تعبیددر

. درحالی که قراردادگرایی کانتی،بحدث اراده،احتدرام افرادبده    (kymlikca.1999,P.191)خورد
 اصول ومعیارهای اخالقی که برای همگان توجیه عقالنی دارد مطرح است.،

 قراردادگرایی سودگراي پارفیت
برخی ریشه ی قراردادگرایی سودگرای را ناشی از اندیشه ی هابز می دانند، آن جا کده   (1

نا متواف  راجهان نا اخالقی خواند که همه در اندزوا زنددگی کدرده و در جهدان تهدی       هابز جهان
،کوتاه، فقر، تاریکی و.. به سر خواهند برد. در این نوع نرریه ی قراردادگرایی اخالقی افراد، بیشتر 

 به دنبال سود خویش هستند.

ی سدودگرایی بده روایدت    (  در عصر جدید نیز، گوتیه را مدافع و احیا کننده ی قراردادگرای2
هابزی می دانند. کرای  و ولنتاین چنین باوری داشته و اشکا ت پارفیت به گوتیه نیز حکایت از 
چنین اعتقادی دارد. او در پی برقراری رابطه میان اخالق و عقالنیت است.اماپارفیت دعداوی او را  

ر این زمینه مورد تعرض و نقد قرار درمورد قراردادگرایی وتواف  عقالنی رد کرده و آراء گوتیه را د
 . 4می دهد، تقریبا بیشترین اعتراض را پارفیت به او وارد کرده است

(  قراردادگرائی گویته ایی ازانواع مشکالتی نریر: نوعی مشکل بی طرفانده بودن،رعایدت   3
رد. او نشدن مساوات یا مساوات گرایی، راه گریز از قاعده ،توجه به منافع وسودشخصی، رنج می ب

همانند هابز حتی شکستن قرارداد را، آن جا که به سودش باشد جایز می خواند. هدابز در لویاتدان   
نوشت اگر نقض قانون بی آن که به کسی زیان برساند، و در عین حال به سدودمن باشدد، جدایز    

 است.
اندد  ( راس شفر  نداو عقالنیت گوتیه ای را بر خال  کانتی مشربان عقالنیت ابدزاری خو 4

                                                 
1 .See, Kant, Metaphysics OF Morals, p.78. 

2 Impartial 

3 Situation 

4 .See,Parfit,p,343-346. 
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 که در پی تامین منافع و حداکثر سازی سود شخصی است.  

 سازگارشدن قراردادگرایی و سودگرایی پارفیتی
تالش اصلی پارفیت برای اثبات سازگاری نرریه های اخالقی قراردادگرایی و سودگرایی بر 
روی مقدمات و صورت بندی هایی استوار است،  او با کمک این صدورت بنددی هدا کده بیشدتر      

کانتی دارد می کوشد این سازگاری را ممکن و مهیا سازد، ذیال آن ها را مدورد بررسدی   صبقه ی 
 قرار می دهیم: 

در مورد نتایج  کارها در سودگرایی سخن می گویدد  « بهترین»پارفیت وقتی از واژه ی  (1
، باید به کار گرفته شود، او خدود مدی گویدد    1بی طرفانه -به مفهوم حاکی از دلیل« بهترین»این 

من کلمه ی بهترین را برای ارجاع به چنین نتایجی به کار می برم. مایکل اسدمیت نیدز بدر ایدن     
د داشت و می گفت ما باید ارزش های بی طرفانه را افزایش دهیم از این رو او عملی را معیار تاکی

 درست می خواند که خیر را به طور بی طرفانه افزایش دهد.   

مالحره هر نرریه ی اخالقی موجه و معقول درباره ی خوبی نتدایج،می تواندد نرریده     (2
ین عناوینی که نا ربه این امورندد،این  های درست وصائب در مورد چنین حقایقی به دست دهد، ا

 . 3محسوب می شوند2ها عناوینِ بنیادین

از نرر پارفیت، سودگرایی درستی، یا نادرستی اعمدال را متکدی بدر حقدایقی دربداره ی       (3
چگونگی بهترین نتایج می داند، این نوع نرریه های سدودگرایی اندواع مختلفدی دارد کده بعضدا      

بدی می تواند متعارض باشد. برخدی از ایدن سدودگرایان از نردر      دعاوی آن ها درباره ی خوبی و
 پارفیت قراردادگرا هستند کسانی که معتقداند: 

(A)        خیر چیزی است که بیشترین سود را بدرای بیشدترین مردمدان از طرید  بیشدترین
 فراهم می کند.   4سرجمع سود وکم ترین رنج

اما سودگرایان دیگر بر این باورند که خوبی نتایج در پاره ای از موارد وابسدته بده پداره ی     
 دیگری از حقای  هم هست، برای مثال برخی باور دارند که:

(B)      ،چگونگی  خیر بودن امور در پاره ای از موارد به نحوه ونسبت توزیدع سدود و زیدان
گونه و با چه نسبتی بایدد میدان افدراد توزیدع     میان مردمان مختل  وابسته است،یعنی این خیر چ

شود،این بسیاراهمیت خواهدداشت. از این نرر ممکن است یکدی از نتدایج ایدن توزیدع هدا،دارای      
بهترینِ پیامد باشد، باوجود آن که این نتیحه، شامل حداقل ترین مجموع سود منهای زیدان هدم   

                                                 
1 .Impartial-Reason-Implying Sense 

2 .Fundmantal 

3 .Goodness of Outcoms 

4 .Greatest Sum of Benefits Minus Burdens  
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یع شده یا بیشترین سود یا زیان انددک را  می شود، زیرا ممکن است این سود و زیان ها برابر توز
 دارند توزیع نماید. 1در میان مردمانی که وضعیت وخیم تری

( پارفیت این عبارت سودگرایان را به یک معنا اغواکننده خوانده و می گوید بدا وجدود آن   4
دنبال آورد  که بر اساس نرر پیامدگرایان کارها باید دارای بهترین پیامد بوده و بهترین نتایج را به

اما گویی این آموزه ی پیامدگرایانه، نتایج را نا ر به آینده می داند، و ما را د لت مدی دهدد کده    
تمام همت و اهتمام ما باید متوجه آینده باشد. در صورتی که مقداطعی وجدود دارد کده  زم مدی     

ور بخواهیم، مدثال حدال   آورد که ما به امورگذشته به پردازیم و بهترین پیامدها را برای آن نوع ام
کسانی، را که بر اثر تحمیل شرایی صدمه بیشتری دیدند، بیشتر مدورد توجده قدرار داد، و یدا بده      

، یا کسانی کده بدر اثدر    2کسانی که از وضعیت وخیم تری برخوردارند،یا کسانی که ازکار افتاده اند
یان رسیده است، باید خیدر  تحمل مجازات کرده و دوره ی مجازات آن ها نیز به پاارتکاب جرایم، 

و رفاه آن ها را ارتقاء داد، و بهترین نتایج را متوجه این قبیل افراد کرد، که بر اثر تحمیل شدرایی  
 سخت وضع حال شان بدتر شده است. 

(c)   آن ها مدی داندد،   « دلیل»یک نرریه ی دیگر، درستی عمل مردم را به خاطر درستی
اتا خوب یا بد هستند. ازاین رو بر این قبیل امور مدی تدوان دلیدل    زیرا باور دارد این اعمال خود، ذ

 پذیراند.  اقامه کرد زیرا آنها دلیل پذیر یا استد ل
( در این جا برخی به این گفته، اشکال کرده ومدعی اندکده درسدتی و نادرسدتی کارهدا را     5

را جزئی می خواند. کی نمی توان وابسته ومنوط به خوبی و بدی فعل کرد. اما پارفیت این اشکال 
نیلسون هم می گوید وقتی ما می گویم فعل ذاتا خوب است،  این امر سودگرایی را به نرریه ای 

تبدیل خواهد کرد. پارفیت بر آن است، مدعای محوری همه سدودگرایان ایدن   « براساس تعری »
دگرایان خواندده و  است که بهترین فعل، مفیدترین و سودمندترین آن ها است ،او این را معیار سو

، 4، نتدایج 3می گوید سودگرایی بی واسطه این الگو را نه فقی برای افعدال، بلکده در مدورد قواعدد    
  7و حتی شرایی اتمسدفر زمدین   6، توزیع منابع طبیعی یاثروت های طبیعی5امیال، انگیزه ها، باورها

کار می برد، هنگدامی  پیامد شود، به «بدترین»یا « بهترین»و هر چیزی که ممکن است منجر به 
که مردمان بر اساس این الگو رفتار می کنند،در واقع، آن ها رفتار سودگرایانه دارند. اما پاره ای از 

                                                 
1 .Were Worse Off 

2 .Dead 

3 .Rules 

4 .Customs 

5 .Beliefs 

6 .Distribution of Wealth 

7 .The Earth,S Atmosphere 
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 مردمان ادعا دارند که:
(D) همواره عملی را انجام دهد که بهترین پیامد خوب را داشته باشدد. امدا    1هر کسی باید

 ادعای دیگر این است.
(E)  واره بکوشد آنچه را انجام دهد که بیشترین احتمالِ نا ر به  بهترین هر کسی باید هم

آن را  2نتایج قابل انترار-نتیجه را بتواند درپی آورد،یا بتواند به درست ترین شیوه وبه بهترین وجه
 برآورده سازد.

در واقع پارفیت در این جا از سه دسته آراء مربوط به سه دسته ی مختلد  سدودگرایی یداد    
( دسدته ی دوم  2( دسته ای که بهترین سود را برای بیشترین مردمان طلب می کنند، 1د: می کن

( دسته سوم کسانی اند که بده  3کسانی هستند که بیشترین احتمال نا ر بر بهترین نتایج را دارند،
 بهترین نتایج قابل انترار باور دارند.
دو معندای متفداوت بکدار     بده  (E)و(D)در گزاره های « باید»پارفیت مدعی است،واژه ی 

است در حدالی کده در    3به معنای وابسته و مربوط به واقعیت« باید» (D)رفته است، در گزاره ی 
اسدت، از   5یا به معنای مربوط به بداور  4این واژه به معنی گواه یا نشانه ی واقعیت  (E)گزاره ی 

 این رو میان این دو گزاره تناقضی را نمی دهد. 
ن جا از دو نوع سودگرایی سخن به میدان مدی آورد: الد ( سدودگرایی بدی      ( پارفیت در ای6

واسطه، ب( سودگرایی با واسطه. اولی به طدور مسدتقیم و بدی واسدطه بده پیامدد هدای الگدوی         
سودگرایی می پردازد. اما به طور غیر مستقیم به چیز های دیگر می پردازد. اما سودگرایی قاعدده  

د می پردازد و غیر مستقیم به بیشینه کردن خیر مدی پدردازد. مدثال    گرا مستقیما به الگوها و قواع
هوکرفعلی را نادرست می خواند که قواعد آن را منع کرده باشند، در حالی که سودگرایی با واسطه 
 تاکید دارد که باید همواره فعلی را که درست است انجام داد و هرگز نزدیک کار نادرست نرفت.

را اضافه کرده می گوید هرک : باید از اصولی پیروی کند کده  (F)پارفیت در این جا اصل 
آن اصول به صورت عام مورد پذیرش بوده و بتواند به بهترین نتایج منجر شود، )البته توجه داریم 

 ، یعنی نا ر به همان بهترین بی طرفانه است(.«بهترین»که منرور پارفیت از 
ن که اصول ما ،اصول عام اند، ولدی ایدن اصدول    ( از نرر پارفیت،در این دیدگاه،با وجود آ7

باید بهترین پیامد بی طرفانه را در پی آورد. از نرر او عمل درست عملی نیست کده بده بهتدرین    
نتایج منجر شود بلکه عملی است که بوسیله اصول الزام آور گردد، از این رو اعمالی کده بهتدرین   

                                                 
1 .Ought 

2 .Expectably-Best 

3 .Fact-Ralative 

4 .Evidence-Relative 

5 .Belief-Ralative 



 94 1400بهار    – هسشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

بانی نمی شوند، یعنی موَیِّددِ و مسدتهرربه اصدول    نتایج را به همراه دارند ولی توسی اصول  پشتی
نیستند، از نرر پارفیت این کارها می توانند درست باشند. در این دیدگاه گرچه اصول ما ، اصدول  
عام اند، ولی این اصول باید بهترین پیامد بی طرفانه را در پی آورند. درست ترین و بهترین عمل، 

شوند بلکه اعمالی اند که توسی این اصول الدزام آور مدی    عملی نیست که به بهترین نتایج منجر
شوند. از این رو برخی اعمال سودگرایانه که بهترین نتایج را به بار می آورندد  در صدورتی کده از    

 طری  این اصول حاصل نشده باشند می توانند نادرست باشند. 
ویدد انگیدزه ندزد    تفاوت گذاشته و می گ1( پارفیت میان خوبی یک عمل و خوبی یک میل8

این سودگرایان شبیه ادعای  دسته قبل است، اما با این تفاوت که، آن ها این اولویت را به انگیزه 
می دهند و می گویند بهترین انگیزه، انگیزه ای است که برای هر ک  بتواند بهترین عمل را به 

انگیزه می شود، در نردر   همراه داشته باشد. این جا نیز درستی یا بهتر بودن یک عمل، مربوط به
این گروه بهترین عمل، عملی نیست که بهترین پیامد را به دنبال آورد بلکه عملدی اسدت کده از    

بدا  2ناحیه بهترین انگیزه پشتیبانی شود.پارفیت این ندوع سدودگرایی را  هدم روی و هدم پوشدان      
ردازندد،از ایدن رو   اخالق فضیلت می خواند،زیرا آن ها بیشتربه منش ،طبع وسرشت آدمیان مدی پ 

منش و سعادت فاعل اخالقی است. پارفیت مدی   3فضیلت همواره در پی افزایش و ارتقا شکوفایی
گوید این نوع اخالق فضیلت گرایان نیز،می تواند شکل دیگری از سودگرایی بی واسطه باشد. در 

عدال سدودگرایانه   واقع کسانی را که توجه به بهترین انگیزه یا توجه به اصول را مورد مالحرده اف 
 قرار می دهند، پارفیت این دو گروه را سودگرایی با واسطه می خواند.

به جنبه های دیگر فاعل اخالقی چون درسدتی  « قواعد»( درایور کسانی را که در کنار 1/8
انگیزه و نیت و این قبیل امور اهمیت می دهند آن ها را هم شدأن قواعدد اخالقدی مدی شدمارند      

ر نام می نهد، و این نوع پیامدگرایی را متعارض با سدودگرایی قاعدده گدرا مدی     پیامدگرایی فراگی
 خواند.

(  رابرت آدامز از نوعی پیامدگرایی باواسطه تحت عنوان سودگرایی انگیزه گرا یاد مدی  2/8
کند، که در آن بهترین عمل عملی است که بر بنیان انگیزه های خوب انجدام پدذیرد، همچندین    

 ودگرایی قاعده گرا را احتما  می توان بهترین نوع پیامدگرایی باواسطه دانست. درایور می گوید س
( پارفیت پ  از احصاء انواع سودگرایی به سرا  ندوعی سدودگرایی مدی رود کده بتواندد      9 

مدعای او را در مورد انطباق سدودگرایی و قراردادگرایدی بده اثبدات برسداند. از ایدن رو از ندوعی        
                                                 

 ،world to mindاندد،  ذهدن  به جهان از سازگاریشان مسیر که اند حالت دو میل و ترجیح درایور ی گفته به.  1
  شود.  سازگار اش میل محتوای با جهان که کند کاری باید میل ارضای برای آدمی یعنی

2 .Overlep 

3 .Flourishing 
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سخن به میدان مدی آورد، و مدی     1واعد به نام امریا دستورهای پیامدگرایانسودگرایی متکی بر ق
گوید این نوع پیامدگرایان ممکن است مستقیما به معیار و قواعد اهمیت ویژه دهند و سدپ  بده   
طور غیر مستقیم فعل برایشان مهم باشد، او به این گروه اشاره کدرده و از امدور بهینده یدا امدور      

ی یاد می کند در نرر پارفیت این امور بهینگی نا ر به پیامددهای خدوب   پیامدهای خوب حداکثر
حداکثری هستند که باید هر ک  در پی کسب آن ها بوده وبه روشی عمل کندد کده متکدی بدر     
بهترین پیامد بی طرفانه باشد. بر این اساس او این طری  وروش را پیامدگرایی قاعدده گدرا مدی    

اس قواعد بهینگی یا پیامددهای خدوب حدداکثری عمدل کندد.      نامد که در آن هر ک  باید بر اس
پارفیت این را نوعی بازگشت به یکی از صورت بندی های کانتی مشربان می داندد و مدی گویدد    

 برخی از کانتی مشربان چنین استد ل می کنند.
(G)   هر کسی اگر به صورت معقول و عقالنی عمل کند عمل او درست خواهد بود در این
 یک از ما مجاز هستیم که بر اساس این قواعد عمل نماییم.  صورت هر
(H)   برخی از مردمان می توانند به صورت عقالنی می توانند،کار درست را انجام دهند امدا

 هر ک  باید بر اساس این قواعد نا ر بر اصول پیامدهای خوب حداکثری عمل کند.
ر اساس این قواعد رفتار نمایندد. گدزاره   ( بنابراین پارفیت می گوید،مردمان نیز مجازند  ب10

( درست و صدادق  H( نوعی نا ر به صورت بندی قانون طبیعی کانت است، اگر گزاره ی )Gی )
باشد فرمول صورت بندی کانتی ما را مجاز می کند که به این قاعده ی پیامدگرایانه عمل کندیم.  

 بود. در این صورت اعمال ما قواعد نا ر به پیامدهای خوب خواهند
( پارفیت می گوید بررسی وارزیابی این استد ل مستلزم توسدل بده برخدی نررگداه یدا      11

-دیدگاه ها در باره ی د ئل و عقالنیت است. براساس نوعی از دیدگاه های عینیت گرای ارزش
( صادق است. اگر رفتارهر کسدی  H، در این جا این را می توان پذیرفت که گزاره ی )2بنیاد جامع

اس قواعد نا ر پیامدهای  خوب حداکثری باشد،وبه شیوه ایی  بتواند هم بهترین پیامد نا ر بر اس
بی طرفانه و هم بهترین پیامد را برای برخی از مردمان به بارآورد.در ایدن صدورت ایدن مردمدان     
خیرخواه می توانند  هم از امور بی طرفانه و هم از د ئل شخصی برای درست بودن افعال شدان  

اده کنند و اعمال هر کسی بر اساس این قواعد صورت گیرد ،حداقل  پاره ایی از این مردمان استف
خیر خواه،درتحصیل  امور نا ر به پیامدهای خوب حداکثری، رفتار وعمل شان،با هیچ گونه د ئل 

 متناقض قوی تر ی روبرو نخواهد بود.

( برخی مدعی اندهنگامی که صورت بندی کدانتی را بده کدار مدی بدریم  صدرفا بدرای         12
                                                 

1 .Consequentialist Maxims 

2 .Wide Value Based Objective View 
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متوسدل  1اجتناب از بروز ناسازگاری و تناقض در اراده ی خویش باید به  ضدرورت هدای عقالندی   
( صادق خواهد بود، و تنها پاره ای از مردمان به طور معقول می Hشویم. در این فرض گزاره ی )

کرده و اعمال آن ها بر اساس قاعده ی نا ر به پیامددهای خدوب حدداکثری،    تواننددرست عمل 
انجام  گیرد زیرا این قواعد به هیچ گونه ناسازگاری یدا تنداقض در اراده ی آن هدا منتهدی نمدی      
شود.برخی دیگر ادعا کردند که ما به عنوان فاعل معقول،الزام عقالنی داریم کده بهتدرین عمدل    

ر این فرض مردمان خیرخواه، آن ها یدی هسدتندکه تصدمیم معقو نده     ضروری را انجام دهیم. د
گرفته وهمه ی کارهایشان را براساس قاعده ی نا ر به پیامدهای خدوب حدداکثری شدکل مدی     
دهند، در این نگرش عالمی پدید می آید که درآن اعمال ما می تواند به بهترین عمل بی طرفانه 

النیت، بسیاری از الزامات درست آدمیان به عنوان فاعدل  احالقی منتهی  شود. زیرا بر اساس  عق
می تواند به بهترین نتایج و ثمر منتهی شود،براسداس ایدن فدرض در ایدن جدا برخدی آراء علیده        
مردمان خیر خواه وجود دارد، آن ها که می خواهند همه ی کارها به طور معقول انجام شود تا آن 

دار باشد و می خواهند هرکاری را براساس قواعد نا ر برخور« درست بودن»کارها بتواند از صفت 
به پیامدهای خوب حداکثری انجام دهند.در این جدا،  نرریدات عیندی گرایدان، در مدورد د ئدل        
کامالدرست است.زیرا تنها پاره ای از مردمان به خیر سعادت دیگران توجه داشته و می توانند بده  

ین پیامدهای خوب حداکثری شود.اما پداره ای دیگدر   طریقی عمل کنند که کارشان منجر به بهتر
براساس امیالی عمل می کنند که این امیال می تواند تنها برای خود آن ها بهترین نتایج را به بار 

را از این دسته دانسته و می گوید آن ها مدی توانندد گدزاره ی     2آورد. پارفیت خودگرایان عقالنی
(H) ات عقالنی داریم  عملی را انجام دهیم کده بهتدرین نتدایج  را    را رد نموده و بگویند ما الزام

برای ما به بار آورد.دراین نگاه بهترین پیامد تنها برای خود شخص وجود دارد. خودگرایان عقالنی 
ممکن است مدعی شوند که اگر همه براساس الگوی قاعده ی نا ر به پیامدهای خوب حداکثری 

واهدبود، زیرا برخی از اعمال می توانند صدرفا بدرای شدخص    عمل کنند، آن قاعده هرگزمفید نخ
خاص بیشترین سود را داشته باشند، در حالی که در کنار آن این عمل بیشترین زیان و فشار را به 
دیگران تحمیل کند. پارفیت دیدگاه خودگرایان را نادرست خوانده و آن را رد می کند. او می گوید 

سعادت خود و دیگران مراقبت وصیانت می کنندد .البتده درصدورتی     مردمان خیرخواه، قویا ازخیرو
 که رفتارآنها بتوانند بهترین پیامد بی طرفانه را درپی داشته باشند.

 مقبولیت عام سودگرایی قاعده گرا
( پارفیت در این جا به استد ل های کانتی مشربان اشاره کرده ، وبا استناد به این اصدول  1

ه پیامدهای خوب حداکثری را تبیین کند. او می گوید: ایدن اصدولی  کده    می کوشد اصول نا ر ب
                                                 

1. Rational Requirement 

2 . Ratioal Egoists 
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ممکن است موردپذیرش باشند ، دارای ویژگی معقولیت عام متکی بدر عقالنیدت هسدتند.پارفیت،    
معقولیت عام نا ر بر پیامدهای خوب حداکثری را این گونه تعری  می کند: این ها اصدول مدورد   

نجر به بهترین پیامدهای بی طرفانده شدوند. بدر اسداس  تفسدیر      پذیرش عام اند که می توانند م
( مدی  UARC، که پ  ازاین آن را به صورت اختصداری ) 1پیامدگرایی قاعده گرا-مقبولیت عام 

خوانیم، همه باید ازاین اصول نا ربه پیامدهای خوب حداکثری پیروی نمایند.او می گویدد وقتدی    
دهیم می تواند ما را به دو یا انواع بیشتری از اصدول   ( را مورد بررسی قرار میUARCاین نوع )

نا ر به پیامدهای خوب حداکثری مواجه سازد ،  این ها به طور معنا داری با هدم دیگدر متفداوت    
اند.پیامدگرایان قاعده گرا ناگزیراند میان این اصول در پاره ای از شدیوهای دیگرخدود دسدت بده     

رای بررسی های بعدی را نشان می دهد. می توان در این انتخاب بزنند،  این مهم ترین پرسش ب
جا فرض کرد ما صرفا با مجموعه ای از مقبولیت عام اصول نا ر به پیامدهای خدوبی حدداکثری   

 رو به رو هستیم. از این رو کانتی مشربان می توانند متوسل به استد ل های ذیل شوند:
(A بولیت عام دارند و همه می توانند آن را هرکسی باید از اصولی پیروی کند که آن ها مق

 اراده عقالنی کرده یا آن را انتخاب نمایند.
(B  هرکسی می تواند آنچه را که برایش د یل کافی عقالنی برای گزینش دارد به صورت

 عقالنی آن را انتخاب کند.   
(C مقبولیت عام هستند.-برخی از این ها اصول نا ر به پیامدهای خوب حداکثری 
(D     این ها اصولی هستند که هرکسی می تواند با قوی ترین د یل بدی طرفانده آن هدا را

 انتخاب نماید.
(E  هیچ یک از د ئل بی طرفانه شخص در انتخاب این اصول به طور قاطع نمی تواندد و .

 نباید با د ئل متضاد مربوطه هم وزن باشند.
 بنابراین در این صورت: 

(F  کافی برای انتخاب این اصول نا ر به پیامدهای خوب حدداکثری  همه می توانند د یل
 داشته باشند.

(G قابل مالحرده ایدی کده    2در این جا، هیچ اصول غیر نا ر به پیامدهای خوب حداکثری
 همه به توانند د ئل کافی برای آن داشته باشند، دیگر وجود نخواهد داشت.

حداکثری هستند که همه برای انتخاب  این ها اصول نا ر و پیامدهای خوب (H)بنابراین 
 آن دلیل کافی دارند،این قضیه ما را به سمت انتخاب عقالنی سوق می دهد. 

بنابراین همه باید از این اصول پیروی کنند. پارفیت این استد ل را معتبر خواند و می گوید 
                                                 

1.Universal Acceptance Version of Rule Consequentioalism  

2 .Non-Optimific Principles 
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ندی گدزاره هدای    ( صورت بندی قراردادگرایی کانتی مشربان است، اواین مقدمات یعAگزاره ی )
(A( تا )G    را برای اثبات قراردادگرایی خوانده و می نویسد: اگر این مقدمات صدادق باشدند ایدن )

صورت بندی همه را ملزم می کند تا از اصول نا ر به پیامدهای خوب پیروی کنند، از این رو می 
 توان آن را استد ل کانتی مشربان برای اثبات پیامدگرایی قاعده گرا نامید.

 اصول ناظر به پیامدهاي خوب حداكثري وانواع دالیل
مدی گوید،هرکسدی بایدد از     (A)پارفیت در مورد پیامدگرایی قاعده گرا می گویدد:گزاره یَ 

اصول نا ر بر پیامدهای خوب حداکثری)اصول بهینگی( پیروی کند، ما این را دلیدل و اسدتد ل   
، یعنی از یک سو هر شخصی بایداصولی بده  کانتی مشربان برای پیامدگرایی قاعده گرا می نامیم

طور عقالنی آن را انتخاب کند و از سوی دیگرهر ک  بایددتوان و قددرت انتخداب آن را داشدته     
باشد و نیز باور  داشته باشد که همگان می توانند آن را در حال حاضر و سراسدر آیندده بپذیرندد.    

ر معقدول انتخداب مدی کندد بدرای      این است، هر ک  چیزی را که به طو (B)مدعای گزاره ی 
مددعی اسدت، ایدن     (C)دارد. فرض کنیم، همدان گونده کده گدزاره ی    1انتخاب اش د ئل کافی

(یعنی مقبولیت عدام  ندا ر بده    U A.Optimificمجموعه اصول نا ر پیامدهای خوب حداکثر)
عدام  پیامدهای خوب جداکثری باشند، اصولی که همه ممکن است آن را پذیرفته و مورد پذیرش 

را می سازد یعنی هر کسی که این اصول را  2بی طرفانه -دلیل-هم باشد، این ها مفهوم متضمن
به این طری  می پذیرید، پ  قوی ترین د ئل بی طرفانه را نسبت به آن دارد. این ها مدا را بده   

ن می کشاند،که درآن ادعا شده اصولی را که مقبولیت عام  دارند،همگا (D)طر  ادعای گزاره ی
. براساس مفادصدغرای قضدیه ی   4وجوددارند 3آن را پذیرفته اند، برایش قوی  ترین د یل طرفانه

(E) او در کتداب  6باشند 5د ئل بی طرفانه نباید با  دیگر د یل در تناقض بوده  یا خود متناقض .
د ئل و اشخاص نیز د ئل خود متناقض را مطرح کرده، آن را موجدب ابطدال خدود ادلده هدای      
متناقض می داند. از این رو پارفیت می گوید این مقدمه کانتی مشربان مستلزم تنقدیح و اصدالح   
است. این اصول نا ر به پیامدهای خوب حداکثری که برای گزینش آن بیشدترین د ئدل وجدود    

                                                 
1 .Sufficient Reasons 

2 .Impartial-Reason-Implying Sense 

3 .Strongest impartial Reasons 

 این آن و دارد را خود یه جداگانه شرط و قید عملی ی ادله به نا ر نرریه هر بود قائل اواخر در بِیرنیز همچنین.   4
 (.شود مراجعه بیستم ی سده در اخالق فلسفه کتاب به)باشد برخوردار همگانی مقبولیت از بعد باید که است

5 .Self-Defeating 

 می دلیل خود ابطال موجب را ها آن و کرده رد را د ئل بودن متناقض خود د ئل و اشخاص کتاب در پارفیت.  6
  داند،
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باشند. پارفیت می گوید صدورت بنددی    1دارد این ها نمی توانندصرفا متکی بر نررگاه بی طرفانه
شربان در این گزینه ریشه دارد در حالی که آن جا که شخص،دارای قدوی تدرین د ئدل    کانتی م
، این ها را نمی توان اصول ندا ر بده پیامددهای خدوب     «د ئل بی طرفانه» است و نه 2شخصی

. اگر انتخاب اصول،متکی بر  نررگاه بی طرفانه ای باشند ،اینها  ااصول نا ربه 3حداکثری دانست
اکثری نخواهدبود که همگان براساس داشتن بیشدرین د یدل آن را انتخداب    پیامدهای حوب حد

آن چه را که تمنای صورتبندی کانتی مشربان است « 4آزمایشات فکری»کرده اند. در حالی  این 
نمی تواند با اصول انتخاب که مبتنی بر نرر گاه بی طرفانه است منطب  باشدد. زیدرا سدبب ایدن     

ترین وقوی ترین  دلیل است که فاعل بر ایدن اسداس آن را انتخداب    انتخاب وگزینش، وجودِ بیش
کرده است، اما در این صورت، این اصول متکی بر یک  نرر گاه بی طرفانه،بده عندوان آزمدایش    
های فکری،برای کانتی مشربان حواهد بود، بنابراین نمی توان د ئل بی طرفانه را  جایی که فرد 

از افراد مورد عالقه خود دارد، انتخاب نمود. جایی کده افدراد از   تعل  خاطر ودل بستگی به برخی 
نزدیکان ومنسوبان ما هستند، و ما به آنان تعل  خاطر داشته وعش  می ورزیم، در ایدن شدرایی،   
سخن ازد یل جانبدارانه و د یل قوی شخصی به میان می آید، ایدن جدا نمدی تدوان از الویدت      

 یامد های خوب حداکثری)اصول بهینگی( سخن به میان آورد. داشتن یا انتخاب اصول نا ر به پ

 دالیل منفعت طلبانه، دالئل قوي بی طرفانه 
 5همچنین پارفیت،در این مورد از  دسته ی د یل تحت عندوان د یدل منفعدت طلبدی     (1

دیگر نام می برد، او می گوید جایی که سخن از منافع شخصی ومنافع دیگران )غریبه ها( مطرح 
بعا جایی که ما با منافع شخصی روبرو هستیم، آنجا  دیگرقوی ترین د ئل برای پذیرش باشد، ط

اصول نا ر به پیامدهای خیر حداکثری )اصول بهینگی( مطرح نبوده و وجدود نددارد. بلکده قدوی     
ترین د ئل شخصی را برای حف  منافع خود داریم. او از مثال کشتی غرق شده استفاده کدرده و  

ک قای  نجات در اختیار داریم، و در کنار صخره کنار ما پنج نفر غریبه نیدز حضدور   می گوید ما ی
دارند اینجا می توانیم یا خود یا آن پنج نفر را نجدات دهدیم. اصدول ندا ر بده پیامددهای خدوب        

اصدل ندا ر بدر اولویدت     »حداکثری مستلزم آن است که باید آن پنج نفر غریبه را نجات داد زیرا 
تاکید دارد وقتی با دو گروه غریبه و شبیه هم مواجه شدید، باید گروهدی را  6«افرادبیشترین تعداد 

                                                 
1 .Impartial Point Of View 

2 .Strongest Personal Reasons 

 379،ص2همان،ج پارفیت ک،.ر. 3
4 .Thought-Experiments 

5 .Self-Interested Reasons 

6 .The Numbers Principle 
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باید کسی  2. اما بر اساس اصل خویشاوندان و نزدیکان1نجات دهید که دارای جمعیت بیشتری اند
را نجات داد که از نزدیکان و منسوبان ما هستند. بنابراین ما اینجا با دو نوع مالک روبرو هستیم، 

ک اول بر نجات بیشترین تعداد افراد تاکید دارد، مالک دوم اشاره به نزدیکدان و کسدانی دارد   مال
  3«د ئل قوی بی طرفانه»که ما به آن ها تعل  خاطر داشته وعش  می ورزیم. در مورد اول فرد  

دارد، زیرا این اصل، متکی بر توصیه ی پیامدهای خوب حداکثری است. ولی در مدورد دوم، فدرد   
در اختیار دارد، زیرا در این جا ما با منفعدت طلبدی و مندافع شخصدی و       4«د ئل قوی شخصی»

ایدن د ئدل    (E)تعل  خاطر به نزدیکان و منسوبان  خودروبرو هستیم. امدا بدر اسداس گدزاره ی    
اصدل ندا ر بدر الویدت     »منفعت طلبانه به صورت قطعی و قوی، به د ئل بی طرفانه در انتخاب 

 ، ارجحیت و الویت ندارند.«افراد  بیشترین تعداد

اما سیجویک د ئل پارفیت را در این زمینه رد کرده و می گویدد مدا د ئدل در اختیدار      (2
داریم که درشرایی مساوی  و برابر میان حف  جان خود و نجدات دیگدران، بایدد خدود را نجدات      

ی سدیجویک ندداریم    دهیم. در حالی که پارفیت می گوید که ما هیچ دلیل قاطعی در مورد گفته
که در این جا خود را نجات داده و سعادت خود را مرجح بدانیم از این رو ما در مقام گزنش وقتدی  
عملی را بر می گزینیم هیچ گونه دلیلی نداریم که وزن بیشتری یا برابری در قبال غریبه هدا بده   

خویشان ونزدیکدان، در  رفاه خود بدهیم استد ل سیجویک مستلزم دادن وزن و اولویت بیشتر به 
 مقابل غریبه ها است.

 دالئل ناظر به نظرگاه

عده ای برآن هستند که د یل بی طرفانه در واقع نا ر به نررگاهی است کده انسدان هدا     
می بیند،. و فعلدی را اخالقدی مدی خواند،کده جانبدارانده      « مساوی وبرابر از نرر ارزش داشتن» را

نبوده وبا هد  نوع دوستی انجام گرفته باشد. گرچه  سوران مندوس  مدعی است اگدر ریشده ی   
فی را در تعهد به برابری قرار دهیم، آن گاه  به ارزشی می پردازیم که خارج از ایدن  اخالق بی طر

که دارای وضوح  و روشنی  زم نبوده بلکه مناقشه انگیز نیز هست. همچنین ویلیامزهر نرریه ی 
مالحرات جانبدارانه، اخالق را متکدی   5را که معتقد به بی طرفی اکید  است را رد وانکار می کند.

  بر احساسات  کرده وافراد خاص را مورد توجه قرار می دهد. 
                                                 

1 .Contains More People 

2 .The Nearness Principle 

3 .Strong Impartial Reasons 

4 .Strong Self-Interested Reasons 

 Sean)کیدددور مدددک.دی شدددون ی ومقالددده(Williams,1972-24-27) ک،بددده.،ر زمینددده ایدددن در. 5

D.Mckeever,"History of Ethics :Other Developments in Twentieth-Century 

Ethics"(2005))  
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 راه حل پارفیت
( میان سود و زیان یا لذت و الم قائل تفکیک قائل می شود، در تقریدر بنتدام از لدذت یدا     1

هش رندج را ندوعی   خوشبختی یا بیشترین خیر، او تفکیکی میان این دو قائل نبود، بلکه بنتام کدا 
به عنوان یک « کاهشِ رنج»خوشبختی می دانست،امّادر سودگرایی قاعده گرا ی پارفیت توجه به

معیار اخالقی، الویت اساسی و جایگاه ویژه ائی می باید. این معیار از یک حیدث دیگدر نیدز ارزش    
انسدان  »اش مضاع  می شود و آن جائی است که قلمروکاهش رنج عالوه برسرایت بده دنیدای   

حتدی بده قلمدرو     و نسل هدای  آیندده،نیز شدده و   « انسان های بالقوه»شامل عالم « های بالفعل
 حیوانات نیز تسری و گسترش می یابد.

نحوه محاسبه سود و زیان از دیگر مشکالت سودگرائی چون بنتدام و حتدی  میدل بدود.      (2
 پارفیت می کوشد مرز اینها را از این طری  مشخص کند.

خیدر یدا   «1توزیدع برابدر و یکسدان    »به افراد برخورد و افراد نابرخوردار، پارفیت  توجه (1/2
« امدور سدلبی  »مواهب را در میان جمعیت، معیار قرار نمی دهد بلکه  معیار او ایدن اسدت کده در    

افرادی باید محل توجه و الویت قرار گیرندد کده وضدعیت وخدیم تدری      « کاهش درد ورنج»یعنی 
نیز گرچه بهرمندی افراد نابرخودار در الویت قرار « امور ایجابی» خوردارند. اما دردارند یا افراد نابر

می توان بصورت یکسان و برابر خیر را میدان   دارد. تنهادر صورت  مساوی بودن شرایی همگان،
که ما باید بیشترین وزن را به دعاوی اخالقی مردمانی  "مردمان توزیع کرد. او صراحتا می گوید 

ه آنها مردمان نابرخودارند، یا وضعیت و وخیم تری دارند و  کسدانی را کده کمتدر وضدع     بدهیم ک
 شان وخیم تر است مورد توجه قرار دهیم. 

در شرایی مساوی، توزیع خیر کمتر، میان جمعیتِ بیشتر،  نسبت به جمعیدت کمتدر و    (2/2
 سود  بیشتر، قطعا الویت با جمعیت بیشتر است. 

د جمعیت بیشتر،برخودار از سود اندک، نسبت به دامنه ی جمعیدت کدم   تعدا( برای پارفیت،3
 تر، ولی با سود بیشتر، الویت دارند.

در مورد سود و زیان دو معیار متفاوت دارد، ال ( آنجا که پای فایده مطرح اسدت  پارفیت  (4
زیدان  سرجمع کلی »نرر دارد، ب( آن جا که بحث آسیب و زیان است او به «میانگین سود»او به 
در امور ایجدابی اهمیتدی نددارد، بلکده در آن جدا      « سرجمع کلی سود»نرر دارد. برای او « یا رنج

مهم است، اما در امور سلبی یعنی آنجا که پای زیان و آسیب مطرح اسدت حدذر   « میانگین سود»
 اهمیت می یابد.« سرجمع کلی زیان»از

مدال را بده سدود کلدی آن     درسدتی و نادرسدتی اع   ،تام  نیگل می گویدد  سدودگرائی   (5
                                                 

1 . equally 
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نتایج،مشروط می کند اما این سود، چگونه میان افراد توزیع شود چیزی نمدی گویدد. بدراد هدوکر     
یدا سدعادت، مدی    « سر جمع کلی خیر»یکی از اشکا ت اسمارت به سودگرائی عمل گرا را بحث 

صدل  داند که ممکن است از راه شکسدتِن قواعدد اخالقدی چدون خلد  وعدده یدا سدرقت و... حا        
 پارفیت در این زمینه نیز راه کار ارائه می دهد.1.شود

« حداکثر سدازی سدر جمدع خیروسدود    »ممکن است در برخی امور ایجابی این قاعده ی (6
پاسخ دهد، ولی مسلما این قاعده اشکا ت فراوان دارد، این قاعده در مورد امور سلبی  هدیچ گداه   

، نیدز  2سازوکار دارد. هم چنان که پیتدر سدینگر  پاسخ نمی دهد. مالحره شد که پارفیت برای آن 
برآن است،کسی که محیی زیست را آلوده می کند خودش باید هزینه های پاک سازی را هم بده  

 هر ک  چیزی را خراب کرد خودش باید آن را درست کند. "یا اصل کلی تر  ،عهده بگیرد
گوید وقتدی سدود زیادیدک     پارفیت اینجا به تناسب سود و اندازه حمعیت اشاره کرده می( 7

شخص چنانچه اخالقا هم وزن با سودها ی متعدد اما بسدیار کمتدر و انددک، بیشدترین مردمدان      
 همراه شد، اینجا باید پرسید که کدامیک از این سودها متناسب با کمیت اندازه ی جمعیت است .

ی کندما به جای در مورد کاهش درد و رنج نیزپارفیت، چنین توصیه ائی دارد.وتاکید م( 1/7 
 .کاهش درد و رنجوری یک سال یک نفر، باید یک دقیقه رنج یک میلیون را کاهش دهیم

،یعنی بیشترین خیر برای بیشدترین  «بیشینه سازی سود»پارفیت در اینجا می کوشد شعار (8
ی را حفد  مد  « بیشترین افدراد برخدوردار  »افراد را این گونه اصالح و منقح نماید. او بندِدوم ،یعنی

کده سدرجمع و مجمدوع آن    « کم ترین یدا نداچیزترین دامنده ی سدود    »کند. البته با این قید که 
 بیشترین رفاه و آسایش را برای بیشترین مردمان رقم می زندرا خواستار می شود.

 

  

                                                 
1 .See, Brad-Hooker,"Utilitarianism",2005, 

2 .Peter Singer 
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 نتیجه گیري
پارفیت برای اثبات نرریه های  اخالقی قراردادگرایی با سودگرایی از مقدماتی استفاده مدی  

تا به هد  خود برسد، بخشی از آن مقدمات که مرتبی با موضوع هستند ذیدال مدورد اشداره    کند 
 قرار می گیرد:

( می گوید: خیر چیزی است که بیشترین سدود را بدرای بیشدترین مردمدان از     Aگزاره ی )
 فراهم می کند.  1طری  بیشترین سرجمع سود وکم ترین رنج

ه عملی را انجام دهد که بهترین پیامد خوب را هموار 2می گوید: هر ک  باید (D)گزاره ی
 داشته باشد. اما ادعای دیگر این است.

می گوید: هر کسی باید همواره بکوشد آنچده را انجدام دهدد کده بیشدترین        (E)گزاره ی
احتمالِ نا ر به  بهترین نتیجه را بتواند درپی آورد،یا بتواند به درست تدرین شدیوه و بده بهتدرین     

 آن را برآورده سازد. 3نتایج قابل انترار-وجه
کندد عمدل او    مدعی است: اگرهر کسی به صورت معقول و عقالندی عمدل    (G)گزاره ی

درست خواهد بود در این صورت هر یک از ما نیزمجاز خواهد بودکه بر اساس ایدن قواعدد عمدل    
 نماید. 

برآن است: برخی از مردمان به صورت عقالندی مدی توانندد فعدل درسدت را       (H)گزاره ی
انجام دهند اما هر ک  باید بر اساس این قواعد نا ر بر اصول پیامدهای خوب حدداکثری عمدل   

 کند.
( نوعی صدورت  Gبنابراین مردمان نیز مجازند بر اساس این قواعد عمل نمایند. گزاره ی ) 

( درست و صادق باشدد فرمدول صدورت بنددی     Hبندی قانون طبیعی کانت است، اگر گزاره ی )
کانتی ما را مجاز می کند که به این قاعده ی سودگرایانه عمل کنیم. در این صدورت اعمدال مدا    

به پیامدهای خوب خواهد بود. در کنار این د ئل، او سرا  واژه ای به نام دسدتورهای  قواعد نا ر 
رفته و می گوید این نوع دستور های پیامدگرایان امکان دارد، ابتدا، مستقیما معیار و  4پیامدگرایان

اره قواعد برایشان اهمیت ویژه داشته باشد و سپ  به طور غیر مستقیم فعل، اهمیت یابد. او با اش
به این روش به سرا  امور نا ر به پیامدهای خوب حداکثری می رود که هدر کد  بایدد در پدی     
تحصیل این امور باشد زیرا این امور نا ر به پیامدهای خوب حداکثری، خیدر اکثریدت را در نردر    

نده  دارد. پارفیت تاکید می کند که این امور نا ر به پیامدهای خوب حداکثری، الزاما باید بی طرفا
                                                 

1 .Greatest Sum of Benefits Minus Burdens  

2 .Ought 

3 .Expectably-Best 

4 .Consequentialist-Maxims 
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باشد. او این روش  وشیوه ی تحصیل بهترین فعل نا ر به پیامدهای خدوب حدداکثری را همدان    
 سودگرایی قاعده گرا می داند.

( که یک نرریه ی اخالقدی مربدوط   Hپارفیت می گوید پذیرفتن مفاد و محتوای گزاره ی)
ه گونه ایی ایجاب مدی  به قراردادگرایان است، ولی از آن جا که این امر مربوط به قراردادگرایان ب

نمایدکه فرد خود را به آن ملزم سازد که ازاموری اطاعت نماید،اما این ضروت ایجاد الدزام ، یدک   
امر معقول است. این امر معقول ،فرد و همه ی کسانی  که به این  قرارداد ملتزم اند را ملدزم بده   

ه بهترین نتایج خوب حدداکثری  اطاعت از مفاد آن می کند. یعنی همگان ملزم اند از اصول نا ر ب
پیروی نمایند، با این تالقی امدر قراردادگرایدی و سدودگرایی چیدز سدومی بده ندام قراردادگرایدی         

(و G( و )E( و )D( و )Aسودگرای پدید آمده یا متولد می شود. در واقع از این مفادِ گزاره هدای ) 
(H،که یک امر قراردادگرایی اند،امور جدیدی مستحدث می شود )  .که این ها معقول خواهند بود

پذیرش این امور معقول منجر به  امور معقول دیگری خواهد شد،با پذیرش آن ،متوافقان این نوع 
قراردادگرایی اخالقی، اکنون بر اساس همان قراردادگرایی،که خودرا بر آن ملتزم ومتعهدد سداخته   

لزم به انجام بهترین فعلی باشند، کده  اند، با این روش موافقت خود را اعالم می کنند که اکنون م
آن فعل باید بهترین پیامدهای خوب حداکثری را برایشان رقم زند. از سوی دیگر خود ملزم را بده  
اطاعت از نتایج همان فعل  می دانند. این یکی از شقوقِ بیان کانتی در امر مطل  است کده مدی   

شتفان کورنر آن را منشاء بخش وسیعی ا  -گوید: آدمی هم تابع و هم واضع قوانین خویش است،
البته با شدرایطی   -در واقع این تالقی قراردادگرایی و سودگرایی-از افکار سیاسی غرب می خواند.

است که منجر به بهترین فعل نا ر به پیامدهای خوب حداکثری بدی طرفانده مدی     -که ذکرشد،
اری قراردادگرایدی سدودگرایی   شود، این مطلوب پارفیت اکنون حاصل شده است، این همان سازگ

به تقریر پارفیت است که با مبانی معقول او اثبات گردید که سازگاری معقول میان قراردادگرایدی  
و سودگرایی به تقریر پارفیت وجود دارد، بنابراین از ایدن پد  مدا بدا گونده ای از قراردادگرایدی       

 سودگرای پارفیتی مواجه هستیم.
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 « طهارت و نجاست» یباطن یمعنا یبررس
 و نقش آن در اخالق

  

 1 محمدرسول آهنگران
 2 یفاطمه انصار

 چکیده
 لید در علم اخالق و راه ن یمختلف یو روش ها یحکما، فالسفه و عرفا مبان ،یمکاتب ماد

 گدر یکده در د  مده، یبه اخدالق کر  دنیرس یقیکرده اند. اما راه حق انیب لیبه فضائل و عبور از رذا
اسدالم، تنهدا    میکلمه اسدت. وفد  تعدال    یقیحق یشود؛ طهارت به معنا ینم دهید یمکاتب اخالق
 اتید و روا اتید رشد و تکامل انسان اسدت.  تددق  در آ   هیو ما یو رستگار سعادتطهارت سبب 

اخدالق،   یطهارت، معرفت به امام)ع( است. لذا رکن اساس قتیکند که حق یمطلب را م نیافاده ا
شود تخلد  او بده اخدالق     شتریاهلل ا عرم ب یمعرفت به امام است و هر چه معرفت انسان به ول

طهارت و نجاسدت   یباطن یمعنا ینو ضمن بررس یپژوهش با نگاه نی. ادخواهد ش شتریب مهیکر
طهدارت منحصدر در    قدت یکندد کده حق   یو اثبات مد  پردازد یم گریکدیدو با  نیتقابل ا نییبه تب
ضدد طهدارت    هید اول یکه  نجاست در معندا  ییالسالم( است، و از آنجا همیائمه اطهار )عل تیو 

 همی)علد  تید جدز دشدمنان اهدل ب    یزید است، چ یباطن ارتضد طه زیدوم ن یو در معنا ،ی اهر
مهدم   نید بده ا  دنی)ع( است و رسد  تیاهل ب تیکمال اخالق در و  نیباشد.  بنابرا یالسالم) نم
است که سبب تحدول اخدالق    یهمان مساله ا نینخواهد داشت و ا یمعنا و مفهوم تیبدون و 

 ..شود یم
 

 كلیدي واژگان
 .)ع(، اخالقتیطهارت، نجاست، معرفه ا مام، اهل ب
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 طرح مسأله

کمالال ارکالان اساسالی اسو که  اهارت لهمسا ،مباحث اتالقیمسائل در  یکی از مهمترین
تنها عامل رستگاری و وصالول  نفسچرا که از نظر اسالم اهارت و پاکی  به شمار می آید. غایی

پایه های اتالق و به فعلیو در آوردن استعدادهای بالقوه اتالق حسنه ،همگالی  .به سعادت اسو
باله ، نگالذردقی باانی اسو. تا انسان در مسیر اهارت از رذایل اتال اهارتروح و  تطهیرنیازمند 

در هالر دو بخالش اهالارت  اسالم در راه رسیدن به اتالق حسالنه، اتالق حسنه دسو نمی یابد.
ها بر آن اسو تا انسانی بالا سالالمو  دارد. این آموزه کثیریهای دستوری  ، آموزهظاهری و باانی

عمالل کنالد و مظهالر الوهیالو و  عالالمکه بتواند به عنوان تلیفه الهی در  تربیو کندمسم و روح 
 .ربوبیو الهی باشد

از آنجایی که تطاب های شرعی در آیات و روایات، ظواهر و بطونی دارد و دارای وموهات 
اسو و هم ذتیره ای برای  فیاحو و بالغو اتدرم باالترینموافق که این هم -متکثری اسو 

ما در ایالن  به همین سبب همل  -اشدرفع حوائج ممیع بندگان با هر سطح عقلی تا روز قیامو می ب
از ممله کتب اربعه و اصالول  مع شیعیاثقلین و با استناد به منابع اصیل و مر پژوهش، به پشتوانه
حقیقو باانی اهارت و نجاسو، تقابل این دو و نقش آنهالا در نیالل باله  به اربعمائة و...، پرداتتن

نجاسو، تالاثیر بسالیاری در فهالم راه  اتالق کریمه می باشد. بدون تردید بررسی باان اهارت و
رسیدن به کماالت اتالقی تواهد داشو  به گونه ای که نه تنها بسیاری از تألهای مومود بدین 

 وسیله مرتفع تواهد شد، بلکه باب های وسیعی نیز به روی محققین گشوده تواهد شد.
از صالراا  مالالاعتعریف می شود یعنی همان گونه که  والیو اهل بیو)ع(اتالق بر محور 

و این صراا مستقیم چیزی مز  از صراا مستقیم عبور می کند. نیزمستقیم عبور می کند، اتالق 
هسالتند و  اتالالق کریمالهرسیدن به  راه  اهارت قلب یا همان معرفه االمام نیسو. اهل بیو)ع(

اهالل باله تنها را  کمال اتالقاسو. تداوند  کامل ترین صفات اتالقی وادیوالیو ایشان،  وادی
به اندازه ای که وارد وادی والیو ایشان می شوند، از آن صفات به  لذا سایرینداده اسو  بیو)ع(

انسان یا با کسب اهارت قلب تحو والیو  بنابراین. و کسب می کنندآنها عطا می شود و نورانی
لب و کسب با دوری از اهارت قیا منور می شود  به نور اهل بیو)ع( اهل بیو)ع( قرار می گیرد و

ظلمانی به ظلمو شیطان مالی شالود. و رد قرار می گی دشمنان اهل بیو)ع( والیوتحو نجاسو 
لذا هرکجا نور والیو اهل بیو)ع( باشد آنجا اهالارت و کمالال اتالالق اسالو و هرکجالا ظلمالو 

رسیدن به اتالق کریمه مالز دشمنان اهل بیو)ع( باشد آنجا نجاسو و ضد اتالق اسو. بنابراین 
حتالی عرفالا و  مکاتالب مالادی و حکمالای غیرالهالی  الیو اهل بیو)ع( ممکن نیسالو.اریق واز 

پرداتتاله، روشالها و شالیوه هالایی علم اتالق  به بررسی فالسفه یونان قدیم فالسفه ای همچون 
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تعریف کرده اند و راه رسالیدن باله  را اتالق رذیله و حمیدهمختلفی در علم اتالق بیان کرده اند. 
اما این پالژوهش بالا  بیان کرده اند.در شیوه های مختلفی اتالق رذیله را  اتالق حمیده و عبور از

رسالی حقیقالو برنگاهی متفاوت، با استناد به آیات قران کریم و روایات نورانی اهل بیالو)ع( باله 
مالی پالردازد کاله سالبب  مهم سلوک اتالقالی باانی اهارت یعنی معرفو امام)ع( به عنوان رکن

 پرورش اتالق می باشد.

 طهارت نجاست و
 شالود کاله از نظالر شالرعی االالاهر باله چیزهالایی گفتالاله می فقهالی نجالس در اصالطالحواژه 

  را درباره آنها رعایالو کننالد  احکامی از این رو مسلمانان باید( 530ق، ص1419مشکینی، )نیستند
مفهوم نجس در مقابل ااهر قرار دارد، نه در برابالر  .از ممله اینکه توردن شیء نجس حرام اسو

ااهر باشد و یا برعکس، یعنی شیئی سالم آلوده  بنابراین امکان دارد شیئی آلوده، به لحاظ شرعی 
ایالن واژه باله ساله صالورت (. 530ق، ص1419مشالکینی، . )و پاکیزه، از نظر شرعی نجالس باشالد

واژه  (.110، ص4ش، ج1375 اریحالی،. )باله کالار رفتاله اسالو« َنْجالس»و « َنَجس»، «َنِجس»
، هالم بالرای اعیالان «َنِجالس»رود ولالی واژه  گانه نجاسات به کار می تنها برای اعیان ده« َنَجس»

س( استفاده می  . شود نجس و هم برای آنچه نجس شده )ُمَتَنجِّ
،ص 4، ج1412)قرشالی، ، به معنای پاکی و ضد نجس و قالذر اسو«اهر»اهارت از ریشه 

مستفاد از آیات کریماله حضالرت  1اهارت موضوع بسیاری از آیات حضرت قرآن می باشد.(. 241
شود، یک حجیو ظالاهری دارد کاله همالان اهالارت از  قرآن، اهارتی که با مطهرات حاصل می

م می شود. احکام این قسالم از اهالارت در کتالب  تبث و حدث اسو که شامل وضو، غسل و تیمل
اهارت ظاهری مقدمه وامبات تعبدی می باشد. مکلف پالیش  .فقهی مورد بحث قرار گرفته اسو

ه وامب برای تکالیف عبادی از حضور در برابر معبود باید تحییل اهارت کند. پس اهارت مقدم
به عنوان نمونه صالة که تود مامع ممیع عبادات اسو، مقدمه وامبی دارد که آن اهارت  .اسو

  یعنی اگر صالتی بدون اهور باشالد، آن (78، ص1، ج1371)برقی، «ال صالة اال بطهور»اسو و 
 ،دون کسب اهارتاز عنوان صالة تارج اسو، چون هیچ صالتی ب اعمال و افعال واقعه تخییا  

 نماز محسوب نمی شود. 

 اقسام طهارت
از َتَبث یا اهالارت از نجاسالات و ذقالذار  رهظاهری، اُ  ، اهارتتایک قسم از اقسام اهار

اسو، یعنی مکلف پیش از ورود به عبادات باید بدن و لبالاس تالود را از هالر گوناله مالانعی چالون 
                                                 

1 یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِه   (11)سوره أنفال، آیه، وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُر  ،سوره مدثر(
 ( و...108)سوره توبه، آیه  طَّهِّرِینوَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُ (،79)سوره واقعه، آیه    یَمَسُّهُ إِ َّ الْمُطَهَّرُون (،5-4آیه 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
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رات گفته می اهارت از تبث شئونی دارد که در  .نجاسو تطهیر نماید اصطالح فقهی به آن مطهِّ
شود. به بیان دیگر هرگاه مکلف دچار آلودگی ها و نجاسات شود، به کمک مطهالرات مالی توانالد 

  تحییل اهارت نماید.
 11تدواند متعال در سوره مبارکه ذنفال آیاله.ماء و شمس از ممله اقسام مطهرات می باشد 

الَرُکْم باِله» اقسام مطهرات تیریح فرموده اسوس به یکی از الماِء مالاء  لُِیَطهِّ ُل َعَلْیُکْم ِمالَن السم َو   ُیَنزِّ
ْیطانِ   (.11)انفال/ «ُیْذِهَب َعْنُکْم ِرْمَز الشم

قسم دیگر اهارت ظاهری، اهارت از َحَدث اسو که آن شئونی دارد  وضو، غسل یا تالیمم 
به شالئونات اهالارت یعنالی  6در سوره مبارکه مائده، آیه  .بدل از آنها از شئون اهارت می باشند

اهارت مائیه که عبارتسو از وضو و غسل و اهارت ترابیه که عبارتسو از تیمم که بدل از وضو 
.و غسل می باشد، تیریح شده اسو

1
صحو وامبات عبادی منوا به تحییل اهالارت ظالاهری  

ر یالک از اما اهارت یک معنا و حقیقتی دارد که هال .اسو که اقسام و شئون آن امماال تبیین شد
مطهرات که اهارت با آنها حاصل می شود و گوناگون و در شالئونات مختلالف هسالتند، شالانی از 

اگر اهارت ظاهری ملزم به معنای حقیقی تود نباشد، مالا را  .می باشندشئون آن اهارت حقیقی 
به هدا تطهیر نمی رساند، در واقع اهارت ظاهری بدون الالزام باله معنالای حقیقالی اش، اصالال 

 گردد. نیل به کماالت اتالقی می و مانع نیسو و عبث می باشد و مقبولیتی نزد شارع نداردمطهر 

 طهارت باطنی 
اهارت باانی که بدون آن اهارت ظاهری مجزی عند المولی نیسو، عبارتسو از اهارت 

 قلب فرمانده بدن، اعضا و موارح اسو، و به بیان دیگر قلب فرمانده کل و امام الجسد اسو. .قلب
ر سالایر اعضالا و مالوارح نیالز مالاری به همین دلیل اگر اهارت در قلب ایجاد شود، این اهارت د

 .شود می

الاِهَرُة » :در کالمی رامع به اهارت قلب می فرمایند)ع( امیرالمومنین علی ُقُلالوُب الِْعَبالاِد الطم
َر َقْلَبُه َنَظَر ِإلَیْ  ِ ُسْبَحاَنُه َفَمْن َاهم ابق فرمایش  ( 501ص  ،1410، میمی آمدىت«)هَمَواِضُع َنَظِر الم

آن حضرت، قلوب ااهِر عباد، مواضع نظر تداوند سبحان اسو. موضع نظر، محل عنایو و قالرب 
تنها بواسطه قلوب مطهره ممکن اسو. انحیالار  متعالالهی اسو  به بیان دیگر تقرب به تداوند 

ابد، چون می فرمایندس هرکاله قلالبش این معنا در عبارت بعدی که سیاق شرایه دارد، ظهور می ی
و  او نظر می کنالده متیف به اهارت باشد، قرب الهی برایش حاصل می شود، و تداوند متعال ب

 به کمال صفات اتالقی دسو می یابد.
بنابراین قلب غیر ااهر فاقد این نظر الهی تواهد بود  هر چند اراده تداوند متعالال بالراین  

                                                 
ُموا َصعیدا  َایِّبا  ... 1  .6سوره مائده ، آیه   ... َفاْغِسُلوا ُوُموَهُکْم َو َذیِْدَیُکْم ِإلَی .. َفَتَیمم
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الَرُکمْ » ا تطهیر فرماید  چنانچه در شریفه می فرمایدستعلق گرفته که قلوب عبادش ر « ُیریالُد لُِیَطهِّ
و برای تحقق این امر انبیائش را مبعوث فرموده، اما اگر قلبی پس از این ابالال  ایمالان ( 6)مائده/

نیاورد، کافر اسو و تداوند متعال نمی تواهد قلوب کفار را ااهر فرماید. پس قلالوب کفالار، فاقالد 
 .و عاقبو چنین قلوبی تذالن در دنیا و عذاب عظیم در آترت اسو .اهارت اسو

1 

 ؛ معرفت االمامطهارت قلب
در  در اتبار تیریح شده اسو که این اهالارت قلبالی چیسالو، حضالرت تتمالی مرتبالو

َفُه َواَلَیةَ »روایتی می فرمایندس  ْنِس َعرم َر َقْلَبُه ِمَن الِْجنِّ َو اْْلِ َعلِيِّ ْبِن َذبِي َاالٍِب َو  َفَمْن َذَراَد َذْن ُیَطهِّ
 .(250ص ،1413)مفیالد، « َمْن َذَراَد َذْن َیْطِمَس َعَلی َقْلبِِه َذْمَسَك َعْنُه َمْعِرَفَة َعلِيِّ ْبالِن َذباِلي َاالاِلب

ابق این روایو شریفه کسی را که تدا بخواهد قلبش را اهارت بخشالد، معرفالو امیرالمالومنین 
محقالق   )ع(د، پس اهارت قلالب بالا معرفالو ولالی الله االعظالمرا در قلبش ایجاد می کن )ع(علی
پالس  .و کسی را که تدا نخواهد اهارت بخشد راهی به معرفة االمام پیالدا نخواهالد کالرد  .اسو

والیو امام، فاقد اهارتند و بلکه اراده الهی بالر هالکالو و نالابودی ه منکرین و مکذبین معرفو ب
باله عبالارت دیگالر  هسالتند اتالالق کریمالهرسیدن به  اهر  لذا اهل بیو)ع(  .آنها قرار گرفته اسو

هرکجا نور والیو اهل بیو)ع( باشد، وادی اهارت و کمال اتالالق آنجاسالو و هرکجالا ظلمالو 
مالز  رسیدن به اتالق کریمهدشمنان اهل بیو)ع( باشد، نجاسو و ضد اتالق آنجاسو. بنابراین 

 از صراا مستقیم یعنی والیو اهل بیو)ع( ممکن نمی باشد.

 مطهرات
 حال برای روشن تر شدن بحث به بررسی حقیقو باانی سه مورد از مطهرات می پردازیم.

 الف( ماء

ر لکلل شیء سالوى  ماء یکی از اقسام مطهرات، بلکه میداق ذتم و ذکمل آن اسو. آب مطهِّ
ر اشیای تاصی مالی باشالند،  .ما ال یقبل التطهیر اسو سایر مطهرات با ومود امتماع شرایط، مطهِّ

لیکن آب هر نوع متنجسی را تطهیر می کند، حتی برای بعضی از اعیان نجس مانند مردار انسان 
تداوند تبالارک و  .نیز پاک کننده اسو که بعد از تمام شدن سه غسل او، بدن میو پاک می شود

ُکلم َو َمَعْلنا ِمَن الْماِء »تعالی در حضرت قرآن ماء را سرچشمه حیات و اهارت معرفی می فرمایدس 
َذْنَزلْنا ِمَن »آنرا اهور وصف می فرمایدس  48و در سوره مبارکه فرقان، آیه (. 30)انبیاء/ « ٍء َحي َشيْ 

                                                 
1  ْفِی الدُّنْیا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَۀِ عَذابٌ  أُولئِکَ الَّذینَ لَمْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ...لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُم

 .41سوره مائده، آیه   .عَریم
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ماِء ماء  َاُهورا به علیو این امر که چرا ماء میداق اتم و اکمالل  11سوره مبارکه ذنفال، آیه  1.«السم
الس »مطهرات اسو، اشعار دارد ُل َعَلْیُکْم ِمالَن السم الَرُکْم باِلهُیَنزِّ َو ُیالْذِهَب َعالْنُکْم ِرْمالَز   ماِء مالاء  لُِیَطهِّ

ْیطانِ  در این آیه شریفه تیریح می فرماید که ماء منَزل از مانالب تداونالد تبالارک و تعالالی .  «الشم
اسو و این امتنان الهی بر تلق بوده اسو که ماء را برایشان نازل فرمود، سپس به هالدا نالزول 

َرُکمْ » عبارتسو از اهارت  آب اشاره می فرماید که ُل ماء  لُِیَطهِّ و چون اهارت ضد نجاسالو  «ُیَنزِّ
ُیْذِهَب »اسو، پس وقتی اهارت ایجاد شود، نجاسو زائل شود، لذا در انتهای کریمه می فرمایدس 

ْیطانِ  از اینجالا  .  به بیان دیگر رمز شیطان بواسطه اهارت ماء تحییل می شالود«َعْنُکْم ِرْمَز الشم
وم می شود که اهارت ماء در این کریمه مشعر به اهارت باانیسو، زیالرا رمالز شالیطان کاله معل

تنها بواسطه ماء زائل می شود، تبث قلب اسو. پس در این آیه شریفه به اهارت قلبالی تیالریح 
چنانچه رمز شیطان تبث قلب اسو و بالا  .شده و اال نمی فرمود ماء، رمز شیطان را زائل می کند

 .ماء نیز در اینجا به شان حقیقالی مطهالرات تیالریح دارد سات ظاهری متمایز اسو،تبائث یا نجا
 «الَْماء َذِمیُرالُْمْؤِمنِیَن َعلاِلي  ْبالُن َذباِلي َاالاِلب»روایات مفسره ذیل این کریمه تیریح نموده اند که 

پالس مالاء کاله میالداق اتالم و اکمالل ) 153، ص1410  کالوفی، 176، ص36 ،ج1403)مجلسی، 
اینکه در آیاله شالریفه  .می باشد )ع(یک حقیقتی دارد و آن والیو امیرمؤمنان علیمطهرات اسو 

ُ بِِه َقْلَب َمْن َواالهُ » فرمودس ُر الم َرُکْم بِِه، َفَذلَِك َعلِي  ْبُن َذبِي َاالٍِب ُیَطهِّ   تدواند متعال، قلوب «لُِیَطهِّ
َمْن َوالَی َعلِيم ْبَن َذباِلي َاالاِلٍب » تطهیر مي کند و )ع(اهل مواالت را به واسطه والیو آن حضرت

اُه َعَلْیهِ  ْمَس َو َقوم ُ َعْنُه الرِّ )مجلسی،   رمس شیطان تنها به واسطه والیو زایل می شود«َذْذَهَب الم
 (.176، ص36 ،ج1403

 .مالا اهالارت هسالتیم«س إنلا ذهل بیو الطهالارة»می فرمایندس )ع(حسین امامدر کالم نورانی، 
هارة، م یدر اسو و میدر بن هر واژه و مفهوم اصلی فعل اسو، بلکه اصل فعل از میدر اتذ الطل
هر یک از فاعل و مفعول شانی از شئون میدر یا فعل می باشند، زمانیکاله فاعالل باله   .می شود

به عنوان مثال کسي که عادل به ممیع معنا باشد،  .نهایو فعلیو برسد به او اشاره فعلی می شود
ذنالا »در روایالات نالوراني مالی فرماینالدس  )ع(ویند  لذا حضرت امیرالمالومنین علالیبه او عدل مي گ

همچنین کسي که ممیع فی، در او ممع شده باشالد باله او فالی،  .«ذنا االمام العدل»، «المیزان
پس هرگاه فاعلیتی به مطلق و اتم و اکمل تود برسد در شان میدر یعنالی   .مي گویند نه فائ،

ر هستیم بلکه فرمودند تود فعل تعریف می شود.  ر و مطهم لذا آن حضرت نفرمودند ما ااهر و مطهِّ
مالالا اهالالارت هسالالتیم، یعنالالی منشالالا و میالالدر اهالالارت یالالا مطلالالق اهالالارت در عالالالم از حضالالرات 

                                                 
  .ء است؛ طهور، طاهر فی نفسه و مطهر لغیره است طهور مبالغه در طهارت و به معنای ثبوت طهارت برای شی 1

 (129، ص7،ج 1368)مصطفوی، 
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لذا دستیابی به کمال اتالق منوا به کسالب مطلالق اهالارت باله واسالطه  .می باشد)ع(معیومین
 والیو اسو.

 سالمب( ا

ر نجاسو کافر اْلسالم یجب مالا »او اسو، زیرا ه و امزای او و مالبس ملحق ب اسالم مطهِّ
، پس بمح، اینکه کافر شهادتین گوید و مشرا به اسالم شود، وصف کفر متیقن للنجاسة «قبله

سلم بمعنای صلح و آرامش اسو  پالس  اسالم از ریشه سلم و تسلیم اسو  .فوت و ازاله می شود
و تسلیم بمعنای استسالم المالرالله تعالالی و   .شده اسو کسی که اسالم آورد، وارد سلم و آرامش

  .االنقیاد لطاعة می باشد
آن دین واحدی که من االزل الی االبد محبوب شارع مقدس تداوند تبارک و تعالالی بالوده، 

ْسالمس »اسالم اسو ِ اْْلِ یَن ِعْنَد الم به یقین یک دیالن معالروا نالزد ذات (  19)آل عمران/« ِإنم الدِّ
اما هر اسالالمی نالزد الله عزومالل   .باریتعالی ومود دارد که آن اسالم علی االاالق اسو مقدس

ْسالَم ِدینا» دین مقبول نیسو، و مییب واقع نمی شود  بلکه آن اسالم  (،3)مائده/«َرِضیُو لَُکُم اْْلِ
ن در این آیه شریفه حرا مشبهة و مفید یقی «إنم » .معروا، محبوب و مقبول شارع مقدس اسو

،   اسو که به اسم و تبر نیاز دارد  مالی باشالد کاله  «االسالالم»اسو و تبالر آن  «الدین»اسم إنم
ْسالالالمُ »آن را چنالین تفسالیر فرمودنالدس )ع( حضالرت بالاقر ُهالَو التمْساللِیُم لَِعلاِليِّ ْبالِن َذباِلي َاالاِلالٍب   اْْلِ

واحالدی کاله شالارع یعنالی آن دیالن و شالریعو   (95، ص 3 ، ج1379، ابن شهر آشوب) .«بِالَْواَلَیة
 )ع(مقدس برای عبادش برگزیده همان اسالم اسو و حقیقو اسالم نیز والیو علی بن ابی االب

  .می باشد
مذیَن آَمُنالوا اْدُتُلالوا » سوره مبارکه بقره می فرمایدس 208تداوند متعال در آیه شریفه  یا َذی َها ال

ْلِم َکافمة   ین مفروض اسو، اما در این کریمه تطاب تالاص منؤباومود آنکه ایمان برای م. «ِفي السِّ
منین امر می فرماید تا کافله آنها وارد سلم شوند و بیان شد که سلم ریشاله و ُتلمالا اسالالم ؤبه م
ْلُم؟»به اصحاب تویش ذیل آیه شریفه فرمودندس  )ع(حضرت صادق .اسو سپس   «َذ َتْدِري َما السِّ

ِة اْلَْوِصَیاِء ِمْن َبْعِدهالسلم َواَلَیُة َعلِيٍّ َو اْلَ »فرمودندس    حالر عالاملی،  159،ص 1427دیلمالی، ) «ئِمم
امالر عالام باله  پس امر به اسالم یکجا عام و یکجا تالاص اسالتعمال شالد (. 207، ص 2، ج1425

الری بالرای  اسالم، رحمو واسعه شارع مقدس بر همه عباد اسو بطوریکه اقرار به والیالو را مطهِّ

امر تالاص ��. که عین نجاسو اسو اما با اسالم آوردن تطهیر می شود آنان قرار داد  مانند کافر
ر ذنالوب و معاصالی و ؤبه اسالم، رحمو تاصه الهی بر م منان اسو که والیو نیز برای آنان مطهِّ

ب آنان نزد موال می باشد َفُه َواَل » .مقرِّ ْنِس َعرم َر َقْلَبُه ِمَن الِْجنِّ َو اْْلِ َیَة َعلِيِّ ْبالِن َفَمْن َذَراَد َذْن ُیَطهِّ
ساللیم بالن «))ع(َذبِي َاالٍِب َو َمْن َذَراَد َذْن َیْطَمَس َعَلی َقْلبِِه َذْمَسَك َعْنُه َمْعِرَفَة َعلِيِّ ْبِن َذباِلي َاالاِلب

بنابراین اقرار به اسالم یعنی ورود به حین حیین والیالو، مومالب (. 859، ص2، ج1405قیس، 
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ر الهی می شالود و او استقرار مقر در سلم و حریم امن و م  از کاله فهمالی و حمالل باله میالزان طهِّ
 و متخلق به اتالق حسنه می گردد. گردد می پاک تبث و حدث از نموده، کسب امامش معرفو

 شهادتین
اسو و بواسطه والیو قاعده مالب  )ع(حقیقو اسالم حین حیین والیو ولی الله االعظم

ر کافر می  .مریان پیدا می کند باشد، یعنی به مح، آنکاله کالافر شالهادتین را بالر لذا اسالم مطهِّ
  .لسانش ماری کند، پاک می شود، گرچه ایمان لسانی یکی از مراتب ایمالان اسالو ناله تمالام آن

 .باشد می )ع(شهادتین گواهی دادن به یگانگی تدا و رسالو حضرت تاتم النبیین محمد میطفی
الدا  َرُسالوُل الم ذْشَهُد ذْن ال الَه االل »مفاد شهادتین با بیان عبارت  )مفیالد، «)ع( الم و ذْشالَهُد ذنم ُمَحمم

شود و ُمقرل یا معترا بواسطه ادای   با هر زبانی که ادا شود، محقق می( 336،ص1، ارشاد، ج1413
و  )ع(سرل شهادتین در والیو ولالي الله العظالم .آن مسلمان و اهر بدنه و حقن دمه و عیم ماله

لسان الله النااق امالام  .نهفته اسو، چون سرل توحید و نبوت در والیو اسو  مظهره االکمل االتم
ُ   لَْو اَل َنْحُن َما ُعِرَا »می فرمایندس  )ع(صادق ُ َو لَْو اَل َنْحالُن َمالا ُعباِلَد الم ، 1، ج1407کلینالی، «)الم
تناع غیر، محیور و منحیر مالی لوالی تحضیضیه در حدیث شریف، متعلق آن را با ام (.144ص

کند. یعنی معرفة الله و عبودیة الله مز با والیو معنا پیدا نمی کند. پس سرل توحید در والیو اسو 
  .اریق اییال آن بدون والیو سد باب اسو

 أرض ج( 

رات، ذرض یا همان زمین اسالو زمالین مشالروا باله شالرایطی  .پنجمین قسم از اقسام مطهِّ
ِر متنجسی توا عین نجاسو زائالل ( 1هد بود که با زمین در مساس ابیعی قرار داشته باشد  مطهِّ

زمین باید یالابس یالا تشالک باشالد  ( 2 .شده باشد و با راه رفتن روی زمین متنجس نیز رفع شود
ر واقع شود ذرض یا زمین درصورت ظاهر اشاره به ظرفیالو  .زمین مراوب یا گِل نمی تواند مطهل

چنانچاله در تفسالیر ذیالل آیاله   .منین اسوؤدیگر از معنا، ارض، ومود م اما در مرتبه .مکانی دارد
یَعة»آمده اسوس « اْلَْرِض َو ما َاحاها»شریفه  ارض (. 777ص ، 1409، استر آبالادی«)اْلَْرُض الشِّ

مالِذي ِإلَْیالِه »و  «رب  االرض»   «صالاحب االرض»یک مالوال و مقتالدایی دارد کاله او  ِزر  اْلَْرِض ال
، 2 ،ج 1405)ساللیم بالن قالیس الهاللالي، میباشد، و آن ومود مقالدس امالام اسو «اْلَْرض َتْسُکنُ 
 .(563ص

 ِ ، ِزر  اْلَْرِضِ  َذْعناِلي َذْوَتاَدَهالا س »)ص( قاَل َرُسوُل الم ِإنِّي َو َذَحَد َعَشَر ِمْن ُولِْدي َو َذْنَو َیا َعلِي 
ُ اْلَرْ  َض َذْن َتِسیَخ بَِاْهلَِها، َفِإَذا َذَهَب اْلََحَد َعَشَر ِمْن ُولِْدي َسالاَتِو اْلَْرُض ]َو[ مَِبالََها، َو َقْد َوتمَد الم

ارض، ومالود شالیعیان اسالو کاله  پس( 140ص ، 1405، ممعی از محدثین «)بَِاْهلَِها َو لَْم ُیْنَظُروا
احب آن کاله بذاتها فاقد اهور اسو، اهارت و احیای ارض بعد از اماته اش با اتیال به ربل و صال

ُسَها ِمالْن ُکاللِّ »ومود مقدس امام اسو، محقق می شود   ُ بِِه اْلَْرَض ِمْن ُکلِّ َمْوٍر َو ُیَقدِّ ُر الم ُیَطهِّ
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 (.457، ص9،ج1368،قمي مشهدي «)ُظْلم

 تراب

ر بودن ارض باله  در ادامه تبیین این بحث، الزم به ذکر اسو که در مباحث فقهی، گاه مطهِّ
 .اسالو «تالراب»یکالی از بالارزترین میالادیق مطهالرات در ارض،   .ااالق می شودمیادیق آن 

تَِك اْلَْرَض ُکلمَهالا َمْسالِجدا  َو » :فرمودند )ص(چنانچه حضرت محمد مم ُ َتَعالَی َمَعْلُو لََك َو ِلُ َقاَل الم
بالارک و تعالالی اهارت تراب امتنانی اسو که تداوند ت (.78، ص 1 ،ج 1414قمی، «)ُتَراَبَها َاُهورا

ابق فرمایش تداوند متعال در حضالرت قالرآن،  .تخییا داده اسو )ص(آن را به امو رسولخدا
َرْیٍب ِمَن الَْبْعِث َفِإنما َتَلْقناُکْم ِمْن   یا َذی َها النماُس ِإْن ُکْنُتْم فيس »تلقو ممیع عباد از تراب بوده اسو

انسالان ( 20روم/ « َتَلَقُکْم ِمْن ُتراٍب ُثمم ِإذا َذْنُتْم َبَشالر  َتْنَتِشالُرونَو ِمْن آیاتِِه َذْن »  ( 5)حج/« ُتراٍب 
ُمنشیء از تراب می باشد، تداوند متعال تراب را اهور قرار داده و انسان را از آن آفریده اسو، اما 

مالی باشالند،  بدلیل مساس با ذعیان نجس که اصالل آن مبالو و االاغوت یعنالی االول و الثالانی
همانطور که در مبحث پیش اشاره شد ارض و تراب فالی حالد ذاتهمالا اهالور  .شوند متنجس می

ذبالو »اصل و ریشه اهالارِت تالراب از  نیستند، بلکه اهارت آنها ماتوذ از اصل و ریشه آنها اسو 
ِ  .اسو «تراب ، 2 ج، 1404قمالي، «)الُْمَکنمالی َذِمیَرالُْمالْؤِمنِیَن َذُبالو ُتالَرابس » َقالالَ  )ص(إنم َرُسالوَل الم
"ذبو »می باشند که  )ع(موالنا امیرالمومنین علی «ِزر  اْلَْرض»و  «صاحب االرض»پس (. 402ص

از واژگان متضایف اسو  یعنالی زمالانی  «ذب» .و محیط بر آن می باشند «تراب و مجدل التراب
باله می توان واژه ذب را برای کسی تعقل نمود که واژه متناظر آن )یعنی ابن( محقق شده باشالد. 

