هیأت مشاوران:
احمد پاکتچی ،دانشگاه امام صادق (ع)
مجید معارف ،دانشگاه تهران
احد فرامرز قراملکی ،دانشگاه تهران
مسعود آذربایجانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران
سلیمان خاکبان ،دانشگاه قم
ولیاهلل نقی پورفر ،دانشگاه قم
فریمان ابراهیم زاده ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
شماره استاندارد بینالمللی۳۳۲۷-۲۳۸۳:
سال دوازدهم /شماره اول /بهار و تابستان 1400

این فصلنامه در پایگاههای زیر نمایه میشود:
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
www.isc.gov.ir

پایگاه مجالت نور

www.noormags.com

بانک اطالعات نشریات کشور

www.magiran.com

صاحب امتیاز :جهاد دانشگاهی
مدیرمسئول:محمدحسینحسنی
سردبیر :باقر غباری بناب
مدیر داخلی :محمد پارسائیان
مدیر اجرایی :محمد حسین اخوان طبسی
هیأتتحریریه:
محمدعلی مهدوی راد ،دانشیار ،دانشگاه تهران
محمدعلی رضاییاصفهانی ،استاد جامه المصطفی العالمیه
(س)
فتحیه فتاحیزاده ،استاد ،دانشگاه الزهرا
علی نصیری ،استاد ،دانشگاه علم و صنعت ایران
قاسم فائز ،استاد ،دانشگاه تهران
محسن قاسمپور ،دانشیار ،دانشگاه کاشان
(ع)
عباس مصالییپور یزدی ،دانشیار ،دانشگاه امام صادق
سید محمد علی ایازی ،استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی
حسینعلی قبادی ،دانشیار ،دانشگاه تربیت مدرس
علی منتظری ،استاد پژوهش ،جهاد دانشگاهی
فرزانه مفتون ،استاد پژوهش ،جهاد دانشگاهی
فرانک فرزدی ،دانشیار پژوهش ،جهاد دانشگاهی
ژیال صدیقی ،استاد پژوهش ،جهاد دانشگاهی
گرافیست:علیرضاعبادی
چاپ و صحافی :انتشارات جهاد دانشگاهی
قیمت140000:ریال

مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری
www.srlst.com

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی
www.sid.ir

پایگاه اطالعرسانی سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
www.iska.ir

مطالــب منــدرج در مقــاالت نمایانگــر آرای نویســندگان اســت و ایــن مجلــه مســئول
آراء و نظــرات منــدرج نمیباشــد.
نویســندگان محتــرم میتواننــد مقــاالت خــود را بــه آدرس /http://www.jiqs.ir
بــرای داوری و چــاپ بارگــزاری کنند.
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راهنماينويسندگان
دوفصلنامــه تخصصــی «پژوهشهــای میانرشــتهای قــرآن کریــم» در راســتای منویــات مقــام معظــم
رهبــری (مــد ظلــه العالــی) بــه منظــور اشــاعه و گســترش مطالعــات میانرشــتهای در زمینــه قــرآن و ایجــاد
بســتری مناســب بــرای کاربــردی کــردن مفاهیــم ،فرهنــگ و پژوهشهــای قرآنــی در ســطوح مختلــف
ســازمانها و مؤسســات و همچنیــن انتشــار نتایــج پژوهشهــای میانرشــتهای قــرآن کریــم بــه همــت
ســازمان قرآنــی دانشــگاهیان کشــور (جهــاد دانشــگاهی) پایهریــزی و راهانــدازی شــده اســت.
راهنماي نويسندگان مقاالت
دو فصلنامــه تخصصــي پژوهشهــاي میانرشــتهای قــرآن كريــم وابســته بــه ســازمان قرآني دانشــگاهیان
كشــور (جهــاد دانشــگاهي) اســت .ايــن نشــريه در قالــب دوفصلنامــه و بــه زبــان فارســي ،منتشــر میشــود
و در برگيرنــده مقــاالت مرتبــط بــا تمــام گرايشهــاي میانرشــتهای قرآنــي اســت .عالقهمنــدان،
پژوهشــگران و صاحبنظــران محتــرم میتواننــد مقــاالت خــود را بــه آدرس فصلنامــه ارســال کننــد تــا
پــس از بررســي و تأییــد داوران در نوبــت چــاپ قــرار گيرنــد .عــدم رعايــت اصــول مذكــور ،موجب عدم
پذيــرش يــا تأخيــر در مراحــل بررســي علمــي ،چــاپ و انتشــار مقــاالت دريافتــي خواهــد شــد.
تعهدات
نويســنده مقالــه و در صــورت گروهــي بــودن ،نويســنده پاســخگو ،بايــد تعهــد کنــد كــه مقالــه ارســالي
تاكنــون در هيــچ نشــريه علمــي ديگــري منتشــر نشــده اســت و همزمــان بــا ايــن نشــريه بــه نشــريه ديگــري
ارائــه نخواهــد شــد .مســئوليت علمــي مطالــب نيــز به عهــده نويســنده يا نويســنده پاســخگوي مقاله اســت.
اصول و معيارهاي كلي
 -1تمامــي مقــاالت بايــد بــه زبــان فارســي بــوده و در نــگارش آنهــا ،آييــن نــگارش فارســي كام ـ ً
ا
مراعــات شــود ،در مــورد بــه كار بــردن اصطالحــات علمــي ،در صــورت وجــود معــادل فارســي پذيرفتــه

شــده ،ترجمــه اصطــاح و بالفاصلــه اصــل اصطــاح در داخــل پرانتــز آورده شــود ،در غيــر ايــن صورت،
ذكــر اصــل اصطــاح كافــي اســت.
 -2فصلنامــه در رد يــا قبــول و اصــاح مقــاالت آزاد اســت و در صــورت لــزوم ،نظــرات اصالحــي و
مشــورتي خــود را بــه اطــاع نويســنده يــا نويســندگان میرســاند.
مقــاالت دريافتــي و ملحقــات آنهــا در دفتــر فصلنامــه ،بايگانــي نمیشــود و در هــر صــورت ،مســترد
نخواهــد شــد( .الزم بــه ذكــر اســت كــه مقالــه نمیبایســت از  30صفحــه متعــارف  A4تجــاوز کنــد).
تنظيم بخشهای مختلف مقاله
در تنظيم و نگارش قسمتهای مختلف مقاالت ارسالي ،بايد ترتيب زير مراعات گردد:
صفحه اول شامل موارد زير است:
عنــوان كامــل مقالــه بــه فارســی و انگلیســی بايــد در برگيرنــده موضوع مقاله باشــد .بــرای عنوان فارســی
قلــم ( ،)B Zarســایز  13ضخيــم و بــرای عنــوان انگلیســی قلــم ( )Times News Romanســایز  12ضخیــم
بــه کار برده شــود.
نــام و نــام خانوادگــي نويســنده يــا نويســندگان ،رتبه علمــي -در صــورت دارا بودن ســمت دانشــگاهي-
كــه بايــد بالفاصلــه پــس از عنــوان مقالــه آورده شــود (جهــت دسترســي ســاير محققيــن بــه نويســنده
 E-mailو نشــاني نويســنده پاســخگو ،شــامل نشــاني كامــل پســتي ،شــماره تلفــن ،نمابــر و مقالــه).
صفحه دوم شامل چكيده مقاله با مشخصات زير است:
چكيده بايد به دو زبان فارسي و انگليسي (حداقل  200و حداكثر در  250كلمه) تهيه شود.
الــف) چكيــده فارســي؛ الزم نيســت داراي ســاختار باشــد ،ليكــن الزم اســت اهــداف ،روش تحقيــق،
مهمتريــن يافتــه و نتيجــه مطالعــه را در برگيــرد.
در پايان چكيده بايستي سه تا پنج واژه با عنوان کلیدواژهها معرفي شود.
ب) چكيده انگليسي؛ الزم است داراي ساختار باشد.
ج) در پايــان چكيــده انگليســي میبایســت ســه تــا پنــج واژه بــه عنــوان کلیدواژههــا ()Keywords
معرفــی شــود.
صفحات بعدي شامل متن مقاله ،با مشخصات زير است:
مقدمه و بيان مسأله (فرضيات ،سؤاالت پژوهش و ضرورت تحقيق).
بايــد ضمــن بيــان هــدف از تحقيــق ،خالصـهای از مطالعــات و مشــاهدات مرتبــط بــا تحقيــق مــورد نظــر
را كــه در گذشــته بــه انجــام رســيده اســت ،بــا ذكــر منابــع مربــوط بيــان نمايــد (در سرتاســر متــن مقالــه
بــرای جمــات فارســی از فونــت  B Zarبــا ســایز  12و بــرای جمــات و آیــات عربــی از فونــت IRZar
استفادهشــود).

روششناسی پژوهش
بايــد نحــوه طراحــي ،مطالعــه ،چگونگــي انتخــاب نمونه و نيــز چگونگي جمـعآوری و تجزيــه و تحليل
دادههــا را بــه طــور كامــل شــرح داد (معرفــي ابزارهــاي اندازهگیــری و شــواهد مبنــی بــر اعتباریابی).
یافتهها
 -1یافتههای حاصل از تحقيق بايد در قالب متن ،جداول و نمودارها به طور كامل بيان شود.
 -2مطالب مطرح شده در متن ،جداول و نمودارها نبايد تكرار باشد.
نتيجهگیری
در ايــن قســمت ،رونــد انجــام تحقيــق حاضــر و یافتههــای حاصــل از آن بــا موارد مشــابه قبلــي ،در داخل
و خــارج كشــور مقايســه و در مــورد داليــل رد يــا قبــول آنهــا بــه صــورت كامــل بحــث میشــود؛ در پايان
بهتــر اســت جهت بهتــر انجام شــدن تحقيقات مشــابه در آينــده ،راهكارهايي پيشــنهاد شــود.
تشكر و قدرداني
در ايــن قســمت ،نويســنده يــا گــروه نويســندگان میتواننــد از افــراد يــا مؤسســاتی كــه بــه نحــوي در
انجــام مطالعــه يــا تدويــن مقالــه ،همــكاري کردهانــد ،تقديــر بــه عمــل آورنــد .اســتفاده يــا عــدم اســتفاده
ايــن قســمت در متــن مقالــه اختيــاري اســت.
منابع و مآخذ
ً
فهرســت منابــع بــه كار رفتــه در مقالــه ،بايــد حتمـا در صفحهای جــدا تايپ و بــه روش  APAو بر اســاس
حــروف الفبا تنظيم شــود.
حالتهای گوناگون استناد در متن
 -1اگــر اســتناد از نقــل قــول مســتقيم باشــد و در ضمــن نامــي از صاحــب اثــر در متــن بــرده نشــود ،در
داخــل پرانتــز ،ابتــدا نــام خانوادگــي پديــد آورده (ويرگــول) ســپس ســال انتشــار و در نهايــت صفحــه اثــر
(پــس از دونقطــه و فاصلــه) آورده میشــود .مثــال« :مفهــوم هرمنوتيــك بــه منزلــه شــاخهای خــاص از
دانــش ،پديدهــاي نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنيتــه اســت» (واعظــي ،1386 ،ص.)23 .
 -2در صورتیکــه اثــر داراي دو نويســنده باشــد نــام هــر دوي آنهــا در پرانتــز آورده میشــود؛ ماننــد:
(بهشــتي و باهنــر ،1384 ،ص .)93 .همچنیــن در صورتــي كــه بيــش از دو نفــر باشــند در اوليــن اســتناد
اســامي تمامــي نويســندگان آورده میشــود؛ ماننــد وينــدال ،اولســون و ســيگنايزر ،1999 ،ص ،)354.امــا
در اســتنادات بعــدي فقــط نــام يــك نويســنده آورده میشــود و بــه جــاي مابقــي از واژۀ همكاران اســتفاده
میشــود؛ ماننــد( :وينــدال و همــکاران ،1999 ،ص.)354 .
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 -3اگــر نــام پديــد آورنــده در متــن آورده شــده باشــد ،ديگــر لزومــي بــه ذكــر نــام پديــد آورنــده اثر در
پرانتــز نيســت .بــراي مثــال :واعظــي ( )1386معتقــد اســت« :مفهــوم هرمنوتيــك بــه منزلــه شــاخهای خاص
از دانــش ،پديدهــاي نوظهــور و مربــوط بــه دوران مدرنيته اســت».
 -4درصورتیکــه نــام نویســنده و نویســندگان التیــن در متــن ذکــر میشــود ،در بار نخســت الزم اســت
کــه در پاورقــی بــه صورت انگلیســی نیز نوشــته شــود.
مأخذ نويسي در انتهاي متن
مأخــذ نويســي کتابهــا در انتهــاي مطالــب ،بــه ترتيــب حــروف الفبــاي نــام خانوادگــي صاحب آثــار و
بــه شــرح ذيــل تنظيــم میشــود:
 نــام خانوادگــي پديــد آورنــده (ویرگــول ،فاصلــه) ،نــام كوچــك (یکفاصله) ،ســال انتشــار در داخلپرانتــز (نقطــه ،فاصلــه) ،عنــوان اثــر بــه شــکل ایتالیــک (نقطــه ،فاصلــه) ،نــام و نــام خانوادگــي مترجــم
(ویرگــول ،فاصلــه) ،شــماره جلــد (ویرگــول ،فاصلــه) ،محــل نشــر (دونقطــه ،فاصلــه) ،نــام انتشــارات
(نقطــه).
مأخذ نويسي مقاالت نيز همانند كتاب بوده و تنها تفاوت اندكي دارد.
 نــام خانوادگــي پديــد آورنــده (ويرگــول ،فاصلــه) نــام کوچــک (یکفاصلــه) ،ســال انتشــار در داخلپرانتــز (نقطــه ،فاصلــه) ،عنــوان اثــر (نقطــه ،فاصلــه) ،عنــوان نشــریه بــه شــکل ایتالیــک (ویرگــول ،فاصله)،
شــماره دوره -در صــورت وجــود شــماره در داخــل پرانتــز (ویرگــول ،فاصلــه) ،شــمار ه صفحــه (نقطه).
* اگــر تعــداد آثــار اســتفاده شــده از يــك نويســنده در طــول ســال بيشــتر از يــك آثــار باشــد ،آنهــا
را بــه ترتيــب الفبــاي كوچــك انگليســي و بعــد از نــام خانوادگــي و نــام در كنــار تاريــخ انتشــار -داخــل
پرانتــز -متمايــز میشــود.
فرهنگی ،علی اکبر (.)1373 aارتباطات انسانی .جلد اول ،تهران:انتشارات تهران.
فرهنگــی ،علــی اکبــر ( .)1373 bافکار عمومــی در روابط عمومی .فصلنامه هنر هشــتم ،سالاول،شــماره
دوم ،شماره مسلسل  ، 6صص.82-70
نحوه ارسال مقاالت
بــراي درج مقــاالت در فصلنامــه ،الزم اســت اصــل مقالــه (بــه صــورت فایــل  )Wordو نيز تقاضــاي درج مقاله
از طــرف نويســنده اول (اصلــي) خطــاب بــه ســردبير بــه آدرس الكترونيكــي  quranjournal@gmail.comو یا
 http://jiqs.irارســال شود.
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بررسی دیدگاه قرآن و روانشناسینسبت به موفقیت
بر اساسنظریهی زمینهای
باقر غباری بناب :استاد گروه آموزش کودکان استثنایی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
ابوالفضل خوشمنش :دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات دانشگاه تهران.
نرجس پورجمعه :1کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات دانشگاه تهران.
دو فصلنامه تخصصی پژوهشهای میانرشتهای قرآن کریم
سال دوازدهم ،شماره اول ،بهار و تابستان  ،1400صص 7-34
تاریخ دریافت مقاله1399/10/05 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/01/25 :

