وسلم)

(صلی*هللاو
عليه وآله
فصلنامه
اصول ارتباط اجتماعی با زنان براساس سيرۀ عملی پيامبراخالق
سخن
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اعتبارنامۀ علمی  -ترویجی فصلنامۀ اخالق

شرراخ اعطاخ مجر،ها و امییا،هاخ علمر ار،ۀ علمیه به اسویناا مصوربۀ شومارۀ 585
مررخ  1387/6/24شرراخ عالر ار،ههاخ علمیه و بوا سرجوه بوه ار،دوابر میسویرن
ّ
موررخ  1391/6/28خورا رسهوهخ علمور -سیودجور
نشیدا علمر ار،هی ار جلسۀ
ّ
مررخ  1391/7/30ابالغ نمرا
نشیدۀ اخالق را سصردب و نر نامۀ شمارۀ ّ 31/5707
موررخ  1387/3/21شورراخ عوالر انالوال
مصربۀ شمارۀ ( 625مااۀ وااره) جلسوۀ
ّ
فیهن ر:
«مصربا شرراخ عالر ار،ۀ علمیۀ قم ار خصرص اعطواخ امییوا ،علمور بوه مجوال
علمری سأسیس انجم هاخ علمر و

ااراخ اعیهار رسمر براه و مرجر امییا،ا قانرنر

ار اانش اهها و ار،ههاخ علمیه مرباشر »

تارنمای اینترنتی فصلنامۀ اخالق

فصلنامۀ اخالق به منظورر سسوهیف فیندنور اردافوتی شو دیزی ار،دوابری نظوار
و نشووی مالووات ی سمووال میااووف را ا ،نیدووا سارنموواخ ادنیینیوور اخیصا وور
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فصلنامه انجوال مراهور بوی ادو اسوا،ی ارسواو و اردافوت مالوات و شی یویخ
نییجۀ ار،دابر و ش دیز نن سنها ا ،نیدا اد سامانه امکانش دی است
انالعا بیشیی را با میاجعه به سارنماخ فصلنامه اردافت نمادیر
فصلنامه ا ،ش دیز مالات به رر شسیر دا اضررخ مع ور است.
فادف مینر فصلنامه ا ،نیدا سادت «»Morsalat.irی شاد اه اسوینااخ علورل جهوان
اسووالل «»ISCی بانووا انالعووا نشوویدا
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شوورر «»Magiranیمیجوود اانوو

«»Civilicaی می ز انالعا علمر جهواا اانشو اهر «»SIDی شیسواو جوامد علورل
انسانر «»Ensaniی شاد اه مجال سخصصر نرر « »Noormagsو یابخران همویاه
شژوهان «»pajoohaanی نماده و بارگ ارخ مرشرا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده

فصلنامۀ علمی – ترویجی اخالق
(با محوریت موضوع صداقت)
سال نهم /شماره ( ،34پیاپی  )56تابستان 1398
*
صاحب امتیاز :دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول :محمد قطبی جشوقانی
سردبیر :حبیبرضا ارزانی
جانشین سردبیر :اصغر هادی
*

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
مسعود آذربایجانی /دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حبیبرضا ارزانی /استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
علی ارشدریاحی /استاد دانشگاه اصفهان
حسنعلی بختیار نصرآبادی /استاد دانشگاه اصفهان
مهدی دهباشی /استاد دانشگاه اصفهان
نصراهلل شاملی /استاد دانشگاه اصفهان
سیّدعلی میرلوحی /استاد دانشگاه اصفهان
*
همکاران علمی این شماره:
سیدحسن اسالمی اردکانی ،عبدالرسول احمدیان ،محمدتقی اسالمی ،اصغر هادی ،حسن بوسلیکی،
محمد حسین ظریفیانیگانه ،سیدمحمدعلی غمامی ،سیدمحمدرضا موسوی نسب ،رحیم دهقان سیمکانی،
اکبر صالحی ،مهدی علیزاده
*
دبیر تحریریه :محمد بهارلو
کنترل ویرایش :محمد کاظمی جروکانی
مترجم انگلیسی :مهدی حبیباللهی
صفحهآرا :فاطمه رجبی
نشر :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان
چاپ  :مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
نشانی :اصفهان ،خیابان آیتاهلل شمس آبادی ،کوچۀ سرلت ،بنبست سهیل ،ساختمان شمارۀ 2
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان ،فصلنامۀ علمی  -ترویجی اخالق
تارنما akhlagh.morsalat.ir :پست الکترونیکakhlagh@dte.ir :
تلفن 7651( :داخلی)  4ـ )031( 32344410صندوق پستی81465- 697:
دورنگار )031( 32208005 :کد پستی8146957571 :

راهنمای تنظیم مقاله
ویژگیهای شکلی مقاله

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

 14بههرای مههت و

10برای انگلینی) حروفچینی گردد.

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


کتاب( :نهام خهانوادگی نوینهندها سهال انتشهار امهرا شهمارش جلهد :شهمارش صهفحهامثال:

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


مقاله( :نام خانوادگیا سال انتشار امر :شمارش صفحه .مثال :یاسریا  :1385ا.)75

تذکر:

 اگر اک یک نوینندها بیخ اک یک امر در مقاله استفاده شودا در صورت اشهترا

کمهان

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

 اگر به دو امر اک یک نوینندها بدون فاصله ارجاع داده شودا به جای تکرار نام نوینندها اک واهه
«همو» استفاده میشود و به جای تکرار منبف و سال «همان» درج شود .در ارجاع به منابع التین در
مت به جای واهه «همان» اک «»ibidا «همو» اک « »Idemو «ویشی » اک « »op.citاستفاده شود.
 .4ماادل التی کلمات غیرفارسهی و تلفهو واهگهان و اصه

حات مهجهور داخهل مهت و

ورانتز بیاید؛
 .5عبارات تکریمی :اک کلیشه به جای عبارات تکریمی استفاده شود .مانند:
(ا)؛

به جای (ع)؛

بهه جهای

به جای (ره) و  :به جای (علیهمالن م) و ...

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


کتابها :نام خانوادگیا نام (سال انتشار)ا عنوان کتاِّ)ایرانیک)ا مترجما جلدا نوبهت

چاپا محل نشر :ناشر.


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

شماره نشریها شماره صفحات مقاله.


منابع الکترونیکی :نام خانوادگیا نام (تاری مشاهده منبف در سایت یا وب گ)ا «عنوان

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


پایاننامهها :نام خانوادگیا نام (سال دفاع اک رسهاله)ا عنهوان رسهالها مق هف تحصهیلیا

گروها نام دانشکدها دانشگاه.
ویژگیهای محتوایی مقاله

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


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

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


فهرست مطالب
مقدمه

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

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

دیگر متاهد نباشد.
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اعضای هیأت علمیا اساتید و محققان مراکز آموکشی و وژوهشهی موففانهد در مقالهه

خود ونت الکترونیکی ساکمانی خود را وارد کنند.


در صورتی که مقاله مشتر

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

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

تولید و توساۀ دانخ در گنترش اخ ق؛ با اولویت اخ ق خانواده
ارایه و نقد م الاات نظاممند اخ قوژوهان حوکه و دانشگاه؛
م الاات بی رشتهای و مضاف اخ می
توساۀ روزشناسی اخ قا متناسب با نیاکهای وژوهشی جهان مااصر؛
احیاء تراث در کمینۀ اخ ق؛
تولید و توساه اخ ق کاربردی و حرفهای.
اخالق /بیست و نهم /بهار 1397

یادآوری
 .1باتوجه به اینکه رویکرد فصلنامها نافر به مباحث نظری اخ ق اسهتا مقهاالت ویمایشهی
در اولویت وذیرز نینتند.
 .2مقالۀ ارسالی باید گویای نوآوری در منائل اخ ق و حوکهههای مهرتب بههویژه اخه ق
اجتماعی باشد.
 .3هیئت تحریریه در رد یا مبول و نیز اص ح مقاالت آکاد است.
 .4دیدگاههای م رح شده در مقاالت صرف ًا نشانگر نظر نوینندگان آنهاست.
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سخن فصلنامه
هوالمحبوب

صههدامتا صههفت اخ مه ل
هی هنجههاری اسههت کههه در تمههام فضههایل اخ مههی نقههخ
سههترگی دارد و نبههودز در همههۀ رذایههل اخ مههی درخههور توجههه اسههت .جایگههاه
ایههه فضهههیلت تههها آنجاسهههت کهههه خهههود را در همهههۀ رفتارههههاا منخههههاا حرفهههههاا
مشههاغل و انههواع گونههاگون نهادههها و گروههههای اجتمههاعی و در حوکههههای متنههوع
مهههذهبیا سیاسهههیا امتصهههادی و نظهههامی نشهههان میدههههد و نادیهههدهگرفت آن رنههه
ل
کههاربردی صههدامت بهها توجههه بههه
اخ مههی را اک هههر چیههزی میکدایههد .تبیههی اخهه ق
گنتردگی حوکههای مفهومی و مصدامی آن به تدوی دهها امر علمی نیاک دارد.
بهها ایهه وصههفا در ایهه شههماره اک فصههلنامۀ اخ ه ق کوشههیدهایم بهها محوریههت
موضههوع صههدامت بصههخ کههوچکی اک گنههتردگی مفهههومی و مصههدامی فضههیلت
صدامت و مقابل آن (ناراستی) را به مصاربان فرهیصته نشان دهیم.
راسهههتگویی و تربیهههت در دوران کهههودکی و نوجهههوانیا صهههدامت در عرصهههۀ
تبلیههد دی ه ا روانشناسههی درو گههوییا منشههوری صههحی بههرای تحقیقههات رسههانهای
بهها تأکیهههد بهههر صههدامت اخ مهههیا مصهههاحبه دربههارش مفهومشناسهههی درو اک نگهههاه
اندیشههمندان منههلمان و غههرِّ و در نهایههت مارفههی و نقههد کتههاِّ در ای ه موضههوعا
مباحثی است که در ای شماره به آنها ورداخته شده است.
در وایهههان اک رئهههیس و دبیهههر میهههز اخههه لق م هههب اخههه قا خهههانواده و سهههبک
خود کمینه را برای بهبارنشنت ای امر فراهم کردندا سپاسگزاری میکنیم.

فهرست مطالب
فصلنامه
سخن

کنهدگی دفتهر تبلیتهات اسه می حهوکش علمیهۀ مهم کههه بها همکهاری علمهی و اجرایههی

مدیر مسئول
محمد قطبیجشوقانی
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راستگویی و تربیت در دوران کودکی و نوجوانی


نرگسسادات سجادیه
چکیده
راستگویی در مقام یکی اک ارکزهای ک ن اخ ق اننانیا در فرهن

ههای مصتلهف

تأیید شهده و فهار اک تاینهات مصتلهف ملهیا مهذهبی و فرهنگهیا دغدغهۀ ررفهداران
اخ ق اک هر سن بوده است .در ای میانا رویکردهای تربیتی نهافر بهر نهادینهسهاکی
راستگوییا مهم و البته تا حدی مبهم و مجمل بودهاند .نوشتار حاضر در وی آن اسهت
تا ارتباط راستی و تربیت را اک دو منظر مصتلف برمرار ساکد .در منظر نصنهتا تربیهت
هدفی تربیتی محقق ساکد .در منظر دوما راستگویی در مقام ضهاب های نظهامبصخا در
وی آن است تا نظر و عمل تربیتی را بهگونهای سامان بصشد که م هابق بها وامهف باشهد.
در بصخ نصنتا هفت راهبرد برای نهادینهساکی راستگویی ویشنهاد شهده اسهت کهه
باضی بر سامانبصشی به فضای تربیت نافرند و باضهی بهر خهود متربهی .اکجملهه ایه
راهبردهههای روشههی میتههوان بههه ایجههاد فضههای ام ه روانههیا الگههوورداکی نههافر بههر
راستگوییا تقویت حقیقتجویی و تکیهه بهر شهواهدا تقویهت حناسهیت اخ مهی بهه

راسی ردر و سیبیت ار اوران را ر و نرجرانر

با هدف راستگویی صهورت می وهذیرد و در وهی آن اسهت تها راسهتگویی را در مقهام

عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران.
تاری دریافت1398/03/20:

sajjadieh@ut.ac.ir
تاری تأیید1398/07/08:
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درو و تقویههت اسههتداللورکی اخ مههی اشههاره کههرد .در بصههخ دوم نیههز دربههارش دو
استااره اک تربیت در مقام استاارههای دور اک وامایهت بحهث شهده و تاامهل نهاهمتراکا
توصیفی وامفگرایانه اک راب ۀ مربی و متربی بهشمار آمده است.
کلید واژهها
تربیتا راستگوییا جو اخ میا الگوا استداللورکیا شواهد.
مقدمه
راستگویی یکی اک ارکزهای ک ن اننانی است کهه فهار اک تاینهات مهومیا ملهی و
مذهبی در همه جوامف اننانی بهر آن تأکیهد شهده اسهت .اکجملهه اف رهون در کتهاِّ
نصنت جمهورا عدالت را در مقام باالتری ارکز اننانیا راستگویی داننهته اسهت و
باکوسدادن مال دیگران (اف رونا  :1397ا  .)56ارس و نیز فضهیلت راسهتگویی را
در توجه به حقیقت و در میانۀ دو رذیلت الف کنی و تواضف ریاکارانه مرار داده اسهت
(جداری عالی و محمدرضاییا  :1388ا.)50
همچنههی ا در متههون دینههیا درو سرچشههمۀ شههر و بههدی شههناخته شههده اسههت.
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رسول اکرم

ا یکی اک نشانههای منافق را سص درو برشمرده اسهت (ابه شهابها

 :1382ا .)316امام حنه عنهکری

ا درو را کلیهد خانههای داننهته کهه همهه

کشههتیها در آن گههرد آمههده اسههت (محههدث نههوریا 1366ا ج :9ا .)86امههام علههی
نیههز خداونههد را همههراه بهها راسههتگویان و ایمههان را دور اک درو داننههته اسههت
(اب بابویها 1385ا ج :1ا.)205
باای حالا تاکنون کمتر بههرور جهامف دربهارش راهکارههای تربیتهی نهادینهسهاخت
ارکز راستگویی سص رفته است .نوشتار حاضر بر آن است تها اک دو منظهرا حضهور
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راستگویی را در تربیت مدنظر مرار دهد .جایگهاه نصنهتا بهر آن اسهت تها تربیتهی را

سامان بصشد که به سرمنزل راستگویی روی داشته باشد .ایه تربیهت بها نظهر بهه عمهل
اننانیا بافت تکوی و مبادی سهاکندش آنا بها رهرح م حظهاتی بهه ههدف راسهتگویی
توجه دارد .اکسویدیگرا ساختار منظومۀ تربیهت ایجهاِّ میکنهدا ههدف و روز در
آن همنو باشند؛ اکای روا راستگویی ع وه بر جایگاه ههدفا بایهد در جایگهاه روز
تربیت نیز نقشی را بر عهده گیرد .در ای حالهتا تربیهت اک متال هۀ ماکیهاولی توجیهه
روز بهوسههیله هههدفا برکنههار میمانههد و سههاکواری الکم را بهدسههتمیآورد .اک ایه
منظرا بهه مفههومی اک تربیهت ورداختهه میشهود کهه برکنهار اک توهمههای غیرواماهی و
بهگونهای هماهن

با وامایت اننانا تتییر و تربیت باشهد .برای اسهاسا مباحهثا کیهر

دو عنوان اصلی تربیت برای راستگویی و راستگویی در تربیت ارائه خواهد شد.
.1تربیت برای راستگویی
هنگامیکه اک تربیت برای راستگویی سهص میگهوییما گویها راسهتگویی را در مقهام
هدف تربیت مرار داده و برای دستیابی بدان همت گماشتهایم .در ای حالتا به دنبهال
را تقویت و نهادینه کنیم .برای اساسا در ای بصخ به راهبردههایی ورداختهه میشهود
که میتوانند در به رسمیتشناخت و نهادینهسهاخت ارکز صهدامت در متربهی بههکار
آیند .سه راهبرد نصنت بیشتر نافر بر ساماندهی فضای تربیت و چههار راهبهرد دیگهر
ما وف به خود فردند.
.1-1ساماندهی فضای ارتباطی صادقانه

یکی اک اصول مهم در تربیت اخ میا تنفس و کینهت در فضهایی اخ مهی اسهت .در
سالهای اخیرا نقخ کینتجهان کود

راسی ردر و سیبیت ار اوران را ر و نرجرانر

شیوههایی هنتیم که با استفاده اک آنها در متربی –فرکند یها شهاگرد -ارکز صهدامت

و تهأمیر آن در مهنخ ویا در رویکردههای

تربیهت اخ مهی مهدنظر مرارگرفتهه اسهت؛ اکجملهه کلبهرگ ( )2010( )Kohlbergبها
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م حظۀ شکاف میان نظر و عمل اخ می در رویکرد شناختی خویخ و نیز بها نظهر بهه
نقخ رواب اخ می در تقویهت هنجارههای اننجامبصشهی چهون صهدامت و همهدلیا
رویکرد تاکهای را در تربیت اخ می م رح سهاخت کهه بهه رویکهرد «اجتمهاع عهادل»
( )Just Communityشهرت دارد .در ای رویکردا بهر سهاماندهی فضهای عادالنهه و
اخ می ویرامون کود

تأکید و ایه نکتهه مفهروی میشهود کهه کینهت در فضهای

اخ می میتواند لذت کینهت اخ مهی را بهه افهراد بچشهاند و ایه تجربهۀ لهذتبصخ
میتواند کنشگری اخ می را در آنها وایدار کند.
مفهوم دیگری که در بنهتر همهی دیهدگاه شهکلگرفته و اندرسهون ()Anderson
( )1982آن را م ههرح کههردها «جههو اخ مههی» ( )Moral Atmosphereاسههت .جههو
اخ می که همان فضای کینت کود

استا اباادی چهارگانه دارد .نصنهتی مؤلفهه

جو اخ میا بوم آن فضاست .مفهوم بوما ساختار کیباشناختی و ساختار ارتباری افراد
با یکدیگر است .هنگامیکه ساختار کالبدی محی ا سهاختاری مهوکونا مهنظم و کیبها
باشههد و تاههداد و چیههنخ افههراد در کنههار یکههدیگر بهگونهههای باشههد کههه همههه فرصههت
برمراری ارتباط کافی و ام را بیابندا مؤلفه بوم بهخوبی محقق شده است.
مؤلفهههه دوم جهههو اخ مهههیا مؤلفهههه فضهههای فرهنگهههی اسهههت .منظهههور اک ایههه
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مؤلفها ویژگیهای شصصیتی -اخ می افهراد حاضهر در کینهتجهان کهود

اسهت.

اگههر ایهه افههراد اک ویژگیهههایی غالبههاً اخ مههی برخههوردار باشههند و فرفیههت الکم
برای اخ میکینت را دارا باشندا مؤلفه فضای فرهنگی تحقق یافته و جهو اخ مهی در
حال ساختهشدن است.
مؤلفه سوم جو اخ میا نظام اجتماعی است .ای مؤلفها به نظامهای تصهمیمگیری
و نقخآفرینههی افههراد ما ههوف اسههت .نظامهههای مشههارکتیا عههادلا شاینههتهسههاالر و
منصفا آن نظامهای اجتماعی هنتند که جو اخ می را ایجاد میکنند .در مقابهلا در
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نظامهای هرمی که در آنها تنها یک نفر تصمیم میگیهردا تصهمیمها بههخوبی تبیهی

نمیشههوندا اک افههراد ذینفههفا مشههارکتی خواسههته نمیشههود و نگههاه اک بههاال بههه وههایی
وجود دارد .ای نظامهای ضد اخ مهی در افهراد نهوعی تجربهۀ تحقیهر و خشهم ایجهاد
میکنند و کمینهه را بهرای عمهل غیراخ مهی منهاعد میسهاکند؛ کیهرا در ایه حالهتا
فرد با ای احناس که تحقیر شده و مورد فلم مهرار گرفتهه  -در موضهف رلبکهاری اک
جاماه  -به خود اجاکه میدهد هرگونهه بی اخ مهی را مرتکهب شهود و آن را بهر ایه
اساسا توجیه کند.
مؤلفه چهارم جو اخ میا فرهن

است .ایه مؤلفهه کهه میتهوان آن را مؤلفههای

ساختاری خواندا اک تاامهل سهه مؤلفهه نصنهت بهه فههور میرسهد و در جهو اخ مهی
نمودار میشود .البته فرهن

ا امری فراتر اک نهادهای اجتماعیا روابه اننهانی و بهوم

فیزیکی است و کمینههای ایجادکنندش آنها چون ادبیاتا دی و هنر را نیهز دربهردارد.
وجود جو اخ می در کینتاجتماع کود ا کمینه را برای شکلگیری عمل اخ مهی
در او مهیا میساکد.
بنههابرای ا یکههی اک راهبردهههای اساسههی در نهادینهسههاخت صههدامت در کودکههانا
مدرسه و بصخهایی اک جاماه است که کهود

بها آنهها بیشهتر سهروکار دارد .وهسا

میتوان گفت نهادینهشهدن صهدامت در کهود ا متهأمر اک روابه درون خهانوادگیا
رواب موجهود در مدرسهه و در مقیهاس بزرگتهرا روابه موجهود در جاماهه اسهت؛
اکایه روا نمیتههوان تومههف داشههت کههودکی کههه در فضههایی آکنههده اک درو کنههدگی
میکندا بهسوی راستگویی گرایخ بیابد .البتهه بایهد در نظهر داشهت کهه ایه راهبهردا
راهبردی ک ن نینت و تنها بهرور مومت بهکارمیآید؛ کیرا مرن ینهسهاکی بهصهورت
راهبرد انحصاری در تربیت اخ می نه ممکه اسهت نهه م لهوِّ .ایه راهبهرد عملهی

راسی ردر و سیبیت ار اوران را ر و نرجرانر

ساماندهی فضای صادمانه در رواب و کنهدگی آنهاسهت .ایه فضها شهامل خهانوادها

نینت؛ کیرا فضای کینت کود ا نظارتناوذیر است .ای نظارتناوذیری بههویژه در
عصر ارتبارات  -با فروریصت مرکها و ساختارها  -تشدید شهده اسهت .اکسهویدیگرا
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بههههکارگیری انحصهههاری آن نیهههز م لهههوِّ نینهههت؛ کیهههرا وضهههایت کهههودکی کهههه
تنها با رویکرد مرن ینهساکیا نظارت بر محی و روزههایی چهون عهادت و تقلیهد بهه
راستگویی میورداکدا بهمحض مرارگرفت در محی های بدوننظهارتا مابهلویخبینی
نصواهههد بههود .ای ه وضههایت مههبهما بههدان دلیههل ودیههد میآیههد کههه وایبنههدی وی بههه
رفتارهای اخ مهی ماننهد صهدامتا لزومهاً اک روی بهاور و اراده نبهودها بلکهه ناشهی اک
فشار فضهای اجتمهاعی ویرامهونی و راهبردههایی چهون تقلیهد اک دیگهران بهوده اسهت؛
اکای روا الکم است ایه راهبهرد بها دیگهر راهبردههای ارادی ما هوف بهه خهود فهرد
وشتیبانی و همراهی شود.
.1-2ایجاد فضای امن روانی

یکی اک نیروهای ویخبرندش غریزی آدمیا حفو بقاست .ای نیرو در وهی آن اسهت تها
وضههایت حههداملی را بههرای بههدن فههراهم و تهدیههدهای بههالقوه را اک آن دفههف کنههد.
برهمی اساسا یکی اک نظامهایی کهه بههرور ناخودآگهاه در سهاخت هویهت اخ مهی
افراد مداخله میکندا نظام اخ ق امنیت اسهت ( .)Narvaez, 2008ایه نظهام کهه در
بصخ برونهرمی متز مهرار داردا مبتنهی بهر بقها و کامیهابی فهرد عمهل میکنهد؛ یانهی
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هنگامیکه بقا یا امنیت فرد به خ ر افتدا ای نظام فاال میشود .بهعبارتدیگرا غرایهز
موجود در منارق کیر مشری متزا برای باکگردانهدن امنیهت یها بقهاا مهدارهای عهارفی
نافر بر خشهم یها تهرس را فاهال میسهاکند ( .)Panksep, 1998وجهدانی ( :1396ا
 )118ماتقد است ای نظام اخ میا شبیه به مرحلۀ ویخمهراردادی کلبهرگ اسهت کهه
مبتنی بر محفافت اک خویشت است.
ناروائز ( )2008ماتقد است برای کمینهساخت فاالیت سامانههای دفاعی منهتتر در
ای نظام اخ می بایهد بهه امنیهت عهارفی و فیزیهک محهی توجهه کهرد .برای اسهاسا
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می توان گفت توجه به امنیت محی و ورهیز اک تهدیهد فهرد در اباهاد مصتلهفا باعهث

میشود نظام اخ ق امنیت و ساککارهای دفاعی آن تا حد امکان فاال نشهوند و کمینهه
برای درو های موجه اک سوی او فراهم نشهود 1.بنهابرای ا یکهی اک شهیوههای کارآمهد
برای حذف یا به حدام ل رساندن ساککارهای درو در کهود ا ایجهاد فضهایی امه
اکنظههر فیزیکههی و عههارفی اسههت .در چنههی محی ههی فههرد نیاکمنههد دفههاع سرسههصتانه اک
خههویخ نینههت و احتمههال رویآوردن وی بههه مههوارد دفههاعی  -هرچنههد غیراخ مههی-
کاهخ مییابد.
یکی اک مؤلفهههای ایه امنیهتا ته ز بهرای حهذف مجهاکات سهصت فیزیکهی و
تحقیر شصصیت فرد است؛ کیرا همواره یکی اک دالیل دروغگوییا گریهز اک مومایهت
تحقیههر و مجههاکات اسههت (سههی نیان روسههیا  .)1379فضههایی کههه فههرد دائههم در آن
شههماتت یهها مجههاکات میشههودا فضههایی اسههت کههه در آن درو رشههد خواهههد کههرد.
درمقابلا صدامت نیاکمند ارمینانا نگاه مثبت و فضهای امه روانهی اسهت .در فضهای
ام روانیا نگهاه کلهی بهه فهرد مثبهت اسهت و هنگهام ارتکهاِّ خ هاا عمهل وی نقهد
میشود نه شصصیتخ.
اسهت .من ههق ایه فاصههلهگذاری را در اباههاد مصتلهف در فلنههفۀ اخه ق نیههز میتههوان
م حظه کرد .نصنتی من قی که میتواند ای فاصهلهگذاری را وشهتیبانی کنهدا تمهایز
حن فاعلی اک حن فالهی اسهت .برای اسهاسا گهاهی درحالیکهه حنه فهاعلی در
عملی موجود استا حن فالی موجود نینت و بالاکس؛ اکایه روا بها وجهود راب هه
میان عمل و عامل نباید ای ارتباط را بهه مانهی چنهبندگی جداییناوهذیر تلقهی کهرد.
فرایند تکوی عمل و ننبت آن بها عامهل نیهز اک باهدی دیگهرا اک ایه تمهایز حمایهت
میکند؛ کیرا در تکوی عملا عناصر کمینهای دیگهری غیهر اک عامهل حضهور دارنهدا

راسی ردر و سیبیت ار اوران را ر و نرجرانر

یکی اک مؤلفههای مهم فضای ام ا فاصلهگذاری میان عمهل فهرد و شصصهیت وی

 .1البته ناروائز اک دو سامانۀ دیگر اخ می با نامهای اخ ق تاهد و اخ ق تصیل نیز سص میگوید که بهه دلیهل مهرتب
نبودن با مبحث ای بصخا بدانها اشاره نشد.
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عناصری چهون شهاکلههای خلقتهی و خلقهی و نیهز محهی اننهانیا فرهنه

و محهی

اجتماعی (ربارباییا 1363ا ج :25ا .)324بهدی ترتیبا عمهل عه وه بهر عامهلا بها
عناصر خارج اک اختیار وی نیز مرتب میشود.
اکسویدیگرا باید در نظر داشت که ننبت عامل با عملخ همواره تأییهد نینهت یها
تأیید بامی نمیماند .ممک است عاملیا عملی را مرتکهب شهود و باهدا بها اندیشهیدن
دربارش ابااد و آمار آن عملا اک انجام آن وشیمان شود و تصهمیم بهه تهر

آن بگیهرد.

دروامههفا آدمههی وههس اک ومههوع عمههلا نتههایر آن را تفنههیر میکنههد و براسههاسآنا
وموعهههای باهههدی تقویههت یههها تضهههایف خواهنههد شهههد .درنهایههتا بایهههد در نظهههر
داشت که یک عملا مادر به تکوی کل شصصیت آدمی نینتا بلکه ری عمهر فهردا
انبوهی اک اعمال بهتدریر هویهت وی را شهکل میدهنهد و شهاکلهای بهرای وی ودیهد
میآورنهههد .خ هههای کهههود

یههها نوجهههوانی کهههه در ابتهههدای منهههیر هویتیهههابی و

تکوی شصصیت استا بههیچرو به مانهی برخ هابودن کهل شصصهیت یها هویهت وی
نینهههت؛ کیهههرا هنهههوک تکهههرار و نههههادینگی در آن خ ههها بهانهههداکهای نینهههت کهههه
ساکندش شصصیت و هویت او شود.
فاصلۀ میان عمل و عامل در همۀ سهنی وجهود دارد و درعی حهالا ایه فاصهله در
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دوران کههودکی و نوجههوانیا فزونتههر اک دیگههر سههنی اسههت؛ بههههمی دلیلا نمیتههوان
خ ای کود

یا نوجوان را به ذات و شصصیت وی ننبت داد و کل موجودیهت وی

را خ ا داننت .راجرک با اشاره به همی امرا من ق سومی را بهرای فاصهلهگذاری میهان
کود

و عمل وی م رح میساکد که میتوان آن را من ق روانشناختی نهام نههاد .اک

نظههر اوا بهههدلیل تکههوی خودونههدارش فههرد در سههنی کههودکی بایههد اعمههال وی را بهها
دیدش اغمای نگرینتا عمل خ های او  -حتهی آگاهانهه  -را بهه کهل شصصهیت وی
منتنب نناخت و توجه مثبت بهه او را بهه اعمهال درسهت مشهروط نکهرد (بهه نقهل اک:
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.)McGuire, 2019: p.3

بنایرای ا همواره باید بی عمل کود

یها نوجهوان و موجودیهت وی تمهایز مائهل

شههد و فاصههله در نظههر گرفههت .ایه فاصههلهگذاری میههان فههرد-کههود

یهها نوجههوان-

و عمل خ ای او موجب میشود شصصیتخ اک تحقیر و آسیب در امان بمانهد .درامهان
ماندن اک تحقیر و آسیبا بهویژه دربارش وموع درو های باهدیا اهمیهت کیهادی دارد؛
کیههرا موجهههب حهههذف یکههی اک علهههل دروغگهههویی کههود

یههها نوجهههوان (یانهههی

دفههاع اک موجودیههت خههویخ در مقابههل تحقیههر و آسههیب) میشههود .بهها حههذف ایهه
علتا ای انگیزش دروغگویی اک بی میرود و در وی آنا دروغگویی اک ایه نهوع نیهز
منتفی میشود.
 .1-3الگوپردازی ذیل معیار راستگویی

یکی دیگر اک ابااد عاملیت اننانا منئله الگوست .الگو به مانهای نمونهه عملهی اسهت
که ویخ روی فرد نهاده میشود .ای الگو ممک است وامای باشد یها تهاریصی .الگهو
فههرد را یههاری میکنههد تهها امههور انتزاعههی را بهههرور مشههاهدهای و مابههللمس در مالههب
تجنمیافته در عمل بنگرد (بامریا  :1394ا .)144ایه مشهاهدش عینهی بهرای فهرد اک
ارمینان میرساند و منشأ تحولهای درونی در اوست .اکسویدیگرا الگو ارکزهها را
اک حالههت انتزاعههی و مههرده خههارج میکنههد و در آنههها روح میدمههد .بهسههص دیگرا
هنگامیکه اک صدامت سص میگوییما صدامت در حد واهه و مفهوم بامی میمانهد و
در کندگی جریان نمییابد .ای جریان در الگو بهچشهممیآید و صهدامت را در مقهام
امری وامای و کنده تجنهم میکنهد .وجهه سهوم ضهرورت الگهوا فراهمسهاکی امکهان
عملی است .دروامفا در الگو صهدامتی وموعیافتهه جلهوه دارد و همهی وموعیهافتگیا
بهتری دلیل برای امکان صدامت است.

راسی ردر و سیبیت ار اوران را ر و نرجرانر

جنبههای مصتلف اهمیت دارد؛ اکیکسوا مشاهده یقی آور اسهت و یقهی ا فهرد را بهه

تحقق عمل در الگو اک دو وجها به نهادینهساکی صهدامت در فهرد مهدد میرسهاند؛
نصنت اینکه فرد با مشاهدش اننان صادق و رفتهار صهادمانها بهرای صادقشهدن انگیهزه
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مییابد و گویی آیندش خهویخ را در کمهان حهال الگهو تجنهم میکنهد و همهی امهرا
کشخ و گرایشی برای راستگویی در وی ودید میآورد .وجه دوم آن است که الگهو
چون راهبلدی می تواند راهنمای عمل فرد مرار گیرد و وی را اک ویچوخمههای عملهی
صدامت عبور دهد.
درعی حال که الگوها الکمۀ رشد آدمهی و مبنهایی بهرای عینیتبصشهیدن بهه عمهل
وی هنتندا می تواننهد مهانای در برابهر رشهد او باشهند .در ایه حالهتا الگهو اک مایهار
مدنظر گنیصته اسهت و اکهمهی روا میتوانهد خ رآفهری باشهد .گنهیصتگی الگهو اک
مایار بدی ماناست که مایاری بهرای سهنجخ الگهو در میهان نباشهد و الگهو صهرفاً در
راب هههای احناسههی و براسههاس من قهههای مههبهم یهها ناوههذیرفتنی برگزیههده شههود.
در چنههی حههالتیا ارتبههاط مریههد و مههرادی میههان فههرد و الگههو اک هرگونههه ورسههخ و
چندوچون فراتر میرود.
ای نوع ارتباط می تواند مربی و خ اهای او را اک ماری ورسخ دور کند و باعث
نهادینهساکی خ ا در متربی گردد .ممک است کود

یا نوجهوان بها وهذیرز م لهق

والدی یها مالهم در مقهام الگهوا بیصهدامتیهای مهوردی آنهها را نیهز وهذیرا باشهد و
درست بپندارد .برای اساسا الکم اسهت الگهوورداکی بها توجهه بهه مفههوم صهدامت و
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بحث و گفتگو و استداللورکی دربارش آن صهورت گیهرد؛ بههبیاندیگرا هنگهام ارائهه
الگههو بایههد دربههارش ویژگیهههای الگههو و ننههبت وی بهها مایارهههای مههدنظر  -در اینجهها
صههدامت  -بهها کههود

گفتگههو کههرد و بهتههدریر بهها افههزایخ تههوان تحلیههل انتزاعههی

ویا بر لزوم ارکیابی الگهو بها مایارههای وشهتیبان و ت بیهق وی بها ایه مایارهها تأکیهد
کههرد .بهها ایهه وصههفا کههود

و نوجههوان در کنههار اعتمههاد بههه الگههو و تبایههت

اک ویا بهتههدریر بههه همههاهنگی الگههو بهها مایههار توجههه میکنههدا الگههو را بهها مایههار
صهههدامت و ویژگیههههای آن مهههیسهههنجد و اک آسهههیبهای الگوسهههتایی مریهههد-
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مرادی درامان میماند.

.1-4تقویت حقیقتجویی و توجه به شواهد

حقیقتجویی و هرفکاوی اک ویژگیهای کود

است که باید اک آنهها محافظهت

کرد .حقیقتجویی به مانای دغدغۀ حقیقت داشهت و تنهلیمبودن دربرابهر آن اسهت.
دغدغهمندی برای حقیقتجویی باید بهانداکهای باشد که منفاهترلبی ههم فهرد را بهه
نادیده انگاشت حقیقت وادار نکند .ای دغدغهمندیا در کنار لهزوم م ابقهت علهم بها
وامایتا توجه به شواهد را ضروری میساکد.
م ابقههت بهها وامههفا در مارفتشناسهه ا مایههار بههرای صههدق داعیهههها دانشههی
اسههت؛ علههم هنگههام محقههق میشههود کههه م ههابق بهها وامههف باشههد یهها درمقابههلا
هنگامیکه عدم م ابقت اندیشه با وامایت م حظه شودا در حکم آن اسهت کهه علهم
حاصل نشده و اندیشهۀ مهذکور حقیقهی نینهت (بهامریا  :1387ا .)193وامهفگرایی
ساکهگرایانه در مقام انگارهای اس می اک مارفت (همانا ا)200-193ا بها اذعهان بهه
ای موضف مارفتشناختیا بهر ایه اعتقهاد اسهت کهه مارفهت اننهانی بایهد م هابق بها
وامایت باشد.
برای اسههاسا ادعاههها بایههد همههواره بهها نظههر بههه شههواهد مؤیههد و وشههتیبان آن در
موجب میشود افراد مصتلف –گوینده و شنونده -دربارش ای شواهد حنهاس شهوند و
هههر ادعههایی را م ههرح نکننههد یهها نپذیرنههد .توجههه بههه شههواهد مصههالف میتوانههد
آدمهههی را دربهههارش صهههحت ادعهههای خهههویخ یههها دیگهههران مهههردد سهههاکد و فراینهههد
راستیآکمایی ادعاها را آغاک کند .تکیه بر شواهد در دادوستد ادعاههاا فضهای ارتبهاط
و گفتگههو را اک فضههای دلبصههواهی و بیمیدوبنههد بههه فضههای مقیههد بههه شههواهد تتییههر
میدهههد .در ایهه فضههاا درو مجههال فهههور و بههرکو چنههدانی نههدارد و در صههورت
فهور اولیها دوام نمییابد.

راسی ردر و سیبیت ار اوران را ر و نرجرانر

وامایت م هرح یها وذیرفتهه شهوند .توجهه بهه ایه شهواهد وشهتیبان در ارکیهابی ادعاهها

یکههی اک م حظههات مهههم در مبحههث حقیقههتجویی و تمههایز آن بهها دروغگههوییا
تفاوت خیالورکی کود

با دروغگویی است .کهودکیا بههار خیهالورکی اسهت و
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کود

در امر خیالا اک بزرگنال ویخ است .ایه ویخبهودن تها درجههای اسهت کهه

بلیک()Blakeا کودکی را س خیال یا خ میت ناِّ میخواند (به نقل اک خنهرونژادا
 :1389ا .)27-20همچنهههی ا ایگههه ( )Eganماتقهههد اسهههت کودکهههان تصهههاویر و
اندیشههای غنیا ویچیده و انتزاعی را در سنی خیلهی کهم بهه مهدد خیهالورکی در
میکننههد ( .)Brown, 1997: p.30رشههد شههدید خیههالورکی در سههنی کههودکی –
عمهههدتاً  3تههها  5سهههال -باعهههث میشهههود دنیهههای واماهههی و خیهههالی بهههرای کهههود
درهم فرورفتگههی بیابههد .ممکهه اسههت بزرگنههاالنا ایهه ادغههام وامایههت و تصیههل و
مصهسرایی کود

را که اک مرک وامایت و خیال فراتر میرود و صهورتی خ فوامهف

داردا دروغگویی تابیر کننهد .ایه در حهالی اسهت کهه ایه عمهل کهود

در دامنهۀ

تاریف درو که «وامفنمهایی ارادی امهری غیرواماهی بهمصهد فریهب دیگهری» اسهت
(وورتقیا )1391ا مرار نمیگیرد.
ای نوع خ فوامفگویی کود

را میتوان به درهمفرورفتگی وامایهت و خیهال

مننوِّ کرد .باید ضم شنیدن مصهسراییها و توصیفهای خ فوامهف کهود ا اک
متهمکههردن او بههه دروغگههویی بپرهیههزیم و ت ه ز کنههیم بهتههدریر کمینههههای تمههایز
خیال و وامایت را برایخ فراهمساکیم ( .)Abdolnour Aljahani, 2017شهنیدن ایه
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خیالورکیها و درعی حهالا منتنهب داننهت آنهها بهه دنیهای خیهال کهود

باعهث

میشود ضم آنکه مدرت تصیل او به رسمیت شهناخته میشهودا بهتهدریر مهرک میهان
وامایت و خیال را بشناسد.
.1-5تقویت حساسیت اخالقی به دروغ

رویکههرد سههواد اخ مههی در تربیههت اخ مههی بههر تقویههت مؤلفههههای سهههگانه بههرای
اخ میشدن تأکید میورکد .یکی اک ای مؤلفههاا حناسیت اخ می است .حناسهیت
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اخ می به مانای هوشیاری دربارش ابااد اخ مهی عمهل اسهت .هنگامیکهه ارکزههای

اخ مههی در جاماههه متشههوز میشههوند و ضههداخ قههها عههرف میشههوندا بهتههدریر
حناسیت اخ می افراد کاهخ مییابد .اکسویدیگرا چنانچه افراد حناسهیت مناسهبی
در مبال ابااد و ویامدهای اخ می عمل خود نداشته باشندا کمکم ای ابااد اخ مهی را
در اعمههال خههود در نظههر نمیگیرنههد و درنتیجههها اعمههال غیراخ مههی کههه ویامههدهای
غیراخ می به همراه دارندا به هنجار تبدیل میشوند؛ برای نمونها در جاماۀ ما بههدلیل
عدمحناسیت دربارش دانلود غیرمانونی فیلمهاا ای عمل غیراخ مهی بهصهورت عملهی
عادی درآمده و تقریباً هیچکس اک انجامدادن آنا احنهاس شهرم و نهدامت نمیکنهد.
ورهیز اک درو یکی اک ارکزههای اخ مهی اسهت کهه جاماهۀ مها حناسهیت چنهدانی
دربارش آن ندارد .همی امر موجب شده افراد درو را کهاری بهنجهار بهشهمارآورند و
ضدارکزبودن آن را در

نکنند .همی عدمحناسهیت میتوانهد عهاملی اساسهی در

دروغگویی افراد باشد.
در مقابلا حناسیت اخ می بههمانای تهوان شهناخت و تشهصیص ماهیهت اخ مهی
تصمیمها ()Tuana,2007:p.367ا موجهب میشهود فهرد بها حناسهیت دربهارش که م
و کنخ اننانیا هر جا رگههایی اک خ فوامف و درو میبیندا حناسیت نشهان دههد
کنخهای روکمره را با ابااد اخ می مشصص میساکد؛ برای نمونها امروکه بنهیاری اک
دانخآمههوکان تقلههب میکننههد و تقلههب را امههری غیراخ مههی و نههوعی درو گههویی
بهشمارنمیآورند .دروامفا کندبودن حناسهیت اخ مهی در ننهل جدیهد باعهث شهده
تا تقلبکردن را صرفاً راهی برای گرفت نمرههای خهوِّ بشهمارند و کمتهر آن را بها
حی ۀ اخه ق مهرتب بداننهد؛ اکایه روا بهه درسهت یها غله بهودن آن نمیاندیشهند و
دغدغۀ تر

آن را نیز ندارند.