پس شرا اهارت بالرای  .بیان دیگر کسی که تراب شده باشد می تواند پدرش را ابوتراب بخواند
عبد آن اسو که نخسو در برابر موال و صاحبش، تاک شده باشد  اگر تاک شدیم آن گاه اسالو 

ذمیر من في السماء و ذمیالر مالن فالي  )ع(و علي  که پدرمان ابو تراب و مالک ومودمان مي شود 
 )ص(لذا حضالرت محمالد .ذمیر من مضی و ذمیر من بقي و ال ذمیر قبلك و ال ذمیر بعدكالرض و 

ْسالاَلِم َنْخالَوَة »فرمودندس )ع( تطاب به حضرت موال َ َتَباَرَك َو َتَعالالَی َقالْد َذْذَهالَب بِاْْلِ َیا َعلِي  ِإنم الم
ِ َذْتَقالاُهمْ  َذاَل ِإنم النماَس  الَْجاِهلِیمِة َو َتَفاُتَرَها بِآَبائَِها، ابالن «)ِمْن آَدَم َو آَدَم ِمْن ُتَراٍب َو َذْکَرَمُهْم ِعْنَد الم

 (.363، ص 4 ج ،1413 ،بابویه
نخالوت و تفالاتر  )ع(منینؤپس تداوند تبارک و تعالی بواسطه اسالم یعنی والیالو امیرالمال

اینالد کاله زائل فرمود. سپس آن حضالرت تیالریح مالی فرمکه از رذایل اتالقی اسو،  را ماهلیو
منین ابوتراب اسو، و گرامی تریِن آنها متقی ترین آنها ؤانسان از تراب آفریده شده اسو و امیرالم

پالس اگالر   .«و ِشیَعُتَنا ُذلِْحُقوا بَِنا )ع(المتقون شیعة علي بن ابیطالب»نسبو به والیو اسو، چون 
ر مقابالل امالام الثقلالین و کسی بخواهد به سرل و حقیقو عبودیو که والیو اسو نائل شود، باید د

د و مالزین باله اتالالق مولی الکونین تاک شود تا پدرش ابوتراب گردد و بدین وسیله تطهیر شالو
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وقتی کفار روز قیامو و  :چنین وارد شده اسو )ص(لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم .کریمه می گردد
 1 (120ص ،1403 ،ابن بابویه) «ُترابا  ُکْنُو   یا لَْیَتني» لحظه مرگ، شیعیان را می بینند، می گویندس

 (40نباء/«)ُتَرابِیلا  َذْي َعَلِویلا  »یعنی ای کاش من تراب )شیعه ابوتراب( بودم  

 تقابل رجس و طهارت
ر لغیره می باشد رات می باشد، ااهر بنفسه و مطهِّ اما اگر  .ماء که میداق اتم و اکمل مطهِّ

بنابراین آب زمانی  .ازاله نشود، تطهیر صورت نمی گیردشیئی نجس شود، مادامیکه عین نجاسو 
س مرتفع شده باشد ر اسو که عین نجاسو از متنجم اگر ماء چنین تاثیری را در عالم اثبالات  .مطهِّ

همالانطور کاله  .دارد، بدلیل حقیقو معنای آن می باشد که عبارتسو از والیو حجة الله الکبالری
و آثار ظاهری دارند که ماتوذ از حقیقالو و بالاان آن مالی  اهارت و میادیق آن )مانند ماء( معنا

باشد، نجاسو نیز یک ظاهری دارد که میادیق آن در شریعو معین شده اسو که اثر این ظالاهر 
 .ناشی از باان آن می باشد

نجس در اصطالح فقهی ضد ااهر اسو، لذا عبارتسو از آنچه که از نظر شرعی غیراالاهر 
ة نجس باشد، بدان عین نجاسو گویند، اما گاه شیء اصالتا  پاک اسالو باشد  اگر آن شیء باالصال

س گوینالد پالس لفالن نجالس در  .لیکن به دلیل تماس با نجاسات نجس می شود که بدان ُمَتالَنجم
اصطالح فقهی مشترک بین عین نجاسو و متنجس اسو. آنچه ضدیو مح، با اهالارات دارد، 

لکالن متالنجس  .امکان تطهیرش ومالود نالداردعین نجاسو اسو که نجاستش ذاتی می باشد، و 
یعنی کسی که اثری و نشانی از آن عین نجاسو و مطلق نجاسو دارد، اما بذاته ااهر اسالو، در 

ر اسو پاك می شود  .اتیال به آن ماء که ااهر  و مطهِّ

بالا (. تعرا الشیاء باضدادها) .یکی از راههای معرفو به شیء عبارتسو از شناتو ضد آن
بیین این مطلب که حقیقو اهارت منحیر در والیو ائمه ااهار )علیهم السالم( اسو، تومه به ت

پس چنانچه نجاسو در معنای اولیه ضد اهارت ظاهری می باشد، در معنالای دوم ضالد حقیقالو 
  .نمی باشد )اهارت اسو، یعنی چیزی مز ذعداء اهل بیو )علیهم السالم

السالم( می باشد که در تفسیر قول تداونالد  تایید این استنباا در قول حضرت صادق )علیه
مذیَن آَمُنوا ِإنمَما الَْخْمُر َو الَْمْیِسالُر َو اْلَْنیالاُب َو اْلَْزالُم ِرْمالس  ِمالْن َعَمالِل »تبارک و تعالی  یا َذی َها ال

ْیطاِن َفاْمَتنُِبوُه لََعلمُکْم ُتْفلُِحون   :فرمودند (90)مائده س  « الشم

َنا فِ » ِ َعزم َو َملم الَْفْحشاُء َو الُْمْنَکُر َو الَْبْغيُ َعُدو  َو الَْخْمالُر َو الَْمْیِسالُر َو اْلَْنیالاُب َو   ي کَِتاِب الم
ُم َو لَْحُم الِْخْنِزیر اُغوُت َو الَْمْیَتُة َو الدم  ،1403)مجلسی،«. اْلَْزالُم َو اْلَْصناُم َو اْلَْوثاُن َو الِْجْبُو َو الطم

امام صادق )علیه السالم( در این کالم میادیق عین ذنجاس را کاله ذاتالا (  303و  83، ص 24ج 
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نجس بوده و قابلیو تطهیر ندارند نام برده و سپس تیریح می فرمایند که ممیع ایالن میالادیق، 
لفالن نجالس در نالا حضالرت  .یک اصل دارد و آن ذعداء ما اهل بیو )علیهم السالم( می باشند

می باشد  (28)توبه س  « ِإنمَما الُْمْشِرُکوَن َنَجس  »مال شده اسو و آن در آیه شریفه قرآن یکبار استع
که مشعر به نجاسو و تباثو قلبی می باشد که مقابالل اهالارت قلبالی اسالو. یعنالی کسالی کاله 

امام صادق )علیه السالالم( در تفسالیر  .اهارت قلبی ندارد، مشرک اسو و مشرک نجس می باشد
«  من ذشرك باْلمام فقد ذشرك بالنبي و من ذشرك بالنبي فقد ذشرك بالله »یندس این کریمه می فرما

پس مشرک که نجس بوده و فاقد اهارت قلبی مالی باشالد، کسالی (. 521، ص1409)استرآبادی،
اسو که به امام شرک بورزد  منکر و مبغ، والیو ائمه معیالومین )علالیهم السالالم( باشالد. در 

شده اسالوس الطالاهر المعیالوم فهالم الئمالة المعیالومون الطیبالون آیه شریفه بیان  تکمیل تفسیر 
 .الطالالاهرون و ذعالالدااهم الئمالالة الضالالالون المضالاللون المشالالرکون الالالذي هالالم نجالالس ال یطهالالرون

 (780، ص 4ج ،1374،)بحرانی

  امام حسین )علیه السالم( نیز در یکی از تطبات تویش، دشمنانشان را چنین تطالاب مالی
در ایالن  (.  152، ص 2ج  ،1418کرکی حالائری، «.)اهل بیو الطهارةفإنلک رمس  وإنلا »فرمایندس 

کالم نورانی، حضرت اباعبدالله )علیه السالم( "اهارت" را در شان میدری آن استعمال فرمالوده و 
هرگاه فاعلیتی به مطلق و اتالم و اکمالل   .سپس منتسب به اهل بیو )علیهم السالم( فرموده اند

ر و تود برسد در شان میدر یعنی ت ود فعل تعریف می شود. لذا حضرت نفرمودند ما ااهر و مطهِّ
ر هستیم بلکه فرمودند ما اهارت هستیم  .مطهم

وقتی منافقین و کفار حضرت اباعبدالله الحسین )علیه السالم( را به بیعو مجبور نمودند، آن 
، ج 1418)کرکی حالائری،  .«إنمک رمس  و إنا ذهل بیو الطهارة»حضرت تطاب به آنها فرمودندس 

در این کالم نورانی رمس و اهارت متقابالن و متضادان می باشند. آن حضرت در (. 152، ص 2
إنمالک » :این عبارت شریفه تمام کفر و تمام ایمان را با لسان نورانی تود چنین تعبیر می فرماینالد

جاسالو، قالذارت و رمالس اعالم از ن  .یعنی قطعا اعداء اهل بیو همان رمس مالی باشالند« رمس  
وساتو اسو و مشتمل بر هر آنچه فطرت از آن انزمار دارد نیز می شود. و این از قالول تداونالد 

ِمالْن    نمَما الَْخْمُر َو الَْمْیِسالُر َو اْلَْنیالاُب َو اْلَْزالُم ِرْمالساس »تبارک و تعالی اظهر می شود که فرمود
ْیطان نخسو ذکر محرمات و تبائث شده که محمول آنها  در صدر کریمه )90مائده س  (« َعَمِل الشم

رمس اسو. سپس می فرمایدس تمر و میسر و انیاب و ازالم از اعمال شیطان انالد، و الخبیالث ال 
 . یدعو إال إلی الخبیث. پس رمس شیطان اسو، زیرا همه آن تبائث و محرمات از رمس اند

در حضرت قالرآن تیالریح شالده و هر آنچه که رمس در آن باشد، ایمان در او نیسو، چون 
مذیَن ال ُیْؤِمُنون»اسو که  ْمَس َعَلی ال ُ الرِّ یعنی تداونالد تبالارک و تعالالی  « (125)انعامس . َیْجَعُل الم

چون رمس عین النجاسة اسالو و در   .رمس را در کسی که هیچ ایمانی ندارد معل فرموده اسو
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رت قلالب و ایمالان اسالو، اریقالی عین نجاسو اهارت ظاهری و اهارت باانی که همان اهالا
 .ندارد

لذا تمام اتباث و احداث در یکجا ممع و از همان صادر مالی شالود کاله آن رمالس اسالو و 
رمس تود شیطان اسو بهمین دلیل رمس در ممیع آیات حضرت قرآن منهی عنه و متعلق امالر 

کاله انسالان در (. بنابراین در صورتی 223، ص 2 ج، 1380عیاشي، ) .امتناب اکید قرار گرفته اسو
 باله نالور اهالل بیالو)ع( پی کسب اهارت قلب باشد، تحو والیو اهل بیو)ع( قرار مالی گیالرد و

دشمنان  والیوتحو نورانی می شود اما اگر با دوری از اهارت قلب، در پی کسب نجاسو باشد، 
به ظلمو شیطان ظلمانی می شود. لذا آن راهی که سبب نیل انسان و رد قرار می گی اهل بیو)ع(

به کمال اتالق می باشد و رکن اساسی تخلق به اتالق کریمه اسو چیزی مالز کسالب اهالارت 
 قلب یعنی معرفو امام)ع( نیسو. 

  متنجس

قابل تطهیر نیسالو. گفتیم که اگر شیئی باالصالة نجس باشد، بدان عین نجاسو گویند که 
شود که بدان متالنجس اما گاه شیئی اصالتا  پاک اسو لیکن به دلیل تماس با نجاسات نجس می 

متنجس یعنی کسی که اثر و نشانی از آن عین نجاسو و مطلق نجاسالو دارد، امالا بذاتاله  .گویند
ر اسو پاك می شود  .ااهر اسو و قابلیو دارد که در اتیال به آن ماء که ااهر  و مطهِّ

ندس متنجس اصالتا پاک اسو یعنی قلبش ذو الطهارة می باشد  چنانچه در روایتی می فرمای 
  هر کودکی بلکه هر انسانی بر فطرت ( 66، ص1،ج1429)میالنی، «کلل مولد یولد علی الفطرة»

ِ المتي»پاکش متولد می شود   ین َحنِیفا ، ِفْطَرَت الم  .(30رومس «)َفَطَر النمالاَس َعَلْیهالا  َفَاِقْم َوْمَهَك لِلدِّ
ینکه انسانها بر فطرت پاک متولد می شالوند، امام باقر )علیه السالم( ذیل آیه شریفه می فرمایندس ا

اما بدلیل اصالابو بالا  (381، ص 2 ج ،1407)کلینی،. یعنی والیو درون قلب آنها قرار گرفته اسو
نجاسو، اثر و نشانی از آن اصل رماسو می گیرد و تبث که عبارتسو از هر چیز فاسد، نجالس، 

)فالی،  «کاللل شالیء یرمالع الالی اصاللهو » .مومب زوال اهارت قلبی او می شود  ناپاك و حرائم
  ابق مفاد این قاعده نجاسو ذاتی متنجس نیسو و اال عین رمس (49،ص4،ج 1406کاشانی، 

 می شود، نجاسو متنجس عرضی اسو، لذا به اصل تود بازمی گردد 

حرمو ذکل نجس  .ذنجاس در ابواب مختلف فقهی موضوعِ احکام تکلیفی و وضعی بوده اند
نجاسات در احکالام فقهالی باله دو دسالته  .جاسو از ممله این احکام می باشندو بطالن صالة با ن

اصلی تقسیم می شوند  آنچه که اصالتا نجس می باشد و در اصطالح به آن عین النجاسة ااالق 
(. می شود و آنچه اصالتا  پاک اسو اما به دلیل تماس با نجاسالات، نجالس شالده اسالو )متالنجس

 شالراب، کالافر، مالردار، َمنی، مدفوع، ادرار، تون، توک، سگ، ازس  گانه نجاسات عبارتند اعیان ده 
س می یابند و باله آنهالا متالنجس  .ُفقلاع سایر اشیاء، غیر از اعیان نجس در تماس با نجاسات تنجل
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 .گویند و می توان آنها را با مطهرات تطهیر نمود می
یک معنای بالاانی پس ممیع ذعیان نجس که موال آنها را حرام و منهی عنه دانسته اسو، 

عین النجاسة یا نجاسو و ظلمِو مطلق ل ذعداء اهالل  .دارد و آن ومود ذعداء اهل بیو می باشد
پس در آن هیچ نشانی از حقیقو   .که تقابل مح، با اهارت و والیو و نورانیو دارد اسو بیو

آن اسالو،  اگر عبد االب حقیقة العبودیة و نورانیالو .نیسو، چون آنجا سراب علی االاالق اسو
نخسو ملزم به اتیان مقدمه وامب آن یعنی تحییل اهارت اسو. چون اهارت مقدمه عبودیالو 

از اینرو عبادت بدون اهر، و  را تکسب نماید اتالقمعونو آن می تواند نورانیو و ه اسو و عبد ب
الصالة إالل بطهور  صالة کاله مالامع ممیالع عبادیالات نالزد  .تخییا از عنوان عبادت تارج اسو

والسو، بدون اهارت پذیرفته نیسو، چون چنین تعبدی، عبودیِو تداوند سبحان نیسو، بلکاله م
ْیطاِن اسو که موال از آن نهی اکید فرموده چون مبعلد اسو  .ِمْن َعَمِل الشم

متنجسین نیز که ذتباع و ذشیاع و موالی ذعیان نجس یعنی ذعداء اهل بیو می باشند، تنهالا 
والیو اسو، نشالانه ای از حیالات دارنالد و باله از مودشان تمایل و حظی مان میزانی که در وه به

، لکالن و امکان بهره مندی از اتالق را دارا می باشند همان مقدار عبودیو برای آنها محقق اسو
 و اتالق کریمه مان میزانی که تابع سراب یا ذعیان نجس باشند، درک و بهره ای از نورانیوه به

 .ندارند

 احکام نجاسات

الْیطانم   عانی احکام تشریع شده در باب النجاسات ذیل عنوان عالام ذرمالاس ِمالْن َعَمالِل الشم
 .سوره اعراا تشریح تواهیم نمود 33در این بحث معنای این باب را ذیل کریمه  .تبیین شد

َم َربَِّي الَْفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطنَ س آیه مبارکه می فرماید در این کریماله  .«ُقْل ِإنمما َحرم
ضمن آنکه به حکم تکلیفی عنوان عام فواحش تیریح شده، فواحش را مومِد دو معنای ظالاهری 

فواحش از ماده )فحش( ذعظم فعِل قبیح و مبیِّن علی االاالق عند الشالرع  .و باانی دانسته اسو
را  از اینالرو اسالتیعاِب عنالوان عالام فالواحش، ذعیالان نجالس و ذفعالال متعلالق آنهالا .و العرا اسو
ِإنم الُْقْرآَن لَُه َظْهالر    :حضرت موسی الکاظم )علیه السالم( کریمه را چنین شرح دادند .دربرمیگیرد

ُة الَْجْوِر َو َمِمیُع َمالا ذَ  اِهُر َو الَْباِاُن ِمْن َذلَِك َذئِمم َم ِفي الِْکَتاِب ُهَو الظم َحاللم ِمالَن َو َبْطن  َفَجِمیُع َما َحرم
ُة الَْحقِّ  الِْکَتاب َو ُهوَ  اِهُر َو الَْباِاُن ِمْن َذلَِك َذئِمم  (33، ص 1ج،1404. )صفار،  الظم

مات چون ذعیان نجالس  .وفق بیان آن حضرت، ممیع ظواهر حضرت قرآن، بطنی دارد محرل
که در آیه مزبور تحو فواحش تعبیر شده، ظواهر احکام شریعو می باشد که بطنالی دارد و بطالن 

 .داین محرمات ذئمه مورن

ی َذْضالَداَدَنا َو َذْعالَداَءَنا  :امام الیدق الیادق )علیه السالم( در کالمی می فرمایند ، َسمم َ ِإنم الم
ْمَثاَل ِفي کَِتابِِه ِفي َذْبَغِ، اْلَْسَماِء ِإلَْیِه َو  ِإلَی ِعَبالاِدِه ِفي کَِتابِِه َو َکنمی َعْن َذْسَمائِِهْم َو َضَرَب لَُهُم اْلَ
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ذضداد و ذعالداء اهالل بیالو )علالیهم السالالم( در کتالاب الله (. 22ص  ،1409. )استرآبادی، ِقینالُْمتم 
سپس در  .و از آن ممله فحشاء و منکر اسو .عزومل به کنایه و با ذبغ، ذسماء نام برده شده اند

ِ َعزم »س صحیحه دیگری به میادیق فواحش تیریح کرده و می فرمایند َنا ِفي کَِتاِب الم َو َملم  َعُدو 
َو الَْخْمُر َو الَْمْیِسُر َو اْلَْنیاُب َو اْلَْزالُم َو اْلَْصناُم َو اْلَْوثالاُن َو الِْجْبالُو َو   الَْفْحشاُء َو الُْمْنَکُر َو الَْبْغيُ 

ُم َو لَْحُم الِْخْنِزیر اُغوُت َو الَْمْیَتُة َو الدم  (52، ص1ج، 1374)بحرانی، .الطم

عین بودن صورت ظاهرِی عناوینی چون میتاله، دم، تنزیالر، کالافر، تمالر و بنابراین نجس ال
به بیان دیگر موال ذبغ، و ذقبح ذسماء نزد  .غیرهم به سبب باان آنهاسو که ائمه مور می باشد

تود و متقیان را بیورت کنایی بر عناوین محرمات و ذنجاس و ذقذار قرار داده اسو. پالس ممیالع 
میادیق ذنجالاس در ذحکالام شالرع، ذمثالال و  لذا .کلل شرل می باشند این عناوین فروعات آن اصل

کنایاتی از ذعداء ذهل بیو اند که هر یک از آنها بیانگر ومهی و فرعی از فروعات آنهاسو و اگالر 
حکِم این عناوین )چون دم، میته، کلب و تنزیر( در ظاهر شریعو نجس العین و حرام متعیلن شده 

نابراین وفق مطالب مذکور از آنجایی که رکن اساسی اتالق، اهارت ب .اسو بدلیل باان آنهاسو
 او تخلقبیشتر شود  ولی الله االعظم)ع(به  معرفو انسان ههر چ یعنی معرفو به امام)ع( اسو لذا

 کریمه بیشتر تواهد شد.به اتالق 
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 نتیجه گیری

اهالارتی کاله بالا   شرایع دین، تحیالیل اهالارت اسالو در  وامبات تعبدی اتمقدمیکی از 
رات حاصل می شود، یک حجیو ظالاهری دارد کاله اهالارت از تبالث اسالو ایالن حجیالو  .مطهِّ

مالزای آن ظالواهر و إو حقیقتی می باشد که بدون التالزام باله آن، ظاهرِی اهارات متاصل به معنا
شانی از شالئون  ،ممیع شئونات متکثره ظواهِر اهارت  زیرا واقع با تلل موامه اسوه اصابة آنها ب

اهارت ظاهری مجزی عنالد المالولی  ،که بدون آنحقیقو واحدی  مان حقیقو واحد می باشند.ه
اهالارت قلالب منحیالرا بالا معرفالو باله والیالو ولالی الله اهالارت قلالب و  عبارتسالو از  نیسو
ومود مقدس امام اسو  یعنی امام هم االاهر و  اهارت،چراکه حقیقو  .ایجاد می شود)ع(االعظم
ر ر و هم اها مطهِّ چنانچه نجاسو در معنای اولیاله ضالد اهالارت ظالاهری مالی .  رت اسوو مطهم

 )باشد، در معنای دوم ضد حقیقو اهارت اسو، یعنی چیزی مز ذعداء اهل بیو )علالیهم السالالم
ممیع ذعیان نجس که موال آنها را حرام و منهالی عناله دانسالته اسالو، یالک بنابراین   .نمی باشد

تقابل محال، بالا اهالارت و والیالو و که  یو می باشدمعنای باانی دارد و آن ومود ذعداء اهل ب
لذا وفق نتایج پژوهش از آنجایی که راه رسیدن به کمال اتالقی اهالارت اسالو، و  .نورانیو دارد

معرفاله در  را بایالدکماالت اتالقالی معنای اهارت منحیر در والیو اهل بیو)ع( اسو بنابراین 
اولویالو رکالن اتالالق و ، ورود پیداکنالداتالق در  )ع(اهل بیو االمام مستجو کرد. وقتی معرفو

و شناتو معنای حقیقی اهارت اهمیو مالی یابالد و سالبب تحالول و  اتالقی تغییر می کندی ها
رسالیدن باله مسالیر  تمایز سلوک اتالقی از دیگر مکاتب می شود. به عبارت دیگر اهالل بیالو)ع(

باله هالرکس . ا داراسور کامل ترین صفات اتالقیوالیو ایشان،  ساحوهستند و  اتالق کریمه
 د به اتالق کریمه دسو می یابد.والیو ایشان شو داتل درکه  میزانی
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 ینوع مقاله: پژوهش

 125 - 146صفحات 

 از جرم  یریشگیشرم و پ

 یو اخالق اسالم یشناس از منظر دانش جرم
 

 
 1 یآباد ده یحاج یمحمدعل

 2 یمیعبدالوهاب کر
 

 چکیده
 راتیاست که تأث ایشرم و ح ،یو اخالق اسالم یشناس از جمله مباحث مهم در دو حوزه جرم

اسدت؛   ادشدده ی یهر دو حوزه دانشد  دینابهنجار و مجرمانه مورد تأک یاز رفتارها یریشگیآن در پ
 تواندد  یمد  ،یاخدالق اسدالم   یهدا  و آموزه یشناس جرم یها افتهیو  یدقت نرر در مبان ن،یباوجودا
از جدرم   یریشدگ یشرم بدر پ  ریتأث یعنیمحور،  نیدر ا گریکدیدو با  نیرا که ا یفی ر یها تفاوت

موضدوع را مدورد    نید ا یلتحلی – یفیتا با روش توص کوشد یضر مدارند آشکار سازد. پژوهش حا
از آن است کده بداوجود اشدتراکات شدرم از نردر       یپژوهش حاک نیا یها افتهیقرار دهد.  یواکاو
از جهت قلمدرو،   یدو حوزه دانش نیا نییب یمعنادار یها از جرم، تفاوت یریشگیو اصل پ تیماه
وجدود   ،یرگدذار یتأث یو چگدونگ  تید فیبه لحاظ ک نیچن ها و هم عوامل و مؤلفه ،یبازدارندگ ۀدامن
 .دارد

  كلیدي واژگان
 .جرم ،یکنترل، شرمسار ،یریشگیپ ،یبازدارندگ ا،یشرم، ح

 
 

  

                                                 
 .دانشگاه قم یشناس گروه حقوق جزا و جرم اریدانش .1

 Email: dr_hajidehabadi@yahoo.com 
  .هیالعالم یجامعه المصطف یعلوم انسان یمجمتع آموزش عال ،یشناس حقوق جزا و جرم یپژوه مقطع دکتر دانش .2

Email: karimi.wahab@gmail.com 
 9/5/1399: یینها یرشپذ                    27/2/1399یافت: در یختار
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 طرح مسأله

و  یزیر برنامهجنایی، از گذشته تا حال،  گذاران یاستسهای دولتمردان و  ترین دغدغه از مهم
ویژه در دنیدای معاصدر کده ندوع      اتخاذ راهکارهای مؤثر در پیشگیری از جرایم است. این مهم، به

جدای خدود را بده اخدالق      اندک اندکفرهنگی در جوامع پذیرفته شده و اخالق سنتی  ییتکثرگرا
محدور،   مددار و فرهندگ   های اخدالق  حال پیشگیری ینباااده است، اهمیت بیشتری دارد؛ ماشینی د
هدای    ها، بدا تمسدک بده آمدوزه     ها قرار دارد؛ در این نوع پیشگیری یزیر برنامهان در کانون همچن

هدای رایدج در    یناهنجارجامعه، سعی در هنجارمندسازی و مقابله با  موردقبولاخالقی و فرهنگی 
 شود. آن جامعه می
« شدرم »زه است، آمدو  قرارگرفتهشناسان  جرم موردبحثهایی که در این راستا  آموزه ازجمله

 موردبحدث حیدا و آزرم،   همچدون است، که در معار  اخالقی اسالم با همین عنوان یا مترادفاتی 
آمدهای آن پیشگیری از ارتکاب رفتارهای قبیح و نابهنجدار دانسدته شدده     پی ازجملهو  قرارگرفته

اسدالمی   شناختی نا ر به شرم را با آنچه در علم اخدالق  کوشد تا مباحث جرم است. این مقاله می
تحلیلی مورد مقایسه قرار دهد و نقاط افتراق و اشتراک  -در این راستا وجود دارد با شیوه توصیفی
 این دو حوزه دانشی را استخراج نماید.  

هدا و نیدز    شناختی شرم، پیش از هر چیز منوط به تبیین ماهیت، گونه بحث از تأثیرات جرم 
است که در ادامه، هر یدک از ایدن    شناسی نش جرمهای شرم در حوزه اخالق اسالمی و دا تفاوت

 .    شود میموضوعات بررسی 

  الف( تعریف شرم 
که در انسان از آگداه   خجالت، انفعال و آزرم آمده است و حالتی استدر لغت به معنای شرم 

آید؛ حیا نیز حالتی انفعالی است که در هنگام حر  زدن  شدن دیگری بر عیب یا نقص او پدید می
 (.1795: 1385شود. )دهخدا،  یا انجام کار نادرست، برای شخص حاصل میو 

( که بعد 54: 1387)غالمی،  دانند  برخی شرم را نوعی خشم بر خویشتن و مالمت خود می 
آیدد؛   ها پدیدد مدی   اساس هنجارهای اخالقی و مغایرت آن با این ارزش از ارزیابی رفتار خویش بر

صدورت   خانوادگی، محیی کاری و تحصیلی خود، این حالت را بده هرکسی بارها در زندگی فردی، 
چنین شرم به احسداس غمگیندی،    (. هم76: 1396مکرر تجربه کرده است. )سمیعیان و همکاران، 

داند، غلی و احمقانه  شود که انسان می خجالت و احساس گناه ناشی از انجام دادن عملی گفته می
    (.        Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2009: 1395است )

ای فارسی است و در منابع اسالمی که عمدتاً به زبان عربی است، به کدار نرفتده    شرم کلمه
شناسدان، شدرم و حیدا را متدراد  هدم       شده است. لغت استفاده« حیا»است؛ معادل آن واژه عربی 
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( و حیدا را بده   1795: 1385ا، های متعدد لغت، شرم را به معنای حیدا )دهخدد   اند. در کتاب دانسته
و  151: 1389، آذرندوش،  1795و  1049: 1385اند. )دهخددا،   معنای شرم و خجالت معرفی کرده

بده   حیدا  و شدرم  اسالمی منابع اند که در (. بعضی از نویسندگان نیز ادعا کرده1380، 1375معین، 
روندد )سدمیعیان و    مدی  رهم به شما متراد  و یکدیگر کنار در هم عر  جامعه در یک معناست و

 اندد  کدرده های متفاوتی حیدا را تعرید     (. دانشمندان و علمای اخالق با بیان76: 1396همکاران، 
ها به دلیل زشدتی خدود عمدل     ازجمله: حیا به معنای خودداری انسان از اعمال قبیح و ترک زشتی

نفد  در ارتکداب   (. حیدا بده محددودیت و در تنگندا افتدادن      270: 1412است. )راغب اصفهانی، 
/ 3: ج 1377شود. )نراقدی،   محرمات شرعی و عقلی و عرفی از ترس نکوهش و سرزنش گفته می

و تنفر از رفتدار خدال     . حیا ملکه نفسانی است که موجب بازداشتن نف  از انجام عمل قبیح(61
و اساس اطدالق ایدن د   ( بر329/ 68: ج 1403شود. )مجلسی،  ادب به دلیل ترس از سرزنش، می

کند که سرزنش کننده، وجدان شخص، مردم، خداوند متعال، مالئکده یدا    تعری  اخیر، تفاوت نمی
که انسان قبدل از عمدل    اند شناسان، حیا را منحصر به مواردی دانسته برخی از لغت اولیاءاهلل باشد.

است کده   ناشایست حیا و شرم کند و آن را انجام ندهد. تفاوت حیا و خجالت را در این امر دانسته
پدیدار او   زده از عملی که قبالً انجام داده ناراحت شده و تغییراتی در چهره معمو ً شخص خجالت

کند و بده دلیدل    وسیلۀ همین ویژگی از عمل ناشایست خودداری می شود، ولی شخص باحیا به می
 (213 :1412شود. )العسکری،  کاربرده می به« حیا»جای خجالت، واژۀ  توسعۀ کالم گاهی به

 شود و شامل هر دو نوع حیای پیشینی و حیای پسینی میقلمرو معنایی حیا،  رسد به نرر می
چنانکه نویسندۀ معجم فروق اللغویده   منحصر به حیای قبل انجام دادن عمل ناشایست نیست. هم

گویدد کده مدوارد اسدتعمال حیدا       صدراحت مدی   )العسکری( در بیان تفاوت، میان حیا و خجالت، به
 جدای  دلیل توسدعۀ کدالم بده   به حیای قبل از انجام عمل قبیح نیست، بلکه گاهی حیا به  منحصر

 (.213: 1412شود )العسکری،  آور نیز اطالق می خجالت ناشی از انجام  دادن عمل شرم
در روایات  نیز واژه حیا، در هر دو مورد حیای قبل از انجام عمل قبیح و حیای بعد  چنین هم

 (.   87: 1386از انجام دادن عمل ناشایست، استعمال شده است )عباس پسندیده، 
احمدد  )شرمی اسدت   از سوی دیگر ازنرر لغت شناسان و علمای اخالق، ضد حیا و شرم، بی

و  61/ 3: ج 1377نراقدی،  و  339و  335/ 2: ج 1360، ویو مصطف 122/ 2: ج 1404بن فارس، 
تعر  »قاعدۀ  (. و با توجه به1795/ 5: ج 1426و دیگران،  ابن حمید و 87/ 1: ج 1407شرباصی، 

چنانکده کده گذشدت     هماند؛  آید که شرم و حیا متراد   ، این نتیجه به دست می«ا شیاء باضدادها
 اند.  متردا  هم دانسته شناسان نیز شرم و حیا را بیشتر لغت

آور را  که خجالت تنها، بعد از انجام عمدل شدرم   شرم با خجالت دو تفاوت دارد؛ نخست این
تفداوت دوم در ایدن   آور و بعد از آن تحق  یابدد.   دهد ولی شرم ممکن است قبل از عمل شرم می
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نهدا، بیروندی و   تواند بیرونی یا درونی باشدد، ولدی عامدل خجالدت ت     است که عامل بروز شرم، می
 (.    61: 1387دیگران است )غالمی، 

به ندامت و خشم بر خویشدتن بعدد از انجدام     توان، شرم را گفته می با توجه به مطالب پیش
عمل ناشایست و نیز به خودداری از انجام دادن عمل ناشایست به سبب ترس از سرزنش تعرید   

 هدا  آنکرد؛ البته حصول چنین حالتی برای انسان، وابسته به وجود شدرایطی اسدت کده برخدی از     
 از:  اند عبارت

حکدم عقدل،    د کده ناشایسدتی و قبداحتی بده    یاب شرم در مواردی تحق  می. وجود قبح؛ 1 
 تصور نیست. ( وگرنه شرم قابل61/ 3: ج 1377باشد )نراقی،   وجدان، شرع یا عر  وجود داشته

دهد که  شرم از انجام دادن اعمال ناشایست در صورتی برای انسان را می . عزت نفس؛2
(. به هدر میزاندی کده ایدن     297: 1387باشد )مصباح یزدی،  قائلاو برای خود ارزش و شخصیت 
تر باشد، به همدان انددازه، حالدت شرمسداری و سدرافکندگی او در       خواست فطری در انسان قوی

گونده   ی، بدرای خدود هدیچ   شخصد هنگام رفتارهای بزهکارانه، بیشتر خواهد بود. در صدورت کده   
از دسدت دادن نددارد و از اعمدال     نباشدد، چیدزی بدرای    قائدل شخصیت و جایگداهی در اجتمداع   

 شدرم  فرومایده  و پسدت  آدم»شود. علی )ع( فرموده است:  بزهکارانه خویش، دچار شرمساری نمی
 .(260: 1366)تمیمی آمدی، «. کند نمى

تحق  شرم منوط به وجود هنجارهدا و معیارهدای    وجود معیاري براي ارزیابی عمل؛. 3 
دگاه اسالم، مالک زشتی و ناشایست بودن اعمال، شرع و در تعیین حسن و قبح رفتار است. از دی

های دینی است، نه عر  جامعه؛ چون ممکن است عملی ازنرر عر ، قبیح باشد، ولی شرع  آموزه
 (.  95: 1387آن را قبیح نداند و برعک  )مصباح یزدی، 

که  آید می به وجودشرم هنگامی هنجارهاي اخالقی؛  بر اساس. ارزیابی و نقد رفتار 4
و ارزیابی قرار دهد و آن  موردسنجششده،  یرفتهپذاصول اخالقی  بر اساسیش را رفتار خو انسان

، تلقی کند. در این ارزیابی و نقد، نهاد درونی خود شخص، نقش ها  را، برخال  این اصول و ارزش
معیدار و شداخص    بدر اسداس  دهد که رفتار وی  که تشخیص می کند. خود اوست اصلی را ایفا می

کندد کده چدرا مدن      انسان بر خود اعتراض و خشم می درواقعشده، صحیح است یا غلی و  یرفتهپذ
و از این طری  به خصایص منفی و نامطلوب که عامل این کدردار   ام داشتهچنین کردار ناشایستی 

 (.56و  55: 1378شود.)غالمی،  بوده است آگاه می
دهدد کده حضدور ندا ر آگداه و       ی انسدان را مدی  شرم در صورتی بدرا . احساس ناظر؛ 5
کندد و   را اعم از درونی )وجدان( و بیرونی احساس کند که بر اعمدال او نردارت مدی     ای یهما گران

دهد. به هر میزانی که این ندا ر،   نرام اخالقی و ارزشی مورد ارزیابی قرار می بر اساسرفتار او را 
در حضدور او  باشد، شدرم ناشدی از عمدل مجرمانده      در دید انسان شایسته احترام و دارای عرمت
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یداءاهلل  اولسدبحان و   خداوندد تواند مردم، وجدان شخص، فرشدتگان،   نا ر می. شدیدتر خواهد بود
یرگذار است )نیره تأثترین نرارت برای اکثر افراد، نرارت مردم است که بازدارنده و  باشد، ملموس

 (.  209: 1395امانی، 
ممکن است همۀ شدرایی بدا  موجدود باشدد، ولدی انسدان        شدن؛ اعتبار بی. ترس از 6
راحتی عمل ناشایست و مجرمانه را در حضور دیگران انجام دهد. به همین دلیدل، عنصدر    باکمال
از دست دادن اعتبار اجتماعی نیز برای تحق  حالت شرم ضروری است. ترس از سرزنش  و ترس

: 1386همین مطلب است ) عبداس پسدندیده،    در معرفی مفهوم لغوی و اصطالحی شرم، نا ر به
30 .) 

 ب( انواع شرم    
شدده   شناسان به انواع گوناگون تقسیم های اسالمی و نیز از دیدگاه جرم اساس آموزه شرم بر

 شود.  شناسان بررسی می های اسالمی و از دیدگاه جرم است. در ادامه انواع شرم از منرر آموزه

 هاي اسالمی آموزه. انواع شرم از دیدگاه 1
صراحت در  شده است. بعضی از این انواع به در منابع اسالمی شرم از جهات گوناگون تقسیم

پژوهدان بدا اسدتنباط از آیدات و روایدات       شده است و بعضی اقسام دیگر را دین منابع اسالمی بیان
 اند.  اضافه کرده

عقلی و عرفدی اسدت.    شرم مثبت و شرم منفی؛ قلمرو شرم اعمال ناشایست شرعی،. 1-1

شرم، از غیر این اعمال یعنی از رفتارهای پسندیده و حتی از اعمال مباح، مذموم و احمقانه اسدت  
( به همین دلیل در منابع دینی، شدرم بدر دو ندوع خردمندانده و احمقانده      61/ 3: ج 1377)نراقی، 

رمی عاقالنه و شدرمی  است، ش دو گونهشرم بر »فرماید:  تقسیم شده است. پیامبر اسالم )ص( می
/ 12: ج 1409)حر عداملی،  « احمقانه، شرم اولی، همان علم و شرم احمقانه، ناشی از جهالت است

(؛ شرم احمقانه مانند خجالت کشیدن از سؤال هنگام نادانی، شرم از گفتن حد ، شدرمیدن از   169
علدم، شدرم از   مخالفت با آداب و رسوم زشت جامعه و همرنگ شدن با جمامعه، شرم از تحصدیل  

کسب درآمد حالل، شرم از خدمت به مهمان، شرم از احترام گذاشتن به دیگران، شرم از بخشش 
 (.  159: 1380و صدقه کم و... )دیلمی، 

است: شرم بر دو قسم اسدت: یدک   فرموده  شرم ضع  و شرم قوت؛ امام صادق )ع(. 2-1

(. شدرم  46: 1413است. )حمیدری،  نوع آن ضع  و ناتوانی و قسم دیگر آن قوت، اسالم و ایمان 
؛ در مقابدل  شدود  نفد  مدی   است که موجب ضع  اعتمادبه رویی ضع  ناشی از ناتوانی روح و کم

شرم قوت حاکی از قدرت نف  در کنترل آن از ارتکاب جرایم و اعمال قبیح است که مورد تأییدد  
  دین و مقتضای ایمان است. 
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رود، چدون ملکدۀ    ش اخالقدی بده شدمار مدی    های دیندی یدک ارز   آموزه ازنررشرم  درواقع
ها و ترک اعمال مجرمانه است و نیدز شرمسدار شددن بعدد از ارتکداب چندین        خودداری از زشتی

رود. در مواردی تبدیل به یک امر منفدی   گمان یک ارزش و امتیاز اخالقی به شمار می اعمالی، بی
ت و مجرمانه( خارج شدود و مسدیر   اقعی خود )اعمال ناشایسشود که از حالت اعتدال و قلمرو و می

بددان کده بدرای شدرم     »شود. امام حسن عسکری )ع( فرموده است:  گرفته شیپدر  ییوتفر افراط
/ 90: ج 1403)مجلسدی،  «. شدود  استفاده شود، موجب اسرا  می اندازه از  شیبای است اگر  اندازه
372.) 

فطدرت پداک    برحسدب شرم نفسانی و شرم ایمانی؛ شرم نفسانی آن است که انسان  .3-1

هدا آفریدده اسدت، از انجدام دادن      خدادادی خویش که خداوند سبحان آن را در نهاد همدۀ انسدان  
کند و شرم ایمانی آن است که شخص به سبب  در مقابل نا ر شرم می کم اعمال ناشایست، دست

شرم نماید و از ارتکاب گناهدان خدودداری کندد )رضداپور و همکداران،       ایمان به خداوند )ج( از او
1396 :40  ) 

گداهی   . شرم بعد از انجام عمل مجرمانه و شرم قبل ارتکااب چناین عملای؛   4-1

آیدد،   می به وجودزدگی بعد از ارتکاب عمل ناشایست و مجرمانه برای انسان  حالت شرم و خجالت
ملی را در هنگام ارزیابی دیگران یا ارزیدابی دروندی خدود بدا     که او مغایرت چنین ع مشروط بر آن
ها و هنجارهای که به آن ایمدان دارد، درک کندد. ایدن شدرم موجدب نکدوهش،        مجموعه ارزش

شدود و در بیشدتر مدوارد، زمینده توبده، اصدالح و تدرمیم اعتبدار          غمگینی و پشیمانی انسدان مدی  
 کند.   او را فراهم می دهید صدمه

کند. تا بزرگترین سدرمایه   انسان قبل از ارتکاب جرم و اعمال قبیح شرم میبرعک ، گاهی 
معنوی خود را یعنی اعتبار، احترام، جایگاه معنوی، عزت و اقتدار خود را حف  کند. این نوع شدرم،  
بیش از نوع اول، در پیشگیری رفتارهای ناشایست و مجرمانه تدأثیر دارد. مدردم از شرمسداری در    

های میددانی نیدز مؤیدد ایدن      های رسمی. تحقی  کند، تا مجازات حساس تهدید میجامعه بیشتر ا
در  ازجملده گذار است.  نرریه است که شرم پیشینی بیش از شرم پسینی در پیشگیری از جرم تأثیر

آمد ناگوار  ین پیتر مهمبود آنچه را که  شده  خواستهاز جوانان  انگلستانیک نررسنجی دولتی در 
درصدد قضداوت و    55و  درصد مجازات ناشدی از جدرم را   10ی کنند، بند رتبهدانند،  دستگیری می

درصد تبلیغات و یا شرم از حضور در  12خود را و  دختر دوستخانواده و  مخصوصاًمذمت دیگران، 
 :John Braithwaite, 1989آمد ناگوار دستگیری به شدمار آوردندد. )   ترین پی یجددادگاه را 

69    ) 
ها، در این است  ناشایست و مجرمانه و شرم قبل از آناعمال تفاوت شرم بعد از انجام دادن 

صدورت   که شرم نوع اول، امر انفعالی و زمانمند است که آثار آن به دنبال ارتکاب عمل قبدیح بده  
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از ایدن نردر   شدود،   شود و بعدد از مددتی رفدع مدی     رویی در چهرۀ شخص شرمسار پدیدار می سرا
ارزشمند است که چنین انسانی قابلیت اصدالح را دارد کده از اعمدال مجرمانده خدویش پشدیمان       

کند. اما شرم ندوع دوم از فضدایل اخالقدی پایددار،      شود و زمینه توبه و اصالح او را فراهم می می
خردمندددان اسددت، چددون موجددب پرهیددز از رفتارهددای مجرماندده و    مددنش نیکددو و موردتقدددیر

های  شرم از زیبایی»فرماید:  شود. امام علی )ع( دربارۀ این نوع شرم می های اخالقی می اریناهنج
  (. 1/211: ج1366خوانساری، آقا جمال « )اخالق انسانی است

 شناسان    . انواع شرم از دیدگاه جرم2 
اساس نرریه جان بریت ویت استرالیایی، شدرم را بدر دو ندوع شدرم بددنام       شناسان، بر جرم

 اند:           تقسیم کرده 2ساز و شرم یکپارچه 1کننده
هدای   ها، مخصوصاً مجدازات  شرمی است که با تحمیل مجازات . شرم بدنام كننده؛1-2

جای آنکه عمل ارتکابی بزهکار طدرد شدود، خدود او از     آید. به حاصل میشدید و علنی، بر مجرم، 
او با جامعه قطع و اجبداراً عضدو از گدروه     طری  حب  از جامعه حذ  و روابی اخالقی و اجتماعی

تدرین سدرمایه    خورد؛ بدا بددنامی و تحقیدر، بدزرگ     شود و درنتیجه برچسب شرور می مجرمان می
فرهندگ   که تحت تأثیر خدرده  دهد و احتمال این معنوی، یعنی اعتبار اجتماعی خود را از دست می

فرهندگ   ، بیشتر است. حاکمیت خدرده ای شود  رو قرارگیرد و تبدیل به مجرم خطرناک و حرفه کج
ها و ناهنجارهای جامعه، در نردر او ارزش و امدر    شود که ضد ارزش مجرمانه بر رفتار او سبب می

انجامد.  کننده به میزانِ با تری از جرم می هنجار تلقی شود. به همین دلیل شرمنده سازی بدنام به
 ( 71: 1387و غالمی،  413 – 412: 1394)برنارد، و دیگران ،

در این ندوع شدرم، مجدرم از طرید  عددالت       كننده؛ و تلفیق ساز پارچه . شرم یک2-2
های ترمیمی محلدی،   ها و محافل گروهی، هیئت های گروهی، حلقه گری، نشست ترمیمی، میانجی

های بدیل حب ، آزادی مشروط، تعلی  مجدازات و...، دراِزای کدردار ناشایسدت شرمسدار      مجازات
صدورت عاد نده و    هدا بده   دیدگان جلب و صدمات آنان ترمیم و خسارات آن ت بزهگردد. رضای می

کدار،   گردد کده بدزه   ای مساعد می گونه تر، زمینه و شرایی به مهم شود و از همه  منصفانه جبران می
و ضدمن آگداهی از نادرسدتی     پدردازد  بدون طرد از جامعه، به ارزیابی اعمال بزهکارانه خویش می

اسدت و بدا ابدراز پشدیمان و       شود که چه زیانی به قربانی جرم وارد کرده توجه میرفتار خویش، م
شدود کده از ارتکداب مجددد چندین       کندد و متعهدد مدی    شرمساری، از قربانی جرم عذرخواهی می

شدود و تحدت تدأثیر     کار با جامعه قطع نمی رفتارهای پرهیز کند. به همین دلیل رابطه و پیوند بزه
                                                 

1. Stigmatic shaming. 

2. Reintegrative shaming.  
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گیرد. در فرایند این نوع شرمساری بده گفتده جدان بریدت ویدت،       قرار نمی فرهنگ مجرمانه خرده
شود که تا بار دیگر تدالش کندد    گیرد و او وادار می کار تحت کنترل بیشتر و مؤثرتری قرار می بزه
        (.John Braithwaite, 1989: 101- 103عنوان شهروند مطیع قانون درآید. ) به

 شناسی اخالقی با شرم در جرمهاي  ج( تفاوت شرم در آموزه
یت، وارد وشده، با شرمی که جان بریت  بینی یشپهای اسالمی  شرمی که در اخالق و آموزه

 های اساسی دارد:     است. تفاوت هشناسی کرد مباحث جرم
ۀ آن، دربددارشناسددی  هددر دو نددوع شددرمی کدده در جددرم زمااان شرمساااري؛ نظاار از. 1

کار را به دلیل رفتدار   پردازی شده است، مربوط به بعد از رفتارهای مجرمانه است. جامعه بزه یهنرر
که قلمرو شرمی  یدرحالکند.  مجرمانۀ او از طری  شرم بدنام کننده یا شرم بازپذیرنده، شرمسار می

مل شده است، هم شامل شرم پیشینی و هدم شدا   یهتوصهای اسالمی به آن  که در اخالق و آموزه
آن است که بدا شرمسدار کدردن     درصددلت شرم و حیا یشود. اسالم با تقویت فض شرم پسینی می

یدک ارزش   عندوان  بده مجرم )شرم پسینی( او را از تکرار جرم بازدارد و هم با نهادینه کردن شرم 
عمال اخالقی، افراد عادی جامعه را وادار کند که از ابتدای امر، شخصیت و روح بزرگوار خود را با ا

 ناشایست و مجرمانه آلوده نکنند.      

کننده، مفید و  شناسان، تنها شرم یکپارچه ساز و تلفی  انواع شرم مفید؛ بعضی جرم ازنرر .2
، 410::1394 آنان مردود است، )تام  برنارد و دیگران، ازنررکننده  مطلوب است و اما شرم بدنام

بیندی   های اسالمی به دلیدل پدیش   ولی در آموزه (72-70: 1387و غالمی، 378: 1390فیوناهینز، 
کننده، شرم بدنام کننده نیدز ضدروری اسدت.     های موجب شرم، افزون بر شرم تلفی  انواع مجازات

توان گفت که شرم طردکننده در کل مردود و مضر است و همۀ افرادی که از طری  مجازات  نمی
کده بدا قطعیدت و     ین ندوع شدرم درصدورتی   شوند. بلکه ا اند، مجدداً مرتکب جرم می شرمسار شده

حتمیت بر مجرمان تحمیل شود، برای پیشگیری عمومی و اختصاصی از جرم، امر ضروری است. 
ازنرر پیشگیری عمومی، بسیاری از افراد جامعه به ایدن دلیدل از رفتارهدای مجرمانده خدودداری      

یگداه اجتمداعی خدویش را از    های شرم طردکننده نشوند و اعتبار و جدا  کنند تا گرفتار مجازات می
بدود، بایدد، حدداقل     دست ندهند. افزون براین، اگر ضرر شرم بدنام کننده، بدیش از فوایدد آن مدی   

های موجب این ندوع شدرم را از قدوانین جزایدی خدود حدذ         بعضی از کشورهای جهان مجازات
 است. که تاکنون هیچ کشوری چنین سیاست کیفری را در پیش نگرفته کردند، درحالی می

جدرم   مجددد کننده، بسیاری از مجرمان را از ارتکداب   ازنرر پیشگیری خصوصی، شرم بدنام
خواهند بار دیگر تجربۀ تلخ مجازات و شرمساری مجدد را تجربه کنندد    دارد؛ چون آنان نمی بازمی

ا تد  کنندد  هدایی وادار مدی   و افزون براین، این نوع شرم مجرمان را به سمت اتخاذ تدابیر و فعالیت
رفته خود  جامعه از موضع طردکنندگی خویش دست بکشد و آنان اعتبار و جایگاه اجتماعی ازدست
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 مجددداً را ترمیم نمایند. البته ممکن است این نوع شرم برای برخی محکومان مضر باشد و آندان  
مرتکب جرم شوند. اما درمجموع فواید شرم بدنام کننده به دلیل پیشگیری عمدومی و خصوصدی،   

 بیشتر است.       راتب از ضررهای آنم به

ی، تنهدا بزهکداران اسدت،    شناسد  جدرم مخاطدب مسدتقیم شدرم در     . از جهت مخاطب؛3
کداران و عمدوم افدراد عدادی      های اسالمی اعدم از بدزه   شرم در آموزه مستقیم که مخاطب یدرحال

تدر از شدرم    وسیع مراتب بهجامعه است. قلمرو پیشگیری و جنبه اصالحی شرم در اخالق اسالمی 
 ی است.شناس جرم ازنرر

شناسدی، تنهدا،    کنندۀ مرتکبان اعمال بزهکارانه، در جرم نا ران سرزنشناظران؛  ازنظر. 4
های اخالقی، افدزون   که نا ران از دیدگاه آموزه یدرحالافراد جامعه و وجدان اخالقی آنان هستند، 

اهلل نیز هسدتند. قددرت شدرمنده سدازی     یاءاولبر مردم و وجدان اخالقی، خداوند متعال، مالئکه و 
یجده  درنتشناسی بیشدتر اسدت و    های دینی، در مقایسۀ با شرم در جرم بزهکاران، از دیدگاه آموزه

 شود.     پیشگیری از جرم به نحو مؤثرتری انجام می
تدر از شدرم از منردر     دامنده شدرم از دیددگاه اخدالق اسدالمی، وسدیع       . از نظر قلمارو؛ 5
شدود،   شناسی انسان تنها در برابر رفتارهای بزهکارانه خود شرمسار مدی  در جرمشناسی است.  جرم

در حالی که از نرر اخالق اسالمی، انسان باید از هر نوع عمل ناشایست و گناه شرم کندد، حتدی   
 انحرا  و بزه به شمار نیاید.  شناسی، اگر آن رفتار در جرم

 جرم    در پیشگیري ازد( تبیین چگونگی تأثیرگذاري شرم 
شناسی و اخالق اسدالمی در حدوزه شدرم و پیشدگیری از      بعد دیگری که در باب تمایز جرم

جرم قابل واکاوی است، تبیین چگونگی تأثیرگذاری شرم در پیشگیری از جرم و مراتب آن است؛ 
شدود و   دیگر تبیین این امر که شرم چگونه و با چه کیفیتی باعدث پیشدگیری از جدرم مدی     بیان به

شناسدی و   توان این امر مهم را از دو منردر داندش جدرم    و نیکوترین شرم کدام است. می بهترین
 دانش اخالق اسالمی بررسی کرد.  

 شناسی  . تبیین چگونگی تأثیرگذاري شرم از منظر دانش جرم1

که دربارۀ اصل تأثیرگذاری یک عامل در وقدوع جدرم،    شناسی، افزون براین های جرم نرریه
شناسان هر شرمی را در  کنند. بعضی جرم کند، کیفیت تأثیرگذاری آن را نیز تبیین می  ا هارنرر می
دانند، بلکه تنها، شرم بازپذیرنده و پیوندسداز بدا جامعده را بدرای       وقوع جرم مؤثر نمی پیشگیری از

زندی،   هدای همچدون، برچسدب     دانند؛ شرم طردکننده را برمبنای نرریه پیشگیری از جرم مؤثر می
آورند؛ افزون براین، این ندوع شدرم موجدب محرومیدت شدخص       زا به شمار می ، جرمفرهنگ هخرد

کده شدرم    شدود. حدال جدای ایدن سدؤال وجدود دارد       شرمسار از تأمین نیازهای اساسی خود مدی 
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بازپذیرنده چگونه و براساس چه مکانیزمی در پیشگیری از جرم مؤثر است؟ در پاسخ به این سؤال 
 کنترل بهره گرفت.توان از نرریات  می

تِرَوی  هیرشی معتقد است که چهار عامل پیوستگی، درگیر بدودن، تعهدد )پدای بنددی( و     
اسدت.  « پیوسدتگی »هدا عامدل    ترین آن شود و مهم اعتقاد، موجب کنترل افراد از ارتکاب جرم می

ی و ها، پیوندهای اجتماعی و عاطفی انسان به افراد مهم و حساسیت شخص به رأ انواع وابستگی
شوند؛ مانند دلبستگی و پیوند انسان به  ۀ او، سبب کنترل فرد از ارتکاب جرم میدربارنرر دیگران 

چنین پیوستگی شخص به نهادهایی چون مدرسده، دانشدگاه،    ین، دوستان، همکاران و... و هموالد
(. بده  209: 1383شود )ویلیامز و دیگران،  و...، باعث بازدارندگی از رفتارهای بزهکارانه می  باشگاه

به  برعک تر باشند، ارتکاب جرم کمتر و  یقوها،  ها و نرارت یبستگ دلهر میزانی که این روابی، 
تر باشند، ارتکاب جرم بیشتر خواهند بود. شرم به د یدل زیدر هدم مکمدل      ای که ضعی  هراندازه

ثرتر و هدا بده نحدو مدؤ     یبسدتگ  دلشدود کده    و هم سدبب مدی   ها است کنترل از طری  وابستگی
            شود:     تری، موجب کنترل از ارتکاب جرم  آسان

ی عاطفی و روابی تنگداتنگی  بستگ دلها  است در نزد افرادی که به آن درصددانسان . 1-1
آوری را انجدام دهدد    خواهد عمل شدرم  دارد، اعتبار داشته باشد و به همین علت چنین انسانی نمی

 ها را به دنبال داشته باشد. کند و نکوهش آن دار خدشهکه اعتبار او را در نزد آنان 
کده بده انتردارات و      کندد  . وابستگی اجتماعی این احسداس را در شدخص ایجداد مدی    2-1
ها دلبستگی و روابی تنگاتنگی دارد پاسخ مثبت دهد و با رفتارهدای   های افرادی که به آن خواسته

(. 72، 1387ی خود موجب ناراحتی و شرمندگی خود و اقدوام خدویش نشدود )غالمدی،     ضداجتماع
اندکی در شرمسار کدردن دیگدران مشدارکت     احتمال بهافرادی که وابستگی کمتری به هم دارند 

 Ekaterinaشدوند )  کنند و از نحوه واکنش دیگران نسبت به رفتار نادرست خود نگران مدی  می

and other2005: 404 هدا را   همدین دلیدل بعضدی اشدخاص در حضدور افدرادی کده آن       (. به
شناسند و نسبت به آنان وابستگی ندارند، کمتر از رفتار ضد ارزشی و مجرمانۀ خود شدرمنده و   نمی

 شوند.    شوند و در بعضی موارد با خیال راحت در حضور جمع مرتکب جرم می زده می خجالت
های اجتماعی خود مانند اعتماد، شدهرت   مایهمقصود از تعهد آن است که انسان به حف  سر

خوب، و اعتبار اجتماعی که از طری  تحصیل، تجارت، شغل، خانوادۀ خوب و... در جامعده کسدب   
و متعهد باشد و با رفتارهای مجرمانه و سپ  دستگیری از سدوی پلدی  ایدن     پایبندکرده است، 

 (.  210: 1383)ویلیامز و دیگران، سرمایه اجتماعی را از دست ندهد 
کند؛ چون در بیشتر موارد شرم انسدان ایدن    خوبی تقویت می شرم این عامل کنترل را نیز به

خواهد با رفتارهای بزهکارانه، اعتبار اجتماعی خود را که سرمایه بزرگی  شود که نمی امر ناشی می
 رود، از بین ببرد.  برای او به شمار می
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د اجتماعی و قانونی است؛ قواعدی که در نگاه افدراد  ح  بودن قواع مقصود از اعتقاد، باور به
(؛ بده بیدان   207: 1390جامعه، بازتاب نوعی وفاق اخالقی کلی در درون جامعه است )فیونداهینز،  

ح  بودن قواعد قدانونی بده دلیدل     تر منرور از اعتقاد آن است که انسان به مشروعیت و به واضح
اخالقی به پیروی از این قواعدد داشدته باشدد. در اعتقداد     ها ایمان داشته و تعهد  عاد نه بودن آن

عنصر اساسی، احترامی است که فرد برای نرام ارزشی مشترک خود قائدل اسدت. هرچده میدزان     
اساس این قواعد بیشتر باشد، احتمال پای بنددی بده ایدن قواعدد      اعتقاد به درست بودن رفتار بر

 (.210: 1383شود. )ویلیامز و دیگران،  بیشتر می
که افراد جامعه، مقررات حاکم در  شود. هنگامی شرم نیز موجب تقویت این عامل کنترلی می

آورند، از عددم   ها را عمل ناشایست به شمار می ح  بدانند، نقض آن جامعه را مشروع، عاد نه و به
ان کنند و در صورت نقض این مقررات، خود را در برابر وجدان و دیگدر  رعایت این قواعد شرم می

 نمایند. زده احساس می شرمسار و خجالت
توان در تبیین بازدارندگی و پیشگیری شرم، از نرریۀ خودکنترلی نیز بهدره بدره بدرد. در     می
عندوان نرریده عمدومی جدرم،      هیرشی و گات فردسون نرریه دیگری را بده  1990های  آغاز سال

ایین بودن درجه خودکنترلی افراد موجب آن، شیوع جرایم در جامعه، ریشۀ در پ مطرح کردند که به
وپرورش جامعده، خدوب    دارد. در چنین افرادی پلی  باطن یعنی وجدان در فرایند تربیت و آموزش

پایین فدرد مجدرم مشدهور اسدت.      -خود انترامی -نهادینه نشده است. این نرریه به خودکنترلی
مندافع شخصدی و   ها معتقد بودندد کده آمدوزش بدرای تقویدت وجددان فدرد، محددود کدردن           آن

پدذیری در دوران کدودکی    پذیری از طری  خودکنترلی ضروری است. اگر تربیدت و جامعده   جامعه
شدود.) نجفدی    ناکافی باشد، سطح خودکنترلی ضعی  و  موجدب بدروز رفتارهدای بزهکارانده مدی     

 (     214 -211: 1383و ویلیامز و دیگران،  1294: 1391ابرندآبادی، 

 ذاري شرم بر پیشگیري از جرم از منظر اخالق اسالمی   . تبیین كیفیت تأثیرگ2
شدود کده شدرم از ایدن نردر موجدب        های، مربوط به شدرم اسدتبناط مدی    از مجموع روایت

شود که این گونه اعمال، بزرگترین و ارزشدمندترین سدرمابه    پیشگیری از رفتارهای بزهکارانه می
خواهدد بدا رفتدار هدای ناشایسدت و       انسدان نمدی  بدرد؛   معنوی انسان را در دید نا ران از بین می

تدرین سدرمایه    مجرمانه، جایگاه معنوی، اعتبار، احترام و شخصیت خدود را از دسدت دهدد. مهدم    
انسانی، شخصیت، جایگاه اجتماعی و معنوی اوست. هر انسان عادی در طدول حیدات    معنوی، هر

کند کده آن را حفد     ود کوشش میکسب این سرمایه معنوی است و ثانیاً با تمام وج درصدداو ً 
تدرین ندا ران    کند، تا در نزد نا ران یعنی خداوند، وجدان، اولیاءاهلل، مخصوصاً مردم که محسوس

بین رفتارهای او در طول حیات هستند، احترام و اعتبار داشته باشد. روابی و تعامل او بدا آندان    ذره
و تعامل در نزد دیگران جدذاب و محبدوب    دچار اختالل نشود. انسان از طری  این سرمایه معنوی
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 کند.    شود. منافع و مزایای اجتماعی و معنوی بسیاری از طری  آن کسب می می
ترین فضایل اخالقی است. کسی که آراسدته   افزون براین براساس روایات شرم یکی از مهم

ه رفتارهدای  به این فضلیت باشد، واجد بسیاری از فضایل اخالقدی دیگدر خواهدد شدد و در نتیجد     
کارانه و اعمال ناشایست خودداری خواهد کرد. از باب نمونه در سخنان پیشوایان دینی از شرم  بزه
(، وسیله رسدیدن بده هدر زیبدایی و     434 /11: ج 1409رأس مکارم اخالقی )حر عاملی،  عنوان به

ل هدا یداد شدده اسدت )آقدا جمدا       کلیدد همده خدوبی   و ( 466/ 8: ج 1408ندورى،   نیکی  )محدث 
، شدرم  دلیل ارتباط شرم با فضدایل اخالقدی آن اسدت کده ماهیدت      .(93/ 1ج  :1366، خوانساری

 اعمدال  انجدام  بازدارندگى از اعمال ناشایسدت،  این قهراً رفتارهای ناشایست است وبازدارندگى از 
(. در سخنان پیشوایان دینی بر ایدن  155: 1380،دیلمی) داشت. خواهد پى در ها را و فضیلت نیک

کداری   جنبه بازدارندگی شرم تأکید فراوانی شده است. امام علی )ع( فرموده است: شرم مانع زشت
و عامدل   منشأشرمی  یب در سخنان پیشوایان دینی برعک و  (28: 1376)لیثی واسطی،  شود. می

که از )نعمت( شدرم   آن»پیامبر اکرم )ص( فرموده است: همه انحرافات و شرور معرفی شده است. 
فرمایدد:   (. علی )ع( مدی 336/ 68: ج 1403)مجلسی، « م شد، تمام وجود او شر و بدی استمحرو

شرورترین مردم کسی است که از دیگران شدرم نکنندد و از خداوندد سدبحان نترسدند)آقا جمدال       
 پیددامبران هدداى مثددل از»سددت: ا نیددز فرمددوده )ص(اکددرم پیددامبر (. 87/ 7: ج 1366خوانسدداری، 

 خدواهی  یمد  کارى هر نداشتى شرم وقتى: است نمانده جاى بر مردم سخن این جز السالم، یهمعل
 (. 56/ 2: ج 1378)ابن بابویه، « بکن

کند، نشانه کرامت نف  اوست. فضایل  از سوی دیگر کسی که از اعمال ناشایست شرم می
ی است که تأثیر متقابل در تقویت همدیگر دارد. از یکسو کرامدت نفد  یکدی از    ا گونه بهاخالقی 
ای خود موجدب تقویدت کرامدت نفد  و      ی شرم است و از سوی دیگر شرم مکرر به نوبهمنشأها

 ت شدرم از کما ت جوانمردى، این است که از خود»فرماید:  شود. امام علی )ع( می جوانمردی می
یا دیگران را »که انسان خود را شرمسار  یهنگام(. افزون براین، 472: 1376)لیثی واسطی «  یدکن

قبول هسدتند،   یرقابلغصورت عادی  بیند، از چیزهای که به کند یا کسی را شرمسار می شرمنده می
و از اینکه از سدوی دیگدران شدرمنده شدود،      شود یمتقویت  ها آنیابد وجدان  آگاهی بیشتری می

 (.  Botchkovar and other 2005: 403« )ترسند یمبیشتر 

 ها( مراتب شرم از نظر اخالق اسالمی
شرم از دیدگاه اخالق اسالمی دارای مراتب و درجاتی است که وجده تمدایز دیگدری میدان     

های دینی، شرم از خداوندد   آموزه موجب بهرود؛  شرم در اخالق اسالمی و جرم شناسی به شمار می
سبحان، در مقایسه با شرم از مردم، شرم از وجدان و هر نوع شرم دیگر، بهترین نوع شرم، معرفی 

بهتدرین ندوع   »شده است. امام علی )ع( شرم از خداوند متعال را بهترین شرم معرفی کرده است: 
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(؛ چدون  87/ 7: ج 1366نساری، )آقا جمال خوا«. شرم آن است که انسان از خدای خویش بشرمد
از دیدگاه اسالم، خداوند متعال موجود باعرمتی اسدت کده هدیچ موجدود دیگدری بده بزرگدی او        

آفریننده جهان در نرر مؤمنان بسیار باعرمدت و  »رسد. امیرالمؤمنین علی )ع(: فرموده است:  نمی
هر میزانی که احتدرام،  (. به 303: 1414)سید رضى، «. موجودات دیگر از دید آنان کوچک هستند

های او برای انسان، بیشتر باشد، شرم ناشی از اعمال انحرافی در  عرمت و اهمیت نا ر و بخشش
محضر او شدیدتر و تأثیر شرم در پیشگیری از رفتارهای ناشایسدت بیشدتر خواهدد بدود. )مصدباح      

خددای   را در محضدر  معال (. افزون براین، انسان معتقد به خدا )ج( خود و تمام300: 1387یزدی، 
(. با این اعتقاد 14)عل ، «  بیند مى را چیز همه خدای متعال داند که نمى انسان آیا»داند.  می متعال

تواند در تمام نقاط عالم هستی، مکان خلوتی را بیابد که با خیال راحدت و بددون نردارت     فرد نمی
، حتی، از نیات، و مقاصد قلبی همیشگی خداوند )ج(، عمل ناشایستی را انجام دهد. خدای سبحان

« !اسدت؟  آگداه  آندان  بدرون  و درون اسرار از خداوند متعال دانند نمى ها این آیا»انسان آگاه است. 
( از سوی دیگر، شرم انسان از خدای سبحان در خلوت و جلوت، محصول چنین نردارت  77)بقره، 
مدار آن است که ح   سان دینچنین نهایت کوشش ان ( هم120: 1386جانبه است )انصاریان،  همه

بندگی و اطاعت از خداوند متعال را ادا نماید. از انجام دادن اعمالی که موجب خشم و غضب الهی 
کند. عالوه براین، شدرم از خداوندد متعدال، نشدانه      شود، شرم می و دوری از مقام ربوبیت الهی می

اشایست را به دنبال دارد. در داری شخص است که همه فضایل و ترک همۀ اعمال ن ایمان و دین
داری در آراسته شدن انسدان بده زیدور     یندۀ تأثیر ایمان و دربارروایات فراوانی از پیشوایان دینی 

بیشدتر بدودن شدرم    »بداره فرمدوده اسدت:     یندراشرم وارد شده است. از باب نمونه امام علی )ع( 
ز خداوند متعال که نیکدوترین  (. شرم ا257: 1366 تمیمى آمدى،«. )شخص به دلیل ایمان اوست

 شناسی غیردینی وجود ندارد. رود در جرم شرم به شمار می
بعد از شرم از خداوند، بهترین شرم در مقایسه با شرم از مردم، شرم از وجدان اسدت کده در   

(، وجدان در هنگام ارتکداب  2است ) قیامت،  ادشدهی« نف  لوّامه» عنوان بهاز وجدان  میقرآن کر
پدردازد و او را سدرزنش، محاکمده و شدرمنده      رفتار انسدان مدی   نقد بههکارانه و ناشایست رفتار بز

موارد بارها تجربه کرده است. اگر زشتی رفتدار   گونه نیاکند. هر انسانی شرم از خویشتن را در  می
یابد که انسان از تمام وجدود   بزهکارانه شدید باشد، این سرزنش و شرمساری به میزانی تشدید می

فشار شدید وجدان، خودکشی یا خود را تسلیم دادگاه کند.  براثرشود و ممکن است  ود متنفر میخ
/ 2: ج 1366)آقا جمال خوانساری، « بهترین شرم، شرم از خویشتن است» علی )ع( فرموده است:

چنین علی )ع( ، فرموده است: اوج شرم، این اسدت کده آدمدی از خدودش شدرم کندد.        هم (.422
(؛ چون شرم از خویشدتن در هدر دو حالدت خلدوت و جلدوت موجدب       236: 1366)تمیمی آمدی، 

شدرم از دیگدران تنهدا در وضدعیتی کده       کده  یدرحالشود،  پیشگیری از جرم و عمل ناشایست می
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. افدزون بدراین،   دارد یبدازم د ببیندد، او را از عمدل بزهکارانده    انسان، دیگران را نا ر اعمدال خدو  
: 1407ی از دیگران شرم خواهد کدرد. )شرباصدی،   اول  یطر بهانسان از خود شرم کند،  که یهنگام

وجدان، نه ترس از مدذمت دیگدران، از    حکم به(. از سوی دیگر شخصی که از روی اراده، 92/ 1ج
کند، نشانه روح بزرگوار و آراسته بودن او بده زیدور    ودداری میرفتارهای بزهکارانه خود، شرم و خ

هدای اخالقدی، از طرید  تعلدیم و      کند که ارزش ی ثابت میخودکنترلفضایل اخالقی است. با این 
تربیت صحیح، در او نهادینه شده است. به د یل فوق شرم از خدود بده فرمدوده امدام علدی )ع(،      

الحدیدد،   ( خردمندی، پیدروی از عقدل )ابدن ابدی    472: 1376حاکی از جوانمردی، ) لیثی واسطی، 
 (. 265/ 20: ج 1404الحدید،  (، نهایت ادب  انسان است )ابن ابی338/ 20: ج 1404

ترین نا ران بدرای   ترین مرحلۀ شرم از دیدگاه اسالم، شرم از مردم است که محسوس پایین
رفتارهای بزهکارانه و سازنده از نرر اخالقی  اعمال انسان است و برای بسیار از افراد، بازدارنده از

 است.   
تبیین بیشتر چگونگی تأثیرگذاری شرم بر پیشگیری از جرم نیازمند تبیین و تحلیدل دقید ،   

    شود.  ها و عوامل مؤثر بر کارکرد شرم است که در ادامه بررسی می مؤلفه

 و( عوامل مؤثر بر كاركرد پیشگیرانۀ شرم
(، نقدش مهمدی در   91/ 1: ج 1407ر فطدری انسدانی )شرباصدی،    یدک امد   عندوان  بهشرم 

تواندد    عوامدل بیروندی و دروندی دیگدری مدی      وجدود  نیبداا پیشگیری از رفتارهای مجرمانه دارد؛ 
اثربخشی آن را تشدید یا تضعی  کندد. در واقع وجوه دیگری تمایز دینی و غیردینی شرم نیدز در  

ی، ندوع فرهندگ حداکم بدر     دار نید ازجملههای  مؤلفههمین عوامل است.  در این میان عوامل و 
بسدیاری دارد.   ریتأثدر تقویت و کارکرد مؤثر پیشگیرانه شرم فطری،  نف  عزتجامعه، نوع جرم، 

شدود بده نحدو مدؤثرتری در      در صورت تحق  این عوامل، کارکرد پیشگیرانه شرم مضداع  مدی  
کند. بده همدین دلیدل شدناخت ایدن       می مقایسه با شرم فطری، از رفتارهای بزهکارانه پیشگیری
 عوامل برای تأثیر کارکرد پیشگیرانۀ شرم، ضروری است. 

 داري و خداباوري یند. 1
ز عامل قدوی، تدأثیر مهمدی، در کدارکرد پیشدگیرانه شدرم ا       عنوان بهداری افراد جامعه  یند

بدر شدرم از افدراد     ، عدالوه دار دیدن انسان  و روایات، اساس آیات قرآن دارد. بر رفتارهای انحرافی
شرمد و اعتقاد به نرارت آنان موجدب   نیز میاهلل  مالئکه و اولیاءجامعه و وجدان، از خداوند متعال، 

 شود.  شرم از ارتکاب اعمال ناشایست و مجرمانه می
دار، افزون بر شرم از خداوند متعال، اعتقاد دارد کده   های اسالمی، انسان دین اساس آموزه بر
اره نا ر اعمال او هستند و در خلوت و جلوت به ثبت اعمال نیک و زشدت انسدان   همو  دو فرشته
 فرمایدد:  متعال در قدرآن کدریم مدی    اوندخد شود.  . شرم از آنان نیز مانع ارتکاب جرم میاند مشغول
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شنویم و فرشتگان  شنویم؟ بلی می آنان را نمی درگوشیما اسرار دل و سخنان  اند کردهآیا گمان »
 از باید شما از هریک»(. پیامبر اکرم فرموده است: 80)زخر ، « نویسند آنان حاضرند و میما نزد 

 و شدب  کده  خود خوب همسایه دو از که همچنان کند، شرم که همیشه با او هستند، اى فرشته دو
   .(656 :1382پاینده، « )کند مى شرم هستند کنارش در روز

از تمدام   در دنیدا  اهلل نیزاولیای  تعال و فرشتگان،اساس آیات و روایات افزون بر خداوند م بر
 را خدود  و ائ  و اعمال بگو»فرماید:  باره می قرآن کریم دراین  شود. اعمال خوب و بد ما آگاه می

« دیدد  خواهند را شما اعمال مؤمنان هم و رسول او هم و خدای سبحان هم بدانید و دهید، انجام
 خداوندد  سدوی  بهفرشتگان بخواهند عملی را  که آنگاه: »فرموده است امام صادق )ع((. 105 )توبه،
)پیشدوایان   هدا  آن تدک  تدک کنند و سدپ  بدر    با  ببرند، نخست بر امام زمان )ع( عرضه می )ج(

عرضده   سدبحان  بدر خداوندد   ازآن پد  شدود و   بر رسول خدا )ص( عرضه مدی  که اینمعصوم( تا 
  .(387: 1411طوسی، «)شود می

دیدگاه مذهبی موجب پیشگیری از ارتکداب هدر دو ندوع جدرم قدراردادی و       سبر اساشرم 
شود؛ چون معیار قبح و ناشایست بودن عمل، دین و مذهب است؛ از دیدگاه دیندی هدر    طبیعی می

رود. با ارتکاب هدر   دو نوع عمل مجرمانه که از سوی حکومت جرم انگاری شود، گناه به شمار می
 زده خجالدت برابر خداوند متعدال و مالئکده و اولیداء الهدی شدرمنده و      نوع گناه، انسان خود را در 

 کند. احساس می

 باال نفس عزتمندي از  بهره. 2
بیشتر، در کارکرد پیشگیرانه شدرم تدأثیر مهمدی دارد؛ چدون،      نف  عزتبرخورداری افراد از 

بها را بدا   است، این گوهر گران قائلانسان دارای فضیلت شرم، برای خود ارزش و احترام بیشتری 
علدی )ع(   کند و خود را در میان مردم رسوا و شرمسار نخواهدد کدرد.   رفتارهای انحرافی نابود نمی

« کندد  نمدی  خدوار بدا گنداه   را هر ک  نفسش نزد او گرامدی باشدد، آن   »باره فرموده است:  یندرا

نیسدت،   قائلو اعتباری برعک  کسی که برای خود ارزش  .(339/ 11: ج 1408 محدث نوری،)

کسی که نفسش »احتمال هر نوع جرم و رفتار ناشایست از او بعید نیست؛ علی ) ع( فرموده است: 
کرامت ذاتی (. 483 :1363، ابن شعبه حرانى« )در نزد او حقیر باشد، از شر او در أمان نخواهی بود

که موجب پیشگیری از اعمال  ینا آورد. شرم عالوه بر وجود می به دنبال خود شرم را در انسان به
شود. علدی )ع(   آورد و موجب تقویت آن می شود، کرامت اکتسابی را نیز به دنبال می ناشایست می

لیثدى   ). «اسدت  بزرگدوارى  و نجابدت  شرم پیشه کن؛ زیرا شدرم نشدانه  »بارۀ فرموده است:  یندرا
چون شرم ناشی از روح کریم و متعالی اسدت از طرید  آن، همده مکدارم      .(335: 1376، واسطى

فرمایدد:   باره می یندراشود. علی )ع(  های انسانی تأمین می های روحی و منش اخالقی و بزرگواری
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 (. 86/ 7: ج 1366)آقا جمال خوانساری،« هاست خصلت ها و نیکوترین  شرم همۀ بزرگواری»

 . قبح عرفی عمل مجرمانه3
دهد که رفتار مجرماندۀ در نردر مدردم،     از ارتکاب جرم در صورتی برای انسان را می شرم

یرآمیز باشد. به هر میزانی که قبح عمدل  تحقو  هناشایست و قبیح و مجازات ناشی از آن رسواکنند
مجرمانه بیشتر باشد، به همان انددازه، شدرم ناشدی از آن شددید خواهدد بدود. بندابراین، یکدی از         

مؤثر در کارکرد پیشگیرانه شرم، شدید و ضعی  بودن شرم ناشی از جرم، میدزان قدبح   های  مؤلفه
 جرم در انرار عمومی است. 