چکیده
در پژوهـش حاضـر بـه منظـور دسـتیابی به وجـوه تشـابه و تمایز دیدگاه قـرآن و روانشناسـی بـه «موفقیت» و
شـرایط ،تعاملها و پیامدهای آن ،رویکرد کیفی و روش نظریهی زمینهای به کار گرفته شـد .با اعمال سـه نوع
کدگـذاری بـاز ،محـوری و انتخابی درباره دادههای قرآن و روانشناسـی ،الگوهـای پارادایمی تدوین و با توجه
بـه آنهـا تعریـف موفقیت ارائه شـد .در الگوی قرآن «فلاح» به عنوان مقوله اصلی و «فطـرت خداجو»« ،لطف
الهی»« ،باور به آخرت» به عنوان شـرایط علّی؛ «آزادی» و «ورود به صراط مسـتقیم» به عنوان شـرایط زمینهای؛
«روابـط مثبـت» و «قـدرت درونـی» بـه عنـوان مقولههـای واسـطهای و «خودسـازی»« ،عبودیـت»« ،دینـداری»،
«والیتمداری» و «سـرعت و سـبقت» به عنوان راهبرد مطرح شـدند .در الگوی روانشناسـی «شکوفایی» به عنوان
مقولـه اصلـی انتخـاب و «خودشناسـی» و «غایتگرایـی» بـه عنوان شـرایط علّـی؛ «آزادی»« ،محیط مناسـب» و
«انگیـزش» بـه عنوان شـرایط زمینـهای؛ «هیجانها و عواطف مثبـت»« ،روابط مثبت» و «ویژگیهای شـخصیتی»
به عنوان مقولههای واسـطهای و «خودکفایی و خودمدیریتی»« ،کار و تالش»« ،تفکر و سـبک تبیین مناسـب»
و «تأخیـر کامروایـی ـ لذتجویـی» بـه عنوان راهبرد مطرح شـدند .یافتهها نشـان داد هر دو دیـدگاه موفقیت را
رشـد و تحقـق انسـان میداننـد کـه در دیدگاه قرآن باعث فلاح و ورود به حیات طیبه شـده و منتهی به قرب و
فوز الهی میگردد اما در دیدگاه روانشناسـی به منظور نیل به شـکوفایی ،تعالی و بهزیسـتی صورت میپذیرد.
قـرآن ،الگـوی پارادایمـی موفقیـت را حول محور «خداوند» ترسـیم میکند درحالیکه در الگوی روانشناسـی،
«انسـان» محور اصلی است.
کلیدواژهها :موفقیت ،قرآن ،روانشناسی ،الگوی پارادایمی ،نظریهی زمینهای
.1نویسنده مسئولnpourjome@gmail.com :
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 .1مقدمه
ِ
انســان در طــول تاریــخ ،جســتجوگر ســعادت و موفقیــت بــوده و هــر مکتبــی بر اســاس دیدگاه خود ،نســبت
بــه ماهیــت و غایــت زندگــی انســان تعریــف متفاوتــی از موفقیــت ارائــه نمــوده اســت .از بیــن مکاتــب بشــری،
دانــش روانشناســی خصوصــاً روانشناســی انســانگرا و مثبتنگــر ســهم قابــل توجهــی در ارائــه نظریــات
موفقیــت بــه خــود اختصــاص دادهانــد .نظریــات روانشناســی قطعـاً وجــوه تشــابه و تمایزی بــا آنچــه از دیدگاه
قــرآن در مــورد «موفقیــت» ارائــه شــده دارنــد .در نــگاه قــرآن ،انســا ِن جاودانــه برای دســتیابی به موفقیــت ابدی
بایــد فرصــت زندگــی در دنیــا را غنیمــت شـ َـمرده ْ و بــرای دســتیابی بــه غایتــی چونــان قــرب و لقــای خداونــد،
ْ ُ َّ َ
ٌ
َ
ى َ ِّربـ َ  َ ْ ً َ ُ
القيــه» «اى انســان،
ح ِإلـ 
كاد 
ـان ِإنـ 
همــت کنــد .بــر اســاس آیـهی شــریفهی «يــا ُّأيهــا ِالنسـ 
ـك ِ
ـك كدحــا فم ِ
1
تــو بــا رنــج و تالشــى بايســته بــه ســوى پــروردگارت روانـهاى و ســرانجام بــه لقــاء و داورى او خواهى رســيد»
(انشــقاق )6 /84 :انســان از توانمنــدی الزم بــرای ســیر و حرکــت به ســمت خداونــد برخوردار اســت بهگونهای
کــه در ایــن مســیر ،چــه بســا رنــج کشــیدن معنــا مییابــد .بــا توجــه بــه تفاوتهــای مبنایــی دو دیــدگاه هــر
چــه دیــد واضحتــر و روش ـنتری نســبت بــه موضــوع موفقیــت پیــدا شــود ،میتــوان از روشهــای بهتــر و
ســازندهتری بــرای دســتیابی بــه موفقیــت اســتفاده نمــود.
ِ
موفــق بــودن در امــری ،پیــروزی و کامیابــی تعریــف شــده اســت و بــه فــرد توفیقیافتــه در امــری یــا بــه
مقصــود رســیده و پیــروز ،موفــق گفتــه میشــود (انــوری ،1386 ،ص  .)7492در دایــره المعــارف روانشناســی
کرســینی موفقیــت ،بــه دســت آوردن اهــداف مــورد نظــر تعریــف شــده اســت)corsini, 2001, p: 960( .
مقــاالت علمــی موفقیــت در روانشناســی را بیشــتر با عناوینی همچون؛ شــکوفایی ،خودشــکوفایی و بهزیســتی
ِ
ادراک کامــل از
قابــل دســت یابــی هســتند .مزلــو 2افــراد موفــق را «خودشــکوفا» و دارای ویژگیهایــی ماننــد
واقعیــت ،پذیـ ِ
ـرش خــود و دیگــران و خودانگیختگــی معرفــی میکند(مزلــو ،1371 ،صــص  .)134-108بــه
نظــر راجــرز ،3درون هرکــس انگیــزهی خودشــکوفایی یعنــی گرایــش بــه بالفعــل کــردن ظرفیتهــای بالقــوه،
حفــظ و ارتقــای خــود وجــود دارد( .رایکمــن ،1387 ،صــص  .)480-478منظــو ِر یونــگ 4از خودشــکوفایی،
 .1در این پژوهش از ترجمهی صفوی استفاده شده است.

2. Maslow
3. Ragers
4. Jung
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تــوازن و رش ـ ِد همــه جانب ـهی شــخصیت یعنــی تمامیتــی کام ـ ً
ا تحققیافتــه اســت .فرآینــد فردیــت یافتــن،
زمانــی میســر اســت کــه شــخص بتوانــد از تمــام هدفهــا ،قصدهــا و آرزوهــا رهــا شــده و بکوشــد تــا بــه
شــکل عمیقتــر و اساس ـیتر وجــود دســت یابــد (یونــگ ،1387 ،صــص  .)252-250از دیــدگاه فرانــکل،1
انســان آفریــدهای مســئول اســت کــه بایــد بــه معنــی بالقــوهی زندگــی خــود بــا انجــام کاری ارزشــمند و یــا
تجربــه ارزش واال و یــا بــا تحمــل درد و رنــج تحقــق ببخشــد( .فرانــکل ،1390 ،ص  171و .)172
در ســالهای اخیــر در حــوزهی روانشناســی مثبتنگــر نیــز نظریــات زیــادی مرتبــط بــا موضــوع موفقیــت
مطــرح شــده اســت .اصــوالً هــدف روانشناســی مثبتنگــر در نظریــه بهزیســتی؛ اندازهگیــری ،ایجــاد و
پــرورش شــکوفایی انســانها اســت (ســلیگمن ،1397،ص  .)34بــه گفتـهی هاپــرت و ســو 2کــه شــکوفایی را
در بیســت و ســه کشــور مــورد ســنجش قــرار دادهانــد؛ یــک فــرد بــرای شــکوفا شــدن بایــد تمــام ویژگیهــای
محــوری (هیجــان مثبــت ،مشــارکت ،عالقــه ،معنــا ،هــدف) و ســه مــورد از ویژگیهــای ثانــوی (عزتنفــس،
خوشبینــی ،بهبودپذیــری ،ســرزندگی ،خودتعیینگــری ،روابــط مثبــت) را دارا باشــد (ســلیگمن ،1397،ص
ت آوردن یــک دیــد کلی نســبت به موفقیــت در روانشناســی بــا توجه بــه دیدگاههای
 .)32طبعـاً بــرای بــه دسـ 
نظریهپــردازان مختلــف در مکاتــب مختلــف ،بایــد نــوع خاصــی از دســتهبندی دادههــا و یــک تعریــف قابــل
قبــول از منظــر دانــش روانشناســی ارائــه کــرد.
در متــن قــرآن کریــم ،برخــاف متــون روانشناســی ،اگرچــه یــک دیــدگاه بیشــتر مطــرح نیســت ،امــا
جســتجوی کلیــدواژهی موفقیــت بــا دشــواریهایی همــراه اســت .تعابیــری از قبیــل؛ نجــات ،ظفــر ،ســعادت،
فضــل ،فــاح ،فــوز و رضــوان هــر کــدام بــه نحــوی بیانگــر موفقیت هســتند .انســان در آغــاز راه بــا انــواع بالها
و خطرهــای نفســانی و شــیطانی مواجــه اســت و تــاش شــخصی خــود و نصــرت و یــاری از ســوی منبعــی
مطمئــن ،فــرد را بــه ســاحل (نجــات) و پیــروزی و غلبــه (ظفــر) بــر محیــط درون میرســاند .مقدم ـهای الزم
بــرای تــرک و گــذار از شــهوات و مظاهــر دنیــوی( ،فــوز) و ورود در عالــم خیــر و بقــا (فــاح) ،محســوب
میگــردد و مجمــوع ایــن عوامــل ،تســلی و آرامــش و اطمینــان کامــل نفــس (رضــوان) را بــرای او بــه ارمغــان
میآورنــد (زرنــگار ،1390 ،ص .)97
بنابرایــن از آنجــا کــه مراحــل طــی شــده توســط یــک شــخص موفــق در دنیــا آغــاز شــده و بــه آخــرت ختم
میشــود؛ همـهی تعابیــر بیانگــر کلیــت موفقیــت انســان نیســتند و برخــی از واژههــا بخشــی از معنــای موفقیت،
نــه همـهی آن را را بیــان میکننــد .مثـ ً
ا واژهی نجــات یــا ظفــر همچــون برخــی از واژگان و تعابیــر قرآنــی از
چنــان گســتردگی معنایــی برخــوردار هســتند کــه دایــره مفهومــی آنهــا تعابیــر دیگــر را در برمیگیــرد مثـ ً
ا
تعبیــر فــوز از دیــدگاه قــرآن شــامل؛ نجــات ،فضــل و رضــوان نیــز میشــود.
از ســویی تنهــا بــا تکیــه بــر کلیدواژههــا ،امکان بررســی شــرایط و زمینههــای موفقیــت ،راهبردهــا ،پیامدها و
روابــط بیــن آنهــا میســر نبــود .لــذا بدســت آوردن دیــدگاه کلــی قرآن نســبت به مفهــوم موفقیــت ،صرفنظر
از کلیدواژههــای مختلــف ،نیازمنــد احصــای دادههــای بیشــتری از آیات قرآن اســت.
1. Frankl
2. Huppert & So
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 .2مفهوم موفقیت در قرآن
بررســی واژگان معــادل موفقیــت در قــرآن نشــان داد کــه از بیــن واژگان مرتبــط بــا موفقیــت در قــرآن ،فوز و
فــاح دو کلیــد واژه مهــم و اساسـیاند کــه در ذیــل بــه آنهــا پرداختــه میشــود:
 .1-2فوز
لغویــون «فــوز» را دســتیابی بــه خیــر و نجــات از شــر دانســته انــد« .فـ َّوز» را هالکــت یــا پشــت سرگذاشــتن و
«مفــازة مــن العــذاب» را دور بــودن از عــذاب گفتهانــد (فراهیــدی ،1409 ،ج ،7ص  ،389ابــن دریــد،1428 ،
ج ،3ص  ،76ابــن منظــور ،1414،ج ،5ص  .)392چنانچــه مالحظــه میشــود واژه «فــوز» هــم دارای معنــای
نجــات و ظفــر بــه خیــر و هــم دارای معنــای هالکــت اســت و در واقــع ،کلمـهای متضــاد اســت که یــک معنی
آن نجــات و دیگــری هالکــت اســت.
مصطفــوی بــا اشــاره بــه ایــن امــر اذعــان میکنــد «فــوز» وصــول بــه خیــر و نعمــت و مرتبـهای بعــد از فــاح
اســت و مفاهیــم نجــات ،ظفــر و پیــروزی ،ذهــاب ،خــاص و ســامت از آثار و لــوازم «فــوز» اســت ،اما مفهوم
هالکــت و مــوت بــه مالحظـهی نجــات و رهایــی از آن و رســیدن بــه خیــر و ســامت اســت پس نجــات یافتن
و هالکــت یافتــن متالزمانــد (مصطفــوی ،1368 ،ص .)155
َ ُ َ َْ ْ ُ َْ
«ذلــك هــو الفــوز الع ِظيـم» (دخــان)57 /44 :
«فــوز» از جملــه واژگانــی اســت کــه خــود قــرآن بــا عبارتهــای ِ
و عبارتهــای مشــابه دربــارهی آن توضیــح داده اســت .بیشــترین اشــاره بــه فــوز عظیــم در ســوره توبــه صورت
گرفتــه اســت .پســوند مبیــن ،کبیــر و عظیــم پژوهشــگران را بــه بررســی تفــاوت آنها واداشــته اســت .مصطفی
زرنــگار در پژوهــش خــود کاربردهــای سـهگانه فــوز را اینچنیــن توضیــح میدهــد:
-1فــوز مبیــن :ایــن مقــام دارای دو مرحلــه اســت :دریافــت رحمــت (بــا صــرفنظــر کــردن خداونــد از
تعذیــب) و دخــول در رحمــت الهــی
-2فوز کبیر :متنعم شدن از نعمتهای بهشتی است.
-3فــوز عظیــم :باالتریــن درجـهی فــوز اســت و پنــج محــور معنایــی دارد .رحمــت الهــی کــه بــدون واســطه
و بــه صــورت محفــوظ بــودن مؤمنــان از بدیهــا توســط خداونــد اســت ،فضــل ربوبــی ،بشــارت نســبت بــه
مؤمنــان ،خلــوص در عبــادت خداونــد و رضایــت و رضــوان الهــی (زرنــگار ،1390 ،صــص .)184-173
 .2-2فالح
فــاح از مــاده «فلــح» بــه معنــای شــکافتن گرفتــه شــده اســت .فــاح را گشــایش و خــروج از موضــع تنــگ،
باقــی مانــدن در خیــر (فراهیــدی ،1409،ج ،3ص  .)233فــوز و نجــات و بقــا در نعمتها و خیــرات (ابنمنظور،
 ،1414ج ،2ص  )547معنــی کردهانــد .بــه گفتـهی راغــب ،فــاح بــه معنــای ظفــر یافتــن بــه مقصــود اســت و
آن دو قســم اســت :یکــی دنیــوی و دیگــری اخــروی .فــاح و رســتگاری دنیــوی عبارت اســت از؛ ظفــر یافتن
بــه ســعادتهایی کــه بــا دســتیابی بــه آنهــا زندگــی دنیایــی آدمــی خــوش و خــرم میشــود ماننــد بقــاء و
توانگــری و عــزت .فــاح اخــروی بــه داشــتن چهــار چیــز اســت  -1بقــاء بــدون فنــا  -2غنــای بــدون فقــر

