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اعتبارنامة علمی  -ترویجی فصلنامة اخالق

شوووي اعطاي وووزعط وياموووزطاطا لمزاموووزعطي و و ط وووياطةطي مو وططبو و طااووولوزةط ووويبططشو و ز ةط
585ط ووووي ط1387/6/24طشووووي اعطيووووز ط ووووياطمووووزعطي موو و طاطبووووزطاييوو و طبوو و طا ا ووووزب ط
ك مسوووميشطياووول ز طي و و ططط ووويا رطة طي سووط ط وووي ط1391/6/28طخووويةط ا و وطعطي و و -ط
الا وو و طياووولط طاخوووراط اطا وووي طاططووو طيز ووط طشووو زط ةط31/5707ط وووي ط1391/7/30ط
ابرغطي ية .ط
ط
ط
يب طش ز ةط625ط( زةةطاا د )طي س ط ي ط1387/3/21طشي اعطيز طايقربطفلموگ  :ط

« يبز طشي اعطيز ط ياةطي م طقمطة طخ يصطاي زعطا لمزاطي

طبو ط وور طي و رطط

اأاووماطايو و طمووزعطي و ططاط...طةا اعطايل ووز ط ا و طبووية طاطط ييوودطا لمووزاا طقووزييي طة ط
ةاياگزطمزطاط ياطمزعطي م ط طبزشد ».ط
ط
تارنمای اینترنتی فصلنامة اخالق

ف و و وز طاخوووراطبو و ط و وووي طاسوووفم،طفلی وووودطة زفوووارط وووش ل رطا ا وووزب رطي وووز طاطياووولط
قوووووزم رطا وووووز ط لا ووووو،ط اطااططل وووووخطاز ي وووووزعطا ولليلووو و طاخل ز ووو و طف ووو و وز طايووووووز ط
و طةمووطد.طبوولطا و ط ااووز رطا اووزدطاطة زفوواط قووزم طاط مگموولعطيلمو و طا ا ووزب طاط ووش ل ط
یشطاوفزطااططل خطا طاز زي طا کزشط ش لطااا .ط
اطريز طبماللط اطبزط لايع طب طاز ي زعطف وز طة زفاطي ز مد .ط
ف وز ططااط ش ل ط قزم طب ط ي ط سل ط زط ضي عط عشا طااا .ط
فز ،ط لو طف وز طااططل خطاز اط«» Morsalat.irرط ز گز طاالوزةعطي ي طيفوزشطااور ط
«»ISCرط ز گووز طاطريووز طي و طيفووزةطةاياووگزم ط«»SIDرطبزيوواطاطريووز طياوول ز طكاووي ط
«»Magiranاط ز گز ط ور طاخ

طيي ط«»Noormagsطي ز طاطبز گشا عط طشية .ط

يازي :ط http://akhlagh.morsalat.irط
ساطا کللايمک :ط akhlagh@dte.irط ط
ط
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راهنمای نویسندگان مقاالت

 اهداف
اي مدطاطاياع طةايشطة طگسللةطاخرا؛ ط
ا ا طاطيقدط ز عز طي ز ودطاخرا ژامزشط يا طاطةاياگز ؛ ط
اياع ط ا شوزا طاخرارط لوزا طبزطيمزامزعط ژاما طيفزشط عز ل؛ ط
ا مزءطالاثطة طا مو طاخرا؛ ط
طلحطاخراطكز بلةع .ط
 فراخوان
ااطااووولزةاشرط اققوووزشطاطةايو وشط ژاموووزشط ووويا طاطةاياوووگز طاط اسوووز طاط لاكو و ط
اابسووول طة خيااووواط وو شووويةطبوووزطا اوووزدط قوووزم ط ژاماو و طة ط ي وووييز طاخوووراط
اطة وو و طاط ي ووووييز ط وووولا ،طبووووزطف وو و وز رط ووووزط اطة طااقووووخطاموووودا طف وو و وز ط
ز عطةمود .ط
 راهنمای تنظیم مقاالت
 .1قز ووو و ط ا اوووووز طبز ووووودط ژاماووو و رطگي وووووزعطيووووويیا عطة ط سوووووز ،طاخوووووراطاط
ياطمزعط لا ،طاطةا اعطازخلز طا لطبزشد:
.1-1طيوياش:طبمزيگلط سأ ط قز ؛
.2-1طچکمد :طی مو طا ز طي زعط قز ط(مد رط ا رطفالةةطباثرط زفلطمزطاطيلز ج)
.3-1ط ااژگزشطك مدع:طففلااط ي يي ط قز ؛ ط
.4-1ططلحط سئ :طشلحط اش طاط ل ز ط سئ طاط ا ط ژامش؛
.5-1طبدي طا

:طيفاگملعطايلقزةعرطاا م رط سلودطاط سلدد؛

.6-1طيلمو .
.7-1طكلزباوزا طبزطالام طا ف ز طچوم طشک،ط طگملة :ط
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 كلزب:طيووز طخووزيياةگ ط(شوووفل )رطيووز رطاوووزدطايلاووز رطيووووياشطكلووزبرطشوو ز ةطي وودرطيوووز طاطط
يز طخزيياةگ ط لليمط زط احرطييباطچزپرط ا،طيال:طيزشل.
 قز :ط طيوووز ط خوووزيياةگ ط(شوووفل )رطيوووز رطاوووزدطايلاوووز رط«يووووياشط قز و و »رطيووووياشط و ييو و رط
ش ز ةط فاز رط ا،طيالرطيزشل .ط
 .1اگلطةاطاثلطااط اط ّفطبزطاز خط ازب طاييةطةا ةطبزط لا طا ف زط ل ز طگلةة.
 .2وزبعطمام طممطب طم م طالام طاطااطچپطب ط اااط علف طشييد.
 .3ا يزيوووز رط بووو طشوووميةطة اشط لوووو طاطة ط لايلووو یا ة طشوووييد:ط(يوووز طخوووزيياةگ ط
ّفرطازدطايلاز رطش ز ةطي درطش ز ةط فا ).
 .4عزةدطمام طاَير طاطا

ر ز طب ط ي ط زا ق طبمز د.

 .5ب ط وزبعطةااطاادطا يزعطةاة طشية.
 شیوة بررسی و چاپ مقاالت
 .1ة جطيوووز طاطيوووز ط خووووزيياةگ رط مووو اشطاا ووومر رط ا وووط طي ووو رطياوووزي رط سوووواط
ا کللايمک طاطش ز طا ف طيي سود ط لا عطااا.
 .2وووومط قوووزم ط وووداك لط25ط وووفاط ط250طك وووطاعطبزشووود.طااطا اوووزدط قوووزم ط
ةي ز ةا طبپلمم د.
 .3قووووزم ط اوووومد ط وووواطااطاأ موووودطممووووأ طاال ل وو و طاطاووووپاطا ا زبووووزشطي وو و رط
چزپطخيامدطشد.
 .4قز ووط طا اوووز طي ز ووودطة طمووومشطياووول طةاخ وو طاطخوووز ي طچوووزپطشووود طبزشووودطاط
زطمما زشطب ط و طة گلعطا ازدطشية.
ط
 .5ممأ طاال ل طة ط ةط زطق يدطاطيم طا رحط قزم طیااةطااا.
 .6قووزم ط اطب و ط ووي طاز ووپطشوود طة ط اووم،طword 2007طب و طبووزمطااططل ووخط
از ي زع  http://akhlagh.morsalat.irا ازدطفل ز مد.
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سخن فصلنامه
بسم اهلل الرحمن الرحیم

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

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

اخالق *سخن فصلنامه

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

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

7

اهدیشررههررا خررود را برره روش هررا کرراربرد تلرردیل کرررده و برره
عالقهمندان این ووزه تقدیم همایندی
با ایرن امیرد کره ایرن سری مسریر ،مرا را بره اخرالق ترراز جامعره اسرالمی
برساهد و آرمان ها بلند هظام اسالمی را در سرزمین شر مارر و اخرالقمردار
ایران متللور سازدی

با سپاس
حبیبرضا ارزانی
سردبیر

اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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و عرفانی اهلسنت
سیدحسین سیدموسوی *،مهدی حسنزاده،

**

چکیده
حدیثی در کتب اهل ِسنت از لسان نبی مکرم اسـالم بـه صـورت دعـا نقـل
شده که عبارت اسـت از «الل َّهم ِإن َّما َأنا بشر َأغضب كما ي ِ
أأضَر
غضب الب
شرر َ
ُ َّ َ َ َ َ ٌ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ
رَ البشر َفمن لَعنته ِمن ٍ ِ
اجعلها لَره زكرا و أ َضحمر و » ايرن
كما يَ َ
أحد من أُ َّمتي َف َ
َ
َ ُ َ َ ُ
حديث با اختالفهاي دض الفاظ ،موضد پذيرش آنان قراض گرفته اسر أ پايره أ
اساس برخ از معاضف آنها از جمله مبنای مباحث اخالق  ،نب ّ  ،أل ّ أ انسران
شناس آنها ضا ضقم م زند .سؤال اين اس كه آيا اين حديث به همین صروض

از پیامبر نقل شده اس أ چنین غضب أ ضَرايت دض پیرامبر أجرود
* استادياض دانشگاه فردأس مشهد.
shmosavi@um.ac.ir
** دانشجوی دكترای مدضس معاضف اسالم گرايش مبان نظری دانشگاه فردأس مشهد.
تاضيخ دضياف 1394/10/26 :

yar.4550@gmail.com
تاضيخ تأيید1395/02/25 :

اخالق *تحلیل انتقادی غضب و رضایت پیامبر اکرم (صلیاهللعلیهوآلهوسلم) در کتابهای روایی و عرفانی اهل سنت

تحلیل انتقادی غضب و رضایت پیامبر اکرم در کتابهای روایی
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داضد يا اينکه بخش از آن موضد دستبرد جاعالن حديث با انگیزههای أيژه قراض

گرفته اس ؟ با توجه بهصراح اعالم پیامبر دض خصوص جعل حرديث از
طرف دضأغ گويان أ نسب دادن به ايشان ،دض اين مقاله به برضس اين دأ صف
پیامبر از ديدگاه اين حديث ،با ضأش تحلیل محترواي أ ترا حردأدی برضسر
سندی م پردازيم أ آنرا با آيا قرآن أ ضأايا محک م زنیم .بهنظر م ضسرد
قسم األ حديث دضس اس اما بخش دأم كه عباضتس از « :فَ َمن لَ َعنتُه ِمن
ٍ ِ
اجعلها لَه َزكا و أ َضحم و » صح نداضد أ با غرض تطهیر اخالقر
أحد من أُ َّمتي فَ َ
َ
برخ صحابه ،به پیامبر نسب داده شده اس .

واژگان کلیدی
پیامبر ،بشر ،غضب أ خشنودی پیامبر ،اخالق ،ابنعرب .
طرح مسئله
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

مسیحیان برای حضر مسیح مقام الوه قائل شدند (مائرده 17 ،أ  )72أ
يک از ضاههای غیرمسیحیان برای نقد اين تفکر أ اعتقاد غلط ،بیان أيژگ های

بشری حضر مسیح از كتاب های تاضيخ أ آسمان انجیل أ قرآن اسر

(مائده 17 ،أ 75؛ انجیل مرقس 38 :4 ،أ 12 :11؛ لوقا23 :8 ،؛ متر 17 :21 ،

راضه حضررر عیسر  برره مسرریحیان
أ  .)18برهعنوان نمونرره خداأنرد دضبر ت

اب ال ت ْغلُوا ِفي ِد ِينکُم و ال ت ُقولُوا على ِ ِ
م فرمايد :یَا أ ْهل ال ِْکت ِ
اَ ِِال الَْى ِِماىا
ه
ْ
آمنوا ِب ِ ِ
الْا ِسيح ِعيس ابن مريم رسول ِ ِ
ِ
اَ و ک ِلاته ألْقاها ِِل مريم و ر ِ
ىاَ و
وح منْ ُه ف ُ
ه
ُ ُ ه
ُ ٌ
ُ
ُُ
ْ
ُْ ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ىه
لىه واٌ ٌ
ُر ُسله و ال ت ُقولُوا ثالث ٌة امْت ُهوا خ ْير ًا لکُ ْ
ىنَام ُه أ ْک يکُىوک ل ُ
اَ ِ ٌ
ىُ ُس ْ
ىم ِماىا ِ ه ُ

1
ضدی بر تفکر أ باأضهای غلط مسیحیان اس .
ول ٌُ( ...نساء )171 :كه اين آيه ّ

 .1ای اهلكتاب ،دض دين خود غلو أ زياده ضأی نکنید أ دضباضۀ خدا جز حق نگويید .جز اين نیس كه مسریح،
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عیس ابنمريم ،فرستادۀ خدا أ كلمۀ اأس كه آن ضا به مريم القا كرد أ ضأح از طرف اأ بود .پرس بره خردا أ

ِ
ىر ِمى ْکلُکُ ْم( كهر110،،؛ فصرل )6 ،
همچنین ،آيههاي مانند ُ ق ْل ِماىا أمىا بر ٌ

دضباضه پیامبر اكرم بازم داضد .دض مقابرل
مسلمانان ضا از باأضهای غلوآمیز
ت

تنرزل
داده أ دض آن مبالغه كردهاند كه مقام ايشان ضا به پايینترين مقرام بشرری ّ

دادهاند .دضحال كه خداأند دض جایجای قررآن ،أيژگ هرای بسریاض عرال بره
ايشان نسب داده أ پیامبر ضحم ضا دض حد بسیاض عال ستوده اس .
غضب أ ضَا از صفا اله اس كه خداأند آندأ ضا دض جانشرینان خرود،
يعن پیامبر ما أ ديگر پیامبران قراض داده اس أ اين مطلب با آيات كه داسرتان

انبیا ضا بیان كردهاند ،تأيید م شود :و لاا رجع ُموس ِِل ق ْو ِم ِه غ ْضىناک أ ِسى ًا
ىن ُموسى الْغضى ُ ( اعرراف.)154 ،
(اعراف150،؛ طه )86 ،يا و لاا سکت ع ْ

أل آيا غضب پیامبر بهگونهای اس كه بهدنبال آن َرب ،لعن ،اذير أ ...هرم

وک ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اَ
بکنند؟ قرآن صريح وا به مؤمنان م گويد :و ال ت ُسنُّوا الذين ي ْ
ىن ُد ه
ىُ ُعوک م ْ
في ُسنُّوا ِ هاَ ع ُْو ًا ِبغ ْي ِر ِعلْم( انعام ،)108 ،حال آيا پیامبری كه دض باالترين دضجۀ

سب م كند؟! بنرابراين ،اثبرا أ قبرول
ايمان قراض داضد ،مؤمنان أ مسلمانان ضا ّ
أجود اصل غضب أ ضَاي دض پیامبران ،دلیل نم شود كه خشنودی أ غضرب
آنها نیز مانند انسانهای عادی باشد أ از قول آنان گف كرهِ « :إن ََّمرا َأنَرا بَ َشرر
ٌ
َأغضب كما ي ِ
رَ البَشرر» أ برهدنبال آن غضرب ،بره
غضب الب
أأضَ كما يَ َ
شر َ
ُ
َْ ُ َ َ ُ َ ُ
خانواده خود دشنام داده أ آنها ضا لعن ،نفرين أ ...كنند .اين تفکر دض
اصحاب أ
ت
آثاض ديگر علمای اهل سن أ حت دض برخ آثاض شریعیان ضاه يافتره اسر ؛ از
پیامبران اأ ايمان بیاأضيد أ نگويید[« :خداأند] سه تا اس  ».بس كنید كه برای شما بهتر اسر  .فقرط خداأنرد
منزه اس از اينکه برای اأ فرزندی باشد.
معبودی يگانه اس ّ .
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أضطره
اين ديدگاه ،گاه برخ مسلمانان برای دأضیجستن از چنین پرتگاه أ
ت
دضباضه ضسولخدا پرضنگ جلوه
هولناك  ،أيژگ های انسانهای عادی ضا چنان
ت
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جمله دض مثنوی مالی ضأم  .أی دض شعر معرأف كه مربوط به جنگ عل 
أ عمرأبنعبدأد اس  ،اين دأگانگ غضب أل خدا با غضرب خردا ضا بسریاض
ّ
پرضنگ به تصوير كشیده شده اس (مالی ضأم  ،دفتر األ مثنوی ،بی -3721
)4003؛ دضحال كه بین غضب خداأند أ أل ّ خدا تفاأت نیس  .جالرب اينکره
اين يکسانبودن غضب أل خدا با غضب خداأند دض بندهای بعدی همین شعر،
بسیاض پرضنگ به تصوير كشیده شده اس  .زيربنای ايرن گفترهها أ شرعرها أ...
همین ضأاي هاي اس كه دضصدد نقد أ برضس آن هستیم.
دض اين مجال كوتاه ابتدا مواضدی ضا كه دض فتوحا ابنعرب بهعنوان اصل ترين
سرب
نماينده عرفان نظری اس گزاضش أ نقد م كنیم ،سپس به بحرث لعرن أ
ّ
پرداخته أ با پذيرش أجود اصل غضب أ لعن دض سیره أ أجرود پیرامبر،
اين حديث ضا از نظر محتوا نقد م كنیم .گرچره از نظرر سرندی أ ضجرال هرم
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

اشاضهای خواهیم داش  .كاض اصل اين پرژأهش ،نقرد محترواي ايرن حرديث
بهأسیله آيا قرآن أ برخ از احردايث مسرلّم أ قطعر فرريقین بهخصروص
ِ
اهلسن اس  .أ اين كاض اگرچه دض موضد متون أ ضأايا ديگر سابقه داضد أل
دض موضد اين حديث سابق پژأهش مستقل نداضد .بسیاض الزم اس ترا پیررأان
انبیاء با عدم دستبرد دض كلما أ سیرهای كه از آنها نقل شده اس  ،همانگونره
به ايشان اقتدا أ تأس كنند تا موجب گمراه خود أ ديگران نشوند كه خردای
مهربان فرموده :لق ُْ کاک لکُ ْم ِ
فيه ْم ُأ ْسو ٌة ٌسنة (ممتحنه.)6،

حدیث مدنظر در فتوحات مکیۀ ابنعربی
اين حديث دض چهاض موضد از فتوحا ذكر شده أ موضد استناد أ استشرهاد ابرن
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عرب قراض گرفته اس .

 .1موضد األ :ابنعرب دض باب  68از جلد األ فتوحا مکیه ترا حردأدی
ضاجع به غضب خدا بحث أ به آيات استشهاد م كند .سپس بره غضرب انسران
اخالق اله هستند أ قسم كه از طبیع ظاهری بشر نشأ م گیرد أ دض ايرن
قسم اس كه به حديث موضد نظر استشهاد م كند كه پیامبر هم فرمودهاند:
«إنما أنا بشر( ...ابنعربي ،ب تا .)350 ،1 ،كه ،دض بحث از غضب أ ضحمر بره
عنوان دأ أيژگ دض انسان نظر خود ضا دض خصوص اين دأ صف بیان م كنرد:
غضب أ ضحم دض اختیاض انسان نیس  ،انسان بر اساس موقعی هراي كره بره
يک از اين دأ صف متمسک م شود ،دض أاقع دض اختیاضش نسب به هر يرک
از انجام اين صفا مجبوض اس  .اگر انسران بره خداأنرد ايمران داشرته باشرد
خشمش بايد برای خداأند باشد؛ چرا كه غضرب أ ضَراي بررای غیرر خردا
اقتضای طبیع انسان اس  .پیامبر م فرمايند :انما انا بشر ...دض حال كره
ما حال أ اخالق پیامبر ضا م شناسیم كه چگونه اس (همان.)351 – 349 ،
همانگونه كه مشاهده م شود ابنعرب دض اين مروضد غضرب انسران ضا دأ
قسم م كند :قسم مربوط به انسانهاي اس كه مؤدب به اخالق اله هسرتند
أ قسم كه از طبیع ظاهری بشر نشأ م گیرد .بعد م گويد :اگر انسران بره
خداأند ايمان داشته باشد خشمش بايد برای خداأند باشد؛ چررا كره غضرب أ
ضَاي برای غیر خدا اقتضای طبیع انسان اس  .پس نتیجره م گیرريم كره
انسان م تواند خشم أ غضب خود ضا دض ضاه خداأند بهكاض بگیرد أ از اقضائا
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م پردازد أ آنرا دأ قسم م كند :قسم مربوط به انسانهاي اس كه مؤدب به

األیه خودش به سم كماال نفس ناطقه أ نفس قدس اله حرك كنرد .بره
دلیل اينکه ابن عرب دض قسم خشرم طبیعر بره ايرن حرديث اسرتناد م كننرد
م خواهند بگويند كه پیامبر هم دأ حال متفاأ طبیعر أ تخلرق يافتره
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داشتند أ گاه غضب ايشان از طبیع األیه سرچشمه م گرفته اس پس ايرن
غضب به طريق األ از ديگران سهل اس ؛ حال اين سؤال مطرح م شرود كره
آيا پیامبر ما كه اشرف مخلوقا هست هستند أ دض دضجه باالی كمراال
أ به قول عرفا انسان كامل هسرتند ،هنروز دضگیرر نفرس حیروان أ صرفا آن
هستند!
 .2ابنعرب دض جلد دأم ،ذيل مباحث باب  ،73يعن پاسخ به پرسش 113
حکیم ترمذی كه از چیست صفا َملک قدس م پرسد ،به آيات اشاضه م كند
آيه ُ ق ْل ِِماا أما بر ٌر ِم ْکلُکُ ْم( كه110،،؛
كه پیامبر ضا بشر خطاب كردهاند؛ مثل ت

فصل  )46،أ م نويسد:
«از اين نکته م فهمیم كه حکم پیامبر ،حکم انسان اس ؛ [يعن پیامبر همچون
انسررانهررای ديگررر اسرر  ]،مگررر آنچرره خداأنررد اأ ضا برره آنهررا أيررژه
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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كرده أ اختصاص داده اس كه عباض اس از :قرب الهر  .اأ خرود فرمروده
اس « :انما انا بشر »...خشنودی أ خشم از صفا نفرس حیروان دض انسران
اس أ از صفا نفس ناطقه نیس  .اگر نفس ناطق انسان به صف ضَراي
أ غضب متصر ،مر شرود ،ايرن اتصراف پیرامبر براسراس ايرن نیسر كره
أيژگ نفس ناطقه ضا دض اين كالمش اضاده كرده باشد؛ بلکره چنانكره گفتریم،
باتوجهبه اَافه شدن به نفس حیروان  ،پیرامبر ايرن دأ خصوصری ضا بررای
خويش مطرح م كند .چنانکه دض حیوانا ايرن دأ أيژگر ضا مشراهده مر
كنیم» (همان ،ج 109 ،2أ.)110

دض اين بیان ،ابنعرب بهصراح خشنودی أ خشم ضا از أيژگ هرای نفرس
حیوان پیامبر م شماضد أ م گويد كه اين حالر برا آن چیرزی همگرون
اس كه دض حیوانا هم مشاهده م شود.

 .3ابنعرب دض جلد دأم فتوحا  ،باب  178ضا بره موَروم معرفر مقرام

چهاضم ضا دض أيژگ های محبان قراض م دهد أ دض همین قسرم اسر كره بره
دضباضه صرداي كره گراه از آترش شرنیده
حديث مدنظر استشهاد م كند .اأ
ت
م شود ،م گويد:
« گرراه ايررن امررر دض جسررم طبیعر اس ر أ گرراه دض صرروض جسرردان ،
خود ضا نشان م دهرد؛ ازايرنضأ ،صروض جسردان از يرک معنرای مجررد،
هنگام كه دض اأ ظاهر م شود ،صوض غضب أ ضَا آشرکاض مر شرود؛ آن
چنان كه دض اجسام طبیع  ،مثل آتش اينچنرین اسر  .پیرامبر نیرز از سروی
خويش م فرمايد« :انما انا بشر اغضب  ». ...حت خداأند نیز كه هیچ شریی
مانند اأ أجود نداضد ،خود ضا به ضَا أ غضب توصی ،كرده اس  .دض حرديث
صحیح نیز از قول پیامبران آأضده اس « :خداأند ضأز قیام آنچنان خشم
م كند كه قبل از اين ،چنین خشم نکرده اس أ بعد از اين نیز ،هرگز چنین
خشم نم كند» (همان.)341 ،

 .4ابنعرب دض جلد سوم ،ذيل مباحث باب  346كه بره تجلر خداأنرد دض
ثلث آخر شب م پردازد أ دض ادامه از عناي اله به بنده أ جايگاه كه بررای
اأ دضنظر م گیرد ،صحب م كند .همچنین ،اأ برخ از بخششهای خداأند ضا
به حضر آدم أ حضر داأأد يادآأضی م كند أ م نويسد:
چهره داأأد ضا برین بررادضانش ديرد ،اأ ضا دأسر داشر ؛
«آدم هنگام كه
ت
بنابراين ،شص سال از عمر خويش ضا به اأ داد .داأأد اين عطا ضا پرذيرف ؛
اما حضر آدم بعد از مدت بخشش خود ضا انکاض كرد؛ ازاينضأ ،قلرب داأأد
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محب ّ اختصاص م دهد أ أصلهاي ضا مطرح م كند :أصرل األ ضا دض حرب
حرب طبیعر أ أصرل
حب ضأحان  ،أصل سروم ضا دض
ّ
اله  ،أصل دأم ضا دض ّ
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شکس أ خداأند آن ضا به چیزی جبران كرد كه به حضرر آدم نرداده برود.
خداأند به آدم گف « :من دض زمین جانشین قراض م دهم»؛ اما اسم جانشین ضا
برای اأ مشخص نکرد .أل خداأند خطاب به داأأد گف « :ای داأأد ،ترو ضا
دض زمین خلیفه قراض دادم ».بنابراين ،دض خطاب به آدم جانشین ضا تعیین نکرد؛
أل دض خطاب به داأأد اأ ضا جانشین خود كرد؛ چراكره خداأنرد م دانسر
اين جايگاه أ توجه أيرژه ،باعرث حسراد داأأد بره پردضش حضرر آدم
م شود .چراكه داأأد دضهرحال ،انسان اس كره آنچره دض أی أجرود داضد،
همان اس كه برای انسان موجود اس أ تنهرا پیرامبر آن ضا مر شناسرد كره
م فرمايد« :انما انا بشر .»...اين امر از اموض تأديب خداأند نسرب بره پیرامبر
اسالم اس كه به اأ أح م كند كه بگو همانا من بشری مثل شما هسرتم »...
(همان ،ج.)191 ،3
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
16

سخن چهاضم ابنعرب هم پذيرفتن نیس ؛ زيرا انبیای الهر ضا بره صرفات
توصی ،م كند كه افراد عادی بشر به آن متصر ،هسرتند؛ مثرل انکراض أ منرع
بخشش كه اأ م نويسد « :داأأد اين عطا ضا پذيرف ؛ امرا حضرر آدم بعرد از
مدت بخشش خود ضا انکاض كرد» .همچنین ،مثل حساد كه أی م نويسد:
«چراكه خداأند م دانس اين جايگاه أ توجه أيژه ،باعث حساد داأأد به
پدضش حضر آدم م شود».

لعن گروهى از مسلمانان توسط پیامبر اسالم
بهطوض اجمال م توان گف كه لعن دض آيا أ ضأايا پذيرفتره شرده اسر أ
خداأند آن ضا دض قرآن امضا كرده أ افراد أ گرأههاي مثل كافران (بقرره 89 ،أ
 ،)161ظالمان (اعراف44 ،؛ هود )18 ،أ  ...ضا لعن كرده اس أ حت گاه مثل

مباهلرره (آلعمررران )61 ،أ لعرران (نرروض ،)7 ،دسررتوض برره لعررن دضأغگويرران
داده اس  .همچنین ،اثبا شده كه لعنكردن ،چه عام أ چه خاص ،جزء سرن

نقل كردهاند ،پیامبر افرادى ضا نفرين كردهاند؛ برهعنروان نمونره دض صرحیح
مسلم أ سراير كترابهراى حرديث اهلسرن ّ ضأاي هراي آمرده اسر كره
دض آنها پیامبر بزضگواض اسالم افررادى ضا نفررين كردهانرد .آنهرا براب از
احاديث ضا به همین معنا اختصاص دادهاند؛ مانند جلد دأم مسرند احمرد جلرد
دأم ،صحیح مسلم جلد چهاضم أ باب «من لعنه النب ّ » دض كتاب البرر ّ أ الصرله.

برخ از اين لعنهای پیامبر متوجه بزضگان قريش اس ؛ ازاينضأ ،محدثان
اهلسن ّ دض اينگونه ضأاي ها تصررف أ آنهرا ضا بهصروض خاصر توجیره
ال آنها م نويسند:
كردهاند .مث و

دضباضه اجتهاد ضسولخدا اين اس كه پیامبر اسرالم ماننرد
«نگاه ما
ت
ساير انسانهاس أ آنچه ضأاس كه ساير افراد انجام دهند ،بر پیامبر نیز
ضأاس  ،جز دض مواضدى كه مربروط بره ضسرال اسر ؛ چراكره آن حضرر
دضخصوص ضسال

معصوم هسرتند (جراد الحرق علري جراد الحرق،2008 ،

57ر.)58

هرچند ،برخ از اهلسن ّ با بهرهگیرى از اين ضأاي ها دض پ اثبا اجتهاد
برای پیامبربودهاند؛ دضحال كه طرح اين بحث ،اساس وا نادضس أ انحرافر

اس ؛ چراكه پیامبر كه خاتم پیامبران اله اس  ،همیشه از جانب خداأنرد
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انکاضناپذير پیامبر اكرم بوده اس  .دض ضأاي های فراأان كه شیعه أ سرن ّ

ياضی م شدند أ نیازى به اجتهاد أ عمل به ضأى نداشتند .اين موَوم دض جای
خود بیان أ اثبا شده اس أ ما به آن نم پردازيم(بهعنوان مثال ض.ک :اجتهاد
دض مقابل نص ،شرفالدين ،سیدعبدالحسین ،جامعه مدضسین قم).
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حدیث مدنظر در مجامع روایی اهلسنت
حديث سازان بن امیه سخنان دض توجیه أ تأأيل برخر ضأاي هرای مشرهوض
پیامبر س ِر زبانها انداختند؛ از جمله اينکه پیرامبر ،همچرون ديگرران

اشتباه م كند أ گاه به دلیل غلبۀ غضرب ،سرخنان نادضسرت برر زبران جراضی
م سازد .سپس اين سخنان ساختگ آنان ،بهعنوان حديث صحیح از پیرامبر،
به كتابهای معتبر حديث ضاه ياف (عسکری ،1997 ،دضس ششم) .ازايرنضأ،
ما دض اين نوشتاض دضباضۀ دضست يا نادضست ضأاي هاي كره م گوينرد پیغمبرر
خدا ،معاذ ه ّال ،مؤمنان يا مسلمانان ضا ب دلیل نفرين م كردهاند ،به بحث أ تحقیق
م پردازيم .نويسندگان سن ّ كتابهای تسعه (نررهگانه) ،ايرن ضأاي هرا ضا دض
عبردال،
كتابهای خود از ضاأيا ن گوناگون أ اصحاب همچون عايشره ،جابربن
هّ

انسبنمالک أ ابوهريره نقل كردهاند أ حتر بره صرحابیان بزضگرواضی ماننرد
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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سلمان أ ابوسعید خدضی هم نسب دادهاند .أاقدی (أفرا  )207 :دض المغرازی

1
االأل سرال
سريه زيدبنحاضثه دض
دضَمن بیان
ت
ت
منطقه «عریص» ،دض جمرادى ّ

ششم هجری ،شأن نزأل اين حرديث ضا از محمردبنابرراهیم ،از ذكروان غرالم
عايشه ،چنین نقل م كند كه عايشه گف :
«ضسولخدا اسیری ضا نزد من آأضد .از اأ غافل شدم أ بیرأن ضف  .پیامبر آمد
أ فرمود« :آن اسیر چه كرد؟» گفتم از اأ غافل شدم أ با زنان سرگرم بودم كره
بیرأن ضف  .فرمود« :تو ضا چه م شود ،خدا دست ضا قطع كند ».سپس بیرأن
ضف أ مردم ضا به دنبال اأ فرستاد تا اأ ضا يافتند أ آأضدند .بعد نزد من آمرد أ
ديد كه من دستانم ضا زيرأضأ م كنم .فرمود« :تو ضا چه م شرود ،آيرا ديوانره
 .1العیص :بینها أ بین المدين أضبع لیال أ بینها أ بین ذى المرأ لیل ( .ابنسعد ،ج.)63 :2

شدهای؟» گفتم ،مرا نفرين كردی أ من دستانم ضا برضس مر كنم ،كردام يرک
قطع م شود .پس ضأ به قبله دستانش ضا باال برد أ گف « :خداأندا ،من بشرم

كردم ،آن ضا برای اأ ضحم قراض بده»(أاقدی ،ب تا ،ج)553 ،2

1

اين حديث از عايشه به دأ شکل ديگر هم نقل شده اس  .دض اين نقل ،فقرط
سب
بحث نفرين پیامبر مطرح شده؛ اما دض نقلهای ديگر ،عالأهبر نفرين ،بحث ّ
أ عقوب نیز مطرح شده اس (ابنضاهويه ،1412 ،ج .)275 ،1نقل ديگری نیرز

شماضه  793از قول عايشه بیان شرده اسر « :إنمرا أنرا بشرر
دض همین منبع دض
ت
أغضب أ أعاقب ،فمن غضب علیه أأ عاقبته فأجعله له كفاض أ ضحم » (همران،

ج .)280 :2اما دض نقل بخاضی بحث اذي  ،شتم أ َجلد هم آمده اسر  .بخراضی

شماضه  2136از اب هريره نقل مر كنرد كره
(أفا  )256 :دض تاضيخ الکبیر دض
ت
پیامبر فرمودهاند « :انما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر أ إن اتخرذ عنردک

عهدا لن تخ لفنیه فأيما مؤمن آذيته أأ شتمته أأ جلدته فاجعلها له كفاض أ قرب »
(بخاضی ،ب تا ،ج 109 ،4تا.)110
اما شأن نزأل أ فضای صدأض دأم اين ضأاي ضا مر تروان از ضأاير ابرن
عساكر (أفا  )571 :دض تاضيخ مدين دمشق اأ بهدسر آأضد .اأ از أبر سرعید
خدضی چنین نقل م كند كه:
«نیازمندان عرب پیرامون ضسولخدا گرد آمدند أ اأ ضا چنان دض میان گرفتنرد
كه ناپیدا أ اندأهگینش نمودند .مهاجران بره سرويش شرتافتند أ بررای اأ ضاه
.1هچنین نک :مقريزی (أفا  ،)845 :إمتام األسمام ،ج267 :1؛ بحاض االنواض ،ج ،292: 20پاأضق « ،1غرزأ
بن مصطلق ف المريسیع أ سائر الغزأا أ الحوادث ال غزأ الحديبیه».
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أ همانند افراد بشر به خشم م آيم ،پس هر مرد يرا زن مرؤمن ضا كره نفررين
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خانه عايشه ضسیدند .برازهم دض تنگنرايش قرراض دادنرد ترا
گشودند تا به دض ت
آستانه دض پريرد أ أاضد خانره
ضدای خويش ضا دض دستان آنها ضها نمود أ بر
ت
شد أ فرمود« :خدايا اينها ضا لعن كن ».عايشه گفر « :يرا ضسرول ه ّال ،ايرن
قوم كه هالک شدند ».فرمود« :نه اينچنین نیسر  ،بره خردا سروگند مرن برا
خدای خود شرط بدأن خالف بسته أ گفتهام كره مرن تنهرا يرک بشررم كره
سب ،لعن أ اذير
همانند ديگر افراد بشر دلتنگ م شوم .پس مسلمان ضا كه ّ
مايه تقرب خود دض قیام قرراض برده»
كردم ،آن ضا برای اأ ضحم  ،مغفر أ
ت ّ
(ابنعساكر ،1415 ،ج.)90 ،4

هیثم (أفا  )807 :دض مجمع الزأائد َمن نقل اين ضأاير از أب الطفیرل
عامربنأاثله ،بحث ضجال أ سندی هم م كند أ سند اين ضأاي ضا بهدلیل بودن
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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1
حسرن
عبد الوهاببنالضحاک دض آنَ ،عی ،م داند؛ أل طريق ديگرر آن ضا َ

م شماضد كه البته عباض آن اينگونه اس « :اللهم إنما أنا بشر فأيما عبرد مرن
المؤمنین دعو علیه بدعو فاجعلها له زكرا أ ضحمر » (هیثمر  ،1988 ،ج،8
 )267أ به ضأاي احمدبنعیس األشعری دض النوادض نزديک اس أ دض قسم
«حديث مدنظر دض مجامع ضأاي شیعه» خواهد آمد .متق هندی (أفرا )975 :
هم اين ضأاي ضا با عباض های گوناگون از صحیح مسلم نقل مر كنرد كره دض
رب أ اذير دض حال ر غضررب بررر يک ر از
عباض هررای آن لعررنَ ،رررب ،سر ّ
ام  ،اهلبی يا ازأاج ايشران آمرده اسر (متقر هنردی ،1989 ،ج:610 ،3
 8154أ  8160أ .)8166
 .1هیثم أی ضا مترأک م شماضد.

بررسی اجمالی سند روایات
دأ نقل از نقل های عايشه كه ماجرای داستان دعای پیامبر ضا مطرح م كنرد ،از

نظر ابنحجر ،ضجال بزضگ اهلسن  ،ضا نقل كنیم« :ضتبته عند ابنحجر :صدأق
أ ضأايته عن عکرم خاص مضرطرب أ قرد تغیرر برأخر فکران ضبمرا تلقرن»
(موسوع ضأا الحديث ،شماضۀ  .)2624تمام سلسله ضاأيان احاديث سلمان بره
«عمربنقیس الماصر» منته م شود كه قائل به اضجاء أ از مرجیان بوده اسر

أ از مرجیه بعید نیس كه چنرین ضأاي هراي ضا تررأيد دهنرد« .ضتبتره عنرد
ابن حجر :صدأق ضبما أهم أ ضم باإلضجاء .ضتبته عند الرذهب  :ثقر مرجر ء»
عبدال بنعثمان بنخثیم اس كه از سروی
قضیه امطفیله
(همان .)4958 :ضاأی
ت
هّ

برخ ضجالیان اهلسن جرح شده اس  .نسرائ م گويرد« :ابرنخثریم لریس
بالقوى ،منکر الحديث أ كأن عل خلق للحديث ».يحی برنمعرین مر گويرد:
«أحاديثه لیس بالقوي » .ابنجبان م گويد« :كان يخط ء» (همران .)3466 :دض
برضس دضست ضأاي های ابوهريره ،فقط م گويیم كره أی همرواضه مرتهم بره
دضأغ أ جعل حدي ث بوده اس  .چند نفرر از صرحابۀ برزضگ كره اأ ضا مرتهم أ
تکذيب كردهاند ،عباض اند از :عل  ،عمربنخطاب ،عايشه أ عثمان .چنرانكره

ابنقتیبه از نظام نقل م كند « :ذكر أباهريره فقال :أكذبه عمر أ عثمران أ علر أ
عائشه ».ابنقتیبه سپس دض مقام پاسخگوي برم آيرد؛ امرا تکرذيب ابروهريره
توسط عمر ،عثمان ،عل أ عايشه ضا ضد نکرده اس (ابنقتیبه ،ب تا.)41 ،
توجیه روایت توسط علمای اهلسنت
 .1مقريزی دض امتام االسمام لعن پیامبر بدأن سبب ضا جايز دانسته أ م نويسد:
مسیله شانزدهم اينکه پیامبر جايز اس بدأن سبب چیزی ضا لعن كند؛ چرون
«
ت
لعن اأ ضحم اس أ اين كاض از غیر پیامبر بعید اس أ بههمین خاطر ،مسلم
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طريق سماک بنحرب از عکرمه نقل شده اس  .دض برضس اين سند كاف اس
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ال بطنه» ضاجع به معاأيه ،آن ضا فضل أ برترری بررای
با ذكر حديث «ال أشبع ه ّ
معاأيه م شماضد .أ علما گفته اند اين دض موضد مسلمین اس ؛ أگرنه پیامبر بر
كفاض أ منافقین نفرين أ لعرن كررده اسر أ آن بررای آنهرا ضحمر نیسر
(مقريزی ،1999 ،ج 184 ،10تا .)186

 .2ابنعبدالبر (أفا  )463 :دض االستذكاض چند نمونه از لعنهرای پیرامبر ضا
م شماضد أ سپس كیفی لعن حضر ضا با تمسک بره همرین ضأاير مردنظر
دضباضه برخ افراد توَیح م دهد .اأ م گويد كه اين لعنهرا بررای لعنشرونده
ت
دضأد أ ضحم اس (ابنعبدالبر ،2000 ،ج 74 ،2أ .)75
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آيه و مىا أ ْرسىلْنا ِِال
 .3فخر ضازی (متوفای )606 :دض تفسیر خود ذيل ت
ر ٌْا ًة ِللْعال ِاين(انبیاء )107 ،موَوعات ضا مطرح أ نقل م كند كره أقتر بره
ضسولخدا ي كه نهاي حسن خلق ضا داضد ،گفته شد كه به مشركان نفرين كرن،
فرمودند« :من براساس ضحم مبعوث شدهام ،نه براساس عذاب»؛ دضعینحال،
ضازی از حذيفه نقل م كند كه پیامبر فرمودهانرد« :إنمرا أنرا بشرر أغضرب »...
(ضازی ،ب تا ،ج 230 ،22أ .)231
از كالم فخر ضازی اينگونه استنباط م شود كره پیرامبری كره بره مشرركان
نفرين أ لعن نم كنند ،اگر به مؤمنان لعن أ نفرينكرده اند ،اين برای آنان دضأد أ
ضحم اس .
نقد حدیث مورد نظر توسط عالمان شیعه
 .1عالمه عسکری ،باب سوم از كتاب احاديث امالمومنین عايشه ضا تحر ايرن

22

عنوان قراض م دهد« :احاديث كه از عايشه أ ديگر صحابه دضباضه سیره ضسرول
خدا ضأاي شده اس » .أ قسم چهاضم از اين بخش ضا ضأايات قراض م دهد كره

اهلسن دض مجامع حديث خود گرد آأضدهاند أ عالمه عسرکری عنروان آنضا
ِ
اينگونه قراض م دهد« :چهاضم :ضأايات كه م گويد :هر كس ضا پیامبر لعن كند،
دأازده ضأاي به همین مضمون نقل م كند كه ضأاي نهم ،حاأی عباض مروضد
نظر ماس أ ضأاي دهم أ يازدهم به عنوان تأيید مضرمون آن اسر  .سرپس
عالمه عسکری دض نقد اين دسته از ضأاي ها م گويد:
«نم دانم چگونه اين ضأايا صحیح اس ؛ دضحال كره خداأنرد دض توصری،
ضسول خود م فرمايد :و ِِمک لعل ُخلُ ع ِظيم(قلم)4 ،؛ بهضاست كه بررای
تو خلق عظیم اس

يا ف ِناا رٌاة ِمن ِ ِ
اَ ِل ْنت ل ُه ْم و لو کُ ْنت ف هظ ًا غ ِلىيَ الْقلْى ِ
ه
ْ
ْ

ِ
ِ
ِ
ىم(...آلعمرران)159 ،؛ برهخراطر
اع ُف ع ْن ُه ْم و ْاست ْغ ْر ل ُه ْ
ال ْم ُّضوا م ْن ٌ ْولک ف ْ

ضحمت كه خداي به تو بخشوده اس با آنها خوشخرو أ مهربران أ اگرر
تندخو أ سخ دل بودی از گِرد تو پراكنده م شدند .أ يا لق ُْ جىاَکُم رسىول
ْ ُ

ٌ

ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىيم(توبره،
ىيکُ ْم ِبىال ُْا ْْمنين ر َُ ٌ
وٌ رٌ ٌ
يٌ عل ْ
م ْن أ ْم ُسکُ ْم عز ٌيز عل ْيه ما عنتُّ ْم ٌىر ٌ

)128؛ همانا پیامبری از خودتان نزد شما آمد كه ضند شما بر اأ گران اسر أ
سخ به شما دلبسته اس أ با مؤمنان ضئوف أ مهربران اسر چگونره ايرن

ِ
ضأاي ها صحیح باشد؛ دضحال كه خود ضسولخدا فرمودهاند« :إن ّ بُعث ْ ُ
ِ
سن ْاأل َْخ َال ِق»(مالک ،ب ترا ،ج904 ،2؛ احمردبنحنبرل ،ب ترا ،ج،2
ألُتَممَ ُح َ
381؛ حاكم نیشابوضی ،ب تا ،ج)613 ،2؛ مبعوث شدهام تا اخالق نیکو ضا بره
كمال برسانم أ قال أنس« :كان النب  أحسن الناس خلقاو»(بخاضی ،ب ترا،
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ضحم

أ پاكیش افزايد» .أ دض اين باب به حسب سریاق مسرلم دض صرحیحش

ج55 ،4؛ مسررلم ،ب ر تررا ،ج 457 ،1؛ أب ر داأأد ،ب تررا ،ج)246 ،4؛ پیررامبر
خوشاخالقترين مردم بود.
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 . 2مرحوم تستری چندين حديث با اين مضرمون مر آأضد أ اصرل آنضا از
ابوهريره م داند كه بهصوض مرفوم أ برای ضاَ كردن معاأيه أَرع أ جعرل
كرده اس أ سپس به نقد آن م پردازد .مرحوم تستری ادعای اجمرام عالمران
اهلسن بر ا ين مطلب ضا كه پیامبر بر غیرمنافقین هم نفررين أ لعرن كردهانرد أ
استناد آن ها همین حديث جعل اس  ،دضأغ محض نزد عالمان امامیه أ مخرل
به عصم نب ّ م داند .تستری دض ادامه مؤمن عاضف به حق ضسرولخدا أ علرو
شأن ايشان دض تجرد ،تقدس ،نوضانی أ عصمتش ضا عالم م داند .أی م گويد
كه حال پیامبر مخال ،حال بشر عادی دض كاضهای پست اس كه از پلیدیهای
جسمان بشری ناش م شود (تستری ،ب تا.)264 ،
 .3مرحوم شرفالدين هرم جعرل اينگونره ضأاي هرا توسرط ابروهريره أ
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امثال اأ ضا برای دفام از منافقان بنر امیره مر دانرد كره پیرامبر آنهرا ضا لعرن
كردهبودند (شرفالدين ،ب تا.)43 ،
 .4استاد احمدی میانج هم نقد مفصل دض اين زمینه داضند كه برهدلیل اختصراض
ذكر نم شود أ از نکتههای آن دض بخشهاي از مقاله استفاده شده اس .
دلیل جعل اینگونه روایتها
دضمجموم ،چند دلیل كل برای جعل اينگونه ضأاي ها م توان برشمرد:
 .1از بینبردن اعتقاد به عصمت

دضأاقررع ،جرراعالن ايررن ضأاي هررا بررا ايجرراد اعتقررادی نادضسرر برره
ضسررال حضررر أ پررايینآأضدن شررأن أ مقررام ايشرران أ بررا بیرران اينکرره
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ايشان هم مانند ديگر افراد ،مغلوب هوای نفس م شروند ،اعتقراد بره عصرم
ضا از بین م بُردند.

بنابراين ،زمان كه پیامبر اكرم اعمال نادضست انجام أ ب دلیل مؤمنران
سب أ لعن أ شتم م كند ،پس نبايد از حاكمان توقرع عدال
ضا آزاض م دهد يا ّ
شرط عدال برای حاكمان الزم نم شد أ هر خطاكاض أ گناهكاضی م توانسر
بر مسند حکوم تکیه بزند أ دس فرمانرأايان دض فسق ،فجوض ،ظلم أ تعردی
به مردم باز م ماند .بنابراين ،م بینیم كه اين ضأاي ها به شرکلهای گونراگون
ضأاي م شوند أ هیچكس هم مانع نم شود.
اين كاض گذشتگان دض اعتقاد آينردگان اثرر گذاشر أ ازاينضأسر كره دض

السرن َّ َأن َّرهُ َال ينْعَ ِ
رزل
كتابهای كالم چنین جملههاي آمده اس َ « :أ ْجم َ َع َأ ْهرل ن
السل ْ َطان ِبال ْ ِف ْس ِق»؛ اهلسن اتفاق داضند كه خلیفه بهدلیل فسق عرزل نمر شرود
ن
(نوأی شافع 1407 ،ق ،ج ،229 ،12ح  .)3427همین كرالم نیرز از فرقرههای
ديگر اهلسن نقل شده اس ؛ مثل حنبل ها ،شافع ها ،حنف ها أ مرالک هرا:
باقالن مالک (محمد بنعبد الوهاب حنبل  ،الکبائر ،باب الخرأج عن الجماع ؛
بدض الدين زضكش شافع  ،المنثوض في القواعد ،حرف االل ،،اإلكراه؛ ابرن نجریم
حنف  ،األشباه أالنظائر  ،الکتاب الخامس في نظائر األبواب ،باب الوكال ؛ ابروبکر
باقالن مالک  ،التمهید.)181 :
 .2از اعتبارانداختن سخن رسولخدا

بهاين ترتیب كره پرس از أضأد ايرن ضأاي هرا ،سرخن ضسرولخدا دض سرتايش
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أ عصم داش  .ازاينضأ دض آن زمان ،با از میانبردن اعتقاد به عصرم انبیرا،

بعض از اصحاب يا خاندانش يا سخن ايشان دض نکوهش برخ ديگر ،حجی
ال سخنان ايشان به حررفهرای فرردی معمرول
خود ضا از دس م دهد أ عم و
تبديل م شود.
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 .3تأویل نادرست معناى حدیث و روایت

ال ضأايت ضا كه از پیغمبر اسالم دضباضۀ معاأيه بیان شده اس  ،به ستايش
مث و
أى تأأيل أ معن م كنند (مسلم ،الصحیح« ،كتاب البر أ الصل  :باب من لعنره

ال لرذلک كران لره زكرا أ أجرر وا أ
النب  أأ سبه أأ دعا علیه أ لیس هو أه و
ضحم » ،ح  .)4713نوأی ( 631تا 676ق) دض شرح اين حديث م نويسد:

«اما نفرين پیامبر بر معاأيه كه اأ بهدلیل تأخیرش سیر نشرود ،پرس دض آن دأ
جواب اس  :يک اينکه اين س خن بدأن قصد بر زبان جراضی شرده اسر أ
ديگر اينکه آن عقوب تأخیرش اس  .اين دض حال اس كه مسلم ،نويسرندۀ
حديث ،از اين حديث اين ضا فهمیده اس كره معاأيره مسرتحق نفررين نبرود،
بههمیندلیل ،اين حديث ضا دض اين باب آأضده اس أ غیر اأ [مسرلم] آن ضا از
مناقب معاأيه قراض دادهاند؛ چراكه دضحقیقر آن تبرديل بره دعراي بررای اأ
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

م شود (نوأی1407 ،ق ،ج.)243 ،12

پس از أی ذهب ( 673تا 748ق) دض شرح حال نسائ  ،نويسرندۀ يکر از
كتابهای ستّه ،با صراح بیشتر نوشته اس :
ِ
[من ذهب ] م گويم ،دأض نیس كه همین حديث منقبت [يا فضیلت ] باشرد
براى معاأيه! بهدلیل سخن ضسولخدا« :باض خردايا( » ... ،ذهبر 1413 ،ق،

ج 129 ،14أ  ،130ضقم 67؛ ذهب  ،تذكر الحفاظ ،ب تا ،ج ،698 ،2ضقرم -10
65 / 719؛ ذهب  ،تاضيخ اإلسالم1417 ،ق ،الطبق الحادي أالثالثرون ،أفیرا
سن ثالث أثالثمائ  ،حرف األل ،،ضقم .)117
اگررر دض اينجررا ذهب ر سررخن خررود ضا بررا احتیرراط أ بررا بررهكاضبردن لف ر
«شررايد» آأضده اس ر  ،امررا ابررنكثیررر ( 700تررا 774ق) كرره بعررد از اأ آمررده،
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همین حرديث ضا بره همراه تروجیهش دض تراضيخ خرود آأضده اسر أ نوشرته:
«ب گمان معاأيه از اين نفرين دض دنیا أ آخرتش بهرمند شده اسر (ابرنكثیرر،

1396ق ،ج 127 ، 8أ  .)128امرأزه نیز ،ديدگاه افرادی مانند ابنكثیر ،همچنان

ضا نیز ،از طريق همین ضأاي ها تأأيل به ضحمر أ طهراض كررد (ابرنحجرر
هیتم  ،ب تا.)179 ،
بدينسرران ،اينرران ضأاي هرراي ضا كرره دض نکرروهش قدضتمنرردان از خلفررا أ
فرمانرأايان آمده اس  ،به تعري ،أ سرتايش ايشران تأأيرل أ معنر كردهانرد
(عسکری« ،فصل اجرای دهگونه كتمان أ تحري ،دض سن أ حديث») .اگرچره
به مخدأشبودن سند برخ از اين ضأاي ها اشاضهای كررديم ،مرتن آنهرا ضا از
نظررر قرررآن أ ضأاي هررای صررحیح أ اتفاقشررده بررر آنهررا برضس ر م ر كنیم.
مطمین وا دضخواهیم ياف كره ايرن توجیرههای غیرعلمر  ،نره برا منطرق قررآن
هماهنگ داضد أ نه با ضأاي های ديگر كه همگ بر قرآن كريم منطبق أ برا آن
موافقاند .اين مخالف ضا از چهاض جنبه م توان برضس كرد كه دض مبحث بعدی
بدان خواهیم پرداخ .
بررسی سبّ و لعنهای بیجا
أجهره پرذيرش
اين دسته از ضأاي های بیانشده از چند جنبه نقدبرداض أ بدأن
ت
هستند كه دض تقسیمبندیهای جداگانه بدان م پردازيم .همچنین ،دض هر قسم
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قو خود باق اس أ تکراض م شود 1.پس از آندأ ابنحجرر هیتمر (909
به ّ
تررا 974ق) پررا ضا فراتررر نهرراد أ لعررن پیررامبر بررر َحکررم أ پسرررش مرررأان

ابوعبردال ذهبر ،
 .1نک :مصطف يونس ضاق  ،الوجیز المفید ف تبیان أسباب أنتائد قتل عثمان برن عفران؛
هّ
شبها أ أباطیل حول معاأي ابنأب سفیان؛ عبدالرحمن محمد سعید دمشرقی  ،شربها أ ضدأد؛ د.عمراد سرید
شربین  ،الطعن ف عدال الصحاب .
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ضد آنها از آيههای قرآن أ ضأاي های اهلسن ّ كره از كتابهرای
برای نقد أ ّ
گانه آن ها استخراج شده أ سند همگ صحیح اس  ،استفاده م كنیم.
نه ت
 .1مخالفت با عصمت پیامبر و دستور به اقتدا و پیروی از ایشان
 .1 .1آیات قرآن

و ما ي ْن ِط ُ ع ِ
ىن الْهىو ( نجرم)3 ،؛ أ ضسرول از ضأى هرواى نفرس سرخن

نم گويد.
ىول ِ ِ
لق ُْ کاک لکُم ِفي رس ِ
اَ ُأ ْسىوة ٌسىن ٌة(احرزاب)21 ،؛ برراى شرما دض
ه
ْ
ُ

ضسولخدا سرمشق خوب هس .
وه و ما مهاکُ ْم ع ْن ُه فىا ْمت ُهوا(حشر)7:؛ آنچه پیامبر بره
ما آتاکُ ُم الر ُسو ُل ف ُخذُ ُ
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شما داد بگیريد أ آنچه از آن نه كرد ،ترک كنید.
ىُوک(يرس)2 ،؛ از كسر كره از شرما
ات ِن ُعوا م ْن ال ي ْسألُکُ ْم أ ْجر ًا و ُه ْم ُم ْهت ُ
مزدى نم خواهد ،پیرأى كنید.
ىذم يىىْ ِمن ِبى ِ ِ
ىآمنوا ِبى ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ىوه
 فى ُ
ىي الى ُ ْ ُ ه
ه
ىاَ و کلااتىىه و اتن ُعى ُ
ىي ْاُُ امى ا
ىاَ و ر ُسىىوله الننى ا
ىىُوک( اعررراف)158 ،؛ پررس برره خرردا أ ضسررول اأ كرره پیغمبررر
ىىم ت ْهت ُ
ل ع لک ُ ْ

دضسناخوانده اس  ،ايمان بیاأضيد كه اأ به خدا أ گفتههاى خدا ايمان داضد أ از
اأ پیرأى كنید تا هداي يابید
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ىور
اَ و ي ْغ ْر لکُ ْ
اَ غ ُ ٌ
ىم ُُمُىوبکُ ْم و ِ ه ُ
ُ ق ْل ِ ْک کُنْتُ ْم تَُنُّوک ِ هاَ فاتن ُعومي يُ َْن ْنکُ ُم ِ ه ُ

ِ
يم(آل عمران)31 ،؛ بگو اگر خدا ضا دأس م داضيد از مرن پیررأى كنیرد
رٌ ٌ

تا خردا شرما ضا دأسر برداضد أ گناهرانتران ضا بیرامرزد أ خردا آمرزنرده أ
28

مهربان اس .