راسی ردر و سیبیت ار اوران را ر و نرجرانر

و تأمل کند .ای حناسیت اخ مهی کهه اکتشهاف اخ مهی را نیهز دربهردارد1ا ارتبهاط

 . 1اک نظر تواناا حناسیت اخ می شامل سه مؤلفه اکتشاف اخ میا وتاننیل اخ می و تایی ارکزهاست .درحالیکهه
اکتشاف اخ میا کشف ابااد اخ می مومایت اخ می استا وتاننیل اخ می به وکن ای ابااد اخ می اختصاا دارد
و تایی ارکزهاا جمفبندی کلی را مدنظر مرار میدهد که وس اک م حظه وکنهاا صورت میگیرد (سجادیها .)1392
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حناسههیت اخ مههی بایههد بهها شناسههایی کینههت روکمههره کودکههان و نوجوانههانا بههر
مصادیقی اک کنخهای غیراخ می متمرکز شود که مرتب با اخ ق بهشهمارنمیروند.
ای روند باید با برمراری راب ه میان ای کنخها و اخ قا کمینۀ گفتگوا بحهث و نقهد
دربارش آن ها را فراهم ساکد .درنتیجهۀ ایه امهداما حناسهیت افهراد افهزایخ مییابهد و
مصادیق بیاخ می – و در اینجا درو  -را با دمت بیشتری در کندگی خهود جنهتجو
میکنند و درنهایتا برای تتییر رویه در ای کنخها کوشخ میکنند.
.1-6تقویت استداللورزی اخالقی ناظر بر راستگویی

دومی مؤلفۀ سهواد اخ مهی کهه میتوانهد در نهادینهسهاکی راسهتگویی در کهود

و

نوجوان مؤمر باشدا تقویت استداللورکی اخ می اسهت .اک نگهاه کلبهرگ و بنهیاری
دیگر اک اندیشمندان حوکش تربیت اخ مهیا میهان شهناخت اخ مهی و عمهل اخ مهیا
راب های ضروری برمرار است (حننیا  :1395ا .)20تحقیقهات باهدی نشهان داد بها
وجود راب ه میان استداللورکی اخ می و عمل اخ مهی (اکجملهه رالهبکاده مهانی و
کههدیورا )1387ا ایه راب ههه ضههروری نینههتا بلکههه میتههوان گفههت اسههتداللورکی
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اخ میا شرط الکم برای عمل اخ می است 1.اگر بپذیریم که دربهارش راسهتگویی نیهز
همی راب ه برمرار استا تقویهت اسهتداللورکی اخ مهی میتوانهد کمینهههای کهنخ
صادمانه را فراهم ساکد .ای کمینهها نهه بههرور ضهروری بلکهه بههرور امکهانیا امکهان
صدامت را برای کود

و نوجوان مهیا میکند.

 . 1در باضی اک رویکردهای تربیهت اخ مهی ماننهد اخه ق شههودیا شههود در مقابهل اسهتدالل مهرار گرفتهه اسهت و
اندیشمندان ماتقد بهه اخه ق شههودی (اکجملهه مهور) ا بهر آننهد کهه احکهام اخ مهی بنهی و تحلیلناشهدنی هنهتند.
درعی حالا ای دیدگاهها همچنان نقد میشوند؛ اکجمله رویکهرد اسه می عمهل (بهامریا )1387ا شهناخت تبیینهی را
همواره یکی اک کیرساکهای عمل میشمارد و بنابرای ا استداللورکی را تقویتکنندش عمل اخ می میداند .درمجموعا
می توان گفت حتی اگر لزوم استدالل در مقام شرط عمل اخ می در جایگاه چندوچون مرار داشته باشدا اندیشهمندان
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دربارش تقویتکنندگی آن اجماع دارند.

استداللورکی نافر بر صدامت اک راههای مصتلف ویجویی و تقویت میشهود .در
ررح کلبرگا استداللورکی در ویچوتاِّ ماماهای اخ می تقویهت میشهود .در دل
ای ماماهاا فرد گزینههای مصتلف ویخ روی خود را وارسی و ارکیابی میکنهد و در
دل ای ارکیابیها و چهکنمچهکهنمههاا اسهتداللورکی اخ مهیاز تقویهت میشهود؛
اکای روا ررح ماماهایی بروایۀ ارکز راستگوییا ای تقویت را مینر میکنهد .بهرای
نمونها دنینون () 2019( )Denisonا یک مامای اخ می را م رح کرده است کهه در
آنا صدامت موردبحث و تأمل مرار میگیرد.
مامای وی در مورد دختری به نام «جنیفر» است که بههتاکگی بهه دبیرسهتان جدیهد
آمده اسهت و ته ز کهرده در مواضهف مصتلفهی چهون تهیم بنهکتبال و تحقیهق درس
علوما دوستانی برای خود ویدا کند .او به عمق و بنه راب هۀ دوسهتی نیهاک دارد .ربهق
برنامۀ دبیرستانا بچهها میتوانند برای یهک شهبا در تهاریصی خهااا دوستانشهان را
به خانۀ خود دعوت کنند .والدی جنیفر در ای تاری بهه منهافرت میرونهد و جنیفهر
م مههئ اسههت کههه اگههر نبههودن آنههها را بیههان کنههدا هیچیههک اک دوسههتان جدیههدز
دروغگویی حیران مانده است.
باد اک ررح ای ماماا بچهها گزینهههای وهیخ روی جنیفهر را بهه بحهث و گفتگهو
میگذارنههد .بههرای گفتگههو دربههاره ماماهههای اخ مههی و راه درسههت برونرفههت اک
مشههک ت میتههوان اک چارچوِّهههای نظههری مصتلفههی بهههره بههرد .یکههی اک راههههای
تقویت استداللورکی اخ میا آشنایی کودکهان و نوجوانهان بها ایه چارچوِّههای
نظههری و تمههری اسههتداللورکی براسههاس هههر یههک اک آنهاسههت .یکههی اک ایهه
چارچوِّهای نظریا اخ ق فضیلت است کهه وشهتیبان رویکهرد تربیتهی تربیهتمنخ
است .در ای رویکردا انتصاِّ و تصمیم براساس فضیلت بهودن یها نبهودن راه انتصهابی
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اجهاکه نمییابنههد کههه بهه خانههۀ او بیاینههد .او بهر سههر دوراهههی گفهت غیبههت والههدی یهها

صورت میوذیرد .در ای رویکردا ورسخهایی ماننهد ایه ورسهخهاا در انتصهاِّ راه
م رح میشوند:
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 آن مهرمان صادمی که مه آرکو دارم ماننهد او باشهما در ایه مومایهت چگونههرفتار میکند؟
 آیا ای عمل اک صدامت م سرچشمه گرفته است؟در بحث و گفتگو دربارش مامای ررحشده که برشهی اک کنهدگی روکمهره دانهخ-
آموکان استا ای گونه ورسخهاا ورسهخهایی هنهتند کهه چهارچوِّ فضهیلتگرا را
برای برونرفت اک مشکل م رح میساکند و دانخآموک با واس به آنههاا راه خهویخ
را مییابد .فرد در چارچوِّ نظری ویامدگراا با تمرکز بر نتایر و ویامهدهای گزینهههاا
دست به انتصهاِّ میکنهد؛ بهرای نمونهها در مامهای بیانشهدها ورسهخهایی نظیهر ایه
ورسخها را م رح میکند:
 نتیجۀ ای عمل  -دروغگویی یا راستگویی -چه خواهد بود؟ آیا میتوانم نتایر ای عمل را دربارش همۀ افهراد مهرتب  -دوسهتانما والدینشهانااولیای مدرسها والدی خودما خواهر و برادرهایم و -...بررسی کنم؟
در چارچوِّ نظری وفیفه گراا منئله اک جنبۀ اهمیت حقوق و تکهالیف و فهار اک
نتیجهۀ عمهل بررسههی و تحلیهل میشههود؛ اکایه روا دانخآمههوک چنهی ورسههخهایی را
م رح میکند:
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 وفیفۀ م در ای مومایت چینت؟ م باید در ای مومایت به چه حقومی توجه کنم؟ آیا اگر خودم را جای دیگران بگذارما دروغگویی را همچنان عادالنه میبینم؟درنهایتا چارچوِّ نظری اخ ق مرامبهتا بیشهتر بهر روابه و احناسهات تأکیهد
میورکد و افراد در ای چارچوِّ با ررح ورسهخهایی نظیهر آنچهه در ادامهه میآیهدا
منئله را در مالب رواب وی میگیرند:
 -آیا راستگویی یا دروغگویی م ا راب های خوِّ را وایهگذاری میکند؟
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 -آیا م نیاکها و ع یق اررافیانم را در نظر گرفتهام و امدام به ای کار کردهام؟

بنابرای ا برای تقویت استداللورکی اخ می میتوان با ررح ماماههای اخ مهی و
بهههکارگیری ورسههخهای مصتلههفا توانمنههدی تجزیهههوتحلیل اخ مههی مومایتهههای
ما هههوف بهههه راسهههتگویی /دروغگهههویی را افهههزایخ داد .نکتهههۀ مههههم در تقویهههت
استداللورکیا لزوم همپایی آن با حقیقهتجویی و عمهل اخ مهی اسهت .بهدون ایه
همپاییا ممک است استداللورکی اخ می به توجیه اعمال غیراخ می بینجامهد .ایه
امر در اصول بادی توضی داده میشود.
.1-7تقویت تخیل اخالقی در موقعیتهای عملی

یکی دیگر اک مؤلفهههای سهواد اخ مهی کهه در تربیهت اخ مهی اهمیهت داردا تصیهل
اخ می است .تصیل اخ می در دو مانای همهدلی ( )Tuana, 2007: p.369و تصهور
گزینههای متنوع ویخ رو ( )Johnson, 1993مابلررح است .در مانای نصنهتا فهرد
سای میکند خود را به جای ررف مقابل خهود مهرار دههد و احناسهات وی را در
کند و در مانای دوما میکوشهد گزینهههای متاهدد وهیخ روی خهود را تصهور کنهد.
فرفیههت مصهه و روایههت در سههیالکردن ذهه فههرد و دورکههردن وی اک خودمحههوری
شناختی میتواند به تقویت ای توانمندی کمک کند.
مصههه و روایههتا بههه دلیههل برخههورداری اک کاویهدیههدهای مصتلههف (اولشههصصا
دومشهصص و سهوم شهصص)ا ابهزار مناسههبی اسهت بهرای جهداکردن فهرد اک مومایههت
خویخ و مرار دادن وی در کوایای دیگری اک ومایف .خواندن مصهه بهه بچههها کمهک
میکنههد تهها خههود را بهههجای مهرمانههان مصههه بگذارنههدا خ ههر را تجربههه کننههدا نتههایر
ویخداوری را دریابند و درکی اک امور ناعادالنه ویدا کننهد .میتهوان گفهت آنهها در
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تصیل اخ می اکجمله دشوارتری مفاهیم تربیتی برای تحقق در عمل است .استفاده اک

ای مصهها همۀ ابااد تصیل اخ می را تجربه میکنند؛ برای نمونها هنگامیکهه فهرد در
مومایتی مرار می گیرد که شصصی اک کندگی خصوصی وی ورسشهی میکنهدا او چهه
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گزینههایی ویخ رو دارد؟ برای نمونها کنی اک شما میورسد« :آیها دیشهب بها وهدرت
دعوا کردهای؟» واس ای ورسخا بله یا خیهر اسهت .ممکه اسهت شهما بهرای حفهو
آبروی خودا با وجود وموع دعواا خ ف وامف واس دهید :خیهر .در ایه حالهت شهما
درو گفته ایههدا امهها ممکهه اسههت ایهه درو در ضههاف مههدرت تصیههل اخ مههی و
ناتوانی شما در تصور گزینههای دیگر برای ای ورسخ ریشه داشته باشهد .اگهر تصیهل
اخ می خوبی داشته باشیدا ممک است ع وه بهر دو گزینهه بلهه یها خیهرا گزینهههای
دیگری هم نزد خهود تصهور کنیهد؛ اکجملهه ایه واسه ها« :سهؤال خهوِّ و مربهوری
نپرسیدی»ا «چ ور؟» و....
 .2راستگویی در تربیت
وجه دیگر راستگویی در تربیهتا کدودن مفهاهیما رویکردهها و روزههای تربیهت اک
درو و نزدیکساخت آنها به وامایت اسهت .در اینجهاا منظهور اک راسهتگوییا ارائهه
تبیینی اک تربیت است که با وامایت ساکواری بیشهتر داشهته باشهد .سهاککارهای عملهی
مبتنی بهر ایه تبیهی نیهز اک راسهتنمایی و کارآمهدی بیشهتری برخوردارنهد .در ادامهه
ت ز میشود با بررسی اجمالی تبیی های موجود در تربیت و راب ۀ مربی-متربهیا بهر
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تبیینی تأکید شود که اک وامفنمایی بیشتری برخوردار است.
 .2-1استعاره معلم :از پیر همهدان تا جوان خام همپا

یکههی اک مواضههف وامههفنگری کههه سههایر سههاککارهای تربیههت را تحتتههأمیر مههرار
میدههدا تصههور مهها دربهارش نقههخ مربههی در راب هۀ وی بهها متربیههان اسهت .ایه راب ههها
در دو شهههکل سهههنتی و مهههدرنا بهههه دو گونهههۀ غیروامهههفگرایانهههه ترسهههیم شهههده و
همی خ فوامفگوییا دیگهر امهدامات و سیاسهتهای تربیتهی ذیهل آنهها را نیهز بها
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مشکل مواجه ساخته است.

استااره نصنت که در دوران سنتی تکوی یافتها مربی را ویر مرادی میداند که بهر
همۀ راکهای جهان و بر ویدا و ونهان عالما وامف اسهت و اکایه روا موجهودی سراسهر
دارایی و واجد همۀ دانخها و ارکزهاسهت کهه بایهد اک وی رلبهی بیومفهه و تبایتهی
بیچونوچرا داشت .ای تصور اک مربی که به مربیمحوری نیز مشهور اسهتا جایگهاه
مربی را چنان رفات میبصشد که ورای هرگونه ورسخ و چنهدوچون مهرار میگیهرد.
ترکیب ای تصور با تصور اک متربی در مقام موجودی فامد م لقا راب ه ویژهای میهان
ل
مهرادی برکنهار اک نقهادی را در
مربی و متربی تصهویر میکنهد و نهوعی راب هۀ مریهد-
ملب تربیهت مینشهاند .ایه تصهورا تصهویری بزرگنماییشهده اک مربهی و تصهویری
کوچکنماییشهههده اک متربهههی وهههیخ روی دسهههتاندرکاران و ذینفاهههان تربیهههت
مرار میدهد که دور اک حقیقت است .استاارههایی چون «تربیت بانکی»  -اسهتاارهای
کههه فریههره م ههرح کههرد  -کههه مربههی را چههون بانکههداری واجههد همههۀ سههرمایهها و
متربی را چون مراجای رالب سرمایه میدانندا الگوهایی هنتند که ای نوع تربیهت را
تجنم میبصشند.
اکیکسوا مربی در وامف همههدان نینهت و بنهیاری اک چیزهها را نمیدانهد یها دانشهخ
دربارش آنها درست نینت .با ای رویکردا وای نادانیا کمدانی و اشتباهدانی به تربیهت
باک میشود .کمدانی یا نادرستدانی فینفنه ایراد نینهت؛ کیهرا مربهی نیهز ماننهد همهۀ
اننانها دارای محدودیت و خ است .امها هنگامیکهه ایه کمدانهی و اشهتباهدانهی بها
تصور بزرگنماییشده درمیآمیهزدا ملتمههای اک تربیهت مردابهی و مقهاوم بهه نقهد را
ودید میآورد که میتواند متربی و مربی را به تباهی بکشاند.
درو دوم نیز تربیت را با مشک ت جدی دیگری مواجهه میکنهد .در درو دوما
مربی کام ً در س
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درو بههودن ایهه تصههورا منههائل مصتلفههی را در عرصههۀ تربیههت ایجههاد میکنههد؛

متربی تصویر میشهود :جهوانی خهام کهه هموهای متربهی اسهت و

مرار است همراهی برای او باشد .ایه تصهویر نیهز تصهویری کهارتونی اک مربهی ارائهه
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میدهد .تصویری که بهرور ضمنی بر تصویری بزرگنماییشده اک متربی نیهز داللهت
دارد .ای دو تصویر غیروامای در کنار هم باعث میشوند تا راب ۀ مربی و متربی یا بهه
تکروی متربی منجر شود یا به دنباله روی مربی اک وی .ایه رویهدادا خهود ملتمههای
متشوز اک داننتنیهای ناماتبر را فراهم مهیآورد کهه در آنا دانهخ و ارکز مربهانی
عاملیت و ارادش متربی میشود.
وامف گرایی در راب ۀ مربی و متربیا ما را اک دو م ب افراطوتفری دور مهیسهاکد.
اکیکسو مربی اننانی است با محدودیتها و خ اهای اننانی و اکسویدیگرا اننهانی
است با رسالت و دانشی خاا بهرای تاالیبصشهی .میتهوان گفهت اسهتاارش راههروی
ویشروا به وامایت نزدیکتر است؛ اکیکسوا مربهی اننهانی اسهت بها محهدودیتها و
خ اهای اننانی و بههمی دلیلا نمیتوان وی را ملهنشینی برکنار اک خ ا و محهدودیت
تصور کردا بلکه بایهد وی را رهرویهی داننهت کهه سهودای فهت ملهه را در سهر دارد.
اکسویدیگرا مربی اننهانی اسهت بها رسهالت و دانشهی خهاا و اکهمهی روا همتهراک
متربی نینهت و بههدلیل برخهورداری اک دانهخ و تصصهصا در مرتبههای بهاالتر اک وی
اینتاده است .مجموع ای رههروی و نهاهمتراکی مهیتوانهد بهه تولهد مفههومی بهه نهام
«همراه ناهمتراک» بینجامد.
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درنتیجۀ مفروی انگاشت ای استااره اک مربیا «تاامل نهاهمتراک» راب ههای واماهی
میشود که میان متربی و مربی برمرار میگردد .در ای راب ها اکیکسو تاامل جریهان
دارد و اکسویدیگرا ناهمتراکی جنبۀ تاالیبصخ آن را تأمی میکنهد .در ایه راب هۀ
وامایا مربی در عی همراهی با متربیا راهنمای اوست و متربی در عی صهمیمیت بها
مربههیا وی را همسه

خههود نمیونههداردا بلکههه بههه دانههخ و تصصههص و ارکزهههای

نهادینهشده در وی احترام میگذارد .مربی در ای راب ها به ایفای نقخ مصنوعی نیهاک
ندارد؛ کیرا نه الکم است برخ ف موجودیتخا نقخ ویهر همههدان را بهاکی کنهد و نهه
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مجبور است با ونهانکردن سرمایۀ دانشی -ارکشی خودا ادای همتراکی را درآورد.

به نظهر میرسهد بهرای آنکهه نظهام تربیتهی در منهیر راسهتگویی حرکهت کنهدا در
درجۀ اول خود ای نظام باید راب ۀ مربی و متربی را راستگویانه و وامهفگرایانهه تبیهی
کند؛ کیرا راب های که مرار است راسهتگویی را بیهاموکد نبایهد بهه نقهخ بهاکیکردن و
فریب آلوده و بر وایۀ درو اسهتوار باشهد .بهسهص دیگرا نمیتهوان بهوسهیله درو بهه
هدف راستی دستیافت؛ اکایه روا در بنانههادن تربیهت بهرای راسهتگویی بایهد بهرای
بنیادهایی وامای همت گماشت و بر آن تأکید کرد.

راسی ردر و سیبیت ار اوران را ر و نرجرانر
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 .3نتیجهگیری
نوشتار حاضر در وی آن بود تا راهبردهایی را برای نهادینهساکی ارکز راسهتگویی در
کودکان و نوجوانان م رح ساکد .راستگویی و تربیهت اک دو جنبهه بها یکهدیگر ویونهد
دارند .درحالیکهه اک منظهر نصنهتا تربیهت بها ههدف راسهتگوکردن متربهی صهورت
میوههذیردا در منظههر دوما راسههتگویی در مقههام ضههاب های اساسههی در تربیههت م ههرح
می شود .در بصخ نصنتا هفت راهبرد روشی بهرای تقویهت راسهتگویی در متهر بهی
ویشنهاد شد که سه راهبرد نصنت نهافر بهر سهاماندهی محهی تربیهت و چههار راهبهرد
بادی نافر بر خود فرد بود .تاامل نهاهمتراک میهان مربهی و متربهی موجهب میشهود در
چهار راهبرد بادیا کوششی دوسویه را اک مربی ومتربی انتظار داشته باشیم؛ اکایه روا
در راهبردهای چهارگانه (تقویت حقیقتجویی و توجه به شواهدا تقویهت حناسهیت
اخ می به درو ا تقویهت اسهتداللورکی اخ مهی ما هوف بهه راسهتگویی و تقویهت
تصیههل اخ مههی نههافر بههر مومایتهههای عملههی) اکیکسههوا مربههی منههئول اسههت و
اکسههویدیگرا متربههی وفیفههه دارد بههرای تحقههق آنههها دغدغهههمنههد باشههد .نتیجههۀ ایه
دغدغهمنهدی دوررفهها محهی و جهوی اخ مهی اسهت کهه بهر دوام ایه راهبردهها و
روزها تأمیر مثبت دارد.
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منئله مهم درای بارهای است که مرن ینهساکی اک فضای عمهومی جاماهه و تمهایز
تربیت اک سیاست و امتصاد ناممک اسهت .ایه امهر باعهث میشهود تها اوضهاع فضهای
عمهومی جاماهه بهه عرصهۀ تربیهت سهرایت کنهد و ت زههای تربیتهی را متهأمر سهاکد؛
اکای روا وفیفۀ تربیت بهویژه در موضوعات اخ می چون صدامت  -فراتهر اک روابه
مربی و متربی  -منئولیتی جمای است که همۀ آحاد جاماه و همۀ عرصهههای حیهات
جمای بشری را در برمیگیرد .برای اساسا اخ ق در عرصهها و حرفهههای مصتلهفا
ضم حمایت اک چارچوِّهای موردانتظار در هر عرصها ای مابلیت را دارد که آمهار
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تربیتی فراعرصهای را نیز مدیریت کند.
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بیتردید اساسیتری کارکرد نهاد تبلید دی ا رسهاندن صهادمانۀ ویهام دیه بهه جاماهۀ
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انجام گرفهت .یافتهههای ایه تحقیهق نشهان داد تبلیهد صهادمانه اساسهاً گهاهی بها منهافف
شصصی مبل هد در تااری مرار میگیردا گاهی جهذِّ حهداکثری مصاربهانا صهدامت
در تبلیههد را بههه مصههارره میانههداکدا در باضههی موامههف نیههز ضههاف در شاینههتگیها و
ص حیتهای مبل هد مانف تبلید صادمانه میشود و درنهایتا نگرز جزئی مبل هد بهه دیه
نیز ممک است اک دالیل ضاف صدامت در تبلید دی باشد.
کلیدواژهها
تبلید دینیا اخ ق کاربردیا مبل هدا چالخ اخ میا صدامت.
مقدمه
اک ابتدای تشکیل حوکههای علوم دینیا تبلیهد و تهرویر دیه در کنهار اجتههاد دینهیا
یکی اک اصلیتری رسالتهای حوکهها بوده است .البته روشه اسهت کهه تبلیهد دیه
نیز با ویچیدهترشدن رواب اجتماعی و ارتقاء س

سواد عمومیا ویچیدهتهر شهده و اک

اشکال سادش اولیه به شکل یک نهاد دینی درآمهده اسهت .امهروکه تبلیهد مهذهبی یهک
نهاد مدرتمند دینی و مشتمل بر اهداف و سیاستهای باالدستیا نظهام اداریا صهف و
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ستاد است .تحوالت اجتماعی ودیدآمده در امر تبلید دی گویای آن اسهت کهه تبلیهد
دی به یک ساکمان و نهاد کام ً حرفهای و رسمی تبدیل شده است .اگرچهه همهواره
اک اینکه تبلید دی یک حرفه فری شودا غفلت شده استا بهه نظهر مهیرسهد امهروکه
باید ای وامایت را وذیرفت که تبلید  -خواه ناخواه  -مالب یک نههاد اجتمهاعی را بهه
خود گرفته است و منئولیت ارائه مجموعهای اک خدمات اجتماعی را بهر عههده دارد؛
به تابیر دیگرا تبلید حرفهای است با آرمان خدمترسانی کهه البتهه بایهد در مبهال ایه
منئولیت واسصگو نیز باشد .ومتی میوذیریم تبلیهد دیه ا نظهامی اداری و سهاکمانی بهه

38

خود گرفته استا باید ای را هم مبول کنیم کهه روابه درون ایه سهاکمان اک روابه

بنی و سادش فردی فراتر رفته است و اک یهک سهوا بهه روابه ویچیهدش درونسهاکمانی
رولی و عرضی و اک سوی دیگرا بهه روابه برونسهاکمانی در مبهال دریافتکننهدگان
خدمات و نهادهای باالدستی و فرودستی تحول یافته است .در چنی وضایتیا اخه ق
نیز کهه عمهدتاً مبتنهی بهر روابه اجتمهاعی اسهت اک شهکل فهردی بهه شهکل نههادی و
ساکمانی تتییر شکل میدهد .در ای صورتا مناسبات اخ می در عرصۀ تبلیهدا نمهود
جدیدی ویدا میکند .در شکل جدید مناسبات اخ مهیا سهص اک اخه ق حرفههای و
کهاربردی در تبلیهد بههه میهان مههیآیهد .در ایه نمهود در کنههار هنجارهها و چالخهههای
اخ می مبل هتانا بر توجه به چالخهای اخ می ساکمانی و ساختاری نهادهای تبلیتهی و
ضههرورت تههدوی کههدها و منشههورهای اخ مههی تبلیههدا اصهه ح نظههام ارکشههیابی و
وادازدهی و وایخ اخ می محی ی در تبلید دی تأکید میشود.
برای اساسا دربارش هر ساکمان و نهادی همواره باید نگهران ایه بهود کهه آیها ایه
ساکمان درست و صادمانه عمل میکند یا نه؟ برای رهبران ساکمان همواره ایه منهئله
م رح است که آیا رواب درون و بیرون ساکمان براساس صدامت و درسهتی اسهت یها
در نظهر گرفتههه مهیشههودا در گهرو صههدامت و راسهتگویی آن سههاکمان اسهت .دربههارش
ساکمانهای تبلیتی نیز ای نکته بهرور جدی م رح است؛ مصصوصاً اینکه ای نهادهها
اعتبار خود را تا حدود کیادی اک دیه مهیگیرنهد و بنهابرای همهواره بایهد بهه رعایهت
صدامت وایبند باشند .منئله اصهلی در ای گونهه نهادهها ایه اسهت کهه آیها ویهام دیه
صادمانه به دینداران منتقل میشود یا خیر؟ چه چالخهایی باعهث میشهود یهک مبلهد
آن چه اصول اخ می با هم تااری دارند؟

اخالقر

نتواند صادمانه ویامهای دی را به دینداران برساند؟ ماهیت ای چالخهها چینهت و در
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نه؟ روش است که اعتماد ساکمانی درونی و بیرونی که بهمنزلۀ سرمایۀ اجتماعی غنهی

آنچهه در ایه مقالهه بررسههی مهیشههود سن شناسهی و بررسههی ماهیهت چالخهههای
اخ می است که مبل هد را در تبلید صادمانه دچار مشکل میکنهد .بهه ایه منظهورا ابتهدا
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به اختصار شماری اک مفاهیم اصلی مانند تبلیدا چالخ و صدامت واکهاوی و در ادامهها
مهمتری چالخهای اخ می بررسی میشود.
مفهومشناسی تبلیغ دینی
در ای ه نوشههتار توضههی دربههارش سههه مفهههوم کلیههدی یانههی تبلیههد دینههیا صههدامت و
چالخهای اخ می ضرورت دارد؛ اکآنرو کهه اوالًا موضهوع و بصهخ اصهلی مقالهها
تبیی چالخهاست و ایه چالخهها بهه مفهومشناسهی صهدامت و تبلیهد وابنهتگی تهام
دارند و مانیهاًا شهاید بهرای ایه سهه مفههوم تاهاریف گونهاگونی اراده شهود .بنهابرای ا
ضروری مینماید در ابتدای سهص ا ایه مفهاهیم را تاریهف و مهراد خهود را اک آنهها
به رور دمیق مالوم کنیم .نصنتی مفهوم محوری در ای مقالها تبلید دینهی اسهت .ایه
عبههارت ترکیبههی اسههت اک دو واهش تبلیههد و دیه کههه هریههک جداگانههه مفهومشناسههی
مفصلی دارند و ورداخت به آنها مجالی واسف مهیرلبهد .امها اجمهاالً مهیتهوان گفهت
تبلیدا در لتتا یانی رساندن ویام یا خبر و موضهوعی بهه اره ع مهردم (ماهی ا :1364
ذیهههل تبلیهههد) .در لتهههت عربهههی نیهههز مشهههتقات ریشهههه «بلهههد» بهههه مانهههای ایصهههال و
رساندن بهه کهار رفتهه اسهت (جهوهریا 1407ق :ذیهل بلهد) .امها بهه اعتقهاد باضهی اک
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صاحبنظرانا تبلیتاتا در اص

حا کوششی عمدی است که برخی افراد یها گروههها

با بهرهگیری اک وسائل ارتبهاری بهرای مههارکردنا شهکلدادن یها تتییهر نگهرز افهراد
دیگههر گههروهههها انجههام مههیدهنههد (هالنههتیا :1372ا .)34براسههاس تاریههف دیگههرا
«تبلید عبارت است اک روز یا روزهای بههمویوسته (در مالب یهک مجموعهه) بهرای
بنههههیرکردن و جهههههتدادن نیروهههههای اجتمههههاعی و فههههردی اک رریههههق نفههههوذ در
شصصیتا افکار و عقاید و احناسات آنها برای رسیدن به یک ههدف مشهصص کهه
ای هدف ممکه اسهت سیاسهیا نظهامیا فرهنگهی و ...و مشهروع و نامشهروع باشهد»
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(کورقا :1369ا.)8

تبلیهد دینههی نیهز در اصه

ح تاهاریف خاصههی دارد؛ اک جملهه در «فرهنه

لتههت

انگلینههی آکنههفورد» تبلیههد مههذهبی بههه ای ه ماههانی آمههده اسههت :فرسههتادن مالمههان
مههذهبی بههرای آنکههه مههردم را بههه آیههی جدیههد درآورنههدا گروهههی کههه اک رههرف
کلینهها بههرای گنههترز دیهه خاصههی بههه یههک سههرکمی بیگانههه اعههزام مههیشههوند
( .)Oxford Advanced Learner's, 2000: p.3332عدهای در تاریهف تبلیهد دینهی
گفتهاند :تبلید اس می نهوعی خهاا اک ارتبهاط اسهت کهه گهاهی بها ههدف آمهوکزا
گاهی امناع و گاهی برای به عمل واداشت مصارب انجام میگیهرد (کاویهانیا :1392
ا .)37یادآوری میشود مفهوم دیگری که به مفهوم تبلید دینی نزدیک استا تبلیهد
تجاری یا «وروواگاندا» ( )Propagationاست .در «فرهن

بی المللی علوم اجتمهاعی»

ای واهه چنی تاریف شده است« :وروواگانهدا دسهتکاری بالننهبه تامهدی بهه کمهک
سهمبلها (یانهی الفها ا تصههاویرا ابنیهها موسهیقیا وههرچم و غیهره) در افکهارا اعمههالا
ماتقداتا ارکزها و ررک رفتار مردمان اسهت .افکهار و ارکزهها و ماتقهداتی کهه در
نظر مردم مابلبحث و اخت فانگیز باشد» (رهبهرا  :1371ا .)83در ایه تاریهف دو
آموکز و تبادل اندیشۀ آکاد متمایز میکند .در مجموعا تااریفی که برای وروواگانهدا
ارائه شده است و برداشتهای عرفهی مها اک ایه واهها تصهویری منفهی و نزدیهک بهه
فریب اک تبلیهد تجهاری ترسهیم میکنهد .بنهابرای ا نکتهۀ بنهیار مهمهی کهه در تاریهف
تبلید وجود دارد ایه اسهت کهه تبلیهد در جهوهره و سرشهت خهود مشهتمل بهر نهوعی
تتییر و دستکاری است .بداندلیلکه هدف اک تبلیهدا بههرور کلهی ایجهاد انگیهزز در
ربیای و همانگونه کهه در دسهترس عمهوم مصاربهان اسهتا ارائهه کهرد؛ اکهمهی روا
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مصارههب بههرای عمههل و تتییههر اسههتا شههاید نتههوان ار عههات را بهههرور واماههی و

راقت ار عی ۀ سهلیغ اد ؛ بیرسر چنر چال

عنصهههر تامهههد و دسهههتکاری یههها دسهههتبرد وجهههود دارد کهههه ایههه واهه را اک دو واهش

تبلیههد آمههوکز صههرف نینههت و در هرگونههه تبلیتههی نههوعی دسههتکاری در وامایتههها
وجود دارد.
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مفهومشناسی صداقت
صدق یکی اک کلیدواهههای اساسی در دی اسهت .شهاید بتهوان گفهت باهد اک فلهم و
عدل ای واهه اک بیشتری اهمیت در فضای دی برخوردار است .مفهومشناسی صهدق
وکذِّ خود مجالی گنترده میرلبدا اما صدق وکذِّ در ای مقاله در سهه مانهی بهه
کار رفته است؛ آشکارتری مانی صدقا م ابقت سص بها وامایهت خهارجی و عینهی
است .اکآن رو که ای صدق بهه عهالم مبهوت و وامهف مربهوط اسهتا باضهی نهام آن را
«صدق مبوتی» گذاشهتهاند (سهل انیرنانیا  :1397ا .)133برای اسهاسا اگهر مبلتهی
سصنی را به دی ننبت دهد که م ابق با وامهف نباشهد ناصهادق خواههد بهود .درمقابهلا
گاهی صدق و کذِّ به اعتقاد گوینده مربوط است نهه بهه وامهف .در ایه حالهت یهک
مبلد سصنی را میگوید که بدان اعتقاد ندارد .در ای صورتا هرچند مفهاد ادعهای او
م ابق با وامف باشدا میتهوان او را کهاذِّ نامیهد .اربهاِّ ب غهت ایه مانهای صهدق و
کهذِّ را اک آیهه نصنههت سهورش منههافقون اسهتفاده کهردهانههد .ربهق ایه آیهها منافقههان
با تأکید فراوان شهادت میدادند که محمد

فرستادش خداسهت و در وامهف ههم ایه

خبر درست استا اما خداوند متاهال شههادت میدههد کهه منافقهان دروغگهو هنهتند.
مانههی سههوم صههدق وکههذِّ را مههیتههوان صههورتی داننههت کههه مبل هههد ادعههایی را
م رح کند که برای آن ادعا دلیل و برهانی نداشته باشد .ای مانی صهدق را مهیتهوان
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«صههدق امبههاتی» نامیههد (سههل انی رنههانیا  :1397ا .)134بنههابرای ا مبلههد صههادق
کنهی اسههت کهه اوالًا سههصنخ م هابق بهها وامهف باشههد (صهدق مبههوتیا خبهری)ا مانیهاًا
برای ای م ابقت گواه و مدر

داشته باشد (صدق امباتی) و مالثاًا خهودز نیهز بهدان

ماتقد باشد (صدق مصبری).
مفهومشناسی چالشهای اخالقی
دربهههارش مانهههی چهههالخ اخ مهههی نیهههز اخت فنظرههههای فراوانهههی در عرصهههۀ ننهههبتاً
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نوودید اخ ق کاربردی وجود دارد .عدهای چالخ را مومایتهایی داننهتهاند کهه در

آن دو یا چند خ مشی اخ می (گزینهههای اخ مهی) در تاهاری مهرار مهیگیرنهد و
هرکدام اک ای اعمال بهرور موجهی بهمنزلهۀ یهک عمهل خهوِّ اخ مهی کهام ً مابهل
دفهههاع اسهههت ) .(Nash, 1996: p.63درمقابهههلا برخهههی دیگهههرا چالخههههای
اخ مههی را مفهههومی منفههی داننههتهاند و ماتقدنههد مومایتهههای چالشههی مومایتهههایی
هنتند که در آنها الکم است میان دو انتصهاِّ نهام لوِّ یکهی را تهرجی دههیم؛ بهه
تابیهر دیگهرا بایهد میهان بهد و بهدتر یکهی را انتصهاِّ کنهیم).)Young, 1995: P.39
ایههه مانهههی در ادبیهههات فقههههی و اصهههولی مههها بههها عنهههوان «دفهههف افنهههد بهههه فاسهههد»
ماروف است.
چالخ در ایه مانها ایه اسهت کهه آیها بهرای دفهف افنهد مهیتهوان فاسهد اخ مهی را
مرتکههب شههد؟ بهها چههه تههوجیهی؟ باضههی بهها ترکیههب ایهه دو تاریههف بههه تاریههف
دیگههری اک چالخهههای اخ مههی اشههاره کردهانههد؛ آنههها ماتقدنههد در یههک مومایههت
اخ می چالشیا منئله ای نینت که ما چه راه حلی انتصاِّ میکنیما بلکه منئله ایه
رسیدن بهه یهک ههدف م لهوِّ و اخ مهی گهاهی الکم اسهت آن کارههای نادرسهت
اخ مههی را انجههام دهههیم ) .(Boss , 1998: p.71بههه تابیههر دیگههرا موضههوع اصههلی
چالخههای اخ مههی ایه اسههت کهه آیهها یهک هههدف اخ مهی مههیتوانهد وسههیلههههای
غیراخ مههی خههود را توجیههه کنههد؟ آیهها واسهه ایهه سههؤال یکسههره منفههی اسههت
یا در مومایتهای خاصیا اهداف اخ می بنیار واال برخی وسیلهههای غیراخ مهی را
توجیه میکننهد؟ مانهایی کهه مها در ایه مقالهه بهرای چهالخ اخ مهی برگزیهدهایهم و
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براسههاس آن مبحههث را وههیخ خههواهیم بههردا مانههای جههامای اسههت اک تمههام ایهه
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اسهت کههه ایه مههوارد بها کارهههای نادرسهت اخ مههی در ههم تنیههده اسهت و مهها بههرای

تااریف :چالخ اخ می مومایتی است کهه شهصص در آن مومایهت بهه ههر دلیلهی یها
مانای نمیتواند صادمانه عمل کند.
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انگیزههای بیصداقتی در نهاد تبلیغ دین
در چنهههد دههههه اخیهههرا بررسهههی و تحلیهههل انگیزهههههای ناراسهههتی در سهههاکمانها و
نهادهههای اجتمههاعی یکههی اک جههذاِّتههری مباحههث در فضههاهای سههاکمانی و نهههادی
بههوده اسههت؛ کیههرا بیصههدامتی در سههاکمانهایی کههه در وههی افههزایخ سهود و کههاهخ
هزینهههههها هنههتند؛ هزینههههههای ونهههان مصربههی را بههر سههاکمان تحمیههل مههیکنههد
( .)Cialdini, Goldstein: p.2004ای م الاات نشهان مهیدهنهد اگرچهه بیصهدامتی
افراد در ساکمان در کوتاهمدت منافای را برای ساکمان بهه همهراه داردا در دراکمهدت
موجب افزایخ هزینههای ونهان ساکمانی و درنهایهتا کهاهخ سهود و سهرجمف منهافف
ساکمانی است .ورسخ بنیار مهم درای باره ای اسهت کهه چهرا افهراد در سهاکمانها و
نهادها درو میگویند؟ اساساً چه انگیزههایی باعهث مهیشهود اعضهای یهک صهنفا
ساکمان و نهاد ناصادمانه رفتار کنند یا تصمیم بگیرنهد؟ براسهاس م الاهات گونهاگونی
که دربارش ای انگیزهها انجام شدها بههرور کلهی دو دسهته انگیهزش اصهلی وجهود دارد:
انگیزش منافف شصصی و انگیزش تاارضات شتلی و ساکمانی .اک منظر اولا افراد با انگیهزش
حفو منافف خود ناصادمانه عمل میکنند؛ یانی اگر منافف شصصی آنهان تهدیهد شهودا
ناصادمانه عمل میکنند .در نگرز دوما وایهۀ بیشهتر درو هها تاهاریههای نقخههای
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سههاکمانیا آرمههانی و ...اسههت .شصصههی کههه در وضههایت تاههاری مههرار مههیگیههردا
احتمال بیشتری دارد که دچار ناراستی مولی و عملی شود .برای اساسا نباید افهراد را
در حالههت تاههاری مههرار داد؛ هرچههه تااریههها کمتههر شههودا احتمههال ناراسههتی هههم
کههاهخ مییابههد .هنگامیکههه کنههی در چههالخ تاههاری اصههول مههرار مههیگیههرد -
اصول شتلیا آرمانی یا اصول شصصی و فردی  -احتمال سهرکدن رفتهار ناصهادمانه اک
او بیشتر میشود.
در ای مقاله کوشخ شده چالخههای اخ مهی در حهوکش تبلیهد دینهیا اک ایه دو