شوند؛ جرایم نوع اول، بار ارزشدی ندارندد و    جرایم بر دو دستۀ قراردادی و طبیعی تقسیم می
ننددگی، اداری،  شوند مانند جدرایم راهنمدایی و را   بینی می برای برقراری نرم در جامعه پیش صرفاً

 بر اسداس (. شرم 10/ 1: ج 1380مالیاتی، فرار از پرداخت عوارض گمرکی و... )قیاسی و دیگران، 
در پیشگیری این نوع جرایم تأثیر نددارد. ولدی دسدته     دیدگاه غیرمذهبی، برخال  دیدگاه مذهبی،

از ارتکداب برخدی   رود. رسوایی، شرمندگی ناشی  از جرایم از نوع اعمال ناشایست به شمار میدوم 
ی شدید است که انسان دوست دارد زمین شکافته شود و داخل آن سقوط کندد،  قدر بهاین جرایم، 

تا شاهد رسوایی و خجالت ناشی از رفتار مجرمانۀ خود در انرار عموم نباشد. لذا تدرس از گرفتدار   
ی از ایدن  شدن در چنین شرمساری و بدنامی و از دست دادن اعتبدار اجتمداعی، موجدب پیشدگیر    

 شود.  جرایم می
فرهندگ، دیدن و    بدر اسداس  گیری جرایمی نقش مؤثری دارد کده   در پیش مخصوصاًشرم 

رود. مانند جرایم جنسدی در میدان    ین اعمال به شمار میتر زشتاعتقادات مذهبی در نزد مردم، از 
 رود.  ترین اعمال به شمار می مسلمانان، قتل، سرقت که در عر  مردم از ناشایست

 . نهادینه شدن فرهنگ شرم در جامعه               4
برای کارکرد پیشگیرانه مؤثر عمومی شرم در پیشگیری از رفتارهدای بزهکارانده، حاکمیدت    

هدای خداص از    فرهنگ شرم و نهادینه شدن آن در جامعه، امر ضروری اسدت. اگدر بتدوان گونده    
هدای درگیدر    فدراد در برخدی از فعالیدت   هنجارها و فرهنگ را در درون جامعه ایجاد کدرد، آنگداه ا  

( 379: 1390شود. )فیونا هیندز،   نخواهد شد و موجب احساس شرمساری از رفتارهای نادرست می
نردام   بدر اسداس  کنند که ایدن اعمدال را    در صورتی از اعمال انحرافی خودداری میبیشتر مردم 

که زشتی و ناشایستی جدرایم در   خود، رفتار قبیح بدانند. به هر میزان موردقبولاخالقی و ارزشی 
یابدد. بده همدین     فرهنگ عمومی مردم بیشتر شود، به همان اندازه شرم ناشی از آن افزایش مدی 

انگاری رفتارهدا، قدبح انگداری جدرایم در فرهندگ       گیری از جرایم، عالوه بر جرم دلیل برای پیش
هدا، امدر ضدروری     اری آنانگد  جلوگیری از تضعی  قبح منرور بهتدابیری  گرفتن یشپعمومی، در 

گدرفتن تددابیر زیدر ضدروری      در پیش ها آنو جلوگیری از تضعی   است. برای قبح انگاری جرایم
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  است: 
هدای   ی و آموزش جامعه از طری  بیان مبانی جدرم انگداری؛ یکدی از راه   ساز فرهنگ. 1-4

های جمعی، فیلم، مقدا ت،   انگاری از طری  رسانه مؤثر برای حف  قبح جرایم، توضیح مبانی جرم
همدۀ جدرایم،    واقعداً منطقی و مستدل است. تا مردم قانع شدوند کده    صورت بهکتاب و سخنرانی 

  ها شرم کنند.  یجه از ارتکاب آندرنتاعمال قبیح و ناشایست است و 
انگاری اعمال مجرمانه؛ قبح رفتارهای مجرمانه، سد بزرگدی   قبحپیشگیری از تضعی  . 2-4

ست. چون تنها، در این صورت است کده آندان،   ها آنبرای خودداری عموم افراد جامعه از ارتکاب 
ی  تضدع کنند. عوامل زیر موجب پیشگیری از  ارتکاب جرایم را مایه شرم و رسوایی خود تلقی می

        شود:        انگاری جرایم می قبح
ارتکداب جدرایم و اعمدال    پیشگیری از شدیوع و توجیده ارتکداب جدرایم؛ در کدل       .1-2-4

ی شرم و ساز فرهنگیج آن را از انسان سلب و به تدر بهشود و  ناشایست، موجب تضعی  شرم می
گدری سدبب    کند؛ شیوع جرایم، همراه با توجیه  قبح انگاری جرایم، در جامعه، آسیب جدی وارد می

رسدد   ی میجا بهکنند و سرانجام کار  یج در انرار عموم، عمل عادی جلوه تدر بهکه جرایم  شود، می
( و ایدن امدر،   8کندد.)فاطر،   که به فرموده قرآن کریم، این رفتارها در نرر مردم زیبا و نیکو جلوه 

های جامعه را به دنبال دارد. به همدین دلیدل در جامعده اسدالمی      تغییر تدریجی فرهنگ و ارزش
افدزایش شدیوع   » (244: 15، ج 1413تراهر به منکرات و تجاهر به فس  حرام است.)سدبزواری،  

های انحرافی در یک جمعیت احتما ً باعث اختالل در توانایی جمع بدرای شرمسدار کدردن     ارزش
 ,Lonnie m.Schaible and Lorine A «.)شدود  افراد بده دلیدل رفتارهدای انحرافدی مدی     

number 52: 111  ) 
ها به تدریج، قبح  مرتکبان جرایم که با رفتار خود، از آن. حتمیت و قطعیت مجازات؛ 2-2-4

قدانون و از سدوی محکمدۀ باصدالحیت محکدوم و       بر اسداس کنند، باید در اسرع وقت  زدایی می
 دیگران نیز تشوی  به ارتکاب جرم خواهند شد. وگرنهمجازات شوند 

های عمومی و همۀ کداربران   جرم از سوی رسانهتقبیح رفتارهای مجرمانه؛ ارتکاب  .3-2-4
وسیع محکوم و تقبدیح شدود و افکدار عمدومی، علیده جدرم        صورت بهفضای مجازی و اجتماعی 

 ی شود.    ساز فرهنگ، انگاری جرایم ارتکابی تحریک تا در راستای قبح
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 نتیجه گیري
است، ولی صر  اتکا به  ریناپذ اجتنابهرچند وجود نهاد رسمی کیفر در جوامع امروزی امر  

توان از ارتکاب جرایم پیشگیری کرد. شرم  ی اخالقی چون شرم، نمیها ارزشآن، بدون احترام به 
 ی نقش مهمی در پیشگیری از جرایم دارد. شناس جرمهای دینی و  آموزه ازنرر

سدت  شناسی دارای انواع بیشتری ا های دینی در مقایسه با شرم از دیدگاه جرم شرم در آموزه
 ی با معیار دقی  مشخص شده است.خوب بهو اقسام مذموم و ممدوح آن  

شناسی، به گونه مؤثرتر از رفتارهای  های دینی در مقایسه با شرم از منرر جرم شرم در آموزه
ی محددود بدر   شناسد  جدرم کند. چدون او ً: قلمدرو اندواع شدرم از دیددگاه       مجرمانه، پیشگیری می

شرم پیشینی و غیرمجرمدان   و شاملارتکاب عمل مجرمانه( است  ی پسینی )شرم بعد ازشرمسار
های دینی، عمومیت دارد؛ شامل هر دو نوع شرم پیشدینی   شرم براساس آموزه که یدرحالشود  نمی

 شود. و پسینی می
و ناشایسدت   نف  عزتی، کرامت دار نیدها و عواملی چون  های دینی، مؤلفه ثانیاً: در آموزه

در  کده  یدرحدال کندد.   بودن جرایم قراردادی وجود دارد که کارکرد پیشگیرانه شرم را مضاع  مدی 
 ها موجود نیست.  شناسی غیردینی، این عوامل و مؤلفه جرم
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 ینوع مقاله: پژوهش
 147 - 170صفحات 

 از نگاه شاردن هیدر دورة صفو انیرانیا یاخالق اجتماع
 

 1 یشهر یجواد عابد دیس
 2کجبا   اکبر یعل
 3 نژاد دهقان یمرتض

 4 چلونگر یمحمدعل
 چکیده

موضوع این پژوهش اخالق اجتماعی ایرانیان در دورۀ صفویه از نگداه شداردن مدی باشدد. اخدالق      
فردی و اجتماعی بخش مهمّی از فرهنگ عمومی هر جامعه ای را تشکیل می دهد. از سوی دیگر اخالق 

ندیشدمندان  در طول تاریخ دارد. به اعتقاد بسیاری از ا هر ملّتیاجتماعی تأثیر گذاری فراوانی بر شخصیّت 
سالۀ حکومت صفویان تأثیری غیر قابل انکار بر فرهنگ مردم ایران به جا نهاده که بدا انددکی    220دورۀ 

تأملی می توان آثار آن را در زندگی و روحیّات امروزی مردم ایران نیز تشخیص داد. صدفویان بدا رسدمی    
رات قابدل مالحرده ای در   نمودن مذهب تشیّع و تالش در راه گسترش آموزه های شدیعی موجدب تغیید   

فرهنگ ایرانیان گشتند. شاردن جواهر فروش فرانسوی شرح مشاهدات و اطالعات خود در مورد ایدران و  
ایرانی را با دقّت فراوان نوشته است که به اعتقاد مورخان از اصلی ترین منابع شناخت دورۀ صدفویه مدی   

ایران در دوران کنونی مستلزم شناخت صحیح  باشد. لذا بررسی زمینه های تاریخی اخالق اجتماعی مردم
از روند شکل گیری این موضوع به خصوص در دوران صفویه می باشد. این پدژوهش درصددد اسدت بدا     

ای به خصوص سفرنامۀ شاردن، اخالق اجتماعی ایرانیدان   تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه-روش توصیفی
شناخت هرچه بهتر و بیشتر جامعه ایرانی در دوران کندونی   برای  در دوره صفوی را بررسی نموده تا زمینه

فراهم گردد. دستآورد این پژوهش نشان می دهد که دوران حکومت صفویان، عالوه بر زندگی مدردم آن  
روزگار، تاکنون نیز بر رفتار و اخالق اجتماعی ما تأثیر انکارناپذیری داشته اشت. نتایج این پژوهش بدرای  

 .وم انسانی به ویژه رشته های تاریخ و اخالق کاربرد داردبیشتر رشته های عل

 يدیواژگان كل
 .اخالق اجتماعی، صفویان، شیعه، سفرنامه ها، شاردن
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  طرح مسأله
ساله صفویان بر ایران، زمینه ای وسیع، در اختیدار نده تنهدا     220دوران فرمانروایی بیش از 

ی علوم انسانی قرار داده است تا هر یک بنا بر عالقه ها عرصهپژوهشگران رشتۀ تاریخ بلکه همه 
را مورد کندوکاو قرار دهند و تالش نمایندد تدا بدا     تیپراهمی  دورهو تخصّص خود بخشی از این 

ارائه پژوهشِ خود بخشی از گذشتۀ مردم ایران را روشن سازند. از جملۀ این رشته ها علوم مرتبی 
با  موضوع زندگی و اخالق اجتماعی ایرانیان می باشد. این دوره برای همۀ پژوهشگران به ویدژه  

شاهد ایجاد دولتی قدرتمند در تدراز جهدانی و بده     سو کاز ی ی دارد، زیراعدبُ چندی تیاهمّمورخان 
تعبیری نخستین دولت ملی در ایران هستیم که خود عاملی برای ایفدای نقشدی فعّدال در سدطح     

اهمیّت دورۀ حاکمیّت صفویان از جهات متعددی سبب جلب نرر » ی و جهانی بوده است. ا منطقه
ی شده است. به تعبیر برخی از مورخین این دوره از مورخان و نویسندگان به این عصر مهم تاریخ

آن جهت که قرون وسطای ایران را به زمان معاصدر متّصدل مدی سدازد دارای اهمیدت فراواندی       
(. از سوی دیگر مهمترین اقدام شاه اسدماعیل صدفوی بده عندوان     1: 1345مجیرشیبانی، «) است

یان با رسدمی نمدودن مدذهب تشدیّع     صفو»بنیانگذار این سلسله رسمی نمودن مذهب تشیّع بود. 
ی ایجاد دولت ملی را با وحدت مذهبی کامل نمودند. وقتی دولت صفوی تأسی  شدد، ایدن    حلقه

ی تشدیّع  ها آموزهای کامالً نو بود در تاریخ تشیّع، زیرا هیچ دولتی تا آن روز مبتنی بر  دولت پدیده
و فرهنگی جامعه ایراندی پدیش از    (. صفویان میراث تمدنی20: 1380آقاجری،)«بودتأسی  نشده 

خود را به ارث بردند و آن را در مواردی تغییر دادند و در مواردی عناصدر جدیددی بده آن اضدافه     
کردند. شناخت صفویه به لحاظ تأثیر گذاری عریم این دوره بر زندگی و فرهنگ ایرانیان از نردر  

ت است زیدرا تدأثیرات حکومدت ایدن     رفتارها و اخالق اجتماعی در دوران کنونی بسیار حائز اهمی
 سلسله تاکنون بر بسیاری از ابعاد زندگی قابل مشاهده می باشد.         

از نکات مهم و قابل مالحرۀ عصر صفویان رفت و آمد بسیاری از اروپاییان به ایران است. 
هدای   آنان با انگیزه های مختلفی به ایران سفر کردند و بیشتر آنان بدا نوشدتن سدفرنامه بخدش    
پد  از  » مهمی از تاریخ ایران و فرهنگ مردم آن روزگار را پیش روی پژوهشگران قدرار دادندد.  

رون  یافتن اوضاع اقتصادی ایران در عصر صدفوی بسدیاری از اروپاییدان بده منردور تجدارت و       
گسترش ثروت خود به این کشور آمدند و با گروههدای مختلد  اقتصدادی و اجتمداعی ، روابدی      

د را آغاز کردند. بنا براین به جهت برخورد و مناسبات اقتصادی و اجتماعی یدا طید    اقتصادی خو
هددای گوندداگون، رفتارهددای اجتمدداعی و فرهنگددی مددردم ایددران را از نگدداه خددود تدددوین        

 (  61: 1396رازنهان،«)کردند
این پژوهش در پی آن است که اخالق اجتماعی ایرانیان در دورۀ صفوی را با نگاه ویژه بده  
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رنامۀ شاردن مورد بررسی قرار دهد. زیرا بسیاری از روحیّات و خصلت های ایرانیدان ریشده در   سف
تاریخ و فرهنگ این سرزمین دارد و از سوی دیگر بنا به اتفاق مورخان سفرنامۀ شداردن یکدی از   
کامل ترین سفرنامه های جهانگردانِ این دوره می باشدد و چوندان آیینده ای تمدام نمدا زوایدای       

ی و اخالق اجتماعی مردم ایران را به نگارش درآورده و گاه به تصویر نیز کشیده اسدت. لدذا   زندگ
اساس این پژوهش بر نوشته های این جهانگرد معرو  بنیان نهاده شده است. سؤال اساسی این 
است که ویژگی های مهم اخالق اجتماعی مردم ایران در عصر صفوی از نگاه شاردن چیسدت و  

 واقعیت های فرهنگی و مذهبی آن دوره تطبی  دارد؟تا چه حد با 

 پیشینه پژوهش
بررسی اخالق اجتماعی در مردم ایران، پیشینۀ چندان طو نی در پژوهش هدای تداریخی و   
سایر رشته های علوم اجتماعی ندارد. در این خصوص می توان بده نمونده هدایی از ایدن دسدت      

 "اخالق اجتماعی ایرانیان در سفرنامه های اروپایی پژوهش ها اشاره کرد، مقا تی مانند : بررسی
(، بازتداب هویدت فرهنگدی    1396) اسماعیلی مهرا، حمیدد:  "سفرنامه های دوره صفویه و قاجاریه

(، تحلیلدی برمدردم نگداری    1386ایرانیان در سفرنامه های عصر صفوی و قاجاری)کریمی، علی: 
بررسددی مددوردی: سددفرنامه پیتددرو  جامعددۀ ایرانددی عصددر صددفوی بدده روایددت سددیّاحان فرنگددی؛ 

( و کتداب جلدوه هدایی از فرهندگ مدردم ایدران در سدفرنامه        1395د واله)موسوی دالینی، جواد 
( قابل ذکر می باشند. آنچه این پژوهش را از سایر پدژوهش  1387ها)خلعتبری لیماکی، مصطفی: 

امدل سدفرنامۀ   ها ممتاز می سازد، طرح مباحث نرری در خصوص اخدالق اجتمداعی و معرفدی ک   
شاردن و نگاه ویژه به نررات این سیّاح در مورد اخالق اجتمداعی ایرانیدان در دورۀ صدفویه مدی     

 باشد. 

 مباحث نظري
 -Ethics Ethics –Individual Ethics ) اخاالق اجتمااعی   -اخاالق فاردي    -اخالق 

Social) 

جمع واژۀ خُل  می باشد که به معنی خوی در فارسی است. ایدن واژه   Ethics  واژۀ اخالق
در سورۀ قلم در خصوص یکی از صفات پیامبر اکرم)ص( نیز آمده اسدت. آنجدا کده خداوندد مدی      

( علّامده  52/4قدرآن،  «) و راستى که تدو را خدویى وا سدت    ﴾4﴿ وَإِنَّکَ لَعَلَى خُلُ ٍ عَرِیمٍ»فرماید: 
خُل  همان ملکۀ نفسانی است که افعال از آن صادر می »چنین می نویسد: طباطبایی ذیل این آیه

شود و آن تقسیم می شود به فضیلت که ستودنی اسدت، مانندد عفّدت و شدجاعت و رذیلدت کده       
ناپسند است مانند شَره و جُبن. هنگامی که حُل  مطل  و بدون قید گفته مدی شدود، از آن خُلد     

(. علّامه ادامه می دهد کده اشدارۀ آیده بده     346: 1371اطبایی،طب«)حَسَن و نیکو فهمیده می شود
اخالق رسولخدا)ص( در این آیه، اخالق اجتماعی ایشان یعنی آنچه مربوط به معاشرت است، مددّ  
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نرر است. خُل  را ویژگی های باطنی فرد میدانند که با چشم دیده نمی شود، در مقابلِ واژۀ خَل ، 
معنای لغوی اخالق و بعضی تعری  ها از علم اخالق » هاست.  که حالت و کیفیت  اهری انسان

گواه این است که آنچه محور بحث های اخالقی قرار می گرفته است صفاتی بوده کده راسدخ در   
نف  و پایدار در باطن است، به طوری که افعال متناسب با آنها بدون کلفدت و مشدقّت از آدمدی    

الق مجموعه ای از اصول و قواعد رفتاری اسدت کده   اخ(. »127: 1393هدایتی، «)صادر می شود
به گونه ای داوطلبانه از سوی فرد پذیرفته می شوند و با درونی شدن در وجود او، ندوعی نگدرش   
فرد به جامعده و دیگدر انسدان هدا را تعیدین مدی کنندد و باعدث بدروز رفتارهدای اخالقدی مدی             

ت پسدندیده باشدد کده فضدایل و     (. صفات اخالقی ممکن اسد 12: 1395صالحی امیری، «)گردند
ممکن است ناپسند باشند که رذایل گفته می شوند. گرچه پسدندیده یدا ناپسدند بدودن یدک امدر       

 کده  اسدت  تقسدیم  قابدل  مختلفى جهات از اخالقی به فرهنگ هر جامعه ای بستگی دارد. اخالق
( اخدالق  فلسدفه ) «نردرى  اخدالق » و «عملى اخالق» بخش دو به آن تقسیم آن، موارد از یکى
 کشد   پى در اخالق مربیان و عالمان که است این نررى و عملى به اخالق تقسیم دلیل» .است
 سلسدله  یدک  تنها اخالق. شود مى سعادت و خیر موجب ها آن رعایت که هستند قواعدى و اصول
 فلسفى و نررى مطالعه آن، بر عالوه بلکه نیست؛ پزشک نسخه به شبیه احکامى و العملها دستور

 بایدد  کردارهدا  همه که است بنیادى اصولى کش  آن هد  که است مفاهیمى تحلیل و بررسى و
(. تقسدیم بنددی هدای دیگدری نیدز از اخدالق توسدی        60: 1384زکی، «)پذیرد انجام آن بنیاد بر

محقّقان ارائه شده است که نوع کلّی آن تقسیم به دو بخش و اخالق فدردی و اجتمداعی اسدت.    
م( دانشمند مصدری  1958-م1894قسیم اخالق، از سوی محمد عبداهلل درّاز )یک نمونۀ دیگر از ت

مطرح شده است. او در این کتاب   اخالق را به پدنج بخدش    دُستور ا خالق فی القرآندر کتاب 
اخالق دولت  -اخالق اجتماعی ت -اخالق خانواده   -اخالق فردی ب -تقسیم کرده است ال 

(. تقسیم بندی دیگر اخالق از نرر اسدالمی،  1386از، عبداهلل : ک درّ-اخالق دینی) ر -مردان ث
-به چهار بخش اخالق الهی، اخالق فردی، اخالق اجتماعی و اخالق محیی زیست می باشدد) ر 

 (.1397ک طالعی اردکانی، محمد: 
( به آن بخش از اخدالق اطدالق مدی گدردد کده در       Social Ethicesاخالق اجتماعی) 

اخدالق اجتمداعی   » انسان های پیرامون و در محیی اجتماعی شکل مدی گیدرد.   ارتباط با افراد و 
مجموعه ای از عقاید، ارزش ها و هنجارهایی هستند که نسبت به فرد اموری بیروندی و مسدتقل   

(. این که کدام بخش از اخالق فردی و یا اجتمداعی  12: 1395صالحی امیری، «) تلقی می شوند
اگر فایدۀ مورد انترار از اخالق به خود فرد محددود شدود، مدی    » می باشد محل بحث می باشد. 

و به طدور   توان گفت چنین احکام یا و ایفی فردی هستند. امّا اگر فایده و بازخورد آن به دیگران
(. 3: 1380جدوادی،  «)کلّی به جامعه برگردد، می گدوییم آن احکدام و و دای  اجتمداعی هسدتند     
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فرهنگی، مجموعده ای از ارزش هدا و قواعدد رفتداری در     اخالق اجتماعی به عنوان یک شاخص 
این قواعد رفتاری مجموعه ای از عقاید، ارزش هدا و هنجارهدایی هسدتند کده     »جامعه می باشد. 

(. نکتۀ مهمی کده از  151: 1388چیت ساز، «)نسبت به فرد امور بیرونی و مستقل تلقی می شوند
اعی با رفتارهدای اجتمداعی مدی باشدد، زیدرا      این بحث نتیجه گیری می شود، ارتباط اخالق اجتم

بسیاری از رفتارهای ما ریشۀ اخالقی دارد. نرریۀ دیگری نیز در ارتباط با تفاوت اخالق فدردی و  
اجتماعی مطرح است. از بُعد نرریه سودگرایی کُلّاً اخدالق را اجتمداعی مدی دانندد، زیدرا تنهدا در       

الزام اخالقی را می پذیرندد. در مکتدب خدود    صورت وجود فایده و منفعت جمعی است که حکم و 
منفعدت فدرد نباشدد، حکدم اخالقدی      گرایی، به عک  همۀ اخالق را فردی می دانند زیرا هر جا 

 دهد. نمی
آنچه در اخالق اجتماعی اهمیت دارد ارتباط انسان ها با یکددیگر اسدت لدذا ایدن بحدث در      

ن ها موجودی اجتماعی هستند، بنابر ایدن  انسا» حوزۀ فعالیت روانشناسی اجتماعی قرار می گیرد. 
همواره در کنش متقابل با یکدیگر می باشند. در این میان آنچه که روابی بین یک فدرد بدا فدرد    
دیگر را تعیین می کند، تنها پیش آمدهای روانی نیست که بین آنها را می دهد، بلکه جنبه های 

(. 1: 1382احمدی، «)ش متقابل دخالت دارنداجتماعی این پیشامدها نیز در تعیین این روابی و کن
اخالق اجتمداعی از  عوامل متعددی در شکل گیری اخالق اجتماعی تأثیر دارد. با توجّه به این که 

مؤلفه های فرهنگ عمومی محسوب می شود، رابطۀ نزدیکی با رفتار اجتمداعی دارد. گروهدی از   
ر صفات می دانند و جنبدۀ رفتداری بدرای    اندیشمندان علم اخالق، موضوع این علم را فقی نا ر ب

موضوع علم اخالق اعمّ از صدفت  »اخالق اجتماعی قائل نیستند و گروهی دیگر اعتقاد دارند که: 
و رفتار است و این دو با هم پیوند و تعامل اکیدی دارند. از صفات و ملکات رفتارهای متنا ر سدر  

می کنند و دانش اخالق هدم بده شناسدایی    می زند و اعمال و رفتارها هم تولید ملکات و صفات 
فضایل و رذایل انسانی می پردازد و هم افعال را از جهت فضیلت و رذیلت بررسی و ارزش گذاری 

(. از سوی دیگر نقش فرهنگ عکدوکی در شدکل گیدری اخدالق     131: 1393هدایتی، «)می کند
( را ایدن گونده   General Cultureاجتماعی و رفتارها غیر قابل انکار است. فرهندگ عمدومی )  

اندیشه ها و معرفت مشترک یک جامعه که تحت تأثیر عناصر مختلفدی نریدر   »تعری  کرده اند: 
(. 151: 1388کنولدوژی قدرار مدی گیدرد. )چیدت سداز،       جهان بینی، ارزش ها، کنش، نمادهدا، و ت 

د . الگوهای رفتاری افراد در نتیجۀ انتقال اخالق اجتماعی از نسدل هدای قبلدی شدکل مدی گیدر      
مسدلماً  » یادگیری، فرهنگ پذیری و جامعه پذیری از راه های انتقال اخالق اجتماعی می باشند. 

رفتار و افکار توسی عوامل بسیار متفاوتی شکل می گیرند. به طدور کلدی روانشناسدان اجتمداعی     
عوامل فردی، اجتماعی، موقعیتی، فرهنگی و زیستی و همچنین تعامل بین ایدن عوامدل را مدورد    

(. بنابر این بخدش عمددۀ رفتارهدای اجتمداعی در زمینده      43: 1390استگ، «)وجه قرار می دهندت
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های گروهی را می دهد و شناخت این زمینه در بررسی روحیدات و اخدالق فدردی و اجتمداعی     
روانشناسان اجتماعی عالقه مند به درک و فهم عوامل و شدرایی  »انسان ها اهمیت فراوان دارد. 

ه رفتار اجتماعی و اندیشه های اجتماعی افراد را شکل مدی دهندد. ایدن مدوارد     بسیاری هستند ک
«) شامل اعمال، احساسات، باورها، خاطره ها و استنباطهای آنها دربارۀ اشخاص دیگدر مدی شدود   

(. عرصۀ دیگر ارتباط اخالق و رفتار در جایی دیده می شود که برخی اخدالق را  11: 1388بارون، 
ری گروهی از انسان ها به کار برده اند. مثالً وقتی از اخدالق اسدالمی سدخن    به معنای نرام رفتا

 می گوییم منرور مجموعه رفتارهایی است که مورد پسند اسالم و مسلمانان می باشد.

 اهمیت سفرنامۀ شاردن
ه.ش( همزمان با دو  880 –م 1501تشکیل سلسلۀ صفویه در آغاز قرن شانزدهم میالدی) 

واقعۀ اساسی در اروپا بود. اول این که دولت قدرتمند و مسلمان عثمانی موف  شده بود تدا پشدت   
دروازه های وین پایتخت اتدریش در قلدب اروپدا پدیش روی کندد. واقعدۀ دیگدر شدروع رویکدرد          

ی شد. هدر دوی  استعماری دولت های اروپایی است که پ  از کش  قارّۀ امریکا وارد عرصۀ نوین
 درنویسدی   سدفرنامه  این رویدادها بر توجّه اروپاییان به ایران تأثیر بسیاری نهاد. در پی این توجّه،

 اروپایی کشورهای دوره این در زیرا  نیز از بُعد کمّی و کیفی گسترش فراوانی یافت دوران صفویه
 آندان  .دادندد  توسعه ایران با را خود  روابی کنند، جلوگیری عثمانی قدرت  توسعه از خواستند می که
ت روزافدزون  قددر  برابر در تا کنند تشوی  را صفوی روابی سیاسی دولت گسترش با خواستند می

 گفدت  باب و فرستادند می ایران به را بیشتری سفرای بنابراین ها متحد شود، دولت عثمانی با آن
 دوره ایدن  در ایران به خارجی سفرای ورود د یل از دیگر یکی. شد گشوده اروپا و ایران وگوهای

تند مرزهای تجدارت  داش نیاز خود جدید صنایع تغذیه برای آنها. بود اروپا در تجارت و صنایع رشد
خود را به بیرون از اروپا گسترش دهند. بنابراین کشورهای اروپایی بسیاری از سفرای خدود را بده   

این افراد که با قصد و نیّت مشخصّی بده ایدران مدی آمدندد، عمومدًا بدا سدواد و         ایران فرستادند.
تحصیل کرده و آگاه بودند و سفرنامۀ این دسدته از مسدافران از ارزش و اهمیدت شایسدته ای در     
تاریخ سیاسی برخوردار است که سفرنامۀ برادران شرلی از این گونه سفرنامه هدا مدی باشدد. امّدا     

نامه ها این است که نویسندگان آن بیشتر به مسائل سیاسی توجده کدرده و   نقطه ضع  این سفر
  گاه از ویژگی های فرهنگی و زندگی مردم معمولی غفلت کرده اند.

عالوه بر سفرای سیاسی، بازرگانان نیز از جمله افرادی بودند که در نقش سفیر با آگداهی از  
ایران سفر کردند.آنان که عالوه بر اشدتغال   اوضاع ایران و امنیت به وجود آمده توسی صفویان به

به امر تجارت گاه حامل نامه هایی برای پادشاهان صفوی نیز بودند، قصد داشتند تا بدا گسدترش   
روابی اقتصادی، قراردادهای تجاری با ایران منعقد سازند. آدام اولئاریوس که در زمان شاه صدفی  

 دوم به ایران آمد، از این گروه می باشد.
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هی دیگر از جهانگردان، بازرگانانی بودند که برای رون  بخشیدن به کسب و کدار خدود   گرو
راهی مشرق زمین به خصوص هند می شدند. شداردن نیدز از جملدۀ ایدن بازرگاندان بدود کده در        
بازگشت از سفرهایش شرح مفصّلی از مشاهدات خود را به نگارش درآورد. در میان سفرنامه هایی 

توسی سیّاحان اروپایی نوشته شده، سفرنامۀ شداردن جایگداه بسدیار وا یدی     که در دوران صفوی 
ژانویده   5م و درگذشدته بده تداریخ    1643ندوامبر   16( متولد Jean Chardinدارد. ژان شاردن) 

م که به پاری  بازمی 1670م آغاز و تا سال 1664م می باشد. سفر اول او به ایران از سال 1713
، پاری  را ترک گفتم و بعد از مددتی مدیدد در   1664ن بار در سال نخستی»گردد طول می کشد. 

یعنی تقریباً پ  از شش سال اقامت دائمی در مشرق زمدین و مخصوصداً ایدران کده      1670سال 
(. وی در 1/3: 1335شداردن،  «)عمدۀ کارهای من آنجا بود، به پایتخدت فرانسده مراجعدت کدردم    

به قصد دومین مسافرت به  1671هفدهم اوت من روز » خصوص سفر دومش چنین می نویسد: 
ماه از زمان بازگشدتن از اولدین سدفرم سدپری      15هند از پاری  بیرون شدم. در آن زمان درست 

شده بود. به این نیّت این سفر را آغاز نهادم که هم اطالعات دقی  و بیشتری از چگدونگی زبدان،   
ن تحصیل کنم و هم به کارِ تجارت خدود  آداب و رسوم، مذهب، هنر، بازرگانی و تاریخ مشرق زمی

 (.  17/ 1: 1372شاردن، «) رون  دهم
 اهمیّت این سفرنامه به د یل زیر می باشد:

تسلّی شاردن به زبان فارسی که دیگر سفرنامه نویسان از آن بی بهره بودند و یا تسلّی  -1
 کافی نداشتند.

شدش سداله درایدران    سال در طدی دو دوره   12مدت طو نی اقامت وی به طوری که  -2
 زندگی کرد.

 معاشرت با اقشار و طبقات مختل  مردم ایران -3

 دانش، آگاهی و نگاه دقی ، فلسفی و با جهان بینی قوی به مسائل و رویدادها -4

شاردن عاش  تمدنِ مشحون از بدایع ایرانیدان و شدیفتۀ عرمدت و ابهدت، ثدروت و      »  -5
 (1/12: 1335شاردن، «) رانیان بوده استمکنت، علم و دانش، فنون و صنایع، آداب و اخالق ای

شاردن با تحقیقات دقی  و تتبّعات علمی مخصوص خویش، ایران و ایرانیان را برای »   -6
اولین بار چنان که باید و شاید به جهانیان معرفی مرد. او با شیدۀ نوین انتقادی و تداریخی داندش   

 (14همان : «)د( را در دنیای غرب بنیان نها Iranologieایران شناسی ) 

تنوّع و گستردگی و جامعیّت موضوعاتِ سفرنامه بده طدوری کده آن را دایدره المعدار        -7
 تمدن ایران نامیده اند. 

شاردن به همراه خود نقّاشی انگلیسی آورده بود که تصاویرِ سفرنامۀ او حاصل قلم ایدن   -8
 فرد می باشد.
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بدوده در ندوع نگداه وی بده     پیشۀ بازرگانی و ویژگی شغلی شاردن که تداجر جدواهرات    -9
 پیرامونش مؤثّر بوده است.

قدرت دید و هنرمندی وی در استخراج مطالب و نکدات ارزشدمند تدأثیر بده سدزایی       -11
 داشته است.

ارتباط نزدیک با شاه و درباریان به طوری که اطالعات دست اولدی از دربدار شداهان     -11
شد که از او لقدب تاجرباشدی را    صفوی ارائه می دهد. شاردن به قدری به شاه عباس دوم نزدیک

 دریافت کرد.   

شاردن خود در سفرنامه اش در چندین جا به برتری نوشته هایش نسبت بده مدوارد مشدابه    
خصوصیات عمده و اساسی آثار من »تأکید کرده است. او در همان جلد نخست چنین می نویسد: 

از درج و نشدر هرگونده مطلدب     در صحّت و واقعیّت مطل  آنها است و ب . در این سلسدله آثدار  
موهوم و  اهر پسند و بی اساس و افسانه آمیز مطلقاً خودداری شده است. توصی  و تشریح ساده 

: 1335شاردن، «)و طبیعی مشاهدات و معاینات، پایه و بنیاد این سیاحتنامه را به وجود آورده است
کده بدا دقّدت و آهسدتگی      جامعده و خواننددگان هوشدمندی   »(. در جایی دیگر می نویسدد:   1/2

مندرجات سفرنامۀ مرا از نرر می گذرانند و با نوشته هدای جهدانگردانی کده پدیش از مدن بددان       
: 1374شداردن،  «) سرزمین ها رفته اندد، مقایسده مدی کنندد؛ برتدری آن را آسدان درمدی یابندد        

(. شاردن در جای دیگر در خصوص سخت بودن کسب اطالعدات از حرمسدرای شداهی    4/1596
در مدت دوارده سال دوران سفرهایم در ایران جهد بسیار کدردم کده در ایدن    » ین می نویسد: چن

مورد اطالعاِت جامع و درستی بدست آورم و بر ایدن بداورم کده حاصدل تحقیقدات مدن از کلیدۀ        
«) اطالعاتی که جهانگردان پیش از من در این زمینه تحصیل کرده اند، بیشتر و دقید  تدر اسدت   

. او با توجه به اهمیّت دانستن زبان فارسی، این ویژگی را کدافی ندانسدته و مدی    (4/1312همان، 
گفتنی است که تنها دانستن زبان ملتی برای راه یافتن به خُلقیات و تفکّدرات و رازهدای   » نویسد:

زندگی آن قوم کفایت نمی کند بلکه پژوهنده باید دارای قوّۀ تمیز و تشدخیص ژر  و دیددۀ تیدز    
رشار باشد تا بتواند در اعماق روحِ آن جماعدت نفدوذ یابدد وگرنده از کنجکداوی و      بین و هوش س

(. او در مورد شدناختش از  4/1596همان، «) سنجش های  اهری نتیجۀ کامل حاصل نمی گردد
در شناختن ایران چنان دقّتی به خرج دادم و به قدری متحمّدل مشدقّات   » ایران چنین می نویسد:

بدون هیچ اغراقی ادعا نمایم که فی المثل بدا اصدفهان بهتدر از لنددن      گشتم که اینک می توانم
آشنایی دارم، اگرچه در شهر اخیر بیش از بیست سال زندگی کرده ام و زبان فارسدی را بدا همدان    

 (.1/5: 1335شاردن، «) سهولت لسان انگلیسی تکلّم می نمایم
ز اشدتباهات نیدز نمدی باشدد کده      با وجود تمام مزایایی که سفرنامۀ شاردن دارد ولی خالی ا

بخشی از آن به ناآگاهی او از موازین اسالمی و یا به نگاه متفاوت یک مسیحی به آداب و رسدوم  
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 مسلمانان برمی گردد. به چند نمونه از اشتباهات وی اشاره می شود.
» در جلد سوم در مورد باورهای ایرانیدان دربدارۀ حد  حکومدت چندین مدی نویسدد :         -1

تمام معنی موهبتی است که خدا به پیغمبرانش عطا می فرماید و پ  از او این حد   پادشاهی به 
(. در این جا شاردن امامت و و یدت را بدا سدلطنت    3/1142همان، «) به امامان منتقل می شود 

 یکی دانسته است.

هجدری قمدری    296ایرانیدان معتقدندد کده در سدال     » در همین فصل مدی نویسدد:    -2
سله جانشینان حضرت پیغمبر و آخرین امام بدون انتخاب جانشدین، بده ارادۀ   دوازدهمین نفر از سل

در اینجا اگر غیبت صغرای امام زمان)عج( مورد نرر شاردن «. خدا ناگهان از میان خل  ناپدید شد
ه.ق صحیح می باشد. 329ه.ق و اگر منرور غیبت کبرای آن حضرت بوده عدد  260بوده که عدد 

ر امام موسی کا م)ع( را ششمین امام می داند که احتما ً سدهواً دچدار ایدن    البته او در جایی دیگ
 (.  3/1373همان، »اشتباه شده است

از همه جالب تر آنجا که از حمزه میرزا فرزند شاه عباس دوم سخن می گوید چنین می  -3
ع من نتوانستم معنی کلمۀ حمزه را بدانم و از کسانی کده پرسدیدم جدواب درسدت و قدان     » نویسد:

 «باشد می Apostropheکننده ای به من ندادند. در میان ما فرانسویان همزه معادل اپوسترو  
یکسان گرفته است. البتده خدود    "حمزه"را با  "همزه"(. با نهایت تعجّب شاردن 4/1610)همان، 

به این ناهماهنگی پی برده و ادامه می دهد که این مفهوم نمی تواند نام کسی باشد و بی گمدان  
 معنی دیگری دارد. 

وی در خصوص حسّاسیت ایرانیان نسبت بده همسرانشدان در روابدی اجتمداعی از واژۀ      -4
مدی باشدد کده در     "غیدرت "برای مردان به کار می برد کده احتمدا  منردور او واژۀ     "حسادت"

ح ّ حسادت به شدّت بیشتری از آنچه در کشدورهای همسدایه   » فرهنگ اروپایی معادلی ندارد. 
 (.4/1310: 1374کند،  اهر و جاری می شود)شاردن،  بروز می

عدم اطالع از پیشینۀ بسیاری از علوم نیز گاه موجب قضاوت های نادرسدت وی شدده    -5
است. به عنوان نمونه آنجا که از تاریخ ایران سخن می گوید بدا ناآگداهی تمدام ایرانیدان را فاقدد      

ا در تاریخ نیز معرفت اندک است و ایدن علدم   ایرانیان ر»سابقه در دانش تاریخ و جغرافیا می داند.
در میان ایشان در مرحلۀ ابتدایی می باشد و استنباط این نکته از آنچه دربارۀ جغرافیدا گفتدیم بده    

(. دلیلی که شاردن می آورد این اسدت کده   6/769: 1338شاردن، «)سهولت امکان پذیر می گردد
ژیم جمهوری ایجاد شده که دلیدل قدانع کنندده ای    خیلی از ایرانیان نمی دانند که مثالً در هلند ر

نیست، زیرا  زم نیست ایرانیان حتماً بدانند که در فالن گوشۀ اروپا چه اتفاقی افتداده اسدت. چده    
 بسا در خودِ اروپا نیز بسیاری مردم آن از حوادث کشورهای این قارّه بی اطالع باشند.

ای شاردن وجود دارد که به نسدبت حجدم   البته موارد دیگری از این اشتباهات و قضاوت ه
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مطلب و مفصّل بودن این سفرنامه خارج از عر  نیست و به هر حال با توجّه به تفداوت دیددگاه   
های فرهنگی، چنین اختال  نرراتی بدیهی است. ضمناً در ترجمدۀ عباسدی ، ایشدان بده سدبک      

در زیر نوی  توضدیحاتی   مترجمان دهه های گذشته، هر جا به چنین مواردی برخورد کرده حتماً
 گاه مفصّل داده است.

سفرنامه شاردن در ایران به شکل های گوناگون ترجمه و چا  شده است. مشهورترین این 
 ترجمه ها به این شرح می باشد.

تدا  1335جلدی توسی محمد عباسی که توسی انتشدارات امیرکبیدر از سدال     10ترجمه  -1
عرضده گردیدد. ایشدان عندوان اصدلی را       1349سال منتشر شد و سپ  چا  دوم نیز در  1345

نامیده است. ایشدان مقدمده    "دائره المعار  تمدن ایران "و عنوان فرعی را  "سیاحتنامۀ شاردن"
ای در معرفی شاردن و اهمیّت سفرنامه اش نوشته و بارهدا از وی سدتایش کدرده و گداه نیدز دز      

خواننده یاد آوری کرده است. ضمناً جلد دهم مواردی که وی اشتباه یا قضاوت نادرستی داشته، به 
 تشکیل می دهد که توسی مترجم گردآوری شده است. "فرهنگ و فهارس"را 

 1372جلدی توسی اقبال یغمایی ترجمه شده و توسی انتشارات توس از سال  5ترجمه  -2
چا  و منتشر شده است. ایشان نیز مقدمه ای بر ترجمۀ خود نوشدته اسدت کده آگداهی      1375تا 

 های خوبی از این سفرنامه به دست می دهد. 

(  1362ن )حسین عریضی بخش مربوط را اصفهان ترجمه نموده و انتشارات نگاه تهرا -3
 ( آن را عرضه نموده است.1379و انتشارات گلها اصفهان)

کریم سدخنور بخدش مربدوط بده آذربایجدان را ترجمده نمدوده کده توسدی انتشدارات            -4
 ( چا  و نشر یافته است.1335امیرکبیر)

 خالقی ایرانیان در سفرنامۀ شاردنویژگی هاي ا
به بساری از جنبه های فرهنگدی و  شاردن در طول سفرها و اقامت در ایران با دقت فراوان 

اجتماعی ایرانیان توجّه کرده و آنها را به نگارش درآورده است. کتاب او مملو از اطالعات گرانبهدا  
و خواندنی است. سفرنامۀ او در زمان خودش در اروپا مورد استقبال واقع گردیدد، بده طدوری کده     

خصوص ایدران گشدتند. ایدن سدفرنامه     گروهی دیگر از اروپاییان مشتاق سفر به مشرق زمین به 
امروزه نیز از منابع معتبر و دست اول پدژوهش در تداریخ سیاسدی و فرهنگدی مدردم و جکومدت       

 صفویان می باشد. 
البته شاردن نیز گاهی به مانند هر بیگاندۀ دیگدری از عمد  فرهندگ و اعتقدادات مدذهبی       

ناشایست به مردم ایران داده و گداه  ایرانیان آگاهی نداشته است و گاه به همین دلیل نسبت های 
هم مانند دیگر سیّاحان خارجی تعمیم های ناروا در قضاوت هایش داشته اسدت. امّدا در مجمدوع    
نگاه شاردن نسبت به دیگر اروپاییان به مردم ایران و فرهنگ و روحیّات آنان همراه با واقع بیندی  
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 و نرر مثبت می باشد. 
ش را به اخالق و خوی ایرانیان اختصاص داده است. ایدن  شاردن فصل یازدهم از سفرنامه ا

فصل در ترجمه عباسی در جلد چهارم تحت عنوان طبیعت، اخالق و عدادات ایرانیدان از صدفحۀ    
و در ترجمۀ یغمایی در جلد دوم تحت عنوان طبع و خُل  و خوی ایرانیدان ازصدفحۀ    177تا  141
عی را بده فضایل)پسدندیده( و رذایل)ناپسدند(    آمده است. اگر اخالق فدردی و اجتمدا   779تا  760

تقسیم کنیم، او به تعدادی از این ویژگی های اخالقی ایرانیان پرداخته است. ابتدا در مورد فلسفۀ 
علم اخالق در میان ایرانیان و سپ  در ادامه چند نمونه از این صفات اخالقی را از قدول شداردن   

 بیان می کنیم.

 فلسفۀ اخالق ایرانیان
امی که از فلسفۀ هر علمی سخن می گدوییم فدار  از مباحدث دقید  فلسدفی، منردور       هنگ

چیستی و هد  آن علم مطرح است. در اخالق نیز منردور از فلسدفۀ اخدالق از چگدونگی افعدال      
 و خدوبى  چیسدتى  از آن در کده  است علمى اخالق، فلسفه دیگر، تعبیر اخالقی بحث می شود. به

 و گیدرد  انجدام  بایدد  مقصودى چه براى تکالی  این که این و قىاخال تکالی  و و ای  از و بدى
 اسدت  علمدى  اخالق، فلسفه» بنابراین،.کند مى بحث چیست، تکالی  و و ائ  این غایت و هد 
 آوردن دسدت  بده  و بدى و خوبى معیارهاى تشخیص منرور به اخالق علم تصدیقى مبادى از که

 را اخالقدى  رفتارهداى  و تکالی  انسان که معنا این به کند؛ مى بحث ها انسان رفتار ارزشى مالک
 رفتارهدا  ایدن  مقصدد  و هدد   و کندد،  تدرک  را آن یدا  بدهدد  انجام باید غایتى و هد  چه براى

 را رفتارشدان  ها انسان تا است افعال بدى و خوبى هاى مالک شناخت اخالق، فلسفه چیست؟هد 
(. با این مقدمه در پدی  67: 1384زکی، «)بسنجند دارند آن از که هدفى و انگیزه با و آن اساس بر

آن هستیم که  نرر شاردن فلسفۀ اخالق در نزد ایرانیان را بررسی کرده و این عامل چه نتدایجی  
در رفتار این مردم داشته است. شاردن در فصل دوازدهم جلد سوم)ترجمه یغمایی( تحدت عندوان   

فلسفۀ اخدالق و آداب را علدم حکمدت مدی      ایرانیان»دربارۀ اخالق، در این خصوص می نویسد: 
نامند و می توان باور داشت به این علم بیشتر از همۀ علوم توجّه و اعتنا مدی کنندد؛ از ایدن رو از    
همۀ اقوام و ملل دیگر بیشتر به اصول اخالقی پایبندند؛ و چون به مقدّرات و سرنوشت و حکمدت  

د راسخ دارند در برابر نزول سخت ترین بالها و بالغ رب جلیل و فرزبود یزدانی)حکمت الهی( اعتقا
دردناک ترین دردها سر تسلیم فرود می آورند و به قسمت ازلی به دیدۀ رضدا مدی نگرندد، حتدی     

(. اعتقاد 3/1050: 1374شاردن، «)مرگ را چون فرمان معبود است با خوشرویی استقبال می کنند
عی و اخالق فردی دیده می شود.)غالب موازین ایرانیان به این مسائل اخالقی در رفتارهای اجتما

اخالقی و مبانی معنوی از قبیل صبر و همّدت و اعتددال در اندیشده و افکدار ایشدان وجدود دارد.       
ایرانیان به شدت مخال  حرص و طمع هستند و بسیار مهمان نواز مدی باشدند. همیشده رعایدت     
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 (5/409: 1338)شاردن، موازین عدالت را به خصوص برای پادشاهان  زم می شمرند.

 اجتماعی در حوزه روابط زن و مرداخالق  
شاردن ضمن اشاره به ویژگی آب و هوایی و تأثیر آن بر مردمان هدر سدرزمین چندین مدی     

من طیّ سفرهای خود بدین واقعیّت اعتقاد کامل دارم که کلیۀ عدادات و آداب و رسدوم   » نویسد: 
و مقتضدیات اقلیمدی اسدت کده در آن زنددگی مدی       مشرق زمین تابع حرارتِ غریزی بدن آندان  

» ( وی سپ  در خصوص ایرانیان نیز نتیجه گیری مدی کندد کده:    4/1310: 1374شاردن،«)کنند
هوای ایران گرم و خشک و برای ایجاد هیجان ها و تمایالت جنسی و عاشقانه کامالً مستعد می 

(. 4/1310همدان،  « ) مدی باشدد   باشد، به دیگر سخن جاذبۀ مردان نسبت به زنان حادّ و جوشان
به اعتقاد ایرانیان رهبانیت »پ  از این مقدمه به بحث ازدواج در میان ایرانیان اشاره کرده است.  

و تجرّد نه تنها زشت و عیب است بلکه گناه و خطاست. افزون بر این شرع اسالم د لدت بدر آن   
(. ایدن مطلدب   1/427: 1372شاردن، «)دارد که مردان پ  از رسیدن به حد بلو  باید زن بگیرند

 گرفته شده است. " رُهبانیۀ فی ا سالم ” دقیقاً از حدیث پیامبر اکرم)ص( که فرموده اند: 
یکی دیگر از خصوصیات ایرانیان از نرر شاردن رعایت عفا  در میان زنان و مردان اسدت  

ر سفر با زنان در یک چدادر  من بارها د» که نسبت به مردمان اروپا، او را شگفت زده کرده است. 
یا یک کاروانسرا بوده ام و دریافته ام که مردان تعهّد دارند از نزدیک محلی که زنان حضور دارند 
نگذرند.آیین آداب و معاشرت این است که مردی در راهی با زنی به هم رسدد هدر چندد کده زن     

و شرم زدگی بگذرد. حسد ورزی سراپا پوشیده است باید روی خود را برگرداند تا زن بدون نگرانی 
مردان در این مورد چندان زیاد و ریشه دار است که وقتی زنی درمی گذرد، هنگامی که وی را به 
خاک می سپارند چادری روی گورش می گسترند تا چشم مرد نامحرم هنگام تدفینش به کفدنش  

گدر بده اعتقداد تمدام     نیفتد و بدین گونه به مردان تعلیم می دهند کده از نگریسدتن بده زندان دی    
 (4/1311همان، «)بپرهیزند

وا ِمْن َذْبَیالاِرِهْم َوَیْحَفُظالوا ُفالُروَمُهمْ  بنا بر آیۀ شریفه قرآن: لاِلَك َذْزَکالیه  ُقْل لِْلُمْؤِمنِیَن َیُغض  َذه
َ َتبِیر  بَِما َیْیَنُعونَ  لَُهمْ   وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِدنْ أَبْصَدارِهِنَّ وَیَحْفَرْدنَ فُدرُوجَهُنَّ     ﴾30﴿ ِإنم الله

به مردان مؤمن بگو دیده ]از نگاه به نامحرمان[ فرونهندد، و غریدزه جنسدی     (24/30)قرآن مجید)
خود را پاک نگهدارند، این برای آنان پاکیزه تر است، مسلّماً خداوند به آنچه انجام می دهند آگداه  

نان باایمان بگو دیده ]از نگاه به نامحرمان[ فرونهند، و غریدزه جنسدی خدود را    و به ز «30» است
 (  24/30. )قرآن مجید، ترجمه حسین انصاریان) پاک نگهدارند

بر طب  این آیات قرآن، مردان و زنان مسلمان مو ّ  به رعایت اصولی در روابدی اخالقدی   
بده مدردان   » .و چنین توصی  می کندد:   شده اند که شاردن به خوبی آن را در جامعۀ ایران دیده

ایرانی آموخته اند که اگر به قصد نرربازی به گونه ای به حرمسرای دیگران)زنان در منزل( نگداه  

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=24&ayeh=30
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=24&ayeh=30
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کنند، خداوند آنان را از نعمت های بهشت های بی شمار خود محروم می کند، از این کدار زشدت   
خویشتنداری می کنند. ....  همچنین به  خودداری می ورزند و خودِ واعران و آمران به معرو  نیز

زنان می آموزند که همداره حاف  حرمت و شر  و عفا  خود باشند و نه تنها هرگز نیّت برقراری 
رابطه با مردان را در ضمیر و ذهن خود نپرورانند بلکه به مردی ننگرند و چنان در مستوری خدود  

نان به منرور حفد  حیثیّدت و نیکندامی خدویش     بکوشند که هیچ مردی دیدن آنان را نتواند. امّا آ
(. دیگر جهدانگردان اروپدایی در زمدان    4/1312همان، «)هرگز تسلیم هوس و. آلودگی نمی شوند

» صفویه نیز در خصوص پوشیدگی زنان مسلمان مطالبی را در سفرنامه های خود ذکر کرده اندد.  
(. 287: 1380د والده،  «)می گشایندزنان مشرق زمین عادت به چادر دارند و هرگز روی خود را ن

(. 261: 1382)تاورنیده،  « این ننگ بزرگی برای زن است که چهرۀ بی حجابش را کسدی ببیندد  »
زنان هنگام عبور از گذرگاه های عمومی نمی گذارند صورتشان دیده شود و از سر تا قوزک پا را »

 (.  287: 1380اولئاریوس، «)به وسیلۀ چادر می پوشانند

 معاشرت اجتماعی حوزهاخالق  

صفات بارز ایرانیان در روابی اجتماعی از نگاه تیزبین شداردن مخفدی نماندده و در چنددین     
جای سفرنامه اش به آنها اشاره کرده است. شاردن فضایل اخالقی ایرانیان را نتیجۀ تأثیر فلسدفۀ  

بسدیاری از صدفت   همین فضایل اخالقی و انسانی مایدۀ تحکدیم   »اخالق در نزد ایرانیان می داند
های نیکو مانند شکیبایی، نیرومندی، میانه روی در نهاد ایشان می شود. ایرانیدان بدر اثدر تجلّدی     
همین فضایل و مراهر متعالی از آزمندی و طمع ورزی به شدت بیزاری مدی جویندد. از میهمدان    

ایرانیدان  (. »3/1050: 1374شاردن، «)نوازی دلشاد می شوند، شیفتۀ و دلباختۀ دادگری و انصافند
مؤدّب ترین مردم مشرق زمین و خوش خُل  ترین خَل  جهان می باشند. افراد معقول ایراندی بدا   
مؤدّب ترین اشخاص اروپائی می توانند هم طراز باشند. ایرانیان به حد اعال خوش حالت و نیدک  

یک بار دیگر می گویم رفتار و به قدر امکان نرم، متین، موقّر، مهربان و مالیم هستند. ..... بازهم 
(. 4/156: 1336شداردن،  «که ایرانیان به طور قطع و یقین مهربان ترین خالی  جهان می باشدند 

شاردن بارها به تأثیر آب و هوا بر روحیات انسان ها اشاره کدرده و یکدی از عوامدل مهدم شدکل      
ن نیدز  گیری شخصیت مردم هر کشوری را ویژگی های آب و هوایی می داند. در خصدوص ایدرا  

به اعتقاد من میان همۀ سرزمین های گسترده دامنِ خاور زمین خواه از » چنین نرر می دهد که: 
نرر دیدن بدایع و شگفتی ها و معرفت به معار  و خواه از جهت تحصیل سودِ مدادی کده مدورد    

مالیم  توجّه ملل دور قرار گرفته، ایران از هر جهت در مقام اوّل است زیرا هوای این کشور بسیار
و معتدل و پاکیزه است. مردمانش روشن اندیش و با هوشمندی و از نرر روح و احساس و تفکّدر  

چون میان محیی زیست و (. »4/1593: 1374شاردن، «)به ما اروپائیان از اقوام دیگر نزدیک ترند
نیروهای فکری و خصایص ردحی و جسمی مردمان هر منطقه روابی خاصی در میان است، مدی  

باور کرد که مردماِن ایران  ری  طبدع، هوشدمند، ندازک خیدال، مصدلحت نگدر و عاقبدت         توان
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(. در همین ارتباط به مقایسۀ ایران و کشورهای همسدایه پرداختده و مدی    1593همان، «)اندیشند
با این که از یک سو با عثمانی و از دگر سو با هند همسایه اندد، نده مانندد عثمدانی هدا      »نویسد: 

خو و نه مانند هندیان زود باور و کم فکر می باشدند. ایرانیدان فکدر روشدن، طبدع      خشن و درنده 
(. در خصوص معاشدرت ایرانیدان   1594همان، «)مالیم و قابلیّت تمدن پذیری و شهرنشینی دارند

ایرانیدان  »با هم شاردن به نکات مهمی اشاره می کند که اهتقاد مذهبی مردم ایران بر می گردد. 
ستیز و آویز می کنند و اگر به سببی با هم بده پرخاشدگری و جددال برخیزندد.     با هم کم جنگ و 

خشم و غضبشان زود فرو می نشیند و مثل ما نیستند که اختالفشان بده قهدر و کینده بیانجامدد.     
یکی دیگر از خصایص  در خور آفرینشان این است که هنگام مجادله هر چند خشمگین شدوند و  

ر باشند، هرگز نام پاک خدا را به زشتی نمی برند. نده تنهدا سدخنان    گرچه بدزبان و فحّاش و فاج
: 1374همدان،  «)کفرآمیز بر زبانشان نمی رود، بلکه چنین خیدالی بدد در ضمیرشدان نمدی گدذرد     

(. توصیه های پیامبر اکرم )ص( و سایر معصومین)ع( در مذمّت قهدر دو مسدلمان موجدب    2/763
قهر و کینه میان ایرانیان شده اسدت. از جملده از پیدامبر     رواج این اخالق اجتماعی یعنی دوری از

برای هیچ مسلمانی جایز نیست که از برادر همکیش خود قهر کندد و بدیش   اکرم)ص( نقل شده : 
از سه روز از وی دوری گزیند، و هر کدام از آنان که برای آشتی پیشقدم باشد در رفتن به بهشت 

م ورود میهمان که تاکنون نیز رعایت مدی گدردد، در زمدان    آداب ایرانیان در هنگا .تر است ممقدّ
رسم سخن گفتنشان بسی مهرآمیز و نغزتر و ندرم  » صفویه نیز در نگاه شاردن چنین آمده است: 

تر می باشد. هنگام پذیرایی با یک حالت جذّابی به واردین می گویند : خوش آمدی، صفا آوردی، 
(. هنگام سوگواری و عرض تسلیت چنین ا هدار ادب  4/160: 1336شاردن، «)جای شما خالی بود

می کند و می گویند: سر شما سالمت، شما سرسبز باشید، بعنی زندگی شخص شما در نردر مدن   
به قدری عزیز است که در صورتی که شما زنده باشید، ولو هدرک  بمیدرد بدرایم حدائز اهمیّدت      

 (4/163همان، «)نخواهد بود، حضور و صحّت شما جهت من کافی است
رعایت احترام در معاشرت فقی محدود به روابی حضدوری نیسدت بلکده در نامده نگداری و      

حقیقت این اسم  که احترامات و ادبی کده مدردم مشدرق زمدین     » مکاتبات نیز باید رعایت شود. 
هنگام سخن گفتن یا در نامه نگاری رعایت می کنند در هیچ نقطۀ روی زمین رعایت نمی شدود.  

 (.2/763: 1374همان، «)ر مشرق زمین تابع شرایی خاصّی است.نامه نگاری د

 سایر مذاهب اخالق اجتماعی ایرانیان در روابط با
با توّجه به این که از دوران های گذشته ایدران از یدک سدو محدل آمدد و شدد بسدیاری از        

دِ سدرزمین  بازرگانان و کاروان های تجاری از نژادها و ادیان گوناگون بوده و از سوی دیگر در خو
ایران نیز تعدّد اقوام و مذاهب وجود داشته است، نوعی تسدامح و مددارا در خصوصدیات اخالقدی     
مردم ایران شکل گرفته و این منش و خوی جز در مواردی که بیشتر ستیزهای سیاسی عامل آن 

ن که یکی از صفات برجستۀ فرهنگی ایرانیا»بوده، در نگاه گردشگران با اهمیّت جلوه کرده است. 
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در تعداد زیادی از سفرنامه ها مورد اشاره واقع شده اسدت، اعتقداد و التدزام بده تسداهل دیندی و       
مذهبی هم در قبال بیگانگان مقیم ایران شامل تجّار، سدفرا و سدیّاحان و هدم در برابدر ایرانیدان      

کم مسیحی، یهودی، زردشتی و کالً اقلیت هاست که دین و مذهبی متفاوت از مذهب غالب و حا
یعنی شیعۀ دوازده امامی داشتند. چنین ویژگی ای نشان می دهد که مسألۀ همزیسدتی مسدالمت   
آمیز دینی و مذهبی، در حالی که در اروپای متجدّد به تازگی عصر تفتیش عقاید را سپری نمدوده  

ز توجّده  و یا هنوز آثار و پیامدهای منفی آن بر اروپا سایه افکن بود، تا چه میزان برای سیّاحان حائ
بوده و همچنین نشان از  رفیت های ذاتی دین اسالم، مذهب تشیّع و روح متساهل ایراندی دارد  

(. درگیری های مذهبی میدان  40: 1386)کریمی، « که در بستر زمانه آن را به دفعات آزموده بود
به دلیل  پروتستان ها و کاتولیک در اروپا به قدری شدید بود که شاردن پ  از بازگشت به فرانسه

تحت فشار قرار گرفتن پروتستان ها مجبور شد به انگلسدتان بدرود، لدذا ایدن تسداهل و مددارای       
ایرانیان برای فردی چون شاردن جالب توجّه است. دلیل این نحوۀ برخورد ایرانیدان آمدوزه هدای    

از جملده  » اسالمی و شیعی و روش اهل بیت)ع( با پیدروان سدایر مدذاهب و ادیدان مدی باشدد.       
صائص عالیۀ ایرانیان دوستداری و مردمی و مهربانی آنان نسبت بده افدراد خدارجی مدی باشدد.      خ

پذیرایی و حمایتی که از بیگانگان می کنند، میهمان نوازیی که بی تفداوت نسدبت بده افدراد هدر      
مملکت به عمل می آورند، و مراعاتی که حتی در مورد کسانی که پیرو مذهب باطلی هسدتند بده   

(. 2/762: 1374شداردن،  «)ند، به راستی اعجاب انگیز و در خور تحسین و آفرین اسدت جا می آور
چون ایرانیان به طبع مردمانی آرام و سازگار و دارای عواط  و احساسات انسانی مدی باشدند و   » 

(. این مطلب از دیدد سدایر   4/1594همان، «)هرگز تصادمی میان آنان و مسیحیان روی نمی دهد
ان نمانده اسدت، بده طدوری کده در سدفرنامۀ بدرادران شدرلی نیدز چندین آمدده:           سیّاحان نیز پنه

اهالی)ایران( خیلی مؤدّب و نسبت به خارجه مهربان هستند. البسۀ آندان خیلدی پداک و خدوش     »
 (.87: 1357شرلی، «)طراز است

نگاه تصدیقی اعتقادات اسالمی نسبت به پیامبران الهی بده خصدوص حضدرت عیسدی)ع(     
موجب نگاه مثبت مسلمانان به خصوص ایرانیان به مسیحیان و حُسن برخورد به ویدژه بدا ارامنده    

آنچه به نوبت خود در خور تعریم و احترام است، این است که عامّدۀ ایرانیدان دعدا و    »شده است.
ی را پیرو هر مذهب باشند مورد پذیرش درگاه حضرت احدیت می دانند و هدر  ذکر همۀ افرادبشر

وقت بیمار شوند یا گرفتاری و نگرانی دیگری برایشان روی نماید به مقدسان و پیشوایان مدذهب  
 (  2/762همان، «)حقّۀ دیگر نیز التجا می جویند و آنان را به شفاعت برمی انگیزند

یان با پیروان سایر مذاهب، این است که ندوع ایدن روابدی تدا     نکتۀ مهم در مورد روابی ایران
حدودی بستگی به راه و روش شخص شاهان صدفوی دارد. مدثاًل شداه عبداس بده خصدوص بدا        
مسیحیان و هیئت های تبشیری آنان همراهی و مدارا می کرد. این روش به دلیل جلدب حمایدت   

قت رفتار عالی شاه عباس بدا ارامنده و سدایر    در حقی» اروپائیان برای مقابلۀ با دولت عثمانی بود. 
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مسیحیان و آزادی کاملی که آنان در به جای آوردن آداب و رسوم مذهب  خدود داشدتند، چندان    
این جهانگرد)د واله( را تحت تأثیر قرار می دهد که او در این باره زبان به تعری  و تمجید از شاه 

به رغم هم کیشی و هم خونی، نسبت به آزار و  ایران می گشاید و از شاهزادگان کشورهای غربی
شکنجۀ مسیحیان مقیم عثمانی بی اعتنا بودند، انتقاد می کند و در این راه آن قددر تندد مدی رود    

حاجیدان پدور،   «)که سانسور وقت در موقع چا  کتاب مانع انتشار آن قسمت از نامه ها می شدود 
1386 :42) 

شاردن که هم در دوران این پادشاه در ایران بوده شاه عباس دوم نیز چنین سیاستی داشت. 
است و هم بعد از مرگ او و در آغاز تاجگذاری شاه صفی دوم)شاه سلیمان بعدی( به ایدران آمدده   
است، یکی از بخش های سفرنامۀ خود را به نام شاه عباس دوم به این شدکل تقددیم مدی کندد:     

پادشاه فقید ایران که همدواره احتدرام عمید  و    این دفتر را به نام نیک و آفرین گویی به عباس »
بی شائبه ای به آن اعلیحضرت مفخّم ) پادشاه فرانسه( داشت و پیوسته فضایل و مکارم نادری را 

(. شداردن سدپ  بده    4/1591همدان،  «)که خدا به شما عنایت فرموده می ستوده، آغاز می کدنم 
مسدیحیان کده در   »را می سدتاید.  سیاست شاه عباس در خصوص مسیحیان اشاره می کند و آن 

سایۀ مهربانی و گرم خویی و دادگری وی همواره به اسودگی و شادمانی فار  از هر گونه نگراندی  
و ناآرامی زندگی می کردند، اکنون بر مرگش در نهان بده درد مدی گریندد زیدرا نده تنهدا وی را       

هربان می دانستند، از آن کده  پادشاهی دانا و دادگر می شمردند بلکه پشتیبان و پدری مشف  و م
در زمان سلطنت وی هیچ بدخواهی جرأت نداشت به آزار مسیحیان برخیزد و به معتقدات مذهبی 
آن ها بی حرمتی روا دارد.......مسیحیان همواره مهربانی ها، یاری ها وحمایدت گدری هدای ایدن     

ن مهرش را از دل به در نمدی  پادشاه دادگر و دانا را به یاد می سپارند و نسل های بعد نیز همچنا
(. در اواخر دورۀ صفویه به خصوص در زمان شاه سلطان حسین با تقویدت  4/1604همان، «)کنند

جایگاه علما، مبارزه با اقلیت های دینی ابعاد گسترده ای به خود گرفدت بده خصدوص بدا اقلیدت      
صدفوی شدورش    زردشتی که موجب همکاری برخی از آنان با افغانهایی گردید کده علیده دولدت   

 کردند.

 وادث و رویدادهااخالق اجتماعی ایرانیان و نگاه تقدیري به ح
نگرش هر ملّتی به رویدادها و وقایع زندگی، معمدوً  متفداوت مدی باشدد کده بده پیشدینۀ        
فرهنگی و اندیشۀ های اعتقادی آنان برمی گردد. ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و عموماً 

ی که از اعتقادات دینی و مذهبی آنان سرچشمه گرفته بدا رویددادهای زنددگی خدود     با نگاه فلسف
ایرانیان به خوب و بد زندگی، سختی ها »مواجه می شده اند. شاردن در این باره چنین می نویسد:

و ستمها، فراز و نشیب هایی که در طول حیات با آنها رویارو می شوند به نرر فلسفی می نگرند، 
یا بد آینده توجّه زیادی ندارند و نه از بدش می هراسدند و نده از خدوبیش خدرّم مدی       امّا به نیک

(. این نوع نگاه به دنیا که نباید خیلی به خوشی هدای آن دل بسدت و نده    2/761همان، «) شوند
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لِکَیْلَدا تَأْسَدوْا   خیلی برای از دست رفتن آن افسوس خورد مصداق این آیه از قرآن مجید می باشد: 
شما رفته انددوهگین نشدوید و بده ]سدبب[       تا بر آنچه از دست مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ عَلَى

 (. 23/57) قرآن مجید، شادمانى نکنید  آنچه به شما داده است
نکتۀ مهمی که باید مورد بررسی قرار گیرد ارتباط اخالق و مسئولیت اجتماعی با جبر است. 

یت اخالقی اختیار و آزادی عامل است به گونه ای که به نرر می رسد اگر فرد شرط  زمِ مسئول»
عملی را بدون اختیار انجام دهد نه سزاوار تحسین است و نه مسدتوجب سدرزنش، لدذا مهمتدرین     

(. تفکّر تقددیرگرایی  6: 1398حسین زاده یزدی، «)شرط مسئولیّت اخالقی ارادۀ آزاد و اختیار است
یشه در تاریخ فکری و مذهبی ایرانیان دارد که از دوران باستان قابل بررسی می و اعتقاد به جبر ر

باشد زیرا آیین زُروانی که پیش از زردشت در ایران رایج بوده در پیدایش این اندیشه نقش داشدته  
است. وانمود کردن تسلّی تقدیر بر سرنوشت انسان ها بعدها از عوامل تحکیم پایه های حکومدت  

ام بوده است. این اندیشه از طری  یهودیان در میان اعراب جاهلی نیز نفوذ کدرده بدود   خلفا و حکّ
به طوری که در قرآن آنجا که مشرکان در خصوص بت پرستی بازخواست می شوند، آنان پاسدخ  

آنهدا را  خواسدت    گویند اگر ]خداى[ رحمان مى  و مى وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْمی دهند: 
(. بحث قضا و قدر، جبر و اختیار از پر مناقشده تدرین مباحدث    43/20)قرآن مجید  پرستیدیم نمى 

کالمی بعد از اسالم می باشد که گاه عوامل سیاسی به آن دامن می زد، بده طدوری کده امویدان     
برای توجیه سیاست های خود اندیشۀ جبر را ترویج می کدرد و یدا بندی عبداس در دورۀ مدأمون      

هر کدام طرفدار یکدی   طرفدار اندیشۀ تفویض و اختیار بود و مکتب های کالمی اشاعره و معتزله
از این دو طرز فکر بودند و اندیشۀ تشیّع ار این سخن امام صادق)ع( بهره مند شدد:   جَبدرَ و     

کده  ایدن نکتده قابدل ذکدر اسدت      .» باب العدل( 5ک بحا نوار ج-تَفویضَ بل امرٌ بین ا مرَین)ر
مطالعات صورت گرفته در مورد زمینه های سیاسی، اقتصادی، دینی، اجتماعی و فرهنگی موثّر بر 
شکل گیری باورهای تقدیرگرایانه حکایت از آن دارد که این پدیده با عوامدل و شدرایی متعدددی    
و  مانند عوامل طبیعی و جغرافیایی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، نوع نرام های سیاسدی، خدانواده  

سبک زندگی، نگرش و جهان بینی افراد یک جامعه به دنیدا و زنددگی، ندوع آمدوزش و تعلدیم و      
 (.  121: 1396رازنهان، «)تربیت ، باورها و تقیّدات دینی و فرهنگی و.... مرتبی بوده است

یکی از افکار و اندیشه های ایرانیان که در نگاه جهانگردان اروپایی مورد توجّه قرار گرفتده  
بسدیاری از  »اندیشه و اعتقاد ایرانیان به تقدیر در سرنوشت انسان ها و حوادث مدی باشدد.    است،

سفرنامه نویسان با استناد به رواج طالع بینی و جادوگری و فال گیری، اعتماد زائد الوصد  مدردم   
به منجّمان برای شناختن زمان خوش یُمن یا نامیمون برای انجدام کارهدا، اعتقداد بده شدان  و      

د ، مراجعه به استخاره به منرور انجام کارهای مهم، انجام کارهدای غیدر علمدی در مواقدع     تصا
خسو  و کسو  و برخی رفتارهای دیگر که از منرر اروپائیان فاقد پایه های علمی شدمرده مدی   
شدند یا ا هار برخی عبارات و جمالت در گفته های مردمان عادی بدین نتیجه رسدیده اندد کده    
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موسدوی دالیندی،   «)و تقدیر باوری صفت برجسته و ریشه دار در جهان ایرانی اسدت خرافه گرایی 
1395 :140  .) 

در دورۀ صفویه نیز تفکّر تقدیر به عموم مردم سایه افکنده بود و بسیاری از مردم سرنوشت 
ایرانیان بر این اعتقادند هر چه خدا خواهد، همان می شود؛ و بدر  » را بر خود حتمی می دانستند. 

ر هر ک  همان می رود که پروردگار در ازل مقدّر فرموده است. به سخن دیگر به رضدای دل  س
تسلیم تقدیرند و بر خال  بیشتر اقوام هرگز در برابر نامالیمات سر به طغیان و شورش بدر نمدی   
دارند و اگر رنج و آسیبی به آنان برسد، ناشاد و خسته دل نمی گردند و با آرامش باطن می گویند، 

 (.2/761: 1372همان، «)مقدّر است، یعنی در لوح تقدیر و ازل این بال برای من بوده است
متأسفانه گاهی مردم از مقدمّۀ صحیحِ پذیرفتن آموزۀ قضا و یا صبر در برابر بال و مصدیبت،  
نتیجۀ نادرستی گرفته و آن را با  لم پذیری و انفعال یکی دانسدته و آب بده آسدیاب  دالم مدی      

اغلب سفرنامه نویسان دورۀ صفوی از تقدیرگرایی ایرانیان و اعتقاد آنان بده تحدوّل همده    » ریزند.
رخدادها به خواست خدا صحبت کرده اند و آن را زمینه ساز نوعی روحیۀ رضدا و تسدلیم در برابدر    
امور پیش آمده و توجیه و تبیین آن در فرهنگ ایرانی داشدته اندد. ایدن تقددیر گرایدی و روحیّدۀ       

تسلیم و رضا و توکّل منفعالنه ایرانی مانع از بروز و  هور و تداوم نیروهای پویا و فعّدال   فرهنگی
(.  این فکدر غلدی   129: 1396رازنهان، «)در حیات فرهنگی و اجتماعی ایرانیان قلمداد شده است

خَل  ایدران  »مانند بسیاری از دوران های تاریخی در برخی مردم عصر صفوی نیز نفوذ کرده بود. 
براین پندارند که خدا از این جهت آنان را آفریده که بار پر مخافت زجر و  لم پادشداه را بکشدند.   
انان همیشه سرِ تسلیم در پیش دارند و هر گونه عقوبت را بی آنکه خود را گنهکار  بدانند تحمّدل  

ت را ایرانیدان سرنوشد  »(. در همین ارتباط شاردن مدی افزایدد:   4/1652: 1374همان، «)می کنند
نصیب می گویند که معنی آن طالع و تقدیر و خوب یا بدی است که از ازل برای ایشدان مقددّر و   

(. اطاعت زا امر پادشاهان نیز 3/1030همان، «) معیّن شده است و آن امری قطعی و محتوم است
ان از همین اندیشه گرفته شده و جالب این که اقدامات  المانۀ شاهان را نیز تحدت تدأثیر سدتارگ   

عامه مردم که همده سداده دل و   » می دانند و به این دلیل آنان را از ستم به مردم تبرئه میکنند. 
زود باورند، بر این اعتقادند هر نیک و بدی بر آنان می رود با خی روشن و کامالً نمایان بر سدتارۀ  

کم اندد  بخت و سرنوشتشان نوشته شده و معتقدند پادشاهان نیز کده بدر جدان و مدال مدردم حدا      
 (  2/770همان: «)مقدّرات سرنوشتشان تابع اجرام آسمانی است

شاردن در یکی از مسیرهای سفرش در نزدیکی شیراز به کاروانسرایی برخورد می کند کده  
ایرانیان بر عموم بر این اعتقادندد کده نده    »دچار فرسودگی و خرابی شده و چنین می نویسد که: 

را نباید ترمیم و آباد کرد. آنان بر این باور باطل و خرافه اندد   تنها بناهای عمومی بلکه هیچ بنایی
که بناها و عمارت ها نیز مانند آدمیان درگذرند و همچنان که انسان پیر شد می میرد، بناها وقتی 

( در 4/1373: 1374شداردن،  «)رو به ویرانی می نهند ترمیم و تعمیر کردنشان کاری بیهوده است
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گیرد که این اعتقاد مبتنی بر آموزه های مذهبی می باشد که دنیا و هرچده  ادامه چنین نتیجه می 
در آن است درگذر است و نباید به آن دلبستگی داشت. گرچه در آمدوزه هدای اسدالمی بده عددم      
دلبستگی به ثروت ها و اموال دنیایی تأکید می گردد ولی این معنای ترک دنیا و آبداد کدردن آن   

ۀ بیانگر همین آموزۀ اسالمی می باشدد. نتدایج اعتقداد    را خِ ۀزرعُنیا مَالدُّنیست و سخن معرو  : 
تفریطی به تأثیر سرنوشت محتوم و قضا و قدر بر زندگی اجتماعی و اقتصادی ایرانیان نیز اثدرات  

ماک  وبر اندیشده هدای ریاضدتی و انجمدن هدای صدوفی را از عوامدل        » نامطوبی نهاده است. 
کرده، معتقد است که انجمن های صوفی با طرد تجملّات دنیوی، یک انحرا  دین اسالم قلمداد 

دین عاطفی معطو  به جهان آخرت را برای توده ها به وجود آوردند. ار دیددگاه وبدر زهددگرایی    
دراویش صوفی، همانند زهدگرایی پروتستان های زاهد، یک اخالق مذهبی مرتبی با شغل نیست 

(. 124: 1396رازنهدان،  «)سیار کمی با مشاغل این دنیدا دارد زیرا کنش های مذهبی آنها ارتباط ب
صوفیان چون همواره گوشده  »تأثیر صوفیان در اجتماع در نگاه شاردن نیز قابل توجّه آمده است: 

نشین و منزوی و غالباً در حال روزه داری اند، از اجتماع جدایند و نه تنها از وجودشان هیچ بدودی  
د تنبل و تن پرور به ایشان تأسّی مدی جویندد و بده خیدل آندان مدی       به مردم نمی رسد بلکه افرا

پیوندند. چلّه نشینی و شیفتۀ انشراح و جَذَبه و مکاشفع می شوند و اندک اندک جامعه غیر فعّال و 
بیمار می گردد. زیرا بر عموم میل به عزلت گزینی و تن زدن از کار و کوشش که مخدال  ترقّدی   

  (    1369شاردن، همان: «)ری از مردمان وجود دارداجتماع است در نهاد بسیا
نکتۀ دیگری که در سفرنامه هایی که در این دوران نوشته شده؛ مشاهده می شدود، اعتقداد   
ایرانیان به خرافاتی مانند رمّالی، فال و طالع بینی است. خرافات در بیشتر جوامع انسانی با مقداری 

روزه هم با تمام پیشرفت های علمی و فنّی بشر حتّدی در  از شدّت و ضع  وجود داشته و دارد. ام
کشورهای پیشرفتۀ غربی نیز مردم دچار بعضی خرافاتی هستند که ریشه در تاریخ فرهنگی آندان  

به طور کلّی باید گفت که خرافه سازی و خرافه گرایی یک روی سکّه ای است کده روی  » دارد. 
خرافه را بنماید، عقل گرایی در آن پنهدان مدی    دیگر آن عقل گرایی حکّ شده است. زمانی که

شود و هر گاه که عقل گرایی در رفتار و گفتار انسان نمود پیدا کند، وی از باورهای خرافی فاصله 
(.  شاردن نیز در جای جای سفرنامه اش به بعضدی از اعقدادات   42: 1383شعربافیان، «)می گیرد

یان به سعد و نح  ایّام اعتقاد تمام دارند...... اعتقاد از ایران» خرافی مردم ایران اشاره کرده است. 
حد فزون ایرانیان به سحر و جادو از آن جهت است که با همان وسدیله خدود را از گزندد جدادوی     
جددادوگران در امددان بدارنددد......... ایرانیددان غیددب گددویی را بدده دو نددام اسددطر ب و فددال مددی   

ایرانیان سخت شیفتۀ غیب گدویی  »یگر چنین می آورد: (. شاردن در جایی د3/1036همان«)نامند
و پیشگویی تی باشند. بنابراین اگر به سحر و جادو و تعویذ و طلسدم و دعدا اعتقداد تمدام داشدته      
باشند، جای شگفتی نیست، چه این جمله بیانگر تمایالت شددید انسدان بده قبدول خرافده هدا و       

(.  3/1031: 1374شداردن،  «)بر آنان می خوانندد ایاطیلی است که فالگیران و مرّعیان غیب گویی 
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ایراندی هدا معمدو ً بده فدال اعتقداد       »این موضوع در سفرنامه اولئاریوس نیز بازتاب داشته است: 
زیادی دارند و مشتریان زیادی همیشه دور این فالگیرها را گرفته اندد. در قسدمت غربدی میددان     

ن بساط خود را گسترده و برای اشخاص فال اصفهان و نزدیک قصر سلطنتی فالگیران و پیشگویا
(. البته این خرافاتی بودن مربدوط  2/610: 1369اولئاریوس، «)گرفته و سرنوشت آنها را می گویند

زندان اصدفهان موهدوم    » به بیشترِ ایرانیان اعم از زن ومرد و مسلمان و غیر مسلمان بوده است. 
خرافاتی و موهدوم پرسدت هسدتند. معتقدندد اگدر       پرست ترین زنان دنیا هستند ...... ارامنه بسیار

شخص تب داری روی قبر کسی که مرلوم کشته شده، کوزۀ آبی را که از آن می نوشدد بشدکند،   
 (.167: 1379شاردن، «)تب قطع خواهد شد

اعتقاد به تأثیر اجرام آسمانی در زندگی انسان ها از دوران های گذشدته در بیشدتر اقدوام و    
ه است که ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. سعد و نح  بودن ایّدام  ملّت ها وجود داشت

ایرانیان به احکام نجوم سخت معتقدند و هر چه از نیک و » نیز از این اعتقاد سرچشمه می گیرد. 
بد پیش آید، در نتیجۀ گردش مواف  یا مخال  اجرام سماوی می پندارند. آنان با این که از قددیم  

مان به داشتن دانش و هنر شهرۀ آفاق بوده اند، به بسیاری از خرافات و اوهام کده زاییددۀ   ترین ز
جهل و نادانی است، اعتقاد کلی دارند؛ چنان که در جوامع بشری زمان حال، هیچ ملّتدی بده قددر    

(. اعتقاد به نحوسدت  3/1035: 1374شاردن،«)آنان معتقد به سحر و جادو و طلسم و تعویذ نیست
رین چهارشنبه هم در خاطرات گروهی از سیّاحان آمده است. د والده در ایدن رابطده مدی     روز آخ
ژانویه امسال مصاد  با آخرین چهارشنبه ماه صفر و روزی است که همدۀ مسدلمین    29»نویسد: 

به خصوص ایرانی ها آن را نح  می دانند و از این رو در چنین روزی دست به هیچ کاری نمدی  
روزهدایی کده در نردر    »(و شاردن نیز به این موضوع اشاره می کند: 2/961: 1380د واله، «)زنند

مردم نح  و شوم است، زیاد است. بدتر از همه آخرین چهارشنبه ماه صفر اسدت کده روز شدوم    
(. البته در بعضی کتداب هدای حددیثی مطدالبی در خصدوص      3/1029: 1374شاردن، «)می نامند

)قمری( به طور عام و چهارشنبه آخر ماه صفر به طور خاصّ نحوست روز آخرین چهارشنبه هر ماه
آمده و این روز را روز قتل هابیل توسی قابیل می دانند. امّا این موضوع مورد اجماع نبدوده و گداه   
بعضی راویان و سند احادیث محل تردید می باشند. از سوی دیگر بسیاری از سنّت های رفتاری و 

ومین)ع( در تقابلِ نح  دانستن بعضی روزها می باشدد کده مدی    گفتاری پیامبر)ص( و ائمه معص
ک -توان به کتاب های حدیثی و پژوهش های صدورت گرفتده در ایدن زمینده مراجعده نمدود.)ر      

 ، پانزده گفتار(. 1389مطهری،
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 نتیجه گیري  
در این پژوهش تالش گردید ماهیّت اخالق اجتماعی از نرر علمی مورد بررسی قرار گیدرد  

خی ویژگی های اخالقی ایرانیان در عصر صفوی به خصوص از بعد اخالق اجتماعی و مبانی و بر
رفتارهای اخالقی آنان از نرر اعتقادات اسالمی و شیعی واکاوی گردد. بندابراین بدرای آگداهی از    
ریشه های اخالق و رفتار اجتماعی امروزی مردم ایران باید به فرهنگ و تاریخ مراجعه نمود، کده  

سالۀ حکومت سفویان که تأثیر گذارترین سلسلۀ تاریخ ایران می باشد، بسیار مهم مدی   220 دورۀ
نماید. در مسیر شناخت علمی فرهنگ ایرانی یکی از منابع قابل اعتنا سفرنامه های اروپائیانی می 
باشد که در طول دورۀ صفوی با اهدا  متفاوت به ایران سفر کرده اند. با پدذیرش کاسدتی هدا و    

اوت های نادرست و تعمیم های ناروای گروهی از این سیّاحان در مدّت حضور درایران، هندوز  قض
برای شناخت ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی ایرانیان در عهد صفوی عالوه بر سایر منابع، ناچار به 

کده  مراجعه به این سفرنامه هستیم. از میان این سفرنامه ها، سفرنامه شاردن جایگاه خاصدی دارد  
این پژوهش بر پایۀ یاداشت های وی فراهم آمده است. مراجعۀ به سدفرنامۀ شداردن بده عندوان     
مخزن اطالعات اجتماعی از دوران صفوی مدورد توّجده نگارنددگان قدرار گرفتده اسدت. آنچده از        
مقایسۀ این رفتارهای اخالقی و مبانی آن به دست می آید این است که بخشی از آنها برگرفته از 

های اسالمی و شیعی بوده و همین رفتارها مورد تمجید سیّاحان خارجی بده ویدژه شداردن     آموزه
قرار گرفته است و رفتارهایی مانند خرافه پرستی و تقدیرگرایی افراطی کده مدورد نکدوهش آندان     
بوده در حقیقت در اثر انحرا  از اصول عقلی و شرعی در جامعه بروز کدرده اسدت. اندیشدمندان    

عتقاد دارند که بسیاری از رفتارهای اخالقی ملّدت هدا و از جملده ایرانیدان ریشده در      علم اخالق ا
مبانی اندیشه و فرهنگ آنان دارد که در طول سالیان متمادی نهادینه گردیده و البته با پیشدرفت  
های علمی و توسعۀ ارتباطات بین جوامع و افزایش سدواد بعضدی اندیشده هدا و افکدار خرافدی و       

ز رفتارها و نمودهای اخالق اجتماعی که پایه اساسی در آموزه های دینی و مدذهبی  نادرست و نی
ندارد، به بوتۀ فراموشی سپرده شده و از جامعه حدذ  گریدده اسدت. نتدایج ایدن پدژوهش جنبدۀ        
کاربردی برای پژوهشگران تاریخ صفوی، تاریخ اجتماعی و موضوعاتی مرتبی با اخالق اجتمداعی  

 ایرانیان دارد.
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  ینوع مقاله: پژوهش