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدوازدهم شماره اول بهار و تابستان 1400

 -3عزتــی کــه آمیختــه و دســتخوش ذلــت نگــردد  -4علمــی کــه جهــل در آن راه نیابــد (راغــب اصفهانــی،
 ،1374ج ،1ص .)385
مصطفــوی معتقــد اســت «فلــح» دو اصــل صحیــح دارد :یکــی از آنهــا بــر شــکافتن داللــت دارد و دیگــری بر
فــوز و بقــاء .معنــای لغــوی فــاح ،نجــات از شــرور و ادراک خیــر و صــاح اســت و بــه ایــن دو قیــد اســت که
از مفاهیــم نجــات ،ظفــر و صــاح ممتــاز میشــود و در فارســی از آن بــه پیــروزی تعبیــر میشــود (مصطفــوی،
 ،1368ج ،9ص  .)133از آثــار فــاح ،بقــاء در خیــر و فــوز اســت .شــکافتن و ســحر چــون نجــات و خــروج از
محیــط ظلمــت و روی آوردن نــور و خیــر و نعمــت اســت و در شــکافت زمیــن بــرای زراعــت خــاص شــدن
از بُــوار و شــروع زراعــت اســت از آن تعبیــر بــه فــاح میشــود.
مصطفــوی همچنیــن از ترکیــب آیــات قــرآن دربــاره فــاح و آیاتــی دربــاره عــدم فالح ســاحران ،کافــران و
افترازننــدگان بــه خداونــد نتیجــه میگیــرد کــه هرکــس خــروج از محیــط شــر و فســاد و درک خیــر و صالح
را طلــب کنــد ناچــار اســت کــه از امــوری کــه حــق را میپوشــاند و نــور را زایــل میکنــد و مانــع نــزول خیــر
و رحمــت الهــی میشــود و مخالــف صــدق و خلــوص در ســیر اســت اجتنــاب کنــد .پــس توجــه کنــد بــه
مقامــات یــاد خــدا و تقــوی و مجاهــده و عمــل صالــح بــا توبــه بـ ه ســوی خداونــد تــا از مفلحین شــمرده شــود؛
ـق ســلوک بــه ســمت خداونــد
بنابرایــن مقــام فــاح بعــد از مقامــات توبــه و عمــل صالــح اســت تــا در طریـ
َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ
َ 1
ـن
ـ
ي
ح
ل
ف
م
ال
ـن
تعالــی تثبیــت شــود «فأمــا مــن تــاب وآمن وع ِمــل ص ِالحــا فعســى أن يكــون ِمـ
ِ ِ » (قصــص)67 /28:
(مصطفــوی ،1368 ،ج ،9ص .)133
الگوهــای فــاح شــامل دو دســته مــی باشــد؛ نخســت :اشــخاص و گروههــای خــاص (حــزب اهلل ،مومنــان،
رســول خــدا و مومنــان ،متقیــن و محســنین) و دوم :اشــخاص و گــروه هــای عــام (اهــل تقــوا ،اهــل پیــروی از
رســول اکــرم(ص) و دســتورات قــرآن و پرداختــن حقــوق شــرعی در روابــط انســانی و اهــل دعــوت کــردن
بــه خیــر) مــی باشــند (زرنــگار ،1396 ،ص  .)104محــور اصلــی فــاح ،تزکیــه نفــس اســت (جــوادی آملــی،
 ،1390ج  ،2ص )116
عوامـل و راههـای رسـیدن بـه مقـام فالح را میتوان به چهار دسـته تقسـیم کرد کـه عبارتند از؛ تقـوای الهی،
ذکـر و یـاد خـدا ،توبه و بازگشـت به سـوی خدا ،عبادت خـدا و انجام خیـر (زرنـگار ،1390 ،ص .)134
 .3-2ارتباط فالح با حیات طیبه
ً
َ ْ َ َ
َ َ َ ُْ
ُ ْ
َ َ ُ ْ َّ ُ َ ً
صالحــا ِمـ ْـن ذكـ ٍـر ْأو أنثــى َو هـ َـو ُمؤ ِمـ ٌـن فلنحِ َيينــه حيــاة
ـوره نحــل َآمــده اســت« :مــن ع ِمـ
در آیــه  97سـ
ـل ِ
ُ َْ َُ َ
َ ِّ َ ً َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ
َ
طيبــة و لنج ِزينهــم أجرهــم ِبأحسـ ِـن مــا كانـوا يعملــون» «هركــس -از مــرد يا زن -كارى شايســته كنــد و باايمان
باشــد ،قطعــا او را بــه حياتــى پــاك زنــده خواهيــم داشــت و بــه چنيــن كســانى بر پايــه بهتريــن كارى كــه انجام
مىدادنــد پــاداش خواهيــم داد» .عالمــه طباطبایــی ذیــل ایــن آیــه میفرماینــد :حیــات بــه معنــای جان بخشــیدن
بــه چیــزی و افاضـهی حیــات بــه آن اســت .پــس ایــن جمله بــا صراحــت لفظــش داللــت دارد بر اینکــه خدای
تعالــی مؤمنــی را کــه عمــل صالــح کنــد بــه حیــات جدیــدی غیــر از آن حیاتــی کــه بــه دیگــران داده زنــده
« .1ايــن اســت سرنوشــت كســى كــه كفــر ورزيــده و بــه ســوى خــدا بازنيامــده اســت؛ امــا آنكــس كــه بــه ســوى خــدا بازآمــده و ايمــان آورده و كار شايســته
كــرده اســت اميــد اســت كــه از زمــره ســعادتمندان باشــد»
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میکنــد و مقصــود ایــن نیســت کــه حیاتــش را تغییــر میدهــد.
بــرای مثــال حیــات خبیــث او را مبــدل بــه حیــات طیــب میکنــد کــه اصــل حیــات همــان حیــات عمومــی
ـود کــه بفرمایــد «مــا حیــات او را طیب می
باشــد و صفتــش را تغییــر دهــد زیــرا اگــر مقصــود ایــن بــود کافــی بـ
ََ َ ْ َ َ ًَْ َ َ ْ ََْ ُ َ َ َ َْ َ ُ ُ
َّ
َ َ ْ ََُ ُ
ْ
َ
ً
ـاس كمــن مثله
کنیــم» پــس آیــه شـ
ـریفه نظیـ ْـر َآیــه «أومــن كان ميتــا فأحيينــاه وجعلنــا لــه نــورا يم ِشــي ِب ِه ِفــي النـ ِ
َْ َ َ
ُّ ُ َ
ـارج ِمنها»(انعــام )122 /6 :مــی باشــد( .طباطبایــی ،1374 ،ج  ،12صــص.)492-493.
ِفــي الظلمـ ِ
ـات ليــس ِبخـ ٍِ
بنابرایــن از دیــدگاه عالمــه از ویژگیهــای حیــات طیبــه ،زندگــی و حیــات جدیــد متفــاوت از حیــات قبلــی
اســت کــه در ایــن حیــات ،فــرد از علــم و ادراکــی برخــوردار اســت کــه دیگــران آنهــا را ندارنــد .همچنیــن
دارای موهبــت قــدرت بــر احیــای حــق و ابطــال باطــل هســتند .این ابــزار علــم و قدرت جدیــد ،انســان مومن را
آمــاده میســازد تــا اشــیا را همانگونــه کــه هســتند یعنــی بــه دو نــوع حــق و باقــی و نــوع باطــل و فانــی مشــاهده
کنــد .لــذا از صمیــم قلــب از باطــل فانــی کــه همــان زندگی مــادی دنیــا و نقــش و نگارهــای فریبنده اش اســت
اعــراض نمــوده و از عــزت خداونــد ،عــزت میجویــد .بــه همیــن دلیل ،شــیطان ،نفــس امــاره و دنیــا نمیتوانند
او را خــوار و ذلیــل کننــد ،زیــرا چشــم بصیرتــی یافتــه اســت کــه ناپایــداری متــاع دنیــا و فنــای نعمتهــای آن
را میبینــد .چنیــن کســانی دلهایشــان متعلــق بــه پــروردگار حقیقــی اســت و در نفــس خویــش ،فــوز و کمــال
و قــدرت و عــزت و لــذت و ســروری درک میکننــد کــه نمیتــوان انــدازه اش را معیــن کــرد؛ بنابرایــن از
ویژگیهــای حیــات طیبــه ،پیــدا کــردن ابزارهــای جدیــد از علــم و قدرت و چشــم بصیــرت اســت (طباطبایی،
 ،1374ج  ،12صــص.)492-493.
از ســویی بــا توجــه بــه معنــای لغــوی فــاح و دیــدگاه هــای علمــا و مفســران دربــارهی ایــن لغــت میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه؛ «فــاح» همانــا کنــار زدن موانــع و حجابهــا و خــروج از دنیــای تنــگ و تاریــک و ورود
بــه حیــات طیبــه اســت .انســانی کــه در ایــن دنیــا از قابلیــت عظیمــی بــرای رشــد و صعــود و حرکــت به ســمت
خداونــد برخــوردار اســت بــا بهرهگیــری از رحمــت ،فضــل ،هدایــت و لطــف الهــی و در ســایه ایمــان ،تقــوا،
تزکیــه و عمــل صالــح ،حجابهــا و موانــع را کنــار زده و گونـهی جدیــدی از حیــات بــر او عرضــه میشــود
کــه بــه گفت ـهی عالمــه طباطبایــی ،اختالفــش بــا حیــات قبلــی فقــط در مراتــب اســت؛ یعنــی زندگــی اش
قویتــر ،روشــنتر و واجــد آثــار بیشــتر اســت و از ایــن آثــار میتــوان بــه تکامــل ابزارهــای جدیــدی از
ســمع و بصــر و قلــب اشــاره کــرد کــه بــه ایــن حیــات جدیــد اختصــاص دارنــد (طباطبایــی ،1374 ،ج ،12
صــص.)492-493.
 .3روش پژوهش
بــه منظــور دســتیابی بــه دیــدگاه قــرآن و روانشناســی نســبت بــه موفقیت ،شــرایط حصــول و پیامدهــای آن از
نظریـهی زمینـهای 1اســتفاده شــد .در ایــن روش نخســت ،دادههــا از منابــع مختلــف نظیــر؛ مصاحبــه ،مشــاهده،
اســناد و مــدارک و فیلــم حاصــل میشــوند (اســتراوس و کربیــن ،1397 ،ص  .)33در تحقیــق فعلــی دادههــا
از جنــس دادههــای زبانــی در شــکل متــن نوشــتاری و حاصــل تحلیــل مطالــب چــاپ شــده (قــرآن و نظریــات
1. Grounded Theory
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روانشناســان) بــوده انــد.
ســپس پژوهشــگران بــرای تفســیر و ســامان دادن بــه دادههــا از گامهایــی چــون مفهومســازی ،فروکاهــی،
مقولهپــردازی و ربطدهــی اســتفاده میکننــد کــه آن را اغلــب کدگــذاری مینامنــد (اســتراوس و کربیــن،
 ،1397ص .)33
پــس از اســتخراج دادههــا ســه نــوع کدگــذاری انجــام میشــود .کدهــای اساســی در مرحلــه «کدگــذاری
بــاز» ،مقــوالت مفهومــی اولیــه موجــود در دادههــا هســتند .کدهــای نظــری در مرحلــه «کدگــذاری محــوری»
مقــوالت مفهومــی اولیــه را بــه هــم مرتبط میکنند و کدهای هســتهای در مرحلـهی آخر از طریــق «کدگذاری
انتخابــی» تهیــه میشــوند (ابوالمعالــی ،1391 ،ص  .)354در مرحلـهی کدگــذاری انتخابــی ،مقولههــای عمــده
در قالــب یــک الگــوی پارادایمــی حــول مقولـهی هســتهای بــه یکدیگــر ارتبــاط داده میشــوند (محمدپــور،
 ،1392ص  .)341ایــن مقولــه نمایانگــر مضمــون اصلــی پژوهــش اســت و ســایر مقولههــای عمــده را میتــوان
بــه آن ربــط داد (اســتراوس و کربیــن ،1397 ،صــص .)168-167
الگوی پارادایمی نظریه زمینهای ،اجزایی دارد شامل:
شرایط علّی یا سبب ساز :1شرایطی که علّت ایجاد پدیدهاند.
مقوله اصلی :2حادثه یا اتفاقی که سلسله کنش متقابل به کنترل و اداره کردن آن معطوف میگردد.
شرایط مداخلهگر :3آ ن دسته شرایطی هستند که شرایط علّی را تخفیف یا به شکلی ،تغییر میدهند.
شــرایط زمینـهای یــا بسترســاز :4مجموعـهی خاصــی از شــرایط هســتند کــه در یــک زمــان و مــکان خــاص
کنــار یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد تــا مجموعـهی اوضــاع یا احــوال یــا مســائلی را بــه وجــود آورند تا اشــخاص
بــا عمــل یــا تعاملهــای خــود بــه آنهــا پاســخ دهنــد.
ی هستندکه برای حل یک مسئله صورت میگیرند.
تاکتیکهای راهبردی :5کنشهای بامنظور و عمد 
پیامدهــا :6هــر زمــان ،انجــام یــا عــدم انجــام عمــل یــا تعامــل معینــی انتخــاب شــود ،پیامدهایــی خواســته یــا
ناخواســت ه پدیــد میآینــد( .اســتراوس و کربیــن ،1397 ،صــص .)156-152
 .1-3مراحل کاربست نظریه زمینهای با استفاده از دادههای قرآن
در پژوهــش حاضــر ســه نــوع کدگــذاری (بــاز -محــوری -انتخابــی) بــر روی دادههــای متنــی قــرآن اعمــال
شــد .بــا توجــه بــه حجــم بــاالی آیــات قــرآن و گســتردگی ،کدگــذاری بــاز بــا دشــواریهای زیــادی روبــرو
بــوده و چهــار مــاه بــه طــول انجامیــد .در ایــن مرحلـ ه پــس از خوانــدن متــن قــرآن ،آیــات مرتبــط بــا موضــوع
موفقیــت ،بــا فراوانــی حــدود هــزار آیــه اســتخراج گردیــد کــه ایــن آیــات بــر اســاس وجــوه اشــتراک و
1. Causal conditions
2. Corecategory
3. Mediator conditions
4. Contextual condition
5. Strategies
6. Consequences
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شــباهتهایی کــه بــا یکدیگــر داشــتند در دســتهها یــا مقولههــای جداگانــه قــرار گرفتنــد .دســتهبندیها بــه
گونـهای صــورت پذیرفــت کــه اجــزای تشــکیلدهنده هــر مقولــه در حد امــکان بــا یکدیگر هماهنگ باشــند
و تــا جایــی کــه بــه مفهــوم آســیبی نمیرســید آیــات تقطیــع گردیــد و بخشــی از آیــه کــه متناســب بــا مقولــه
مــورد نظــر بــود در آن قــرار گرفــت.
در ایــن مرحلــه 68 ،کــد بــاز بــه دســت آمــد کــه بــه صــورت گزارههــای مفهومی اولیــه مشــخص گردیدند.
در مرحل ـهی کدگــذاری محــوری ،مقولههــای اولیــه در کدگــذاری بــاز بــا یکدیگــر مقایســه شــده ،مــوارد
مشــابه ادغــام و مقولههــا حــول محــور مشــترکی تحــت عناویــن کلیتــری قــرار گرفتنــد .بــه عنــوان مثــال؛
ْ
ـن» (نمــل )122 /16 :در آخــرت محقــق
الصال ِ ِحيـ َ
ـرةِ ل َ ِمـ َ
ـن َّ
«در جرگـهی صالحــان» کــه در آیــه « َو إِن َّـ ُه فِــي ال ِخـ َ
میگــردد و بیانگــر حضــور مقــام و جایگاهــی خــاص بــرای صالحــان اســت کــه در مقولــه «مقامــات اخــروی»
قــرار داده شــده اســت .یــا مقولههــای «وفــای بــه عهــد الهــی» و «پیــروی از دســتورات الهــی» بــا یکدیگــر ادغام
شــده و بــا «روی آوردن بــه دیــن خــدا و خالــص کــردن دیــن» در مقولــه کلیتــر بــا عنــوان «دینــداری» قــرار
مــی گیرنــد .توانایــی ،قــدرت ،ثبــات ،صاحــب علــم ،ایمــان ،تســلیم و اطمینــان قلــب ،ترجیــح خیر ،ذکــر خدا
و عــدم غفلــت ،تــوکل و پیــروزی در امتحــان الهــی در مقولــه کلیتــر بــه نــام «قــدرت درونــی» قــرار گرفتــه
و مقولــه «هیجــان مثبــت» شــامل؛ آرامــش ،شــادی و نشــاط از آنجــا کــه از آثــار ایمــان و تــوکل محســوب
میشــود ذیــل «قــدرت درونــی» قــرار گرفتــه و ادغــام شــدند.
در مرحله کدگذاری محوریُ 16 ،ک ِد محوری یا گزاره مقولهای ایجاد شد شامل:
الف :مولفه های تشکیل موفقیت انسان؛ دستاوردهای دنیوی /دستاوردهای اخروی
ب :عوامــل موثــر بــر موفقیــت؛ فطــرت خداجــو ،لطــف خداونــد ،بــاور بــه آخــرت ،فــاح ،خودســازی،
عبودیــت ،دینــداری ،والیتمــداری ،ســرعت و ســبقت ،اخــاص ،آزادی ،قدرت درونــی ،روابط مثبــت ،ورود
به صــراط مســتقیم.
در مرحلــه کدگــذاری انتخابــی ،از بیــن واژههــای مرتبــط بــا موفقیــت مثــل؛ ســعادت ،فــوز و فــاح« ،فــاح»
بــه عنــوان مقولــه اصلــی انتخــاب شــد چــرا کــه ســعادت بــا توجــه بــه اســتعماالت واژه «ســعید» در قرآن بیشــتر
بیانگــر پیامــد موفقیــت اســت (رک .زرنــگار ،1390 ،ص  .)33فــوز و فــاح رابطــه تنگاتنگ و نزدیکی داشــته
و انتخــاب مقولــه اصلــی از بیــن آنهــا بــا دشــواریهایی روبــرو بــود .فــوز دایــرهی معنایی بســیار وســیعی دارد.
از آنجــا کــه بخشــی از معانــی آن ،قطعـاً از پیامدهــای اخــروی موفقیــت هســتند و در مــواردی حتــی مرحلهای
بعــد از فــاح شــمرده شــده اســت (رک .مصطفــوی ،1368 ،ج ،9ص  ،)155بنابرایــن از بیــن همــهی مقولههای
حاصــل از کدگــذاری« ،فــاح» بهتریــن مقولــه بــوده و بــا توجــه بــه تعریــف ارائــه شــده از فــاح کــه بــا رشــد
همهجانبـهی انســان و خــروج از تنگــی و حجابهــا و ورود بــه حیــات طیبــه مرتبــط شــده اســت؛ واژههــای
«رشــد» و «حیــات طیبــه» جهــت تبییــن مقولــه اصلــی مورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .پــس از تعیین مقولــه اصلی،
ســایر مقولههــا در قالــب  5جــزء الگــوی پارادایمــیِ نظریــه زمینـهای بــه آن ارتبــاط داده شــدند.
بدیــن صــورت کــه مقولــه فطــرت خداجــو ،لطــف خداونــد و بــاور بــه آخــرت (بــه عنــوان شــرایط علّــیِ )
مقولــه آزادی و ورود بــه صــراط مســتقیم (بــه عنــوان شــرایط زمینـه ِ
ای) مقولــه قــدرت درونی ،هیجــان مثبت و
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روابــط مناســب (بــه عنــوان مقولههــای واســطهای) مقولههــای خودســازی ،عبودیت ،دینــداری ،والیتمــداری،
ســرعت و ســبقت (بــه عنــوان راهبردهــا) و دســتاوردهای دنیــوی و اخــروی (بــه عنــوان پیامدهــا) در نظر گرفته
شــد کــه توضیــح هریــک از آنهــا خواهــد آمد.
 .1-1-3شرایط ع ّلی
شــرایط علّــی بــه شــرایطی اطــاق میشــود کــه مقدمـهی فــاح و علــت اصلــی بــه وجــود آورنده آن اســت
و بــر حســب تعریــف فــاح ،مهمتریــن شــرایط علّــی رشــد و شــکوفایی انســان ،وجــود قابلیــت رشــد اســت
یعنــی فطــرت خداجویــی کــه قابلیــت و میــل حرکــت بــه ســمت خــدا و فــاح را دارد .علــت دیگــر فضــل
الهــی ،رحمــت و هدایــت خداونــد اســت کــه باعــث شــکوفایی و فــاح انســان میشــود .از ســویی فــاح و
تحقــق آثــار و پیامدهــای اخــروی آن مســتلزم وجــود حیــات و نشــئهی دیگــر و بــاور انســان نســبت بــه وجــود
ایــن نشــئه اســت لــذا مقولـهی بــاور بــه آخــرت نیــز در شــرایط علّــی قــرار گرفــت.
 .2-1-3شرایط زمینهای -محیطی
ایــن شــرایط بســتری بــرای اجــرای راهبردهــا هســتند .از منظــر قــرآن و روایــات دســتور هجــرت و جهــاد
مربــوط بــه شــرایطی اســت کــه محیــط بــرای ســیر و حرکــت بــه ســمت خداونــد و شــکوفایی انســان مســاعد
نیســت .هجــرت یعنــی دوری گزیــدن ،حرکــت کــردن ،کــوچ کــردن از وطــن ،بــرای نجــات ایمــان و جهــاد
یعنــی درگیــری بــا موانــع و رفــع آنهــا (مطهــری ،1394 ،صــص  126و .)158هجــرت و جهــاد بــا ایجاد محیط
مناسـبتر زمینــه را بــرای اجــرای راهبردهــای موفقیــت تســهیل میکننــد و دســتیابی بــه دســتاوردهای دنیــوی
و اخــروی موفقیــت را امــکان پذیــر مــی ســازند .لــذا هجــرت و جهــاد جــزو شــرایط زمینـهای  -محیطــی در
نظــر گرفته شــد.
هجــرت از گناهــان و جهــاد بــا نفــس نیــز در روایــات مــا مطــرح شــدهاند چنانچــه حضــرت پيغمبر صلّــى ّ
الل
َ َّ َ ّ
ََ َ
عليــه و آلــه و سـلّم در صفــات اهــل ایمــان میفرمايــدُ :
«المهاجـ ُـر َمـ  َ َ َ َّ ّ
ـرم اللــه؛
ئات فتـ َـرک مــا حـ
ن هجــر الســي ِ
ِ
مهاجــر کســی اســت کــه از گناهــان هجــرت نمایــد ».پــس آنچــه را کــه خداونــد حــرام فرمــوده تــرک نمایــد
(مجلســی ،ج ،64ص  )303و در حدیــث قدســی از رســول خــدا صلّــى ّ
الل عليــه و آلــه و س ـلّم در وصــف
ُ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َّ ً
َ ُ ُ َّ ُ َ َّ ً َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
ْ
ـوم ســب ِعين مــرة
ـان روایــت شــده« :يمــوت َّالنــاس مــرة و يمـ
نیکــوکاران و َآخــرت گرایـ
ـوت أحدهــم ِفــي كل يـ ٍ
َّ َ ُ
ْ َ َ َ ُْ
ُ
َ ََ َ ُ
ْ
ـن ُمجاهــدِة أنف ِسـ ِـه ْ م َو ُمخالفـ ِـة هَواهـ ْـم َو الشـْـيطان الـ ِـذي َيجـ ِـري ِفــي عُر ِوق ِهــم؛ مــردم یــک بــار میمیرنــد
ِمـ 
ولــی آنهــا در اثــر مبــارزه بــا نفسهایشــان و مخالفــت بــا خواهشهایشــان و ســتیز بــا شــیطانی کــه در رگ و
ریشهشــان جریــان دارد روزی هفتــاد بــار میمیرنــد( ».مجلســی ،ج ،74ص )24؛ بنابرایــن هجــرت از گناهــان
و جهــاد بــا نفــس کــه همــراه بــا توبــه و اســتغفار ،محیــط درونــی انســان را پــاک و آمــاده میکننــد در ایــن
بخــش قــرار گرفتند.
از آنجــا کــه بــه هــر نســبتی کــه انســان در مســیر صراط مســتقیم قــرار گیــرد راه و مســیر حرکــت او هموارتر
میشــود مقولـهی دخــول در صــراط مســتقیم نیــز جــزو شــرایط زمینـهای -محیطــی در نظــر گرفته شــد.
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 .3-1-3شرایط واسطهای یا مداخلهگر
امــوری ماننــد توانایــی ،قــدرت ،ثبــات ،ترجیــح خیــر ،تــوکل ،علــم ،ایمــان ،تســلیم ،اطمینــان قلــب ،ذکــر
خــدا ،عــدم غفلــت و پیــروزی در امتحانــات الهــی تحــت عنــوان کلیتــر «قــدرت درونــی» قــرار گرفتنــد
و بدیهــی اســت کــه هرچــه انســان از قــدرت درونــی بیشــتری برخــوردار باشــد از توانمنــدی بیشــتری بــرای
اجــرای راهبردهــا برخــوردار خواهــد بــود؛ بنابرایــن ایــن امــر جــزو مقولههــای واســطهای یــا مداخلهگــر قــرار
گرفــت .در کنــار قــدرت درونــی« ،برقــراری روابــط بــا اهــل ایمــان» از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .چرا
کــه آیــه  200آلعمــران بــه جایــگاه خــاص برقــراری رابطــه بــا اهــل ایمــان و ارتبــاط آن بــا فــاح اشــاره
میفرمایــد کــه عالمــه طباطبایــی ذیــل آن میفرماینــد :مــراد از مرابطــه ايــن اســت كــه جامعــه بــه ســعادت
حقيقــى دنيــا و آخــرت خــود برســد و اگــر مرابطــه نباشــد گــو اينكــه صبــر مــن و تــو ،بــه تنهايــى و علــم من و
تــو بــه تنهايــى و هــر فضيلــت ديگــر افــراد ،بــه تنهايــى ســعادتآور هســت ،ولــى بعضــى از ســعادت را تأميــن
مىكنــد و بعضــى از ســعادت ،ســعادت حقيقــى نيســت ،بــه هميــن جهــت دنبــال ســه جملــهَ ُ ْ :
صابُروا
«اصبــروا و ِ
ِ
َّ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ُ َ
ُ
َو ِرابطـوا» اضافــه كــرد«َ :و اتقـوا اللــه لعلكـ ْـم تفِلحــون» ،كــه البتــه منظــور از ايــن فــاح هــم فــاح تــام حقيقى
اســت (طباطبایــی ،1374 ،ج ،4ص )144؛ بنابرایــن افزایــش قــدرت درونــی ســعادتآور و زمینهســاز فــاح
انســان هســت امــا برقــراری رابطــه بــا اهــل ایمــان نیــز بــرای بــروز فــاح تــام و حقیقــی ضــرورت دارد.
 .4-1-3راهبردها
راهبردهــا؛ عمــل یــا تعاملهــا و اســتراتژیهایی هســتند کــه بــرای کنتــرل و مدیریــت موقعیتهــا و
حــل مســائل بــه کار گرفتــه میشــوند و بــا صــورت گرفتــن آنهــا پدیــده شــکل میگیــرد (اســتراوس و
کربیــن ،1397 ،ص  .)106قطع ـاً انتخــاب راهبردهــا از بیــن مقولههــای حاصــل از دادههــای متنــی قرآنــی بــا
دشــواری بســیار زیــادی روبــرو اســت امــا از آنجــا کــه راهبردهــا امــوری هســتند کــه جهــت دســتیابی انســان
بــه فــاح مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد تــاش گردیــد مقولههایــی انتخــاب گردنــد کــه توســط انســان قابــل
برنامهریــزی ،کنتــرل و اجــرا باشــند .قطعـاً انســانی کــه میخواهــد بــه ســمت فــاح حرکت کند بایســته اســت
پیوســته بــه تزکیــه نفــس خویــش همــت گمــارده و در مقابل معاصــی و گناهــان ،تقوا پیشــه کند ،کار خــود را
بــرای خداونــد خالــص کنــد .لــذا تقــوا و تزکیــه و اخــاص تحــت عنــوان کلــی «خودســازی» بــه عنــوان یــک
اســتراتژی و راهبــرد مطــرح گردیــد.
علــت انتخــاب ایــن عنــوان بــرای مقولههــای تقــوا و تزکیــه و اخــاص ،همآینــدی کلمــه تقــوا و تزکیــه از
ســویی و همآینــدی تزکیــه و تهذیبنفــس و خودســازی از ســوی دیگــر در ســخنان علمــا و مفســران اســت
(نــک .جوادیآملــی ،ج ،4ص  90و ج ،7ص 48؛ مکارمشــیرازی ،ج ،9ص  359و ج ،17ص  .)38همچنیــن
شــاخصهی اخــاص در خودســازی حائــز اهمیــت اســت چنانچــه مصبــاح یــزدی «ره» خودســازی را ،تصحیح
انگیزههــا و ســوگیری فعالیتهــا را بــرای خداونــد میدانــد (مصبــاح یــزدی ،1380 ،ص  .)21افــزون بــر ایــن
مــوارد ،عبودیــت ،دینــداری ،والیتمــداری و ســرعت و ســبقت بــه عنــوان راهبــرد در نظــر گرفتــه شــدند.
قطعـاً اجـرای راهبردهـا علاوه بـر پیامدهای خواسـته و ناخواسـته ،باعث بهبود شـرایط محیطـی و زمینهای و