44

منظر انگیزشی (یانی منافف شصصی و تااری اصهول) بررسهی و گونهشناسهی شهود و

همچنی ا چالخهایی که احتمال دارد بنتر ناراستی و بیصدامتی را در امر تبلیهد دیه
فراهم کنندا موشکافانه تحلیل شوند.
چالش منافع شخصی ،عوامزدگی و صداقت در تبلیغ
یکی اک اصلیتری و مدیمیتری تحلیلها دربهارش انگیهزهههای بیصهدامتی بهه منهئله
منافف شصصی مربوط میشود .در حوکش تبلید دی ا ای منهئله بها موضهوعی جهدی در
عرصۀ امتصاد تبلید ویوند دارد .در امتصاد تبلید به چرخخ مالی تبلید دی توجهه مهی-
شود .اک کمانهای گذشته مرسوم بهوده اسهت کهه باهد اک انجهام تبلیهدا مهردم بهه وهاس
کحمات علمی و فرهنگی مبل هد و بهرای اینکهه بصشهی اک مصهارج کنهدگی او را تهأمی
کنندا وجوهی به او بپرداکند تا او با سهولت به علماندوکی و ترویچ دیه ادامهه دههد.
دروامفا چرخۀ تبلید براساس ای گردز مالی اسهتوار بهوده اسهت .اسهتاد م ههری در
کتاِّ «مشک ت اساسی در ساکمان روحانیهت»ا بهرای ایه نظهام منهتقیم مهالی میهان
مبل هتان و مردما یک نق هضاف و یک وجه موت برشمرده است.
به روحانیت است و مانیهاًا در ایه نظهاما اسهتق ل سیاسهی مبل هتهان دینهی کهام ً حفهو
میشود و آنها نیاکمند بودجههای مالی دولتی نینتند .به اعتقاد ایشانا ای نظهام مهالی
برتری اساسی نظام روحانیت شیای بر نظامهای روحانیت اهلتنن است .اما ای نظام
دچار یک آسیب جدی نیز هنت و آن عهوامکدگی اسهت .اسهتاد ماتقهد اسهت «اگهر
اتکاء روحانی [اکنظر مالی] به مردم باشدا مدرت به دست مهیآوردا امها حریهت را اک
محفو است» (م هریا بیتا :ا .)183چالخ اساسی که استاد م هری برآن تأکیهد
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دست میدهد و اگر متکی به دولتها باشد مدرت را اک کهف مهیدههدا امها حهریتخ
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موت ای نظام مالی در ای است که اوالًا وشتوانۀ اصهلی آن اعتقهاد و ایمهان مهردم

میورکدا یکی اک منائل اصلی در امتصاد تبلید است .مبل ههد یها بهه تابیهر دمیهقتهر نههاد
تبلیدا بدان دلیل که منافف شصصیاز در گرو ونندها یا ناونهندهای عهوام اسهتا چهه
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بنا نتواند ویام دی را آنگونه که هنت منتقل کند؛ مصصوصاً کمانیکهه ویهام دیه در
تااری با رویۀ کندگی روکمره مصاربان باشد و مبل هد ناگزیر بایهد بهه نقهد ایه رویهه و
سبک کندگی بپرداکد .با مراجاه به مرآن کریم درمییابیم که بصخ کیهادی اک آیهات
آن در نقد سنتها وآداِّ و رسوم غل مردم کمانه اسهت؛ آداِّ و رسهوم بهارلی کهه
گاهی هیچ مبنا و ریشۀ دینی و عق نی ندارند .اگر بپذیریم انتقاد اک رسوم بارهل یکهی
اک اهداف مهم دی استا احتماالً یک چالخ اساسی برای مبلد ودید میآید؛ چالشی
که در تااری منافف شصصی با اصل صدامت تبلیتی ریشه دارد .همانگونه کهه اسهتاد
م هری نیز اشاره کرده استا اگر اتکاء مالی مبل هد دینی بهرور منتقیم به مهردم باشهدا
انجام منئولیت دینی صادمانۀ او که همانا نقد آسهیبهای اجتمهاعی در کنهدگی مهردم
استا در تااری جدی با منافف شصص وی مرار میگیرد.
در ای حالتا اگر مبل هد نتواند اصل صهدامت را تهرجی دههدا بهتهدریر بهه آفهت
بزرگ عوامکدگی تبلیتی دچار میشود .عوامکدگی نهاد تبلید دیه ا آفتهی اسهت کهه
درنتیجۀ آنا مبل ههد در امهوری کهه بایهد بهرای اصه ح آنهها بکوشهدا بها مهردم همنهوا
میشود .بدتر اک آن ای است که گاهی برای ای رفتارها و آداِّ نادرسهت اجتمهاعی
توجیه دینی نیز ارائه میکنند .البته ممک اسهت آفهت عهوامکدگی در امهر انگیزهههای
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دیگری نیز ودید آیدا اما آنچهه در اینجها بهر آن تأکیهد میشهودا انگیهزش حفهو منهافف
شصصی است؛ به تابیر دیگرا میتوان اک منظری روشمند ای چالخ را به نظام مهالی و
امتصادی تبلید مرتب داننت .منئله هنگهامی ویچیهدهتر مهیشهود کهه بهرای رفهف ایه
مشکلا نوعی امتصاد وابنته به دولت برای نهاد تبلید دینی ویشنهاد شهود .ایه راهحهل
آسیب بدتری را متوجه نهاد تبلید دینی خواههد کهرد کهه بهه تابیهر اسهتاد م ههری «اک
دست رفت حریت» نهاد تبلد است .تأکید کعمای دیه و بههویژه مقهام ماظهم رهبهری
(کههه در سههالهای اخیههر بهههرور ویههژهای م ههرح شههده اسههت) مبنههی بههر ویشههگیری اک
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دولتیشدن حوکههای علوم دینیا دروامف به همی آسیب داللت دارد .خ ر عمهدهای

که دولتیشدن نهاد تبلید دی در وی دارد ای است کهه ومتهی نههاد تبلیهد دیه اکنظهر
امتصادی به دولت وابنته شودا بهرور ربیای اک ای نهاد برای اسهتمرار مهدرت دولهت
بهره برداری خواهد شد و نهاد تبلید موفف خواهد شد مانند ابزاری در خدمت حفهو
مدرت دولت منتقر باشد .در چنی وضایتیا صهدامت نههاد تبلیهد آشهکارا بها چهالخ
جدی مواجه میشود .برای اساسا به نظر میرسد یافت الگویی مناسب بهرای امتصهاد
تبلید ضروری است؛ الگویی که در عهی حفهو مزیهت حریهت و صهدامت تبلیتهی اک
عوامکدگی و همنوایی مبل هتان با عوام نیز بدور باشد.
چالش مقتضای تبلیغ و صداقت دینی
چالخ جدی دیگر در عرصۀ تبلید دی ا مربوط به امتضای تبلید است .چنانکهه گفتهه
شدا هدف اصلی در تبلید دی رساندن محتوای دی با انگیزش ایجهاد تتییهرات اساسهی
در اندیشه و رفتار مصاربان است .بنابرای ا برای تبلید دینی با توجهه بهه سه

مارفتهی

مصاربان حتماً الکم است اک شیوههای مصتلف روانشناسی تبلیهد مهؤمر اسهتفاده شهود.
متدینان و دینداران بر بیان صادمانۀ محتهوای دینهی بهرای مصاربهان بایهد بهگونههای در
روز یا محتوای ارائه دی دخل و تصرف کرد (واسای و دیانیا  :1386ا .)28ایه
نکته امتضای تبلید درست و من قی است .برای اساسا در اینجها یهک چهالخ اساسهی
میان دو اصل شکل میگیرد :یکیا اصل مقتضای تبلید کهه همهان اصهل تأمیرگهذاری
است و دیگریا اصل صدامت و ارائه وامای و بیمبالتۀ محتوای دینی به مصاربهان .بهه
میگیرد؛ بهه ایه مانهی کهه گهاهی مبلهد بهه امتضهای ماهیهت تبلیهد در محتهوای دیه

اخالقر

نظر می رسد اصل تأمیرگذاری بر مصارب اک دو جنبه با اصل صدامت در چهالخ مهرار

راقت ار عی ۀ سهلیغ اد ؛ بیرسر چنر چال

برای تحقق ای مهما یک اصل کلهی وجهود دارد؛ در تبلیهد بها وجهود اصهرار جهدی

دستکاری میکند که در ای صورتا دچار بیصدامتی امباتی شده اسهت .گهاهی نیهز
سصنی را بیان میکند که جذاِّ استا ولی او هیچ دلیلهی بهرای انتنهاِّ آن بهه دیه
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ندارد یا مدرت امناع عق نی مصارب را ندارد که در ایه صهورت دچهار بیصهدامتی
امباتی شده است .ای چالخ تباات گونهاگونی در وهی دارد کهه بهه شهماری اک آنهها
اشاره میشود.
اولی ویامد مبالته در ارائه دیه «تحریهف دیه » اسهت .تحریهف محتهوای دیه اک
ابتدای شکلگیری ادیهان همهواره اک اصهلیتری آسهیبها و مشهک ت جوامهف دینهی
بوده است .تحریف محتوای دی گاهی کهام ً آگاهانهها سهاکمانیافته و بها اغهرای و
منافف خاصی صورت گرفتهه اسهت؛ چنانچهه مهرآن کهریم دربهارش باضهی اک یهودیهان
میفرماید« :آنها ک م را اک موضهف و مانهای خهود منحهرف میکردنهد» (ننهاء.)46 :
گاهی نیز تحریف ناآگاهانه و غیرعمدی و اک سهر شهدت ارادات بهه دیه و ویشهوایان
دینی رخ داده است .آنچهه اینجها بیشهتر مهدنظر اسهتا شهکل غیرعمهدی و ناآگاهانهۀ
تحریف است .براساس آنچهه گفتهه شهدا گهاهی یهک مبلهد بهرای انجهامدادن وفیفهۀ
تبلیتی و امتضای تبلید که جذاِّساکی یا تأمیرگذاری استا ناخواسهته امهوری را کهه
در دی نینت به دیه منتنهب میکنهد .در ادامهه شهماری اک اشهکال ایه تحریهف را
بررسی میکنیم.
دومی ویامد بزرگنمایی دینی در مالب «غلو» ودید میآیهد .فضهای تبلیتهی گهاهی
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بهدلیل ارادت شدید به دی و امامان به گونهای ترسیم میشود کهه بیهان منهائل در آن
غلوآمیز است .تابیرهای شر آلود و ننبتدادن باضی اک صفات ربوبی به ویشهوایان
دینی اک آسیب های غلو در تبلید دی است .ای در حالی است که روایات متاددی اک
ویامبر

و امامان

دربارش ورهیز اک غلو وجود دارد؛ مهث ً امیرمؤمنهان فرمودهانهد:

هوا شههک و شههبهه» (کلینههیا 1407قا
«کفههر بههر چهههار وایههه بنهها شههده اسههت :فنههقا غله ه
ج:2ا.)392
سومی ویامد مبالته در تبلید دی ا «بدعت» است .بهدعتا در لتهتا یانهی انق هاعا
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بریههدگی و ایجههاد چیههزی بههدون نمونههۀ ویشههی (فراهیههدیا1410قا ج :2ا )54و در

اصهه

حا یانههی «افهههزودن بههه دیههه یهها کاسهههت اک آن بهها انتنهههاِّ آن بههه دیههه »

(الشریف المرتضهیا 1405قا ج :3ا .)83در سهورش حدیهد بهه مانهی لتهوی بهدعت
اشاره شده است:
ان ِ ل
ل
ل
ل
هق لر َعای َت ل َهها
ال ف ََمها َر َع ْو َهها َح َّ
اها َعل َی ْ له ْم لإ َّال ابْتتَاء لر ْض َو ه
وها َما ک َتَبْن َ َ
...و َر ْهبَانی َّ ًة ابْت َ َدع َ
َ
فَآتینا ال لَّذی آمنوا ملنْهم َأجهرهم وک َثلیهر مهنْهم ف ل
ون ؛ و رهبهانیتی را ابهداع کهرده
َاسهق َ
ََْ
ْ
ْ ْ َ ْ َ
َ َ
بودندا ما بر آنان مقرر نداشته بودیماگرچه هدف ایشان جلب خشهنودی خهدا بهودا
حق آن را رعایت نکردند» (حدید.)27 :

عهدهای (عمهدتاً اهلتنههن ) بهدعت را بههه دو گونهۀ ونههندیده و ناونهند دسههتهبندی
کردهاند .ای دستهبندی اک گفتار خلیفۀ دوم گرفته شده اسهت؛ نمهاک تهراوی انفهرادی
خوانده میشدا اما به ویشنهاد او به جماعت برگزار شد .ومتهی او دیهد همهه وشهت سهر
یک امام نماک تهراوی را میخواننهدا چنهی گفهت« :نلاهم البلدعهة ه ل
هذه؛ ایه بهدعت
َ َ
َ
نیکویی است» (سبحانیا  :1386ا.)278
چهارمی ویامد اغراق در تبلید دینی «تأکید بر خواِّ و خرافه» در جذِّ مصاربهان
برای مصاربان امروکی دارد؛ اکای روا گاهی مبل هد اک سر ارادت به دی و برای جهذِّ
هرچه بیشتر مردما به وارهای اک ای خواِّها و خرافات متوسل میشود.
آنچه موارد یادشده را به مشک ت جدی اخ می در عرصۀ تبلیهد تبهدیل مهیکنهد
ای است که گاهی بیصدامتی بهمثابۀ ابزاری در اختیهار تهرویر دیه و مصهال دینهی
مرار میگیرد .در اینجا یک ورسخ اساسی ویخ میآید :آیا میتوان با اغهرای دینهی
و برای جذِّ حداکثری اک بیصهدامتی اسهتفاده کهرد؟ باضهی مدعیانهد کهه دیه را
نیاکمند تقویت و حمایت است و ای امر به ص ح مردم است .چه بنها ررفهداران ایه

اخالقر

میتوان با بیصدامتی هم ترویر کرد و شاید فری اصلی آنها ای باشد کهه شهریات

راقت ار عی ۀ سهلیغ اد ؛ بیرسر چنر چال

است .جنبههای راکآلهودگی و مهاورایی خواِّهها و خرافهاتا جهذابیتهای خاصهی

دیدگاها مدعای خود را چنی منتدل کنند که شریات با ررح ماعدش تنهام در ادلهه
سن ا دروامفا جواک تنام در انتناِّ م ای باضی اک امور منتحبی را به دیه صهادر
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کههرده اسههت و شههاید همههی امههرا کمینههۀ ای ه تصههور را فههراهم کههرده کههه وههارهای اک
ناصدامتیها برای مصال دینی وذیرفتنی است (اس میا  :1385ا.)351
چالش جزئینگری دینی و صداقت در تبلیغ
چالخ جدی دیگهر در عرصهۀ تبلیهد دیه ا جزئینگهری دربهارش دیه اسهت .یکهی اک
منلمات دینی ما ای است که دی اسه م مجموعهۀ کهاملی اک اعتقهاداتا احناسهات
دینی و مناسک عملی است .براساس ای تاریفا دینداری بهمانای التزام به مجموعهۀ
مننجم و هماهنگی اک همۀ ای آموکههاست و محهدودکردن دیه بهه هریهک اک ایه
اباادا ترسیم وجههای غیرواماهی و ناصهادمانه اک دیه اسهت .برای اسهاسا مبل ههد دینهی
کمانی صادمانه عمل میکند که تصویری که اک دی در ذه مصاربان خود میسهاکدا
متواکن و متاادل باشد .توجه به دو نکته در اینجا ضهرورت دارد :اول آنکهه در فراینهد
تبلید دینی باید در کمان کوتاهیا بهشکل مؤمرا افراد به دی گرایخ یابنهد؛ دوم آنکهه
مصاربهان دیه کهه اهههداف تبلیتهی هنههتندا اک نظرسه

مارفتههیا انگیزشههی و ارادی

متفاوت و گوناگون هنتند.
گاهی مبلد برای رعایت اصل تأمیرگذاری و جهذِّ حهداکثریا باهدی اک دیه را
که به نظرز جذابیت بیشتری برای مصاربان داردا بهرور برجنته ترویر میکنهد و در امهر
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ای گونه تبلیدا دی را بهه آن جهزء فرومیکاههد؛ بهرای مثهالا در سهالهای اخیهرا فضهای
تبلیتی دی به دالیل گوناگون (که به شکل جدی نیاکمند تحقیهق میهدانی و نظهری اسهت)
به سوی احناسی و عارفی کردن دیه رفتهه و ترسهیم مبلتهان امهروکی اک دیه ا ترسهیمی
احناسی و عارفی است .البته ای نگاه مؤیهدهایی در آموکهههای روایهی مها دارد؛ مهث ً در
روایتی اک امام صادق آمده که فرمودند« :آیا مگر ایمان چیزی جز حهب و بتهض اسهت؟»

1

(کلینیا 1407قا ج :2ا.)125
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اک حب و بتض (محبت و دشمنی) ورسیدم که آیا اک [نشانههای] ایمهان اسهت؟ فرمهود :مگهر
گوید :اک امام صادق

ای روایت بدان دلیل کهه اره ق داردا جنبهۀ احناسهی و عهارفی دیه را بههرور
م لق برجنته میکند .هرچند خهود روایهت نهافر بهه حهب و بتهض من قهی و ماقهول
استا اما ای نوع نگاه بهه دیه ا یانهی انحصهار امهور دینهی در حهب و بتهضا نهوعی
دینداری احناسی و سوگوارانه را در میان مردم ترویر میکند.

1

روش است که دی جز ابااد عارفی و احناسی و تولی و تبریا اباهاد شهناختی و
مارفتههی نیههز دارد .همچنههی ا توجههه بههه باههد مناسههک دی ه ضههروری اسههت .ممک ه
است مبلتان به دالیل گوناگونا باد عملگرایانه و مناسکی دیه را برجنهته کننهد یها
باضی ماتقد باشند هدف تبلید دی چیزی جز ورورز عق نیت نینهت .براسهاس ایه
دیدگاها بهدان دلیهل کهه مهمتهری عامهل بیاخ مهی در جاماهه جههل اسهتا وفیفهۀ
عمههده مبلههد دینههیا مارفتبصشههی و ههدایت بشههر بههه سههوی عق نیههت اسههت (دهقههان
سههیمکانیا  .)1391بررسههی تههاری دینههداری نشههان مههیدهههد تأکیههد افرارههی بههر
هریک اک ای ابااد و غفلت اک ابااد دیگرا ضررهای فراوانی را به جاماهۀ دینهدار وارد
کههرده اسههت .ابههاحیگریا روشههنفکرنمایی دینههی و عمههلگرایی افرارههی دینههی
رراک اولا مانند استاد م هری و مرحوم فلنفی را بررسهی مهیکنهیما تاهادلا تهواکن و
نگاه جهامف بهه دیه را در شهیوش تبلیتهی آنهان مشهاهده مهیکنهیم .سهبک تبلیتهی ایه
بزرگههان چنههان هنرمندانههه و اسههتادانه بههود کههه تههواکن و جامایههت را در مصاربههان
مههیدمیههد .شهههید م هههری مارفههتا عمههل و احنههاس را چنههان در ترسههیم دیهه
درههم مهیآمیصهت کههه مصارهب بهه هههیچ وجهه احنهاس نمیکههرد دیه بهه احنههاس
یا عمل فروکاسته شده است.

اخالقر

ایمان چیزى غیر اک حب و بتض است؟ سپس ای آیه را ت وت فرمود « :خدا ایمان را محبوِّ شما کرد و آن را در دل

راقت ار عی ۀ سهلیغ اد ؛ بیرسر چنر چال

اک آفاتی است که نگاه جزئی بهه دیه در وهی دارد .هنگامیکهه سهیرش تبلیتهی مبلتهان

شما بیاراست و کفر و نافرمانی و عصیان را ناونند شما کرد که آنان هدایتیافتگاناند».
 .1اگر چه احناس اعم اک خوشحالی و غمگینی استا به نظر میرسد در ذه دینداران مها غمگینهی و حهزن دینهی بهر
شادی غلبه دارد.
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چالش تخصصگرایی و تبلیغ دینی
چههالخ مهههم دیگههری کههه امههروکه فضههای تبلیتههی را تهدیههد میکنههدا چههالخ ورود
غیرمتصصصانۀ مبل هتان در عرصههای کام ً تصصصی است .روش اسهت کهه ورود بهه
هههر حی هههای نیاکمنههد تصصههص در آن حی ههه اسههت .هرگونههه ورود غیرتصصصههی را
میتوان یک رفتار ناصادمانه تلقی کرد .اما ریشۀ اصهلی ایه چهالخ کجاسهت؟ دیه
مبی اس م دینی جامف است و برنامهای جامف برای همهۀ اباهاد و مراحهل کنهدگی بشهر
مارفی کرده است .شاید ای شهمولگرایی دینهی در ذهه مبل ههد ایه تصهور را ودیهد
آورده که او در مبال هرگونه سؤال دینی که برای مصاربان ایجهاد میشهودا منهئولیت
دارد .درمقابلا برای مصاربان نیز ای ذهنیت ودید میآید که هر سؤالی را که مربهوط
به ابااد فردیا اجتماعیا خانوادگی یا روانشهناختی کنهدگی باشهد مهیتهوان اک مبل ههد
دینی ورسید .گواه ای مدعا نیز منائل گونهاگونی اسهت کهه اک مبل هتهان دینهی ورسهیده
میشود .اک سوی دیگرا شاید شماری اک متدینان و مبل هتان ای ذهنیهت را داشهته باشهند
که متصصصانی که امروک در امور اجتماعیا روانشناختی و فرهنگی به ارائه خهدمات
مشاورهای و اجتماعی میورداکندا عمدتاً اک دانخهایی که منشأ آنها در دنیای غهرِّ
اسههتا بهههره گرفتهانههد .ای ه تصههورا موجههب بیاعتمههادی مبل هتههان و جاماههۀ دینههی بههه
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متصصصان میشود و بر احناس منئولیت مبل هد در واسهصگویی بهه انهواع ورسهخهای
فردی و اجتماعی میافزاید .مجموعۀ ای عوامل باعث میشود مبلتهان بهه حوکهههایی
وارد شوند که در حی ۀ تصصص آنان نینت؛ برای نمونها ودیدهای کهه امهروکه بها آن
مواجه هنتیما ادعای وجود رب اسه می اسهت کهه بهر ورود رجهال دیه در عرصهۀ
بهداشتا س مت و درمان نیز اصرار دارد .وشتوانۀ ای ادعهاا ایه اسهتدالل مابلتأمهل
است که دی برای سه مت و درمهان افهراد نیهز برنامهه دارد .برای اسهاسا شهماری اک
مبل هتان در کنار تبلید دینی وارد عرصههای درمان میشوند و به مصاربان خود مشهاوره
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و توصیههای وزشکی ارائه میکنند .اصل صهدامت در ایه مهوارد امتضها میکنهد کهه

بپذیریم مبلد باید اک واس دادن به ورسخها و منائل تصصصی کهه در حی هۀ حرفههای
و دانخ تصصصهی وی نینهتا اجتنهاِّ کنهد (کریمهیا  :1381ا .)73مبلهد در ایه
موارد با چالشی جدی در میهان دو اصهل مواجهه میشهود؛ یکهیا اصهل شهمولگرایی
دینی که ماتقد است دی برنامهای جامف برای همۀ عرصههای کندگی (حتی درمهان و
سه مت) اسهت و دیگههریا اصهل صهدامت کههه براسهاس آن ههرکس بایههد بهر حههوکش
تصصصی خویخ متمرکز شود.
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نتیجهگیری
ورو د به عرصۀ تبلید دینی و بررسهی مشهک ت آن بنهیار دشهوار اسهت .رهی تهاری ا
مبل هتان دینی بدون هیچ چشمداشتی به تهرویر دیه در میهان مهردم ورداختهانهد و بایهد
امرار کرد که ای س

اک دینداری در میان مردم  -با وجود فریبندگیههای دنیهایی و

مادی  -مرهون کوشخ بیدرید مبلتان دینی است .با ای حال تبلید دیه کهه امهروکه
به یک نهاد مهم تبدیل شدها اک گزند آفات بدور نینت .آنچه در ای مقاله بهاختصهار
دربارش آن کاوز شدا آسیبشناسی تبلید دی در باد صدامت و راستینمایی بهود .در
ای تحقیق چالخهای اخ میای که مبل هتان در رعایت اصل صدامت در تبلید دیه بها
آن مواجه هنتند بررسی شد .هنگامیکه مبلد بر سهر دو یها چنهد راههی تصهمیمگیری
تبلیتی مرار میگیرد و درمییابد هر راهی توجیهات اخ می خاصهی داردا اصه

حاً

گفته میشود مبلهد در مومایهت چهالخخیزی مهرار گرفتهه اسهت .شهاید بتهوان گفهت
عمهدهتری کههار در حههوکش اخه ق کههاربردیا شناسههایی و تحلیهل و حههل ایه دسههت
چالخ های اخ می است .در ای تحقیق چهار چالخ اساسهی تحلیهل شهد .وهارهای اک
ای چالخها برخاسهته اک تاارضهات منهافف شصصهی بها صهدامت اسهت؛ گهاهی منهافف
شصصی چیزی را امتضا میکند که خ ف صدامت در تبلید دیه اسهت .فقهدان یهک
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الگوی اخ می برای امتصاد تبلید ممک است نهاد تبلیهد را دچهار ایه چهالخ جهدی
کنههد .چههالخ دوم بههه سرشههت تبلیههد مربههوط اسههت؛ آیهها بزرگنمههایی و دسههتکاری در
محتوای تبلید که الکمۀ تبلیهد مهؤمر اسهتا جهایز اسهت و منافهاتی بها صهدامت تبلیتهی
ندارد؟ چالخ سوم به جزئینگهری در دیه و فروکاسهت دیه بهه باضهی اک اباهادز
مربوط است و درنهایتا چالخ چهارم تصصصگرایی است؛ بهعبارتدیگرا یکی اک
مصههادیق بیصههدامتی در تبلیههدا ورود غیرمتصصصههانۀ مبلتههان در حی ههههای خههاا
کندگی مردم است.
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روان شناسی دروغگویی :انگیزش ،همبستههای شناختی ،بسترها و راه اصالح

حجت ِ هال آکاد

چکیده
بههها وجهههود مهههذمت شهههدیدا دروغگهههویی ودیهههدهای شهههایف اسهههت .انگیهههزش افهههراد
چینهههت؟ بنهههترهای شهههکلگیری درو چینهههت و چگونهههه میتهههوان اک شهههیوع
آن جلوگیری کرد؟
ای وژوهخا با نگاهی روانشناختیا در وی واسه گفت بهه ورسهخهای باالسهت.
نتیجه بررسهی م الاهات روانشهناختی حهاکی اک ایه اسهت کهه افهراد بها انگیزهههای
مصتلفی مرتکب درو میشوند .ای انگیزهها را میتوان در مالب کلی منافف مادی یها
روانشناختی برای خود فرد یا دیگران مارفی کهرد؛ منهافف مهادی ماننهد وهول و دیگهر
منافف محنوسی چهون کنهب شهتلا و منهافف روانشهناختی ماننهد دوری اک خجالهتا
رعایت ادِّ و خدشهدار نکردن احناسات دیگهران .اک منظهر شهناختیا افهراد هنگهام
دروغگویی (در مقاینه با راستگویی)ا به ت ز شناختی بیشهتری نیهاک دارنهد و گهاهی
باد اک درو گفت به درو خود باور ویدا میکنند .بنترهایی چون محهی نامناسهب و
خودونداره غل به شکلگیری درو کمک میکنند .مقابله با دروغگویی نیاکمنهد دو

روانشناسر اروغ ردر :ان یززی همهسیههاخ شناخیری بسییها و راه ا الح

بههرای دروغگههویی چینههت؟ همبنههتههای شههناختی هنگههام و باههد اک دروغگههویی
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گام شناخت ی و عملی است؛ در گام نصنتا با م الاۀ ای ودیدها بهه شهناخت درسهتی
اک آن دسههت مییههابیم و در گههام دوما باراههههایی ماننههد ایجههاد یادآورهههای اخ مههی در
مومایتهای وسوسهکنندها مهانف درو گفهت میشهویم .دسهتمایۀ ایه وهژوهخا آمهار و
م الاات روانشناختی دربارش دروغگهویی اسهت .برای اسهاسا وهژوهخ حاضهر بهر روز
اسنادی مبتنی است و به تناسبا شکل توصیفی یا تحلیلی به خود میگیرد.
کلید واژهها
روانشناسی دروغگهوییا انگیهزش درو ا بنهترهای دروغگهوییا فراینهدهای شهناختی
درو ا راههای کاهخ درو گویی.
طرح مسئله
درو و دروغگوییا در همۀ جوامفا ادیان و فرهن

هها مهذموم اسهت 1.مهذمومبودن ایه

ویژگی تا حدی است که در آموکههای دینی اس ما با تشبیه آن به کلید گنجینهۀ بهدیها2ا
اک نقخ اساسی آن در ایجاد شصصیت غیراخ می یاد شده است .با ای حهالا شهاید نتهوان
فهرد یهها جاماهههای را یافههت کههه دروغگههویی را تجربههه نکههرده باشههد .امهدام بههرای کههاهخ
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دروغگویی در رواب اجتماعی نیاکمند واس دادن به ورسخهایی اک ای دست اسهت :چهرا
افههراد بهها وجههود ناونههندبودن درو ا مرتکههب آن میشههوند؟ دروغگههویی چههه هزینههههای
شناختیای را به دروغگو تحمیل میکند؟ بنترهای شکلگیری درو کدامانهد و چگونهه
میتوان با درو مقابله کرد؟
 . 1برای آگاهی اک ناونندبودن ای ودیده کافی است به آموکههای ادیهان و فرهن

ههای مصتلهف نگهاهی بینهداکیم تها

دریابیم درو در فهرست اصلی رذیلتهای اخ می مرار دارد؛ برای نمونه یکی اک ده فرمان حضرت موسی

ورهیز

اک دروغگویی است.
 .2امام بامر
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فرمود« :ان ِهال عز و جل جال للشر امفاال و جال مفاتی تلك االمفال الشراِّ و الکذِّ شر م الشراِّ»

(کلینیا 1407ق :ج2ا ا.)339

م الاههات روانشههناختی در حههوکش فریههب و درو فههراوان و دارای اباههاد مصتلفههی
است .انگیزش دروغگوییا شصصیت و تفاوتهای فهردی در دروغگهوییا فراینهدهای
شهههناختی و همبنهههتههای عهههارفی -هیجهههانیا شهههیوههای کشهههف درو ا بنهههترهای
شکلگیری دروغگوییا م الاات عصب  -روانشناختی دروغگهویی و روانشناسهی
رشههد دروغگههویی اک اباههاد م الاههاتی مهههم در روانشناسههی دروغگههویی محنههوِّ
میشوند و بررسی هریک اک ای موضوعاتا مقالۀ مفصلی را میرلبهد .در ایه مقالهه
اک میهان ایه موضههوعاتا چههار موضههوع انگیههزش دروغگهوییا فراینههدهای شههناختیا
بنههترها و راههههای اصه ح دروغگههویی را بهههرور فشههرده در م الاههات روانشههناختی
بررسی میکنیم.

با وجود ناونندبودن دروغگوییا م الاات تجربهی حهاکی اک شهیوع درو در روابه
اجتماعی است .دی واولو محقق برجنته در حوکش فریب و درو ا در تحقیقی تجربهی
با نام «دروغگویی در کندگی روکمره» به ای نتیجه دست یافت که افراد در روک یهک
یها دو درو میگوینهد ( .)DE Paulo; 1996: p.979امها چهرا افهراد مرتکهب درو
میشوند؟ به تابیر دیگر انگیزش افراد برای دروغگویی چینت؟
روانشناسانا در واس به ای ورسهخا انگیزهههای مصتلفهی را بهرای دروغگهویی
بیان کردهاند .عدهای انگیزههای دروغگویی را با توجه بهه دو نهوع درو ما هوف بهه
منفات خهود ( )Self-serving lieو ما هوف بهه منفاهت دیگهران ( Other oriented

 )lieدستهبندی کردهاند؛ افراد با انگیزش دستیابی به منافای که درو بهرای خودشهان یها
دیگههران داردا درو میگوینههد ( .)Idem, 2018: p.440در تقنههیمبندی دیگههرا
انگیزههای دروغگویی دستیابی به اهداف مادی یا اهداف روانشناختی است .اههداف
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انگیزۀ دروغگویی

مادی شامل بهدستآوردن وول و منافف محنوس دیگری چهون کنهب شهتل اسهت و
شماری اک اهداف روانشناختی عبارتند اک دوری اک خجالهت یها مصالفهت [دیگهران]ا
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ایجاد ذهنیت مثبت اک خود برای دیگران و خدشهدار نکردن احناسات دیگران اسهت
( .)ibidبراساس تحقیهق دی وهاولوا دروغگهویی بهرای اههداف روانشهناختی بهیخ اک
دروغگویی برای اهداف مادی است (.)ibid
الدرت ریهرا روانشهناس اجتمهاعی و متصصهص در موضهوع فریهب و درو ا بهه
دوگانۀ دیگری در انگیزش فریب اشاره میکند و آن دستیابی به منفات و جلهوگیری اک
ضرر است ( .)Vrij, 2008: p.19افراد یا برای دستیافت به منفاتهی خهاا یها بهرای
نجههات اک آسههیب یهها عقوبههت مرتکههب درو میشههوند .او اک درو دیگههری بههه نههام
«درو های اجتماعی» ( )Social liesنیز سص میگوید؛ ای درو ها که بها حنه نیت
گفتهه مهیشههوندا کنهدگی اجتمهاعی را اک حالههت خشهکی و اناارافناوهذیری خههارج
میکنند و به نفف گوینده و شنونده هنتند ( .)ibid, p.21
درو اجتماعی ریر را میتوان تابیر دیگری اک «درو های سهفید» ()White lies
داننههت .چنانکههه در منههابف مصتلههف روانشناسههی آمههده اسههتا درو هههای سههفید
درو های بی ضرری هنتند که در مراودات اجتمهاعی بها انگیهزش روانکهردن روابه
گفتههه میشههوند .تاارفههات ( )Complimentsو درو هههای مؤدبانههه ()Polite liesا
درو هایی که افراد هنگهام مواجههه بها سه یق و انتصاِّههای دیگهران میگوینهدا اک
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جمله چنی درو هایی هنتند.
ربههق دسههتهبندی دیگههرا «درو هههای جاماهگرایانههه» ( )Prosocial liesدربرابههر
«درو هههای جاماهسههتیزانه» ( )Antisocial liesمههرار میگیرنههد ( Turvey, 2017:

 .)p.28درو های جاماهستیزانه خودخواهانهاند؛ یانی دروغگهو فقه نفهف خهود را –
به رغم آسیبی که ممک اسهت بهه دیگهری وارد کنهد  -در نظهر داردا امها درو ههای
جاماهگرایانه با حن نیت و با انگیزش منفاهت دیگهری یها منفاهت دروغگهو و شهنونده
گفتههه میشههوند .درو هههای اجتمههاعی ریههر را میتههوان تابیههر دیگههری اک درو هههای
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جاماهگرایانه داننت.

تأملی بر ارزشمندی دروغهای جامعهگرایانه
بیشک درو های جاماهستیزانها ارکز اخ می ندارند و فردی که چنهی دروغهی را
بر کبان میراندا اک نظر روانشناختی فرد سالمی نینت .چنی افرادی برای رسهیدن بهه
منافف شصصی و مادی خودا به ههر دروغهی متوسهل میشهوند .امها دربهارش درو ههای
دسههتۀ دوما یانهی درو هههای جاماهگرایانههه و بههه تابیههر ریههرا درو اجتمههاعی کههه بهها
اهداف روانشناختی و با حن نیت گفته میشوندا چنی نظری وجود نهدارد .بنهیاری
اک روانشناسانا ای درو ها را جایز میشمارند و بها تابیهر روانکننهدههای اجتمهاعی
()Guthrie, 2014: p.627ا وجود آنها را برای جلوگیری اک مشهک تی کهه ممکه
است گفت صری حقیقت بهوجود آوردا الکم میدانند.
است؟ اگر جواِّ مثبت استا آیا نمیتوان ای درو ها را به حدامل رساند؟ چنانکه
داننتیم واس بنیاری اک روانشناس ان به ای سؤال مثبت است و گفت ای درو هها را
جایز میدانند .دلیل آنان بیخ ربودن ای درو ها و حن نیتی است که با گفهت ایه
درو ها عجی شده است .چنی درو هایی اک نظر اجتماعی مناسب تلقهی میشهوند و
بصشی اک ارتباط مامول اجتماعی را شهکل میدهنهد .دروامهفا مبهادی آداِّ بهودن بها
چنی درو ههایی عجهی شهده اسهت .در نگهاه ایه روانشناسهانا بها ارتکهاِّ چنهی
درو هههاییا اک دیگههران دربرابههر حقههایقی کههه موجههب آشفتهشههدن آنههها میشههودا
محافظت میکنیم .اگر چنی نباشیم اک نظر اجتماعی خام تلقی میشویم.
ریههر در کتههاِّ «کشههف درو  :دشههواریها و فرصههتههها» و ذیههل فصههلی بهها
عنوان «دروغگهویی :عملهی خودخواهانهه و روانکننهدهای اجتمهاعی»ا بهه جهواک ایه
درو حکم میدهد .چنانکه اک عنوان ای فصهل نیهز برمیآیهدا او درو هها را در دو
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آیا گفت چنی درو هایی ههم اک نظهر اخ مهی و ههم اک نظهر روانشهناختی جهایز

دسته جای میدهد :درو هایی که فقه نفهف دروغگهو را در نظهر دارنهد و بهه جاماهه
آسیب میرسانند و درو هایی که به روانهی روابه اجتمهاعی کمهک میکننهد .او بها
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نشاندادن مومایتههای مصتلهف و مثالههای متاهدد دربهارش روابه اجتمهاعیا گفهت
چنی درو هایی را برای حفو رواب خهوِّ اجتمهاعی میهان افهراد الکم میشهمارد و
درمقابلا بیان باضی حقایق را موجب اکهمگنیصت رواب اجتمهاعی میدانهد و ایه
نظر را که گفت درو همیشه بد استا نقد میکند ( .)Vrij, 2008: pp.12-35افهراد
دیگری نیز با استناد به نتیجۀ م الاات دی واولو و دیگران دربهارش شهیوع ایه درو هها
در جاماها همی شیوع را دلیلی بر هنجار بودن ایه نهوع درو در کنهدگی اجتمهاعی
میشمارند (.)Guthrie, 2014: p.627
با وجود ادعای ای روانشناسان مبنی بر جواک چنی درو هاییا باضهی اک شهواهد
روانشناختی بیانگر ای است که چنی درو هایی نیز مصارراتی دارند .ادلهۀ مصتلفهی
در نقد نگاه خوزبینانه به ای درو ها ارائه شده است:

.1هههر دروغههی مربههانی دارد؛ هرچنههد آن درو اک جههنس درو هههای سههفید باشههد.
بهههدلیل ما وفشههدن توجههه مهها بههه درو هههای جههدی کههه بهها هههدف ک هبههرداری و
حقهباکی گفته میشوندا اک تأمیر درو ههای بهه اصه

ح سهفید غافهل میمهانیم .ایه

درو ها هزینههای مالی یها روانهی سهنگینی ندارنهدا امها بهه هرحهال بهر مها هزینهههایی
تحمیل می کنند .شواهد تجربی حاکی اک آن است که درو ا حتی درو ههای سهفیدا
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بر گوینده فشار روانی ناگهانی وارد میکنند و باعث میشهوند فهرد ننهبت بهه مبهل اک
دروغگوییا تاحدودی احناس بدی داشته باشد .دی واولو ایه تهأمیرات را «لکهههای
هیجههانی» ( )Emotional smudgeدر رواب ه مینامههد .در م الاههات تجربههی دربههارش
درو های روکمره1ا افراد اک نیخ اندوه ( )Twinge of distressای درو هها در امهان
نینتند ( .) DE Paulo, 1996: p.992با توجه به یافتههای دی واولو دربارش درو های
روکمرها افراد رواب اجتماعیای را که در آن چنی درو هایی گفته میشودا ننهبت
 .1مقصود اک درو های روکمره نیز همانگونه که او میگویدا درو های سفید کوچک استا نه درو های جدی که
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تأمیرات آنها بنیار بیشتر اک ایجاد حالت هیجانی بر دروغگو و مربانی درو است (.)DE Paulo, 1996: p.992

به رواب ی که راسهتگویی بهر آن حهاکم اسهتا ناخوشهایند و دارای صهمیمیت کمتهر
میدانند (.)ibid, p.979
ع وه بر تأمیر سلبی هیجهانی درو ههای سهفید بهر دروغگهوا ایه درو نیهز ماننهد
درو های دیگر منتلزم درجههای اک آسهیب و آلهت دسهت مهراردادن دیگهری اسهت.
درو در وامف در جایی ودیدار میشود که آنچهه بهه کبهان مهیآرویم بها آنچهه در دل
ونهان میکنیما متفاوت باشد و همی تفاوتا درو را میآفریند و مصارب بر امهر آن
گمراه میشود؛ چراکه می وندارد احنهاس حقیقهی مها آن چیهزی اسهت کهه بهر کبهان
آوردهایم (اس میا  :1385ا.)416
 .2امکان ویخبینی عوامب یک درو ا حتی دروغی که باحن نیت گفته میشودا
مهارت و فرافت نیاک داردا تحنی کنیم .اگر او در جایی دیگر و در حضور دیگهران
بهسبب انجام ناشیانه آن کهار تحقیهر شهودا خهود را مقصهر مهیدانیم یها ممکه اسهت
برای حفو رواب و جلوگیری اک اخت ف به درو متوسل شویما اما همیشه نمیتهوان
ویامد ای درو را ویخبینی کرد؛ بهرای مثهال ممکه اسهت عقیهدش مه بها دوسهتم در
موضوعی یکنان نباشد و ابراک عقیده را موجهب اکهمواشهیدن روابه میهان خهود و او
بههدانم؛ در نتیجههه بههه درو متوسههل میشههوم .گفههت چنههی دروغههی ممکه اسههت در
مواردی مفیهد باشهدا امها در مهواردی ههم موجهب ویچیدهشهدن اوضهاع میشهود و بها
ادامهیافت موضوعات اخت فهیا ورهیهز اک ایجهاد اخهت ف خهود موجهب اضه راِّ و
آشفتگی خواهد شد (.)MacKinnon, 2014: p.272
 .1شیوع چنی درو هایی افراد را اک اننانی ساده به اننانی ویچده تبدیل میکنهد.
شیوع ای درو ها در جاماه بهفاهر موجب انا اف در رواب اجتماعی میشهودا امها
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وجود ندارد .شاید با دالیل کام ً مشفقانه دوست خود را بهدرو در انجام کهاری کهه

با شیوع ای درو ها افراد اک سادگی که فضیلتی بنیار ارجمند شمرده میشودا دور و
به اننانهای ویچیدهای تبدیل میشوند .اننانی که در وس گفتههای بههفاهر واماهیخا
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چیهز دیگههری در ذهه دارد و خههود واماههیخ را وهس ایه درو ونهههان میکنههدا یههاد
میگیرد کهه نقخههای ورشهماری را بهر صهحنۀ اجتمهاعی بهاکی کنهد و همهی نقهخ
باکیکردنهاست که او را به هنرویشۀ صحنۀ رواب اجتماعی تبهدیل میکنهد .او خهود
حقیقیاز را نمودار نمیکندا بلکه خودی را که مومایت اجتماعی رلب میکنهد بهر
صحنه میآورد.
 .2با فازشدن درو ا واکنخ مربانی ضرورتاً واکنشی مثبت نصواهد بهود .فهردی
را تصور کنیهد کهه بارهها دربهارش لباسهی کهه میووشهد اک مها نظهر میخواههد و مها بها
وجود اینکهه اک انتصهاِّ او خوشهمان نمیآیهدا بها ایه جملهه کهه «ایه لبهاس چقهدر
براکندش شماست»ا خارر او را مکدر نمهیکنیم و راب هۀ صهمیمی خهود را بها او حفهو
مههیکنیم .باههد اک مههدتی متوجههه میشههود کههه در همههۀ ای ه مههواردا حقیقههت را بههه او
نگفته ایم .در چنی مواردیا واکنخ مربانی درو را حدس بزنید؛ احتمال مثبهتبودن
عکسالامهل او بنهیار کهم اسهت .در چنهی مهواردیا افهراد فریهبخورده نیهز میههزان
دروغگویی خود را در گفتگوههای باهدی بها فهردی کهه بهه آنهان درو گفتهه اسهتا
افهزایخ میدهنههد .بهه تابیههر سهادها درو هههاا حتهی درو هههای جزئهی و بههی اهمیههتا
درو های بیشتری تولید میکنند.
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بههها توجهههه بهههه م الهههب بهههاالا ویامهههدهای دراکمهههدت درو ههههایی کهههه آنهههان را
روانکننههدش رواب ه اجتمههاعی میشههماریما بنههی بیشههتر اک آمههار مثبههت لحظهههای آن
است .ممک اسهت چنهی کنخههایی در کوتاهمهدت بهه صه ح بههنظر آینهدا امها در
دراکمههدتا بهههجای حههل منههائلا موجههب ودیدآمههدن مشههک ت روانشههناختی و
اجتمههاعی بیشههتری میگردنههد؛ اک جملههه ایه مشههک تا عمقیههافت و ویچیدهترشههدن
دروغگویی در افراد است.