 171 -196صفحات  

اساسنامه  تیمخاصمات مسلحانه داخلی با محور یسنجش اخالق
 دیوان یوگسالوی سابق هیدیوان کیفری بین المللی و رو

 1 یمحسن عمار
 2 یحاتم یمهد

 چکیده
 جنایات بین المللی و به عنوان یک ناهنجاری اخالقی ، مهمترین مصادی  از جنگی جنایت

 دیوان اساسنامه 8 ماده در آن انگاری جرم  زمان تا و المللی بوده بین دیوان کیفری صالحیت در داخل
 موارد در دیوان کلی، اساسنامه طور است. به نموده طی را طو نی تحو ت سیر المللی، کیفری بین

 الزامات و تعهدات و رفته فراتر جنگی مخاصمات به راجع عرفی الملل بین حقوق از محسوسی  و مهم
 انگاری جرم بر  عالوه آن، اساسنامه در اینکه جمله  از کند، می تحمیل دیوان عضو دول بر را جدیدی
 درگیری های در ارتکابی جنایات المللی، بین نرامی درگیری های  در جنگ به مربوط اعمال بعضی
الملل بشردوستانه، توجهی به  م. حقوق بین 1949تا سال  .است شده انگاری جرم نیز کشورها داخلی

م. هیچ معاهده مستقلی در این زمینه تدوین نشده 1977نه داخلی نداشت و تا درگیری های مسلحا
المللی نیز  بود. این بی توجهی را می توان در فقدان یک تعری  جامع از مخاصمات مسلحانه غیر بین

المللی برای یوگسالوی ساب ، تعریفی از  م. دادگاه کیفری بین1990دانست؛ با وجود این، در دهه 
المللی ارائه داد که ضمن انعکاس عر  زمان خود، بر توسعه عر  آتی  سلحانه غیر بینمخاصمات م

 مسلحانه داخلی و مخاصمات بر حاکم و مبانی منابع گیری شکل نیز تأثیرگذار بود. در این مقاله،
به روش کتابخانه ای و با استفاده از  بر اساس معیارهای بشر دوستانه  آن تدریجی و اخالقی توسعه

رویه دیوان  که خواهد داد و نشان خواهد گرفتمورد سنجش و بررسی قرار برداری،  بزار فیشا
 سال در المللی بین کیفری دیوان اساسنامه گیری کیفری یوگسالوی ساب  و به دنبال آن، شکل

 را عریمی تحول اخالقی جنگی، جرایم گستره در مزبور مخاصمات ارتکابی جرایم درج و. م 1998
 .است داده توسعه را آن و کرده ایجاد مخاصمات این به مربوط حقوق تدوین به نسبت
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 .نصفانهانگاری  میوگسالوی ساب ، جر
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 طرح مسأله

))اخالق(( و ))حقوق(( از جهات مختل  از جمله هد ، منبع، قلمرو، مبنا و ضمانت اجدرا بدا   
یکدیگر تفاوت دارند لیکن نقض ح  های اخالقی می تواند  نکوهش جامعه را به دنبدال داشدته   

و جنگ جهدانی دوم در   1919با وقوع دو جنگ جهانی اول در سال ( 2؛1396باشد. ) بذار، وحید، 
ترین اصول انسانی و قوانین بدین   المللی و نقض بدیهی و افزایش جرایم در سطح بین 1939سال 

المللی، بشر بیش از پیش به ضرورت اجرای قواعد حقوق بدین الملدل پدی بدرد و نیدز بده دنبدال        
-21 :1379 السدادات،  فریده . )چاوشی،قواعد آن پیش رفت ضمانت اجرای کیفری برای برخی از

المللی و داخلی را می دهند، اما علی رغم تشدابه در   جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین( 18
ماهیت، برخی جنایات جنگی صرفاً در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آن هدا در  

 آ شدتی،  فرهادی و سیدمهدی ثانی، نمی شود. )سیدزادهمنازعات داخلی، جنایت جنگی محسوب 
( این درحالی است که مخاصمات داخلدی، همیشده بسدتر مناسدبی بدرای نقدض       44: 1393 زهرا،

چندان کده آغداز مخاصدمه، مقدمده       مند حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است؛ آن گسترده و نرام
وس و ارتکاب اعمال خشدونت آمیدز   ارتکاب اعمالی چون قتل، شکنجه، تجاوز به عن ، هتک نام

علیه غیرنرامیان به ویژه زنان و کودکان و مهم تر از همه، رشد فعالیت هدای تروریسدتی اسدت.    
 (989-1011: 1392 جعفر، محمد سید قریشی، و حسین مکان، جنت )آقایی

المللدی،   های پ  از جنگ جهانی دوم، با توجه به تاریخ و روندد جنایدات بدین    از اولین سال
مدیالدی و   1990المللی در یوگسالوی سداب  و روانددا در اوایدل دهده      نهایتاً ارتکاب جنایات بین
المللی ویژه برای مجازات مرتکبین آن، ضرورت تأسی  دیوان کیفری  تشکیل محاکم کیفری بین

المللی با انگیزه اجرای عدالت و با هد  مجازات مرتکبین جنایات با ماهیت حقوقی چندجانبه  بین
 (50 :1375 ابراهیم، زاده، را تقویت نمود. )بیگ

اکتبدر   2بده تداریخ    1رأی شعبه تجدیدنرر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسالوی ساب 
در گسترش فعالیت صالحیت دیوان کیفری بین المللی به برخدی از مدوارد    در قضیه تادیچ، 1995

 المللی نیز اثر تعیین کننده داشته است.)الملل بشردوستانه در مخاصمات غیر بین  نقض حقوق بین

TPIY, Prosecutor c. Dusko Tadic, 1995: Para: 88.     اساسدنامه دیدوان، تحدت
هدای قابدل اجدرا در مخاصدمات مسدلحانه       سدایر مدوارد نقدض فداحش قواعدد و عدر       »عنوان 
 ندد.) ک ، برخی از موارد نقض مقررات پروتکل دوم الحداقی را جدرم محسدوب مدی    «المللی غیربین

D.Momtaz. 1999: 177-192) 
مقاله حاضر، در دو بخش، نخست، با تسری جنایات جنگی، آن هم در مخاصدمات داخلدی،   

                                                 
1. International Criminal Court for the former Yugoslavia. 
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تحو ت صورت گرفته در این حوزه را با استناد به آراء مراجع قضایی به ویژه دیوان بدین المللدی   
مبدانی ندا ر بدر     کیفری ویژه یوگسالوی ساب  مورد بررسی قرار می دهدد و در بخدش دوم، بده   

توسعه اخالقی صالحیت دیوان کیفری بین المللی به جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه غیر 
 المللی )داخلی( خواهد پرداخت. بین

 تسري قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی  -1

حاکم بر مخاصدمات بدین المللدی و     با عنایت به تفاوت میان قواعد قراردادی و حتی عرفی
اجتنداب ناپدذیر اسدت. در     1داخلی، تعیین ماهیت مخاصمه برای اجرای قواعد حقوق بشردوسدتانه 

و  1949مشترک کنوانسیون های چهارگانده ژندو    3حقوق قراردادی دو ماده مشخص، یعنی ماده 
های مذکور، وجود دارد که وجوه و ویژگی های  به کنوانسیون 19772پروتکل دوم الحاقی  1ماده 

 3کنند. مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را بیان می
، سدنگ بندای اولیده    «م. 1949های چهارگانه ژندو   کنوانسیون»مشترک در  3تدوین ماده 

 المللدی در حقدوق بدین الملدل موضدوعه اسدت و       مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین
در مورد حمایت از قربانیان این مخاصدمات، تالشدی بدرای تکمیدل     « م. 1977 الحاقیپروتکل »

آخرین تحو ت مربوط به این مخاصمات، پ  از تأسدی  دیدوان    4ماده فوق محسوب می شود.
                                                 

 نا ر حقوق: »است بخش دو آن ای معاهده منابع که است جدیدی نسبتاً اصطالح بشردوستانه الملل بین حقوق .1
 که حالی در. ژنو( )حقوق «مخاصمات قربانیان از حمایت به مربوط حقوق»  هه( و )حقوق «مخاصمات هدایت به

 بده  مربدوط  و داشدته  عرفی منشأ اساساً که شود می اطالق قواعدی به جنگ حقوق یا مسلحانه مخاصمات حقوق
 منرور به. م 1907 و. م 1899  هه صلح کنفرانسهای توسی قواعد این. است جنگی وسایل انتخاب در محدودیت

 و نردامی  عملیدات  هددایت  در متخاصدم  طدر  هدای   تعهدات و حقوق مخاصمات، هدایت بر حاکم حقوق تعیین
 :ک.ر بیشتر اطالع برای. است شده تدوین جنگی هایروش  انتخاب در محدودیت

Biad, A. (1999) “Droit international humanitaire", Ellipses, pp. 11-35  .  
2. Protocol (II) Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and 

relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts. 
پروتکل دوم را تعری  مضی  از مخاصمات  1مشترک را تعری  موسع و ماده  3با اندکی اغماض، می توان ماده  .3

 المللی در حقوق قراردادی دانست. در این زمینه نگاه کنید به: مسلحانه غیر بین
نه غیربین المللی در رویه قضدایی  مفهوم عرفی مخاصمه مسلحا"(، 1395اسالمی، رضا و کا می ابدی، علیرضا، )

، فصلنامه تحقیقات حقوقی "مخاکم بین المللی کیفری با تأکید بر آرای دادگاه بین المللی کیفری یوگسالوی ساب 
 .327، ص 79شماره 

 ایدران،  باشدند. دولدت   مدی  آن دوم و اول الحاقی پروتکل های و کنوانسیون ها این عضو دولت ها، اکثر امروزه .4
 پروتکل های هنوز ولی است، کرده تصویب. م 1957 فوریه 20 تاریخ در را. م 1949 ژنو چهارگانه یون هایکنوانس

 مزبور، اسناد به دولتها سایر عضویت خصوص در بیشتر اطالع برای. است نپذیرفته را کنوانسیون ها این الحاقی به
 www.cicr.org: ک.ر
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 م. محق  شد. 1998المللی در  کیفری بین
، تعریفی جدید 1995ر اکتب 2المللی برای یوگسالوی ساب  در رأی مورا  دادگاه کیفری بین

به عقیده دیوان، یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی )داخلدی(  »از مخاصمات داخلی ارائه کرد: 
هدای   میان نیروهای حکومت و گدروه « مخاصمه مسلحانه طو نی»زمانی واقع می شود که یک 

ن تعری  که نخستین ای« ها در قلمرو دولت استمرار یابد. یافته یا بین خود این گروه مسلح سازمان
 ,Case No. IT-94-1-ARبار در تصمیم شعبه تجدید نرر دادگاه در قضدیه تدادیچ آمدده، )    

1995: para. 70      نمونه بارزی از تأثیر آرای محاکم بین المللدی در شناسدایی و توسدعه عدر )
سدوی  حقوق بشردوستانه محسوب می شود و بارها در سایر آرای قضایی به کار گرفته شدده و از  

 :Case No. IT-96-21-T, 1996المللی مورد استناد و ارجاع واقع شده است. ) نهادهای بین

para. 209 اساسدنامه رم،   8مداده   2بند « و»در نهایت، در جزء   1( چارچوب اساسی این تعری
 .William Aهدا رسدید. )   ماهیت قراردادی نیز یافت و عمالً به تأییدد شدمار زیدادی از دولدت    

Schabas oc Mria: 255-256) 
در تعری  مدنرر در قضیه تادیچ برای توسعه و شناسایی عدر  بشردوسدتانه بدین المللدی،     

مشدترک ارائده شدده و     3حداقل به دو دلیل مهم استناد شده است: اول، تعری  در چارچوب ماده 
بندی بدر   نقص این ماده را ترمیم کرده است و دوم، با توجه به تکلی  دادگاه یوگسالوی سداب  م 

تعرید  فدوق،    2قواعد عرفی هسدتند، « بی هیچ تردیدی»این که فقی قواعدی را اعمال کند که 
ا صول، یک تعری  عرفی است. بررسی تعری  تادیچ، در پرتو اجرای آن در همین قضدیه و   علی

قضایای بعدی، نشان می دهد که این تعری  تا حدود زیادی عر  زمان خود را منعک  کدرده و  
 ی وجوه هم که عرفی محسوب نمی شود، توانسته عر  جدیدی ایجاد کند. در بعض

شعبه تجدینرر دادگاه در قضیه تادیچ، نخست مخاصمه مسلحانه را تعری  کرد و سپ  در 
زمان تطبی  حوادثی که در یوگسالوی ساب  روی داده بود با این تعری ، برخی از عناصر تعری  

روشن کرد. شعبه تجدیدنرر، بعد از تطبی  وقایع قضیه تادیچ  مخاصمه مسلحانه غیربین المللی را
های مختل  یوگسدالوی سداب     ، جنگ میان بخش1991از سال »با تعری  فوق، نتیجه گرفت: 

                                                 
بندی حوزه ای از حقوق بشردوستانه کمک می  به دسته»المللی، این تعری  دانان بین  به اعتقاد عده ای از حقوق 1

 در این زمینه ر.ک به:« کند که شدیداً به پا یش قضایی نیاز دارد.
Cassese, Antonio, (1996) “The International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia and the Implementation of International Humanitarian Law”, in L. 

Condorelli, A.-M. La Rosa and S . Scherrer (eds.) The United Nations and 

International Humanitarian Law, Paris, Editions Pedone, p. 235. 
وجدود  دادگاه برای رعایت اصل قانونی بودن جرم باید قواعدی را اعمال کند که در عرفی بودن آن ها تردیددی   2

 ندارد. در این مورد ن.ک به:
UN Doc. S/25704 (3 May 1003) paras 34 and 35. 
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... ادامه یافت ... شدت این درگیری ها از شدت موردنرر در مخاصمات  1992آغاز شد و تابستان 
میان نیروهای مسلح کشورهای مختل  و میان نیروهای  مسلحانه داخلی و بین المللی بیشتر بود.

« وجدود داشدت.   1هدای طدو نی و شددیدی    یافتده، خشدونت   دولتی و گروه های شورشی سازمان
 شدرط  دو وجود داخلی مخاصمه تحق  جهت یوگسالوی المللی بین دادگاه رهیافت بر بنا بنابراین
 گدروه  چندد  یدا  دو میدان  مسلحانه مخاصمه -2. مدت طو نی مسلحانه مخاصمه -1 :است  زم

 ,Tadic Appeals Decisionو  80 :1384 رنجبریدان،  امیرحسدین  و جمشید مسلح. )ممتاز،

para. 70) 
با توجه به موارد پیش گفته، مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی، مخاصمه ای است کده نده   

 ,Meron, Theodor) «طو نی و شدید»حادث می شود، بلکه « سرزمین یک دولت»تنها در 

2000: 260 ; Condorelli, Lugi, 2002: 112-11   گدروه هدای   »( نیدز هسدت و در آن
 ,Meron؛  335 :1395 علیرضددا، ابدددی، کددا می و رضددا )اسددالمی« مسددلح سددازمان یافتدده

Theodor, 1998: 237 ؛Greenwood, Christopher, 2008: 55)2 
 المللدی  بدین  غیدر  مسلحانه مخاصمه وجود برای تادیچ تعری  شرط مشارکت دارند. دومین

 سدوی  از مخدال ،  مسلح های گروه و سوی یک از دولتی نیروهای بین باید درگیری که است این
 از حدداقلی  دارای بایدد  درگیدر  های گروه. باشد پیوسته وقوع به مسلح های گروه میان یا و دیگر

 مفهدوم  یافتده  غیرسدازمان  مسدلح  افدراد  درگیدری  کردن خارج با شرط این. باشند نیز سازماندهی
 میان درگیری پذیرش با دیگر، طر  از اما، کند؛ می محدود را المللی بین غیر مسلحانه مخاصمه

 از ای نمونده  اول، بخدش . دهدد  مدی  گسدترش  را مخاصمات این دامنه یافته، سازمان های گروه
 بدر  باشدد  عدر   کنندده  مدنعک   که آن از بیش دوم، بخش ولی است المللی بین عر  شناسایی
 در ،«طدو نی » کنار در «شدید» کلمه از همزمان استفاده .است گذاشته تأثیر عر  آتی تحو ت
 «طو نی» قید از تجدیدنرر شعبه که دهد می نشان قضیه، واقعیات بر تادیچ تعری  اعمال هنگام
 تدر  پدایین  شددت  دارای کده  داخلدی  های درگیری سایر از را مسلحانه مخاصمات تا کرده استفاده
 شددتی  چنان از که بدانیم ای مخاصمه را «طو نی» مسلحانه مخاصمه اگر. نماید متمایز هستند،
 وصد   ایدراد  کنندد؛  سدرکوب  را هدا  آن سرعت به توانند نمی دولتی نیروهای که است برخوردار

 صدریحاً  و دارد اشداره  درگیدری  زمانی دوره به تنها که است این تعری  این در «بودن طو نی»
                                                 

1 Protracted and Large-scale 

مشدترک،   3یافتگی گروه برای قرار گرفتن در ذیل مداده   شعبه تجدیدنرر در قضیه تادیچ، راجع به میزان سازمان 2
ای از قواعدد )داخلدی( و همچندین     فرمانددهی و مجموعده   ساختار، سلسله مراتدب »اعالم کرد که گروه مسلح باید 

بدر اسداس ضدوابی حداکم بدر گدروه       »داشته باشد. معمو ً عضو گروه سازمان یافتده،  « هایی برای شناسایی نشانه
 است. در این زمینه نگاه کنید به:« خودسرانه عمل نمی کند و تابع رایست گروه

Tadic Appeals Judgement, para. 120. 

Cullen, Anthony, (2010), op-cit, Cambridge: Cambridge University Press, p. 157. 
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 مخاصمات از را داخلی های ناآرامی و آشوب خوبی به خاطر همین به و کند نمی بیان را آن شدت
 اعمدال  و است خطرناک بشردوستانه حقوق قواعد اجرای برای ابهام این. نماید نمی جدا مسلحانه
 بنددهای  .سدازد  مدی  مشدکل  را بشردوسدتانه  حقدوق  قواعد نقض برای اشخاص کیفری مسئولیت
 کده  دهدد  می نشان تادیچ قضیه های واقعیت مورد در مسلحانه مخاصمه تعری  اعمال به مربوط
 در بددوی  شعبه. است داشته نرر آن مدت طول نه و مخاصمه شدت به اساساً «طو نی» عبارت
 :دارد می اشعار قضیه همین
 هدای  طدر   سدازماندهی  و مخاصدمه  شددت : اسدت  متمرکز مخاصمه وجه دو بر تعری »
 معیدار  دو ایدن  دارد، مختلی یا داخلی ماهیت که ای مسلحانه مخاصمه در مخاصمه، در متخاصم

 شدورش  راهزندی،  از مسدلحانه  مخاصدمه  میان تمیز برای فقی دارند هم نزدیک ارتباط هم با که
 .«روند می کار به تروریستی اقدامات و یافته سازمان غیر و مدت کوتاه های

الملدل   یوگسالوی ساب ، فصل نوینی در عرصه تحو ت حقوق بین بنابراین، با ایجاد دیوان
کیفری گشوده شد و به خصوص از نقطه نرر بحث حاضر، بستری فراهم گشت که در چدارچوب  

انگاری نقض مقررات حقوق بشردوستانه داخلدی و ورود مسدئولیت کیفدری     نرر از جرم آن، صر 
المللدی   به نفع مخاصدمات مسدلحانه غیدر بدین    الملل بشردوستانه  فردی به این عرصه، حقوق بین

المللی یوگسالوی ساب  راجع بده درخواسدت    تصمیم شعبه بدوی دادگاه کیفری بین توسعه یافت.
قرار صالحیت در قضیه تادیچ، از این ویژگی برخوردار است کده مشدخص و معدین سداخته چده      

المللی قابل اعمال هستند و  الملل عرفی در مخاصمات مسلحانه غیر بین هایی از حقوق بین بخش
های ژندو، فقدی مدواردی کده      توان چنین نتیجه گرفت که از قواعد  هه و مقررات کنوانسیون می

المللدی   شوند، در مخاصمات مسلحانه غیر بین ها، نقض شدید تلقی می نقض آن از سوی عهدنامه
ویژه عملکرد دیوان در این رابطه، به  1(.Meron, Theodor, 1996: 243قابل اجرا هستند. )

کیفری یوگسالوی ساب ، غالباً د لت دارد بر شناسایی و احراز قواعدد عرفدی از رهگدذر بسدی و     
المللی به منرور اعمدال در ندزاع هدای     گسترش شمولیت قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین

نگ داخلدی از  المللی و ج مسلحانه داخلی یا به عبارت دیگر، نادیده گرفتن تفکیک بین جنگ بین
 (186 :1392 شهرام، زرنشان، و عباسعلی نقطه نرر اعمال قواعد یکسان. )کدخدایی،

قبل از کنفران  رم و در طی مدذاکرات ایدن    1مکانیزم و نحوه اعمال آن 2صالحیت دیوان،
                                                 

1 The Prosecutor v. Dusko Tadoc, Case No. IT-94-1-AR 72. Decision on the 

Defense Motion for Interlocutory Apeal on Jurisdiction (2 October 1995) 

Hereinafter Tadic Jurisdiction Decision. Paras. 96-136. 

موضوع صالحیت دیوان از جنبه های گوناگون از جمله اجباری یا اختیاری بودن، عام و جهانی بودن صالحیت و  2
الملدل بده منردور     باشد. اصو ً ایجاد مرجع مستقل و موثر در حقدوق بدین   نحوه اعمال آن قابل بحث و بررسی می

به همکاری دولت هاست؛ چراکه حقوق بین الملل، حقوقی مبتنی بدر   پیشگیری و مجازات کیفری اشخاص، منوط
 همکاری است و تابعان و واضعان مقررات آن یکسان هستند. 
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مشدترک در   3عدم وجود تعریفی دقی  از این جرایم و قرار گرفتن نقض فاحش ماده کنفران  و 
یکی از مشکالت عمده دربداره   ،المللی در شمول جرایم جنگی ات مسلحانه غیر بینخالل مخاصم

خواستار استثنا کردن مخاصمات مسلحانه غیر  2ها تعدادی از دولتایجاد چنین نهادی بوده است. 
مشدارکت و تدالش مجمدع    بده دلیدل   سرانجام، ولی  3المللی از شمول صالحیت دیوان بودند، بین

های بین المللی غیدر   مقاومت سرسختانه سازمانو  5و شورای امنیت سازمان ملل متحد 4عمومی
                                                                                                                   

 :دیوان، سه مکانیزم مهم برای اعمال صالحیت پیش بینی کرده استاساسنامه  13ماده  1
مدی رسدد ارتکداب یافتده اسدت، بده       چنانچه: ال ( یک دولت عضو وضعیتی را که در آن، یک یا چند جرم به نرر 

به دادستان ارجاع دهد. ب( شورای امنیت وضعیتی را که در آن، یک یا چند جرم به نرر می رسدد   14موجب ماده 
منشور ملل متحد به دادستان ارجاع دهد. ج( دادستان تحقیقاتی را به موجب  7ارتکاب یافته باشد، به موجب فصل 

 برای مطالعه بیشتر ر.ک به: کرده باشد.در مورد آن جرم شروع  15مادّه 
William A. Schabas oc Mria, op-cit, p. 293-302 

 از جمله چین و هند 2

المللی توسی دولت مربوط ممکن اسدت؛   ها، اول، حل و فصل مخاصمات مسلحانه غیر بین بنا بر نرر این دولت 3
. بدرای  به صورت حقوق عرفی شدناخته نشدده اسدت    های ژنو، هنوز پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون دوم اینکه،

 مطالعه بیشتر ر.ک به:
Terracino, Julio Bacio (2007) “National Implementation of ICC Crimes Impact on 

National Jurisdictoins and the ICC”, JICJ, No. 5. pp. 421-422. 

المللی توسعه یابد، اولین بار در  مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی به  این که قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین 4
با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت. پذیرش قطعنامه مجمع عمومی  1968سال 

در وین تشکیل شده بود  1965المللی صلیب سرا صورت گرفت که در سال  در پی بیستمین اجالس کنفران  بین
ل قواعد اساسی حاکم بر رفتار طرفین مخاصمه موسوم به حقوق  هه در جریان مخاصمات مسلحانه و مسأله اعما

المللی را مورد بررسی قرار داده بود. در قطعنامه مجمع عمومی، سه قاعده پیشنهادی کنفران  پذیرفته شد:  غیر بین
ممنوعیت مبادرت به حمالت عمدی  -2قاعده محدودکننده انتخاب ابزار و وسایل ایراد صدمه به دشمن  -1یعنی 

تعهد به اصل تمایز همیشگی بین نرامیان و غیر نرامیدان کده از آن پد ، حقدوق      -3علیه جمعیت غیر نرامی و 
المللی تعمیم و تسری بخشیده است. در  الملل عرفی، کاربرد و اعما قواعد دیگری را به مخاصمات مسلحانه بین بین

 این زمینه ر.ک به:
A/RES 2444 (X XIII) 19 Dec. 1968, “       رعایدت حقدوق بشدر بده هنگدام منازعدات مسدلحانه”, and 

A/RES 2675 (XXV) 9 Dec. 1970, “       مشکالت اساسی در ارتبداط بدا حمایدت از افدراد غیدر نردامی در
 .”منازعات مسلحانه

ت جنگی یا جنایدات  اجتماعی ملل راجع به توقی  و مجازات افراد متهم به جنایا-در پی توصیه شورای فرهنگی 5
یا محاکمده کدن   »، اعالم شده است که اصل 1973نوامبر  30به تاریخ  XXVII 3074علیه بشریت در قطعنامه 

 شوند، اعمال شود. ر.ک به: ، باید نسبت به کسانی که بانیان و عامالن جنایات فرض می«یا سترد نما
المللدی   یر بین المللی مطاب  اساسنامه دیوان بدین جنایات جنگی در منازعات مسلحانه غ"(، 1378ممتاز، جمشید، )

(، تهران: نشدر بنیداد حقدوقی    1995، در کتاب حقوق بشردوستانه بین المللی حسین شریفی طرازکوهی،  )"کیفری
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 بدان  دیده بشر، حقوق مجامع المللی بین فدراسیون المللی صلیب سرا، دولتی، همچون کمیته بین
 ,Kirsch and Holmsو همراه بدا کدار کمیسدیون مقددماتی کنفدران  رم، )      ر و...بش حقوق

های مدافع تسری صالحیت دیوان به نقض شددید حقدوق بشردوسدتانه     ت( از نرر دول4 :1999
مشدترک و   3نقدض فداحش مداده     1المللی، المللی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه غیربین بین

به عنوان جرم جنگدی   های قابل اعمال در این مخاصمات، های فاحش قوانین و عر  سایر نقض
و صالحیت دیوان به آن تسری یافت. اصو ً  2جانیده شدالمللی گن در اساسنامه دیوان کیفری بین

المللدی در ذیدل صدالحیت     الملل بشردوستانه در مخاصمات غیدر بدین   قرار دادن نقض حقوق بین
المللی  الملل بشردوستانه و حقوق بین المللی، تحول بزرگی در عرصه حقوق بین دیوان کیفری بین

المللی کیفدری بده    های قضایی محاکم بین فعالیتو آن را باید مرهون  3شود کیفری محسوب می
                                                                                                                   

 .239میزان، ص 
ی المللد  المللی را )اعم از این که در مخاصمات مسلحانه بین شورای امنیت، تخلفات جدی از حقوق بشردوستانه بین

المللدی تلقدی مدی کندد.      المللی( زمینه ساز تهدید علیه صلح و امنیت بین ارتکاب یافته باشد یا در منازعات غیر بین
 برای نمونه بنگرید به:

The Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 2 of Security Council 

Resolution 808 (1993) (Presented 3 May 1993), S/25704, para. 10. Reprinted in 

Basic Documents of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 

United Nations (1995), pp. 157-163. 

های بشردوستانه در جمع آوری مدارک و نیز ایجاد کمیسیون تحقی ،  ها و سازمان درخواست شورای امنیت از دولت
المللدی   شاهد و دلیل بر اراده شورای امنیت در جنایت تلقی کردن برخی تخلفات از حقوق بشردوستانه بدین بهترین 

 المللی است. ر.ک به: در طول مخاصمات مسلحانه غیر بین
SC RES. 771 (1992); SC RES. 1012 (1995) 

UN Security Council Presidential Statement 1994/12. 

با پیشنهاد مشترک سوئی  و ز ندنو، برای توسعه صالحیت دیدوان بده چندین جنایداتی، آن     در جریان مذاکره،  1
المللی عرفی قابل اجرا در چنین مخاصماتی اشاره  دسته از کشورهایی که مدافع پیشنهاد بودند به توسعه حقوق بین

 می کردند. ر.ک به:
Switzerland – New Zealand Proposal. A/AC249/1997/WG.1/DP.2 (1997). 

چون متن سندی که در کنفران  دیپلماتیک و بر اساس کدار کمیسدیون مقددماتی ارائده گردیدد، کدل مقدررات         2
پروتکل دوم، البته به شکلی متفاوت را در بر می گرفت، تخلفات جدی آن تحت صالحیت دیدوان و جنایدت تلقدی    

 گردید. ر.ک به:
Report of the Inter-Sessional Meeting from 19 to 30 January 1998 in Zutphen, the 

Netherlands A/AC.249/L.13, 4 February 1998, pp. 21-32. 

الملدل بشردوسدتانه در بداب مخاصدمات      المللی، به صورت قابل توجهی حقدوق بدین   اساسنامه دیوان کیفری بین 3
 3داده است، در حدالی کده مداده     المللی را با تسری جرم جنگی نسبت به این مخاصمات، توسعه مسلحانه غیر بین

به هیچ  ،م.( 1977ها ) م.( و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون 1949های چهارگانه ژنو ) مشترک کنوانسیون
 المللی را جرم جنگی قلمداد نمی کرد. وجه نقض فاحش مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین
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ندوی    المللی کیفری برای یوگسالوی ساب  در دو دهه اخیدر و تهیده پدیش    خصوص دادگاه بین
الملدل دانسدت.    از سوی کمیسیون حقوق بدین  19941المللی در سال  اساسنامه دیوان کیفری بین

(Doc. A/46/10, 1991 Momtaz, jamshid, 1999: 177-199) 
پروتکدل دوم الحداقی،    1در ابتدا تعدادی از دولت ها مایل بودند با استفاده از عبارات مداده  

اما در نهایت بر  2آستانه با یی برای اعمال صالحیت دیوان در مخاصمات داخلی پیش بینی شود،
 3پروتکل است. 1متنی تواف  کردند که ترکیبی از عبارات تادیچ و ماده 

المللدی   الملل عرفی است که اساسنامه دیوان کیفری بین ه حقوق بینبا در نرر گرفتن توسع
المللدی   المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه بین برخی تخلفات جدی از حقوق بشردوستانه بین

را به عنوان جنایات جنگی تحت صالحیت رسیدگی خود توصی  می کند. بدر مبندای اساسدنامه    
 5و تخلفات از هنجارهای حدداقلی،  4مشترک 3جدی از ماده  دیوان، این عنوان نسبت به تخلفات

                                                 
1 A/49/355, 1 September 1994.  

اساسنامه دیوان به نوعی سعی شده است تا بدون ارائه تعریفی از جرایم جنگی، تنها به ارائده اوصدا     8ده در ما 2
مدورد آن مربدوط بده مخاصدمات      34جرم که  50شمردن این جرایم در فهرستی مشتمل بر  این جرایم اکتفا کند.

در جسدت وجدوی همدین هدد       ،المللی مورد آن مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین 16المللی و  مسلحانه بین
 برای مطالعه بیشتر ر.ک به: است.

Cullen, Anthony, (2008) “The Definition of Non-international Armed Conflict in the 

Rome Statute of the International Criminal Court: An Analysis of the Threshold of 

Application Contained in Article 8(2)(f)”, 12(3) Journal of Conflict & Security Law, 

419. 

ها هستند و آن ها برای حف  حاکمیت خود بر  کنندگان پروتکل دوم الحاقی دولت ها، تدوین روشن است که دولت 3
آن بوده اند تا با تعیین شرایطی سخت، امکان توصی  هر نوع تنش و درگیری را به عنوان مخاصدمه داخلدی کده    

ها، در پذیرش وجود مخاصمه و تسدری مقدررات    حت پوشش مقررات پروتکل باشد، از میان بردارند چرا که دولتت
حقوق مخاصمات مسلحانه به گروه شورشی معارض اکراه دارندد و برخدورداری شورشدیان از امتیدازات و مقدررات      

اصمه با  باشدد. بدرای اطدالع بیشدتر     پروتکل الحاقی را تنها در مواردی خواهند پذیرفت که آستانه درگیری و مخ
 ر.ک به:

بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تأکید بدر رأی دیدوان   "(، 1390عزیزی، ستار، )
، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سدال  "«های نرامی در سرزمین کنگو فعالیت»المللی دادگستری در قضیه  بین

 .176، ص 33سیزدهم، شماره 
Doswald- Beck, (1985) " The Legal Validity of Military Intervention by Invitation 

of the Government”,56 BYIL. 

 )ه(. 2، بند «جنایات جنگی»المللی کیفری تحت عنوان  اساسنامه دیوان بین 8ماده  4

5  Minimum Norms 
رفتاری قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه ذیل اساسنامه  الملل، حداقل نرم های مطاب  نرر کمیسیون حقوق بین

 دیوان، توسعه داده و تبیین گردیده است.
Report of the Commission of International Law on the Work of its 48th Session. AG 
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عالوه بر تخلفات جدی از حقوق و قواعد عرفی جنگی قابل اعمدال در منازعدات مسدلحانه غیدر     
شود. در هدر دو مدورد، اعمدال صدالحیت      الملل، اعمال می المللی در چارچوب رایج حقوق بین بین

کلی اساسنامه راجع به محکمه پسند بودن یا قبلیت  دیوان کیفری بین المللی، تابع اجرای شرایی
استماع موضدوع اسدت. اساسدنامه رم، مصدادی  جنایدات جنگدی در مخاصدمات مسدلحانه غیدر          

برشدمرده، ولدی اجدرای آن هدا را بدا       8مداده   2بندد  « ه»و « ج»المللدی را در بخدش هدای     بین
 ,William A. Schabas oc Mriaهمین بندد مقیدد کدرده اسدت. )    « و»و « د»های  بخش

انگاری شدده   جرم« ج»مشترک که در بخش  3دارد نقض ماده  مقرر می« د»( بخش 252-255
، بدا  «و»همچندین بخدش    1گدردد.  های پراکنده اعمدال نمدی   در وضعیت آشوب داخلی و خشونت

انگداری سدایر    راجدع بده جدرم   « ه»استفاده از واژگانی شبیه به تعری  تادیچ، قلمرو اجرای بخش 
جنایات جنگی را منحصر به مخاصماتی کرده که به صورت طو نی مدت میان مقامدات   مصادی 

که « ه»جنایات موضوع بخش  2ها واقع می شود. های مسلح و یا میان این گروه حکومتی و گروه
المللی و برگرفته  ناشی از نقض فاحش حقوق و عر  قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه غیر بین

هدای   نسبت به آشوب داخلی و خشدونت « ج»ند، همانند موارد موضوع بخش از پروتکل دوم هست
کندد کده    ایدن تصدور را ایجداد مدی    « و»و « د»هدای   تفداوت بخدش   3شدوند.  پراکنده اعمال نمی

اند و تعری  تدادیچ   ، آگاهانه تفاوت قائل شده«ه»و « ج»نویسندگان اساسنامه میان قلمرو بخش 
 ند.ا را برای آستانه با تر برگزیده

مشترک ارائه شده و قرار نیست که آستانه با تری  3تعری  تادیچ در چارچوب اجرای ماده 
ها با قرار دادن  نیز دولت 8از آستانه عرفی اجرای ماده مذکور داشته باشد. در خالل مذاکرات ماده 

                                                                                                                   
Doc. Off.51th session, Supplement n. 10. Doc. A/51/10, pp. 139-140. 

Abi Saab, R. (1997), “Human Rights and Humanitarian Law in International 

Conflicts”, in D. Warner (ed), Human Rights and Humanitarian Law, The Hague, 

Kluwer Law International, p. 114. 

1 Article 8 in clause 2 (d): 

Paragraph 2 (c) applies to armed conflicts not of an international character and thus 

does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, 

isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. 

2  Article 8 in clause 2 (f):  

Paragraph 2 (e) applies to armed conflicts not of an international character and thus 

does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, 

isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. It applies to 

armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted 

armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or 

between such groups 

3 Article 8 in clause 2 (e): 

Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of 

an international character, within the established framework of international law, 

namely, any of the following acts: … 



 │ ديوان يوگسالوی سابق هیاساسناهم ديوان كيفری نيب المللی و رو تی مخاصمات مسلحاهن داخلی با محور یسنجش اخالق  

 

181 

سدازگارتر  المللی  معیارهای پروتکل در اساسنامه مخال  بودند و چون تعری  تادیچ را با عر  بین
( با پیشنهاد اسدتفاده  Quénivet, 2014: 54 and Cullen, 2010: 121- 12می دانستند )

( لدیکن،  Thomas Graditzky, 1999: 199از عبدارات و معیارهدای آن موافقدت کردندد. )    
 ,Meronمشدترک نیسدت )   3، بدا تر از آسدتانه اجدرای مداده     8ماده  2بند « و»آستانه بخش 

Theodor, 2000: 260کندد. )  ( و فقی معیار شدت مخاصمه را بیان میAkande, Dapo, 

الملدل بشردوسدتانه قلمدرو پروتکدل را      ( ولی می توان ادعا نمود که عر  حقوق بین56 :2012
اصالح کرده و آستانه آن را تا حدودی که به مفاد عرفی پروتکل مربوط می شود به آستانه مداده  

 مشترک نزدیک کرده است. 3
 از المللدی  بدین  غیر مسلحانه مخاصمات حین در ارتکابی جرایم دهنده تشکیل صرعنا تعیین

 را 8 مداده  تدا  کدرد  خواهدد  کمدک  دیوان به عناصر این تعیین زیرا است؛ برخوردار زیادی اهمیت
 تهیده  هدد   با مقدماتی کمیسیون رم، کنفران  نهایی سند در دلیل، همین به. کند اجرا و تفسیر
 بده  عملدی  ترتیبدات  بده  مربدوط  های طرح از یکی. شد ایجاد معوقه کارهای سایر و دادرسی آیین
 از جدرایم،  دهندده  تشدکیل  عناصدر  تعری  المللی، بین کیفری دیوان کار به شروع و استقرار منرور
 .U.N. Doc) .اسددت المللددی بددین غیددر مسددلحانه مخاصددمات در ارتکددابی جددرایم جملدده

A/CONF.183/10حقدوق  مقدررات  از برخدی  از تخلد   کدردن  تلقدی  جنایدت  بدا  ( اساسنامه 
 تخریب، اول، وهله در. است کرده نوآوری نشده، لحاظ دوم پروتکل در که المللی بین بشردوستانه

 از هدا  اقددام  این 1.باشد نرامی ضرورت از ناشی انهدام که این مگر دشمن اموال مصادره و انهدام
 قدانونی  غیدر  و عمددی  صدورت  بده  گسدترده،  سطح در که صورتی در ژنو، های کنوانسیون سوی
 کیفدری  دیدوان  اساسدنامه  اسداس  بر که شرایی شده، تلقی «شدید نقض» عنوان به گیرد صورت
 ورزیددن  مبادرت دیوان، اساسنامه طور، همین. است شده دانسته  زم اتهام، طرح برای المللی بین
 را نردامی  غیدر  جمعیت کشاندن آوارگی به دستور و 2نرامی غیر جمعیت علیه عمدی حمالت به
 ضرورت با مالزم امنیت که موردی در جز باشد، مرتبی مخاصمه به مستقیم طور به که د یلی به

 بده  ممنوعیدت  کردن تلقی جنایت همچنین، 3.کند می تلقی جنایت باشد، آن مقتضی نرامی های
 در کده  گردیدد  منجدر  سدال  18 بده  15 از سدن  حداقل افزایش به کودکان، استخدام و کارگیری
 5.بود شده مقرر ،1989 نوامبر 20 کودک حقوق به راجع متحد ملل کنوانسیون و 4دوم پروتکل

 حداملگی  درج و المللدی  بدین  غیدر  مسدلحانه  مخاصدمه  طول در جنسی تجاوز انگاری جرم
 درج کده  مطلدب  ایدن  به اساسنامه تصریح با جنایات دهنده تشکیل های اقدام فهرست در اجباری

                                                 
1 Article 8. (2) (e) (xii) of the Statute. 

2 Art. 8 (2) (e) (i). 

3 Art. 8 (2) (e) (viii).  

4 Art. 4 Para. 3 (e). 

5 Art. 38 Para. 2-3. 
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 جندین،  سدقی  مندع  ملی مقررات انگاشتن نادیده بر دلیلی عنوان به نباید وجه هیچ به مزبور شرط
 محکومیت پیامد اساسنامه، توسی عمل این کردن تلقی جنایت که است این واقعیت 1.شود تفسیر
 غیرقدانونی  طدور  بده  زنان که است ساب  یوگسالوی مخاصمه جریان در رویه این آرای اتفاق به

 تغییدر  نردامی  غیدر  جمعیت نژادی ترکیب که قصد این به را گرفته قرار تجاوز مورد و شده حامله
 بارداری اساسنامه، 7 ماده 5 بند مطاب . داشتند می نگه بازداشت در بارداری دوران انتهای تا کند،

 ترکیدب  بدر  تأثیرگدذاری  قصدد  بده  باردار زنان اجباری و قانونی غیر داشتن نگه معنای به اجباری
 همچندین،  .اسدت  الملدل  بدین  حقدوق  از دیگدر  شدید های نقض هرگونه ارتکاب یا جمعیت نژادی
 کارکندان،  علیده  ویدژه  بده  صدلح،  حداف   نیروهای و بشردوستانه های هیأت علیه عمدی حمالت

 چندین  محکومیدت  دلیدل  بده  آنهدا،  نقلیده  وسدایل  نیدز  و ها آن واحدهای و تجهیزات تأسیسات،
 2ها و وسایل جنگدی  . این کمبودها و نواقص بیشتر به تسلیحات، روششود می توجیه هایی، اقدام

و حمالت بدون تبعیض و  3مربوط است. اساسنامه هیچ گونه مقرراتی را در قبال تحمیل گرسنگی
های کورکننده پیش بینی نکرده  های ضد نفر و سالح های ممنوع، همچون مین استفاده از سالح

توان به جرایم دیگری چون آسیب گسترده، درازمدت و فاحش به  میعالوه بر موارد فوق،  4است.
                                                 

1 Art. 8 (2) (e) (vi). 

های مخاصمه در انتخاب ابزار ایراد صدمه و آسیب به دشمن، نامحدود نیسدت. بدا توجده بده اصدل       آزادی طر  2
مبنایی ممنوعیت، یعنی لزوم تفکیک و ممنوعیت رنج بیهوده که در هر دو دسته از مخاصمات مسلحانه قابل اعمال 

المللی نیز مربوط می شدود.   عیت نیز به مخاصمات مسلحانه غیر بیناست، می توان ا هار داشت که خود این ممنو
هدای   آنچه کده در جندگ  »همین منط  است که باعث شد تا دادگاه استینا  کیفری یوگسالوی ساب  اعالم کند 

 Tadic«.)های داخلی، انسانی و مجاز تلقی شود المللی غیر انسانی و بالمآل ممنوع است، نمی تواند در درگیری بین

Jurisdiction, Supra note 6, Para. 119        و در این راسدتا، اعمدال ممنوعیدت سدالح هدای خداص را بده )
 المللی توسعه دهد. در این خصوص ن.ک به: مخاصمات مسلحانه غیر بین

Report of the Commission of International Law on the Work of its 43th session. AG 

Doc. Off 46th session, Supplement n. 10. Doc. A/46/10 (1991), p. 125. 

حمایت از اهدافی که برای بقای جمعیت غیدر نردامی   »پروتکل دوم الحاقی تحت عنوان  14با وجود آنکه ماده  3
به گرسنگی کشاندن غیر نرامیان را به عنوان یک شیوه جنگی، ممنوع اعالم می کندد، شدورای   « ضروری هستند

ه را در طول مخاصمه سومالی محکوم کرده است. افزون بر این، شورای امنیت خود را به ا هار امنیت نیز، این روی
المللی متعارض است، بلکده در عدین    این مطلب محدود نکرد که چنین رویه و عملکردی با حقوق بشردوستانه بین

ا دستور می دهند، بده طدور   حال پذیرفت افرادی که مرتکب این اعمال می شوند یا این که ارتکاب چنین اقدامی ر
 شخصی و فردی، مسئولیت کیفری دارند. ر.ک به:

Security Council Res. 794 (1992), Para. 5. 
Triffterer, O. (2008). “Commentary on the Rome statute of the International 

Criminal Court: Observers' Notes, Article by Article”, C.H. Beck. Hart. Nomos, 

second edition, p. 314. 

4 در قبال ممنوعیت هایی علیه روش های خاص نگیدن به ویژه استفاده از برخی سالح ها، همچون سالح های  
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 2هدای تروریسدتی   و اعمدال و اقددام    1المللدی  بین غیر مسلحانه مخاصمات حین در محیی زیست
 در آینده در تواند می کمبودها این. است کرده سکوت آن موارد، به نسبت اساسنامه که کرد اشاره

اینکده   (Roger S. Clark, 2007: 1763-1765) .شود اساسنامه تکمیل 123 ماده چارچوب
المللی را  اساسنامه دیوان کیفری برخی اقدام ها و فعالیت ها در طول مخاصمات مسلحانه غیر بین

به عنوان جنایاتی که در شمول صالحیت دیوان باشد، تلقی نکرده؛ به طور مسدلم، بده ایدن معندا     
  3المللی جنایت تلقی نشود. ستانه بیننیست که چنین رفتاری بر اساس حقوق بشردو
المللی، تنهدا آن تخلفداتی از حقدوق بشردوسدتانه      بنابراین، در مخاصمات مسلحانه غیر بین

الملدل، منددرج در    گردند که عموماً بدر اسداس حقدوق بدین     المللی، اقدام جنایتکارانه تلقی می بین
 :1395 حسدین،  طرازکدوهی،  شدریفی ) المللی، جنایت تلقی می شوند. اساسنامه دیوان کیفری بین

( تخلفاتی که در مورد و شرایی آن ها، اختال  و عدم توافد  وجدود دارد، جنایدت محسدوب     236
 شوند. نمی

المللی به جنایاات ارتکاابی در    مبانی ناظر بر توسعه صالحیت دیوان كیفري بین
 المللی )داخلی( مخاصمات مسلحانه غیربین

هدای حقدوق    المللی نیز، منابع عرفدی و معاهدده   کیفری بین قبل از تصویب اساسنامه دیوان
                                                                                                                   
شیمیایی و مین های زمینی، مسئولیت ناشی از ایراد صدمات غیر ضدروری در جریدان مخاصدمات مسدلحانه غیدر      
بیشتر از قواعد عمومی محدود کننده به کارگیری ابزار ایراد لطمه و صدمه المللی قابل اجرا هستند. این قاعده  بین
 به دشمن نشأت می گیرد.
Tadic Jurisdiction Decision, Supra note 16, at para. 126. 

م. در مدورد حقدوق    1982المللی متعددی، از جمله کنوانسیون مونته گوبی  حمایت از محیی زیست در اسناد بین 1
م. در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات  1949های چهارگانه ژنو  به کنوانسیون الحاقیل وپروتکل ادریاها و 

المللی پیش بینی شده است.  زم به ذکر است که این حمایدت، در مخاصدمات مسدلحانه غیدر بدین       مسلحانه بین
 المللی در قالب پروتکل دوم گنجانده نشده است.

، شد   55مداده   1، بندد  51ماده  5، جز )ب( بند 35ماده  3مقررات مندرج در بند  جرم مذکور در حقیقت تلفیقی از
 پروتکل الحاقی اول ژنو است. 85ماده  3و نیز بند  57ماده  2سوم جزء )ال ( بند 

انگداری آن هدا را از رهگدذر فقددان      راجع به اعمال و اقدام های تروریستی، می توان خودداری اساسنامه از جرم 2
 المللی توجیه کرد. هایی بر اساس حقوق بین ذیرفته شده درباره چنین اقدامتعاری  پ

المللی، پ  از تأکید بر اصل قانونی بودن جرم در زمدان وقدوع منطبد  بدا      اساسنامه دیوان کیفری بین 22ماده  3
د سوم اشعار جرایم تحت صالحیت دیوان و نیز مممنوعیت قیاس و تأکید بر اصل تفسیر مضی  به نفع متهم، در بن

الملل و مستقل از اساسنامه جرم تلقی  مقررات این ماده مانع از آن نیست که عملی از دیدگاه حقوق بین»می دارد: 
به واقع، اساسنامه، دقت  زم را برای تشریح آن و برای قانع کردن کسانی که مددافع درج و لحداظ کدردن    «. شود

هیچ یک از مواد این فصدل  »مقرر می دارد که  10مل آورد. ماده چنین تخلفاتی تحت صالحیت دیوان بودند، به ع
الملدل را کده    اساسنامه به هیچ وجه نباید به نحوی تفسیر شود که قواعد موجود یا در حال شکل گیری حقوق بین

 «.برای مقاصد دیگری غیر از اساسنامه مطمح نرر است، محدود کند یا به آن لطمه بزند
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ها، با تمایز قایل گردیدن میان ماهیت ملی و یا فراملی جدرایم،   جنگ موجود بوده و هر یک از آن
 سعی داشته اند شرایی حاکم بر این مخاصمات را ساماندهی کنند. 

دیوان با مقررات کنوانسیون با توجه به شباهت بسیار زیاد جرایم جنگی مذکور در اساسنامه 
انگداری ایدن    های الحاقی آن و مقید بودن مذاکره کننددگان بده مبدانی جدرم     های ژنو و پروتکل

گیرد که آندان در بسدیاری از مدوارد، در پدی شدباهت جدرایم        کنوانسیون ها، این اندیشه قوت می
گسدترش مدی یابدد کده     موجود در اساسنامه دیوان با مقررات پیشین بوده و این شباهت تا جایی 

گاهی بر استفاده از همان واژگان مندرج در کنوانسیون ها اجماع نمدوده و حتدی مدواردی کده از     
واژگان دیگری استفاده کرده، سعی بر این بوده تا از آستانه مقدررات ژندو فاصدله نگیرندد و ایدن      

ردوسدتانه  پافشاری در موارد متعددی موجب عدم توجه به مقتضیات گسترش تدریجی حقدوق بش 
المللی گردیده است. به عبارت دیگر، اگر چه که نمی توان گفت در همه مدوارد، امدا در اکثدر     بین

ای در چدارچوب مقدررات ژندو داشدتند و شداید       موارد، مذاکره کنندگان سعی در تصویب اساسنامه
هدا   یدت های چهارگانه ژنو توسی بیشدتر حاکم  بتوان یکی از علل عمده آن را پذیرفتن کنوانسیون

( از ایدن رو، مبندای بسدیاری از مقدررات منددرج در      Dietrich Schindler, 2008دانسدت. ) 
 1949های چهارگانه  مشترک کنوانسیون 3مخاصمات مسلحانه داخلی در اساسنامه دیوان را ماده 

 Schachterهای مذکور اشاره مدی نمایدد. )   ژنو قرار داده و در توضیح این جرایم به کنوانسیون

Oscar, 1984: 1620) 
المللی صلیب سرا، ایدن نهداد    با وجود مبنای اصلی قرار دادن مقررات ژنو توسی کمیته بین

انگاری نمدوده، در   یادآوری می نماید که مبانی حقوقی بسیاری از جرایمی که در این قسمت جرم
دوم آن نیست. های ژنو و پروتکل الحاقی  الملل یافت شده و فقی محدود به کنوانسیون حقوق بین

(Marco Sassòli, Antoine A. Bouvier, 1999  این گفته صلیب سرا صحیح به نردر )
رسد؛ چرا که جرایم جنگی بر شمرده شده در حین مخاصمات داخلدی، از حقدوق بشردوسدتانه     می
اساسدنامه دیدوان کیفدری بدرای یوگسدالوی       136،2و یا قاعده  501المللی عرفی مثل قاعده  بین

 ,Nier, Lewis Charlesو چند منبع دیگر الهام گرفته اسدت؛ )  33ماده  5و  4خش ساب  از ب

تدوان   ( اما با مطالعه تطبیقی جرایم جنگی مذکور در اساسنامه دیوان و مقدررات ژندو، مدی   1992
هدای ژندو و پروتکدل     مشترک کنوانسیون 3دریافت که مبنای اصلی جرم انگاری این موارد، ماده 

دلیل اصلی این تمایز این است که در »رسد که  از این رو، به نرر می 4ه است.دوم الحاقی آن بود
                                                 

 «ل طر  درگیری ممنوع است؛ مگر آن که ضرورت قطعی نرامی آن را ایجاب نماید.تصر  یا انهدام اموا» 1

 «های مسلح احضار شوند. کودکان نباید به خدمت در نیروها یا گروه» 2

شکنجه، تخریب یا آسیب وحشیانه بر ضد ساختمان هایی که برای امور مذهبی، خیریه، آموزشی، هندری و   -4» 3
 اند. هنری و علمی اختصاص یافته علمی، ابنیه تاریخی و آثار

 یا کشتن جرم دو تنها داخلی، مسلحانه مخاصمات در شده برشمرده گانه پنج و بیست جرایم بین از که ای گونه به 4
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مشترک کنوانسیون هدای   3المللی، مجموعه ای از مقررات  زم در ماده  مورد جنایات جنگی بین
الملدل عرفدی در    ژنو، از قبل موجود بوده و نرر بر این بوده که این مقررات به صورت حقوق بین

 (72 :1387آنتونیو،  ،آمده است. )کسسه
بنا به اذعان خود مذاکره کنندگان، تنها برخی از نقدض هدای فداحش حقدوق بشردوسدتانه      

توان تصدور   اند. بنابراین، نمی المللی در اساسنامه به عنوان جرم جنگی به رسمیت شناخته شده بین
زخمدی نمدودن    دفاع، کشدتن یدا   نمود که گرسنگی دادن غیرنرامیان، حمله یا بمباران مناط  بی

رزمنده ناتوان و سپر انسانی واقع شدن غیرنرامیان یا دیگر اشخاص تحت حمایدت و جرایمدی از   
این دست که در مخاصمات داخلی پیش بینی نشده اند، نقض های فاحش نباشند و همدان طدور   

عدم ذکر مقرره ای خاص در صالحیت دیدوان، بده هدیچ    »که مذاکره کنندگان نیز اذعان داشتند 
المللدی عرفدی    های فاحش حقوق بین ه به معنی این نیست که آن مقرره منعک  کننده نقضوج

 مشددترک 3 مدداده کدده را آنچدده رو، ایددن از 1(A/CONF.183/INF/10« )نمددی باشددد. 
 مسدلحانه  مخاصمات حین در ارتکابی جنگی جرایم عنوان به ژنو 1949 چهارگانه های کنوانسیون

 مذکور جرایم از خارج مواردی پذیرفتن از و اند شناخته جنگی جرم عنوان به اند، کرده مقرر داخلی
 عندوان  بده » اساسدنامه  8 مداده  در منددرج  بنابراین، مقدررات . نمودند جلوگیری ها کنوانسیون در

 )شدریعت  .گدردد  مدی  تلقی جنگ حقوق تخلفت به نسبت عرفی المللی بین حقوق موضع انعکاس
 (128 :1386 محمدجواد، باقری،

هدای ژندو مطدرح مدی      های متعددی برای عدم پذیرش موارد خارج از کنوانسدیون  استد ل
ها بدود. صدر  نقدض حقدوق      ها، فاحش نبودن سایر نقض ترین این استد ل گردید. یکی از شایع

                                                                                                                   
 .است نشده انگاری جرم دوم الحاقی پروتکل و مشترک 3 ماده در دشمن رزمنده سوءقصد با کردن زخمی
 و دای   حدداقل  ژنو، چهارگانه های کنوانسیون مشترک 3 ماده که داشت دور نرر از را مهم موضوع این نباید اما،

 در صراحتش، بر بنا نیز الحاقی دوم پروتکل و نماید می انگاری جرم را داخلی مسلحانه مخاصمات حین در ها دولت
 جامعده  نیاز تمام است شده ذکر دوم الحاقی پروتکل و ماده این در چه آن رو، این از. است آن مکمل لزوم صورت
 حقدوق  معاهدداتی  پیشدین  منبدع  دو از بعدد  دیوان، اساسنامه رفت می انترار و دهد نمی پوشش را المللی بین جهانی

 و هدا  کنوانسدیون  از فراتدر  هدایی  گدام  ژندو،  چهارگانه های کنوانسیون و  هه مقررات مثل المللی بین بشردوستانه
 .دارد بر ژنو الحاقی های پروتکل

المللی یوگسالوی ساب ، با این استد ل مواجه گردید. با ابتنای بر استد لی کده در   دادگاه استینا  کیفری بین  1
بدر مخاصدمات   « اصول کلی حاکم بر رفتدار طدرفین مخاصدمه   »گذشته از آن حمایت می شد، دادگاه دریافت که 

متوجه شد که قایل شدن مسئولیت کیفدری  به همین دلیل است که «. المللی نیز اعمال می شود مسلحانه غیر بین
المللی در جریان این نوع از مخاصمات، نیازی به آن ندارد که  نسبت به تخل  از یک قاعده حقوق بشردوستانه بین

مشخصاً در حقوق قراردادی پیش بینی شده باشد؛ به منرور اثبات چنین جرم انگاری، ما باید به ایدن ایدده صدحه    
 گونه رفتارها وجود دارد. ر.ک به: ی جنایت تلقی کردن اینبگذاریم که اراده برا

Tadic Jurisdiction Decision, Supra note 16, paras. 118 and 128, pp. 119-127. 
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المللی، موجب به رسمیت شناخته شدن یدک جدرم در حدین مخاصدمات داخلدی       بشردوستانه بین
هدای فداحش در    نیدز باشدد؛ از طدر  دیگدر، نقدض     « فداحش »باید شود، بلکه نقض مذکور  نمی

 رأی در ساب ، یوگسالوی المللی بین کیفری استینا  اند. دادگاه های ژنو معین گردیده کنوانسیون
 وجود عرفی، الملل بین حقوق تدریجی توسعه رهگذر از چه اگر تادیچ، قضیه در صالحیت به راجع
 تخلفدات  تدوان  مدی  کده  را ایده این اما پذیرد، می را یمیتعم چنین بر نا ر تحرک و جنبش یک
 ارتکداب  المللی بین غیر مسلحانه مخاصمات طول در که را المللی بین بشردوستانه حقوق از جدی
 ( Meron Th. 1996: 243) .نمود رد کرد، توصی  «فاحش های نقض» عنوان به یابد، می

های  برای مشروع نمودن عدم جرم انگاریهایی که مذاکره کنندگان  یکی دیگر از استد ل
الملدل عرفدی و رویده     بسیاری از جرایم مورد اختال  مطدرح مدی نمودندد، موضدع حقدوق بدین      

ها بود. به نرر این گروه، صر  این که جرمی در اساسنامه دیوان گنجانیده نشدده اسدت    حاکمیت
م حقوق، عدر  اسدت و بده    به معنی عدم پیگیری آن در دیوان نیست؛ چرا که یکی از منابع مسل

هدا و یدا اسدناد مربوطده، دیدوان       المللدی، کنوانسدیون   شرط پذیرش آن جرم در عر  جامعه بدین 
 (Cassese, Antonio, 1996: 239صالحیت رسیدگی به آن جرم را خواهد داشت. )

المللی و  انگاری بسیاری از مواردی که در حقوق عرفی بشردوستانه بین با توجه به عدم جرم
المللی مخاصمات در منازعات مسلحانه چه داخلی و چده بدین المللدی     طب  اصول و قواعد بینبر 

 21المللی باید بر اساس حکدم منددرج در مداده     جرم می باشند، در حال حاضر، دیوان کیفری بین
اساسنامه مربوط به حقوق قابل اعمال، رسیدگی نماید؛ چراکه بر اساس این ماده، بعد از اساسنامه، 

اصر اختصاصی جرایم و قواعد دادرسی و ادله مربوطه به جرایم، معاهدات قابل اجرا و اصدول و  عن
الملل از جمله اصول مسلم حقوق بین الملل مخاصدمات مسدلحانه و در صدورت     قواعد حقوق بین

هدای حقدوق جهدان     فقدان این موارد، اصول عمومی حقوقی که توسی دیوان از قوانین ملی نرام
باشد؛ حسب مورد قوانین ملدی دولدت هدایی کده معمدوً  بدر آن جنایدت اعمدال          استخراج شده

گیری نماید؛ مشروط بر آن که اصول مذکور مغایر با این اساسدنامه و   صالحیت می کنند، تصمیم
الملل نباشد. به همدین علدت اسدت کده      الملل و هنجارها و معیارهای شناخته شده بین حقوق بین

انگاری جرایم جنگی چده داخلدی و چده     مده وضع این ماده را عدم جرمشاید بتوان یکی از علل ع
 المللی دانست. بین

 
  



 │ ديوان يوگسالوی سابق هیاساسناهم ديوان كيفری نيب المللی و رو تی مخاصمات مسلحاهن داخلی با محور یسنجش اخالق  

 

187 

 

 نتیجه گیري

 صدالحیت  در داخدل  جنایات بین المللی، مصادی  مهمترین از یکی عنوان به جنگی جنایات
کیفدری   دیدوان  اساسدنامه  8 مداده  در آن انگداری  جدرم   زمدان  تا و المللی بوده بین دیوان کیفری

اسدت. جنایدات جنگدی در دو بسدتر منازعدات       نمدوده  طدی  را طدو نی  تحو ت سیر المللی، بین
المللی و داخلی را می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت، برخی جنایدات جنگدی صدرفاً در     بین

منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آن ها در منازعات داخلی، جنایت جنگی محسوب 
 نمی شود. 

و برای نخستین بار، شعبه تجدیدنرر در قضیه تدادیچ تعریفدی از مخاصدمه     1995در سال 
مشترک، ارائه کرد که عناصر آن تلفیقدی از عناصدر    3المللی، در چارچوب ماده  مسلحانه غیر بین

مشدترک کده مفداد آن     3پروتکل دوم بدود. مداده    1مشترک کنوانسیون های ژنو و ماده  3ماده 
رد، هیچ تعریفی از مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی ارائه نداده و تنها دو ویژگی ماهیت عرفی دا

، قلمدرو  1977پروتکدل دوم الحداقی    1کلی برای این مخاصمات بر شمرده است. در مقابل، ماده 
 المللی را بطور محدود و مضی  تعری  کرده است.  مفهوم مخاصمه مسلحانه غیربین
اکتبدر   2بده تداریخ    1کیفری بین المللی برای یوگسالوی ساب رأی شعبه تجدیدنرر دادگاه 

در گسترش فعالیت صالحیت دیوان کیفری بین المللی به برخی از مدوارد   2در قضیه تادیچ، 1995
الملل بشردوستانه در مخاصمات غیر بین المللی نیز اثر تعیین کننده داشته است.  نقض حقوق بین

اساسنامه رم دید که همین تعری  را با کمدی   8ی توان در ماده مهم ترین تأثیر تعری  تادیچ را م
تغییر در واژگان و جمالت بازنویسی کرده است. با این تفاوت که در مداده مزبدور، تعرید  تدادیچ     
برای اجرای مصادیقی از جنایات جنگی به کار گرفته شده است کده در واقدع، منبعدث از قسدمت     

اساسنامه رم نشان می دهد کده   8مشترک. ماده  3نه ماده های عرفی مفاد پروتکل دوم هستند؛ 
اندد، تقریبداً    مشترک با آن بخش از مفاد پروتکل کده ماهیدت عرفدی یافتده     3آستانه اجرای ماده 
 یکسان شده است. 

المللی حائز اهمیت است، برای نخسدتین بدار    آنچه در خصوص اساسنامه دیوان کیفری بین
ایجاد ضمانت اجرای حقدوق بشدر و حقدوق بشردوسدتانه و      تالش جهانی در سطحی وسیع برای

رویکرد اساسنامه به موضوع حقوق مخاصمات مسلحانه داخلی است. در واقع، اساسنامه دیوان که 
و همچنین قواعد شکلی است، بدا تثبیدت و    8و  7، 6ای از قواعد ماهوی در مواد  شامل مجموعه

                                                 
1 International Criminal Court for the former Yugoslavia. 

2 TPIY, Prosecutor c. Dusko Tadic, (1995), “Decision on the Defense Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction”, case No. IT-94-1, 2 October 1995, Para: 88. 
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و حقوق بشردوسدتانه شدناخته مدی شدود از یدک       تداوم آنچه به عنوان اصول بنیادین حقوق بشر
، قواعدی تدوین یافتده کده بده    1907و  1899طر ؛ به این جهت که از زمان معاهدات  هه در 

حف  جان افراد در زمان جنگ و همچنین در زمان صلح توجه داشته اسدت از جملده کنوانسدیون    
هدا؛ از   هدای الحداقی بده آن    منع نسل کشی و همچنین کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکدل 

طر  دیگر، به جهت توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه به عنوان یک سند جدامع و قابدل ارجداع    
 المللی، دارای اهمیت است. بین

المللدی و داخلدی را    شمار بین جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین ریشه تمایزات بی
هدای   المللی یافدت کده در کنوانسدیون    بین می توان در سیر گسترش تدریجی حقوق بشردوستانه

آن به اوج خود رسید. علت اصدلی عددم درخواسدت رفدع      1977های الحاقی  ژنو و پروتکل 1949
های  المللی را می توان در نگاه تمایزات میان جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین

اکثریت مذاکره کننددگان کنفدران     گونه که ها دانست. همان سیاسی و عدم اراده جدی حاکمیت
المللی بودندد، ایدن نگدرش     دیپلماتیک رم، خواهان عدم یکسان سازی جرایم جنگی داخلی و بین

هم چنان در این مرحله نیز وجود داشته و آنان هم چنان خواهان حفد  چندین تمدایزی هسدتند.     
مشاهده نمود که توسدی   های اساسنامه را می توان در متون پیشنهادی مبنای اصلی جرم انگاری

شد؛ اما، مذاکره کنندگان نتوانستند بر  المللی غیردولتی و نمایندگان کشورها ارائه می نهادهای بین
المللدی اجمداع نمایندد.     حذ  تمایزات میان جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بدین 

بخش امکان تحق  عملی اصدالح  هایی از اساسنامه دیوان در کنفران  کامپا ، نوید تغییر قسمت
 مقررات اساسنامه است. 
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   نوع مقاله: پژوهشی

 197 -218صفحات 

  یو اقتصاد مقاومت یدر جهاد اقتصاد یجستار

 و مصرف عیتوز د،ی؛ تولیاخالق اقتصاد تیبا محور
 

 1 یانیحامد فتحعل    
 2 ینیحس دیحم    

 3 یاحتشام نیحس یعل
 

 چکیده

اقتصاد پیش از آنکه به صورت یک علم مدون در آید و حتی مدت ها پ  از آن بدا آمدوزه   
های اخالقی همراه بود ، اما به بهانی جدایی دانش از ارزش به تدریج از آن فاصله گرفت ، نرریه 
پردازان سرمایه داری جریان آزاد اقتصاد را بهترین سازو کار تامین کننده و منافع عمومی معرفدی  

ردند اما با آشکار شدن مورد های شکست بازار دخالت دولت را جبران کنند دانستند گروهی نیدز  ک
با بازگشت به ارزشهای اخالقی را بهترین راه می دانند اسالم در ایتدا  هور بیشترین تاکید را بدر  

 لزوم پا یش انسان ها از درون می داند 
مورد جهاد اقتصادی نه تنها مثبت، بلکه به ی اقتصاداسالم در  دیدگاه اسالم و اندیشه

 . مقالهی آرمانی است که همواره در جان و دل اولیا و پیروان این مکتب ریشه داشته و دارد مثابه
« و روایات از دیدگاه قرآن کریم ی و نیز اقتصاد مقاومتیاقتصادجهاد  مبانی »حاضر، که در آن 

یی اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. در این مورد بررسی قرار گرفته، گامی هرچند ابتدا
و  بررسی، خاطرنشان شده که از منرر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنی بر اصول

اعتقاد به توحید  -3 تعقل،-2شناخت و تدبیر امور اقتصادی از راه تفقّه،  -1:ت   ذیل اس مبانی
اعتقاد به مرهری از عبودیت بودن عملیات -5 داعتقاد به معا -4)تجلّی توحید در اقتصاد(، 

میانه روی  -9انفاق،  -8 عدالت در عملیات اقتصادی -7دخالت دولت در اقتصاد، -6   اقتصادی
                                                 

 ، ایران.همدان ،یهمدان، دانشگاه آزاد اسالم ث،واحدیگروه علوم قرآن و حد یدکترا یدانشجو .1
 Email: Hamed.fathaliyani@gmail.com  

 )نویسنده مسئول( ، ایران.همدان ،یهمدان ، دانشگاه آزاد اسالم ث،واحدیعلوم قرآن و حد گروه اریاستاد .2
 Email: Hoseinihamid@gmail.com  

 .رانی، ا سرکانیتو ،یدانشگاه آزاد اسالم سرکان،یواحد تو ث،یعلوم قرآن و حد گروه اریاستاد .3
 Email: a.h.ehteshami.47@gmail.com  

 12/3/1399پذیرش نهایی:               27/12/1398تاریخ دریافت: 
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بررسی ابعاد جهاد  ".  بخش دیگری از مقاله مذکور در ارتباط با عدم اسرا  -10در امور
می باشد که به مهمترین این  "ث اسالمیاقتصادی و اقتصاد مقاومتی  از دیدگاه روایات و احادی

موارد که در تقسیم بندی ذیل به دو دسته ، انحرافات اقتصادی و دسته دوم : اخالق اقتصادی 
، ربا شامل: ،است بر اساس قاعده ا هم فا هم ، به آنها می پردازیم : ال : انحرافات اقتصادی 

، روزی، حرام، حالل، قرض شامل:  ،اخالق اقتصادیب (     ،اقتصاد، معامله، اسرا ، تبذیر
در این . جهاد اقتصادی، ثروت، فقر و غنا، بی نیازی، سخاوت، نیکو کاری، قناعت، انصا ، صدقه

اند،  های مهمی که محققان اقتصاد اسالمی از آن بهره برده نوشتار، ضمن پرداختن به برخی روش
 شناسی های اقتصادی اسالم که همسو با مبانی معرفت کوشش خواهد شد تا روش استنباط آموزه

یک الگوی علمی مقاومتی  اقتصاد بر اساس بیانات رهبر انقالب،فقهی اسالم باشد، ارائه شود. 
است.  در حال حاضربهترین راه حلّ مشکالت اقتصادی کشور ومتناسب با نیازهای کشور ما است 

های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در  سازی پایه محکم سازی اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم
از دیدگاه مقام  تحریم، چه در شرایی غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند.شرایی 

 -3بودن گرا  برون -2 بودن زا  درون -1  پنج اصل اقتصاد مقاومتی عبارتند از:معرم رهبری 
 .بودنمحور  عدالت -5 بودن  بنیان دانش -4 بودنبنیاد  مردم

 واژگان كلیدي

مقاومتی،  اخالق اقتصادی ، قرآن کریم، روایات اسدالمی،  تولیدد،    جهاد اقتصادی ، اقتصاد
 .توزیع و مصر 
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 طرح مسأله

 همده  درمیدان  و دارد شدهروندان  حال رفاه و مردم زندگی در مهمی نقش اقتصادی مسائل
برنامه ریزی اقتصادی برای پیشرفت وتوسعه زندگی  زم و ضروریست،ادیان الهدی   عالم، عقالی

نیز به قوانین اقتصادی توجه ویژه ای نموده اند، اقتصاد در اسالم تا ایدن انددازه ارزش و اهمیدت    
 تحقد   بدرای   دارد که آن را قوام جامعه و ستون اصلی آن دانسته است. بخاطر این کده جامعده  

نیازمند اموالی است که به درستی به کارگرفتده شدود تدا اهددا  مدادی ودنیدوی        رفاه، و آسایش
بشرتأمین شده و رشد و شکوفایی اقتصادی زمینه و بستر مناسدبی را بدرای فعالیدت هدای دیگدر      

 تربیتی بشر فراهم آورد.
 در او اسدتقرار  و بشدر  آفدرینش  اهدا  و ها فلسفه از یکی هود سوره 61 درآیه کریم قرآن 
 متأسدفانه  امدا . اسدت  اقتصادی رفتار و عمل یک خود که دانسته زمین استعمار و آبادانی  زمین را
 مسدلمانان  بدویژه  جهدان  مدردم  …و جهدانی  وسدلطه  اسدتعمار  جملده  از مختل  د ئل به امروز

 بدرون  راه تنهدا  و اندد  شده مواجه معیشت در وسختی اقتصادی مشکالت با ایران مردم وخصوصاً
ن مشکالت، اقتصاد مقاومتی و جایگزینی اقتصاد دینی مقابل اقتصداد غربدی در جامعده    ای از رفت

است. اقتصاد دینی، نیازمند مولفه هایی در زمینه تولید، ثروت و کا  خدمات و مصر  اسدت کده   
 باید در چارچوب دین و منطب  با معار  اسالمی به خوبی در جامعه گسترش یابد.

عواملی قوام بخش اقتصاد مقاومتی است؟ و راه های مقابله بدا   ه: چهک آن توجه قابل نکته
 فشارهای مترتب اقتصادی چیست؟

چگونه می توانیم در حوزه های تولیدد ، توزیدع و مصدر  مفداهیم اخالقدی را بدا رعایدت        
 استاندارد های اقتصادی در جامعه نهادینه کنیم ؟ 

حث اقتصداد مقداومتی را مطدرح و از    مد له العالی در چند سال اخیر ب رهبری معرّم مقام  
آن به عنوان روشی مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی یاد کرده اند. روشی که در برابدر هجمده   
های دشمنان مانند سدی محکم می تواند کارآمد باشد. وتوطئه ی اعمال تحریم های یک جانبه 

ی کندد. از ایدن رو در ایدن پایدان     و غیر قانونیِ نرام سلطه برای وارد کردن فشار به جامعه را ملغ
 .هستیم وسنّت قرآن دیدگاه از مقاومتی اقتصاد موانع و آثار وبررسی تبیین دنبال به  نامه

یکی از اهدا  ارزشمند انقالب اسالمی ایران تدوین مبانی علوم انسانی از جمله اقتصداد از  
اجتمداعی اقتصدادی صدورت     است که به منرور تدبیر بهینه امور)ع(دیدگاه وحی واهل بیت وحی 

مورد بررسی قرار « وروایات مبانی اقتصاد از دیدگاه قرآن کریم»مقاله حاضر، که در آن  .می گیرد
های دیندی سرشدار از    آموزهگرفته، گامی هرچند ابتدایی اما بدیع و راهگشا در این خصوص است. 

ای که  های الهی، به گونه انگیزهدهد تالش ایثارگرانه، همراه با  آیات و روایاتی است که نشان می



 1400بهار    – هسشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

200 

موجب استقالل اقتصادی و استغنای کشور از بیگانگان گردد، نوعی جهداد در راه خددا محسدوب    
در این میان، انبوه عریمی از نرریات از سوی صاحب نرران در زمینده هدای گونداگون    شود.  می

 ه تولید، توزیع ومصر  بهینده علوم انسانی، از جمله اقتصاد )که در آن ارائه راه های دست یابی ب
اهمیت بررسی متفکرانه آیات قرآن  خدمات مورد توجه است(، ابراز و در بوته نقد قرار گرفته است.

کریم همراه با بهره گیری از حاصل تدبّرات اندیشمندان در آن، و به ویژه استفاده از افادات اهدل  
اسالم شناس و بصیر در علوم انسانی  بیت وحی علیهم السالم در این خصوص، بر نرریه پردازان

پوشیده نیست. به همین دلیل، مباحث مبنایی اقتصاد از دیدگاه آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار 
نکته مهم که در عرصه اقتصاد باید منرر نرر اندیشده وران قدرار گیدر آن اسدت کده      . می گیرند

دالت رهنمون شد که پایده هدای آن از   اقتصادی می تواند ایران اسالمی را به پیشرفت همراه باع
 آموزه های اسالم نشات گرفته شده باشد.

تاکید حضرت آیت اهلل خامنه ای در باره تفاوت دیدگاه مکاتب اقتصادی گویای این واقعیت 
ى دیگر، نگاه غیرمادى به اقتصاد است. بسدیارى از ایدن مشدکالتى     مسئله»است که می فرمایند:

ى ثدروت   ى پول و مسدئله  ى اقتصاد و مسئله ه خاطر نگاه مادى به مسئلهکه در دنیا پیش آمده، ب
ى استثمار  ى این چیزهائى که دوستان از انحرافهاى غرب و مشکالت فراوان و مسئله است. همه

گرایانده وجدود    و استعمار و اینها ذکر کردند، به خاطر این است که به پول و به ثروت نگداه مداده  
 اه را تصحیح کرد.داشته. میتوان این نگ
که در حقیقت نمادی برای جهدت دار شددن بهتدر    « جهاد اقتصادی»به 90نام گذاری سال 

تولید علم،نرریه،الگوهای اقتصادی و برنامه های جاری کشور در سال پیش رو می باشد از آن جا 
سالگی تاریخ خدود دوران بالنددگی را    33حائز اهمیت است که جمهوری اسالمی ایران اکنون در 

ر قابل باور و بی سابقه در مسیر های مختل  علمی، فنداوری،  پشت سر می گذارد و با سرعتی غی
گام بر می دارد و در این میان از طر  دشمنانش بده شددت    . . .سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و 

تحت فشار اقتصادی برای شکست روبرو بوده اما با سر بلندی از این آزمون هدم بیدرون آمدده و    
در این مقاله .   بیشتری را به مساله اقتصاد معطو  کردند رهبری بزرگوار با این نام گذاری توجه

سعی شده است که با بررسی متون قرآنی و حدیثی ونیز استفاده از یافته های  پژوهشگران علدوم  
قرآنی وحدیثی ،و نیز با استفاده از آثار مکتوب در زمینده علدم اقتصداد اسدالمی، ایدن موضدوع از       

تحلیل قرار گیرد چون بدرای حصدول نتیجده و دسدتیابی  بده      زوایای گوناگون آن مورد بررسی و
مباحث پراهمیت، موضوع مورد پژوهش مطالعه دقی  و کنکاشی وسیع و فراگیر در کتب مختلد    
علوم تفسیری و  قرآنی ونیز جوامع حدیثی شیعه و سنی،و تالیفات مدورد بحدث در علدوم اقتصداد     

آراء ونرریات پژوهشگران  ایدن علدوم ضدرورت    اسالمی، لذا مسلم به نرر می رسد که  مالحره 
 .خواهد داشت
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ی جهاد اقتصادی از نرر قرآن کتدب و مقدا ت    نهیزمدر  آمده عمل بهی ها یبررسبر اساس 
ی بررسی ابعاد جهاد اقتصادی و اقتصداد مقداومتی از    نهیزمفراوانی به نگارش درآمده است. اما در 

بر اخالق اقتصادی، تولید، توزیع و معر  تاکنون پژوهشی  دیتأکدیدگاه قرآن و روایات اسالمی با 
آثاری همچون کتاب اقتصاد شهید صدر با محوریت قرآن تألی  شده  هرچندصورت نگرفته است. 

ی هدا  یبررسد صدریح و اختصاصدی بده ایدن مهدم پرداختده نشدده اسدت. طبد            طور بهاست اما 
 گرفته به شرح ذیل است: ی پژوهش صورت حوزهی که در مقا ت، کتب و آمده عمل به

ی با عنوان جایگاه فرهنگ قناعت )اقدام و عمدل( و کارکردهدای آن در تبیدین و    ا مقاله. 1
ی دکتر فیض ا... اکبری دستک که در  نوشتهتحکیم مبانی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعالیم اسالمی 

ی قرار موردبررسالمومنین این مقاله قناعت و اقتصاد مقاومتی از منرر قرآن و حدیث و کالم امیر 
 گرفته است.

ی ابدراهیم   نوشدته  البالغده  نهدج . همبستگی قناعت و آرامش روان از منردر علدی )ع( در   2
 کالنتری و لیال جنتی

ی جمال میریان که نوشته در این مقاله سعی کرده  نوشته. نقش اسالمی معر  در اقتصاد 3
 ی وحیانی اسالم تبیین کند.ها آموزهاست نقش مدیری را در تحق  اقتصاد مقاومتی بر اساس 

در جهاد اقتصادی نوشدته حامدد    ساز نهیزمی ها شاخصی با عنوان اقتصاد اسالمی ا مقاله. 4
  اقتصداد اسدالمی در یدک جامعده را     ی مدنرر قرآن برای تحقد ها شاخصهفتحعلیانی که در آن 

بعضی از راهکارهای اقتصادی مندرج در قرآن و همچندین نتدایج و آثدار     ازآن پ بررسی کرده و 
 حاصله از اقتصاد اسالمی را واکاوی نموده است.