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدوازدهم شماره اول بهار و تابستان 1400

شـرایط مداخلهگر انسـان میشـود؛ مث ً
ال به تبع اجرای راهبردهایی چون خودسـازی و دینداری ،محیط درونی
انسـان تغییر کرده و با افزایش ایمان ،تسـلیم ،اطمینان قلب ،ذکر خدا و عدم غفلت ،قدرت درونیاش افزایش
مییابد و این امر (بهبود شـرایط محیطی-زمینهای و مداخلهگر) متقاب ً
ال اجرای راهبردها را با موفقیت بیشـتری
همراه می سـازد .درک درهمبافتگی پیچیدهی رویدادها و شـرایط از دیدگاه اسـتراوس از شناسـایی و لیسـت
کردن شـرایط علّی و مداخلهگر وزمینهای اهمیت بیشـتری دارد (اسـتراوس و کوربین ،1397 ،ص .)154
 .5-1-3پیامدها
از سـویی ،نجـات و رهایـی از عـذاب دنیـا ،غلبـه و پیروزی ،دوری از خوف و حزن و شـادی و نشـاط محض
بـه عنـوان دسـتاوردهای دنیـوی از اجـرای راهبردها حاصل میگردنـد و از سـویی دیگر ،قرب خداونـد ،فوز،
جاودانگـی در بهشـت ،نجـات و رهایـی از عـذاب آخـرت ،رضـا و رضـوان الهـی و مقامات اخـروی به عنوان
دسـتاوردهای اخـروی مطـرح و از پیامدهـای اجـرای راهبردها هسـتند در این بخـش قرار گرفتند .نمـودار1-3
بیانگـر الگـوی موفقیـت انسـان از دیدگاه قرآن براسـاس الگـوی پارادایمی نظریهی زمینه ای اسـت.