ِ
ىي ِه ْم ٌ ِ يظى ًا
م ْن يُط ِع الر ُسول فق ْ
ىُ أَىا ِ هاَ و م ْ
ىن تىول فاىا أ ْرسىلْنا عل ْ

(نسرراء)80 ،؛ هررركس ضسررول ضا اطاعرر كنررد ،يقینرر وا از خرردا اطاعرر

 .2 .1روایتهای صحیح

عبدال بنعمرأ عاص ،دقیق وا مخال ،ضأاي های يراد
دض اينباضه حديث صحیح
هّ
شده اس أ جای هیچگونه شرک أ شربههای ضا براق نمر گرذاضد .دض برخر

عبدال بنعمرأ عاص به پیامبر گف « :آيا هرچه از
ضأاي ها آمده اس كه
هّ
تو م شنوم ،بنويسم؟» فرمود« :آضی» گف « :آيا دض غضرب أ ضَرا؟» پیرامبر

فرمود« :آضی ،زيرا من دض غضب أ ضَرا جرز حرق سرخن نم گرويم» .البتره
نويسنده بغدادی اين حديث ضا به ضأشها أ با أاژههرای گونراگون نقرل كررده
اس (خطیب بغدادی1974 ،م ،باب ذكرالرأايا عن عبد ه ّال بنعمرأبنالعاص).
أی دض ضأاي ديگر فرموده اس « :آضی ،زيرا شايسرتۀ مرن نیسر كره دض آن

حال[ ،يعن دض خشم أ خشنودی] جز حق سخن بگرويم» (احمرد برنحنبرل،
ب تا ،ج .) 207 ،2دض اين زمینه به بیان حرديث از منرابع شریعه نیرازی نیسر ؛
چراكه ديدگاه شیعه دضباضۀ نب اكرم بسیاض معلوم أ معرأف اس  .شریعیان
براساس آيا قرآن شري ،أ ضأايا معتبر ائمۀ اطهاض أ البته عقل ،ايشان

ضا دض همۀ زمینهها معصوم أ پیرأی از ايشان ضا أاجب م دانند.
 .2مخالفت با اخالق نبوی
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كرده اس .

 .1 .2آیات قرآن

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ىىيکُ ْم
 لق ْ
ىىن أ ْم ُسىىکُ ْم ع ِز ٌ
ىىُ جىىاَکُ ْم ر ُسىىو ٌل م ْ
يٌ عل ْ
يىىز عل ْيىىه مىىا عنىىتُّ ْم ٌىىر ٌ
ِ
ِِ
يم(توبه)128 ،؛ پیامبرى از خودتان بهسوى شما آمده كره
ِبال ُْا ْْمنين ر َُو ٌٌ رٌ ٌ

29

ضندبردن شما برايش سخ اس أ به سعاد شما سخ عالقهمند أ نسب به
اهل ايمان مهربان اس .

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ىن ٌ ْو ِلىک
ف ِناا ر ٌْاة من ِ هاَ لنْت ل ُه ْم و ل ْو کُنْت ف هظ ًا غليَ الْقلْى ِ المْ ُّضىوا م ْ
ِ
ىم( آل عمران)159 ،؛ ضحم خدا باعث شده اس كره
اع ُف ع ْن ُه ْم و ْاست ْغ ْر ل ُه ْ
ف ْ

با مردم مهربان شوى؛ دضحال كه اگر تند أ سخ دل بودى از اطراف تو پراكنده

م شدند .پس از آنان دضگذض أ براى آنها طلب مغفر كن.

و ِِمىىک لعل ى ُخلُ ى ع ِظىىيم( قل رم)4 ،؛ أ بررهتحقیق كرره تررو داضاى اخررالق

بزضگ هست .

ِ
ِ
ىىْ ِم ِنين(حجرررر)88 ،؛ أ بالهايررر ضا برررراى
ىىج جناٌىىىک لل ُْاى ْ
و ا ْخ ى ْ

مؤمنان بگستران.

ِ
ج جناٌک ِلا ِن اتنعک ِمن ال ُْا ْْ ِم ِنين(شعراء)215 ،؛ أ برالهاير ضا
و ا ْخ ْ
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براى هر كس از مؤمنان كه از تو پیرأى كرده اس  ،بگستران.

ْ ادف ْع ِبال ِتي ِهي أ ٌْس ُن(مؤمنون)96 ،؛ بدى ضا با آنچه بهتر اس دفع كن.

ِ ِ
ىن( فصرل )34 ،؛
ىيَ ُة ْادف ْ
ىع ِبىالتي هىي أ ٌْس ُ
و ال ت ْست ِوم الَْسن ُة و ال الس ا

خصل خوب با خصل بد برابر نیس  .با خصل خوب خصرل برد ضا دفرع
كن ،آنگاه آنکه میان اأ أ تو عداأ هس  ،گوي دأس مهربان اس .
 .2 .2احادیث صحیح

خود ضسول اكرم م فرمايند« :بعث ألتمم حسن األخالق» (مالک ،ب ترا ،ج،2
904؛ احمررد بررنحنبررل ،ب تررا ،ج381 ،2؛ حرراكم نیشررابوضی ،ب تررا ،ج613 ،2؛

اب هريره 1،ب تا ،ح  )8595أ انس بنمالک مر گويرد« :كران النبر  أحسرن
الناس خلقاو» (بخاضی ،ب تا ،ح 5735؛ مسلم ،ب تا ،ح .)1054
« .1إنما بعث ألتمم صالح األخالق»؛ من برای اين مبعوث شدهام كه خوشاخالق ضا تمام كنم.

 .3مخال ت با اخالق مسلااک و فرماکهای من اکرم
 .1 .3آیات قرآن

الىىُ ِار( ضعررد)22،؛ «أ كسرران كرره بررهخرراطر خشررنودى پرأضدگاضشرران
شررکیباي كردنررد  ...أ برردى ضا بررا نیک ر م ر زداينررد ،برررای ايشرران فرجررام

خوش سراى باق اس ».
ُ أ ِ
ولَ يُ ْْت ْوک أ ْجر ُه ْم مرت ْي ِن ِباا صن ُروا و ي ُْر ُؤک ِبالَْسن ِة الس ايَة و ِماا رز ْقنا ُه ْم

يُ ْن ِ ُقوک( قصص)54،؛ «آناناند كه به [پاس] آنکه صبر كردنرد أ [برراى آنکره]

بدى ضا با نیک دفع م كنند أ از آنچه ضأزىشان كردهايم ،انفاق م كنند ،دأ باض
پاداش خواهند ياف ».
ِ
ِ
ِ ِ
ىه ال يَُى ُّ
ىيَ ٌة م ْکلُهىا فا ْ
ىن ع ىا و أ ْصىلح فىأ ْج ُر ُه على ِ هاَ ِم ُ
زاَ س ايَة س ا
و ج ُ
الظ ِ
ىىالاين( شرروضی)40،؛ « أ جررزاى برردى ،ماننررد آن ،برردى اسرر  .پررس

هركه دضگذضد أ نیکوكاضى كند ،پاداش اأ بر خداس  .بهضاست اأ سرتمگران ضا
دأس نم داضد».
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَ
الذين يُنْ ُقوک في السراَ و الضراَ و الْکاظاين الْغ ْيَ و الْعافين عن الناس و ِ ه ُ
يُ َِ ُّ ال ُْا َْ ِسنين( آلعمران)134 ،؛ «[متقین] همانهاي هستند كه دض شرادى أ

پريشان انفاق م كنند أ فرأبرندگان خشم أ عفوكننده از مردماند» (آلعمرران،
.)134
ِ
ِ
ِ
و الذين يجت ِننىوک ک ِ
نىارر ْ ِ
اِثْ ِ
ىروک
ىم و الْ ىواٌَ و ُِِا مىا غضىنُوا ُه ْ
ْ ُ
ىم ي ْغ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ىم ُع ْقنى
ىيَة ُأولَى ل ُه ْ
و الذين صن ُروا ْابتغاَ و ْجه ر ابه ْم  ...و ي ُْر ُؤک بالَْسىنة الس ا

(شوضی)37،؛ « أ كسان كه از گناهان برزضگ أ زشرتکاضیهرا خرود ضا برهدأض
م داضند أ چون به خشم م آيند ،دضم گذضند».
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 .2 .3احادیث صحیح

ضأاي ها دض اين زمینه بسیاض زياد اس

أ بهدلیل طوالن شدن كالم از بیان آن

خودداضی م كنیم.
 .4جزا و زشتی سبّ و لعن بیجای مؤمن
 .1 .4همانندی لعن مؤمن با کشتن او

َرحاک ،از
چگونه ممکن اس اين ضأاي ها صحیح باشد؛ دضحال كه از ثاب برن ّ

اصحاب بیع شجره ،ضأاي شده اس كه گف « :ضسولخدا فرمودنرد :كسر كره
مؤمن ضا لعن كند ،مانند آن اس كه اأ ضا كشته باشد» (بخاضی ،ب تا ،كتراب األدب،
باب «من كفر أخاه بغیر تأأيل فهو كما قال» ،ح 5640أ كتاب األدب ،باب «ما ينه
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من السباب أ اللعن» 1،ح  5587أ كتاب األيمان أالنذأض ،باب «من حل ،بمل سوى
مل اإلسالم» ،ح 6161؛ مسلم ،ب تا ،كتاب اإليمان ،باب «غل تحريم قتل اإلنسان

نفسه» ،ح 160؛ داضم  ،ب تا ،كتاب الديا  ،باب «التشديد عل من قترل نفسره» ،ح
2416؛ حنبررل ،حررديث ثاب بنالضررحاک ،ح .)15790همچنررین ،خداأنررد متعررال
م فرمايد« :أ هركه مؤمن ضا از ضأى عمد بهقتل برساند ،مجازاتش جهرنم اسر أ
براى همیشه دض آن م ماند أ خداأند بر اأ غضب أ لعن كند أ عذاب بسیاض برزضگ
برايش مهیا سازد» (نساء( )93 ،عسکری ،1389 ،ج.)178 ،1
 .2 .4برگشت لعن به صاحبش درصورت نیافتن اهلش

ابودضداء م گويد كه ضسولخدا فرمودند:
«همانا بنده هنگام كه چیزی ضا لعن م كند ،آن لعن برهطرف آسرمان براال
م ضأد ،پس دضهاى آسمان به ضأيش بسته م شود .پس به زمین برم گرردد
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« .1من لعن مؤمنا فهو كقتله».

أ به چپ أ ضاس م ضأد .پس آنگاه كه ضاه نم يابرد ،بهسروی كسر كره

ال
دض كتابهای شیعه نیز ضأاي هاي به همین مضمون أاضد شده اسر ؛ مرث و

عل بناب حمزه م گويد از حضر باقر يرا صرادق شرنیدم كره فرمرود:
«همانا لعن هنگام كه از دهان صاحبش خاضج م شود[ ،بین اأ أ كسر كره
لعن شده اس ] مردد م ماند .پس اگر ضاه ياف [بهسوی شخص لعنشده كره
هیچ] أگرنه به صاحبش برم گردد» .أ دض آخر نقل ِحمیررى م گويرد« :پرس
برحذض باشید از اينکه مؤمن ضا لعرن كنیرد كره [لعنر ] برر شرما فررأد آيرد»
(ابنبابويه1406 ،ق270 ،؛ كلین 1407 ،ق ،ح.)2،360
حدیث مدنظر در مجامع روایی شیعه
احمد بنعیس اشعری دض كتاب النوادض دض باب «كفاض االيمران» ايرن حرديث
ضا بیان م كند:
ِ
ِ
ِ
َ
َأ عَ ِن الْعَ َالء عَ ْن َأ ِب َج ْعفَ ٍر قَالَ« :قَالَ َض ُسول ُ ه ّ
الالل َّهُرمَّ إن َّمَرا أنَرا ب َ َشرر ٌ
ِ
ِ ٍ
اجعَلْرهُ
صیتُهُ] َأ دَعَ ْو ُ عَلَیه فَ ْ
َأ ْغ َض ُ
ب َأ َأ ْض ََ فَ َأيمَا م ُ ْؤمن َحرَمْتُهُ َأ أقضیته [ َأ ْق َ
ٍِ
رو ُ لَرهُ َأ َال
كف ََّاض و َأ َطهُوضاو َأ َأيمَا كان [كافر] قَ َّويتُهُ َأ ْأ َحب َ ْوتُهُ َأ ْأ َأ ْع َطیتُهُ َأ ْأ دَعَ ْ
ل ذَِلک عَل َ ِیه عَ َذاباو َأ َأب َ واال»؛ پیامبر فرمودند« :مرن بشرری
اجعَ ْ
يکو ُن لَهَا َأ ْه وال فَ ْ
هستم كه غضب م كنم أ ضاَ م شروم .پرس هرگراه مرؤمن ضا محررأم أ
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لعنر شررده برم ر گررردد ،اگررر اهلی ّر لعررن ضا داش ر [كرره لعررن م شررود]
أگرنه بهسوی گويندهاش بازم گردد (اب داأأد ،ب تا ،ح .)4259

قضاأ أ نفرين كردم ،آن ضا كفاضه أ طهوض قراض برده أ هرر كرافری كره اأ ضا
تقوي كردم أ به اأ بخشیدم أ اهلی آن ضا نداشر  ،آن ضا عرذاب أ أبرال اأ
قراض بده (اشعری قم  ،170 ،1408 ،شماضۀ .)446
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مجلس ر ايررن حررديث ضا دض بحرراض االنررواض دض برراب هشررتم ،بررا عنرروان
«جوامع احکرام قضرا» از ابرواب «قضرايا أ احکرام» آأضده اسر (مجلسر ،
عالمه مجلس حساسی های براب قضرا
 ،1403ج )290 ،101أ م فهمیم كه
ت
ضا از اين حديث دضک كرده اس  .از همین يک نمونره حرديث كره دض مجرامع
ضأاي شیعه آمده اس  ،م توان تفاأ آن ضا با نقلهای فراأان اهرلسرن برا
عباض های اَاف دضياف .
نتیجه
بهنظر م ضسد كه اين حديث از دأ بخش تشرکیل شرده اسر  :بخرش األ آن
پذيرفتن اس أ با آيا قرآن نیز سازگاض اس  .آنچره ابرنعربر نیرز آأضده،

بخش نخستین آن اس كره بره سراح بشرری پیرامبر اشراضه مر كنرد.
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خلیفه خدا عین غضرب خداأنرد اسر أ برا
دضعینحال ،خشم أ غضب أل ّ أ
ت
خشم أ غضب بشر فرق داضد؛ گرچه دض اصل آن ،مشترک باشد .امرا قسرم دأم
نم تواند مقبول شود؛ چرا كه با آيههای قرآن ناسازگاض اس أ با أيژهگ هرا أ
سیرۀ مسلّم ضسول اكرم همخوان نداضد .سازندگان اين بخش ،هردفهاي

ضا مدنظر داشتهاند:
 .1كاستن از مقام أاالی نبو أ شخصی نب خاتم أ قراضدادن اأ همضدي،
ّ
با مردم عادی؛
 .2نف كردن حجی ّ از كالم ايشان ،همانطوضكه دض ترسیم أالي أ أجوب
ال»؛
اطاع پیامبر يا بیان عیوبشان گفتند« :حسبنا كتاب ه ّ
 .3ب اعتناي به آنچه از ايشان شناخته يا نوشته شده اس  .دض اين صوض  ،اثر أ
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اضزش برای فضائل كه ايشان دضباضۀ عتر أ اهلبیتشان يا دضباضۀ نکوهش برخ
اشخاص أ صحابه أ عیبهای منافقان أ فاسقان بیان كردهاند ،باق نم ماند.

کتابنامه
 .1قرآن كريم.
 .3ابنحجر هیتم  ،ب تا ،الصواعق المحرق عل أهل البدم أ الضالل أ الزندق  ،ب جا.
 .4ابنضاهويه ،اسحاق ،1412 ،مسند ،بهتحقیق دكتوض حسین برد البلوسر  ،چ،1
مدين منوض  :مکتب اإليمان.
 .5ابنعبد البر ،2000 ،االستذكاض ،ترجمۀ سالم محمد عطا أ محمدعل معوض،
چ ،1بیرأ  :داض الکتب العلمی .
 .6ابنعربر  ،638 ،فتوحرا مکیره ،چراه چهراض جلردی ،بیررأ  ،داض إحیراء
التراث العرب .
 .7ابنعساكر ،1415 ،تاضيخ مدين دمشق ،ترجمرۀ علر شریری ،بیررأ  :داض
الفکر للطباع أ النشر أ التوزيع.
عبدالبنمسلم ،ب تا ،تأأيل مختل ،الحرديث ،برهتحقیق اسرماعیل
 .8ابنقتیبه،
هّ
اسعردی ،بیرأ  :داض الکتب العلمی .
 .9ابنكثیر ،1988 ،البداي أ النهاي  ،برهتحقیق علر شریری ،چ ،1بیررأ  :داض
إحیاء التراث العرب .
 .10ابنمنظوض ،1414 ،محمدبنمکرم ،لسان العرب ،چ ،3بیرأ .

 .11أحمدبنعیس األش عری ،احمدبنعیس  ،1408 ،النوادض؛ مدضسر اإلمرام
المهدی ،چ ،1قم :أمیر.
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 .2ابنبابويه ،محمدبنعل  1406 ،ق ،ثواب األعمال أ عقاب األعمال ،چ ،2قم.

 .12احمدی میانج  ،1998 ،مکاتیب الرسول ،چ ،1قم :داض الحديث.
 .13إسحاقبنضاهويه ،1412 ،مسند ،ترجمۀ دكتر عبد الغفوض البلوسر  ،مدينر
منوض  ،مکتب اإليمان.
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 .14بخاضی ،تاضيخ كبیر  ،چاه زير نظر دكتر محمد عبد المعید خان ،دياض بکرر،
تركیه :مکتب اسالمیه.
 .15تستری ،ب تا ،احقاق الحق(اصل ) ،ب جا.
 .16خطیب بغدادی ،أحمدبنعل بنثاب  ،1974 ،تقیید العلم ،برهتحقیق يوسر،
العش ،چ ،2داض إحیاء السن النبوي .
 .17جاد الحق عل جاد الحق ،2008 ،إجتهاد الرسول أ قضاؤه أ فتواه ،قاهره،
داض نهض مصر للطباع أ النشر أ التوزيع.
 .18ضازی ،ب تا ،تفسیركبیر ،از مصادض تفسیر سن  ،چ ،3ب جا.
 .19ذهبي( ،)748سیر أعالم النبالء( 1993 - 1413م) ،مؤسس الرسال ،
بیرأ .
 .20شرفالدين ،ب تا ،ابوهريره ،قم :مؤسس أنصاضيان.
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

َ .21ررحاک ،1991 ،اآلحرراد أ المثرران  ،باسررم فیصررل أحمررد جرروابر ،
چ ،1داض الدضاي .
 .22طبرسر  ،علر بنحسررن1344 ،ش ،مشرکا األنرواض فر غررض األخبرراض،
چ ،2نج.،
 .23طوس  ،محمدبنالحسن1414 ،ق ،األمال  ،چ ،1قم.
 .24عسکری ،سیدمرتض  ،1997 ،أحاديرث أمالمرؤمنین عائشر  ،چ ،1مجمرع
علم اسالم .
 .25ررررررررررررررررر  ،1387 ،نقش عايشه دضاسالم ،ترجمرۀ محمردجواد
كرم  ،قم :انتشاضا دانشکدۀ اصول دين.
 .26ررررررررررررررررر  ،1388،دأ مکترب دض اسرالم ،ترجمرۀ محمردجواد
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كرم  ،چ ،3قم :دانشکده اصول دين.

 .27ررررررررررررررررر  ،1389 ،نقش ائمره دض احیرای ديرن ،چ ،2تهرران:
انتشاضا عالمه عسکری ،نینوا.
كرم  ،چ ،2قم :دانشکده اصول دين.
 .29كلین  ،محمد بنيعقوب1407 ،ق ،الکاف  ،چ ،4تهران.
 .30كوضان  ،شیخ عل عامل  ،2004 ،أل ،سؤال أ إشکال ،چ ،1داض الهدى.
 .31متق هندی ،1989 ،كنز العمال ،بهَربط أ تفسریر شریخ بکرری حیران ،
بیرأ  :مؤسس الرساله.
 .32مجلس 1403 ،ق ،محمدباقربنمحمد تق  ،بحاض األنواض ،چ ،2بیرأ .
 .33مقريزی ،1999 ،إمتام األسمام ،بهتحقیق أ تعلیق النمیس  ،چ ،1منشوضا
محمد عل بیضون ،بیرأ  :داض الکتب العلمی .
 .34مالی ضأم  ،جاللالدين محمرد بلخر  ،ب ترا ،مثنروی معنروی ،تصرحیح
نیکلسون ،ب تا.
 .35نوأی شافع  ،ب تا ،شرح بر صحیح مسلم ،ب جا.
 .36هیثم  ،1988 ،مجمع الزأائد ،بیرأ  :داضالکتب العلمی .
 .37أاقدی ،ب تا ،المغازی ،ب جا.
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 .28رررررررررررررررر  ،1389 ،نقش ائمه دض احیای دين ،ترجمۀ محمدجواد
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ساختار گزارههای اخالقی از دیدگاه ابنسینا
محمدحسین مهدأینژاد *،لیال فاَل
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چکیده
يک از مباحث أجود شناخت دض فلسفۀ اخالق ،ساختاض گزاضۀ اخالقر اسر ؛
به اين معنا كه آيا مدلول قضیهای مثل «ضاس گوي خوب اس » اخباض اس يا
انشا؟ آيا انسان خوب ِ
بودن ضاس گوي ضا كش ،م كند يا خوببودن ضا بررای
توصیف تحلیل دضم يابد كه برخ مبان اأ همچون مبدئی شريع اله برای
اخالق أ مشهوضبودن قضايای اخالق  ،با ديدگاه جعل قضايای اخالق سازگاض
اس  .أل ديگر اظهاضاتش ،ازقبیل قرراضدادن اخرالق ذيرل مباحرث فلسرفه أ
برهانپذيری گزاضههای اخالق  ،غیرأاقع أ ناشناخت بودن گزاضههای اخالق
ضا نف م كند .از مجموم ديدگاههای شیخالرئیس به اين نتیجره مر ضسریم كره
*استادياض گرأه فلسفه أ كالم أ اخالق دانشگاه پیامنوض.
h_mahdavinejad@yahoo.com
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ضاس گوي جعل م كند؟ نوشتاض حاَر برا برضسر آثراض ابرنسرینا بره ضأش
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داليل أاقع بودن اخالق قرویترر اسر أ ابرنسرینا معتقرد بره اخبراضیبودن
گزاضههای اخالق اس .
واژگان کلیدی

گزاضۀ اخالق  ،جعل ،كش ،،أاقرعگراير اخالقر  ،غیرأاقرعگراير اخالقر ،
أجودشناس اخالق  ،ابنسینا.
طرح مسئله

گزاضههای اخالق بهلحاظ أجودشناخت  1أ معرف شرناخت  2أ معناشرناخت

3

از زأايای متفاأت برضس شدهاند كه نتیجۀ آن ظهوض مکتبهرای گونراگون دض
فلسفۀ اخالق بوده اس  .يکر از مباحرث أجودشرناخت دض فلسرفۀ اخرالق،
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ساختاض گزاضه های اخالق اس ؛ به اين معنا كه آيا اين گزاضهها اخباضیانرد يرا
انشاي ؟ 4آيا تصديق يا تکذيب آنها ممکن اس يا فقط حاصل جعل أ حامل
عالقه أ نفر گويندهانرد أ أاقعیتر أضای آن نداضنرد؟ اگرر اخبراضیانرد آيرا
تحويليافتن به انشاي هستند؟ اگر انشاي اند آيرا تحويليرافتن بره اخبراضی
هستند؟ نوم پاسخ به اين پرسشها ،به أاقعگراي يا غیرأاقعگراي دض سراح
أجودشناخت أ شناخ گراي يا ناشناخ گراي دض سراح معرف شرناخت ِ
فلسفۀ اخالق منجر م شود.
1.ONTOLOGIC .
2.EPISTEMOLOGIC.
3.SEMANTOLOGIC .
 .4ذكر اين نکته الزم اس كه معنای اخباض أ انشا دض فلسف ته اخالق با كاضبرد اين دأ كلمه دض علوم ديگری چون فقه أ
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اصول فقه متفاأ اس  .بهطوض خالصه دض اينجا اخباض بهمعنای كش ،حقیق أ انشا بهمعنای جعل آن اس .

دضباضۀ ساختاض قضايای اخالق دأ ديدگاه كل أجرود داضد :يرک ديردگاه
برآن اس كه حقیق اخالق از تصمیمهای ما مستقل اسر أ مطلروب مرا دض
تفکر اخالق  ،ضسیدن به كش 1،آن حقیق اخالق اس أ أيژگ های اخالق ،
أيژگ هاي اصیل أ جزأ اجزای عالماند( 2مرکنراأتن)25 :1386 ،؛ ديردگاه
مقابل معتقد اس كه هیچچیز اضزش ذات نداضد؛ زيرا اضزشها بخش از جهران
أاقع نیستند؛ بلکه مخلوق ما هستند (همان .)33 :برايناساس ،ديردگاه نخسر
أاقعگرا خوانده م شود؛ زيرا حقیق های اخالق ضا موجودات م داند مسرتقل
از سلیقه أ پسند شخص افراد كه بهدلیل استقاللشان ،قابلی شناساي يکسران
توسط همۀ انسان ها ضا داضند أ ازآنجاكه نقطۀ مشترک همۀ انسانها عقل اسر ،
احکام اخالق برهلحاظ معرفتر  ،عقل انرد .امرا ديردگاه دأم غیرأاقرعگررا أ
ناشناخ گرا نامیده م شود؛ زيرا اعتقاد داضد ،هر فرد يا گرأه م تواند اضزش
اخالق مدنظر خود ضا جعل 3أ أَرع كنرد أ اضزشنبرودن آن از نظرر افرراد أ

مکتب اشاعره ،يا احساس أ عاطفۀ انسرانهرا ،يعنر نظريرۀ عاطفرهگراير أ
ضاههای ديگری غی ر از عقل اس  .نوشتاض حاَر دضصدد اس با كاأش دض آثاض
ابنسینا أ به ضأش توصیف تحلیل  ،ديدگاه اأ ضا دضخصوص ساختاض گزاضههای
اخالق دضيابد.
1.DISCOVER.
 .2البته معلوم اس كه مقصود از أاقع بودن حقیق های اخالق اين نیس كه دض عالم عرین ،أجرودی مشرهود
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ال طبیع اس  .بهعباض ديگر ،ضاه شناخ احکام اخالق ،
گرأههای ديگر ،كام و
قراضداد بین افراد ،يعن قراضدادگراي  ،يا انشای خداأند ،يعن نظريۀ امر الهر أ

داضند أ لمس آنها با حواس پندگانه ممکن اس ؛ بلکه منظوض اين اس كه أجودی نفساالمرری داضنرد (نرک:
مصباح يزدی 4 :1374 ،تا .)6

3.INVENTION.
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 .1آرا و مبانی ابنسینا درفلسفۀ اخالق

ابنسینا ( 363تا  429ق) از فیلسوفان برجستۀ مکتب مشاء ،بلکره نماينردۀ آن
دض جهررا ن اسررالم اس ر  .هرچنررد أی دضبرراضۀ سرراختاض گررزاضههررای اخالق ر
موَعگیری خاص نداضد ،م توان با كندأكاأ دض آثراضش بره نترايج ضسرید.
ديدگاه شیخ دضباضۀ مباحث مرتبط با فلسفۀ اخالق دض چند بند بیان م شود:
 .1 .1منشأ اخالق ،عقل عملی است

ابنسینا پس از توَیح دضباضۀ عقل عمل م گويد«:أ انما كان االخالق عند
التحقیق لهذه القو »؛ (ابنسینا.)164 :1364 ،
 .2 .1احکام اخالقی از مشهورات خاصه هستند
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ابنسینا مشهوضا ضا قسیم قضايای أاجبالقبول أ أهمیا قرراض داده اسر أ
معتقردا ضا مقسر م .دض بخرش منطرق كتراب االشراضا أ التنبیهرا دض بیرران

تقسیما انوام قضاياَ ،من اينکه گزاضههای اخالق چون «سلب مال االنسان
قبیح» أ «أن الکذب قبیح» ضا مشرهوضا معرفر كررده اسر  ،آنهرا ضا «آضاء
محموده أ تأديبا صالحیه» نامیده أ دض تعري ،آن گفته اس :
«أ ه آضاء لو خل االنسان أ عقله المجرد أ أهمه أ حسه أ لم يؤدب بقبرول
قضاياها أ االعتراف بها أ لم يمل االسرتقراء بظنره القروی الر حکرم لکثرره
الجزئیا أ لم يستدم الیها ما ف طبیع االنسان من الرحم أ الخجل أ االنفر
أ الحمی أ غیر ذلک ،لم يقض بها االنسان طاع لعقله اأ أهمه اأ حسه»؛ ايرن
قضايا آضاي اس كه انسان به مجرد عقل أ أهم أ حس خود أ بدأن تربیر
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أ آموختن آنها يا استقراء أ تجربه تاضيخ يا احساسرا أ عواطر ،انسران
قادض به تصديقشان نیس ( .محقق طوس 1413،ق)351 :1 ،

بنابراين ،عوامل ديگر همچون تربی  ،حیا ،مهربان  ،سرش انسران أ  ...ضا
دض حصول نتیجه أ قضاأ انسان دضباضۀ قضايای اخالق دخیل مر شرماضد.

محقق طوس دض شرح سخن شیخ م آأضد« :أ اآلضاء المحمود ه ما تقتضیه
المصلح العام اأ االخالق الفاَرل »؛ آضای محمروده آن اسر كره مسرتلزم
مصلح همگان يا فضايل اخالق اس (همان.)353 :
 .3 .1شرط اعتبار مشهورات ،از جمله قضایای اخالقی ،مطابقت با آرای همگانی است

شیخ مالک دضست گزاضههای اخالق ضا چنین عنوان م كند« :اآلضاء المحمود
ضبما خصصناها باسم المشهوض  ،اذ ال عمرد لهرا اال الشرهر »؛ [دسرتۀ ديگرر از
مشهوضا ] آضای محموده اس أ چهبسا كه فقط اين قسم ضا مشهوضه بخروانیم؛
چراكه هیچ تکیهگاه جز شرهر نرداضد (همران .)351 :خواجره نصریرالدين
اس  ،دض مشهوضا هم مطابق با آضای همگان اعتباض داضد» (همان.)350 :
 .4 .1مبدأ حکمت عملی ،شریعت الهی است

شیخ آن بخش از حکم ضا كه هم دانستن أ هم بهكاضبستن آن بهعهردۀ ماسر
ضا حکم عمل م نامد أ َمن تقسیم آن به حکم مدن أ حکم منرزل أ

حکم خلق  ،چنین ادامه م دهد« :أ مبدأ هذه ثالث مستفاد من جه الشرريع
االلهی أ كماال حدأدها تستبین بالشريع االلهی »؛ أ مبدأ اين سه حکمر از
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طوس م گويد« :همانطوضكه دض قضايای أاجبالقبول مطابق با خاضج معتبر

شريع اله افاده م شود أ كمال محدأدۀ آنها ضا نیز شريع اله بیان م كند
(ابنسینا1400 ،ق.)30 :
اأ همین مضمون ضا دض منطق المشرقیین نیز بیان م كند:
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ال خواه فهمید كه بهتر آن اس كه علم اخالق أ علم تدبیر منرزل أ علرم
عم و
تدبیر مدينه ،هركدام جداگانه باشند أ قانونگذاضی أ اينکه اين قانونگرذاضی
به چه نحوی باشد ،خود امری جداگانه باشد أ از اين جمله كه قانونگرذاضی
چگونه بايد باشد ،قصدم اين نیس كه قانونگذاضی يک امر تلفیق أ سراختۀ
دس بشر اس أ از جانب خداأند نیس أ هر انسان عاقل م توانرد آن ضا
به عهده بگیرد ،هرگز ،بلکه اين امری اسر از جانرب خداأنرد أ هرر انسران
عاقل نم تواند قانون گذاض باشد .اما اشکال نداضد كه ما دض اموض زيادی كه از
جانب خداس بنگريم أ ببینیم كه آنها چگونه بايد باشند ( 7تا .)8
 .5 .1پذیرش مشهورات ،از جمله گزارههای اخالقی ،واجب است
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ابنسینا هرچند مشهوضا ضا قسیم گزاضههای أاجبالقبرول مر دانرد أ منطقر وا
اقسام باهم مبايناند؛ أل از جنبۀ ديگری ،مشهوضا ضا هم أاجبالقبول معرف

م كند« :فاما المشهوضا من هذه الجمل  .فمنها ايضاو هذه االألیا أ نحوها مما
يجب قبولها ،ال من حیث ه أاجب قبولها؛ بل من حیث عموم االعتراف بهرا»؛
دستهای از مشهوضا  ،قضايای أاجبالقبول ،شامل األیا أ مانند آن اس  ،نره
ازآنحیث كه أاجبالقبول اس ؛ بلکه ازحیث اعتراف همگران بره آن (محقرق
طوس 1413،ق ،ج .)350 ،1بهاين ترتیب ،اأ اعتراف أ اعتقاد همگان ضا دلیرل
بر أاجبالقبولبودن گزاضۀ اخالق دضنظر م گیرد.
 .6 .1صدق قضایای مشهور ازطریق عقل مشخص نمیشود

44

شیخ دض ادامۀ توَیح قضیۀ مشهوض م آأضد« :إن كان صادق فصدقها لیس مما
نتبیّن بفطر العقل المنرزل ،المنزلر المرذكوض »؛ (ابرنسرینا1404 ،ق :ج.)66 ،3

توَیح اين نظر دض بند  2 .1آمده اس  .ابنسینا عوامل چرون حیرا ،مهربران ،
سرش انسان أ  ...ضا دض اعتقاد به احکام اخالقر دخیرل مر شرماضد أ ايرن
احکام ضا عقل صرف نم داند.
 .7 .1جزئینگری در اخالق وارد است

محقق طوس دض شرح عباض های ابن سرینا دض بیران أجره تفراأ األیرا أ

مشهوضا نکتهای م آأضد كه از آن نوع جزئ گراي فهمیده م شود« :يتطرق
التغیر الیها (المشهوضا ) دأن االألیا فإن الکذب قد يستحسن إذا اشتمل عل
مصلح عظیم ( »...محقق طوس 1413 ،ق ،ج .)351 ،1بنابراين ،شراضح شریخ
معتقد اس كه دض احکام اخالق م توان االهم فاالهم كرد أ هرجرا مصرلح
مهم تری اقتضا كند ،بازگش از قاعدۀ اصل نیکو شمرده م شود.

قضیۀ مشهوض بهصرف تصوض موَوم أ محمول به نتیجه نمر ضسرد أ همچرون
ساير قضايای نظری به حد أسط نیازمند اس :
أ الفرق بینها (مشهوضا ) أ بین االألیا ما ذكره الشیخ من أن العقل الصرريح
الذی اليلتف ال ش ء غیر تصوض طرف الحکم إنما يحکم باالألیا من غیر
توق .،أ اليحکم بها بل يحکم منها بحجد تشتمل عل حدأد أسرط كسرائر
النظريا (همان).

مطالب آمده دض بندهای  2 .1أ  6 .1نیز اين گفتهها ضا تأيید م كنند.
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 .8 .1گزارههای اخالقی ،بدیهی و اولی نیستند

 .2تحلیل و نقد آرای ابنسینا

بنابر آنچه دض توصی ،ديدگاه سینوی بیان شد ،ديدگاههاي مطابق مبان نظريرۀ
قراضدادگراي  ،امر اله  ،غیرأاقعگراي أ ناشناخ گراير دضيافر مر شرود.
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برخ انديشمندان دض دضست گفترههای شریخ ترديردكرده أ ديردگاههای اأ ضا
نادضس م دانند 1.اينک اين پرسش مطرح اسر كره مبردئی شرريع الهر
برای احکام اخالق با مشهوضبودن ،يعنر مبردئی اعترراف عمروم  ،چگونره
جمع م شود؟ از طرف ديگر ،چرا ضئیس مکتب مشاء كه مکتبر عقلگراسر
به مبردئی شرريع الهر بررای احکرام اخالقر يرا حتر توافرق همگران
كه هردأ نوع قراضدادگراي هستند ،معتقد اسر ؟ دض آثراض ابرنسرینا مطرالب
ياف م شود كه صوض نخستین اين پرسشها ضا تغییر م دهد أ يرا م توانرد
به آنها پاسخ دهد.
 .1 .2امکان یقینیشدن گزارههای اخالقی

بیان احکام اخالق  ،مثل «ظلم قبیح اس » أ «شکر منعم أاجب اس » دض ذيرل
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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قضايای مشهوض كه دضست أ نادضست آنها ضا نم توان ازطريرق عقرل كشر،
كرد ،مستلزم يقین نبودن اين احکام اس كه ناشناخت أ غیرأاقع بودن آنهرا
ضا نتیجه م دهد .از طرف ديگر ،برهدلیل مشرهوضبودن أ يقین نبرودن ،فقرط دض
جدل بهكاض م ضأند أ جزء مقدمههای برهان نیستند .ألر از ديگرر گفترههای

شیخ آشکاض م شود كه اين احکام ازطريق حج  ،قابليقین شدن هستند« :برل
المشهوضا هذه أ امثالها منها ما هو صادق أ لکن يحتاج ف أن يصیر يقینا ال
حج »؛ مشهوضا أ مانند آن گاه صادقاند؛ أل برای يقین شردن بره اقامرۀ
خواننرده محتررم ضا بره دأ
 .1دض اينخصوص ،اختالفنظر عمیق بین صاحبنظران ديده م شود .برای نمونره،
ت
اثر كه نظری مخال ،با نوشتاض حاَر داضند ،اضجام م دهیم :نک :جعفر سبحان  ،حسن أ قبح عقل يا پايههرای
دضباضه حقیق قضايای اخالق »،
اخالق جاأدان ،ص59؛ احمدحسین شريف « ،مرأض أ اضزياب ديدگاه ابنسینا
ت
اخالق ،1386 ،ص. 8

دلیل نیاز داضند (ابنسینا1404 ،ق :ج .)66 ،3همچنرین ،أی دض ضسرالۀ منطرق
دانشنامۀ عالئ ( )121نیز چنین اعتقادی داضد:
أ مثال مشهوضا چنان بود كه گويند داد أاجب اس أ دضأغ نشايد گفرتن أ
چنان كه گويند پیش مردمان عروض نبايرد گشراد أ كرس ضا بر گنراه نبايرد
آزضدن أ چنان كه گويند خدای بر هرچیزی قادضس أ هرچیرزی ضا دانرد .از
جمله بعض ضاس اس ؛ چنانكه مثالهرای پیشرین أ لریکن ضاسرت اش بره
حج دضس شود.

أ برره ايررن ترتیررب ،أقتر گررزاضههررای اخالقر ازطريررق حج ر  ،يقین ر
شرردند ،نم ر ترروان برره آنهررا ناشررناختن گف ر  .بررهعباض ديگر ،ابررنسررینا
برررخالف ناشررناخت گرايرران ،قضررايای اخالقرر ضا برهررانپررذير م دانررد.
از طرررف ديگررر ،أقترر ايررن گررزاضههررا يقینرر شرردند ،جررزء مقدمررههای
داشته باشند .بهديگرعباض  ،دض كالم شیخ سخن ياف نم شود دال برر اينکره
قضیههای اخالق أ اضزش بهطوض مطلق غیريقین اند أ نم توان بر آنها برهان
عقل اقامه كرد أ بهكاضگرفتن آنها دض برهانها نیز ممنوم اس  .بلکه دض ذيرل
كالم اأ تصريح شده اس كه برخ از اين قضیهها ،قضیههای صادقهای هسرتند
كه ازطريق استنتاج برهان بهدس م آيند أ الزمۀ اين سرخن ايرن اسر كره
بهكاضبردن آنها دض مقدمۀ برهان های ديگر نیز صحیح اسر (مصرباح يرزدی،
.)106 :1373
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قیاس برهان نیز بهكاض م ضأنرد أ چنرین نیسر كره فقرط دض جردل كراضبرد

 .2 .2ناتوانی عموم از درک درستی قضایای مشهور

از مطالب پیشین 2 .1 ،أ  3 .1نتیجهگیری م شود كه مالک دضست أ نادضست
دض احکام اخالق  ،نظر عموم افراد أ شررط اعتبراض آن ،تأيیرد همگران اسر .
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نخس بهنظر م ضسد كه شیخ قراضدادگراير دض اضزشهرای اخالقر ضا تأيیرد
م كند؛ أل عباض هاي داضد كه اين گمان ضا باطل م كند .اأ اعتقاد داضد كره
دضباضۀ دضست قضايای مشهوض ،تیزهوش أ قوۀ تشخیص الزم اس كه عمروم

مردم آن ضا نداضند « :بل المشهوضا هذه أ امثالها منها ما هو صادق بشرط دقیق
اليفطن له الجمهوض ».البته برخ قضیههای مشهوض بااينکره صرادقانرد ،برهدلیل
پیچیدگ شان عموم مردم از توجیه آنهرا ناتوانانرد (ابرنسرینا1404 ،ق :ج،3
 .)66باأجود چنین باأضی به ناضساي قوۀ تشخیص عموم مردم ،بعید اس كره
اأ برای آضای پراكنده أ پريشان عامه ،چنان ضتبهای قائل باشرد كره تشرخیص
دضست گزاضههای اخالق ضا به آنها أاگذاضد.
 .3 .2جایگاه رفیع عقل در عمل اخالقی
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هرچند ابنسینا مبدأ حکم ُخلق ضا شرريع الهر دانسرته ،عقرل انسران ضا
دضاينمیان دس بسرته نگذاشرته اسر ؛ زيررا اأ پیررأ مکترب مشراء اسر أ
طبیعت وا همیشه بايد تعقل أ استدالل ،حضوض پرضنگر دض ديردگاههای اأ داشرته
باشد .اأ پس از اينکه شريع اله ضا مبدأ هر سه نوم حکمر عملر عنروان
م كند ،عرَۀ كلیا بر مصداقها أ تعیین تکلی ،دض جزئیا ضا برعهدۀ عقرل
نهاده أ م گويد:
« أ تتصرف فیها بعد ذلک القو النظري من البشر بمعرف القوانین العملی منهم أ
باستعمال تلک القوانین ف الجزئیا »؛ قروای نظرری انسران دض آن (شرريع
اله ) ازطريق شناخ قاعدههای عمل أ كراضبرد ايرن قواعرد دض جزئیرا
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مداخله م كند (ابنسینا1400 ،ق.)30 :

تطبیق كلیا بر جزئیا أ اينکه دض اين زمینۀ خاص تا چه حد قاعردههای
كل كاضبرد داضند ،كاض بسیاض مهم أ دقیق اس كه شیخ آن ضا به عقل م سپاضد
أ اين نشان از نقش اساس عقل دض مباحث اخالق دض ديدگاه اأ داضد.
 .4 .2استداللیبودن گزارههای اخالقی

ابنسینا اخالق ضا از موَوعا فلسف م داند أ بخشر  ،هرچنرد مختصرر ،از

الهیا شفا ضا به آن اختصاص داده اس  .اأ دض فصل چهاضم از مقالۀ األ الهیا
شفا ( ،) 28اخالق ضا از مطالب اين كتاب فلسف عنوان كرده أ م گويد:
«أ ندل فیما بین ذلک عل  ...االخالق أ االعمال التر تحتراج الیهرا النفروس
االنسانی مع الحکم »؛ أ دض آن (اخالق) دضباضۀ اخرالق أ اعمرال كره نفرس
انسان بدان نیازمند اس  ،با داليل عقل أ فلسف استدالل م كنیم.

معلوم اس كه دض فلسفه ،مباحث عقل أ مستدل أ برهان مطرح م شود.

از استناد اخیر (الهیا شفا )28 :أاقعگرابودن شریخ دض نظريرۀ اخرالق فهمیرده
م شود .اأ جايگاه علم اخالق ضا دض فلسفه م داند .موَوم فلسفه «موجود بما
هو موجود» اس ؛ بنابراين ،احکام اخالق كه دض فلسفه بحث م شروند ،قطعر وا
موجودا خاضج هستند .اين همان اصل اساسر ديردگاه كشر ،دض فلسرفۀ
اخالق أ تأيیدكنندۀ خدشهناپذيری اخباضیبودن قضیۀ اخالقر أ أاقرعگراير
اخالق أ شناخ گراي دض اخالق اس .
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 .5 .2واقعیبودن موضوعات اخالقی

 .6 .2تفکیک ساحتهای وجودی و معرفتی گزارههای اخالقی

ايراد ديگری كه از گفتههای شیخ بهنظر م ضسد ،اين اس كه اأ از يک طررف،
اخالق ضا مربوط به عقل عملر مر دانرد أ مرالک اعتبراض مشرهوضات  ،چرون
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قضیههای اخالق ضا آضای همگان عنوان م كند أ از طرف ديگر ،مبدأ حکم
ُخلق ضا شريع اله م داند .منشأ اين ايراد ،آمیزش ساح های گوناگون دض
مباحث فلسفۀ اخالق اس  .به اين معنا كه مبدأبودن شريع اله ناظر به مقرام
اثبا يا ساح معرف شناخت اس أ منافات برا أاقعی داشرتن اضزشهرای
اخالق كه ناظر به مقام ثبو أ ساح أجودشناخت اس أ همچنین شناخ
پذيری آنها كه ناظر به سراح معرف شرناخت اسر  ،نرداضد .دضسر ترين
برداشت كه م توان از ديدگاههای ابنسینا كررد ،ايرن اسر كره اأ أابسرتگ
معرفت اخالق به شريع ضا م پذيرد كه با أابستگ أجرودی متفراأ اسر
(جوادی.)27 :1386 ،
 .3بررسی تطبیقی گفته های ابنسینا و شواهد اخباری یاا انشاایی باودن
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گزارههای اخالقی

ازآنجاكه آضای شیخ دضباضۀ بحث حاَر ،متناقض بهنظر م ضسد ،با جداسرازی
مبان دأ ديدگاه كش ،أ جعل أ بهعباضت اخبراضی أ انشراي بودن قضریههای
اخالق  ،م توان به نتیجۀ دقیقتری ضسید.
 .1 .3دیدگاه کشف یا اخباریبودن گزارههای اخالقی

گفتیم كه دض آثاض شیخ شواهدی بر اخباضیبودن جملههای اخالق أ دضنتیجره،
أاقعگراي أ شناخ گراي أجود داضد .با اينکه مستندا اين مدعا پریشازاين
دض اين نوشتاض آمده اس  ،دض اينجا داليل اصل آن ضا بهتفصیل بیان م كنیم:
 .1 .1 .3آوردن اخالق ذیل مباحث فلسفه
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قویترين دلیل بر اخباضیبودن احکام اخالق أ أاقعگراير دض اخرالق همرین
اس كه شیخ آن ضا فلسف م داند؛ زيرا نشان م دهد كه موَوم آن ضا موجود

بما هو موجود م شماضد كه نخستین اصل أاقعگراي اس  .چنانچه جملرههای
اخالق مصداق مستقل از قراضداد نداشرته باشرند ،آأضدن آنهرا دض مجموعرۀ
علوم فلسف أ حکم ب أجه اس (جوادی .)26 :1386 ،از عنروان حاَرر،
دلیل ديگری بر شناخت بودن احکام اخالق از نظر شیخ بهدس م آيرد أ آن،
نقش عقل دض اخالق اس  .أقتر اخرالق ضا از موَروعا مطررح دض فلسرفه
بدانیم ،قطع وا آن ضا علم عقل بهحساب آأضدهايم.
 .2 .1 .3صدق و کذبپذیری گزارههای اخالقی

ابنسینا اين گزاضهها ضا صدق أ كذبپذير م دانرد كره نشران از شرناخت بودن
آن هاس  .هرچند أی أ شاضحش ،محقق طوس  ،مالک اين اضزياب ضا شرهر
م دانند ،اين مالک ممکن اس دض مقام اثبا أ بهلحاظ معرف شناخت باشد.

از نظر شیخ قضیههای يقین دأ دستهاند :يا بديه اند يرا نظرری .اگرر بهصررف
تصوض موَوم أ محمول ،نتیجه ايجاد شود ،چنین قضیهای بديه اسر أ اگرر
حصول نتیجه نیازمند حد أسط باشد ،قضریه نظرری اسر  .دض سرن سرینوی
گزاضه های اخالق دض دستۀ دأم جای داضند أ هرچند كه بديه نیستند ،با اقامۀ
برهان أ حج  ،دضباضۀ آنها مر تروان بره يقرین ضسرید أ حتر م تواننرد دض
مقدمههای برهانهای ديگر شرك كنند.
 .4 .1 .3جداسازی جدل از شعر

تخیّل أ استعاضه أ مجاز كه صوض هاي از فررض أ اعتباضنرد ،دض شرعر نقرش
داضند؛ أل دض جدل نه .اگر قضايای اخالق  ،أَع أ اعتباضیاند ،چرا دض شعر

استفاده نم شوند؟ (همان).
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 .3 .1 .3امکان اقامۀ برهان بر گزارههای اخالقی
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 .2 .3دیدگاه جعل یا انشاییبودن گزارههای اخالقی

دض اينجرررا نیرررز شرررواهد انشررراي بودن قضررریههای اخالقررر أ برررهتبع آن،
غیرأاقع أ ناشناخت بودن آنها ضا از نظر ابنسینا برضس كرده ،دلیلهای نقض
ضا نیز بیان م كنیم:
 .1 .2 .3آوردن قضیههای اخالقی ذیل مشهورات خاص

اينکه شیخ احکام اخالق ضا جزء مشهوضا آأضده ،دلیل محکم برای غیرأاقعگررا
جلوهدادن اأ شده اس  .دأ پاسخ برای اين ايراد م توان بیان كرد:
اأالو «ال عمد لها اال الشهر » ضا م توان دض مقام اثبا دضنظرر گرفر  ،نره
ثبو أ م توان چنین نتیجه گرف كه ابنسینا جملرههای اخالقر ضا برهلحاظ
معرف شررناخت متک ر برره آضای همگرران م ر دانررد ،همچنررانكرره بررهلحاظ
أجودشناخت دلیل بر مستقلنبودن اين جملهها دض نظر شیخ نیافتیم؛
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ثانی وا اأ دض ضسالۀ منطق دانشنامۀ عالئ يکر از فايردههای جردل ضا كره از
مشهوضا أ مسلّما تشکیل م شود ،چنین بیان م كند« :اگر كسان بودند كه
حق خواه كه ايشان اعتقادش كنند يا مصلحت أ به ضاه نتوان  ،به ضاه جدل أ
مشهوضا ايشان ضا اعتقاد افکن » (.)129
كاضبرد أاژۀ «حق» دض بحث حاَر ،بسیاض كلیدی أ ضاهگشاس ؛ زيرا بیانگر
اين مطلب اس كه مشهوضا م توانند حامل عقیدهای حق كه أاقعیتر نفرس
االمری أ تکروين اسر  ،باشرند .ايرن بیران ،دلیرل األ ضا تأيیرد م كنرد كره
حقیق هررای اخالقرر أ مشررهوضا ممکررن اسرر از نظررر شرریخ بررهلحاظ
أجودشناخت مستقل باشند 1،گرچه بهلحاظ معرف شناخت اعتباض خرود ضا از

آضای همگان يا شريع اله بهدس م آأضند.
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 .1چون أاقعی نفس االمری أجودی مستقل داضد كه به چیزی أابسته نیس (نک :مصباح يزدی.)4 :1374 ،

 .2 .2 .3مبدأبودن شریعت الهی برای اخالق

اين نظر هم ممکن اس بهلحاظ معرف شرناخت بیران شرده باشرد .مبردأبودن
معاضف شريع برای اخالق ،منافات با استقالل أجودی قضیههای اخالق كره
الزمۀ ديدگاه اخباضی أ أاقعگراي اس  ،نداضد.
 .3 .2 .3بدیهینبودن قضیههای اخالقی

بديه نبودن قضیههای اخالق تأيیدی بر اخباضی يا أاقع نبودن آنهرا نیسر ؛
زيرا چنانكه پیشتر بیان شد ،اين قضیهها برهانپذيرند أ قابليقین شردن .بره
عالأه ،ابنسینا دضصدد بیان اين نکته بودهاس كه معرف اخالق  ،اغلب بهدلیل
پیچیدگ اش برای بسیاضی انسانها حت ازطريرق برهران نیرز بهدسر آمدن
نیس ؛ بلکه فقط ازطريق شهر بهدس م آيرد .مرردم دض حیرا اجتمراع
معلم آموختن نیس (جوادی)27 :1386 ،
نتیجه
دضباضۀ ساختاض گزاضههای اخالق دأ ديدگاه كل دض فلسفۀ اخالق أجود داضد:
ديدگاه كش ،أ ديدگاه جعل .با مطالعۀ آثاض ابنسینا شواهدی دض تأيیرد هرر دأ
ديدگاه ياف م شود .آأضدن اخالق دض ذيرل مباحرث فلسرفه ،برهرانپرذيری
قضیههای اخالق  ،ناش شدن اخالق از عقل عمل أ أاگذاضی مسیولی تطبیق
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خود ،احکام اخالق  ،از جمله عدل ضا م پذيرند؛ بهبیان ديگرر ،اخرالق بردأن

قاعرردههای اخالقرر بررر مصررداقها برره عقررل أ  ...تأيیدكننرردۀ أاقررعگرررا أ
شررناخ گرابررودن شرریخ اسرر  .همچنررین ،اعررالم مبرردأبودن شررريع
برای اخالق ،مشهوضدانستن گزاضههای اخالق أ مالکبرودن آضای همگران دض
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اعتباض احکام اخالق  ،از داليل اس كه اأ ضا غیرأاقعگرا أ ناشناخ گرا جلوه
م دهد 1.أل با دق بیشتر ،داليل كشف بودن احکرام اخالقر كره بره أاقرع
گراي أ شناخ گراي منجر م شود ،قویتر أ مبناي ترر برهنظر مر ضسرد .از
طرف ديگر ،شواهد تأيیدكنندۀ ديدگاه جعل دض آثاض ابنسرینا ،برهلحاظ منطقر
سند محکم دض اين بحث نیس ؛ زيرا اأ دضباضۀ مشهوضبودن قضیههای اخالق ،
فقط أ فقط دض مقام مثالآأضدن بروده 2أ دضصردد پ گیرری أ تبیرین مباحرث
فلسف اخالق نبودهاس  .به اين دلیل كه اساس وا دض آن زمان ،فلسفه دض اخرالق،
نظم امرأزين خود ضا نداش  .به بیان ديگر ،اگر امرأز ابرنسرینا حاَرر برود أ
لوازم برآمده از گفتههايش بر اأ معلوم م شد ،آضای خرود ،مبنر برر جعلر أ
أَع بودن اخالق ضا نف م كرد؛ چنانكه هماكنون نیز داليل بر ايرن نفر دض
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آثاض اأ ياف م شود.