ی اقتصاد اسالمی اسدت هدد  از نگدارش     نهیزمصدر در  محمدباقر. کتاب اقتصادنا سید 5
 اسالمی و تفاوت آن با دیگر مکاتب بزرگ اقتصادی بوده است. کتاب بیان مبانی اقتصاد

ی دکتر سدید محسدن حدائری ترجمده      نوشته البالغه نهجی اقتصادی در ها شهیاند. کتاب 6
در  البالغده  نهدج ی اقتصدادی  هدا  شاخصهعبدالعلی آل بویه لنگرودی که کتابی جامع در خصوص 

 .باشد یمارتقاء فرهنگ اقتصادی 

سعادت در سبک زندگی قرآنی نوشته مریم سلگی و زهره السادات نبوی که  .مقاله جایگاه7
در این مقاله با استفاده از قرآن سبک زندگی اسالمی ایرانی پرداخته شده است.)سدلگی،مریم،بهار  

 (.309-285،ص 1398

 اهمیت جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتی در مکتب اسالم
همراه با بهره گیری از حاصل تدبّرات اندیشمندان اهمیت بررسی متفکرانه آیات قرآن کریم 

در آن، و به ویژه استفاده ازافادات اهل بیت وحدی علدیهم السدالم در ایدن خصدوص، بدر نرریده        
جهداد  پردازان اسالم شناس و بصیر در علوم انسانی پوشیده نیست.به همین دلیل، مباحث مبنایی 
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 گیرد.   قرار می  یمورد بررسوروایات از دیدگاه آیات قرآن  ی و اقتصاد مقاومتی اقتصاد
 الف( ضرورت جهاد اقتصادي 

عامل استقالل و عزت جامعه اسالمی است؛ همانگونه کده جهداد    "جهاداقتصادی"ال   -1
ای است گریزناپدذیر و   نرامی چنین است. گر چه اقتصاد از نرر ما وسیله است نه هد ، اما وسیله

معنوی هم بدون آن تحق  یافتنی نیست. یکی از اصول اساسی در نرام فکدری و   اهدا  دینی و
سیاسی اسالم آن است که هیچ چیز، و از جمله نیازهای اقتصادی، نباید موجب سدلطه بیگانگدان   

جامعه  "جمال"بر جامعه اسالمی گردد. به همین دلیل است که قرآن کریم استقالل اقتصادی را 
جامعده دانسدت. جهداد اقتصدادی      "جدالل "گونه که جهاد نردامی را بایدد   نامد؛ همان اسالمی می

ای خودکفاست، فقیر، مسدتمند و وابسدته بده دیگدران      گویای این حقیقت است که چنین جامعه"
نماید. این در واقدع جمدال اسدتغناء و     کند و آنچه را خود دارد، مصر  می نیست، خودش تولید می

های مورد نیاز یک ملدت اسدت و بده تعبیدر      د و تأمین فرآوردهخودکفایی جامعه است. جمال، تولی
 ."گویاتر جمال، استقالل اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است

های اثباتی مثل پیشرفت علم و فناوری و تولیددات   هم واجد جنبه "جهاداقتصادی"ال ( -2
و کنتدرل مصدر     های سلبی که کاهش وابستگی به واردات بیشتر و برتر است، و هم واجد جنبه

کا های خارجی از جمله آنهاست. نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی د که در جای  
نرر در کیفیت کا های ساخت داخدل اسدت د و کداهش واردات کا هدای        خود منوط به تجدید

مبدادا  خارجی، همان نکتۀ مهمی است که باید در برنامه جهاد اقتصادی در نرر گرفتده شدود؛ تدا    
نرام و جامعۀ اسالمی به بیگانگان نیازمند و وابسته شود؛ زیرا از دست دادن اسدتقالل اقتصدادی،   

 دیر یا زود، استقالل و عزت سیاسی و فرهنگی را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
نیازمند بازشناسی منابع و بهره وری تمام از آنهاست؛ هدم مندابع    "جهاداقتصادی" )ال -3

های مهم کفران نعمت است که  مدیریت، مصداق مادی و هم انسانی. وانهادن منابع طبیعی و سوء
هایی که در زمدین قدرار داده    شوند. قرآن کریم پ  از اشاره به نعمت مانع تحق  شعار امسال می

او کسی است که عمران و آبادی زمین را به شما سپرد و قدرت و وسایل "کند:  میشده، یادآوری 
گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیدار شدما گذاشدت،     .  قرآن نمی"آ را در اختیار شما قرار داد

گوید عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کرد یعنی امکانات از هر نرر آمداده اسدت،    بلکه می
ا باید با کار و کوشش آن را آباد سازید. در ضمن، این حقیقدت نیدز از آیدۀ شدریفه اسدتناد      اما شم
هدا را بده دسدت     شود که برای عمران و آبادی باید به یدک ملدت فرصدت داد و کارهدای آن     می

 خودشان سپرد. 
، عالوه بر این، الزامات و پدیش نیازهدای دیگدری هدم دارد کده      "جهاد اقتصادی" ال (-4
ست. لشکر متفرق و پراکنده هیچگاه قادر به جهادی موف   انسجام ملی از مهمترین آنهاوحدت و 
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نیست؛ هر چند از  رفیت فراوان و استعدادهای بزرگی هم برخوردار باشد. خداوند در قرآن اعدالم  
باشند.  "بنیان مرصوص"و مانند  "ص "فرموده است که جهادی را دوست دارد که همه در یک 

 کند.  نیز ضرورت پیدا می "جهاد اخالقی"اینجاست که 
 ب(  ضرورتهاي اقتصاد مقاومتی

یکی از بنیادی ترین عوامدل رشدد و پیشدرفت انسدان هدا مسدأله       ب( اقتصاد مقاومتی  -1
اقتصاد است. اگر اقتصاد جامعه یا اقتصداد خدانواده دچدار مشدکل باشدد و مدردم بدا تنگدسدتی و         

گونه باور اعتقادی و رفتار اخالقی را پذیرا نخواهدد بدود، بده    محرومیت اقتصادی بسر ببرند، هیچ 
کلینى، محمدد بدن یعقدوب بدن اسدحاق،       )کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً،»فرمود: 9همین جهت پیامبر

  «ناداری نزدیک است که بده کفدر بینجامدد.    (307. ص1429 . قم. دار الحدیث ، اول، 2الکافی، ج
منددی و در مجمدوع، عامدل     نده اقتدارملی، استقالل، عزّتده شک، رشد اقتصادی جامعه نشان بی

المللی است. لذا کشوری که از نرر اقتصادی، صنعت و تکنولدوژی،   برتری آن جامعه در سطح بین
  های سیاسی و فرهنگی نیز برتر خواهد بود. رسیده باشد، در دیگر جنبه  به رشد و توسعه

 اسدت  جهان در وتأثیرگذار مهم ابزارهای از یکی اقتصادی ابزار امروزه، متأسفانه ب:( اما-2
با در اختیار داشتن آن، هر روز بر کشورهای دیگر خصوصداً   اروپا و امریکا همچون کشورهایی که

های آنها را بپذیرند.بنابراین برای بدرون رفدت از    آورند تا آن کشورها، خواسته ملت ایران فشار می
شرایی موجود، اقتصاد مقاومتی، مدلی اقتصادی است که تلفیقدی از اقتصدادهای سوسیالیسدتی و    

گیری از رهنمودهای ناب اسالمی، یک اقتصاد تکاملی و برتدر را   کمونیستی است و با امتیاز بهره
اسدالمی را   -ارائه می کند که با اجرایی شدن درست این اقتصاد نو هور و دینی جامعه ی ایرانی

                                       به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
سدت کده در شدرایی تحدریم ایجداد      ای از راهکارهدایی ا  اقتصاد مقداومتی مجموعده   ب(-3

شود. دراین راهکار عوامل اقتصادی اعدم از دولدت، تولیدکننددگان و خدانواده هدا و دایفی را        می
پذیری اقتصاد در شدرایی تحدریم را بده حدداقل      ها نه تنها آسیب برعهده می گیرند که اجرای آن

 شود. رساند، بلکه باعث شکوفایی و رشد اقتصادی نیز می می
صدادی مدردم اثرگدذار بدوده اسدت. از      اقت رفتارهدای  بر زیادی عوامل گذشته های دهه در 

تبلیغات رسانه ای فراوان تا ورود کا هدای لدوک  و تجّمدل گرایدی، کده باعدث شدده فرهندگ         
 اقتصادی جامعه ما با رفتار اقتصادی مبتنی بر آموزه های اسالمی فاصله بگیرد.

ر قرآن کریم، اقتصاد سالم و رشدیابنده مبتنی بدر  در این بررسی، خاطرنشان شده که از منر
اصول ذیل است: شناخت و تدبیر امور اقتصادی از راه تفقّه، تعقل، اعتقاد به توحید )تجلّی توحیدد  
در اقتصاد(، اعتقاد به معاد، اعتقاد به مرهری از عبودیت بودن عملیات اقتصادی، دخالت دولت در 

و تزکیه.مطالعه زندگی بشر در ادوار گوناگون تداریخ، گویدای    اقتصاد، عدالت در عملیات اقتصادی

http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn1
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn1
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این حقیقت است که یافتن شیوه های مناسب برای بقای بهتر و بیش تر )سعادت(، از مهم تدرین  
دغدغه های خاطر تمامی انسان هاست و همواره برای نیل به این هدد ، تدالش هدای فراواندی     

تنیدگی شؤون گوناگون وجودی انسدان از یدک    گستردگی،  رافت و در هماست .صورت گرفته 
سو، و پیوندهای او با دیگر کاینات از سوی دیگر، آن چنان پیچیدده و اعجداب انگیدز اسدت کده      
تمامی جست وجوگران با فراست را به ا هار عجز از شناخت همه جانبه و دقی  انسان واداشته، و 

ان پراکندده اسدت. در ایدن میدان، انبدوه      را در زمدین و زمد  « انسان موجود ناشناخته»طنین فریاد 
عریمی از نرریات از سوی صاحب نرران در زمینه های گوناگون علوم انسانی، از جملده اقتصداد   

خدمات مورد توجه است(، ابراز  )که در آن ارائه راه های دست یابی به تولید، توزیع ومصر  بهینه
و در خدور مطالعده وجدود انسدانی، عدالَم بدا       در کنار دنیای بزرگ  و در بوته نقد قرار گرفته است.

عرمت، ژر  و قابل مالحره قرآن کریم، اعجاب هر اندیشمندی را سخت برمی انگیزاندد؛ و بده   
دارای افقی فراتر و اعماقی ژر  تر از گستره و عم  وجودی انسدان   ،راستی که عالم قرآن کریم

ن کدریم همدراه بدا بهدره گیدری از      و دیگر مراهر طبیعی است.اهمیت بررسی متفکرانه آیات قرآ
حاصل تدبّرات اندیشمندان در آن، و به ویژه استفاده از افادات اهل بیت وحی علدیهم السدالم در   
این خصوص، بر نرریه پردازان اسالم شناس و بصیر در علوم انسانی پوشیده نیسدت. بده همدین    

 .سی قرار می گیرنددلیل، مباحث مبنایی اقتصاد از دیدگاه آیات قرآن کریم مورد برر

 جهاد اقتصادي و بررسی ابعاد آن از منظر روایات
اسالم و اهل بیت عصدمت و طهدارت )ع( همدواره بدر برنامده ریدزی صدحیح در زنددگی         
مسلمانان تأکید نموده اند، دیدگاه اسالم نسبت به زندگی انسان جامع است و به تمام عرصه های 

متقیان در کنار تالش و جهاد در عرصده اقتصدادی و   زندگی توجه می کند. زهد و عبادت مو ی 
 .آبادانی نخلستان ها و انفاق آنها در راه خدا و برای معیشت مسلمانان در تاریخ ثبت شده است

 "بررسی ابعاد جهاد اقتصادی از دیدگاه روایات و احادیث اسالمی "مقاله مذکور در ارتباط با
تقسیم بندی ذیل به دو دسته ، انحرافات اقتصادی و  می باشد که ، به مهمترین این موارد که در

 به آنها می پردازیم :  دسته دوم : اخالق اقتصادی است 
  اقتصاد، معامله، اسرا ، تبذیر، ربا :   شامل،انحرافات اقتصادیال (
نیکو ، قناعت، انصا ، صدقه، روزی، حرام، حالل، قرض شامل:       ،اخالق اقتصادیب ( 

 .جهاد اقتصادی، ثروت، فقر و غنا، نیازی بی  ، سخاوت، کاری
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 مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی

 اقتصاد در لغت  

در معنای رفتن، روان شددن، قصدد   « قَصَدَ»شناسان، از ماده   این کلمه در زبان واژه اقتصاد
آذرنوش، آذرتاش. فرهندگ   )چیزی یا کسی را کردن، خواستن، نیت کردن، در اندیشه کاری بودن

گفته است: قصدد  « اقتصاد»خلیل بن احمد فراهیدی در کتاب العین در بیان مفهوم (.معاصر عربی
روی در زندگی اقتصادی آن است کده   به معنای استقامۀ الطری ، یعنی پایداری در راه است. میانه

 .[54صگیری.  و سخت« تقتیر»نه اسرا  کند و نه 
افراط و تفریی بده  اقتصاد به معنای اعتدال در امور است بدون »گوید:  راغب در مفردات می

] راغدب اصدفهانی،   «ورزی اسدت.  تناسب هر موضوع. در اقتصاد اعتدال به پرهیز از اسرا  و بخل
ق، 1416  حسددین بددن محمددد. مفددردات الفدداظ القددرآن. بدده کوشددش: صددفوان عدددنان داودی.  

روی ذکدر شدده    همان اعتدال و میانده « اقتصاد»همچنین در لسان العرب، عمده معنای .[672ص
یعنی بر شما بداد مالزمدت حدوسدی بدین افدراط      « علیکم بالقصد»شود  ه میهرگاه توصی»است: 

] فراهیدی، خلیل بدن  «وتفریی در همه امور، اعم قول و فعل و فکر و عقیده و چیزهایی مانند آن.
 .[353احمد. پیشین. ص 

گوید: اصل در معنای قصد، توجه کدردن   شناسان می گیری از اقوال لغت مصطفوی در نتیجه
بر انجام آن است. دیگر معانی مانند اعتدال از قراین حالی و مقالی یا مقامی  به کار و اقدام عملی

 روند.   شود یا از لوازم معنای اصلی به شمار می استفاده می
 اقتصاد در اصطالح علم اقتصاد

اقتصاد در اصطالح علم اقتصاد، به عنوان داندش بررسدی رویددادهای اقتصدادی در زمینده      
پردازی اقتصداد اسدالمی. تهدران:     ا نرری، حسن. نرریه ] آقرود  کار میتولید، توزیع و مصر  به 

های به کارگیری منابع کمیداب بده منردور تولیدد      .به عبارت دیگر، دانش اقتصاد به بررسی روش
 )پدردازد.  های اجتماعی بدرای مصدر  مدی    کا ها و خدمات برای توزیع میان افراد نیازمند و گروه

 اقتصداد  علدم : ارسدطو  (  24. ص1384: . اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث. ایروانی، جواد
. 1371دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمی. تهران: سدمت:   ]خانه مدیریت یعنی
.. آدام اسمیت: اقتصادعلم بررسی ماهیت علل ثروت ملدل اسدت. اسدتوارت میدل: اقتصداد      30ص

فدددیر، لددویی .  ] طریدد  قددوانین تولیددد و توزیددع. عبددارت اسددت از بررسددی ماهیددت ثددروت از 
 و کا ها بهینه تخصیص به که است دانشی اقتصاد، علم بنابراین، .[8خودآموزاقتصاد. پیشین. ص

 عوامدل  با ارتباطشان و آن های پدیده و اقتصادی حیات تشریح به که علمی پردازد؛ می ها فرآورده
 دارد. توجه آنها کلی

 نیدز  اسدالم  و است مطرح بشری زندگی مسائل ترین مهم از یکی عنوان به اقتصاد مسئله 

http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn2
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn2
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn3
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn4
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn4
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn4
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn4
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn5
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn5
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn5
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn7
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn7
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn9
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn10
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn10
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 وسدعادت  اصدالح  برای خدامحورانه نگاه اقتصاد، مسئله به اسالم نگاه. دارد آن به خاصی نگرش
 قسمتی تواند می تنها که داند می خود قوانین مجموعه از جزئی را بشر اموراقتصادی و است انسان

از حیات انسانی را تنریم کند و حل مشکالت اقتصادی را در اصدالح مبدانی عقیددتی و اخالقدی     
 [21، ص1384:  ] میرمعزی، سید حسین. اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی.شمارد. مردم مؤثر می

 مقاومت درلغت

مستقیم، قوام، استقامت و قیام اسدت   ریشۀ  هم و «قوم» ریشۀ از است مصدری مقاومت   
 ها معانی بسیار عمیقی را در خود دارند. که هر کدام از این واژه

] بنددر  «در برابر تهاجم دشمن مقاومدت کدردن، رو در روی دشدمن ایسدتادن    »و به معنای 
ایسدتادگی  »، .[1533بدی ندا. ص   1384. تهدران : 2ریگی، محمد. المنجدد )عربدی د فارسدی( ، ج    

با کسی در امدری  » ، [3057، ص .1381هران: امیرکبیر:] معین، محمد. فرهنگ فارسی. ت«کردن
مدی   [2289. ص1389  . ت3] عمیدد، حسدن. فرهندگ عمیدد، ج    «برابری کردن ، ضدیت کردن

] مصدطفوى،  اندد  کدرده  معندی  اعتددال  و عدل معنی به را قوام لغات، فرهنگ در همچنین  باشد.
 و.[520ص    .2ج المنیدر،  مصدباح . محمدد  بدن  احمدد  فیدومى،  ؛ 341. ص 9حسن. پیشدین، ج  

 …و القِوَامُ من العیش: ما یُقِیمُدکَ، و یغنیدک  »همچنین، کتاب العین ذیل واژۀ قوام آورده است: 
. وایدن واژه بده   233. ص 5فراهیدى، خلیل بدن احمدد. پیشدین، ج    ]«به استقام ما: ء شی کل قِوَامُ

مصطفوى، حسن. پیشدین،   ]رساندن آن است.  معنای طلب قیام و ارادۀ تداوم در آن امر و به انجام
کدردن آن گرفتده    البحرین، استقامت در کار را به معنای تمام همچنین مجمع [343-342. ص9ج 

 [148ش، ص 1375  . ت 6طریحى، فخر الدین. مجمع البحرین، ج ]است.
 مقاومت در اصطالح

مقاومت در اصطالح، تعری  نشده است و بعضی از اساتید دانشگاه از جمله ابدراهیم رزاقدی   
که مقاومت، اصطالحی است که در حالت تهاجم  در مورد اصطالح اقتصاد این گونه بیان می کند

از آن استفاده می شود و ایستادگی در برابر دشمن را می طلبد که اقتصداد یدک بخدش از آن بده     
؛ به نقل از: از سدیر تدا پیداز اقتصداد مقداومتی،       http://www.hawzah.net ]حساب می آید.

 .[36، ص 1گفتگو: ابراهیم رزاقی، مجلۀ شجرۀ طیبۀ صالحین، ش 
 ل اقتصاد ومقاومت در قرآناستعما

 جدیدد  مفهدوم  بده  ندا ر  و رفتده  کار به آن لغوی معنای در قرآن در «قصد» ریشه مشتقات
 ]  یَعْمَلُدونَ  مدا  سداءَ  مِدنْهُمْ  کَثیدرٌ  وَ مُقْتَصِددَۀٌ  أُمَّدۀٌ  مِدنْهُمْ  …  آیدات:  که چنان نیست، «اقتصاد»

] طبرسى، فضل بن حسن. مجمع البیان فى تفسیرالقرآن. ج عمل در معتدل معنای به  [.66مائده،
بده معندای   ». ؛ 32لقمان، ] … مُقْتَصِدٌ فَمِنْهُمْ الْبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ فَلَمَّا …،.[342ش، ص  1372  .3

؛ ترجمه المیزان، 88. ص  17] مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه ، ج «متمایل به طری  مستقیم

http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn11
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn12
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn12
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn12
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn13
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn14
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn15
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn15
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn15
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn16
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn17
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn17
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn18
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn19
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn19
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn20
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn20
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn20
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn21
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn21
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn21
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn22
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn23


 │ و مصرف عیتوز د،ی؛ تول  یاخالق اقتصاد تی با محور یو اقتصاد مقاومت  یرد جهاد اقتصاد ی جستار 

 

207 

 .[355. ص16ج
بده  »؛.[32] فداطر،   …بِدالْخَیْراتِ  سدابِ ٌ  مِدنْهُمْ  مُقْتَصِدٌوَ مِنْهُمْ وَ لِنَفْسِهِ  الِمٌ فَمِنْهُمْ  …  

. 17؛ تفسیر هددایت،ج 262. ص18؛ تفسیر نمونه، ج64. ص17] ترجمه المیزان، ج«رو معنای میانه
بده معندای مسدیری آسدان     »؛[42] توبده،  …لَوْکانَ عَرَضاً قَریباً وَ سَفَراً قاصِداً  َتَّبَعُدوکَ  .[57ص

. تفسدیر هددایت،   427. ص7؛ مکارم شیرازی. پیشدین، ج 380. ص9ن، ج] ترجمه المیزا«ونزدیک
مَشْیِکَ وَ اغْضُدضْ    وَ اقْصِدْ فی و  [51 ص. 5 ج پیشین،. حسن بن فضل ؛ طبرسى، 288. ص6ج

 شین،پی ] طبرسى ، فضل بن حسن. مشی در اعتدال معنای به»    ؛.[19] لقمان، …مِنْ صَوْتِک
 ج ، نمونده  تفسدیر . ناصدر  شیرازی، مکارم ؛327ص.16ج المیزان، ترجمه ؛508 ،ص 51 ص. 3 ج
 «آمده است. [55 ص.  16

 آیدۀ  در. اسدت  رفته کار به روی میانه و اعتدال حد رعایت معنی به «قوام» قرآنی، ادبیات در
، خداوندد بده    لَمْ یَقْتُرُوا وَ کدانَ بَدیْنَ ذلِدکَ قَوامداً    وَ الَّذینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ   فرقان سورۀ 67

روی کنند و نده اقتدار و    کردن( نه اسرا  و زیاده کردن )یا خرج کند که در انفاق مؤمنان توصیه می
 .کنند رعایت را قوام و اعتدال حد  خست به خرج دهند بلکه 

را چیزى دانسته است که انسان  آیه، مقصود از قوام زندگى این ذیل البیان، مجمع تفسیر در
اسدتقامت،    .17] مترجمان، ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القدرآن، ج  نیاز کرده، استوار دارد. را بى

فَاسْدتَقِمْ کَمدا    طور که در آیات  کند همان د لت بر طلب قیام در امر یا عملی ارادی یا طبیعی می
] فصدلت،    …إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّدهُ ثُدمَّ اسْدتَقامُوا     و [.112هود،  ]  …أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ 

 به همین معناست. .[7] توبه،  اسْتَقامُوا لَکُمْ فَاسْتَقیمُوا لَهُمْ  فَمَا… .[30

 بررسی مبانی اقتصاداسالمی و تفاوت آن با سایر مکاتب غربی
حداکی از ایدن اسدت کده اقتصداد       کده  بخشی از نرام ارزشی اسالم اسدت  اقتصاد اسالمی،

های اقتصادی باید دربرگیرندهء شریعت و اخالق اسالمی بوده و بایدد در راسدتای    اسالمی و مدل
مصلحت و دولت اسالمی عمل کنند. نشان داده خواهد شد که نرام ارزشی اسالم، با نرام ارزشی 

وت از اقتصاد غربی باشدد. در  غرب، سازگار نیست و بر همین اساس، اقتصاد اسالمی نیز باید متفا
 .ادامه تالش بر این است که شماری از این تمایزات نشان داده شود

اخالقدی بدود. آدام اسدمیت و پیدروان      در آغاز، بخشی از یک فلسفهء ،اقتصاد سیاسی غرب 

وی، تا حدودی دلمشغول مسایل اخالقی و قواعد رفتار خوب اجتماعی بودند. ولی به مرور زمدان،  
ای فدار  از   اقتصاد غرب به تدریج از اخالق جدا شد و اقتصاددانان غربی، از آن بده عندوان رشدته   

هدای   های افراد در مدورد فعالیدت   دانان غربی، برای تبیین انگیزه ، اقتصادارزش، یاد کردند. متعاقبا
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بر منافع شخصی تمرکز کردندد. در ایدن محدیی اجتمداعی، دسدت      
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http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn31
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn32
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn32
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn32
http://download-thesis.com/product/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AA/#_ftn33
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اجتماعی و ثدروت ملدل را   « خیر»نامرئی بازار، مسوولیت عواقب ناخواستهء تبدیل منافع فردی به 
 .بر عهده دارد

تصاد مدرن غرب، زمانی کامل شد که اقتصاد، پایگاه سیاسی خدود را از دسدت   دگردیسی اق
، «تدو   پداره »حل اقتصادی، با اصل مطلوبیدت   داد و مفهوم بازدهی را اقتباس کرد. بازدهی یک راه

تویی برخوردار است که دیگر امکان بهبود آن  حل، زمانی از مطلوبیت پاره شود. یک راه ارزیابی می
تواند، با بدتر کردن وضع فدرد دیگدری، رفداه خدود را      باشد، به این معنی که فرد میوجود نداشته 

ای میدان مطلوبیدت    دهد، موازنه طور که متن زیرین نشان می رسد همان تر سازد. به نرر می بیش
 :تویی )بازدهی( و عدالت، انصا  و دیگر مسایل توزیعی وجود داشته باشد پاره

ز نوع هنجاری است، در حالی که اقتصاد غربی از نوع اثبداتی  بدون شک، اقتصاد اسالمی، ا
های اخالقی خود را از دست داده است. از این رو، اقتصاد غربی، فار  از ارزش است،  بوده و بنیان

 .شود های اسالمی، هدایت می در حالی که، اقتصاد اسالمی، توسی ارزش

دی بنا شده است که با منابع محددود  اقتصاد کالسیک غرب، بر ایدهء نیازهای نامحدود افرا
دهد. انسدان اقتصدادی کالسدیک،     مواجهند و انسان اقتصادی، الگوی رفتار اقتصادی را نشان می

فردی عقالنی و حسابگر است که در پدی بده حدداکثر رسداندن خوشدبختی )سدود( خدود اسدت.         
شدود.   داده می شانمنفعت تصمیمات، ن -ی افراد برای خوشبختی، با یک تحلیل هزینه  وجو جست

شان، باید با یکددیگر رقابدت    عالوه بر این، به خاطر کمبود منابع، افراد به خاطر تامین خوشبختی
جو بوده که تنها به منافع شخصی خود  طلب و رقابت ، فردی زیاده کنند، از این رو، انسان اقتصادی

اخالق، رفتدار انسدان اقتصدادی    مند است. عالوه بر این، به خاطر جدایی اقتصاد از فلسفهء  عالقه
 از ارزش، تبدیل شده است.  ای فار  گرا، به محاسبه عقالنی و مادی

در تقابل با اقتصاد کالسیک، اقتصاد اسالمی با وفور منابع الهی و فدرض نیازهدای محددود    
شود. مسالهء کمبود مندابع در اقتصداد کالسدیک، از فدرض غیرطبیعدی نیازهدای        افراد، شروع می

گیرد. طبیعدت و جامعده،    شود. نیازهای انسان از دو منبع متفاوت، سرچشمه می د ناشی مینامحدو
ها، مشابه هم بوده و بنا به تعری ، محدود است. بدرای مثدال، افدراد بدرای      نیازهای طبیعی انسان

 شود، زنده ماندن به غذا نیاز دارند. با این وجود، نوع غذا، مقدار آن و کیفیت غذایی که مصر  می
ها و هنجارهای اجتماعی است. از این رو، نیازهای نامحدود انسدانی، اغلدب    محصول جانبی ارزش

شوند. اسالم، همانند دیگدر   هایی ساختگی، مانند تبلیغات، ایجاد می نیازی مصنوعی بوده و با شیوه
، هدای اخالقدی و شدرعی    ادیان، تمامی رفتارهای انسانی، از جمله نیازهای فدرد را بدا محددودیت   

 .کند کنترل می
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نگاهی گذرا به مهمترین آموزه هاي اخالق اقتصادي در سه حوزه تولیاد،توزیع و  

 مصرف با رویکرد اسالمی
 رشدد  بده  دسدتیابی  منردور  به رفتارها و صفات از ای مجموعه ،«اقتصادی اخالق» از مراد
 مسدلمان  فدرد  و است بهینه مصر  و اقتصادی فعالیتهای سازی سالم مطلوب، و پایدار اقتصادی

  داند می آنها کردن ترک یا دادن انجام به ملزَم را خود دینی، اعتقادات پرتو در
 و رشدد  هدای  مؤلفده  یکسدو،  از که است اسالمی های آموزه از بخشی «اقتصادی اخالق»
 مفاسدد  با مقابله عناصر و ها شیوه دیگر، سوی از. کند می ارائه را عمومی رفاه و اقتصادی توسعه

 سدعادت  و معندوی  رشدد  بدرای  را  زم بستر و نمایاند برمی را اقتصادی فعالیتهای سازی سالم و
 مبدانی  نقدد  و اقتصداد  بدا  اخالق رابطه اثبات از پ  نوشتار، این. سازد می فراهم نیز انسان ابدی

 ،«تولید» بخش سه در را اقتصادی اخالق عناصر ترین مهم دو، آن جدایی بر مبنی داری، سرمایه

 .دهد می قرار بررسی مورد «مصر » و «توزیع»
 آموزه هاي دینی و كاربرد آن در بخش تولید -الف 

 در بشری نژادهای از بسیاری نزد کار آنکه با : حدیث و قرآن در تولید و كار جایگاه

 معدار   در  اسدت.  رفته می شمار به ها برده مخصوص و سخی  سخت، امری گذشته، روزگاران
 فراواندی  هدای  آیده  در کدریم  قرآن دارد؛ ارجمند ب  تولیدی جایگاهی فعالیتهای و کار اسالمی،
 بدر  تأکیدد  بدا  و داده قدرار  انسانها اختیار در را تولید امکانات و منابع خداوند، که کند می یادآوری
 تشوی  خود، معیشتی نیازهای کردن برطر  و زمین کردن آباد به را آنان تولید، عوامل در تصرّ 
 سخّر الذی اللّه» (61/ )هود «فیها استعمرکم و األرض من أنشأکم هو: »فرماید می و است کرده
 فدی  مدا  لکدم  سدخّر  و تشدکرون  لعلّکدم  و فضله من لتبتغوا و بأمره فیه الفلک لتجری البحر لکم

 گونده  این در «فضل ابتغاء» بارزِ مصداق (13 و 12/ )جاثیه «منه جمیعا األرض فی ما و السموات
 «تولیدد  زمینده  سدازی  فراهم» به که هایی آیه اینها، بر افزون. است «تولیدی فعالیتهای» ها، آیه

/ بقدره  ؛15/ )  ملدک   «تصرّ  مطل » به که هایی آیه نیز و دارند اشاره (20/ حجر ؛10/ )اعرا 
 گونده  بده  نیدز  دهندد،  می فرمان (60/ انفال )      «جانبه همه آمادگی» (142 ،141/ انعام ؛168

 بداره  ایدن  در را اسدالم  دیدگاه که روایتهایی. دارند د لت تولیدی فعالیتهای مطلوبیت بر التزامی،
 فعالیتهای معنوی گذاری ارزش: »برخوردارند ای ویژه گستردگی و تنوع از نیز اند، کرده مشخص
 بخشدی معصومان   سیره در تولید و کار به عملی تشوی » و کار( مادّی ارزش تبیین»   «تولیدی

 در. 1: شدود  مدی  اسدتفاده  ذیدل  نکات زمینه، این در ها آموزه این مجموع از. هاست آموزه این از
 ارزش دارای و بدزرگ  عبدادتی  بلکه مادّی، صرفا امری نه تولید، و کار اسالم، گذاری ارزش نرام
 بدرای  ضدرورتی  یدا  درآمد و سود کردن کسب مقدّمه صرفا تولید، و کار که معنا بدین است؛ ذاتی
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 آن اخالقدی  و روحدی  اقتصادی، مثبت آثار سبب به کردن کار نف  بلکه نیست، فقر از جلوگیری
 در و ( است  تالش و کار به مو ّ  نیازی، بی و توانگری عین در انسان رو  این از است؛ مطلوب
 و زمین از برداری بهره و تولید ح ّ. 2. باشد می منوط کار اخالق رعایت به آن، ارزش حال، عین

 رابطه دینداری، و اخالق با تالش و کار-3 خاص  گروهی نه انسانهاست، تمام برای آن، امکانات
 اسدت   دیندداری  در انسان یاور و اخالقی فضیلتهای رشد برای مناسبی بستر کار، دارد؛ متقابل ای
 -4.اسدت  بیشدتر  کدار  سداز  زمینده  و مشدوّق  دینی، های آموزه و اخالقی های گزاره مقابل، در و

 و کندد  مدی  وارد آدمدی  اخالق و جان جسم، بر نیز مخرّبی آثار اقتصادی، رکود بر افزون بیکاری،
 از کدار  اخالق. سازد می فراهم را زندگی   نشاط سلب و «اجتماعی و اخالقی مفاسد» بروز زمینه
 دیندی  ارزشدهای  و اخالق رعایت به اسالم، در تولید و کار ارزش که شد اشاره قبالً اسالم دیدگاه

. اسدت  گسدترده  بسدیار  دینی های آموزه در تولید و کار اخالقی عناصر. است منوط عرصه این در
 در و تولیددی  فعالیتهدای    سدازی  بهینه و گسترش ساز زمینه یکسو، از عناصر، این عینی تحقّ 
 سالم گذاریها، سرمایه و فعالیتها به دهی جهت ضمن دیگر، سوی از و است اقتصادی رشد نتیجه
 اخالقدی  اقتصادی کارکرد همراه به عناصر این ترین مهم از برخی. شود می موجب را آنها سازی
  : است چنین آنها

 نیل پرتو در تکامل انسان، نهایی هد  ،اسالم نگرش در سالم انگیزه و هدفمندي. 1
  زم های زمینه کردن فراهم اسالم، اقتصادی نرام نهایی هد  رو، این از است؛    الهی قرب به

 «میدانی  اهددا  » یکسدری  هدد ،  ایدن  تحقّ  برای. است مطلوب کمال به افراد دستیابی برای
 شود می تلقّی مسلمان فرد تولیدی فعالیتهای های انگیزه عنوان به یکسو، از که گردد می مطرح

 نیازهای تأمین» ،«عبادی و ای  دادن انجام. »است نهایی هد  به نیل مقدمه دیگر، سوی از و
 «اجتماعی خدمات در مشارکت» و  «جامعه اقتدار و خودکفایی» «نسبی رفاه به رسیدن و زندگی

 . است تولید و کار در مسلمان فرد اهدا  ترین مهم از .
 اسدالم  اقتصادی مکتب در تولید و کار تمایز وجوه از یکی ها، انگیزه و هدفها در تفاوت

 دادن افدزایش  صرفا تولید، از هد  داری، سرمایه مکتب در که چرا است؛ داری سرمایه مکتب با
 اخالقدی  محدودیتهای رعایت و ارزشها   اندیشیدن برای را مجالی رو، این از  است؛ درآمد و سود
 . گذارد نمی باقی تولید و کار در

 و دای   و کار صحیح دادن انحام به گرایش» معنای به «کاری وجدان» كاري وجدان. 2
 و درونی کنترل بهتر، و بیشتر کار انجام آن، های نشانه از است که «مستقیم نرارت بدون شغلی،

 متدون  در کده  اسدت  مؤثر کاری وجدان تقویت و ایجاد بر چند عواملی ( . است پذیری مسئولیت
 و نادرست پندارهای از ای پاره نفی) «نگرش اصالح» است؛ گرفته قرار تأکید و توجّه مورد دینی 
 و  معندوی  ارزش تبیدین  طرید   از) «کدار  از رضایتمندی»جوامع و انسان سرنوشت درباره خرافی
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 جامعه دادن توجّه» و  «مسئولیت احساس تقویت»   «الگوسازی و آموزش» ،(کار آثار و اجتماعی
 .است عوامل این از     «کاری وجدان ضع  آمدهای پی به

 مددیریت  و کدار  نیدروی  اساسی ویژگی دو ،«تعهّد و تخصّص» تعهّد و تخصص. 4 و 3 
 یدک  هیچ نیست ممکن که ای گونه به است، تأکید مورد شدّت به دینی، های آموزه در که است
 قدال » .«األمدین  القدویّ  اسدتأجرت  من خیر إنّ: »باشد مطلوبیت و ارزیابی مالک دیگری، بدون
 «متخصّدص  غیر متعهّد» اسالم، اقتصادی بینش در. «علیم حفی  إنّی األرض خزائن علی اجعلنی

 مدا : »فرمایند می باره این در السالم علیه صادق امام. گیرد می قرار «خائن متخصّص» ردی  در
 کندار  در تخصّص، افزایش و زمان هر دانشهای از آگاهی رو این از «مضیّعا أو خائنا ائتمنتُ؛ أبالی
 از کندد،  مدی  اقتضدا  او تعهّدد  کده  ای گونده  بده  است، کار نیروی دینی   و ای  از تعهّد، و پاکی

 و نردم  کداری  انضباط - 5        . ورزد خودداری ندارد، را آن توان و تخصّص که کاری پذیرش
 رو، ایدن  از هاسدت؛  سدرمایه  از بهینده  برداری بهره عوامل ترین مهم از زمان، مدیریت و انضباط
. است تأکید مورد نیز اقتصادی فعالیتهای در انضباط های شاخصه  نرم، رعایت بر تأکید بر عالوه
 و توانمنددیها  اسداس  بدر  کدار  تقسدیم » «وقت تقسیم»  : از است عبارت ها شاخصه این از برخی

 . «افراد تخصّص
 آموزه هاي دینی و كاربرد آن در بخش توزیع -ب

 کمبدود » داری، سدرمایه  مکتب دیدگاه از اقتصاد، اساسی مشکل تجارت و توزیع اخالق-2
  است «توزیع روابی و تولید شکل بین تضادّ مشکل» مارکسیسم، دیدگاه از و «طبیعی منابع نسبی

  لم. گردد برمی  «او کفران و  لم و انسان خود» به اقتصاد  اساسی مشکل اسالم، منرر از ولی

 او، کفران و یابد می نمود ناسالم مباد ت نیز و ثروت نابرابر توزیع شکل به اقتصادی عرصه در او
 هدای  آمدوزه  از بخشدی  رو، ایدن  از اسدت؛  نادرسدت  مصر  و تولید طبیعی منابع اِهمال شکل به

( مبداد ت ) «خددمات  و کا هدا  توزیدع » و «ثروت توزیع» عرصه دو به اسالم، اقتصادی اخالقی
 کده  است مشکالتی ترین مهم از امکانات، و ثروت نابرابر توزیع ثروت توزیع( ال : دارد اختصاص

 برقراری هد  به اسالمی، های آموزه . برد می رنج آن از ما کشور جمله از و بشری جوامع اغلب
 از یکدی  کده  اسدت  نموده ارائه را هایی شیوه ،(تکاثر) زراندوزی و فقر با مقابله و اقتصادی عدالت
 «اقتصدادی  اخدالق  ارائده  قالدب  در تکاثر و فقر آمدهای پی و خاستگاهها با فرهنگی مقابله» آنها

 سلسدله  یدک  بدر  آیدد،  مدی  ادامه در که آن از برخاسته رفتارهای و اقتصادی اخالق تحقّ  است 
 سده  اصدول  این ترین مهم که است مبتنی اسالمی جامعه معرفتی زیرساختهای و اعتقادی اصول
 افراط نفی عدالت، اصل. 2. انسان بودن امانتدار و جانشینی و خداوند مالکیت اصل. 1: است مورد
 پدذیرش  بدا    «امکاندات  همده » از «مدردم  تمام» برخورداری لزوم و( تکاثر و فقر) مالی تفریی و

 مواسدات  شدکل  به اقتصادی، عرصه در که  اخوّت اصل. 3 .برخورداری سطح در معقول اختالفی
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 بدا  اخالقی نگاه از آن با مقابله و ثروت نابرابر توزیع. است تأکید مورد شدّت مالی،به ایثار نیز مالیو
  آنها، اخالقی و روحی منفی آثار جمله از گوناگون، ابعاد در تکاثر و فقر ناگوار آمدهای پی به توجّه
 از تدا  کندد  مدی  تالش «آنها آثار و تکاثر و فقر با فرهنگی مقابله» شیوه طرح با دینی های آموزه
 ویدژه  به را تکاثر و فقر نامطلوب آثار دیگر، سوی از و سازد فراهم را اقتصادی عدالت زمینه یکسو
 تحکدیم . 1: اسدت  قبیل این از شیوه این ابعاد ترین مهم. کند خنثی اخالقی و اعتقادی عرصه در

 از اصدیل  ارزشدهای  بدر  تأکیدد ( الد  : اسدت  پذیرفته صورت گونه، دو به بُعد این اصیل ارزشهای
  «زهد»  «جانی و مالی جهاد»  ،«علم» ،«تقوا»   ،«صالح عمل و ایمان» همچون اسالم  دیدگاه

 معنوی مفاهیم در تکاثری، جامعه ارزشی نرامِ ادبیاتِ پرکاربردِ واژگان کارگیری به( ب. «ایثار» و
 انسدان  طلبدی  منفعدت  ح ّ در ریشه که) ها واژه این ارزشی بار از گیری بهره واقع، در. ارزشی و

  ،«تجدارت » هدای  واژه کدارگیری  بده  نمونده،  بدرای  انسان؛ ابدی سعادت و معنویت سود به( دارد
 تکداثری  ارزشدهای  شکسدتن  هم در. 2. معنوی مفاهیم در  «ثروت» و  «سود و فروش و خرید»
 ،«ارزیدابی  معیارهدای  از ثدروت  حذ : »جمله از است؛ یافته نمود گوناگون های شیوه به بُعد این
 نیدز  و «اقتصدادی   لدم  هدای  سرچشمه عنوان به زراندوزان، و متکاثر ثروتمندانِ جایگاه تبیین»
 بده  فقدرا  و ثروتمنددان  و دای   تبیین. 3. «متکاثران از دوری و محرومان با همنشینی بر تأکید»

 زیداد،  ثدروت  و فقدر  اجتمداعی  و اخالقی نامطلوب اثرات کاستنِ کم دست و عدالت تحق  هد 
 و دای   بخدش  در. اسدت  شدده  ارائده  مؤمن فقیران و ثروتمندان برای رفتاری و اخالقی و ایفی

 نگدرش : »همچدون  ؛ تدوانگری  اخدالق  تبیدین ( الد  : کرد اشاره مورد دو به توان می ثروتمندان
 و«  شدکر  و  فروتندی   سخاوت، همچون فضیلتهایی به شدن آراسته  لزوم»  ،«ثروت به توحیدی

 و  «عداطفی » بُعدد  دو در محرومدان  بده  رسیدگی بر تأکید( ب«.  لهو و  طغیان  بخل، از پرهیز»
 هدای  آمدوزه  از تدوجهی  قابل بخش ثروتمندان سوی از محرومان مالی بُعد به رسیدگی   «مالی»

 بدرای  تدالش  و کار به تشوی  بر افزون نیز فقرا و ای  درباره. است یافته اختصاص آن به دینی
: از است عبارت و ای  این از برخی. شود می تأکید «تنگدستی اخالق» رعایت بر  فقر، از رهایی

 و  «گری تکدّی از پرهیز»  ،«فقر ا هار از پرهیز و( نف  عزّت) «نف  غنای» به شدن آراسته»
 و فقدر  اخدالق  تحقّ  که است روشن خوبی به.  «ثروتمندان برابر در گونه ذلّت تواضع از پرهیز»

 بسترسدازی  ضمن و راند می حاشیه به را تکاثری و داری سرمایه نرام ارزشهای جامعه، در ثروت
 توزیدع ( ب. سازد می خنثی یا و داده کاهش نیز را تکاثر و فقر آمدهای پی اجتماعی، عدالت برای
 متمرکدز  «تجارت اخالق» بر بیشتر بخش، این در شده ارائه اخالقی های آموزه خدمات و کا ها
 این در.  دارد  اختصاص آن به فقهی و حدیثی متون از مستقلّی غالبا و توجّه قابل بخش که است
 نکدات  از ای پداره  و آن نمودهای و تجارت اخالق بر حاکم اصول ذکر به تنها اختصار برای مقام
. 1: از است عبارت آن از برخاسته مصادی  و تجارت اخالق بر حاکم اصول. کنیم می بسنده  زم
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 اصل. »2. ستد و داد هنگام در نماز به توجّه و معاد و خدا یاد قالب در  «معنویات به توجّه اصل»
 مداخلده  و  فروشدی  کدم  نفدی   زم، غیدر  گری واسطه عاد نه،حذ  سود میزان رعایت: «عدالت
 کا های فروش ممنوعیت(«: فریب)  غِش نفی و خیرخواهی اصل. »3. دیگران معامله در نکردن
 خداص،  مدوارد  در سدودخواهی  از پرهیدز  «احسدان  اصدل . »4. واقع خال  تبلیغات نفی و  تقلّبی

 راکدگدذاری  ممنوعیدت : «امدوال  بدودن  اماندت  اصل. »5. معامله در گیری آسان و مالی مواسات
 و احکدام  چدارچوب  در تنهدا  اسدالم،  تأکیدد  مدورد  تجدارت  که است روشن. احتکار نفی و سرمایه
 توجّه با و گیرد می قرار نکوهش مورد صورت، این غیر در که است پذیر تحق  اخالقی ارزشهای

 رو، ایدن  از گدردد؛  می آشکار تجارت، درباره نما متعارض های گزاره از رهایی راه نکته، همین به
 بنیانهدای  تحکدیم » عمدومی   آمدوزش » قبیدل  از راهکارهایی تجارت، اخالق شدن نهادینه برای

 شود. می مطرح  «بازار بر نرارت» و «اعتقادی
 آموزه هاي دینی وكاربرد آن دربخش مصرف -ج

 صوری؛ علّت هم و است توزیع و تولید غایی علّت هم اقتصادی، نرر از ، مصر  اخالق-3

. دهدد  می جهت و شکل توزیع، چگونگی و تولید به که است کننده مصر   این  که معنا   بدین
 کدامالً  آدمدی  جدان  و جسم بر آن آثار نیز و سیاسی و اجتماعی های عرصه سایر بر مصر  نقش
 اجتماعی اقتصادی، متعدّد عوامل از متأثر جامعه، و فرد مصر  الگوی دیگر، سوی از. است روشن

 در ای کنندده  تعیدین  نقدش  دیندی،  و اخالقدی  ارزشهای و اصول میان، این در و است فرهنگی و
 دیدگاه از مصر  محدودیتهای و اصول به نگاهی آید، می پی در آنچه. دارد مصر  الگوی تعیین
 تأثیرگذار اسالم بینی جهان و اهدا  با متناسب مصر  الگوی تعیین در که است حدیث   و قرآن
 افدزایش » مصدر ،  از نهدایی  هدد   داری، سرمایه اقتصاد در مصر  های انگیزه و اهدا . است

 نیازهدای  دایدره  از فراتدر  انسدانی،  های خواسته رو، این از  است؛( فرد رضایت و لذّت) «مطلوبیت
 در. شدود  می نیز حقیقی نیازهای در افراط و کاذب نیازهای شامل و است روحی و جسمی متعادل
 میدانی  اهدا  یکسری دارد، نهایی هد  را جامعه و فرد معنوی و مادّی سعادت که اسالم مکتب

 سدبب،  بددین  اسدت،  شدده  مطرح مصر  برای نهایی هد  تحقّ  راهکارهای بهتر، تعبیری به و
 کارهدای  ، انجدام «تقدوا  رعایدت . »اسدت  شده اشاره نیز آن هد  به مصر ، به امر کنار در غالبا

. باشدند  مدی  مصدر   هدای  انگیدزه  و اهددا   از بخشدی   «حقدوق  ادای» و   «شکر»، «شایسته
 بده  رسدیدن  بدرای  ای مقدمده  همچون اسالم، دیدگاه از مصر  که آنجا از مصر  محدودیتهای

 دارد، بداز  آن بده  رسدیدن  از را آدمدی  که کا هایی مصر  است، مطلوب کمال و حقیقی سعادت
 و اسدرا  . 2  . ممنوع کا های. 1: آید می ذیل در مصر  محدودیتهای ترین مهم. است ممنوع
  دیگران، حقوق تضییع اقتصادی .   عرصه در تبذیر و اسرا  شمار بی آمدهای پی سبب به: تبذیر
 اقتصدادی  اخالقدی  هدای  آموزه از وسیعی بخش  دو، آن از ناشی معنوی سقوط و اخالقی مفاسد
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 تعیدین ( الد  : از اسدت  عبدارت  هدا  آمدوزه  ایدن  از بخشدی . دارد اختصاص موضوع این به اسالم،

 و  مصر  بودن زیانبار  کا ها، تضییع   معصیت، راه در مصر : شامل تبذیر؛ و اسرا  معیارهای
 تبیدین ( ج. آن بدودن  ناپذیر استثنا و  تبذیر و اسرا  گسترده تبیین( ب  . نیاز حدّ از فراتر استفاده
 الگوپذیری  اخالقی،  رذیلتهای هواپرستی،   ناآگاهی، : جمله از تبذیر؛ و اسرا  عوامل و ها زمینه
 نردارت  باورها،  تقویت: همچون مقابله؛ های شیوه( کا  د نادرست عرضه و تولید و  مسرفان، از

 کده  «اترا (: »افسارگسیخته گرایی مصر  و زدگی رفاه) اترا . 3 خانوادگی   تربیت و همگانی
 و غدرور  بدا  تدوأم  خوشگذرانیهای و شهوات در شدن غرق و فراوان نعمت از برخورداری معنای به

 سدرمایه  مکتدب  بدا  مکتدب  ایدن  تمایز وجوه از و اسالم در مصر  محدودیتهای از  است  طغیان
 بدا  مقابلده  و حد   تکدذیب  سداز  زمینه اترا ، پدیده کریم، قرآن دیدگاه از. رود می شمار به داری

 این از  تمدنهاست؛ و فرهنگها نابودی و  رفتاری  و اخالقی فساد  اجتماعی   مصلحان و پیامبران
 عدالت برقراری اصیل، ارزشهای و باورها تقویت: است کرده ارائه آن با مقابله برای هایی شیوه رو

 اسدالم،  دیددگاه  از مصدر   بدر  حداکم  اصدول . زدگدی  رفداه  و اترا  از خواص دوریِ و اجتماعی،
 آنهدا  تدرین  مهدم  به که گردد می مشخص اصولی و معیارها اساس بر مصر ، مقدار و چگونگی
 از دور بده )  نسدبی   رفداه  بده  دستیابی و مادی  نیازمندیهای تأمین: نیاز اصل. 1: کنیم می اشاره
 مباحدث  از یکدی  حدال،  این با. است مصر  بر حاکم اصول ترین مهم از( گرایی تجمل و اسرا 
 خواسدته  از ناشدی  کده  نیازهدایی . است واقعی غیر نیازهای نفی مصر ، اخالق عرصه در اساسی
 که اعتباری است شأنهای از برخاسته یا و  بازرگانی  تبلیغات  آدمی  کرانه بی امیال و نف  های
 اصدل . 2. اندد  اجتمداعی  و اخالقدی  روحدی،  انحطاط و سقوط عامل بلکه ندارند، ضرورتی تنها نه

 تناسدب » ،«نیازها» محور سه به توجّه با مالی انضباط و اقتصادی امور تدبیر یعنی: معیشت تقدیر
 از پرهیدز  و اعتددال  اصدل . 3  «مدردم  عموم و جامعه اقتصادی شرایی» و  «ها هزینه با درآمدها
 اصدل . 4. گدردد  مدی  تعیین   «زمان شرایی» و «نیاز» معیار دو با که  مصر   در تفریی و افراط
 الگوناپدذیری  اصل.  6  .قناعت و زیستی ساده اصل.  5. مصرفی های هزینه در اولویتها به توجّه
 نردام  مبدانی  راسدتای  در همگدی  ارزشدها،  و اصول این .درآمد مازاد انفاق اصل. 7  . بیگانگان از

 یافته سامان انسان معنوی و مادّی سعادت و نهایی هد  به دستیابی منرور به و اسالم اقتصادی
 .  است

 عبارتند از:از دیدگاه مقام معرم رهبری  پنج اصل اقتصاد مقاومتی 
ما و خود مردم ما می جوشد؛ رشد ایدن   زا است: یعنی از دل  رفیّتهای خود کشور درون -1

 زا به این معنا است. نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون
است: یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصداد خودمدان را   گرا  برون -2

 بدا  دارد، محصور می کنیم و محدود مدی کندیم در خدود کشدور؛ بدا اقتصدادهای جهدانی تعامدل        
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 .شود می مواجه قدرت با دیگر کشورهای اقتصادهای
اقتصداد مردمدی   بنیاد است: یعنی بر محور دولت نیست و اقتصداد دولتدی نیسدت،     مردم -3

ی مردم، حضور مردم تحقّ  پیدا میکند. دولتی نیست: به این معندا   ی مردم، سرمایه است؛ با اراده
سدازی،   ریدزی، زمینده   نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولدت مسدئولیّت برنامده   

دم است، مال مردم سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مر  رفیّت
عنوان یک مسئول عمومی د نرارت می کند، هدایت مدی کندد، کمدک مدی       است؛ امّا دولت د به 

بزنند، جلوی آنها را  استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء
سدازی   ین آمداده می گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می کند. بنابرا

 ی دولت است؛ تسهیل میکند. شرایی، و یفه
استفاده می کندد، بده پیشدرفتهای علمدی      علمی پیشرفتهای : یعنی ازاست بنیان دانش -4

محدور، معندای آن    تکیه می کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می دهد؛ اینکه گفته می شود دانش
ورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی ی صنعتگر یا کشا این نیست که عناصر با تجربه
ی  اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم بده عهدده   را بر اساس تجربه انجام داده

 اینها است.
دد ]مثدل[ رشدد ملّدی،      داری محور است: یعنی تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه عدالت -5

ر حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بدا   تولید ناخالص ملّی دد اکتفا نمی کند؛ د
می رود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می میرند! بندابراین شداخص عددالت د عددالت      

در جامعه د یکی از شاخص های مهم در اقتصاد مقاومتی اسدت، امّدا     اقتصادی و عدالت اجتماعی
د دنیا هم بی اعتنایی بشدود؛ نخیدر، بده آن    معنای آن این نیست که به شاخص های علمی موجو

هم کار می شود. عدالت در این بیان و در این « عدالت»شاخصها هم توجّه می شود، امّا بر محور 
برنامه به معنای تقسدیم فقدر نیسدت، بلکده بده معندای تولیدد ثدروت و ثدروت مّلدی را افدزایش            

 .است  دادن
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 نتیجه گیري
وضوح تاکید آموزه های اعتقادی و اخالقی اسالم به سرمایه های اجتمداعی مسدلمانان در   

کشور جهان با برنامه ریزی برای گسدترش فعالیدت هدای داوطلبانده و زمینده سدازی بدرای         40
گسترش فعالیت های اجتماعی مسلمانان می باشد نتایج این مطالعه نشان داد که بدی تدوجهی و   

در قبال این علم مقدمات تقویت تولید، توزیع و مصر  را فراهم می کندد  عدم احساس مسئولیت 
 و با تقویت شاخصه های اخالقی در اقتصاد این مهم ملکه می گردد. 

نگرش اسالم به مسائل اقتصادی و با رویکرد قرآنی و حدیثی ،مساله مهمی است کده بایدد   
مورد توجه خاصی قدرار گیرد.پدرداختن   از سوی انیشمندان اسالمی بویژه در زمینه علوم اقتصادی 

به مباحث مبنایی اقتصاد از دیدگاه آیات قرآن و روایات اهل بیت )ع(و از طرفی بکار گیری آموزه 
های اخالق اقتصادی  در عرصه های مهم اقتصادی و در سه بخش مهدم ،تولیدد و کدار، بخدش     

اقتصادی و نیز رفاه عمدومی  توزیع و همچنین بخش مصر  ، می تواند مولفه های رشد و توسعه 
از سوی دیگر، شیوه ها و عناصر مقابله با مفاسد و سالم سازی فعالیتهای اقتصادی  را فراهم کند .

جهاد  را برمی نمایاند و بستر  زم را برای رشد معنوی و سعادت ابدی انسان نیز فراهم می سازد. 
انگدان و ندوعی جهداد در راه خددا     اقتصادی ،موجب استقالل اقتصدادی و اسدتغنای کشدور از بیگ   

محسوب می شود.واز طرفی  در حقیقت نمادی برای جهت دار شدن بهتر تولیدد علدم  بدا توجده     
 دادن به الگوهای اقتصادی و برنامه های جاری کشورباشد.  

در باره تفاوت دیدگاه مکاتدب اقتصدادی گویدای ایدن      تاكید حضرت آیت اهلل خامنه اي

ى دیگر، نگاه غیرمادى بده اقتصداد اسدت. بسدیارى از ایدن       مسئله:»یندواقعیت است که می فرما

ى پدول و   ى اقتصداد و مسدئله   به خاطر نگاه مدادى بده مسدئله     مشکالتى که در دنیا پیش آمده
ى این چیزهائى که دوستان از انحرافهاى غرب و مشدکالت فدراوان و    ى ثروت است. همه مسئله
ى استثمار و استعمار و اینها ذکر کردند، به خاطر این است که بده پدول و بده ثدروت نگداه       مسئله
                                                                                             گاه را تصحیح کرد.گرایانه وجود داشته میتوان این ن ماده

یک الگدوی علمدی متناسدب بدا     مقاومتی  اقتصاد بر اساس بیانات رهبر انقالب،همچنین   
ت. اقتصداد  اسد  در حال حاضدر بهترین راه حلّ مشکالت اقتصادی کشور ونیازهای کشور ما است 
های اقتصداد؛ ایدن چندین اقتصدادی چده در شدرایی        سازی پایه محکم سازی مقاومتی یعنی مقاوم

از دیدگاه مقام معرم  .تحریم، چه در شرایی غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک میکند

 بددودن گددرا  بددرون -2 بددودن زا  درون -1 پددنج اصددل اقتصدداد مقدداومتی عبارتنددد از:  رهبددری 
 بودن.                                   محور  عدالت -5 بودن  بنیان دانش -4 بودنبنیاد  مردم -3
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 نوع مقاله: پژوهشی

 219 -236صفحات 

 ینیبا اخالق د ییگرا لتیفض هینظر یسازگار
 1 دیمروارجعفر 
 2 یرقو جواد
 3 ینیحس زهرا

 
 چکیده

پدژوهش ایدن اسدت کده اخدالق فضدیلت       مسئلۀ مهم مطرح شده درایدن  
وسازگارترین تبیین ازاخالق دینی باشد. بدرای رسدیدن بده ایدن     تواند بهترین  می

و یفه گرایی وغایدت گرایدی وفضدیلت    -های اخالق هنجاری مسئله ابتدا نرریه
گردد. برتری نرریه فضیلت نسدبت  ها انجام میی بین آنتبیین ومقایسه -گرایی

ای هد به دونرریه رقیب آشکاروپ  ازتبیین اخالق فضیلت محور، هریدک مولفده  
اصلی آن از قبیل: فضیلت، سعادت، نیت، حکمت عملی، الگوی اخالقی وحدوسی 

ازقبیدل خدداباوری   -هدای اخدالق دیندی   گدردد. درادامده برخدی مولفده    بیان مدی 
ومعادباوری، پرورش ملکات درونی وخودسازی، جایگاه الگوی اخالقدی دراخدالق   

بررسی نجات و....  ی صراط مستقیم یا راهدینی، نقش نیت دراخالق دینی، حدوس
شود. همچنین با توجه به قرابدت ووحددت موضدوع وغایدت اخدالق فضدیلت       می

توان نتیجه گرفت که اخدالق  می_به ترتیب علم نف  وسعادت  -واخالق دینی 
فضیلت واخالق دینی نگاهشان به فاعل اخالقی تکاملی وتعالی بخدش اسدت. و   

غایت یعندی سدعادت  دراخدالق    توان با رنگ دینی و جهت الهی دادن به نیز می
 .فضیلت، زمینه سازگاری این دو اخالق را فراهم نمود

 

 واژگان كلیدي
 .ینیسعادت، اخالق د لت،یفض ،ییگرا لتیفض هینرر

 

                                                 
  Email: morvarid@um.ac.ir        . مشهد یدانشگاه فردوس ات،یدانشکده اله اریاستاد .1
      :jraghavi@yahoo.comEmail .  یجامعه المصطف یعلم ئتیعضوه ار،یاستاد .2
 . یا ئمه)س( تحت اشرا  جامعه المصطف ام هیمدرسه علم ریو مد یعلم تی،عضوهئ یالمصطف جامعه یدکتر یدانشجو .3

 30/10/1399پذیرش نهایی:               15/8/1399تاریخ دریافت: 
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 طرح مسأله

گیدری و تدداوم جوامدع    هدا از دیربداز در شدکل   عجین بودن اخالق و دین در زندگی انسان
داران وغیدردین داران قرارداشدته اسدت    مدورد توجده دیدن    داشته و همدواره اخدالق  انسانی نقش 

وهمچنین دین مورد بررسی و مداق اخالق باوران بوده است. از طرفی تفکر و اخالق سکو ریزم 
-هدای ایدن  ها پدیدار گشته است، تحقی  و بررسیهای مختل  زندگی انسانکه امروزه در عرصه

کاتب اخالقی بر این باورند که با کنارگذاشتن اخالق نماید؛ چراکه برخی از متر میچنینی را جدی
تواند مکتب و طریقی را برای بشر ترسیم نمایند که دینی و فضائل اخالقی اززندگی انسان ها می

بدون توجه به دستورات دینی موجب سعادت شود. این نکته را باید متذکر شدد کده بددون شدک     
وارد شده حوزه اخالقیات اسدت، ایدن خدود باعدث     طور جدی در آن هایی که دین بهیکی از حوزه

 نزاع بین معتقدین نقش دین در اخالق و منکران آن گردیده است.  

 اهمیت ضرورت و

زندگی سازنده، رشد دهنده و جهانی آرام و به دور از هرگونده خشدونت در سدایۀ توجده بده      
ادیان بوده اسدت.   فضائل مشترک اخالقی است، چرا که اخالق امری است که مورد پذیرش همۀ

برقراری ارتباط سازنده و تعالی بخش بین مکاتب و ادیان مختل ، ضدرورت توجده بده اخدالق و     
افزایدد پیشدینۀ تداریخی    سازد. آنچه بر ضرورت این پژوهش مدی میفضائل مشترک را پررنگ تر

 مشترکی است که اخالق فضیلت )تقریدراخالق یوندانی آن( بدا اخدالق اسدالمی دارد؛ همچندین      
هدا  اهمیت بحث اخالق فضیلت محور در ادیان به لحاظ نرری و اثر بخشی در بعد اجتماعی امت

هدا، بسدته بده    ها و ملدت کند؛ چرا که اصالح و فساد جامعهضرورت این پژوهش را دو چندان می
ها و فضائل اخالقی اسدت. از سدویی دیگدر    ها به ارزشتهذیب اخالق فردی و میزان پایبندی آن

های بدا  ها و پرورش انسانبعثت پیامبران الهی، تهذیب نف  و اصالح روح و روان انسانهد  از 
فضیلت و سعادتمند بوده است. ازآنجایی که اهمیت فضدلیت و فضدیلت منددی دراخدالق دیندی،      
محور بودن فضایل در اخالق فضیلت، موضوعیت داشتن تربیت وسداختن مدنش انسدان، تحدول     

 گرایی را برگزیدیم.  راین دو اخالق، برهمین اساس نرریه فضیلتروحی وتکامل معنوی آدمی د
باتوجه به کثرت مکاتب اخالقی بشری وسدکو ر، آن چده درایدن پدژوهش مدورد بررسدی       
قرارمی گیرد، سازگاری یا عدم سازگاری اخالق فضیلت با اخالق دینی است. آیا اخالقی که مورد 

گرایدی سدازگاری دارد؟ آیدا مدی تدوان تبیدین دیندی        پذیرش دین اسالم است با نرریه فضدیلت  
)اسالمی( از اخالق فضیلت داشت؟آیا مولفه های اخالق فضدیلت بدا مولفده هدای اخدالق دیندی       

 نزدیکی وقرابت دارد؟آیا اخالق فضیلت واخالق دینی از جهت موضوع باهم سازگار است؟
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 فرضیه پژوهش

فدده گرایددی بددا اخددالق دینددی  نرریدده فضددیلت گددرا نسددبت دو نرریدده غایددت گرایددی وو ی
 سازگارتراست.

 اخالق فضیلت ازجهت مولفه های تشکیل دهنده با اخالق دینی قرابت دارد.
 موضوع اخالق فضیلت با موضوع اخالق دینی تاحدودی یکی است. 

 زم به ذکر است منرور از سازگاری تطبی  کامل نیسدت، بلکده نرریده فضدیلت بهتدرین      
 ی از بین مکاتب اخالقی معاصربا اخالق دینی است.وسازگارترین نرریه اخالق

   پیشینه پژوهش

پیشینه نرریه فضیلت گرایی درغرب به آثارفیلسوفان یوندانی بده ویدژه سدقراط ،افالطدون      
گردد که تاپایان قرون وسطی به حیات خود بارویکردی عمومدا ارسدطوی ادامده داد.    وارسطوبرمی

م( بدا عندوان   1957م( در سدال ) 2001دد 1919)  موآنسدک دردوره معاصر با مقاله مشهور الیزابدت  
 دوبددداره احیدددا شدددد.(  Modern Moral Philosophy) «فلسدددفه اخدددالق جدیدددد»

برخددی ازاندیشددمندان مسددیحی ومسددلمان بدده تبیددین  اخددالق فضددیلت   ( 26ص1389)خزاغددی،
ن نرریده  اثرخانم دکترزهرا خزاعی به برخی ازتقریرات ای« اخالق فضیلت»پرداختند.ازجمله کتاب 

دارد. درآن مقاله « اخالق فضیلت واخالق دینی»خزاعی مقاله ای نیز باعنوان  پرداخته است.خانم
 بیشتردیدگاه موافقین ومخالفین سازگاری این نرریه بااخالق دینی را بیان کرده است.

سازگاری وقرابت اخالق فضیلت با اخالق دینی ازجهت نزدیکی و وحدت موضوع ، غایت   
های تشکیل دهنده این دو نرریده اخالقدی، سدبک وروشدی مناسدب اسدت کده تداکنون         ومولفه

پژوهشی  به این روش صورت نگرفته است.متاسفانه این طری  مورد غفلدت قرارگرفتده وکداری    
 براین نحو صورت نگرفته واین پژوهش از این جهت کارکامالجدید ونو می باشد.

 مفاهیم
تدوان تعرید ،   سانها نقش اصلی دارد. اما به راحتی نمیبعضی از مفاهیم و الفاظ درزندگی ان

های دین جامعی که مورد تواف  همه اندیشمندان و صاحب نرران باشد، از آن ها ارائه نمود؛ واژه
 و اخالق از این قبیل است.

 دین 
اندیشمندان و متفکران اسالمی با توجه به تعارفی لغوی، قرآنی، به تبدین اصدطالحی دیدن    

ده اند. توجه به استعمال واژه دین در قرآن معانی جزا، شریعت و قانون، اطاعت و بندگی اقدام نمو
 داند. به دست می آید، که اسالم و حقیقت دین را تسلیم و اطاعت از خداوند متعال می

دیدن برابراسدت بدا    »استاد محمد تقی مصباح یزدی دین را به این نحو تعری  کرده است: 
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)مصدباح   «ای برای جهان و انسان و دستورات عملیِ متناسدب بدا ایدن اعتقداد.    اعتقاد به آفریننده
 (28، ص1384یزدی، محمد تقی ، 

دین عبارتند ازتعالیم وآموزه های پیامبران که »آنچه درتعری  اکثراندیشمندان از دین آمده 
 (32، ص1379)خسروپناه، عبدالحسین،« ازطری  وحی برای هدایت بشرنازل شده است.

 م اخالقمفهو
خُل ، کیفیتی بداطنی  ست. ا «تسرش و »سجیه یمعنا به «خل »وی اخالق از لغ درتعری  

 .افعال مناسب با آن، بدون نیاز به تأمّل و تفکر از فرد صادر شود ،شود و حالتی است که باعث می

اخالق که موضدوع   ثمره» مال احمد نراقی در تعری  آن بیان می دارد: (27، 1381ابن مسکویه،)
آن نف  ناطقۀ انسان است، پاک ساختن نف  از صفات رذیله و آراسدتن آن بده ملکدات جمیلده     

که به کمک آن، »داند غزالی خُل  را هیئت راسخی در نف  می( 32-30، 1379نراقی ،)  «است 
خُل  "د آن را  شوند. فعلی اگر عقالٌ و شرعاً پسندیده باشافعال بدون نیاز به فکر و تأمل صادر می

 (79، 1396)سادات ناجی ، «گوید.)رذیلت( می "خل  سَیّ")فضیلت( و اگر قبیح باشد  "حسن

 نظریه هاي اخالق هنجاري -1
 Teleological) گرایانددههددای اخددالق هنجدداری را بددا دو عنددوان غایددت    نرریدده

Theory(وو یفه گرایانه)Deontological Theory   غایدت گدرا،   اندد. دیددگاه   ( بیدان کدرده
گیدرد.  شدود، در نردر مدی   درستی و ارزش فعل را برحسب خیری که پیامد آن فعل محسوب مدی 

دانند، بلکه خوب یا و یفه گرایان درستی و ارزش فعل را نه به نتیجه بلکه به خودِ فعل مربوط می
ت ازقانون بد بودن عمل را به ماهیت آن فعل یا در تطاب  آن با یک قاعده یا اصل، و انگیزه اطاع

های غایدت گدرا اخالقدی بدودن فعلدی را بدر       همچنین نرریه (35-32، 1382خزاعی،  ) دانند.می
گرایدی،  گرایی، لذتهای متعددی مانند قدرتحسب غایات در نرر گرفتند و از این رو شامل گروه

حیح گرایدی صد  گرایی، کمال گرایی و... شدند، که البته درج همۀ آنها تحت عندوان غایدت  معرفت
نیست، چراکه آنها به یک اندازه تمرکزِ بر غایت ندارد. نیز در یک دسدته بنددی دقید  تدراخالق     

گرا شامل دو نوع اخالق فضیلت مدار و سودگروی اخالقی تقسیم بندی می گدردد. درسدود   غایت
گرایی حصول بیشترین سود را جزئی از غایت فعل دانسته اند؛ در حالی کده در اخدالق فضدیلت،    

یا سعادت فاعل اخالق به عنوان خیر نهایی مورد نرر است. همچنین در اخدالق فضدیلت،    غایت
شدود. بدر   شود؛ در حالی که در نرریۀ سود گرایی ابزار محسوب میفضیلت امری ذاتی دانسته می

و از اخدالق فضدیلت   « پیامددگرا »این اساس فالسفه قرن بیستم از نهرریۀ سودگرایی با عندوان  
، تبیدین اخدالق فضدیلت در فلسدفه     1390امیددی ، ) کردندد. وان غایت گرا یاد میارسطویی با عن

با تمام این توصیفات باید متوجه بدود  ( 8، ص 2سیاسی کالسیک، نشریه معرفت سیاسی، شماره 
های نا ر بر الزام هستند و تنها گرایی هر دو مربوط به نرریههای غایت گرایی و و یفهکه نرریه
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باشد و برفضائل و منش اخالقی تأکیدد دارد، نده صدرفاً بدر     ا نا ر بر ارزش میگری فضیلتنرریه
های اخالقی بده حسداب   ترین نرریهنتایج عمل یا و یفه و قواعد اخالقی؛ به همین جهت از مهم

 (36، ص 1376فرانکنا ،  آید.)می

 مقایسه كلی بین نظریه هاي اخالق هنجاري-الف

کندد. در  فضیلت برفاعل، منش و شخصیت او تأکیدد مدی   گرا برفعل و اخالقاخالق و یفه
اخالق فضیلت خوِد فدرد از لحداظ اخالقدی محورمسدئله اسدت، دراخدالق و یفده، دیگرخدواهی         
محوریت دارد. برخال  و یفه گرایی، عواط  و احساسات در اخالق فضیلت، نقش مهم واصدلی  

کنندد. در اخدالق   ی مختل  عمدل مدی  هارا دارند. نیز دراخالق فضیلت، معیارها متناسبِ موقعیت
کند. در اخدالق فضدیلت   های مختل ، حکم را مشخص میگرایی، احکام ثابتی در موقعیتو یفه

گرا، امکان نژادپرستی، و رفتار بر اساس طبقه بندی اجتماعی وجود ندارد و مفاهیمی همچون هم 
کندد؛ در  ی خودِ فضیلت عمل مدی ملیتی و... بی تأثیر است؛ زیرا یک فضیلت گرا مستقالً و برپایه

تواند گیرد. اخالق فضیلت میحالی که در سودگرایی متغییرهایی مثل بیشترین افراد را در نرر می
گرایی، مرزهای فرهنگدی  تر از اخالق سودگرایی عمل کند و قادر است ورای نسبیتجهان شمول

غایت گرایی با اخالق دینی تفداوت  توان نتیجه گرفت که و یفه گرایی و را طی کند. بنابراین می
های رقیدب خدود مزیدت و برتدری دارد از ایدن روی اخدالق       زیادی دارد. اخالق فضیلت برنرریه

 گزینیم.فضیلت را برمی

 تبیین اخالق فضیلت محور -2
ترین پر سابقه ی(، از جمله Virtue Ethics) فضیلت گرایى یا اخالق فضیلت مدارنرریه  
ادعدای بسدیاری از صداحب نردران از لحداظ       در اخالق هنجارى است که به های اخالقینرریه

د. سقراط فضدیلت را وارد مباحدث اخدالق    برمى گرد نرری به ارسطو و از لحاظ علمی به سقراط
تر مطرح نمودندد.  کرد و آن را با معرفت یکسان دانست. افالطون و ارسطو آن را به صورتی کامل

، فضیلت از دیددگاه مالصددرا،   1392هارنژاد،  )ب عقالنی توسعه داد.ارسطو قلمرو آن را به فضایل 
-) موو در دوره معاصر بدا مقالده مشدهور الیزابدت آنسدک     (23،ص 74نشریه خردنامه صدرا، شماره

Anscomb )(1919با عنوان 1957م( در سال )2001د )فلسفه اخدالق جدیدد  »م» (Modern 

Moral Philosophy  ).دین و اخدالق، بررسدی تحلیلدی    1391کمالی، )مجید، دوباره احیا شد ،
 (34، ص 177،  کتاب ماه دین، شماره «اخالق فضیلت» کتاب
های اخالقی رایج و جذاب بودن بحث از فضایل و منش اخالقدی  در حقیقت ناتوانی نرریه 

بیشتر از پیش گردیده است. درتعدابیرمختل   « اخالق فضیلت»از جمله عواملی بود که گرایش به 
فضیلت گرایی آمده است که نوعی کیفیت اکتسابی است، و انسان موجودی فضیلت پذیر شناخته 

شدود. کده در   شود؛ برخورداری و به کارگیری آن مارا به سوی فضیلت اخالقدی رهنمدون مدی   می



 1400بهار    – هسشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

224 

نهایت در بعد فردی آن، انسان به موجودی معتدل وعار  تبدیل شده و دربعد اجتمداعی موجدب   
تبین اخالق فضدیلت در فلسدفۀ سیاسدی     1390) امیدی، گردد.ایی متعادل میشکل گیری جامعه

 (21،ص6کالسیک، نشریۀ معرفت سیاسی، شماره
وی عالوه بر فضائلی که فالسفه یونان مطدرح   ؛آگوستین به اخالق فضیلت رنگ دینی داد

وستی ابدی بدا  کرد به فضایلی دینیِ ایمان، امید و احسان پرداخت وسعادت کامل را در سایۀ دمی
ن ارسطویی از اخالق فضدیلت را بده   یآکویناس تبی( 238،ص 1379) مکین تایر، خداوند بیان کرد.

 که با مسدیحیت سدازگاری یابدد تعددیل نمدود.     ا برای اینرمیزان قابل توجهی گسترش داد وآن 

 ( 237)همان،ص 
ضدیلت  نف  انسان ومنش آدمی است. مسئلۀ اصدلی در اخدالق ف  موضوع اخالق فضیلت 

است .عایت دراین اخالق سعادت و اصالح « چه عملی انجام دهیم»به جای « چه کسی باشیم؟»
 .باشدمیآن رشد قوای وجودی فاعل واستعدادهای فردی  معایب شخص مطرح است و

نرریه پردازان فلسفه اخدالق بده تفسدیرهای مختلد  از ایدن نرریده پرداختندد. برخدی           
-4اخالق مراقبدت -3تفسیرفاعل مبنا ازاخالق فضیلت-2سعادت گرایی -1ازتقریرهای آن از قبیل

 باشد.اخالق فضیلت دینی وسکو ر وغیر می

 هاي اصلی اخالق فضیلتعناصرو مؤلفه -3
اخالقدی   اصلی که در اخالق فضیلت مطرح است و این نرریههای مفاهیم محوری و مؤلفه

نیدت اسدت.    -5اسدوه   -4سدعادت   -3حکمت عملی  -2فضیلت -1دهد؛ عبارتند از:را شکل می
نیدز بده عندوان یکدی از      "حدوسی"دربرخی از تفاسیراخالق فضیلت ازجمله ارسطوی و دینی آن 

 کنیم.ه هریک را بطور مختصر اشاره میعناصراخالق فضیلت مورد توجه قرار دارد. در اینجا ب

 فضیلت -3-1
فضیلت یکی از عناصراصلی این نرریه است. ارسطو دریک تقسیم بندی امور نفسانی را به 

ای داندد و آن را ملکده  سه دسته انفعا ت، استعدادات و ملکات، فضدیلت را از سدنخ ملکدات مدی    
کدی  یفیلیپا فوت  ( 316-318شریفی، مصباح ) نفسانی که بین دو رذیلت  قراردارد؛ بیان می کند.

ها اند که فاعل با برخورداری ازآنپردازان این اخالق براین عقیده است که فضایل ملکاتیازنرریه
 (48، 1398)امیدی نیا،  قادر است؛ زندگی خوب و سعادتمند خود را توسعه دهد.

خصوصدیتی از  » شدود. گونه تعری  مدی فضیلت را این  "فلسفه اخالق "همچنین در کتاب
« ) یابد و داشتن آن برای شخص خوب اسدت. شخصیت که در اعمال عادی و معمولی تجلی می

 (24، ص1378اخگری ، جیمز،  ،
ایی اسدت کده برانگیختده    فضیلت، ملکه» تعری  زاگزبسکی از فضیلت تعبیر به ملکه است:
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خواهندد بده آن غایدات    فی مدی شود تا به غایاتی برسد که اشخاص خوب )الگو( با چنین عواطمی
 ,Zagzaebski  ) «برسند و این ملکه از جهات بسیاری در رسیدن به این غایات موفد  اسدت.  

Linda Trinkaus,Divin Motivation Theory,(2004), P 134) 

 سعادت -3-2 
فعالیدت  »سعادت یکی دیگر از مولفه های اخالق فضیلت است. طب  دیدگاه ارسطوسعادت 

یابد. بر مبندای فکدری او   ( معنا می28،ص1385)ارسطو،  « ترین فضیلتباق با کاملنف  در انط
هر موجودی به سوی غایتی که خیر نهایی و کمالش درآن است؛ درحرکدت اسدت. انسدان بدرای     
رسیدن به غایت و هدفی که خیر نهایی او است بایستی تالش نماید، و عمل به مسدائل اخالقدی   

باشدد.  می -که همان غایت و کمال انسان است -ل آن از قوه به فعل در حقیقت راهی برای تبدی
(  37،ص 1385داند.) ارسطو، نیاز از خیرهای بیرونی نمیمندی خود را بیهر چند که او برای سعاد
محور در جهت یافتن  ترین مرحله رشد انسان است که تمام اعمال فضیلتاز نرر او سعادت عالی

تدر کنندد و یدا در    شوند که راه سعادت را روشناعمالی فضیلت محسوب می شود. لذاآن انجام می
ی فضایل )اعدم از اخالقدی و عقالندی( و یدا     حقیقت سعادت در نرر او به معنای مطابقت با همه

، تبیین فضیلت از دیدگاه مکین تایر، نشریه خردنامده صددرا،   1382بهترین فضیلت است. )خزاعی،
مندانه زیستن آن است که افعال فرد باید برخاسدته از  ی فضیلت زمه( ازنرر او  72،ص 33شماره

 فضایل درونی باشد.
برخی کمال هرنوعی از موجودات را نقطه سعادت آن می داندد. وکمدال آدمدی را زنددگی      

 «انسان سعادتنمدکسی است که به غایت انسانیِ زیستنِ خویش برسدد »کنند: انسانی آن بیان می

 (68،ص  1398امیدی نیا ، )

 تأكید برالگوي اخالقی -3-3
هدا و الگوهدا اسدت. الگدوی     های اخالق فضیلت تأکید بر جایگاه اسوهیکی دیگر از ویژگی

که چه عملدی درسدت و چده    مداران بوده است؛ ایناخالقی همواره مورد توجه این دسته از اخالق
است، قائلین به این مسئله بیان  ها قابل تأیید و ترویجها و اسوهعملی نادرست است؛ توسی الگوه

کسانی که با پرورش و تربیت نف ، فضدائل را در خدود  بده صدورت ملکدۀ اخالقدی       »می دارند:
های فنی نیازمند استاد و راهنما هستیم در فهم اند. به طور مثال همانطوری که در مهارتدرآورده

 (148،ص 1376فرانکنا، ) «و درک فضایل اخالقی نیز نیازمند الگو هستیم.
زاگزبسکی با در نرر گرفتن رویکرد الگوگرایی، الگوی خوب را به عنوان معیار و مالکی در 

چده مدا بایدد از آن    آن» شویم:کند که با تقلید از او به  الگو نزدیک میی اخالق معرفی میحوزه
و تمام کند تقلید کنیم، هر آن چیزی است که او هست، و تمام آن چیزی است که او احساس می

 Zagzaebski, Linda Trinkaus,Divin Motivation «)دهدد اسدت.  آنچه او انجام می

Theory, 2004, P 134 ) 
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 نیت-3-4
مکین تایر براین باور است که هیچ رفتاری نیست که بتوان آن را مقدم بر نیدت و مسدتقل   

اند، یعندی درکددام   ها اصلی  زم است بدانیم کدام نیت یا نیت»ازآن شناخت. وی معتقد است که
  «حالت است که اگرعامل قصد خود را برعک  کند، ممکن اسدت آن فعدل را بده انجدام نرسداند     

مکین تایر در تحلیل نیت بیدان   (351-348درپی فضیلت، صص 1393مکین تایر،   شهریاری ، )
 دارد که وقتی رفتاررا ترکیب افعال جوانحی وجوارحی تعری  کنیم، درواقدع فقدی یدک مشدت    می

عنوان )الفاظ( مطدرح کدردیم، زیدرا افعدال جدوانحی بددون در نررگدرفتن نیدت و دیگدر افعدال           
( 350)همدان،ص   جوانحی)برداشت ها باورها، امیدها، انگیزها وآرمان ها( قابدل توصدی  نیسدت.   