 .2-3نمودار الگوی پارادایمی موفقیت در قرآن
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 .4تعریف موفقیت از دیدگاه قرآن با استفاده از نظریهی زمینه ای
بــا اســتفاده از مقولــه اصلــی و پیامدهــا تعریــف زیــر بــرای موفقیــت از دیــدگاه قــرآن ارائــه شــد :موفقیــت
عبــارت اســت از رشــد همــه جانبـهی انســان کــه باعــث فــاح و ورود بــه حیــات طیبــه میشــود و بــه شــرط
حفــظ ایــن موقعیــت تــا زمــان مــرگ منتهــی بــه قــرب و فــوز الهــی در آخــرت میگــردد.
حتی بـا وجود فالح و فـوز اضافه
قیـد «حفـظ ایـن موقعیـت تا زمـان مرگ» با توجه به احتمال سـقوط انسـان
َ ْ ََ ْ
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بـراى بنـى اسـرائيل بخـوان خبـر آنكـس را كـه مـا نشـانههاى خـود را بـه او داديـم و راه معرفت حق بـراى او
آشـكار شـد ولى او خود را از آنها به درآورد و شـيطان از پى او روان گرديد و در نتيجه او از گمراهان گشـت؛
و اگـر مىخواسـتيم ،بـا نشـانههايى كه به او نمايانديـم وى را به جايگاهى رفيع باال مىبرديـم و به قرب خويش
مىرسـانديم ،ولـى نخواسـتيم ،زيرا او به زمين چسـبيد و به لذتهـاى دنيا گرايش يافـت و از هواى نفس خود
پيـروى كـرد .پـس حكايـت او مانند حكايت سـگ تشـنه اسـت كـه اگر بـر او هجوم بـرى لهله مىزنـد و اگر
رهايـش كنـى بـاز هم لهلـه مىزند .اين حكايت مردمى اسـت كه آيات ما را دروغ انگاشـتند .پس اين داسـتان
را براى آنان بخوان ،باشـد كه بينديشـند».
در آيــات فــوق ،اســم كســى بــرده نشــده بلكــه ســخن از يــك عالــم و دانشــمند اســت كه نخســت در مســير
حــق بــود ،امــا ســرانجام دنيــا پرســتى و پيــروى از هــواى نفــس چنــان بــه ســقوطش كشــانيد كــه در صــف
گمراهــان و پيــروان شــيطان قــرار گرفــت .از بســيارى از روايــات و كلمــات مفســران اســتفاده مىشــود كــه
منظــور از ايــن شــخص مــردی بــه نــام «بلعــم باعــورا» اســت کــه حضــرت موســى علیــه الســام از وجــود او بــه
عنــوان يــك مبلــغ نيرومنــد اســتفاده مىكــرد و كارش در ايــن راه آن قــدر بــاال گرفــت كه دعايش در پيشــگاه
خــدا بــه اجابــت مىرســيد ،ولــى بــر اثــر تمايــل بــه فرعــون و وعــده و وعيدهــاى او از راه حــق منحــرف شــد و
همــه مقامــات خــود را از دســت داد تــا آنجــا كــه در صــف مخالفان موســى علیه الســام قــرار گرفــت(مکارم
شــیرازی ،1371 ،ج ،7ص .)15
 .5مراحل کاربست نظریه زمینهای با استفاده از آراء روانشناسان درباره کمال و موفقیت انسان
بــرای بررســی موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی با اســتفاده از نظریـهی زمینـهای ،آراء مهمترین نظریهپــردازان
دربــاره انســان و راهکارهــای رســیدن او بــه کمــال و موفقیــت ذکــر گردیــد .از آنجایــی که جمعبنــدی همهی
زوایــای نظریــات ممکــن نبــود کتــاب «روانشناســی کمــال» دوآن شــولتز محــور قــرار گرفــت و همزمــان بــا
جمـعآوری آراء روانشناســان« ،کدگــذاری بــاز» بــر روی اصلیتریــن بخشهــای هــر نظریــه صــورت گرفت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه نــام برخــی از روانشناســان و نظریــه پــردازان همچــون آدلــر ،بنــدورا و ســلیگمن در
کتــاب روانشناســی کمــال وجــود نــدارد؛ و نظریــات آنهــا از ســایر منابــع ،کدگــذاری گردیــد و در مقــام بیان
دیــدگاه هــای آنهــا در مــورد موفقیــت ،آن منابــع ذکــر گردیــد.
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 .1-5کدگذاری باز
 .1-1-5دیدگاه یونگ
یونـگ معتقـد اسـت کـه نفس و روان انسـانی دارای سـه رکن اساسـی اسـت؛ «مـن»« ،ناخودآگاه شـخصی»
و «ناخـودآگاه جمعـی»« .خود/مـن» تلاش میکنـد کـه تنشهای مختلف شـخصیت را بـه یکپارچگی کامل
برسـاند و یونـگ آن را بـه کشـش یـا نیرویـی در جهـت تحقق خود یـا خودشـکوفایی تعبیر میکند (شـولتز،
 ،1385ص  .)136مـراد یونـگ از خـود شـکوفایی عبارت اسـت از؛ توازن و رشـد کامـل یا کمال همه جانبهی
شـخصیت و به عبارت دیگر یعنی تمامیتی که کام ً
ال تحققیافته اسـت .یونگ به تکامل شـخصیت در سراسـر
زندگـی انسـان اعتقـاد دارد و میپنـدارد موفقیـت در فردیـت یافتـن اسـت (شـولتز ،1385 ،ص  .)137فردیـت
یافتـن ،زمانـی میسـر اسـت که خـود بتواند از تمـام هدفها ،قصدها و آرزوها رها شـود و بکوشـد تا به شـکل
عمیقتـر و اساسـیتر وجود دسـت یابـد (یونـگ ،1387 ،صـص .)252-250
او معتقـد بـود خودشـکوفایی تـا پیـش از میانسـالی به وقـوع نمیپیوندد و مهمترین مرحله رشـد شـخصیت،
میانسـالی اسـت که باید عالئق شـخص از امور جسـمانی و مادی متوجه امور معنوی ،فلسـفی و شهودی گردد.
از نظر یونگ تنها بر اسـاس اصولی عقلی زیسـتن ،ما را از انسـان کامل شـدن باز میدارد .انسـان کامل یونگ
از تمامـی جنبـه هـای وجـود خود آگاه اسـت و هیچ یک از وجوه شـخصیتش بر او تسـلط نـدارد بلکه همهی
ابعاد شـخصیت او به توازنی هماهنگ رسـیدهاند (اتکینسـون ،ریتا ال و همـکاران ،1390 ،صـص 141.و .)464
با توجه به دیدگاه یونگ موارد زیر به عنوان کدگذاری شخصیت سالم و موفق ذکر میگردد:
شــناخت عینــی دربــاره خــود؛ نظــم ،شــکیبایی ،پشــتکار و سختکوشــی بــرای شــناخت خــود؛ فعلیــت یــا
تحقــق کامــل خــود و فردیــت یافتــن (یکپارچــه کــردن همـهی قطبهــای شــخصیت)؛ پذیــرش همـهی ابعاد
شــخصیت (ماســک ،ســایه ،آنیمــا و آنیمــوس)؛ ســازش بــا دوگانگــی جنســی ـ روانــی (مــرد بــا آنیمــا و زن
بــا آنیمــوس)؛ برافتــادن صورتکهــای چهــره و نقشهــای اجتماعــی و خودمــان شــدن؛ تعدیــل و تنظیــم
نیروهــای ســایه توســط مــن؛ رام کــردن نیروهــای شــر ،گنــاه و غیــر اخالقــی نــه کوبانــدن کامــل آنهــا؛
درونگرایــی و توجــه بــه جهــان درونــی ذهنــی مــورد غفلــت تــا میانســالی بــا قطــع توجــه از امــور جســمانی و
مــادی و رهــا کــردن هدفهــای جوانــی؛ توجــه بــه امــور معنــوی ،فلســفی و شــهودی؛ تأکیــد بــر جنبههــای
ناهشــیار (نــدای ناهشــیار را بــه آگاهــی آوردن)؛ توجــه بــه رؤیاهــا و تخیــات آفریننــده.
 .2-1-5دیدگاه آدلر
در روانشناسـی فـردی آدلـر ،این اهداف و مقاصد هسـتند که بـه مردم انگیزه میدهند .مـردم ،خالق زندگی
خود هسـتند .آدلر معتقد بود؛ همه به دنبال برتری ،انطباق ،بهبود یافتن و تسـلط بر محیط هسـتند .برتریجویی
در واقع همان پاسـخ ما به احسـاس ناخوشایند اسـت که در تعامالت دوران طفولیت و کودکیمان با بزرگترها
و اشـخاص قدرتمنـد حـس کردهایم .آدلر در اشـاره به تالش انسـانها برای غلبه کـردن بر حقارتهای خیالی
و واقعـی یـا ضعفهایشـان اصطلاح «جبـران» را بـه کار میبرد که یک عمـل عادی و بهنجار اسـت و تقویت
یـک توانایـی را جایگزین تضعیف یک توانایی دیگر میکند (سـانتراک ،1383 ،ص .)125
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منظـور آدلـر از تلاش برای برتری این نیسـت که همهی انسـانها به دنبال وجهه و موقعیتـی باالتر از دیگرانند
یـا گرایـش بـه تکبّر و سـلطهجویی یا تصـوری اغراقآمیـز از تواناییها و پیشرفتهایشـان دارند بلکـه منظور او
«کمـال» اسـت .نوعـی چیرگی ،تکاپویـی رو به باال ،یک افزایش ِ انگیزش از پایین به بـاال یا نیروی محرکهای از
کاهش به سـوی افزایش اسـت (سیاسـی ،1370 ،ص  .)112به اعتقاد آدلر آخرین شـکلی که سـؤاالت زندگی
یـک نفـر فـرد بالـغ به خود میگیرد در کار ،عشـق و گرایـش به هم نوع تجلی مییابـد (آدلـر ،1361 ،ص .)75
بــا توجــه بــه دیــدگاه آدلــر مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر میگــردد:
صاحــب نیــروی خــاق ،توانایــی هــر فــرد بــرای خلــق بخشــی از شــخصیت خــود؛ برتــری ،انطبــاق ،بهبــود
یافتــن و تســلط بــر محیــط؛ مقاومــت در برابــر نیروهای بیرونی شــکل دهندهی شــخصیت؛ مســئول سرنوشــت
خــود؛ شــناخت خــود؛ انجــام وظایــف کار؛ عشــق ورزی؛ گرایــش بــه همنــوع ،تکامــل خالقانــه و عالقــه
اجتماعــی (رفتــار محبــت آمیــز دوســتانه)؛ افزایــش تنــش ،صــرف تــاش و انــرژی بســیار.
 .3-1-5دیدگاه آلپورت
گوردن آلپورت در نظریهی شخصیت خود هفت معیار بلوغ در شخصیت سالم ارائه میدهد که عبارتند از:
 -1گسـترش مفهـوم خـود  -2ارتباط صمیمانهی خود با دیگـران  -3امنیت عاطفـی  -4ادراک واقعبینانه -5
مهارت و وظایف  -6عینیت بخشـیدن به خود  -7فلسـفه یگانه سـاز زندگی (شـولتز ،1385 ،صص .)33-27
بـا توجـه بـه دیـدگاه آلپورت موارد زیر به عنوان کدگذاری شـخصیت سـالم و موفق ذکر میگردد :پیوسـته
انگیـزه داشـتن و تلاش بـرای آینـده؛ افزایـش تنش ،تنـوع و درگیری برای کسـب تجربیـات تـازه؛ انجام کار
در عالیتریـن سـطوح مهـارت و شایسـتگی؛ حسـن تعهـد بـه کار و وظیفه؛ مفهوم وسـعت خود شـامل :توجه
بـه بیـرون از خـود و فعالیتهـای پـر معنا ،توجه بـه ارزشهای مجـرد و آرمانها ،مشـارکت در قلمروهای مهم
از تالشهـای انسـانی؛ خودشناسـی شـامل نزدیکـی خود پنـداره به خـود واقعـی ،عدم فرافکنـی صفات منفی
خـود بـه دیگـران ،هوشـمندی و پذیـرش بهتر توسـط مردم ،شـوخ طبعی ناشـی از تشـخیص ناسـازگاریها و
بیهودگیهـا؛ عنـوان داوری دقیـق دربـاره دیگـران که شـامل؛ ارتبـاط صمیمانه با دیگـران و ارتبـاط واقع بینانه
نسـبت بـه جهان؛ عنوان جهت داشـتن شـامل؛ داشـتن هدفهـا و برنامههـای دراز مدت دسـت نیافتنی ،تعقیب
پـی در پـی هدفها و جانشـین کردن هدفهای جدید ،داشـتن ارزشهای اسـتوار شـخصی (مثـل رضایت از
کار) ،داشـتن ارزشهای اسـتوار وسـیع (مثل میهنپرسـتی) ،وجدان اخالقی به شـکل تأکید بر «بهتر اسـت» به
حس وظیفهشناسـی نسـبت به دیگـران ناشـی از ارزشهای دینی یـا اخالقی.
جـای «بایـد»ّ ،
 .4-1-5دیدگاه فرانکل
از دیــدگاه ویکتــور فرانــکل انســا ِن ســالم ،انســانی اســت کــه احســاس خوشــبختی و رضایتمنــدی از زندگی
دارد؛ امّــا هــدف او رســیدن بــه خوشــبختی نیســت .فرانــکل خوشــبختی را لـ ّذت بــردن از زندگــی تعریــف
نمیکنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه؛ فقــدان و ِحرمــان ،ل ـ ّذ ِ
ت زندگــی را از معنــا تهــی نمیکنــد .انســان
آفریــدهای مســئول اســت کــه بایــد .بــا انجــام کاری ارزشــمند و یــا تجربــه ارزش واال و یــا با تحمــل درد و رنج
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بــه معنــی بالقــوهی زندگــی خــود تحقــق ببخشــد (فرانــکل ،1390 ،ص 171و.)172
بــا توجــه بــه دیــدگاه فرانــکل مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر میگــردد:
آزاد ،مختــار و گزینشگــر :غلبــه بــر سرنوشــت زیســت شــناختی ،روانشــناختی و جامعه شــناختی؛ خــودآگاه
و مســئولیتپذیر؛ ارزش مــدار؛ خــاق؛ داشــتن تعهــد و غرقهگــی در کار؛ یافتــن معنایــی بیــش از وظایــف
شــغلی در کار و مایــه گذاشــتن از خــود ،دریافــت و ایثــار عشــق :مجــذوب شــدن در عالــم و شــدت و عمــق
تجربههــای خــود؛ تحمــل خردمندانــه رنــج شــامل :تغییــر خــود (شــیوه نگــرش و نحوه برخــورد با مشــکالت)
و پذیرفتــن شــرایط تغییرناپذیــر سرنوشــت؛ معناجویــی :غنیمــت داشــتن لحظههــا و فرصتهــا ،پیــدا کــردن
راه و معنــای زندگــی در شــرایط مختلــف ،انجــام بهتریــن کار در هــر موقعیت و مانــدگار کــردن آن موقعیت؛
یکتایــی و بــی همتایــی (تفــرد و جایگزیــن ناپذیــری) :یگانگــی مســئولیت و وظیفــه ،توجــه بــه فرجــام پذیــر
بــودن زندگــی ،پاس ـخگویی بــه نــدای وجــدان؛ نفــی اصــل تحقــق خــود :توانایــی از خــود فاصلــه گرفتــن
(عبــور از خــود) ،پیوســتن بــه چیــزی فراســوی خــود؛ آینــده نگــری.
 .5-1-5دیدگاه فروم
فــروم خوشــبختی را دلیــل موفقیــت شــخص در هــر زیســتن و بزرگتریــن توفیــق آدمــی میدانــد امّــا
خوشــبختی تنهــا یــک احســاس یــا حالــت خوشــایند نیســت؛ بلکــه شــرط اعتــای تمــام وجــود اســت و از