 .1محقق اصفهان شیخ ضا غیرأاقعگرا م داند (نک :محقق اصفهان  :1374 ،ج 112 ،2تا .)116
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 .2محقق الهیج أ مالهادی سبزأاضی از موافقان اين نظرند (نک :الهیج 61 :1364 ،؛ سبزأاضی 321 :1375 ،تا .)322
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سینا» ،اخالق ،ش 9أ.10
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برنامه دضس پیاده ساخ  .حاصل پژأهش دض بُعد اهداف نشان داد ،هدفهای
ت

مهم كه بايرد دض تعلریمأتعلّم مردنظر قرراض گیرنرد ،شرامل هردفهای شرناخت ،
اجتماع  ،سیاس  ،اقتصرادی ،زيست جسرمان  ،اخالقر أ اعتقرادی اسر  .ايرن
هرردفها ازطريررق آمرروزش علرروم دينرر  ،قرررآن ،حررديث ،فقرره ،شررعر دينرر ،
مهاض اجتماع  ،احکرام عبرادی ،حرفره أ صرنع  ،أضزش أ تفريحهرای سرالم،
بهداش جسم أ ضأان أ بهداش محیطزيس تحقق م يابند .همچنین ،بر تفکرر أ
تدبر ،گف أگوی علم  ،پرسشگری ،تشکلهای علمر  ،مشروض أ گردشرگری
بهعنوان ضأشهای تدضيس تأكید شد .دضنهاي  ،مباحث مهم چهاضمین عنصر ،يعن
مؤلفه اضزشیاب  ،آسانگیری أ مداضا أ پرهیز از سخ گیری با فراگیران بود.
ت
واژگان کلیدی
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برنامه دضس .
مفاتیحالحیا  ،آي ه ّال جوادیآمل  ،عناصر
ت
طرح مسئله
جامعره
مشخصره
جنبه زندگ بشر اسر .
ت
ت
تعلیمأتعلّم ،مهمترين أ اساس ترين ت
سالم أ توسعه يافته ،فقط داشتن موقعی جغرافیراي خروب أ معرادن متنروم أ
جامعه سالم أ توسعهيافته جامعهای اس كه داضای نظام
منابع مال نیس ؛ بلکه
ت
تعلیمأتربی ِ پويا ،بانشاط ،زنده أ مترق باشد .چنین نظرام انسرانهای آزاد،
مستقل ،اخالق أ مبتکری تربی م كند كه م توانند جامعه ضا به سامان مرادی
أ تعررال معنرروی برسررانند (شررامل أ همکرراضان .)1390 ،از نگرراه آيرر ه ّال
دضباضه اهمی تعلیمأتعلّم م توان گف كره
جوادیآمل دض كتاب مفاتیحالحیا ،
ت
دازه اسالم ،تعلیم أتربی ضا ستايش أ پیرأانش ضا بره آمروختن،
هیچ آيین به ان ت
تشويق أ سفاضش نکرده اس .

آموختن علم دض اسالم برر هرر مررد أ زنر الزم اسر أ دض آن هیچگونره
محدأدي زمان  ،مکان  ،سن  ،جنس أ طبقرات أجرود نرداضد أ بره انسران

فرموده ضسولخدا:
سفاضش شده اس كه از گهواضه تا گوض دانش بجويد .به
ت

« يا عالم باش يرا دضحرال آمروختن دانرش أ أقر خرود ضا دض بیهرودگ أ
خوشرررگذضان صررررف نکرررن»( 1برقررر 227 ،؛ بحررراضاالنواض ،ج194 ،1؛

جوادیآمل .)75 ،1391 ،

امیرمؤمنان دضاينباضه م فرمايد:
 )75،1391أ نیز م فرمايد:
«دض كودك دانش بیاموزيد تا دض بزضگر بره آن شررف يابیرد»( 3ابناب الحديرد،
ج267 :20؛ جوادیآمل .)79،1391 ،

هدف بعث پیامبر اكرم نیز تعلیمأتعلّم اسر  .چنانكره خداأنرد دض قررآن

ِِ
ِ
ِ
ِ
ىم
م فرمايدُ  :هو الذم بعث في ْاُُ ام ايين ر ُسو ًال م ْن ُه ْم ي ْتلُو عل ْي ِه ْم آياته و يُزک ِايه ْم و يُعل ُاا ُه ُ
ال ِْکتاب و ال َِْکْاة و ِِ ْک کامُوا ِم ْن ق ْن ُل ل ِ ي ضالل ُم ِنىين بنرابراين ،آمروختن دانرش أ

ياددادن آن به ديگران ،گامبرداشتن دض ضاه تحقق هدف بعث پیامبر اكرم اسر .

ضسولخدا م فرمايد:
« حضوض دض مجلس عالم از حضوض دض هزاض تشییع جنازه أ هزاض عیاد بیماض
بهتر اس »100( 4؛ جوادیآمل .)77،1391 ،
« .1ا ْغد عالِماو َأأ متعلماو أ ِإياک َأ ْن تکون ِ
الهیاو ُمتَلَذذاو».
َ
ْ ُ ََ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
المش ِركین».
کم َ َأ لَو م َن ُ
ُ «.2خذ الح َ
ِ ِ
ودأا بِ ِه كِبَاضاو».
« .3تَ َعل ّ ُموا العلم صغاضاو ،تَ ُس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
رم
ل َأ ه تَ ْستَ ْغف ُر لَ ُه َأ ْيمسر َأ يصربِ ُح َم ْغفُروض وا لَ ُ
وض َمجلس عال ٍم َأ ْف َض ُ
َ « .4ف ِإنَّ ُح ُض َ
ره َأ َشر ِه َد ا ْلمالئکر ُ َأن َُّه ْ
عتقاء ه ِ
ال ِم َن النّا ِض».
َُ ُ ّ
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همچنین ايشان م فرمايد:
«كس كه به مسجد ضف أآمد كند تا دانش مفید بیاموزد يا به ديگرران يراد دهرد،
پاداش عمره أ حج كامل ضا خواهد داش »106( 1؛ جوادیآمل .)77،1391 ،

برنامه سنجیده أ دقیق دض اين مسریر،
باتوجهبه اهمی تعلیمأتربی  ،داشتن
ت
برنامره دضسر از اساسر ترين أ مهمتررين
نیازی اساس أ َررأضی اسر .
ت
برنامه دضسر ضا
موَوعا آموزش أپرأضش ضسم اس ؛ تا آنجا كه م توان
ت
منزلرره قلررب نظررام تعلیمأ تربیرر أ ابررزاضی دضجهرر تحقررق اهررداف
به
ت
آموزشأپرأضش دانس ( .ملک .)1385 ،
هیچ نظام تربیت ضا نم توان ياف كه برای تربی انسانها كوشش كند؛ أل
جه گیری مشخص دض اين كاض نداشتهباشرد .جهر گیریهرای گونراگون دض
نظامهای تعلیمأتربی  ،برنامههای دضس متفاأت ضا سبب م شرود؛ بره همرین
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دلیل ،تعلیم أتربی نسب بره ديگرموَروعا زنردگ  ،حساسری أ اهمیر
روزه
خاص ر داضد أ پرررداختن برره آن اقرردام زيربنرراي أ مهررم اس ر  .دض حر ت
برنامرره دضسرر مطرررح م شررود.
دهنده
طراحرر برنامرره ،عناصررر تشررکیل
ت
ت
برنامه دضس  ،میان صاحبنظران برنامهضيزی اتفاقنظر
دضباضه عناصر يا اجزای
ت
ت
دامنرره أسرریع از يررک تررا نرره عنصررر ضا دضبرمرر گیرررد
أجررود نررداضد أ
ت
(فتح أاجاضگاه.)127 :1388 ،
برنامره دضسر دض كتراب
اين پژأهش بهمنظوض تبیین أيژگ هرای عناصرر
ت
مفاتیحالحیا كه مرجع أ منبع غن أ مبتن بر آموزههای اسالم اس  ،ترالش
ِ
ام ا ْلعمر ِ َأ من ضاح إلر ا ْلمس ِ
رج ِد
مس ِج ِد
اليريد ّإالَ لِیتَ َعل ََّم َخیر وا َأ ْأ لِ َیعل َم ُه َ
ُ
كان لَ ُه َأ ْج ُر ُم ْعتَم ٍر تَ َّ ُ ْ َ َ ْ َ
ْ
َ « .1م ْن َغ َدا إل ا ْل ْ
ِ
ِ
ام الْ ِح َّج ».
حاج تَ َّ
اليريد ّإالَ لیتَ َعل ََّم َخیراو َأ ْأ ل َیعل َم ُه فَلَ ُه َأ ْج ُر ٍّ
ُ

برنامره دضسر اسرالم
م كند كه به اين پرسش پاسخ دهرد« :اگرر بخرواهیم
ت
متناسب با فرهنگ دين خويش داشته باشیم ،بايد عناصر آن ضا چگونره طررح
برنامره دضسر برر آموزههرای
ضيزی كنیم؟» يا اينکه «كدام أيژگ های عناصر
ت
كتاب مفاتیحالحیا مبتن انرد؟» بردين منظروض ،دض ايرن مقالره برا بهرهگیرری از
برنامره دضسر
آموزههای دين أ اسالم موجود دض كتاب مفاتیحالحیا عناصر
ت
مدنظر استخراج خواهد شد.

ضيشه ( )Race courseأ برهمعنای میردان
برنامه دضس ( )curriculumاز
أاژه
ت
ت
ت
مس ابقه أ يا فاصله أ مقداض ضاه اس كه افراد بايرد طر كننرد ترا بره هردف
برنامره
مدنظر دس يابند (زيس .)1976 1،براأجود معلومبرودن معنر لغروی
ت
صحنه تعلیمأتربی متفاأ اس  .دكر أاكر،
دضس  ،برداش ها از اين أاژه دض
ت

2

أاژه
يکر از صرراحبنظران برنامر ت
ره دضسر  ،برررای تبی رین اخررتالف نظرهررا از ت
سررکو اسررتفاده مر كنررد .سررکو دض ايررنجررا مجموعررهای از اصررول فکررری أ
باأضهاي اس كه برنامهضيز ضأی آن م ايستد أ از آن چشمانداز بره موَروم
برنامه دضس م نگرد أ آن ضا برهطوض أيرژهای تعرير ،مر كنرد .اأ برهنحوی
ت
برنامه دضس بهنظم م كشد .بنابراين ،ازآنجاكره
خاص ،بايد أ نبايدهاي ضا دض
ت
سرکوی افررراد متفراأ اسر  ،تعراضي ،آنرران نیرز بررا يکرديگر تفرراأ داضد
برنامره دضسر ضا
(فتح أاجاضگراه .)1388 ،برهعنوان مثرال ،ملکر ()1379
ت
اينگونه تعري ،م كند:
1.zais.
2.Decker Walker.
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برنامه دضس به محتوای ضسم أ غیرضسم  ،ضأش أ آموزشهای آشرکاض أ
ت
ِ
شراگردان تحر هرداي مدضسره،
أسیله آنها،
پنهان اطالق م گردد كه به
ت
دانش الزم ضا بهدس آأضند ،مهاض كسب كنند أ گرايش أ اضزشهرا ضا دض
خود تغییر دهند (حسن ملک .)15 :1379 ،

برنامه دضسر أجرود داضد كره مردنظر نويسرندگان ايرن
تعري ،ديگری از
ت
مقاله نیزهس :
مجموعهای از تصمیمهای ازپیشگرفتهشده أ مسریر شناختهشردهای كره
يادگیرندگان براساس تشخیص برنامهضيزان بايد ط كننرد .ايرن مجموعره از
برنامره دضسر
برنامه دضسر برا چهراضچوب أ ضاهنمراي
تصمیمها دض سند
ت
ت
دأضه
پايه تحصیل يرا يرک
منعکس م شود كه برای يک دضس خاص ،يک ت
ت
تحصیل دضنظر گرفته اس (مهرمحمدی.)44 :1381 ،
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برنامره دضسر
برنامه دضس  ،بايد متوجه عناصر آن
برای طراح أ تدأين
ت
ت
برنامه دضسر  ،براسراس
دهنده
بود أ بر آن ها تمركز كرد .تعداد عناصر تشکیل
ت
ت
دضباضه يک
ديدگاههای گوناگون متفاأ بیان شده اس  .برخ  ،تصمیمگیریها
ت
حوزه كاض برنامهضيزان
عنصر ،مانند نتیجههای يادگیری أ برخ ديگر محتوا ضا
ت
دضس قلمداد كردهاند .بعض چهاض عنصرر أ برخر نُره عنصرر ضا پذيرفتهانرد.
به عنوان مثال ،تايلر چهاض عنصر هدف ،محتروا ،ضأش أ اضزشریاب ضا پیشرنهاد
برنامره دضسر ضا شرامل اهرداف ،محتروا،
م كند؛ دضحال كه كاليرن عناصرر
ت
ضاهبردهای يادده يادگیری ،مواد أ منابع ،فعالیر هرای يرادگیری فراگیرران،
ضأشهای اضزشیاب  ،گرأهبنردی فراگیرران ،زمران أ فضرا مر داننرد (فتحر
أاجاضگاه .)129 :1388 ،بنابراين ،باتوجهبه تعري،ها أ مشخصشدن عناصرر
برنامه دضس  ،دض اين مقاله براساس مبان دين دض كتاب مفاتیحالحیا به بیران
ت

چهاض عنصر از عناصر اساس پرداخته أ دض نامگذاضی عناصر ،از ديدگاه تايلر
برنامه دضسر مطرحشرده دض كتراب
استفاده م شود .دض ادامه برخ مؤلفههای
ت
مفاتیحالحیا بیان م شود:
 .1هدفهای برنامۀ درسی در مفاتیحالحیاة

يک از عناصر مهم برنامۀ دضس  ،هدف يا آضمران برنامرۀ دضسر اسر  .هریچ
فعررالیت دض آمرروزشأپرأضش انجررام نم شررود ،مگررر اينکرره هدفمنررد باشررد.
اين تغییرا  ،هما ن اهرداف برنامره هسرتند (فتحر أاجاضگراه.)130 :1388 ،
آضمانهرا أ هردفهای آمروزش أپرأضش ،معیاضهراي بررای انتخراب دضأس،
تهیره آزمرون أ أسرايل اضزشریاب
محتوای آنها ،تنظیم ضأشهرای آمروزش،
ت
برنامه دضس  ،أسايل ضسیدن بره
هستند .دضحقیق  ،تمام بخشهای گوناگون
ت
هرردفهای آمرروزشأپرررأضش هسررتند .ازايررنضأ ،برررای مطالعررۀ برنامررههای
دضس  ،بايد نخس  ،اطمینان حاصل شود كه هدفها منظم أ آگاهانه مشرخص
شدهاند (تايلر.)11 :1381 ،
هر مکتب از جمله اسالم ،هدفهايش ضا براساس ديدگاههای خود تعیین أ
براساس آن ،برنامههای تعلیم أ تربیت ضا پیشنهاد م كند .با نگراه دقیرق أ
گسترده به كتاب مفاتیحالحیا دضم يابیم كه آيا أ احاديث گردآأضیشرده دض
دهنده توجه اسالم به پرأضش تمام ابعاد أجودی انسان اسر .
اين كتاب ،نشان
ت
جمله
بر همین اساس ،دض اين كتاب به هدفهای متعددی توجه شده اس كه از
ت
اين اهداف م توان بره هردف های شرناخت  ،اجتمراع  ،سیاسر  ،اقتصرادی،
زيست جسمان  ،اخالق أ اعتقادی اشاضه كرد .دض ادامه ،هريک از اين هدفها،
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بسیاض كوتاه توَیح داده م شوند؛ چراكه شرح أ برضس عمیق هريک ،نیاز بره
پژأهش جداگانه داضد:
 .1 .1هدفهای اعتقادی

جنبه اعتقادی اأس كه دض اسالم ،بسیاض بره
يک از جنبههای مهم تربی فرد ،ت
آن توجهشدهاس  .برای مثال ،آموختن علروم دينر  ،عقايرد ،قررآن  ،حرديث،
احکام أ انجام عباد دض اسالم توصیهشدهاسر (جروادیآمل .)246،1391 ،
دضباضه پاداش دينآموزی به كودكان م فرمايد« :هركس كودك
ضسولخدا
ت

ال بگويرد ،خردا از أی حسراب نمر كشرد»،( 1ج:5
ضا تربی كند تا ال اله اال ه ّ

130؛ جوادیآمل  .)391،1391 ،ازاينضأ ،بنابهآنچه بیان شد ،م تروان گفر ،
براساس قرآن أ سن پیامبر اكرم ،بايد يکر از هردفهای اساسر نظرام
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تعلیم أتربی اسالم پرأضش افرادی معتقرد بره خداأنرد باشرد أ برنامرهضيزان
دضس بايد به اين هدف توجه كنند.
 .2 .1هدفهای اخالقی

آموزههای اسالم دض بُعد اخالق نیز توصیههاي داضد .اخالق نیکو انسران ضا
از پلیدی ظلم ،كینه ،حسد أ هر زشت ديگری پاک م كند .نیک بره خرانواده،
نیک به خواهران أ برادضان ،نیک به ساير اضحام أ نیز نیک به مؤمنان از جمله
موَوعات اس كه دض كتاب مفاتیحالحیا به آن بسیاض سفاضش شدهاسر  .برر
مبنای آيا أ ضأايا مؤمنان بايد به يکديگر نیک كنند أ اين نیک سه محوض
ِ
ل».
ال َع َّز َأ َج َّ
ال ،لَ ْم يحاس ْب ُه ه ّ ُ
َ « .1م ْن َضب َّ َصغیراو َحت َّ يقُولَ ال إله إال َّ ه ّ ُ

عمده داضد :حماي هرای مرادی أ حماير هرای معنروی أ اضتبراط پسرنديده
(جرروادیآمل  .)281،1391 ،ازايررنضأ ،دض نظامهررای آموزشرر مجريرران أ
مسیوالن برنامهضيز دضس بايد دض فرايند برنامهضيزی به بُعد اخالق أ نیازهرای
حوزه فراگیران توجه اساس كنند أ با تدبیرهاي اين بُعد زنردگ
مرتبط با اين
ت

آن ها ضا تقوي كنند .دضأاقع ،فرايند تربیر  ،بسریاض گسرترده اسر أ تمرام
قابلی هررا أ شرریون أجررودی انسرران ضا دضبرم گیرررد أ دضاينمیرران ،تربی ر

اخالق كه حیطهای از تربی اس  ،دض آضاستهشدن فرد به اخالق پسنديده نقش

 .3 .1هدفهای شناختی

هدف های شناخت به فرايندهاي چون دانستن ،شناختن ،فهمیدن ،انديشریدن،
استداللكردن أ قضاأ كردن اشاضه م كند .تفکر أ تدبر ،يادگیری علوم الزم أ

شناخ دين نمونههاي از هدفهای شناخت هستند كه دض كتاب مفاتیحالحیا
به آنان اشاضه شده اس  .تفکرر أ تردبر دض پديردهها يکر از هردفهای مهرم
شناخت اس ؛ زيرا شناخت كه از طريق تفکر أ تدبر حاصل شود ،بسیاض مؤثر
خواهد بود .تا آنجا كه امامضَا آن ضا عباد برتر م دانرد أ مر فرمايرد:
« عباد به فراأان نماز أ ضأزه نیس  .عباد أاقعر  ،تفکرر دض كراض خردای
جلیل اس »(1الکاف  ،ج55 ،2؛ جوادیآمل  .)70 ،يادگیری أ دانرشانردأزی
علوم الزم أ سودمند نیز از هدفهای شناخت اس كه اسالم بر آن تأكید كرده
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اساس داضد.

نتیجه حضوض دض مجلس علرم اسر أ
اس  .كسب آگاه دين أ معرف اله
ت
العباد كَثر الصال ِ أ الصو ِمِ ،إن َّما العِباد التفَک نر ِف أَم ِر ه ِ
ِ
ل».
ال َع َّز َأ َج َّ
َّ
« .1لَ ْی َس َ َ ُ َ َ َّ
ّ
َ َ َ ُ َّ ُ
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آثاض فراأان  ،همچون نجا از شرک أ كفر ،گرايش به توحید ،ضهاي از ظلرم،
ضسیدن به عدل ،نجا از فسق أ عصیان أ دستیاب به طاع أ تقروا برههمراه
زمرره هردفهای شرناخت
داضد .دينشناس نیز از ديگر اهداف اس كره دض
ت

دضبرراضه اهمیرر دينشناسرر
قررراض م گیرررد .امامبرراقر أ امامصررادق
ت
م فرمايند« :اگر جوان از جوانان شیعه ضا بیابم كه به دينشناس نمر پرردازد،
أی ضا ادب م ر كررنم» (جرروادیآمل  ،1391 ،ص 354 ،78 ،70أ  .)397ايررن
نمونههای بیالنشده ،تنها چند نمونه از هدفهای شرناخت موجرود دض كتراب
مفاتیحالحیا اس .
 .4 .1هدفهای اجتماعی

پیوند أ حسن معاشر با خويشاأندان ،همسرايگان ،شرهرأندان ،مسرلمانان،
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بیگانگان أ ساير اقشاض جامعه ،همه از جمله هدفهای اجتماع هستند كره دض
اين بخش ،براساس كتاب مفاتیحالحیا بره تبیرین چنرد نمونره از آن پرداختره
م شود .دض تعالیم اسالم افراد بايرد برا أظراي ،خرود دض مقابرل خرانواده أ
خويشاأندان أ همسايگان آشنا باشند .پیوند با خويشاأندان أ نیک به آنهرا،
همه زمینهها أ تقرب بره
بهأيژه به پدض أ مادض ،از ضاههای مهم ضشد أ تعال دض ت
خدای سبحان اس  .اين عمل ،پس از ايمان به خدا از بافضریل تررين اعمرال
دين اس أ اجر أ پاداش مادی أ معنوی فراأان داضد .اين پیوند چنران مهرم
گانه كتراب أ سرن أ عقرل از
اس كه به اجمام عالمان شیعه أ
ادله سه ت
برپايه ت
ت
أاجبا مهم دين اس  .قطع اضتباط با خويشاأندان هم ،نوع پیمانشکن برا
خدای سبحان اس  .اين عمل آنچنان نزد خدا منفوض اس كه خداأند سربحان
كننرده ضحرم نهر أ دض سره جرای قررآن اأ ضا
مؤمنان ضا از همراهر برا قطع
ت

نفرينكرده اس (جوادیآمل  211 ،1391 ،ترا  .)212دض اسرالم بره تعراأن أ
همیاضی بسیاض سفاضش شده اس  .خداأند م فرمايد« :شما مؤمنان يکديگر ضا
دض نیکوكاضی أ تقواپیشگ ياضی دهید أ دض گناه أ تجاأز به يکرديگر كمرک
دضباضه اضتباط با بندگان خردا ،نیکر بره آنران اسر :
نکنید 1».قانون عموم
ت
مه دضسر
مسلمان باشند يا كافر .بنابراين ،بايد دس اندضكاضان دض طراح برنا ت
مداضس اسالم به هدف های اجتماع برخاسته از ترأمین نیازهرای اجتمراع

 .5 .1هدفهای سیاسی

جمله آنها
دستیاب به هدفهای سیاس نیز دض اسالم اهمی بسزاي داضد كه از
ت
م توان به نگهبان از مرزها اشاضه كرد .شايسته اسر مسرلمانان مررز كشروض
اس الم ضا از نفوذ بیگانگان حف أ برای مرزبانان دعا كننرد .همچنرین ،حراكم
اسررالم أظیفرره داضد بررا برره كاضگیری ابزاضهررا أ امکانررا مناسررب ،مرزهررای
جغرافیاي كشوض اسالم ضا حف كند؛ چراكه كوتاه دض اين كراض ،بره آسریب
پذيری أ نابودی نظام اسالم م انجامد .أفاداضی به نظام اسالم أ ياضیكردن
حاكمان أ مسیولی پذيری نیز ،جزء هدفهای سیاس اس  .دض نظام اسرالم
همه مردم بايد مسیولی پذير باشرند (جروادیآمل  .)435 ،1391 ،نصریح أ
ت
مشاضك سیاس از ديگر اهداف سیاس اس كه بايد افراد به اين هدف دسر
يابند .همچنین ،دض فرهنگ اسالم مردم أظیفه داضندَ ،رمن أفراداضی ،از ضأی
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افراد توجه كنند.

اخالص أ خیرخواه به حاكمان نصیح كنند .اين كاض عمل نیس  ،مگرر برا
 .1تَع َاأنُوا عل َ الْبِر َأ الت َّ ْقوى َأ الَ تَع َاأنُوا علَ ْ ِ
اإلثْ ِم َأ الْ ُع ْد َأ ِان( مائده.)2 ،
َ
َ
َ
َ
َ
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ثمرره آن ضشرد أ تعرال حکومر
اداضه جامعه كره
حضوض همه ت
ت
جانبه مردم دض ت

اسالم اس  .امیرمؤمنان م فرمايد« :يک از حقوق من بر شما اين اسر
اداضه امروض ،دض آشرکاض أ نهران
كه با حضروض خالصرانه أ همه
ت
جانبره خرود دض ت

خیرخواه أ دلسوز من باشید»( 1جوادیآمل  444،1391 ،ترا  .)445بنرابراين،
باتوجهبه اهمی تربی سیاس  ،شرايط ،ابزاض أ امکانرا  ،تربی سیاسر نبايرد
برنامه دضس مرداضس خالصره شرود؛ بلکره بايرد شرامل خانوادههرا،
تنها دض
ت
دستگاهها أ ن هادهای دألت أ غیردألت أ نیز ضسم أ غیرضسم  ،مانند احزاب
أ ضأزنامهها أ مجلهها أ  ...شود.
 .6 .1اهداف اقتصادی

همه ابعاد تربیت انسان توجره ترام داضد أ
اسالم دين كامل أ جامع اس كه به ت
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دضباضه َرأض توجه به اين هردف
حت به بُعد اقتصادی نیز توجه كردهاس أ
ت
تربیت آيا أ احاديث فراأان أجود داضد .اسالم با تأكیرد برر تضرمین ضأزی
بندگان از سوی خدای متعال  ،به ترالش بررای بهدسر آأضدن ضأزی سرفاضش
دضباضه كسب أ افزايش برك ضأزی حالل دض آيرا أ
كرده اس  .ضاهکاضهاي
ت

ضأايا بیان شده اس كه كاضبس آنها دض تأمین نیازهای مادی كاضساز اس .

امیرالمؤمنین م فرمايد« :اگر جويای ضستگاضی هستید ،جدي أ تالش ضا
پیشه خود سرازيد»266( 2؛ جروادیآمل  .)88،1391 ،ايرن حرديث نشرانگر
ت
اهمی بُعد اقتصادی دض اسالم اس  .دضأاقع ،تربیر اقتصرادی جوانران بسریاض
الزم اس  .جوانان بخش مهم از جامعهاند كه نزد دأستان أ دشمنان هر ملر
َ « .1فأما َحقّ َعلَیکم ...الن ن ْص ُح ل ف الم ْش َه ِد َأالْم ِ
غیب».
َ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هاد َأالْج َّد( ».غرضالحکم ،ص.)266
البینَ ...الز ُموا ْ
االجت َ
« .2ا ْن كنْتُم للنَّجا َط َ

جايگاه أ اهمی أيژه داضند؛ زيرا اين قشر ،برهأيژه متخصصران أ شايسرتگان
آنان ،عامل دگرگون های بزضگ اقتصادی أ سیاسر هرر كشروضی هسرتند .از
همین ضأ ،دشمنان برای جلوگیری از پیشرف مل ها ،ابتدا بره سرراغ جوانران
آنان م ضأند تا با ايجاد سررگرم هرای فريبنرده ،آنران ضا از ضشرد أ تعرال أ
زمینره سرلطه برر آنران ضا فرراهم كننرد
سالم جسرم أ ضأانر بازداضنرد أ
ت
(جوادیآمل .)392،1391 ،

يک از عوامل آضامش زندگ أ بندگ خدا برخوضداضی از جسم أ جان سرالم
اس  .ازاين ضأ ،عقل أ نقل ،حفر تندضسرت أ حفر نفرس ضا الزم أ أاجرب
شمردهاند أ ضأا نم داضند كه انسان حت دض سخ ترين مصیب أ اندأه ،بهعمد
به جسم أ جان خود آسیب برساند أ اين كاض ضا حرام م شرماضند( 1ج424 ،4؛
جوادیآمل  .)95،1391 ،دض آيهها أ ضأاي ها برای تربی جسمان أ زيسرت
ضاهکاضهرراي بیرران شرردهاسرر كرره باعررث ايجرراد سررالمت مرر شرروند؛
همچررون كنترررل غررذاخوضدن أ ضعايرر بهداشرر  ،سررفر ،شرربزندهداضی أ
حت سکو (جوادیآمل  .)99 ،1391 ،افزأن بر لزأم ضعاي سالمت جسرم
أ جران ،بايرد بره اسرتراح أ آضامررش اعضرای بردن نیرز توجره شررود أ دض
بهكاضگیری آن ها اعتدال ضعاي شود .دض ضأايا موَوعات مانند حف جران
أ سالم  ،عوامل سالم  ،استراح بردن ،پرهیرز از آسیبضسراندن بره بردن،
پیشگیری از بیماضیها أ برخ شیوههای دضمران برضسر شردهاند .دض اسرالم
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 .7 .1هدفهای زیستیجسمانی

به پرهیز از آسیبضساندن به بدن أ نیز پیشگیری از بیماضیهرا سرفاضش شرده
ِ
ِ
اإلَرا ِض بِالن َّ ْف ِس». ...
رم ِ ْ
ُ « .1
اليجوز الل َّْط ُم أ الْ َخ ْدش َأ َج نز الشَّ ْعر ...« ».ل ُح َ
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اس ر (جرروادیآمل  .)101 ،1391 ،بنررابراين ،داشررتن برردن سررالم أ حف ر
سالمت از موَوعا بسیاض مهم اس

برنامه دضس بره
كه مسیوالن بايد دض
ت

آن توجه كنند.
 .2محتوای برنامۀ درسی در مفاتیحالحیاة

نخستین گام دض تحقق اهداف ،انتخاب محتروای آموزشر مناسرب أ مطلروب
اس  .منظوض از محتوای دضس  ،مطلب اس كه بايرد آموختره شرود أ شرامل
دانش سازمانيافته أ اندأختهشرده ،تعبیرهرا ،دادههرا ،أاقعی هرا ،حقیق هرا،
اصول ،ضأشها ،مفهومها ،تعمیمها ،پديدهها أ مسائل مربروط بره همران دضس
اس (فتح أاجاضگاه .)172 ،1388 ،اصطالح محتوای برنامۀ دضس فقرط بره
قسم های سازمانيافتهای گفته نم شود كه بهگونهای منظم ضشتهای علمر ضا
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تشررکیل م دهنررد؛ بلکرره شررامل پديرردههاي نیررز هس ر كرره بررهنحوی بررا
ضشررته های گونرراگون علمرر اضتبرراط داضنررد (لرروی .)44 :1380 ،محترروا دض
شکل ده به شخصی أ تربی فراگیران نقش اساس داضد أ دض منابع اسالم
جامعره اسرالم بره علروم أ
نیز به آن تأكیرد شردهاسر  .بهطوضیكره توجره
ت
محتوای الزم أ فراگیرری آنهرا َررأضی أ موجرب حفر عرز أ قردض
مسررلمانان اس ر  .از امیرمؤمنرران دض ايررن خصرروص چنررین نقررل شررده
اس  « :علم أ دانش قدض اس  .هركس به آن دسر يابرد ،غلبره مر يابرد أ
هركس به آن دس نیابد ،زير سرلطه قرراض مر گیررد»( 1ابناب الحديرد ،ج،20
319؛ جوادیآمل .)78 ،1391 ،
ِ
صیل علیه».
ده
َ
ُ « .1
أمن لم يج ُ
ده صالَ به َ
العلم ُسلطانَ ،من َأ َج ُ

فرايند انتخاب محتروا همرواضه حساسری أ اهمیر أيرژهای داشرته أ دض
جامعه اسالم بايرد بررای
احاديث به اين نکته اشاضه شده اس كه مسلمانان أ
ت
فراگیری دانش األوي بندی كنند أ بره دانشر بپردازنرد كره يرا بررای دنیرا أ
آخرتشان سودمند باشد يا زيان ضا از آنها بزدايد (جروادیآمل .)79 ،1391 ،
امامعل  م فرمايد« :دانش افزأنتر از آن اس كه گردآأضی شود؛ پس از
هر دانش بهتررينش ضا فراگیريرد»46( 1؛ جروادیآمل  )80 ،1391 ،أ نیرز دض

خطبه همام م فرمايد« :پرهیزكاضان گوشهای خود ضا تنها به دانرش سرودمند
ت
احکام أ آموزههاي دستوض أجود داضد كه برخ آموزشها ضا الزم أ برخر ضا
حرررام أ نادضسرر دانسررته أ مؤمنرران ضا از آن منررع كرررده اسرر  .دض كترراب
مفاتیحالحیا برخ علوم َررأضی كره دض اسرالم آمروزش أ يرادگیری آنهرا
سفاضش شده عباض اس از:
 .1 .2آموزش علوم دینی ،قرآن ،حدیث و عقاید

يک از محتواهای بسیاض شايسته كه بايرد دض مجموعره دضأس فراگیرران قرراض
گیرد ،محتوای مربوط به علوم دين أ قرآن أ حديث اس  .باتوجهبهاينکره مرا
دض كشوضی اسالم زندگ م كنیمَ ،رأضی اس دانشآموزان با مبان دينر
أ اسالم  ،به صوض صحیح آشنا شوند أ اين مبان ضا دض عمل ،بهگونهای بهكاض
جامعه اسالم باشند .اين كاض امکرانپرذير نیسر ،
گیرند كه نمايانگر شهرأند
ت
مگر آنکه فراگیران دض طول دضأان تحصریل خرود از محتروای دينر أ قرآنر
ِ
اط بِ ِخ َف ُخ ُذأا ِمن ك ُ َّ ِ ٍ
حسنَ ُه».
لم َأكثَ ُر ِمن َأن ي ُ َح َ
«.1الع ُ
ل علم َأ َ
العل ِم الن َّ ِ
 ...«.2أقَفُوا َأسماعهم علَ ِ
اف ِع».
َ
َ َُ َ
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خطبره 193؛ جروادیآمل  .)80 ،1391 ،دض قرآنر
سپردهاند»( 2نهردالبالغره،
ت
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مناسب بهرهمند شوند أ شناخ دقیق از اصول دين بهدس آأضنرد .برضسر
كتاب مفاتیحالحیا نشان داد كه آيهها أ ضأاي های فراأانر مبن برر َررأض
يادگیری اين علوم أجود داضد أ سفاضش شده اس كه دض يادگیری علوم دين
بر يکديگر سبق بگیريد .دض اينجا به چند نمونه از اين ضأاي ها اشاضه م شود:

امامضَا م فرمايد« :خدا ضحم كند بندهای ضا كه امر ما ضا زنرده برداضد».

ضاأی پرسید چگونه امر شما ضا زنده كند؟ آن حضر فرمود« :علوم ما ضا فراگیررد أ بره
1
مردم بیاموزد؛ چراكه اگر [مردم] زيباي های كالم ما ضا بداننرد از مرا پیررأی م كننرد»

(180؛ جوادیآمل  .)80 ،1391 ،امامباقر م فرمايد« :امیرمؤمنران بره فرزنردانش
فرمان م داد تا قرآن بخوانند»645( 2؛ جوادیآمل  .) 81 ،1391 ،ضسرولخردا
سوضه نوض ضا به اأ بیاموزد»( 3الکاف ،
م فرمايد« :حق دختر بر پدض اين اس كه
ت

ج49 ،6؛ جوادیآمل  .)81،1391 ،ضسولخدا م فرمايد« :نخستین كلمره
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ال باشرد»( 4ج441 ،16؛
ای كه به زبان كودكانتران مر آأضيرد
ت
كلمره الالره اال ه ّ
جوادیآمل  .)80 ،1391 ،مطالب بیانشده فقط چند نمونه از احاديث فراأانر

اس كه بر َرأض آموزش أ يادگیری معاضف اسالم تأكید كردهاند أ تأكیرد
بر اين موَوم ،اهمی أ َرأض موَوم ضا معلوم م سازد.
 .2 .2آموزش فقه و واجبات دینی

دض احاديث معصومان به آموزش أ تدضيس علوم أ بهأيژه فقه أ احکرام
توجه أ بر آن تأكید شده اس  .آموزش بايد مبتن بر نیازهای فراگیران باشرد أ
ِ
اس
ی ،يُحیِ َأ
« .1ضحم ال عبدا َأحیا َأ
مرنَا ».فَقُل ُ لَ ُه« :فکَ َ
اسَ ،فإنَّ الن َّ َ
ومنَا َأ ي ُ َعل َُّم َها الن َّ َ
مركُم؟ ».قَالَ« :يَتَ َعل َُّم ُعل ُ َ
َ
َ َ هّ ُ َ و َ َ
اسن ِ
ِ
ِ
كالمنَا ال تَّبَ ُعونَا». ...
لَو َعل ُموا َم َح َ
ان امیرالمؤمنین لَیامر ألده بِ ِ
صح ُ».،
« .2كَ َ
الم َ
قر َاء ُ
َ ُُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وض َ الننو ِض». ...
الولَد َعلَ أ َالدهِ ...إ َذا كَانَ أُنثَ َأن ...ي ُ َعل ََّم َها ُس َ
َ « .3ح َّق َ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ِ
ال». ...
« .4افتَ ُحوا َعلَ صبیَانکُم َأ َّألَ كَل َم ال إلَ َه إال َّ ه ّ َ

آموزش دانش دين ،فقه ،مهمترين أ اساس ترين نیاز فراگیران دض هرر زمران أ
برنامره دضسر أ دض
مکان اس  .بنابراين ،مجريران آمروزشأپرأش بايرد دض
ت
محتوای آموزش به آمروزش فقره أ أاجبرا ديرن توجره كننرد أ باتوجهبره
َرأض ها ،فرزندان مسلمان ضا دض نظامهای آموزش ازطريق محتوای فقه با
احکام فقه أ حقوق أ أاجبا آشنا سازند .اينک به دأ نمونه از ضأاي هاي كه
دض اين زمینه اس  ،اشاضه م شود:

مردی به امیرمؤمنان گف كه مر خرواهم تجراض كرنم .آن حضرر

حضر فرمود« :نخس فقه بیاموز ،آنگاه تجاض كن؛ زيرا كس كه خريرد أ
فرأش كند؛ أل از مسائل حرالل أ حررام نپرسرد ،دض گررداب ضبرا مر افترد»

(جوادیآمل  .)82،1391 ،ضسولخدا م فرمايد« :احکام اضث ضا بیاموزيد
أ آن ها ضا به مردم ياد دهید؛ زيررا آمروزش آن نیمر از دانرش اسر أ [اگرر
پیگیری نشود ]،فراموش م شود أ آن نخستین چیزی اس كه تالش مر شرود

از امتم جدا شود»( 1ج491 ،3؛ جوادیآمل .)81،1391 ،
 .3 .2آموزش شعر دینی (هنر)

دض اسالم به آموزش هن ِر متعهد أ بهرهمندی از زيباي هنر دض مسریر توحیرد أ
معاضف دين توصیه شده اس أ اهلبی  به آموزش اشعاض با محتوای دين
أ اعتقادی سفاضش كردهاند .هدف دض اين ضأش ايرن اسر كره برا اسرتفاده از
ج ذابی أ زيباي هنر ،بتوان به آموزش هرچه مؤثرتر دانش مردنظر پرداخر .
سراده دينر  ،قردض اثربخشر أ
اشعاضی با محتروای دينر  ،بیشرتر از مرتن
ت
ِ
وها النَّاس ،فَ ِإن َّها نِ ُ ِ ِ
نس َأ ُه َو َأ َّألُ َش ٍء يُنتَ َز ُم مِن أُ َّمتِ ».
« .1تَ َعل َُّموا الفَرائ َ
ض َأ َعل َّ ُم َ
ص ،العلم َأ ُه َو ي ُ َ
َ
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تأثیرگذاضی داضد .امامصادق م فرمايد« :ای شیعیان ،به فرزنردانتان شرعر
«عبرردی» ضا بیاموزيررد؛ چراكرره اأ بررر ديررن خداس ر »401( 1؛ جرروادیآمل ،
 .)82،1391ازاينضأ ،برای پرأضش فرزندان دينداض بايد هنر ضا هم بهخردم
گرف أ آن ضا دض مسیر اله أ ضبوب بهكاض برد.
 .2 .4آموزش اخالق (مهارت اجتماعی) و آموزش احکام و انجام عبادت

همانطوضكه م دانید تربی دين فقط آموزش نماز أ ضأزه نیس ؛ بلکه اخالق
نیکوداشتن أ دأضی از صفا ناپسند ،مانند حساد  ،دضأغگوي  ،خودپسندی
أ بداخالق هم از لوازم مسلمان اس  .اگر م خواهیم خوشربخت أ سرعاد
دنیا أ آخر فرزندانمان ضا تأمین كنیم ،بايد دض كناض آمروزش نمراز أ احکرام،
اخالق أ منش آنان ضا نیز اسالم أ اله كنیم أ اين كاض عمل نخواهد شد ،جز
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ازطريق آموزش محتوای علم كره شرامل اخالقیرا نیرز باشرد .پیرامبر

م فرمايد « :فرزندانتان ضا گرام بداضيد أ آنان ضا نیکو تربی كنید كه آمرزيرده
م شويد»222( 2؛ جوادیآمل  )248،1391 ،همچنرین حضرر فرمرود« :ای
عل ر  ،حررق فرزنررد بررر پرردضش ايررن اسرر كرره برره أی ادب بیرراموزد أ دض
جايگاه شايسرتهای قرراضش دهرد»( 3ج372 ،4؛ جروادیآمل .)248،1391 ،
دضأاقع ،ما با پرسشهای زيادی ضأبهضأ هستیم :چگونه به كودكانمان دضس أ
غلط ضا آموزش دهیم؟ آن ها چگونره أ از كجرا دلسروزی أ مهربران أ ديگرر
اضزشهرررای اخالقررر مهرررم ضا يررراد بگیرنرررد؟ أ  . ...اينهرررا پرسرررشها
ين ه ِ
ِ
عشر الشَّ یع ِ  ،عل َّموا َأأالدكُم ِشعر ِ ِ
دضباضه اشعاض عبدی نک :امین  ،ج.429 ،2
ال» .
« .1يا م
ت
َ َ
َ
العبدی فَإن َُّه َعلَ د ِ ّ
َ َ ُ
َ َ َ َ
ِ
الدكُم َأ َأحسنُوا َأ َدبَ ُهم يُغ َفر لَکُم» .
َ « .2أك ِر ُموا َأأ َ
ِِِ
حسنَ ...أدبه أ ي َضعه م ِ
ِ
« .3يا علِ  ،ح َّق ِ
وَعاو َصالِحاو» . ...
َ َ
الولَد َعلَ َأالده َأن ي ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ
َ َ

ال بررره ذهرررن أالررردين أ
برخررر از پرسرررشهاي هسرررتند كررره معمرررو و
دس اندضكاضان پرأضش أ تربی كودكان م ضسد .بنابراين ،با مراجعه به مترون
دين أ با تکیه به آن منابع غن أ انسانساز ،م توان بايدها أ نبايدها ضا دانس
أ به فراگیران آموخ .
 .5 .2آموزش حرفه و صنعت

از ديگر ابعادی كه دض اسالم به آن بسیاض توجه شده اس  ،بُعد اقتصرادی اسر .
بايد دض طول دأضان تحصیل مهاض های الزم ضا كسب كنند أ حرفره أ صرنعت
خانواده خود ضا ترأمین
بیاموزند تا بتوانند دض آينده نیازهای اقتصادی خويش أ
ت

كنند .ضأاي های فراأان فضریل حرفرههراي  ،ماننرد دامرداضی ،كشراأضزی،
باغداضی ،كشتیران  ،صید ماه أ نیز سحرگاهان بهدنبال كاض ضفتن ضا بیان أ بره

آمرروختن آنهررا تأكیررد م كننررد (جرروادیآمل  .)82،1391 ،بررهعنوان مثررال،

ضسولخدا م فرمايد« :بر شماس كه دامداضی أ كشاأضزی كنیرد؛ چراكره

آن دأ ،بامداد أ شامگاه خیر ضسانند أ دضآمد أ ضشرد نیکروي داضنرد»( 1؟46 ،؛

نک :برق  ،؟ .)643 :امیرمؤمنان م فرمايد« :اشتغال بره حرفرهای همرراه

2
نامره 31؛ 354 ،؛
با عز نفس از ثرأ همراه با ناپاك بهتر اس » (نهردالبالغره ،ت

جوادیآمل  .)82،1391 ،بنابراين ،م توان گف  ،اسالم دين جامع اس كه بررای
تمام ابعاد زندگ انسان برنامه داضد .ازاينضأ فراگیران بايد محتوای كامل أ جرامع
أسیله آن بتوانند برای دستیاب به هدفهای گوناگون آمادگ الزم
داشته باشند تا به
ت
ضا كسب كنند أ به هدفهای مدنظر دس يابند.
« .1علَیکُم بِالغَن ِم أ الح ِ
رثَ ،ف ِإن َّهما يرأح ِ
غد َأ ِان بِ َخی ٍر» . ...
ان بِ َخی ٍر َأ يَ ُ
َُ َُ َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« .2الحرفَ ُ َم َع العفَّ َخیر م َن الغنَ َم َع الفُ ُجوض» .
ٌ
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 .6 .2آموزش مهارتهای ورزشی و تفریحهای سالم

كننده سالمت آدم اند كره اهلبیر 
تفريح سالم أ أضزش از عوامل تأمین ت
دض ضأاي های خود اهمی أيژهای به آنها داده أ برای آنان مصداقهاي بیان
كردهاند .أضزش افزأن بر حف سالم جسرم أ ضأان ،آمرادگ دفراع ضا نیرز
دضپ داضد؛ ازاينضأ ،آموختن انوام أضزشهرا َررأضی اسر  .بررای نمونره،
أجهره دفراع داضد.
ضتبه تیراندازی اس كه
ت
بهرهگیری أضزش از حیوانا  ،هم ت
پیامبر م فرمايد« :محبوبترين سررگ رم دض پیشرگاه پرأضدگراض ،اسرب

سررواضی أ تیرانرردازی اسرر »( 1ج38 ،1؛ جرروادیآمل  .)205 ،1391 ،ايررن
أضزش هررا دض دفررام أ جهرراد اثررر مثب ر أ اضزشررمند داضنررد .آمرروختن ايررن
مهاض ها باعث تقوي أ ياضی انسان دض انجام ديگر فعالی های دين أ زندگ
م شود .ضسولخدا م فرمايد« :هركس تیراندازی ضا پرس از آمروختن آن
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ترک كند ،به ضاست نسب به استادش أ آنچه آموخته ناسپاسر كررده اسر »

2

(ج146 ،1؛ جرررروادیآمل  .)206 ،1391 ،همچنررررین ،ضسررررولخدا از
مردی كه شنا أ تیراندازی م كرد ،خوشش م آمد( 3ج193 ،3؛ جروادیآمل ،
 )206،1391أ دض ضأايت ديگر م فرمايد« :بهترين سرگرم مرد مؤمن شرنا أ
بهترررين سرررگرم زن ضيسررندگ اس ر »( 4ج627 ،1؛ جرروادیآمل ،1391 ،
 .)206دضأاقع ،اسالم نهتنها به آموزش مهاض های فن أ حرفهای برای اشتغال
سفاضش م كند ،بلکه براساس مطالب بیانشده دض كتاب مفاتیحالحیرا آمروزش
« .1اَحب الل َّه ِو إلَ ه ِ
ال تعال إجراء َ ِ
الرم » .
َ ن
ّ
ُ
الخیل أ َّ
ِ
الر ْم بَ ْع َد َما َعل َم ُه فَقَ ْد كفَر ال َّذی َعل ََّم ُه» .
َ « .2م ْن تَ َرک َّ
َ
ِ
ِ
كان َضسول ُ هال ي ِ
ل َسابِح وا َضامی وا» .
عجب ُ ُه َأن يَک ُ َ
ون ا َّلر ُج ُ
ّ
ُ
ُ َ « .3
ِ
ِ
ِ
غزل».
« .4
المرأ ا َلم َ
المؤم ِن َّ
السباح ٌ َأ َخیر لَهو َ
خیر لَهو َ
ُ

مهاض های أضزش أ تفريح خاص ،مانند تیراندازی ،اسربسرواضی ،شرنا أ
ضيسندگ ضا َرأضی م داند .بنابراين ،بر برنامهضيزان دضس الزم اس  ،هنگام
تدأين برنامه أ تعیین محتوای آموزش برای دانشآموزان ،فضاي ضا هم بررای
فراگیری مهاض های أضزش أ تفريحهای سالم مهیا كنند.
 .7 .2آموزش بهداشت جسم و روان

انسان برای دسرتیاب بره هردفهای متعرال نیازمنرد داشرتن جسرم أ ضأانر
أی دض زنرردگ مررادی أ معنرروی اس ر كرره دض بیرران پیررامبر گرامرر  از

آن به نعمر پنهران أ ناشرناخته يراد شرده اسر ( 1ج472 ،2؛ جروادیآمل ،
 .)95،1391ازاين ضأ ،عقل أ نقل ،حف تندضست أ حف نفس ضا الزم أ أاجب
شمرده اند أ دض اسالم بر آموزش بهداش جسم أ ضأان بسیاض تأكید شده اسر .
ریوه زنرردگ برررآن اسرر كرره دض بهداشرر جسررم أ ضأانرر ،
اسررالم دض شر ت
هم نظاف أ طهاض ظراهری ترأمین شرود أ هرم طهراض ضأحر أ ضأانر .
همره ابعراد تأكیرد م كنرد.
اينگونه اس كه بر آموزش نظاف أ طهراض دض
ت
سوضه بقره از مسلمانان م خواهد كره دض
خداأند دض آيات از جمله  57أ 127
ت
مصرررف مررواد غررذاي از غررذاهای پرراک أ طیررب بهررره گیرنررد أ از خبیررث أ

ناپاک دأضی كنند؛ زيرا مصرف اينگونه غذاها آسریبهای جردی بره جسرم أ
ضأح أاضد م سازد.

دضباضه اهمی نظاف أ بهداش م فرمايد« :اسرالم پراكیزه
ضسولخدا
ت
2
اس ؛ پس خود ضا پاكیزه كنید؛ چراكه جز [فرد] پاكیزه به بهشر أاضد نشرود»

ِ
األم ُن َأ ا ْلعافِی ».
« .1قال ضسول ه ّالن ْع َمتَان َم ْج ُهولَتَانْ :
ِ
« .2إن ِ
ی».،
الجن َّ َ إال َّ نَظ ٌ
دخ ُ
اإلسالم نَظیِ ٌ ،فتَنَظَّ فُوا ،اليَ ُ
ل َ
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ره اأ از سررالمت  ،اسرراس فعالی ر هررای
سررالم اس ر أ بهرررهمنرردی همهجانبر ت
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(ج351 ،5؛ جرروادیآمل  .)116،1391 ،باتوجهبرره اهمیرر أاالی ضعايرر
بهداش دض اسالم ،الزم اس فراگیران دض طول دأضان تحصریلشران عالأهبرر
أسریله محتروای منسرجم أ
آموزشهاي كه از أالردين دضيافر مر كننرد ،به
ت
برنامهضيزیشرده برا اصرول أ ضاهکاضهرای بهداشرت آشرنا شروند .دض كتراب
دضباضه شس أشروی ترن،
مفاتیحالحیا برای ضعاي بهداش جسم به احاديث
ت
بهداش دهان أ دنردان ،كوتراهكردن نراخن أ سربیل أ  ...اشراضه شرده اسر
(جوادیآمل 117،1391 ،ترا .)124همچنرین ،بررای آمروزش بهداشر ضأان
ضاهکاضهاي بهداشت أ برا ی طهاض از آلودگ  ،ضاهکاضهرای دضمران مطررح

شده اس (جوادیآمل  .)131،1391 ،برای نمونه امیرمؤمنان م فرمايرد:
«خدا برای بهداش عقل ،ترک نوشیدن شراب ضا أاجب كررد»( 1نهردالبالغره،
حکم 252؛ جوادیآمل  .)131،1391 ،بنابراين ،باتوجهبره لرزأم آگراه از
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چنین موَوعات  ،آ موزش مطالب با چنین محتواهاي َررأضی اسر أ بايرد
برنامهضيزان دضس دض تدأين برنامههای دضس به آنها توجه كنند.
 .8 .2آموزش حفظ محیطزیست و بهداشت آن

سالم محیطزيس پیوندی تنگاتنگ برا سرالم جامعره داضد .همانگونهكره
دضباضه بدن ،ضعاي بهداش أ پیشگیری از بیماضی بر دضمران أ معالجره مقردم
ت
اس  ،تأمین فضای سالم أ محیطزيس مناسب نیز بر جبرران خسراض هرای
ناش از تخريب محیطزيس مقدم اس  .بنابراين ،حف محیطزيس أظیفهای
أاجب بر همگان اس  .بهداش محیط زندگ  ،نرهتنها برر سرالم أ بهداشر
جسم أ جان آدم تأثیر م گذاضد ،بلکه برر افرزايش ضأزی انسران نیرز ترأثیر
رب الخم ِر ت ِ
حصیناو لِ َلع ِ
قل».
رک ُش ِ َ َ
« .1فَ َرض ه ّال ...تَ َ

ثمره نظافر
ثمره پرهیز از ناپاكدامن أ ت
م گذاضد .اماممجتب  م فرمايد « :ت
أ جاضأكردن محیط زندگ أ شس أشوی ظرفها ب نیرازی آدمر اسر »

1

(ابناب الحديد ،ج285 ،20؛ جوادیآمل  .)694،1391 ،دضأاقع ،دض اسرالم برر
آموزش بهداش محیطزيس  ،بسیاض تأكیدشدهاس  .بنابراين ،شايسته اس كه
فراگیران دض طول دأضان تحصیل خود آموزشهای الزم ضا دض اين زمینه ببیننرد
أ بهگونهای عمل كنند كه آسیب به محیطزيس أاضد نسازند.