-ها را به جوشش نمدی های اخالقی انگیزهمحور معتقدند که سایر نرریهطرفدارن اخالق فضیلت

 به ایجاد میل و رغبت در فاعل اخالقی نیستند.آورد و قادر 

 حکمت  -3-5
گردد، سبب برتری آدمی شدده، نیدروی   آنچه باعث تفاوت میان انسان و سایر موجودات می
توان گفدت کمدال   مندی از عقل است میتعقل است. از آنجا که اساس زندگی سعادتمندانه، بهره

است؛ رشد قوای عقلی، دسدتیابی بده معرفدت،    آدمی بسته به سعه فکر، پرورش عقل و ادراک او 
تاثیر حکمت و معرفت در سعادت تا جایی است که فیلسو  بزرگ یونان افالطدون بده پیدروی از    
استاد خویش معتقد به وحدت فضیلت و معرفت شده است؛ او فضیلت را ثمره داندایی و رذیلدت را   

شدیدن و تامدل مدی داندد.) ارسدطو،       آورد. ارسطو نیز اوج سعادت را اندینتیجه جهل به حساب می
( سقراط معرفت وفضیلت یا دانایی وخوبی را یک چیدز مدی داندد. درکتداب     34-30 ،صص 1385

حکمت عملی فضدیلت عقالندی اسدت کده درشناسدایی گدزاره هدای        »اخالق فضیلت آمده است:
را گ( در حقیقت شخص فضیلت66،ص 1389خزاعی ،« ) اخالقی مهم ترین نقش را ایفا می کند.

کند و عمل متناسدب آن  گیری میهای پیش روی خود و متناسب با آن تصمیمبا توجه به واقعیت
دهد؛ در حقیقت فضیلت حکمت عملی و شناخت فاعل ازخیرحقیقی یدا غایدت   شرایی را انجام می

( حکمت عملدی  20، ص 6،  همان، شماره1390کند. )امیدی ، نوع عمل ارادی فاعل را تعیین می
اسدت کده    تر از بقیه است. حکمت عملی در اخالق، فضیلتی عقالنیسایر فضائل پررنگدر میان 

آیدد.)خزاعی  در اخالق ارسطو بدون فضائل سه گانۀ عدالت، شجاعت و خویشتن داری بدست نمی
( یدا  )اتدرک،    64،ص 14مجلۀ اندیشدۀ دیندی، شدماره    « ارسطو، هیوم و اخالق فضیلت»،1384، 

 (27،ص 24القی ابن سینا، پژوهش نامه اخالق، شماره، فضیلت گرایی اخ1393
دانست. بطوری که فهم وحکمت عملی  زمه افالطون حکمت را ناشی ازمعرفت به خیرمی

 ( 214ی فضیلت اخالقی بیان  نموده است .) هولمز، رابت ال، همان،ص 
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 برخی مولفه هاي  اخالق دینی -4
دربخش مفاهیم تعری  اندیشمندان اسالمی از اخالق را بیان کردیم ونیز مدی تدوان گفدت    

واخالق دینی درچارچوب دینی کند.  علم اخالق علمی است که درباره ملکات نفسانی صحبت می
 کده  است آن خوب اخالق است. نفسانی بیان می گردد. پ  موضوع اخالق پرورش روح وملکات

 در تفریطدی مدی تدوان    حدالتی  و افراطدی  حالتی نفسانی صفت هر برای.شدبا تفریی و افراط بین
 اخدالق  را تفریی و افراط این وسی حدگویند، و  ین دو حا ت اخالق ذمیمه میا بین گرفت؛ نرر

غایب اخالق دینی همان غایت دین یعنی تعالی وپدرورش انسدان وایجادجامعده     .گویند می فاضله
رشدد قدوای وجدودی فاعدل     فاضله است.سعادت بشرهد  وغایت دین واخالق دیندی اسدت ونیز  

 .باشدمیآن واستعدادهای فردی 
آنچه را که برخی از فضیلت گرایان سکو ر ازآن غافل است؛ اهمیت نقش دین دراخالق و 

هدای  باشد. دین در زمینه اخالق با بکارگیری شدیوه فاعل در سایه زندگی اخالق دینی میتکامل 
های شخصیتی نوع انسان است؛ مختل  و با ابزار گوناگون که متناسب با ساختار فطری و ویژگی

هدای  مفداهیم ومولفده   خی ازبر پردازد.ایفاء نقش نمود و به تکامل اخالق وانسان اخالق مدار می
 کنیم.در ذیل بطوراختصار بیان می القی که ادیان الهی برآن تاکید دارد.اخ

   ومعادباوري خداباوري-4-1 
ی انگیزشدی اخالقدی را در مومندان و    دین با تقویت اعتقاد به خداوندد و خدداباوری زمینده   

برخدی  کند سرشار از اوصا  اخالقی اسدت،  کند. خدایی که دین را معرفی میخداباوران ایجاد می
کندد، عبارتندد از عددالت گرا)عدادل(،     از اوصا  اخالقی که دین خداوند را به آنهدا توصدی  مدی   
-گر و...است. همچنین دین تاکیدد مدی  مهربان، رحمان و رحیم، نیکوکار، خیرخواه، بخشنده، یاری

مِنَ اللّهِ صِدبْغَۀً وَ   صِبْغَۀَ اللّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ»کند اوصا  انسان مومن و غایت او باید خداگونه باشد: 
رنگ خدایی بپذیرد و چه رنگی از رنگ خدایی بهتراست و نیز دیدن   (138)بقره، «نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اإْلِحْسانِ وَ »با این بیان که زیست اخالقی خواست خداوند ازبندگانش است 

های نیکوکار خبر داده و ( و نیز ازرفاقت و همراهی خداوند با انسان90)نحل، «... إیتاءِ ذِی الْقُرْبى

إِنَّ اللّدهَ مَدعَ الَّدذینَ اتَّقَدوْا وَ الَّدذینَ هُدمْ       » نمایدد. خدواهی مدی  تشوی  به منش اخالقی و فضیلت

( از سوی دیگر برای تقویت انگیزه اهل ایمان جهت زندگی فضیلت مندانه 128نحل،) «مُحْسِنُونَ

« وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِدنینَ  »کند.  ت خداوند نسبت به نیکوکاران وخوبان یاد میاز محب
 (195) بقره،

ها عبث و بدون غایت نیست، آفدرینش و خلقدت   دین با آگاهی دادن به اینکه زندگی انسان
کندد و  خالقی یاری مدی باشد. آدمی را در عمل به اخالق و فضایل اانسان حکیمانه و غایتمند می
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ها سرنوشت و آینده خود را می سازند. زندگی اخدروی نتیجده و   نیز با مطرح کردن این که انسان
های اخالقی سعادت ابدی را به دنبال دارد و ساخته خود انسان در این دنیا است و عمل به ارزش

 رد.درمقابل زیرپا گذاشتن ارزش های اخالقی زیان وخسران ابدی را درپی دا

 اخالقی دینی در جایگاه الگو-4-2
ها برای اخالقی شدن و داشتن مدنش اخالقدی عدالوه برآگداهی از مسدائل اخالقدی       انسان

مندانه خدود اسدت، وجدود الگوهدای اخالقدی      نیازمند الگوهای عملی جهت سیر و سلوک فضیلت
الگوهای اخالقدی نیدز   های دینی که پیروی از اسوه کند.ها را در عمل به اخالق تقویت میانگیزه
زمینه کسب معرفدت باعدث تعدالی     در باشد مورد تأیید ادیان الهی است. تبعیت از بزرگان دینمی

شود که این الگو در فرهنگ مسیحیت عنوان قدی  اخالقی نام گذاری می .باشدبخشی نف  می
  شود. توسی کلیسا شناسایی و معرفی می

دین اسالم برای تقویت اخالق و نهادینده کدردن رفتارهدای اخالقدی در جامعده، داسدتان        
-ی عبرت هستند نقل مدی اشخاصی را که الگوی اخالقی هستند و نیز سرنوشت افرادی که مایه

خواند. قدرآن  ها را به پندپذیری و سرمش  قراردادن الگوهای برجسته اخالقی فرا میکند و انسان
قَدْ کاَنَتْ لَکُمْ » )ص( و نیز حضرت ابراهیم)ع( را بعنوان الگوی دینی معرفی می کند.پیامبر اسالم

( قطعا برای شما در پیروی از ابدراهیم و کسدانی   4)ممتحنه، «أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ فىِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَه
ن با بیان سرنوشدت  که با او هستند سرمشقی نیکو است. همچنین در قران کتاب آسمانی مسلمانا

-اشخاص و اقوامی چون قوم ثمود وقوم عاد که براثر نافرمانی و معصیت گرفتار عذاب الهی شده

 شود.اند، دوری از الگوهای منفی و پست را یادآور می

 پرورش ملکات درونی وخودسازي   -4-3

بسته به  های دینی بیش از هر چیزی بر تزکیه نف  تأکید کرده و رستگاری انسان راآموزه
)قسم به این آیات الهى( که هرک  نف  ناطقه خدود را از  « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها»آن دانسته است:

( حددیثی  9گناه و بدکارى پاک و منزه سازد به یقین )در دو عالم( رستگار خواهد بود.( )الشدم ،  
ازی دارد. در زمدان  هم از رسول اکرم)ص( پیرامون جهاد اکبر است که حکایت از تزکیه و خودسد 

بازگشت سپاه از میدان نبرد آن حضرت فرمودند: مرحبا به قومی که جهاد کوچک را انجام دادند و 
جهاد اکبر بر آنان باقی مانده است، سوال کردند: یا رسول جهاد اکبدر؟ حضدرت فرمودندد: جهداد     

عداد وجدود انسدان    ( این روایت آشکار کننده پیچیددگی اب 12، 5)محمد بن یعقوب کلینی ، ج نف 
ها سخت و طاقدت فرساسدت؛ بده    ها و تمایالتی است که تعدیل آنباشد. انسان دارای گرایشمی

نحوی که شرط پیروزی در نبرد بیرونی، پیدروزی در جهداد دروندی اسدت. درنتیجده رسدیدن بده        
 آید؛ به طور مثال شدجاعت وقتدی  فضیلت اخالقی تنها با برخی از نمودهای  اهری به دست نمی

کند که  در جهاد اکبر و برامیال حیدوانی پیروزگدردد.  میددان نبدرد     نمود واقعی و حقیقی پیدا می
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نانچده حضدرت علدی)ع(    بیرونی و جهاد اصغرنمی تواند بده تنهدایی مصدداق شدجاعت باشدد. چ     
( حضدرت شدجاعترین   76)مجلسدی، محمدد بداقر،ص    «اشجع الناس، مَن غلَّبَ هواهُ»فرمایند:  می

 اش غالب گردد.کند که بر هوای نف معرفی میمردم کسی را 

 جایگاه نیت دراخالق دینی-4-4
باشد. گاهی نیز انگیدزه و نیدت   گاهی اطاعت کردن خداوند به خاطر کسب ثواب اخروی می

یک از پاداش و یا کیفر، مورد توجه وی نیست از عمل نجات از عذاب الهی است. ولی گاهی هیچ
صرفاً، رضایت و خشنودی خداوند است. این رضایت خداوند برای ایشان و انگیزه او در انجام فعل 

ذاتاً مطلوب و نیکو است. این با ترین مرتبه از انگیزه و نیت خدداخواهی وخددا پرسدتی اسدت و     
 کردند.هایی درعمل بودند و برآن تأکید میاولیای الهی دارای چنین انگیزه

-عمل آمدده اسدت. حضدرت علدی)ع( مدی      روایات متعددی دربارۀ نقش نیت درارزشمندی

( کسی کده نیدت)نیکو( نداشدته    783 ، ص1366)تمیمی آمدی، «  َ عَمَلَ لِمَنْ  َ نِیَّۀَ لَهُ» فرماید:
)مجلسدی،   «نیداتهم النَّاسُ عَلدی  یبعثُ :» فرماید باشد عملی نخواهد داشت. و نیز پیامبر )ص( می

شوند.از اهمیت انگیزه و نیت در ارزشدمندی  می( مردم مطاب  نیات خویش  برانگیخته  249ص  
فعل این است که نیت نسبت به عمل از ارزش بیشتری برخوردار است؛ تا جایی که نیدت مدؤمن   

نِیَّۀُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ، وَنِیَّدۀُ الْفَداجِرِ    »فرماید:برتر از عمل او بیان شده است. رسول اکرم می
( نیت مؤمن از عملش بهتر و نیت فداجر از عملدش    208  ق 1403بحارا نوار، )  « شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ
 بدتر است.

 نقش حکمت ومعرفت دراخالق دینی-4-5
سعادت انسانی در آن است که قوای وجودی و استعدادهای خاص انسانی را به حدد کمدال    

اخدالق دیندی ایدن    برسد. که  زمه چنین سعادتی عبور از مسیر کسب حکمت و معرفت است. در
 یُؤْتَ وَمَنْ یُؤْتِی الْحِکْمَۀَ مَنْ یَشَاءُ » مسئله مورد تاکید است.چنانچه خداوند درقران  می فرمایید: 

خدا فیض حکمدت را بده هدر    (269بقره،-« )یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا  کَثِیرًا خَیْرًا أُوتِیَ فَقَدْ الْحِکْمَۀَ
کند، و هر که را به حکمت و دانش رسدانند در بداره او مرحمدت و عنایدت بسدیار      که خواهد عطا 

 .اند، و این حقیقت را جز خردمندان متذکر نشوند کرده
-حکمت عملی تفسدیرمی قران معرفی کرده  خداوند درغزالی گمشده مؤمن وخیر کثیر که 

 فضائل و رذایل مدی  ،شر ،حکمت عملی همان نیروی تشخیص دهنده خیر به عقیده غزالی . کند
مقصود ما از حکمت اخالقی، حالت و فضیلت نف  عاقله است که به توسی » گوید:میوی ، باشد

شود و حرکات آن به قدر  زم و واجب از لحاظ انقبداض  آن نیروی غضبی و شهوانی سیاست می
 (76 ،ص 1374)غزالی،  «آید و این علم به صواب اعمال است.و انبساط به اندازه در می

رابطه سعادت و کسب معرفت نیز درکالم پیشوایان معصوم نیز مشهود است؛  آنچه را نباید  
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فراموش کرد این است که، ساختاروجودی انسان و استعدادهای نهفتده در او، نشدان دهنددۀ ایدن     
باشد که سعادت حقیقی بدون اعتقادات صحیح ممکن نخواهد بود؛ چرا که قدوه تعقدل وخدرد    می

سان به تنهایی قادربه تامین سعادت بشر نیست؛ بلکه عقدل بدا کمدک ایمدان و انگیدزۀ      ورزی  ان
درونی جهت خویش را خواهد یافدت؛ و رهنمدون سدعادت خواهدد بدود؛ بسدیاری از اندیشدمندان        
اسالمی و اخالق دینی نیز بر این باورند و ایمان و اعتقادات دینی را در سعادت بشر دخیل دانسته 

باشدند.  و یافتن حکمت و ایمان به خدا در حقیقت پله های نردبدان سدعادت مدی    معرفت الهی اند.
همانطوری که باور بدون معرفت وآگاهی دستخوش خرافه خواهد شد و علم بدون دیدن، حجداب   

 اکبر خواهد بود.  

 حدوسط یاصراط مستقیم  -4-6
خصدوص   حدوسی مفهومی است که دربرخی از تفاسیر اخالق فضیلت تاکید شده است. بده 

درتقریر ارسطوی آن مطرح است. از دیدگاه ارسطو فضیلت ملکده ای وسی)حدوسدی( اسدت کده     
 (61-66،صص 1381براساس موازین عقلی میان افراط وتفریی قراردارد.)ارسطو ، لطفی ،

شود، قرابت بسیاری حدوسی اخالقی با ایدن حددیث   آنچه از آثار علماء مسلمان فهمیده می
اخدالق  »دارد. همچنین به طور مثال درکتبی مانندد  « خیر ا موراوسطها»فرمودند:پیامبر)ص( که 

غزالی و...، نیزحد وسی بدا صدراط مسدتقیم    « میزان العمل»خواجه نصیر الدین طوسی، « ناصری
یکی دانسته شده است؛ چرا که رعایت حد وسی مانند صراط مستقیم دشوار و دقی  است. از ایدن  

با اتکا به عقل بدون راهنما، فیض و لط  الهی قادر بده کشد  و درک    روی هرک  به تنهایی و
هدا، مدنش و احساسدات کداری بد  دشدوار       آن نخواهد بود. و رعایت حد وسی در افکار واندیشه

 «. اهْددِنَا الصِّدرَاطَ الْمُسْدتَقِیمَ   »ی خواهد بود. غزالی در کتاب میزان العمل خویش، در تفسدیر آیده  

نیدز خداوندد در   داندد.  دایت به سوی حد وسی را همان صراط مستقیم می( رعایت و ه6)حمد،ص
( از 67)فرقدان،  «اقَوَامًد  لِدکَ ٰ  وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَکَانَ بَیْنَ ذَ»فرماید.قران می

اعتدال »فرمایندمی توان رعایت حد وسی فهمید. امام خمینی )ره( نیزپیرامون حدوسیاین آیه می
حقیقی جز برای انسان کامل که از اول سیرتا انتهای وصول هیچ منحدر  نشدده اسدت؛ مقددور     
نیست. وآن به تمام معنا خی احمدی و محمدی است و دیگران سیر به تبع کنند نه به اصدالت. و  
ه چون خی مستقیم واصل بین دو نقطده بدیش ازیکدی نیسدت ولدی رذایدل را اندواع بسدیار بلکد         

( وی عدل  و جور را از امهات فضایل 153 -152،ص1377موسوی خمینی،«) غیرنامتناهی است.
عدالت حد وسی بین افراط و تفدریی و از امهدات فضدایل اخالقدی اسدت بلکده       »و ذایل می داند

 (150همان،ص «)عدالت مطلقه تمام فضایل باطنی و  اهری است 

 سعادت غایت اخالق دینی-4-7
خالق دینی، شامل سعادت دنیوی و اخروی است. که درآن فاعل با عمدل  سعادت از منرر ا
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به فضائل اخالقی، عالوه بر سعادت دنیوی، سعادت اخروی ولقائ خداوندد را نیدز مدد نردر دارد.     
هدای انسدان بده    سعادت طبیعی که از طری  تواندایی  -آکویناس سعادت را دو نوع می داند:  ال 

تدوان  که همان لقائ خداوند است، که بامدد فیض الهدی مدی   سعادت فراطبیعی-آید. بدست می
   (  12،ص 1378کسب کرد.) هولمز، علیا،  

شیخ اشراق در تعبیری نزدیک به دیدگاه ابن سینا و با درجه بندی سطوح لذت و کمال هدر  
ی تر باشند، لذت بیشتری حاصل و دارندهیک از قوا، معتقد است که هر چه مدرِک و مدرَک قوی

ترین آن را مربوط به لذات مدادی و حسدی   ترین لذت و سطحِ پایینتر خواهد بود؛ ناقصآن کامل
تدرین لدذت مربدوط بده     ایی با تر، لذات مربوط به مجردات مانند عقل و عالیداند و در درجهمی

 ) هاسدت. تدرین اسدت، لدذت او برتدرین لدذت     تدرین سدطح اسدت و چدون خداوندد کامدل      کامدل 
ی هلذا در آثار اندیشمندان بسیاری سعادت و کمال آدمی بدا کمدال قدو    (68ص ،1372سهروردی،

عاقله پیوند خورده است؛ از این روی دانشمندان علم اخدالق منحصدر شددن لدذات انسدان را در      
-دانند و از آن به خوشی و سعادت مجازی یاد میهای مادی و حیوانی دور از شأن انسان میلذت

دانند. چرا که سعادت با برتدرین  ر لذت را در لذت عاقله نیز غیر موجه میکنند. هر چند که انحصا
ی عملی و نرری است. باشد. کمال نف  ناطقه وابسته دو قوهجزء انسانی، یعنی ناطقه مرتبی می

ی نرری آن است که بر حقای  موجودات و عوالم آن آگاهی پیدا کند و از کمال نف  از نرر قوه
ی ریاضت و انجام اعمال نیکو بتواندد خدود را از تعلقدات مدادی آزاد و قدوه      ی عملی باجهت قوه

ی خویش را تقویت نماید. )همان( صدر المتألهین با بیان دیدگاهی مشابه معتقدد بدر اتحداد    عاقله
ی عالمده مشدتاق کسدب    نف  با عقل کلی است. از نرر ابن مسکویه نیز، انسان با تقویدت قدوه  

در این مسیر به درستی قرار گرفت و بصیرتش بینا شدد، سدرانجام بده     شود و کسی کهمعار  می
 رسد.ی علوم در مسیر کمال است، میی علم الهی که آخرین مرتبهمرتبه

مندانده اسدت   ی عملی انسان همان زندگی فضیلتاز دیدگاه اندیشمندان اسالمی کمال قوه
دانندد و  اخالقی را سعادتی بزرگ مدی  برد؛ و طهارت باطن و رفتارهایکه راه به سوی سعادت می

اند. شیخ ی دنیایی و آخروی، از دیدگاه ارسطو متمایز شدهبه جهت تقسیم بندی  سعادت دو دسته
-( مدی 64)العنکبدوت،   «إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَۀَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُدونَ  »ی اشراق با استناد به آیه

ی در آن عالم است؛ بددین معندا کده شدخص صداحب کمدال، بدا از میدان         زندگی حقیق» نویسد:
نهایت کده  برخاستن شواغل طبیعت، با واجب الوجود و مأل اعلی و عجائب عالم نور، لذتی یابد بی

بر مبنای این سخن سعادت حقیقی منحصدر در عدالم    (70، 1372سهروردی  ) «دائم در آن بماند
انشمندان مسلمان منکر این نیستند که در همین دنیا با چیدره  باشد. بسیاری از دپ  از مرگ نمی
توان نور عالم اعلی را دید و از آن متنعم شدد؛ چندان کده در میدان حکیمدان و      شدن بر نف  می

روشن د ن بسیاری این اتفاق افتاده است. هر چند افرادی چون خواجه معتقد اسدت کده آخدرین    
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ولدی کسدب    (86،ص 1390طوسی ، ) «ویات است ی جمال مقدس علمشاهده»ی سعادت درجه
 کند.این سعادت را در همین دنیا نیزانکار نمی

 بررسی تحلیل و
هدای علمدی آن   ایی به بلندای تاریخِ آگاهی اخالقی آدمی دارد. ریشهاخالق فضیلت سابقه 

رسدد.  به یونان باستان و به اخالق نیکوماخوس یعنی مهمترین کتاب اخالق فضیلت آن زمان می
است. این « چه عملی انجام دهیم؟»به جای « چه کسی باشیم؟»مسئلۀ اصلی در اخالق فضیلت 

مسئله همان خواسته و مسئلۀ اخالقی ادیان آسمانی است. ادیان الهی آمده است تا انسان را از نو 
بدا   ترین قرابت و نزدیکی اخالق فضدیلت بسازد و به تولد مجدد برساند. این مسئله بهترین ومهم

اخالقی دینی است. ارزشمندی عمل اخالقی در اخالق دینی مبتنی بر نیت وانگیزه فاعدل اسدت.   
نیت وانگیزه دراین اخالق جز از مسیر کسب رضای خداوند میسر نیست، و نیز سعادت که همدان  
خیراعالء که دراخالق فضیلت مطرح است با وجود خداوند معنا می گردد؛ پ  واضدح اسدت کده    

رایمان انسان مومن است. از طرفی مصدادق فضدایل در هریدک از تقریدرات ازاخدالق      نیت فرع ب
متفداوت اسدت. تفداوت تفاسدیر بده تفداوت        -تقریردینی بدا تقریدر سدکو ر   -فضیلت با دیگری 

گدردد. درتعرید  فضدیلت برخدی     تعبیرنرریه پردازانِ این  نرریه، از سعادت و خیرِانسان بداز مدی  
گدردد بدا ایدن    شود که باعث خدوب شددن او مدی   لتی از فاعل گفته میاند که فضیلت به حاآورده

توان گفت: تعری  و مفهوم متفاوت ازسعادت و غایت باعث متفداوت شددن مصدادی     توصی  می
طلبد. در اخالق دینی گردد. هرتعبیرازغایت انسان، فضایل اخالقی متناسب با آن را میفضایل می

یابد. برهمین اساس مصدادی   ند که در سایه ایمان تحق  میتقوا، خشوع، توکل و... فضایلی هست
فضایل دراخالق دینی متفاوت و بلکه برخی تحول یافتده تدر از فضدایل مطدرح شدده دراخدالق       

توان گفت ازآنجایی که اخالق فضیلت به پرورش ملکات نفسانی وتکامدل  فضیلت است؛ پ  می
تعالیم آسمانی قرارگفته ودرقالب اخدالق اسدالمی   اندیشد؛ توانایی آن را دارد که درسایه انسان می

گونه کده در  تکامل یافته ورشد کند و زمینه ساز مطالعات تقریب ادیان ومذاهب گردد. افراد همان
ها( مورد قضداوت قدرار   اخالق فضیلت به لحاظ ابعاد درونی و باطنی )عواط ، احساسات و انگیزه

د  و مقصود نهایی است. در این دو اخدالق شناسدایی   گیرد در اخالق دینی نیز ابعاد باطنی همی
 های فاعل و سعادت او نه شناسایی قواعد عمل اخالقی صر  مطرح است. ویژگی
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 گیري نتیجه

گردد، توان نتیجه گرفت آنچه باعث مزیت اخالق فضیلت برنرریات رقیب میدرپایان می  
مندی در پرورش ملکات نف  و فضیلتاهمیت  برتری چگونه زیستن برچگونه عمل کردن است.

گرا حاکی از یک نوع سازگاری بین آنهاسدت.  اخالق دینی و محوربودن فضایل در اخالق فضیلت
قبیل خداباوری و معادباوری ، جایگاه الگو، نقش  -های اخالقی دینی ازاز طرفی با دقت به مؤلفه

یا صراط مسدتقیم و نیزسدعادت   نیت دراخالق دینی، پرورش ملکات نفسانی وخودسازی، حدوسی 
فضیلت، سعادت، نیت، الگویی اخالقدی،  -های نرریه فضلت محورونیز مؤلفه -غایت اخالق دینی

هدای  های بیشتری بین آنها مشاهده کدرد. عناصدر و مولفده   ها و شباهتتوان قرابتمی-حکمت 
یلت است؛ همان های اخالق فضمطرح شده در اخالق دینی صورت تحول و تکامل یافته ازمولفه

طوری که ریشه های نرریه فضیلت گرایی بیان شده توسی فالسدفه یوندان را در اخدالق دیندی     
هدای اخدالق   توان گفت قرابت ونزدیکی موضدوع ، غایدت ومولفده   شاهد هستیم. دریک کالم می

 ها می باشد.   فضیلت واخالق دینی بهترین عامل سازگاری وقرابت آن
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 نوع مقاله: پژوهشی

 237 - 264صفحات 

 یرفتار ناقض حق کرامت در جرم انگار گاهیجا نییتب
 

 

 1فاطمه مسرور 
 2 یفخلع یمحمد تق

 3مقدم  یناصر نیحس
 

 چکیده

چرا کده در   حقوقی متفاوت است های مالک های مورد پذیرش جرم انگاری در نرامتبیین 
ه جرم انگاری، با یک اصل و مالک رو به رو نیستیم، بلکه مالک ها و اصول متعددی به نوب روند
خود در فرآیند جرم انگاری ایفای نقش می نماید. بنابراین در توجیه جرم انگاری یدک رفتدار،    ی

کرامت انسانی، حمایت از ارزش هدای  نریر حف   چند مالک، مد نرر قانونگذار باشد ممکن است
 ...  و اجرای عدالت کیفری  و اخالقی، نفی ضرر، حف  مصالح اساسی، برقراری نرم اجتماعی

کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گردد بلکه به عنوان یک ارزش انسانی جهان 
و در عرصه  هبه ژر  در آموزه های دینی و از جمله قرآن بر آن تأکید شد شمول نیز می باشد که
نخست قرن بیستم با صدور اعالمیه ی جهانی حقوق بشر بده رسدمیت   ی ی جهانی نیز در نیمه 
 شناخته شده است.  

کرامت انسانی اساس شکل گیری دو نگرش اخالق گرایی و کمال گرایی در مبندای جدرم   
قی می باشد. کرامت نه تنها یک ارزش دینی محسوب می گدردد بلکده   انگاری سیستم های حقو

می باشد. در دیددگاه اخدالق گرایدی، نقدض ارزش      به عنوان یک ارزش انسانی جهان شمول نیز
های اجتماعی و در نگرش کمال گرائی عالوه بر آن، نقض ارزش های اخالقی و رسیدن آسدیب  

نگاری می باشد که می تواند از طری  الزام هدای  به شخصیت و منش انسانی فرد نیز قابل جرم ا
                                                 

  ،دانشالگاهیمطهر دیشاله یو معارا اسالم اتیاله ،دانشکدهیحقوق اسالم یرشته فقه و مبان یدکتر یدانشجو .1
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 رانی،مشالهد،ایفردوس ،دانشالگاهیو معالارا اسالم اتیالاله ،دانشالکدهیحقالوق اسالم یاستاد رشته فقاله و مبالان .2
   Email: fakhlaei@ferdowsi.um.ac.ir                   .مسئول( یسنده)نو

  .رانی،مشهد،ایفردوس ،دانشگاهیو معارا اسالم اتیاله ،دانشکدهیحقوق اسالم یاستاد  فقه و مبان .3
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 قانونی و ضمانت اجراها در سیاست جنایی حمایت گردد. 
در فرآیند جرم انگاری و دادرسدی   که است جهان این فراگیر های ارزش از انسانی کرامت

و  معیارها ی جلوگیری می کند و در واقع با ارائهنیز غیرضروری حقوق جزا  ی کیفری، از مداخله
ضوابطی مثل منع مجازاتهای  المانه و نامتناسب و همچنین منع مجدازات مضداع ، شدکنجه و    

 ابزاری از انسان، حاکمیت کیفری دولتها را محدود کرده است. ی استفاده
سیاست کیفری کرامت مدار، تعامل کرامت ذاتی انسان با مقررات سیاسدت کیفدری   در یک 

مشهود و نمایان  حیثیت ی گاری تا اجرای مجازات و اعادهجرم ان ی مرحله مراحل از ی در کلیه
 .است

شود ضمن ایضاح مفهومی کرامت انسانی و تبیین حدود آن،  می کوشش حاضر مقاله ی در
دیدگاه معطو  به  جرم انگاری رفتارهای نداقض کرامدت، مبدانی و مسدتندات آن مدورد تبیدین،       

 .بررسی و مطالعه قرار گیرد

 واژگان كلیدي

 .ناقض کرامت یمالک جرم، کرامت، رفتارها ،یاسالم، جرم انگار
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 طرح مسأله

 توجه مورد دیرباز از که است بشر زندگی در ها گزاره ترین برجسته از یکی انسانی کرامت

 اسدناد  و الهدی  ادیدان  در اولیه و اصلی موضوعات از تاریخی لحاظ به و قرار داشته بشری جامعۀ

 تاریخی بوده است.

 و معرفتدی  حدوزه  در مطرح های موضوع مهمترین از یکی که این از گذشته انسان، کرامت
 بده  امدروزه  آن، دارد به نحوی که حفد   قرار توجه مورد نیز سیاست جنایی منرر از است، تربیتی
 در سیاست جنایی ملحوظ نرر قرار می گیرد.  افراد انکارناپذیر حقوق از یکی عنوان

نیز مدورد نردر قدرار گرفتده اسدت.      آموزه های دینی و از جمله قرآن این مقوله به ژر  در 
یدا   هدا  آناز  سیاریرا تحلیل کنیم درمی یابیم که ب کریم قرآنحقوقی اگر آموزه های ( 70)اسراء:

تحکیم آن صادر شده  حف  و در راستای نهایتاًاست و یا  کرامت انسانیبه طور مستقیم مرتبی به 
صددد حمایدت از کرامدت    ت. از این رو، آموزه های حقوقی، عبادی، جزایی و قضایی اسالم در اس

یکدی از مبدانی کده     عندوان   انسانی ضمانت اجراهای گوناگونی را در نرر می گیرند وکرامت بده  
هدایتگر سیاست جنایی  در اسالم لحاظ می گردد؛ زیرا یکی از راههای حمایت از کرامت انسدانی  

 ری و تعیین ضمانت اجرای کیفری در برابر رفتارهای ناقض این مؤلفه اساسی می باشدد جرم انگا
 .کند می پیدا مستقیم ارتباط جامعه سیاست جنایی با انسانی کرامت تحق  نتیجه در و

جرم انگاری در حقوق جزای اسالم، همچون سایر احکام و دستورات، بر مبانی مسدتحکم و  
اصیلی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، عالوه بر آنکه اصول مورد نرر اسالم را در 
این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهدد گذاشدت و راهگشدای مناسدبی در وضدع عنداوین       

 ود، نقش بسزایی در به وجود آمدن باور اعتقاد نسبت به آنها دارد. مجرمانه خواهد ب
 روابدی  ویژه به اجتماع حوزۀ در رفتاری هنجارهای و قواعد از بسیاری دینی، رویکرد یک با

. گیدرد  مدی  شکل مقوله کرامت احکام و مقتضیات براساس جرم و مجازات، های عرصه تعامالت و
 بدین  تعامدل  اصدل  کده  امدروز  تنیدۀ درهم جوامع در گزاره ای چنین به پرداختن و توجه رو، این از

 همدین  بده .  نمایدد  مدی  ضروری پیش از بیش گردد، می تلقی ناپذیر اجتناب امر یک آن در المللی
 حقدوقی،  دد  دیندی  رویکدرد  یعنی عام، نسبتاً دینی رویکرد یک با شده تالش نوشتار این در دلیل،
 در کدار  کلی روند مورد بررسی قرار گیرد. اسالمی بر جرم انگاری کرامت مدار  های د لت و مفاد
 به سپ  شده، تبیین لغت ارباب منرر از کرامت مفهوم آغاز در که است صورت این به زمینه این
به تبیین مبنای کرامت در جدرم انگداری    ادامه در پرداخته شود. دینی رویکرد یک با کرامت انواع

  می پردازیم.
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 ( تعریف  1

 1(كرامت1-1

واژه ای عربی است و از کرم مشت  شده است. کرم در جدایی بکدار مدی رود کده چیدزی       
 (923صلسان العدرب،  دارای شرافت باشد و کریم به معنای بخشاینده گناهان است.)ابن منرور، 

کدرم  راغب اصفهانی می گوید هر چیزی که در مجموعه و نوع خود شرافت پیدا کند متص  بده  
(در فارسی نیدز برابرهدای بزرگدوار،    707صالقرآن،  مفردات فی غریبمی شود.)راغب اصفهانی، ال

جوانمرد، ستوده و بخشنده برای کدریم آمدده و واژه هدای ذلدت و اهاندت متضداد کرامدت آمدده         
  (1865است.)دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ص

 حق كرامت انسانی (2-1
سوره اسراء بر می آید کده افدراد انسدانی بایدد کرامدت و       70از منابع اسالمی باألخص آیه 

حیثیت را برای همدیگر به عنوان یک حد  بشناسدند و خدود را برابدر آن حد  مکلد  ببینندد و        
همانگونه که افراد ملزم به رعایت حقوق دیگران من جمله ح  حیات هستند نسدبت بده حفد  و    

 بده  آدمدی؛  نفد   عزت اساسی یعنی رعایت احترام به این ح  اساسی نیز تکلی  دارند. این ح 
 ذات و نفد   آن موضدوع  که تکلی  با آمیخته و مطل  بنیادین، است حقی تر،کرامت دقی  تعبیر
 از کده  گدردد  مدی  محسوب شخصیت حقوق مصادی  از کرامت ح  دیگر، عبارت به .است آدمی

 نمدی  انفکداک  قابدل  و بدوده  ح  صاحب همراه و مالزم همواره که است این آن مهم ویژگیهای
و منصدور، محمدد    257حقدوق، ص  فلسدفه  )کاتوزیان، ناصر،. نمود اسقاط را آن توان نمی و باشد

 مصدادی   و افراد زمره در این معنا که این حقی است که (به456ص القانون، الی المدخل حسین،
  (231 ص حقوق، ) جعفری لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی.رود می شمار به انسان حقوق به مربوط

 جرم انگاري (3-1
یکی از سازوکارهای مهم در عرصۀ سیاست جندایی، جدرم انگداری اسدت کده بده موجدب  
 آن قانون گذار به منرور حمایدت از نردم عمدومی و ارزش هدای اخالقدی، برخی رفتارها را جرم

 است نریر: آمده به عمل گوناگونی تعاری  جرم انگاری از نماید. انگاری می

و  هنجارهدا  گدرفتن  نردر  در بدا  قانونگدذار  آن موجدب  بده  کده  است فرایندی جرم انگاری
 و را ممنوع فعلی ترک یا فعل خود، قبول مورد نرری مبانی بر تکیه با و جامعه اساسی ارزشهای

 در جرم انگاری و فقهی گفتمان حسین، وضع می کند. )آقابابایی، کیفری اجرای ضمانت آن برای
 یدا  قانونگذار آن، موجب به که است ( و یا فرایندی11دولت، ص و ملت امنیت علیه جرایم حوزه

 قبول قابل نرری مبانی بر تکیه و اجتماع اساسی هنجارهای درنررگرفتن با دولتی مقتدر نهاد هر

                                                 
1 dignity  
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 بددین  و ممنوع مدی کندد   و شناسایی را اجتماعی نرم مخل رفتارهای از کیفر برخی به توسل با

وهاشدم بیگدی،    علدی حسدین   ابرندآبادی، مینماید.) نجفی تحدید را آدمیان آزادی امر این سان با
 (90ص شناسی، جرم حمید، دانشنامۀ

 ( انواع كرامت2
 قدرآن  دیدگاه از انسان که کند می رهنمون حقیقت این به را ما قرآن آیات در دقت و تأمل

 .شناختی ارزش یا اکتسابی کرامت و شناختی هستی یا ذاتی کرامت: است کرامت نوع دو دارای

1ذاتی (كرامت1-2
 

 در کده  اسدت  آفریدده  ای گونده  بده  را انسدان  خداوندد  که است آن ذاتی کرامت از مقصود 
 بیشدتری  مزایدای  و امکاندات  از وجدودی  سداختمان  لحداظ  از دیگدر،  موجدودات  برخی با مقایسه
 از حدال،  هدر  در و پذیرفتده  صدورت  بهتدر  شکل به امکاناتش ساختار و تنریم یا و است برخوردار
 خداوندد  ویژه عنایت از حاکی واقع در  کرامت، نوع این بهره مند است. تری بیش غنای و دارایی

 و ندارد  ربطی انسان اختیار به کرامت، این  برخوردارند، آن از ها انسان همۀ و است انسان نوع به
 ا نسانیه القیم )ر.ک: زحیلی، وهبه،.است برخوردار کرامت این از نخواهد چه و بخواهد چه انسان
 (8الکریم، ص القرآن فی

 اكتسابی (2-2

 اعمدال  و ایمدان  پرتدو  در انسدان  که کما تی است به دستیابی اکتسابی، کرامت از مقصود
 انسدان  ایثدار  و تدالش  از برخاسدته  کرامدت،  نوع این. آورد می دست به اختیاری صورت به صالح
 خویش معرفت فراخور به ک  هر و است کوشش انسان و تالش حاصل اکتسابی، کرامت است.

 کرامت است شده آفریده که انسان جهت آن از انسانی هر پ  .برد می بهره کرامت نوع این از

بهروز،کرامت انسان در  پور، هستند.) یداله دارا بشر افراد از برخی را اکتسابی کرامت اما دارد، ذاتی
   (15قران،ص 

 كرامت در سیاست جنایی( تبیین نقش 3
 قابل اخالق علم در تنها انسان تبیین کرامت از اگرچه ممکن است به ذهن برسد که سخن

 کرامت به عنوان یکی از پایه های اساسی سیاست جندایی اسدالم   است اما مقوله بررسی و طرح

مدی    اسدالم  در بشدر  حقدوق  مندابع  از یکدی  معاصر دانشمندان از برخی گفته به و داشته دخالت
 نگاه از اھانسان مشترک حقوق از یکی ( و162 بشر، ص حقوق فلسفه آملی، عبدا..، باشد.)جوادی

 دیددگاه  از بشدر  حقدوق  جهدانی  اعالمیده  بدر  مقدّمه ای تقی، محمد تبریزی، دین است.)جعفری

 و ارزش نادددنچنآ از ن(نساا هو بما ننساا ست)ا ننساا که جهت آن از  نسادددنا(  66اسددالم،ص 
                                                 

1 inherent  
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وز گدردد و  تجا به انسان از جهدت انسدان بدودنش   نباید  جهو هیچ به که ستا رداربرخو ی موقعیت
 و ارزش ندد یا از اریپاسد ایبر بسیاری از حقوق انسدان نریدر حد  مسداوات، حد  حیدات و ..      

 از ر فا د نسانهاا دفر دفر که ستا ینا ح این  از هددمآبر یعااد ،سخن یگرد به.  ستا تدموقعی
هستند دارای حرمت و احترام می  نسادنا هدک تدجه آن از آن مانند و هعقید، تدملی ،گدنر اد،نژ

 باشند.
 و ییاشر ای رهپا در نبددود یدددخالقا لدددفاع یک مثابه به ن،نساا دنشخصبو که نجاآ از

 کدد ی  ۀدد منزل هدد ب ن،نساا ساساًا تا باشد همافر رموا ره ایپا باید ددد فتا یدد م ردخط در تمکاناا
 د.زدبری را بودمطل ندگیز یک حطر ندابتو م،مکرّ دموجو

 :یافت دست دیدگاه سه به توان انسان می کرامت از دینی های برداشت در

 صدرفاً  مشدابه،  مدوارد  و( 70اسدراء: ) «آدم بنی کرّمنا لقد» مثل آیاتی از وجودی تفسیر: ال 
 نا ر بده  بنابراین،. است طبیعت موجودات دیگر از تر کامل وجودی، ابعاد در انسان که آنند بیانگر
وجدودی   کمدال  صدرفاً  همانندد،  آیدات  و آیه این در این برداشت، برابر. نیست انسان ارزشی وجه
 یزدی، مصباح)است مدنرر قرار می گیرد. او مهارتی و عقالنی های توانایی به معطو  که انسان

 انسدان   کرامدت  اصدل  فدوق،  نگدرش  با برابر که است ( روشن367 قرآن، ص محمد تقی، معار 
   .است حقوقی های پیام فاقد

 ابعداد ...« آدَم بَندی  کَرَّمندا  لَقَد وَ» آیه ی مشابه روایات و آیات از مؤلفان، از دیگر برخی ب:
 نیستند وجودی نمای واقع های گزاره صرفاً آیات، گونه این اینکه. اند گرفته نرر در نیز را ارزشی
 کرامدت  بده  انسدان  دیددگاه،کرامت  ایدن  در. گویند می سخن انسان برتر فضیلت و ارزش از بلکه

 درستی به خود، های استعداد از که است زمانی تا انسان، ارزش که این. شود می تفسیر اقتضائی،
 خود اقتضائی کرامت نداشت، رفتاری چونان اگر اما کند، حرکت ح  و درست مسیر در و برد بهره
جعفری، محمدد تقدی،   ).شود می تبدیل ارزش ضد یا ارزش بی موجودی به و دهد می دست از را

 (176و175صصپیام خرد، 

 و اسدت  وجودی ابعاد به نا ر هم انسان، کرامت به نا ر روایات و آیات دیدگاه دیگر، در: ج
) .اسدت  ناپدذیر  زوال و ذاتدی  انسدانی،  دیدگاه،کرامت این در چنین هم ارزشی است. وجوه به هم

 انسدان  تنهدا  نده  نگرش، این در ( 325، صصورت و سیرت انسان در قرآن ،جوادی آملی، عبداهلل
 طبعداً  کده  کرامتدی . مندندد  بهره انسان ذاتی کرامت از  مجرم های انسان بلکه اندیش دگر های
، 13می کند.)طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسدیر القدران، ج   ایجاد آنان برای ذاتی حقوق
 عنوان به همدیگر برای را حیثیت و این کرامت باید انسانی افراد همه ( بنابراین 263-261صص

  ببینند. مکلّ  ح  برابر آن در را خود و بشناسند ح  یک
 بپردازندد  قوانین تدوین به عام نگاه این با باید اجتماعی قانونگذاران سوم، دیدگاه با پذیرش
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 از حقدوق  علدم  حدوزه  در کرامت اهمیتگیرند.  نرر در را مبنایی چنین  قوانین تهیه در جمله از و
 دارای نیدز  کیفدری  حقدوق  قلمرو در کرامت این .است انسانی تکالی  اساس و پایه که روست آن

است زیرا او د آدم در بسیاری از موارد از مراعات حقوق انسانی مدن جملده    با یی بسیار اهمیت
خودکدامگی برآیدد و نیروهدا و    کرامت سدرباز مدی زنندد لدذا اگدر انسدانی درصددد هواپرسدتی و         

استعدادهای خویش را صر  اهدا  پلید و حیوانیت نماید چون مخدل امنیدت و کرامدت و آزادی    
 کرامدت  بده  فقها کالم در متعددی های دیگران می باشد مجرم است و باید مواخذه گردد. نمونه

 آنها عناوین به تنها و است خارج تحقی  حوصله از ها نمونه این همه بیان. است شده داده استناد
 ممنوعیدت : از اندد  عبدارت  کرد اشاره آنها به توان می که هایی نمونه ترین مهم. شود می بسنده
 به زن آزار و اذیت( 151فقهی، ص رسائل جعفری، محمدتقی،) غیرانسانی رفتار نوع هر و شکنجه
 (432،ص1جالمسدائل،   جدامع  لنکراندی، محمدفاضدل،  ) انسدانی  کرامدت  خدال   رفتداری  عنوان

 خال  رفتاری عنوان به افراد کردن مثله همانند جنگ، در بشر حقوق خال  رفتارهای ممنوعیت
 آ ت از اجتنداب  (421و 59، صدص 2روایدات، ج  آیینه در محققین، جهاد از جمعی) انسانی کرامت
،  ا حکدام  اهلل،جدامع  لطد   گلپایگدانی،  صدافی : ک.ر)انسانی کرامت رعایت جهت در لعب و لهو
   (53ص

 ( ضرورت جرم انگاري رفتارهاي ناقض كرامت1-3
 ایبر یردد کیف ارزدد با از دهتفادد سا تدد قابلی و ریادنگا مجر از بحث در که اردیمو جمله از
رفتارهدای   ریادد نگا مردد ج یدد یاچر ،ددد باش ثدبح لدقاب ددنایتودم ل،ادعما بر رتنرا و لکنتر

   دارد؟ ورتضراین اعمال بر چه مبنایی  رینگاا مجر یاآ نکهیا .ستا ناقض کرامت دیگران
 رینگاا مجر به زنیا از بیش یچیز بهجرم انگاری رفتارهای نداقض کرامدت    ورتضر اصل 

 ،خالتد که ینا مگر د،کر رینگاا مجرایدن رفتارهدا را    ددد نبای هدد ک ندد یا آن و ددکن یدم رهشاا
 مؤثر همچنین و دهبو لصوا و مبانی سادددسا ردددب تدددخالد ندددیا ثانی در و باشد شتهدا ورتضر
 یبرتر و ترجیح یکیفر اربزا بر ارگذ نقانو ا هدا به نیل در یکیفر غیر یهااربزا گرا باشد.
 باید دشو می رینگاا مجر که عملی ،یگرد  طر از د ورددددک دهستفاا یکیفر اربزا از نباید ،شتنددا
 برخی س،ساا ندد یا ردد ب و دودد ش ودددمح یکیفر اربزا ی سیلهو به که باشد شتهدا را قابلیت ینا
نریددر غیبددت یددا تمددامی د)دددنرداربرخو یردددکیف قحقو وقلمر به یناپذیر لنتقاا یژگیو از هارفتار

 یردد کیف ارزدبا هدک ینا یا و اردند دجوو ها آن ردمو در یکیفر خالتد ورتضر ادی اردیز اکاذیب(
 . کند ودمحد را آن ندابتو که اردند را اییدناتو ندیا

در جدرم انگداری در    اصدلی  هدای  شاخص از یکی کرامت به مثابه ح  اساسی انسانحف  
 ابدزار  از اسدتفاده  و سدرکوبگری  خصوصیت لحاظ به سیاست کیفری در .رود می شمار اسالم به

 خطدر،  ایدن  از اجتناب دارد. برای وجود انسانی و کرامت حیثیت گذاشتن پا زیر خطر آن، در کیفر
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ایدن حد     بده  احتدرام  راستای در خود و اهدا  ضوابی و الگوها تبیین به کیفری سیاست بایستی
 را مدداری  کرامدت  خواهد توانست زمانی کیفری سیاست دیگر، عبارت به .بپردازد اساسی انسانی

 اجدرای  و انگداری، تعیدین   جدرم  مرحلده  شامل خود های مؤلفه و مراحل تمام در که کند رعایت

 عایتر»نمایدد.   رعایت را دیده و جامعه بزه و متهم نسانیا کرامت دادرسی کیفری، و ها مجازات
 یکیفر حقوقی مشروعیت قواعد کمال و رمعیا ترین مهم یکیفر قحقو وقلمر در نسانیا متِاکر

، نشر میزان، 1387 ی،کیفر قحقو در نسانیا متاکر )رحیمی نژاد، اسماعیل،.» دشو می بمحسو
نقشی  کیفری، دادرسی و انگاری جرم فرآیند در انسانی، کرامت اسالمی، کیفری حقوق در(68ص

 در و کندد  مدی  جلوگیری جزا حقوق غیرضروری مداخله دو جانبه را ایفا می نماید زیرا از طرفی از
 و  المانده  جرم انگاری های افراطدی، مندع مجازاتهدای    منع مثل ضوابطی و معیارها ارائه با واقع

محددوده جدرم    انسدان،  از ابدزاری  استفاده و شکنجه مضاع ، مجازات منع همچنین و نامتناسب
است و از طر  دیگر خود به عنوان مبنایی جهت جرم انگاری  رفتارهای  کرده محدود را انگاری

ناقض این ح  اساسی می باشد. به عنوان نمونه شریعت اسالم در جرم انگداری و کیفدر انگداری    
 توجه ردودم را روی هدمیان ای کرامت،موضوع آزادی انسان به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفه ه

 در و ستا دهردنب رادک به را یکیفر اربزا ،ستا هشد تحریم که هاییرفتار همۀ ردمو در و داده ارقر
 از دهستفا، اینوادد عن ردد یگد و دنردد ک تدغیب ،تندگف درو  نودچ الیدعما ردودم در ،بطهرا ینا

 ت،یاورضر سطح سه در  محکاا مقاصدزیدددددرا ست. ا نستهدا مؤثر را تربیت و خالقیا یها روش
 دگیدد نز ارتمردسا و دادیجا که هستند چیزهایی آن ت،یاورضر. ستا حمطر تتحسینیا و تحاجیا

. دبو هدانخو ارپاید ننساا ندگیز نکاار ،نهاآ دنبو با و ستا بستهوا آن به ننساا یدد جمع و دیردف
 و عسر در ننساا ،نهاآ دنبو با که ستا جتماعیا و نسانیا یها یمندزنیا از ستهآن د زدنی تحاجیا
 ،نددد باش تهدد شاند دودد جو مده گرا که هستند چیزهایی آن ،نیز تتحسینیا و دگیر می ارردق جحر
 ددددنابتو نادددنسا هدددک ددددش ددددهاخو ثدددباع ادددنهآ دجوو و دبو هدانخو تنگنا در ننساا دگیدددنز

الفوائدد،  و لقواعدد  )ر.ک: العاملی،محمدبن مکی، ا.دشو مند هبهر ینداوخد یها نعمت از تریندبیش
 ردمو تحسددینیات و تحاجیا ت،یاورضر سطحسدده  در نف  حف  نمونه انعنو ( به138، ص2 ج

 دخو د،کر خالتد انتو می نف  حف  منا به ح،سطو از یک امکد دره دک ینا ینابنابر. ستا توجه
 ت،یاورردددض  یددددبن یمدددتقس در مادددحکا ددددمقاص در هدددک ای یددددبن طبقه. ستا بحث یجا

 تبیین حدود حمایتی از ح  اساسی کرامت در ددنایتودم ،ستا هشد حمطر تتحسینیا و تادحاجی
 عمل ینا که ینا  صر. باشد تهدددشدا مؤثر نقشی یکیفر و  حقوقی یهااربزا یهازمر یندددتبی و
 کرامدددتحف   ،نیمابد باید و دبو هدانخو کافی یکیفر خالتد ایبر ،کند می کرامدددتحف   نچو

در  ؟ستا سطحی چه در ،دمیدددددددددع رتصو به چه و دیجوو رتصو به چه عمل آن از ناشی
خصوص حف  کرامت نیز باید تببین شود ضرری که به آن وارد می شود در کدام دسته قرار مدی  



گار گاهی جا نییبت   │ ی رفتار انقض حق کرامت رد جرم ان

 

245 

مندع بردگدی،آزادی،    ل،مثا انعنو به. تتحسینیا یا تحاجیا یا ستا تیاضرورطح دس در ادیگیرد.آ
 بردگدی و بنددگی غیدر،   ع دد من هدک الیدح در. ستا کرامتحف   یستارا در ردمو سه هر برابری؛

 تدددسا هددد ش ریمدد تح ،ددد هد  یدد م ارقر توجه ردمو کرامدت را  حف  حالت ترین وریضر نچو
 وقابلیت جرم انگاری داشته است.  

ز آنجدا  ضرورت جرم انگاری رفتارهای ناقض کرامت به عنوان حقی اساسی بدرای انسدان ا  
جرم انگاری به عنوان نقطه ی آغاز شکل گیری حقدوق کیفدری بده معندای     نشأت می گیرد که 

تصمیم گیری مرجع صالحیتدار مبنی بر ممنوعیت یا الزام رفتاری همراه با ضمانت اجرای کیفری 
براین جدرم  ( بندا 137 و15صدص ، رامت انسانی مانع گسترش جرم انگاریک قماشی، سعید،)است.

قلمرو اختیار و آزادی انسان کده یکدی از بنیادهدای     ضابطه مند زی نیست مگر تحدیدانگاری چی
  (137و 15، صدص کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگداری  سعید، قماشی،.)کرامت انسانی است

بزرگ و سزاوار احترام است  استوار بر دو ویژگی عقل و اختیار اسدت. آدمدی از آن رو زیرا کرامت 
ندوین، ترجمدۀ عبدالحسدین     منطد   شدیرازی،  صددرالدین  دو مشخصه بارز است.)این که دارای 

هدم   و دارد داندایی  بدر  قددرت  هم آدمی که دهد می نشان اوصا  ( این159ص مشکوه الدینی،
اسدت بده ویژگدی کرامدت منددی       پد  سدزاوارخویش.  حیوانی امیال و شهوات مهار بر توانایی

در  .گیری دربارۀ او قرار گیدرد  تصمیم عطد   هرگونده ای شدود و نقطدۀ انسان، توجه شایدسته
این هنگام  می توان گفت اندسانی بدودن هدر تدصمیمی، خدواه فدردی یدا اجتمداعی بدانزدیکی 

  یا دوری آن به کرامت انسانی ارزیدابی مدی شدود.
 ل،عماا برخی مقابل در ،جامعه و باشد شدید یدا  و دهادد س اندودت می جتماعیا نشزسرالبته 

بردگی جنسی که در جوامدع کندونی در    نچو حالتی ردمو در  دارد. یدیدتردش ادی دیددش کنشوا
 نیز ،ددش آن به نسبتشدید  جتماعیا نشزسر و قبح دجوو به ئلقا انتو می حال رواج می باشد،

 ینا ردثا در دردف که هاییرضر لیلد به آن منع و دارد لنباد به این رفتار  که ای منفی یپیامدها
 لکنتر ایبر یکیفر اربزا از دهستفاا توجیهی  یلد جمله از ،کند می وارد انیگرد و دخو به عمل
 و تدد سا اعیدد جتما نشزردد س دارای معا رتصو به اسدت کده  غگویی درو مثال دیگر،. ستا آن

 ردد ه اعیدد جتما بحدق ،هدلبتا .ستا هشد رینگاا مجر درو ، دتشها نچو آن یها حالت از برخی
 افیددددددک ند مبناییاتو نمی ی،کیفر اربزا از دهستفاا یهارمعیا و لصوا به توجه ونبد ،شدید چند
 یردد کیف قودد حق یدلو ؛تدسا اعیدجتما بحدق دارای گفتن صر ، درو . باشد رینگاا مجر ایبر

 ایردد ب زم  طردد ش ،اعیدد جتما نشزردس و باشد آن دنکر کم ایبر مناسب ریهکارا نداتو نمی
 ، ازوییدغگدرو یاده حالت از برخی در فقی و باشد کافی طشر که ینا نه و ستا یکیفر خالتد
 . دشو می دهستفاا یکیفر اربزا
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 ( جایگاه كرامت در مقاصد شریعت2-3
  ددددحف و لاددددم حف  ،عقل حف  ،یند حف  ،نف  حف  سالمیا شریعت محکاا مقاصد

فددیض، علیرضددا،  ).ندا هشد شناخته پنجگانه یا خمسه مقاصد انعنو به که ستا هشد نبیا لدددنس
شریعت این مصالح را دو گونده رعایدت    (77مقارنه و تطبی  در حقوق جزای عمومی اسالم، ص 

کند: از جهت وجودی و از جهت عدمی. از جهت وجودی از طری  احکامی کده آنهدا را حفد      می
هدای   بدین بدردم زمینده    کند؛ مانند عبادات، برای حفد  دیدن و از جهدت عددمی از طرید  از      می

قوانین دینی همچون سایر قدوانین عقالیدی و   . نابودکننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتد
 قراردادهای اجتماعی به دنبال جلب مصالح و دفع مفاسد است. 

شوند تا فرمولی را ایجاد کنند؛ در نتیجه برآیندد آن   داستان می عوامل زیادی همدست و هم
بایست نابود گردد، بنابراین اوامر  ای است که می د که باید تأمین شود و یا مفسدهگرد مصلحتی می

نصوص و متون معتبدر دیندى و    طیگیرد.  و نواهی در راستای این فرایند، برای انسانها شکل می
بسدیارى نده تنهدا     کریم در آیدات   قرآنشریعت اسالم د لت دارند.  عقل سلیم، بر هدفمند بودن 

آل  129،213 :شدمارد )ر.ک: بقدره   ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافى را بر مىبراى کلیت 
جزئى و خُرد نیز غرض یا اغدراض خاصدى را    (، بلکه گاهى براى احکام 157: ؛ اعرا 164:عمران
. بر پایه همدین مبندا اسدت کده برخدی از      (103و توبه: 97و مائده: 183:نماید )ر.ک: بقره مى  بیان

عَدنِ    وَ یَنْهَدى   إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَددْلِ وَ الْححْسَدانِ وَ إِیتَداءِ ذِى الْقُرْبَدى    »ذیل آیه شریفه: مفسران در 
اند: ایدن آیده دربردارندده تمدام      ( گفته90:)نحل« الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنکَرِ وَ الْبَغْىِ یَعِرُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ

یعنی غرض خداوند از تدوین شریعت این است که جامعده بشدری   اصول و مقاصد شریعت است؛ 
ق، ه. 1420عاشدور، براساس عدل و احسان قرار گیرد و از هرگونه زشتی و تجاوز به دور باشد )ابن

، عبارت است از امر به کسب مصالح و اسباب آن قرآنترین مقاصد  . بنابراین منرم(208ص ،13ج
 کند. ای را دفع می این شریعت مصلحتی را جلب و یا مفسدهو نهی از مفاسد و اسباب آن. بنابر

این مصالح برای حف  شؤون مادی و معنوی انسانها وضع گردیده و در تمام احکام سداری   
ولى بدیهى است که معیار شناخت مصلحت و میزان آن خود شریعت است و تنهدا   ،و جاری است

خدود    نده آنچده بشدر نفدع و مصدلحت      داند مصلحت اسدت   آنچه دین آن را صالح و منفعت مى
مفسدده اسدت هرچندد انسدانها آن را      شمارد، قطعداً  پندارد و نیز آنچه دین مفسده و ناپسند مى مى

 نیست قفو پنجگانۀ ینوعنا به ودمحد مقاصد ینا ۀدمندا گفت انتو می .پسندیده به شمار آورند
 .می گیردبر در  کرامت را و منیتا و یبرابرآزادی،  ،لتاددع نچو یگرد ینیوعنا بلکه و

جرم انگاری به عنوان فرایندی که به موجدب آن رفتداری از دایدره ی آزادی هدای فدردی      
آور کردن آن برای نقض آن ضدمانت اجدرای کیفدری تعیدین مدی       ی خارج شده و با منع یا الزام

تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت ها بر اساس آن شکل گرفته و بر اساس آن به اداره  ،گردد
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 بر را جرم عنوان اجتماعی ضدهنجارهای افعال تمامی لزوماً  گفت باید که  ی اجتماع می پردازند
 مودهن شناسایی را جامعه در مطرح هنجارهای دارد و یفه قانونگذار به این معنا که. بینند نمی خود

بندابراین   .نمایدد  انگداری  جرم را هنجارها این به متجاوزانه رفتارهای ها، آن از محافرت برای و
 از محافرت کند، می دنبال رفتارها سیاست جنایی و جرم انگاریدر قانونگذار که هدفی نخستین

 .دهد می تشخیص احترام مورد را آن که است هنجارهایی

ساماندهی رفتارهای انسانی از طرق مختلفدی قابدل انجدام اسدت.یکی از ایدن روش هدا از       
طری  تعیین خی قرمزهایی است که برای رفتارهدای خطرنداک و نداقض حد  کرامدت انسدانی       
مشخص می شود. در این روش از طرید  جدرم انگداری رفتارهدای نداقض ایدن حد ، ضدمانت         

از ایدن رو، نمدی  هایی از ح  کرامت تعیین می شود. اجراهایی جهت حمایت سرسختانه از گونه 
گیدری   تصمیمدر  زیرا  غافل باشیم سخن بگوییم ولی از کرامت انسانیکیفری تدوانیم ازسیاست 

و تأییدد آن را   گدذر نمداییم  از صافی کرامدت  محدود نمودن آزادی و اختیار انسان، ناگزیر باید در 
نقش بسیار مهمی در سیاست های اتخاذی زندگی نسانی . این، بدین معناست که کرامت ایمبگیر

 بشری ایفا می نماید.

 (مبانی جرم انگاري رفتارهاي ناقض حق كرامت4
 سدوی  از شدده  اتخاذ واکنش نوع مینماید، مهمخصوص رفتارهای ناقض کرامت در آنچه 

 جدرم  از جوامدع  برخدی  سدوی  از شدده  انتخاب راهبرد .است نامبرده رفتارهای قبال در حکومت

 شدیوه  شددیدترین  کده  آنجدایی  از .دارد حکایدت  کیفری حقوق چارچوب در این رفتارها  انگاری

 نمایدان  کیفدری  مقدررات  و قوانین تصویب رهگذر از افراد نابهنجار رفتارهای و اعمال با برخورد

 برای ضوابطی و معیارها باید میشود، مضی  فردی آزادی گستره از بخشی طری  این به و میشود

 اجرای ضمانت از استفاده یافتن مشروعیت ضمن تا باشد موجود  انگاری جرم فرآیند کارگیری به

 چندین  گزینش موازات به .آید عمل به جلوگیری افراد آزادیهای به قانونی غیر تعرض از کیفری،

 کده  اسدت  ایدن  ،نماید می خطور ذهن به که پرسشی ،کرامت خال  رفتارهای درباره رویکردی

 اینکه و یابد می مشروعیت مبنایی چه با آنها  درباره کیفری واکنش اعمال و رفتارها این تجریم

 اسدتفاده  مدورد  در خصوص ایدن دسدته رفتارهدا     انگاری، جرم کننده توجیه اصول یا اصل کدام

در ایدن زمینده    پدرسدا ری  از تفاسیر برخی آن از بعد و قانونی گرایی اخالق اصل می گیرند؟قرار
 رفتارهدای  به نسبت کیفری واکنش اعمال در را ضرر اصل ردپای طورمیتوان همین .ارندد کاربرد

 کرامت دارای ها انسان کلیه اسالم انور شرع منرر از . مهم آن است کهنمود نراره ناقض کرامت

دیگدران   و نمایندد  حف  را خویش نف  عزت و کرامت که است  زم آنها خود هستندکه بر ذاتی
 نسازند.  وارد ای لطمه احدی کرامت به و نمایند مراعات را وا  ح  این باید هم

 بدرای  راهنمدا  تدرین  مهم ،در نرام های مختل  انگاری رمج معیارهای عمومی  با آشنایی
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 انگاری جرم عمومیمبانی  واقع دررفتارهای ناقض کرامت خواهد بود.  انگاری جرم مبانی کش 

 رفتارهدای  و بدوده  آنهدا  رعایدت  بده  ملزم رفتارها، شناختن جرم در قانونگذار که هستند مواردی

 مبدانی   ترین مهم اساس همین بر. نماید می انگاری جرم ضوابی این لحاظ با همواره را مختل 

 اصل ضرورت، پدر سا ری، اخالق گرایی، اصل ضرر. :از عبارتند انگاری جرم عمومی
دو دیددگاه مبدانی جدرم انگداری     جهت تبیین نقش کرامت در جرم انگداری، موضدوع را از   
 رفتارهای ناقض ح  کرامت خود و دیگران بررسی می نماییم: 

 ( مبناي جرم انگاري رفتارهاي ناقض كرامت نسبت به خود 1-4
 و کرامدت  کده  شدود  نیدز اسدتنباط مدی     دیندی  تعالیم سایر و مجید قرآن در کرامت آیه از

 مورد در ک  هر و است انسانی هر فرد ناپذیر زوال و طبیعی وضع اولیه، حالت حرمت، شایستگی

از نردر  حتدی   .اسدت  حقوقی و اخالقی و ای  کرده دارای عطا او به تعالی ح  که خصیصه این
.)شدیخ حدر عداملی،    بدا خداست محاربده  حدرام و در حکدم    ،احترامی و اهانت به مدؤمن  بیاسالم 

، 1میزان الحکمده، ج  محمد، محمدی ری شهری،و  588، ص8محمدبن حسن، وسایل الشیعه، ج
 (40، ص1سفینۀ البحار، ج عباس، شیخ قمی،و  86ص

 و دارد نیدز  تکلید   همزمان صبغه آن، دینی تفسیر کرامت به عنوان ح  اساسی انسان در
 نمی تواند انسانی هیچ است، آن از به حفا ت مکل  تعالی ح  برابر در انسان که حیات ح  مثل

 و فقه منرر از ننساا زیسا شبیه دامداد،  نمایدد.)محق   صرفنرر خویش  حرمت و کرامت ح  از
قلمدداد   انسدان  وجدود  در آفدرینش  اصدل  یدک  عنوان به انسان کرامت ( بنابراین،29 ص ق،خالا

باشدد،   داشدته  منافدات  اصل این با که رفتارى نوع هر از باید گردیده است و جهت حمایت از آن 
 است. گرفته نرر در انسان با برخورد در را منط  همین نیز قرآن و شود پرهیز

فاقد بزه دیده  ایممعمو ً به عنوان جررفتارهایی نریر خودکشی، شرب خمر و اتانازی ... که 
همواره با ایدن پرسدش   شود،  بار آن به صورت مستقیم متوجه خود فرد می و عوارض زیان هستند

ری آنها با فرض عدم ورود ضدرر بده   روبرو بوده است که مبنای منع این گونه رفتارها و جرم انگا
نداقض   هاییکهرفتار از فدی مختل یستههاد صو ًدیگران و یا اخدالل در نردم جامعده چیسدت؟ ا    

  هدد بلک ،تنددد نیس ذیردد پ هدد توجی رضر ددد مانن لدد صا کدی ادب ارهودهمکرامت خود انسان است 
 ایجزا  دنرددددپیوستهک و مستحکاا دن،نمندکراتو ایبر قخالا از حمایت مانند یگرد یهاورتضر

 ودلو را دیردف یادهآزادی در لتدو خالتد که میکند بیجاو حف  کرامت خود ا  نسانیا جامعه
 یهاهشیو و لصوا نی، مبدا انکیدج دیودذیریم.)محمدبپ ییاردش ایردس جمع با و یکیفر به شکل

 (273ری، صادنگا مردج
، بدا توجده بده    انسدان رفتارهدای نداقض کرامدت خدود      انگداری  نرر از ضرورت جدرم  صر 

تری برای  گرایی و ضرر به غیر، اصل پدرسا ری حقوقی گزینۀ مناسب های اصول اخالق نارسایی
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رسد. پدرسا ری حقوقی از جملده اصدولی    به نرر می این دسته جرایممداخلۀ کیفری در خصوص 
تکیده بدر   بدر مبندای آن و بدا    رفتارهای ناقض کرامت نسبت به خود انسان انگاری  است که جرم

شود. رویکردی که در قبال اعمدال و رفتارهدایی    تئوری جلوگیری از آسیب زدن به خود توجیه می
اسداس   ایدن  قابدل توجیده اسدت. بدر    رسدانند   خویش آسیب مدی  کرامتکه افراد با انجامشان به 

 حمایت ازاین ح  اساسی انسان یعنی کرامت باشد. در مناسبی پدرسا ری می تواند مبنای
 رفتارکردن یا با پدر یک که از کلمه پدر مشت  می شود به معنای مثل حقوقی ریپدرسا 

 خدود  بدر  که رفتارهایی نمودن است.  بر مبنای پدرسا ری، رفتار بچه یک مثل دیگری شخص

 به ندارد ح  تنها نه فرد انگاری می باشد. به این معنا که  جرم قابل رساند می زیان هم شخص

 بده  نسدبت  پددر  همانندد  حکومت، و برساند آسیب تواند نمی نیز به خود بلکه بزند، ضرر دیگران

فیدروز، مبدانی، اصدول و     جانکی، شود.)محمودی می خودش به شخص زیان رساندن مانع فرزند،
 گونه آن را امور واقعیت توانند نمی افراد اصل، برخی این مطاب (212شیوه های جرم انگاری، ص

 ومداخلده  حمایدت  به نیاز افراد این. نمایند تنریم خویش را زندگی برنامه و نموده درک هست که
 . دارد باز خود به رساندن آسیب از را آنها حقوق کیفری طری  از حکومت تا دارند دولت

البته مطاب  قواعد اسالم، بر پدرسا ری کیفری ایراداتدی وارد مدی گدردد زیدرا در اسدالم،      
 دیگری می حیثیت و آزادی عضو، جان، مال، در تصر  نوعی مجازات چون فقهی مبانی مطاب 

 دیگدری و یدت   بر کسی که دارد را آن اقتضای اصل و است دیگری بر و یت نوعی پ  باشد،

 که ستا ینا بر صلباشدد. همچندین در اسدالم ا    داشته وجود آن بر قطعی دلیل اینکه مگر ندارد
 شریعت در آن منع بر دال لیلید که ینا مگر دارد، اررددددق هددددباحا حالت در یچیز هر از دهستفاا
و  329و328، صددص 3ر.ک: نددائینی، محمددد حسددین، فوائددد ا صددول،جباشد)  هشد وارد سالمیا

 معد ی هقاعد (401و400، صدص 5جزایری، محمد جعفر، منتهی الدرایه فدی توضدیح الکفایده، ج   
 راددددددمخت و آزاد او و تددددددشدا سلطه ییگرد بر انتو نمی که ستا آن بیانگرنیدددددز   یتو
-553، صدص 3، ج انصاری، شیخ مرتضی، کتداب المکاسدب، شدارح: کالنتدر، سدیدمحمد     ت.)دسا

 آزاد دودد خ الموا در دهستفاا و  تصر در ادفرا نیز بیان مدی دارد  تسلیی یا سلطنت ی ه(قاعد559
 مجازاتهای اسالمی و قواعد خاص باألخص در حددود اسدالمی   یتودمحد ،یگرد  طر از. هستند

 ی نریر امر به معرو  و نهدی از منکدر،  کیفر غیر یادهاربزا به توجه و قحقو گیدگستر مقابل در
 یکیفر اربزا از دهتفادددسا ایردددب را کوچکی ی ودهمحد سالمیا شریعت که ستا آن بیانگر دخو

 . ستا دهکر ترسیم
  ادد ب ،تدسا هددقاع ینا بر ستثناا که اردیمو م،سالا فقه در  یتو معد کلی هقاعد دجوو با 
 لددددلید هددددب همه اردمو ینا اسدددت. هشد نبیا فقه در بهتفصیل هگا و حتابهصر ت یاو انعنو
 و جتماعیا تقعیاوا برخیزیدرا  ست ا هشد ستثناا کلی هقاعد از جتماعیا یا دیفری اده ورتردض



 1400بهار    – هسشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

250 

 ندارند را دخو رموا قبح و حسن تشخیص ایبر زم  تگیدددشایس هدددک ادیردددفا از تدددحمای وملز
 مینماید. اصل پدرسا ری را توجیه به توسل ورتضر

در میان انواع رفتارهای ناقض کرامت، مواردی نریر هرزه نگاری ، استفاده از سدایت هدای   
مستهجن، خودزنی، خودکشی و استعمال مواد مخدر که بدرخال  کرامدت انسدان اسدت مطداب       

 قالدخا قالب در را دشخو ریسا ردپ اردمو ینا پدرسا ری اخالقی قابلیت جرم انگاری دارد. در
 تدد جه در دردد ف آزادی و  قودد حق در خالتده دد ک دارد آن از نادبی و ددهد یدم نادنش یدیاگر
 او حف  رمنرو به شخص یک خالقیا سالمتو ست ا وریردد ض او یدخالقا ورشردپ از تدحمای
 املزا ایبر یکیفر قحقو از دهستفاا نهما ینا و دمیشو لکنتر نقانو یتوسیدددددخالقا سیبآ از
 دجوبددرای دیگددران و  جانی یا مالی صدمه و رضر صو ًا حالتها ینا همه در نچو ست.ا قخالا
 ارد ولی به شخص لطمه و آسیب در حوزه کرامت وارد می سازد.ند

همچنین با توجه بر اینکه عقل از مؤلفه های اساسی کرامت به شدمار مدی رود)طباطبدایی،    
( زوال آن را در مدواردی از طرید  اصدل    213، ص13القدران، ج محمد حسدن، المیدزان التفسدیر    

کرامت در معندای بهدره منددی از    زیرا  (219پدرسا ری می توان  جرم انگاری نموده است.)بقره:
درک عقلی است و هر رفتار فردی و اجتماعی، که در جهت استفاده از عقل نباشد، خال  کرامت 

سدوره ی   219ال عقل به وسیله شرب خمر کده در آیده   همانگونه که زو انسانی به شمار می آید.
انسان بوجدود   عقل و  به آن حالتی گفته می شود که در روحنامیده است و اثم « اثم»بقره آن را 

در حمایت از کرامت خدود انسدان مدی     می آید و او را از رسیدن به نیکیها و کما ت باز می دارد
می شود.)مکارم شدیرازی، ناصدر،   ن و جسم انسان وارد ضررهای بسیار گرانی به جا باشد با آنکه 

 (73و  72، ص2تفسیر نمونه، ج
 زهجاا تنها ر،ضر ول دیگدر جدرم انگداری بدالؤخص اصدل       صبنابراین با توجه بر اینکده ا  
 ریسا رپد نهایتاً کنیم محافرت انیگرد  یادد ه یبدد سآ ردد بابر در دردد ف از ادد م هدد ک ددهدمی

رفتارهای آسیب سداز بده کرامدت خدود، نریدر      بر ابر در دردف از هدک ددهدمی زهجاا ما به هپسندید
هایی از حریم خصوصی، از جمله جسدم و روان   این صورت که جلوه به کنیم  محافرتخودکشی 

ای از حریم خصوصدی فیزیکدی، امدوال و دارایدی بده عندوان جلدوه ای از حدریم          به عنوان جلوه
می توانند از طری  اصل ای از حریم خصوصی اخالقی  وهخصوصی مالی و اخالقیات به عنوان جل
 پدر سا ری مورد حمایت قرار گیرند.

 مبناي جرم انگاري رفتارهاي ناقض حق كرامت دیگران (2-4
 حفد    زمده » تعبیدری  دارد. بده  بسدزایی  نقش نیز اجتماعی نرام حف  در انسانی کرامت

.« اسدت  آن از تخطدی  عدم در تعهدسپاری و بشری اجتماع در افراد حقوق رعایت انسانی، کرامت
جدرم انگداری رفتارهدای نداقض حد       ( 285صعبداهلل، ح  و تکلی  در اسدالم،   آملی، جوادی)
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 کرامت دیگران نیز می تواند با یکی از مبانی زیر قابلیت پذیرش داشته باشد:

 اصل الضرر (1-2-4
 معا فقهی هقاعد یک اردند فقه از معینی اببوا به صختصاا که رو آن از قاعددده   ضددرر  

 یددد م ارردددق  دددمختل  اردوددد م در طتنبادددسا أدددمنش که کلی ربسیا فرمولی یعنی ،تدددسا
 دعلیدد محم سید و سالمیا حسن سید ترجمه ،شاطبی هنگا از یند ا هدا ،حمدا ،یسونی)رد.ردگی
 ( 36ص ی،بهرا یحمدا

 یدد برخ یودد س از یردد گی هدد نتیج ندیا بدموج ،المیدسا هدفق در ررد ض هددقاع دجوو
 هدد هم در ی،ردد یگد هدد ب رردد ض یدد نه مودد مفه هدب رردض هددقاع یا صلا که هشد انندیشمندا

 مشابه یشدب و مدک تد لیدسا انیدمب ادب وقیدحق انندیشمندا توسی و حقوقی مختل  یهامنرا
 زیمبناسا  در ددد ناتو یدد م هدمینز ندیا در المیدسا هدفق یادغن تدسا هشد عااد و هشد پذیرفته

جرم انگداری   ایبر یدلاو لدصا کدی و باشد هگشارا هقاعد ینا از دهستفاا با یکیفر خلهامد ایبر
 (187ص ری،ادنگا  مردج یادههشیو و لصوا ،مبانی وز،فیر  ،جانکی )محمودی هد.د ئهارا

ی وجدرم انگداری   ردد کیف هدخلامد ایبر زیمبناسا در یاحال این سؤال مطرح می شود که آ
 قادر به ایفای نقش خواهد بود؟ ر ضر هددقاع رفتارهای ناقض کرامت دیگران،

 در رضر مفهدوم  آورده اند: متاکر تکھ به نسبت ر ضر ه یقاعد در رضربرخی در شمول 
 نقص یمعنا به را رضر که آن از بعد نیشاا. دمیشو نیز ادفرا متاکر به نقص  املدشاین قاعده 

 حد باید ینابنابر. ستا نقص نماھ که دارد موضوعی جنبه یک رضر: میگوید  و ددمیکن معرفی
 رردد ض انودعن لمشمو نیز متاکر و سپ  آمده است که نقص درکنیم  مشخص را نقص زمر و
 از ستا بهتدر  و وبرآ در یا و لما در یا ستا نجا در یا رضر ندده افرمو  زیرا فقیهدان   ددردگ یدم

ر و در توجیدده آن معتقدنددد عتباا و متاکر از تسترعبا آن و کنیم دیا یترده گستر تعبیر با سومی
   ادددی ،تدددسا دفر نجا و دجوو به آن گشتزبا و دهبو حقیقی یا ننساا به طمربو تحیثیا و جهددات

  هدر  لادد ح. تدسا الیدم تدحیثی هدک آن یا و متاکر و وبرآ و ممقا نندهما ستا ریعتباا که ینا
 عودددن همچنانکدده هددر. دبو دھاخو رضر لشکاا ونبد دشو وارد ردمو سه ینا از یکی بر که نقصی

حتی در دفع دخل مقدر مبنی بدر  . دمیشو بمحسو منفعت گانه سه رموا ینا در یشافزا و دییاز
 به یا و میکند سبّ را ییگرد شخصی قتیو مثالًاینکه در این موارد عرفاً ایراد ضرر نمی گویند. 

 بتدددنس رردددض انعنو ست پ ا زده رضر او به که نمیگویند عرفاً فکندامی امحر نرر او رممحا
 انِعنو دو بین باید که در پاسدخ آمدده اسدت    نیست  دقمت صااکر در نقص یعنی مسو ردمو  هدب

 دردد ف نأدد ش تنقیص و متاکرهتک  یکی. نکنیم خلی یکدیگر  ادب را آنها و شتهاگذ قفر وتمتفا
. نددار وتتفا یکدیگر با انعنو دو ینا. ستاو متاکر به ادنند  ردثا بدترتی یردیگد و هدجامع در
 ستا گترربز مالی رضر از تبامر به اردمو برخی در بلکه ددمیگر بمحسو رضر ،شک ونبد لیاو
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 مفهددوم قصد - کلی کمال با ینابنابر نیست نقص یعنی کلدی   کالدد م آن لمودد مش میدو ماا
 مفهددوم ه ییردا از دوم ردمو -ستا متاکر و نف  ل،ما یسهگانه اردمو از  یدددیک در »نقص«
 ستا ادفرا متاکر به ادنند ثرا ترتیب صرفاً بلکه یدآنمی رشما به رضر نتیجه در و رجادد خ صدنق
 ( 138ل، ص صوا مباحث ،باقر محمد ر،)صد. نناآ متاکر در نقص دیجاا نه

 یاآ که جهت ینا در ایشان. ستا دهکر رهشاا مهم ینا به نیشاا از قبل نیز ینوعنا صاحب 
  تدد گف ددبای وردبآ ردودم در: تدسا ددمعتق ،خیر یا دمیشو وبرآ شامل رمذکو هقاعد در ضرر کلمه
  آن هتددک که ریطو به ،باشد مکل  امحترا در خلدا که ستا یچیز که ستا ینا ی آن ضابطه
 ادددی ددددنمای وزادددتج یردد یگد جهزو بر که کسی پ  د،شو دممر بین در او اریخو و لتذ موجب
 ثالدد م ادد ی ددد نز او بر طعنه و تهمت یا نماید یتعدّ او رممحا بر یا کند او عیب بر عطالا در سعی
 او ویردد بآ هتدک  اردودد م ندیا مادتم نیست شدنش رشکاآ بر ضیرا او که نماید رشکاآ را یچیز

  قددد ص رردض اردودم ندیا لادمثا ردب و  ددیآمی بحسا به او به ارضرا حقیقت در هشد بمحسو
 زدنی وردبآ هدب نسبت آن لشمو معد و نبد و لما به یتروا ر درضر کلمه ا نصرا یعااد. کندمی

 و دودد ش یدد م بودد محس ارردد ضا و رردض نیز ضعر هتک که ستا آن ح  بلکه نیست صحیح
 به گرچها دشو ییگرد اریخو و نکوچک شد باعث که فعلی نیز. دارد  لتد آن بر هسَمُر یتروا

 آن مانند دشو کتر مخاطب به بتدددنس نیست شایسته که باشد دیعا تفارتعا برخی کتر سبب
 میباشد امحترا طسقاا و وبرآ به ارضرا انعنو در خلدا نیز ردمو ینا ینکها چه. گفتیم که ستا
 (309، ص1، جیۀھلفقا ینولعناا ح،لفتاامیرعبد ،غیامر)...