دیــدگاه وی ،انســانهای بــارور افــرادی خوشــبخت انــد .بــه عقیــده فــروم بــاروری منبــع نیــرو ،قــدرت ،آزادی
و شــادکامی اســت (فــروم ،1385 ،ص.)67.
فـروم وجـود شـش نیـاز (مربوط بـودن ،تعالی ،ریشـه دار بـودن ،هویت ،نیـاز به یک چارچـوب جهتگری
در شـیء مـورد تقدیـس و نیـاز به تهیـج و تحریک) را مطرح کرده اسـت (شـولتز ،1389 ،صـص .)209-208
بــا توجــه بــه دیــدگاه فــروم مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر میگــردد:
آگاهــی و شــناخت نســبت بــه خــود و نیازهــا( :توجــه ،احســاس مســئولیت ،احترام و شــناخت)؛ عشــق بــارور؛
ـس بــرادری به همنوعــان؛ تفکر بارور شــامل
آفرینندگــی؛ وابســتگی بــارور شــامل همبســتگی با دیگــران و حـ ّ
تصویــری واقــع گرایانــه عقلــی و عینــی از جهــان ،حــس هویــت پایــدار و آزادی از عالئــق مصیبــت بــار و
رهایــی از بندهــای درونــی و بیرونــی؛ جهتگیــری بــارور یــا تحقــق اســتعداد بالقــوهی انســان شــامل :بــه بــار
آوردن «خــود» (فعلیــت بینــش عقلــی و اســتعدادهای هیجانــی و وجــدان اخالقــی انســانگرا نــه قدرتگــرا) و
پاســخ مثبــت بــه میــل بــه کمــال و حرکــت فعاالنــه و خالقانــه در ایــن مســیر.
 .6-1-5دیدگاه پرلز
پرلــز روانــکاوی اســت کــه انگیــزه انســان را وضعیتهــای ناتمــام یــا گشــتالتهای ناقــص میدانــد (ماننــد
آرزوهــای برنیامــده) .انســانها بــه ترتیـ ِ
ـب میــزان اهمیــت آنهــا بــرای خــود ،بــه دنبــال تکمیلشــان هســتند.
اضطراریتریــن وضعیــت تــا ارضــا نشــود حاکــم چیرهگــر و هدایتکننــدهی افــکار و رفتــار اســت .یــک
جنبـهی مهــم مقابلــه بــا وضعیتهــای ناتمــام ،تنظیــم خــود در برابــر تنظیــم بیــرون از خــود اســت .اشــخاص
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ســالم بــدون مداخلـهی نیروهــای بیرونــی ـ خــواه نیازهــا و توقعــات دیگــران و خــواه محدودیتهــای یــک
آینــده اجتماعــی ـ قــادر بــه تنظیــم خــود هســتند (شــولتز ،1385 ،ص .)179
بــا توجــه بــه دیــدگاه پرلــز مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر میگــردد:
کامــل کــردن وضعیتهــای ناتمــام یــا گشــتالتهای ناقــص؛ تنظیــم درونــی رفتــار خــود در برابر تنظیــم بیرون
از خــود؛ حمایــت خــود بــه جــای حمایــت محیطــی؛ آگاهــی از خــود شــامل؛ شــناخت جوشـشها ،آرزوها و
کامــل کــردن آنهــا ،عــدم فرافکنــی جوشـشهای خــود بــه دیگــران ،بیــان خشــم و رهایــی از احســاس گناه؛
تأکیــد بــر در مــکان و در زمــان بــودن و لــذت از زمــان حــال؛ پذیــرش مســئولیت زندگــی خویــش و نپذیرفتن
مســئولیت دیگــران؛ برنامهریــزی بــرای آینــده بــدون اضطــراب؛ آگاهــی از جهــان و ارتبــاط کامــل بــا جهــان؛
تعصــب و پیـشداوری؛ تحقــق خــود راســتین و پــرورش اســتعدادهای بالقوه.
عــدم ّ
 .7-1-5دیدگاه مزلو
بـه عقیـده مزلـو تعـدادی نیازهـای ذاتـی در انسـان وجـود دارنـد کـه رفتار هـر فـرد را هدایت میکننـد .همه
انسـانها بـه آب و غـذا ،ایمنـی ،محبـت و احتـرام نیازمندنـد و هنگامـی کـه ایـن نیازهـا برآورده شـوند انسـان
ِ
سـمت رشـد منحصـر بـه فـرد خویـش حرکـت کنـد( .مزلـو ،1367 ،ص  .)72در سلسـله مراتب
میتوانـد بـه
ی نیز وجـود دارنـد .خودشـکوفایی در رأس این نیازها
نیازهـای مازلـو ،علاوه بـر نیازهای پَسـت ،نیازهـای عال 
قـرار دارد .نیـاز بـه اینکـه فـرد هـر آنچـه مـی خواهـد و مـی تواند گـردد بشـود .ارضـای نیازهـای عالـی نتایج
مطلوبتـری بـه وجود میآورند که عبارتند از؛ شـادی عمیقتـر ،آرامش و غنای حیات درونـی (مزلو،1367 ،
ص  83و صـص .)153-150 .خودشـکوفایان در ویژگیهایـی مشـترکند که از آنها میتوان بـه؛ ادراک کامل
از واقعیت ،پذیرش خود و دیگران و خودانگیختگی اشـاره نمود .همچنین داشـتن تجارب اوج یعنی لحظاتی
کـه طـی آن خودشـکوفایی بـه واضحتریـن وجهی اتفاق میافتـد و افراد طـی آن و بعد از آن خصلتاً احسـاس
خوشـی ،خوشـبختی و فضیلـت میکنند (مزلـو ،1371 ،صـص .)134-108
با توجه به دیدگاه مزلو موارد زیر به عنوان کدگذاری شـخصیت سـالم و موفق ذکر میگردد :خودشناسـی
و تحقـق خـود؛ ارضـای نیازهـای رده پاییـن جسـمانی ماننـد؛ ایمنـی ،تعلـق ،محبـت و احتـرام؛ دانسـتن اینکـه
چیسـتند ،کیسـتند و بـه کجا میروند؛ محقـق کردن تمـام خصایص و قابلیتهـای خود؛ نداشـتن اختاللهای
آسیبشـناختی؛ سـن پختگی و بلوغ میانسـالی یا سـالخوردگی؛ ادراک صحیح از واقعیت :شـناخت هسـتی و
تعصـب و پیـشداوری؛ پذیـرش کلّـی طبیعـت ،دیگـران و خویشـتن :پذیـرش نقـاط ق ّوت و
ادراک عـاری از ّ
ضعـف خویـش ،شـکیبا در برابـر نقاط ضعف نوع بشـر ،احسـاس گناه و شرمسـاری (به انـدازه ،نـه افراطی) از
تفاوت میان آنچه هسـتند و آنچه میخواهند باشـند؛ خودانگیختگی ،سـادگی و طبیعی بودن :بدون تعصب و
تظاهـر ،نشـان دادن معقـول هیجانها؛ توجه به مسـائل بیرون از خویشـتن :وظیفه شناسـی ،ایثار و تع ّهـد به کار،
غرقـه شـدن در کار و لـ ّذت از آن بـرای بـروز اسـتعدادها ،نـه بـرای پـول و شـهرت و قـدرت؛ نیاز بـه خلوت و
اسـتقالل؛ کنش مسـتقل :رشـد و تکامل وابسـته به اسـتعدادها و منابع درونی ،خودکفا ،مقاوم و آسـیب ناپذیر
در مقابـل بحرانهـا و محرومیتهـا؛ تازگی مداوم تجربههای زندگـی :ل ّذت از تجربههای تکراری و احسـاس
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تازگـی بـه آن ،تفـاوت در نـوع تجربههـای ل ّذت بخش ،لـ ّذت از فعالیتهـای کوچک و جزئی مثل تماشـای
طبیعـت ،عـدم لـ ّذت از رفتن به مهمانی یا دسـتیابی بـه پول فراوان؛ تجربههـای عارفانه یا تجربههـای اوج :وجد
و سـرور و حیـرت عمیـق :احسـاس قـدرت ،اعتمـاد بـه نفـس و قاطعیت بـه دنبـال تجربههـای اوج ،اهل عمل:
حسـاس در
ارتبـاط بـا دنیای واقعی ،رهبری ،واقعگرا بصیرت روشـنگرانه ،عارفانه ،شـاعرانه ،ارتباط با هسـتیّ ،
برابر زیبایی؛ نوع دوسـتی ،ارتباط ،همدلی و محبت به بشـریت ،خشـنونت با انسـانهای عیبجو و پرنخوت،
عـدم فخرفروشـی ،بردبـاری ،داشـتن معیارهـای اخالقـی و تشـخیص خیـر و شـر؛ تمایز میـان وسـیله و هدف:
اهمیت بیشتر هدفها نسـبت به وسـیلهها ،ل ّذت از راه به اندازه رسـیدن به مقصد ،شـوخ طبعی ،آفرینندگی؛
مقاومـت در برابـر فرهنـگ پذیـری و فشـارهای اجتماعـی ،همسـویی بـا فرهنگ تا جایـی که بـه موضوعی با
اهمیـت بـاال برسـند که تـا به مبارزه آشـکار آنها بـا قواعـد و هنجارهای جامعه منتهی شـود.
 .8-1-5دیدگاه راجرز
بــه نظــر راجــرز درون هرکــس انگیــزهای بــه نــام انگیــزهی خودشــکوفایی وجــود دارد یعنــی شــخص
گرایــش دارد ظرفیتهــای بالقــوه خــود را بالفعــل کنــد تــا خــود را حفــظ نمایــد و ارتقــا بخشــد .گرایــش
بــه خودشــکوفایی جنبـهی زیســت شــناختی و روانشــناختی دارد .جنبـهی زیســت شــناختی همــان ســایقهایی
هســتند کــه هدفشــان ارضــای نیازهــای اساســی مربــوط بــه بقــا اســت مثــل؛ نیــاز بــه آب ،هــوا ،غــذا .جنبـهی
روانشــناختی نیــز همــان ظرفیتهایــی هســتند کــه از مــا انســانهایی ارزشــمندتر میســازند (رایکمــن،1387 ،
صــص  .)480-478انســانها بــه کنــش کامــل گرایــش دارنــد تــا از خــود پنهــان کــردن و از مطابــق انتظــار
دیگــران رفتــار کــردن ،دوری جوینــد .گرایــش زیــادی بــه زندگــی در لحظــه دارنــد .بــه ارگانیســم خــود
اعتمــاد میکننــد تــا بــه رضایتبخشتریــن رفتــار دســت پیــدا کننــد (راجــرز ،1369 ،صــص .)206-184
بــا توجــه بــه دیــدگاه راجــرز مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر میگــردد:
داشــتن نیــروی انگیزشــی اساســی بــرای از قــوه به فعــل در آوردن خــود؛ آزمودن پیوســته و پــرورش ویژگیها
و اســتعدادهای یکتــای فــرد؛ آفریــدن خــود و آفرینندگــی؛ دریافــت توجــه مثبــت نامشــروط؛ نداشــتن نقاب و
صورتــک و زندگــی بــدون تحمیلهــا و توقّعــات و محدودیتهــای اطرافیــان امّــا در چارچــوب خــط مشــی
جامعــه؛ کســب تجربــه آزادانــه و بــدون حالت تدافعــی؛ داشــتن عواطف وســیع؛ زندگی در همـهی لحظههای
هســتی بــا کســب تجربیــات تــازه ،هیجانــی و پیشبینیناپذیــر ،انطبــاق پذیــری؛ اعتمــاد بــه ارگانیســم خــود و
عملکــرد آزادانــه و انتخابگــر ،خالقانــه ،رفتــار درســت و غیــر تدافعــی و تسـلّط بــر زندگــی و قدرت نســبت
بــه آینــده ،ســازش خالقانــه بــا دگرگونیهــای محیطــی و عــدم ســازش بــا محدودیتهــا.
 .9-1-5دیدگاه آلبرت بندورا
روانشناســان شــناختی -اجتماعــی معتقدنــد کــه شــخصیت آموختنــی و بــه ش ـدّت تحــت تأثیــر تجــارب
1
محیطــی اســت .بنــدورا در نظریــه خــود انســان را موجــودی عامــل دارای ویژگــی هایی همچــون؛ قصدمندی
1. intentionality
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(قصــد انجــام اعمــال و برنامهریــزی ،دوراندیشــی( 1پیشبینــی پیامدهــای احتمالــی اعمــال بــرای تعییــن هــدف
3
هــا) ،واکنــش پذیــری نســبت بــه خــود(2در نظــر گرفتن میــزان پیشــرفت و تحقــق انتخابهــا) ،ژرفاندیشــی
(شــامل؛ اندیشــه در کفایــت تفکــر؛ ارزیابــی انگیزههــا ،ارزشهــا و معنــی هدفهــای خــود و تأثیــر اعمــال
دیگــران بــر خودشــان) معرفــی میکنــد .مهمتریــن مکانیــزم ژرفاندیشــی افــراد ،کارایــی شــخصی 4اســت؛
یعنــی عقیــده آنهــا بــه اینکــه تــا حــدودی توانایی اِعمــال کردن کنتــرل بر عملکــرد خودشــان و بــر رویدادهای
محیطشــان را دارنــد (فیســت و فیســت ،1389 ،ص .)365
از نظــر بنــدورا و نظریــه پــردازان شــناختی اجتماعــی ،ســامت روانــی -ســازگاری بــه ایــن بســتگی دارد کــه
مــردم چقــدر تصــور میکننــد روی کارکردهــای خــود و اتفاقــات محیــط اطرافشــان کنتــرل دارنــد .ســه جنبه
کنتــرل شــخصیت عبارتنــد از :تأخیــر کامروایــی (بــه تأخیــر انداختــن ارضــای آنــی بــرای رســیدن بــه نتیجـهی
مطلــوب) ،خــود اثرگــذاری (اعتقــاد بــه توانایــی غلبــه بــر شــرایط و گرفتــن نتایــج مثبــت) و محـ ّ
ـل کنتــرل (بــه
ایــن معنــی کــه آیــا شــخص نتایــج را حاصــل عملکــرد خــودش [کنتــرل درونــی] میدانــد یــا حاصــل وقایــع
خــارج از کنتــرل خــودش [کنتــرل بیرونــی]) .انگیــزش درونــی ،خــود مختــاری و مســئولیتپذیری ناشــی از
محــل کنتــرل اســت .کســانی کــه کنتــرل بیرونی دارنــد خــود را اســی ِر سرنوشــت ،شــانس و دیگــران میدانند.
بیشــتر همرنگــی میکننــد و کمتــر آدمهــای قدرتمنــد را زیــر ســؤال میبرنــد .در حـ ّ
ـل مســائل بــه راهبردهــای
دفاعــی متوســل میشــوند و معمــوالً شکســت میخورنــد (ســانتراک ،1383 ،ص 138و.)139
بــا توجــه بــه دیــدگاه بنــدورا مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر میگــردد:
تعییــن اهــداف روشــن و دســت یافتنــی؛ پیــش بینــی پیامدهــای اَعمــال؛ بررســی عملکــرد خــود ،خودســنجی
وخودگردانــی؛ تأخیــر کامروایــی و صبــر و تــاش در جهــت رســیدن بــه نتایــج دراز مــدت؛ خود اثر گــذاری:
غلبــه بــر موانــع بیرونــی ،ایجــاد عــادات ســالم ،خوشبینــی و دنبــال کــردن اهــداف و عملکــرد موفقیــت آمیز؛
محــل کنتــرل درونــی :ربــط دادن نتایــج بــه عملکــرد خــود ،انگیــزش درونــی ،اختیــار و اراده ،مســئولیت
پذیــری ،قابــل دســتیابی دیــدن اهــداف و ارزشهــا
 .10-1-5دیدگاه سلیگمن و روانشناسی مثبت گرا
روانشناســی مثبــت گــرا مطالعــه علمــی عملکــرد بهینه انســان بــوده و هــدف از آن ،کشــف و ارتقــاء عواملی
اســت کــه بــه افــراد ،خانوادههــا و جوامــع کمــک میکنــد تــا پیشــرفت کــرده و شــکوفا شــوند .داینــر،5
زندگــی مطلــوب و ســازنده و مثبــت را در روانشناســی مثبتنگــر ،برتــری و تفــوق شــادی (یعنــی تجربه ذهنی
بهــروزی و ســعادتمندی یــا ســامت یــا عاطفــه خوشــایند یــا مثبــت) بــر تجــارب عاطفــی ناخوشــایند و منفــی