تأمههل در ویامههدهای منفههی یادشههدها مهها را بههه فهههم دمیههقتر وجههوه روانشههناختی
آموکهههای دینههی کههه بهر نهههی اک هرگونههه دروغگهویی اسههتوارندا رهنمههون میشههود.
امیرمؤمنان میفرماید:
«هیچ بندهای راهم ایمهان را درنمییابهدا مگهر آنکهه درو راا چهه شهوخی و چهه
جدی آنا واگذارد»(1کلینیا 1407قا ج :2ا.)340
حتی اگر بهشوخی درو بگوییما بهشوخی ار عات غل بهه شهنونده داده و او را
گمراه کردهایم .در آموکههای دینی اسه ما حتهی در جاییکهه درو گفهت بهحنهب
شرع جایز استا مؤمنان اک گفت صری درو منهف شهدهاند تها نفهس اننهان بهه درو
عادت نکند (نرامیا  :1371ا .)576عادتکردن به درو ا حتهی درو ههای بههفاهر
بیضررا موجهب میشهود فهرد مهذمومبودن درو را فرامهوز کنهد و عه وه بهر ایه

دروغگویی و هزینههای شناختی آن
دروغگهویی عه وه بهر تههأمیر بهد بهر روابه اجتمهاعی بهر شههصص دروغگهو نیهز آمههار
نام لوِّ شناختی دارد .ذه فرد هنگام دروغگویی بنهیار بیشهتر اک کمهان راسهتگویی
درگیر است و برای اینکهه بتوانهد دروغهی موفقیهتآمیز بگویهدا بهه کمهان و کوشهخ
فکری بیشتری نیاک دارد .افزونبرای ا در مواردی باد اک دروغگهوییا خهود دروغگهو
نیز به گفتههای دروغی خود باور ویدا میکند.
هزینههای شناختی همآیند دروغگویی
دروغگو نهتنها باید دائهم فهرد فریهبخورده و بهاور او را در ذهه داشهته باشهدا بلکهه
هم کمان باید حقیقت را ههم در ذهه خهود فاهال نگهه دارد تها مبهادا وامایهت اک میهان
کلمات او سرکده به بیرون درک کند .او بایهد آنمهدر مههارت داشهته باشهد کهه بههرور
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درو ها به درو های آسیبکا نیز روی آورد.

انا اف وذیریا دائم میان درو و حقیقت در سیر ذهنی باشد.
 .1الیجد عبد رام اْلیمان حتی یتر

الکذِّ هزله و جده.
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روانشناسان و متصصصان فریب به ای نظریه ع مۀ کیادی دارند و در نگهاه آنهانا
دروغگویی به چند دلیل نیاکمند بارشناختی (( )Cognitive loadیانهی ته ز ذهنهی)
بیشتری ننبت به راستگویی است ()McCornack, 2014: p.614-615؛ یکم :فهری
بر ای است که فرایند شکلگیری درو ا با فرایند شکلگیری حقیقت بنیار متفهاوت
است .درو باید ساخته و ورداخته شودا ولهی حقیقهت و راسهتی بهدون ته ز ذهنهی
بهسرعت بر کبان جهاری میشهود .دوم :دانشهمندان بهر ایه نکتهه تأکیهد میکننهد کهه
دروغگویان نیاک دارند که در ویامهایشهان «باوروهذیر» باشهندا اننهجام من قهی خهود را
حفههو کننههد و درو هههای خههود را بههه خههارر بنههپارندا درحالیکههه ایه شههرط بههرای
راسههتگویی الکم نینههت .سههوم :فههری میشههود دروغگویههان درگیههر ای ه مشههتولیت
ذهنیاند کهه ممکه اسهت دستشهان رو شهود؛ درنتیجهه هنگامیکهه بههرور راهبهردی
رفتارشان را باوروذیر نشان میدهندا به هوشیاری و ت ز مداوم نیاک دارند.
باور به دروغ ،هزینۀ پسآیندی دروغگویی
فردی سر کوچهای اینهتاده بهود و بههدور ادعها میکهرد کهه در کوچهۀ وشهتی آز
می دهند .ماجرا آنقدر تکرار شد که خودز نیز باور کرد .با خود گفهت :چهرا مه اک
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دیگران عقب بیفتم؟
در باضی اک ل یفهها حقایقی نهفتهه اسهت و اکنهون شهواهد علمهی تجربهی اک ایه
حقایق ورده برداشهتهاند .در م الاهات مصتلهف دربهارش مفههوم مشههور «امهر ار عهات
غل » ()Misinformation effectا ماموالً ایه کهار صهورت میگیهرد کهه شهاهدان
ابتههدا واماهههای را بهههرور فههیلم یهها کنههده تماشهها میکننههد .باههد اک مههدتیا آنههان را در
ماههری ار عهههات گمراهکننههده اک همهههان واماههه مهههرار میدهنههد.گام نههههایی نیهههز
آکمههایخ حافظههۀ شههاهدان دربههارش واماههۀ اصههلی اسههت .مامههوالً شههماری اک شههاهدانی
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که ار عات گمراهکننده به آنان نشهان داده شهده اسهتا جزئیهاتی اک واماهۀ اصهلی را

گزارز میدهند که با جزئیات مومایت گمراهکننده مناسب است نه بها حادمهۀ اصهلی
(.)pickle, 2004: p.14
تهههأمیر ار عهههات غلههه بهههر حافظهههها در آکمایخههههایی کهههه افهههرادا خهههاررات
حاصهل اک تصیهل ( )Imaginationرا بها خهاررات واماههی اشهتباه گرفتهانهدا بهه امبههات
رسههیده اسههت .صههرف تصیههل یههک واماههها امکههان بههاور بههه اتفاقافتههادن آن را بیشههتر
میکنههد .در یههک م الاههها تصمههی شههرکتکنندگان اک تاههداد دفاههاتی کههه یههک
تصویر را دیدهانهد بها افهزایخ تصیهل آنهان اک دیهدن تصهویر بیشهتر شهد .ایه افهزایخ
بهویژه دربهارش کنهانیکه اک مهدرت تصیهل بیشهتری برخهوردار بودنهدا چشهمگیر بهود
(.)Johnson, 1979: p.229-240
غیرارادی در ذه فرد شکل میگیرندا اما سؤال ای است که آیا اگهر ایه ار عهات
گمراهکننده عامدانه و بهوسیله خود فرد ایجاد شهوند(ددرو )ا بهاک ههم ممکه اسهت
فردا در باور به وامایت دچار خ ا شود و غیروامای را بهجای واماهی بنشهاند؟ تفهاوت
ای حالت با حالت مبلی کام ً روش است؛ در ای حالتا بهه دلیهل اینکهه خهود فهرد
بهعمد واماه را رور دیگری وصف میکندا وامایت را با آن اشتباه نمیگیرد .امها آیها
در اینجا نیز با وجود تولید ار عات غل بهوسیله خود فردا او مربانی همی ار عهات
خودساخته نصواهد شد و درو خود را باور نصواهد کرد؟
برای اینکه تأمیر ار عات غل عامدانه بر فرد نیهز سهنجیده شهودا در یهک م الاهه
()pickle, 2004: p.14-26ا باد اک نشاندادن فیلم ضب شدش یهک دکدیا بها باضهی
اک شاهدان به صورتهای مصتلفی مصاحبه شد .اک برخی خواسته شد جزئیات فهیلم را
همانگونه که دیدهاند توضهی دهنهد .اک باضهی دیگهر خواسهته شهد دربهارش جزئیهات
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م الاههات بههاال مربههوط بههه حههالتی اسههت کههه ار عههات گمراهکننههده تهها حههدودی

دکدی دروغی بناکند و با تادادی دیگر هم هیچ مصاحبهای نشهد .یهک هفتهه باهدا اک
شاهدان خواسته شد فاهر دکد را به یاد بیاورند .افرادی کهه توصهیفی دروغهی اک دکد
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بیان کرده بودند و آنان که فیلم را باکگو نکرده بودندا ننبت بهه شهاهدانی کهه باهد اک
دیدن فیلم جزئیات وامای دکد را باکگو کرده بودندا جزئیهات صهحی کمتهری را بهه
یاد آوردند .افزونبهرآنا کنهانیکه صهورتی سهاختگی اک دکد وصهف کهرده بودنهدا
ننبت به افرادی کهه توصهیف واماهی اک دکد داشهتندا جزئیهات غله بیشهتری را بیهان
میکردند وگاهی جزئیات ساختگیای را در آکمون حافظه ارائه میکردند کهه نشهان
میداد م الب ساختگی خود را باور کردهاند.
نتیجه ای م الاه نیز همانند نتایر دیگر ای بود که ایجاد ار عات غل عمدی بهه
دست خود فرد (نه آکمایخکننده)ا به حافظه آسهیب میرسهاند و فهرد چیهزی غیهر اک
وامایت را باور میکند .بنابرای ا برداشتهای عرفی و شواهد تجربی بیانگر ای اسهت
که افراد با دروغگویی هم به دیگران خیانت میکنند و ههم بهه خهود؛ ههم دیگهران را
میفریبند و هم در فرایندی شناختی درو ههای خهود را بهاور خواهنهد کهرد .انباشهت
چنی باورهایی ری کندگی به باورهای غل دیگری دربارش شصصیت خود فرد منجهر
خواهد شهد و درنتیجهها فهرد بها خودونهدارهای تهوهمی کنهدگی میکنهد کهه موجهب
اخت ل در کندگی خود و دیگران خواهد شد.
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بسترهای دروغگویی
بنههترهای دروغگههویی را میتههوان یکههی اک مهمتههری موضههوعات م الاههه در کمینههۀ
روانشناسی اخه ق دروغگهویی داننهت .مقصهود اک بنهترهای دروغگهوییا عوامهل
روانشههناختی و اجتمههاعی مصتلههف ماننههد خ میههت بیشههترا هههوز اجتمههاعی و هههوز
هیجانی بیشتر و خودونداره غل و تأمیروذیری اک دیگران اسهت کهه باعهث میشهوندا
افهرادی کهه دارای ایه ویژگیهها هنههتندا کمینهۀ دروغگهویی بیشههتری داشهته باشههند.
م الاات تجربی نشاندهندش ای است که برای مثهال برخهورداری اک خ میهت بیشهترا

68

بنتر مناسبتری برای دروغگویی فراهم میکند .فهرد خه ق در مهواردی کهه منهئله

خاصههی اک ابهههام ویههژهای بر خههوردار اسههتا اک خ میههت خههود بههرای توجیههه رفتههار
غیرصادمانهاز بهره میبرد (.)Gino, 2012: p.445-449
یادآوری ای نکته الکم است که انگیهزز دروغگهویی بها بنهترهای دروغگهویی
متفاوت است؛ چراکه ممک است در جایی انگیهزش کهافی بهرای دروغگهویی وجهود
داشته باشدا اما کمینه و بنتر دروغگویی فراهم نباشد یا بنتر دروغگویی فهراهم باشهدا
اما انگیزش کافی برای دروغگویی موجود نباشهد .در ههر حهالا بنهترهای دروغگهویی
وضایتی را فراهم میکنند که امکان دروغگویی افراد را میافزاید .ای بنترها بههرور
خودآگاه و ناخودآگاه بر فرد تأمیرگذارند و بیتوجهی به ای بنترها که به شهیبهای
لتزنده میمانندا فرد را به وادی بیصدامتی و دروغگویی سوق میدهند .بهدلیل اینکهه
بررسی همۀ بنترها در ای مقاله ممک نینهتا در ادامهه اک میهان بنهترهای ویخگفتهه
دیگران)ا فق به تبیی دو بنتر اخیر بننده میکنیم.
تأثیر بیصداقتی دیگران بر ما
با ف نی رفامت و رفتوآمد نداشته بهاز .موافهب بهاز چهه کنهی را دوسهت خهود
انتصاِّ می کنی .ونر نهوح بها بهدان بنشنهت خانهدان نبهوتخ گهم شهد؛ ایه عبهارات
توصیههای آشنایی است که بهویژه اک کبان بزرگترهها بارهها شهنیدهایم .ایه تاهابیر و
تجارِّ شصصی مها حهاکی اک تهأمیر منفهی کنخههای ناونهند دیگهران بهر ماسهت .در
آموکههای دینی نیز بر مؤلفه اجتماعی تأمیر دیگران بر رفتار مها تأکیهد شهده اسهت؛ اک
جمله میتوان به ای دو آیه اشاره کرد:
«ای وای بر م ا ای کاز ف نی را دوست خود نگرفته بودم .بیگمان او مهرا اک ایه
مرآن که یادآور خداستا وهس اک آن کهه بهه مه رسهیدا دور سهاخت و بهه بیراههه
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(خ میههتا هههوز هیجههانی و هههوز اجتمههاعیا خودونههدارش غل ه و تأمیروههذیری اک

کشانید .آریاشی ان اننانی را که به او دل بنته یاری نمیکند»(1فرمان.)29-28 :
 .1یا ویل َتی ل َیتن ل ل َم َأت َّ لصذْ ف َ نًا َخللی ً * لَّق َْد َأ َضل َّن ل ع ل الذک ْ لر با َد إلذْ جاءن ل وک َا َن الشَّ ی َ ان ل ل ْْللنن ل
وال .
ان َخذ ً
َ َ َ
َْ
ْ
َ َ ْ َ َْ
َ
ْ
َ
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همچنی ا ای سص مننوِّ به امام علی

بهخوبی ای نکته را بیان میکند:

«با مردم شریر و فاسد رفامت نکه کهه ربیاهت تهو بههرور ناآگهاه بهدی را اک آنهها
میدکدد و تو بیخبری»( 1اب ابیالحدیدا 1404قا ج :20ا.)272

م الاات تجربی نیز تأمیرمؤلفه اجتماعی بر کنخهای افراد را امبهات کهرده اسهت.
یکههی اک کنههانیکه در ایهه کمینههه م الاههات درخههور تههوجهی انجههام داده اسههتا
دن اریلی متصصص امتصاد رفتاری است .او با استاارش «عفونهت» بهه تهأمیر بیصهدامتی
دیگران بر فرد اشاره میکند .در محی های فیزیکی هنگامیکه عفونت و ویهروس یها
باکتری واگیردار انتشار مییابند و اک شیوع آن جلوگیری نمیشودا بیماری و عفونهت
به دیگران سهرایت میکنهد .اریلهی بها ایه ورسهخ کهه آیها بیصهدامتی اررافیهان نیهز
موجب دغلکهاری و بیصهدامتی مها میشهودا بهه تهأمیر مشهاهدش منهتقیم دروغگهویی
دیگران بر افراد تأکید دارد.
با استفاده اک استاارش عفونتا اریلی میافزاید:
«اگههر مههث ً ببینههیم کههه یکههی اک همکارانمههان بهها یههک دسههته خودکههار در دسههتخ
اک دفتر بیرون میآیدا آیها در جها بهه ایه فکهر نمهیافتیم کهه انجهام ایه کهار ههیچ
ایههرادی نههدارد؟ آیهها خودمههان هههم لههواکم دفتههری را برمههیداریم؟ بههه گمههانم چنههی
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نینههت .در عههوی  -بنهههیار شههبیه بهههه راب هههمان بهها باکتریهههها  -شههاید فراینهههد
انباشهههتگی آهنهههتهتر و نامحنهههوستری در جریهههان باشهههد :چهههه بنههها هنگامیکهههه
مههیبینیم کنههی تقلههب میکنههدا تههأمیر میکروسههکپی بههر مهها گذاشههته میشههود و
اندکی فاسد می شویم .دفاۀ باهد کهه شهاهد رفتهاری غیراخ مهی باشهیما اخ میهات
مهها دچههار فرسههایخ بیشههتری میشههود و بهها افههزایخ «میکههروِّ»هههای بیاخ مههی
کههه در ماههری آن مههرار میگیههریما بیشههتر و بیشههتر ل مههه میخههوریم» (اریلههیا
 :1394ا.)163
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 .1ال تصحب الشریر فإن رباک ینرق م رباه شرا وأنت ال تالم.

امهها آیهها فرضههیۀ تأمیرگههذاری بیصههدامتی دیگههران بههر مهها تأییههد علمههی نیههز دارد؟
روانشناسان مصتلفا اک جمله اریلیا با ایجهاد مومایتههای مصتلهفا ایه فرضهیه را
بههه آکمههون گذاشههتهاند؛ بههرای نمونههها فرانچنههکو جینههو و همکههارانخ در مقالهههای
بهها نههام «سههرایت و تمههایز در رفتارهههای غیراخ مههی :امههر سههیب فاسههد درون جابههه»
( )Gino, 2009: p.393-398ای تأمیر را به لحا تجربی امبهات کهرده انهد .آنهان در
چند مومایتا به دانشجویان یک دانشهگاه برگههای شهامل ردیفهی اک بینهت مهاتریس
متفاوت دادند .هر ماتریس شامل چند عدد است .اک شرکتکنندگان خواسته شهدا در
کمتری کمانا اک میان ای ماتریسها دو عدد را که حاصلجماشان ده میشودا بیابند
و درمبههال حههل هههر مههاتریس مقههداری وههول جههایزه بگیرنههد .در عههی مشههابهبودن همههه
نصنتا اک شرکت شرکت کنندگان خواسته شدا باد اک حهل منهائل در کمهان مقهررا
تاداد جواِّهای در ست را بشمارند و سپس جایزش خهود را اک واکهت وهول کنارشهان
بردارنهد و واسههصنامه و واکههت وههول را بههه آکمایشهگر تحویههل دهنههد و باههد اک بررسههی
آکمایشگر اک اتاق خارج شوند.
در مومایههت باههدیا آکمایشههگر بههه شههرکتکنندگان گفههت« :وههس اک شههمردن
جواِّهاا سرا دستگاه کاغذخردک که در آخهر اتهاق اسهتا برویهدا ورسشهنامه را
خرد کنید و به انداکش جواِّهای صحی خود اک کیف وول برداریهد و بامیمانهده را در
موری دم در بینداکید» .در ای وضایتا بدان دلیل که آکمایشگر نقخ جهدی نهداردا
امکان تقلب و دروغگویی وجود دارد.
درنهایتا آکمایخ اصلی که شامل مؤلفه اجتماعی تقلب بود بهه اجهرا درآمهد .در
ای آکمایخا بهاکیگری بها برنامههریزی مبلهی بههعنوان شهرکتکنندها اسهتصدام شهد.
اند
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مومایت ها در ای دستورالاملا هر مومایت فرقهایی نیز با بقیهه داشهت .در مومایهت

کمانی اک شروع واس دادن به ماتریسها نگذشته بهود کهه او در مقابهل چشهمان

حیرت کدش دیگر دانشجویان به آکمایشگر گفت کارز تمام شده است .آکمایشهگر بها
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خوننههردی گفههت« :ورسشههنامه را در انتهههای اتههاق بهها کاغههذخردک خههرد کهه » .او
ورسشنامه را خرد کرد و سپس گفت« :م همۀ ماتریسهها را حهل کهردما وهس وهولی
بامی نمیماندا با ای واکت خالی چه کنم؟» آکمایشگر گفت« :اگر وولی بهامی نمانهده
میتوانی خارج شوی» .هدف ای مومایت ای بود که مالوم کند آیا دیهدن رفتهار بهد
آن شرکتکنندها سرمشهق دیگهران خواههد شهد یها بههعبارتیا آیها آنهها بها ابهت بهه
«ویروس بیاخ می» مرتکب تقلب و درو میشوند؟
نتیجۀ آکمایخها چنی بود :در وضایت اولا شرکتکنندگان بهرور میانگی بهه 7
واس درست دست یافتند .در وضایت دوم (وضایت کاغذخردک )ا بهرور میهانگی
 12واس درست را اع م کردند و در وضایت سوم (کاغهذخردک بهه عه وش مؤلفهه
اجتماعی دروغگهویی دانشهجوی فرضهی)ا میهانگی واسه های درسهت  15بهود .ایه
نتیجه نشان داد افراد با مشاهدش تقلهب و در ادامهه دروغگهویی فهرد دیگهرا اک او متهأمر
میشوند .البته ای تأمیرا بهمرور افهزایخ مییابهد و ای گونهه نینهت کهه در گهام اولا
کام ً همان کاری را بکنند که دیگری انجام داده است .در آکمایخ سوما دانشهجوی
م بی ادعا کرد همۀ ماتریسها را حل کرده اسهتا امها هیچیهک اک شهرکتکنندگان
دیگر چنی ادعایی نکردنهدا بلکهه تاهداد ماتریسههای سهناریوی دوم (حهدود )12در
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وضایت سوم چند عدد افزایخ یافت ( .)15اگهر ایه مؤلفهه تکهرار شهود و افهرادا بها
چشمان خود بارها ببینند که دیگری درو میگوید و بها درو خهود بهه منهافف خهوبی
میرسدا آنان نیز به دروغگهویی ترغیهب میشهوند و بها تکهرار دروغگهویی دیگهریا
میزان دروغگویی آنان نیز افزایخ مییابد.
نکتههۀ مهههم در تأمیروههذیری اک دروغگههویی دیگههرانا جایگههاه اجتمههاعی فههرد
دروغگوسههت .اگههر فههردی کههه در وههیخ چشههمان همکههاران و دوسههتان خههود درو
می گوید اک جایگاه برتری برخوردار باشدا تأمیر درو او بیشهتر خواههد بهود .افهرادی
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که نقخهای مهم اجتماعی دارندا بر افراد کیردست خود تأمیر بنهیاری میگذارنهد و

هرکار خوِّ و بد آنان یهک تبلیهد عملهی بهرای گنهترز آن رفتهار اسهت .درنتیجهها
هرچه دروغگویی افراد مافوق در جاماه بیشتر باشدا دروغگویی در آن جاماهه بیشهتر
شیوع مییابد و منلماً اعتماد اک آن جاماه رخت برمیبندد.
خودپندارۀ غلط
چنان که ویخ اک ای نیز بیان شدا م الاات تجربهی حهاکی اک ایه اسهت کهه افهراد در
مراودات اجتماعی خهودا در روکا یهک یها دو درو میگوینهد .ایه م الاهات نشهان
میدهند که حدس افراد در مبرا داننت خود اک دروغگوییا حدسهی واماهی نینهت و
دروغگویی امری شایف است .اما چرا در عی شیوع درو ا افهراد بها ادعهای بیهزاری اک
واس ای ورسخ را در ای نکتۀ روانشناختی باید جنت :افراد مامهوالً اک خهود و
ویژگیهههای مثبههت خههود تلقههی غیرواماههی دارنههد .ایه تلقههی باعههث میشههود هنگههام
سص گفت دربارش دیگران نقصهای آنان را بهراحتی دریابندا امها اک نقصههای خهود
غافل شوند .ریشۀ اصلی تلقی مثبت اک خود را میتهوان در حهب بهه ذات داننهت کهه
امری ربیای استا اما ایه امهر ربیاهی میتوانهد چهون سه حی برضهد منهافف واماهی
شصص عمل کند.
بر وایۀ م الاات تجربهی روانشناسهانا افهراد بهرآورد بیشهتری اک مههارت خهود در
شناسایی درو دیگران و برآورد کمی اک مهارت خود در دروغگهویی دارنهد و خهود
را در ای ه کههار دسههت کههم میگیرنههد ( .)Elaad, 2003: p.349ریههرا سههه دلیههل
روانشناختی بهرای ایه سهوگیری در ارکیهابی خهود ( )Self-assessment biasبیهان
میکند ()vrij, 2008: p.2؛ یکم :افراد تمایل دارند افکارا هیجانات و دیگهر حهاالت
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دروغگوییا مهارت خود را در دروغگویی دست کم میگیرند؟

ذهنی و حاالت چهرهای خود را در نگاه دیگران بیخ اک حد شهفاف در نظهر بگیرنهد.
به عبارت دیگرا افراد گمان میکنند دروغگویی آنهان بهرای دیگهران آشهکار اسهت.
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آنها میگویند« :دروغگویی مه تهابلو اسهت و هربهار درو میگهویما همهه متوجهه
دروغم میشوند» .دوم :افراد خودوندارش مثبتی اک خهود دارنهد .نتیجهۀ ایه خودونهدارش
مثبت ای است که خود را بهیخ اک دیگهران بهه اخه ق متاههد میشهمارند .درنتیجهها
اعتراف به دروغگو بودن خود با ای خودونداره در تضهاد اسهت .سهوم :هرچنهد افهراد
درمقاینههه بهها درو هههای جههدی و آسههیبکا درو هههای سههفید بیشههتری میگوینههدا
درو های جدی اما کم خود را بیخ اک درو های سفید خود به یهاد میآورنهد .دلیهل
آن نیههز ایه اسههت کههه کشههف درو هههای سههفید اک کشههف درو هههای جههدی بنههیار
سصتتر است .درو های جدی کودتر کشف میشوند و افهراد بهه دلیهل کشفشهدن
آنها فق آن درو ها را به یاد میآورند.
راه کاهش دروغگویی
م الاهههات مصتلفههههی دربهههارش دروغگههههویی انجههههام گرفتهههه اسههههت؛ اک انگیههههزز
دروغگویی گرفته تا فرایندهای شهناختی و هیجهانی هنگهام دروغگهوییا اک عناصهر و
بنهههترهای مههههم تأمیرگهههذار گرفتهههه تههها روانشناسهههی شصصهههیت .امههها همهههۀ ایههه
م الاات مقدمه ای برای مقابله با دروغگویی و گنترز صدامت در روابه اجتمهاعی
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است .راههای مصتلفی برای مقابله با دروغگویی وجود دارد .در ای میان شهاید بتهوان
دو راه را مهمتر داننت:
گام شناختی :مطالعه در ابعاد مختلف دروغ
در مباحث ویشی به شناختهایی دربارش انگیزههای دروغگوییا فراینهدهای شهناختی
هنگام و باد اک دروغگهویی و بنهترهای دروغگهویی دسهت یهافتیم .اولهی گهام بهرای
اص ح دروغگویی همی شناختهاست .آموکز گنهترده و نظاممنهد ایه ار عهات
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در مؤسنات آموکشی و ترغیب افراد به اینکه بصشی اک م الاات شصصهی خهود را بهه

ای ودیده اختصاا دهندا به افزایخ دانهخ آنهان دربهارش دروغگهویی مهی انجامهد و
همی شناختا گام نصنت مبارکه با دروغگویی است.
با بررسی م الاات تجربی دربارش شیوع ایه ودیهدش نهامیمون درمییهابیم کهه فقه
افراد بدرینت یا دارای اهداف شهوم درو نمیگوینهد .ایه م الاهات حهاکی اک ایه
است که همۀ افراد درو میگویند و یکی اک دالیل آن نیز فرآینهدهای روانشهناختی
مبنی برتشکیل خودوندارش غیروامای اسهت .همچنهی ا م الاهات تجربهی و گزارزهها
بیانگر ای است که هزینههای دروغگویی افراد عادی بنیار بیشتر اک هزینههایی اسهت
که دروغگویان حرفهای به جاماهه تحمیهل میکننهد 1.در اینجها بهه یهک نمونهه اشهاره
میکنم تا مالوم شود که چگونه جمف هزینههای فریبکاری و دروغگویی افراد عهادی
فرار مالیاتی در سال  2001می دی مربوط است که رمم بنیار بزرگی بی  312تا 353
میلیارد دالر برآورد شده است ( .)Mazar, 2006: p.117-119ای هزینهۀ نجهومی را
نه تبهکاران و مجرمان حرفهای بلکه افهراد عهادی صهاحب مشهاغل بها دروغگهویی در
گزارز اموال خود به جاماه تحمیل کردند.
مجمههوع چنههی شههناختهایی دربههارش دروغگههوییا دو نکتههۀ اساسههی را آشههکار
میکنههد :یکههی اینکههه افههراد در مضههاوت دربههارش خههود و دیگههرانا اسههیر سههوگیری
شناختی( )Cognitive biasبه نفف خود هنتند؛ به تابیهر سهادی« :همهه کهس را عقهل
خود بهکمال نماید و فرکند خهود بههجمال» (سهادیا  :1378ا .)164نکتهۀ دوم ایه
است که مجموع خنارتهای ناشی اک ایه خهودفریبیا ههم بهرای خهود و ههم بهرای
جاماها بنی بیشتر اک آن چیهزی اسهت کهه بتهوان تصهور کهرد .ایه شهناخت افهراد را
ترغیب میکند تا بیخ اک ویخ بر شکلگیری مضاوتهای خود تمرکز داشته باشهند و
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به خنارتی باورنکردنی منجر میشود؛ یکی اک بزرگتهری خنهارتها درآمریکها بهه

 .1اریلی در کتاِّ امرگذار «وشت ورده فریبکاری :چگونه به هرکس درو میگوییما بهویژه به خودمان»ا به ای نکتهه
اشاره کرده است و نتیجۀ م الاات خود را که در ای کتاِّ مناکس شدها تأیید دیگری بر ای ادعا داننته است.
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با ای کار اک درو هایی که در غیاِّ ای آگهاهی و شهناخت اک آنهان صهادر میشهدا
جلوگیری کنند و درنتیجها هم خود و ههم جاماهه را اک خنهارتهای غیرمابهل تصهور
دروغگویی نجات دهند.
گام عملی :ایجاد یادآورهای اخالقی
آیا فق شناخت ودیهدش درو (اعهم اک انگیزهههاا خنهارتهای شهناختی و بنهترهای
دروغگویی)ا برای رهایی اک دروغگویی کافی است؟ هم تجارِّ شصصهی مها و ههم
م الاههات روانشههناختیا عامههل شههناخت را بههرای انگیههزز کههافی نمیشههمارند .بههه
تجربه دریافتهایم که اک بدی یا خوبی عملی آگهاهیما امها بهه لهواکم آن وایبنهد نینهتیم.
باضی اک روانشناسان اخ ق نیز دیهدگاه شهناختی -تحهولی ویهاهه و کهولبرگ را کهه
تمرکهز اصههلی آن بههر تحهول شههناختی فههرد اسههتا اک ارائهه تبیینههی کامههل اک انگیههزز
اخ می ناتوان داننتهاند .بنابر نظر ای روانشناسانا ممک است فهمی خهوِّ و حتهی
کامل اک اخ ق وجود داشته باشدا امها در مقهام عمهل ایه فههم راهنمهای فهرد نباشهد
(.)Blasi, 1999: p.1
ممک است بها م ایهت بهه بهدی دروغگهویی حکهم کنهیما امها چنانکهه به کیا
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

روانشناس اخ قا میگوید:
« یههک مضههاوتا بهها اینکههه ممکهه اسههت در آغههاک بهها منههئولیت تمههام شههکل
گرفتههه باشههدا هرگههز مابههت نمیمانههد؛ تجدیههدنظرهای فههراوان باههدیا مبههل اک
تبهههدیل مضهههاوت بهههه عمهههل و همچنهههی باهههدها بهههه شهههکل وشهههیمانی فهههاهر
میشوند» (.)Idem,2013:p238

درنتیجههها در چنههی مجههالی نیههز همههان سههوگیریهاا تحریفههها و فراینههدهای
خودفریبانه که مضاوت اخ می را تهدید میکردندا سد راه عمهل اخ مهی میشهوند؛
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بنابرای ا هنگامیکه مضاوت دربارش عملکردن به شیوش خااا بنیار روش و محکهم

استا امکان تتییر در فاصلۀ مضهاوت تها مصهد و مصهد تها عمهل وجهود دارد و موانهف
فراوانی رخ مینمایند (.)ibid
با توصیفات یادشدها ع وه بهر شهناخت اباهاد مصتلهف دروغگهویی بهمنزلهۀ یهک
رذیلهت اخ مههی بایهد در مومایتهههای عملهیا سههاککاری اندیشهید تهها ایه شههناختا
وامایت عملی نیز ویدا کند .دن اریلیا ایجاد یادآورهای اخ می را ویخ نههاده اسهت.
ربق دیدگاه اوا هنگام دروغگوییا ما اک یک سو خود را اننانی درستکار و آبرومنهد
مههیدانیم و اک سههوی دیگههرا میخههواهیم اک تقلههبکردن سههود ببههریم (اریلههیا :1394
ا .)27بههرای اینکههه بههه هههر دو انگیههزه دسههت یههابیم بههه توجیههه رو مههیآوریم و کههار
غیراخ مههی خههود را بهها توجیهههات مصتلههف جههایز میشههماریم .بههدی ترتیبا هههم
صحنههای وسوسه کننده را با یادآوردهای اخ می همراه کنیم تا غلبۀ انگیزش دسهتیابی
به نفف با توجیه حاصل نشود (همانا ا.)37
آکمایخ حل ماتریس را به یاد دارید؟ 1آکمونگر همهان آکمهایخ را بها تتییهری در
آن به کار بنت .آن تتییر ای بود که مبل اک شروع حل مهاتریسهها شهرکتکنندگان
را دو دسته کرد و اک گروه نصنت درخواست کهرد وهیخ اک حهل مهاتریس هها نهام ده
کتابی را که در دبیرستان م الاه کردهاندا یادداشت کنند و اک گهروه دوم درخواسهت
ک ردا اک میان ده فرمان کتهاِّ مقهدسا هرتاهدادی را بهه یهاد دارنهدا یادداشهت کننهد.
نتیجۀ آکمایخ ای بود که گروه نصنت بنیار تقلهب کردنهدا امها در گهروه دوم ههیچ
تقلبی دیده نشد .در آکمایخ دیگریا اک کنانی که به خهدا اعتقهاد نداشهتندا خواسهته
شد به انجیل سوگند بصورنهد و سهپس فضها را بهرای تقلهب (بهه همهان شهکلی کهه در
مبحث تأمیر درو فرد بر دیگران گفته شد)ا باک گذاشتندا امها نتیجهۀ تاجهبآور ایه
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خوِّبودن خود را حفهو کهرده و ههم بهه منهافای رسهیدهایم .در چنهی حهالتیا بایهد

بود که آنان تقلب نکردند (همانجا) .با حضور فرمانهای دهگانه بهعنوان یادآورههای
 .1ر  : .ذیل عنوان تأمیر بیصدامتی دیگران بر ما.

77

اخ می در مومایت وسوسها انگیزش منافف مهوت خهود را اک دسهت میدههد و افهراد اک
ارتکاِّ تقلب خودداری میکنند.
بهتر است در وایان مبحث بهه نحهوش ایجهاد یادآورههای در ادبیهات اخ مهی اسه م
اشاره کنیم .یادآورهای اخ می را میتوان با عمل به آموکههای دینی مبنی بر حضهور
خههدا در همههۀ لحظههات کنههدگی ایجههاد کههرد .آموکههههای اسهه م اک یههک سههوا بههه
میامتاندیشی و مرگآگاهی دستور میدهد و اک سوی دیگرا به ورهیهز اک درو (چهه
جدی و چه شهوخی آن) امهر میکنهد (کلینهیا 1407قا ج :2ا )340و آن را کلیهد
همۀ بدیها میخواند (همانا ا )339و عالم را محضر خدا میشهمارد 1.عملیشهدن
ای آموکهها را میتوان در راهکاری که علمای اخ ق اس می برای موافبت اخ می
بیان کرده اندا جنت و آن چهارگانۀ مشهاررها مرامبهها محاسهبه و مااتبهه (نکهوهخ و
توبی نفس) است .با عمل به ای چهارگانهها فهرد دائهم خهود را در ماهری مقابلهه بها
عمل غیراخ می و در اینجا درو مییابهد؛ در مشهارره بها اسهتاانت اک خهدا (درمقهام
شاهد اعمال) مقابله با درو را شروع میکند .در ادامها با اعتقاد به حضهور دائهم خهدا
در خلوت و غیرخلوتا به مرامبت اک عهد خود (مرامبه) مبادرت میکنهد .در خلهوت
با یادآوری آموکش «اک نافرمانی خدا در نهانها بپرهیزیدا کیرا آنکه بیننهده اسهتا ههم
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او داورىکننده است»(2شریف رضیا 1404ق :ا)532ا بهشدت به مرامبت اک خهود
می ورداکد .در گام نهاییا مراودات اجتماعی خود را مرور میکنهد و اگهر دروغهی اک
او سههرکده باشههدا خههود را تههوبی میکنههد و بهها احنههاس گنههاه در محضههر خههداا اک
بزرگتری گناه خود (درو ) توبه میکند.

ال ی َ َری (علق.)14:
 .1أل َم یَال َم بلأ َّن ِه َ
 .2اتقوا مااصی ِهال فی الصلوات فإن الشاهد هو الحاکم.