 رددص شهید هددعقی از ا تردب ایهدمرتب یدحت ینوعنا صاحب هیدگاد دمفا میبینیم چنانچه
 ردمو ندیا حادمیرفت مودمرح لکن نددانمی ارضرا از قیامصد را امحترا کتر رصد شهید ایرز. ستا
 .نددامی ارضرا و رضر لمشمو نیز را

 معتقد صاحبش به بمغصو لما نندداگرزبا وملز یترمحو با مبحثی در نیز ارکمد صاحب
  هدد ینکا ردد مگ دودد ب اهدد خو بدد جهم وا زبا باشد مالی رضر یک موجب نیداگرباز ینا گراست»ا

 یگرد قحقو بر وبرآ و نجا حف  ایرز. نیست جبوا رتینصوا در که دشو مالی غیر رضر یک باعث
 ،یوس  بن حمدا سید ری،نسااخو)» باشد سلناا ح  جمله از ق،حقو ینا گرچه دمیشو ممقد
 رضر مفهدوم  نیز یگرد هانفقی از ریبسیا (209، ص5ج، افعدلنا ردمختص حشر فی ارکلمدا جامع
 عن ءلغطاا کش  ،خضر بن جعفر ء،لغطاا کاش د)دنا تهدنسدا وبرآ در رضر یا یمعنو رضر شامل را
، 22نجفی، محمد، جواهر الکالم فی شدرح شدرایع ا سدالم، ج    و  76اء، صلغرّا لشریعۀا تماھمب
 و سائلر ،شتیانیآ زایمیرو  477 ص ،لرسائلا حشر فی لوسائلا ث او ،موسی ی،تبریزو 166ص
 (151، ص2ج ار، ضر و ر ضر ۀقاعد ،لدینا ءضیا ،قیعراو  230، ص2، جئدالفوا بحر

 ندد یا دیگدری،  تدد ماکر هتک به نسبت رضر لشمو بر مبنی نگاربز ینا سخن شپذیر با
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 که ریطو به شتدا دھاخو دبررکا نسانیا متاکرجرم انگداری رفتارهدای نداقض    بادب در هددقاع
البته مشدروط بدر    .دبو اهدخو هقاعد همین بشر ادفرا تدماکر هتک از نهی ادی نفی یلّهاد از یکی

 حکم ضعوا ندابتو ر ضر هقاعد ینکها .باشد رعشا بر یتودمحد ضعو به درقا ر ضر هقاعدآنکدده 
 ،ستا یکیفر خلهامد در لیاو صلا یک انبهعنو آن یگیرراکدد  هدب ایردب طردش نخستین ،باشد
  هدد ب ادما ؛ستا ریضر حکم شتندابر میکند ر ضر که ریادک ادتنه ،ردحاض لحا ئتاقر در ایرز
 کند.  خلهامد باید ارقانونگذ ادکج در ددگوی یدنم ابیدیجا رودط

 به  رردددددد ض هقاعد از که دارد یتفسیر به بستگی رمذکو هقاعد دنِبو حکم فعِرا یا ضعوا
 ح،لفتااعبد میر ،غیاد)مردکنن  یدم یردتفس ارکغیرمتد رضر نفی به را آن که کسانی. یدآمی عمل
 نفی به ر ضر یردددتفس از ادددمامیکنند.  اجستخرا را حکم ضعو آن از اًدددطبیعت (304ص ،ینوعنا
 .یدآنمی بر تثباا ،نفی از غیر ریضر حکم

 در مبهاا مانندو مواردی  ر ضر هقاعد دکررکا وجود تفاسیر متعدد و نیز اختالفات مبنایی در
 ، ،ندزنمی ییگرد به مستقیمی رضر ماًولز که فعالیا تیذا قبح یا ی،یگرکرامددت د به رضر ممفهو
ی رفتارهددای ندداقض کیفر خلهامد عیتومشر یمبنا گیدبهسا را آن انبتو که دمیشو ینا از مانع

 ولی می توان جایگاه آن را در جرم انگاری مطاب  فرآیند روش فیلتریندگ  نست دا کرامت دیگری
 رعبو فیلتر سه از باید مجر به نشد تبدیل ایبر بحث ردمو رفتار ،پا یش یندافر در تبیددین نمددود.

 Schonsheck, J, Onست)ا هشد رینگام اجر موجهی رهطودددب تدددگف انودددبت تا کند

criminalization, Kluwer, Dordrecht-Boston-London-p66کده   تدنخس ( فیلتر
 ارقتدا وقلمر در بحث ردمو رفتار یاآ کهمدی پدردازد     عودد موض ندد یا هدد ب فیلتر اصول ندام دارد  

 عموضو ینا ستا هاضپیشفر فیلتر که دوم فیلتر در ؟خیر  اددددددددی دمیگیر ارقر لتدو خالقیا
 هداخو یکیفر بیراتد با مقایسه در یغیرکیفر یهااربزا به توسل ادددیآ هدددک ددددش هداخو سیربر
 یعنی م،سو فیلتر در ؟خیر یا هدد کاهش قبولی قابل سطح به را رمذکو  رادد فتر عیودد ش تدنساتو
 و دودد ی شدد م هدختداپر یردکیف نیناقو ایجرا و تصویب یپیامدها سیربر به ،ادهدکررکا ردفیلت
 فیلتر در ینکها غمربه ر ضر هقاعد. یدآمی عمل به پیامدها آن از هدای فاید هزینه لدتحلی کدی

 همانند ندامیتو ،ستا تمسکو میکند توجیه  یردنر انیدمب  سادسابر  را ریادنگم اجر که اول
 ،مرتضی شیخ ری،نصاری)اضر حکم نفی به ر ضر یرددددتفس طب  بر کند. عمل مسو و دوم فیلتر
 (134ار، ص ضر و ر ضر هقاعد ،حسینى على سید ،سیستانى و  535، ص2ل، ج صوا ئدافر

 خرینآ رینگام اجر که لیلد ینا به  ادددی دودددش رضر موجب که کند ضعو قانونی نباید ارقانونگذ
 و پیامدها که لیلد ینا به یات( وضاومفر ردد ت.)فیلتدد سا دهودد نب کلدمش آن با ردبرخو در حلراه

 هددد قاع ندیا آنکه نتیجه ها(دکررکا ست.)فیلترا هدگرفت هددیدنا را ریادنگم اجر عملی یهزینهها
ر که می تواند در کنار قواعدد  جباا عیتبخشونه مشر و ستا دیفر آزادی هکنندودمحد ددعاقو از
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    دیگری نریر اخالق گرایی تکمیل گردد.

 اخالق گرایی (2-2-4
 نددارد  وجدود  اخدالق  و حقوق میان ضروری رابطه یک تحلیلی و مفهومی لحاظ به چه اگر

 قضداوتی  در جامعده  افراد که داد راه جرم حوزه به  را سرزنش رفتاری اصل می توان مفهوم ولی

 .کنند سرزنش و تقبیح را مرتکب رفتار اجتماعی و اخالقی
 توجیده  برتدر بدراى   عندوان ارزش  بده  انسانى کرامت بیرونی، واقعیت در و وجودی لحاظ به
 تدرجیح  و هدا  ارزش همده  تدر  وسدیع  مشارکت امکان عنصر، این. است شده توصی  بشر حقوق
 . سازد مى فراهم اجبار جاى به را سازى متقاعد

 ضدروری  نسدبتی  وکرامت مداری، اوست اختیار قدرت از برخاسته که انسان فاعلیت میان 

 هم که موجودی یعنی، فاعل اخالقی .را فاعل اخالقی بنامیم آدمی شود می موجب و دارد وجود

 بددین  است. این، الزامی خود و شأن اخالقی دارای هم و است انتخاب ح  و اختیار قدرت دارای

قلمرویدی از بایددها و    و دهدد  مدی  را تشدکیل  او اخالقدی  پایگاه آدمی، اختیار قدرت که معناست
   آورد. می پدید او نبایدها برای

 ،کرامدت اندسانی بده عندوان یدک واقعیت اخالقی انسان شناسی،با توجه بده بحث هدای 
می توان از آن به عنوان راهبدرد ندوین   که بده شدمار آورد  یکی  از مبانی مهدم نردم اجتمداعی 

 ًًمبارزه با جرم یاد کرد و حکومتهدا در ایدن بداره و یفدۀ سرنوشت ساز و حیداتی دارندد و اساسدا
ارزیابی کرد.  کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن مدشروعیت حکومتهدا را نیدز بایدد بدا رعایدت

اندد. ایدن     موضوع تغییر گسترۀ جرم انگاری را به میان آورده در همین راستا، برخی اندیدشمندان
سیاست مدرن سازی و سیاست حمایدت،  نامگدذاری شددده اسددت،      تغییر گستره که بده عندوان

 )دلمداس مدارتی،  .یانجامدد مانگداری   راهبدردی اسدت کده همزمان به پیشروی و پسدروی جدرم  
امدروز،  ( زیرا 72، ص1مترجم: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نرام های بزرگ سیاست جنایی، ج

کیفدری   بشر به انددازه ای از بلو  فکری دست یافته است که در قانونگدذاری و وضدع مقددررات 
نیدز  ،شود می هدای اخالقدی یداد های عینی کده از آن بده عندوان واقعیت به یک رشته موضوع

 قانونگذاری نیست.  توجده دارد و تنهدا خواسدت و انتردارات جامعده مدالک
انسانی اسددت کدده از بنیادهددای نرددم اجتمدداعی       کرامدت اندسانی یدک ارزش اخدالق

که در  جوامع در اثر مطالعات و پژوهشهای جرم شناسدی  شدمرده مدی شدود. باید توجده داشدت
رای حف  نرم و حمایت از کرامت انسدانی بهدره بدرده نمیشدود، بلکده      ب تنهدا از حقدوق کیفدری

بده ندام سیاسدت جندایی اسدت کدده در راسددتای        » کل«به عنوان جزئی از یک  حقوق کیفدری
نرم اجتماعی و حمایت از کرامت انددسانی و بدده عنددوان ضددرورت از آن بهددره       نگدهداشدت

به عنوان شیوۀ مبارزه با جرم  «کل«فری بلکه از آن میشود. از این رو، باید نه از حقوق کی گرفتده
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جسدت وجدو و    و نگهداشت کرامت انسانی یداد کدرد و نداگزیر سیاسدت جندایی را از منرددر آن 
 تدوین کرد.  

امروزی  از آنجا که نگهداشت کرامت انسانی یکی از بنیادهای نردم اجتمداعی در جوامدع  
دار  رم را عملی دانست کده تنهداوجدان عمومی را جریحهاست، دیگر نمیتوان همچون دورکیم ج

( و این نیدز  93، صشناسی چیست مجرم کیست، جرم ،دورکیم به نقل از دانش، تاج زمانمیکند )
بنیاد حقوق کیفدری تنهدا نگهداشدت تعداون و همبددستگی در تددشابهات        پذیرفتده نیدست کده

 ،دورکیم به نقل از دانش، تاج زمان)باشدد مکانیکی و احساسات عمومی جامعه  جمعدی و تعداون
( بلکه رفتارهای فردی که ناقض کرامت انسدان اسدت    98ص شناسی چیست، مجرم کیست، جرم

 مورد جرم انگاری قرار می گیرند هر چند مالک و مبنای آن،حف  نرم جامعه نباشد.
ا موضوعی اخالقی با توجه بر اینکه از کرامت در علم اخالق مکررا بحث شده و آن ر البته 

 با باید مقنن و کند نمی موجه را آن انگاری جرم تنهایی به رفتار یک بودن می دانند اما غیراخالقی
 وف  که هدفی تنها .کند تلقی جرم را عملی بودن، غیراخالقی صر  از غیر معیارهایی از استفاده

 نمدود،  اعمدال  آنهدا  اراده خدال   بدر  متمددن  جامعده  یک افراد تک تک بر را قدرت توان می آن
 است. دیگری به ضرر ورود از جلوگیری
زیدرا  . باشدد   ضدرر  قاعدده  باید انگاری جرم مالک اخالق، الزام خاص موضوع خصوص در

عدم دقت در این مقوله می تواند موجبات نقض اصل قانونی بدودن جدرایم و مجازاتهدا را در بدر     
 شدوند  تعری  دقت به است ممکن که آنجا تا جرایم کند می داشته باشد. چرا که این اصل ایجاب

. نیسدت  جدرم  عملدی  چه و است جرم عملی چه بگوید پیش از نسبی قطعیت با بتواند ک  هر تا
 از پد   جامعده  هیدأت  اگدر  عملدی،  هر که است این صر  گرایی اخالق اعمال نتیجه آنکه حال

 اسدت،  سدازی  موجده  مستلزم انگاری جرم . شود تلقی جرم تواند می بداند، غیراخالقی را آن ارتکاب
 محددودیت  موجدب  سدو  دیگر از و شود می عمل آن مرتکبین مجازات به منجر سو یک از چراکه
 صدر   بده  بندابراین . شدوند  نمدی  عمدل  آن مرتکدب  مجازات، ترس از که شود می افرادی آزادی

 د یدل  بایدد  بلکه کرد؛ مجازات و تلقی جرم را آن توان نمی متعار  اخالق با عمل یک مخالفت
 .نمود ارائه انگاری جرم این سازی موجه برای دیگری

 قاعده فقهی مستقل (4-2-3
 وحقوق فقه حوزه به تواند می نیست، بلکه واخالقی عقلی موضوع یک صرفاً انسان کرامت

 شود. مطرح فقهی احکام استنباط درجریان وفراگیر عام فقهی ی قاعده یک ودرغالب وارد
ح  و تکلی  برشدمرد و سدپ  مدی تدوان      منط  اولیۀ  توان به عنوان نرامکرامت را می 

 دقید   تقریدری  طالیی جرم انگاری کرامت مددار،  قاعدۀ برای شروطی و کرامت را با آوردن قیود
 طالیدی  قاعددۀ  این  کرد. بیان را  طالیی این قاعدۀ مختل  صور و ها گونه گاه آن و معرفی نمود
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 قبدال  در فدرد  رفتدار  مدورد  در کرامت و حرمت نقض آن است تنهدا که همان قاعده وجوب حف  
 بلکه می تواند رفتارهای فرد نسبت به خود را نیز دربر گیرد. ایدن قاعدده    رود، نمی کار به دیگری
 این قاعدده مدی تواندد بده     عبارتست از احترام به انسان از این نرر که انسان است.  شمول جهان
 اجتمداعی  اخالقی، حقوقی، های نرام در اساسی و ژر  تأثیرات ساز، جهت راهبردی اصل عنوان

 . گذارد جای بر فرهنگی اجتماع و

 باشد مطرح فراگیر قاعده ی یک هم آن فقهی، قاعده ی عنوان به می تواند انسان کرامت

 بدا  حکدم  آن شد، انسان کرامت اصل مخدوش شدن باعث حکمی اجرای جا هر معنا که این به

 تیذا ممقا ینا و ستاخد خلیفه ننساا .شود تعلی  یا و کنترل کرامت محدود، قاعده ی به استناد
 ضیرعا رموا ینهاا دد،گر نفی یخونریز و دفسا قبیل از فعالیا با که نیست یچیز ،جانشینی
 ارقر نشزسر ضمعر در نچهآ ؛نمیکند وارد ننساا لهیا خالفت ممقا به خللی هیچگونه و هستند
 او ذات از ننساا فعل و ندز می سر او از که ستا فعلی و رفتار بلکه ،نیست ننساا دجوو د،میگیر
 ،شخص فعل قعوا (در167ی، صجواخو محمد: مترجمت، حا، فتولدینامحی ،عربی بن)ا ست.اجد
وزیری،مجیددددددد و شت.)دا هداخو هم زاتمجا و ستا دهبو مجرمانه ن،ماز آن در او رفتار و مجر

 (162-139، صصمتاکر فقهی هقاعد ساخت عابدی، محبوبه،
 صمنصو عداقو از ،ندامیتو هقاعد ینا ،... و عقل ،سنّت ب،کتا از لّهاد مجموعه به توجه با

 تیاآ و دارد هقاعد بر  لتد حتاًاصر «... آدَمَ  بَنی کَرَّمْنا لَقَدْ وَ »ییهآ و باشد تیاروا و تیاآ از
 ،نهایتاً نباشد صمنصو هقاعد چنانچه لیو. دارد دجوو  لتد ایبر رمذکو یۀآ یدؤم هم ییگرد

 حاکم صلا ،متاکراین قاعده بیان می دارد ست. ا تیاروا و تیاآ از جمستخر دیصطیاا ه یقاعد
 لیلید که جایی تا و دمیشو تلقی لیهاو صلا متاکر تفسیر ینا سسااسدددت. بدددرا  محکاا همه بر
 صلا مانند متاکر صلا رتصو ینا در د،کر حکم آن یمبنا بر باید ،باشد شتهاند دجوو آن  خال
 را شخص دنبوا مبر ارد،ند دجوو مجر تثباا ایبر لیلید قتیو تا که باشد می باحهو ا ئتابر

 حکمی هر و ستا محکاا ه یکنندلکنتر و هکنندودمحد ،متاکر صلا ،مبنا ینابا  تأمینمیکند.
 متاکر حالت ینا در. ددمیگر تعلی  و ودمحد ،بینجامد متاکر شددددنوش مخد به آن ایجرا که
  .دبو هداخو معا و گیرافر صلا یک

 شد نبیا نچهازآکند.  تثباا را آن  خال لیلید مگر نددار متاکر نسانهاا همهبندددددددابراین 
 ،تحقیر ،تبعیض گونه هر مخال  متاکر هقاعددکدددده کر طستنباا را متاکر فقهی هقاعد انمیتو
 تحیا مهز  که نسانیا قحقو کسب در ممانعت گونه هر یا و ستا نسانیا قحقو ءعطاا در وتتفا
 نمیا در جتماعیا جحرا مصلحت یا و عقالنی لیلد مگر ،میباشد ،ستا ننساا جسمانیو نیروا
 (156-152د.)همان، صصشو امقدا نقانو سساابر باید هم آن که باشد

بنابراین جرم انگاری مواردی نریر مثله کردن و یا هتک حرمت مردگدان را مدی تدوان بده     
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 او حیدات  و زنددگى  زمدان  به تنها مسلمان احترام رعایت راحتی با این قاعده توجیه نمود. وجوب
 از پ  و مرگ حال در او احترام که دارند تصریح امر این بر روایات برخى بلکه شود، نمى محدود

 گیدرد. در اسدالم   قدرار  هتدک  و اهانت مورد نباید و است زندگى زمان در او احترام همانند نیز آن
 هتدک  آن در دهد، زیرا نمی را کردن مثله اجازه کسی هیچ به و نموده حرام را انسان کردن مثله

 گیرد صورت توهین آن به نباید است کرامت دارای انسان اعضای و است انسانی کرامت و حرمت
 منهدال  بدن  حجاج حدثنا»: است روایت البخاری صحیح در قرار گیرد. چنانچه پا زیر آن کرامت و

 علیده  اهلل صدلى  النبدی  عدن  یزید بن اهلل عبد سمعت قال ثابت بن عدی أخبرنی قال شعبه حدثنا
، 7البخداری، ج  صدحیح  اسدماعیل،  بن محمد جعفری، بخاری«) والمثله النهبه عن نهى أنه وسلم
 در کسدی  هیچ به هم استثنائی هیچ و شده نهی کردن مثله از صراحت به حدیث این ( در192ص
  .شود می گرفته نادیده انسان اعضای کرامت مثله در زیرا. ندارد وجود آن

شدود آن حضدرت    ای را بریده بود سئوال مدی  درباره کسی که سر مرده از امام صادق )ع(» 
فرماید: انّ اللّه عز وجل حرّم منه میتاً کما حرّم منه حیاً فمن فعل بمیت فعالً یکون فدی مثلده    می

شدیخ طوسدی،   و  347، ص7محمد بن یعقوب کلینی، الکدافی، ج  «)احتیاج نف  الحیّ فعلیه الدّیه
اوند سبحان مرده مسدلمان را همچدون زندده وی محتدرم قدرار داده      خد (؛273، ص10تهذیب، ج

جدان فدرد زندده را در معدرض      ،است. پ  اگر کسی در مورد میت کاری انجام دهد که مانند آن
 قطع رأس المیدت أشدد مدن قطدع رأس الحدیّ      »آمده است بپردازد. یادیه هالکت قرار دهد باید 

عقوبت بریدن سر مرده از قطع سر انسان زنده ؛ (348، ص7محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج«)
تدر   شدیدتر است. روشن است منرور آن نیست که بریدن سر مرده از بریدن سر شخص زنده مهم

اندد منردور    و دیگران گفتده  و شیخ صدوق تر بلکه همان طور که  است و مجازات و دیه آن فزون
 محمددبن حسدن،   شیخ طوسی،)تأکید بر اهمیت حرمت مرده مسلمان و عقوبت اخروی آن است.

 (117، ص4مدن  یحضدره الفقیده، ج   محمددبن علدی،   شدیخ صددوق،   و  272، ص10تهذیب، ج
 نهمچو  میّت حرمت و هندز قتل از شدیدتر دهمر سر قطع«سدت: همچنین در جایی دیگر آمدده ا 

   (328، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، صعاملی )حر»ستا هندز شخص حرمت
 نشستیم اما ما می دادند، عبور ما کنار از را یهودی یک جنازه :می کند نقل عبداهلل بن جابر

 یک یهودی آن از جنازه آن کردیم عرض پیامبر)ص( به .کردند قیام جنازه احترام به )ص( پیامبر

 محمد جعفری، نمایید.)بخاری قیام کردید مشاهده را جنازه ای که هنگامی :فرمودند بود. حضرت

 (  87، ص2البخاری، ج صحیح اسماعیل، بن
 پیکدر . نهداد  حرمدت  مردگدان  جندازه  بده  باید چرا که است این شود می مطرح که پرسشی

 احتدرام  بده  نیدازی  چده  دیگر است، شده محروم  اهری ادراک و احساس هرگونه از که ای مرده
 تدوان  مدی  امدر  سه در( ص) اکرم پیامبر فرموده به توجه با را جنازه به احترام اساس. دارد زندگان
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 رضدا  سید ک:. ر ).انسانی نف  شر  و مرگ وحشت فزع جنازه، با فرشتگان حضور: کرد خالصه
 (44ص انسان، ذاتی کرامت عرفانی مبانی فیض،

حدال   هدر  به دارد. بودنش انسان جهت به انسان حرمت از نشان روایت است روشن چنانکه
از  نشدان  ایشدان  انکداری  استفهام طرفی از و میت به نهادن حرمت از نشان خدا رسول برخاستن
 .دارد انسان برای حرمت وجود

 ینا مندع  بر مبنی یاتیروا و اعمال زشت دیگر نریر زنا بر میت نیدز وجدود دارد   عقوو رتصو
 ناز او با ،نیز قبر نبش با که نددبر لملکاعبد بن مهشا دنز را کسیاعمال وجود دارد.آمدده اسدت  

 به یگرد ای هعدو  نشد کشته به ه ایعد د،فتاا  ختالا نهاآ بین حکم دادن در. دبو دهکر
: نددفرمو نیشاا. شد السؤ ردمو ینا در دق)ع(صا مماا از. نددبو معتقد مرتکب نشد هندزاسو

 او ستد باید ،میت سلبا درآوردن و قبر نبش خاطر به. ستا هندز حرمت همانند میت حرمت
 محصنه غیر ناز گرا و دشو جمر ،ستا هشد محصنه یناز گرا. دشو اجرا او ردمو در ناز حد و قطع
 هدانخو او شامل حد ،کند ناز دخو میت زن با شوهر گرا و دشو زده قشال ضربه صد ،باشد
 (357، ص14ن، جهاذألا دشاإر حشر فی نلبرهاا و هلفائدا مجمعاردبیلی، شد.)

 اجراى و شرعى ضوابی از خارج که کند مى ایجاب  بنابراین، قاعده ی حف  کرامت انسانی
 .نیاید وارد انسان، پیکر بر اى صدمه اسالمى، مقررات و قوانین چهارچوب و الهى حدود

 بدراى  ولگردی و تکدی گری نیدز بایدد گفدت، قدرآن     همچنین در توجیه جرم انگاری جرم
. کندد  مدى  تشدوی   گریدزى  بیهدوده  به را ها انسان کرامت، از پاسدارى و منشى کرامت گسترش
 کده  افدرادى . دهدد  مدى  قدرار  تهدیدد  مورد را انسان کرامت و شخصیت بیهوده، و پست کارهاى
 هدایى  انسدان  معمدو ً  پردازند، مى ارزش کم یا و ارزش بى کارهاى به و دارند ناهنجار رفتارهاى
 داده به همدین دلیدل اسدالم دسدتور    . دهند نمى بها خود حرمت و شخصیت به چندان که هستند
 عددالت  بالغی، )صدرالدین.گردد پیراسته انگیز شهوت عوامل و موجبات از اجتماع محیی که است
 (188ص  اسالم، در فضا و

گذرا به فهرستی از جرایم در اسالم، به دسته ای از ناهنجاری ها بر می خدوریم   یدر  نگاه
مبنای جرم انگاری  تبیینمساحقه و..در  لواط، که تحت عنوان روابی نامشروع قرار دارند نریر زنا،

ارتباط آنهدا بدا نقدض    این رفتارها که نوعی بی بند و باری و آزادی های خال  شرع می باشد به 
هدا،   گرچه بر مفاسد اجتماعی جرایم جنسی مانند اخدتالط نسدل   سانی بر می خوریم کهکرامت ان

های دینی بدر   کید اصلی آموزهأکید شده، اما تأسرپرست ت اختالل در نرام توارث، و تولد اطفال بی
 اگدر . بندابراین  می باشدد  است که ناقض کرامت انسان قبح ذاتی و فاحشه بودن این گونه اعمال

 مرتکدب  و آورد روی حدالل،  راه وجدود  بدا  حدرام،  راه از جنسدی  غریزه ارضای به معهجا از فردی
 نهداده  پا زیر را خویش بشری ارزش و انسانی کرامت حقیقت در گردد، محصنه زنای مثل جنایتی
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 بده  اسدالم  و حکدیم  شدارع  لدذا . است نموده پایمال نیز را خود نوعان هم کرامت آن، موازات به و
 است نموده وضع مقرراتی انسانی، جامعۀ و انسان کرامت حف  برای الهی، دین ترین کامل عنوان
  .گردد می اجرا خاص، مورد در ای ویژه شرایی با آن، به رسیدن آسیب صورت در که

خداوند متعال در تعلیل جرم انگاری جرایم جنسی مستوجب حد از شیوه ارجاع به فطدرت و  
 اعمال گونه این و کرده اشاره لواط و زنا بودن غیراخالقی و زشتی و برطبیعت انسان بهره جسته 

» درباره زنا فرموده است: مثالً است شمرده نیکوکاران روش با مغایر و انسانی فضایل خال  بر را
به زنا نزدیک نشوید؛ چه آن کاری بد  زشدت و   « إِنَّهُ کانَ فاحِشَۀً وَ ساءَ سَبیالً   وَ   تَقْرَبُوا الزِّنى

 بِهدا  سَدبَقَکُم  مدا  الفاحِشَۀَ أتَأتونَ لِقَومِه قالَ إذ لوطاً و»( و یا 32اسراء:  و 15) نساء: است. بد راهی
 الخَبائِدثَ  تَعمَدلُ  کانَت الَّتی القَریَۀِ مِنَ نَجَّیناهُ...  لوطاً و»( و  80و 7اعرا :) «العالَمین مِنَ أحَدٍ مِن
 (74و  21انبیاء:) «فاسقینَ سَوءٍ قَومَ کانوا إنَّهُم

 این تأکید شارع مقدس در قانون اساسی اسالم بهترین شیوه بیان زشتی ایدن رفتدار اسدت.   
هدا، اخدتالل    اگر قرآن مجید علت جرم انگاری زنا را برخی از مفاسد اجتماعی، مانند اختالط نسل

قی این عمل های اخال کرد ممکن بود جنبه سرپرست و ...، ذکر می در نرام توارث، تولد اطفال بی
 و زشتی ذاتی آن کم اهمیت تلقی شود. 

از این گفتار خداوند که می فرماید به زنا نزدیک نشوید، زیرا آن کار زشت و راه بدی است، 
، یعنی الزام بده پرهیدز از زندا، بدر     «باید»می توان استنتاج کرد که دست کم در  اهر این گفتار، 

بده زشدتی   پرهیز از زنا،  انسان ها به وردگار برای الزام زنا مبتنی شده است. در واقع، پر« زشتی»
استناد کرده است. از این گفتار خداوند استفاده می شود که بدی و زشدتی زندا امدری     اخالقی آن

   ذاتی است و نمی توان با عنصر رضایت که امروزه در غرب رایج است آن را زایل کرد.

 بده  اشداره  در «سَدبیال  سداءَ  وَ فاحشَۀً کانَ إنّهُ  الزِّنى ا تَقرَبو وَ» آیۀ تفسیر در مُغنیه مرحوم 
 فروپاشدی  موجدب  اینکه مگر نیافت رواج جامعه ای هیچ در زنا: »می نویسد زنا بودنِ غیراخالقی

رکیک  از که ب  همین زنا، زشتی در. نسل هاست اختالط باعث زنا، سویی از شد، خانواده کانون
 دار تهدران،  الکاشد ،  تفسیر محمدجواد، مغنیۀ،«)می باشد سرزنش و ناسزا بیان برای الفاظ ترینِ
 خی از اخالقی و رفتاری انحرا  زنا،» دیگری می نویسد: ( نویسندۀ42، ص5ج اإلسالمیۀ، الکتب
 در تا است کرده ترسیم ازدواج قالب در مرد، و زن میان جنسی روابی در خداوند که است اعتدالی
، 17ج القدرآن،  وحدی  مِن محمدحسین، سید ) فضل اهلل،.«شود برقرار توازن نوعی اجتماعی، نرام
 (77ص

 شدتاب  از حتدی  حیثیت و جلوگیری از نقض آشکار کرامت انسانی، و آبرو حف  برای اسالم
 دانسدته  دشدوار  را زندا  عمل شدن ثابت های راه و نموده خودداری زناکاران، ح  در حد اجرای در

 سدورۀ  از 23 آیدۀ  در جایی دیگر در تفسیر. نشود متهم گناهی چنین به کسی المقدور حتی تا است
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مدی   یداد  مصدر  عزیز همسر نامشروع خواستۀ برابر در یوس  حضرت مقاومت از که آنجا یوس ،
 (182، ص4ج نور، تفسیر ) قرائتی، محسن،.«است ناسازگار انسانی کرامت با زنا: »آمده است کند،

 از دفداع  باشدد،  صدحیح  نسَدب  ارزش از دفاع که آن از نیز بیش عن  به زنای جرم انگاری
 اهتمام و حساسیت نمونۀ نیز عن  به زنای برای اعدام شدید کیفر پیش بینی. است انسان کرامت

 .است انسان کرامت  به

بنابراین تعلیمات دینی به هیچ رو با نفی زشتی انحرافهای جنسی و حتی کاستن از قدبح آن  
کید بر مسؤولیت اخالقی و کیفری مرتکبان أها و ت اثبات قبح ذاتی آنمواف  نیست، بلکه در صدد 

، تنهدا نردم   این دسته جرایم انگاری و در نتیجه مجازات جرایم جنسی است. در واقع، مبنای جرم
هدای   اجتماعی نیست؛ از این رو حتی اگر فرض شود بتوان همه آثار منفی جرایم جنسی در عرصه

و  ها و... را از میان برداشت، اما قبح ذاتی و غیدر اخالقدی بدودن    نسلاجتماعی، بهداشتی، اختالل 
 .ها گرفت توان از آن این گونه اعمال را نمی ناقض کرامت بودن

در خصوص توهین به دیگران نیز بیشتر از آنکه ورود ضرر در بین باشدد قدبح اخالقدی آن    
عقالنی سامان یافته است و از آن جایی که احکام اسالمی بر اساس فطرت و اصول مطرح است. 

ییدد و امضدا   أهرگونه مخالفتی را با احکام و مستقالت قطعی عقل را بر نمی تابد، حکم عقدل را ت 
« کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و بدالعک  »می کند؛ زیرا بر اساس قاعده معرو  و معتبر

و کرامت انسانی بر  شریعت اسالم نیز حکم عقل به قباحت تحقیر شخصیت و اهانت به شخصیت
 .نمی تابد

از نسبت دادن کار خال  عفت و اخالق و انتساب ناروای زنا و لواط به  همچنین در اسالم،
به شدت منع نموده و آنرا جرم دانسته است و نسبت دهنده مستح  « قذ »دیگری تحت عنوان 
،  41جا  سدالم،  فدی شدرح شدرایع      جواهر الکالم.)نجفی، محمد حسن، هشتاد تازیانه می باشد

از همه با تر اینکه در این کیفر و عقاب، آگاهی مقذو  از درک معنایی که به او نسبت ( 402ص
بواب حدد  ، ا2 باب ، وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، محمدبن حسن )داده شده است، شرط نیست.

 (القذ 

 نامشدروع  روابدی  بشدرى  جوامدع  در که نیست معنا بدان زن تهمت افراد مجازات به فرمان
 خداوندد  کده  معناسدت  بدان بلکه ندارد، اطالع روابطى چنین وجود از خداوند یا و گیرد نمى انجام
 زشدت  یک مخرّب آثار و بیند مى امور این داشتن نگه پوشیده در را افراد اجتماعى زندگى درستى
 و کرامدت  اولدى  در زیدرا  داند؛ بیشتر مى مانده پرده در کارى زشت هزاران از را شده آشکار کارى

 زشدت  فقی دومى در و گردد مى دار خدشه جامعه کرامت و شخصیت آن تبع به و افراد شخصیت
 باشدند،  تر شکن حرمت و شوند آشکارتر چه هر ها کارى زشت و کند مى پیدا تحق  پنهان کارى
  .کند مى کمک آن گسترش نتیجه در و عادى رفتارهاى به کارى زشت تبدیل به بیشتر
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 نتیجه گیري
کرامدت   حد   بده  توجده  داشدت  اشارت بدان دین مبین اسالم منرر از توان می که را آنچه
 کده  اسدت  موادی از تر دقی  بسیار و است حیوانی و  اهری حیات حف  از فراتر که است انسانی 

 محددود  حقدش  اینکه نه انسان یعنی آن؛ و است آمده المللی بین های اعالمیه یا جهانی قوانین در
 حد   و اسدت  مدادی  حیات از تر وسیع بسی او ح  بلکه است، حیوانات سطح در و مادی حیات به
 انسدانیت  مسدیر  در را خویش وحیانی و معقول حیات و تحصیل را کما تی معنوی، جهت در دارد
 می شمار به انسان ماهیت های مشخصّه ترین مهم از یکی انسانی، بخشد بنابراین کرامت ارتقاء
 . رود

در این میان، یکی از راهکارهای حف  ح  کرامت، جدرم انگداری رفتارهدای نداقض حد       
کرامت انسانی است که مبتنی بر مبانی چندگانه ی اصل  ضرر، اخالق گرایدی، پددر سدا ری و    

 اصول و مبانی قانونگدذاران  قاعده ای بسیار مهم تحت عنوان قاعده فقهی کرامت می باشد. این

 بده  را انگداری  جدرم  تدا  می کند ملزم را آنان و منع رفتارها گسترده و دلبخواه یانگار از جرم را

دارد.  پدی  و یا قبح اخالقی شدید در شدید سرزنشی و صدمه رفتار، یک که سازند مواردی محدود
 در لدذا  .است افراد های آزادی و حقوق فراروی محدودیت ایجاد مداخله و نوعی انگاری جرم هر

 سیاسدتگذاران  مشدغولی  دل افدراد،  کرامدت  و حرمت از پاسداری کرامت محور که کیفریِ حقوق

 آزادیهدای  و حقدوق  از حمایدت  در مصلحتی چنان باید انگاری جرم مورد از هر در است، کیفری

 داشته چیرگی ها آزادی و حقوق این کردن محدود از ناشی مفسده بر باشد که داشته وجود افراد

 باشد.
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 مقاله: پژوهشینوع 
 265 - 278صفحات  

  کیونیو رابطه آن با کرا یستیاخالق ز
 یو حقوق یاز منظر فقه

 

 1 یفاطمه مهدو
 چکیده

بشر همواره بدنیال جاودانگی است و علم پزشکی یکی از علومی اسدت کده بده سدالمت و     
. سرمازیسدتی اسدت  یکی از مسائل نو هور در علم پزشکی، انجمداد و  . اندیشد جاودانگی بشر می

این علم با انجماد بدن انسان، سعی در احیای دوباره انسان بعد از گذشت چندین سال دارد و نیدز  
مراکزی هم در برخی از کشورهای جهان وجود دارد که تعهد می کند کده بددن  فدرد را منجمدد     

اد معیارهدای  هدای ایجد   . یکی از مهمترین روشها به زندگی برگردانند  کرده و بعد از گذشت سال
پزشکی زیستی در چارچوب حقوق بشدر اسدت. بدا فدرض      مشترک پزشکی زیستی وحدت اصول

 کند، این اخالقیات جهانی جهان تکثرگرایی فرهنگی به عندوان  ایفاء می نقشی که حقوق بشر در
مدی شدوند،    استراتژی مناسب به نرر می رسد. عالوه بر استانداردهای کلی که به تددریج ایجداد  

خاص وجود دارد: مداخله در  گسترده در مورد وضعیت اضطراری پی شگیری از دو مسأله اجماعی
تحلیلدی تنردیم شدده و بده      - این مقاله بده روش توصدیفی  . سازی انسانی زنجیره سلولی و شبیه

موضوع جواز و عدم جواز این روش پرداخته و نیز در صورت جواز و یا عدم آن، به آثدار و تبعدات   
نتیجه آنکه با فرض جواز و نیز فرض زنده دانستن شخص منجمدد،  . پردازد ن میفقهی حقوقی  آ

آثار فوت، نکاح، اجرایی شدن وصیت، حال شدن دیون و عقود یا قراردادها قابل اجرا نیست، و در 
بده عددم    نی. قدائل شدود  شرایی مشابه نریر غایب مفقود ا ثر از جمله تعیین امین و قیم عمل می

و  نده یزم نیدر ا یاتیسنت به روا در« حرمت قتل نف « »در مهلکه یاز القا یهن» اتیجواز به آ
به جواز  نیقائل اند. نموده استد ل به حکم عقل نیعدم جواز اضرار به خود و همچن اتیروا به زین

 ی ضدرار فد   ضدرر و  » مانندد  یاتیدر سنت به روا« اًعیالنَّاسَ جَمِ ایفَکَاَنَّما اَحْ اهایاَحْ نْمَ » هیبه آ
نسبت به ادله  ییبا تحق  شرا کیونیادله جواز کرا اند. به حکم عقل متمسک شده زین و« ا سالم
 .برخوردار است یشتریاز قوت ب جواز عدم

 واژگان كلیدي
 .حقوقی، شبیه سازی انسانی –فقهی  جواز و عدم جواز، تبعاتی، ستی، اخالق زکرایونیک 
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 طرح مسأله

زیستی، یخ زیستی هر کدام از این مفاهیم را کده درنردر بگیدریم بده     سرمازیستی، منجمد 
رسیم که شاید برای بسیاری از ما مفهوم ناآشدنایی باشدد امدا     ای نو هور در عالم غرب می پدیده

حقیقت آن است که این پدیده در سایر نقاط جهان آنچنان ناشناخته هدم نیسدت و مشداهیری در    
عالقه نشان دادند. در این روش با قرار  1  با فرآیند انجماد زیستیسراسر دنیا با انجماد خود مطاب

 [1] .شود درجه اقدام به حف  بدن و جلوگیری از فساد آن می 196دادن دمای بدن در منفی 
به امید آنکه در آینده علم پزشکی، قادر به بازگرداندن شخص منجمد شده به چرخه حیدات  

این روش در مورد بیماران صعب العالج و یا  عدالج کداربرد دارد کده علدم پزشدکی       باشد. غالباً
ها نیست. این فرآیند به دو شکل قابل تصور است:  فرض اول اینکه فرد  کنونی قادر به درمان آن

هدای بعدد، درمانشدان     ههای آتی و شاید حتی در دهد  زنده، طی این فرایند منجمد شده تا در سال
شان به چرخه حیات میسر گردد و فرض دوم، منجمد کردن افدراد بعدد از مدرگ.    کش  و بازگشت

ای دارد. از لحاظ تعالیم دین  ها از نرر فقه و دانش حقوق احکام جداگانه هر کدام از این فرض [3]
اسالم و با توجه به نررات فقها در بحث مربوط به منجمد کردن جسم قبل از مرگ، این عقیدده  

باشد و حرام اسدت و در فدرض دوم    ین عمل نوعی خودکشی و اقرار به نف  میاستوار است که ا
سپارد باور بر ایدن اسدت کده بددن      یعنی جایی که فرد پ  از مرگ بدنش را به دست انجماد می

این کده در   توان به امید میت جایز نیست بر زمین بماند و در  دفن  میت باید تعجیل نمود و نمی
  [2] رگردد عمل فریز را نسبت به میت انجام داد.چند سال بعد به حیات ب

 از یکدی  تدا  اسدت  زیستی علوم برای رفتاری قواعدی مجموعه ارائه زیستی اخالق و یفه

 موجدود  روابدی  بررسدی  نوشدتار  این از هد  .شود تأمین مزبور اهدا  شدن برآورده مهم شرایی

 است این به معطو  همواره نگارندگان کوشش بنابراین .است بشر حقوق و زیستی اخالق میان

 جزئیدات  و مصدادی   بده  ضدرورت  بده  بندا  مگدر  و نشوند خارج بررسی مورد موضوع دایره از که

 سدازی  شدبیه  امکان پدیدآیی و ژنتیک علوم پیشرفت اثر بر ویژه به زیستی اخالق بحث. نپردازند

 قددمت  و بدوده  مباحدث  این از فراتر آن دامنه که کرد فراموش نباید ولی یافت تری بیش اهمیت

 سداختن  روشدن  در سدعی  زیسدتی  اخدالق  مفهدوم  بررسدی  از پ  حاضر بررسی در .دارد زیادی

 حقوق به مربوط اسناد برخی بررسی ضمن آخر قسمت در و است شده بشر حقوق با آن ارتباطات

 قلمدرو  در را بشدر  حقدوق  کده  موادی به مختصری اشاره تا شود می سعی زیستی اخالق و بشر

 [4] .گیرد صورت کنند می وارد زیستی اخالق

ای دارای آثار و تبعاتی است، روش سرما زیستی از ابعاد مختل  با توجه به اینکه هر  پدیده
                                                 

1. Bio Freezing Process 
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اجتماعی، فرهنگی و زیستی مورد توجه  صاحب نرران قرار گرفته است به لحاظ فقددان قدوانین   
وقی این پدیده پرداخدت. در ایدن مقالده ضدمن     حق -موضوعه،  زم است که به تبیین آثار فقهی 

حقوقی آن از جمله رابطه زوجیدت، وضدعیت    -تبیین ماهیت انجماد زیستی به آثار و تبعات فقهی 
لذا با توجه و عنایدت بده   مالی و قراردادها و عقود اشخاص منجمد مورد بررسی قرار گرفته است. 

آثدار   یبررسد باشدد کده    سوال ذیل مدی  مطالب فوق هد  ما از انجام این پژوهش پاسخگویی به
 باشد؟ ی به چه صورت میستیبر اخالق ز یبا نگرش کیونیکرا ای یستیسرماز یحقوق یفقه

 . مبانی و مفاهیم نظري1

 1مفهوم سرمازیستی .1.1
سرمازیستی یا کرایونیک، دانشی نوبنیاد است که در آن، با پایین آوردن دمای بدن انسان یا 

کنند. در این روش، بیمار را در یک  در    سالم نگهداشتن بدن برای آینده میجانوران، سعی در  
شدود. و داروهدایی بدرای     دهند که موجب بازگشت تدنف  و گدردش خدود مدی     پر از یخ قرار می
شود سپ  خون را در دستگاهی که عملکرد قلدب   های مغزی به بیمار داده می جلوگیری از آسیب

دهند. پ  ز آن خون را از بدن خارج کرده و آن را با یک محاف  شدبیه   ها را دارد قرار می و شش
 [5]کنند. به ضد یخ جایگزین می

کنند، البته افراد  داوطلب که آگاه به غالباً افراد مبتال به بیماری  عالج، اقدام به انجماد می
ارد، بلکه فقدی  ها به حیاب وجود ند این واقعیت هستند که در حال حاضر روشی برای بازگشت آن

امیدوارند که در آینده با پیشرفت علم، امکان بازگشت وجود داشته باشدد. موسسدات مختلفدی در    
کنند. اما به توجه به جدیدد   سراسر جهان از جمله آمریکا، استرالیا، روسیه در این زمینه فعالیت می

ر جدی مورد توجه بودن و احتمالی بودن سرمازیستی در قوانین موضوعه کشورهای مذکور به طو
 [9]قرار نگرفته است. 

ای از علم فیزیدک اسدت.    ها، کرایونیک نام دارد که شاخته پدیده منجمد کردن جسد انسان
ها، وقتی کده در دمدای     ها و اتم ها، پروتئین دانش کرایونیک به مطالعه و تحلیل واکنش ارگانیسم

های این علم مورد توجده   یکی از زیرشاخه میالدی 1960های  پردازد. از سال پایین قرار دارند، می
تواند کلید رهایی از مرگ و رفتن بده سدوی    شود می ها قرار گرفت که ادعا می دانشمندان و رسانه

ایدده  « آیندده جداودانگی  »در کتدابی بده ندام     1773جاودانگی باشد. بنجامین فرانکلین در سدال  
هدا را پدیش از مدردن بدرای      تدوان آن  میها  جاودانگی را مطرح  کرد که با سرد شدن بدن انسان

ها را به حیات باز گرداندد. او در ایدن    های طو نی حف  کرد تا شاید در آینده دوباره بتوان آن سال
کند، بلکه یدک مسدئله    کتاب مرگ را به عنوان یک امر غیر ممکن و غیرقابل بازگشت تلقی نمی
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پروفسور جیمز بدفورد  1967کرد. در سال  داند که علم راهی برای حل آن پیدا خواهد پیچیده می
استاد فیزیولوژی دانشگاه کالیفرنیا اولین کسی بود که حاضر شد در پروژه انجماد انسدان شدرکت   

 [8] شود. کند.  جسد وی  هنوز هم به صورت یخی در  موسسه الکور در آمریکا نگهداری می

رای بیماری  عالجدی هسدتند.   شود که دا کرایونیک  اکنون فقی در مورد کسانی انجام می
کنندد. لحرداتی  پد  از مدرگ      ها را بر ای فریز شدن آماده می موسسات کرایونیک این داوطلب

دهندد تدا    ها را در دمای نیتروژن مایع قرار مدی  ها هنوز هیچ تغییری نکرده اند آن ها، که سلول آن
مخصوص که مرتب نیتدروژن   های ها باید چند سال در این حالت در درون یخچال فریز شوند. آن
دارندد کده علدم هندوز      شود بمانند. البته امروزه دانشمندان اذعان می ها تعویض می مایع درون آن

 [7]آنقدر پیشرفت نکرده که بتواند افراد فریز شده را به زندگی برگرداند. 

یکدی از بزرگتدرین    1کنند الکور موسسات مختلفی در سراسر جهان در این زمینه فعالیت می
های پیشدرفته و راهکارهدای درمدانی     های فعال در این  زمینه است که به اتکای فناوری سازمان

کند. در این سدازمان فرآیندد انجمداد انسدان در بهتدرین شدرایی        حمایتی در این حوزه فعالیت می
، تا 1967د، در سال نفر از زمان اولین مور 100شود. بیش از   لحراتی بعد از ایست قلبی، آغاز می

اند و حدود هدزار نفدر در   به امروز به سیستم نگهداری کرایونیک پیوسته و بدن خود را حف  کرده
انجام فرایندهای قانونی و مالی انجام پروسه کرویونیک بر روی بدن خود هستند. علی رغدم   حال

در قوانین موضدوعه بده   به لحاظ جدید بودن و احتمالی بودن آن،  رواج انجماد در برخی کشورها،
برخی کشورها از جمله انگلدی  نمونده    طور خاص مورد توجه  قرار نگرفته است. در رویه قضایی

انجمداد دختدر    مطرح شد و دادگاه عالی در خصوص در خواست یالدیم 2015عملی آن در سال 
ناسب، مندافع  چهارده ساله مبتال به سرطان حکم صادر نمود. و با تاکید بر ضرورت وجود قوانین م

مدورد   یالدیم 1989عمومی و نیز منافع کودکان را با استناد به قانون حمایت از کودک  فردی و
قانون خاصی در این خصوص وجود ندارد. در نردام حقدوقی ایدران     هم  توجه قرار داد. در آمریکا

فاده از آن توجه شده و نه در عمل، اسدت  هم، نه در قوانین موضوعه و رویه قضایی به این موضوع
 رایج نیست.  

 مفهوم اخالق زیستی .1.2

عبارت است از علم اخالق در آن حیطه که به زندگی و بدن انسان مربدوط   2اخالق زیستی 
جسم انسان و یکی از  شود: یعنی رفتار قابل پذیرش بشر در مورد نحوه برخورد وی با حیات و می
هدای   هدا و شدیوه   فلسفی و اخالقی برخدی از روش های دانش، گفتمان و مطالعه که به آثار  رشته

هدای   شود. مثال گذارند مرتبی می ها که بر حیات انسان تأثیر می آوری زیست شناختی و برخی فن
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ها، تهیه نقشه ژنوم انسانی و نحوه درمان  بارز آن عبارتند از شبیه سازی، تحقی  در پیشینه سلول
تعدداد  تی به نحوی به یکی از حقوق بشدر یدا حتدی    بیماران عالج ناپذیر. هر موضوع اخالق زیس

 [6] .بیش تری از آن اشاره دارد

حقدوق و   هدا،  به عبارت دیگر اخالق زیستی یا اخالق پزشکی همانا مطالعه و اعمال ارزش
پزشکی مسدتلزم رعایدت    های درمان و تحقی  پزشکی است. تصمیمات تکالی  اخالقی در زمینه

)همچون روابی میان بیمار و پزشک، مراقبدت   عیت های گوناگونیمسائل اخالقی هر روزه در وض
های پزشکی، چگونگی اختصداص مندابع انددک پزشدکی،      آزمایش پزشکی از انسان و حیوانات در

گیرند، شیوه پزشکی بالینی و تحقید    که آغاز و پایان حیات انسان را در بر می مسائل پیچیده ای
 اگردد؛ امد  می د. ریشه اخالق پزشکی به یونان باستان بازشون علوم مربوط به حیات( مطرح می در

 در قرن بیستم بود که این مقوله اهمیت زیادی یافت.

 كرامت انسانی، فصل مشترک حقوق بشر و اخالق زیستی .1.3
حقوق بشر  حقوق بشر است که حتی در عناوین اعالمیه جهانی حقوق بشر و ژنوم انسانی و

منزلدت و ارزش فدرد    نیز 1948یافته است. اعالمیه جهانی حقوق بشر و اخالق زیستی نیز تجلی 
المللدی   کند. شاید وجده تمدایز اسدناد بدین     می ها تأیید انسان را.... برای تمامی مردم و تمامی ملت
اتخداذ شدده کرامدت     سازی معیارهای مشترک و یکی مربوط به زی  تپزشکی همان نقش اصلی

 رچوب حقوق بشر باشد. شگفت آور نیست اگر کرامت انسدانی در چا انسانی محول شده به مفهوم
این مفهوم معمو ً  های مشترک دنیای تکثرگرایی فلسفی بدانیم. یکی از معدود ارزش را به عنوان

اسدت. کاندت،    ناپذیر شخصیت انسانی همدراه شدده   بیشترین اهمیت به ارزش بنیادین و تعرض با
به عنوان هد  تلقی کدرد و   که خود مردم را باید همیشهمنزلت و کرامت را به این معنی دانسته 

 [10] هد  تلقی گردند. ها هرگز نباید تنها به عنوان وسیله ای برای نیل به آن
اخدالق   ای در اسناد بین المللی مربوط به اخالق زیسدتی بده گونده    1اشاره به منزلت انسانی

شده است. اما منزلدت   هی به عنوانزیستی بین المللی تلقی اصل شکل دهنده بوده که منزلت گا
پیشرفت های علمدی را رفدع کندد. بده      و کرامت انسانی به تنهایی قادر نیست مشکالت ناشی از

آگاهانه، یکپارچگی بدن، عددم تبعدیض، حفد      همین دلیل برخی مفاهیم دیگر هم چون رضایت
 اهمیت دارند. اسرار، و انصا  نیز در این زمینه

  

                                                 
1. Human Status 



 1400بهار    – هسشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

270 

 مخالفین انجماد زیستیموافقین و  .1.4

 در این خصوص دو دیدگاه قابل طرح است:  

 دیدگاه موافقین انجماد   .1.4.1

شدوند   برخی از کشورها از جمله آمریکا و روسیه از پیشگامان در این زمینده محسدوب مدی   
. اند. اما قانون خاصی در این زمینه وجود نددارد  جسد نموده 300الی   250تاکنون اقدام به انجماد 

البته برخی بر این باورند که فقدان قوانین خاص به این معنا نیست که هیچ قانونی قابل اعمال بر 
انجماد نباشد. اگرچه رویه قضایی در حال حاضر آمادگی قبول این مساله را ندارد، اما در آینده این 

 [7] .امر پذیرفته خواهد شد
یرقابل انکار بودن انجمداد زیسدتی، بیدان    برخی دیگر از موافقان انجماد با تاکید بر منط  غ

های اجتماعی صورت گرفته را دلیلی بر رشد و استمرار آن قلمداد کرده و  بر  می دارند که حرکت
هدا   برخی نیز بر ح  انسان. این باورند که امید به عنوان مبنای این روش، دلیل موفقیت آن است

و در این باورند که غیدر معمدول بدودن ایدن     بر جسم خود به عنوان یک ح  قانونی استناد کرده 
روش نباید به معنی عدم پذیرش آن باشد و کسانی که اعتقاد به چشمانداز احیا دارند، ح  قانونی 

 [15]برای انتخاب آن نیز ر ا دارند. 

از دیگر د یلی که برای دفاع از انجماد مطرح شده، رسالت علم پزشکی است. اگدر امکدان   
به زندگی وجود دارد، انفعال و عدم انجام، نوعی خال  رسالت پزشکی اسدت در   بازگرداندن افراد

برخی از فقها، با اسدتناد برخدی از    .حالی که و یفه پزشک کمک به حیات بیمار است نه مرگ او
 روایات، احادیثی به عنوان دلیل بر وجوب احیای انسان نقل کردند از جمله حدیثی از امام صدادق 

هر کسی در مکانی که آب در آنجا وجود ندارد به دیگری آب دهد مانندد  : »... نقل شده است )ع(
کسی است که نف  را زنده داشته است و هر ک  نفسی را زنده بدارد گویی همه مدردم را زندده   

 [11] «داشته است

که یکی از قواعد مهدم   " ضرر و  ضرار فی ا سالم"برخی دیگر از فقها بر طب  حدیث 
می باشد و مقصود از آن نفدی حکمدی اسدت کده از      1استنباط است که از قواعد ماثورهدر جایگاه 

گیرد مانند نفی وجوب وضو،  زمانی که ضرر بر آن مترتب شود و یا نفدی وجدوب   ضرر نشأت می
روزه زمانی که ضرر بر آن مترتب شود. لذا بر این باورند که انجماد اشخاص زنده را با اسدتناد بده   

گویند، عدم جواز انجماد برای بیماران صعب العدالج یدا  عدالج بده      پذیرفته و می قاعده   ضرر
برخدی  . منع از درمان می باشد و این امر به دلیل ضرر به بیمار خال  قاعده  ضرر اسدت  معنای

 .دیگر نیز انجماد را از حیث واجب بودن احترام حف  جان مسلمان می پذیرند
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توان تمسک کرد که در صدورت وجدود راه حلدی کده      لی میو نیز بر جواز حکم به دلیل عق
نمایدد   بتوان بوسیله آن فرد را هر چند برای زمانی معدود از مرگ نجات داد مسلماً عقل حکم می

که به آن راه حل تمسک نمود و فرد را از مرگ قطعی نجات دهند. بنابراین زمدانی کده درمدانی    
اند تنها احتمدال اینکده    از یافتن راه درمانی ناامید گشتهبرای بیماری انسان وجود ندارد و پزشکان 

های پزشکی و علم نوین در آینده راه درمانی پیدا کرد و آن فقی از طری   بتوان براساس پیشرفت
نگهداشتن فرد در حالتی که حیات فعال او به حیات منفعل تبدیل می گردد سپ  به حیات فعال 

کند در این مسدئله بسدیار مهدم،     توان گفت که عقل حکم می یباز گردد قابل انجام است. و نیز م
فرد بهترین راه را برای درمان بیماری خود پیدا کند. در صورت احتمال نجات حتدی در حدد یدک    

شدود.   نرر از آن جایز نیست و خودکشی محسوب نمی احتمال عقالیی و قابل اعتماد بودن، صر 
مه موارد غیر مجاز شمرده نشده است بلکه در برخی توان گفت که ریسک بر جان، در ه و نیز می

کند که برای جلوگیری از افتادن در  می موارد امری  زم و ضروری به حساب می آید. عقل حکم
خطر مرگ، خطر مرگ احتمالی اخذ شود. بنابراین اگرچه منجمد کردن ممکدن اسدت منجدر بده     

هد شد و نیز عدم جدواز ریسدک بدر    مرگ احتمالی شود، اما ترک آن، موجب مرگ قطعی وی خوا
جان انسان مقید به زمانی است که امکان برگشت وجود نداشدته باشدد در حدالی کده در انجمداد      

 زیستی امکان برگشت برای فرد وجود دارد. 

 دیدگاه مخالفین انجماد   .1.4.2

دارد و  در مقابل دیدگاه جواز انجماد برخی بر این باورند که انجماد مغایرت با نرم عمدومی 
از دیگر د یل مخالفت، غیر عادی، عجیب و احتمالی بودن انجماد است و برخی دیگر عدم جدواز  

 [12]را خال  استقالل بیمار می دانند. 

در حقوق موضوعه ایران،  این موضوع از حیث فقهی و شرعی نیز مورد توجه قدرار گرفتده   
و نهی از قدرار دادن شدخص در    1ل نف است. از جمله آیات استناد  به آیات مربوط به حرمت قت

از سوره مائده، که در این آیه کشتن یک نفر به منزلده کشدتن همده مدردم      32هالکت مانند آیه 
مطرح شده است و موجب سلب امنیت از همه مدردم شدده و زمدی نده سداز قتدل همده اسدت و         

ایدن آیده    اسدت.  سوره بقره که از این آیه حرام بودن خودکشی اسدتفاده شدده   195همچنین آیه 
سدوره نسداءکه    93مطل  است و در نتیجه نهی از تمامی رفتارهای افراطی و تفریطی است. آیده  

بیانگر این مطلب است که در نرام حقوق اسالمی و بشری، هیچ مقامی ح  ندارد بی جهت جان 
ز بدین  دیگران را بگیرد و نیز امنیت که یکی از مهمترین شرایی یک اجتماع سالم است به کلدی ا 

 [14] می رود.
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استناد به روایات و احادیث که دال بر حرمت خودکشدی و عددم جدواز اضدرار بده خدود، را       
زیرا  این کار تبعات حقوقی فراوانی دارد مانند ارث، نکاح و  توان قائل به عدم جواز انجماد شد می

 های مالی از جمله این مشکالت است.   هزینه

 یاز منظر فقه کیونیكرا یفیحکم تکل .1.5
 عندوان  بده  بایست می که خواهد داشت همراه به را فقهی ویژه احکام گمان بی کرایونیک،

مسدلمان   کرایونیدک  شدود  می سعی مقاله این در گیرد. قرار توجه فقها مورد مستحدث موضوعی
 نید  عالج بدر ا  ماریب کیونیبه عدم جواز کرا نیقائلگیرد.  قرار فقهی بررسی مورد عالج   بیمار
هدا در   انسان منجمدکردن ،یولوژیزیعلم ف یکنون شرفتیدر حال حاضر و در سطح پ که اند دهیعق
 سدپ  امکدان بازگشدت    ،یطو ن یها سال یبدن برا یها سلول ماندن زنده دیبه ام نییپا یدما
به آن اشاره  میدر قرآن کر خداوند  یاز مصاد نده،یدر آ اتیح« التهلکه یالقاء النف  ف»که  است
 العدالج  صدعب ی ماریهرچند که انسان مبتال به ب نیشده است؛ بنابرا واقعی و مورد نه دیفرما یم

در  نانیمورد اطم ایو  یقطع جیباشد که نتا نداشتهی شرفتیپ یولوژیزیکه علم ف یباشد، اما تا زمان
در معدرض خطدر   مخلوقات اسدت را   جان انسان که اشر  توان یحاصل شود، نم کیونیکرا مورد

 [7. ]قرار داد
 نید اند به ا جواز استدال نموده عدم به نیبا قاعده  ضرر: قائل یواجب و تناف  یتکال تیتفو
 روح امدر همچدون خلدع    نید خواهدد بدود، ا   یند یقیمعالجه  ندهیدر آ که داشته باشند نیقیکه اگر 

 آوردنی به جا نهیکار زم نیبا انجام ا اما اند، را داشته یتوان نیبزرگان چن یاست که برخ یاریاخت
بدر   یضدرر  کار نیو با اقدام به ا باشد ینم زیجا زیعمل ن نیو خود ا رود یم نیواجب از ب  یتکال
 تیکه هم موجب تفو یاقدام به کار نیبنابرا است. یکه با قاعده  ضرر متناف شود یمتوجه م یو

ممکن است  ندهیآ سال نیچند نکهیضرر است، به صر  احتمال ا  یاز مصاد هم واجب و  یتکال
 [5. ]باشد ینم زیجا شود، یمعضل نیعلم موف  به حلکردن چن

امر در  نیو ا دیآیبه حساب م یو بر جان یریو خطرپذ سکیمنجمدکردن انسان ر نیبنابرا
 برگشدت  بده  ندان یچون اطم گری. به عبارت دستین زیندارد، جا وجود که امکان برگشت یطیشرا

را بده خطدر    یرا منجمدد کدرده و جدان و    مدار یکده ب  ستین زیوجود ندارد، پ  جا یفرد به زندگ
 .انداخت

 آثار و تبعات سرما زیستی   .1.6

با توجه به دو دیدگاه اصلی که در خصوص وضعیت فرد منجمد وجود دارد یک دیدگاه این 
خون متوق  شده، لذا از نرر پزشکی چنین است که در حالت انجماد عملکرد قلب، مغز و گردش 

گردد، اما احتمال زنده شدن او هست مانند کسی که غرق شده و احتمال باز  فردی مرده تلقی می
گرداندن او از طری  تنف  مصنوعی هست و  یا شخصی که دچار ایست قلبی شدده و از طرید    
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 [13]او را احیا کرد.  توان شوک قلبی می
ست که ابتدا از حیث بالینی مرده اعالم شوند که احیای مجدد در آیندده  برای انجماد  زم ا

صورت بگیرد که عمل انجماد قبل از مرگ جسمی و قبل از مدرگ مغدزی انجدام مدی شدود. در      
مقابل برخی بر این باورند که مرده تلقی کردن افراد منجمد صحیح نیست بلکه افدراد منجمدد را   

معیار پزشکی برای مرگ دقی  نیستند و عدم صحت آن در آینده با باید بیمار به حساب آورد. زیرا 
های پزشکی مشخص خواهد شد. و از لحاظ قانونی فرد منجمد نمرده و روح از بدن  فرد  پیشرفت

گردد و از طر  برخی حقوقدانان اصدل بقدای    خارج نشده و تنها عملکرد اعضای بدن متوق  می
 [16] حیات مورد استناد قرار گرفته است.

در حال حاضر با توجه به پذیرش مرگ مغزی اطالق عنوان زنده بر این افراد موجه به نرر 
رسد و چه بسا در آینده امکان اح یا وجود داشته باشد لذا آثدار  فقهدی حقدوقی آن را بصدورت      می

 کنیم.  تفصیلی بیان می

 نکاح و آثار آن   .1.7

و با درنرر گرفتن مقررات موجود و با تو جه  در حقوق ایران با توجه به عدم تصریح قوانین
دشوار است. با توجه بده اسدتثناییبودن    1پذیرش انحالل و انفساا نکاح به احتمال زنده شدن فرد،

از اسدباب فسدخ    1123و  1122 ح  فسخ نکاح، انجماد به علت عدم انطباق با موارد مداده هدای  
جماد فرد معلوم نیست و این مساله بدا عسدر و   توجه به این که مدت زمان ان نکاح نخواهد بود. با

توان طالق زوجه شخص منجمدد را بدا شدرایطی پدذیرفت برخدی       حرج زوجه همراه است لذا می
 [3]کنند.  طالق زوجه فرد منجمد را با زوجه غایب مفقودا ثر مقایسه می

ه عددم  در خصوص آثار نکاح از جمله حضانت، مساله چندان پیچیده نیست. زیرا با توجده بد  
توانایی فرد برای انجام و ای  مربوط به حضانت، با طر  دیگر است و در صدورت انجمداد هدر    

قانون مدنی به  1122ماده باشد. در خصوص نفقه  یک از زوجین، حضانت قطعاً با طر  مقابل می
 عنن: ناتوانی مرد در نعوظ به شرط آنکه بعد از گذشدت  :هد که ازدواج را فسخ نمایدد زن ح  می

مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه، رفع نشود. عنن در صورتی کده پد  از عقدد ایجداد     
 . کندشود نیز زن را صاحب ح  فسخ نکاح می

 اموال و دارائی فرد فریز شده   .1.8

شود اما در مورد  در صورت فرض مرده تلقی کردن شخص فریز شده، بین وراث تقسیم می
پاسخ دشوار است. برخی از فقها علی رغم تردیدد در مدرگ ایدن افدراد،     وضعیت قطعی این افراد، 

دانند و بیان حف  اموال را در بیت المال به علت عدم مشمول عنوان مجهول المالک، صحیح نمی
                                                 

1. Divorce 
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دارند که موت فرضی در نردر گرفتده شدده و امدوال فدرد فریدز شدده را بدین ورثده تقسدیم           می
 [6]کنند. می

به زنده فرض کردن شخص فریز شده، مسداله ارث منتفدی اسدت.     در حقوق ایران با توجه
شود و از طرفی به احتمال  بدلیل نامعلوم بودن مدت انجماد، مشابه شخص مفقود ا ثر برخورد می

طو نی بودن انجماد و به جهت حف  حقوق ورثه، احکام غایب مفقود ا ثر اجرا مدی شدود و بده    
 ای مدت زمان متعار ، اموال ا و به ورثه داده می شود. شود که بعد از انقض امینی سپرده می

 غیب منقطعه و صیت فرد فریز شده   .1.9

شدود و در صدورت    در صورت فرض مرده تلقی شدن شخص منجمد، به وصیت عمدل مدی  
عدم پذیرش فرض میت، به لحاظ محدودیت آن به ثلثدر حقوق ایران چندان مفید نخواهد بود. و 

هرگاه کسی به قصد خودکشی خدود را مجدروح یدا    »ق.م  836تناد به ماده نیز ممکن است با اس
 مسموم کند و یا اعمال دیگر ... پ  از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هالکت باطل است

حکم به بطالن وصیت فرد منجمد دهند. ولی باید اذعان داشت که بطالن وصدیت بده مدال    ...« 
باشدد و   د در حالی که وصیت قبل از انجماد شخص مدی زمانی است که خودکشی انجام شده باش

 را به هم تشبیه نمود.   توان آن در این زمینه نمی

 دیون و عقود فرد فریز شده   .1.10

شود. اما با توجه به تردیدد در حیدات و    طب  قانون مدنی کلیه دیون فرد با فوت او حال می
ض اول اینکه قائل به فوت شویم تمام های متفاوتی وجود دارد.  فر فوت شخص فریز شده فرض
شود لذا بر طب  قاعده   ضرر باید عمدل نمدود و از امدوال او بایدد      دیون فرد فریز شده حال می
این است کده شدخص فریدز شدده را تدا حددودی        اینکه زنده باشد پرداخت شود. و فرض دوم بر

منقطعه موجدب اضدرار بده     توان با شخص غایب مفقود ا ثر مقایسه نمود. همانطور که غیب می
شود لذا با سپردن اموال به شخص امین و  بعد از سپری شدن مدت پرداخت دیون از  دیگران می

مقایسه نمود. زیرا بعدد از   محل اموال شخص فریز شده، داد. و نیز می توان آنرا با وضعیت حجر 
ام به پرداخدت دیدون او   بروز حجر، تعیین قیم و پرداخت دیوناز طر  او مطرح می شود و قیم اقد

  [7]ازاموال می شود. 

در مورد عقود جایز صرفاً در صورت فوت اشخاص فریز شده، انفسداا عقدد قابدل پدذیرش     
است و با فرض زنده بودن، قابل قبول نیست. اما در عقود  زم در هر دو فرض فوت و عدم فوت 

 با توجه به طو نی بودن مدت انجماد حف  حقوق طر  عقد و قرارداد  زم است.  
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 گیرينتیجه

سازد؛ علوم زیستی و به ویژه  ها را از دیگر علوم متمایز می صلتی دارند که آنعلوم زیستی خ
ژنتیک با وجود انسان در کلیت آن سر و کار دارند، زیرا هر ژنوم فرد انسانی تصدویری از زنددگی   
آن فرد است. هنگامی که اطالعات ژنتیک فردی آشکار می شود، اسرار زندگی وی بی اعتناء بده  

ثر بدر  ور معرض افشاء قرار می گیرد. بنابراین ضرورت دارد جامعه بده شدکلی مد   سری بودن آن د
 تحقیقات ژنتیک نرارت داشته باشد تا بتواند از حقوق بشر و منزلت انسانی حمایت کند. 

علم فریز کردن، علمی است که وابسته به پیشرفت علدم پزشدکی اسدت. هدر انددازه علدم       
به زندگی هم بیشتر خواهد شد لذا متقاضیان زیادی  نیدز   پزشکی پیشرفت نماید، امید به بازگشت

به  دنبال این روش هستند از لحاظ فقهی حقوقی دارای تبعات زیادی است و با توجه بده فدرض   
زنده بودن اشخاص منجمد، آثار فوت مانند تقسیم ترکه میان ورثه، اجرایی شدن وصیت، انحالل 

عقود و قراردادها در خصوص این افراد قابدل اجدرا    نکاح و زوجیت، حال شدن دیون و نیز اجرای
نیست. اما با توجه به احتمالی بودن این روش و قوانین موجود و شرایی مشدابه بده مانندد غایدب     
مفقود ا ثر و محجور اعمال می شود که بر اداره اموال، تعیین امین و یا قیم از جمله راهکارهدای  

 موجود است.  

ش کرد که بسیاری از قواعد اخالق زیستی در حقوق داخلی کشورها در هر حال نباید فرامو 
اند در حالی که هنوز بسیاری از قواعد حقوق بشر به ویژه  به صورت قواعد حقوقی الزام آور درآمده

آور بودن یا نبدودن   اند. پ  الزام قواعد مربوط به اخالق زیستی در اسناد غیر الزام آور تدوین شده
ها باشد. وجه تمایز اصلی میان قواعد اخالق زیستی و حقوق  تواند وجه تمایز آناین دو دسته نم ی

بشر، جهانی بودن دومی و ارائه معیارهای واحد و هماهنگ برای کل بشریت اسدت. کلیدت ایدن    
هدای فرهنگدی و    ها است موجدب مدی شدود بده ارزش     گونه قواعد که ناشی از خصلت جهانی آن

ته شود و راه برای هماهنگی و همکاری باز گردد و جلدوی تقابدل   های موجود احترام گذاش تفاوت
ها تا حد ممکن گرفته شود. البته در این راه نباید هیچ گاه از اصول اولیه و بنیادین حقوق  فرهنگ

بشر عدول کرد چرا که هرچند حقوق بشر ح ِ نسبت به برخورداری از تنوع فرهنگی را شناسدایی  
دار کردن حقوق بشر بده کدار     نباید به عنوان دستاویزی برای خدشهکرده است اما تنوع فرهنگی 

زیستی مسالمت آمیدز   تواند هم ها می رود، چرا که حقوق بشر قواعد و اصولی هستند که رعایت آن
های نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و... مختلد  را امکدا نپدذیر     های دارای ویژگی و دوستانه انسان

 انسان منزلت انسانی خود و دیگر هم نوعانش را بر باد دهد.سازد و مانع آن شود که 

ندوع محافردت از انسدان     کید است که  کیونیکرا ،یاز مسائل مستحدثه علم پزشک یکی 
 ها نیتا پروتئ شود یدرجه قرار داده م 131 یمنف یدر دما بدنصورت که  نیبه ا شود یمحسوب م

بتوان  یعلم پزشک شرفتیبا پ ندهیآکه در  دیام نیبدن حف  شده و فاسد نگردد، به ا یها سلول و
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فقده   منردر از  کید ونیکرا یفد یحکم تکل نییو تب  یبازگرداند. در تحق افراد نیرا به ا اتیدوباره ح
 زید ن یا و عدده  کید ونیقائل به جدواز کرا  یبعضموجود است.  کیونیکرا رامونیپ دگاهیدو د عهیش

سنت و عقل  کتاب،خود به  هیاثبات نرر یگروه برا . هر دوباشند یم کیونیکراقائل به عدم جواز 
در  یاز القا ینه» اتی عالج به آ ماریمسلمان ب کیونیکرا به عدم جواز نیاند. قائل استد ل نموده

عدم جدواز اضدرار    اتیبه روا زین و نهیزم نیدر ا یاتیسنت به روا در «حرمت قتل نف « »مهلکه
از جمله  اتیبه آ زین کیونیبه جواز کرا نیاند. قائل نموده استد ل عقل به حکم نیبه خود و همچن

 ی ضدرر و  ضدرار فد   »در سدنت بده روایداتی مانندد      «جَمِیعا النَّاسَ اَحْیا فَکَاَنَّما اَحْیاها مَنْ»آیه 
 بده  نسدبت  ییبا تحق  شدرا  کیونیاند. ادله جواز کرا استد ل نموده به حکم عقل زیو ن« ا سالم

 .باشد یبرخوردار م یشتریادله عدم جواز از قوت ب
 شدود،  یم میبه دو دسته تقس  عالج ماریمسلمان ب کیونیکرا رامونیمعاصر پ یاقوال فقها

 یاز القدا  ینهد » اتیبه عدم جواز به آ نیقائل .باشند یبه جواز قائل م یبعض به عدم جواز و یبعض
عددم جدواز    اتید روا بده  زید و ن نهیزم نیدر ا یاتیسنت به روا در« حرمت قتل نف « »در مهلکه

 اهدا یاَحْ نْمد » هید به جدواز بده آ   نیقائل اند. نموده استد ل به حکم عقل نیاضرار به خود و همچن
بده   زید ن و« ا سدالم  ی ضرر و  ضدرار فد  » مانند یاتیدر سنت به روا« اًعیالنَّاسَ جَمِ ایفَکَاَنَّما اَحْ

از قوت  جواز نسبت به ادله عدم ییبا تحق  شرا کیونیجواز کراادله  اند. حکم عقل متمسک شده
 برخوردار است. یشتریب
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 نوع مقاله: پژوهشی

 279 - 307صفحات  

  یداخل یابیبازار ندیاخالق بر فرا ریتاث یبررس

 یدر صنعت بانکدار
 

 1 یاسد رایسم
 2 یمرفر یمحمد مهد
 3 یمیکر یبابک حاج

 4 ییمحمود نورا
 چکیده

بازاریابی داخلی امروزه به جهدت تداثیر غیرمسدتقیم بدر روی مشدتری نهدایی بده واسدطه         
رضایتمندی کارکنان خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازاریابی داخلدی همگدام سدازی    
اهدا  سازمانی با منابع انسانی می باشد بنحوی که نقش نیروی انسدانی در رسدیدن بده اهددا      

است، بده نحدوی   مطرح در این بین، مسئله اخالق در اقتصاد و بانکداری د. شفا  سازی شده باش
که بحران های مالی در سال های اخیر نشان داده اند که هد  منفعت گرایی در موسسات مالی، 
می تواند خطرات بالقوه ای در سیستم بانکداری داشته باشد و در پی آن، جامعده را بحدران هدای    

اضدر بدا   پدژوهش ح بحران های اجتماعی و اخالقی مواجه کندد. بندابراین،    "مالی جدی و متعاقبا
 عوامل موثر بر توسعه بازاریابی داخلی در صنعت بانکدداری اخالق در بانکداری ها و هد  بررسی 

 همبسدتگی  شداخه  از توصدیفی  -تحلیلی اجراء نرر از و کاربردی هد ، نرر ازانجام شد پژوهش،
 کل در تجارت بانک روسا و معاونین مدیران، شماری کل شامل پژوهش، این آماری جامعه. است
 طرید   از آمداری،  جامعه اعضای تعداد بودن محدود به توجه با. است 125 بر بالغ ایران در شعب
 اولیده  ابدزار . اسدت  شدده  گرفتده  نردر  در نمونه عنوان به آماری جامعه تمامی شماری، کل روش

 پرسشدنامه،  روایدی  از اطمیندان  حصول برایبود که،  پرسشنامه پژوهش این در ها داده گردآوری
                                                 

  .رانیابهر، ا ،یواحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالم ،یابیبازار ویریمد ،یبازرگان ویریگروه مد .1
                 Email: samira.asadi@ymail.com   

 .رانیالا ن،ی)ره(، قالزوینالیامالام تم یالمللال نیدانشگاه ب ،یدانشکده علوم امتماع ،یصنعت ویریگروه مد اریدانش .2
   Email: mozaffari@soc.ikiu.ac.ir                   (نویسنده مسئول)

  .رانیابهر، ا ،یواحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالم ،یابیبازار ویریمد ،یبازرگان ویریگروه مد .3
                 Email: babakhajikarimi@yahoo.com   

  .رانیابهر، ا ،یواحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالم ،یابیبازار ویریمد ،یبازرگان ویریگروه مد .4
                 Email: mnoor20@yahoo.com   
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 داده براساس پرسشنامه درونی ثبات یا پایایی ضریب سپ . شد گرفته کار به محتوا روایی روش
 آلفدای  مقددار ضدریب   کده  شدد  محاسدبه  کرونباا آلفای ضریب از استفاده با آمده دست به های

بدست آمد که بیانگر پایایی مناسدب پرسشدنامه مدورد اسدتفاده      درصد 94 پرسشنامه کل کرونباا
  Smart PLS افدزار   ندرم  و سداختاری  معداد ت  روش از ها داده تحلیل و تجزیه برایباشد. می

نتایج مطالعه در حیطه اخالق نشان داد که آموزه های اخالقی در بانک ها در  .شده است استفاده
کاکنان این سیستم، اثر مثبت و معناداری دارد که به موجب آن منفعت طلبی در آنان کمتر شده و 
تبعات فساد آن در جامعه تقلیل می یابد. همچنین تطاب  شریعت و اخالق در بانکداری اسدالمی،  

وانعی روبروست که ممکن است موجب انحرا  از اهدا  بانکداری اخالقمند اسالمی در اجرا، با م
،  ، هنجدار  بعدد 4نتدایح نشدان داد کده    نتایج پژوهش حاکی از آن بدود کده   شود. از طر  دیگر، 

 .تاثیر مثبت و معناداری دارد.، اجرایی و فرآیندی در توسعه بازاریابی داخلی  استراتژیک

 واژگان كلیدي

 .بازاریابی داخلی، هنجاری،اجرایی،استراتژیکاخالق در بانکداری، بانکداری اسالمی، 
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 طرح مسأله

سالهای متمادی از  هور بانکداری اسالمی و اخالقمند در کشورهای مختل  می گذرد کده  
پدیده، از آموزه های اسالمی و شریعت نشئت گرفته است. در سیستم بانکداری، به سرچشمه این 

علت وجود اختال  نررها و دیدگاه ها، چالش های بسیاری در مسدیر اجدرای اهددا  بانکدداری     
صنعت بانکداری اخالقمند با بانکداری متعار  در دنیا، تفاوت هدایی دارد کده   اسالمی وجود دارد. 
جر به چالشهایی در مسیر توسعه ی بازاریابی در بانکداری اسدالمی مدی گدردد.    این تفاوت ها من

هزینه با ی نرارت بر تخصیص تسهیالت و مسئله ی اخالق، از چدالش هدای عمدده در مسدیر     
ر بانکداری اسالمی، ابزارهدای تسدهیلی   از این رو، داجرای بانکداری اسالمی اخالقمند می باشد. 

تعاقب توسعه ی بانکدداری اسدالمی، پدیدده ی جدیددی در صدنعت      ممختلفی تعری  شده است. 
بانکداری تحت عنوان بانکداری اخالقی، تعری  شده اسدت. بده همدین علدت اسدت کده قیداس        
بانکداری اسالمی و بانکداری اخالقی، امکان پذیر بوده و تبادل نررات و ایده ها، منجر به ارتقای 

از سویی دیگر، مبنای قراردادها و ابزارهدای بانکدداری   کیفیت اجرای بانکداری اخالقی می گردد. 
اسالمی، جلوگیری از ناعدالتی و  لم می باشد، بنابراین نمیتواند غیراخالقی باشد، تنهدا نکتده در   

متعار ، امکان انحرافاتی در اجرای بانکداری این است که به علت وجود موانع در بستر بانکداری 
بررسی و مقایسه شرایی فعلی در قراردادهای اسالمی از منرر اخالق بنابراین اسالمی وجود دارد. 