ضاهبردهای يادده يادگیری تدابیری هستند كه با هدف آسانكردن انتقال دانش
أ دادهها أ فرايندهای يرادگیری ،بهشریوههای كسرب محتروا اشراضه م كننرد.
همچنین ،اين ضاهبردهرا بايرد يرادگیری فعرال فراگیرر ضا آسران كننرد (فتحر
أاجاضگاه .)130 :1388 ،انتخاب ضأشهای تدضيس ،اجراي تررين تصرمیم دض
زمینه
فرايند برنامهضيزی دضس اس ؛ زيرا ازطريق اجرای ضأشها دض تدضيس،
ت
دس ياب به هدفهای انتظاضداشته برهأجود م آيرد .دض فراينرد تعلیمأتربیر
اسالم  ،همواضه ضأش های خاص برای تدضيس مرد نظرر اسر أ بره مربیران
توصیه شده اس كه اين ضأش ها ضا دضنظر گیرند .شريعتمداضی دض كتاب خرود
تح عنوان تربی اسالم به ضأشهاي چون توبه ،امربهمعرأف أ نه ازمنکر،
ضأش الگوي  ،محب أ داستان اشاضه كررده اسر (شرريعتمداضی .)1389 ،دض
اينجررا برره برخر ضاهبردهررای برگرفترره از شرریوههررای تربیتر كرره دض كترراب
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 .3روشهای یاددهی و یادگیری در مفاتیحالحیاة

مفاتیحالحیا آمده اس  ،اشاضه م شود:
اء مجلَب ٌ لِلغَن ِ
اء أ غَسل ِ ِ
ِ ِ
اء( » . ...بحاض االنواض ،ج.)318 :73
اإلن َ َ َ َ
ُ
نس الفنَ َ
رک َّ
«.1تَ ُ
الزنَا َأ كَ ُ
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 .1 .3تفکر و تدبر در پدیدهها

قرررآن كررريم أ احاديررث ،همررواضه انسررانهررا ضا برره تفکررر فراخوانرردهانررد.

دضباضه أيژگ های اسالم مر فرمايرد« :خردایتعال ه اسرالم ضا
امیرمؤمنان
ت
تشريع كرد أ آن ضا پوشش برای عاقب انديشان أ [سبب] فهرم تیزبینران قرراض
داد»( 1الکاف  ،ج49 ،2؛ جوادیآمل  )70،1391 ،أ نیز فرمرود« :برتررين عبراد
دضباضه خدا أ قردض اأسر »( 2الکراف  ،ج55 ،2؛ جروادیآمل ،
انديشیدن مداأم
ت

 .)70،1391يک از ضأشهای كسب دانش ،أاداشتن فراگیرران بره تفکرر أ تردبر

مرحله نخسر برا پاسرخ
اس  .دضأاقع ،معلم بهجای اينکه دانشآموز ضا دض همان
ت
مواجه سازد ،بايد اأ ضا به تفکر دعو كند أ با نظاض بر كراض فراگیرران ،مروقعیت
فراهم سازد كه خودشان ضاه صحیح ضا برگزينند أ به نتیجهگیری برسند .يرادگیری أ
أسیله تفکر حاصل شده باشرد ،نسرب بره سراير
دانش كه توسط خود فراگیر أ به
ت
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يادگیریها پايداضتر اس أ اضزش بیشتری داضد.
 .2 .3گفتوگوی علمی

گف أگوی علم از جمله ضأشهای تدضيس اس كه دض منابع اسالم برر آن
بسیاض تأكیدشدهاس  .افراد ازطريق گف أگوی علم با انديشههرای يکرديگر
آشنا م شنود .يک از هدفهای بسیاض مهم گف أگوی علم  ،پردهبرداشرتن از
ابهاما أ دستیاب به حقیق اس ؛ زيرا أقت انديشهها به يراضی هرم بیاينرد،
ابهاما زأدتر از میان برداشته م شوند أ حقیق سرريعتر جلروهگر م شرود.

امامباقر به اصحاب خود فرمود« :گرد هم آيید أ با يکديگر گفر أگروی
ِ
َ « .- 1أما ب ُ ِ
سالمَ ...أ َج َعلَه ...لِبَاس وا لِ َمن تَ َدبَّر َأ َفهم وا لِ َمن تَ َفطَّ َن». ...
ال تَبَ َاض َ
ک َأ تَ َعالَ َش َر َم اإل َ
َّ َ
عد َفإنَّ ه ّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دضته».
إدم ُ
ان التَّفَک ن ِر ف ه ّال َأ ف قُ َ
َ « .2أفو َض ُ
ل العبَ َ
اد َ

علم كنید كه دض اين صوض فرشتگان شما ضا احاطه م كنند .خدا ضحم كند
كس ضا كه امر (أالي ) ما ضا زنده كند»39( 1؛ ج22 ،12؛ جوادیآمل ،1391 ،
 .)520مباحثه زمینهای اس برای محکزدن أ پالودن آضای بیانشده از سروی
هممباحثرررهایها ،برررهمنظوض بهدسررر آأضدن نکترررههای ظريررر ،أ دقیرررق.
بنابراين،نقدكردن نظريه أ بیان ايرادهای آن دض ط مباحثه ،نهتنها كاضی طبیعر
اس  ،بلکه اين ضأند از زندهبودن مباحثره حکاير م كنرد أ اساسر وا يکر از
اهداف مباحثه شناساي ايرادهای نظريه أ بیان ضاهحلهای مناسب بررای ضفرع
ضا پل برای پیشرف أ ترق خود قلمداد كنند.
 .3 .3پرسشگری

يک ديگر از ضأش های كسب دانش ،پرسشگری اس  .دض قرآن آيا فراأان

انسان ضا به پرسیدن أ جس أجو أ كش ،حقیق دعو كردهاند .امامباقر
م فرمايد« :دانش گنجینه هاي اس أ كلیدهای آن پرسش اس ؛ پس بپرسید،
دضباضه دانش بره چهراض نفرر پراداش داده مر شرود:
خدا ضحمتتان كند؛ چراكه
ت
پرسررنده ،پاسررخدهنده ،شررنونده أ دأسررتداضان آنرران»245( 2؛ جرروادیآمل ،

 .) 86،1391دين به پرسیدن سفاضش كرده اسر  .بايرد بره سرفاضشهای ديرن
دضباضه پرسشرگری ضعاير چنرد نکتره
احترام گذاش أ از آنها تبعی كرد.
ت
َرأضی اس  :األ اينکه پرسش بايد برای فهمیدن باشد ،نره چیرز ديگرر؛ دأم

ِ
ِ
ِ
ِ
ال َمن َأحیَا َأمرنَا».
« .1اجتَم ُعوا َأ تَ َذاكَ ُرأا ،تَ ُح َّ ،بک ُ ُم ا َلمالئک َ َُ ،ضح َم ه ّ ُ
َ
ِ
ِ ِ
« .2العِلم َخزائِن َأ الم َفاتیح الس َؤالُ َفاس َألُوا يرحمکُم ه ِ
المتَکَل َُّم َأ ا ُلمست َ ِم ُع َأ
السائ ُ
ؤج ُر ف العل ِم َأضب َ َع ٌ َّ
الَ ،فإن َُّه ي ُ َ
َ ُ ن
ُ
ُ
ل َأ ُ
َ َ ُ ُ ُّ
ِ
ب لَ ُهم» .
المح ن
ُ

اخالق * نگاهی به عناصر برنامۀ درسی در کتاب مفاتیحالحیاة آیت اهلل جوادیآملی

آن اس  .شايسته اس افراد هممباحث از اينگونه انتقادها استقبال كررده أ آن

81

اينکه از اهلعلم بپرسیم تا به علم دس يابیم .دض هر علمر داشرتن اطالعرا
سطح أ تقلیدی أ گذضاي كاضساز نیس .
 .4 .3تشکلهای علمی و مشورتکردن

گِره برخ مشکال فرهنگ أ علم بدأن مشروض أ اقردام جمعر گشروده
نم شود؛ ازاينضأ ،دض اسالم به تشکلهای علم أ دين سفاضش شرده اسر .
دضباضه مشوض أ همفکری م فرمايد« :كسان كه دعو پرأضدگاضشان ضا
خدا
ت
اجاب م كنند أ نماز ضا برپا م داضند أ كاضهايشان ضا با مشوض برا يکرديگر
انجام م دهند( 1»...شروضی38 ،؛ جروادیآمل  .)519،1391 ،ضسرولخدا

فرمود« :مشروض كننردهای نیسر كره بره ضشرد هرداي نشرود»( 2ج51 ،9؛

جوادیآمل  )487،1391 ،أ امیرمؤمنان نیرز دض احراديث فرمرود« :هریچ
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پشتیبان أ تکیهگاه همچون مشروض نیسر »( 3نهرد البالغره ،حکمر 54؛

سرچشمه هداي اس »( 4نهرد البالغره،
جوادیآمل « ،)487،1391 ،مشوض
ت
انديشه صحیح ديگران ضا
حکم 211؛ جوادیآمل  )487،1391 ،أ «مشوض
ت
براي ر بررهاضمغان م ر آأضد أ تررو ضا هررداي م كنررد»441( 5؛ جرروادیآمل ،

 .)487،1391يرادگیری مشرراضكت مبتن بررر اضتبراط فراگیررران بررا يکررديگر أ
فراگیران با معلم يا استاد اس  .شايد پايرۀ يرادگیری مشراضكت  ،همران بحرث
جايگاه أ اضزشمندی مشوض دض نظام تربیت اسالم باشد أ ازاينضأ ،بر مجريان
ِ
ِ
ِ ِ
ون.
اه ْم يُنْ ِفقُ َ
الصالَ َ َأ َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
وضى بَیْنَ ُه ْم َأ م َّما َض َز ْقنَ ُ
اموا َّ
َ  .1أ ال َّذ َ
ين ْاستَ َجابُوا ل َربه ْم َأ َأقَ ُ
« .2ما ِمن ضج ٍل يشا ِأض اَحداو ِاال ّ ه ِدی إل الر ِ
شد».
ُ
َ ُ ُ ُ َ
َ
ُ
ِ
ِ
« .3ال َظهیر كَا ُلم َش َاأض َ ».
َ
ین الِ ِه َدايَ ُ».
ع
اض
« .4
َ
االستش َ ُ َ ُ
ِ
اب غَی ِرک».
ب لَ َ
الم ُش َ
ک َص َو َ
وض َ تَجل ُ
َ « .5

آموزشأپرأضش الزم اس برای نیل به هدفهای آموزشر أ انتقرال صرحیح
محتوای آموزش از ضأشهای مناسب كه يک از آنها تشرکلهای گرأهر أ
مشاضكت اس  ،بهرهمند شوند.
 .5 .3گردش و دیدار از شگفتیهای تاریخی و طبیعی

گردش أ بازديد علم يک از ضأشهای فعال تدضيس أ شیوهای مناسب برای

تجربره علمر
مشاهده طبیع  ،ضأيدادها ،فعالی ها ،اشریا أ مرردم
كه ازطريق
ت
ت
بهدس آأضدند.
سزاأاض اس آدم با هدف شناخ آفريدگاض هست أ عبر گیرری از زنردگ
گذشتگان ،به گردش دض زمین بپردازد أ دض آيا أ ضأايا هم بره ايرن گونره
گردشگری أ فايدههای مع رفت أ مادی آن اشاضه شده اس  .از آثاض گردشگری
مطالعره تراضيخ
مطالعه نظام آفرينش أ
م توان به بهرهمندی از مواهب طبیع أ
ت
ت
اشاضه كرد (جوادیآمل  .)741،1391 ،خداأند دض قرآن م فرمايد« :دض زمرین
گردش كنید تا سرانجام كسان ضا كه پیش از شما بودند ،ببینید»( 1ضأم .)42 ،دض

آيه ديگر م فرمايد« :آيا دض زمین گردش نکردند تا فرجام كسان ضا ببینند كره
قبل از آنها بودند؟ آن ها نیرأمندتر از اينان بودند أ زمین ضا [بررای زضاعر أ
آبادی] بیش از اينان دگرگرون سراختند أ آبراد كردنرد»( 2ضأم .)9 ،دض كتراب

اقب ُ ال َِّذ ِ
ض فَانْ ُظرأا كَی ،كَ َ ِ
 .1قُ ْل ِسیرأا فِي ْاأل َْض ِ
ل...
ين م ْن قَ ْب ُ
ُ َْ
َ
ان َع َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ض َأ
َض
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أا
راض
ث
أ
أ
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ق
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ر
م
د
ش
أ
وا
ن
ا
ك
م
ه
ل
ب
ق
ن
م
ين
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ل
ا
ب
اق
ع
ان
ك
،
ی
ك
أا
ر
ظ
ن
ی
ف
ض
َض
األ
ي
ف
أا
یر
س
َ  .2أألم ي
ْ
ْ
ََُْ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ
ْ
ْ َ
َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ َّ و َ َ ُ
َ ْ َ ُ
ِ
أها
أها َأكْثَ َر م َّما َع َم ُر َ
َع َم ُر َ
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يادگیری أ يادده اس  .معلمان أ دانشآمروزان باتوجهبره هردفهای معریّن
جامعه خاضج از كالس دض آزمايشگاه،
مطالعه
آموزش گاه از اين ضأش برای
ت
ت
كتابخانه أ  ...بهره م برند .گردش علم  ،اين فرص ضا به دانشآموزان م دهد
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مفاتیحالحیا به شماضی از ضأشهای يادده أ يرادگیری اشراضه شرده اسر .
ره يررادگیری مسررتقل أ فعررال فراگیررران أ ضسرریدن برره
ايررن ضأشهررا زمینر ت
هدفهای تعلیمأتربی ضا فراهم م سازد أ الزم اس دض برنامههای دضس بره
آن توجه جدی شود.
 .4سنجش و ارزشیابی

اضزشیاب يک از مراحل بسیاض مهم تنظیم برنامههای دضس اس  .اساس وا فرايند
اضزشیاب  ،فرايند تعیین میزان تحقق هدفهای آموزشأپرأضش بهطوض أاقعر ،
ازطريررق برنامرره های دضسررر أ آموزشرر اسررر  .دضأاقررع ،هررردفهای
آموزش أپرأضش بیانگر تغییرات هستند كه بايد دض ضفتاضهای فراگیران بهأجود
آيند .چون غرض نهاي از تدأين هدفها ،ايجراد دگرگون هرای مطلروب دض
ضفتاض دانشآموزان اس ؛ بنابراين ،اضزشیاب نیز اضزياب میرزان دگرگون هراي
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
84

اس كه أاقع وا دض ضفتاضها صوض گرفتهاند (تايلر .)125 :1381 ،هر ديردگاه
برنامره دضسر  ،مردل از اضزشریاب ضا پیشرنهاد أ از
براساس نوم نگاهش بره
ت
يکسری اصول پیرأی م كند .دض كتاب مفاتیحالحیا نیز بهصروض غیرمسرتقیم
مطالب دضاينباضه بیان شده اس :
 .1 .4مداراکردن با فراگیر و پرهیز از تکلف

دض فرهنرگ اسررالم مررداضا جايگرراه أاالير داضد أ معصررومان بررر آن تأكیررد

ره سررر عقررل دانسررتهانررد .پیررامبر دض ايررن زمینرره
كرررده أ آن ضا بهمنزلر ت
م فرمايد« :خدای سبحان همانگونه كه مرا بره ادای أاجبرا فرمران داد ،بره

مداضاكردن با مرردم أاداشر »( 1الکراف  ،ج117 ،2؛ جروادیآمل .)524،1391 ،
َ « .1أمرن ضب بمداضا الن ِ
اس كما َأمرن بِ َأ َد ِاء الْفَرائِ ِ
ض».
َُ ُ ّ
َ
َ
َ
َ

روزه آمرروزش أ
مررداضاكردن دض تمررام كاضهررا اهمیر فراأانر داضد أ حت ر دض حر ت

تعلیمأتربی نیز بايد به آن توجه شود 1.دض آيا أ ضأايا بر اهمی اين موَروم

بسیاض تأكید شده اس ؛ تاجاي كه ،حضر محمد م فرمايد« :خردای متعرال

مرا آموزگاض آسانگیر مبعوث كرده اس »( 2ج273 ،1؛ جوادیآمل .)86 ،1391 ،
نتیجه
برنامره
تربی موَوع نیس كه بهصوض اتفاق صوض پذيرد؛ بلکه نیاز بره
ت
أ گفتاض بزضگان دين اسالم ،م توان به نکتههای علم أ تربیتر دقیقر بررای
برنامه دضسر مفیرد دسر يافر أ چنرین برنامرهای بايرد ضاهنمرای
تدأين
ت
عمل معل مان باشد .يک از موَروعات كره دض تربیر اهمیر بسریاضی داضد،
انتخاب هدفهای صحیح أ جامع اس  .ائمه نیز برر ايرن موَروم تأكیرد
كردهاند أ برای آن ابعراد متعرددی ،از جملره هردفهای شرناخت  ،اجتمراع ،
سیاس  ،اقتصادی ،زيست جسمان  ،اخالق أ اعتقادی بیان كردهاندكه م توانرد
جانبه فراگیران كمک كند أ الزم اس معلمران تمرام ايرن ابعراد ضا
به ضشد همه ت
مدنظر قراض دهند.
دض دنیررای امرررأز باتوجهبرره پیشرررف چشررمگیر علررم أ دانررش أ تعرردد
زمینه های علم َررأضی اسر كره معلمران دض انتخراب محتروای آموزشر
مناسب ،بسیاض تالش كنند .آنان بايد محتواهای سودمندی انتخاب كنند كره بره
ضشد شرناخت  ،اجتمراع  ،سیاسر  ،اقتصرادی ،زيسرت  ،اخالقر أ اعتقرادی
ِ
«.1ست َّ
ِ « .2أنَّ

اس] :المصاحب ُ أ المعاملَ ُ أ ال ِوالي أ العزل أ ِ
ال [الن َّ ِ
ٌ تُختبر بِهاعقُولُ الرج ِ
آمدی.)343 ،
الغن أ الف
ُ َ َ َ َ َُ َ َ
َّ َ
ََُ َ ُ
قر» ( ُ
ََُ َ َُ َ َ َ ُ
ه ّال تَ َعالَ  ...بَ َعثَن ُم َعلماو ُمیَسراو».
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حسابشدهای داضد كه آن ضا مطلوب أ اثربخش كند .ازاينضأ ،با تفکر دض كرداض
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بینجامد .محتواهای مهم كه دض دين ما به آن توصیه شرده ،عبراض اسر از:
آموزش علوم دين  ،قرآن ،حديث ،عقايد ،آمروزش فقره أ أاجبرا  ،آمروزش
مهاض های اجتماع  ،احکام أ انجام عبادا  ،آموزش حرفه أ صنع  ،آموزش
مهاض هررای أضزش ر أ تفريحهررای سررالم ،آمرروزش بهداش ر جسررم أ ضأان
نکته ديگر اينکه برای تدضيس فقرط يرک
أ نیز آموزش بهداش محیطزيس  .ت
ضأش أجود نداضد؛ بلکه باتوجهبه موَروم أ موقعیر أ أيژگ هرای خرود أ
فراگیر ،م توان ضأش خاص ضا به كاض گرف أ به تدضيس مؤثر دسر يافر .
تفکر أ تدبر ،گف أگوی علم  ،پرسشگری ،مشروض أ گردشرگری از جملره
ضأش های تأكیدشده هستند .همچنین ،آنچه به فراگیران آموخته أ آنچه از آنان
پرسیده م شود ،بايد دض حد طاق أ تواناي فراگیران باشد أ نبايد فراگیران ضا
به سخت انداخ .
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کتابنامه
ترجمره
 .1تايلر ،ضال ،1381 ،،اصول اساس برنامهضيزی دضس أ آموزشر ،
ت
عل تق پوضظهیر ،تهران :انتشاضا آگاه.
عبدال ،1391 ،مفاتیح الحیا  ،قم :انتشاضا اسراء.
 .2جوادیآمل ،
هّ
 .3ج  .پ  ،میلر ،1386 ،نظريههای برنام ته دضس  ،ترجمۀ محمود مهرمحمدی،
چ ،4تهران :سم .
 .4شريعتمداضی ،عل  ،1389 ،تربی اسالم  ،تهران :امیركبیر.
مجلره اسرالم أ پرژأهشهرای تربیتر  ،س ،3ش،2
نیل به تربیر اخالقر »،
ت
ص 77تا .98
 .6شامل  ،عباسرعل  ،1386 ،تربیر اخالقر  ،پیشفررض أ چالشهرا ،قرم:
انتشاضا معاضف.
 .7فتح أاجاضگاه ،كوضش ،1388 ،اصول أ مفاهیم برنامهضيزی دضس  ،تهران:
انتشاضا بال.
ترجمره دكترر فريرده
 .8لوی ،آيره ،1380 ،مبان برنامهضيزی دضس مرداضس،
ت
مشايخ ،تهران :انتشاضا مدضسه.
فلسرفه
برنامه دضس فطریمعنروی؛ مبتن برر
 .9ملک  ،حسن« ،1385 ،ديدگاه
ت
ت
تعلیمأتربی اسالم » ،كنگره ت مل علومانسان .
 .10ملکر  ،حسرن ،1379 ،مبران برنامرهضيزی دضسر آمروزش متوسرطه،
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برنامرره دضسرر ابررزاضی برررای
 .5شررامل  ،عباسررعل أ ديگررران« ،1390 ،
ت

تهران :سم .

 .11مهرمحمرردی ،محمررود ،1381 ،برنام ر ته دضس ر ؛ نظرگاههررا ،ضأيکردهررا أ
چشماندازها ،انتشاضا  :آستان قدس ضَوی.
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 .12نیکخواه ،محمد أ ديگران« ،1390 ،اهداف أ محتوای آمروزش اسرالم »،
األین همايش مل تحول بنیادين دض نظام برنام ته دضس ايران ،مشرهد :دانشرگاه
فردأس مشهد.
 .13نیکخواه ،محمد أ ديگران« ،1390 ،مهراض هرا أ ضأشهرای آمروزش أ

تدضيس دض تعالیم پیرامبر أ اهلبیر  ،»األرین همرايش ملر تحرول
بنیادين دض نظام برنام ته دضس ايران ،مشهد :دانشگاه فردأس مشهد.
14.Zais, R. (1976). Curriculum: principles and foundations. New
York: Crowell Company.
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پایۀ نهم متوسطه
مريم عبداله مقدم

*

چکیده
ضابطه فضیل های اخالق أ أَعی آموزشر
پژأهش حاَر با هدف برضس
ت
پايه نهم ،دض شهرستان خرمآباد انجام شده
دانشآموزان دض مقطع
متوسطه األ ،ت
ت
متوسرطه األ
جامعه آماضی اين پژأهش شامل تمام دانشآموزان مقطع
اس .
ت
ت
دض شهرستان خرمآباد بودند كه از میان آنها براساس جدأل موضگان  350نفر،
175پسر أ 175دختر ،براساس ضأش نمونهگیرری خوشرهای چنرد مرحلرهای
انتخاب شدند أ پرسرشنامههای ضشرد اخالقر معنویپروض ( )2012أ ضفتراض
اخالقرر سوانسررون أ هیررل ( )1993ضا تکمیررل كردنررد .أَررعی آموزشرر
*دانشجوی دكترای ضأانشناس تربیت دانشگاه بوعل سینای همردان ،مشراأض آمروزشأپرأضش شهرسرتان

اخالق * رابطۀ فضیلتهای اخالقی و وضعیت آموزشی در دانشآموزان پایۀ نهم متوسطه

رابطۀ فضیلتهای اخالقی و وضعیت آموزشی در دانشآموزان

خرمآباد أ مدضس دانشگاه.
تاضيخ دضياف 1394/10/10 :

m.abdolahi65@yahoo.com
تاضيخ تأيید1395/02/01 :
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دانشآمرروزان هررم براسرراس معرردل نیمسررال آموزش ر آنهررا سررنجیده شررد.
سپس برا اسرتفاده از تحلیرل آمراضی همبسرتگ ضگرسریون ،يافترههرا نشران
داد كه بین فضیل های اخالق أ أَعی آموزشر دانشآمروزان ،همبسرتگ
مثب أجرود داضد؛ امرا برین ضشرد اخالقر أ أَرعی آموزشر  ،همبسرتگ
معناداض أجود نداضد .همچنین ،أَعی آموزش  ،پیشبین خروب بررای ضفتراض
اخالق دانشآموزان نبوده اس  .بنابراين ،الزم اس كه به آموزش فضیل های
زمینه پیشرف
اخالق أ ضشد آنها دض نوجوانان توجه كرد تا پیامدهای آن دض
ت
آموزش نمايان شود .نبايد صرف وا به عامل تحصیل دض ضشد اخالق متک برود؛
بلکه بايد عوامل تأثیرگذاض ديگر برر ضشرد اخالقر ضا هرم دض كنراض أَرعی
آموزش مطالعه كرد.
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واژگان کلیدی
فضیل های اخالق  ،أَعی آموزش  ،نوجوان .
طرح مسئله
اخالق 1شامل بخش بزضگ از ادضاک ،قصد ،هیجان أ عراد دض همرۀ سرطوح
ضشدی ،يعن كودكان أ نوجوانان أ بزضگساالن م شرود أ تحرول اخالقر أ
اضزش دض نوجوان بیش از هر دأضۀ ديگری اسر (موشرمان .)2005 2،ضشرد
سريع شناخت دض نوجوان باعث م شود كه فرد بهتر بتواند دضباضۀ موَروعا
اخالق أ اضزش أ دين قضاأ كند أ دض برخوضد با آنان أاكرنش دقیرقتر أ
1.morality.
2.Moshman.

پیچده تری نشان دهد .همچنین ،دگرگون هرای أسریع عراطف أ اجتمراع أ
مواجهررره نوجوانررران برررا مقتضررریا زنررردگ أ خواسرررتههای أالررردين أ
دأسررتان أ اطرافیرران أ تجربررههای تررازهای كرره دض مناسرربا اجتمرراع أ
فرهنگ خود بهدس م آأضند ،دضگیرری آنران ضا برا موَروعا اخالقر أ
اضزش بیشتر م كند أ زمینههای ضشد آنان دض اين زمینرهها گسرترش م دهرد
(ثان أ كديوض.)1388 ،
فضیل ها أ ضفتاضهای اخالق هستند .پژأهشگران دض سالهای اخیر ،بره ايرن
موَوعا دض حوزۀ ضشد اخالق  1بسیاض توجه كردهاند؛ امرا كاضهرای تجربر

مربوط به آنها بهكندی پیش م ضأد أ معماهای بسیاضی دض اين حروزه هنروز

حل نشده باق ماندهاس (گرين .)2015 2،ضشد اخالق شامل تغییر دض افکراض،
احسرراسها أ ضفتاضهررا ،باتوجهبرره معیاضهررای دضسرر أ نادضسرر اسرر .
برايناساس ،يک بُعد بینفرردی 3اسر كره فعالی هرای شرخص ضا دض قالرب

اضتباطهای اجتماع تنظیم م كند أ به تعاضضها دض ضابطه برا ديگرران پايران
م دهد (سرانتراک )2014 4،أ آنگونهكره ضأانشناسران چرون ژان پیراژه 5أ
لوضنس كلبرگ 6م گويند ،ضشد اخالق بهمعنای تغییر دض چگونگ اسرتدالل

7

كودكان دض موَوعا اخالق  ،نگرش آنان نسرب بره قانونشرکن  8أ ضفتراض

آن ها دض مواجهه با موَوعا اخالق اس (موشمان.)2005 ،
1.moral development.
2.Greene.
3.interpersonal.
4.Santrock.
5.Jean Piaget.
6.Lawrence Kohlberg.
7.reasoning.
8.offence.
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دض بحث از عوامل مؤثر بر اخالق أ ضفتراض اخالقر نوجوانران ،سرازههای
متعددی برضس شدهاند؛ از جمله سبکهای تربیت أالدين ،عوامل اجتمراع أ
فرهنگ  ،أيژگ های شخصیت أ عوامل دضأنمدضسهای ،مثل أيژگ های معلم
دض كالس دضس (شعبان  .)1391 ،اما دض اين حوزه ،موَوم اضتباط اخرالق برا
أَعی آموزش دانشآموزان مسیلهای اس كه دض نظريرههای سرنت  ،ضشرد
اخالق دض آغاز ،با مفاهیم ضشد هوش أ فکری دض كودكان مرتبط بودهاسر أ
برره مرروازا آن ،اخررالق توسررط پیرراژه شررکل گرفرر أ بررر آن تأكیررد
شد .پژأهش هاي كه تراكنون دض ايرران دض حروزۀ اضتبراط ضشرد اخالقر برا
أَعی آموزش انجام شده اس  ،جه گیری يکسان دض نتايد نداشتهاند؛ بره
اين معن كه دض برخ از آنها ،برای نمونره غیراث زاده ( ،)1391ايرن اضتبراط
معناداض بروده أ دض برخر ديگرر ،بررای نمونره ابراهیمر ( )1387أ اسرکاف
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( )1392معناداض نبوده اس .
م ترروان گفرر كرره تعريرر ،مفهرروم ضشررد اخالقرر أ مؤلفررههای آن دض
پژأهشهای اينچنین يک نبوده أ هريک به برضس جنبهای از ايرن تعرير،
پرداختهاند .برای نمونه دض پژأهش غیاث زاده ( )1391كه بر ضشد قضاأ های
اخالق دانش آموزان دختر پايرۀ نهرم انجرام شرده اسر  ،عملکررد آموزشر
دانشآموزان ،پیشبین خوب برای ضشد قضاأ های اخالق آنها بوده اسر .
ضابطه فضیل های اخالقر أ
همینطوض دض اين پژأهش هم كه با هدف برضس
ت
پايه نهم متوسطه انجام شده اس  ،پژأهشگر
أَعی آموزش دض دانشآموزان ت
به برضس مؤلفۀ ضفتاض اخالق دانشآموزان كه دض قالرب فضریل های اخالقر
عنوان م شود ،پرداخته اس  .برايناساس ،فرَیههای پژأهش عباض اند از:
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متوسرطه األ
 .1بین فضیل های اخالق  ،ضفتاض اخالق  ،دانشآموزان مقطع
ت
أ أَعی آموزش آنها همبستگ معناداض أ مثب أجود داضد؛

متوسرطه األ أ أَرعی آموزشر
 .2بین ضشد اخالق دانشآموزان مقطع
ت
آنها همبستگ معناداض أجود داضد؛
 .3أَعی آموزش دانشآموزان م تواند ضفتاض اخالق آنها ضا پیشبین كند.
جامعه و نمونۀ تحقیق و روش نمونهگیری
متوسرطه
جامعه آماضی اين پژأهش ،تمام دانشآموزان دختر أ پسرر مقطرع
ت
ت
محاسبه حجرم نمونره برا اسرتفاده از
جامعه  1345نفری ،برای
از بین افراد اين
ت
ت
جدأل موضگان 350،دانشآموز برای شرك دض اين پژأهش انتخاب شدند كره
ره آمرراضی 175 ،نفررر از افررراد
باتوجهبرره نسررب پسررران أ دختررران دض جامعر ت
نمونه دختر أ  175نفر از آن هرا پسرر بودنرد .بررای انتخراب گررأه نمونره از
ضأش نمونرررهگیری خوشرررهای چندمرحلرررهای اسرررتفاده شرررد .بررره ايرررن
صوض كه نخس  ،با مراجعه به اداضۀ آموزشأپرأضش شهر خرمآبراد ،ناحیرۀ
يرک أ دأ برهعنوان جامعرۀ هردف انتخراب شردند .سرپس از برین مرداضس
مقطرع متوسرطۀ األ دض ايرن دأ ناحیره ،تعردادی مرداضس دخترانره أ پسررانه
بهصوض تصادف مشخص شدند أ از بین ايرن مرداضس نیرز ،يکر دأ كرالس
بهعنوان نمونۀ پژأهش ،پرسشنامهها ضا تکمیل كردند.
ابزار
 .1پرسشنامۀ رشد اخالقی

اين ابزاض دض ايران توسط معنویپوض ( )2012بر مبنای نظريههای ضأانشرناخت
نظريره كلبررگ ،أ فضریل های اخالقر
اخالق ،مراحل استدالل اخالقر دض
ت
مطرح شده دض دين اسالم أ فرهنگ ايران ساخته شده اس  .دض اين چهاضچوب
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پايه نهم ،دض شهرستان خرمآباد دض سال آموزش
األ ،ت

 1394تا  1395هستند.
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أ براساس تعري،های نظری ،نخس  69گويه برای سنجش ضشد اخالق طرح
شد كه پس از آن ،براساس ضأش های پاياي أ ضأاي برا اسرتفاده از نرمافرزاض
لیزضل ،به سیزده پ رسش دض چهاض عامل ،يعن اخرالق پیشقرراضدادی ،اخرالق
قراضدادی ،اخالق ،اخالق اجتماع منته شد .معنویپوض دض پژأهش با عنوان
«ساخ مقیاس سنجش ضشد اخالق برای دانشآموزان» ( )1391نشان داد كه
شاخصهای پاياي  ،به ضأش آلفای كرأنباخ 93دضصد أ ضأاي به ضأش تحلیل
عامل اكتشاف أ تأيیدی اين آزمون دض حد مناسرب اسر أ م تروان از ايرن
آزمون برای سنجش ضشد اخالق دانشآموزان استفاده كرد.
بیان اين مطلب َرأضی اس كره تحلیرل عرامل پرسرشها دض پرژأهش
نامبرده نشان داد كه 55دضصد أاضيانس نمرههای ضشد اخالق توسرط مقیراس
ساختهشده ،تبیرین م شرود .دض مقیراس ضشرد اخالقر پرسرشها بهصروض
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ال مخال ،اس كه پاسخدهنده بايد نظر خود
ال موافق تا كام و
چهاضگزينهای از كام و
ضا نسب به هر جمله با عالم َربدض مشخص كند .نمرهگرذاضی پرسرشنامه
ال مخال ،اس
ال موافق ،موافق ،مخال ،،كام و
بهصوض  2 ،3 ،4أ  ،1بهمعن كام و
كه البته دض چهاض پرسش  ،11 ،6 ،5أ  12نمرهگرذاضی معکروس م شرود أ بره
گزينهها از يک تا چهاض نمره داده م شود (معنویپوض.)1391 ،
 .2پرسشنامۀ رفتار اخالقی

1

اين پرسشنامه توسط سوانسون أ هیل( )1993تهیه أ اجرا شده اس أ داضای
پانزده پرسش پندگزينهای اس أ ضفتاضهای اخالقر دانشآمروزان ضا توسرط
1.Moral behavior questionnaire.

همکالس هايشان اضزياب م كند .افراد برای پاسخ به هر پرسش از گزينههای
ال أ همیشه استفاده م كند .هر پرسش ايرن
هرگز ،بهندض  ،گاه اأقا  ،معمو و
پرسررشنامه برره زمینررۀ خاص ر مربرروط اس ر  .1 :عرردال ؛  .2دضسررتکاضی؛
 .3قضاأ دضس أ نادضس ؛  .4أفاداضی؛  .5صداق ؛  .6همردل ؛  .7يراضی؛
 .8أفررراداضی أ پیررررأی؛  .9پشررریمان ؛  .10مشررراضك ؛  .11اسرررتقالل؛
 .12نومدأست ؛  .13معتمدبودن؛  .14باادببودن؛ 15؛ ديدگاه پیوندی (منطق )
ال :نمررۀ  4أ
هرگز :نمرۀ  ،1بهندض  :نمررۀ  ،2بعضر اأقرا  :نمررۀ  ،3معمرو و
همیشه :نمرۀ  5دضنظر گرفته شد .كمترين نمرهای كه هرر فررد دض ايرن آزمرون
بهدس آأضد  15أ بیشترين نمره  75بود.
طالررربزادۀ ثررران أ كرررديوض دض سرررال  1388پرررس از اجررررای ايرررن
پرسررشنامه ضأی دانش آمرروزان سررال سرروم ضاهنمرراي شررهر تهررران ،ضأاي ر
محتواي أ ضأاي سازۀ آزمون ضا محاسبه كردند كه دض پژأهش آنها اين ابرزاض
از ضأايرر خرروب أ قابررلقبول برخرروضداض بررود .دض پررژأهش سوانسررون أ
هیل (َ ،)1993ريرب پراياير ايرن آزمرون ضا برا اسرتفاده از َرريب آلفرا،
96دضصررد محاسرربه كردهانررد .همچنررین ،طالرربزادۀ ثرران أ كررديوض (،)1388
َريب پاياي ايرن آزمرون ضا برا اسرتفاده از ضأش آلفرا ،پرس از اجررا ضأی
دانش آموزان سال سوم ضاهنماي دض شهر تهران محاسبه كردند أ  0/78بهدس
آأضدند .دض پژأهش حاَر هم َرريب پايراي ايرن آزمرون برا ضأش آلفرای
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( سوانسون أ هیل .)1993 ،شیوۀ نمرهگذاضی به اين صوض بود كه برای گزينۀ

كرأنباخ 0/80 ،محاسبه شده اس .
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یافتهها
دض اين قسم  ،نخس میانگین أ انحراف معیاض دأ مؤلفه برضس م شود.
جدول  :1آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف معیار

تعداد

متغیرها

ضفتاض اخالق

57/92

8/92

350

ضشد اخالق

42/31

4/57

350

أَعی آموزش

19/19

0/86

350

بهمنظوض برضس فرَیههای پژأهش از ضأش آماضی همبستگ پیرسرون أ
ضگرسیون استفاده شده اس .
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فرَیه األ :بین فضیل های اخالق  ،ضفتراض اخالقر  ،دانشآمروزان مقطرع
ت
متوسطه األ أ أَعی آموزش آنها همبستگ معناداض أ مثب أجود داضد.
ت
متوسرطه األ أ أَرعی
فرَیه دأم :بین ضشد اخالق دانشآموزان مقطرع
ت
ت
آموزش آنها همبستگ معناداض أجود داضد.
جدول :2ضرایب همبستگی بین رفتار اخالقی و رشد اخالقی با وضعیت آموزشی دانشآموزان

متغیرها

همبستگی

تعداد

مقدار احتمال

ضفتاض اخالق

*0/145

0/01

350

ضشد اخالق

0/052

0/41

350

P <0/01

باتوجهبه َرايب همبستگ محاسبهشده دض جدأل  2بین ضفتراض اخالقر أ
أَعی آموزش دانشآموزان ،همبسرتگ  0/14محاسربه شرد كره دض سرطح
 p< 0/01معناداض اس ؛ اما بین ضشد اخالق دانشآموزان أ أَعی آموزش
آنها همبستگ معناداض نیس  .برايناسراس ،فرَریۀ األ تأيیرد م شرود؛ امرا
فرَیۀ دأم ضد.
فرَیه سوم :أَعی آموزش دانشآموزان م تواند ضفتراض اخالقر آنهرا
ت

جدول  : 3نتایج پیشبینی رفتار اخالقی دانشآموزان براساس وضعیت آموزشی آنها

متغیر پیشبین

ضریب
رگرسیونی
استانداردشده

آماره
t

ضریب
تعیین

ضریب
تعیین
تعدیلشده

آماره
F

مقدار
احتمال

أَعی آموزش

44/37

2/35

0/021

0/017

5/56

0/01

همانگونهكره دض جرردأل  3ديررده م شررود ،براسرراس َررريب ضگرسرریون
استانداضدشررده م ترروان گف ر كرره متغیررر أَررعی آموزش ر دانشآمرروزان،
پیشبین كنندۀ معناداضی برای ضفتاض اخالقر آنهرا نیسر  .همچنرین ،مقرداض
َريب تعیین تعديلشده برابر با  0/017اس كه نشاندهندۀ اين مطلرب اسر
كه متغیر أَعی آموزش توانسته اس 0/017دضصد از تغییرا متغیر ضفتراض
اخالق ضا پیشبین كند .بنابراين ،فرَیۀ سوم ضد م شود.
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نتیجه
دض ابترردای دأضۀ نوجرروان يکسررری تغییرررا جسررمان أ دضأنشخصرر أ
بینشخص دض فرد آغاز م شود .تقريب وا هیچيک از جنبههای ضشرد نوجوانران،
بااهمی تر أ دضعینحال ،گیدكنندهتر از ضشد فضیل ها أ اضزشهرای اخالقر
نیس  .دض ضاستای اين دگرگون ها اهمی تحصیل أ أَرعی آموزشر بررای
نوجوان ،مالک مهم برای خوداضزياب أ دستیاب به احسراس اضزشرمندی يرا
ب اضزش أ احساس شکس اس  .بهطوضیكه م تروان گفر  ،نوجروان كره
أَرعی آموزشر خروب داضد ،دض فراينررد ضشرد أ ط كررردن دأضۀ بلرروغ ،از
شاخصههای سالم بیشتری بهرهمند اس أ برعکس .برايناسراس ،پرژأهش
ضابطره فضریل های اخالقر أ أَرعی آموزشر
حاَر برا هردف برضسر
ت
متوسطه األ انجام شد أ سه فرَیه ضا برضس كرد.
دانشآموزان مقطع
ت
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دض فرَیۀ األ كه همبستگ معناداض أ مثب بین فضیل های اخالق  ،يعنر
ضفتاض اخالق  ،دانشآموزان أ أَعی آموزش آنها مطرح شد ،نترايد نشران
داد كه بین اين دأ مؤلفره ،همبسرتگ مثبر أجرود داضد؛ گرچره میرزان ايرن
تأيیدكننده اضتباط
همبستگ  ،زياد نبود .دض تبیین اين يافته م توان به يافتههای
ت
ال غیراث زاده ()1391
مؤلفههای اخالق أ أَعی آموزش اشراضه كررد :مرث و
نشان داد كه اگر دانشآموزی نسب به ديگر دانشآموزان ،ازنظر سطح اخالق
مرتبره براالتری قرراض داضد.
دض أَعی بهتری باشد ،ازنظرر آموزشر هرم دض
ت
نماينده كالس اس  ،توجه كرد كه اغلب،
دضاينبین ،م توان به دانشآموزی كه
ت
ديگران اأ ضا ازنظر أيژگ های اخالق أ آموزش تأيید م كنند أ برهدلیل ايرن
أيژگ ها ،يعن برخروضداضی از اخرالق نیرک ،مثرل ضاسرتگوي  ،نومدأسرت ،
عدال أ ...اس كه ديگر دانشآموزان اأ ضا انتخاب كردهاند.

فرَیه دأم كه همبسرتگ معنراداض برین ضشرد اخالقر دانشآمروزان أ
دض
ت
أَعی آموزش آن ها مطرح شرد ،نترايد نشران داد كره برین ايرن دأ مؤلفره،
همبستگ أجود نداضد؛ يعن ضشد اخالق كره خرود از دأ عنصرر اسرتدالل أ
عملاخالق تشکیل شده اس  ،براساس أَعی آموزش تبیین نم شود .ايرن
يافته با نتايد پژأهش ابراهیم ( )1387أ اسکاف ( )1392هماهنگ اس  .دض
فرَیه سوم كه پیشبین ضفتاض اخالق دانشآموزان براساس أَعی آموزش
ت
اخالق آنها ضا پیشبینر نم كنرد .اگرچره دض پرژأهش غیراث زاده ()1391
عملکرد آموزش دانشآموزان ،پیشبین خوب برای ضشد قضاأ های اخالق
آنها بوده اس  ،دض اين پژأهش كه صرف وا مؤلفۀ ضفتاض (عمل) اخالقر برضسر
شد ،نه قضاأ (استدالل) اخالق  ،يافتهها مغاير اسر  .يافترههاي اينچنینر
ال
نشان م دهند كه مفهوم ضشد اخالق  ،معناي گسرترده أ مربهم داضد كره كرام و
بسررته برره فرهنررگ أ اقلرریم اسرر  .نررهتنها فرهنگهررای خرراضج  ،بلکرره
خردهفرهنگ های دضأن يرک فرهنرگ هرم ،سرنجش آن ضا تح ترأثیر قرراض
م دهند أ اين يک از داليل متفراأ بودن نتیجرۀ برضسر ها دض حروزۀ ضشرد
اخالق نوجوانان اس  .دض پايان پیشنهاد م شود:
 .1عامل أَعی آموزش دانشآموزان ،همراه با ديگر عوامل تأثیرگذاض بر
ضشد اخالق آنها مطالعه شود ،نه بهتنهاي تا میزان اثرگذاضی عاملها أ سرهم
هريک دض مقايسه با يکديگر بیشتر نمايان شود أ با بیان قطع تری بتوان نتايد
ضا به گرأهها أ خردهفرهنگهای ديگر تعمیم داد؛
 .2از ابررزاض سررنجش ضفترراض اخالق ر ِ هنجاضياب شررده دض فرهنررگ ايران ر
استفادهشود تا بهناچاض از ابزاضهاي كه متناسب با تعري ،فضیل های اخالق أ
ضفتاض اخالق دض فرهنگ غرب اس  ،استفاده نشود.
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کتابنامه

 .1اسکاف  ،خديجه ،1391 ،ضابطۀ ضشرد اخالقر أ منرابع اقترداض اخالقر برا
نگرش نسب به ضابطه با جنس مخال ،أ أَعی تحصیل دض دختران نوجروان
شهر مشهد ،پاياننامۀ كاضشناس اضشرد ،دانشرکدۀ علرومتربیت أ ضأانشناسر
دانشگاه فردأس مشهد.

 .2ابراهیم  ،شهین ،1387 ،برضس أ مقايسۀ ضشد اخالقر برین دانشآمروزان
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كرمان ،پاياننامۀ كاضشناس  ،دانشرکدۀ علرومتربیت أ ضأانشناسر دانشرگاه
شهید بهشت .
 .3شعبان  ،زهرا« ،1391 ،فراتحلیل تحرول اخالقر دض تحقیقرا انجامشرده
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 .1ماهی اخالق كاض چیس أ میزان آن أ چهاض مؤلفرهاش میران كاضكنران
اداضههای دألت چه مقداض اس ؟
 . 2پیشررايندهای اجتمرراع أ سررازمان  ،يعن ر عوامررل مررؤثر بررر اخررالق
كاض كداماند؟
 . 3پسايندهای اخالق ،يعن آثاض أ پیامدهای سازمان أ شغل كاض چیس ؟
پیشايندها ،يعن عوامل مؤثر بر اخالق كاض ،هف متغیر اجتماع أ سازمان
داضند :جنس ،سن ،أَعی تأهل ،میزان تحصیال  ،نوم سازمان ،نوم استخدام
أ سال های شغل  .همچنین ،چهاض متغیر سازمان أ شغل  ،يعن ضَاي شغل ،
تعهد سازمان  ،بیگانگ از كاض أ انگیزش شغل بهعنوان پسايندها ،يعن آثاض أ
پیامدهای اخالق كاض دضنظر گرفته شردهاند .دض ايرن پرژأهش بررای سرنجش
نامه اخالق كاض شغل پت أ همکراضان ( )1991كره
موَوم پژأهش از پرسش ت
شامل چهاض مؤلفه اس  ،استفاده شده اس .
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گانه
نتايد اين پژأهش نشان داد كه هیچيک از پیشايندها يا متغیرهای هف
ت
اجتماع سازمان بر اخالق كاضكنان اداضههای دألت شرهر نج،آبراد ترأثیری
ضابطه معناداض اخالق كاض با چهاض پسايند يا متغیر سازمان أ شغل ،
نگذاشتهاند.
ت
دهنده اين اس كه اخالق كاض ازسوي  ،موجب افزايش تعهرد سرازمان أ
نشان
ت

ضَاي شغل أ انگیزش شغل شده اس أ ازسروي ديگرر ،موجرب كراهش

نتیجه آزمون مدل پژأهش با استفاده از تحلیل مسریر ،بیرانگر
بیگانگ از كاض.
ت
اين اس كه اخالق كاض ازطريق متغیرهای ضَاي شرغل أ تعهرد سرازمان أ
بیگانگ از كاض ،بر انگیزش شغل كاضكنان اثر گذاشته اس .
واژگان کلیدی
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اخالق كاض ،ضَا ي شغل  ،تعهد سازمان  ،بیگانگ از كراض ،انگیرزش شرغل ،
كاضكنان ،شهر نج،آباد.