نتیجهگیری
نوشتۀ حاضرا با نگاهی روانشناختیا ودیدش درو را اک ابااد مصتلهف بررسهی کهرد و
با واکاوی م الاات انجامگرفته در ای کمینه به نتایر کیر دست یافت:
 .1افراد با انگیزههای مصتلفی مرتکب درو میشوند .ربق یک تقنیمبندی عهاما
افراد یا برای منفات خود یا برای منفات دیگهران درو میگوینهد .چنهی منهافای یها
منافف مادی هنتند یا منافف روانشناختی.
 .2روانشناسان بنهیاری بها امبهال بهه درو ههای جاماهگرایانهه کهه ذیهل درو بها
اهداف روانشناختی میگنجندا به دلیل حنه نیتی کهه بها ایه درو هها عجهی شهده
است و نیز به دلیل خاصیت ای درو در روانکردن رواب اجتماعیا حکم بهه جهواک
ای نوع درو میدهند .ای در حالی است که تباات منفی روانشهناختی و اجتمهاعی
که امکان دارد اک گفت چنی درو هایی نیز خودداری کنیم.
 .3دروغگویی هزینههای سنگی شناختی به دروغگهو تحمیهل میکنهد .افهراد در
مقاینه با راستگوییا به ت ز شناختی کیادی برای ساخت و حفو درو نیهاک دارنهد.
همچنی ا م الاات تجربی بیانگر ای است که افهراد باهد اک دروغگهوییا بهه آن بهاور
ویدا میکنند.
 .4بنترهایی چون محی نامناسب و خودوندارش غل بهه شهکلگیری بیشهتر درو
کمک میکنند .م الاات تجربی حاکی اک تهأمیر دروغگهویی دیگهران بهر دیگهران اسهت.
بهههع وها براسههاس دالیههل روانشههناختیا افههراد بهههدلیل خودونههدارش اخ مههی مثبههت امهها
غیروامایا مهارت و کمیت دروغگویی خود را دست کهم میگیرنهد و همهی امهر باعهث
میشود برخ ف تصور خود مبنی بر بیزاری اک دروغگوییا مرتکب درو شوند.
 .5مقابله با دروغگویی با برداشت دو گام شناختی و عملی مینر میشود .در گهام
نصنتا با م الاه دربارش ابااد مصتلهف ایه ودیهدها بهه شهناختی درسهت اک آن دسهت

روانشناسر اروغ ردر :ان یززی همهسیههاخ شناخیری بسییها و راه ا الح

ای نوع درو ا ای نظر را با مشکل مواجه میکند یا حدامل ما را وا میدارد تها جهایی

مییهههابیم و در گهههام دوما بههها ایجهههاد یادآورههههای اخ مهههی ماننهههد یهههادکرد خهههداا
میامتاندیشیا مرگآگاهی و مرامبۀ دائم اک ارتکاِّ به درو ورهیز میکنیم.
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چکیده
امهروکه بهها توجهه بههه گنههتردگی نقهخ رسههانههای جماههی و کهارکرد ویههژش آنههها در
شکلدهی افکار عمومی و بهتبفا تصمیمگیری و تصمیمساکی منئوالن و نیز با توجهه
تحقیقات رسهانه ایا براسهاس رعایهت صهدامت اخ مهی و تحقهق سه مت رسهانهایا
ضروری بهنظرمیرسد .افزونبرای ا رسانهها نهتنها بر تکتک مردم تأمیر میگذارنهدا
بلکه آموکهها و عملکرد آنها بر رواب میان افراد جاماه نیز مؤمر است .در ای مقالهها
شاخصههای هنجاری رسانه برای گنترز صهدامت اخ مهیا وامهدار اصهول اخ مهی
برگرفته اک جههانبینی و نظهام ارکشهی اسه م و شهامل بایهدها و نبایهدهای رفتهاری در
حوکش مأموریت حرفهای است که رویکرد اصهلی منشهور رسهانهای را بهرای محققهان
عرصۀ رسانه نمودار میساکد.
نگارنده در ای مقاله بهر آن اسهت تها عه وه بهر تبیهی مفههوم و اهمیهت صهدامت
اخ می و مفروضات بنیادی نظام هنجاری اس م در سه مت رسهانها بایهدها و نبایهدها

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

به وجود کمینه های انحرافات اخ می فااالن ای عرصها ارائه منشهوری صهحی بهرای

وژوهشگر و دانخ آموخته دکتری علوم مرآن و حدیثا مدرس گروه ماارف و تربیت اسه می دانشهگاه فرهنگیهانا
وردیس شهید باهنر اصفهان.
Smahdi.soltani224@gmail.com

تاری دریافت1398/05/28 :

تاری تأیید1398/08/01 :

83

(یههها الزامهههات اخ مهههی) رسهههانۀ ملهههی را در رعایهههت صهههدامت و تحقهههق سههه مت
رسانهای بهشکل منشوری صحی برای تحقیقات رسانهای برشهمارد .روز تحقیهق در
ای مقاله توصیفی – تحلیلیا با رویکرد کهاربردی و مبتنهی بهر م الاهات کتابصانههای
اسهت .مهمتههری نتیجههۀ ایه تحقیهق آن اسههت کههه توجههه بهه کههاربرد منشههور صههحی
رسانهای نشان میدهد که اوالًا در اسهتفاده اک رسهانهها و بهرهمنهدی صهحی اک آنهها
بایههد هههدف ماقههولی وجههود داشههته باشههد و مصاربههان هنگههام اسههتفاده اک ایهه فضهها
همواره باید به س مت جنمیا روحی و اخ می خود توجه داشهته باشهند؛ مانیهاًا بنهابر
ضهههرورتی کههههام ً من قههههیا سیاسههههتگذاریهای رسههههانهای بایههههد بهههها راهبههههرد
فرهنگههی و اخ مههی کشههور متناسههب باشههند تهها در تحقههق صههدامت وایههدار اخ مههی
سههودمند و کارآمههد باشههند .بنههابرای ا آمههوکز فرهنگههی و مبتنههی بههر جاماهوههذیری
سههواد رسههانهای بههرای همههۀ مشههرهای جاماههها مصاربههان رسههانه و منههئوالن اجرایههی
ای عرصه الکم است.
کلیدواژهها
اخ قا صدامت اخ میا رسانها هنجارا شاخصههای هنجاریا س مت رسانهای.
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طرح مسئله
امروکه با گنهترز ارتبارهات و ویشهرفت وسهایل ارتبهاریا اسهتفاده اک آنهها اهمیهت
روکافزونی یافته است .ارتبارات جمای یکی اک عرصههای گنتردش ارتبارهات اننهانی
با محوریت فناوریهای رسانهای است.
اکآنرو که رسانهها جایگاه مهمی در ورکهردن اومهات فراغهت افهراد جاماهه دارنهد و
رسانههای جمای اک نهادهای مهم اجتماعی محنوِّ میشوند و نیز بههدلیل ویچیهدگی
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و چندالیهبودن شکلی و محتوایی فرآوردههای رسهانهایا تنهوع محصهوالت تولیهدی

در ای حوکها فاالیت منتمر رسانه و مصاربان انبوه محصوالت ای ساکمانا توجهه بهه
صدامت اخ می رسانه و تحقق س مت رسانهای ضروری است.
آنچه رسانه را بهمنزلۀ یکهی اک برجنهتهتهری کهارگزاران فرهنگهی -اجتمهاعی در
تحقق س مت عمومی جاماه اک دیگر ساکمانها متمایز میکندا لزوم رعایت صهدامت
و دوری اک فریبکاری عملی با داشت یک نظام اخ مهی و الگهوی هنجهاری ههدایتگر
است؛ کیرا برخهورداری اک ایه نظهامنامهها اوالً رسهانههها را بهه ابهزاری مفیهد و دارای
نقخ وایدار در تحقق سبک کندگی الگومدار تبدیل میکند تا بها اسهتفاده اک آخهری
ودیده های علمی به کندگی آرمانیا ورت ز و سرشار اک فضایل اخ می دست یابند.
مانیاً خنارتهای ناشی اک بیاعتنهایی یها غفلهت اک رعایهت ایه ارکزهها بهر اباهاد
روحهههی و شصصهههیتی مصاربهههان و بنیادههههای فرهنگهههی و اخ مهههی جاماهههه کهههاهخ
شههأن رسههانهای و چههه بههه اعتبههار انتنههاِّ بههه نظههام والیههی و نیههز بههرای عمههل بههه
ل
فرهنگی عظیمی که در ای نظام به او محهول شهده اسهتا بههرور
رسالت و مأموریت
مؤکههدا بههه رعایههت صههدامت اخ مههی بهمثابههۀ یکههی اک شاخصههههههای هنجههاری
درگنترش فاالیتههای حرفههای خهود ملهزم اسهت؛ اکایه روا ارائهه منشهوری صهحی
برای تحقیقات رسانهای ضروری به نظر میرسد .مههمتهری سهؤاالت بنیهادی در ایه
مقاله عبارتند اک:
 .1مقصود اک صدامت اخ می رسانه چینت؟
 .2اهمیت صدامت اخ مهی و منشهور صهحی آن در سه مت رسهانه و تحقیقهات
رسانهای چینت؟
 .3در فرهنه

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

مییابد (خنارتهایی که باضاً جبرانناوذیرند) .بههرحالا رسانۀ ملی چهه بهه امتضهای

اسه میا مبههانی سیاسههتگذاری رسههانهای بههرای تحقههق صههدامت و

دوری اک فریبکاری رسانه کداماند؟
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 .4مفروضهات بنیههادی نظههام هنجههاری اسه م در رسههانهها -کههه بصههخ گنههترده و
مهمی اک منشور رسانه ای را فرا روی محققان ای عرصه مهرار میدههد  -بهرای تحقهق
صدامت اخ می و واکی محی رسانه اک فریبکاری چینت؟
 .5بایدها و نبایدهای یک رسانۀ دینیا با رویکرد م لوِّ عملهیا در ارائهه تهدابیر
الکم برای دستیابی به صدامت اخ می چینت؟
روش تحقیق
دادههای ای مقاله با بررسی و م الاات کتابصانههای جمهفآوری و باهدا تحلیهل شهده
است .بنهابرای ا روز تحقیهق در ایه مقالهها توصهیفی_تحلیلی و مبتنهی بهر رویکهرد
کاربردی است.
پیشینه تحقیق
بررسی آمار انبوه دربارش صدامت اخ می رسانها تحقق سه مت رسهانهای در ورتهو آن
و ارائه منشور صحی عملی برای تحقیقات رسانهای نشهان میدههد تهاکنون وژوهشهی
منتقلا راهبردیا کاربردی و مبتنی بر ارائه تدابیر الکم و عملی بهرای تحقهق سه مت
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رسانه دربارش ای موضوع انجام نشده است؛ هرچند م البی ضمنیا وراکنهدها محهدود
و با رویکردی کلی نوشته شده است .همچنهی ا جنهتجو در ایه تحقیقهات نشهان داد
وژوهشی مننجم با چنی عنهوانی موجهود نینهت .شهماری اک وژوهخههای انجامشهده
درای باره عبارتند اک:
 .1مجیهد محمههدی در کتههاِّ «اخه ق رسههانهای» بههه ایه سهؤال ورداختههه کههه آیهها
رسانهها اصوالً میتوانند اخ می باشند تا صدامت اخ مهی در سه مت آنهها اهمیهت
داشته باشد؟ نتیجۀ بررسی نوینهنده ایه اسهت کهه رسهانهها نمیتواننهد مالهم اخه ق
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باشندا اما می توانند اصول اخ مهی را رعایهت کننهد .وی باضهی اک اصهولی را کهه در

تبیی نقخ صدامت اخ می در تحقق سه مت رسهانه اهمیهت دارنهدا نهام بهرده اسهت
(محمدیا  :1379ا.)9
 . 2در کشور سنگاوورا آنا وان

تحقیقی بها روز ویمایشهی انجهام داد و نشهان داد

کنههانیکه در دورههههای آمههوکز سههواد رسههانهای شههرکت کههرده بودنههد و اک سههواد
رسانهای بیشتری برخوردار بودندا آگاهی و تفکر انتقادی بیشهتری ننهبت بهه دیگهران
داشهتند و دربرابههر سیاسهتگذاریهای رسههانهای بها اخه قا صهدامت اخ مههی و بیههنخ
عمیقتری رفتار میکردند ( .)phang, 2005: p11بررسی تأمیر میزان سهواد رسهانهای
بر رفتارهای صادمانه و ارکشی با رسهانه و سیاسهتگذاریهای رسهانهای و ایفهای نقهخ
صحی آن در تحقق س مت رسانها اک نتایر ای وژوهخ بود.

نقخ برجنتۀ رسانهها در کنهدگی امهروکی بها انهدکی دمهت و تأمهل بههخوبی روشه
میشود .به تابیر باضی اک جاماهشناسانا رسانهها خواسته یا ناخواسهته وفیفهۀ ههدایت
جاماه را بر عههده دارنهد (سهنیمانا  :1375ا .)82اگهر بهه نقهخ ویهژش رسهانهها در
دنیای کنونی و کندگی اننانها بنگریما به اهمیت و جایگاه صدامت و رعایهت آن در
ای عرصه ویمیبریم .رسانهها جهان اننانها را میساکند و توجه به صدامت اخ مهی
در حوکش رسانه میتواند کنهدگی اننهانها را وامایتهرا اخ میتهر و هدفمنهدتر کنهد.
واض است که دروغگویی و انتشار اخبار کذِّ یا متایر با اصول ارکشی بهر کنهدگی
اننان تأمیر منفی میگذارد و س مت رسانه را تهدید میکند.
بههرحالا رسانهها در س

گنتردهای با اننان و جاماه ارتباط برمهرار میکننهد و ههر

عمههل اخ مههی دربرگیرنههدش یههک التههزام اخ مههی اسههت (ویننههتراا  :1375ا66؛

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

اهمیت صداقت اخالقی و منشور صحیح آن در سالمت رسانه و تحقیقات رسانهای

گرامههیا :1390ا .)116بنههابرای ا بههرای حفههو سه مت رسههانه بایههد همههۀ فاههاالن و
محققان حوکش رسانه به صدامت اخ میا بهمثابۀ یکهی اک مهوانی رسهانه و یهک ارکز
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اخ مههی توجههه کننههد؛ کیههرا شههرط برمههراری ارتبارههات سههالما رعایههت هنجارههها و
ارکزهای اخ می (اک جمله صدامت) است و فرمی نمیکند کهارگزار رسهانهای چهه
دی و مذهبی داشته باشد.
مفاهیم محوری
اخالق رسانه

ایه اصه

ح واههای مرکهب و شهاخهای اک اخه ق کهاربردی اسهت کهه در دایهرة-

الماههارف بی المللههی ارتبارههاتا کیرمجموعههۀ اخ ه ق حرفهههای مارفههی شههده اسههت
(فوالدیا  :1387ا17 -18؛ لبیبیا  :1387ا.)5
در ای اص

حا اخ ق به مانای عاما همۀ ارکزها و هنجارههای راهنمهای فکهرا

احنهاسا عمههل و رفتههار جهوارحی و جههوانجی و بههه مانهای خههااا همههۀ هنجارههها و
ارکزهای راهنمای عمل و رفتهار بیرونهی را شهامل مهیشهود (فنهاییا  :1384ا.)51
برای اساسا مقصود اک اخ ق رسانها مجموعهه مواعهدی اسهت کهه دسهتانهدرکاران
رسانه ها باید داورلبانه و م ابق با ندای وجدان و ف رت خویخ رعایهت کننهد؛ بهدون
آنکه الزام خارجی داشته باشند یها در صهورت تصلهفا دچهار مجهاکاتههای مهانونی
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گردند (اسماعیلیا  :1385ا .)10باضی نیز گفتهاند :بهرورکلیا مقصهود اک اخه ق
رسانه میتواند مجموعه مواعد و احکام اخ مهی نهافر بهر رفتارههای ناشهی اک ماهیهت
رسانهها و امدامات دستاندرکاران آنها باشهد (اسه می و دیگهرانا  :1386ا382؛
گرامیا :1390ا.)114-116
صداقت اخالقی رسانه

فاالیت رسانها بهدلیل جنبۀ ارتبهاریا عمومهاً منهتلزم مواعهد و برنامههریهزی خهاا و
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من قی و مبتنی بر الزامات صحی اخ می است که هم به گنترز ارتبارات و ملمهرو

آن کمههک مههیکنههد و هههم تأمیرگههذاری آن را بههر اننههان و جاماههه نمایههان مههیسههاکد
(ویننتراا  :1375ا67-68ا نقل اک نیلن ا 1974م).
به مجم وعهه امهداماتی کهه ممکه اسهت در موضهوع اخه ق اجتمهاعیا احهوال و
عههواریا احکههام و مواعههدا وضههایتهای واماههی و م لههوِّا مههوتههها و ضههافههها
و عوامههل مههؤمر بههر آنههها و راههههای بههرونرفههت اک آنهههاا در عرصههۀ رسههانه صههورت
وذیرد و اصحاِّ رسانه به کمک آنها بها تنظهیم منشهوری صهحی و مهنظم جاماهه را
مدیریت کنند و نقخ بنیادی و م لوِّ ههدایتگریاز را در عرصههههای گونهاگون و
اکجملهههه در تحقهههق سههه مت رسهههانه نمایهههان سهههاکندا صهههدامت اخ مهههی رسهههانه
میگوینهههد (ر : .هاولهههتا :1380ا22؛ شهههرفالهههدی ا  :1392ا .)118الکمهههۀ
صههدامت رسههانها ورهیههز اک دروغگههویی اسههت؛ اگههر صههدامت اخ مههی در رسههانه

سیاسههتگذاری رسههانهای بهها هههدف سههالمسههاکی رسههانه در ورتههو صههدامت اخ مههی
عبارت است اک :تدوی مهمتری اصول حقیقهی و اولویهتههای ضهروری در فاالیهت
رسهههانه ایا ارائهههه راهکهههار الکم و من بهههق بهههر نیاکههههای واماهههی اننهههان و جاماهههه و
اجههرای صههادمانۀ آن توس ه مههدیران رسههانه و مههأموران حرفهههای ای ه حههوکه (ر: .
نگهدارا  :1382ا.)14-15
برای آنکه مفههوم صهدامت اخ مهی آشهکار شهودا الکم اسهت مفههوم فریبکهاری
رسانه را _ که نق ۀ مقابل آن است _ تبیی کنیم :فریبکاری رسانها اک حیث اخ مهیا
رفتههاری انتقههالی و غیرحقیقههی اسههت کههه اغلههب بههه ایجههاد درو ا احنههاس خیانههت و

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

تحقق نیابدا س مت آن بهه مصهارره میافتهد و بنیهان ماهارف صهحی در انظهار مهردم
سنت و منهدم میگردد و جاماه اک ملبَل آن بهه فنهاد و جهور کشهیده میشهود (ر: .
ربارباییا 1362ا ج16ا ا.) 313

بیاعتمادی میان شرکای ارتباری و رسانهای منجر میشود و مهوانی هنجهاری در ایه
راب ه و س مت وایدار رسانه را نقض و کمینههای دعوی مدنی را دربارش نقض حقهوق
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و موانی رسانهای فراهم میکند (تقیوهورا  :1397ا85؛ اسهپنس و دیگهرانا :1393
ا .)27باضی اک اشکال درو و فریبکاری رسانهای عبارتند اک:
 .1تهیۀ ار عاتی که مصالف یا بنیار متفاوت با حقیقت است؛
 .2تنظیم بیانیهای غیرمنتقیما مبهم یا متنامض که موجهب اصهرار غیرمن قهی بهرای
ترویر موضوعی درو و غیرحقیقی میشود ()Griffith, 2011: p72؛
 .3حذف ار عاتی که مهما صادمانه یها مهرتب بها موضهوع اسهت و بهه مشهارکت
در رفتهههاری منجهههر میشهههود کهههه بهههه ونههههانکردن ار عهههات کمهههک میکنهههد
(تقیوورا  :1397ا)85-86؛
 .4دادن ار عات غل یها منحرفکهردن حقیقهت بهسهوی موضهوعات فرعهی یها
مبانی غیرحرفهای؛
 .5بههه حههدامل رسههاندن یهها نادیههدهگرفت جنبههههای حقیقههت در یههک موضههوع
(.)Lee, 2003: p14
نظریۀ هنجاری رسانه و صداقت اخالقی رسانهای
نظریههۀ هنجههاریا دربردارنههدش مجموعهههای اک نظرهههاا مایارهههاا ارکزههها و بایههدها و
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نبایههدهای نههافر بههه ویژگههیههههای هههویتیا مناسههبات سههاختی و مواعههد رفتهههاری
کنشگر اجتماعی (اعم اک حقیقهی یها حقهومی) اسهت کهه موجهب گنهترز صهدامت
اخ می در رسانه و درنتیجهها سه مت رسهانه میشهود .بههبیاندیگرا هنجهارگرایی در
سیاسههتگذاری رسهههانهای نهههوعی جههههتگیهههری نظهههری و صهههادمانه اسهههت کهههه بهههه
موضهههوعات اخ مهههی و ارکشهههی توجهههه داردا اک سهههوی امهههور اخ مهههی و ارکشهههی
هدایت میشود و با فریبکهاری رسهانه مقابلهه میکنهد (شهرفالهدی ا  :1392ا136؛
گیدنزا  :1374ا.)35
هر نظام هنجاریا الگوی تجویزیا دستورالاملا سیاسهت اجرایهیا شهرح وفیفهه
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و ...بهرور آشهکار و ونههان و آگاهانهه و ناآگاهانهه اک یهک یها چنهد نظهر اَبرهنجهاری

همصوان متأمر است .در تحلیلی نظریا هر نظام هنجهاری در گهام اولا بهه یهک نظهام
ارکشی و مبتنی بر حقیقتگویی و در گهام باهدا بهه یهک نظهام مارفتهی و بینشهی (در
ورای خود) ارجاع دارد .به اعتقاد شماری اک اندیشهمندانا ههر ایهدئولوهی (مجموعهۀ
بههمویوسته ای اک بایدها و نبایدهای هنجاری و ارکشی)ا منتقیم و غیرمنتقیما بر یهک
جهانبینی (مجموعهای اک باورها و بینخههای هنتیشهناختی) مبتنهی و بها آن متناسهب
است (مصباحیزدیا  :1384ا.)435-436
یک نظریۀ هنجهاریا متضهم اصهول عهام -غالبهاً برگرفتهه اک امتضهائات سیاسهیا
امتصادیا اجتماعیا فرهنگی و مذهبیا نظامهای هنجاری ک نا عهرف و شهیوهههای
مومی رایر  -در جاماۀ محل فاالیهت رسهانه و الزامهات و انتظهارات حقیقهی و کهام ً
صادق و ما وف به نحوش عمل رسانه جمای است و ارتباط وامایا بیورده و بیشهائبه
بهرورکلیا جاماه و فرهن

در شبکهای اک تاهام ت ویوسهته تایهی مهیکنهد (ر: .

ویلیامزا  :1386ا20؛ شرفالدی ا  :1392ا .)132بنابرای ا نظریۀ هنجهاری رسهانه
یههک سههاکش مفهههومی و واماههی و من بههق بههر حقیقههت اسههت کههه اک مفروضههات عههام و
کمینهایا گفتمانهای غالب فرهنگی یا فرهن

عمهومی (شهیوهههای مهومیا عهرف و

آداِّ و رسههوم)ا گههرایخههها و انتظههارات مشههتر ا ایههدئولوهیهههاا مههوانی اساسههیا
مراردادهای اجتماعی و اوضاع سیاسیا اجتماعی و امتصادی هر جاماه گرفته میشهود
(وارسانیاا  :1382ا13 -14؛ بهادریا  :1376ا.)50
بدان دلیل که حوکش فاالیهت بیشهتر رسهانههها ملهی و من قههای اسهتا اک الگوههای
هنجاری اختصاصی گریزی نینت و مبنای سیاستگذاری و تدوی نظام هنجاری بهرای
ای رسانههاا فرهن

ملی است .برای اساسا نظریهه یها نظهام هنجهاری رسهانههها بایهد

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

رسانه را بهمنزلۀ یک نهاد اجتماعی با نههاد سیاسهتا امتصهادا دیه ا تالهیم و تربیهت و

م ابق با ویژگیهای کیر تدوی شود تا در تحقق و ترویر صدامت اخ می و مقابله بها
فریبکاری رسانهای مؤمر باشد:
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 .1جامف باشد و به گونهای رراحی شود کهه رسهانه را در مومایهتههای مصتلهفا
متناسب با فرفیتها و محدودیتهای وامای عرصۀ عملا هدایت کند؛
 .2به رشد و ههدایت عمهومی م هابق بها باورههاا ارکزههاا نگهرزههاا الگوهها و
رفتارها در منیر نیل به تاالی م لوِّ و تکامل درونی و مانوی بینجامد؛
 .3به وضایتهای م لوِّ و تها حهدی آرمهانیا کمینههمحهور و مبهی ماعهدهههای
صحی رفتاری توجه داشهته باشهد و راهنمها و ویخبینیکننهدش عمهل و مایهار ارکیهابی
کیفیت آن باشد .ای رویکردها بیانگر آن است کهه در سیاسهتگذاریههای رسهانهایا
نظریۀ هنجاری ای کاربرد دارد که عه وه بهر ارائهه مهوارد یادشهدها در تفنهیر و تابیهر
وامایت و کوشخ برای تبدیل وضایت موجود به وضایت م لوِّ مؤمر باشهد (ر: .
کرگهههرا  :1386ا61؛ مککوایهههلا  :1382ا153-159؛ شهههرفالهههدی ا :1392
صص 134و 137؛ بهادریا  :1376ا)52؛
 .4کمینهههای را بههرای فراخههوانی دیگههران بهسههوی ارکزهههای اصههیل فرهنگههی و
رساندن ویام و محتوای م لوِّ فرهنگی -یانی باورهاا ارکزها و آرمهانههای الههی-
به آحاد جاماه فراهم کند؛
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 .5بههه گنههترز و تههرویر راهکارهههای جماههیا ماننههد تحقههق دعههوت بههه خیههرا
شکلدهی به ارتبارات اجتمهاعی در جاماهۀ اسه میا اجهرای جماهی امربههماروف و
نهیاکمنکرا ت زهای گروهی برای احیا و امامۀ ارکزهای الهی کمک کنهد (ر: .
ذوعلما  :1397ا)335-337؛
 .6موجب تقویت روحیۀ منئولیتوذیری در منئوالن حرفهای رسانه گردد؛ کیهرا
کنیکه خود را در مبال وجدانا جاماه و دی منئول بداندا میتواند برای ملت مفیهد
باشد و موجب کارآمدی فرهن
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رسهانه و سیاسهتگذاری رسهانهای و تحقهق صهدامت

اخ می در ای حوکه شود (ر : .امامخمینیا 1385ا ج :3ا.)368

مبانی سیاستگذاری رسانهای در فرهنگ اسالمی و تحقق صداقت اخالقی
در فرهن

اس میا مبانی سیاستگذاری رسانهای را بهرای تحقهق صهدامت اخ مهی و

تأمی س مت رسانهای چنی میتوان ترسیم کرد:
الف) اسالمیکردن سازکارهای برنامههای رسانهای

باتوجه به اهمیت منابف اس می (بهویژه مرآن و سنت نبوی) و جایگاه عقلا برنامهههای
رسانهای باید براساس آموکههای اس می تهیه شهود و وفهایف هریهک اک بصهخههای
رسانه م ابق با آن تایی و اب

گهردد .امهام خمینهی

تأکیهد مهیکنهد کهه اجهرای

برنامههای رسانهای بر مایار منابف و آموکههای اسه میا عامهل بنه عهدالت فهردی و
اجتماعی و منف اک فناد و فحشا و انواع کررویها و فریبکاریهها و موجهب برمهراری
حاکمیت اخ ق دینی میشود و جاماهه را بهسهوی مهواکی صهحی اخ مهی ههدایت
اجتماعی کهنه شود (ر : .امامخمینیا 1385ا ج :21ا.)405
ب) توجه به امر فرهنگ در توسعۀ برنامههای رسانهای

ای اصل که در توساۀ همهجانبۀ رسانههها در عرصهۀ ملهی و بهی المللهیا یهک عامهل
تایی کننده استا موجب سیاستگذاری م لهوِّ رسهانهای در جاماهه ایهران میشهود.
رعایههت ای ه اصههل بههه برنامهههریههزی م لههوِّ فرهنگههی در حههوکش رسههانه میانجامههد.
ویژگیهای چنی برنامهریزی م لوبی عبارتند اک :سهاکگار بها توانهاییههاا امکانهات و
فرفیتهای موجود جاماها منا ف و آینهدهنگهرا برخهوردار اک رویکهرد مشهارکتی و
مردمی و بهرهمند اک تنوع فرهنگی و خ میت در خلق آمار وامای و سودمند رسهانهای
(صالحی امیریا  :1387ا.)120
بدیهی است که منئوالن باید با مشهارکت دانشهگاههها و مراکهز تحقیقهاتیا کمینهۀ
م الاات فرهن

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

میکند .ای هها اک چیزههایی نینهت کهه بها مهرور کمهان و رهی تهاری بشهر و کنهدگی

م لوِّ رسهانهای را فهراهم کننهد و نههادی بهرای تجزیهه و تحلیهلا

ساکماندهی و جهتدهی به ای م الاات در نظر بگیرند.
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ج) سازماندهی فرهنگ رسانهای مبتنی بر اخالق اسالمی و صداقت اخالقی

برای تحقق ای مبنا باید راهکارهای کیر اجرا شوند:
 .1بررسی آسیبشناسانۀ برنامههای رسانهای در مرحلۀ اجهرا و نظهارت و ارکیهابی
میزان توجه به فضایل اخ می در ساخت و تدوی آنها؛
 .2افزایخ توان ار عرسانی مبتنی بر ارکزهای اخ می در برنامههای رسانه؛
 .3مشهههصصکهههردن اولویهههتههههای فرهنگهههی رسهههانه بههههجای تولیهههد انبهههوه و
بیهدف برنامهها؛
 .4تقویت نقخ اخ ق اس می و صدامت اخ می در سیاستگذاریهای رسانهای؛
 .5ترویر همگرایی در فاالیتهای رسانهای (ر : .جمالزاده و آمهادادیا :1389
ا.)57-58
مفروضات بنیادی نظام هنجاری اسالم در سیاستتگذاری رستانهای بترای
تحقق صداقت اخالقی
الگو و شاخصهههای هنجهاری رسهانه بهرای تحقهق صهدامت اخ مهی اک منظهر اسه ما
صراحتاً و تلویحاً متضم اصول و مفروضاتی نظری و اخ می است که اک جههانبینهی
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الهیا اننانشناسی و نظام ارکشی اس م برآمده است و توجه به آنهها سه مت رسهانه
را در وی دارد .مهمتری ای مفروضات بنیادی عبارتند اک:
 خههدامحوریا اعتقههاد بههه ربوبیههت تکههوینی و تشههریای و حاکمیههت بیههنخ
توحیدی در تمام عرصههای حیات فردی و اجتماعی (اک جملهه برنامههریهزی رسهانه و
عملکرد رسانهای)؛
 توجه به کرامت و شرافت ذاتی اننان؛
 توجه به هدفمندی خلقت جهان و اننهان کهه همهان نیهل اختیهاری بهه کمهال و
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تاالی در ورتو ایمان و عمل صال است؛

 توجه به برخورداری اننان اک مابلیتا تهوان و سهرمایهههای ف هری و تمهای ت
اصیل در کمینههای مصتلهف و تأکیهد بهر ایه کیرسهاخت در نظهام هنجهاری اسه م و
رسانۀ اس می (ر : .مریجیا  :1387ا31-36؛ رامی ا  :1391صص 154و )157؛
 توجه به اجتماعیبودن اننان به امتضهای سرشهت ربیاهیاز (ر : .حجهرات:
13؛ فرمان 54 :و کخرف .)32 :ای موضوعا نقخ تمهیهدی برجنهتهای در التفهات بهه
صدامت اخ می و حرکت بهسهوی سهاادت یها شهقاوت دنیهوی و اخهروی دارد و در
تولید برنامههای رسانهای و تدوی سیاستههای رسهانۀ اسه می بهه آن توجهه میشهود
(مریجیا  :11387صص 9و )17؛

 هدایت و ساادت در گرو ایمهان و عمهل بهه تاهالیم وحیهانی و خهرد متشهرعانه

است و ای یکی اک کمینههای مهم توجه به صدامت اخ می است؛

عرصههای مصتلف فردی و اجتماعی و ماتبرتری منبف برای اخذ ارکزهها و هنجارهها
و برنامهریزی و سیاستگذاری م لوِّا ساده و صادمانۀ رسانهای (ر : .جوادیآملیا
 :1372ا)93؛

 تربیتوذیری اننان و نقخ تایی کننده و عمیق محی فرهنگهی -اجتمهاعی در

فرایند رشد و شکوفایی استادادهای فردیا سبک کندگی و نحوش تاامهل او بها خهودا
محی ا عوالم ماورا و کل نظام هنتی؛

 لههزوم کمینهههسههاکی محی ههی و تمهیههد مقههدمات الکم بههرای شههکوفایی هدفمنههد

استادادها و رشد همهجانبۀ مابلیتها برای تحقق ساادت دنیوی و اخروی اننان؛

 توصیه به ایجاد و استقرار حاکمیت والیی بهمنزلۀ اصهلیتهری عامهل تمهیهدی

برای شکلگیری و شکوفایی حیات ریب موعود دینی؛
 ضرورت بهرهگیری اک رسانههای جمای مدرن بها کارکردههای متنهوعی ماننهد
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 جامایت محتوایی دی برای واسصگویی به همۀ نیاکهای مابت و متتیر اننهان در

ترویر صدامت اخ میا برای تأمی نیاکها و ضرورتهای فرهنگی -اجتماعی جاماهۀ
اس می و مقابله با جریانهای مااری (فرهنگیا  :1377ا)86؛
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 لزوم مانونمندی همۀ عرصههای فاالیت اجتماعی بروایۀ مایارهای وذیرفتهشهدش
اکثریت جاماه (نهادسهاکی) .رسهانه نیهز در جایگهاه یهک نههاد اجتمهاعی و کهارگزار
فرهنگههیا موفههف اسههت اک الگههوی هنجههاری ک ه ن جاماههۀ اس ه می تبایههت کنههد.
برای اساسا نظام هنجاری جامف و خردهنظام هنجاری مربوط بهه بصهخههای مصتلهف
یک رسانها همنو و من بق با نظام هنجهاری که ن جاماهه رراحهی و تهدوی خواههد
شد .دولهت اسه می نیهز مجهاک اسهت بهرای تهأمی اههداف تالیمهی و تربیتهیا امنیهت
اجتماعیا منافف ملی و مصال جماهی و سه مت رسهانها محهدودیتههایی را بهر کهار
رسانهها اعمال کند (ر : .خاشایا  :1391ا)53-57؛

 منئولیت رسانۀ ملی بهمنزلۀ یکی اک نهادهای فرهنگی جاماۀ اس می و یکی اک

باکوان ورتوان نظام دینی در تأمی صدامت اخ می وایدار و ضرروتههای کهارکردی
جاماه و واس دهی به نیاکهای آموکشیا ار عات هویتیا عهارفیا تربیتهیا اخ مهیا
فراغتی و ارتباری آحاد آن متناسب با اهداف و انتظارات (ر : .امامخمینهیا 1385ا
ج :21صههص 399و 429-430؛ منههاودیا  :1387ا25-26؛ کههافمی اردکهههانی و
کشاورکا  :1385ا193؛ شرفالدی ا  :1392ا.)138-139
بایدها و نبایدهای هنجاری در سیاستگذاری رسانۀ اسالمی و تحقق صداقت اخالقی
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اک رسانۀ ملی بهمنزلۀ یک رسانه م لهوِّ و سهالم اسه می -ایرانهی انتظهار مهیرود در
فاالیتههای حرفههای خهود مواعهد رفتهاری و اخ مهی کیهر را در دو عرصهۀ بایهدها و
نبایدهای هنجاریا بههرور آشهکار و ونههان و منهتقیم و غیرمنهتقیما در همهۀ سه وح
فردی و اجتماعی جاماه عینیت بصشد و برای تحقق صدامت اخ می و حفو سه مت
محی خویخ بهکار بندد.
الف -بایدها

 .1ت ز برای نشهر و تبلیهد فرهنه
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اسه می و ملزومهات آن بها مؤلفههههای شهناختی

(جهانبینی)ا اعتقادی (متالقات ایمان)ا اخ میا فقهی (احکام و شرعیات) و غیره؛

 .2فرهن

ساکیا باکتولید فرهن

اس می -ایرانهیا ویرایههکداییا احیها و تهرویر

آرمانهای فرهنگی و هدایت آنها اک سه

ناخودآگهاه بهه سه

خودآگهاه حافظهۀ

ملی و حفو و تقویت هویت اس می -ایرانی؛
 .3کوشههخ بههرای جاماهههوههذیری مههردم و رشههد و تاههالی مصاربههان متناسههب بهها
محوریههت باورهههاا ارکزههها و آرمانهههای اس ه می و توجههه بههه شصصههیتا عههزتا
مصلحت و نیاک مصارب؛
 .4باکتاِّ گرایخ ها و مواضف اصولی نظام جمهوری اس میا حفو و تحکیم ای
نظام و کوشهخ بهرای تحقهق اههداف و آرمانههای فرهنگهی آن در سه

داخلهی و

خارجیا تقویت عهزت و امتهدار نظهاما تهذکار ضهافهها و کاسهتیههای نظهاما رفهف
اتهامات و عیهبجهوییههای بهدخواهان و ابهراک انزجهار و برائهت اک مصالفهان عنهود و
ماارضان لجوج (ر : .اس می و دیگرانا  :1386ا)384-386؛
محصهههوالت فرهنگهههی متناسهههب بههها نیاکههههاا انتظهههارات و مصهههال آنهههها (ر: .
رابرتنونا  :1374ا)57؛
 .6ارتقای دانخ عمومی دربارش موضهوعات و منهائل سیاسهیا حقهوق و تکهالیف
شهروندیا فضایل و ارکزهای اننانی و...؛
 .7ترغیههب مصاربههان بههه مانویههتا فضههایل اخ مههیا امههدامات خیرخواهانههه و
نوعدوستانها مشارکت اجتماعیا ویوندهای خانوادگی و خویشاوندیا امربههماروف و
نهیاکمنکر و( ...رامی ا  :1391ا)155؛
 .8القا و ارتقای حس امنیتا منهئولیتوهذیریا جمهفگرایهیا وحهدتا بهرادریا
خودباوری فردی و ملیا عزت و کرامت نفنانیا غرور ملی و شور انق بی؛
 .9تقبی ضدارکزها و ناهنجاریهایی همچون دروغگوییا فریبکاری رسهانهایا
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 .5جهههذِّ حهههداکثری مصاربهههان (بههههعنوان متربیهههان) بههها تولیهههد و عرضهههۀ

مانونشکنیا مانونگریهزیا ارتشهاا رانهتخهواریا تباهیضا تنهدخوییا کینههورکیا
اشرافیگریا تجملگراییا مظاهر فرهن

بیگانه و...؛

97

 .10انتقادوذیریا ایجاد کمینه برای ررح دیدگاههای انتقادی منصهفانها شناسهایی و
برجنتهساکی ضافهای جاماه و کوشخ برای شناسایی و مارفی راهههای اصه ح و
ترمیم کاستیهها (ر : .م ههریا  :1374ا65-71؛ مصهباحیزدیا  :1384ا-436
433ا شرفالدی ا  :1392ا.)141-142
ب -نبایدها

 .1ورهیز اک تضایف باورهای دینی و ترویر صهری یها ضهمنی آمهوکهههای ک مهی و
اعتقادی ادیهان تحریفشهدها مکاتهب نوفههور انحرافهی (سوسیالینهما سکوالرینهما
اومانینما فیمینینم و)...ا فرمههای ضاله و مانویتگراییهای صوری؛
 .2ورهیههز اک نقههض ارکزهههای اخ مههی ماننههد تهمههتا تمنههصرا عیههبجههویی و
تحریف حقایق؛
 .3ورهیههز اک تههرویر مههدها و نمادهههای فرهنگههی بیگانههه و جلههوههههای رفتههاری
فرمههای انحرافی؛
 .4ورهیههز اک تههرویر و تجههویز مههانونگریههزیا تجمههلگرایههیا اشههرافیگههریا
مصرفگرایی و بیگانهگرایی؛
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 .5ورهیههز اک عههادیسههاکی و نمایانههدن ناهنجههاریهههایی چههون رهه قا اخههت ط
غیرمتاهههارف کن و مهههردا همنهههریابی خیابهههانیا مصهههرف دخانیهههاتا کنسهههاالریا
کود ساالری و تبایضهای نهادینهشده (ر : .رفیفوورا  :1377ا)262-263؛
 .6ورهیز اک وصخ برنامههای مروج رخوتا بیاعتناییا مشهریگری و برنامههههای
متضم مفاهیم و حرکات مبتهذلا بهیمانها و غیراخ مهیا تکیههک مههای سهصیف و
رکیک و موسیقیهای مبتذل (ر : .محننیا بیتاا ا)419-420؛
 .7ورهیز اک تحقیر مومیتهاا کبانهاا لهجهها و گویخههای امهوام ایرانهیا املیهت-
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های دینی و خرده فرهن

های محلی؛

 .8ورهیز اک ررح شاارهای ناسیونالینتی بها رویکهرد باسهتانگرایی و دامه کدن بهه
تااریهای فرهنگی؛
 .9ورهیز اک سبکشمردن مقدسهاتا مقامهات مهذهبیا مفهاخرا میهراث فرهنگهی-
اجتماعیا الگوساکی اک شصصیتهای حقیر و فامد ویژگیهای ارکشی م لوِّ؛
 .10ورهیههز اک تضههایف آرمههانههها و ارکزهههای نظههام اس ه می و برجنههتهسههاکی
ضافهاا فریب و تشویخ افکار عمومیا دامه کدن بهه اخت فهات منهئوالنا تشهدید
نارضایتیهای عمهومیا برجنهتهکردن مفاسهد اخ مهی و اجتمهاعیا افههار محبهت و
کرنخ دربرابر دشم و بزرگنمایی ویژگیهاا امکانهات و تورئههههای آنهان (ر: .
اس می و دیگرانا  :1386ا385؛ شرفالدی ا  :1392ا.)143-144
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نتیجهگیری
برای تبیی دستاوردها و نتایر ای مقاله میتوان به موارد کیر اشاره کرد:
 .1اخههه قا گنهههتردهتهههری نظهههام هنجهههاری و اک جملهههه مؤلفههههههههای رسهههانه
اسهت کهه گهزارههها و مضهایای نههافر بهه بایهدها و نبایهدهای رفتهاری و عملهی اربههاِّ
رسهههههانه را در عرصهههههۀ تولیهههههد محصهههههوالت سهههههالم رسهههههانهایا تحقیقهههههات و
سیاستگذاری م لوِّ رسانه در منیر تحقق ارکزها و هنجارههای اسه می (اک جملهه
صدامت) دربردارد.
 .2حوکش ارتبارات عموماً و ارتبارات جمای و رسانهای خصوصاًا بهمنزلهۀ حهوکه-
های فاالیت اننهانیا اک شهمول محکومیهت مواعهد اخ مهی و اک همهه مهمترصهدامت
اخ می منتثنا نینت.
 .3مقصود اک اخ ق رسانها مجموعه مواعدی است که دسهتانهدرکاران رسهانههها
داورلبانهه و براسهاس نهدای وجهدان و ف هرت خهویخا در حهوکش اشهتتال حرفهههای و
ساکمانی خودا به رعایت آن ملزم و در تحقق وجهه عملهیا اک ایه حیهث مهؤمر وامهف
میشوند.
 .4اخ قا بهمنزلۀ یکهی اک مؤلفههههای هنجهاری رسهانها در عرصهۀ سیاسهتگذاری
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رسانهای و تحقق صدامت در عملکرد م لوِّ آن تبلور مییابد و به حفهو و وایهداری
س مت رسانه یاری میرساند.
 .5رسههانۀ ملههیا چههه بههه امتضههای شههأن رسههانهای و چههه بههه اعتبههار انتنههاِّ بههه
نظام والیهیا بههرور مؤکهد بهه رعایهت صهدامت اخ مهی (بهمثابهۀ یکهی اک مهمتهری
ارکزهههای اخ مههی در گنههترش فاالیههتهههای حرفهههای خههود) و داشههت منشههوری
صههحی بههرای تحقیقههات رسههانهای و تولیههد محصههوالت ملههزم اسههت؛ کیههرا یکههی اک
سهههاکمانهای مههههم در تحقهههق الزامهههات عملهههی الگهههوی متاهههالی سهههبک کنهههدگی
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محنوِّ میشود.