 (.2003 احمد، و رفی ) ای صحیح این شیوه بانکداری باشدمی تواند راهی برای دستیابی به اجر
 و تغییرات راستا این در. کنند می فعالیت متغیر و پیچیده پویا، محیطی در ها سازمان امروزه

 رقابتی، برتری حف  جهت همواره تا است داشته آن بر را ها سازمان محیطی، رقابتی های پویایی
 کنند، جذب جدیدی مشتریان طرفی از و آورده بدست را خود مشتریان رضایت و شده پذیر رقابت
 از حاصل منافع در تواند می سازمانی هر عملکرد در تأثیرگذار  عوامل ترین اصلی از یکی که چرا
 سدازمان  در ویدژه  بده  سازمانها تمام در امروزه. باشد جدید مشتریان جذب و فعلی مشتریان حف 
 کیفیدت  بده  وابسدته  سازمانی، عملکرد بهبود جهت در مشتریان جذب و حف  کلید خدماتی، های

 مزیت اصلی منابع از یکی خدماتی سازمانهای در واقع در. باشد می سازمان انسانی منابع عملکرد
 مندابع  عملکدرد  کیفیدت  بهبود بنابراین. باشد می خدمت آن ی دهنده ارائه انسانی نیروی رقابتی،
 بهبدود . گدردد  سدازمان  عملکدرد  بهبدود  و رقابتی مزیت کسب به منجر تواند می سازمان انسانی
 دروندی  مشتریان عنوان به آنان رضایت جلب به وابسته هم سازمان انسانی منابع عملکرد کیفیت
 رفتدار  و هدا  نگدرش  هدا،  مهارت تواند می که عواملی از(.2008 ، هونگ و جونگ) است سازمان
 یدک » داخلدی  بازاریدابی . است داخلی بازاریابی نماید، هدایت سازمان اهدا  جهت در را کارکنان
 هدای  مقاومدت  بدر  غلبه برای بازاریابی همانند رویکرد یک از استفاده با شده ریزی برنامه تالش

 یکپارچده  و ای و یفده  بدین  هماهنگی و مندکردن انگیزه کردن، متوازن و تغییر برابر در سازمانی
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 ایجداد  منردور  بده  ای، و یفده  و شرکتی های استراتژی اثربخش اجرای جهت در کارکنان کردن
 و رفید  .« )باشدد  مدی  محدور  مشتری و انگیزه با کارکنان ایجاد فرایند طری  از مشتری رضایت
 به نسبت کارکنان ساختن مطمئن داخلی بازاریابی ی عمده مزایای از یکی واقع در(. 2003 احمد،
 اقددام  آنهدا  مندافع  تامین جهت در و بوده آنها سازمانی زندگی نگران مدیران که است مسأله این

 از سدازمان  دروندی  مشتریان نیازهای ارضای که است داده نشان تحقیقات همچنین. کرد خواهند
 سدازمان  کارکندان  در فرانقشدی  های رفتار گیری شکل به منجر تواند می داخلی بازاریابی طری 
 .گردد

 اصدلی  منبدع  نامشهود، های دارائی ترین مهم از یکی عنوان به انسانی های سرمایه امروزه
 یدک  کسدب  بار انسانی نیروی امروزه واقع در. آید می شمار به ها سازمان برای پایدار ارزش خل 
 هدا  سدازمان  اگدر  کده  نمودند بیان( 2007)  همکاران و هیت. کشد می دوش به را رقابتی مزیت

 بده  خدود  کار نیروی به توجه راه، تنها باشند، داشته امروز رقابتی دنیای در مداومی حیات بخواهند
. باشدد  مدی  آنها نیازهای بهتر چه هر تامین جهت در مداوم تالش و سازمان اصلی سرمایه عنوان
 چدرا  است؛ داخلی بازاریابی باشد، ها سازمان گر یاری تواند می که رویکردهائی مهمترین از یکی
 سدازمان  دارائدی  تدرین  باارزش عنوان به کارکنان به توجه داخلی بازاریابی اصلی ی مفروضه که

 .است

 ضرورت انجام تحقیق

بررسی بانکداری اخالقی می تواند ارائه کننده تصویری از شرایی فعلدی اجدرای بانکدداری    
اخالقدی   کده چگونده تحدو ت   باشد تعار  باشد و نمودار این امر اسالمی در سیستم بانکداری م

بانکهای اخالقی و تامین کنندگان موسسات اعتباری جدید می توانند در بخش مالی توسعه یابند. 
در سال های اخیر، رشد بسیاری داشته است. اگر در این سالها، توجه زیادی به مقولده اخدالق در   

توان گفت که بانکداری وجود داشته است، اما با توجه به گستردگی مبحث بانکداری اخالقی، می 
بانکداری اخالقی، یک مفهوم گسترده با لحداظ مسدائل اخالقدی و اجتمداعی در کلیده عملیدات       
بانکداری متعار  می باشد که در آن کسب حداکثر سود، هد  غایی نبوده و ارائه خدمات مالی و 

آنچه که منجدر بده توسدعه اخالقمندد بازاریدابی در      نیز، نقش مهمی در این میان دارند. تسهیلی 
 صنعت بانکداری می گردد، رعایت اخالق در خالل تالش های بازاریابی است.  

 می محوری مشتری رویکرد با پیشرفته انسانی منابع مدیریت سازمانها های دغدغه از یکی
 می  انسانی منابع آن مهم عناصر از یکی که محصول آمیخته به بنا خدماتی سازمانهای که باشد
 ایجداد  رقدابتی  محدیی  در بقاء برای را داخلی بازاریابی رویکرد بتوانند هستندکه آن دنبال به باشد
 مشتری به را کیفیتی بی و ضعی  خدمات رویکرد، این در نقص دلیل به سازمانها از بسیاری کنند
 کمی وتحقیقات رقابتی استراتژی یک  عنوان به داخلی بازاریابی رویکرد اهمیت لذا. اند داده ارائه
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 ضدروری  و روشن صورت به ایران در مخصوصا آن توسعه کننده تعیین عوامل شناسایی جهت در
 با بتوان تا کرد اشاره کیفی تحقی  یک ضرورت به توان می  ترتیب همین به و شود می احساس
 .کدرد  مطدرح  را مددلی  رویکدرد  این توسعه جهت در ایرانی سازمانهای ساختار و فرهنگ به توجه
 این از فراتر بازاریابی بلکه شود نمی شامل را نهایی مشتری تنها کاتلر نرر از بازاریابی سوم نسل

 لذا شود می شامل را...  و توزیع های شبکه و کارکنان جمله از نفعان ذی کلیه و باشد می مباحث
 باشد می سازمانها نیاز که شود نتیجه جدید مدلسازی یک به تواند می اکتشافی تحقی  یک انجام
 تعیدین  عوامدل  کدردن  مشدخص  به سیستماتیک طور به که تحقی  یک خالی جای سو دیگر ،از

 در ویدژه  به فراگیر و جامع مدلی ترسیم کنار در آنها بندی اولویت و داخلی بازاریابی توسعه کننده
کده بده    شدود  مدی  احسداس  اسدت  سازمان بیرونی مشتریان بر تمرکز عمده که بانکداری صنعت

 واسطه ی آن می توان به میزان رعایت مفهوم اخالق در توسعه ی بازاریابی رسید. 

 مبانی نظري

 تعریف اخالق
اخالق به معناری عام عبارت است از قواعد هنجاری جامعه که در آن، رفتار افراد درگیدر در  

می یابد. همچنین اخالق، مجموعه ای از عواملی است کده بدر روی مراحدل    اجرای آن، انعکاس 
از دیدگاه هایک، اخالق مجموعه ای از سنت هدای   مختل  زندگی و عملکرد افراد اثر می گذارد.

آموخته شده است، نه یک رفتار بالقوه و درونی. اغلب به واسطه ی اخالق است کده مدا در میدان    
اخالق حرفه ای، با تاکید بر پرهیز از آن رفتار، انتخاب می کنیم. یا  رفتارهای فطری، بین انتخاب

اصول اخالقی، بر اجرای مفاهیمی که صاحبان حرفه برای حضور موف  در حرفه هدای اجتمداعی   
عی، افدراد نداگزیر بده    خود، مستلزم رعایت آنها هستند، تاکید دارد و برای حف  سدازگاری اجتمدا  

 (.2003 احمد، و رفی ) اجرای آنند.

 بازاریابی خدمات
 باشدد  مدی  سدازمان  بقاء برای های اساسی استراتژی از یکی مناسب خدمات کیفیت ارائۀ

 بعد عملکدردی.  و تکنیکی بعد ابعاد کیفیت را می توان در دو بعد دید: .(1991 )ریچهلد و سامر،

 مشدتری بده   چده چیدزی   اینکده  کلی طور به و خدمات محسوس های جنبه به تکنیکی کیفیت

 محسوس خدمات اشداره  غیر های جنبه به عملکردی کیفیت .دارد اشاره شود، می داده تحویل

 به رفتار کارکنان عملکردی کیفیت خاص، طور به .گردد می عرضه خدمات چگونه اینکه و دارد

 خددمات  فرآیند ارائۀ طول در مشتریان و کارکنان میان تعامل چگونگی و خدمت آن کنندۀ ارائه

 ها فعالیت این .ارتباط است در سازمان مشتریان با سازمان در کارکنان های فعالیت .دارد اشاره

 رفتدار  و ها نگرش ها، بنابراین مهارت .باشند می مشتری با مؤثر روابی توسعۀ در حیاتی عاملی
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 مورد که کیفیتی با خدمات برای ارائۀ افراد نهایتاً زیرا است، اهمیت حائز زمینه، این در کنان کار

 و هدا  نگدرش  رها، رفتا تواند که می عواملی ترین مهم از .دارند مسئولیت باشد، مشتری انترار
 می درونی بازاریابی گیرد، به کار خدمات کیفیت بهتر چه هر ارائۀ جهت در را کارکنان تعامالت

 نردر  در دروندی  مشدتریان  به عندوان  کارکنان که است مهم این درونی، بازاریابی فلسفه .باشد

 و دروندی  بیروندی،  بازاریدابی  نوع سه مستلزم خدمات که داشت ( بیان2006) کاتلر.شوند گرفته
 بیرونی بازاریابی .(1)شکل باشد می مند متقابل رابطه

1
 توزیع گذاری، قیمت کردن، آماده شامل 

2متقابل بازاریابی .باشد می مشتری به خدمات و ترفیع
بده   رسدانی  خددمت  در کارکندان  مهارت 

دروندی   بازاریدابی  .پدردازد  مدی  مشتری با کارکنان رفتار به تر بیش و کند می تشریح را مشتری
کده   کندد  مدی  بیدان  کداتلر . دهد می قرار مدنرر را خدمات ارائۀ در کارکنان انگیزش و آموزش
 کده  بیدان داشدتند   (1990تدر)  اسال و نارور. گیرد پیشی بیرونی بازاریابی از باید درونی بازاریابی

 اثربخش کاراترین و به که شود می فرهنگی ایجاد به منجر درونی بازاریابی رویکرد یک توسعۀ

 شد. مشتری خواهد به تر بر خدمات تدارک به منجر که کند می هایی رفتار ایجاد شکل ترین
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 : بازاریابی در صنعت خدمات1شکل

سدازمان   کده  زمانی .باشد می درونی بازاریابی جزء ترین مهم خدمات بازاریابی در بنابراین
نداشدته   را خدود  بازاریدابی  اهددا   و ها استراتژی با متناسب انسانی های سرمایه و درونی منابع

                                                 
1 External marketing 

2 Interactive marketing 

 شرکت

 نمشتریا نکارکنا

 بیرونی بازاریابی
 درونی بازاریابی

 تعاملی)بازاریابی راب ه مند(بازاریابی 
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 اثر بازاریابی سازمان استراتژی زمانی نتیجه در شد. خواهد مشکل بسیار اهدا  به دستیابی باشد،

 .شوند بررسی مند نرام طور به درونی و بیرونی بازاریابی که بود خواهد بخش
یک خدمت می تواند به عنوان تمامی فعالیتهای اقتصادی که ستاده آن ناملموس می باشد 

( و به هیچ تغییر مدالکیتی خدتم   2010، 1می گردد )ایهلنو عموماً در زمان تولید و خرید، مصر  
( اما یک نیاز را از طری  ایجاد ارزش برای مصر  کننده، ارضدا  2009، 2نمی شود)زیتمال و بیتنر

( این ایده را بیان می کند که یدک خددمت صدرفاً    2008)3می نماید، تعری  می گردد. گرونروس
یک دیدگاه برای خل  ارزش است که بوسدیله آن،    بازاریابی یک ایده نیست اما در عوض خدمت

ارزش برای مشتریان در زمان استفاده از خدمت، ایجاد می گردد. بنابراین خدمات، ارزش در زمان 
استفاده را ارائه می کند و مفهوم آن این است که ارزش واقعی یک خدمت بده مشدتری تنهدا در    

  "خدمات مشتری"و    "یک خدمت"ت بین طول مصر  آن هویدا می گردد.  زم است که تفاو
را متمایز نماییم. یک خدمت در تعری  چیزی ناملموس است که یدک سدازمان بده فدروش مدی      
رساند و ارزشی که مشتری می خرد بیشتر بوسیله تجربه دریافت شده تعیین می شود و نده خدود   

مات انجام شدده توسدی   (. خدمات مشتری به عبارت دیگر، اقدا2010، 4موضوع )پاتیل و سوناوان
(. 2009کارمندان یک سازمان در حمایت از خدمات/محصول هسته ای آن است)زیتمال و بیتندر،  

با ذکر مثال می توان تفاوت این دو مفهوم را مشخص نمود. یک سازمان حمدل و نقدل کده بده     
از مشتریان خود خدمات باربری ارائه می نماید و یک خرده فدروش، هدر دو خددمات مشدتری را     

 طری  یک مرکز پاسخگویی، ارائه می نمایند. 
یک خدمت ضرورتاً یک فرایند برای ارضای نیاز یک مشتری است که از طری  آن داده ها 
به ستاده های با ارزش تبدیل می شوند و این ماهیت یک خدمت، شاید منحصر بفردترین ویژگی 

ه گدام تسدهیالت، تبددیل و اسدتفاده     ( بیان می کند که فرایند خدمات از س2010)5آن باشد. مولر
تشکیل می گردد. تسهیالت، منابع سازمان خدماتی هستند که اساس فرایند را تشکیل می دهند. 
تبدیل اشاره به تغییر دارد و هنگامی که منابع مشتری و ارائه دهنده خدمت، در فرایند خددمت بدا   

بدیل است. در ادامه بده بحدث در   هم ترکیب می شوند، اتفاق می افتد. استفاده، مصر  خروجی ت
 ارتباط با ویژگی های منحصر بفرد یک خدمت خواهیم پرداخت.

و  1950به زمانی که بازاریابی خدمات در حدود دهه هدای   خدمات حوزه در تحقیقات اولیه
شروع شد، برمی گردد. محققان چهار ویژگی منحصر بفرد خدمات را که مصر  کننددگان   1960

                                                 
1 . Ihlen 

2 . Zeithaml & Bitner 

3 . Gronroos 

4 . Patil & Sonawane 

5 . Moeller 



 1400بهار    – هسشماره    –دهمیازسال   –اهی اخالقی  ژپوهش   │

 

286 

بین یک محصول و یک خدمت، از آنها استفاده می کنند، شناسایی کرده اند. این در هنگام تمایز 
ویژگی ها که تقریباً مورد تواف  اکثر محققان حوزه خدمات می باشند عبارتنداز: ناملموس بدودن،  
تفکیک ناپذیری،  فناپذیری و تغییر پذیری. این ویژگی ها نه تنها برای جدایی خدمات از کا هدا  

روند بلکه آنها چالش های منحصربفردی را نیز برای بازاریابان بوجود مدی آورندد. هدر     به کار می
 یک از این ویژگی ها در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

توان قبل از خرید، آنها را دید، مزمزه یا لمد    خدمات اصو ً نامحسوس هستند. یعنى نمى
توانند قبل از خرید نتیجده   خواهند جراحى پالستیک کنند نمى کرد، شنید یا بو کرد. کسانى که مى

 کار خود را مشاهده کنند. به همین ترتیب، مسافران هواپیما فقی داراى بلیی پرواز و قول مسداعد 
رو اسدت کده، خریدداران خددمات بدراى کداهش میدزان         تحویل سالم در مقصد هستند. از همین

مخدداطره بدده دنبددال شددواهدى خواهنددد بددود کدده دال بددر کیفیددت خدددمات باشددند. قضدداوت و   
هاى خریداران در خصوص کیفیت یک خدمت، ناشى از مشاهدات ایشان است درباره  گیرى نتیجه
 ایناست خدمات کننده ارائه و یفه بنابراین،. قیمت و ارتباطى اىابزاره تجهیزات، اشخاص، مکان،
 سدعى  تولیدکننددگان  کده  اسدت  ایدن  جالدب . کند محسوس را خدمت طریقى به المقدور حتى که
هاى نامحسوسى را هم اضافه کنند و در  شدنى خود، ویژگى محسوس و لم  کا هاى به کنند مى

 .هاى محسوسى را بیافزایند ت خود ویژگىکوشند به خدما عوض، بازاریابان خدمات مى

شدوند و   شدوند، سدپ  فروختده مدى     شدنى پ  از تولید انبار مى کا هاى محسوس و لم 
ممکن است مدتى طول بکشد تا به مصر  برسند. در مورد خدمات، وضع به گونه دیگرى اسدت.  

بنابراین خددمت،   رسد. شود و همزمان به مصر  مى شود، سپ  تولید مى خدمت ابتدا فروخته مى
کننده خود جداناشدنى است. اگر  کننده آن اشخاص یا ماشین باشد، از ارائه نرر از اینکه ارائه صر 

کننده خدمت باشد، او بخشى از خدمت است. در اینجا چون مشترى نیدز معمدو ً در    شخص، ارائه
عنوان شکل  تری، بهدهنده و مش طول تولید خدمت، حضور دارد، نوعى ارتباط متقابل میان خدمت

دهنده و مشترى هدر دو بدر نتیجده خددمت      آید و در نتیجه خدمت وجود مى خاصى از بازاریابی، به
 .گذارند تأثیر مى

کیفیت خدمات بسیار متغیر است. بدین معنا که کیفیت یک خدمت بستگى دارد به شدخص  
هدا از نردر کیفیدت     هتدل  کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت. بدراى مثدال، بعضدى از    ارائه

توان بده دو کارمندد    خدماتی، داراى شهرت و اعتبار خوبى هستند و نیز در داخل یک هتل هم مى
مسؤول ثبت اسامى میهمانان برخورد که یکى بشاش و کارآمد است و دیگرى عبوس و کنددکار.  

مداس بدا   تواندد در زمدان ت   حتى کیفیت ارائه خدمت توسی هر یدک از کارکندان منفدرد نیدز مدى     
میهمانان، بسته به حوصله فرد متفاوت باشد. مؤسسات خدماتى بدراى اعمدال کنتدرل کیفدى بدر      

هدا، انتخداب و آمدوزش دقید       هاى مختلفى پیش رو دارند. یکى از ایدن راه  شده، راه خدمات ارائه
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 .کارکنان است

ر کدرد.  توان براى فروش یا مصر  بعددى انبدا   خدمات فناپذیر هستند. یعنى خدمات را نمى
کنندد، زیدرا خددمت     اند وصول مى پزشکان ح  ویزیت خود را از بیمارانى که سروقت حاضر نشده

درمانى فقی سر وعده آماده ارائه بوده و پ  از آن از بین رفته است. زمانى که تقاضدا یکنواخدت   
کند، اما مؤسسات خددماتى وقتدى بدا مشدکل مواجده       است، فناپذیرى خدمات، مشکلى ایجاد نمى

هاى اتوبوسرانى شهرى بده   شوند که تقاضا براى خدمات ایشان دچار نوسان شود. مثالً شرکت ىم
هاى بیشترى نیاز پیدا  خصوصى از روز، به اتوبوس دلیل مواجه شدن با ازدحام مسافر در ساعات به

هدا بدا ایدن     ونقل شهرى در طول روز یکنواخت بود این شرکت کنند. اگر تقاضاى خدمت حمل مى
 .شدند مواجه نمى مشکل

 گیدری جدیددی را در   توجه جدی به مدیریت و بازاریابی خددمت میتواندد تحدول و جهدت    
 ها حاصل ندا آگداهی و سدهل    ها و نارضایتی به وجود آورد. برخی از ناراحتی سازمانهای خدماتی

هدا و نیداز    انگاری افرادی است که در مدیریت خدمات، درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسدته 
 خداص  توجهی بازاریابی آمیخته عوامل به باید خدمات بازاریابی و تدر مدیری .ها ضعی  هستندآن

ابزارهای بازاریابی است که سازمان بدا اسدتفاده از    ای از ی مجموعهبازاریاب آمیخته. داشت مبذول
در  مفهوم آمیخته بازاریدابی بدرای اولدین بدار    . آنها سعی در تحق  اهدا  خود در بازار هد  دارد

معرو  شد. آمیخته بازاریابی نمایدانگر  چهار پی  معرفی و به   "نیل بوردن"  به وسیله 1950دهه
 ، بایدد  هد بازار یک انتخاب از پ  بازاریابی مدیران. است بازاریابی مدیران یهای اساس فعالیت

 هنامد بر .یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابی بلندمددت تددوین کنندد   
 مهمتدرین  اینهدا . می شود تشکیل و توزیع ترفیع قیمت، محصول، به راجع تصمیماتی از بازاریابی

ع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن بده اهددا  فدروش و سدودآوری، مندابع      نو
 زمینده  در را زیادی خدمات، مطالعات بازاریابی تحلیل گران د.دهن شرکت را به آنها تخصیص می

 کده  نکتده  ایدن  دادن انت انجام دادندد. بدا نشد   محصو  بازاریابی و خدمات بازاریابی بین تفاوت
 توانسدتند  مندانن اندیشد کا هاسدت، اید   بده  نسدبت  متفاوتی تصمیمات مستلزم خدمات بازاریابی
( Pسده پدی )   ما خدمات، بازاریابی آمیخته در. سازند کا ها متمایز بازاریابی از را خدمات بازاریابی
مشداهده  چهدار پدی    جمدع  در را فرآینددها( ) و رویده هدا    فیزیکی داراییهای پرسنل، املدیگر ش

برای خدمات بده وجدود مدی آیدد. بددین      هفت پی کنیم که در نهایت یک آمیخته بازاریابی با  می
ی جدیدد را ایجداد کردندد و آن را از    مددیریت  تئدوری  یدک  خددمات،  بازاریابی تحلیل گرانترتیب 
 (.  1999، 1)بوتم و مک متمایز ساختند کا ها بازاریابی

                                                 
1 . Bottem & Mac 
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 بازاریابی داخلی
، بدری آن را معرفدی کدرد    1978بازاریابی داخلی مفهومی است که برای اولین بار در سدال  

(. از مفاهیم پایه ای این دیدگاه آن است کده کلیده پرسدنل شدرکت، رفتدار و تفکدر       1987)بری، 
شتریان خواهند پدذیرفت. گدروه هدد  در بازاریدابی داخلدی      گرایش به بازاریابی را در برخورد با م

(، همان طور کده بدری   1991(. به اعتقاد پیرس و مورگان )1987پرسنل شرکت است )گامسون، 
کارکنان را به منزله ی مشتریان داخلی و مشاغل آنها را به منزله ی محصو ت داخلدی در نردر   

عالیت های مربوط به بازاریابی خارجی در داخدل  می گیرد، بازاریابی داخلی چیزی جز بکارگیری ف
(، بازاریدابی داخلدی دربرگیرندده مفداهیم مشدتری      2000) 1سازمان نیست. به اعتقاد گدرون راس 

 داخلی، روابی کاری مناسب بین کارکنان و کارکنان با مدیریت است.
مشدتری   بازاریابی داخلی را می توان تالش شرکت برای ارضای نیازهای کارکنان موثر بدر 

خددمت و ارتباطدات بدین    -(، و یا مدیریت اثدربخش تدر زنجیدره ارزش   1976و همکاران،  2)بری
( تعری  نمود. هد  بازاریابی داخلی در واقع ایجاد اطمینان از رضایت 1987، 3همکاران )گامسون

مندی کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصو ت و خددمات بده منردور دسدتیابی بده رضدایت       
خارجی سازمان است، که این امر به صدورت فرآینددی از مشدتریان داخلدی بده سدمت       مشتریان 

به طدور دایدم    1970مشتریان خارجی سازمان جریان دارد. اگر چه بدنه دانشی بازاریابی داخلی از 
 در حال رشد بوده است اما به لحاظ تحقیقات تجربی رشد نسبتاً ناچیزی داشته است.

ر روابی درونی مناسب بین افراد در همه ی سطوح در سازمان ها بازاریابی داخلی، متمرکز ب
می باشد؛ بنابراین یک رویکرد خدمت محور و مشتری محور بین کارکنان در تماس با مشدتریان  

(. بازاریابی داخلی به عنوان یک فرآیند مدیریتی جامع عمل می 2000ایجاد می شود )گرونروس، 
در دو مسیر، تلفی  و یکپارچه مدی کندد. او ً موجدب مدی      کند که و ای  چندگانه ی سازمان را

شود که تمام کارکنان در همه ی سطوح سازمان، کسب و کار و فعالیت ها، فرایندهای مختل  در 
متن یک محیی را درک و تجربه کنند. دوماً موجب می شود که همه ی کارکنان برای فعالیت در 

( بازاریدابی  1995) 4(. دندی  2000شوند )گرونروس،یک طری  خدمت محور، آماده و انگیزه مند 
داخلی را نوعی فلسفه ی مدیریت استراتژیک می داند که کار جذب، توسعه، انگیزه مند کدردن و  
حف  کارکنان مهم و برجسته را با فراهم کردن محیی کار با کیفیت و تامین نیازهدای آندان، بده    

یبه عنوان یدک فنداوری مددیریتی در جهدت حدل      (. بازاریابی داخل1995انجام می رساند )دنی ، 
                                                 

1 . Gronroos 

2 . Berry  

3. Gummesson 

4. Dennis 



 │ ی رد صنعت بانکدار یداخل  یاب یبازار ندی اخالق رب فرا  ری اتث  یربرس  

 

289 

مشکالت مربوط به بهره وری خدمات درونی، بازارگرایی، اجرای موفد  برنامده هدای مناسدب و     
(. هوگ و کارتر بازاریابی داخلدی را بخدش جددایی ناپدذیر     1999، 1مشتری گرایی می باشد )وری

زاریابی، درون یدک سدازمان بدرای    بازارگرایی تعری  کردند که مستلزم استفاده از تکنیک های با
(. یکی از جامع تدرین تعداری    2002، 2ایجاد و ارتباط ارزش های شرکت می باشد )هوگ و کارتر

یک تالش برنامه ریزی شدده بدا   »از بازاریابی داخلی را رفی  و احمد ارائه کردند: بازاریابی داخلی 
اومدت هدای سدازمانی در برابدر تغییدر و      استفاده از یک رویکرد همانند بازاریابی برای غلبه بر مق

متوازن کردن، انگیزه مند کردن و هماهنگی بین و یفه ای و یکپارچه کردن کارکندان در جهدت   
اجرای اثربخش استراتژی های شرکتی و و یفه ای، به منرور ایجاد رضدایت مشدتری از طرید     

 (.  2000احمد،  )رفی  و« فرایند ایجاد کارکنان با انگیزه و مشتری محور می باشد.
گرونروس بیان می دارد که زمانی که فعالیت ها و برنامه ها در درون سازمان پذیرفته شود، 
این برنامه برای مشتریان خارجی می تواند به خوبی اجرا و به موفقیت دست پیدا کند. شاید ایدن  

یت منابع انسدانی و  ابهام به وجود آید که بازاریابی داخلی همان مدیریت منابع انسانی است. مدیر
بازاریابی داخلی، مفاهیم یکسانی نیستند؛ گرچه مشترکات زیادی دارندد. مددیریت مندابع انسدانی     
ابزارهایی مانند آموزش، استخدام و برنامه ریزی مسیر شغلی را ارائه می نمایدد کده در بازاریدابی    

را در جهت چگونگی اسدتفاده  داخلی مورد استفاده قرار می گیرد، اما بازاریابی داخلی رهنمودهایی 
 (.2000از این ابزارها ارائه می نماید )گرونروس، 

(، که جامع تدرین تعداری  موجدود دربداره ی بازاریدابی      2005طب  نرر لینگز و همکاران )
داخلی است، بازاریابی داخلی دربرگیرنده کارکنان به منزله ی اولین مشدتریان سدازمان، مشداغل    

لده ی محصدو ت قابدل ارائده بده کارکندان و مددیران بده منزلده ی          موجود در سازمان بده منز 
 فروشندگان این محصو ت )مشاغل( به اولین مشتریان )یعنی کارکنان سازمان( است.

( با بررسی سازمان هدای خددماتی در انگلسدتان، ارتباطدات داخلدی و      2003احمد و رفی  )
یل تدیم و فعالیدت هدای گروهدی،     تسهیم اطالعات، آموزش نیروی انسانی، توانمندسدازی، تشدک  

ساختار سازمانی پویا و مشارکت در تعیین چشم انداز سازمان را به عنوان شاخص هدای بازاریدابی   
 داخلی استفاده کرده اند.

( چهارچوبی را برای مفهوم سازی بازاریابی داخلی مطرح کرد که دیدگاه های 1999)3وویما
ی داد. او برای مفهوم سازی، چهدارچوبی را ارئده کدرد    مطرح شده در بازاریابی داخلی را در آن جا

که دو بعد اصلی را شامل می شود؛ این دو بعد شامل بعد تعامل )مبادله ای یدا رابطده ای( و بعدد    
                                                 

1. Varey 

2 . Hogg & Carter 

3. Voima  
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اهدا  و تمرکز سازمان )کوتاه مدت و بلند مدت در مورد اهدا  و تمرکز درونی یا بیروندی( مدی   
ی بازاریدابی داخلدی، بازاریدابی داخلدی اسدتراتژیک،       شود. این چهارچوب، چهار دیددگاه آمیختده  

بازاریابی داخلی جمعی و مدیریت رابطه ای داخلی را شامل می شودکه در ادامه شدرح هدر کددام    
 آمده است.

مشخصه ی این دیدگاه، تعامالت مبادلده ای، اهددا  سدازمانی     آمیخته بازاریابی داخلی:
ور که از نام آن پیداست، این دیدگاه مبتنی بر چهار کوتاه مدت و تمرکز درونی می باشد. همان ط

پی است. مفروضه ی اصلی این دیدگاه این اسدت کده سداختارهای اصدلی اسدتفاده شدده بدرای        
( بیان می کندد کده   1987بازاریابی بیرونی می تواند به صورت درونی به کار برده شود. گامسون )

زاریابی توسعه داده شده برای بازار بیرونی، در بازار ایده ی بازاریابی داخلی، به کار بردن مفهوم با»
(. وویما بیان می کند که این دیدگاه یک دیدگاه بسیار سدنتی  1987)گامسون، « درونی می باشد

به بازار داخلی است که از مفاهیم سنتی بازاریابی نیدز اسدتفاده مدی کندد. در دیددگاه آمیختده ی       
نی زیاد است؛ تا جایی که از توجه به مشتریان بیرونی کاسته بازاریابی درونی توجه به کارکنان درو

 می شود.
این دیدگاه مبتنی بر تعامالت مبادله ای، اهددا  سدازمانی    بازاریابی داخلی استراتژیک:

بلند مدت و تمرکز بیرونی می باشد. در دیددگاه بازاریدابی دروندی اسدتراتژیک وزن بیشدتری بده       
رضایت مشتریان بیروندی داده مدی شدود. تاکیدد بدر مشدتریان       اهدا  استراتژیک سازمان، یعنی 

بیرونی و استراتژی بیرونی تعیین کننده ی شکل بازاریابی درونی می شود. محققدانی کده از ایدن    
دیدگاه طرفداری می کنند از بازاریابی درونی به عنوان ابزاری بدرای اجدرای اثدربخش اسدتراتژی     

( تاکیدد کردندد کده برنامده ی بازاریدابی      1991مورگان ) های بیرونی استفاده می کنند. پیرسی و
( 1993(. رفی  و احمدد ) 1991درونی باید پیرامون استراتژی بازاریابی بیرونی ایجاد شود )پیرسی، 

با توجه به این دیدگاه، بازاریابی درونی را تالش برنامه ریزی شده برای غلبه بر مقاومت سازمانی 
ن و انگیدزش و یکپارچده کدردن کارکندان بدرای اجدرای اثدربخش        در برابر تغییر و همتراز کدرد 

 (.1993استراتژی های شرکتی و و یفه ای تعری  کردند )رفی  و احمد، 
مبنای این دیدگاه تعامالت رابطده ای، اهددا  سدازمانی کوتداه      بازاریابی داخلی جمعی:

مشدتریان و عرضده   مدت و تمرکز درونی می باشدد. دیددگاه بازاریدابی دروندی جمعدی، از تفکدر       
کنندگان درونی در امتداد رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر حمایت می کند کده متفداوت از نگدرش    
بازاریابی خدمات می باشد. در این دیدگاه، با توجه به مرتبی بدودن بدا رویکدرد مددیریت کیفیدت      

ید  کدالینز و   فراگیر، روابی بین مشتریان و عرضه کنندگان درونی در مرکز توجده قدرار دارد. تعر  
بازاریابی درونی شکلی از بازاریدابی  »( از بازاریابی درونی این دیدگاه را بیان می کند: 1991پاین )
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(. یکدی  1991، 1)کالینز و پداین « است که مشتریان و عرضه کنندگان در درون سازمان می باشند
روابدی سدازمان مدی     از نقاط ضع  عمده بازاریابی درونی جمعی، نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی در

 باشد.
از آنجا که این دیدگاه روابی درون سدازمانی را مددیریت مدی     مدیریت رابطه اي داخلی:

کند، از کلمه ی مدیریت روابی داخلی استفاده شده است نه بازاریابی روابی داخلدی. ایدن دیددگاه    
اشد. از مهدم تدرین   مبتنی بر تعامالت رابطه ای، اهدا  سازمانی بلند مدت و تمرکز بیرونی می ب

تفاوت های این دیدگاه با دیدگاه بازاریابی درونی جمعی این است که این دیدگاه همده ی روابدی   
اجتماعی، اقتصادی و فنی را در نرر می گیرد، اما تمرکز دیدگاه بازاریابی درونی جمعدی تنهدا بدر    

ناسب می باشد. از تفداوت  روابی فنی می باشد. این دیدگاه متمرکز بر روابی با مشتریان بیرونی م
های مهم این دیدگاه با آمیخته ی بازاریابی داخلی این است که تاکیدد دیددگاه مددیریت روابدی     
داخلی بر نگرش از بیرون به درون سازمان است؛ یعنی مهم بودن مشتریان بیرونی، اما آمیخته ی 

اسداس دیددگاههای    بدر  1-2بازاریابی داخلی، مشتریان درونی را مقددم مدی شدمارد. در جددول     
مختل  که بیان شد تعری  بازاریابی داخلی ارائه شده است که می تدوان بدر اسداس تعداری  بده      

 .همگرایی و نا همگرایی این دیدگاهها پی برد

 پیشینه پژوهش
 های داخلی و خارجی مرتبی با موضوع پژوهش ارائه شده است.پیشینه پژوهش 1در جدول 

 خارجی و داخلیهاي صورت گرفته : پژوهش1جدول

 نتایج سال عنوان پژوهش نام محقق ردیف

1 
 و ترلوویچ

 اولساویسکی

رضایت کارکنان از 
فرصت های 

آموزشی و ارتباط 
 آن با بازاریابی

2017 

تست رابطه بین موانع درگیر شدن در 
اجتماعی و شرایی آموزش کارمندان و 

نشان داد که جنسیت،  اقتصادی آنها
 سطح تحصیالت، بخش اقتصادیسن، 
طول دوره اشتغال فعلی و رضایت از و 

درآمد مستقل است. تنها وابستگی آشکار 
در مورد ترس از شکست است که یک 
مانع برای افراد کم درآمد است. این 

از کارکنان مقاله وضعیت رضایت 
موانع و شناسایی  راامکانات آموزشی 

اصلی و برای رشد پایدار سازمان را 
 معرفی می کند.

                                                 
1 . Collins & Payne 
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2 
 و یو وی وان

 همکاران

 بین رابطه
 داخلی، بازاریابی
 شغلی، رضایت
 و رابطه بازاریابی
 سازمانی عملکرد

2012 

 بازاریابی که دهد می نشان تحلیلی نتایج
 گیری جهت و شغلی رضایت داخلی،
 بازاریابی بر توجهی قابل تأثیر مشتری
 سازمانی عملکرد همچنین و رابطه
. دارد TFT-LCD تولید های شرکت

 کننده تولید های شرکت بنابراین،
TFT-LCD سازی پیاده باید تایوان 
 یک شکل به را داخلی بازاریابی
 کارکنان شغلی رضایت ببینند، استراتژی

 کارکنان بخش الهام و دهند، افزایش را
 جهت مشتری، بیشتر کسب برای

 .باشند می وری بهره افزایش

3 
 و غفار یوس 

 همکاران

 بین ارتباط بررسی
 و داخلی بازاریابی

 مشتری
2017 

 بازاریابی که دهد می نشان مقاله این
 میزان بر داری معنی و مثبت تاثیر داخلی

 .دارد بانکی مشتریان  رضایت

 همکاران و تو 4

 مدیریت تعهد تاثیر
 داخلی بازاریابی بر
 بر آن تاثیر و

 کار نگرش
 کارکنان

2015 

 با اصلی عنصر سه رابطه تحقی  این در
 که است شده بررسی کارکنان نگرش
 بود شده ادراک مدیریت تعهد اول عامل
 وعامل رسمی داخلی ارتباط دوم عامل
 با که بود رسمی غیر داخلی ارتباط سوم

 رگرسیونی تحلیل و مدلیابی به توجه
 کار نگرش روی بر عوامل این تاثیر

 داد نشان نتایج که شد بررسی کارکنان
 داخلی ارتباطات و شده ادراک مدیریت

 کارکنان کار نگرش روی بر رسمی غیر
 .است بوده موثر بسیار

5 
 و شهزاد طاهر

 نائم همایون

 بازاریابی نقش
 جذب در داخلی
 رضایت و کارکنان
 در کارمندان شغلی

 های بانک
 پاکستان خصوصی

2013 

 رابطه داخلی بازاریابی تحقی  این در
 است داشته شغلی رضایت با مثبت
 در را عامل این توان می که بنحوی
 کلیدی انسانی منابع بهسازی و جذب

 .برشمرد

6 
 اهلل قدرت
 و باقری

 همکاران

 بین ارتباط
 و داخلی بازاریابی
 سازمانی سکوت
 کل اداره در

 جوانان و ورزش
 قم استان

1396 

 ارتباط که داد نشان پژوهش های یافته
 یک هر و داخلی بازاریابی بین معناداری

 محصول پرداختی،)آن مؤلفۀ چهار از
 با( کاری مکان و ارتباطات داخلی،
 همچنین و دارد وجود سازمانی سکوت

 دارای پرداختی بعد که شد مشخص
 بازاریابی ابعاد بین در میانگین بیشترین



 │ ی رد صنعت بانکدار یداخل  یاب یبازار ندی اخالق رب فرا  ری اتث  یربرس  

 

293 

 و ورزش کل اداره در. میباشد داخلی
. است حاکم سکوت قم، استان جوانان
 نمودن فراهم با مدیران میشود توصیه
 و کاهش سازمان در را سکوت شرایطی،

 .بخشند بهبود را داخلی بازاریابی

7 
 احمری مژگان
 همکاران و نژاد

 تأثیر بررسی
 بر داخلی بازاریابی
 در سازمانی تعهد

 قدس بیمارستان
 اراک

1396 

 بر داخلی بازاریابی که داد نشان ها یافته
 این مقدار که دارد تاثیر سازمانی تعهد
 سازمانی تعهد بر نیز پاداش. بود 0/2تاثیر
. بود 0/13تاثیر این مقدار و داشت تاثیر

 و داشت تاثیر سازمانی تعهد بر ارتباطات
 تعهد بر توسعه بود،16/0 تاثیر این مقدار

 این مقدار که داشت تاثیر سازمانی
 عالوه، به. گشت برآورد 0/16تاثیر
 تاثیر سازمانی تعهد بر ایمن کار محیی
. آمد دست به0/12 آن مقدار و داشت

 تعهد بر انتصاب و انتخاب همچنین،
 تاثیر این مقدار و تاثیرداشت سازمانی

 به توجه با: گیری نتیجه. بود 0/11
  زم شرایی و نیازها پیش به توجه نتایج،
 برای مناسب بستری آوردن فراهم جهت

 جلب و داخلی بازاریابی گسترش
 تعهد ایجاد جهت کارکنان مشارکت
 ضروری امری کارکنان در سازمانی

 .است

 کاکاپور صبا 8
 و داخلی بازاریابی
 داخلی برندینگ
 چگونگی و چرایی

1393 

این تحقی  با بررسی مفاهیم بازاریابی و 
برندینگ داخلی به اهمیت و روش های 
پیاده سازی و تاثیر گذاری این دو مقوله 

بازاریابی و منابع انسانی جدید در مباحث 
پرداخته است. این تحقی  کامال مروری 
بوده و با توجه به مبحث مربوطه بین 
بازاریابی داخلی و برندینگ داخلی ارتباط 

 .قوی را اثبات نموده است
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 مدل مفهومی پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1399وهش )اسدي و همکاران ، ژ: مدل مفهومی پ2شکل

 
 شودبه صورت زیر مطرح می هافرضیهبا توجه به مدل مفهومی 

 . اثر بعد کالن بر  بازاریابی داخلی تاثیر دارد.1
 . اثر بعد هنجار بر  بازاریابی داخلی تاثیر دارد.2
 استراتژیک بر  بازاریابی داخلی تاثیر دارد.. اثر بعد 3
 . اثر بعد اجرایی بر  بازاریابی داخلی تاثیر دارد.4
 . اثر بعد فرآیندی بر  بازاریابی داخلی تاثیر دارد.5

 روش تحقیق
 صدنعت  در داخلدی  بازاریدابی  عوامل موثر بر توسعه که است آن بر پژوهش این که آنجا از
 -تحلیلدی  اجدراء  نردر  از و کداربردی  هدد ،  نردر  از کندد،  تحلیل و تجزیه و بررسی را بانکداری
 معاونین مدیران، شماری کل شامل پژوهش، این آماری جامعه. است همبستگی شاخه از توصیفی

 تعدداد  بدودن  محددود  بده  توجده  با. است 125 بر بالغ ایران در شعب کل در تجارت بانک روسا و
 نردر  در نمونده  عندوان  به آماری جامعه تمامی شماری، کل روش طری  از آماری، جامعه اعضای
 ادبیدات  مرور از که است پرسشنامه پژوهش این در ها داده گردآوری اولیه ابزار. است شده گرفته
 شدناختی  جمعیدت  و عمومی های سؤال به مربوط پرسشنامه، اول بخش. است شده گرفته نرری
 از اطمیندان  حصول برای. است تخصصی سؤال 37 به مربوط دوم، بخش و است دهندگان پاسخ
 تأییدد  پرسشدنامه  ابتددا  کده  ترتیب این به. شد گرفته کار به محتوا روایی روش پرسشنامه، روایی
 و توزیدع  تدایی 30 نمونه یک بین در ،دانشگاه  در مدیریت گروه استادان از چند تنی سوی از شده
 آمدده  دسدت  به های داده براساس پرسشنامه درونی ثبات یا پایایی ضریب سپ . شد آوری جمع

 بعد کالن

 بعد هنجار

 بعد استراتژیک

 بعد اجرایی

 فرآیندی بعد

 توسعه بازاریابی داخلی
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 94 پرسشنامه کل کرونباا آلفای ضریبمقدار  که شد محاسبه کرونباا آلفای ضریب از استفاده با
 تحلیل و تجزیه برایباشد. بدست آمد که بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه مورد استفاده می درصد
 .شده است استفاده  Smart PLS  افزار نرم و ساختاری معاد ت روش از ها داده

 نتایج 

 هاي توصیفییافته
 31نفر نمونه آماری پژوهش از نرر سن بیشترین تعداد نمونه آماری پژوهش در گروه سنی  45از تعداد 

دادند. از نرر سال قرار داشتند. از نرر جنسیت بیشترین تعداد نمونه آماری پژوهش را مردان تشکیل می 45الی 
تعداد نمونه آماری پژوهش سطح تحصیالت خود را دکتری عنوان نمودند. و از نرر سطح تحصیالت بیشترین 

 (.2وضعیت تاهل بیشترین تعداد نمونه آماری پژوهش متاهل بودند.)جدول
 

 هاي دموگرافیکی نمونه آماري پژوهش: فراوانی و درصد فراوانی ویژگی2جدول

 درصد فراوانی فراوانی گروهها متغیرها

 گروه سنی

 4/18 23 سال 30زیر

 8/60 76 سال 45الی  31

 21 26 سال 55الی  46

 جن 
 6/81 102 مرد

 4/18 23 زن

 تحصیالت
 2/83 104 فوق لیسان 

 8/16 21 دکتری

 وضعیت تاهل
 4/30 38 مجرد

 6/69 87 متاهل
 

 هاي استنباطییافته
بررسی شدود بدرازش مددل در    قبل از بررسی و آزمون فرضیه های  زم است برازش مدل 

 .شودسه بخش انجام می
 برازش مدل کلی -3های ساختاری و برازش مدل -2گیری، های اندازهبرازش مدل -1

 گیريبرازش مدل اندازه
 بده  متغیدر  یدک  گیرندده بدر  در که شودمی کلی مدل از بخشی به مربوط گیری،اندازه مدل

 معیدار  سده  گیدری، انددازه  های مدل برازش بررسی برای. باشدمی آن به های مربوطسؤال همراه
 .شودمی استفاده روایی واگرا و همگرا روایی پایایی،
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 پایایی و روایی همگرا
 آلفدای (2 عداملی  بار ضرایب( 1:گیردمی قرار سنجش مورد معیار سه توسی شاخص، پایایی

 (CR)پایایی ترکیبی  و  کرونباا

 ضرایب بارعاملی
 سدازه  آن بدا  سدازه  یدک  هدای شداخص  همبسدتگی  مقدار محاسبه طری  از عاملی بارهای

 کده  است مطلب این بیانگر شود، 4/0مقدار از بیشتر یا و برابر مقدار این اگر که شوندمی محاسبه
 پایایی و بوده بیشتر سازه آن گیریاندازه خطای واریان  از آن، هایشاخص و سازه بین واریان 

 ضدرایب  بدودن  مناسب برای مالک مقدار بنابراین،. است قبول قابل گیریاندازه مدل آن مورد در
 شدد، 4/0 از کمتدر  هاییسؤال عاملی بار مدل، اجرای از پ  چنانچه باشد؛می 4/0 عاملی بارهای

)داوری و سددایر معیارهددا تحددت تددأثیر آن قددرار نگیددرد  بررسددی تددا شددودمددی حددذ  سددؤال آن
است از این رو حذ  هیچکدام  4/0بارعاملی سؤال ها بیشتر از ، 3. مطاب  جدول (1395رضازاده،

 توان نتیجه گرفت که مدل،پایایی مناسبی دارد. زم نیست و می
 

 :  مقادیر بار عاملی سواالت مربوط به متغیرهاي پژوهش 3جدول

متغیرهاي 

 پنهان)مکنون(
 بارعاملی سواالت

 متغیرهاي

 مکنون)پنهان
 بارعاملی سواالت

بعد كالن
 

q1 856/0 

بعد هنجار
 

q7 785/0 
q2 835/0 q8 703/0 
q3 827/0 q9 749/0 
q4 782/0 

q10 811/0 q5 620/0 
q6 570/0 

ک
ستراتژی

بعد ا
 

q11 629/0 

ی
بعد اجرای

 

q18 657/0 
q12 676/0 q19 696/0 

q13 797/0 
q20 663/0 
q21 688/0 

q14 714/0 q22 690/0 

q15 698/0 
q23 756/0 
q24 731/0 
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q16 631/0 q25 706/0 q17 615/0 

 بعد فرایندي

q26 807/0 

 بازاریابی داخلی

q35 880/0 q27 795/0 
q28 869/0 

q36 882/0 
q29 760/0 
q30 737/0 

q31 657/0 

q37 897/0 
q32 811/0 
q33 532/0 
q34 856/0 

 

 و پایایی مركب )تركیبی(همگرا  ییرواآلفاي كرونباخ، 
های یک بعد به یکدیگر بدرای بدرازش کدافی    پایایی ترکیبی بیانگر میزان همبستگی سؤال

از  صده یچندد خص  اید  کید  هرگاه (.1991کند )فورنر و رکر،گیری را مشخص میهای اندازهمدل
ها دو شاخص مهم اعتبار یریگاندازه نیا نیب یشوند همبستگ یریگچند روش اندازه ایدو   یطر

 یرید گرا انددازه  یواحدد ی  صهیکه خص یینمرات آزمون ها نیب یسازد. اگر همبستگ یرا فراهم م
از  ندان یاطم یبدرا  یهمبسدتگ  نیباشد.وجود ایاعتبار همگرا م یکند با  باشد، پرسشنامه دارایم
 نیانگیهمگرا م ییروا یاست. برا یضرور سنجد، یشود م دهینجس دیکه آزمون آنچه را که با نیا

روابی بدر قدرار    این دیباشود.  محاسبه می (CR) 2و پایایی مرکب (AVE) 1استخراج ان یوار
 باشد:

CR > 0.7, AVE > 0.5 
 

 

 

  

                                                 
1. Average Variance Extracted (AVE)   
2. Composite Reliability 
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 كرونباخ آلفاي و مركب پایایی ، همگرا روایی نتایج:  4جدول 

متغیرهاي 

 پژوهش

آلفاي  (C.Rپایایی تركیبی) (AVEمیانگین واریانس)

 رونباخ
 843/0 887/0 654/0 بعد کالن

556/0 بعد هنجار  848/0 761/0 

763/0 بعد استراتژیک  858/0 812/0 

786/0 بعد اجرایی  884/0 852/0 

583/0 بعد فرآیندی  866/0 827/0 

572/0 بازاریابی داخلی  917/0 864/0 
 

 با توجه به جدول فوق:
  شده  استخراج ان یوار نیانگیممقدار(AVE)   اسدت بندابراین روایدی     5/0بزرگتدر از

 شود.  همگرا تأیید می

 مقدار پایایی ( مرکبCR)  بندابراین پایدایی    بزرگتر است 7/0در تمامی موارد از آستانه
 شودمرکب تأیید می

     بندابراین پایدایی    بزرگتدر اسدت   7/0مقدار آلفای کرونباا  در تمدامی مدوارد از آسدتانه
 شود.رسشنامه تأیید میپ

 روایی واگرا
 مقابدل  در هایششاخص با سازه یک همبستگی میزان مقایسه از واگرا، روایی بررسی برای
. شدد  گرفتده  بهدره  (1981 کدر )  و فورنل روش از استفاده با هاسازه سایر با سازه آن همبستگی

 واریدان   از بیشدتر  سازه هر برای  AVE میزان که است قبول قابل سطح در وقتی واگرا روایی
 در( هدا سدازه  بدین  همبسدتگی  ضرایب مقدار مربع یعنی) دیگر هایسازه و سازه آن بین اشتراکی
 باشد،می مشخص ،(1981) و کر فورنل روش از ، برگرفته4 جدول در که همان گونه. باشد مدل
 بیشدتر  ،آنهدا  میدان  همبسدتگی  مقددار  حاضر، از پژوهش در مکنون متغیرهای AVE جذر مقدار
 مدل، در( مکتون متغیرهای) هاسازه حاضر، پژوهش در که داشت ا هار توانمی رو، این از. است
 مددل  واگدرای  روایی دیگر، بیان به. دیگر هایسازه با تا دارند خود هایشاخص با بیشتری تعامل
 است. مناسبی حد در
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 :  نتایج روایی واگرا 5جدول

داخلی بازاریابی فرآیندی بعد  اجرایی بعد  استراتژیک بعد  هنجار بعد  کالن بعد    

     808/0  بعد کالن 

    745/0  620/0  بعد هنجار 

   873/0  652/0  564/0  بعد استراتژیک 

  886/0  651/0  710/0  526/0  بعد اجرایی 

 763/0  498/0  738/0  540/0  469/0  بعد فرآیندی 

756/0  681/0  749/0  647/0  471/0  708/0  بازاریابی داخلی 
 

 برازش مدل ساختاري
گیری نوبت به برازش مددل  های اندازهبعد از برازش مدل plsها در مطاب  با الگوریتم داده

ها )متغیرهای آشکار( کداری  گیری به سؤالرسد. مدل ساختاری برخال  مدل اندازهساختاری می
 گردد.روابی میان آنها بررسی میندارد و تنها متغیرهای پنهان وهمراه با 

Rمعیار 
2 

R
گیری و بخش ساختاری مدل سدازی  معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه 2

رود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر برون معاد ت ساختاری به کار می
R هرچه مقدارگذارد. زا می

2
زای مدل بیشدتر باشدد، نشدان از بدرازش      های درون مربوط به سازه 
را به عنوان مقادیر ضعی ، متوسدی   67/0و  33/0، 19/0( سه مقدار 1998بهتر مدل است. چین )

Rمطاب  با جدول زیدر، مقددار    .و قوی برای برازش مدل معرفی کرده است
هدای  بدرای سدازه   2

تدوان مناسدب بدودن    وجه به سه مقدار مدالک، مدی  زای پژوهش محاسبه شده است که با تدرون
 برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت.

 مقادیر ضریب تعیین:  6جدول

Rمقادیر متغیر پژوهش
2 

 489/0 بازاریابی داخلی
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 : 𝑸𝟐بین یا ( یا آزمون ارتباط پیشCV redشاخص افزونگی )

کده توسدی اسدتون    است. ایدن معیدار    Q2 دومین شاخص برازش مدل ساختاری، شاخص
کندد. بده    زا را مشخص می های درون معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل در سازه  (1975) 1گیسر

بیندی   هایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول هسدتند، بایدد قابلیدت پدیش     اعتقاد آن ها مدل
بدین  که اگدر در یدک مددل، روابدی     است ین معنی ه ازای مدل را داشته باشند. ب متغیرهای درون

هدا   ها تاثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیه ها به درستی تعری  شده باشند، سازه سازه
را بده عندوان    35/0و  15/0، 2/0( سده مقددار   2009) 2ید شوند. هنسلر و همکداران أیبه درستی ت

Q. مقادیر مربوط به شداخص  قدرت پیش بینی کم، متوسی و قوی تعیین نموده اند
ا در متغیرهد  2

پدذیری،تنوع  نمایش داده شده است. با توجه به مقادیر منعک  شده متغیرهدای انعطدا    7جدول 
محصو ت ، یکپارچگی تعهد به تأمین کننده و فرایند ساخت با توجه به اینکه مقادیر آنها بیشدتر  

باشد دارای قدرت پیش بینی متوسدی هسدتند و متغیرهدای انتقدال مدواد، تعهدد بده        می 15/0از 
شتری،حجم تولیدات، یکپارچگی داخلی و خارجی با توجه به این که مقادیر به دست آمده بدرای  م

باشد این متغیرها از قدرت پیش بینی  قوی برخدوردار هسدتند. در   می 35/0این متغیرها بیشتر از 
کل می توان عنوان نمود که نتایج نشان دهنده برازش متوسی به با ی مدل ساختاری پدژوهش  

 است.
 Q2مقادیر :  7جدول

Qمقادیر متغیرهاي پژوهش
2 

 456/0 انتقال مواد

 

 برازش مدل كلی
دازه گیدری و سداختاری را کنتدرل    برای بررسی برازش مدل کلی که هر دوبخش مددل اند  

یدار از طرید  رابطده زیدر محاسدبه      شود ایدن مع استفاده می GOFتنها یک معیار به نام کند  می
 شود. می

GOF=√Communalities×𝑅2                                                            1رابطه   

GOF=√0/567×0/489 =0/526                                                                          
Communalities  نشانۀ میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است وR

ضریب نیز مقدار  2
                                                 

1. Auston Gieser 
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را  36/0و  25/0،  01/0(، سه مقددار 2009)1و همکاران درون زای مدل است. وتزل  تعیین متغیر
اند. با توجه به مقدار محاسبه شده برابدر بدا   به عنوان مقادیر ضعی ، متوسی و قوی معرفی نموده

 برازش قوی مدل کلی پژوهش است. است و نشان دهنده 526/0

 هاي پژوهشآزمون فرضیه
گیری، مدل ساختاری و مددل کلدی، نوبدت بده بررسدی و      پ  از بررسی برازش مدل اندازه

-فرضدیه  برای آزمون  plsرسد. مدل اجرا شده در محیی نرم افزار های تحقی  میآزمون فرضیه

 ارائه شده است. زیر هایپژوهش به شرح شکلهای 

 
 مدل ساختاري بررسی فرضیه اصلی پژوهش در حالت معناداري:  3شکل

                                                 
1. Wetzels et al 
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 استاندارد ضریب حالت در پژوهش فرضیه اصلی ساختاري مدل : 4شکل

 

هدای پدژوهش   در ادامده بده بررسدی فرضدیه     4و  3های با عنایت به نتایج مندرج در شکل
 پرداخته شده است.

 .دارد تاثیر مثبت و معناداري داخلی بازاریابیاخالق و   بر كالن بعدفرضیه اول: 

-می 1.96از کوچکتر  که 0/ 810به دست آمده برابر با  Tمقدار آماره ، 3شکلبا توجه  به 

 اخدالق و  بر کالن توان عنوان نمود که بعدو میگیرد مینباشد و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار 
 .ندارد تاثیر مثبت و معناداری داخلی بازاریابی
 .دارد تاثیر مثبت و معناداري داخلی بازاریابی اخالق و بر هنجار دوم: بعدفرضیه 

باشد می 1.96و بزرگتر از   350/2به دست آمده برابر با  T، مقدار آماره 2با توجه  به شکل
 بازاریدابی   بر هنجار توان چنین استنباط نمود بعدگیرد و میو فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار می

، ضدریب مسدیر بده دسدت آمدده      3همچندین بدا توجده بده شدکل       دارد. معنداداری  تداثیر  داخلی
، از آنجا که ضریب مسیر به دست آمده مثبت است این رابطه بده صدورت   است (β=245/0)برابر

تداثیر مثبدت و    داخلی بازاریابیاخالق و   بر هنجار بعدتوان عنوان نمود . پ  میباشدمستقیم می
 .دارد معناداری
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 .دارد تاثیر مثبت و معناداري داخلی بازاریابیاخالق و   بر استراتژیک سوم: بعدفرضیه 

و بزرگتر از  675/2به دست آمده برابر با  T، مقدار آماره 2شکل با عنایت به نتایج مندرج در
 بعدد تدوان چندین اسدتنباط نمدود     گیرد و مدی باشد و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میمی 1.96

، ضریب مسیر به 3همچنین با توجه به شکل  .دارد تاثیر معناداری داخلی بازاریابی  بر استراتژیک
، از آنجا که ضریب مسیر به دست آمده مثبت است ایدن رابطده   است (β=211/0)دست آمده برابر

 داخلدی  بازاریابی اخالق و بر استراتژیک بعدتوان عنوان نمود . پ  میباشدبه صورت مستقیم می
 .دارد و معناداریتاثیر مثبت 

 .دارد تاثیر مثبت و معناداري داخلی بازاریابی  اخالق و بر اجرایی فرضیه چهارم: بعد

و بزرگتر از  453/2به دست آمده برابر با  T، مقدار آماره 2با عنایت به نتایج مندرج در شکل
 بعدد تدوان چندین اسدتنباط نمدود     گیرد و مدی باشد و فرضیه پژوهش مورد تأیید قرار میمی 1.96
، ضدریب مسدیر بده    3همچنین با توجه به شدکل   .دارد معناداری تاثیر داخلی بازاریابی  بر اجرایی

، از آنجا که ضریب مسیر به دست آمده مثبت است ایدن رابطده   است (β=402/0)دست آمده برابر
تاثیر  داخلی بازاریابی اخالق و بر اجرایی بعدتوان عنوان نمود . پ  میباشدبه صورت مستقیم می

 .دارد مثبت و معناداری
 .دارد تاثیر مثبت و معناداري داخلی بازاریابیاخالق و   بر فرایندي فرضیه پنجم: بعد

و بزرگتر از  687/3به دست آمده برابر با  T، مقدار آماره 2با عنایت به نتایج مندرج در شکل
 بعدد تدوان چندین اسدتنباط نمدود     گیرد و مدی قرار میباشد و فرضیه پژوهش مورد تأیید می 1.96

، ضدریب مسدیر بده    3همچنین با توجه به شکل  .دارد تاثیر معناداری داخلی بازاریابی  بر فرایندی
، از آنجا که ضریب مسیر به دست آمده مثبت است ایدن رابطده   است (β=298/0)دست آمده برابر

 داخلدی  بازاریدابی  اخدالق و  بر فرایندی بعدتوان عنوان نمود . پ  میباشدبه صورت مستقیم می
 .دارد تاثیر مثبت و معناداری
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 نتیجه گیري

توسدعه بازاریدابی داخلدی در صدنعت     اخدالق و  عوامل موثر بر  بررسیاین پژوهش با هد  
 اخالق و بر کالن بعدبانکداری کشور نوشته شد نتایج حاصل از آزمون فرضیه های نشان داد که 

هدای پدژوهش بداقری و    نتایج این فرضیه بدا یافتده   .داردن تاثیر مثبت و معناداری داخلی بازاریابی
 هدای  محددودیت  و آمداری  جامعۀ بودن رسدمتفاوت می نرر بهباشد.همسو نمی( 1396همکاران)
 هدای  پرسدش  بده  پاسدخگویی  در ازانددازۀ مددیران   بدیش  کداری  محافره جمله از آن بر مترتب

اخدالق و  متغیرهدای بعدد    بین رابطۀ ها پرسش به پاسخگویی در مدیران ناکافی وقت پرسشنامه،
از دیگدر نتدایج    .اسدت  شدده  حاصل معکوس نتیجۀ و کرده تعدیل را بازاریابی داخلی کالن وبعد 

اشداره نمدود    داخلدی  بازاریابی اخالق و بر هنجار بعدتوان به تاثیر مثبت و معنادار حاصل شده می
 ( همخوانی دارد.2015همکاران ) و های پژوهش تونتایج این فرضیه با یافته

 داخلدی  بازاریدابی   بدر  اسدتراتژیک  بعددیگر نتیجه حاصل شده در این پژوهش این بود که 
( 1393)کاکداپور  صدبا  های پژوهشنتایج منتج از این فرضیه با یافته .دارد تاثیر مثبت و معناداری

 داردهمسویی 
  بدر  و فراینددی  اجرایدی  بعدد همچنین نتایج حاصل شده از این پژوهش موید این بدود کده   

-به گونه ای که نتایج این فرضیه بدا یافتده   .دارد تاثیر مثبت و معناداری داخلی بازاریابیاخالق و 

 ( همخوانی دارد.2015همکاران ) و های پژوهش تو
برای متغیرهای پژوهش می توان عنوان نمدود  در ارتباط با میزان ضریب مسیر بدست آمده 

 دارای بیشترین تاثیر بوده است. 402/0که بعد اجرایی با میزان ضریب مسیر 
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 nvestigating the Factors Affecting the Development of 
Internal Marketing in the Banking Industry 

(Commercial Bank Case Study) 

Samira Asadi   
Mohammad Mehdi Mozaffari 
Babak Haji Karimi  
Mahmoud Nouraie 

Abstract 
Internal marketing is of particular importance today due to its 

indirect impact on the end customer due to the satisfaction of service 
staff. Internal marketing is the synchronization of organizational goals 
with human resources so that the role of human resources in achieving 
goals is clarified. In the meantime, the issue of ethics in economics and 
banking is raised, as financial crises in recent years have shown that the 
goal of utilitarianism in financial institutions, can have potential risks in 
the banking system and, consequently, society. Therefore, the present 
study was conducted with the aim of examining the ethics in banking and 
the factors affecting the development of internal marketing in the banking 
industry. Analytical-descriptive is a branch of correlation.The statistical 
population of this study includes the total number of managers, deputies 
and heads of Tejarat Bank in all branches in Iran is 125. Due to the 
limited number of members of the statistical population, through the 
counting method, all The statistical population is considered as a 
sample.The primary data collection tool in this study was a questionnaire 
that, to ensure the validity of the questionnaire, the content validity 
method was used.Then the reliability coefficient or internal stability of 
the questionnaire based on the data obtained It was calculated using 
Cronbach's alpha coefficient that the value of Cronbach's alpha 
coefficient of the whole questionnaire was 94%. It was found to indicate 
the appropriate reliability of the questionnaire used. Structural equation 
method and Smart PLS software were used to analyze the data. The 
results of the study in the field of ethics showed that the ethical teachings 
in banks have a positive and significant effect on the residents of this 
system, which reduces their greed and the consequences of corruption in 
society. Also, the compliance of Sharia and ethics in Islamic banking, in 
practice, faces obstacles that may lead to deviations from the goals of 
ethical Islamic banking. On the other hand, the results showed that the 
results showed that 4 dimensions, norm, strategic, executive and process 
have a positive and significant effect on the development of internal 
marketing.  

Keywords 
Ethics in Banking, Islamic banking, internal marketing, Normative, 

Executive, Strategic. 
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 Bioethics and its relationship with cryonics 

from a jurisprudential- legal perspective 
 

Fatemeh Mahdavi 

Abstract 
Mankind is always in the pursuit of immortality, and medical 

science is one of the sciences that thinks about human health and 

immortality. One of the emerging issues in medicine is freezing and 

frostbite. By freezing the human body, this science tries to revive the 

human body after several years, and there are also centers in some 

countries of the world that promise to freeze the human body and 

bring it back to life after many years. One of the most important ways 

to create common standards of biomedicine is the unification of the 

principles of biomedicine in the framework of human rights. 

Assuming the role that human rights play in this global ethic of 

cultural pluralism, it seems like an appropriate strategy. In addition to 

the generally emerging standards, there is a broad consensus on the 

emergence of two specific issues: cell chain intervention and human 

cloning. This article is prepared in a descriptive-analytical method and 

deals with the issue of permissibility and impermissibility of this 

method and also, if it is permissible or not, deals with its legal 

jurisprudential effects and consequences. The result is that with the 

assumption of permission and the presumption that the frozen person 

is alive, the effects of death, marriage, execution of will, expiration of 

debts and contracts or contracts are not enforceable, and in similar 

circumstances such as absenteeism, including the appointment of a 

trustee. Those who believe in the impermissibility of the verses 

"prohibition of induction in death" and "sanctity of self-murder" in the 

tradition have argued for narrations in this field as well as for the 

narrations of impermissibility of self-harm as well as the rule of 

reason. Those who believe in the permissibility of the verse "I am the 

resurrected, but I am the resurrected of all people" in the Sunnah have 

relied on narrations such as "no harm and no harm in Islam" and also 

by the rule of reason. The arguments for a cryonic license are stronger 

than the arguments for a non-license when the conditions are met.  
 

Keywords 
Cryonics, Bioethics, Permission and impermissibility, 

jurisprudential-legal consequences, ]human simulation. 
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 The explanation of the position of Human dignity 

right violator behavior in criminalization 

Fatemeh Masrour 

Mohammad Taqi Fakhlaie 

Hossein Naseri Moghaddam 

Abstract 
The accepted criteria of criminalization are different in legal systems 

because in the process of criminalization, we are not faced with one principle 
and criteria, but several criteria and principles in turn play a role in the 
criminalization process. Therefore, in justifying the criminalization of a 
behavior, several criteria may be considered by the legislator, such as 
preserving human dignity, protecting moral values, denying harm, 
preserving fundamental interests, establishing social order and implementing 
criminal justice, etc. 

Dignity is not only a religious value but also as a universal human value 
that is deeply emphasized in religious teachings including the Qur'an and in 
the world arena in the first half of the twentieth century with the issuance of 
the Declaration. Recognized by the Universal Declaration of Human Rights. 

Human dignity is the basis for the formation of two attitudes of morality 
and perfectionism on the basis of criminalization of legal systems. Dignity is 
not only a religious value but also a universal human value. In the view of 
morality, the violation of social values and in the view of perfectionism, in 
addition, the violation of moral values and damage to human personality and 
human character can also be criminalized, which can be done through legal 
requirements and guarantees of performance in politics. Criminal protection. 

Human dignity is one of the pervasive values of this world, which in the 
process of criminalization and criminal proceedings, also prevents 
unnecessary interference with criminal law, and in fact, by providing criteria 
and criteria such as the prohibition of cruel and disproportionate 
punishments as well as the prohibition of double punishment, torture And 
the instrumental use of human beings has limited the criminal rule of 
governments. 

In a dignity-based criminal policy, the interaction of human instinct 
with the rules of criminal policy is evident in all stages from the stage of 
criminalization to the execution of punishment and restoration of dignity. 

In the present article, while explaining the concept of human dignity 
and explaining its limits, an attempt is made to study the perspective on 
criminalization of behaviors that violate dignity, its principles and 
documents.  

Keywords 
Islam, Criminalization, Criterion of crime, Dignity, Behaviors that 

violate dignity. 
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Compatibility of the theory of virtue  

with religious ethics 
 

 Jafar Morvarid 
 Javad Raqavi  
Zahra Hosseini 

 

Abstract 

The important issue raised in this study is that the ethics of 

virtue can be the best and most consistent explanation of 

religious ethics. To achieve this, first the theories of normative 

ethics deontological ethics and purposefulness and virtue - are 

explained and compared. The superiority of the theory of virtue 

over the two clearly competing theories is explained by the 

explanation of virtue-based ethics, each of its main components 

such as: virtue, happiness, intention, practical wisdom, moral 

model and middle ground. In continuation, some components of 

religious ethics - such as theism and resurrection, cultivation of 

inner property and self-improvement, the position of moral 

model in religious ethics, the role of intention in religious ethics, 

the middle of the straight path or the way of salvation, etc. - are 

examined. Also, considering the closeness of the subject and the 

end of morality of virtue and religious morality - in the order of 

self-knowledge and happiness - it can be concluded that their 

morality of virtue and religious morality is their view of 

evolutionary and transcendent moral agent. It is also possible to 

provide the ground for the compatibility of these two morals 

with religious color and divine direction to the end - happiness - 

in the morality of virtue.  
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Theory of virtuality, Virtue, Happiness, Religious Ethics. 
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  economic effort  and resist economic  essientials and  
investigation of its bases from point of view Quran  and 
traditions with regarded to challenges and distinctions 

 

hamed fathaliyani 
hamid hosseini 
Ali Hussein Ehteshami 

Abstract 
The point of view of Islam and thinking of  Islamic economy  about the 

economic effort  not only positive  but also  it seemed such ideal that every time  
rooted  at soul and heart of authorities and followers  of this school. The article 
,that was investigated  by bases of economic effort from point of view of Quran  
and traditions ,though it seemed primary but it can be innovative  and solver.  It 
is notified  that  the grower and healthy economy from point of view of holy 
Quran ,could base on  principals  and  bases  that we will point them : 1-
recognition  and  foresight about economic affairs that to be skilled  in divine 
law.. 2-to reason  3- manifestation of monotheism in economy4- to accept 
Eschatology  5-manifestation of worship Allah in economic affairs  6-to 
interfere State at economy 7-justic at  economic affairs  8-Donation 9- 
moderation at affairs 10-lack of wasting. Other part of the article is, 
investigation  of spaces of  economic efforts from point of  view of Islamic 
traditions , that we will point of them.it consist two parts economic deviation 
sand economic Morales A; economic deviations consist of usury wastefulness, 
wasting, transaction , moderatio B: economic Morales: loan, legitimate, 
forbidden, aliment, voluntary alms ,donation ,contentment, beneficence, 
generosity ,in necessity ,poverty, to become rich ,wealth ,economic effort .i want 
to pay to some important methods that be used by Islamic researchers and so 
want  to pay methods of inference of Islamic economy graduates that are 
suitable with  Islamic jurisprudent culture principals. economic  Morales ; is one 
of the part of  Islamic graduates that shows growth components  and economic 
expansion and general welfare and from other side it shows methods and 
comparison  elements with mischiefs and to healthy economic efforts too .and so 
provide necessary field to intellectual growth and eternal felicity for human. As 
well at the article, I will prove relation between  moral and  economy and then to 
criticize of principals of capitalism that it separate from another. Then I want to 
investigate more important  the elements of economic Morales  in three parts: 
product, distribute consume . In other part ,I want to state about these matters: 
Morales manners of  work and  product, Morales the roles of  intellectual values  
in economic growth ,  to clarify methods of cultural comparison with fields  and 
marks of poverty and multiply ,to clarify   governor principals at trade  Morales , 
scales of determination of models of   consume.  The first step for motivating to 
economic efforts and resistant economy, is having effortant moral and that moral 
of people further  belonged to  his culture. 

Keywords 
economic effort, resist economic, Quran, traditions ,challenges, 

distinctions. 
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 Ethical Assessment of Internal Armed Conflicts with a 

focus on the Statute of the International Criminal Court 

and the procedure of the former Yugoslav Court 
 

Mohsen Emari 

Mehdi Hatami 

Abstract 

War crimes are one of the most important examples of 

international crimes and, as a moral anomaly, are within the 

jurisdiction of the International Criminal Court. As long as it has been 

criminalized in Article 8 of the Statute of the International Criminal 

Court, it has undergone a long process. In general, the Statute of the 

Court exceeded the limits of the customary international law on war 

conflicts in significant and perceptible cases and imposes new 

obligations on States Parties. In addition to the criminalization of 

certain acts related to the war in international armed conflicts, the 

crimes committed in conflicts within the countries have also been 

sanctioned. By 1949, International humanitarian law has not 

considered to internal armed conflicts, and up to 1977, no independent 

treaties were drawn up in this regard. It can also be found in the 

absence of a comprehensive definition of non-international armed 

conflicts. However, in the 1990s, The International Criminal Court for 

the former Yugoslavia defined a definition, while reflecting the 

custom of its time, influenced the development of the future custom. 

In this paper, The formation of resources and bases governing internal 

armed conflicts and its gradual and moral development will be 

assessed on the basis of humanitarian criteria by the library method 

and using fishing tools, and will show that the procedure of the Court 

The former Yugoslav penal code, followed by the drafting of the 1998 

Statute of the International Criminal Court. And the inclusion of these 

crimes in the scope of war crimes has created and developed a great 

moral transformation in relation to the development of rights related to 

these conflicts. 
 

 

Keywords 

Moral assessment, Internal armed conflicts, International 

Criminal Court, International Criminal Court for the former 

Yugoslavia, Criminalization.  
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 Iranian social ethics in the Safavid Era  
from Chardin's point of view 

Seyed Javad Abedi Shahri 

Ali Akbar Kajbaf 

Morteza Dehghannejad 

Mohammad Ali Chelongar 

Abstract 

The subject of this research is the social ethics of Iranians in the 

Safavid period from Chardin's point of view. Individual and social 

ethics are an important part of the public culture of any society. Social 

ethics, on the other hand, has a profound effect on the personality of 

any nation throughout history. According to many thinkers of the 220-

year period of the Safavid rule, it has left an undeniable impact on the 

culture of the Iranian people, and with a little reflection, its effects on 

the lives and moods of the Iranian people can be discerned. The 

Safavids made significant changes in Iranian culture by formalizing 

the Shiite religion and trying to spread Shiite teachings. Chardin, a 

French jeweler, has written his observations and information about 

Iran and Iranians with great care, which historians believe is one of 

the main sources of knowledge of the Safavid period. Therefore, 

examining the historical background of the social ethics of the Iranian 

people in the current era requires a correct understanding of the 

process of formation of this issue, especially in the Safavid era. This 

research seeks to study the social ethics of Iranians in the Safavid 

period using descriptive-analytical method and based on library 

resources, especially Chardin's travelogue, in order to provide a better 

understanding of Iranian society in the current era. The achievement 

of this research shows that the Safavid rule, in addition to the lives of 

the people of that time, has so far had an undeniable impact on our 

social behavior and ethics. The results of this research are applicable 

to most fields of humanities, especially history and ethics.  

Keyword  
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Shame and crime prevention from the 

perspective of criminology and Islamic ethics 
 

Mohammad Ali Haji Dehabadi 

Abdul Wahab Karimi 

 

Abstract 
one of the important issues in the two areas of criminology 

and Islamic ethics, is shame , which it’s effects in preventing of 

abnormal and criminal behaviors are emphasized in both areas of 

knowledge; Nevertheless, a careful look at the fundamentals and 

findings of criminology and the teachings of Islamic ethics can 

reveal the subtle differences between the two in this area, namely 

the effect of shame on crime prevention. The present study tries 

to investigate this issue with a descriptive-analytical method. 

The findings of this study indicate that despite the commonalities 

of shame in terms of nature and principle of crime prevention, 

there are significant differences between these two areas of 

knowledge in terms of scope, scope of deterrence, factors and 

components, as well as in terms of quality and effectiveness. 

Keywords 
Shame, modesty, deterrence, prevention, control, shame, 

crime.   
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Investigating the esoteric meaning of " Pure and impure"  

and its role in morality 
 

 

Mohammad Rasool Ahangaran 

Fatemeh Ansari 

 
Abstract 

Material schools, sages, philosophers and mystics have 
expressed different principles and methods in ethics and the way 
to attain virtues and overcome vices. But the real way to achieve 
Crimean morality, which is not seen in other moral schools; 
Purity is in the true sense of the word. According to the 
teachings of Islam, only purity is the cause of happiness and 
salvation and the source of human growth and development. The 
study in the verses and hadiths shows that the truth of purity is 
Recognition of Imam (as). Therefore, the basic element of 
morality is knowledge of the Imam, and the more a person 
knows about the Imam, the more will be created Crimean 
morality.This study, with a new look, while examining the 
esoteric meaning of purity and impurity, explains the opposition 
between the two and proves that the truth of purity is only the 
guardianship of Imam(as). And since impurity in the original 
sense is Apparent anti-purity, and in the second sense it is Inner 
anti-purity, it is nothing but the enemies of the Ahl al-Bayt 
(PBUH). Therefore, the perfection of morality is in the 
guardianship of the Ahl al-Bayt (AS), and achieving this 
important thing without guardianship will have no meaning and 
this is the issue that causes the evolution of morality. 

 

Keywords 
purity, impurity, Recognition of the Imam, Ahl al-Bayt (AS), 

ethics.  
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 Consistensy between Contractualism and Rule-
Utilitarianism on Parfit and its valuation 

Seyed Taghi Agha Miri 
Seyed Ahmad Fazeli 
Mohsen Javadi 

 
Abstract 

     Utilitarianism and contractualism throughout its life have 
enjoyed a variety of readings in new and old societies among 
utilitarians and contractualists. The ancient utilitarians have 
different readings of classical and  act-utilitarianism, and rule 
utilitarianism treats the two differently. Parfit utilitarianism is 
not only different from other forms of utilitarianism, but also 
distinct from normative utilitarianism, rooted in the principles of 
general principles based on his rationality, objectivism, and 
anthropology. He has the same view of  contractualism. Parfit 
says:A)Agreed general moral principles ,B)followed the rational 
principles that people agree on. Principles must be chosen that 
can be rationally formulated so that no one can easily dismiss 
it.This kind of contractualism wants to show, firstly, the 
existence of moral knowledge and, secondly, the objectivity of 
moral values and propositions by relying on rationality.Parfit 
tries to build utilitarianism and contractualism on the maximum 
of rationality.   

Keywords 
Contractualism, rule - utilitarianism, Social contract 

,utilitarianism.  
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Alignment Model Design of Individual-Organizational Interests 
(The Case Study of Bank Melli Branches in Golestan Province) 

 

Amir Hossain Amir Khani     

Mohammad Reza Tat 

Abstract 

The aim of the present study is to design a model for 

aligning the individual-organizational interests in Golestan's 

Bank Melli Branches. In this study, exploratory sequential 

mixed method is applied as research approach. This research, 

due to applying sequential mixed method in terms of 

identifying components and screening management experts 

who had outstanding experiences and researches related to the 

human resource management field, using Delphi Technique, 

20 people were investigated and polling conducted through 

snowball sampling method and also process modeling was 

done. Statistical population included all the Golestan's Bank 

Melli employees that were 98 people. Quantitative part was 

surveyed by using structural equation model and SMART-PLS 

software. This research enjoys researcher-made questionnaire 

as a data collection tool for alignment index of individual-

organizational interests. The results demonstrate that the most 

important component is alignment of individuals' goals 

sharing factor in organization goals with relative weights of 

0.985 ranked first and management based on values ranked at 

the last position with relative weights of 0.718. Also, there is 

significantly a meaningful relationship between structural, 

behavioral, process, and contextual factors.   
 

Keywords 

Alignment, Individual Interests, Organizational Interests, 

Bank Melli, Golestan Province.  
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 moral challenge and responsibility of caspian"s 

oil and gas unilateral usage 
 

 

Soheil Asgharzadeh 

Abdul Karim Shahidar 
 

 

Abstract 

After the collapse of the Soviet Union, Iran faced with new 

neighbors in this region; the neighbors who actually had no intention 

to adhere to their previous country’s commitments and this issue is 

important in ethic and international rules aspects. However, the 

exploitation of the seabed and under seabed reserves of the Caspian 

Sea has been among the unsolved problems yet. Furthermore, no 

agreement has been made about sharing such resources in the recent 

convention in Aktau. Despite considering Caspian as a sea or lake, the 

principles of international law like procedures of the countries and the 

principles of the international trials and doctrines do not confirm any 

unilateral use of gas and oil resources of this sea by the countries; on 

the other hand, the mentioned convention emphasizes the requirement 

of making a separate agreement about the seabed and under seabed 

resources of this sea which also suggests the requirement of making a 

comprehensive agreement among these countries. Nevertheless, what 

is actually observed is the exploitation of these resources by all 

countries bordering the Caspian Sea without considering the benefits 

of the other countries. In this regard, Iran has the most passive 

position. It is obvious that the countries in the Caspian border shall 

determine their objectives by applying the principles of international 

law and new geopolitical changes and make a comprehensive 

agreement about oil and gas resources. Before considering this 

significant affair, a comprehensive use of these resources is not 

allowed based on the international law and will arise international 

liability that is affected from universal ethics.  

Keywords 

oil and gas of Caspian Sea,  common resources,  Caspian 

contracts,  Aktau convention, ethic challenges. 
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 An Analysis of the Impact and Role of hosn and 

ghobh Intellect in Ethics 
 

 
Hormoz Asadi Koohbad 

 

Abstract 

Intellectual admiration and rebuke is one of the foundational 

issues of human thought that has always been one of the 

cornerstones of dialogue  .  

The struggle between Socrates and Plato with the Sophists 

was centered on whether there were firm principles for 

measuring the truth. 

In Islamic thoughts too, the basis of the controversy between 

Asharite thought and Justice has been the belief in the rational 

admiration of things that until the time of Ibn Sina all thinkers 

believed in the essence and reasonableness of good and evil. 

But then some took a different approach, although the 

origins of these discussions in theology were in the discussion of 

the attributes of transcendency, and theologians of the both 

thought argued to prove their theory. But its role and impact in 

other sciences such as ethics and moral philosophy is undeniable. 

The importance and necessity of this issue is that the denial at 

the good and the inherent evil of the verbs eliminates the eternal 

foundations for moral and ethical affairs and will lead to moral 

relativism. So these two theorems are at the root of all human 

ethics and additionally make sense in the light of this theory of 

moral responsibility, so this research has examined this 

important analytically and descriptively.  
 

Keywords 

reasonable good and evil, ethics, relativism, inherent, adlie, 

Mutazilites. 
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