طرح مسئله
دض سال  ، 1373مقام معظم ضهبری دض پیام نروضأزی خرود ،دأ شرعاض أجردان
كاضی أ انضباط اجتماع أ اقتصادی ضا مطرح كردند أ آن سال ضا سال أجدان
كاضی أ انضباط اجتمراع نرام نهادنرد .برضسر های كاضشناسران موَروعا
اجتماع ايران أ مديران أ نخبگان فرهنگ أ سیاس جامعه نشان م دهد كره
اخالق أ فرهنگ كاض دض ايران ،دض مقايسه با ديگر كشوضهای جهران ،دض سرطح
پايینتری قراض داضد (معیدفر.)10 :1383 ،
برضس ر شررده اس ر ؛ ماننررد اضزش كرراض 1،فرهنررگ كرراض 2،تعهررد برره كرراض،

3

ضَاي از كاض 4،اعتیراد بره كراض 5،بیگرانگ از كراض 6،ضفتراض اخالقر كراض،

7

جو اخالق كاض 8،انگیرزش كراض 9،جهر گیری نسرب بره كراض 10،نگرشهرا
بررره كررراض 11،معنررراداضی كررراض 12،معنويررر دض كررراض 13،عجینشررردن برررا
كاض14،أجدان كاضی 15أ اخالق كاض.16
1.Work Values.
2.Work Culture.
3.Work Commitment.
4.Work Satisfaction.
5 .Work Aholism.
6 .Work Alienation.
7.Work Ethical Behavior.
8 .Work Ethical Climate.
9.Work Motivation.
10.Work Orientation.
11 .Work Attitudes.
12.Meaning of Work.
13.Spirituality at Work(Workplace Spirituality).
14.Work Engagment.
15.Work Conscience.
16.Work Ethic.
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منظوض از اخالق كاض ،تعهد كاضكنران نسرب بره اضزشرمندبودن أ همچنرین،
اهمی داشتن كراض سرخ أ جردی اسر (میلرر أ همکراضان.)452 :2002 1،
گرايش جامعه شناخت با تأكید بر ضأيکرد دأضكیم ،دض تحلیل اجتماع ضفتاضها
أ أاقعی ها أ پديدههای اجتماع سه پرسش اساس مطرح م كند:
 .1أيژگ های پديدههای اجتماع  ،مانند اخالق كاض بهعنوان أاقعی هراي
عین چیس ؟
 .2أاقعی های اجتماع  ،مانند اخالق كاض از چه عوامل تأثیرم پذيرنرد أ
تأثیر عوامل متعدد اجتماع أ سازمان دض شکلگیری پديدههای اجتماع چه
میزان اس يا بهعباض ديگر پیشايندهای أاقعی اجتماع چیس ؟
 . 3كاضكردهای سازمان أ شغل دض سطح دضأنسازمان أ همچنین دض سطح
رده اجتمرراع كدامانررد يررا بررهعباض ديگر،
كررالن جامعرره دض شررکلگیری پدير ت
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

پسايندهای أاقعی اجتماع چیس ؟

دضاينضاستا ،تأكید پژأهش حاَر بر تحلیل اجتماع اخرالق كراض خواهرد
بود .همچنین ،اهمی اين پژأهش ازاينضأس كه به مطالعه أ تحلیل همزمران
پیشايندها ،يعن عوامل اجتمراع أ سرازمان مرؤثر أ پسرايندها يرا آثراض أ
پیامدهای شغل أ سازمان اخالق كاض خواهد پرداخر  .پرسرشهای اصرل
پژأهش حاَر عباض اند از:
چهاضگانره آن میران كاضكنران اداضههرای
 .1میزان اخالق كاض أ مؤلفرههای
ت
دألت شهر نج،آباد چقدض اس ؟
1.Miller, Woehr, .and Hudspeth.
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 . 2تأثیر پیشايندها يا متغیرهای اجتماع أ سازمان دض اخالق كاض كاضكنان
اداضههای دألت شهر نج،آباد چقدض اس ؟
 . 3پسايندها يا آثاض سازمان أ شغل اخالق كاض كاضكنان اداضههای دألتر
شهر نج،آباد چقدض اس ؟
ضرورت و اهمیت اخالق کار
 .1اخررالق كرراض بهمثابرره موَرروع میانضشررتهای :اخررالق كرراض موَرروع
میانضشتهای اس أ ضشرته های گونراگون علمر سرازمان أ مرديري أ نیرز
پرداختهاند؛
 .2اخالق كاض سازهای پیچیده :اخالق كاض مفهوم چندأجه أ داضای ابعراد
پیچیده أ گوناگون اس (میلر أ همکاضان)455 :2002 ،؛
 .3اخالق كاض به مثابه متغیر أابسته :عوامل گوناگون بر اخرالق كراض ترأثیر
م گذاضند .همچنین ،اخالق كاض از متغیرهای گوناگون اجتمراع أ بهخصروص
سازمان تأثیر م پذيرد؛
 .4اخالق كاض به مثابه متغیر مستقل :اخرالق كراض ترأثیر دضخوضتروجه دض
متغیرهای متعدد سازمان  ،همچون ضَاي شرغل  ،تعهرد سرازمان  ،انگیرزش
شغل  ،بیگانگ از كاض أ ...داضد؛
 .5اخرررالق كررراض بهمثابررره موَررروع میرررانفرهنگ  :اخرررالق كررراض
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ضأانشناس أ جامعه شناس از ابعاد گوناگون به تحلیل أ برضس اخرالق كراض

حوزه ضفتاض سازمان میرانفرهنگ اسر
يک از موَوعا مهم أ اساس دض
ت
كه بر عملکرد شغل أ همچنین بر نگرشهای شرغل  ،ماننرد ضَراي شرغل
أ تعهد سرازمان ترأثیر م گرذاضد (آگیرونیس أ هنلره89 :2003 ،؛ گلفانرد أ
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همکررراضان485 :2007،؛ تسررریوئ أ همکررراضان435 :2007 ،؛ برررهنقل از:
زك .)5 :1386 ،
نظریۀ جامعهشناختی اخالق کار ماکس وبر
مطالعره
عقیده أبر هركس دض تمدن جديد اضأپاي پرأضش يافته باشرد أ بره
به
ت
ت
موَوعا تاضيخ جهان بپردازد ،ناگزير أ بهحق با اين پرسش ضأبهضأ م شود:
پیدايش پديدههاي از تمدن ضا كه به گمان ما دض غرب أ فقط دض غررب ،خرط
سیر تکامل  ،بااهمی  ،معتبر أ جهانشمول ضا ط كردهاند ،بايد به كدام تركیرب
از موقعی ها نسب داد؟ اين پرسش ،اساس ترين پرسشر اسر كره أبرر دض
كتاب اخالق پرأتستان أ ضأح سرمايهداضی مطررح م كنرد .أبرر پاسرخ ايرن
پرسش ضا با تکیه بر مفهوم شغل بهمثابه تکلی ،،دض ضياَ كشر ايرن جهران
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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پیويتانیسم م يابد .از نظر أبر دض عهد باستان يرا دض الهیرا كراتولیک  ،شرغل
بهعنوان تکلی ،نبوده اس  .اين معنای شغل ضا جنبش اصالحطلب بیان كردهاند
أ اساس وا حاك از اين عقیده اس كه عرال ترين شرکل تعهرد اخالقر  ،انجرام
أظی فه دض كاضهای دنیاي اس  .اين عقیده موجرب انعکراس ضفتراض مرذهب دض
زندگ ضأزمره م شود أ با آضمران كراتولیک زنردگ ضاهبانره كره هردف آن
فراترضفتن از خواستههای زندگ دنیاي اس  ،دض تضاد قراض م گیرد.
چرخره گنراه أ پشریمان أ
مسیولی اخالق فرد پرأتستان تراكم اس .
ت
نیايش كه دض زندگ فرد كاتولیک تجديرد م شرود ،دض پرأتستانیسرم أجرود
نداضد .أبر بسیاض بر باأضهای كالون أ برهطوضكل پیوضيتانهرا تکیره م كنرد أ
جنبش كالونیسم أ فرقه های گوناگون پیوضيتانیسم ،همانند متديسم أ پیتیسیسم
دضباضه جهران ،ثررأ ،
أ باپتیسیسم ضا عامل اساس تغییر ذهن أ اخالق فرد
ت

انسان أ خدا م داند .تفسیر جديد كالون از ديرن مسریح أ جايگراه انسران دض
ضابطه أی با خدا ،باأجود سوقدادن فرد بهسوی ضفتراض زاهدانره ،فررد
جهان أ
ت
معتقد به اين باأضها ضا به تالش همیشگ أام داضد .انسان ،اعم از ضسرتگاض يرا
محکوم به عذاب ابدی ،دضهرحال ،بهخاطر خدا كاض م كند تا قلمرأ خداأنردی
ضا ضأی زمین بیافريند.
آموزه تقدير از جمله آموزههای كالونیسم اس كه كالون توجه خاصر بره
ت
نظريه اأ بیشرترين اهمیر ضا داضد .براسراس ايرن
ال دض
ت
آن كرده اس أ احتما و
آموزه ،خدا فقط بعض افراد ضا برای نجا از لعن خود برگزيده اس  .پیرأان
زمینره مرذهب دأ
سرمايهداضی از اين عذاب زاده شده اس  .برايناسراس ،دض
ت
برگزيرده خردا تلقر كنرد؛ زيررا
نتیجه بهدس م آيد .1 :فرد يا بايد خرود ضا
ت
أسیله اثبرا ايرن يقرین ،اعمرال نیرک دض
نشانه ايمان ناقص اس أ
ب يقین
ت
ت
نشرانه
فعالی دنیراي اسر  .بردينترتیب ،توفیرق دض هرر شرغل دضنهاير ،
ت
مقردض
أسیله آن؛  .2يا اينکه فرد بايد خرود ضا لعنر
برگزيدگ اس  ،نه
ت
شرده ّ
ت
خداأند فرض كند.
مجدانه دض حرفهای همراه
انباش ثرأ  ،تا زمان كه با فعالی هوشیاضانه أ ّ
باشد ،ازنظر اخالق مجاز اس  .ثرأتمندبودن فقط أقت محکوم اسر كره دض
خدم زندگ همراه با تنآساي أ تجمرل أ اضَرای نفرس باشرد .بنرابراين،
انگیزه اخالق ضا برای كاضفرمرای نظرام سررمايهداضی فرراهم
كالونیسم نیرأ أ
ت
م كند .أبر از انسجام آهنین آموزههرای كالونیسرم أ انضرباط خشرک كره از
هواداضان خود طلرب م كنرد ،سرخن م گويرد .ب شرک ،عنصرر كرِ ،
نفرس
ضياَ كشانه دض فعالی های دنیاي  ،دض گرأههرای ديگرر پیوضيتران بهچشرم
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عقیده أبرر
اين انديشه مطمین نیستند كه مشمول اين برگزيدگ هستند يا نه .به
ت
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م خوضد؛ اما آن ها پوياي كالونیسم ضا نداضند .بنابر اين ديدگاه« ،فررد بره كراض
ضأی مر آأضد ترا از هرراس ب يقینر برره ضسرتگاضی ضهراي يابرد ».اخررالق
پرأتستان به مؤمن دستوض م دهد كه از خوش های اين جهان برهدأض باشرد أ
پیشه خود كند .فعالی اقتصادی عقالنر  ،برهمنظوض كسرب سرود أ
ضياَ ضا ت
توسرعه
همچنین ،پرهیز از مصرف سود ،ضفتاضی بسیاض عرال اسر كره بررای
ت
سرمايهداضی َرأض داضد .دضحقیق  ،چنین ضفتاضی مترادف با سرمايهگذاضی
همیشگ سود اس كه به مصرف اختصاص نم يابد أ بدينگونه اخرالق كراض
توسعه اجتماع ضا موجب م شود.
پرأتستان  ،ضشد سرمايهداضی أ
ت
سابقه و تاریخچۀ پژوهشهای اخالق کار
 .1پژوهشهای داخلی در زمینۀ اخالق کار
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دسته كل م توان تفکیرک
پژأهشهای مربوط به اخالق كاض دض ايران ضا به دأ
ت
نامه اخررالق كرراض شررغل پترر ؛
كرررد .1 :پژأهشهررای مبتن بررر پرسررش ت
 .2پژأهشهای مبتن بر ضأيکرد پاضسرونزی .معیردفر ( 1380أ  )1383دض دأ
نامه اخالق كاض شغل پتر
تحقیق خود ،اخالق كاض دض ايران ضا براساس پرسش ت
برضس كرده اس  .نتايد پرژأهش اأ دض  1380نشران داد كره از برین عوامرل
شخص أ پايگاه  ،اين عوامل بر میزان اخرالق كراض ترأثیر گذاشرتهاند :سرن،
منطقه محل سکون  ،تعرداد
جنس ،أَعی تأهل ،بیماضی ،نقص عضو ،شهر يا
ت
افراد سرپرست شونده ،بده  ،نوم شغل ،محل تولرد ،محرل تولرد پردض ،میرزان
تحصیال خود ،پدض ،برادض أ خواهر.
نتايد پژأهش ديگر معیدفر ( )98 :1383دض میان كاضكنان اداضههای دألتر
استان تهران ،بیانگر اين اس كه میزان اخرالق كراض میران كاضكنران اداضههرای

دألت نسب به أاحردهای تولیردی صرنعت كراهش يافتره اسر  .توسرل أ
نامه اخالق كاض شغل پتر
نجاض نهاأندی ( )45 :1387نیز با استفاده از پرسش ت
مطالعه تجرب اخالق كاض با تأكید بر نوم جرنس ،میران اعضرای هییر علم أ
به
ت
كاضمندان دانشگاه تهران پرداختند .نتايد اين پژأهش بیانگر ايرن اسر كره از برین
عوامل مؤثر بر اخالق كاض ،متغیرهای اقتصادی أ پايگاه كاضكنان اهمی نداشرته؛
اما متغیرهای فرهنگ أ ضأابط دضأنسازمان بر اخالق كاض مؤثر بودهاند.
چلب ( ) 180 :1385با استفاده از ضأيکرد اجیل پاضسونز به تبیرین اخرالق
كاض پرداخته اس  .نترايد نهراي پرژأهش بیرانگر ايرن مطلرب اسر كره دض
مربوط به نظام اجتماع  ،يعن عدال اجتماع أ مشاضك مدن ؛  .2متغیرهای
مربوط به نظام فرهنگ  ،يعن اضزش بیرأن كاض أ اضزش دضأن كاض أ تلقر أ
معن كاض؛  . 3متغیرهای مربوط به نظام سازمان كاض ،يعن مشاضك سازمان أ
عدال سازمان ؛  . 4متغیرهای مربوط به نظام شخصی  ،يعن هوي سرازمان ،
هوي حرفهای ،ضَاي شرغل أ هوير جامعرهای .همچنرین ،قربران زاده أ
كريمان ( )58 :1388به پیرأی از ضأيکرد پژأهش چلب ( )1385نقش عوامل
دضأنسازمان مؤثر بر اخالق كاضی كاضكنان صنف أ ستادی بانک مل تهرران
ضا برضس كردهاند .نتايد تحقیق میان كاضكنان ستادی نشان داد كه متغیر هدفها
أ ضاهبردها موجب افزايش اخالق كاض شده اس .
 .2پژوهشهای خارجی در زمینۀ اخالق کار

دسته نخس پژأهش های اخالق كاض به اخالق كاض پرأتستان فاضنهام ()1982
ت
اختصاص داضد .دض ِ
دضباضه اخالق كاض پرأتستان تحقیق
اغلب كشوضهای غرب
ت
گونره
شده اس  .اخالق كاض پرأتستان ضأابط معناداضی برا اضزشهرای عدال
ت

اخالق * تحلیل اجتماعی اخالق کار؛ مؤلغهها و پیشایندها و پسایندهای آن

شکلگیری اخالق كاضی ،چهاض متغیر تأثیر معنراداضی داشرتهاند .1 :متغیرهرای
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زمینره افرزايش عملکررد شرغل
اجتماع داضد (فری أ پراأل )55 :2009 ،أ
ت
(استیلمن أ همکاضان )45 :2010 ،أ همچنین افزايش انگیزش شغل (آبیلر أ
دايهل ) 40 :2008،ضا فراهم كرده اس  .فايرستون أ همکراضان ( )30 :2005دض
ضابطه اخالق كاض با ضَراي شرغل ضا برضسر كردنرد.
پژأهش دض مکزيک،
ت
نتیجه پژأهش اين بود كه اخالق كراض پرأتسرتان موجرب ضَراي شرغل أ
ت
دضنهاي  ،باعث افزايش انگیزش شغل شده اس .
دسته دأم پژأهشها به تالشهای علم أ پژأهش عباسعل اختصراص
ت
داضد كه البته گرايشهای اثربخش اأ دض قالب ترأثیر ضأيکردهرای اسرالم دض
سازمان أ مديري  ،دض سال  2005چاه شد .عباسعل با تأثیر از آموزههای
قرآن به طراح ابزاض اخالق كاض اسالم ( )1988پرداخر  .دض ايرن پرژأهش
ضابطه معناداضی أجود داضد (علر :1992 ،
میان اخالق كاض اسالم با فردگراي
ت
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 .) 67همچنین ،نتايد تحقیق عل أ همکاضان ( )30 :1995دض امريکرا أ كانرادا
ضابطه معناداضی برا الترزام شرغل أ فردگراير
نشان داد كه اخالق كاض اسالم
ت
كاضی داضد .تحقیق يوس )518 :2001( ،دض كوي نیز بیانگر اين بود كه اخالق
كاض اسالم موجب افزايش ضَاي شغل أ همچنین افرزايش تعهرد سرازمان
نامه اخرالق كراض
م شود .همچنین ،ضاخمان ( )22 :2010با استفاده از پرسرش ت
اسالم عل دضياف كه اخالق كاض موجب افزايش ضَاي شرغل أ همچنرین
تعهد سازمان م شود.
سیاهه اخالق كاض شرغل پتر
زمینه اخالق كاض به
دسته سوم پژأهشها دض
ت
ت
ت
( 1991أ  )1995اختصاص داضد .هیل أ فوتز ( )59 :2005دض پژأهش ترأثیر
سه متغیر جنس أ سن أ نیرز أَرعی اشرتغال أ اسرتخدام ضا دض اخرالق كراض
برضس كردند .تاكنون پژأهشهای متعددی براساس ابزاض پتر ( )1991انجرام
شده اس ؛ همچون آزم ( ،)2002براشل أ همکراضان (  ،) 2006بوأآتراير أ

اسلی ( ،)2002میلرر( ،)2003پرالمر ( ،)2004پايرسرون أ هرولمز (،)2004
مايلر ( )2006أ تیمکو (.)2010
دسته چهاضم ،پژأهشهای میلرر أ همکراضان ( )2002اسر  .آنران سرع
ت
كردهاند پرسشنامهای با ضأيکرد چندأجه اخالق كاض أ مبتن بر هفر مؤلفره
طراح كنند .هادسپیث ( )25 :2003دض ضاستای اين پرسرشنامه دضيافر كره
اخالق كاض موجب افزايش سه نوم نگرش شغل  ،شامل ضَاي شغل أ تعهرد
سازمان أ دضگیری (التزام) شغل م شود .البته اعتباض اين پرسشنامه برحسب
جامعه چین (جسیکا أ همکاضان )68 :2010 ،نیز آزموده شد.
فرهنگ
ت

پس از برضس ديدگاهها أ پژأهش های پیشین ،پیشايندها أ پسايندهاي برای
مدل تحلیل پژأهش حاَر دضنظر گرفته شده اس  .دض اين پژأهش پیشايندها
يا عوامل مؤثر بر اخالق كاض شرامل چهراض متغیرر اجتمراع جنسری  ،سرن،
أَعی تأهل أ می زان تحصیال أ سه متغیرر سرازمان نروم سرازمان أ نروم
استخدام أ مد خدم دض اداضه اس  .همچنین ،چهاض متغیرر ضَراي شرغل ،
تعهد سازمان  ،بیگانگ از كاض أ انگیزش شغل بهعنوان پسرايندها يرا آثراض أ
پیامدهای اخالق كاض دضنظر گرفته شدهاند .بنابراين ،مدل تحلیل اين تحقیق بره
شماضه  1ضسم م شود.
شکل
ت
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مدل تحلیلی پژوهش
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جنس
سن
ضَاي

أَعی تأهل

تحصیال
نوم سازمان

اخالق

تعهد

انگیزش

بیگانگ

نوم استخدام
سنوا شغل

شکل شمارۀ  :1مدل تحلیلی پژوهش؛ پیشایندها و پسایندهای اخالق کار
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چارچوب روش پژوهش
جامعه آماضی تحقیق شامل تمام كاضكنان اداضههرای دألتر شرهر نج،آبراد،
ت
يعن كاضكنان بخشهرای اداضی أ دفترری ،آموزشر  ،فنر أ مهندسر أ نیرز
بهداشت أ دضمان اس  .از میان 7هزاض أ  71نفر3 ،هزاض أ  698نفر آنان مرد أ
3هزاض أ  373نفر زن هستند .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران ،بریش از
 367نفر ،يعن  221نفر مرد أ  146نفر زن اس  .أاحرد تحلیرل ،فررد أ ضأش
نمونهگیری ،تصادف طبقهای نامتناسب اس  .براسراس نظريرههای مطرحشرده
دضباضه انوام سازمانها ،سازمانها أ اداضههای دألت شهر نج،آبراد بره چهراض
ت
طبقه آموزش  ،اقتصادی ،خدمات أ نیز بهداشت أ دضمان گرأهبندی أ پس از
ت
اختصاص تعدادی از كاضكنان مرد أ زن به هر طبقه ،نمونهها به ضأش تصرادف
ساده انتخاب شدند.

اين پژهش از نروم پیمايشر اسر أ دادههرای آن ازطريرق پرسرشنامه
گردآأضی شد .دض ضاستای مدل تحلیل تحقیق ،متغیرهای جنس ،سن ،أَعی
تأهل ،میزان تحصیال  ،نوم سازمان ،نوم استخدام أ سرنوا شرغل برهعنوان
متغیرهای مستقل أ متغیرهای اخالق كاض ،ضَراي شرغل  ،تعهرد سرازمان أ
بیگانگ از كاض ،متغیرهای أاسط أ دضنهاي  ،متغیرر انگیرزش شرغل برهعنوان
متغیر أابسته دضنظر گرفته شد .همچنین ،بررای سرنجش متغیرر اخرالق كراض از
ره
مقیرراس اخررالق كرراضپت ( )1991اسررتفاده شررد .ايررن مقیرراس پنجرراه گوير ت
چهاضگانره آن
أسریله آن ،اخرالق كراض أ مؤلفرههای
هف گزينهای داضد كره به
ت
ت
گويه ،پشتکاض أ جدي دض كاض با دأازده گويه ،ضأابط سالم أ انسان دض محرل
كاض با چهاضده گويه أ ضأح جمع أ مشاضك دض كاض با هش گويه.
گويه پندگزينهای طیر ،لیکرر از
برای سنجش متغیر ضَاي شغل  ،پند ت
مقیاس ضَاي شغل برايفیلد أ ضأث ( )1960برهكاض ضفر  .همچنرین ،بررای
گويه پندگزينهای طی ،لیکرر  ،براسراس
سنجش متغیر تعهد سازمان از پند ت
مقیاس تعهد سازمان مرودای ،اسرتیرز أ پروضتر ( )1972اسرتفاده شرد .بررای
سنجش متغیر بیگانگ از كاض نیز از مقیاس بیگانگ از كاض خوانساضی ()1375
گويه پندگزينرهای براسراس طیر ،لیکرر برود.
استفاده شد كه شامل پانزده ت
انگیزه كاض فايرسرتون أ
همچنین ،برای سنجش متغیر انگیزش شغل از مقیاس
ت
ديگران ( ) 2005استفاده شد كه شامل بیس گويه أ براساس طی ،پندگزينهای
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سنجیده م شود .اين گويهها عباض اند از :دلبستگ أ عالقه به كاض برا شرانزده

نامه اخرالق كراض از ضأاير سرازه
لیکر بود .بهمنظوض سنجش ضأاي پرسرش ت
استفاده شد كه يک از ضأش های آماضی ضأاي سازه ،استفاده از تحلیل عرامل
اس كه دض ادامره م آيرد .براسراس نترايد آزمرون ( kmoجردأل  )1برهدلیل
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زيادبودن تعداد نمونهها ،تعداد گويههای ابزاض اخرالق كراض نیرز بررای اجررای
تحلیل عامل مناسب اس .
جدول  :1نتایج آزمون  kmoدر تحلیل عاملی
ضریب کی دو

درجه آزادی

معناداری

11172/699

1225

0/000

باتوجهبه محتوای گويهها چهاض مؤلفه بهترتیب ،اينگونه نامگذاضی شردهاند:
دلبستگ أ عالقه به كاض ،پشتکاض أ جدي دض كاض ،ضأابرط سرالم أ انسران دض
محل كاض أ ضأح جمع أ مشاضك دض كاض .براساس يافترههای جردأل  3أ ،6
مؤلفره سروم
مؤلفه دأم 15/404دضصد،
مؤلفه األ دض مجموم 16/841دضصد،
ت
ت
ت
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مؤلفه چهاضم 6/427دضصد از أاضيانس اخرالق كراض ضا تبیرین
9/516دضصد أ
ت
م كنند أ دض مجموم ،تبیین 48/189دضصد اخالق كاض توسط اين چهاض مؤلفره
نامه اخالق كاض پت با استفاده از َريب آلفرای
امکانپذير اس  .پاياي پرسش ت
دهنده پاياي زياد پرسشنامه اسر  .همچنرین،
كرأنباخ  0/937اس كه نشان
ت
پاياي ابزاض اخالق كاض برحسرب جرنس ،مرردان أ زنران ،برهترتیب  0/937أ
 0/938محاسبه شده اس .
یافتههای پژوهش
 .1یافتههای توصیفی
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مؤلفره اخرالق
شاخصهای آماض توصیف متغیرهای پژأهش أ همچنین چهراض
ت
كاض دض جدأل  2گزاضش شده اسر  .يافترههای توصریف نشران م دهرد كره

دضجه األ أ دأم اهمی  ،به میرزان زيراد
بیشترين میزان اخالق كاض كاضكنان دض
ت
(48دضصد) أ بسیاض زيراد (29دضصرد) اختصراص داضد (جردأل .)3همچنرین،
چهاضمؤلفره
نمره اخالق كاض  281/52محاسبه شده اسر أ براسراس
ت
میانگین ت
نمرره
نمره دلبستگ أ عالقره بره كراض  ،87/75میرانگین
ت
اخالق كاض ،میانگین ت
نمره ضأابط سالم أ انسان دض محرل
پشتکاض أ جدي دض كاض  ،67/99میانگین ت
نمره ضأح جمع أ مشراضك دض كراض 43/16
كاض  82/62أ همچنین میانگین ت
محاسبه شده اس (جدأل .)2

میانگین

انحراف معیار

بیشترین

کمترین

موضوع
ضَاي شغل

18/53

4/33

25

5

تعهد سازمان

18/36

3/26

25

8

انگیزش شغل

30/62

4/90

46

14

دلبستگ أ عالقه به كاض

87/75

12/45

112

48

پشتکاض أ جدي دض كاض

67/99

9/68

84

41

ضأابط سالم أ انسان دض محل كاض

82/62

9/65

98

48

ضأح جمع أ مشاضك دضكاض

43/16

5/18

53

24

اخالق كاض

281/52

32/29

344

175

سنوا شغل

12/35

7/9

32

5

سن

36/57

7/91

63

17
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جدول :2شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ()N=367
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جدول :3توزیع فراوانی سطوح اخالق کار و مؤلفههای چهارگانه به تعداد و درصد

سطوح اخالق کار
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اخالق کار
تعداد

درصد

خیل كم

0

0

كم

0

0

نسبت وا كم

3

1

متوسط

11

3

نسبت وا زياد

71

19

زياد

175

48

خیل زياد

107

29

جمع كل

367

100

ِ
اغلرب كاضكنران
دادههای توصیف بیانگر ايرن اسر كره ضَراي شرغل
ره األ أ دأم اهمی ر أ برره میررزان خیل ر زيرراد (35دضصررد) أ زيرراد
دض مرتبر ت
(34دضصررد) اس ر  .همچنررین ،بیشررترين میررزان تعهررد سررازمان كاضكنرران دض
مرتبرره األ أ دأم ،بررهترتیب ،زيرراد (47دضصررد) أ متوسررط (25دضصررد)
ت
اس ر  .دضخصرروص میررزان بیگررانگ از كرراض ،يافت رهها بیررانگر آن اس ر كرره
مرتبرره األ أ دأم اهمیرر  ،بیشررترين كاضكنرران ،میررزان كررم (49دضصررد) أ
ت
خیلرر متوسررط (32دضصررد) بیگررانگ ضا گررزاضش دادهانررد .دادههررای
بازگوكننرده ايرن اسر
زمینره موَروم میرزان انگیرزش شرغل ،
پژأهش دض
ت
ت
كرره دضمجمرروم 61 ،دضصررد كاضكنرران میررزان انگیررزش خررود ضا دض سررطح
متوسط أ 24دضصد دض سطح زياد اضزياب كردهاند (جدأل .)4

جدول  :4توزیع فراوانی سطوح موضوعات پژوهش به تعداد و درصد

سطوح
نگرش

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

تعداد

بیگانگی از کار
تعداد

درصد

انگیزش شغلی

تعداد

درصد

خیل كم

12

3

1

كم

18

5

11

3

متوسط

85

23

93

25
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زياد

123

34

172

47

27

7

خیل زياد

129

35

90

24

1

1

5

جمع كل

367

100

367

100

367

100

367

درصد

درصد

تعداد

1

41

11

3

1

179

49

48

13

32

223

61

88

24
1
100

 .2 .1تحلیل دومتغیرۀ استنباطی
آزمون تفاوت اخالق کار برحسب جنس

دادههای جدأل  5نشان م دهد كه تفاأ معناداضی میان كاضكنران مررد أ زن،
ازلحاظ میزان اخالق كاض أجود نداضد؛ زيرا آماض آزمون داضای سطح معنراداضی
بیشتر از  0/05اس  .بنابراين ،میرزان اخرالق كراض میران كاضكنران مررد أ زن
متفاأ نیس .
جدول  :5آزمون تفاوت معناداری اخالق کار برحسب جنس کارکنان
کارکنان مرد
متغیرهای تحقیق
میانگین
اخالق كاض

281/85

انحراف
معیار
32/40

کارکنان زن
میانگین
281/03

انحراف

مقدار
آماره t

آمارۀ t

معیار
32/43

سطح
معناداری
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 .2آزمون فرضیههای پژوهش

0/239

0/811
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آزمون تفاوت اخالق کار برحسب تأهل

دادههای جدأل  6نشان م دهد كره تفراأ معنراداضی دض اخرالق كراض میران
آمراضه آزمرون  Tداضای سرطح
كاضكنان مجرد أ متأهرل أجرود نرداضد؛ چرون
ت

معناداضی بزضگتر از  0/05اس (.)t= 0/147

جدول :6آزمون تفاوت معناداری اخالق کار برحسب تأهل کارکنان

کارکنان مجرد
متغیرهای تحقیق

اخالق كاض
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کارکنان متأهل

میانگین

انحراف
معیار

274/63

31/77 282/39 35/83

میانگین

انحراف
معیار

مقدار

سطح

آمارۀ t

معناداری
آمارۀ t

1/452

0/147

آزمون تفاوت اخالق کار برحسب تحصیالت

برای برضس تأثیر میزان تحصریال برر اخرالق كراض ،كاضكنران ازنظرر میرزان
تحصیال به چهاض گرأه دسرتهبندی شردند :ديرپلم أ كمترر از آن ،فروقديپلم،
كاضشناس أ كاضشناس اضشد أ دكتری .دادههای جدأل  7مؤيد اين اسر كره
تفاأ معناداضی میان كاضكنان دض میزان اخالق كاض برحسب سرطح تحصریال
آماضه آزمون  fداضای سطح معناداضی بزضگترر از 0/05
آنان أجود نداضد؛ زيرا
ت
محاسبه شده اس .

جدول  :7آزمون  Fاخالق کار برحسب گروههای تحصیلی

متغیر

اخالق كاض

تحصیالت

انحراف

مقدار
F

معناداری F

2/137

0/095

تعداد

میانگین

ديپلم أكمتر از آن

123

287/46

33/16

فوقديپلم

46

287/67

34/66

كاضشناس

174

279/36

31/44

كاضشناس اضشد أ دكتری

24

270/33

26/11

معیار

سطح

دادههای جدأل  8نشان م دهد كه تفاأ معنراداضی دض میرزان اخرالق كراض أ
ابعاد آن میان كاضكنان سازمانهای آموزش  ،اقتصادی ،خدمات أ نیز بهداشرت
آماضه آزمون  Fداضای سطح معناداضی بزضگترر از
أ دضمان أجود نداضد؛ چون
ت
 0/05محاسبه شده اس ؛ بنابراين ،نم توان فرض صفر ضا ضد كرد.
جدول  :8آزمون  Fاخالق کار برحسب انواع سازمان

متغیر

اخالق كاض

تعداد

میانگین

سازمان

آموزش

109

279/22

اقتصادی

85

286/22

بهداشت أ دضمان

85

281/26

خدمات

88

280/09

مقدار F

0/844

سطح معناداری F

0/471
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آزمون تفاوت اخالق کار برحسب نوع سازمان
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آزمون تفاوت اخالق کار برحسب نوع استخدام

دادههای جدأل  9بیانگر آن اس كه تفاأ معناداضی دض اخرالق كراض أ ابعراد
آماضه
چهاضگانه آن میان كاضكنان قراضدادی أ پیمان أ ضسم أجود نداضد؛ زيرا
ت
ت
آزمون  Fداضای سطح معناداضی بزضگترر از  0/05اسر  .بنرابراين ،نم تروان
فرض صفر ضا ضد كرد.
متغیر

اخالق كاض

نوع

تعداد

میانگین

قراضدادی

55

287/85

پیمان

37

247/78

ضسم

275

281/16

استخدام

مقدار
F

1/890

سطح معناداری
F

0/153

جدول :9آزمون  Fاخالق کار برحسب نوع استخدام
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 .2 .2تحلیل همبستگی

براساس يافتههای جدأل َ ،10ريب همبستگ میان اخالق كاض أ متغیرهرای
چهاضگانه تعهد سازمان  ،ضَاي شغل  ،بیگانگ از كاض أ انگیرزش شرغل دض
ت

سطح  P ≤ 0/05معناداض اس  .بنابراين ،م توان گف كره ضأابرط معنراداضی
میان اخالق كاض أ چهاض متغیر تعهد سازمان  ،ضَاي شغل  ،بیگانگ از كراض أ
ضابطه اخالق كاض با بیگانگ از كاض
انگیزش شغل أجود داضد كه بیشترين آن به
ت

( )-0/53أ كمترين آن به انگیزش شغل ( )0/43اختصاص داضد .عالأهبراين،
ضأابط معناداضی بین هريک از چهاض متغیرر تعهرد سرازمان  ،ضَراي شرغل ،

122

بیگانگ از كاض أ انگیزش شغل با يکديگر أجود داضد.

جدول :10ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

رضایت شغلی

0/657

تعهد سازمان

P=0/000

بیگانگ از كاض
انگیزش شغل

سازمانی

از کار

شغلی

1

-0/718

-0/786

P=0/000

P=0/000

0/494

0/599

-0/539

P=0/000

P=0/000

P=0/000

0/529

0/503

-0/537

0/43

P=0/000

P=0/000

P=0/000

P=0/000

1
1

يافتههای پژأهش نشان م دهد كه ضأابط معناداضی برین اخرالق كراض أ دأ
متغیر سن أ سنوا شغل أجود نداضد (جدأل.)11
جدول :11ماتریس همبستگی بین اخالق کار و سن و سنوات شغلی

اخالق كاض

سن

سنوات شغلی

0/01

0/039

P=0/849

P=0/463
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اخالق كاض

تعهد

بیگانگی

انگیزش

 .3 .1تحلیل رگرسیون چند متغیره

ضگرسیون چندمتغیره ضأشر اسر بررای تحلیرل مشراضك جمعر أ فرردی
دأ يا چند متغیر مستقل  xدض تغییرا يرک متغیرر أابسرته ( yكرلینجرأهراضز،
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 .) 12 : 1384نترررايد تحلیرررل ضگرسررریون پرررژأهش دضخصررروص ترررأثیر
هفتگانه اجتماع سازمان  ،يعنر جنسری  ،سرن ،أَرعی
همزمان متغیرهای
ت
تأهل ،میزان تحصیال  ،نروم سرازمان ،نروم اسرتخدام أ سرنوا شرغل برر
اخالق كاض مشخص كرد كه هیچ يک از اين متغیرهرا برر اخرالق كراض كاضكنران
تأثیر نگذاشتهاند.
 .4 .1تحلیل مسیر

مطالعه آثاض مستقیم أ غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر
تحلیل مسیر ،ضأش برای
ت
متغیر أابسته اس  .تحلیل مسیر شکل از تحلیل ضگرسیون كاضبردی اسر كره
دض آن برای مشخصشدن مسیله يا آزمون فرَیههای پیچیده از نمروداض مسریر
استفاده م شود أ با استفاده از آن م توان اثر مستقیم يا غیرمستقیم متغیرهرای
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مستقل بر متغیر أابسته ضا محاسبه كرد .همانگونه كه مدل تحلیل مسریر نشران
هفتگانه اجتماع أ سرازمان برر
م دهد ،ازلحاظ نظری هیچيک از متغیرهای
ت
اخالق كاض تأثیر نگذاشتهاند؛ اما اخالق كاض بهطوض مستقیم برمتغیرهای ضَاي
شغل  ،تعهد سازمان أ بیگانگ از كاض أ همچنین بهطوض مستقیم ،برر انگیرزش
شغل تأثیر گذاشته اس  .بدينصروض كره برهطوض مسرتقیم موجرب افرزايش
ضَاي شغل  ،تعهد سازمان أ كاهش بیگانگ از كراض أ برهطوض غیرمسرتقیم
موجب افزايش انگیزش شغل كاضكنان شده اسر  .نتیجرهای كره مردل نشران
م دهد اين اس كه تأثیر غیرمستقیم اخالق كاض بر انگیزش شغل  0/32بیشتر
از اثر مستقیم آن اس  .همچنین ،ضَاي شغل باعث افزايش تعهد سازمان أ
كاهش بیگانگ از كاض شده أ بیگانگ از كاض نیز موجب كاهش انگیزش شغل
كاضكنان شده اس (شکل.)2

جدأل  12همانند جدأل  18میزان تأثیر مسرتقیم أ غیرمسرتقیم متغیرهرای
تحقیق بر انگیزش شغل كاضكنان ضا نشان م دهد .اگرچه بیگانگ از كاض ،تأثیر
غیرمستقیم بر انگیزش شغل نگذاشته اس  ،آثاض غیرمستقیم ضَاي شغل أ
تعهد سازمان بر انگیزش شغل  ،كمتر از اثرر غیرمسرتقیم آنهرا برر انگیرزش
اضزياب شده أ اين دض حال اس كه اثر مستقیم اخالق كاض بر انگیرزش شرغل
كمتر از اثر غیرمستقیم آن اس  .بنابراين ،از يافتهها مشخص م شود كه اگرچه
اخالق كاض به طوض مستقیم موجب افزايش انگیرزش شرغل كاضكنران م شرود،
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شکل : ) 2مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر اخالق کار و آثار شغلی سازمانی آن
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أاسطه سه متغیر بیگانگ از كاض أ ضَاي شغل أ تعهرد
بهطوض غیرمستقیم أ به
ت
سازمان  ،دض افزايش انگیزش شغل موثر اس .
جدول  :12اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق بر انگیزش شغلی

متغیر
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میزان اثر مستقیم

میزان اثر غیرمستقیم

جنس

0/10

-

سن

0/10

-

أَعی تأهل

0/15

-

میزان تحصیال

-

0/016

نوم سازمان

-

0/048

نوم استخدام

-

0/02

سنوا شغل

-

0/033

اخالق كاض

0/10

0/32

ضَاي شغل

0/41

0/127

تعهد سازمان

0/12

0/029

بیگانگ از كاض

-0/09

-

نتیجه
يک از متغیرهاي كه م تواند دض تحقق هدفهای سازمان نقش اساسر ايفرا
دضبرداضنده تمام قاعدههای
كند ،متغیر اخالق كاض اس  .دضحقیق  ،اخالق كاض
ت
اخالق اس كه هر فردی بايد آن هرا ضا هنگرام انجرام كراض ضعاير كنرد .دض
تحقیق حاَر هف متغیر اجتماع سازمان  ،يعن جنس ،سن ،أَعی تأهرل،
میزان تحصیال أ همچنین متغیرهای سرازمان  ،يعنر نروم سرازمان أ نروم
استخدام أ سنوا شغل  ،به عنوان پیشايندها يا عوامل مؤثر برر اخرالق كراض أ
كاض أ انگیزش شغل  ،بره عنوان پسرايندها يرا آثراض أ پیامردهای اخرالق كراض
میان كاضكنان اداضه های دألت شهر نج،آباد برضس شرد .هردف اصرل ايرن
پژأهش تحلیل اجتماع اخالق كاض بوده اس كره نتیجرههای تحقیرق برهطوض
خالصه بهاينقراض اس :
 .1اخالق کار و مؤلفههای چهارگانۀ آن

دهنده آن اس كه ابزاض تحقیق پاياي أ ضأاي بسیاض معتبر أ
نتايد تحقیق نشان
ت
آماضه آلفا كرأنباخ أ تحلیرل عرامل ،
مطلوب داضد أ محاسبههای آماضی ،يعن
ت
اين مطلب ضا تأيید م كنند .يافتههای پژأهش بیانگر اين اس كه میزان اخالق
كاض كاضكنان ،دض سطح زياد محاسبه شرده اسر  .نتیجرههای بهدسر آمده بره
مؤلفه عالقه به كاض أ پشتکاض دض كاض
تفکیک چهاض مؤلفه بیانگر اين اس كه سه
ت
مؤلفه ضأابط سالم أ انسران دض
أ مشاضك دض كاض ،بهمیزان زياد ابراز شدهاند أ
ت
كاض دض سطح خیل زياد اضزياب شده اس .
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 .2پیشایندها یا عوامل مؤثر اجتماعی و سازمانی بر اخالق کار

پژأهش نشان داد كه تمام هف متغیر اجتماع أ سازمان مستقل تأثیری برر
اخالق كاض كاضكنان نگذاشتهاند .تفاأ معناداضی دض اخالق كاض برحسب جنس،
أَعی تأهل ،سطح تحصیال  ،سنوا شغل  ،چهاض نوم سرازمان أ همچنرین
برحسب سه نوم أَعی استخدام أجود نداشته اس  .بنابراين ،پیشرايندهای
اجتماع سازمان تأثیری بر اخالق كاض نگذاشتهاند.
 .3پسایندها یا پیامدهای شغلی و سازمانی اخالق کار

بازگوكننرده ايررن اسر كره اخررالق كرراض ترأثیر معنرراداضی بررر
ايرن پررژأهش
ت
تمام پسايندهای چهاضگانه گذاشته اس ؛ بهگونهایكره اخرالق كراض موجرب
كاهش میزان بیگانگ از كاض شده أ عالأهبرآن ،افرزايش اخرالق كراض موجرب
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افزايش تعهد سازمان أ ضَاي شرغل أ دضنهاير  ،میرزان انگیرزش شرغل
شده اس  .دضأاقع ،بايد گف كه تقوي اخالق كاضی از يکسو باعرث كراهش
بیگانگ از كاض أ از سروي ديگرر ،موجرب ايجراد ضَراي شرغل دض افرراد
انگیرزه
شده أ آن ها ضا به سازمان متعهد كرده اسر  .همچنرین ،باعرث ايجراد
ت
كرراضی میرران آنرران شررده اس ر أ ازايررنضأ بايررد برره تقوي ر اخررالق كرراضی
كاضكنان همیشه توجه شود.

کتابنامه
مطالعه تجرب اخالق كاض
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ارزشیابی اخالق حرفهای اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده
امرررأزه ،ضشررد پرشررتاب علررم أ ظهرروض فنّاأضیهررای جديررد از يررک سررو أ
ازهم گسیختگ مبان سنت اخالق دض جوامع از سوی ديگر ،اهمی پايبندی به
اصررول أ اضزشهررای اخررالق حرفررهای ضا دض اعضررای هیی ر علم دانشررگاه
دأچندان كرده اس  .چراكه اين افراد نقش اصرل دض اداضه أ هرداي آمروزش
برعهده داضند .نقش علم أ فرهنگ أ اجتماع استادان أ دانشجويان ايجراب
م كند كه اين افراد بیش از هر قشر ديگر ،از اخالق نیک برخوضداض باشند .ايرن
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حرفهای اعضای هیی علم دض دانشگاه شهیدباهنر كرمان ضا هنگام تدضيس از
ديدگاه دانشجويان برضس كرد .اين پژأهش ازنظر هردف ،كراضبردی أ از نروم
توصیف اضزياب أ مقطع بود .دادههای پژأهش با استفاده از ابزاض پرسرشنامۀ
محققساخته جمعآأضی شرد أ متخصصران ضأاير صروضی أ محترواي آن أ
همچنین پاياي آلفا كرأنباخ  0.94ضا تأيیرد كردنرد .تعرداد  176دانشرجو بره
ضأش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .نترايد حراك از ايرن
اس كره مؤلفرههای عرز نفرس أ آضاسرتگ أ نظرم ،بیشرترين میرانگین ضا
داضند .همچنر ین ،برین دانشرجويان زن أ مررد دض اضزشریاب اخرالق حرفرهای
اعضررای هییر علم تفرراأ معنرراداضی بهدسر آمررد .بررهنظر م ضسررد كرره
اعضای هیی علم ضشتۀ علوم تربیت دض مقايسره برا سراير ضشرتهها ،اخرالق
حرفهای ضا بیشتر ضعاي م كنند كه اين بهدلیل آشرناي برا مفراهیم اخالقر أ
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
136

تربیت أ ضأانشناخت اس .
واژگان کلیدی
اخالق ،دانشکده ،اخالق حرفهای.
طرح مسئله
فعالی های انسان دض سرود يرا َررض ديگرران أ همچنرین دض ضشرد يرا زأال
شخصی خود انسران ترأثیر م گرذاضد أ آموزشعرال سرازمان حرفرهای أ
تخصص اس كه مجموعهای از ضفتاضهای انسان ضا پوشش م دهد .ازاينضأ،
اخالق علم أ اخالق دض آموزشعال كه به مباحث اخالق مربوط به تولیرد أ
انتقال أ مبادلۀ دانش م پردازد ،موَوعی م يابد .بنابراين ،نظام آموزشعال

ضا بايد بهلحاظ اخالقر برضسر كررد .باتوجهبره فراينرد جهان شردن علرم أ
آموزشعال  ،نیاز به زبان مشترک دض اخالق ،آنهم دض مقیاس جهان احساس
م شررود .اخالقیررا متعررال  ،مسررتلزم سررطح از كوشررشها برررای تغییررر
سرراختاضها ،بهبررود مناسرربا  ،ايجرراد بسررترهای مسرراعد قررانون أ حقرروق ،
سازمانده أ سازأكاضهای مناسب انگیزشر اسر (أانردضموض أ همکراضان،
2010؛ جانسون أ بر .)2005 ،
امرأزه ،دض دانشگاهها تلق نادضست نسب به أظیفۀ تربیت استادان أجود
ضأی دهد .برخ استادان ،مانند استادان علومپايه ،پزشک  ،مهندس أ ...خود
ضا از اين ضسال مهم مستثنا م دانند .آنران گمران م كننرد كره پررداختن بره
موَوعا اخالق  ،تنها أظیفۀ استادان اخالق أ معاضف أ اسرتادان اسر كره
موَوم تدضيس آنان به موَوعا اخالق نزديک أ يا همجنس با آنهاسر
ِ
اخرالق
(ثناي  .)1385 ،هنوز دض آموزشأپرأضش جامعۀ ما ،سندی دض زمینرۀ
ال
تدضيس أجود نداضد؛ دضحال كه تأثیر حیات أ تعیینكنندۀ چنین سندی ،كرام و
آشکاض اس  .معلمان بايد براساس سندی معیّن ،بره معیاضهرای اخالقر ضفتراض
خود دض برخوضد با شاگردان ،توجه كرده أ فعالی خود ضا براساس آن هداي أ
برضس أ اضزياب كنند (بیرأن كاشان أ باقری.)1387 ،
اضزشیاب استادان بهعنوان ابرزاضی بررای تصرمیمگیری أ تعیرین خطمشر
صحیح تدضيس ،بهخصوص دض سطح دانشگاه َرأضی اسر (سری.)1999 ،،
استفادۀ غیرضسم از اضزشیاب دانشجويان از استادان ،دض سال  1960آغاز شد
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داضد؛ بهطوضیكه موجب شده اس  ،نوع غفل

يرا سرطح نگری دضاينبراضه

أ تاكنون گسترش زيادی يافته اس  .اين اضزشیاب ها اصل ترين منبع هسرتند
كه برای اضزيراب عملکررد تردضيس اعضرای هییر علم اسرتفاده م شروند
(ساناگو .)2010 ،مهمترين هدف اضزشیاب  ،كمک به استادان دضجه اصالح أ
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بهبود ضأش أ دضنهاي  ،اضتقای آموزش اس  .اسرتادان مهمتررين ضكرن بقرا أ
تعیین كنندۀ كیفیر دانشرگاه هسرتند أ اضزشریاب اسرتادان پیچیردهترين نروم
اضزشیاب اسر (سراناگو2010 ،؛ ادهمر  .)2005 ،اضزشریاب دانشرجويان از
استادان ،متداألترين اضزشیاب فعالی ها أ أيژگ استادان اسر  .ايرن ضأش،
بحث برانگیزترين ضأش اضزياب مدضسان نیز هسر كره هرواداضان أ مخالفران
سرسررخت داضد (ادهم ر  .)2005 ،مخالفرران ايررن ضأش معتقدنررد كرره اغلررب،
اضزشیاب دانشجو از استاد ،تح تأثیر عوامل متعددی قراض م گیررد (سراناگو،
2010؛ كیخرررای أ همکررراضان .)2002 ،البتررره ضأشهرررای ديگرررری نیرررز
برای اضزشیاب استادان أجود داضد كره عبراض اسر از :اضزشریاب بهأسریلۀ
مديران أ همکاضان ،اضزشیاب ازطريق مشاهدۀ منظم نحوۀ آمروزش ،اضزشریاب
استاد از خود ،ضأش قراضدادی استفاده از مقرداض يرادگیری دانشرجويان ،ضأش
آزمون های عملکردی توسط دانشجويان ،اضزشریاب ازطريرق اسرتاد مشراأض،
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كاضكنان أ ( ...شمس.)1995 ،
نکتۀ دضخوضتوجه اين اس كه تسلط به اصول آموزش أ اضزشریاب معتبرر
دانشجويان با اينکه جزأ كدهای اخالق حرفهای استانداضد ِ
اغلب كشوضهای جهان
اس  ،بیشتر مدضسان دانشگاهها بدأن آمادگ قبل دض زمینرۀ اصرول معلمر ،
أاضد اين حرفره م شروند .حرال آنکره آشرنابودن افرراد برا حرفرۀ معلمر أ
تسلطداشتن به آن ،يک از ضاههای مؤثر برآأضدن نیازهای دانشجويان أ اضتقا أ
بهبود كیفی آموزش اس (مرنستین أ گلیکن .)2007 ،برايناساس َررأضی
اس  ،افرادی كه دض آموزشدادن به افراد جامعه نقرش داضنرد ،اأالو أظیفرههای
اخالق مرتبط با حرفۀ خود ضا بشناسند أ بدأن نیاز به هرگونه ناظر خراضج ،
أظیفۀ خود ضا بهخوب انجام دهند؛ ثانی وا دض انجام أظیفۀ خود به اخالق عملر
ملتزم باشند.

چارچوب نظری تحقیق
أاژۀ ) (Ethicsمعادل أاژۀ اخالق اس كه از ضيشۀ يونان ) (Ethosمشتق شده
أ بهمعنای منش أ أاژۀ ) (Moralityنیز از ضيشرۀ التینر ) (Moralأ برهمعنای
عاد أ ضفتاض اس  .همچنین ،گفتهشده كره أاژۀ يونران ) (Ethikosبرهمعنای
اقتداض ضسوم أ سن ّ أ باأضداشر های فرهنگر فررد اسر (أأد أ ضنسرچر،
 .)2003ضأزن براک ( )1995اخالق ضا اينگونه تعرير ،م كنرد« :اخرالق بره
اصول اخالق فردی يا گرأه مربوط اس أ علم اخالق علم اسر كره برا
اضزش نیس  ،كدام خوب اس أ كردام برد اسر » (ديکرا أ همیتر .)2011،
بهطوضكل  ،أاژۀ اخالق با استانداضدهای مربوط به دضس أ غلطبودن ضفتاضها
سرأكاض داضد (فیشر أ بون .) 2007 ،عالمره محمدحسرین طباطبراي  دض
تعري ،علم اخالق م فرمايد:
«علم اخالق عباض اس از فن كه پیرامون ملکا انسان بحرث م كنرد أ
هدف آن اين اس كه فضايل اخالق ضا از ضذايل اخالقر معلروم سرازد ترا
آدم بعد از شناساي آنها ،خود ضا با فضايل بیاضايد أ از ضذايرل دأض كنرد»
(نعمت أ محسن .)1389 ،

اما آنچه مهم اس  ،اين اس كه انسانها اخالقر زاده نم شروند؛ بلکره بايرد
تربی شوند .از ديد علما آدم تربی م شرود ترا هرآنچره فضریل نامیرده
م شود دض اأ ضشدكرده أ بهصوض ملکه دضآيد (مطهری.)1387 ،
اخالق موَوع اس كه دضبراضۀ آن اختالفنظرر زيرادی أجرود داضد .دض
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اصول ضفتاض اضزش اضتباط داضد؛ يعن اَعمال ما كردام اضزشر اسر أ كردام

نظام های اخالق قديم ،همانند نظام سقراط أ افالطون ،اخالق موَوع دضأن
قلمداد م شد؛ اما امرأزه ،اين ديدگاه نزد همگان پذيرفتهشده نیس (قراملک ،
« .)1385چنین تشت آضاي ضا م توان به زمینههای اجتماع أ فرهنگ كه
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خاستگاه چنین نظريات بودهانرد ،نسرب داضد .شرک نیسر كره اخرالق
مفهوم أابسته به فرهنگ اس » (ضيسمانباف .)52 :1388 ،بیشتر اسرتانداضدها
أ قاعدههای اخالق دض فرهنگ نسب به فرهنگهای ديگرر أ دض زمانهرای
گوناگون متفاأ اس (هس مرر ،1995 ،ترجمرۀ اعرابر أ ايرزدی.)1382 ،
بهعباض ديگر ،نسبی گراي اخالق باعرث م شرود كره آنچره دض جامعرهای
دضس نامیده م شود ،دض فرهنگ يا جامعهای ديگر ،نادضسر تلقر شرود أ
میزان ابهرام أ بعضر وا تعراضض دض اضزشهرا افرزايش يابرد (ضحمانسرشر أ
همکاضان .)1388 ،به هرصوض  ،انسان نراگزير اسر كره بررای تصرمیمگیری
اخالق براساس يک از اين چهاض ضأش عمل كند .1 :اختیاض؛  .2شرهود (دضک
ب أاسطه)؛  .3علم تجربر ؛  .4اسرتدالل اخالقر (جانسرون أ برر .)2005 ،
اخالقیا اضتباط نزديک با اضزشها داضند أ به آنها همچون ابزاضی نگريسته
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م شود كه اضزشها ضا به عمل تبديل م كنند (ضيچاضد ال دفر .)638 :1374 ،
دض پژأهش آمده اس :
داأضی های اخالق نیازمند شاخص أ مالک هسرتند .عردال يرک مرالک
اخالق اس كه انتظاض م ضأد دض اموض سازمان أ حرفهای ضعاي گرردد .هرر
نظام اخالق داضای مالک های نهاي اسر  .دض نظرام اخالقر كرانت  ،تعهرد أ
أظیفۀ اجتماع أ عقالن برترين ترازأی اخالق اس أ دض نظام اخالق دين ،
تقرب به خداأند برترين مالک اس أ اين مالک برای جرم بنتام سودمندبودن
اس  .ضاألرز ( )1972عردال ضا برتررين شراخص داأضی اخالقر م دانرد أ
نوزيک ( )1964آزادی فردی ضا نخسرتین مرالک اضزشآفررين تلقر م كنرد
(قائدی أ همکاضان.)170 :1392 ،
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هرس مرر ( )1995يکر از دسرتهبندیهای كامرل تیوضیهرای اخرالق ضا
اينگونه اضائه م كند:

 .1قانون جاأيدان :با ديگران آنگونه ضفتاض كن كه دأس داضی ديگران با تو
ضفتاض كنند؛
 .2منفع گراي يا تیوضی فرجامگراي  :جرم بنتم بريتانیاي اين نظريره ضا
بیان كرده اس  .دض اين نظريه اخالق بودن ضفتاض براساس میرزان مطلوبیر آن
بیان م شود؛ يعن هرگاه منافع كاضی برای جامعه ،بیشتر از َرضهای آن باشد،
آن عمل اخالق اس ؛
 .3أظیفهگراي يا آغازگراي  :دض اين ديدگاه كه ايمانوئل كان

آن ضا بیران

بستگ داضد؛
 .4عدال توزيع  :جان ضاألرز ايرن نظريره ضا پیشرنهاد داد .أی عمرل ضا
دضصوضت كه به افزايش همکاضی بین اعضای جامعره منجرر شرود ،دضسر أ
عادالنه أ مناسب [أ بنابراين اخالق ] م نامد؛
پیشنهاددهنده اين تیوضی اس  .أی عمل
 .5آزادی فردی :ضابر نوزيک
ت
كه آزادی فردی ضا نقض كند ،غیراخالقر م دانرد ،حتر اگرر منرافع أ ضفراه
بیشتری برای ديگران بهدنبال داشتهباشد.
اما چگونه م تروان اخرالق حرفرهای ضا جراضی أ سراضی كررد؟ يکر از
ابزاضهای بسیاض ضايد برای اين موَوم ،كدهای اخالق اس  .يک از ابزاضهرا
برای تحقق اخالق حرفهای كه اكنون دض بسریاضی از كشروضهای دنیرا مرسروم
اس  ،تدأين أ آموزش أ نظاض بر پیرأی از كدهای اخالق اسر (كمبرل أ
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نتیجه آن بستگ نداضد؛ بلکه به نی شرخص تصرمیمگیرنده
م كند ،هر عمل به
ت

همکاضان .)2001 ،سازمانهای داضای دغدغههای اخالق  ،فهرست از بايدها أ
نبايدهای ضفتاضی تهیه كردهاند .ضعاي اين بايدها أ نبايدها كه اغلب ،كردهای
اخالق نامیده م شوند ،تا حدی َامن أ هادی اضزشمندی أ فضیل آمیزبودن
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ضفتاض صاحبان حرفه اس (قراملک « .)1385 ،كدها ،معیاض صح ضفتاضهرای
حرفهای دض موقعی های مختل ،ضا بیان م كنند أ براساس آنها تعیین م شود
كه آيا از اخالق حرفهای تخط صوض گرفته يا خیر أ اگر صوض گرفته چره
مجازات بايد ِاعمال شود» (لشکربلوك .)106 :1387 ،
جدول  :1برخی دیدگاهها درخصوص اخالق مدرسان

دیدگاه

صاحبنظر

 .1افزايش آگاه مدضسان از ابعاد اخالق أ مسیولی هاي كه ذات تدضيس اس ؛
 .2تدأين قانون أ چاضچوبهای اخالق تدضيس ،بر مبنای هنجاضهرای حراكم برر
كمبل

جامعه أ نظريهها أ كسان اس كه مجريران آمروزش هسرتند (كمبرل أ الیزابر ،

1

.)2000
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تاكر

2

أی از اهمی ضشد اخالقر مربیران اخرالق بحرث م كنرد أ برر ايرن نکتره
تأكید م كند كه ضشد اخالق مربیران برا اخرالق تردضيس ،همبسرتگ مثبر
داضد (هیر.)1374 ،
 .1اخالق بودن تدضيس ،دض دادن دادههای خوب أ بد به شاگردان اس ؛
 .2موَوعا اخالق هدف نهاي آموزشأپرأضش اس ؛

هرباض

 .3اجباض خاضج بايد به آزادی داخل تبديل شود (شفیلد.)1375 ،
هاينز

3

أی اضزشها ضا تح مقولۀ كل «اضزشهای مسلّط» صوض بندی م كند .اضزشهای
4

5

مسلط نیز به دأ دستۀ اضزشهای نیکوكاضانه أ اضزشهاي كه تبهکاضانه نیستند،

6

1.Elizabeth.
2.Tucker.
3.Haynes.
4.Overarching.
5.Beneficence.
6.Non-Maleficence.