پیشنهادهای عملی (برپایۀ یافتههای پژوهشی)
 .1تأمی غایت فضیلتجویانۀ یک رسانۀ دینی یا ت ز برای رشد و تقویت فضهایل و
کههاهخ و کدودن رذایههل اخ مههی اک سههاحت مصاربههان رسههانه اکجملههه رسههالتههها و
مأموریت فرهنگی رسانۀ ملی در تحقهق صهدامت اخ مهی اسهت .در توسهاۀ فرهنه
اس میا ای رسالت باید بهعنوان اصل و مؤلفه ویشران موردتوجه مرار گیرد.
 .2اصول هنجاری (بایدها و نبایدها) رسانۀ ملی اکیکسوا به اعتبار داشهت وصهف
دینی و اس می و تالق به نظام والیی بر اصول برگرفته اک جهانبینی و نظهام ارکشهی و
هنجاری اس م استوار است و اکسویدیگرا بههدلیل سهیاق ملهی و امتضهائات ناشهی اک
حوکش عملا اک موانی و نظامات هنجاری وایها مواضف اع نهی و رهنمودههای رهبهری
نظاما الزامهات محی هیا نیاکهها و انتظهارات جماهیا یافتههههای تجربهی و وژوهشهی و
و عملی بهرای رفهف مشهک ت و حهل بحرانههای اخ مهی در جاماهه و نیهز در تحقهق
صدامت اخ میا نقخ ساکنده و کاربردی دارد.
 .3در جاماۀ ایران و خانوادههای ایرانیا هنگامیکهه ننهل جهوان اوضهاع را بهرای
حمایت اجتماعی و دلبنتگی مناسب نمیبیندا احناس ناامیدی میکند و اک ارکزهها
و اعتقاداتخ دست برمیدارد؛ اکای روا ضروری است در سیاسهتگذاری رسهانهای بهه
برنامهها و برنامهریزیهای من بق بر اخ ق و صدامت اخ می توجه شهود تها خاههای
عارفی و اجتماعی جوانان وهر شهود و خهانوادههها بهرای حمایهت وایهدار اک ایه ننهل
آگاهی یابند.
 .4به نظر نگارندها توجه به استفادش هدفمند و من بق بر اصهول اخ مهی اک رسهانهها
(بههویژه رسهانۀ جماهی)ا نظهارت اخ مهی بهر فرکنهدانا نظهارت اعضهای خهانواده بههر

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

ضرورتهای تشصیصی نظام اس می برآمده است و بههمی دلیلا در ارائه تهدابیر الکم

یکدیگر در میزان و روز استفاده اک رسانههاا جلوگیری اک ایجاد تهدیدهای اخ مهی
در عرصۀ رسانۀ ملی بر ای مصاربهان اکسهوی صداوسهیمای جمههوری اسه میا کنهده
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نگهداشت یاد خدا و ترویر آن با ساخت برنامهها و اجهرای وفهایف رسهانهایا توجهه
بهههه سههه مت جنهههمی و روحهههیا اهمیهههتدادن بهههه سهههبک کنهههدگی اسههه می در
برنامهههریزیهای رسههانهای و تاهههد منههئوالن ایهه عرصههها اک مهمتههری عوامههل و
رویکردهای عملی در سیاستگذاری م لوِّ رسانهای بهرای تحقهق صهدامت اخ مهی
(بهمنزلههۀ یکههی اک اساسههیتری شاخصههههای هنجههاری اخهه ق رسههانه) در مقابلههه بهها
آسیبهای ناشی اک تهاجم فرهنگی دشمنان و غلبه بر تورئهههای آنهان در جنه

نهرم

رسانهای است.
 .5براساس حکهم عقهل و شهرع و تجربهها هنگهام اسهتفاده اک رسهانهها بایهد ههدف
ماقولی وجود داشته باشد و مصاربان در ایه فضها همهواره بایهد بهه سه مت جنهمیا
روحهههی و اخ مهههی خهههود توجهههه کننهههد .همچنهههی ا براسهههاس ضهههرورتی من قهههیا
سیاستگذاریهای رسانه ای باید با راهبرد فرهنگی و اخ می کشور متناسهب باشهند تها
در تحقههق صههدامت منههتمر و وایههدار اخ مههیا سههودمند و کارآمههد باشههند .لههذا بههرای
حرکت درست در ای منیر بایهد آمهوکز فرهنگهی و مبتنهی بهر جاماهوهذیری سهواد
رسانه ای در میان همۀ افراد جاماهها مصاربهان رسهانه و منهئوالن اجرایهی ایه عرصهه
رواج یابد.
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 .6تایی و ساخت برنامههای عملی با نمایخ ارکزها و یهادآوری مصهادیق آنهها
بههرای احیههای ارکزهههای دینههی ضههرورت دارد؛ کیههرا ارکزههها را میتههوان در مالههب
مصادیق آنها شناخت و شناساند؛ ارکزهایی چون عهدالتا صهدامتا انفهاق جهان و
مالا ایثار و گذشت که هیچ جاماهای بدون آنها اسهتحکام و اسهتمرار نهدارد .رسهانۀ
ملی میتواند با بهرهگیری اک خاررات ناِّ هشت سال دفاع مقهدس و جبههۀ مقاومهت
اس میا دسهتمایۀ خهوبی در اختیهار برنامهسهاکان مهرار دههد و بها داسهتانهای بهدیف و
وامایا ارکز ها را به تصویر بکشهد و اک ایه رریهق بهه ایفهای نقهخ عملهی خهود در
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ترویر و گنترز صدامت اخ می و حفو س مت محی ی خویخ بپرداکد.

کتابنامه

 .1مرآن کریم.
 .2اس میا محمدتقی و دیگران ()1386ا اخ ق کاربردیا مهم :وژوهشهگاه علهوم و
فرهن

اس می.

 .3اسماعیلیا محن ()1385ا «تاامل حقوق و اخ ق در رسانههها»ا فصهلنامه رسهانها
سال 17ا ز66ا ا .9-29
 .4امامخمینی ()1385ا صحیفه نور (بیانات و ویامهای امهامخمینهی)ا تههران :مؤسنهه
تنظیم و نشر آمار امام خمینی .
 .5بهههادریا افنههانه ()1376ا درآمههدی بههر سیاسههتگذاری و برنامهههریزی فرهنگههیا
تهران :مرکز وژوهخهای بنیادی.
سیاسیا دانشگاه بامرالالوم

ا ز 21ا ا .18-7

 .7تقیوورا فائزه ()1397ا «م الاه کیفهی شهیوههای فریبکهاری رسهانه و آمهار آن در
خانواده»ا فصلنامه علمهی ترویجهی اخه قا دفتهر تبلیتهات اسه می حهوکه علمیهه مهم
(شابه اصفهان)ا سال 8ا ز ( 31ویاوی )53ا ا .106-81
 .8جمالزادها ناصر و میثم آمادادی ()1389ا «سیاستگذاری امهورفرهنگی کشهور اک
دیههدگاه امههامخمینههی

»ا فصههلنامه وههژوهخ فرهنگههیا وژوهشههگاه فرهن ه

ا هنههر و

ارتباراتا سال 12ا ز 12ا ا .37-64
هدال ()1372ا شههریات در آینههه مارفههتاتهههران :مرکههز نشههر
 .9جههوادی آملههیا عبه ِه
فرهنگی رجا.
 .10خاشایا وحید ()1391ا «ارائه الگوی م لهوِّ تهدوی سیاسهتهای رسهانهای»ا

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

 .6وارسههانیاا حمیههد ()1382ا «ننههبت فقههه سیاسههی و فلنههفه سیاسههی»ا فصههلنامه علههوم

فصلنامه علمی ترویجی رسانها دفتر م الاهات و برنامههریزی رسهانههاا سهال 23ا ز 1
(ویاوی )86ا ا.29-66
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 .11ذوعلما علی ()1397ا فرهن
فرهن

ناِّ اس میا تهران :ساکمان انتشارات وژوهشهگاه

و اندیشه اس می.

 .12رابرتنهههونا یهههان ()1374ا درآمهههدی بهههر جاماهههه بههها تأکیهههد بهههر نظریهههههای
کارکردگراییا ستیز و کنخ متقابهل نمهادیا ترجمهه حنهی بههروانا مشههد :آسهتان
مدس رضوی.
 .13رامی ا فرح ()1391ا «ارتبارات و رسانه دینی»ا فصلنامه علمی ترویجهی رسهانها
دفتر م الاات و برنامهریزی رسانههاا سال 23ا ز ( 2ویاوی )87ا ا .141-159

 .14رفیفوورا فرامرک ()1377ا توساه و تضادا تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .15کرگرا افشهی ()1386ا «نظریهه هنجهاری روابه بهی الملهل در جههان مااصهر»ا
فصلنامه سیاست خارجیا سال 21ا ز 3ا ا .599-634
 .16سنیمانا وی .جی)1375( .ا نگاهی دیگر بهه اخه ق رسهانهایا ترجمهه محمهود
حقیقت کاشانی و دیگرانا تهران :مرکز م الاات و تحقیقات رسانهها.

 .17شرفالدی ا سیدحنی ()1392ا «رویکردی دینهی بهه اخه ق رسهانه»ا فصهلنامه
اخ ق وحیانیا مؤسنه فرهنگی تحقیقاتی اسراءا سال 2ا ز5ا ا.105-150

 .18صهههالحی امیهههریا سیدرضههها و امیهههر عظیمهههی دولهههتآبهههادی ()1387ا مبهههانی
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگیا تهران :مجمف تشصیص مصلحت نظام.
 .19رباربهههاییا سیدمحمدحنهههی ()1362ا المیهههزان فهههی تفنهههیرالقرآنا ترجمهههه
سیدمحمدبامر موسوی همدانیا تهران :کانون انتشارات محمدی.
 .20فنهههاییا ابوالقاسهههم ()1384ا دیههه در تهههراکوی اخههه قا تههههران :مؤسنهههه
فرهنگی صراط.

 .21فرهنگیا علیاکبر ()1377ا ارتبارات اننانیا تهران :مؤسنه تهران تایمز.
 .22فههوالدیا محمههد ()1387ا اخهه ق روکنامهههنگههاریا مههم :مؤسنههه آموکشههی و
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وژوهشی امام خمینی .

 .23کهههافمی اردکهههانیا مههههدی و سوسههه کشهههاورک ()1385ا «مبهههانی نظهههری
مدیریت تحول فرهنگی در ایران»ا مجموعه مقاالت اولی همایخ مهندسی فرهنگهیا
تهران :بینا.
 .24گرامههیا غ محنههی ()1390ا «اخهه ق رسههانها مقاینههه منشههورات جهههانی بهها
دستورهای اس می»ا وژوهخنامه اخ قا سال 4ا ز12ا ا.113-144
 .25گیدنزا آنتونی()1374ا جاماهشناسیاترجمه منوچهر صبوریا تهران :نی.
 .26لبیبههیا محمدمهههدی ()1387ا مایارهههای اخهه ق رسههانهای در رادیههوا تهههران:
ررح آینده.
 .27محننیا منوچهر (بیتا)ا جاماهشناسی عمومیا تهران:کتابصانه رهوری.
 .28محمدیا مجید ()1379ا اخ ق رسانهایاتهران :نقخ و نگار.
وژوهخهای اس می صداوسیما (دفترعقل).
 .30مناودیا فارمه ()1387ا مروری بهر اباهاد وضهایت فرهنگهی کشهورا گهزارز
داخلی مااونت وژوهشی مرکز وژوهخهای مجلس شورای اس می.
 .31مصباحیزدیا محمدتقی ()1384ا ماارف مرآن (خداشناسی)ا چ 5ا مم :مؤسنهه
آموکشی و وژوهشی امام خمینی .
 .32م هریا مرتضی ()1374ا تالیم و تربیت در اس ما چ 26ا مم :صدرا.
 .33مککوایلا دنیس ()1382ا درآمدی بر نظریه ارتبارات جماهیا ترجمهه ورویهز
اج لیا تهران :مرکز م الاات و تحقیقات رسانهها.
 .34نگهدارا بابک ()1382ا سیاستههای فرهنگهی کشهورهای جههانا ج1ا تههران:
ایلیاگنتر.

 .35ویلیهههامزا کهههوی ()1386ا در
تهران :سامی.

منشررخ حیح بیاخ سحالیالا رسانهاخ با سأ یر بی راقت اخالقر

 .29مریجیا شمس ِهال ()1387ا عوامل مؤمر در انحراف اک ارکزهاا چ 2ا مم :مرکهز

تئهههوری رسهههانها ترجمهههه رحهههیم ماسهههمیانا
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)ا م الاهه خ مشهی عمهومیا ترجمهه عبهاس1380( هاولتا مایکل و وام رامخ.36
. مرکز آموکز مدیریت دولتی:منوریان و ابراهیم گلش ا تهران
38.Griffith, Jeremy (2011), The Book of Real Answers to Everythingwhy do people lie? ISBN978-1-74129-007-3.
39.Lee, M (2013), Consumer Culture reborn: the cultural politics of
Consumption, Routledge publications.
40.phang, Anna (2005), Add a dose of Media Literacy in the Media
Diplomas Curriculum and Syllabus.
www.esd.sp.edu.sg/eetc/eetc07/docs/jtp/ Media literacy
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بیتردیدا درو اک مهم تری رذائل اخ مهی اسهت و در مقابهل آن صهدامت و راسهتی
مرار دارد .هموارها هم در جههان شهرق و ههم در جههان غهرِّا اندیشهمندان بنهیاری
(اعههم اک ایدئولوهینههتهای دینههی و غیردینههی) صههدامت را یههک حقیقههت اننههانی
برشمردها اک آن دفاع کرده و در نصای و ل هائف اخ مهیا ویهروان خهود را اک درو
برحذر داشتهاند .با ای حالا وژوهخهای گنتردهای بها رویکردههای مصتلهف دینهیا
فلنفی و مارفتشناختیا جاماهشهناختی و روانشهناختی دربهارش مفهومشناسهی درو
انجام و استدالل های متاددی برای آن ارائه شده است .آنچهه در ایه گفتگهو دربهارش
آن سص میرودا مفهومشناسی درو اک نگاه اندیشهمندان غربهی و اسه می و امبهات
همصوانی هر دو نگاه دربارش ای مفههوم اسهت .ایه گفتگهو بها رویکهردی مقاینههای
نشان میدهد با تحولی که در مرن بینتم در مانی درو ایجاد شده استا هم غربیهها
دکتری دی وژوهی (جاماهشناسی دی )ا دانشگاه ادیان و مذاهب مم.
دکتری اخ ق اس می دانشگاه ماارف مم.
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و هم اندیشمندان اس میا مصد فریهب را در مانهی درو دخیهل نداننهتهاند .غربیهها
برای امبات مدعای خهود بهه واهش افههارکردن و اندیشهمندان اسه می بهه واهش اخبهار/
گزارزدادن استناد کردهاند .وجه مشهتر

دو دیهدگاه ایه اسهت کهه ههر دو واهه و

تبیی ارتباط ماناشناختی آنها با درو ا مفاهیم شوخیا ل یفها رنز و تئاتر را بههخوبی
اک گنترش مانایی درو خارج میکنند.
کلیدواژهها
مفهومشناسیا درو ا مصد فریبا صدامتا شوخی.
 اک فصلنامه اخ ق خدمتتان رسیدهایم .ضم عهری سه م و تشهکر اک فرصهتی
که در اختیار بنده مرار دادیدا در ابتداا سابقۀ تحصیلی و کمینۀ فاالیتهای علمی خود
را بیان بفرمایید.
 بنده هم خدمت شما و همکاران محترم فصلنامه اخ ق سه م و عهری ادِّ واحترام دارم .علیاکبر تیموری فریدنیا دانخآموخته دکتری اخ ق اس می دانشهگاه
ماارف اس می مم هنتم .حوکش تصصصی وژوهشی بنده بیشتر اخ ق اس می اسهت و
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

بهرور خاا در چند سال اخیر بهواس ۀ وژوهشهی کهه بهه سهفارز میهز اخه ق دفتهر
تبلیتات اس می انجام دادهاما بهرور جهدی دربهارش مبحهث درو و مفهومشناسهی آن
کار کردهام .همچنهی ا در همهی حهوکه کتهابی در دسهت تهدوی دارم کهه در آن بهه
مأخذشناسههی و تههدوی گههزارز مههروری دربههارش مفهومشناسههیا حکمشناسههی و
مصداقیابی درو و راستی ورداختهام.
 موضوع ای گفتگو مفهومشناسی درو اسهت .امیهدوارم مبهاحثی کهه در ایه
گفتگو م رح میشود ویخدرآمدی باشد بر مقاالت شمارش اخیر فصهلنامه اخه ق کهه
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با عنوان «ویژهنامه صدامت» و بهه سهفارز میهز اخه ق دفتهر تبلیتهات اسه می توسه

برخی اک مؤلفان تدوی شده و مرار است بهکودی منتشر شود .بهه نظهر میرسهد بحهث
دربارش ضرورت ورداخت به مفهومشناسی درو بهر مفهومشناسهی درو مقهدم اسهت.
لذا ویخ اک آنکه به دیدگاه اندیشمندان غربی و منلمان درای باره بپرداکیم و اک نتهایر
وژوهخهای شما استفاده کنیما بفرمایید چه ضرورتی برای وهرداخت بهه منهئله درو
در ادبیات اخ می اندیشمندان منلمان و غربی وجود دارد؟
 بنده هم امیدوارم مجمهوع مباحهث مها در ایه گفتگهو راهگشهای خهوبی بهرایخوانندگان فصلنامه باشهد .همانرورکهه شهما ههم فرمودیهد ضهرورت مفههومشناسهی
وژوهشگر را اک نظر کاربردی بها اباهاد گنهتردهتر ایه مفههوم در عرصهههای مصتلهف
اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسیا آشنا کند .بها ایه حهالا ضهرورت مفهومشناسهی
درو اک دو جنبه مابلتأمل است :نصنهتا اک جنبهۀ نظهری؛ بهه ایه مانها کهه شهناخت
کافی اک ای حوکه میتواند وشتوانۀ علمی و مناسبی برای دیگر وژوهخها باشهد .دوما
اک جنبۀ عملی که بیشتر به شناخت ماهیهت درو مربهوط اسهت .شهناخت بهتهر دربهارش
ماهیههت درو ا اک شههیوع و گنههترز درو هههایی کههه اک ابهههام در مفهومشناسههی درو
برآمده است جلهوگیری مهیکنهد؛ بهرای مثهالا مفهاهیمی ماننهد درو مصهلحتآمیزا
توریها تقیها تاارفات و ...در درو بودن یا درو نبودن سردرگماند و نههتنها بنهیاری
اک افراد جاماه در

درستی اک ماهیت آنهها ندارنهدا بلکهه در میهان اندیشهمندان نیهز

درای باره اخت فاتی دیده میشود که وژوهشی مناسب و خاا را میرلبد.
 اینکهه درو بههه چههه ماناسههت و چگونههه اک نظههر اندیشههمندان اسه می و غربههی
مفهومساکی شده یا میشود محل بحث است .تصور اولیه ای است کهه نبایهد تفهاوت
جدی مانایی بی تاریفی که دو نگاه اک ای مفهوم ارائه کردهاندا وجهود داشهته باشهد
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درو بههر خههود مفهومشناسههی درو مقههدم اسههت؛ چههون رههرح ضههرورت میتوانههد

و بیشتر تفاوتها احتماالً در حوکش کاربرد ک م و سصنی است که فهرد اک آن اسهتفاده
میکند .شما در وژوهشی که با عنوان «مفهومشناسی و چینهتی درو » انجهام دادهایهدا
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بهرور جدی به ای منئله ورداخته و تفاوت ای دو نگاه را بررسی کردهایهد .در ابتهداا
بهرور کلی بفرمایید درو در جهانمانای ذهنی ویشینی یا همان ک سیک غربیها بهه
چه مانا بوده است؟
 تاریف ک سیک اک درو در دنیای غهرِّا متشهکل اک سهه مؤلفهه اسهت .در دورانک سیکا غربیها سص یا جملهای را درو تلقی میکردند که اوالً خ ایی گفتهه شهودا
مانیاً گوینده اک خ ابودن جمله م لهف باشهد و مالثهاًا گوینهده مصهد فریهبدادن مصارهب را
داشته باشد .ای تاریف در گذشته و امروک ررفداران فراوانی داشته و دارد.
 آیا نقدی هم بر مؤلفههای درو در مانای ک سیک آن وجود دارد؟
 بلها نقد که به رور جدی وجود دارد .در دو شهرط اول ایه تاریهف اخت فهاتیوجود داردا اما به نظرم ای دو شرط جزء مؤلفههای درو به حنهاِّ میآینهد .بیشهتر
فیلنوفان غربی ماتقدند در درو ا جملۀ بیانشده باید خ ا باشد و اگر سهصنی راسهت
کنههی را بفریبههدا بههه آن فریههب مههیگوینههد نههه درو  .افزونبههرای ا گوینههده بایههد اک
خ ابودن جمله م لف باشد؛ چراکه اگر اک خ هابودن سهص خهود آگهاه نباشهدا حتهی
اگر باعث گمراهی دیگران هم بشودا به او دروغگهو نمیگوینهد .بنهابرای ا مشهکل و
نقد بیشتر دربارش مؤلفه سوم یانی مصد فریب است.
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 استدالل کنانیکه با آوردن ای مید موافق هنتندا چینت؟
 علت اینکه شرط سوم در نظریههای ک سیک لحا شد ای بهود کهه شهوخی ول یفه اک ذیل تاریف درو خارج شود؛ چون در شهوخی مصهد فریهب وجهود نهدارد.
البته برخی شرط سوم را با توجه به کارکردهای ذهنی فرد دروغگهو لحها کردهانهد.
اینکه دروغگویان کندتر اک راسهتگویان واسه مهیدهنهدا شهاهدی بهر وجهود مصهد
فریب در درو است؛ چراکه اگر افرادا بهرور شهودی یا ذاتیا صادمانه واسه دهنهد
به تفکر نیاک ندارندا اما ومتی شصص هنگام واسصگویی تأمل میکندا به احتمال مهوی
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تصمیم به فریفت مصارب گرفته و درو میگوید.

 اسههتدالل کنههانیکه مؤلفههه مصههد فریههب را در تکمیههل مانههای درو ضههروری
نمیدانندا چینت؟
 کنههانیکه موافههق آوردن ای ه میههد در مانههای درو نینههتند ت ه ز میکننههد بههاتمنک به مثالهایی نشان دهنهد در باضهی اک درو ههاا گوینهده مصهد فریهب نهداردا
درحالی که درو دربارش آنان صادق است؛ برای مثالا کودکان تها دو سهالگی فهمهی
اک مصد فریب ندارند .همچنی ا کنانیکه به بیماری دروغگویی مبهت هنهتند1ا مصهد
فریفت مصارب را ندارند .فردی را تصور کنید کهه اک تهرس جهان در دادگهاه حاضهر
نههداردا بلکههه آرکو مههیکنههد دادگههاه فریههب او را نصههورد و حههرف او را بههاور نکنههد.
همچنی ا تصور کنید کنی در کمان حیات خود دچار تصلفات مهالی فراوانهی شهده و
شههاهدی را منههم داده کههه چیههزی درای بههاره نگویههد .باههد اک مههرگ اوا شههواهد
انکارناوههذیری مبنههی بههر مجرمبههودن او یافتههه مههیشههود و در دادگههاه اک شههاهد ورسههیده
میشود که آیا اک جرمهای آن فهرد در کمهان حیهاتخ م لهف بهوده یها خیهر؟ شهاهد بهه
درو افهار می کند که اک ای تصلفات م لف نبوده استا امها ههدف او مصهد فهریفت
دادگاه نینتا بلکه برای وایبندی به منهم خهود افههار بیخبهری میکنهد .در ایه دو
مورد نیز مصد فریب وجود نداردا اما درو صادق است.
در مثال دیگرا دادگهاهی را در نظهر بگیریهد کهه مضهات آن حقیقهت مهاجرا را اک
رریق ویدئو فهمیدهاندا اما شاهد باک هم درو میگوید .در ای موردا شاهد مهیدانهد
که نمیتواند مضات را فریب دهد و مصد فریب منتفهی اسهتا ولهی بهاک ههم شههادت
درو میدهد .دانخآموکانی را تصور کنید که مرتکب تقلب شدهاندا آنان اک سهویی
میدانند که اگر اعتراف نکنند تنبیه نمیشهوند و اک سهوی دیگهرا مهیداننهد کهه نهافم
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میشود و شهادت درو میدهد .در ای موردا او نههتنها مصهد فریهبدادن دادگهاه را

مدرسههه بههر تقلههب آنههان آگههاه اسههت و نمههیتواننههد او را فریههب دهههد .درو ایهه
 . 1منظور کنانی است که هدفشان فق گفت جملۀ خ ایی استا حتی اگر سصنشان هیچ باور غل ی ایجاد نکند.
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دانخآموکان نه برای فریبدادنا بلکه برای گریز اک تنبیه اسهت .نتیجهه اینکهه اگرچهه
مصد فریب در بنیاری اک درو ها وجود داردا شرط ضروری درو نینت.
 منئله دیگری که در م الاات شصصی به آن رسیدم مباحث مربوط بهه گفهت یها

نگفت حقیقت به دیگری و ارتبهاط آن بها درو اسهت .جهایی میخوانهدم کهه کانهت
درو را حتی به نیت کتمان حقیقت برای حفهو جهان دیگهری نیهز جهایز نمیشهمرد؛
چون او درو را م لقاً ممنوع میداننت .نظر اندیشمندان غربی در توجیه ای نگهاه و
نظریه کانت چینت؟
 کنانیکه مانند کانتا دروغگویی را م لقاً ممنوع میدانندا کوشهخ مهیکننهدتاریف بنیار محدودی اک درو ارائه دهند تها مثهالههای نقضهی کهه در مقابهل دارنهد
توجیهه شهود .در نقهض دیهدگاه کانهت ایه مثهال را کدهانهد کهه مهاتلی خ رنها

در

جنتجوی کنی است و اک شما مکان اختفای او را میورسد .بیشک در ای صهورت
درو گفت برای حفو جان دیگری جایز است و مهیتهوان ماتهل را گمهراه کهردا امها
کانت مصالف بوده و ماتقد است حتی در ای صورت هم نباید درو گفت .شهماری
اک ویروان کانت برای اینکه حکم خه ف بهداهت کانهت را توجیهه کننهدا تاریفهی اک
درو ارائه داده اند تا ایه مهورد را اک ذیهل درو خهارج کننهد .م هابق دیهدگاه آنهان
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مؤلفه های درو اک ای مرار است که جملۀ خ ایی م رح شودا گوینده بهه خ هابودن
آن جملههه بههاور داشههته باشههدا گوینههده مصههد فریههبدادن مصارههب را داشههته باشههد و
درنهایتا مصارب حق داننت حقیقت موردبحث را داشته باشد .م ابق ایه تاریهفا
در مثال یادشدها ماتل حق داننهت محهل مربهانی را نهدارد .درنتیجهها خه ف حقیقهت
گفت در ای مثالا درو نینت.
به نظر میرسد ای تاریف اک جنبههای دیگری هم اشهکال دارد؛ چهون حقیقهت
یک امر ذاتی استا البته در دیدگاه مارفتشناختی غیر کانتی .اگهر حقیقهت را یهک
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امر ذاتی بدانیما گفت حقیقت یک امر عرضی است؛ یانی بها توجهه بهه شهرای ی کهه

وجههود دارد و مصارههب آن را حههس میکنههدا گفههت حقیقههت بههه او اتفههاق میافتههد
نههه اینکههه شههرای فههدای ذاتیههت چیههزی بشههود و باعههث شههود شههرای را بهههرور کلههی
فراموز کنید .به تابیر دیگرا آنچه اصالت دارد گفت حقیقهت بهه دیگهری اسهتا نهه
گفت حقیقت به هر کنی.
 ای توضی شما کام ً درست است .البتهه مه توضهی شهما را ای گونهه کامهلمیکنم که اگر بپهذیریم حقیقهت را در ههر شهرای ی بایهد بهه دیگهری گفهتا در ههر
مههومایتی بایههد بپرسههیم آیهها فهه ن شههصص حههق داننههت حقیقههت را دارد یهها خیههر؟
مصارب حق شنیدن حقیقت را داشته یها خیهر؟ بههع وها ایه تاریهف بهاکهم مشهکل
ممنوعیت م لق درو را برررف نمیکند؛ تصور کنید کنی جراحی ملب انجهام داده
و به توصیه وزشکان بهه ههیچ وجهه نبایهد دچهار اضه راِّ شهود .اک مضهاا تنهها فرکنهد
او در تصادف کشته میشود .بیمارا باد اک جراحیا سهرا فرکنهد خهود را میگیهرد و
علت اینکهه وی بهه م مهاتخ نیامهده اسهت را جویها میشهود .در اینجهاا بههرور م هف
برای نجات جان ودر درو گفت جایز استا اما شرط چهارم ویروان کانت نمیتوانهد
ایه مههورد را اک دایههره درو خههارج کنههد؛ چراکههه وههدر حههق دارد اک سرنوشههت تنههها
فرکند خود م لف شود.
 عهههدهای مثهههل دیویدسهههون در تاریهههف درو ا رویکهههرد جدیهههدی دارنهههد
و فههههار اک مبههههاحثی کههههه در حههههوکش ک سههههیک دربههههارش درو گفتههههه شههههدها

در مفهومسههاکی آنا درو را نههوعی افهههار و اعهه م داننههتهاند .منظههور دیویدسههون
اک افهار و اع م چینت؟
 -دیویدسهههههون در مقالههههههای بههههها عنهههههوان «فریهههههب و تقنهههههیمبنهههههدی»
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همچنی ا نمیتوانیم بر درو بودن هیچ جملههای حکهم کنهیما مگهر آنکهه بهدانیم آیها

( )Deception and divisionبه یکی اک امنام فریب یانی «خودفریبی» ورداختهه و بهه
تاریف درو نیز اشاره کرده است .او ماتقد است درو نوعی افهار و اع م اسهت و

113

برای آن دو شرط برشمرده است؛ یکی اینکهه گوینهده مصهد کنهد خهود را بهه چیهزی
باورمنههد نشههان دهههد کههه بههدان بههاور نههدارد .دوم اینکههه گوینههده مصههد کنههد مقصههود
خهههههود را اک شهههههنوندگان مصفهههههی نگهههههه دارد .م هههههابق نظهههههر دیویدسهههههونا
«افهههارکردن» همچههون س هؤالکردنا دارای مههوت و مههدرتی اسههت کههه مهها آن را بههه
سصنانمان ننبت مهیدههیم؛ بهه عبهارت دیگهرا افههارکردن فقه گفهت یهک جملهه
ربههق مواعههد دسههتوری نینههتا بلکههه مصههد ایهه اسههت کههه شههنوندگان جملههه را
به نحو خاصی در

کنند؛ یانی گوینهده بهه شهنوندگان وانمهود مهیکنهد کهه جملهۀ

گفتهشده صحی است.
 آیا اندیشمندان دیگر نظریه دیویدسون را بن داده و اک آن ویروی کردهاند؟

 -بله کارسونا فالیس و استو

 -البته با تفاوتهایی که در ادامه عهری مهیکنم

 مههروج نگههاه دیویدسههون بودهانههد .دروامههفا نظریههه دیویدسههون هههم وایههه و اسههاسدیدگاههای جدید دربارش تاریف درو شده و هم محل اخت فنظرههای گونهاگونی
مرار گرفته است؛ برای مثالا اک نظر چیشولم و فهه افههارکردن چیهزیا بهه بهاور مها
وابنته است .بهرور مشصصا شما کمانی چیزی را افهار میکنید که چیزی بگوییهد و
باور داشته باشید که در مومایتی هنتید که شنوندگان دربارش دو امر توجیه مهیشهوند؛
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اینکه شما به آنچه میگویید باور دارید و شما مصد دارید دیگران باور کنند کهه شهما
محتوای سص خود را باور دارید .بنهابرای ا تاریهف آنهها بهر ایه اسهتدالل بنها شهده
است که اگر جملۀ  xرا به  pبگوییم و ماتقد باشیم که با گفت  xبه pا  pباور میکنهد
که ما به  xماتقدیم و باک ماتقد باشیم که با گفت  xبه pا  pباور میکنهد کهه مها مصهد
داریم  pباور کند که ما به  xماتقدیم و اعتقاد داشته باشهیم کهه  xخ اسهتا بیتردیهد
ای جمله درو است.
در اینجا آنچه باید بهرور خاا به آن توجه داشته باشیم ایه اسهت کهه ربهق ایه
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تاریفا درو تنها کمانی صادق است که ما موفق شویم مصارب را فریهب دههیم و او

سص ما را باور کنهد .ایه تاریهفا تئهاتر و ل یفهه را اک ذیهل درو خهارج مهیکنهد؛
چراکه در ای موارد گوینده باور ندارد که شنوندگان بهاور دارنهد کهه او بهه محتهوای
سصنخ باور دارد؛ اگرچه اشکاالتی هم به ای تاریف وارد است.
اندیشمند دیگرا توماس کارسون است که بر مبنای نظریۀ دیویدسون ماتقهد اسهت
جمله ای درو است که ای سه خصوصیت را داشته باشد :جملۀ خ هایی گفتهه شهودا
گوینده به خ ابودن جمله باور داشته باشهد و بیهان جملهه در بافهت و مهالبی باشهد کهه
گوینده صدق آن را تضمی کند .چنی جملهای بیتردید درو است .در اینجا رکه
وجود دارد؛ بههمی دلیلا ای جم ت شنونده را بهه اعتمهاد و وهذیرز سهص دعهوت
می کنند .دعوت مصارب بهه اعتمهاد بهر سهص ا بهه ایه ماناسهت کهه گوینهده صهدق
محتوای جمله را تضمی میکنهد .البتهه ضهمانت صهدق همیشهه صهری نینهتا بلکهه
گاهی ضمانت صدق را بهرور ضمنی در سص مییابیم .بنابر نظر کارسهونا ضهمانت
صدق جمله به مصد و باور فرد وابنته استا نه بهه وامایهت .در ایه صهورتا دربهارش
شوخیا اگر فرد باور داشته باشد که در مومایت شوخی استا ک مخ درو نینهت؛
درنتیجه ضمانت صدق وامای مه

نینهتا بلکهه بایهد ایه را در نظهر بگیهریم کهه

گوینده ماتقد است ضمانت صدق وجود دارد یا خیر؟
دن فالیسا اندیشمند دیگری اسهت کهه مهدافف نظریهه دیویدسهون اسهت .او بها رد
تاریف کارسونا تاریف جدیدی اک درو  -البته بر مبنای دیدگاه دیویدسون  -ارائهه
کرده اسهت .فهالیس درو را «افههار سهصنی کهه بهه کهذِّ آن بهاور داریهم» تاریهف
میکند .در اینجاا الکم است به مانی «افهارکردن» دمت کنیم .فالیس در توضی ایه
واهه اک اصل کیفیت اولیه وائول گهریس (( )Paul Griceآنچهه بهه خ هابودن آن بهاور
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اصلی تاریف کارسون «ضمانت صدق» اسهت .در جمه ت مامهولی ضهمانت صهدق

داری به کبان نیاور) بهمنزلۀ یک نرم گفتگهو کمهک میگیهرد .نهرمههای اجتمهاعی یها
همان هنجارها به گونهای هنتند که ماموالً افهراد آنهها را رعایهت مهیکننهد و تومهف
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دارند دیگران نیز آنها را رعایت کنند .بهرور مشصص هنجار «چیزی را کهه بهه خ ها
بودنخ باور داری به کبان نیاور»ا در هر گفتگوی عادی در جریهان اسهت و مها اک ایه
حقیقت م لف هنتیم .درنتیجها اک نظهر فهالیس «افههار کهردن» یانهی شهما جملههای را
بگویید و باور داشته باشهید در مهومایتی هنهتید کهه نبایهد آنچهه غله اسهت بهه کبهان
آورید؛ به عبارت دیگرا شما تنها کمانی دروغگو هنتید که چیزی را بگویید که بهدان
باور ندارید و بدانید که نرم گفتگو (نگفت چیزی کهه بهدان بهاور نهداریم) در جریهان
است .با ای توضیحاتا فالیس درو را ای گونه تاریف میکنهد :جملهه  xرا بگهویم
و باور داشته باشم کهه ایه جملهه را در حهالی میگهویم کهه اصهل اولهی محهاوره در
جریان است (جمله ای را که به خ ابودن آن باور داریا ابراک نکه ) .درنهایهتا بهاور
داشته باشم که جمله  xخ است.
آنههدراس اسههتو ا آخههری تاریههف را اک درو بهها تأکیههد بههر واهه «افهههارکردن»
ارائه کرده است .براساس تاریف اوا فهرد تنهها کمهانی دروغگوسهت کهه جملههای را
بگویههد کههه بههدان بههاور نههدارد و ویشههنهاد بدهههد کههه ایه جملههه بههه باورهههای عمههومی
( )common groundاضافه شود .اینکه ویشنهاد دههیم گهزارش الهف بهه بهاور عمهومی
اضافه شودا به ای ماناست که همۀ افرادی که مصارهب گفتگهو هنهتند آن گهزاره را
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بپذیرند .بنابرای ا شما مصد نکردید که همۀ مصاربانتان صهدق گهزارش الهف را حقیقتهاً
باور کنندا بلکه تنها امید داریهد کهه صهدق گهزارش الهف را مفهروی بگیرنهد .بها ایه

توضههیحاتا تاریههف اسههتو

اک درو چنههی اسههت S :جملههۀ  Pرا بههه  XبگویههدS .

ویشنهاد بدهد که Pبه باوری مشتر

تبدیل شود S .باور داشته باشد که  Pخ است.

 آیا امروکه ای تااریفا ما را به یک تاریف نهایی اک درو در میان اندیشهمندان
غربی میرساند؟
 -بلها تقریباً ای تااریف و بههویژه تاریفهی کهه دیویدسهون بها رویکهرد جدیهدز
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ارائه کرده استا بنیار مهم و ورکاربرد است .البته تااریف فالیس و استو

(با الههام

اک همان نظریهۀ دیویدسهون) آخهری تاهاریف ارائهشهده اک درو در غهرِّ محنهوِّ
میشوند .استفاده اک واهه «افهارکردن»ا نق ه موت ای دو تاریف محنهوِّ میشهودا
اما تبیی ای واهه در ای دو تاریف به کاوز بیشتری نیاک دارد.
 درو اک نگاه اندیشمندان منلمان چه تاریف و محدودش مانایی دارد؟
 تمام تااریف ارائه شده اک درو در دنیای اس م را میتوان در سه دسته خ صههکرد :اول اینکه باضی درو را گزارز خ ف وامف مانی کردهاند؛ دستهای دیگهر در
تاریف درو گفته اند که درو ا گزارشی خ ف وامهف بها علهم بهه آن اسهت و دسهتۀ
واهه «گزارزدادن» لحها شهده اسهت .بهه نظهر بنهده اک میهان ایه تاهاریفا تاریهف
اول وههذیرفتنی نینههت؛ چههون فههردی کههه اک روی غفلههت سههص خ ههایی گفتههه باشههدا
در عرف به او دروغگو نمی گویند .بنهابرای ا تاریهف درو را در مهوارد دوم و سهوم
جنتجو میکنیم.
 آیا تااریف آنها اک درو شباهتی به نگاه و رویکرد غربیها به ایه مفههوم دارد
یا در یک بافت و شبکۀ مانایی دیگری درو را مفهومساکی کردهاند؟
 بلها م اا ای راب ۀ ماناییا هم اک نظر مارفتشناختی و هم اک نظر کبانشهناختیابی اندیشمندان ما و غربیهها وجهود دارد؛ دروامهفا تاهاریف آنهها مرابهت کیهادی بها
تاریف درو ل مبتنی بر افهارکردن دارد .واهههایی چون اعه ما الخبهارا الفههاما ارشهاد
غیر و ...ای مرابت مانایی را نشان میدهند.
 یانی ای مفاهیم را چیزی ماادل افهارکردن گرفتهاند؟
 بلها به نظر بنهده افههارکردن کهه در ذهنیهت غربهی بهرای تاریهف درو وجهودداردا همان اخبار و گزارشی است که اندیشمندان منلمان بهرای تاریهف ایه مفههوم
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سوم درو را گزارشی میدانند که خ ف عقیدش اننهانی اسهت .در ههر سهه تاریهفا

ارائه کردهاند .بهرور کلی در ذه اندیشهمندان اسه می جمه ت  -اعهم اک خبهری و
انشایی  -برای ابراک دعاوی و ادعاهای نفنانی وضف شده است .م جملهای را به نقهل
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اک آیت ِهال خویی نقل میکنم تا منئله روش شود .ایشان در کتهاِّ «مصهباح الفقاههه»
(1417قا ج  :1ا )398 - 397میفرمایهد :هیئهت نوعیهه جملهههای خبریهه و انشهاییه
برای ابراک صور ذهنی و دعاوی نفنانی یا مقصود درونی یا ههر چهه میخهواهی اک آن
تابیر کنیا وضف شده است .واضف [هرکس که میخواهد باشد]ا متاههد شهده [و بقیهه
اک او تبایت کردهاند] که هرگهاه اراده کهرد کهه چیهزی اک دعهاوی نفنهانی و مقصهود
خود را ابراک کند اک گفتاری که مشتمل بر هیئتی خاا است و با آن مقصهود خهود را
ادا میکنندا استفاده کند .ای مرحلها یانی ابراک مقاصد نفنهانی بها اسهتفاده اک جملهها
میان جم ت خبریه و انشاییه مشتر

است.