(مثــل اضطــراب ،افســردگی ،خشــم) در تجربــه آگاهانـهی افــراد تعریــف میکنــد (فریــش ،1389 ،ص .)21
1. forethought
2. Self-reactiveness
3. Self-reflectiveness
4. Self-efficasy
5. Diner
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مکتــب روانشناســی مثبــت گــرا بــر ســه موضــوع کلــی تأکیــد زیادتــری دارد:
تجاربی که مردم برای آن ها ارزش قائلند مثل؛ امید ،خوش بینی و شادی.
صفات فردی مثبتی مثل؛ ظرفیت عشق ،کار و فعالیت ،قریحه و مهارت های میان فردی.
ارزشهــای مثبــت گروهــی و شــهروندی مثــل؛ مســئولیت پذیــری ،دلگرمــی دادن و شــکیبایی( .ســانتراک،
 ،1383ص  ،52بــه نقــل از ســلیگمن1و ســیکزنت میهالــی.)2000 ،2
بــه عقیــده مارتیــن ســلیگمن (پــدر روانشناســی مثبــت گــرا) برداشــت ســنتی از موفقیــت و اینکــه ناشــی از
ترکیــب اســتعداد و عالقــه اســت اشــتباه بــوده و عامــل ســومی تحــت عنــوا ِن خــوش بینــی و بدبینــی وجــود
دارد کــه بــه انــدازه اســتعداد و عالقــه ،مهــم اســت (ســلیگمن ،1388 ،ص  .)136افــراد خوشبیــن در
تصمیمگیریهــای شــغلی اســتوارترند و بیشــترین ایمنــی را در مقابــل درماندگــی از خودشــان نشــان میدهنــد
(ســلیگمن ،1388 ،ص  )74و بعــد از مواجهــه بــا ناکامــی بــه حالــت عــادی در میآینــد (ســلیگمن ،1388 ،ص
 .)13ســلیگمن علــت خــوش بینــی افــراد را َســبک تبییــن و نحــوهی فکــر کــردن آنهــا دربــاره علــت اتفاقات
میدانــد .آدمهــای خوشبیــن ،اتفاقــات بــد را معلــول عوامــل بیرونــی ،بیثبــات و مشــخص میداننــد .در
حالــی کــه بدبینهــا بــه علــل درونــی و کلــی اســتناد میکننــد و وقایــع را مــداوم ،فراگیــر و فاجعهآمیــز
میداننــد (ســلیگمن ،1383 ،ص  ،72ســانتراک ،1383 ،ص .)141
3
ســلیگمن زندگــی خــوب را دارای چهــار مرحلــه میدانــد کــه عبارتنــد از :زندگــی لــذت بخــش  ،زندگــی
درگیرانــه ،4زندگــی بــا معنــا 5و زندگــی کامــل .6زندگــی لــذت بخــش :داشــتن عواطــف مثبــت در مــورد
گذشــته (رضایــت و آرامــش) ،حــال (داشــتن لذتهــای آنــی و لذتهــای پیچیــده کــه نیازمنــد یادگیــری
هســتند) و آینــده (خوشــبینی ،امیــد و ایمــان) اســت.
زندگــی درگیرانــه :بیانگــر بهکارگیــری عاقالنــه ویژگیهــای مثبــت فــردی ،نقــاط قــوت شــخصیت و
اسـ�تعدادها اسـ�ت کـ�ه منجـ�ر بـ�ه مشـ�ارکت ،جریـ�ان و رضامنـ�دی میشـ�و د �Duckworth, Steen, Selig
 .))man,2005, p. 636رضامنــدی ،حالتهــای شــیفتگی یــا جذبــه را شــامل میشــود و حاصــل فعالیتهایــی
اســت کــه بــه کارگیــری نیرومندیهــای یکتــا را میطلبنــد و بــا ل ّذتهــا فــرق دارنــد .قایقرانــی ،تدریــس،
کمــک کــردن بــه دیگــران ،مصــداق چنیــن فعالیتهایــی هســتند (کار ،1385 ،ص  .)33زندگــی درگیرانه در
ـرد و دانــش ،شــجاعت ،عدالــت ،میانــه
جهــت اســتفاده از تواناییهــای شــخصی بــر فضیلتهایــی چــونِ :خـ َ
روی و اعتــدال ،معنویــت و تعالــی ،رأفــت و عشــق تأکیــد میکنــد (ســلیگمن ،1389 ،ص .)172
زندگــی بامعنــا :بهگون ـهای اســت کــه توانمندیهــای انســان در خدمــت معنــا یــا هدفــی بزرگتــر از خــود
قــرار میگیــرد و مســتلزم تعلــق و خدمــت بــه نهادهــای مثبــت از جملــه مذهــب ،خانــواده ،اجتمــاع ،ملّــت و...
1. Seligman
2. Csikszentmihalyi
3. Pleasant life
4. Engagement life
5. Meaningful life
6. Full life
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اســت .ســلیگمن معتقــد اســت احساســات مثبــت در بســتر نهادهــای مثبــت بــه بهتریــن وجــه شــکوفا میشــود
.))636 .p ,2005,Duckworth, Steen, Seligman
زندگــی کامــل :بــه اعتقــاد ســلیگمن ســرانجا ِم یــک زندگــی کامل شــامل هر ســه نــوع زندگــی لذتبخش،
درگیرانــه و بامعنــا بــوده و عبــارت اســت از؛ تجربــه کــردن هیجانهــای مثبــت ،بــه دســت آوردن شــادمانی از
شــکوفایی توانمندیهــای ذاتــی کــه از آنهــا در خدمــت هــدف یــا اهدافــی باالتــر و فراتــر از خویــش اســتفاده
گردنــد .دو مفهــوم اساســی کــه در روانشناســی مثبــت گــرا مطــرح میشــوند و بــا زندگــی کامــل همپوشــانی
دارنــد ،مفهــوم شــادکامی و شــکوفایی اســت .شــادکامی را حالــت روانــی مثبتــی میداننــد کــه با ســطح باالی
رضامنــدی کلــی از زندگــی و عاطفــه مثبــت و ســطح پاییــن عاطفــه منفی مشــخص میشــود .به عقیــده داینر و
شــاو ،1اکثریــت قاطــع ســاکنان کشــور آمریــکا ،شــادکامی را یکــی از اهــداف اصلــی زندگــی خــود میدانند.
گرچــه دربــاره اینکــه چــه چیــزی آنــان را بــه شــادکامی میرســاند اختــاف فــراوان دارنــد .لیبومیرســکی،2
کینــگ 3و داینــر پیشــنهاد میکننــد کــه ارتبــاط بیــن شــادکامی و موفقیــت بــه ایــن دلیــل بــه وجــود میآیــد
کــه همانگونــه کــه موفقیــت باعــث شــادی افــراد میشــود هیجــان مثبــت نیــز موجبــات موفقیــت افــراد را
فراهــم مـیآورد (هژبریــان و دیگــران ،1393 ،ص .)226
شــکوفایی در نظریــه جدیــد بهزیســتی ســلیگمن ( )2011بــه عنــوان هــدف اصلــی مطــرح گردیــده اســت.
از دیــدگاه ســلیگمن پنــج عنصــر قابــل اندازهگیــری ( )PREMAدر بهزیســتی موثرنــد .ایــن عناصــر شــامل
هیجــا ن مثبــت (کــه شــادکامی و رضایــت از زندگــی تمــام جنبههــای آن هســتند) ،مجذوبیــت ،روابــط مثبت،
معنــا و دســتاورد هســتند (ســلیگمن ،1397 ،ص .)28
یکــی از بحثهــای عمــده در روانشناســی مثبــت گــرا ،معطــوف بــه تمایــز بیــن ســنتهای لذتگــرا4و
ســعادتگرا 5اســت .رویکــرد لذتگــرا ،شــادمانی در زندگــیِ خــوب را براســاس جســتجوی لــذت و پرهیــز
از درد تعریــف میکنــد ،بخــاف ســنت ســعادتگرا کــه شــادمانی و زندگــی خــوب را بــر اســاس دســتیابی
بــه تــوان بالقــوه کامــل فــرد تعریــف میکنــد (کار ،1385 ،ص  .)98البتــه ســنت لذتگرایــی امــروزه بــا
چالشهایــی روبــرو اســت .دانیــل کاهنمــن 6اســتاد صاحبنظــر حــوزه لذتگرایــی ،مــوارد متعــدد نقــض
نظریـهی ســاده لذتگرایــی را نشــان داده اســت (ســلیگمن ،1389 ،ص  .)16برخــی دانشــمندان غربــی با توجه
بــه اینکــه زندگــیِ لــذت بخــش و خالــی از درد و رنــج وجــود نــدارد و در تبییــن غایت برای انســان ،ســردرگم
شــدهاند امــا از دیــد قــرآن برخــورداری از لـ ِ
ـذت پایــدار نــه هرگونــه لذتــی دارای اهمیــت اســت .از آنجــا کــه
در بینــش قــرآن زندگــی دنیایــی نســبت بــه زندگــی آخرتــی هماننــد چشــم بــر هــم زدن اســت ،دنیــای انســان
پــر از درد و رنــج باشــد بــاز هــم چیــزی بــهحســاب نمیآیــد و هــرگاه کســی بتوانــد آســایش ابــدی را بــه
1. Shao
2. Lyubomirsky
3. King
4. Hedonic
5. Eudaimonic
6. Daniel kahneman
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دســت آورد موفــق خواهــد بــود و برعکــس اگــر زندگــی دنیایـیاش غــرق در لــذت باشــد ولــی بــه قیمــت
بدبختــی و عــذاب آن جهــان او تمــام شــود بــههیــچوجــه نمیتــوان وی را موفــق نامیــد.
بــا توجــه بــه دیــدگاه ســلیگمن و جنبــش روانشناســی مثبــت گــرا مــوارد زیــر بــه عنــوان کدگــذاری
شــخصیت ســالم و موفــق ذکــر میگــردد :داشــتن هیجانــات مثبــت در گذشــته ،حــال و آینــده؛ شــادمانی؛
اســتفاده از تواناییهــای شــخصی بــرای دســتیابی بــه رضامنــدی؛ برخــورداری از فضیلتهــای خــرد و دانــش،
شــجاعت ،اعتــدال ،تعالــی و معنویــت ،انســانیت ،رأفــت و عشــق؛ ســطح تبییــن مناســب در برابــر رویدادهــای
خــوب و بــد؛ فراتــر از خــود رفتــن؛ آفرینندگــی (افــزودن یــک چیــز منحصــر به فــرد به جهــان)؛ یافتــن معنای
زندگــی؛ لــذت بــردن؛ تعهــد و مجذوبیــت (درگیــری بــا تکالیــف و احســاس ســیالی و حرکــت)؛ روابــط
مثبــت؛ موفقیــت و پیشــرفت در رســیدن بــه یــک هــدف معنــادار؛ داشــتن هیجانهــا و عواطــف مثبــت مثــل؛
آرامــش ،قدردانــی ،رضایــت ،مطلــوب بــودن ،امیــدواری ،عشــق ورزیــدن؛ دســتیابی بــه توانایــی بالقوه انســان؛
رضامنــدی؛ شــیفتگی یــا جذبــه؛ بهزیســتی.
 .2-5کدگذاری محوری
چنانچــه مالحظــه شــد جهــت بررســی دیــدگاه روانشناســی در خصــوص موفقیــت بــر اســاس نظریــه
زمینـهای ،بایســتی ســه نــوع کدگــذاری باز ،محــوری و انتخابــی بر دادههــای حاصــل از دیدگاه روانشناســان
اعمالنمــود.
بــرای کدگــذاری بــاز ،گزارههــای موفقیــت از دیــدگاه دانشــمندانی کــه ذکــر گردیــد اســتخراج شــد.
بعــد از آن آرای دانشــمندان تحــت مفاهیــم کلــی دســته بنــدی و کدگــذاری محــوری صــورت گرفــت.
مثـ ً
ا عبــور از خــود و پیوســتن بــه چیــزی فراســوی خــود (فرانــکل)؛ احســاس قــدرت ،اعتمــاد بــه نفــس و
قاطعیــت بــه دنبــال تجربههــای اوج (مزلــو)؛ ترقــی در ســطحی باالتــر از حــاالت منفعــل حیوانــی (فــروم)؛
تســلیم شــدن در برابــر کســی یــا چیــزی بزرگتــر از خــود و نیــاز بــه یــک چارچــوب جهتگیــری یــا یــک
شــیء مــورد تقدیــس (فــروم)؛ فراتــر از خــود رفتــن و برخــورداری از فضیلــت ،تعالــی و معنویــت (مثبـت
گــرا)؛ توجــه بــه امــور معنــوی ،فلســفی و شــهودی (یونــگ)؛ همگــی تحــت عنــوان مقولــه «تعالــی و فراتــر
از خــود رفتــن» دســته بنــدی شــد .ســپس برخــی مقولههــا تحــت عناویــن کلیتــر قــرار گرفــت .مث ـ ً
ا
مقولههایــی چــون محبوبیــت ،ســن ،شــوخ طبعــی ،برخــورداری از فضایــل ،عزتنفــس ،مســئولیتپذیری
و خلــوت داشــتن تحــت عنــوان «ویژگیهــای شــخصیتی» قــرار گرفــت .در ایــن مرحلــه 16 ،کــد محــوری
یــا گــزاره مقولـهای ایجــاد شــد شــامل:
الــف :عوامــل موثــر بــر موفقیــت شــامل؛ خودشناســی ،غایتگرایــی (شــامل معناگرایــی و هدفمنــدی)،
محیــط مناســب (آزادی ،انگیــزش) ،شــکوفایی (شــامل تحقــق خــود و رشــد) ،خودکفایــی و خودمدیریتــی،
کار و تــاش ،تفکــر و ســبک تبییــن مناســب ،تأخیــر کامروایــی -لذتجویـی ،هیجانهــا و عواطــف مثبــت،
روابــط مثبــت ،ویژگیهــای شــخصیتی موثــر.
ب :دستاوردها شامل؛ تعالی ،سازگاری ،آفرینندگی ،بهزیستی ،احساس رضایت و شادکامی
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 .3-5کدگذاری انتخابی
در مرحلــه کدگــذاری انتخابــی ،از بیــن واژههــای مرتبــط بــا موفقیــت ،انگیــزه شــکوفایی بــه عنــوان مقولــه
اصلــی انتخــاب شــد و در مرحلــه بعــدی بــر اســاس نظریــه زمینــه ای ،ســایر مقولههــا در عناویــن شــرایط علّــی،
شــرایط زمینـهای ،مقولههــای واســطه ای ،راهبردهــا و پیامدهــا قرارگرفــت.
شرایط علّی :خودشناسی و غایتگرایی به عنوان علت بروز پدیدهی شکوفایی مطرح شدند.
شــرایط زمین ـهای -محیطــی :محیــط مناســب ،آزادی ،انگیــزش عواملــی هســتندکه زمینــه را بــرای بــروز
موفقیــت فراهــم میســازند.
شــرایط واســطهای یــا مداخلهگــر :هیجانهــا و عواطــف مثبــت ،روابــط مثبــت ،ویژگیهــای شــخصیتی در
موقعیتهــای مختلــف در موفقیــت افــراد اثــر میگذارنــد.
راهبردهــا :خودکفایــی و خــود مدیریتــی ،کار و تــاش ،ســبک تبییــن مناســب ،تأخیــر کامروایــی ـ
لذتجویــی از راهبردهــای مطــرح در روانشناســی هســتند.
پیامدهــا :شــکوفایی شــامل :ســازگاری ،آفرینندگی و خالقیــت ،تعالی و از خــود فراتر رفتن ،بهزیســتی خود
و دیگران ،احســاس رضایت و شــادکامی از پیامدهای موفقیت در روانشناســی هســتند.
 .6تعریف موفقیت از دیدگاه روانشناسی
موفقیــت :عبــارت اســت از رشــد و تحقــق انســان کــه بــه منظــور نیــل بــه شــکوفایی ،تعالــی ،بهزیســتی و
شــادکامی صــورت میپذیــرد.