دیدگاه

صاحبنظر

تقسیم م شوند كه هردأ ،افعال اخالق هستند .هاينز معتقد اس  ،هر فعلر كره بره
دانشآموز َرض نرساند ،اخالق اس (بیرأن كاشان أ باقری.)1387 ،
اصول اخالق كه بررای تردضيس تردأين شرده ،براسراس اضزشهرای ثابر
طرحضيزی شده اس  .اصول اخالق اين كد با اين استدالل كه اضزشهاي كره
كالد آموزش
استرالیا

1

شامل تغییرهای أاگرا م شوند ،قابلی استدالل نداضند ،عباض اند از :انصاف،
أحد ضأيه ،مسیولی پذيری ،احترام به اشخاص ،اعتماد ،صداق  ،دضسرت أ
امانترداضی ،آزادی أ برابرری ،مالحظرۀ عالقرههای مشرترک ،همردل أ
خويشتنداضی (بیرأن كاشان أ باقری.)1387 ،

مل

2

به حرفه ،تعهد به دانشآموزان ،تعهد نسب به عموم أ ...مطرح م شود (انجمن
آموزش مل .)1975 ،
معلمان بايد موَوعات مانند تعهد به قوانین أ آداب مدن  ،همچون كوشش أ پشتکاض،

انجمن معلمان
3

امريکا

مسیولی پذيری ،همکاضی ،أظیفهشناس  ،أفاداضی ،صداق أ ضاسرت  ،احتررام بره
قانون ،احترام به ديگران أ خود ضا ضعاي كنند .اين موَوعا دض چهاض حیطۀ ضفتاض با
دانشآموزان ،ضفتاض با همکاضان ،ضفتاض با أالدين أ جامعه ،تقسریمبندی شرده أ هرر
موَوم با مصداقهايش بهبحث گذاشته شده اس (آنونیموس.)2011 ،

انجمن اخالق
علم أ
حرفهای
دانشگاه

4

 .1داشتن محتوای مناسب؛
 .2صالحی تربی أ پرأضش دانشآموز؛
 .3اضتباط متقابل دانشآموزمدضس؛
 .4ضازداضی أ احترام به همکالس ها (بیرأن كاشان أ باقری.)1387 ،
هدف ،اضتقای سواد اخالق أ دانش اكتسراب دضبراضۀ موَروعا اخالقر أ
1.Australian College of Education.
2.National Education Association.
3.Association of American Educators (AEE).
4.ASSOCIATION FOR PRACTICAL AND PROFESSIONAL ETHICS.
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انجمن آموزش

اصول بهصوض اصول كه «مربیان بايد ،...مربیان نبايد »...دض حیطههای تعهد
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صاحبنظر

دیدگاه

هاضأاضد أ

برانگیختن تعهد اجتماع آنان نسب به قانون أ معیاض اخالق اس (كمیسیون

دانشگاه پکن

جهان اخالق علم دانش أ تکنولوژی.)2003 ،
استانداضدهای اخالق :
 .1مراقب  :دلسوزی ،پذيرش ،عالقهمندی أ بینشداشتن نسرب بره پررأضش
استعداد بالقوۀ دانشجويان؛

كالد معلمان
انتاضيو

 .2اعتماد :ضعاي ب طرف أ انصاف؛
 .3صداق دض اضتباط با دانشجويان أ أالدين أ همکاضان؛
 .4احترام :ضعاي ادب أ احترام به كرامر انسران أ خوببرودن عراطف أ
تکامل شناخت ؛
 .5تمامی  :ضعاي صداق أ معتمدبودن أ انجام عمل اخالق (آنونیموس.)2011 ،
فهرس مسیولی های دانشکدهای ،اصرول اخالقر اسرتادان برهعنوان معلرم،
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تکرراپوی آزادانرره برررای يررادگیری ،احترررام برره دانشررجويان ،هرردايتگر
دانشگاه

فکری أ مشاأضهای ،پرأضش ضفتاض آكادمیک ،اضزيراب صرادقانه از شايسرتگ

كالیفرنیا

أاقع  ،احترام بره طبیعر محر مرانگ میران اسرتاد أ دانشرجو ،نبرود ضابطرۀ
استثماضگرانه أ آزاض أ اذي يا ضفتاض تبعیضآمیز ،ياضی علم پژأهشر  ،آزادی
علم (عالم .)1387 ،

دض ايرن ضاسرتا پرژأهش حاَرر ،پرس از شناسراي أ تردأين مؤلفرههای
اخررالق حرفررهای از پیشررینه های متعرردد داخل ر أ خرراضج أ اعتباضسررنج
آن از نگرراه صرراحبنظران ،دض پرر اضزشرریاب اخررالق حرفررهای اسررتادان
دانشگاه شهیدباهنر كرمان اسر  .همچنرین ،ايرن پرژأهش تفراأ برین ايرن
دأ دانشررکده ضا از ديرردگاه دانشررجويان أ از نظررر میررزان ضعايرر اخررالق
حرفهای دض تدضيس برضس م كند.

پیشینۀ تحقیق
اقتدا به معیاضهای اخالق برای محافظ از علرم أ فنّراأضی دض برابرر هرگونره
فساد أ فريبکاضی َرأضی اس  .ضعاي اخالق حرفهای َمن آنکه بر كاضكرد
علم تأثیر مثبت م گذاضد ،اعتماد اجتماع نسب به علم أ اصرحاب علمر ضا
نیز افرزايش م دهرد (أدادهیرر أ همکراضان .)1387 ،ايمران پوض ( )1391دض
پژأهش دضياف كه هر استادی بايد خود ضا دض دأ بُعد ملزم به ضعاي اصرول

اخالق كند :األ اينکه بهدلیل تأثیرگرذاضیاش برر ضفتراض أ افکراض فراگیرران،
دض انتقال اضزشهای اخالق مثب  ،آشکاضشدن آنها دض ضفتاض أاقعر مردضس
اس ؛ دأم اينکه بهدلیل أظیفرهای كره دض قبرال بررآأضدن نیازهرای آموزشر
دانشجويان داضد ،بايد با ضعاير اصرول اخالقر دض انجرام أظیفرۀ حرفرهای،
مسیولی های آموزش خود ضا به بهترين نحو انجام دهد .تکیه أ تأكیرد اصرل
كمپل أ تیسن ( )2010هم ،بر نقش استاد برهعنوان عرامل معنروی أ جهر ده
اس كه فراگیران ضا دض ط فعالی های آموزش دض كالس ،بهسرم كاضهرای
صحیح يا غلط هداي م كند أ ايرن فعالی هرای صرحیح توسرط اسرتادان أ
محققان شناساي م شوند.
دض نتايد ضابینسون ( )2010آخرين نگران اساسر دض ايرن زمینره ،حفر
كرام انسان اس كه بهنظر م ضسد ،دس نیافتن اسر  .مروضی أ همکراضان
( )2007به بیان اصول نهگانۀ اخالق حرفهای آموزش پرداختهاند كه اصول مهم
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بايد خود ضا بره فضرايل اخالقر آضاسرته كنرد أ بدانرد كره مرؤثرترين ضأش

آن عباض اس از :اصل صالحی محتوا ،اصل ضشد دانشجويان ،اصل اضزياب
مناسب دانشجويان أ اصل احتررام بره همکراضان أ مؤسسره .كراض ( ،)2000از
فیلسوفان اخالق معاصر ،نیز دض بیان ماهی اخالقر تردضيس ،برر َررأض
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حف آضاستگ ظاهر أ تنوم دض لباسپوشریدن أ چگرونگ سرخنگفتن معلرم
تأكید م كند .ديويس أ أالتون ( )2007دض پژأهش دض حوزۀ اخالق حرفرهای
به اين نتايد دس يافتهاند كه اخالق حرفهای ،موَوم گف أگوی معاصر میان
كسبأ كاض حرفهای اس  .اضزشهراي چرون اخرالق ،أجردان ،تعهرد ،نظرم،
مسیولی پذيری أ ...دض تبديل انديشۀ نو به محصول أ اضائۀ آن به بازاض ،همچون
أاكنشگر دض معادلههای شیمیاي عمرل م كنرد أ سربب م شرود كره فراينرد
كاضآفرين تح تأثیر اين عوامل دض مدت كوتاه به نتیجه برسد.
توسعۀ اخالق حرفهای ازطريق كنشهای اضتباط میان يراضان أ ذینفعران
اجتمام علم أ دانشگاه  ،بهصوض انتشاض دضأنزا ممکن م شود .احسراس
مسرریولی  ،حررس پاسررخگوي  ،انتقادپررذيری ،شررفافی  ،انصرراف ،احترررام برره
قضاأ های ديگران ،صداق حرفهای ،هنجاضگراي أ ...از مؤلفرههای اخرالق
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حرفررهای علم انررد (فراسررتخواه .)1385 ،مطلب فرررد أ همکرراضان ( )1390دض
برضس أ شناساي نشانگرهای حرفهای أ اخالقر دض آمروزش أ تردضيس ،از
ديدگاههای دانشجويان كاضشناس اضشد بهره بردند .اين برضسر نشران داد كره
تدضيس اخالق  ،هشر مؤلفرۀ اساسر داضد :كاضآمردی دض آمروزش ،ضأحیرۀ
بهضأزضسان أ نوآأضی دض بیان محتوا ،تعامل حرفهای ،توجه به ضشد همهجانبۀ
دانشجويان ،احترام به همکاضان ،ايجاد فضای مناسب بررای بحرث دض كرالس،
احترام به فراگیران أ حفر قداسر كرالس أ دضنهاير  ،اضزشریاب مناسرب.
فرمهین فراهان أ همکاضان ( )1392براساس نظرر اعضرای هییر علم 24 ،
مؤلفررۀ اخررالق حرفررهای آمرروزش ضا شناسرراي كردنررد كرره مهمترررين مؤلفرره،
مسیولی پذيری أ بهترين ضاهکاض برای بهبود آن ،تدأين منشوض اخالق حرفهای
آموزش دض دانشگاه اس .

از جمله ضاهکاضهای نهادينهكردن اخالق حرفهای بهكاضگیری نیرأی انسان
مقید به ضعاي اخالق أ قانون دض سازمانها ،آمروزش عملر اخرالق توسرط
كاضكنان مقید أ پايبند به ضعاي اخالق أ قرانون أ دضنهاير  ،تردأين منشروض
اخالقرر برررای سازمانهاسرر (حسررین أ عباسرر  .)1391 ،همچنررین،
بهترين ضاهکاض برای ضعاي اخالق حرفهای پرستاضان ،تشرکیل كمیترۀ اخرالق
پرستاضی اس (دهقان أ شمس زاده .)1392 ،قائدی أ همکراضان ( )1392دض
پژأهشرر عناصررر اخررالق حرفررهای معلمرر  ،شررامل دانشآمرروز ،أالرردين،
معلمان ضا تدأين كردند.
براسرراس فلسررفۀ اخررالق اسررالم  ،نظريررههای عالمررهطباطباي  ،مبرران أ
ضاهبردها أ اصول بیان م شود كه به اخالق معلم مربوط أ عباض اسر از:
اصول اخالق تدضيس دض اضتباط معلم با خود ،اصول اخالق تدضيس دض اضتبراط
معلم با شاگرد ،اصول اخالق تدضيس دض اضتباط معلم با أالدين أ اصول اخرالق
تدضيس دض اضتباط معلم با ساير معلمران (بیرأنر كاشران أ براقری.)1387 ،
مصدق أ همکاضان ( )1392دض پژأهش با عنوان «برضس میزان ضعاي اخالق
تدضيس دض بین اسراتید دانشرگاه تهرران أ مؤسسرۀ امرامخمین  از نگراه
فراگیران» به اين يافته ضسیدند كه استادان مؤسسۀ امامخمین نسب به اسرتادان
دانشگاه تهران اخالق تدضيس ضا بیشتر ضعاي م كنند أ همچنین میزان ضعاي
اخالق تدضيس میران اسرتادان دانشرکدههای فن مهندسر أ علومانسران دض
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اجتمام أ حرفه ضا برضس أ براساس آن ،نخستین آيیننامرۀ اخرالق حرفرهای

دانشگاه تهران يکسان اس .
دض مطالعهای دض كانادا ،از دانشجويان پرسیده شد كه آيا تاكنون مجبروض بره
انجام ضفتاض غیراخالق شدهاند47 .دضصرد آنران پاسرخ دادنرد ،بسریاض زيراد.
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همچنین ،از دانشجويان پرسیده شد كه چندأق يرک براض ،شراهد ضفتاضهرای
غیراخالق استادان خود بودهاند61 .دضصد دانشجويان گفتنرد كره ايرن اتفراق
باضها ضأی داده اس

(هریکس أ همکراضان .)2001 ،دض مطالعرۀ ديگرری دض

دانشگاه أاشنگتن 120 ،نفر از دانشجويان سال دأم پزشک  ،عناصرر اخرالق
حرفهای ضا مشخص كردند .يافترهها مؤيرد ايرن مطلرب برود كره ديردگاههای
دانشجويان با كدهای اخالق حرفهای بُرد داخل امريکا منطبرق برود أ آنهرا
حیطرۀ تعراضض دض اخرالق حرفرهای أ سوءاسرتفاده از قردض ضا برهعنوان
عوامل َداخالق حرفهای معرف كردند (ضأبینس أ همکاضان .)2002 ،دض سال
 1994دض امريکا ،مركز منابع اخالق پیمايش مل دضبرراضۀ اخرالق حرفرهای
میرران كاضكنان أ مديران تعررداد زيررادی از صنايع گونراگون انجرام داد .دض
اين پیمايش ضفتاض حرفهای كاضكنان شرك هاي كه برنامههای اخالق ضا اجررا
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كرده بودنرد ،نسرب بره دسرتۀ األ ،يعنر شررك هاي كره ايرن برنامرهها ضا
اجرا نکرده بودند ،بسیاض اخالق تر برود (مریلن .)2000 ،مطالعرۀ پژأهشهرا أ
نظريرههای پیشرین أ جمعبنردی يافترههای حاصرل از آنهرا ،مررتبط برا
اصول أ معیاضهای اخالق تدضيس اثربخش دض قالب  24گويره طراحر شرده
اس  .ذكر اين مطلب الزم اسر كره دض پرژأهش حاَرر ،مؤلفرههای اخرالق
حرفهای آموزش از منابع گوناگون داخل أ خاضج مرتبط با موَوم تحقیق
بهدس آمده اس .
پرسشهای تحقیق
 .1آيرا میرزان ضعاير اخرالق حرفرهای أ مؤلفرههای آن میران اعضرای
هیی علم دانشگاه شهیدباهنر كرمان متفاأ اس ؟

 .2آيرررا میرررزان ضعايررر اخرررالق حرفرررهای أ مؤلفرررههای آن میررران
اعضای هییر علم دانشرگاه شرهیدباهنر كرمران از ديردگاه دانشرجويان زن
أ مرد متفاأ اس ؟
روش تحقیق
پرژأهش حاَرر ازلحراظ هردف ،كراضبردی أ ازحیرث گرردآأضی دادههرا،
توصیف اضزياب اسر  .اضزشریاب اسرتادان برهعنوان ابرزاضی بررای كمرک دض
َرأضی اس  .مهم ترين هدف اضزشیاب  ،كمک به استادان دضجهر اصرالح أ
بهبرود ضأش أ دضنهاير  ،اضتقرای آمروزش اسر  .جامعرۀ آمراضی تحقیرق،
دانشررجوبان دانشررگاه شررهیدباهنر كرمرران دض سررال  1393هسررتند كرره نمونررۀ
مطالعهشررده بررا ضأش خوشررهای چندمرحلررهای از دأ دانشررکدۀ ادبیررا أ
علومانسان  103 ،نفر أ دانشکدۀ ضياَیا أ علوم كامپیوتر 73 ،نفر ،با فرمول
كوكران به مقداض خطای  0/1انتخاب شد .دادههرا برا اسرتفاده از پرسرشنامۀ
محققساخته گردآأضی شد أ پاياي پرسشنامه با اسرتفاده از ضأش كرأنبراخ،
 0/94بهدس آمد أ از ضأاي محتواي نیز استفاده شد .دادههرا برا اسرتفاده از
ضأشهای آماض توصیف  ،يعن ضسم جدألها أ نموداضهرای توزيرع فراأانر أ
شاخصهای مركزی أ ضأشهای استنباط ( Tاستودن ) بهدس آمد.
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تصمیمگیری أ تعیین خطمش صحیح تدضيس ،بهخصوص دض سطح دانشگاه
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گزارش یافتهها
 .1آمار توصیفی

توصی ،شاخصهای جمعی شناخت
جدول  :2وضعیت نمونۀ بررسیشده
متغیر
دانشکده

جنس
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ضشتۀ
دانشکدۀ
ضياَیا

متغیر

تعداد

درصد

ادبیا

103

59

ادبیا

ضياَ

72

41

تاضيخ

12

مرد

75

43

جغرافیا

15

14.56

زن

100

57

ضأانشناس

13

12.62

آماض

20

28

13

12.62

ضياَیا

29

40

9

8.73

كامپیوتر

23

32

10

9.70

15

14.56

ضشتۀ

زبان

دانشکدۀ

انگلیس

ادبیا

علوم
اجتماع
علوم
اطالعا
علومتربیت

تعداد

درصد

16

15.53
11.65

نمرۀ میانگین بهدس آمده دض دانشکدهها از مؤلفههای اخالق حرفهای

دض جدأل  3میرانگین بهدسر آمدۀ اخرالق حرفرهای اسرتادان أ اعضرای
هیی علم هريک از دانشکدههای ادبیا أ علومانسان أ ضياَریا أ علروم
كامپیوتر دانشگاه شهیدباهنر كرمان از ديدگاه دانشجويان هر ضشته آمده اس .

جدول  :3میانگین و انحراف استاندارد هریک از شاخصهای اخالق حرفهای بهترتیب
نزولی در دانشکدهها

دانشکدۀ ادبیات

میانگین

انحراف

دانشکدۀ

استاندارد

ریاضی

میانگین

انحراف
استاندارد

2

آضاستگ

4.116

.866

عز نفس

4.000

.8393

3

امان داضی

3.961

.948

نظم

3.930

.877

4

نظم

3.951

.784

احترام به دين

3.902

.951

5

ضازداضی

3.922

.893

امان داضی

3.847

.882

6

احترام به دين

3.815

.947

أق شناس

3.847

.725

7

بردباضی

3.767

.769

ضازداضی

3.777

1.010

8

صداق

3.689

.980

صداق

3.7063

.863

9

أق شناس

3.679

.920

بردباضی

3.694

.798

10

مسیولی پذيری

3.650

.997

مسیولی پذيری

3.555

.870

11

احترام به حقوق

3.621

1.010

احترام به حقوق

3.541

.948

12

محب

3.592

.994

ضأابط انسان

3.541

1.033

13

ضأابط انسان

3.563

.976

3.444

.947

3.456

1.036

ضأحیۀ سازنده

3.430

1.059

3.456

.997

تواَع

3.416

1.122

3.446

1.007

3.361

.011

17

ضأحیۀ سازنده

3.417

1.052

خالقی

3.361

1.190

18

تواَع

3.417

.975

محب

3.319

1.111

19

تبعیض

3.398

1.087

انتقادپذيری

3.305

.973

20

أفاداضی

3.378

1.010

انصاف أ عدال

3.250

1.097

14
15
16

ضأحیۀ كمک به
ديگران
انصاف أ عدال
مشاضك أ
همکاضی

مشاضك أ
همکاضی

ضأحیۀ كمک به
ديگران
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عز نفس

4.145

.833

آضاستگ

4.125

.767
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دانشکدۀ ادبیات

میانگین

انحراف

دانشکدۀ

استاندارد

ریاضی

میانگین

انحراف
استاندارد

21

امیدبخش

3.301

1.064

أفاداضی

3.194

1.056

22

انتقادپذيری

3.281

.994

امیدبخش

3.180

1.154

3.174

1.106

تبعیض

3.125

1.162

3.087

.940

2.958

1.106

84.875

15.497

23
24

خالقی
گذش أ
فداكاضی

مجموم اخالق حرفهای

86.29
1

15.067

گذش أ
فداكاضی
مجموم اخالق
حرفهای

باتوجه به اضزشیاب كه از ديدگاه دانشجويان انجرام شرد ،مؤلفرههای عرز
نفررس ،آضاسررتگ  ،امانرر داضی ،نظررم أ ضازداضی از دانشررکدۀ علومانسرران أ
مؤلفههای آضاستگ  ،عز نفس ،نظم ،احترام به دين أ امان داضی از دانشرکدۀ
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ضياَ باالترين نمره ضا بهدس آأضدند.

علوماجتماع
ضأانشناس
تاضيخ
ادبیا
علوم اطالعا
زبان انگلیس

8

جغرافیا

15

78.60

11.80

139.25

23

76.26

13.28

176.47

20

82.45

13.32

177.52
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علومتربیت

دانشکدۀ

علومانسانی

تعداد

7

13

79.76

17.13

293.69

انحراف

میانگین

استاندارد

واریانس

6

10

83.00

9.52

90.80

ریاضی

دانشکدۀ

5

16

84.87

14.87

221.18

تعداد

4

12

86.00

16.56

274.26

آماض

میانگین

3

13

87.69

15.66

245.39

كامپیوتر

29

93.37

14.48

209.81

انحراف

2

9

94.55

13.91

193.52

علوم

واریانس

1

15

96.60

10.45

109.40

ضياَیا

استاندارد

جدول  :4میانگین و انحراف استاندارد هریک از شاخصهای اخالق حرفهای بهترتیب نزولی در رشتههای دو دانشکده
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نمرۀ میانگین بهدس آمده دض ضشتههای دانشکدهها از مؤلفههای اخالق حرفهای

باتوجهبرره میانگینهررای ضشررتهها كرره دض جرردأل موجررود اس ر  ،نمرروداض
هسرریتوگرام نشرراندهندۀ ايررن اس ر كرره اسررتادان ضشررتههای علررومتربیت أ
علوماجتماع أ ضياَ باالترين نمره ضا دض اخالق حرفهای داضند.
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شکل  :1نمودار میانگین رعایت اخالق حرفهای در رشتههای دو دانشکده

 .2آمار استنباطی

دانشرکده
 .1آيا میزان ضعاي اخالق حرفهای میران اعضرای هییر علم
ت
ادبیا أ علوم انسان أ ضياَیا أ علوم كامپیوتر دانشگاه شرهیدباهنر كرمران
متفاأ اس ؟
برای پاسخ به اين پرسش از آزمون  Tدأ گرأه مستقل استفاده شد كه نتايد
آن دض جدأل زير آمده اس .

مؤلفه

دانشکده

تعداد

میانگین

انحراف

استاندارد

ضياَ

72

3.694

.798

ادبیا

103

3.281

.994

ضياَ

72

3.305

.973

ادبیا

103

3.650

.997

ضياَ

72

3.555

.870

ادبیا

103

3.951

.784

ضياَ

72

3.930

.877

ادبیا

103

3.679

.920

ضياَ

72

3.847

.725

عز نفس

ادبیا

103

4.145

.833

مطلوب

ضياَ

72

4.000

.8393

محب أ

ادبیا

103

3.592

994.

گشادهضأي

ضياَ

72

3.319

1.111

ادبیا

103

3.087

.940

ضياَ

72

2.958

1.106

ادبیا

103

3.378

1.010

ضياَ

72

3.194

1.056

ادبیا

103

3.417

.975

ضياَ

72

3.416

1.122

ادبیا

103

3.456

.997

بردباضی

انتقادپذيری

مسیولی پذيری

ضعاي نظم

أق شناس

فداكاضی

أفاداضی

تواَع

انصاف أ
عدال

ضياَ

72

3.250

1.097

0.05

173

-0.008

0.946

0.05

173

0.072

0.546

0.05

173

-0.024

0.874

0.05

173

0.094

0.514

0.05

173

0.020

0.869

0.05

173

-0.167

0.198

0.05

173

0.145

0.258

0.05

173

0.272

0.090

0.05

173

0.129

0.407

0.05

173

0.184

0.245

0.05

173

0.000

0.995

0.05

173

0.206

0.198
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ادبیا

103

3.767

.769

حد معناداری

ضياَ

72

4.125

.767

درجۀ آزادی

ظاهری

متوسط اختالف

آضاستگ

ادبیا

103

4.116

.866

معناداری

جدول  :5بررسی تفاوت میزان رعایت شاخصهای اخالق حرفهای میان استادان دو دانشکده
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دانشکده
ضياَ

72

3.541

.948

ادبیا

103

3.815

.947

ضياَ

72

3.902

.951

ادبیا

103

3.174

1.106

ضياَ

72

3.361

1.190

مشاضك أ

ادبیا

103

3.446

1.007

همکاضی

ضياَ

72

3.444

.947

ادبیا

103

3.563

.976

ضياَ

72

3.541

1.033

ادبیا

103

3.301

1.064

ضياَ

72

3.180

1.154

ادبیا

103

3.417

1.052

ضياَ

72

3.430

1.059

ادبیا

103

3.456

1.036

ضياَ

72

3.361

.011

صداق أ

ادبیا

103

3.689

.980

دضستکاضی

ضياَ

72

3.763

.863

ادبیا

103

86.291

15.067

84.875

15.497

مؤلفه

تعداد

میانگین

ادبیا

103

3.621

1/010

احترام به حقوق

احترام به دين

خالقی
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ضأابط انسان

امیدبخش

ضأحیۀ سازنده

كمک به ديگران

مجموم

ضياَ

72

انحراف

ضياَ

72

3.847

.882

امان داضی
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استاندارد

ادبیا

103

3.961

.948

پرهیز از تبعیض

حد معناداری

ضياَ

72

3.125

1.162

درجۀ آزادی

ادبیا

103

3.398

1.087

ضازداضی

متوسط اختالف

ضياَ

72

3.777

1.010

معناداری

ادبیا

103

3.922

.893

0.05

173

0.144

0.319

0.05

173

0.273

0.113

0.05

173

0.113

0.422

0.05

173

0.079

0.599

0.05

173

-0.087

0.550

0.05

173

-0.186

0.289

0.05

173

0.002

0.988

0.05

173

0.021

0.889

0.05

173

0.120

0.478

0.05

173

-0.013

0.935

0.05

173

0.095

0.546

0.05

173

-0.074

0.604

0.05

173

1.416

0.546

بنابراين ،اختالف معنراداضی برین مؤلفرههای اخرالق حرفرهای دض اعضرای
هیی علم دأ دانشکدۀ ادبیا أ علومانسان أ ضياَریا أ علروم كرامپیوتر
بهدس نیامده اس .
اخالق حرفهای میان اعضای هیی علم دانشکدههای

 .2آيا میزان ضعاي

ادبیا أ علوم انسان أ ضياَیا أ علوم كامپیوتر دانشگاه شهیدباهنر كرمان از
ديدگاه دانشجويان زن أ مرد متفاأ اس ؟
باتوجهبره تعرداد گرأههرای مقايسهشرده ،يعنر دأ گررأه زن أ مررد أ
اختالف دض نمرههای مجموم مؤلفههای اخالق حرفهای از ديردگاه دخترران أ
پسران انتخاب شد .همچنین ،آزمون يومان أيتن برای أجرود تفراأ برین دأ
مؤلفه اخرالق حرفرهای اختالفر برین دأ دانشرکده
دانشکده گرفته شد كه دض
ت
بهدس نیامد .اين آزمون دض جدأل  6برضس شده اس :
جدول  :6میزان رعایت اخالق حرفهای توسط استادان در دو دانشکده از دیدگاه
دانشجویان مرد و زن

مجموم

متغیر

تعداد

ادبیا

103

ضياَرر 72

میانگین

مجموع
رتبهها

90.01

9271 3.750

85.12

6128

3.546

Z

معناداری

-0.629

0.529

ی
مجموم

مرد

100

84.68

3.528

6351

زن

75

90.49

3.770

9049

-0.751

0.453
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نرمالنبودن مناسب دادههای هر گرأه ،آزمرون يومران أيتنر بررای برضسر

157

اين جدأل نشان م دهد كه ضعاي مؤلفرههای اخرالق حرفرهای دض گررأه
نمونه ،مطلوب اس ؛ اما اضزشیاب اعضای هیی علم از ديدگاه زنران3.770 ،
أ از ديدگاه مردان 3.528 ،اس كه نشان م دهرد از ديردگاه زنران ،اعضرای
هیی علم اخالق حرفهای ضا بیشتر ضعاي م كنند.
نتیجه
دض اين مقاله َمن برضس مفاهیم نظری مرتبط ،اصل ترين مؤلفههای اخرالق
حرفهای استادان تبیین شد .يافترههای بهدسر آمده دض ايرن پرژأهش ،مکمرل
مؤلفههای مسیولی پذيری ،تواَرع ،احتررام ،همکراضی ،ضازداضی ،آضاسرتگ ،
عدال أ بردباضی دض نتايد پژأهشهای فرمهین فراهان أ همکراضان ()1392
اس  .مؤلفه های احترام ،عدال أ انصاف أ نیز بردباضی دض نتايد پژأهشهای
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بیرأنررر كاشررران أ بررراقری ( )1387أ مؤلفرررههای احتررررام أ تبعررریض أ
مسیولی پذيری دض نترايد پژأهشهرای مطلب فررد أ همکراضان ( )1390نیرز
بهأسیلۀ يافته های اين پژأهش تکمیل شدند .همچنین ،نترايد بهدسر آمده دض
اين پژأهش تکمیلكنندۀ مؤلفرههای مسریولی پذيری ،انضرباط ،امانر داضی،
ضازداضی ،آضاسررتگ أ عرردال دض نتررايد پژأهشهررای فرمهینرر فراهرران أ
همکاضان ( )1392أنیرز مؤلفرههای مسریولی پذيری ،انتقادپرذيری ،انصراف أ
صداق دض نتايد پژأهشهای فراستخواه ( )1385اس .
نتايد اضزشیاب مؤلفههای اخالق حرفهای استادان از ديردگاه دانشرجويان،
حاك از اين اسر

كره اسرتادان مؤلفرههای عرز نفرس ،آضاسرتگ  ،نظرم أ

امان داضی ضا بیشتر ضعاي م كننرد .يافترههای ايرن پرژأهش دض مؤلفرههای
آضاسرتگ بررا نتررايد كراض  ،2000نظررم بررا نترايد ديررويس أ أالتررون  2007أ

امان داضی با ديدگاههای كالد آموزش اسرترالیا أ دانشرگاه كالیفرنیرا منطبرق
اس  .برخالف نتايد پژأهش فرمهینر فراهران أ همکراضان ( ،)1392مؤلفرۀ
مسیولی پذيری اسرتادان از ديردگاه دانشرجويان میرانگین متوسرط داشر .
همچنین نتايد نشان داد كه استادان ضشتۀ علومتربیت از دانشکدۀ علومانسان أ
ضشتۀ ضياَیا از دانشکدۀ ضياَ  ،مؤلفههای اخالق حرفهای ضا بیشتر ضعاي
م كنند شايد ضعاي بیشتر اخالق توسط اين استادان بهدلیل آگاه بیشتر آنان
از مفاهیم ضأانشناخت أ مهاض های تدضيس أ هدفهای حرفرهای اسر كره
زنان أ مردان دض ضعاير مؤلفرههای اخرالق حرفرهای اسرتادان يافر نشرد.
اما بهدلیل تفاأ ضأان شناخت زنان أ مردان ،ديدگاه گرأه زنان دض مقايسره برا
مررردان ،بررهخوب نشرران م دهررد كرره يافتررههای ايررن پررژأهش دقیقرر وا بررا
يافتههای مصدق أ همکاضان ( )1392منطبرق اسر  .دضمجمروم ،دانشرکدهها
تفاأ معناداض ی ضا نشان ندادند أ اين يافته برا پرژأهش مصردق أ همکراضان
( )1392همسو بود.
توجه به اضزياب دانشگاهها أ فعالی های آموزشعال ازحیرث توجره بره
موَوعا اخالق  ،مفید أ مطلوب بهنظر م ضسد .شايد بتوان ازطريق تردأين
كدهای اخالق أ اضز ياب استادان ،دانشجويان ،مديران أ همرۀ افرراد فعرال دض
آموزشعال به أسیلۀ اين كدها ،جلوی بسیاضی از ضفتاضهای مغاير برا اخرالق
حرفهای ضا گرف  .موَوم مهم دضاينباضه ،بهبود ضفتاض اخالقر دانشرجويان أ
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پژأهش دض اين زمینه ياف نشد .از ديدگاه گرأه نمونه ،تفاأ معناداضی میان

استادان دض كالس أ خاضج از كرالس ،برا اسرتفاده از الزامرا دضأنر اسر .
بنابراين ،برای دستیاب به اين موَوم بايد زمینههای بررأز ضفتراض اخالقر دض
دانشگاه أ جامعه فراهم شود أ اين ضفتاضها بهعنوان اضزش دض جامعه أ دانشگاه
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ترررأيد شرروند تررا از ايررن طريررق ،دض افررراد دضأنرر أ بررهعنوان ضفتاضهررای
بررااضزش أ محترررم ضعاي ر شرروند .همچنررین ،برررای اعضررای هییرر علم ،
آموزشهای عمل أ نظری ،دانستن نکتههای ضأانشرناخت تردضيس ،داشرتن
مهاض های تصمیمگیری أ اخالق حرفهای ،پیش از جذب أ حین پرداختن بره
حرفه َرأضی اس أ مديران بخش آموزشعال بايد دضاينخصروص برهنحو
شايسته برنامهضيزی كنند.
دض پايرران ،پیشررنهاد م شررود كرره میررزان تبعی ر اسررتادان دانشررگاهها از
اسررتانداضدهای اخررالق حرفررهای أ التررزام آنرران برره ايررن اسررتانداضدها ،از
ديد مديران أ دانشجويان أ خود استادان برضس شود تا نقراط قرو أ َرع،
موجود دض اين زمینره مشرخص شرود أ بتروان بررای تقوير يرا ضفرع آنهرا
ضاهکاضهاي پیشنهاد كرد .برضس ديدگاهها أ دضک دانشجويان از تأثیر ضفتاضی
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أ گفتاضی استادان گرأهها أ ضشرتههای گونراگون آموزشر نیرز م توانرد دض
شناساي عوامل تاثیرگذاض بر تربیر اخالقر دانشرجويان كمکكننرده باشرد.
دضمجموم ،شناساي ضاهکاضهای عمل خوب أ مؤثر برای اضتقای سطح اخالق
آموزش دض دانشگاه ها از موَروعات اسر كره بره پژأهشهرای میردان أ
كاضشناسانۀ بیشتری نیاز داضد.

کتابنامه
مجلره
 .1ايمان پوض ،معصومه« ،1391 ،اصول اخرالق حرفرهای دض آمروزش»،
ت
دأضه  ،5ش ،6ص.29
ايران اخالق أ تاضيخ پزشک ،
ت

 .2بیرأن كاشان  ،ضاَیه أ خسرأ براقری« ،1387 ،مبران أ اصرول اخرالق
مجله ضأانشناسر أ علرومتربیت  ،س،38
فلسفه اخالق اسالم »،
تدضيس دض
ت
ت
ش ،3ص 117تا  119أ  126تا .127
 .3ثناي  ،ح« ،1385 ،تحلیل برر آسریبها أ ضاهکاضهرای ضشرد اخالقر دض
 .4حسین  ،نجمه أ عف عباس « ،1391 ،ضاهکاضهرای نهادينرهكردن اخرالق

ره اسررالم أ
حرفررهای دض سررازمانها از ديرردگاه آموزههررای دين ر » ،مجلر ت
پژأهشهای مديريت  ،س ،2ش ،1ص 129تا .154
ترجمره علر
 .5دف  ،ضيچاضد ال ،1374 ،تیوضی سازمان أ طراح ساختاض،
ت
پاضسائیان أ محمد اعراب  ،تهران :مطالعا أ پژأهشهای بازضگان .
 . 6دهقان  ،عل أ مرتض شمسر زاده« ،1392 ،ضاه كاضهرای مرؤثر دض بهبرود

فصرلنامه آمروزش أ
اضائه بهترين ضاه كراض عملیرات »،
ت
ضعاي اخالق حرفهای؛ ت
دأضه  ،2ش ،4ص 12تا .17
اخالق دض پرستاضی،
ت

 .7ضحمانسرش  ،حسین أ ديگران« ،1388 ،مسیولی اجتمراع ؛ اخالقیرا
ماهنامه تدبیر ،ش ،204س ،19ص.1
فراسازمان »،
ت
 .8ضيسررمانباف ،ا« ،1388 ،مقدمررهای بررر اخررالق حرفررهای دض كتابررداضی أ
مؤلفه نظريره أ آمروزش» ،پیرام كتابخانره ،س، 15
اطالمضسان با تأكید بر دأ
ت
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مجله پگاه حوزه ،ش ،192ص19.
دانشگاه»،
ت

ش ،2ص.52
ترجمره غالمعلر موحرد،
 .9شفیلد ،هری ،1375 ،فلسف ته آمروزشأپرأضش،
ت
تهران :قطره.
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 .10عالم  ،مسعود« ،1387 ،كدهای اخالقر أ گرام األ مهندسر فرهنگر
ماهنامه تدبیر ،ش ،193ص 29تا .30
كشوض»،
ت
 .11فراستخواه ،مقصود« ،1385 ،اخالق علم ضمز اضتقرای آمروزش عرال »،
فصلنامۀ اخالق دض علوم أ فنّاأضی ،ش ،1ص 15تا  17أ  13تا .27
 .12فرامرز قراملک  ،احد ،1385 ،اخالق حرفهای ،چ ،1قم :نشر مجنون.
 .13فرمهین فراهان  ،محسن أ ديگران« ،1392 ،مؤلفههای اخرالق حرفرهای
دأضه
نامه آموزشعرال
آموزش اعضای هیأ علم أ األوي بندی آن» ،فصل ت
ت
جديد ،س ،6ش ،22ص 41تا .62
 .14قائدی ،يحی أ ديگران« ،1392 ،برضس بنیادهای نظری اخالق حرفهای
نامره اخرالق حرفرهای معلمران»،
بهمنظوض پیشنهاد چاضچوب برای تدأين آيین ت
فصلنامه تعلیمأتربی  ،ش ،113ص 170تا .173
ت
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 .15لشرکربلوك  ،مجتبر « ،1387 ،چراضچوب تردأين اضزشهرا أ اخرالق
فصلنامه اخالق دض علروم أ فنّراأضی،
حرفهای پژأهشهای علم أ فنّاأضی»،
ت
س ،3ش 1أ  ،2ص.106
 .16مصدق ،هادی أ ديگران« ،1392 ،برضس میزان ضعاي اخالق تدضيس دض
مؤسسه امامخمین
بین اساتید دانشگاه تهران أ
ت

از نگاه فراگیرران» ،فرهنرگ

دض دانشگاه اسالم  ،9س ،3ش ،4ص 705تا .722
 .17مطلب فرد ،علیرَا أ ديگران« ،1390 ،برضس أ شناسراي نشرانگرهای

فصلنامه اخالق دض
مطالعه كیف »،
حرفهای أ اخالق دض آموزش أ تدضيس يک
ت
ت
علوم أ فنّاأضی ،س ،6ش ،4ص.1
 .18مطهری ،مرتض  ،1387 ،تعلیمأتربی دض اسالم ،تهرا ن :انتشاضا الزهرا.
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بستهپاسخ ،دض چهاض مؤلفه برحسب طی ،پند دضجۀ لیکرر جمرعآأضی شرد.
ضأاي پرسشنامه به طريق محترواي توسرط كاضشناسران تأيیرد شرد .پايراي
پرسشنامه نیز ازطريق َريب آلفای كرأنباخ  0/81برآأضد شد .يافتهها نشان
داد كه میانگین مؤلفه های نگرش مذهب دانشجويان دض دانشگاه آزاد خرمآبراد،
بیشاز حد متوسط  3ا س  .باالترين میانگین مربوط به مؤلفۀ نگرش اعتقرادی
به میزان  4/47اس  .همچنین ،بین نگرش مذهب دانشجويان أ معدلهای آنان
دض مقاطع گوناگون آموزش دانشگاه آزاد ،تفاأ معناداض أجرود نداشر ؛ امرا
برحسب جنس معناداض بود.
واژگان کلیدی
نگرش مذهب  ،دانشجو ،آموزشعال .
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طرح مسئله
ايجاد أ تقوي نگرش های دين أ مذهب يادگیرندگان أ ترالش سرازمانيافته
دضجه ضشد أ پرأضش اخالق أ اضزش أ معنروی آنهرا ،همرواضه مهمتررين
هدف أ كاضكرد نهادهای آموزش كشوض دض سرطوح أ مقراطع گونراگون بروده
اس  .دضأاقع ،فرض بر ايرن اسر كره آمروزش اضزشهرا ،برهعنوان يکر از
هدفهای اصل نظامهای آموزش  ،امکان انتقال فرهنگ أ اضزشهای مررتبط
به آن ضا به نسل آينده فراهم م سازد (باقری .)1387 ،برايناساس ،دانشرگاهها
أ مراكز آموزشعال نیز ،به عنوان يکر از نهادهرای آموزشر مهرم أ بسریاض
حساس ،به موازا كاضكردهای علم أ تخصص خود دض ضشتههای گوناگون،
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نم توانند نسب به هدفهای دين أ اخالق أ ضشرد اضزشهرا أ نگرشهرای
مرتبط به آن دض دانشجويان ب اعتنا باشند.

پژأهشهای باستانشناس أ انسانشناس نشان دادهاند كره مرذهب جرزء
جداي ناپذير زندگ بشر دض تمام دأضانها بوده اس  .بهگفتۀ فرانکل بنیانگذاض
مکتب معنادضمان  ،احساس مذهب عمیق أ أاقع دض اعماق َمیر ناهشیاض هر
انسان أجود داضد (احمدی .)1383 ،دضعینحال ،بايد بر اين نکته تأكید كرد كه
دين ،انسان ضا به فلسرفۀ حیرا مسرلح م كنرد أ بره أی ضأشرنگری الزم ضا
م بخشد .دين برای فرد ،نقش ايفا م كنرد كره قطبنمرا بررای كشرت ؛ يعنر
ضاهنماي برای اأ دض تمام جنبههای زندگ اس (خداياضیفرد .)1385 ،امیرل
دأضكیم دض تعري ،أ تحلیل دين ،با تأكید عمده بر ضفتراض دينر  ،آن ضا موجرب
مبناي اس كه صاحب نظران  ،همچون دأضكیم دض كاأش أ مطالعه دضباضۀ دين،
بیش از هرچیز ،بر ابعاد ضفتاضی أ انجام اعمال دين توسط افراد تأكید م كنند.
از نظر آنان عملکردهای مذهب مثل ضفتاض أ تشريفا  ،همانند عناصرر اصرل
دينداضی اس أ ازاينضأ ،برای شناخ دين بايد به شیوههای عملکررد مرردم
توجه أ آن ضا تحلیل كرد (طالب .)1380 ،
أيلیام جیمز كاضكرد دين ضا حل مشکال اضزش أ دضنتیجره معنراداضكردن
زندگ انسان تلق م كنرد .ايرن صراحبنظر أجرود اسرتداللهای منطقر ضا
بهتنهاي نشاندهندۀ ابعاد انسران نم دانرد .أی معتقرد اسر كره تجربرهها أ
آموزهها أ معان دين أ مذهب كه م توان از آنها بهعنوان كیفی دضأن يراد
كرد ،به هست أ انسان حیا م بخشند أ نم توان با زبان عقالنر يرا منطقر
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تقوي باأضها أ ضشد همبستگ اجتماع م داند (غیاثوند .)1386 ،برر چنرین

آنها ضا با پديدههای ديگر مقايسه كرد (تیس  .)2003 ،يونگ ( )1384دين ضا
قديم ترين أ عموم ترين تظاهر ضأح انسان تلق م كند كه نم توان اهمیر
آن ضا بهعنوان پديدهای اجتماع أ تاضيخ ناديده گرف  .ايرن ضأانشرناس برا
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استناد به پژأهشهای انجامشده دض حوزههای باستانشناسر أ انسانشناسر
تأكید م كند كه دين أ مذهب دض همۀ دأضانهرا بخرش جداي ناپرذير زنردگ
ال دي ن دض َمیر ناخودآگاه فررد ضيشره داشرته أ
انسان بوده اس  .چراكه اصو و
أاقعیت زنده أ منشأ ضاهنماي أ اندضزی اس كه آن ضا دض هیچ منبرع ديگرری
نم توان ياف أ انسان بايد به آن گوش دهد.
عالأهبر صاحبنظران متقدم كه پیشازاين از آنها نام برده شد ،بسریاضی
از نويسندگان أ انديشمندان سالهای اخیر ،به نقش أ اهمی دين دض عرصرهها
أ حوزههای گوناگون توجه كردهاند .از ديدگاه بنیرامین ضأش ،ديرن همانقردض
برای پرأضش أ سالم ضأح انسان اهمی داضد كه هروا بررای ترنفس (عثمران
نجات  .)1367 ،پاضگامن ( )2007معتقد اس كه دين دض كراهش آثراض منفر
فشاضهای ضأان زندگ بسیاض مؤثر اس  .دضعینحال ،دين كاضكردهای مهمر ،
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همچون احساس امید ،احساس نزديرکبودن بره ديگرران ،آضامرش هیجران ،
فرص خودشکوفاي  ،نزديک به خدا أ كمک به حرل مشرکال گونراگون ضا
داضاس (نیومن أ پاضگامن  .)1990 ،فوكوياما بره اضزشهرای اخالقر ديرن،
مانند مشاضك  ،صداق  ،اعتماد أ ايثاض اشاضه م كند أ آنهرا ضا باعرث ايجراد
سرمايۀ اجتماع  ،بین اعضای يک گرأه يرا فرقرۀ مرذهب م دانرد (ضأحران
صراف أ زضأان  .)1387 ،أاخ دض حروزۀ ديرن ،مشخصر وا بره تجربرۀ دينر أ
نحوۀ بیان أ ابراز آن تأكید م كند .از ديردگاه ايرن صراحبنظر ،ديرن از ابعراد
نظر ی أ عمل أ اجتماع برخوضداض اس أ با اصول اعتقرادی أ نیرز آمروزش
آيینهای گوناگون خود ،مؤمنران أ ديرنداضان ضا بره يکرديگر پیونرد م دهرد
(جالل مقدم.)1379 ،
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يانگ ( )2007م گويد ،افراد مذهب با داشتن معنا دض زندگ  ،امید به ياضی
خداأند دض موقعی های سخ  ،بهرهمندی از حماي های اجتماع أ معنروی أ

احساس أابستگ به منبع أاال ،هنگام مواجهه با ضأيدادهای سرخ  ،متحمرل
فشاض بسیاض كمتری م شوند .از سوی ديگر ،انديشمندان أ صاحبنظران كه از
ال دينر بره پديردۀ ديرن أ آثراض گونراگون آن نگراه م كننرد ،بره
منظری كام و
كاضكردهای آن بهگونهای عمیقتر توجه كردهاند .عالمهطباطباي برا اشراضه بره
ال اين پیوند موجرب
پیوند أ اضتباط دين أ زندگ اجتماع  ،معتقد اس كه عم و
م شود كه انسران حضروض خداأنرد ضا دض همرۀ عرصرههای فعالیر فرردی أ
اجتماع حس كند أ خود ضا دض مقابل آن مسریول بدانرد .برهعالأه ،هرر فررد
دينداض به ضاهنماي دين به اين حقیق پ م برد كه زندگ أی محدأد به اين
نم ضأد .از ديدگاه عالمهجعفری ( )1375نیز ،حیا معقول كه ناظر به تکاپوی
آگاهانۀ فرد دض سرتاسر مراحل زندگ خود بهسوی كمال اس  ،بدأن پیرأی از
دين محقق نم شود .بهعالأه ،پاسخ پرسشهای بنیادی زندگ  ،از جمله آنکره
من كیستم أ از كجا آمدهام أ به كجا م ضأم؟ ،فقط ازطريق دين بیران م شرود.
ازاينضأس كه عالمهجعفری تأكیرد م كنرد ،ناديدهانگاشرتن ديرن دض زنردگ
موجب خاموششدن احساس برتری انس ان دض مقابل شرکوه أ عظمر جهران
هست م شود؛ چراكه اين احساس بردأن اعتقراد أ دلبسرتگ بره حکمر أ
خواس فوق اينجهان مفهوم نداضد.
ملکیان ( )1382دين ضا نظام انديشگر تعري ،م كند كه تفسیری خاص از
جهان هست أ جايگاه انسان نسب به آن بیان أ براسراس ايرن تفسریر شریوۀ
زندگ خاص ضا توصیه م كند أ دضنهاي  ،اين تفسریر أ توصریه ضا دض قالرب
برخ آيینهرا ،بهشرکل ضمرزی أ نمرادين جلروهگر م سرازد .از ايرن منظرر،
عباد هاي همچون حد أ ضأزه أ نماز ،صروض ضمرزی أ نمرادين تفسریری
هستند كه دين از جهان هست أ جايگاه انسان دض آن بیان كرده اس  .قراملک
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جهان مادی نیس ؛ بلکه حیات نامحدأد أ جاأيدان داضد كه با مررگ از میران
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( )1389م گويد كه هر نوم اثر أ فايده أ أيژگ مثبتر كره ازطريرق ديرن أ
پیامبران بر انسان أ جامعه مترتب م شود ،دض زمرۀ كاضكردهای دين اس  .أی
معتقد اس كه كاضكردهای دين ضا دض قالب دأ نوم كاضكرد فرردی أ اجتمراع
م توان طرح أ دضباضۀ آن بحث كرد .از ديدگاه ايرن صراحبنظر ،كاضكردهرای
فردی دين شامل كاضكردهاي همچون معرف زاي احساس أ بهداش ضأان ،
يعن معنابخش به زندگ أ ضفع غرب أ ايجاد هیجانهای مثبر أ همچنرین
بهداش اخالق أ ضفتراضی ،يعنر عقالنی بخشر بره اخرالق أ پشرتیبان أ
َمان اجراي آن اس  .كاضكردهای اجتمراع آن نیرز نراظر برر همبسرتگ ،
آزادی اجتماع  ،عدال اجتماع  ،هوي بخش أ بسترسازی برای فرهنرگ أ
تمدن أ ...اس  .توجه أ تأمل دض مطالب بیانشرده ،تأيیدكننردۀ نقرش مثبر أ
ال ديرن أ باأضهرای دينر دض ابعراد فرردی أ
آثاض سازندهای اسر كره اصرو و
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اجتماع داضند .پژأهشهای انجامشده دض اين حوزهَ ،من مستندسرازی ايرن
أاقعی ر  ،تصررويری از أَررعی موجررود نگرشهررای دين ر دانشآمرروزان أ
دانشجويان ترسیم م كند.
پیشینۀ پژوهش
پژأهش زاضم ( )1380نشان داد كه اگرچه سطح دينداضی دانشجويان أ افرراد
عررادی برریشاز حررد متوسررط اس ر  ،نگرررش دين ر دانشررجويان ،مرردضنتر أ
غیردانشجويان سنت تر اس  .دضعینحال ،اين پژأهش مشرخص سراخ كره
دانشگاه باعث م شود ،دين داضی دانشجويان بیشتر جنبۀ فردی به خود بگیررد.
دض پژأهش نجف ( )1382مشخص شد كه برین ديرنداضی دخترران أ پسرران
تفاأ معناداضی أجود داضد؛ به اين معنا كه دختران بهمراتب بیشرتر از پسرران

پايبند به مذهب هستند أ باأضهای مذهب افزأنتری داضند .حبیبزاده ()1384
دض پژأهش انوام دينداضی میان دانشجويان تربی مدضس ضا برضس كررد .أی
به اين نتیجه ضسید كه میزان پايبندی دانشجويان به ابعراد گونراگون ديرنداضی
أاضيانس دضخوضتوجه داضد؛ بهطوضیكه پاسخگويان دض زمینۀ باأضهای دينر
أ اخالق أ تکلی،های فردی ،بیشترين نمره أ دض عباد های جمعر أ فرردی
دانش دين  ،كمترين نمره ضا گرفتهاند .پژأهش علوی ( )1385هم نشان داد كره
نگرش دين پاسخگويان دض بُعد شناخت  ،عاطف  ،پیامدی أ ضفتاضهای دين دض
حد مطلوب بوده اس .
مذهب طلبههای حوزۀ علمیۀ قم ،بهطوض معناداضی بیشتر از میرانگین نمرههرای
دانشجويان دانشگاه صنعت شري ،أ دانشگاه تهران اس  .غیاثوند ( )1386دض
برضس أَعی ضفتاضهای دين میان دانشجويان دانشگاه تهران ،آزاد أ دألت ،
به اين نتیجه ضسید كه دانشجويان به ضفتاضهاي  ،چون ضأزهگرفتن ،امربهمعرأف
أ نه از منکر ،ضفتن به زياض اماكن مرذهب أ شررك دض مراسرم تاسروعا أ
عاشوضا ،كمتر توجه م كنند أ دض ضفتاضهاي ازقبیل نمازخواندن ،قرآنخوانردن
أ شرك دض نماز جما ع  ،تفاأ چندان با جوانان غیردانشجو أ مردم عرادی
نداضند .ساير يافتهها برحسب أيژگ های فردی أ خرانوادگ أ تحصریل نیرز
تفاأ هاي ضا میان اينگرأهها نشان داد.
كرماله أ تبريزی ( )1388دض برضس أَعی التزام دانشرجويان دانشرگاه
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دض پژأهش خداياضیفرد ( )1385مشخص شد كه میانگین نمرههای نگرش

قم أ آزاد اسالم قم أ نشانههای دينداضی ،به اين نتیجه ضسیدند كره أَرعی
دين داضی نشانگر پراكندگ دضخوضتوجه میرزان پايبنردی آنران بره جنبرههای
گوناگون دينداضی اس  .بهطوضیكه پاسخگويان دض جنبههای باأضهای دين أ
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اخالق أ تکلی،های فردی ،بیشترين نمرره أ دض عباد هرای جمعر  ،احکرام
سیاس  ،تنظیم شعائ ر دين أ مشاضك دين  ،كمترين نمره ضا گرفتند .مهراب زاده
( ) 1389دض مقايسۀ نگرش مذهب أ سالم ضأان دانشرجويان دخترر أ پسرر
دانشگاه آزاد اسالم  ،أاحد بهبهان دضياف كه بین نگرش مرذهب دانشرجويان
دختر أ پسر تفاأ معناداضی أجود داضد؛ أل بین سالم ضأانر دانشرجويان
د ختر أ پسر تفاأ معناداضی مشاهده نکرد .صرادق أ همکراضان ( )1389دض
برضس ر أَررعی نگرررش مررذهب أ سررالم ضأان دض دانشررجويان دانشررگاه
علومپزشک مازندضان نشان دادند كه میزان نگرش مرذهب دخترران بیشرتر از
پسران اس أ توجه به أَعی اجتماع أ فرهنگ دضجهر اضتقرای نگررش
مذهب پسران َرأضی اس .
سبکضأ ( ) 1389دض تحقیق نشان داد كه میزان نگرش دين موجود میران
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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دختران دانشجو با میزان نگرش دين موجود میران پسرران دانشرجو متفراأ
اس  .به سخ ن ديگر ،نگرش دين دانشرجويان دخترر دض دانشرگاه تهرران از
نگرش دين دانشجويان پسر آن َعی ،تر اس  .همچنرین ،برا افرزايش میرزان
تحصیال فرد ،نگرش مذهب َرعی،تر م شرود .كشراأضز ( )1390گرزاضش
م دهد كه ازنظر متغیرهای جمعی شرناخت  ،برین نگررش دينر دانشرجويان
تفاأ أجود داضد ؛ برای مثال ،نگرش دينر دانشرجويان دانشرکدۀ ادبیرا أ
علوم انسان از دانشجويان مهندس أ همچنین نگرش دين دانشجويان متأهرل
از دانشجويان مجرد قوی تر اس  .آقابابراي أ همکراضان ( )1391دض برضسر
میزان خوداضزيابی اسرالمی دانشرجويان دض دانشرگاه اصرفهان دضيافتنرد كره
میانگین همۀ مؤلفههاي خوداضزيابی  ،بیشتر از حد متوسط اس  .بین هريک از
مؤلفرههای خوداضزيراب ضابطرۀ مثبر أ معنراداض أجرود داشر  .میرانگین

خوداضزياب اسالم دض زنان بیشتر از مرردان ،دض مقطرع كاضشناسر بیشرتر از
مقاطع تحصیال تکمیل أ دض دانشجويان ضشته های الهیا أ ضأان شناسر
بیشتر از ساير ضشتهها بود .همچنین ،بین ديدگاههای افرراد برحسرب ضشرته أ
مقطع تحصیل تفاأ مثب أ معناداض أجود داش .
ضجال ( )1391دضياف كه نگرش مذهب دانشجويان دض تمام ابعاد دينر ،
بسیاض قوی أ نگرش مذهب دختران دانشجو بهطوض معناداضی بریش از پسرران
اس  .همچنین ،بین متغیرهای سن أ ضشتۀ تحصیل با نگرش مرذهب اضتبراط
معناداض آماضی أجود داضد .نوضبخش ( )1393دضياف كه میان نوم دانشرگاه أ
أجود داضد .دض مقابل ،ضابطۀ معناداضی میان نگرش به دين أ ضشتۀ تحصیل أجرود
نداضد؛ اما میان بُعد ضفتاضی نگرش به دين أ ضشتۀ تحصیل ضابطه أجود داضد .نمررۀ

بُعد ضفتاضی نگرش بره ديرن دض میران دانشرجويان علومانسران  ،بیشرتر از سراير

ضشتههاس  .همچنین ،يافتهها نشران داد كره هرچنرد میران ترمهرای حضروض دض
دانشگاه أ نگرش به دين ضابطه أجود داضد ،اين ضابطه عموم وا بسیاض َعی ،اس .
میلر أ همکراضان ( ) 2000دض پرژأهش خرود بره ايرن نتیجره ضسریدند كره
نوجوانان كه مذهب نیستند أ نمرههرای كمر دض انردازهگیری میرزان فعالیر
مذهب بهدس م آأضند ،دض مقايسه با نوجوانران داضای سرطح براالتر فعالیر
مذهب  ،بیشتر دچاض مصرف مواد مخدض م شوند .ضيچاضد أ همکراضان ()2000
دض مطالعه ای نشان دادند كه افزايش حضوض دض كلیسا به كاهش مصرف الکرل أ
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نوم سکون دض زمان تحصیل أ همۀ جنبههای نگرش بره ديرن ،ضابطرۀ معنراداضی

كوكايین میان گرأه نمونره منجرر شرده اسر  .مريرل أ همکراضان ( )2005دض
پژأهش خود نشان دادند كه عوامل نظیرر فراأانر حضروض دض كلیسرا ،سرطح
باالی دينداضی دض اع ضای خرانواده أ أالردين أ فراأانر بحثهرای مرذهب

175

خانوادگ  ،اثر بازداضندگ دض مقابل مصرف مواد دض نوجوانان أ جوانران داضد.
اسمی ( ) 2003دض تحقیق خود نشان داد كره مرذهب أ نگرشهرای مرذهب ،
ازطريق برقراضی نظم اخالق أ تعیرین قاعردههای اجتمراع  ،مصررف مرواد
مخدض أ بهبودی از آن ضا تح تأثیر قراض م دهد .مطالعه بیرمن ( )2009نشران
داد كه ضأيکرد دين فقط پیشبین كنندۀ سالم ضأانشرناخت اسر ؛ بره ايرن
صوض كه ضأيکرد مذهب دضأن با سطح باالتر سرالمت أ ضأيکررد مرذهب
پايین با سطح سالمت أ ضأيکرد ضأانشناخت پايینتر اضتباط داضد.
بههرحال ،باتوجهبه مبان نظری أ پژأهش بیانشده ،اين پژأهش دض صدد
اس كه نگرش های مذهب دانشجويان ضا برضس أ اضزياب كند أ دضيابرد كره
أَعی نگرش مذهب دانشجويان چگونه اسر ؟ آيرا میران نگررش مرذهب
دانشجويان برحسب أيژگ های جمعی شناخت  ،مانند جنس ،مقطع تحصیل ،
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ضشتۀ تحصیل أ  ...تفاأ معناداضی أجود داضد يا خیر؟
روش تحقیق
ازآنجاكه هدف پژأهش حاَر ،برضس أ اضزياب أَعی موجود نگرش دين
دانشررجويان اسرر  ،نرروم تحقیررق ازنظررر هرردف ،كرراضبردی أ ازنظررر اجرررا،
توصیف پیمايش از نوم مقطع اسر  .جامعرۀ آمراضی ايرن پرژأهش شرامل
دانشجويان دانشگاه آزاد خرمآباد دض سال تحصیل  1392تا 1393أ به تعرداد
 13هزاض نفر اس كه برا اسرتفاده از فرمرول حجرم نمونرۀ كروكران أ بره ضأش
نمونهگیری تصادف طبقهای ،متناسب با حجم 145 ،نفر بهعنوان نمونره انتخراب
شدند .برايناساس17 ،دانشجوی علومپايه 65 ،دانشرجوی علومانسران أ 63
دانشجوی مهندس بهعنوان نمونه انتخاب شدند.