 وس میان آنچه در وامایت بیرونی اتفاق افتاده و آنچه فرد دربارش آن ادعها کهرده
و با نگاه نفساالمری خود یا همهان مقصهد نفنهانیاز ایه وامایهت را بهر آن من بهق
کرده استا ارتباط تنگانگی وجود دارد و ای راب ه است که امکهان تحقهق درو را
دربارش یک ک م ایجاد میکند.
 بلها ای دمیقاً همان نتیجهای است که در تحلیل وامایت و مصد نفنانی بهه تابیهرمرحوم خویی میتوان گرفت .ایشان درای باره میگوید :دعاوی و مقاصد نفنهانی بهه
دو صورت است :اول اینکه مقاصد نفنانیا امر اعتباری محض و مائم بهه نفهس ماتبهر
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است؛ به ای مانا که فرد امری را در ذه خهود اعتبهار کهرده و سهپس بها بههکاربردن
لفظی اک آن حکایت میکند که ای جمله انشائی خوانده میشود و به صدق و کهذِّ
متصف نمیشود .دوم اینکه جملۀ ما حاکی اک امر دیگری باشدا حهال چهه محکهی اک
مضایای خارجیه باشدا مثل میام کید در خارج و چه اک اوصاف نفنانیه باشدا مثل علهم
و شجاعت و ....در ای صورت اگر حکایت م ابق با وامف محکی باشدا صادق و اگهر
مصههالف بهها وامههف محکههی باشههدا کههاذِّ اسههت .بههدی ترتیههبا روشه مههیشههود کههه
«گزارزدادن» غیر اک «گفت » است .در درو شهصص فقه سهص نمهیگویهدا بلکهه
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ع وه بر آنا با استفاده اک هیئتی که حکایت اک امهر دیگهری داردا بهه ابهراک دعهاوی و

مقاصد نفنانی و ارادش افهام مانای منتامل مهیوهرداکد .بهه مهول تههانویا در درو اک
هیئتی (جم ت خبریه) استفاده میشود که به ومهوع امهری در خهارج اشهاار دارد؛ بهه
همی دلیل است کهه نهزد عقه احتمهال م ابقهت و عهدمم ابقت آن وجهود دارد .در
اینجهها منظههور اک خههارجا امههری واماههی و عینههی در خههارج نینههتا بلکههه مههراد امههری
خهارج اک حهاکی اسهت؛ چهه خهارجا واماهی باشهد و چهه نفساالمهر اراده شهود .ایه
برخ ف ننبتهای انشایی است که در آن حکایتی وجود ندارد و گوینده مث ً رلهب

است که کمدی ها با عنوان «استندآپ کمدی» برای خنداندن مردم در رسانۀ ملهی بهه
شوخی روایت میکنند .شاید یا بهرور م فا ایه رویهداد خنهدهدار وامایهت خهارجی
ندارد و همۀ مردم هم میدانند که صرفاً به نیت شوخی و خنداندن آنها بیان میشهود.
آیا ای ها اک نگاه اس می در کمره سص یا ک م درو مرار دارند؟
 همان رور که ویخ اک ای عری کردما در اندیشۀ غربی مید «مصد فریب» بهرایخروج شوخی اک ذیل تاریف درو لحا شدا اما در تاریفی که فقهها اک درو ارائهه
دادهاندا بهرور کلیا واهه الخبار یها گهزارزدادن شهامل شهوخی نمهیشهود .دروامهفا
ک م شوخی یا همان هزل به دو صورت است :صورت اول اینکه گاهی فهرد اک وامهف
خبر میدهدا امها ایه اخبهار جهدی نینهتا بلکهه گوینهده مصهد مهزاح دارد .در ایه
صورت چون ک م او م ابق وامف نینهتا او کهاذِّ اسهت و نیهت مهزاحا جملهۀ را اک
کذِّبودن خارج نمیکند؛ چراکه تاریف کهذِّ شهامل ایه صهورت ههم میشهود.
صورت دوم جایی است که الخبار اک وامهف نینهت و هیچگونهه مصهد حکهایتی وجهود
ندارد؛ به ای مانا که متکلم انشای باضی اک ماانی را به مصد مزاح انجام مهیدههد .در
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وجود ننبت یا عدمخ را دارد یا حنرت اک دست رفت آن را میخورد.
 یکی اک الخبار و گزارزهایی که اتفاماً امروکه باِّ شدها رویدادهای خنهدهداری

ای مورد مصارب نیز در وی صدق و کذِّ سص نینت .فقهاا شوخی نوع اول را کهه
در اص

ح به آن کذِّ در مقام هزل میگویندا حرام میدانند و روایاتی کهه کهذِّ
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حتی به شوخی را ممنوع میدانندا بر ای صورت حمل میکننهد کهه در آنا که م اک
روی جدیت اما با هدف هزل گفته شود .اما صورت دوم را که الخباری در آن وجهود
ندارد و ک م فامد مصد تحقق مدلولخ است؛ اک تاریف کذِّ خهارج و درنتیجهه آن
را جائز میدانندا همانرور که سیرش متشرعه نیز ای جواک را تأیید میکند.
 یانی در ای تحلیلهها در نظرگهرفت یها بنه میهد یها مؤلفهه مصهد فریهب اصه ً
ضرورت ندارد؟
 به نظر بنهده بها توجهه بهه اینکهه در اندیشهۀ اسه می اک واههههایی چهون اخبهار وگزارزدادن استفاده میشودا بهه در نظرگهرفت «مصهد فریهب» بهرای ایه واهههها در
تاریف درو نیاکی نینت؛ چون مصهد فریهب در جهایی م هرح مهیشهود کهه اک واهه
«گفت » (نه الخبار) استفاده شود.
 آیا میان سص خ ف وامف و سص خ ف عقیده  -اک ای نظهر کهه کهدام درو
ملمداد میشود  -هم میتوان تفاوتی اک نگاه اندیشمندان اس می و غربی مائل شد؟
 بهتر است سهؤال شهما را بههرور مبنهایی واسه دههم تها ههر دو دیهدگاه غربهی واس می دربارش ای موضوع روش شود .برای ای منئله چهار حالهت میتهوان تصهور
کرد :حالت اول ای است که سص گفتهشده م ابق وامهف (ننهبت خهارجی) و م هابق
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عقیده (ننبت ذهنی) باشد .در ای صهورتا ربهق تاریهف غربهی و اسه میا شهصص
صادق است .حالت دوم ای است که سص گفتهشدها مصالف وامف و مصهالف عقیهده
باشد .در ای صورتا شصص م ابق تاریهف غربهی و اسه می کهاذِّ اسهت .حالهت
سوم ای است که سص گفتهشهده مصهالف وامهف و م هابق عقیهده باشهد؛ بهرای مثهالا
شصصا امری را به کبان بیاورد که در وامف خ است اما او به صهدق آن ماتقهد اسهت.
ای فردا م ابق تاریف غربیا دروغگو نینهت؛ کیهرا اک نظهر آنهان الکم اسهت فهرد بهه
خ ابودن جمله باور داشته باشهدا امها در اندیشهه اسه می در دروغگوبهودن ایه فهرد
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اخت ف وجهود دارد .حالهت چههارم ایه اسهت کهه سهص گفتهشهده م هابق وامهف و

مصالف عقیده باشد؛ برای مثالا منافقان به نبوت ویامبر شهادت دادندا امها اکآنرو کهه
بهه محتهوای سصنشههان عقیهده نداشههتندا خداونهد آنهان را اک دروغگویههان برمهیشههمرد
(منافقون .) 1 :براساس تاریف غربی به ای صورت نیز درو ار ق نمیشود؛ چراکهه
ای خبر م ابق وامف است.
در اندیشههه اس ه می ربههق تاریههف اول (گههزارز خ ه ف وامههف) و دوم (گههزارز
خ ف وامف با علم به آن) نیهز ایه صهورت درو نینهتا امها براسهاس تاریهف سهوم
(گزارز خ ف عقیده) ای مورد درو است .مائ ن به تاریف سهوما تفکیهک میهان
اما در کذِّ مصبریا گوینده چیزی که اعتقاد ندارد به کبان میآورد .سهص خداونهد
در ای آیه و درغگو خواندن منافقان نیز نافر به کذِّ مصبری است .بهدی ترتیبا در
اندیشههه غربههی و ربههق تاریههف اول و دوم اندیشههمندان اسهه میا کههذِّ مصبههری
بدون کذِّ خبری وجود نداردا اما براسهاس تاریهف سهوم اسه میا کهذِّ مصبهری
بههدون کههذِّ خبههری وذیرفتههه شههده اسههت .درنتیجههها همههی کههه شههصص سههص
خه ف عقیههدهاز را بگویههد کههاذِّ اسههت و تنههها مصالفههت بهها عقیههده مه

تایههی

صدق و کذِّ است.
 چه نتیجهای برای شهما در حهوکش مفهومشناسهی درو اک نگهاه غربهی و اسه می
حاصل شده است و وجه تفاوت کار شما با دیگران چینت؟
 نتیجهگیری خود را اک مباحثی که م رح شدا در مالب چند جملهه بیهان مهیکنم.نتیجۀ اول ایه اسهت کهه غربیهها در سهالهای اخیهر در تااریفشهان اک درو ا اک واهه
افهارکردن استفاده کهرده و درو را بههرور خ صهه «افههار آگاهانهه امهری خه ف
وامف» تاریف کردهاند .دوم اینکه ای تاریهف مرابهت کیهادی بها تاریهف اندیشهمندان
منلمان اک درو (با تأکید بر واهش «الخبار /گزارزدادن») دارد .منظور اک الخبهارا ابهراک
دعاوی نفنانی بهوسیله هیئتی خاا است که حاکی اک امر دیگری در خارج یا نفهس

مفهرل شناسر اروغ ا ،ن اه انردشمنران مسلمان و عیبر (گفی ر با ا یی علر ا هی سیمررخ)

کذِّ خبری و مصبری را م رح میکنند؛ در کذِّ خبریا خبر خه ف وامهف اسهتا
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االمر است .سوم اینکها صهرفنظر اک میهودی کهه اک مانهی درو یانهی «افههار امهری
خ ف وامف با علم به آن» به کار رفته استا ایه تاریهف مشهابه تاریهف اول اک درو
در دنیای اس م است؛ یانی همان الخبار آگاهانهه اک امهری خه ف وامهف .افزونبهرای ا
واهه اخبار در تاریف اول (اخبار خ ف وامف) و تاریف سوم ( اخبار خه ف عقیهدها
چه خ ف وامف باشد چه نباشد) مشتر

است .نتیجۀ آخر هم اینکه در تاریهف اخیهر

غربیان اک درو ا برخ ف تاریف سهمؤلفهایا مید «مصد فریب» وجود ندارد و ته ز
میشود مانایی اک افههارکردن ارائهه شهود تها بهه ایه میهد بهرای خهارجکردن ل یفهها
شوخیا تئاتر و ...نیاکی نباشد .با ای حالا تفاوت کار بنده با باضی اک تحقیقهات کهه
مید مصد فریب را در تاریف درو لحا میکنندا ای است کهه امبهات کهردهام کهه
همی رویکرد که درو را به گونهای مانا کنیم که به مید مصهد فریهب نیهاکی نباشهدا
نزد اندیشمندان منلمان بهویژه فقهای شیاه ماننهد آیهت ِهال خهویی نیهز وجهود داشهته و
آنان اخبار را به گونهای (فار اک مید مصد فریب) مانها کردهانهد کهه شهوخیا ل یفهها
تئاتر و ...را شامل نشود .بنابرای ا ما اک ای نظر در تاریف درو بها اندیشهمندان غربهی
در یک منیر مرار داریم.
 ضم تشکر مجدد اک حضور حضرتعالی در ای گفتگوا در وایان ل فاً منهابای
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دربارش ای موضوع مارفی کنید تا خواننهدگان بهرای م الاهه و تامهق بیشهتر بهه آنهها
مراجاه کنند.
 اک مهمتری منابای که در ای حوکه وجود دارد و بنده ههم در وهژوهخ خهود اکآنها استفاده کردم میتوان به ای موارد اشاره کرد:

 .1اس می اردکانیا سید حن ()1382ا درو مصلحت آمیز؛ بحثی در مفههوم و
گنتره آنا مم :بوستان کتاِّ.

 .2تهانویا محمدعلی (1996م)ا موسوعه کشهاف اصه
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معرفی و نقد کتاب:
پشت پردۀ ریاکاری؛ چگونه به هرکس دروغ میگوییم ،بهویژه به خودمان


چکیده
«وشت وردش ریاکاری» عنوان کتابی اک َدن آریلی اسهت .آریلهی در ایه کتهاِّ ته ز
کرده با ارائه شواهد تجربی فراوان نشان دههد «مهدل سهادش بهزه خردمندانهه» نمیتوانهد
رفتارهای فریبکارانهۀ مها را بههخوبی توضهی دههد .براسهاس ایه مهدلا افهراد در ههر
مومایت ربق تحلیل عق نی و محاسبۀ هزینه  -فایدها دست به بزه میکنند .فهردا سهود
و کیان حاصل اک ارتکاِّ عمل مجرمانه را میسنجد و چنانچه سود عمهل اک کیهان آن
بیشتر باشدا به آن امدام میکند .آریلی بر ای باور است که محاسبۀ هزینهه -فایهده در
کنههار تصههویری کههه اک خودمههان بهههعنوان اننههان اخ مههی داریههما تایی کننههدش میههزان
فریبکاری ماست .محاسبۀ هزینه -فایده ما را به فریبکاری حداکثری فرامیخواندا امها
ما بهانداکهای فریبکهاری مهیکنیم کهه تصهویر اخ مهی کهه اک خودمهان داریهما کیهاد
مصدوز نشهود .عهاملی کهه موجهب میشهود در ضهم فریبکهاریا تصهویر اخ مهی
خودمان را حفو کنیما «مصهبافی» است .مصههبافی بهه مها کمهک میکنهد فریبکهاری
خود را توجیه کنیم و بهنوعی اک درگیری با وجدان رهایی یابیم.
عضو هیئتعلمی وژوهشگاه علوم و فرهن
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در نوشهههتار حاضهههرا کوشهههخ کهههردهایم ضهههم ارائهههه خ صههههای اک محتهههوای
کتهههاِّا ادعاههههای نوینهههنده را نقهههد و بررسهههی کنهههیم .آکمایخههههای متاهههددی
کههه آریلههی بههرای امبههات ایههده خههود ترتیههب داده اسههتا در انتقههاد اک مههدل سههادش بههزه
خردمندانهههه موفقانهههدا ولهههی بهههرای امبهههات مهههدل خهههود وی بنهههنده نینهههتند؛
باضههههی اک نتههههایر ایهههه آکمایخههههها مابلتفنههههیرند و صههههراحتی در ادعههههای وی
ندارنههههد .البتههههه برخههههی ادعاهههههای فرعههههی او بهههها همههههی آکمایخههههها بهههههخوبی
تأیید شدهاند.
کلید واژهها
مارفی کتاِّا نقد کتاِّا وشت وردش ریاکاریا دن آریلیا فریبکاریا درو .
مقدمه
کتاِّ «وشت وردش ریاکاری» ترجمهای است اک:
”“the honest truth about dishonesty: how we lie to everyone, especially ourselves

نوشتۀ دَن آریلی 1.رامی رامبدا ای کتاِّ را به فارسی ترجمه کرده و نشهر ماکیهار در
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

سههههال  1391بههههه چههههاپ رسههههانده اسههههت .آریلههههی متصصههههص در امتصههههاد
رفتههاری ( 2)Behavioral economicsاسههت .او نوینههندش شههماری اک ورفروزتههری
کتاِّهههای امتصههادی در یههک دهههۀ اخیههر در آمریکاسههت .آریلههیا دغدغههههای
خاصهههههی دربهههههارش درو و بیصهههههدامتی دارد و بهههههه نظریههههههورداکی دربهههههارش
انگیزههای بیصدامتی ورداخته است.
 .1شاید بهتر بود ترجمۀ نزدیکتری برای عنوان کتاِّ انتصاِّ میشد :حقایقی صادمانه درباره بیصدامتی.
 .2رشهتهای علمههی اسهت کههه در آن م حظههات روانشهناختی (بهههویژه در حههوکش شهناخت) در تحلیلهههای امتصههادی
بهکار گرفته میشود .ای رشته که ترکیب روانشناسی و امتصاد استا ودیدههای امتصهادی را اک منظهر روانشهناختی

126

تبیی میکند.

کتاِّ «وشت وردش ریاکاری» بها یهادآوری ایه نکتهه شهروع میشهود کهه آن نهوع
بیصهدامتی کههه باعههث ضههررهای جبرانناوههذیر بهرای جاماههه میشههودا فقه اک افههراد
خهههاا و شهههرور صهههادر نمیشهههودا بلکهههه کمینهههۀ بهههروک آن در همهههه وجهههود
دارد .اما انگیزش بیصدامتی که در همۀ افراد شیوع داردا چینهت؟ امتصهاددانی بهه نهام
گهههری لب لکهههرا نظریههههای بههها عنهههوان «مهههدل سهههادش بهههزه خردمندانهههه» (منهههابصه)
( )Simple Model of Rational Crimeررح کرده است .براساس ایه مهدلا افهراد
در هر مومایت براساس تحلیل عق نی و محاسبۀ هزینه -فایدها دست بهه بهزه میکننهد.
را تبیی کند؛ چراکه در موارد فراوانهی براسهاس محاسهبۀ هزینهه -فایهدها خ فکهاری
ماقول استا ولی ما مرتکب خ ف نمیشویم .آریلی در کل کتهاِّ ته ز میکنهد
نظریهای جایگزی (و بهنوعی مکمل) نظریۀ بکر ررح کند.
ای کتاِّ با ملمی روان و همهفهم نوشته شده است .آریلی با بیانی شیری ا گهاه بها
گزارز خاررات شصصی و گاهی با عبارات کنایی و جهذاِّا تواننهته اسهت کتهابی
بدور اک تکلف و خشکی رایر در کتاِّهای علمی بنگهارد و خواننهده را مشهتامانه تها
آخر مباحث با خود همراه کند .البته ماادلگزینیهای مناسب متهرجم نیهز بهه شهیرینی
ادبیات کتاِّ افزوده است .کتاِّ در  214صفحه منتشر شده و مشهتمل بهر ویخگفتهار
و  10فصههل اسههت .در ادامههها هههر فصههل را جداگانههه مارفههی و محتههوای آن را نقههد و
بررسی میکنیم.
پیشگفتار :چرا ریاکاری چنین جالب است؟
گههری لبکههر بههرای توضههی رفتارهههای فریبکارانههۀ اننههانا مههدل سههادش بههزه خردمندانههه
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آریلی با ارائه شواهدی بیان میدارد که ای مدل ساده نمیتواند وامایت رفتارههای مها

(منابصه) را ارائه کرد .براساس ای مدلا آنچه میزان فریبکاری مها را تایهی میکنهدا
محاسبۀ هزینه -فایده است .اگر سود ارتکاِّ یک فریبا بیخ اک هزینهههایخ باشهدا
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آن را انجام میدهیم .آریلی ماتقد است هرچند ایه مهدل بصشهی اک رفتارههای مها را
توضی میدهدا نمیتواند همۀ کندگی وامای ما را تبیی کند .اگر مهرار بهود براسهاس
مدل سهادش بهزه خردمندانهه کنهدگی کنهیما بایهد بنهیار بهیخ اک آنچهه اکنهون هنهتا
مرتکب خ ف میشدیم.
فصل :1آزمون سادۀ مدل ساده بزه بخردانه (مسابخه)
آریلی در ای فصل منابصه را به آکمون میگذارد .او برای ای کار آکمهونی رراحهی
کرده که مبتنی بر توانایی و سرعت در حل یک مامای ریاضی در مالب چنهد جهدول
است (آکمهون مهاتریس) .افهراد در اکای تاهداد جهدولهایی کهه حهل میکننهدا وهول
میگیرند .او برای سنجخ تأمیر متتیر مهوردنظرا ابتهدا سه

مبنهای حهل سهؤال را در

کمان محدود به دست میآورد (بههرور متوسه ا ههرکس تواننهت  4جهدول را حهل
کند) .آنگاه مومایت چنان رراحی میشود که افراد امکان تقلب داشته باشهند .ای بهار
به آنها گفته میشود باد اک حل ماماا واسصنامه خود را به آکمایشگر تحویهل ندهنهدا
بلکه آن را با دستگاه خردک اک بی ببرند و فق تاداد واس های صهحی خهود را بهه
آکمایشگر اع م کنند و وولشان را بگیرند (وضایت خردک ) .در ای وضهایتا افهراد
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

بهرور متوس ا واس های خود را  2جدول بیشتر اک وامایت اع م کردنهد ( 6جهدول).
یانی ومتی افراد فرصت فریبکاری ویدا کردندا کمی (و نه بهرور حداکثری) مرتکب
خ ف شدند تا سودی بهدستآورند .برای سهنجخ صهحت منهابصها در مرحلهۀ دوم
آکمایخا وول ورداختی به افراد را متفاوت در نظر گرفتند .نتایر نشان داد میزان وهولا
تفاوتی در میزان فریبکاری ایجاد نکردا بلکه کنانیکه مرار بود وول بیشتری بگیرنهدا
کمتر تقلب کرده بودند .بدی ترتیبا آموکه منابصه با ای آکمون تأیید نشد.
برای سنجخ تأمیر احتمال لو رفت در میزان فریبکاری (بصشی اک ادعای منابصه)ا
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بصخ دیگر آکمون اجرا شد :افراد به سه گروه تقنیم شدند :الهف) نصهف واسه ها را

خههرد میکردنههد و نصههف آن را بههه آکمایشههگر میدادنههد؛ ِّ) کههل واسه ها را خههرد
میکردند؛ ج) کل واس ها را خهرد میکردنهد و دستمزدشهان را اک فرفهی کهه بیهرون
مرار داشتا برمیداشتند (وضهایت خهودورداک) .تهراک تقلهب در سهه وضهایت بهه ههم
نزدیک بود .حتی ومتی فردی نابینا را نافر آکمون مرار دادندا تفاوت کیادی در میهزان
تقلب مشاهده نشد .شاید افراد به ای دلیل واس های درست خود را چنهدان کیهادتر اک
وامهف گههزارز نکردنههد کههه اگهر ایه کههار را میکردنههدا کنهی بههاور نمیکههرد و لههو
میرفتند .بههمی دلیلا شرکتکنندگان را چند دسته کردند و مبهل اک آکمهونا سه
 6یا  10گفت ا اما نتایر نشان داد آنهها در میهزان تقلهب متفهاوت نبودنهد ( 6جهدول).
مجموع ای آکمون ها نشان داد احتمال لو رفت ا در میزان تقلب دخالت جدی ندارد.
آریلی و همکارانخ (ایناو که نابیناست و تهالی کهه بیناسهت) بهرای سهنجخ تهأمیر
احتمال لو رفت در میزان تقلبا به سرا وامایت جاماه رفتهاند .ایناو و تهالی در نقهخ
مشتری نزد میوهفروزها و رانندگان تاکنهی رفتنهد .در ههیچ مهوردا اینهاو را بیشهتر اک
تالی فریب ندادند (با اینکه احتمال لو رفت کم بود)ا بلکه برعکسا خیرخواهی خهود
را بیشتر دربارش ایناو اعمال کردند.
آریلی در وایان فصل اول میگوید دو نیروا همکمان مقدار فریبکاری مها را تایهی
میکنند :یکیا میزان سودی که اک فریبکهاری نصهیبمان میشهود؛ دیگهریا تصهویری
کهههه اک خودمهههان بههههعنوان یهههک اننهههان اخ مهههی داریهههم .اولهههیا فریبکهههاری را
بهسوی حداکثر شدن میکشاند و دومهیا آن را محهدود میکنهد؛ مها بهانهداکهای کهه
تصهههویر اخ مهههی اک خودمهههان مصهههدوز نشهههودا بهههه دنبهههال سهههود حاصهههل اک
فریبکاری میرویم .عاملی که به ویوند ای دو نیرو کمک میکندا «مصههبافی» اسهت.

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

مبنای حل جدول را به آنها اع م کردند؛ به عدهای س

مبنا را  4و به باضهی دیگهر

ما با مصههبافیا توجیههاتی بهرای فریبکهاری جهور مهیکنیم و ایه امکهان را مییهابیم
که در عی ارتکاِّ فریبا تصویر اخ می که اک خودمان داریهم حفهو کنهیم .هرچهه
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امکان مصهبافی بیشتر باشدا میزان تقلب بیشتر میشود؛ کیرا به حفهو تصهویر اخ مهی
ما اک خودمان کمک میکند.
نقد و بررسی فصل1
آریلی در ای فصل ت ز میکند اعتبار آموکش منابصه را کیر سؤال ببهردا امها بهه نظهر
نمیرسد آکمونهای وی خیال شهرکتکنندگان را اک لهو رفهت راحهت کهرده باشهد.
محل اجرای آکمون و نیز چگونگی اجرای آنا در نگرانی اک لو رفت دخیهل اسهت .ومتهی
آکمون در مرکزی رسمی (مانند دانشگاه) انجام میشودا افراد با خود فکر میکننهد منهئله
جدی است و برای یک آکمونا احتماالً نظارتههای ونههان و نامحنهوس در کهار اسهت.
یکی اک یافتههای آکمایخهای میلگراما تأمیر محل برگزاری آکمهایخ بهر میهزان فرمهانبری
شرکتکنندگان است (کریمیا  :1390ا.)145
آریلی در بصشی اک آکمونا مبلد ورداختی به افراد را متفاوت در نظر میگیهرد و اک
اینکه با بیشترشدن میزان ورداختیا میزان تقلب کاهخ یافته استا نتیجه میگیهرد کهه
آموکه منابصه صحی نینت .گویها ایه نتیجههگیری کمهی کودهنگهام اسهت؛ هرچهه
برگزارکنندگان برای یک آکمون بیشتر هزینه صرف کنندا جدیبودن آن را در نگهاه
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شهرکتکنندگان افههزایخ میدهنههد و درنتیجهها احتمههال وجههود نظهارت ونهههان بیشههتر
میشود (حتماً تدابیری برای صیانت اک اعتبار یهک آکمهایخ ورهزینهه اندیشهیده شهده
است) .هنگامیکه نافری نابینا برای آکمهایخ تایهی میشهودا فضها مشهکو تر ههم
میشود .یادمان باشهد کهه اک نظهر شهرکتکنندگانا ایه یهک آکمهون ههوز اسهت.
بنابرای ا به نظر نمیرسد بتوان بهراحتی اک یافتههای ای آکمونها بهرای اب هال (بنهنده
بودن) آموکه منابصه استفاده کرد.
آریلی وایی تر بودن س

تقلب را اک آنچه منابصه امتضها داردا حمهل بهر تصهویر

اخ می اک خودمان میکندا درحالیکه احتمال دیگر ای است کهه شهرکتکنندگان
130

به نهاد علم وفادار باشند و نصواهند با تقلب کیادا یافتههای علمی را که هزینهۀ کیهادی

برای آن صرف شده استا خهراِّ کننهد .کمانیکهه آریلهیا اینهاو و تهالی را بهسهرا
میوهفروزها و رانندگان تاکنی میفرستدا در اب ال آموکش منابصه تا حدودی موفهق
است و نشان میدهد که گاهی حس همدردی بها افهراد محهروما مها را اک سهودجویی
باکمیدارد.
نمیتوان شهواهد آریلهی را بهرای حمایهت اک نظریهۀ «تصهور خهود بههعنوان اننهان
اخ می» کافی داننت .به نظر میرسد باید یافتهههای م الاهات هارتشهورن و مهی کهه
عناصر مومایتی را در میزان فریبکاری افراد بنیار مؤمر میدانند (آمهوکش خصوصهیت)
خودانگههارش اخ مههی  -بنههته بههه عناصههر مههومایتی  -کمتههر یهها بیشههتر درگیههر امههدامات
فریبکارانه میشوند.
فصل :2خوشیِ قصهبافی
در ای فصل آریلیا «مصهبافی» را عاملی برای رهایی اک وجدان و ارتکاِّ فریبکاری
مارفی میکند .هرچه امکان مصهبافی و توجیه برای یک فریب بیشتر باشهدا ارتکهاِّ
فریب بیشتر میشود؛ مث ً هنگامیکه منهافف حاصهل اک یهک فریهب منهتقیماً نصهیبمان
شودا امکان مصهبامی کمتر اک کمانی است که منافف با واس ه به دستمان میرسد (مهث ً
در اکای تقلبا هتون دریافت کنیم و باداً آن هتون را به وول تبدیل کنیم).
«وضایت خردک » آکمون ماتریس در دو حالت اجرا شهد )1 :در اکای واسه های
صحی به افراد وول دادند؛  )2در اکای واس های صهحی بهه افهراد هتهون دادنهد تها بها
کحمتی ناچیزا آنها را به وول تبدیل کنند .نتایر نشان داد کنانی کهه هتهون گرفتنهدا
دو برابر بیشتر اک گروه دیگر تقلب کردند.

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

جههدی گرفههت ( .)Burton & Kunce, 1995: p.142اننههانها بهها هههر سه حی اک

در ادامها آریلی دربارش ای منئله تحقیق میکند که آیا تهذکر و گوشهزد اخ مهی
سبب کاهخ تقلب میشود یها نهه؟ او آکمهون مهاتریس (وضهایت خهردک ) را بها دو
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گروه اک دانشجویان تکرار کرد؛ گروه اول بایهد هنگهام حهل ماتریسهها بهه ده فرمهان
تورات فکر میکردند و گروه دوم به یک مت خنثی .نتایر نشهان داد گهروه اول ههیچ
تقلبی نکردندا اما گروه دوم سه

متوسه تقلهب را مرتکهب شهدند .در مرحلهۀ دوم

آکمون مالوم شد ومتی حتی کنانیکه به خدا باور ندارندا به انجیهل منهم میخورنهد
اک تقلب ورهیز میکنند.
در مرحلۀ سوما اک افراد خواستند مبل اک آکمونا یک تاهدنامه امضها کننهد (تاههد
به منشور ساختگی نیکنامی) .همی امضا سبب شد تقلب کهاهخ یابهد .البتهه آکمهایخ
نشان داد دانشجویانی که ربق روال رایهرا در بهدو ورود بهه دانشهگاه منشهور اخ مهی
دانشگاه را آموکز دیده بودندا میزان تقلبشهان کمتهر اک دیگهران نبهود؛ یانهی منشهور
اخ می وامای هم کارگر نیفتاده بودا بلکه تذکر اخ می هنگام آکمون بر رفتهار آنهان
تههأمیر گذاشههته بههود .آریلههی ایههده تههذکر اخ مههی را در برگههههای خودافهههاری یههک
شرکت بیمه (خودافهاری میزان استفاده سهالیانه اک خهودرو) اعمهال کهرد .کنهانیکه
تاهد اخ می را در ابتدای برگه امضا کردندا بنیار کمتر اک افهرادی کهه ایه تاههد را
در انتهای برگه امضا کردندا مرتکب تقلب شدند.
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نقد و بررسی فصل2
آریلی در ای فصهل ادعها میکنهد کهه صهرف یهادآوری اخ مهیا تقلهب را کهاهخ
میدهد و برای ای ادعا آکمایخهایی ترتیب داده است .اما فکرکردن به ده فرمهان یها
منمخوردن به انجیل میتواند کارکردی بیشتر اک یادآوری اخ می داشته باشد؛ شهاید
ای کارا تداعیکنندش نظارتهای نامحنوس باشد (تداعیهای دوران تربیتهی افهراد).
اگر چنی باشدا آنگاه کاهخ میزان تقلهب را نمیتهوان بهه یهادآوری اخ مهی ننهبت
دادا چهه بنهها شههرکتکنندگان بهههدلیل احتمهال نظههارت نامحنههوسا دسههت اک تقلههب
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برداشته باشند.

ای منئله در امضای تاهدنامۀ منشور نیکنامی نیهز برمهرار اسهت .امضهای تاهدنامهه
میتواند تداعیکنندش بار حقهومی و ویگهرد مهانونی باشهد و بههتبفا نظهارت بیرونهی را
یادآوری کند .اینکه منشور نیکنامی وامای نتواننته بود دانشهجویان را متاههدتر کنهدا
شاهدی بر ای م لب است .شاید امضای تاهدنامهه نیکنهامی هنگهام آکمهایخا کهاری
بیشتر اک یادآوری اخ می انجام داده باشد .نتیجۀ اجهرای ایه آکمهایخ در برگههههای
وامای مالیات به نفف آریلی استا اما احتمال مذکور در آنجا ههم برمهرار اسهت (البتهه
ضایفتر است).

د ر باکی گلف خبری اک داور و نافر و ...نینت و هرکس خودز باید تشهصیص دههد
که کار درست چینت .آریلیا سؤاالتی را دربارش انواع تقلب در بهاکی گلهف (ماننهد
جابجایی مصتصر توپ) برای گلفباکان مشهور فرستاد تا بداند گلفباکهها چقهدر در
ای مومایتها تقلب میکنند .او ای مومایتها را در سه حالت م رح کهرد :تهوپ را
با چوِّ گلف جابهجا کند (غیرمنتقیمتری حالت)ا توپ را با وا جابهجا کند (کمهی
غیرمنتقیم)ا توپ را با دست جابهجا کنهد (منهتقیمتری حالهت) .نتهایر جالهب بهود:
گلفباکان (واس دهندگان به ورسشنامه) ماتقد بودند که گلفباکهها در مومایتههای
غیرمنتقیمترا بیشتر تقلب میکنند.
آریلی اک آنها دربارش مالیگان 1هم سؤال کرد .دو وضایت ترسیم شد :مالیگهان در
ضربههای مرحلۀ اول باشد (امکان مصهبافی کیاد است)؛ مالیگان در مرحلۀ نههم باشهد
(امکان مصهبافی کم استا کیرا هنگامیکه باکی تا مرحلۀ نههم وهیخ رفتهها نمیتهوان
گفت ضربۀ تمرینی کده شده است) .بیشتر گلفباکها اع م کردنهد کهه باکیک هها در
حالت اول بیشتر اک حالت دوم مالیگان میکنند.

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

فصل2ب :گلف

 .1مالیگان به ای ماناست که ومتی گلفباک ضربۀ بدی میکندا بهدرو ا اع م می کند که ای ضربه تمرینهی بهوده نهه
ضربۀ اصلی .ای کار را میکند تا ضربهاز را تکرار کند.
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سؤال بادی دربارش کمتر حناِّکردن ضربهها بود .گهاهی گلفباکهها ضهربههای
خود را کمتر مبت میکنند تا در مجموع به نفاشان باشهد .ایه سهؤال در دو وضهایت
م رح شد :هنگام مبت عدد تقلب کند (امکان مصهبافی بیشتر است)؛ عهدد را درسهت
مبت کندا اما هنگام جمفکدن عددها تقلب کند (امکان مصهبافی کمتهر اسهت) .نتهایر
نشان داد ویخبینی ای است که در حالت اولا تقلب خیلی بیشتر اک حالت دوم باشد.
نقد و بررسی فصل2ب :گلف
آریلههی بیشههتربودن احتمههال جابهههجایی تههوپا بهههترتیب بهها چههوِّ گلههفا بهها وها و بهها
دست را شاهدی بر ای ادعا میگیرد که هرچه عمل فریبکارانهها غیرمنهتقیمتر باشهدا
مصهبافی در آن مهویتر و درنتیجهها احتمهال تقلهب بیشهتر میشهود .امها شهاید عهاملی
غیر اک «غیرمنتقیم بهودن» نیهز دخیهل باشهدا مهث ً راحهتتر بهودن انجهام عمهل؛ بهرای
جابهجایی توپ با دست باید خموراست شدا ولی برای جابهجایی بها وها یها چهوِّ بهه
ای کار نیاک نینت.
همچنی ا آریلی بیشهتربودن احتمهال مالیگهان را در مراحهل اولیهه بهه مویتربهودن
عامل مصهبافی ننبت میدهدا درحالیکه شاید عامل «باوروهذیری» نیهز دخیهل باشهد؛
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کیرا انگیزش افراد برای درو های باوروذیرتر بیشتر است و مردما مالیگان را در مراحهل
اولیه بیشتر میوذیرند تا در مراحل باالتر.
آریلههیا ایه را کههه احتمههال تقلههب هنگههام مبههت امتیاکههها بیشههتر اک تقلههب هنگههام
جمفکدن آنهاستا شاهدی بر دخالت عامل مصهبافی میداند .روش نینهت چهرا در
حالت اول عامل مصهبافی مویتر است .شاید باک هم عامل «باوروذیری» یا «احتمال لهو
رفت » دخیل باشد؛ تقلب هنگام جمفکدن امتیاکهها بیشهتر در ماهری لهو رفهت اسهتا
چراکه با جمفکدن امتیاکها میتوان تقلب را کشف کردا اما تصلف در مبهت ضهربهها
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را نمیتوان بهراحتی تشصیص داد.

فصل :3انگیزههای کورکننده
در ای فصلا آریلی دربارش تااری منافف سص میگوید .اگر وای منهافف مها در میهان
باشدا بهراحتی در توصیهها و مضاوتها سوگیری ویدا میکنیم .هنگامیکه کنهی بهه
ما ل فی میکندا ناخودآگاه ما را برمیانگیزد تا بهنوعی ایه محبهت را جبهران کنهیم.
در یک آکمایخا تادادی تابلو اک دو نمایشگاه بهه شهرکتکنندهها نشهان داده شهد تها
درجۀ کیبایی آنها را تایی کنند (روی تابلوها نشان نمایشگاه وجود داشت) .هریهک
اک نمایشگاههاا ورداخت دستمزد عهدهای اک شهرکتکنندهها را بهرای حضهور در ایه
افرادا تابلوهای مربوط به نمایشگاه حامی خود را بهتر ارکیابی کردند .البته اسک متهز
آنها هم نشان داد که وامااً با دیدن آن تابلوها احناس بهتری داشهتند؛ یانهی ارکیهابی
آنها صرفاً تظاهر نبود.
یکی اک شگردهای رایهر باکاریابهان شهرکتهای دارویهی ایه اسهت کهه بههنوعی
وزشکان را مدیون میکنند؛ با یک هدیۀ بنیار کوچک یا یهک مهرار شهام و ....همهی
سبب میشود آنهها داروههای توصیهشهدش باکاریابهان را بیشهتر تجهویز کننهد .اسهتادان
دانشگاه برای مشهاورش باضهی اک ورونهدهها دعهوت میشهوند و در اکای مشهاوره وهول
میگیرنههد .وک ه ی کارفرماههها مامههوالً اک شههواهد علمههی خ فنظههر خههود اسههتقبال
نمیکنند و شواهد علمی موافق را بیشتر تأیید میکنند .به ایه ترتیهبا منهافف اسهتادها
ل
موافق نظر وکه ویونهد میخهورد و همهی سهبب میشهود آنهها
بیشتر به شواهد علمی
وامااً به آن شواهد خوزبی تر شوند و در شواهد خ ف تردید کننهد؛ یانهی تاهاری
مناففا مضاوت علمی آنان را تحتتأمیر مرار میدهد .تااری منهاففا بهر مضهاوتهای
ما نیز تأمیر میگذارد تا جایی که خودمان ههم مضهاوتهایمان را بهاور مهیکنیم .ایه
مصههداق خههودفریبی اسههت .یههک راه سههاده بههرای حههل تاههاری منههاففا آشههکارکردن
تااری منافف اسهت؛ یانهی خیلهی روشه بیهان کنهیم کهه مها تاهاری منهافف داریهم و
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آکمایخ برعهده داشتند و ای م لب بهه شهرکتکنندگان گفتهه شهد .نتهایر نشهان داد

مضاوت را به مراجاان واگذار کنیم (سیاسهت آفتهابی) .بهه اعتقهاد آریلهیا ایه روز
جوابگو نینت.
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در آکمایشی که برای بررسی سیاست آفتابی ترتیب داده شهدا شهرکتکنندهها بهه
گروههای دونفری تقنیم شدند :ارکیهاِّ اصهلی و مشهاور .ارکیهاِّ بایهد مقهدار وهول
موجود در فرف شیشه ای را حدس بزند .نفر دوم فقه بهه ارکیهاِّ مشهاوره میدههد.
هرچه حدس ارکیاِّ به وامف نزدیکتر باشدا وول بیشتری میگیردا اما مشهاور ومتهی
وول بیشتری دریافت میکند که ارکیاِّا با خ ای بیشتری (رو به باال) مبلد را حهدس
بزند .نتایر نشان داد آشکارکردن تااری منافف مشاور برای ارکیاِّا نهتنها مشهکل را
حل نکردا بلکه آن را بیشتر کرد (فریب بیشتر شد).
نقد و بررسی فصل3
آریلی در ای فصل اک انگیزههای ونههان فریبکهاری سهص میگویهد .میتهوان گفهت
گزارزهههای آریلههی اک انگیههزش «جبههران محبههت» و «تاههاری منههافف» بنههیار جالههب و
روشنگر است .شاید بتوان بهتری بصخ کتاِّ آریلی را همی فصهل داننهتا بههویژه
یافتههای تکاندهندش او دربارش ناکارآمدی «آشکارساکی تااری منافف».
با وجود موت ای فصلا به نظر میرسد یافتههای م الاهۀ مضهاوت کیباییشهناختی
دربارش تابلوهای نقاشی ضافهایی دارد؛ شهاید احنهاس مثبتهی کهه شهرکتکنندگان
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

دربارش تابلوهای نمایشگاه تأمی کنندش مالی خود ویدا کهرده بودنهدا رب هی بهه «جبهران
محبت» نداشته باشدا بلکه احناس مثبت ناشی اک دریافت وول با دیهدن نشهان (لوگهو)
حامی مالی برانگیصته شده باشد؛ یانی میتوان سوگیری مضاوت کیباییشناختی را بها
ساککار تداعی توضی داد نه با گرایخ به «جبران محبت».
فصل :4چرا وقتی خستهایم سراغش میرویم؟
در ای فصلا آریلی به ای موضوع میورداکد که ومتی متز من قی مها درگیهر بهوده و
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خنته شده استا مقاومت ما در برابر وسوسها تصلف و فریبکاری کمتر میشود.

او اک آکمایشی یاد میکند که راب ۀ میان بارشناختی و مقاومت در برابر وسوسهه را
میسنجد .در ای آکمایخا به عدهای اک شرکتکنندگان عددی ساده (مانند  )35و بهه
عدهای دیگرا عددی دشوارتر (مث ً یک عدد هفت رممی) گفته شد تها حفهو کننهد.
بادا آنها را در ماری وسوسه (یک خوراکی مضر ولی خوشمزه) مرار دادند .نتهایر
نشان داد گروه دوم کودتر تنهلیم شهدند .ومتهی متهز محاسهبهگر و من قهی مها درگیهر
باشدا مهار رانهها و تکانهها کمتر دست خودمان خواهد بود .ومتی متز ما بههدلیل کهار
کیادا اص

حاً «ته کشیده است»ا کمتر در برابر وسوسه مقاومت میکند .هنگامیکهه

باالخره «ته میکشد» و در برابر وسوسهها تنلیم میشود.
آریلههی و همکههارانخا آکمایشههی بههرای سههنجخ تههأمیر تهکشههیدن متههز بههر میههزان
فریبکاری انجام دادند .در بصخ اول آکمایخا شهرکتکنندگان را دو دسهته کردنهد.
به یک دسته تکلیف شناختی ساده و به دستۀ دیگرا تکلیهف دشهوارتری دادنهد .باهدا
آکمون ماتریس در وضایت خردک اجهرا شهد .نتهایر نشهان داد افهرادی کهه تکلیهف
دشوارتری داشتندا ننبت به گروه دیگر بیشتر تقلب کردند .همچنی ا آنهها آکمهایخ
دیگری انجام دادند تا بفهمند اگر متز کنی تهه کشهیده باشهدا آیها خهود را بیشهتر در
ماری وسوسه مرار میدهد و درنتیجه بیشتر تنلیم وسوسه میشود یا نهه؟ آنهها ابتهدا
شرکت کنندگان را به دو گروه تقنیم کردند .به گروه اول وفیفهۀ شهناختی دشهواری
دادند تا به تهکشیدگی متز برسند و به گروه دوما وفیفۀ سبکتری دادنهد .آنگهاه ههر
دو گروه را در مومایت وسوسه مرار دادند .به آنها سؤاالتی برای واسصگویی دادنهدا
اما اع م کردند که برای دو نفرا فق یک واسصنامه دستنصورده بامی مانده اسهت و
یکی اک ای دو نفر باید اک واسصنامۀ منتاملی که امر جواِّهای شرکتکنندش مبلی تها
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ری روک بارها بهه وسوسههها «نهه» میگهوییما متزمهان خنهته میشهود و در وایهان روک

حدی بر آن مانهدها اسهتفاده کنهد .شهرکتکنندگان مصتهار بودنهد برگهۀ واسهصنامه را
انتصاِّ کنند .نتایر نشان داد کنانیکه در وضایت تهکشیدگی بودندا بنهیار بهیخ اک
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گروه دوما برگۀ منتامل را انتصاِّ کردند و خود را در ماری وسوسه مرار دادنهد و
البته بیشتر هم تقلب کردند.
آریلی بیان میکند کهه ت زههای کوچهک روکانهۀ مها بهرای اینهتادگی در برابهر
وسوسههاا ما را به وضهایت تهکشهیدگی میرسهاند و درنهایهتا تنهلیم میشهویم .بهه
گفتۀ او دوریکهردن اک وسوسهه بنهیار آسهانتر اک آن اسهت کهه خهود را در ماهری
وسوسه مرار دهیم و بصواهیم مقاومت کنیم.
نقد و بررسی فصل4
ای ادعا که ومتی متز من قی ما خنته یا درگیر یک وفیفۀ شهناختی اسهتا کمتهر بهه
مهار وسوسهها می ورداکدا حمایت تجربی خوبی داردا ولی در یک مورد نمیتوان بها
آریلی همدلی کرد و آنا جایی است که ادعا میکند اگر رهی روک چنهدبار در برابهر
وسوسهها مقاوت کنیما درنهایت متزمان «ته میکشهد» و تنهلیم وسوسههها میشهویم.
شاید ای ودیهده بهیخ اک آنکهه بها «تهکشهیدن متهز» درویونهد باشهدا بهه تهومای کهه اک
خودمان بهعنوان اننان اخ می داریهما مربهوط باشهد؛ اینکهه اساسهاً اک خودمهان تومهف
داریم تا چه انداکه در برابهر وسوسههها مقاومهت کنهیم؟ شهاید ایه منهئلها نق هۀ شکنهت
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مقاومت ما را بهتر ویخبینی کند تا «تهکشیدن متز» .البتهه بها وجهود ایه احتمهالا میتهوان
توصههیۀ آریلههی را مبنههی بههر مرارنگههرفت در ماههری وسوسههه وههذیرفت؛ کیههرا بههههرحالا
مرارگههرفت در ماههری وسوسههههای بیشههترا شکنههت مقاومههت اخ مههی مهها را نزدیههکتر
میکند؛ چه بهدلیل «تهکشیدگی متز» و چه بهدلیل «س

تومف اخ می اک خودمان».

فصل :5چرا با پوشیدن مارک قالبی بیشتر دست به نیرنگ میزنیم؟
آریلیا در ای فصل میخواهد نشان بدهد که ومتی اک نشانهای تقلبهی بهرای لبهاس و
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عینک و ...استفاده میکنیما انگیزش فریبکاری ما بیشهتر میشهود .مها بها فهاهری کهه اک

خودمههان بههه نمههایخ میگههذاریما نهههتنها «ع مههتدهی بیرونههی» مههیکنیما بلکههه
«خودع متدهی» نیز میکنیم؛ یانی نههتنها دیگهرانا بلکهه خودمهان ههم خودمهان را
براساس فاهرمان مضاوت میکنیم.
آریلی ای فرضیه را آکمود که «مها بها ووشهیدن جنسههای تقلبهیا بهه خودانگهارش
غیرمحترمانهتری دست مییابیم و همهی سهبب میشهود کمینهۀ فریبکهاری در مها کیهاد
شود» .او عینکهایی با نشانهای تجاری تهیهه کهرد (برخهی اصهل و برخهی م بهی) و
شرکتکنندگان را سه گروه کرد :به گروه اولا عینک اصل و به گهروه دوما عینهک
دربارش اصالت عینکها چیزی گفته نشد .ویخ اک آکمون به همه فرصهت داده شهده تها
دمایقی اک ای عینکها استفاده کنند .نتایر نشان داد افراد با عینهک اصهلا در آکمهون
ماتریس (وضایت خردک ) کمتر اک همه تقلب کردندا افراد با عینک تقلبهی بیشهتر اک
همه و گروه ناآگاه بینابی بودند .آریلیا در ادامها به یک فرایند ذهنی اشاره میکنهد:
ومتی میدهای اخ می خود را میشکنیما با خود میگهوییم« :بهه جههنم» و در تصلهف
شتاِّ میگیریم.
آریلیا آکمایخ دیگری رراحی میکند :وفیفهۀ نق ههها .در ایه آکمهایخا روی
صفحۀ رایانها مربای فاهر میشود که با خ م ریا دو منمت شده است .ههر بهار بهه
مدت یک مانیها بهرور تصادفیا تادادی نق ه در دو سوی راست و چهپ خه دیهده
میشود .شرکتکنندهها باید با فشردن دکمۀ چپ یا راست اعه م کننهد کهه نقهاط کهدام
ررف بیشتر بوده است .البته آنها بههاکای فشهردن دکمهۀ راسهت وهول بیشهتری میگیرنهد.
بنابرای ا در مواردی که نقاط سمت چپ بیشتر استا آنها به تضاد منافف مبهت میشهوند؛
راستخ را بگویند (دکمه چپ) یا وول بیشتری به دست آورند (دکمه راست)؟
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تقلبی داده شد و اصل یا تقلبی بودن عینکها به ار ع آنها رسیدا اما به گهروه سهوم

آریلیا ای آکمایخ را با آکمون سه حالهت عینهک تکهرار کهرد .نتهایر نشهان داد
کدن عینک تقلبیا افراد را فریبکارتر میکند (دکمۀ راست را بیشتر فشهار میدادنهد).
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نکتۀ جالب ای بود کهه فریبکهاری افهراد بها شهیب م یهم بیشهتر میشهد و بهه نق ههای
میرسید که گویا با خود میگفتند« :به جهنما م کهه تها اینجها تقلهب کهردهاما وهس
بگذار الامل وول بیشتری بهدستآورم».
آریلیا نقخ استفاده اک نشانهای تجهاری م بهی را در بهدگمانی بهه دیگهران ههم
آکمایخ کرد .او به سه گروه اک افراد عینکی (با عینکههای اصهلا م بهی و نهامالوم)
سههؤاالتی دربهههارش رفتهههار دیگهههران داد و اک آنهههها خواسهههت دربهههارش فریبکهههاربودن
آنها مضاوت کنند؛ مث ً اگر کنی بگوید :ببصشید که دیر کردما ترافیهک بهودا شهما
حهرف او را میوذیریهد؟ نتههایر نشهان داد کنههانیکه عینهک م بههی کده بودنهدا بههیخ
اک دو گروه دیگرا به مردم بدگمان هنتند و آنهها را فریبکهار ارکیهابی میکننهد .ایه
منههئله تنههها بههه وسههایل مصههرفی م بههی محههدود نینههت؛ مههدیرانی کههه مههدار
تحصیلی م بی و القاِّ ناروا برای خهود جاهل میکننهدا بهرای فریبکاریههای دیگهر
آمادهترنههد .بهههرورکلیا هههر فریبکههاری و تقلههبا کمینههه را بههرای تقلبهههای بیشههتر
فراهم میکند :شیب لتزنده .بنهابرای ا بایهد بهه اولهی تقلبهها حنهاس باشهیم تها ایه
دومینو ادامه نیابد.
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نقد و بررسی فصل5
نویننده در ای فصل ادعا میکند راب ۀ منهتقیمی بهی اسهتفاده اک نشهانهای تجهاری
تقلبی و میزان تقلهب وجهود دارد .وی ایه راب هه را بهه «خودانگهاره اخ مهی» ویونهد
میدهد .شواهد تجربی وی برای تأیید ای ادعها کهافی بهه نظهر نمیرسهد؛ مهث ً اینکهه
استفاده اک عینک اصلیا تقلب را کاهخ میدهد شاید به «خودانگاره اخ می» رب هی
نداشته باشدا بلکه با کدن چنی عینک گرانمیمتیا شرکتکنندهها متوجه هزینۀ کیهاد
آکمایخ شوند و آن را جدیتر بگیرنهد و همهی سهبب شهود احتمهال وجهود نظهارت
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ونهان را بیشتر بدانند (احتمال کیاد لو رفت )« :اجراکنندگان چنی آکمایخ ورهزینههای

اجاکه نمیدهند ما شرکتکنندهها با تقلبا اعتبار آن را اک بهی ببهریما حتمهاً نظهارت
نامحنوسی وجود دارد».
اکسویدیگرا شاید عینک تقلبی و توجه آگاهانه به تقلبیبهودن آنا اساسهاً مفههوم
«تقلب» را در ذه حاضر کنهد و درنتیجهها در مضهاوتها و رفتارههای شهصص بیشهتر
خود را نشان دهد؛ یانی شاید بتهوان افهزایخ تقلهب در ایه حالهت را بها اسهتاارههای
مفهومی لیکاف بهتر توضی داد تا با مفهوم «خودانگهارش اخ مهی» آریلهی .ربهق نظهر
لیکافا مفاهیم عینی و خارجی در کندگی روکمره (مانند تمیهزی و کثیفهی دسهتها)
( .)Haidt, 2001: p.823لذا ومتی عینک تقلبی میکنیما ناخواستها به تقلب اخ مهی
نیز گرایخ ویدا میکنیم.
فصل :6گولزدن خودمان
آریلیا در ای فصل دربارش ای موضوع سص میگوید که چگونه ومتهی میکوشهیم
دیگران را فریب دهیما دروامف خودمان را هم فریهب مهیدهیم .آریلهی و همکهارانخ
برای سنجخ ای منئلها آکمایخ کیر را ترتیب دادند:
شههرکتکنندگان در ایهه آکمههایخ بایههد بههه سههؤاالت هههوز واسهه میدادنههد.
آکمایشگرانا افراد را در مومایت «امکان تقلب» مرار دادند (واس ورسهخها در وایهان
برگهها ارائه شده بود تا افراد بتوانند به خودشان نمره بدهند) .مشهاهده شهد کهه افهرادا
در مقاینه با سه

وایهها بهه میهزان کمهی تقلهب کردنهد .در مرحلهۀ باهدیا اک همهان

شرکتکنندگان خواسته شد تا توانهایی خهود را بهرای واسه دادن بهه سهؤاالت مشهابه
(مرحلۀ جدید آکمایخا البته بدون دسترسهی بهه واسه ها) تصمهی بزننهد .جالهب ایه

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

در شکلدهی مفاهیم انتزاعی (مانند واکی روح یها ولیهدی بهار ) نقهخ جهدی دارنهد

است که آنها توانایی خود را م ابق با میزان موفقیت به کمک تقلهب تصمهی کدنهدا
نه براساس وامایت (بدون تقلب) .حتی ومتی به عدهای اک آنها گفته شد اگهر توانهایی
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خود را درست تصمی بزننهدا بینهت دالر میگیرنهدا آنهها بهاک ههم توانهایی خهود را
بیشتر تصمی کدند؛ یانی حتهی ومتهی انگیهزش مهالی در میهان بهودا نصواسهتند وامهفبی
باشند .آنها با تقلبکردن در مرحلۀ اول آکمایخا خودشهان را نیهز در کمینهۀ توانهایی
هوز فریب داده بودند و باورشان شده بود که توان هوشی کیادی دارند.
آریلی و همکارانخ در مرحلهۀ باهدیا ایه فرضهیه را آکمودنهد کهه «ومتهی بهرای
موفقیت تقلبآمیزمان نشانگر آشکاری دریافت میکنیم (مدالا لوح تقهدیرا مهدر
و)...ا کمینههه بههرای خههودفریبی دربههارش مابلیتهایمههان بیشههتر میشههود» .آنههها باههد
اک مرحلۀ اول آکمایخ (بها امکهان تقلهب)ا بهه افهراد مهدرکی دال بهر موفقیهت دادنهد.
دریافههت همههی مههدر

سههبب شههد آنههها توانههایی خههود را بههرای مرحلههۀ دوم

آکمایخ اغراقآمیزتر ارکیهابی کننهد (حتهی بها وجهود انگیهزش مهالی بهرای وامهفبینی)؛
یانی با وجود یک نشهانه کهه دسهتاوردهای دروغهی مها را یهادآوری میکنهدا کمینهۀ
خودفریبی ما کیاد میشود.
در آکمایخ بادیا آریلی سای کرد با روشیا جلوی خهودفریبی افهراد را بگیهرد.
او آکمون هوز را با رایانه اجرا کرد .ای بار افراد برای آشکارشدن واس ها باید دائهم
موس را به منمت وایی صفحه میبردند (امدام آگاهانهه و اختیهاری بهرای تقلهب) .بها
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همی میزان تتییر در آکمایخا مالوم شد که افراد باک هم در مرحلۀ اول تقلب کردنهد
ولی برای مرحلۀ دوما توانایی خود را کیاد تصمی نزدند (یانهی متوجهه شهدند بصشهی
اک تواناییشان محصول تقلب است).
نقد و بررسی فصل6
آریلی در ای فصل ت ز میکند با ارائه شواهد تجربی نشان دهد هنگامیکه درگیهر
فریب دیگران دربارش توانایی خودمان میشویما خودمان هم فریب میخوریم .به نظهر
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میرسد آکمایخ وی برای حمایت اک فرضیهاز بننده است.

نکته ای که نباید در ای موضوع فراموز کردا ای است که ای نهوع خهودفریبیا
وامااً بر توانایی افراد میافزاید؛ بهعبارتدیگرا خودفریبی ما در کمینۀ خودکارآمهدی
وامااً تا حدی کارآمدی ما را کیاد میکند (لنهلیا  :1391ا .)178شهاید افهراد ایه
منأله را بهصورت ناهشهیار در

کهرده باشهند و سهوگیری مثبهت آنهها در ارکیهابی

کارآمدی خودا چندان هم خ ها نباشهد و تها حهدودی وامایهت داشهته باشهد .بنهدوراا
تفنیر ع ئم فیزیولوهیکی را اک جمله منهابف خودکارآمهدی مارفهی میکنهد (کهری ا
 :1384ا) 270؛ یانهی اگهر افهراد بتواننهد ع ئهم فیزیولهوهیکی (ماننهد تاهرق مبههل اک
تارق را نشهانۀ گرمشهدن بهرای منهابقه بداننهدا نهه اضه راِّ وهیخ اک منهابقه  -واماهاً
خودکارآمدی آنها کیاد و عم ً کمینۀ روانی افزایخ کارآمدی فراهم میشود.
فصل :7خالقیت و ریاکاری؛ همۀ ما داستانپردازیم
آریلی در ای فصل مصد دارد راب ۀ میان خ میهت و فریبکهاری را نشهان دههد .او در
آخر فصل به ای نتیجه میرسهد کهه افهراد خه ق آمهادگی بیشهتری بهرای فریبکهاری
دارند .آریلی برای واس به ای سؤال که «چه عاملی موجب میشهود باضهی اک افهراد
به فریبکاران ماهری تبدیل شهوند؟» بهه م الاههای اشهاره میکنهد کهه رهی آن بصهخ
مدامی متز  12دروغگوی بیمارگونه با متز  21نفر اک افراد عادی مقاینهه شهد .تفهاوت
چنی بود:
 مادش خاکنتری (خود نورونهای متزی) در دروغگویان بیمارگونها  %14کمتر بود؛
مادش سفید (مداربندی میان نورونها) در دروغگویان بیمارگونها  %26-22بیشتر بود.
بهههههعبارتدیگرا دروغگویههههان بیمارگونههههها امکههههان ارتبههههاطدادن م الههههب

معیفر و نالر یا  :ششت شیاۀ ردا ارخ؛ چ رنه به هی س اروغ مر گردیمی به ودژه خرامان

منابقه ورکشی) را بهگونهای تفنیر کنند که مؤید کارآمدی کیاد آنهها باشهد  -مهث ً

مصتلههف را بیشههتر داشههتند و بهههراحتی میتواننههتند بهها ویونههددادن امههور مصتلههف بههه
هم داستانسرایی کنند.
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آریلهههی و همکهههارانخ آکمایشهههی ترتیهههب دادنهههد تههها ابتهههدا میهههزان خ میهههت
شههرکتکنندگان را بنههنجند و باههدا آنههها را در وضههایت وفیفههۀ نق هههها (آکمههون
تشههصیص نق ههههای چههپ یهها راسههت خ ه م ههری مربههف) مههرار دادنههد .افههرادی کههه
اک خ میت بیشتری برخوردار بودندا بیشتر تقلب کردند .آنگاه آریلهی ایه فرضهیه را
آکمههود کههه شههاید خ میههت موضههوعیت نههداردا بلکههه عامههل «هههوز» اسههت کههه
هم خ میت کیاد و هم فریبکاری بیشتر را توجیه میکند .او آکمایشی ترتیهب داد کهه
هههم ههههوز و ههههم خ میهههت شههرکتکنندگان را میسهههنجید و باهههدا آنهههها را در
ماری آکمایخ اصلی مرار دادند .یافتهها نشان داد خ میت راب ۀ منهتقیمی بها میهزان
فریبکاری داردا اما هوز نه.
آریلی آکمایشی را در یک کافیشاپ اجرا کرد تا به ای ورسخ واسه دههد :آیها
عامل «انتقامجویی» می تواند فریبکاری را افزایخ دهد؟ به افراد حاضر در کافیشهاپ
یک آکمون هوز دادند تا با حلکردن آنا ونر دالر بگیرند .آکمایشهگرا ومتهی وهول
شرکتکنندهها را میدادا عمداً نه دالر مهیداد و چنهان رفتهار میکهرد کهه حواسهخ
نینههت .آکمایشههگران میخواسههتند ببیننههد چنههد نفههر بقیههۀ وههول را وههس میدهنههد .ایه
آکمهایخ در دو وضهایت اجهرا شهد :الههف) عهدمناراحتی؛ ِّ) نهاراحتی (بابهت رفتههار
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بیادبانههه سههاختگی اک رههرف آکمایشههگر) .نتههایر نشههان داد شههرکتکنندگانی کههه اک
آکمایشگر دلصوری داشهتندا در مقاینهه بها شهرکتکنندگان دیگهرا بیشهتر دسهت بهه
فریبکاری کدند (بقیه وول را وس ندادند).
آریلههی و همکههارانخا در ادامههها ایه فرضههیه را بههه آکمههایخ گذاشههتند کههه اگههر
شرکتکنندگان در مالبهای ذهنی خ مانهتر درگیر شهوندا سه

فریبکهاری آنهها

افزایخ مییابد .آنهها مبهل اک اجهرای وفیفهۀ نق هههاا اک شهرکتکنندگان خواسهتند
جم ت بههم ریصته را مرتب کنند .جم ت گروه آکمونا شهامل کلمهاتی مربهوط بهه
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خ میت بود (بدیفا خ قا نوا فکرا و)...ا ولهی جمه ت گهروه نظهارت چنهی نبهود.

نتایر نشان داد گروهی که ذهنشان با واهههای مرتب با خ میت درگیر شهده بهودا در
وفیفۀ نق هها بیشتر تقلب کردند.
آریلی برای سنجخ راب ۀ خ میت و فریبکاری به سهرا کارمنهدان یهک سهاکمان
رفت و متوجه شد کارمندانی که در مومایهت شهتلی خهود بهه خ میهت بیشهتری نیهاک
دارندا در مقاینه با کنانیکه مومایت شتلی آنهها بهه خ میهت چنهدانی نیهاک نهداردا
کمینۀ فریبکاری بیشتری دارند.

نویننده در ای فصهلا بهر راب هۀ مثبهت میهان خ میهت و فریبکهاری تأکیهد میکنهدا
امهها یههان لنههلی سههه توانههایی شههناختی را بههرای موفقیههت در دروغگههویی الکم داننههته
است :ذه خوانی (نظریۀ ذه )ا عملکرد اجرایی و تصیل (لنهلیا  :1391ا.)40-35
بههه نظههر میرسههد ایهه مجموعههها همبنههتههای روانشههناختی دروغگههویی را بهتههر
مارفی میکند.
اک دیگر ادعاهای نویننده ایه اسهت کهه حهس انتقهامگیری کمینهسهاک فریبکهاری
بیشتر میشود؛ یانی اگر احناس کنیم کنی لدینی به مها داردا بها وجهدان راحهتتری
امدام به فریفت او میکنیم .ای ادعای نویننده خ ها نینهتا امها منهأله گنهتردهتر اک
ای است .در آکمایشی شرکتکنندش الف باید میهزان رنجهی را کهه شهرکتکنندش ِّ
متحمل میشودا تایی کند (مث ً میزان تندی سنی کهه بایهد بصهورد تها وهول بگیهرد).
نتایر آن آکمایخ با یافتههای آریلهی همخهوانی دارد (انتقهامجوییا رنهر تحمیلهی را
افههزایخ میدهههد) .در مرحلههۀ دوم آکمههایخا آکمایشههگر مبههل اک شههروع آکمههایخا بهها
شرکتکنندش الف احوالورسی گرمی میکند (ابهراک محبهت مصتصهر) .همهی منهأله
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نقد و بررسی فصل7

سههبب کههاهخ حههس انتقههامجویی آنههها شههده و رنههر کمتههری بههرای نفههر ِّ در نظههر
میگیرند (سیلواا  :2011منهمت .)16نکتهۀ جالهب ایه اسهت کهه محبهت آکمایشهگر
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موجب کاهخ اعمال رنر در شصص دیگهر میشهود .ایه یافتهه نشهان میدههد شهاید
عامل اصلیا حس انتقامجویی نباشهدا بلکهه «حالهت ذهنهی» ( )Mental moodباشهد.
ومتی کنی با جنارت با ما رفتار میکندا ما را در حالت ذهنی منفی و خشهونت مهرار
میدهدا ولی ومتی کنی به مها محبهت میکنهدا حالهت ذهنهی مها را تتییهر میدههد و
همههی سههبب میشههود خشههونت را کنههار بگههذاریم (ولههو در مبههال افههرادی غیههر اک
محبتکننده).
فصل :8دغلکاری در نقش عفونت؛ چگونه به میکروب ریاکاری آلوده میشویم؟

آریلی در ای فصلا ای منئله را بررسی میکند که آیا فریبکاری منری است یا نهه؟
ومتی در محی ی مرار میگیریم که میکهروِّ «بیاخ مهی» در آن کیهاد اسهتا بیشهتر
احتمال دارد که مرتکب بیاخ می شهویم .هنگامیکهه کهار خ هایی مهیکنیما سهای
مههیکنیم اررافیههان مهها هههم آن کههار را انجههام دهنههد؛ کیههرا در ایه صههورتا رفتههار مهها
وذیرفتنیتر میشود.
آریلی برای سنجخ تأمیر فریبکاری افراد در فریبکاری دیگرانا آکمایشی ترتیهب
داد .او آکمایخ ماتریس را با افزودن یک عنصر اجتماعی اجرا کرد :واکتی حهاوی ده
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دالر بههمراه واسصنامه به شرکتکنندگان دادند تها باهد اک حهل ماتریسههاا برحنهب
تاداد جواِّ صحی ا دستمزدشهان را بردارنهد (وضهایت خهردک ) و بقیهه وهول را بهه
آکمایشگر بدهند .در ای میان دیوید (همکار آکمایشگر) بهوضوح تقلب کهردا یانهی
در کمانی اند

مدعی حل همۀ ماتریسها شد و ایه را بها صهدای بلنهد اعه م کهرد.

همه متوجه شدند که او تقلب کرده استا ولی آکمایشگر هیچ واکنخ ویهژهای نشهان
نداد و کام ً خوننرد بود (وضایت ملیداف) .نتایر نشان داد شرکتکنندههای دیگهر
نیز بیشتر اک وضایت خردک عادی تقلب کردند .دربارش علهت رفتهار شهرکتکنندهها
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دو احتمال وجود دارد:

الههف) رفتههار دیویههدا بههه دیگههران نشههان داد احتمههال لههو رفههت کههم اسههت (توجیههه
منابصه)؛
ِّ) رفتار دیوید به دیگهران نشهان داد تقلهب اک نظهر اجتمهاعی وذیرفتهشهده اسهت
(تتییر هنجارها).
برای تقویت یکی اک ای احتمالهاا آکمایخ دیگهری انجهام شهد .در ایه مرحلهها
دیوید آشکارا تقلب نکردا اما در آغاک آکمهون بها صهدای بلنهد اک آکمایشهگر ورسهید:
«آیا میتوانیم به شما بگوییم همۀ سؤاالت را حل کهردهایم و همهۀ وهول را بهرداریم و
جواِّا به شرکتکنندگان ارمینان دادند که امکان لو رفهت وجهود نهدارد (وضهایت
ورسخ) .در ای وضایتا تنها احتمال الف برمرار است .نتهایر نشهان داد افهراد نههتنها
کمتر اک وضایت «ملیداف» تقلب کردندا بلکه کمتر اک وضایت خهردک عهادی ههم
تقلب کردند؛ بدی ترتیبا احتمال ِّ تقویت شد.
مرحلۀ بادی آکمایخ ملیدافا در دانشهگاه «کهارنگی ملهون» انجهام شهد .دیویهدا
ویراه دانشگاه رمیب کارنگی ملون را ووشید (وضایت ملیداف غیرخودی) .در ایه
وضایتا دیوید یک غیرخودی تلقی میشد .نتایر نشهان داد رفتهار تقلهبآمیز اوا بهر
رفتار دیگران تأمیر عکس داشت؛ یانی ومتی فرد فریبکارا غیرخودی تلقهی میشهودا
رفتار او دیگران را کمتر تحت تأمیر مرار میدهد.
آر یلی در وایان فصلا راهکاری برای کاهخ تصلفات اخ می ویشنهاد میکند که

بر ایهده «ونجرهههای شکنهته» (مقالههای اک جهرج کلینه

و جیمهز ویلنه در )1982

استوار است .براساس ای نظریها در محلههای ورخ ر شهرا اگر افرادا ساختمانی را بها
چند ونجرش شکنته ببینندا وسوسه میشهوند بقیهۀ شیشهههای آن را ههم بشهکنند .وهسا
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برویم؟» آکمایشگر واسه داد« :ههر کهاری کهه میخواهیهدا بکنیهد» .بها ایه سهؤال و

برای کاهخ جرم و خرابکهاری بایهد اولهی ناهنجاریههای کوچهک را رفهف کهرد تها
موجب خرابکاریهای بیشتر نشوند (شیشههای شکنته کودتهر تاهویض شهوند) .بهرای
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کاهخ تصلف اخ می نیز باید با اولی تصلفههای کوچهک مقابلهه کهردا مصصوصهاً
اگر ای تصلف اک سوی کنانی صهورت میگیهرد کهه بیشهتر در ماهری دیهد جاماهه
هنتند (ستارههاا سیاستمدارانا کارمندان دولت و.)...
نقد و بررسی فصل8
آریلی برای اینکه نشان دهد عامل مؤمر در وضهایت «مهیداف» کمبهودن احتمهال لهو
رفت نینتا وضایت ورسخ را رراحی کهرده و کهاهخ میهزان تقلهب را بیهانگر ایه
میداند که احتمال لو رفت عاملی جدی در تقلب نینت .اما شاید ای ادعا کودهنگهام
باشد؛ چه بنا افراد در وضهایت ورسهخا بیشهتر بهه مهاجرا مشهکو

شهوند و احتمهال

دهند که نظارت نامحنوسی درکار است:
«چه کنی حاضر است یافتههای وژوهخ خود را ناماتبر کنهد و بهه شهرکتکنندهها
اجاکش تقلب گنترده بدهد؟!»

یادمان باشد که آنها تصور میکنند موضوع آکمایخا سنجخ هوز اسهت .بررسهی
ای احتمال نیاکمند رراحی آکمایخهای دیگری است.
آریلهههی مهههدعی اسهههت ومتهههی فهههرد فریبکهههارا خهههودی تلقهههی میشهههودا رفتهههار
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

او سهههبب جابههههجایی مرکههههای هنجهههاری میشهههود و تقلهههب را بهههرای دیگهههران
راحتتر میکندا اما اگر او «غیرخودی» تلقی شودا اتفاماً رفتارز میهزان صهدامت را
در دیگهههران افهههزایخ میدههههد .شهههاید بتهههوان ایههه منهههئله را بههها روحیهههۀ «تقابهههل»
بهتههر توضههی داد .درسههت اسههت کههه فریبکههاری «غیرخههودی» تقلههب مهها را کههاهخ
میدههههدا ولهههی منهههئله ایههه اسهههت کهههه اگهههر او بیشهههتر صهههدامت میورکیهههدا مههها
چه رفتاری داشتیم؟
آیا تقابلا ما را به فریبکارتر شدن میکشاند؟ یانی گویها مها خواههان مرکبنهدی بها
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«غیرخودی» هنتیم؛ اگر او فریبکاری خود را به نمایخ بگذاردا ما صادقتر میشهویم

و اگر او صدامت خود را به نمایخ بگذاردا ما فریبکارتر میشهویم .ای کهاز آریلهی
برای حالت دوم نیز آکمایشی ترتیب میداد.
فصل :9دغلکاری همیارانه؛ چرا دو سر حتماً بهتر از یکی نیست؟
در ایهه فصههلا ایهه سههؤال بررسههی میشههود کههه ومتههی دیگههران اک فریبکهههاری
مههها نفهههف میبرنهههدا آیههها بیشهههتر فریبکهههاری مهههیکنیم؟ اننهههانها انگیهههزهای بهههرای
خیررسانی به دیگران دارند (سودمندی اجتماعی) .البته انگیزههای خودگرایانه هم در
آریلی و همکارانخ آکمایشی ترتیب دادند :آکمایخ ماتریس (وضایت خهردک )
بهههرههور گروهههی انجههام شههد؛ هههر گههروه شههامل دو نفههر بههود و هههرکس بههه تنهههایی
ماتریسههها را حههل میکههردا امهها دسههتمزد میههان آنههها تقنههیم میشههد .البتههه در
ننصۀ اول آکمایخا دو نفر فرصت آشنایی با هم را نداشتند (وضهایت گهروه ناآشهنا).
نتههایر نشههان داد هنگامیکههه شههرکتکنندگان فهمیدنههد هههم خودشههان اک تقلههب
سود میبرند و ههم دیگهریا بیشهتر تقلهب کردنهد (انگیهزش سودرسهانی بهه کنهی کهه
حتی او را نمیشناسیم).
در ننصۀ دوما همگروه هر شهرکتکننده نهافر رفتارههای اوسهت (وضهایت نهافر
هم گروه ناآشنا) .همی نظارت (حتی اک سوی کنی که ناآشناست و اک تقلب ما سهود
میبرد) سبب شد تقلب به صفر برسد (درستکاری کامل).
در ننهصۀ سهوما فرصهتی داده شهد تها دو نفهر آشهنایی و صهمیمیتی حاصهل کننههد.
البتههه هنگههام حههل مههاتریسا نههافر کههار یکههدیگر بودنههد .در ایهه وضههایتا تقلههب
بیشههتر اک وضههایت ناآشههنا بههود .یانههی صههرف آشناشههدنا امههر باکدارنههدگی نظههارت
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میان است.

را اک بی برد.
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در ننههصۀ چهههارما آکمهههایخ رههوری رراحههی شهههد کههه اک تقلههب هریهههک اک
شهرکتکنندگان فقه همگهروهخ سههود میبهرد .در ایه وضهایتا تقلههب بیشههتر اک
وضایتی بود که خود شصص هم سود میبرد.
نتیجۀ کلی :ومتهی افهراد گروههی کهار میکننهدا لزومهاً میهزان فریبکهاری کهاهخ
نمییابدا بلکه کنانیکه بیشتر دلمشتول همکاران خود هنتندا بیشتر تقلب میکنند.
آریلههی در انتهههای فصههلا ای ه سههؤال را بررسههی میکنههد کههه چگونههه میتههوان
ضههم بهرهمنههدی اک کههار گروهههیا بههر فریبکههاری غلبههه کههرد؟ او ویشههنهاد اولیههه
«افههزایخ نظههارت» را م ههرح میکنههد و ماتقههد اسههت براسههاس یافتههههای اوا ایهه
راه کههههافی نینههههت؛ راه مناسههههبا جلههههوگیری اک آشههههنایی نههههافران بهههها افههههراد
تحتنظارت است.
نقد و بررسی فصل9
مبحث ایه فصهلا درو «نوعدوسهتانه» اسهت .انگیهزش نوعدوسهتی مها سهبب میشهود
بههرای درو هههایی کههه سههودز بههه دیگههران میرسههدا انگیههزش بیشههتری داشههته باشههیم
تههههها بهههههرای درو ههههههای خودخواهانهههههه .در «هنهههههدبو

رشهههههد اخ مهههههی»
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(( )Handbook of Moral Developmentویراسههت  )2013درای بههاره م ههالبی
آمههده اسههت و بههه یافتههههایی اشههاره شههده کههه بهها یافتههههای آریلههی همسههو اسههت
( .)Evans and Lee, 2013: p.385بنههیار مناسههب بههود در کنههار دوگانههه «درو
خودخواهانههه» و «درو نوعدوسههتانه» (درو آبههی)ا نههوع سههومی هههم بههرای درو
در نظر گرفته میشد« :درو حقرلبانه» .گاهی افرادا نه بهرای کنهب منهافف نامشهروع
برای خود و نه برای خیررسانی به دیگرانا بلکه برای رسیدن به حهق خهودا دسهت بهه
فریبکهاری میکننهد؛ مهث ً بهرای گهرفت حهق خهود بهه ماضهی دادگهاه رشهوه ویشههنهاد
می کنند .شاید بتوان ادعا کرد اک نظر ودیدارشناختی (اک منظر ذهنیت خود افهراد) ایه
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نههوع دروغگههویی اک دو نههوع دیگههر فراوانههی بیشههتری دارد؛ یانههی بیشههتر افههراد بهها

ایه تصههور کهه بههرای گهرفت حههق مشههروع خهود مجبورنههد درو بگوینهدا امههدام بههه
ای کار میکنند.
فصل :10پایانی نیمهخوشبینانه؛ آدمها به اندازۀ کافی دغلکاری نمیکنند!
آریلههی در فصههل آخههر کتههاِّا بههه جمفبنههدی م الههب فصههول ویشههی میوههرداکد .او
می گویههد در کمینههۀ فریبکههاری بهها دو نههوع انگیصتههار مههواجهیم :کنههب سههود و حفههو
تصویری که اک خود بهعنوان اننان اخ می داریم .تا هنگامیکهه کمهی تقلهب کنهیما
هرچند فریبکاران بزرگا خنارتهای کیادی وارد میکننهدا فریبکهاران خردهوها
(که همۀ ما میتوانیم باشیم)ا درمجموع خنارات بیشتر بهبارمیآورند .عواملی کهه در
میزان تقلب تأمیر دارندا عبارتند اک:
افزاینده :توانایی دلیلتراشی (مصههبافی)ا تضهاد منهاففا تهکشهیدن متهزا خ میهتا
کار غیراخ می (شیب لتزنده)ا سود بهردن دیگهران اک تقلهب مهاا مشهاهدش فریبکهاری
دیگههرانا فرهنگههی کههه مثالهههای فریبکههاری را ارائههه میکنههدا کاالهههای م بههیا
یادآورهای دستاوردهای دروغی ماا غیرمنتقیم بودن منافف فریبکاری.
کاهنده :مولدادنا امضاکردنا یادآورهای اخ میا نظارت.
بیامر :مقدار وولی که بهدستمیآیدا احتمال گیر افتادن.
آریلی در وایان کتاِّ اشاره میکند که برای مهار فریبکهاری نبایهد اننهان را فقه
موجودی عق نی تصهور کنهیم (مابهد خردمنهدی لرکیهده اسهت)ا بلکهه بایهد بها فههم
نابصردیهای اننانا به باکرراحی ساختارها همت گماریم.
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Abstract
"Behind the Hypocrisy" is the title of a book by Dan Ariel. In this
book, Ariel has tried to show by empirical evidence that "the simple
rational model of crime" cannot properly explain our deceptive
behaviors. According to this model, individuals in each situation are
victimized according to rational analysis and cost-benefit calculation.
The individual measures the profits and losses from committing the
criminal act and measures it if the profits outweigh the losses. Ariel
believes that cost-benefit calculations, along with our image of
ourselves as moral people, determine the extent of our deception.
Cost-benefit calculation calls for maximum deception, but we deceive
ourselves so much that our moral image is not distorted. The factor
that causes us to keep our moral image while being deceived is
"storytelling." Storytelling helps us to justify our deception and to
escape some sort of conflict with conscience. In the present article, we
have attempted to critique the author's claims while presenting a
summary of the content of the book. Ariel's numerous experiments to
prove his idea succeed in criticizing the simple rational model, but
they are not sufficient to prove his model; However, some of his subclaims have been well supported by these experiments.
Keywords
Book Review, Behind the Hypocrisy, Dan Ariel, Deception, Lies.
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Abstract
Undoubtedly, lies are one of the most important moral evils and there
is honesty and truth in front of them. Always, both in the Eastern and
the Western worlds, many thinkers (both religious and non-religious
ideologues) have regarded honesty as a human truth, defended it, and
in their moral exhortations, have forbidden their followers from lying.
However, extensive research has been conducted with various
religious, philosophical and epistemological, sociological and
psychological approaches to the concept of falsehood and numerous
arguments have been put forward. What we are talking about in this
article is the concept of falsehood from the point of view of Western
and Islamic scholars and the proof that both views are consistent about
this concept. This dialogue, by way of comparative approach, shows
that, with the evolution of the twentieth century in the sense of
falsehood, both Westerners and Islamic scholars have not considered
the intention of deception to be a falsehood. Westerners have resorted
to the word "reporting" and Islamic scholars have used the word
"news / reporting" to substantiate their claim. What the two
viewpoints have in common is that both words and their semantic
explanations of falsehood, the concepts of joke, joke, humor, and
theater, are well beyond the semantic scope of the lie.
Keywords
concept, falsehood, deception, honesty, joke.
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Abstract
Nowadays, due to the extent of the role of mass media and its specific
function in shaping public opinion as well as in the context of the ethical
deviations of the activists in this field, providing a proper framework for
media research based on ethical honesty and realizing media health
seems essential. In addition, the media affects not only affect individual
people, but also their doctrines and practices also affect the relationships
among individuals. The normative attributes of the media for promoting
ethical honesty, lend themselves to ethical principles derived from the
worldview and value system of Islam, including the must-do's and don'ts
of professional mission that outline the mainstream media charter for
media scholars. In addition to explaining the concept and importance of
the ethical integrity and fundamental assumptions of the normative
system of Islam in media health, the author of this paper intends to
incorporate national media's must and should (or ethical requirements)
into the integrity and fulfillment of media health as a formal prerequisite
for research. Enumerate. The research method in this paper is descriptiveanalytical, with an applied approach based on library studies. The most
important result of this study is that attention to the use of the correct
media charter indicates that first of all, there must be a reasonable
purpose in using and utilizing the media properly and the audience must
always be mindful of their physical, mental and moral health. Secondly, it
is logically imperative that media policy-making must be in line with the
country's cultural and ethical strategy in order to be effective and efficient in
achieving sustainable moral integrity. Therefore, cultural literacy-based
media literacy and social literacy education is needed for all segments of the
community, media audiences, and executives in this field.
Keywords
Ethics, Ethical Integrity, Media, Norm, Normative Indicators, Media
Health.
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Abstract
Falsehood is a widespread phenomenon, despite its intense disgust.
What motivates people to lie? What are the cognitive correlates during
and after lying? What are the backgrounds for lying and how can it be
prevented? This research, from a psychological perspective, seeks to
answer the above questions. The results of psychological studies show
that people with different motivations commit lies. These motives can
be presented in the form of material or psychological benefits to the
individual or to others; material interests such as money and other
tangible benefits such as obtaining a job, and psychological benefits
such as avoiding embarrassment, respecting politeness, and not
hurting others' feelings. From the cognitive point of view, people need
more cognitive effort when lying (as opposed to being truthful), and
sometimes believe in their own lie after lying. Subjects such as
inappropriate environments and misconceptions contribute to the
formation of lies. Dealing with lies requires two cognitive and
practical steps; first, by studying the phenomenon, we gain a proper
understanding of it, and in the second step, we avoid barriers such as
creating moral reminders in tempting situations. The result of this
research is psychological studies on lying. Accordingly, the present
research is based on the documentary method and takes a descriptive
or analytical form accordingly.
Keywords
lying psychology, lies motivation, lying cognitive processes, ways of
reducing lying
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Honesty In The Field Of Religious Preaching; Examining Some
Ethical Challenges
Mahdi Fasihi Ramandi
Abstract
Undoubtedly, the most important function of the religious preaching is
to deliver the faithful message to the religious community honestly.
This function sometimes faces ethical challenges or dilemmas, placing
the sum at the cost of two or more ways of making ethical decisions.
This article aims to address some of the most important challenges of
honesty in the field of religious preaching. To this end, the most
important texts and resources written on the promotion of religion
were referred to, and their content analyzed qualitatively. The findings
of this study showed that honest advertising is sometimes at odds with
the personal interests of the preachers, sometimes attracting maximum
audiences jeopardizes the honesty of the preaching, sometimes
weakening the merits and qualifications of the preacher. The mission
of religion can also be one of the reasons for the lack of integrity in
the promotion of religion.
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Abstract
Truth as one of the great values of human morality, has been endorsed
in different cultures, and regardless of national, religious, and cultural
beliefs, it has been a concern for ethics advocates of all kinds. In the
meantime, educational approaches to institutionalizing truthfulness
have been important, albeit somewhat ambiguous. The present article
seeks to establish the relationship between truth and education from
two different perspectives. From the first perspective, education is
done in order to gain the goal of truth and seeks to achieve
truthfulness as the objective of education. From the second
perspective, truthfulness, as a systematic norm, seeks to organize
educational thinking and practice in a way that is consistent with
reality. In the first section, seven strategies for institutionalizing
truthfulness have been proposed, some of which focus on organizing
the education space and some on the person who is educated. These
tactical strategies include creating a safe psychological environment,
modeling truthfulness, reinforcing truth-seeking and relying on
evidence, reinforcing moral sensitivity to lies, and reinforcing moral
reasoning. The second section also discusses the two metaphors of
education as metaphors far from reality, and the unbalanced
interaction is a realistic description of the teacher-trainee relationship.
Keywords
Education, Truthfulness, Ethical Climate, Pattern, Reasoning,
Evidence.
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