دض ايررن پررژأهش بررهمنظوض اضزيرراب آزمررودن أ جمررعآأضی دادههررا از
پرسشنامۀ سنجۀ دينداضی استفاده شد .پرسشنامۀ سنجۀ دينداضی مسلمانان
بهأسیلۀ سراجزاده ( ،1377بهنقل از :شريف  )1381 ،أ براساس مدل گرالک أ
استاضک ( )1965با اسالم ،به أيژه اسالم شیع تطبیق داده أ متناسب شده اس .
اين پرسشنامه شامل  26پرسش اس كه چهاض بُعد دينداضی ،يعن اعتقرادی،
تجرب  ،پیامدی أ آيین ضا م سنجد .بُعد اعتقادی به باأضهاي ناظر اسر كره

انتظاض م ضأد ،پیرأان آن دين به آنها اعتقاد داشته باشند؛ مانند اين باأض كه دض

ضأحان  ،همچون خداس ؛ مانند اين گزاضه كه گاه احساس مر كنم بره خردا
نزديک شدهام .بُعد پیامدی يا آثاض دين ناظر به تأثیر باأضها ،ضفتاضها ،تجربهها
أ دانش دين بر زندگ ضأزمرۀ پیرأان آن دين اس ؛ مانند ايرن گرزاضه كره برا

پديدۀ ب حجاب بايد با قاطعی مباضزه كرد .بُعد آيین يا اعمال دين كه شرامل
اعمال مشخص  ،همچون عباد  ،نمراز ،شررك دض آيینهرای دينر خراص،
ضأزهگر فتن أ ...اس ؛ مانند گزاضۀ هرچند أق يک براض ،بررای خوانردن نمراز
جماع به مسجد م ضأم.
نمره گذاضی دض اين پژأهش بر مبنرای مقیراس پرند دضجرهای لیکرر برا
ال مخالفم تعیین شده
ال موافقم ،موافقم ،نظری نداضم ،مخالفم أ كام و
گزينههای كام و
اس  .همچنین ،ضأاي پرسشنامه بهصوض محتواي  ،توسط متخصصان تأيیرد
شد .پاياي پرسشنامۀ نگرش مذهب بهطوضكل  0/81أ به تفکیک ،برای بُعرد
اعتقادی  ،0/77تجرب  ،0/82پیامدی  0/85أ بُعد آيین  0/73برآأضد شد كه
حاك از پاياي ابزاض اندازه گیری اس أ معناداض اس  .تجزيه أ تحلیل دادههرا
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ضأز قیام به اعمال ما بهدق ضسیدگ م شود .بُعد تجرب يا عواط ،دين بر
عواطف ناظر اس كه دضبرداضندۀ احساسا مربوط به داشتن ضابطه با جوهری
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دض سررطح اسررتنباط َ ،ررريب همبسررتگ پیرسررون أ آزمررون  tمسررتقل أ t
تکنمونهای ،با استفاده از نرمافزاض  ،SPSSنسخۀ  18انجام شد.
یافتهها
 .1یافتههای توصیفی

براساس گرأه نمونه 38/6 ،دضصد گرأه نمونه ،دانشجويان دختر أ 61/4دضصد
پسررر بودنررد .از میرران ايررن تعررداد 83/4دضصررد كاضشناس ر أ 13/8دضصررد
كاضشناس اضشد أ  2/8دضصد دض مقطع دكتری بودند .بیشتر افراد معدل بین 14
تا  16أ  16ترا  18داشرتند43/4 .دضصرد دانشرجويان دض ضشرتههای فنر أ
46/8دضصد دض ضشتۀ علومانسان أ بقیه دض ساير ضشتهها دضحالتحصیل بودند.
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 .2یافتههای استنباطی
 .1 .2نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خرمآباد چگونه است؟

جدول  :1مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان براساس میانگین فرضی ()3

تعداد

میانگین

اعتقادی

145

4/47

Df
144

t
12/9

sig
0/000

متغیر
تجرب

145

4/42

144

84/5

0/000

پیامدی

145

4/3

144

73/9

0/000

آيین

145

4/4

144

68/3

0/000

جرردأل  1نشرران داد كرره میررانگین هريررک از مؤلفررههای نگرررش مررذهب
دانشجويان بیش از حد متوسط ( )3اس أ فرض ادعرای پژأهشرگر معنراداض

اس  .بیشترين میانگین ،مربوط به مؤلفۀ اعتقادی ،به میزان  4/47بود .آزمون t
نشان داد كه میانگین هريک از مؤلفهها دض سطح خطای 0/05معناداض اس .
 .2 .2آیا بین نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تفاوت وجود دارد؟

جدول  :2مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر

متغیر
نگرش

دختر

56

4/7

مذهب

پسر

89

4/29

2/86

0/016

جدأل  2نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان دختر از دانشرجويان پسرر
بیشتر اس  .آزمون  tنشان داد كه اين تفاأ دض سطح  0/05معناداض اس .
 . 3 .2آیااا بااین نگاارش مااذهبی دانشااجویان مقاااطع گوناااگون آموزشاای دانشااگاه
تفاوت وجود دارد؟

جدول  :3مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان مقاطع گوناگون
تعداد

میانگین

F

sig

متغیر

كاضشناس

121

4/24

0/98

0/41

كاضشناس اضشد

20

4/21

دكتری

4

4/35

145

4/24

كل
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تعداد

میانگین

t

Sig
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جدأل  3نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان دكتری بیشرتر از دأ مقطرع
ديگر اس ؛ اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس .
 .4 .2آیا بین نگرش مذهبی دانشجویان با معادل هاای گونااگون آموزشای دانشاگاه
تفاوت وجود دارد؟

جدول  :4مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان معدلهای گوناگون
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متغیر

تعداد

میانگین

كمتر از 14

9

4/1

 14تا 16

73

4/22

 16تا 18

44

4/33

 18تا20

18

4/21

كل

145

4/27

F

0/21

sig

0/81

جدأل  4نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان با معردل  16ترا  18كمر
قوی تر از ساير دانشجويان اس ؛ اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس .
 .5 .2آیا بین نگرش مذهبی دانشجویان رشتههاای گونااگون آموزشای دانشاگاه آزاد
تفاوت وجود دارد؟

جدول  :5مقایسۀ نگرش مذهبی دانشجویان رشتههای آموزشی

تعداد

میانگین

متغیر
علومپايه

17

4/22

انسان
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جدأل  5نشان داد كه نگرش مرذهب دانشرجويان ضشرتههای علومانسران

نتیجه
نهادهای آموزش  ،از جمله دانشگاهها أ مراكز آموزشعال كشروض نم تواننرد
نسب به ضشد أ پرأضش نگرشهای مذهب أ دين دانشجويان ب اعتنا باشرند؛
زيرا مهمترين هدف آموزشعال  ،تالش دضجه ظرفی سرازی أ فراهمكرردن
تجربهها أ فرص های الزم برای آضاسرتگ اضزشر أ اخالقر دانشرجويان أ
دضأن كردن اضزشهای دين دض آنهاسر  .بنرابراين ،باتوجهبره اهمیر ايرن
موَوم ،پژأهش حاَر دض صدد بود كره نگرشهرای مرذهب دانشرجويان ضا
برضس أ اضزياب كند .يافته های پرژأهش نشران داد كره میرانگین هريرک از
مؤلفه های نگرش مذهب دانشجويان بیشتر از حد متوسرط ( )3اسر أ فررض
ادعای پژأهشگر معناداض بود أ تأيید شد .همچنین ،بیشترين میانگین مربوط به
مؤلفۀ اعتقادی أ به میزان  4/47بود .سراجزاده ( )1377نیز به اين نتیجه ضسرید
كه دانشآموزان دض دأ بُعد اعتقادی أ عاطف قویتر أ دض دأ بُعد ديگرر ،يعنر

بُعد آيین أ پیامدیَ ،عی،تر هستند.
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بیشتر از دأ گرأه ديگر اس ؛ اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس .
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ابراهیم ( )1386دضياف كه دض بیشتر دانشجويان دانشگاه اصفهان گرايش
دين أجود داضد أ دانشگاه بر افکاض أ اعمال دين حدأد نیمر از دانشرجويان
تأثیر گذاشته اس  .همچنین ،حبیبزاده ( )1384دضياف كره میرزان پايبنردی
دانشجويان به جنبرههای گونراگون ديرنداضی أاضيرانس دضخوضتروجه داضد؛
بهطوضیكه پاسخگويان دض جنبه های باأضهای دينر أ اخرالق أ تکلی،هرای
فردی ،بیشترين نمره أ دض عباد های جمع أ فردی دانش دين  ،كمترين نمره
ضا گرفتند .كرماله أ تبريرزی ( )1388بره ايرن نتیجره ضسریدند كره أَرعی
دين داضی ،نشانگر پراكندگ دضخوضتوجه میرزان پايبنردی بره ابعراد گونراگون
ديررنداضی اس ر  .بهطوضیكرره پاسررخگويان دض باأضهررای دين ر أ اخررالق أ
تکلی ،های فردی ،بیشترين نمره أ دض عباد هرای جمعر  ،احکرام سیاسر ،
تنظیم شعائر دين أ مشاضك دين  ،كمترين نمره ضا گرفتهاند.
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پژأهش علوی ( )1385نشران داد كره نگررش دينر دانشرجويان دض بُعرد
شناخت  ،عاطف  ،پی امدی أ ضفتاضهای دين دض حد مطلوب اس  .همچنین ،اين
پژأهش نشان داد كه دانشجويان به ضأز قیام أ حسابرس به اعمال أ ضفتراض
معتقدند .آنان بر اين باأضند كه قررآن كرالم خداأنرد اسر أ هرچره م گويرد
حقیق محض اس أ اين دنیای پر از ظلم ،با ظهروض حضرر مهردی پرر
ازعدل أ داد خواهد شد .همچنین آنان معتقدند ،كس كه به خردا ايمران داضد از
ِ
اغلرب
مرگ نم هراسد أ بدأن باأضهای دين زندگ پوچ أ ب هردف اسر .
اأقا  ،اين افراد برای خواندن نماز جماع به مسجد م ضأند ،با مسجد محرل
يا مؤسسرههای اسرالم ديگرر همکراضی م كننرد ،دض جشرنهای مرذهب أ
عزاداضیها كه دض مساجد أتکیهها برگزاض م شود ،شرك م كننرد .همچنرین،
هرگاه اين افراد به حرم يک از امامان أ األیا م ضأند ،احساس معنوي عمیق

به آنها دس م دهد أ دض همره حرال از خداأنرد م ترسرند أ بررای جبرران
گناهان از خداأند م خواهند كه توفیق توبه يابند .آنران معتقدنرد كره ضهبرران
سیاس بايد كاضدان أ مذهب باشند أ با پديدۀ ب حجاب بايد با قاطعی مباضزه
أ دضباضۀ خريدأفرأش مشرأبا الکل بايد سخ گیری كرد.
عل ضشديافتگ جنبه های تجرب أ اعتقادی نسب به پیامدی أ آيینر دض
دانشجويان اين اس كه باأضهای دين نسب به اعمال مذهب كه جنبۀ بیرأن
أ اجتماع داضند ،بیشتر ضأاج داضد؛ ازاينضأ ،ممکرن اسر افرراد بره برخر
باأضهای خاص مذهب ايمان داشته باشند؛ اما آنها ضا بهصوض اعمال مذهب
قراض داد كه ابعاد اعتقادی أ تجرب  ،بیشتر به موَوعا نظری مربوط هستند أ
ابعاد پیامدی أ آيین با موَوعا عمل دينداضی مرتبطانرد .همچنرین ،برین
همۀ مؤلفه های نگرش مذهب دانشجويان دانشگاه ،ضابطۀ مثب أ معناداض أجود
داش  .بیشترين اضتباط بین مؤلفۀ نگرش اعتقادی أ تجرب به میزان  0/35بود.
اين بدين معناس كه هرقدض تجربههای دين دض جوانان عرادی بیشرتر شرود،
باأضهای دين آنان نیز افزايش م يابد .دضأاقع ،جوانان با انجام بیشتر آيینهای
دين  ،تجربههای دين بیشتری نیز م يابند أ بیشتر جرذب مرذهب م شروند.
همچنین ،هرقدض بُعد پیامد دين جوانان قویتر باشد ،بهنوبرۀ خرود ،باأضهرا أ
تجربههای دين آنان ضشد بیشتری م يابند أ برعکس.

آزمون نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان دخترر از دانشرجويان پسرر
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كه ازنظر اجتماع پذيرفته شده اس  ،نشان ندهند .اين نکته ضا نیز بايد مردنظر

بیشتر اس ؛ يعن دختران ازلحاظ نگرش مذهب دض سطح باالتری قراض داضنرد.
بهنوع م توان گف كه جنس دض نگرش مذهب دانشجويان تأثیرگذاض اسر .
باتوجهبه نتايد بهدس آمده ،الزم اس كه دس اندضكاضان فرهنگ دانشگاه ،به
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اضتقای سطح نگرش مذهب دانشجويان ،بهأيژه دانشجويان پسر توجه جردی
كننرد .آزاد اضمکر ( ،)1391مهرابر زاده ( ،)1389ظهروض أ تروكل (،)1382
زكوی ( ،)1387نجف ( ،)1382صادق أ همکاضان ( ،)1389سبکضأ ()1389
أ ضجال ( )1391نیز دض پژأهش خود دضيافتند كه نگرش مذهب دانشرجويان
دختر ،بهطوض معناداضی بیش از پسران اس .
تحلیل أاضيانس نشان داد كه نگرش مذهب دانشجويان دكتری بیشتر از دأ
گرأه ديگر اس ؛ اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس أ بهنوع م تروان
گف كه مقطع آموزش آنچنان دض نگرش مذهب دانشجويان تأثیرگذاض نیس .
اما آقاباباي أ همکاضان ( )1391دضيافتند كه میرانگین خوداضزيراب اسرالم
دانشجويان دض مقطع كاضشناس بیشرتر از مقراطع تحصریال تکمیلر اسر .
سبکضأ ( )1389نیز دض پژأهش نشان داد كه برا افرزايش میرزان تحصریال ،
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نگرش مذهب كمتر م شود .همچنین ،آزمون تحلیرل أاضيرانس نشران داد كره
نگرش مذهب دانشجويان ضشتههای علومانسان  ،بیشتر از دأ گرأه ديگر اس ؛
اما اين تفاأ ازنظر آماضی معناداض نیس  .بهنوع م توان گف كه ضشرتههای
گوناگون آموزش دض نگرش دان شجويان تأثیر ناچیزی داضد .كشراأضز ()1390
نشان داد كره نگررش دينر دانشرجويان دانشرکدۀ ادبیرا أ علومانسران از
دانشجويان مهندس قویتر اس .
خداياضیفر ( )1385دضياف كه میانگین نمرههرای نگررش مرذهب میران
طلبههای حوزۀ علمیۀ قم ،بهطوض معناداضی باالتر از میانگین نمرههای نگررش
مذهب میان دانشرجويان دانشرگاه صرنعت شرري ،أ دانشرگاه تهرران اسر .
آقاباباي أ همکاضان ( )1391دضيافتند كه میرانگین خوداضزيراب اسرالم دض
دانشجويان ضشرتههای الهیرا أ ضأانشناسر  ،بیشرتر از سراير ضشتههاسر .

همچنین ،نوضبخش ( )1393دضياف كه ضابطۀ معناداضی میان نگرش بره ديرن أ
ضشتۀ تحصیل أجود نداضد؛ اما میران بُعرد ضفتراضی نگررش بره ديرن أ ضشرتۀ
تحصیل ضابطه أجود داضد أ نمرۀ بُعد ضفتاضی نگرش به دين میران دانشرجويان

علومانسان باالتر از ساير ضشته هاس  .آزمون تحلیل أاضيرانس نشران داد كره
بین نگرش مذهب دانشجويان با معدلهای گوناگون آموزش  ،تفاأ معنراداض
أجود نداضد .بهعباضت دانشرجويان برا معردلهای گونراگون ،نگررش مرذهب
يکسان داضند أ فرض ادعای پژأهشگر معناداض نشد.
طرفداضان زيادی میان جوانان جامعۀ ما پیدا كند؛ ازاينضأ ،انجام پژأهشهرای
كاضبردی أ آسیبشناخت دضاينخصروص ،بسریاض َررأضی اسر أ بايرد از
ضاهکاضهررای بهدسرر آمدۀ علمرر أ كرراضبردی ،اسررتفادۀ عملیررات شررود.
بهدس آأضدن شناخت دضس از أيژگ های جروان امررأزی أ نیازهرای اأ أ
همچنین عرَۀ خوانش صحیح أ مبتن بر اصول ثاب اسالم از دين بره أی،
از جمله كاضهای مهم اس كه بايرد دض برنامرهضيزی آموزشر أ پرأضشر أ
فرهنگ كالن أ ُخرد مدنظر قراض گیرد .بهدس آأضدن اعتماد جوان أ برقرراضی
ضابطۀ دضس با اأ اصل ترين محروض برخروضد برا جروان دض فراينرد تربیتر أ
شیوههای ايجاد باأضپذيری دين اس  .ازايرنضأ ،بايرد دض اجررای شریوههای
باأضپذيری دين صبوض برود أ برهدأض از تعصربها أ احسراسهای نادضسر ،
حرف های هرچند ناخوشايند أی ضا شنید أ دض بستر امن أ همهجانبۀ فرهنگر
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رزضقأبررق ،هیجران أ لرذ محوض غررب ،م توانرد
فرهنگ مرادیگرا ،پ ُ َ

أ اجتماع أ تربیت  ،أی ضا ياضی كررد ترا بهترر بینديشرد أ بهترر احسراس أ
انتخاب كند أ ضاه سعاد دنیرا أ آخرر  ،يعنر دينمرداضی أ خرداخواه ضا
سرلوحۀ خود دض زندگ قراض دهد.
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پیشنهادهای تحقیق
 .1نتايد نشان داد كه أَعی نگرش مذهب دانشجويان ،نسبت وا مطلوب اسر ،
ال
ال مطلوب فاصله داضد .ضسیدن به أَرعی كرام و
اما تا ضسیدن به أَعی كام و
مطلوب ،مستلزم توجه أ تالش جدیتر مسیوالن فرهنگر دض دانشرگاهها ،دض
زمینۀ اضتقای سطح نگرش مذهب دانشجويان اس  .البته اين پرژأهش مردع
كمكاضی مسیوالن دض زمینۀ مذهب يا فرهنگ نیس ؛ اما معتقد اس كه سرطح
فعالی أ يا كیفی أ دامنۀ تالشها بايد گستردهتر شود .بنابراين ،برای تعیرین
آثاض فعالی های مذهب أ فرهنگ  ،نیازمند پژأهش جامعتر هستیم تا آثاض اين
فعالی ها بر نگرش مذهب دانشجويان سنجیده شود.
 .2برضس نشان داد كه سطح نگررش مرذهب دانشرجويان دخترر از پسرر،
دانشررجويان دكتررری از دانشررجويان كاضشناس اضشررد أ كاضشناسرر أ نیررز
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دانشجويان علومانسان از دانشجويان مهندس براالتر اسر  .بنرابر مطالعرا
انجامشده ،الزم اس كه مسیوالن دانشگاهها ،از جمله معاأن هرای فرهنگر
دانشگاهها ،به اضتقای سطح نگرش مذهب دانشجويان ،بهخصوص دانشجويان
پسر أ دانشجويان كاضشناس اضشد أ كاضشناسر أ نیرز دانشرجويان مهندسر
توجه جدی نشان دهند.
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تهران أ دالل های آن بررای نظريرۀ سکوالضشردن» ،نمايره پرژأهش ،ش،8
ص 105تا .120

 .15شريف  ،طیبه ،1381 ،برضس ضابطۀ نگرش مذهب برا افسرردگ  ،سرالم
عموم أ شکیباي دض دانشرجويان ،پاياننامرۀ كاضشناس اضشرد دانشرگاه آزاد

اسالم اهواز.
 .16صادق  ،محمدضَا أ ديگران« ،1389 ،أَعی نگرش مذهب أ سرالم

ضأان دض دانشررجويان دانشررگاه علومپزشررک مازنرردضان» ،مجلررۀ دانشررگاه
علومپزشک مازندضان ،ش ،20ص.75
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 .17طالب  ،ابوتراب« ،1380 ،عملکرد د ين دانشجويان أ نمادهرای دينرداضی
دض میان دانشجويان دختر» ،فصلنامۀ پژأهش ،س ،5ش ،20ص 77تا .96

 . 18ظهوض ،علیرَا أ عل توكل « ،1382 ،نگررش مرذهب برین دانشرجويان
دانشگاه علومپزشک » ،اضمغان دانش ،س 7ش ،28ص 45تا .53
 .19عثمرران نجررات  ،محمررد ،1367 ،قرررآن أ ضأانشناسرر  ،مشررهد :بنیرراد
پژأهشهای اسالم آستان قدس ضَوی.
 .20علوی ،حمیدضَا « ،1385 ،نگررش أ ضفتراض دينر دانشرجويان دانشرگاه
شهیدباهنر كرمان» ،مطالعا ضأانشناس تربیت  ،س ،5ص 15تا .34
 .21غیاثونررد ،احمررد« ،1386 ،برضسرر أَررعی ضفتاضهررای دينرر دض بررین
دانشجويان» ،فصلنامۀ مطالعا مل  ،ش ،2ص 126تا .144
فلسفه ،ص 7تا .24
 .23كرماله  ،نعم ه ّال أ علیرَرا تبريرزی« ،1388 ،برضسر أَرعی الترزام
دانشجويان به ابعاد أ نشانههای دينداضی» ،پژأهشنامرۀ علوماجتمراع  ،س،3

ش ،2ص 55تا .72
امرال ، 1390،ضابطۀ بین طبقۀ اقتصادی أ اجتماع دانشرجويان أ
 .24كشاأضز ،ه ّ
نگرش مذهب آنها» ،مجلۀ اخالق حرفهای ،س ،5ش ،2ص 9تا .14

 .25ملکیان ،مصطف  ،1382 ،معنوير ؛ گروهر اديران ،سرن أ سکوالضيسرم،
تهران :انتشاضا صراط.
 .26مهراب زادۀ هنرمند ،مهناز« ،1389 ،مقايسۀ نگرش مذهب أ سالم ضأان

دانشجويان دختر أ پسر دانشگاه آزاد اسالم أاحد بهبهان» ،مجلۀ ضأانشناس
أ دين ،ش ،6ص 34تا .51
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 .22قراملک  ،محمدحسن« ،1389 ،تأمل دض كاضكرد دين» ،فصلنامۀ حکم أ

 .27نجف  ،محمود ،1382 ،برضس ضابطۀ كاضاي خرانواده أ دينرداضی ،هوير
دانش آمرروزان دختررر أ پسررر پايررۀ سرروم متوسررطۀ شررهر تهررران ،پاياننامررۀ

كاضشناس اضشد ،دانشگاه عالمهطباطباي .
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،  ترجمرۀ فرؤاد ضأحران، ضأانشناس ديرن،1384 ، كاضل گوستاأد، يونگ.28
. انتشاضا فرانکلین:تهران
 «برضسرر ضابطررۀ نگرررش دينرر بررا ابعرراد،1389 ، مهرردی، سرربکضأ.29
،11 ش،5 س،  مجلۀ تربیر اسرالم،»شخصیت دض دانشجويان دانشگاه تهران
.203  تا189ص
 «ضابطررۀ متغیرهررای دانشررگاه أ نگرررش،1393 ، يررونس، نرروضبخش.30
،3 س، فصلنامۀ مطالعا أ تحقیقرا اجتمراع دض ايرران،»دانشجويان به دين
.60  تا33 ص،1ش
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متوسطۀ دوم شهرستان سقز
كمال سلیم

*

چکیده
ضابطه بین ديرنداضی أ
اين پژأهش پژأهش بنیادی اس كه هدف آن شناخ
ت
جامعه ما جامعهای دينر
سالم ضأان دض شهرستان سقز اس  .باتوجهبه اينکه
ت
ضابطه آن با جنبههای گونراگون زنردگ  ،از جملره
اس أ شناخ دينداضی أ
ت
سالم ضأان ازلحاظ آسیبشناس اهمی داضد ،اين تحقیق م تواند دض كمرک
به جوانان مؤثر باشد .ابزاضهرای استفادهشرده دض ايرن پرژأهش عباض انرد از:
نامه سالم ضأان .دض ايرن پرژأهش دادههرای
نامه دينداضی أ پرسش ت
پرسش ت
أسیله ضأشهای آماض توصیف َ ،ريب همبستگ أ  ...تجزيه أ
بهدس آمده به
ت
تحلیل شد .ضأشهای آماضی نشان دادند كه بین متغیرهای پیشبینر أ مرالک
استفادهشده ضابطه أجرود داضد  .همچنرین ،نترايد نشران دادنرد كره ضابطرههای
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معناداضی بین دينداضی أ اختاللهای ضأانر أجرود داضد .عالأهبرراين ،نترايد
تحلیل نشان دادند كه بُعد اعتقادی أ آيین دينداضی ،بیشترين نقش ضا دض تعیین

اختاللهای ضأان داضند.
واژگان کلیدی

دينداضی ،اختاللهای ضأان  ،سالم ضأان  ،دانشآموزان.
طرح مسئله
دض سالهای اخیر ،دين بهعنوان يکر از متغیرهرای بسریاض مرؤثر برر ضفتراض أ
حال های ضأان  ،توجه بسیاضی از متخصصان أ ضأانشناسان ضا به خود جلب
كرد .پژأهشهای متعدد نشان دادهاند كه آنچه انسران امررأزی ضا بیشرتر ضنرد
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م دهد ،خأل أجودی أ احساس ب هدف أ ب معناي دض زندگ اس (علمر ،
 .)1380همین احساس پوچ أ ب هدف كه دضأاقع  ،ناش از فراموشر خردا
به عنوان مبدأ أ مقصد زندگ اس  ،سبب شده اس كه انسان امرأزی هنگرام
كه به پايان زندگ م انديشد ،آينده ضا تاضيک أ مربهم ببینرد أ از آن بهراسرد.
حالآنکه دين با فراهم كردن نظام فکری أ عقیردت منسرجم دض چهراضچوب
مبدأ أ معاد ،أاقعی های زندگ ضا برای انسان فهمپذيركرده أ باعث م شود كه
فرد احساس هدفمندی أ معناداضی دض اين جهان داشته باشد.
تأثیر اضزش ها أ باأضهای مذهب دض سالم ضأان افراد دض پرژأهشهرای
گوناگون برضس شده اس  .دض مطالعهای نشان داده شد كره باأضهرای مرذهب ِ
قوی اثر ضأان مثبت دض فرد ايجاد م كنرد كره دض اضتقرای بهداشر ضأان أی
مؤثر اس  .همچنین ،باأضهای مذهب سالم افراد ضا افرزايش م دهرد أ برین

ضابطره مسرتقیم أجرود داضد (كونیرگ أ
مذهب أ قردض انطبراق برا محریط
ت
همکاضان .)1380 ،دض پژأهش كه آضين ( )1380انجام داده ،مشخص شرد كره
بین دينداضی با خشنودی كه از مؤلفههای ضأاندضست اسر نیرز ،همبسرتگ
مثب أ معناداض أجود داضد أ همچنین دينداضی با افسردگ  ،همبستگ منف أ
معناداض داضد .پژأهشهای متعددی نیز بر تأثیر سازههای دين بر سرالم ضأان
تفاأ معناداضی ازلحاظ اَطراب خصیصهای ديده شد .دانشجويان كه میرزان
توكل آنها بسیاض بود ،نسب به گرأه ديگر بهمراتب ،اَطراب كمتری ضا تجربره
مطالعه ديگرری ،همبسرتگ
م كردند (غباضیبناب أ خداياضی فرد )1380 ،دض
ت
مثب أ معناداضی بین ضأزه أ سالم ضأان مشراهده كردنرد .دض ايرن پرژأهش
معلوم شد كه ضأزه داضی باعث كراهش عاليرم اَرطراب أ افسرردگ أ بهبرود
عملکرد اجتماع افراد م شود (قهرمان أ ديگران.)1380 ،
دينداضی از ضاههای گوناگون موقعی بهزيست ضأان ضا فرراهم م كنرد؛ از
جمله ايجاد سبک زندگ صحیح ،جلب حماي های اجتماع  ،انجام ضفتاضها أ
آيین های مذهب  ،دادن انسجام به عقیده أ فکر انسان أ دادن معنرا بره زنردگ .
زمینه نقش مذهب أ فعالیر هرای مرذهب دض
باأجود پژأهشهای فراأان دض
ت
مطالعره نقرش آخرر أ معراد برهعنوان يکر از
سالم أ بهداشر ضأان ،از
ت
مقالره حاَرر برضسر نقرش
سازههای اصل دين غفل شرده اسر  .هردف
ت
باأضهای آخر نگرانه أ التزام به آنها دض سالم ضأان اس  .مفهروم سرالم
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تأكید م كنند .دض مطالعهای ،بین گرأه های دانشجوي با توكل زياد أ توكل كم،

ضأان يا سالم ضأانشناخت  ،جنبهای از مفهوم كل سالم جسم أ ضأان أ
اجتماع اس  .باأجود تالش هاي كه پیشرگامان سرالم ضأانر دض جهران،
بهمنظوض تأمین هرچه بیشتر سالمت انسانها انجام دادهاند ،هنوز معیاض محکم

195

برای تعري ،أ تعیین مصداق كامل سالمت ضأان دض افراد أجود نداضد .پرس از
جنگ جهان األ ،توجه به سالم فکر أ ضأان دض برخ دانشکدههای اضأپرا،
به تدضيد متداأل شد ،تا آنجا كه دض سرال  ،1944دض نروزده كشروض اضأپراي أ
امريکاي جمعی های طرفداض بهداش ضأانر شرکل گرفر  .پرس از جنرگ
جهان دأم أ برمالشدن ضأيردادهای أحشر انگیز آن ،فیلسروفان ،پزشرکان،
كاضشناسان ،مربیران تعلیمأتربیر  ،دانشرمندان ،ضأحانیران أ متفکرران علروم
اجتماع  ،با تأكید بر كیفی ضأابرط افرراد بشرر ،بره موَروم سرالم فکرر أ
بهداش ضأان توجه جدی أ عمیق كردند.
دض سال  1948با شرك نمايندگان  48كشوض ،از جمله ايرران «فدضاسریون
جهان سالمت فکر» دض لندن تأسیس شد .دض اين فدضاسیون مقرض شد كره هرر
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كنگره جهان سالم فکر با حضوض نمايندگان كشروضها أ
چهاض سال يک باض،
ت
ضابطره فررد برا خرانواده أ اجتمرام أ
با هدف برضس موَوعا مربروط بره
ت
مشکال زندگ مدضن ماشین أ  ...برگزاض أ ايرن موَروعا دض آن برضسر
شود .سالم ضأان عالأهبر بدن سالم ،به محیط أ اأَام زنردگ سرالم نیراز
داضد .اينکه محیط أ عوامل گوناگون آن ،چگونه بر سراختاض أ سرالم ضأانر
فرد تأثیر م گذاضند أ فرد با چه شریوهای برا كشرمکشهای محیطر مبراضزه
م كند ،موَوع اسر كره هريرک از ضأيکردهرای گونراگون ضأانشناسر
باتوجهبه ديدگاه اختصاص خود به آن پرداختهانرد .همچنرین ،هريرک از ايرن
شریوه
ضأيکردها ماهی انسان أ نیرأی انگیزشر أ سرالم ضأانر اأ ضا بره
ت
خاص تبیین كردهاند .بهعنوان مثال ،برخ از اين ضأيکردها ،سالم ضأانر ضا
فرايندی مستمر دانسته اند أ برخ ديگر آن ضا دض قالرب هنجاضهرا أ پیررأی از
آداب اجتماع جس أجو أ گرأه ديگر به هر دأ جنبه توجه كردهاند .بررای

نمونه ،ضأانپزشک أ ضأانشناس بالین دض آسیبشناس ضأان بر اصل انسان
بهنجاض تأكید كردهاند أ بهنجاضی يا سالم ضأان ضا معادل «نبود عاليم بیماضی»
پنداشتهاند .دضحال كه أَعی كنون ضأانشناس جهان ،حاك از توجه شايان
ضأانشناسان به مفهوم سالم ضأان دض قرالب أضای بهنجراضی أ نبرود عاليرم
بیماضی اس (خداضحیم .)1374 ،
دضباضه مذهب
اندازه يک قرن داضند .دض سالهای اخیر ،پژأهشهای ب شماضی
ت
ت
أ سالم ضأان انجام شده اس  .اين پژأهشها بهطوضكل نشران دادهانرد كره
اضتباط مثب برین مرذهب أ سرالم ضأان أجرود داضد .برهنظر م ضسرد كره
باأضهای مذهب م توانند آثاض مثب يا منف بر سالم ضأان بگذاضنرد أ بسرته
برره ديرردگاه های مررذهب شررخص ،ضأيرردادهای مشررابه دض زنرردگ افررراد ،برره
ال متفاأ مدنظر قراض م گیرند ( شاملو أ نجا  .)1378 ،دض ايرن
شیوهای كام و
ضابطرره میرران متغیرهررای نگرررش دينرر بررا سررالم ضأان میرران
مقالرره
ت
مقاله حاَر گام
دانشآموزان دبیرستان أ پیشدانشگاه برضس شده اس  .ت
ره نگرررش دينر بررا سررالم ضأان ر اسر  .ايررن
دضجهر پ بررردن برره ضابطر ت
موَوم به اين دلیل انتخاب شرد كره برضسر نقرش ديرن دض سرالم ضأان از
دهه اخیر ،به آن بسیاض توجه شرده اسر  .دض ايرن
موَوعات اس كه دض چند ت
پژأهش م خواهیم بدانیم كه آيا نگرش دين دض سالم ضأان ترأثیر بسرزاي
داضد أ باعث تقوي آن م شود؟ اين پژأهش ضأی  100نفرر از دانشآمروزان
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پژأهش های مربوط به مذهب أ شخصری أ سرالم ضأان گسرترهای بره

دختر دبیرستان انجام شد .براأجود پژأهشهرای فراأانر كره حراك از اثرر
مثب دين بر سالم ضأان اس  ،افراد ديرنداضی ديرده م شروند كره سرالم
ضأان كاف نداضند.
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پژأهشررگران تعري،هررای متعررددی از ديررن بیرران كردهانررد أ دض پرر
برضسرر آثرراض نگرشهررای دينرر افررراد بررر أَررعی آنهررا بودهانررد.
دضاين میرران ،آلپرروض دأ نرروم نگرررش دين ر ضا مشررخص كرررد كرره عبرراض
اس از :گررايش دينر دضأنگررا أ نگررش دينر برأنگررا .اأ معتقرد برود
افراد با جهر گیری بیرأنر  ،بیشرتر دض پر بهدسر آأضدن مقرام أ موقعیر
اجتماع هستند؛ امرا دض مقابرل ،افرراد داضای جهر گیری دضأنر  ،عالقرهای
دضأن به دين داضنرد أ آن ضا تمرام أ كمرال دض زنردگ خرود اجررا م كننرد.
از ديرردگاه سررازمان بهداشرر جهرران  ،سررالمت مجموعررهای از حال هررای
ضفرراه كامررل جسررمان أ ضأان ر أ اجتمرراع تعريرر ،شررده اس ر  .موَرروم
سررالمت از برردأ پیرردايش انسرران مطرررح برروده ؛ امررا هرگرراه از آن سررخن
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برهمیان آمرده اسر  ،عمومر وا بُعرد جسررم آن دضنظرر گرفترهشررده أ بره بُعررد
ضأان آن كمتر توجه شده اس (سازمان جهان بهداش .)1990،

براساس آماض ،حدأد  52میلیون نفر از مردم جهان دض سنهای مختلر ،،از
بیماضیهای شديد ضأان ضند م برند أ  250میلیون نفر بیماضی خفیر ،ضأانر
داضند .دض ايران نیز براساس داده های موجود ،اين آماض از ساير كشروضها كمترر
زمینره بهنجراضی أ سرالم
نیس (سرلطانیان أ همکراضان .)174 :1383 ،دض
ت
ضأان م توان گف كه يک از عوامل بسیاض مهم كه دض شکلگیری شخصری
آدم نقش داضد ،مذهب أ دينداضی اس  .انسان از ابتدای تولد تا هنگام مرگ
مقوله دين دضاضتباط اس أ ضشد أ تکامل ضأان أ اجتماع آدم ضيشره دض
با
ت
أَعی دينداضی اأ داضد .بنابراين ،أَرعی ديرنداضی يکر از موَروعا
بسیاض مهم اس كه دض شکلگیری شخصی أ سالم ضأان افراد نقش مهم
ايفا م كند (حسین .)159 :1381 ،

مذهب دض فرد نگرش مثبت نسب به دنیا ايجراد م كنرد أ اأ ضا دض مقابرل
ضأيدادهای ناگواض زندگ  ،مثل فقر يا بیماضی ياضی م كند .همچنین ،مذهب به
دهنده
زندگ فرد معنا أ هدف م دهد .داشتن معنرا أ هردف دض زنردگ نشران
ت
سالم ضأان اس أ باعث افزايش تواناي فرد دض انجام كاضها م شرود .افرراد
مذهب با حوادث ترأماتیک زندگ كه پرذيرفتن نیسرتند ،ضاحر تر سرازگاض
ديگران ،احساس آزادی شخص بیشتری م كنند (كوئنیرگ .)2004 ،دض سرال
 ،1990حدأد  5میلیون نفر دض جهان براثر انوام گوناگون آسیبها جان خود ضا
از دس دادهاند كه بیشتر اين مرگ ها میان جوانان بروده اسر  .دض ايرن گررأه
زمره ده دلیرل اصرل مررگ
سن خودكش أ جناي أ خشون  ،بهترتیب دض
ت

مقولره سرالم ضأانر افرراد
بهشماض م ضأند كه اين ضأيدادها نیز كمأبیش با
ت
مرتبطاند (نوضباال أ همکاضان  .)24 :1380 ،دض پژأهشهای ديگر كشروضهای
جهان ،میزان شیوم اختاللهای ضأان  ،بین  10ترا 41دضصرد دض نوسران بروده
اس (سلطانیان أ همکاضان.)174 :1383 ،
پژأهشهای آزمايش انجامشده بهمنظوض تعیرین نروم بهزيسرت ضأانر دض
طول حیا هر فرد ،پیوسته از مذهب ،بهعنوان أيژگ َرأضى برراى سرالم
مطلوب نام بردهاند .فرانکل أ هوي ( )1994أ يلکروک أ همکراضان ()1999
دضباضه  155مرد ،فعالی مذهب دضأنر  ،مثرل
گزاضش دادند كه دض برضس شان
ت
ضابطره
دعاكردن أ خواندن كتاب مقدس ،بهطوض معناداضى با ضَاي از زنردگ
ت

ضابطه مثب بین مذهب أ به زيست ضأان عموم دض طول پیوسرتاض
مثب داضد.
ت
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م شوند .مذهب باعث ايجاد امید دض فرد م شرود أ افرراد مرذهب نسرب بره

پیرشدن انسان آشکاض اس  .جنکینز ( )1999بر اهمی مذهب براى افرراد پیرر
تأكید كردند أ اصراض أضزيدند كه بايد پیرىشناسان نشان دهند كه آگاه ِ بیشتر
از مذهب ،عامل مهم دض بهبود سالمت اس  .پژأهشگران ديگر به اين نتیجره
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ال برا بهزيسرت دض
ضسیدهاند كه باأضها أ ضفتاضهاى سنّت يهودىمسیح احتما و
زندگ آينده ضابطره داضد (بوضبانرک1992 ،؛ كونیرگ1991 ،؛ 1993؛ لروين أ
كاترز .)1998،جانسون ( ) 1995دض پژأهش اهمی خوب پیرشدن ضا ازطريق
نتیجره
مطالعه اهمی مذهب دض زندگ افراد مسن برضسر كررد .أی بره ايرن
ت
ت
قطع ضسید كه مذهب دض زمان كه امید انسان از همهجا قطع م شود ،به افرراد
مسن امید م دهد.
دضباضه شیوم اختاللهرای ضأانر دض منراطق
دض ايران گزاضشهای فراأان
ت
گوناگون داده شده كه اين آماض از 12.5دضصرد دض يرزد ترا 23.84دضصرد دض
صومعهسرا متغیر بوده اس  .البته دض طرح مل ِ برضسر سرالم أ بیمراضی دض
نامه  GHQ-28میرزان اختاللهرای ضأانر ضا دض
ايران كه با استفاده از پرسش ت
افراد بیش از  15سال تعیین كررد ،شریوم اختاللهرای ضأانر دض كرل كشروض
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21دضصد به دس آمد كه بیشترين شیوم ايرن اخرتالال دض اسرتان كردسرتان،
يعن 39.1دضصد بوده اس (نوضباال أ همکاضان .)90 :1380 ،برهنظر م ضسرد
كه عوامل گوناگون دض برأز اختاللهای ضأان جوانان مؤثر اس كه از جملره
م توان به أَعی دين داضی آنان اشاضه كررد .بنرابراين ،آنچره دض ايرن مقالره
ضابطه دين أ میزان مذهب بودن با سالم ضأان أ تأثیر آن برر
برضس م شود،
ت
أَعی سالم ضأان جوانان اس .
سالمت أاژهای اس كه دض نگاه نخس  ،بهنظر م ضسرد تعرير ،آن آسران
أاژه
اس ؛ اما اين أاژه برای هركس معنای بسیاض متفاأت داضد .معنرای لغروی ت
ضابطه طوالن داشتهاند أ
سالمت  ،كاملبودن اس  .سالمت أ مذهب با يکديگر
ت
هماكنون نیز دض بسیاضی از فرهنگهرا براهم مرتبطانرد (شرريدان أ ضادماشرر،
ال دض مکتب اسالم سالمت ضأان با عنروان
1992؛ بهنقل از :يعقوب  .)1374 ،مث و

ضشد بهكاضضفته كه بهمعنای قائم بهخودبودن ،هرداي  ،نجرا  ،صرالح أ كمرال
اس (حسین 1371 ،؛ بهنقل از :يعقوب  .)1374 ،مازن ( ) 1995معتقرد اسر
كه سالمت مفهوم نسربت وا انعطافپرذيری اسر أ ممکرن اسر آن ضا منحصرر وا
ِ
مفهوم نبودن بیماضی أ نراتوان دضنظرر گرفر أ يرا آن ضا بهصروض
بهعنوان
نامه سازمان جهران بهداشر () 1948
مثب ترين حال  ،مانند آنچه دض اساس ت
ضأان أ اجتماع أ تنها به نبودن بیماضی يا ناتوان اطالق نم شود» (يعقروب ،
 .)1374پولما أ پندلتون ( )1991دض امريکا مطالعهای ضا برا شررك  560نفرر
ضابطه مرذهب بودن برا احسراس سرالمت انجرام دادنرد .دض ايرن
برای برضس
ت
مطالعه فراأان نمازخواندن أ َاعمرال عبرادی أ َاشرکال گونراگون عبراد برا
معیاضهای سنجش مذهب بسیاضی برضس شد .تحلیل عرامل ِ پرانزده فعالیر
مذهب مشخص كرد كه چهاض نوم عباض كه سه عباض آن كالم أ چهراضم
مراقبهای بود ،برا احسراس سرالم ضابطره داضنرد .همچنرین ،دأ بُعرد عبرادی
كننرده
دين بودن ،يعن فراأان نمازخواندن أ اعمرال دينر  ،بهتررين پیشبین
ت
احساس سالمت بودند.
ضابطره برین
مطالعه جانسون ،دأيله ،الضی أ مالینز ( )1989دض امريکرا،
دض
ت
ت
دين بودن أ احساس تنهاي میان افراد مسن برضس شد .اين مطالعه نشران داد
كه مشاضك ِ بیشتر دض جنبههای اجتماع مذهب  ،بسیاض بیشرتر از مشراضك دض
اضتباط های گوناگون خانوادگ أ دأستان با احساس تنهاي نکردن ضابطه داضد.
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آمده اس  ،تعري ،كرد« :سالمت عباض اس از حال كامرل ضفراه جسرم ،

ضابطره آن ضا برا ضفتاضهرای
كونیگ أ هاضألد ( )1988میزان اَطراب مررگ أ
ت
مذهب برضس كردند .كسان كره باأضهرای دينر داشرتند أ دض موقعی هرای
پراسترس بهعباد م پرداختند ،بهخصوص آنان كه سنشان بیش از  75برود،
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نسب به آنهاي كه باأضهای مذهب نداشتند أ دض انجام اعمرال آن كاهرل بودنرد،
ال ترس از آن نداشتند .همچنین ،آزمودن هاي كره
كمتر از مرگ م ترسیدند يا اص و
از ضفتاضهای دين دض مقابله با موقعی های دشواض زندگ استفاده م كردنرد ،برهنظر
م ضسید كه بسیاض كاض آن ضا با اَطراب مرگ أ ترس از آن سازگاضی داشتند .ايرن
مطالعه نشان داد كه چنین ضفتاضهای سازش شناخت برای اشخاص سالمند مرريض
أ ناتوان كه منابع حمايت كم أ كنترل كم بر محیط داضند ،مناسب اس .
شريل أ الضسون ( ) 1988با برضس افررادی كره دچراض سروختگ شرديد
شدهبودند ،دضيافتند كه دضمانهای مذهب أ قویكردن باأض به خداأند ،بهبودی
سريعتر بیماضی ضا دض با گرأه شراهد برهدنبال داضد (احمردی ابهرری .)1375 ،
مقاله پژأهش اضزشمند خود ،با عنروان «جايگراه
كسم أ پیترسون ( )1985دض ت
ايمان دين دض بهداش ضأان » نتیجه م گیرند كه ايمان به خداأند أ باأض دين
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دض دأضههای دشواض أ تحملناپذير ،از جمله ضأياضأي با بیماضیهرای سرخ
بدن به انسان آضامش م بخشد (أيلتز .)1988 ،آنان دض پژأهش بالین خود از
كاهش میزان دضد دض بیماضان كه از دضدهرای شرديد بردن ضنرد م برنرد أ از
مراسم دين أ اعتقاد به شفاده خداأند بهره م برنرد ،يراد م كننرد (أيلترز أ
كريدض1988 ،؛ بهنقل از :احمدی ابهری .)1375 ،پژأهشها نشان م دهند كره
افزأن بر آثاض مثب ايمان به خداأند أ باأض به قدض اأ دض دضمان بیماضیهرای
جسم أ ضأان  ،تأثیر مراسم أيژه دض دضمان مذهب اهمیر داضد ( كرواكل أ
مکنا1986 ،؛ بهنقل از :احمدی ابهری.)1375 ،
سالم ضأان حال موفقی آمیز دض عملکرد ضأان اس كه به افراد تواناي
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سازش يافتگ أ سازگاضی أ كناضآمدن با مشکال أ پريشان ها ضا م دهرد أ
باعث شادی آنان م شود (دادستان .)1387 ،ازآنجاي كه دانشآموزان ،قشرری

ضابطه بین ديرن أ
جوان أ پويا دض جامعه هستند ،پژأهشگر قصد داضد با برضس
ت
سالم ضأان أ تأثیر آن ها بر سرالم ضأان جوانران ،گرام مفیرد دض ايرن ضاه
برداضد أ برای پوياي هرچه بیشتر اين گرأه از جامعه ،كمک هرچند ناچیز بره
آنان كند .امرأزه دأ عامل مهم موجب شده اسر كره عالمران تعلیمأتربیر أ
ضأانشناسان أ جامعه شناسان ،بازنگری دين أ ادبیا دين ضا َرأضی بداننرد.
80دضصد جوانان احساس م كنند كه به ايمان دين نیازمند هسرتند .همچنرین،
دض پژأهش كه توسط كزديا أ همکاضان ( ،)2010با عنوان «ترديدهای مذهب
أ سالم ضأان دض نوجوانان أ جوانان» صوض گرف  ،نتايد بره دسر آمده از
آن ،همبستگ مثبت ضا بین ترديدهای مذهب دض سطوح گوناگون ايمان مذهب
با اَطراب أ افسردگ نشان داد .دض أاقع ،هرچه افراد ازلحراظ اعتقراد دينر
خود ضا قوی كنند ،سالم ضأان بهتری خواهند داش .
ضابطره برین گرايشهرای دينر أ سرالم ضأان
هدف كل تحقیق ،برضس
ت
اس  .دضأاقع ،هدف از اين تحقیق پاسخ به اين پرسش اس كه آيا گرايشهای
مذهب تأثیری بر سالم ضأان داضد يرا خیر؟آيرا برین گرايشهرای دينر برا
سالم جسمان دانشآموزان ضابطه أجود داضد؟ آيا بین گرايشهای دينر برا
میزان اَطراب دانشآموزان ضابطه أجود داضد؟ آيا بین گرايشهرای دينر برا
میزان كنش اجتماع دانشآموزان ضابطه أجود داضد؟ آيا بین گرايشهای دين
با میزان افسردگ دانشآموزان ضابطه أجود داضد؟
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دض سال های آخر قرن بیسرتم ،آمراض نشران داد كره دض دانشرگاههای امريکرا،

روش تحقیق
جامعه آمراضی مردنظر دض
ضأش پژأهش حاَر از نوم توصیف پیمايش اس .
ت
متوسطه دأم دض شرهر سرقز دض سرال تحصریل
اين تحقیق دانشآموزان دختر
ت
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 1393تا  1394هستند .به منظوض دستیاب به گرأه آزمودن كه امکران تحلیرل
آماضی مناسب ضا فراهم سازد ،بهصوض كل  100نفرر از دانشآمروزان دخترر
شهر سقز به ضأش نمونهگیری تصادف ساده انتخاب شدند.
ابزار تحقیق
پرسشنامۀ دینی
اين پرسشنامه ضا خداياضیفرد أ همکاضان دض خرداد 1378تهیره كردنرد .ايرن
پرسشنامه نگرش سند نوم لیکر أ شامل چهل پرسش اس كه افراد به هرر
ال مروافقم دض
ال مخالفم دض سوی منف أ كرام و
پرسش برمقیاس پندگزينهای كام و
سوی مثب پاسرخ م دهنرد .تهیهكننردگان پرسرشنامه شراخصهای پايراي
مطالعه مقدمات األ أ دأم محاسبه كردهاند .دض هر
أضأاي پرسشنامه ضا دض دأ
ت
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دأ نوب َ ،رايب شاخص پايراي أ ضأاير پرسرشنامه دض سرطح مطلروب أ
نامه
باالي گزاضش شده اس (خداياضیفرد .)1378 ،همچنرین ،دض پايران پرسرش ت
چهاضپرسش  ،خودسنج كل اَافه شده اسر كره دض آن پاسرخدهندهها میرزان
مذهب بودن خود ضا ازنظر خودشان ،خانواده ،همکالس ها ،آشنايان ،استادان ،افرراد
ال
ال مرذهب ترا كرام و
ال غريبه دض مقیاسر پندگزينرهای از كرام و
غیرآشنا أ افراد كام و
نامه خودسرنج كلر برا هردف افرزايش
غیرمذهب اضزياب م كنند .اين پرسرش ت
نامه اصل به آن اَافه شده اس .
دضست أ دق پاسخهای افراد به پرسش ت
نمرهگذاری
نمرهگذاضی پرسشنامه براسراس پاسرخهای آزمودن هرا بره مرواد گونراگون
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ال مروافقم
ال مخالفم تا چهاض برای كام و
آن أ دض مقیاس پندتاي از صفر برای كام و
انجام م شود.

پرسشنامۀ سالمت عمومی 1گلدبرگ )(GHQ

نامه سالم عمروم ضا بررای تشرخیص اختاللهرای ضأانر
گلدبرگ پرسش ت
غیرسايکوتیک دض مراكز دضمان أ جامعه طراح أ تدأين كرده اسر (فتحر
آشتیان أ داستان  .)1388 ،اين پرسشنامه شامل چهاض مقیاس فرع اس كه
دض هريک از آنها هف پرسرش قرراض داضد .عنوانهرای مقیراس فرعر ايرن
كنش اجتماع  ،عاليم افسرردگ  .گلردبرگ أ هیلیرر( )1979همبسرتگ برین
نامه سرالم عمروم أ چکلیسر
دادههای بهدس آمده از اجرای دأ پرسش ت
عاليم ضأان ) (SCL-90ضأی  244نفر آزمرودن ضا برهمیزان  ./78گرزاضش
كردهاند .آتشافرأز (َ )1386ريب پاياي كرل ايرن پرسرشنامه ضا برا ضأش
آلفای كرأنباخ  0/92أ پاياي خردهمقیاسهای نشانههای بردن  ،اَرطراب أ
ب خواب  ،ناسازگاضی اجتماع أ افسردگ ضا بهترتیب  0/93 ،0/80 ،0/71أ
 0/78گزاضش كرده اس  .همچنین ،ضأاي همگراي ايرن آزمرون برا مقیراس
 SCL-90برابر با  0/87گزاضش شده اس (عالي أ پوزش.)1389 ،
یافتههای پژوهش
فرضیۀ نخست« :بین نگرش مذهب أ سرالم جسرمان دانشآمروزان ضابطره
أجود داضد».
برای آزمودن اين فرَیه از ضأش همبستگ پیرسون استفاده شرده أ نترايد
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پرسشنامه عباض اند از :عاليم جسمان  ،عاليم اَرطراب أ اخرتالل خرواب،

بهدس آمده دض جدأل  1نشان داده شده اس .
1.GENERAL HEALTH QUESTION.
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H0 : r  0

H1 : r  0

جدول  :1ضریب همبستگی بین نگرش دینی و سالمت جسمانی

متغیرها

نگرش دين أ سالم جسمان

تعداد

ضریب همبستگی
)(r

سطح معناداری
((sig

100

-0/041

0/681

همانگونهكه دض جدأل  1ديده م شود ،بین نگررش دينر أ بُعرد سرالم

جسمان دانش آموزان سقز ،همبستگ منف أ دض حد پرايین أجرود داضد؛ امرا
باتوجهبه سطح معنراداضی آزمرون آمراضی  p=0كره بیشرتر از  0/05اسر ،
م توان گف َ ،ريب همبستگ محاسبهشده ،معناداض نیس أ قابلی تعمیم بره
فرَیه پژأهش تأيید نشد.
جامعه آماضی برضس شده ضا نداضد .نتیجه اينکه
ت
ت
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

فرضیۀ دوم « :برین نگررش مرذهب أ عاليرم اَرطراب أ اخرتالل خرواب
دانشآموزان ضابطه أجود داضد».
برای آزمودن اين فرَیه از ضأش همبستگ پیرسون استفاده شرده أ نترايد
بهدس آمده دض جدأل  2نشان داده شده اس .

H1 : r  0

جدول  :2ضریب همبستگی بین نگرش دینی و عالیم اضطرابی و اختالل خواب
دانشآموزان دختر
متغیر H
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H0 : r  0

نگرش دين أ عاليم اَطراب أ
اختالل خواب

تعداد

ضریب همبستگی
)(r

سطح معناداری
((sig

100

)*(-0/215

0/031

همانگونهكه دض جدأل  2ديده م شود ،بین نگرش دين أ عاليم اَطراب أ
اختالل خواب دانشآموزان همبستگ منف أ دض حد پرايین أجرود داضد؛ امرا
باتوجهبه سطح معناداضی آزمون آماضی  p=0كه كمتر از  0/05اس  ،م توان
جامعره
گف َ ،ريب همبستگ محاسبهشده ،معناداض اس أ قابلی تعمریم بره
ت
فرَیه پژأهش تأيید شد.
آماضی برضس شده ضا داضد .نتیجه اينکه
ت

أجود داضد».
برای آزمودن اين فرَیه از ضأش همبستگ پیرسون استفاده شرده أ نترايد
بهدس آمده دض جدأل  3نشان داده شده اس .

H1 : r  0

H0 : r  0

جدول  :3ضریب همبستگی بین نگرش دینی و کارکرد اجتماعی دانشآموزان

متغیرها

نگرش دين أ كاضكرد
اجتماع

تعداد

ضریب همبستگی
)(r

سطح معناداری
((sig

100

-0/171

0/032

همانگونهكه دض جدأل  3ديده م شود ،بین نگرش دين أ كاضكرد اجتماع
دانشآموزان همبستگ منف أ دض حد پايین أجود داضد؛ اما باتوجهبره سرطح
معناداضی آزمون آماضی  p=0كه كمتر از  0/05اس  ،م توان گفر َ ،رريب
جامعره آمرراضی
همبسرتگ محاسبهشرده معنرراداض اسر أ قابلیر تعمرریم بره
ت
فرَیه پژأهش تأيید شد.
برضس شده ضا داضد .نتیجه اينکه
ت
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فرضیۀ سوم« :بین نگرش دين أ كراضكرد اجتمراع دانشآمروزان ضابطره
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فرضیۀ چهارم« :بین نگرش دين أ میرزان افسرردگ دانشآمروزان ضابطره
أجود داضد».
برای آزمودن اين فرَیه از ضأش همبستگ پیرسون استفاده شرده أ نترايد
بهدس آمده دض جدأل  4نشان داده شده اس .

H1 : r  0

H0 : r  0

جدول  :4ضریب همبستگی بین نگرش دینی و میزان افسردگی دانشآموزان

متغیرها

نگرش دين أ میزان افسردگ

تعداد

ضریب همبستگی
)(r

سطح معناداری
((sig

100

)*(-0/230

0/021

همانگونهكه دض جدأل  4ديده م شود ،بین نگرش دين أ میزان افسردگ ،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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همبستگ منف أ دض حد پايین أجرود داضد؛ امرا باتوجهبره سرطح معنراداضی
آزمون آماضی  p=0كه كمتر از  0/05اس  ،م توان گف َ ،رريب همبسرتگ
جامعه آماضی برضس شرده ضا داضد.
محاسبهشده معناداض اس أ قابلی تعمیم به
ت
فرَیه پژأهش تأيید شد.
نتیجه اينکه
ت
نتیجه
ضابطه دين داضی أ سرالم ضأان دض شهرسرتان سرقز
هدف اين تحقیق شناخ
ت
ضابطره آن
جامعه ما جامعهای دين اس ؛ ازاينضأ ،شناخ ديرنداضی أ
اس .
ت
ت
با جنبه های گوناگون زندگ  ،از جملره سرالم ضأان ،ازلحراظ آسیبشناسر
اهمی داضد .دينداضی از ضاههای گوناگون م تواند موقعی بهزيست ضأانر ضا
فراهم آأضد؛ از جمله با ايجراد سربک زنردگ صرحیح ،جلرب حماير هرای

اجتماع  ،انجام ضفتاضها أ آيین های مذهب  ،دادن انسجام به عقیده أ فکر انسان
دضبراضه نقرش مرذهب أ
أ دادن معنا به زندگ  .باأجود پژأهشهرای فرراأان
ت
مطالعه نقش آخرر أ معراد
فعالی های مذهب دض سالم أ بهداش ضأان ،از
ت
مقالره حاَرر
بهعنوان يک از سازههای اصل دين غفل شرده اسر  .هردف
ت
برضس نقش باأضهای آخر نگرانه أ التزام به آنها بر سالم ضأان اس .
ضابطه منف أ معناداضی أجود نرداضد .يافترههای ايرن برضسر برا
دانشآموزان
ت
يافتههای تحقیق سررداض پوضگرودضزی ( ،)1376جلیلونرد ( ،)1380صرولت أ
همکرراضان ( )1380أ نیررز قهرمرران أ همکرراضان ( )1380همخرروان داضد .دض
برضضس حاَر اضتباط میان میزان ديرنداضی برا اَرطراب أ اخرتالل خرواب
دانشآموزان نیز منف أ معناداض اس  .يافتههای اين برضس نیرز برا يافترههای
تحقیررق سرررداضپوض گررودضزی ( ،)1376جلیلونررد ( ،)1380سررهراب أ سررامان
( )1380أ صررولت أ همکرراضان ( )1380همخرروان داضد .همچنررین ،دض ايررن
پژأهش اضتباط میان میرزان ديرن داضی برا اخرتالل دض كاضكردهرای اجتمراع
دانشآموزان منف أ معناداض اس كه با يافتههای تحقیق سرداض پروض گرودضزی
( ،)1376جلیلوند ( ،)1380سهراب أ سامان ( )1380أ قهرمران أ همکراضان
يافته اين پژأهش ايرن اسر كره برین میرزان
( )1380همخوان داضد .آخرين ت
دينداضی أ افسردگ دانشآموزان دبیرسرتانهای شراهد نیرز ضابطره منفر أ
معناداض اس كه با يافتههای تحقیق آضين ( ،)1378البرزی أ سرامان (،)1380
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ايرن برضسر نشرران داد كره میرران میررزان ديرنداضی بررا عاليررم جسررمان

جهررانمیری أ همکرراضان ( ،)1380خسرررأپوض أ سرراضدأئ ( ،)1380سرررداض
پوضگودضزی ( ،)1376جلیلوند ( ،)1380سهراب أ سامان ( ،)1380صرولت أ
همکاضان ( )1380أ قهرمان أ همکاضان ( )1380همخوان داضد.
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کتابنامه

 .1آتشافرأز ،عسرکر ،1386 ،مقايسر ته سرالم عمروم  ،اسرترس شرغل أ
فرسودگ شغل معلمان مداضس استثناي أ عادی مقطرع ابترداي خوزسرتان،
نامه كاضشناس اضشد ضأانشناس تربیت  ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
پايان ت

 .2آضين ،خديجه ،1378 ،برضس ضابط ته دينداضی أ ضأاندضست ايرانیران مقریم
دأضه دكتری ،دانشگاه عالمهطباطباي .
نشده
كانادا ،پايان ت
ت
نامه چاه ت

ضابطره ضأان أ پايبنردی بره تقیردا
 .3جلیلوند ،محمدامین« ،1380 ،برضسر
ت
مذهب دض دانشجويان پزشک » ،همايش نقش دين أ بهداش ضأان  ،دانشرگاه
علومپزشک تهران.

 .4حسین  ،سیدضَا ،1381 ،برضس ضابط ته بین نگرش مذهب أ سرالم ضأان
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دانشرکده
نامه كاضشناس اضشرد،
دض دانشجويان پسر كوی دانشگاه تهران ،پايان ت
ت
ضأانشناس أ علومتربیت  ،دانشگاه عالمهطباطباي .
 .5خدا ضحیم  ،سیامک ،1374 ،مفهروم سرالم ضأانشرناخت  ،چ ،1مشرهد:
انتشاضا جاأدانفرد.

 .6خداياضیفرد ،محمد ،1386 ،گزاضش نهراي طررح پرژأهش تهیر ته مقیراس
اندازهگیری اعتقادا دين أ نگرشهای مذهب  ،دانشگاه شري.،
 .7خسرأپوض ،فرشید أ غالمرَا سادأئ « ،1380،برضسر ترأثیر اضزشهرای

مذهب دض طول مد دضمان بیماضان مبتال به افسردگ اساس » ،همايش نقرش
دين أ بهداش ضأان  ،دانشگاه علومپزشک تهران.
 .8دادستان ،پريرخ ،1387 ،ضأانشناس جناي  ،چ ،3تهران :سم .
 .9زاضم ،مهدی أ ديگران« ،1386 ،ضابط ته جه گیری دين (دضأن أ برأن ) أ
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چکیرده مقراال دأمرین همرايش
سرسخت برا سرالم ضأان دانشرجويان»،
ت
سراسری نقش دين دض بهداش ضأان.

 «برضس تأثیر ضأزهداضی،1380 ، شاهرخ أ همکاضان، سرداض پوضگودضزی. 10
 همرايش،»دض ماه مباضک ضمضان بر اضزياب فرد از سالم جسمان ضأان خود
. دانشگاه علومپزشک تهران، نقش دين أ بهداش ضأان
 «برضسر میرزان ترأثیر نگررش،1380،  نادضه أ سیامک سرامان،  سهراب. 11
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 دانشرگاه،  نقش ديرن أ بهداشر ضأانر،»مذهب بر بهداش ضأان نوجوانان
.علومپزشک تهران
 «برضسرر تررأثیر ضأزهداضی بررر،1380 ، محمررد أ همکرراضان،  قهرمرران. 12
 دانشرگاه،  همرايش نقرش ديرن أ بهداشر ضأانر،» أَعی سالم ضأانر
.علومپزشک تهران
13.kezdya ،A & et al (2010) Religious doubts and mental health
in adolescence and young adulthood: The association with
religious attitudes. Journal of Adolescence ،v 34 ،p. 39-47.
14.Koening HG. Religion (2004) spirituality, and medicine:
research Finding and implications for clinical practice .south
medy ; 194-200.
15.Larson DB, Sherrill KA, Lyons Js, craigie FC Jr(1992)
Thelma SB, Green world MA, et al. Associations between
dimensions of religious commitment and mental health reported
in the American. journal of psychiatry and archives of general
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ت
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عادی أ غیرأضزشکاض بهضأش نمونهگیری تصادف ساده أ أضزشرکاضان نخبره
ازطريق نمونه گیری دض دسترس انتخراب شردند .همچنرین ،بررای جمرعآأضی
نامه استانداضد هوش معنوی استفاده شد .نتايد اين پژأهش برا
دادهها از پرسش ت
استفاده از ضأشهای آمراض توصریف أ ضأشهرای آمراضی تحلیرل أاضيرانس
يکضاهه أ آزمون كرأسکال أالیس گرأههای مستقل بهدس آمد .نتايد نشران
داد كه بین هوش معنوی دانشآموزان أضزشرکاض نخبره أ أضزشرکاض عرادی أ
غیرأضزشکاض مقطع متوسطه تفاأ معناداضی أجود داضد ( .)p≥0/05همچنین،
تفاأ معناداضی بین خردهمقیاسهای هوش معنوی مشتمل بر دضک أ اضتبراط
هسرته دضأنر دض سره گررأه
سرچشمه هست أ زندگ معنوی با اتکرا بره
با
ت
ت
دانش آموزان غیرأضزشکاض أ أضزشکاض نخبه أ أضزشکاض عادی أجرود داشر
( .) p≥0/05دضمجموم ،اين پژأهش نشان داد ،هوش معنوی أ مؤلفرههرای آن
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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دض دانشآمرروزان أضزشررکاض نخبرره از أضزشررکاضان عررادی أ دانشآمرروزان
غیرأضزشکاض بهتر اس كه اين نتیجه تأيیدی بر تأثیر فعالی بدن أ قهرمان بر
هوش معنوی اس .
واژگان کلیدی
سرچشمه هست .
هوش معنوی ،أضزشکاض ،نخبه،
ت
طرح مسئله
دض سالهای اخیر ،مفهوم هوش فقط برهعنوان تروان شرناخت دضنظرر گرفتره
نم شود؛ بلکه به حوزههاي ديگر ،مثل هوش هیجان أ هوش طبیع أ هوش
أجودی گسترش يافته اس  .پس از گسترش مفهوم هوش به ساير قلمرأهرا أ
ظرفی ها أ تواناي های انسان أ بهخصروص مطرحشردن هروش هیجران دض

سازه جديدی ضا با عنروان هروش معنروی
ضأانشناس  ،ايمونز دض سال ،2000
ت
مطرح كرد .هوش مفهوم اس كه از ديرباز عالقهمندی به پژأهش أ تفحرص
دضباضه ابعاد أ أيژگ ها أ انوام آن بسیاض مشاهده شرده اسر  .هروش معنروی
ت
مجموعهای از تواناي ها برای بهرهگیری از منابع دنیاي أ معنوی اس  .مفهروم
تحلیل غرب از هوش ،بیشتر شناخت اس أ شامل پردازش دادهها م شرود؛
تجربه انسان ،از جمله شرناخ شرهود أ هیجران ضا دض اضتبراط يکپاضچره
أ
ت
دضبرم گیرد.
بهطوضكل  ،هوش باعث سازگاضی فرد با محیط م شود أ ضأشهای مقابله
با مشکال ضا دض اختیاض اأ قراض م دهد .همچنین تواناي شناخ مسیله ،بیران
ضاهحل پیشنهادی برای حوزههای گوناگون زندگ أ كش ،ضأشهای كاضآمرد
حرل مسرائل از أيژگ هرای افرراد براهوش اسر (كینرگ .)2009 ،يکر از
حیطه ضأانشناس أضزش  ،هوش معنوی اس كره
موَوعا مهم أ جالب دض
ت
تا به امرأز ،پژأهشهای چندان منسجم أ نظاممنردی بررای شرناخ أ تبرین
أيژگ ها أمؤلفه های آن ،دض مقايسه با ساير انوام هروش انجرام نشرده اسر
(ماضک .)1997،دض ادامه بايد گف كه مطرحشدن هوش معنروی ،ظرفی هرای
جديدی ضا دض ضأان شناس دين أ أضزش فراهم كرده اس (كینگ.)2009 ،
همانطوضكه بیان شد ،هوش معنوی كه دض پايان قرن بیستم به ادبیا علم
ضأانشناس أاضد شد ،قادض اس كاضكرد أ سازگاضی فرد ضا نسب بره محریط
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دضحال كه ضأيکرد تركیب شرق نسب به هوش أ مؤلفههای گوناگون عملکرد

اطراف پیشبین كند أ منجر به افزايش كاضاي أ اثربخشر دض سرطح ملر أ
فرامل شود .اين هوش به افراد فرص م دهد ،دض مقابل أاقعی های مادی أ
معنوی حساس باشند أ تعال خويش ضا هر ضأز دض البهالی اشریا ،مکرانهرا،
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اضتباطها أ نقشها جس أجو كنند .دض مقايسهای كه بین افرراد داضای هروش
معنوی زياد با افراد داضای هوش معنوی كم صوض گرف  ،معلوم شد كه افرراد
داضای هوش معنوی زياد ،أيژگ هاي  ،همچون عالقهمندی بره زنردگ آضام أ
دلنشین ،عشق به كاض أ زندگ  ،خالقی أ نوآأضی دض كسبأكاض ،خدم بره
انگیرزه
همنوعان أ أابستهنبودن به اطرافیان داضند .خالقی باعث م شرود كره
ت
پیشرف دض آنان افزايش يابد .زأهرر أ ماضشرال ( )2000معتقدنرد كره هروش
معنوی استعداد ذهن انسان اس كه آنها ضا دض كاضهای معنوی كمک م كند أ
استقام آن ها ضا دض انجام تکالی ،ضأزمره افزايش م دهد (زأهرر أ ماضشرال،
 .) 2000دضخصوص اضتباط هوش معنوی أ اخالق نیرز ذكرر ايرن مطلرب الزم
اس كه دا نستن مطالب أ قواعد اخالق  ،اضتباط مستقیم با هوش داضد؛ يعنر
هرقدض میزان هوش شخص بیشتر باشد ،فراگیریاش نیز بیشتر اسر أ هرقردض
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هوش كمتری داشته باشد ،از علم كمتری نیز برخوضداض اس  .دض تعري ،اخالق
گفتهاند ،اخالق جمع « ُخلق» اس أ ُخلق نوع تواناي ضأح اس كه باعرث
م شود انسان ،كاضها ضا بهآسان أ بدأن فکر انجام دهد.
اهمی أ َرأض طرح موَوم معنوي أ مذهب ،بهأيژه هوش معنوى ،از
جنبههای گوناگون دض عصر جديد احساس م شود .يک از اين َرأض ها دض
عرصه انسانشناس  ،توجه به بُعد معنوى انسان از ديدگاه دانشرمندان ،برهأيرژه
ت
كاضشناسان سازمان جهان بهداشر اسر كره برهتازگ انسران ضا موجرودى

زيست  ،ضأان  ،اجتماع أ معنوى تعري ،م كنند .دض ضاستاى اين جهر گیرى
معنوى أ به موازا برضسر ضابطره برین ديرن أ معنوير أ ديگرر مؤلفرههاى
زيس شناخت أ ضأانشناخت  ،مثرل فعالیر بردن أ سرالم جسرم أ ضأان،
گرأه از پژأهشگران برای تبیین بعض از مشاهدهها أ دادهها ،دضصدد تعري،

سازه هوش معنوى نیز يک از مفراهیم اسر كره دض
مفاهیم جديد بودهاند.
ت
حوزه دين أ معنوي مطرح شرده أ
عالقه جهان ضأانشناسان به
پرتو توجه أ
ت
ت
توسعه يافته اس  .پژأهشهای فراأان دضباض ته ساير جنبههرای هروش ،ماننرد
هوش هیجان أ حركت برای موفقی افراد دض زمینههای گوناگون انجام شرده؛
حیطه هوش معنوی أ فعالی أضزشر يرا أضزشرکاضان
اما پژأهش چندان دض
ت
نخبه أ عادی با غیرأضزشکاض مقطع متوسطه مقايسه أ برضس خواهد شد.
پیشینۀ پژوهش
أاتسون أ همکاضان ( ) 2005دض پژأهش نشان دادند كه أضزش أ فعالی بدن
نقش مهم دض حال های عرفان أ تجربههای معناي داضد (أاتسون أ نسرت ،
 .)2005ازطرف  ،ناسل ( ) 2004بیان كرد كه هروش معنروی برر تربیر افرراد
تأثیرگذاض اس  .بنابراين ،ازآنجاكه ِ
افراد با هوش معنوی زياد ،انعطافپذير أ دض
ضأياضأي با مشکال توانمند أ نسب به خويشتن بسیاض هوشریاضند ،م تروان
گف كه الهام از اضزشها ،أابستهنبودن به ديگران أ مقاأم دض برابر شیوهها أ
سن های معمول جامعه از أيژگ های افراد أضزشکاض اس  .هروش معنروی از
حیطه شرهودی
ضأابط فیزيک أ شناخت فرد با پیرامون خود فراتر ضفته أ أاضد
ت
أ متعال ديدگاه فرد به زندگ م شود .هوش معنوی به انسان ايرن توانراي ضا
م دهد كه اخالقیا ضا دض دضأن خود نهادينه كند .اين هروش زمینهسراز تمرام
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انجام نشده اس  .ازاينضأ ،دض اين تحقیق هوش معنوی دانشآموزان أضزشکاض

دضبرداضنرده باأضهرا أ هنجاضهرا أ
اصول اس كره مرا بره آنهرا معتقرديم أ
ت
اضزشهررای مررا دض فعالی هايمرران اس ر  .امرررأزه ،بررا گسررترش ضأزافررزأن
گونه أضزشها ،موَوم َرع،
أضزشهای حرفهای أ بهحاشیهضفتن ضأح بازی ت

217

اخالق دض أضزش نیز مطرح م شود .هوش معنوی بهدلیل پیوندش با معنا ،م
تواند به فرد توان تغییر أ تحول بدهد .همچنین ،هوش معنروی بره فررد كمرک
م كند كه با هیجان های موجود دض زندگ خود ،احساس ضَاي أ شرادكام
داشته باشد (كینگ.)2009 ،
دض ادبیا پژأهش ضأان شناسر أضزش بره نقرش موَروعا مرذهب أ
معنوی أضزشکاضان پرداخته نشده اسر ؛ امرا ضأانشناسر أجرودی يکر از
ضأيکردهای ضأان شناخت اس كه معنا أ معنوي أ مرذهب ضا دض هسرتههرای
مركزی انسان قراض م دهد .عظیم أ همکاضان ( )2014دض مقالهای برا عنروان
نخبره معلرول»
«اضتباط میان معنوي أ أيژگ های شخصیت دض أضزشرکاضان
ت
نشان دادند كه معنوي أ همدل دض معلوالن أضزشکاض دض مقايسه برا معلروالن
نتیجره پرژأهش حاَرر اسر
غیرأضزشکاض بیشتر اس أ اين يافتره مطرابق
ت
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(عظیم  .)2014 ،بهرأزی أ همکراضان ( )1392ضابطره برین هروش معنروی أ
دامنره سرن
پرخاشگری ضا دض بازيکنان فوتبال پسر دض گرأه سن نوجوان ،با
ت
 14تا  17سال دض تیمهای مس كرمان ،مس ضفسنجان ،فجرر سپاسر  ،فروالد
خوزستان أ استقالل اهواز برضس كردند .يافتههای آنان نشران داد كره هرچره
هوش معنوی بیشتر باشرد ،احتمرال پرخاشرگری أضزشرکاضان دض میردانهای
أضزش كمتر خواهد بود .همچنین ،دض اين پژأهش معلوم شرد كره همبسرتگ
نمره كل هوش معنوی أ خردهمقیاسهای هوش معنوی،
مثب أ معناداضی بین ت
توسرعه حالر
يعن تفکر انتقادی أجودی ،تولیرد معنر شخصر  ،آگراه أ
ت
آگاه  ،با تابآأضی أجود داضد .يافتههای اين تحقیق نیز حاك از اين اس كه
افرادی كه ازلحاظ هوش معنوی دض سطح باالي قرراض داضنرد ،دض موقعی هرای
سخ  ،تحمل بیشتری داضند (بهرأزی .)1392 ،دأدأ أ همکراضان ( )2015نیرز
دض مطالعهای دض افريقا نشان دادند كه اجرای آيینهای مذهب میران بازيکنران

نخبه فوتبال ،آمادگ های ضأان زيادی ،مانند كاهش ترس أ اَطراب ،كاهش
ت
آسیب أ بُرد بیشتر ضا بههمراه داضد.
روششناسی پژوهش
پژأهش حاَر ازنظر هدف ،كاضبردی أ داضای طررح پرژأهش عل ّ مقايسرهای
جامعه آماضی دض اين تحقیق ،تمام دانشآموزان ،يعن
پیش انجام نشده اس .
ت
 1649پسر دبیرستان های شهرستان قزأين هستند كه دض سال  1393تا 1394
مراجعره حضروضی أ توزيرع
به تحصیل مشرغول برودهانرد .دادههرای الزم برا
ت
پرسشنامهها بین دانشآموزان جمعآأضی شرد .ضأش نمونرهگیری بهكاضضفتره
دضبراضه
دضباضه أضزشرکاضان عرادی أ غیرأضزشرکاض ،ضأش تصرادف سراده أ
ت
ت
پايره األ شرامل تمرام
أضزشکاضان نخبه ،ضأش دض دسترس اس  .دضَرمن،
ت
ضشتهها أ پايههای دأم تا چهاضم شامل ضشتههای علومانسان أ علومتجرب أ
ضياَ فیزيک م شود .مبنای انتخاب  30دانشآمروز نخبره أ  30دانشآمروز
أضزشکاض عادی أ  30دانشآموز غیرأضزشکاض ،عضروي آنران دض تریمهرای
گوناگون أضزش بود .پس از انتخاب نمونه أ معرف پرسشگر ،پرسرشنامههرا
نامه
دض اختیاض آنان قراض گرف  .برای اضزياب متغیررهرای پرژأهش از پرسرش ت
عبدالزاده ( )1387استفاده شد.
هوش معنوی
هّ
عبدالزاده أ همکاضان ( )1387برا
نامه هوش معنوی دض ايران توسط
پرسش ت
هّ
 29عباض طراح شرد .دض چررخش أاضيمراكس دأ عامرل اصرل «دضک أ
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اس ؛ چراكه كاضهای مداخلهای دضخصوص أيژگ مربوط به هوش معنروی از

هسته
سرچشمه هست » با دأازده پرسش أ «زندگ معنوی يا اتکا به
اضتباط با
ت
ت
ضابطه همبستگ برین
(عبدالزاده.)1387 ،
دضأن » با هفده پرسش بهدس آمد
ت
هّ
نامه هوش معنوی جامع  83پرسش آمررام
عامل األ اين پرسشنامه با پرسش ت
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أ دضاير ( )2008به میزان  0/76دض سطح  0/01بهدس آمد .گويرههرای ايرن
ال موافقم
ال مخالفم ،مخالفم ،تا حدأدی موافقم أ كام و
ابزاض داضای گزينههای كام و
دامنه نمرههرا 29
نمره يک تا پند اس كه به ضأش لیکر نمرهگذاضی شد أ ت
با ت
تا  145اس (آمرام .)2008 ،همچنین ،نترايد برا اسرتفاده از ضأشهرای آمراض
توصیف  ،مانند فراأان  ،میانگین ،انحرراف اسرتانداضد أ ضأش آمراض اسرتنباط
تحلیل أاضيانس يکضاهه انجام شد.
یافتههای تحقیق
نتايد به دس آمده دضخصوص هروش معنروی أ زيرمقیراسهرای آن ،شرامل
هسرته دضأنر دض
سرچشمه هست أ زندگ معنوی با اتکا به
دضک أ اضتباط با
ت
ت
جدأل  1آمده اس .
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395

جدول  :1توصیف متغیرهای پژوهش در سه گروه دانشآموز

غیرورزشکار
متغیر

هوش معنوی
دضک أ اضتباط با
سرچشم ته هست

استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

113/9

14/9

120/7

11/1

110/9

14/4

49/9

6/7

52/1

6/2

47/7

6/7

زندگ معنوی با
اتکا
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میانگین

انحراف

ورزشکار نخبه

ورزشکار

به هست ته دضأن

63/9

9/6

68/6

6/4

63/1

9/1

همانطوضكه دض جدأل  2مشاهده م شود (آزمرون كرأسرکالوالیس) ،برین
هوش معنوی دانشآموزان أضزشکاض نخبه أ أضزشکاض عرادی أ غیرأضزشرکاض
مقطع متوسطه تفاأ معناداضی أجود داضد ( .)X2=9/19 ،p=0/010از طررف
سرچشرمه هسرت هروش معنروی دض
ديگر ،اين اختالف بین دضک أ اضتباط با
ت
دانش آموزان أضزشکاض نخبه أ أضزشکاض عادی أ غیرأضزشکاض مقطع متوسرطه
تفاأ بین گرأهها از مقايسههای دأبه دأ با تعديل سطح آلفا اسرتفاده شرد كره
نتايد آن دض شکل  1أ  2مشهود اس .
جدول  :2نتایج آزمون کروسکالوالیس

متغیر

X2

Df

Sig

مقیاس

هوش معنوی

9/19

2

0/010

خردهمقیاس

سرچشمه هست
دضک أ اضتباط با
ت

7/12

2

0/028

نتررايد نشرران داد كرره هرروش معنرروی دانشآمرروزان أضزشررکاض نخبرره از
دانشآموزان غیرأضزشکاض بهطوض معناداضی بیشتر اس  )p=0/009( .از طرف
ديگر میان هوش معنوی دانشآمروزان أضزشرکاض نخبره أ أضزشرکاض تفراأ
معناداضی أجود نرداضد ( .)p=0/124همچنرین ،هروش معنروی دانشآمروزان
أضزشکاض عادی أ غیرأضزشکاض مقطع متوسطه تفاأ معناداضی أجرود نرداضد
(.)p=1/00

اخالق *مقایسۀ هوش معنوی دانشآموزان ورزشکار نخبه و عادی با غیرورزشکار مقطع متوسطه

نیز معنراداض اسر ( .)X2=7/12 ،p=0/028ازايرنضأ ،برهمنظوض تعیرین منبرع
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شکل  :1نمودار میانگین هوش معنوی دانش آموزان ورزشکار نخبه و ورزشکار عادی و غیرورزشکار

سرچشمه هسرت  ،هروش
نتیجه ديگر اين بود كه میانگین دضک أ اضتباط با
ت
ت
معنوی دانشآموزان أضزشکاض نخبه از دانشآموزان أضزشکاض عرادی ،برهطوض
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معناداضی بیشتر بود ()p=0/04؛ اما اين اخرتالف دض دانشآمروزان أضزشرکاض
نخبه أ غیرأضزشکاض ( )p=0/58أ همینطوض دانشآموزان أضزشکاض عرادی أ
غیرأضزشکاض معناداض نبود (.)p=0/54

شکل  :2میانگین نمرههای خردهمقیاس درک و ارتباط با سرچشمهٔ هستی دانشآموزان ورزشکار
نخبه و ورزشکار عادی و غیرورزشکار

نتايد تحلیل أاضيانس يکضاهه دض جدأل  2نشان م دهد كه میانگین ،برین
هسته دضأن دانشآموزان أضزشکاض نخبه أ أضزشرکاض
زندگ معنوی با اتکا به
ت
عادی أ غیرأضزشکاض تفاأ معنراداضی داضد (.)F)2،85(=3/64 ،p=0/030
برای تعیین منبع تفاأ بین گررأههرا از آزمرون تعقیبر شرفه ،برهدلیل حجرم
نامساأی گرأهها استفاده شد.

منبع

SS

Df

بینگرأه

526/5

2

دضأنگرأه

6139/7

85

كل

6666/3

87

MS

263/2
72/2

F

3/64

Sig.

0/030

نتايد آزمون تعقیب شفه نشان داد كه میانگین زنردگ معنروی برا اتکرا بره
هسته دضأنر دانشآمروزا ن أضزشرکاض نخبره از أضزشرکاضان عرادی برهطوض
ت
معناداضی بیشتر اس ( .)p=0/048اما تفاأ معناداضی بین میرانگین زنردگ
هسته دضأن دانشآموزان أضزشرکاض نخبره أ دانرش آمروزان
معنوی با اتکا به
ت
غیرأضزشررکاض ( )p=0/11أ همررینطرروض دانشآمرروزان أضزشررکاض عررادی أ
غیرأضزشکاض أجود نداضد (.)p=0/93
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جدول  :3نتایج تحلیل واریانس یکراهه
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شکل  :3نمودار میانگین نمرههای خردهمقیاس زندگی معنوی با اتکا به هستۀ درونی
دانشآموزان ورزشکار نخبه و ورزشکار عادی و غیرورزشکار
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نتیجه
مقايسه هوش معنروی دانشآمروزان أضزشرکاض نخبره أ
هدف از اين پژأهش
ت
عادی با غیرأضزشکاض مقطع متوسطه بود .نتايد بهدس آمده از میانگین هروش
معنوی دض سه گرأه دانشآموزان غیرأضزشکاض أ أضزشکاض نخبره أ أضزشرکاض
عادی نشان داد كه بین هوش معنروی ايرن سره گررأه از دانشآمروزان مقطرع
متوسطه تفاأ معناداضی أجود داضد .بهنحویكه هوش معنروی دانرشآمروزان
أضزشکاض نخبه از دانشآموزان غیرأضزشکاض ،بهطوض معناداضی بیشتر برود؛ امرا
بین میانگین هوش معنوی دانشآموزان أضزشرکاض نخبره أ أضزشرکاض عرادی
تفرراأ معنرراداض ی أجررود نداش ر  .از طرررف ديگررر ،أضزشررکاضان عررادی أ
غیرأضزشکاضان ازنظر هوش معنوی اختالف معناداضی نداشتند .دض همین ضاستا،

عظیم أ همکاضان ( )2014نیز نشان دادند كه معنوي أ همردل دض معلروالن
أضزشکاض دض مقايسه با معلوالن غیرأضزشکاض بیشتر اس كه اين يافتره مطرابق
نتیجه پژأهش حاَر اس  .همچنین ،نتايد اين پرژأهش دضخصروص برترری
ت
نخبه أضزشکاض مطرابق نترايد دأدأ أ همکراضان
هوش معنوی دض دانشآموزان ت
نخبره
( )2015اس كه نشان دادند ،اجرای آيینهای مرذهب میران بازيکنران
ت
آسیب أ بُرد بیشتر ضا بههمراه داشته اس  .بنابراين ،م تروان توجیره كررد كره
معنوي تأثیر بسزاي دض موفقی دانشآموزان أضزشکاض داشته أ تفاأت ضا بین

نخبه أضزشکاض أ دانشآموزان أضزشکاض ايجاد كرده اس .
دانشآموزان ت
نتايد پژأهش حاَر با يافتههای پژأهش بهرأزی أ همکاضان ( )1392نیز
همضاستا اس  .آنها دض پژأهش خود نشان دادند كره اضتبراط معنراداضی برین
هوش معنوی أ تابآأضی أجود داضد .يافتههای اين تحقیق نیز حراك از ايرن
بود كه افرادی كره ازلحراظ هروش معنروی دض سرطح براالي قرراض داضنرد دض
موقعی های سرخ  ،تحمرل بیشرتری داضنرد كره يکر از ضمزهرای موفقیر
أضزشکاضان نخبه اس  .اين نتیجه با نترايد أاتسرون أ همکراضان ( )2005نیرز
همگراي داضد كه بهترتیب نشان دادند ،أضزش أ فعالی بدن نقشر مهمر دض
حال های عرفان أ تجربههای معناي داضد أ همینطوض هوش معنوی م تواند
نتیجه بهدس آمده از میانگین خردهمقیاس دضک
بر تربی افراد تأثیرگذاض باشد.
ت
سرچشرمه هسرت  ،هروش معنروی دض سره گررأه دانشآمروزان
أ اضتباط برا
ت
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فوتبالیس  ،آمادگ های ضأان زيادی ،مانند كاهش ترس أ اَطراب أ كاهش

غیرأضزشکاض أ أضزشرکاض نخبره أ أضزشرکاض عرادی نشران داد ،برین دضک أ
سرچشمه هست  ،میان هوش معنوی اين سه گرأه تفراأ معنراداضی
اضتباط با
ت
أجود داضد .بهنحویكه میانگین هوش معنوی دانشآموزان أضزشرکاض نخبره از
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دانشآموزان أضزشکاض عادی بهتر بود .دضخصوص خردهمقیاس زندگ معنوی
هسته دضأن نیز ،نتايد نشان داد كه دانشآموزان أضزشرکاض نخبره از
با اتکا به
ت
دانشآموزان أضزشکاض عادی بهطوض معناداضی أَعی مطلوبتری داضند.
دض أضزش أ فعالی بدن به اين متغیرها ،از جمله معنوي أ فعالی بدن أ
نقش آن دض حال های ضأح ضأان أضزشکاضان توجه نشده اس ؛ دضحال كره
بهنظر م ضسد ،اي ن متغیرها نقش مؤثرتری دض تعادل ضأان أضزشکاضان ايفا م
كنند .از جمله صفات كه ضأان شناسان برای افراد با هوش معنوی زياد نرام مر
برند ،خودكنترل اس  .دنسون أ همکاضان ( )2012نشران دادنرد كره يکر از
أيژگ هاي كه دض أضزشکاضان با هوش معنوی زياد مشاهده م شرود ،كراهش
رره موفقیررر دض أضزش ضا ايجررراد م كنرررد
پرخاشرررگری اسررر كررره زمینر ت
سازه هوش معنروی ضا
(دنسون أ توماس .)2012 ،بهطوضكل م توان پیدايش
ت
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برهعنوان كراضبرد ظرفیر هرا أ منرابع معنروی دض زمینرههرا أ موقعیر هرای
علم دضنظر گرف  .هوش معنوی بهعنوان هوش مکمل ،دض فرايند تصمیمگیری
افرراد نقرش بسرزاي داضد أ افرراد ضا دض حرل مسرائل يراضی م دهرد أ
ال منحصربهفرد أ مربوط به انسان
داضای ابعاد گوناگون اس  .هوش معنوی كام و
اسرر أ دضأاقررع گفترره م شررود كرره هرروش عمرروم أ هرروش هیجرران
پاسخگوی همهچیز نیستند؛ بلکه انسان بره عامرل سروم هرم نیازمنرد اسر
كه هوش معنوی نامیده م شود.
زمینه اثر أضزش برر أيژگر هرای ضأانر أ اجتمراع أ
پژأهشهاي دض
ت
مقايسه اين أيژگ ها بین أضزشکاضان أ غیرأضزشکاضان انجام گرفته اس كره
ت
نشان م دهد ،فعالی های أضزش بر ابعاد گوناگون زندگ ضأان أ اجتمراع
افراد تأثیر م گذاضد (مشهوضی .)1380 ،أضزشکاضان دض اضتبراط أ ضأيراضأي

بیشتری با ديگران هستند أ اغلب ،با همتیم ها أمربیان أ همراهرانشران بره
ِ
أضزشکاضان با هوش معنوی زياد ،بهدلیل داشتن تفکر
همدل متقابل نیاز داضند.
گسترده أ ضابطه با ديگران أ دنیای اطراف ،قادض به شناسراي ضفتراض مخررب أ
منف ديگران هستند .براساس ديدگاه ايمونز سازگاضی اجتمراع أ همردضدی
متقابل از مصداق های هوش معنوی مطلروب اسر كره از كاضكردهرای اصرل
چندگانره هوشریاضی ضا دض افرراد برهدنبال
زمینه تمركز أ سطوح
هوش معنوی
ت
ت
داضد .بنابراين ،برتری هوش معنوی دض افراد أضزشکاض نخبه منطق برهنظر مر
گانه مرتبط
ضسد (آمرام .)2005،نوبل أ أگان بر اين باأضند كه مؤلفههای هش
ت
ِ
معنوی ضشديافته عباض اند از :دضست أ صرراح  ،تمامیر  ،تواَرع،
با هوش
مهربان  ،سخاأ  ،تحمل ،مقاأم أ پايداضی أ نیرز تمايرل بره برطرفكرردن
نیازهای ديگران (بهنقل از :ناسل.)2004 ،
باتوجهبه مطالب بیانشده ،م توان نتیجره گرفر كره شرناخ أ برضسر
مؤلفههای ضأان گوناگون ،از جملره هروش معنروی أ موفقیر أضزشر كره
پژأهشگر دض پژأهش حاَر بهدنبال آن اس  ،م توانرد دض موفقیر أ ضفتراض
افراد أضزشکاض ،نهتنها دض موقعی مسابقه ،بلکه دض زندگ اجتماع آنها نیرز
تأثیرگذاض باشد أ صفت بررای تمرايز برین افرراد أضزشرکاض أ غیرأضزشرکاض
محسوب شود .نازل ( ) 2004معتقد اس كه هوش معنروی ،تركیبر از ضأان أ
ِ
همراه با افراد دض نزديکشدن به دنیرای معقرول أ ملمروس
جنبههای ناملموس
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أضزش نیز بهشما م ضأد .ديدگاه فريدمن أ مکدأنالد نیز مبیّن اين اسر كره

نهفته زيراد،
خودشان اس  .يک فرد با هوش معنوی زياد داضای انعطافپذيری ت
خودآگاه أ ظرفی ايدئال برای مقابله با مشکال أ سخت هاس كه احتماالو
يک دلیل برای نخبگر دانرشآمروزان أضزشرکاض ،معنوير زيراد آنهاسر .
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همچنین ،م توان گف كه كش ،أجود تجربههای معنروی افرراد ،زمینرههراي
برای باأضپذيری أجود هوش معنوی ايجاد م كند.
روزه أضزش،
دض پايران ،بايررد گفر كرره مطرحشرردن هرروش معنرروی دض حر ت
دضباضه نقرش معنوير
زمینههای جديدی ضا برای پژأهشگران فراهم م كند تا
ت
دض ضفتاض أضزشکاضان برضس های جديدی كنند أ به برخر پرسرشها دض ايرن
نخبره
زمینه پاسخ دهند .همانطوضكه بیان شد ،ضيشههای هوش معنوی دض افراد
ت
زمینره برترری دض عرصرههای
أضزشکاض ،يک از دلیلهای احتمال اسر كره
ت
أضزش ضا برای أضزشکاضان نخبه مهیا م كند .بنابراين ،تقوي باأضهای دينر
ِ
مربیران
أ مذهب كه زمینهساز اضتقای هوش معنوی اس  ،بايد دض دسرتوض كراض
أضزشکاضان قهرمان قراض گیرد .همچنین ،ذكر اين نکتره الزامر اسر كره ايرن
پژأهش َع،ها أ محدأدي هاي داشته اس ؛ همچون دض دسترسنبودن ابزاض
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
228

هنجاضياب شده برای سنجش هوش معنروی ،اسرتفاده از ابرزاض خودگزاضشر ،
ضابطه بین
مقطع بودن اين پژأهش أ استفاده از طرح همبستگ برای نشاندادن
ت
متغیرها .ازاينضأ ،بهمنظوض قطعی بیشتر دض تصمیمگیری ،انجرام پژأهشهرای
طول َرأضی أ منشأ اثر خواهد بود.
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Comparing Spiritual Intelligence of Elite and Regular Athlete
Students with Non-athlete Students of High Schools
Ali Farmani *, Morteza Taheri**, Khadija Irandoost***
Abstract
The present study was done for the purpose of Comparing Spiritual
Intelligence of Elite and Regular Athlete Atudents with Non-athlete
Students of High Schools in the Iranian province of Qazvin. The
statistical population of this study includes all the male high school
students of Qazvin province. For this purpose, 30 elite athletes and 30
regular athletes, and 30 non-athletes were selected from 1645 students
at first grade, second and third grades, all of whom were studying in
the academic year of 1393-1394. Regular athletes and non-athletes
were selected by simple random sampling while the elite ones were
chosen by convenience sampling. Also, the standard spiritual
intelligence questionnaire was used to collect data. The results of this
research using descriptive statistics and statistical methods ANOVA
and Kruskal-Wallis test for independent groups, were obtained. The
results showed that there is a significant difference between spiritual
intelligence of ordinary athletes, non-athletes and elite athletes of high
school students (05 / 0≥p). Also, there is a significant difference in the
subscales of spiritual intelligence, including: understanding and
having connection with fountainhead of Creation and experiencing a
spiritual life by relying on interior core among the three mentioned
groups of students (05 / 0≥p). Overall, the study showed that spiritual
Intelligence and its components in elite athlete students is better than
regular athlete students and non-athlete ones, thus confirming the
impact of physical activity and heroism on spiritual intelligence.
Keywords
Spiritual Intelligence, Athlete, Elite, fountainhead of Creation.
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The Relationship between Religiosity and Mental Hhealth
amoung the High School Female Students in the City of Saghez
Kamal Salimi*
Abstract
This fundamental research aims to understand the relationship
between religiosity and mental health in the city Saghez. Given the
fact that our society is a religious one and the cognition of religiosity
and its relation with different aspects of life including mental health
has pathological importance, this study can be of great help to the
young people. The tools used in this study are: Religiosity
questionnaire and mental health questionnaire. The data in this study
was analyzed by using descriptive statistics, correlation and other
methods. Statistical methods showed that there is a relationship
between the predictor variables and the criterion used. Also, results
showed that there are significant relationships between religiosity and
mental disorders. In addition, the results showed that faithfulness and
religious ritual, have the most important role in determining mental
disorders.
Keywords
religion, mental disorders, mental health, children.
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Investigation and Analysis of the Religious Attitudes of the
Students in Azad University of Khuramabad
Muhammad Amini *,Hamid Rahimi** ,Khadijeh Ebrahimi***
Abstract
This study was conducted to assess students' religious attitudes. The
study followed the descriptive survey research of cross-sectional type
and its population included Khorramabad Azad University students in
1392 to 1393 which covered 13 thousand students out of whom 145
students were selected through stratified random way. The data for
this study was collected through the implementation of Serajzadeh
standard questionnaire with 26 questions which covered the whole
five-level Likert scale. Its validity was confirmed by the experts. The
reliability of the questionnaire was calculated through the coefficient
Cronbach's alpha 0/81. The results showed that the average level of
religious attitudes of students at the University of Khorramabad, is
more than the average 3. The highest mean is for the component of
theological attitude which is the 47/4.
Also, there is no significant difference between the religious attitudes
of students and their average scores in different educational degrees at
Azad University, but in terms of gender the different was significant.
Keywords
religious attitude, students, higher education.
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The Professional Ethics Evaluation of the Faculty Members in
Shahid Bahonar University of Kerman
Hedayat Tirgar*,Sayyed Sajad Tabatabaie**
Abstract
As teachers observing professional ethics have an important role in
improving the students’ performance, adherence to the principles and
values of professional ethics and because this role is more important
in faculty members who are responsible for administration and
training of the university students, this study aims to evaluate the
characteristics of teaching professional ethics from students’ view
point of Shahid Bahonar University of Kerman. In this cross-sectional
study, the level of Professional Ethics of the Faculty Members in
Shahid Bahonar University of Kerman has been measured from the
perspective of the students. The data were collected from the
questionnaire tool and the content validity was confirmed by academic
specialists and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha
coefficient 0.94 and selected 176 for students and was conducted by
random sampling method. The results imply that the components of
accountability and adornment and discipline are the highest average.
The evaluation of male and female students and their commitment to
professional ethics faculty aware of significant differences. It seems
that the faculty members of the department of educational sciences in
comparison with other disciplines would observe the principles of
professional ethics more that's because they are more familiar with the
concepts of moral and psychological training.
Keywords
Moral, Faculty, Professional Ethics.
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Social Analysis of the Professional Ethics; Its Precedence and
Consequence
Muhammad Ali Zaki*, Husein Mazaheri**
Abstract
Professional Ethics is a subject that had been addressed throughout the history,
but its importance has increased in recent centuries. While entering the third
millennium it can be easily said that the professional ethic is an important issue in
the sociology of work and career. Organizational and behavioral sciences,
including the psychology and the social sciences, which include sociology of
work and professions, have analyzed various aspects of the work ethic. In line
with social analysis, the main questions of this study are:
1.What is the nature and extent of its four components available in work ethic
among employees of governmental departments?
2.What are organizational and social precedences? That is, what are the
influencing factors affecting professional ethics?
3.What are the consequences of ethics? That is the professional and
organizational effects of work?
The precedences or the factors affecting the work ethic, include seven social
and organizational variables: gender, age, marital status, education level, type
of organization, type of employment and job experience. Also, the four
organizational and occupational variables, namely job satisfaction,
organizational commitment, motivation and dismotivation to work are
considered as the consequences,. In this study to evaluate the subject of job
work ethic the questionnaire Petit et al. (1991), which consists of four
components, has been used.The results showed that none of the seven social,
organizational variables affected the workers in the governmental
organizations of the city of Najafabad. The significant relationship of
professional ethics with four variables of work or organizational
consequences indicates that the work ethic causes to increase motivation and
job satisfaction and organizational commitment, and also can lead to the
reduction of alienation from work. Research models using path analysis test
result, indicates that job satisfaction and organizational commitment and
work ethic through alienation of labor, have affected the motivation of the
employees.
Keywords
work ethic, job satisfaction, organizational commitment, alienation from
work, job motivation, employees, the city of Najafabad.
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The Relationship between Moral Virtues and Educational Status
of Students of Ninth Grade
Kamal salimi*
Abstract
The goal of this study is to study the relationship between moral
virtues and educational status of students of ninth grade in the city of
Khoramabad. Accordingly, 350 people (175 male and 175 female
students) were selected by multistage cluster sampling among high
school students in first grade in the city of Khorramabad . The
selected students were asked to complet Manavipour moral
development (2012) and Swanson and Hill moral behavior (1993)
questionnaires. The educational status of students based on their
semester average was measured. The data was analyzed using
correlation and regression. Results showed that there is a significant
correlation between the moral virtues and educational status and a
negative correlation between moral development and educational
status. Also, educational status wasn’t good predictor for student's
moral behavior. Accordingly, we can say that it is nessecery to teach
moral virtues and pay attention to their development in teenage time
so that the consequences in terms of academic progress appear in
them. But do not rely solely on the educational status of students in
moral development.
Keywords
moral virtues, educational status, adolescence.
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A Glance at the Components of a Curriculum in the Book of
Mafatih al-Hayat by Ayatollah Javadi Amoli
Mahbubeh Muhammad Shafi *, Mehrnoush Amini** ,Sayed Ebrahim
Mirshah Jafari***
Abstract
The aim of this study is to determine the elements of the curriculum
based on Mafatih Al-Hayat Ayatollah by Javadi Amoli. This research
was conducted using qualitative approach with descriptive-analytic
method and by using the available resources tries to describe and
analyze the elements of the curriculum in Mafatih's Al-Hayat. In this
regard, according to the definitions of the elements of the curriculum,
the four elements of the objectives, content, methods and evaluation as
fundamental components of curriculum development were selected.
Then the book Mafatih al-Hayat was reviewd in order to identify the
subjects which can be applied in curriculum implementation, from the
book which is full of Islamic concepts. The research results showed
that the important goals which should be considered in education,
includ the goals of cognitive, social, political, economic, biological,
ethical and thelogical ones. These goals can be achieved through the
teaching of religious subjects, such as Quran, Hadith, Fiqh, religious
poetry, social skills, religious laws, craft, sport and healthy recreation,
physical and mental health and environmental health. Also, the
notions such as reflection, scientific dialogue, discussion, forming
academic institutions, consulting and tourism are emphatically used as
teaching methods. Finally, the fourth important element, namely the
evaluation component, focuses on leniency and tolerance and avoiding
a crackdown on learners.
Keywords
Mafatih Al-Hayat, Ayatollah Javadi Amoli, curriculum elements.
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Structure of Moral Propositions from the Perspective of Avicenna
Mohammed Hossein Mahdavi Nejhad*,Leyla Fazeli**
Abstract
One of the ontological issues discussed in the philosophy of Ethics is
the question about the structures of ethical propositions. That means, it
is discussed about whether the sentence like : “telling the truth is
good.” is declarative or exclamatory. Does human being discover the
goodness of telling the truth or he makes it good? The present study,
investigating the Avicenna’s works using a descriptive-analytic
method, proves that, based on some of his ideas like the the
dependence of moral rules on Shariah and the popularity of ethical
propositions, he supported the idea that man is the one creating ethical
propositions.
However, some of his other opinions such as: placing the title of
ethics in the category of philosophy and also believing in the
arguablity of ethical propositions, prove that he supported the nonobjectivity of ethical propositions.
Based on all his opinions, one can conclude that his arguments
supporting the objectivity of ethical propositions are stronger.
Keywords
Ethical Propositions, Production, Discovery, Ethical Realism, Ethical
non-Realism, Ethical Ontology, Avicenna.
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Critical Analysis of the Prophet’s Rage and Satisfaction in the Sunnis’
Narrative and Mystical Writings
Sayyed Husein Musavi*,Mahdi Hasanzadeh**
Abstract
The prophetic saying: « اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرر أ أضَر كمرا يرَر
 »البشر فمن لعنته من أحرد مرن أمتر فاجعلهرا لره زكرا أ ضحمرhas been mentioned in
Sunni books as one of the prayers said by the prophet. Some of the
terms used in this prayer have been reported in various forms. But the
originality of the saying has been adopted by all scholars. This saying
has served as the basis for the Sunnis’ method in studying ethics,
prophethood, authority and anthropology. It should be investigated
that whether this saying is authentic or it has been changed by the
Hadith forgers due to various reasons. Given the prophet’s explicit
warning about the Hadith forgery and the possibility of attributing
false speeches to the prophet, this essay tries to inspect the
authenticity of this Hadith from the two aspects of its content and
isnad and will try to evaluate the Hadith by comparing it with other
Hadiths and Quran.
It seems that the first part of the Hadith is original and valid, but the
second part which says:  »« فمن لعنته من أحد من أمت فاجعلهرا لره زكرا أ ضحمرis
gorged and has been fabricated for the purpose of purifying some of
the Companions.
Keywords
Prophet, Human being, Prophet’s Rage and Satidfaction, Ethics, Ibn
‘Arabi.
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راهنمای اشتراک مجالت تخصصی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
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