نمودار  :3-1-5الگوی پارادایمی موفقیت از دیدگاه روانشناسی
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 .7بررسی اعتبار در پژوهش کیفی
یکــی از مســایل مهــم در پژوهــش هــای کیفــی میــزان اعتبــار نتایــج حاصــل از ایــن پژوهشهــا اســت .بــه
گفتـهی کرســول و میلــر رویههــای متفاوتــی بــرای بررســی اعتبــار مفروضــات پارادایــم وجــود دارد .بررســی
خـ ِ
ـاص محقــق دربــاره اشــباع دادههــا ،نحــوه دســتهبندیها و نحــوهی عملکــرد خــودش ،بررســی درســتی
مفروضــات توســط افــراد خــارج از مطالعــه و بررســی شــرکت کننــدگان در مطالعه از میــزان ســازگاری نتایج
بــا دیدگاههــای آنــان از جملــه ایــن رویههاســت(.)Creswell & Miller,2000, p. 126-128
در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه متنــی بــودن دادههــا از روش خودبازبینــی محقــق اســتفاده شــد .ایــن روش کــه
محقــق در فرآینــد جمـعآوری و تحلیــل داده پیوســته دادههــا را مــورد بازبینــی قــرار دهــد یکــی از روشهــای
افزایــش قابلیــت اعتبــار اســت (عبــاسزاده ،1391 ،ص  .)24همچنیــن چنــد متخصــص بــر مراحــل مختلــف
کدگــذاری ،مفهومســازی و اســتخراج مقولههــا نظــارت داشــتند کــه ایــن امــر نیــز بــر افزایــش قابلیــت اعتبــار
پژوهــش اثــر بســزایی دارد.
 .8مقایسهی تعریف قرآن و روانشناسی از موفقیت
در ایــن تعاریــف ،تکیــه بــر «شــکوفایی همـهی اســتعدادهای انســانی» و «رشــد پیوســتهی انســان» مشــترک
اســت امّــا از دیــدگاه قــرآن شــکوفایی وجــود انســانی متشــکل از روح و جســم ،بــا تکیــه بــر اصالــت و ارزش
روح مطــرح اســت امــا در شــکوفایی از منظــر روانشناســی مســئلهی روح و اســتعدادها و توانمندیهــای خاص
آن درنظــر گرفتــه نشــده و بیشــتر بــر اســتعدادهای جســمی و روانــی و ظرفیتهــا و قابلیتهــای مغــز انســان
تأکیــد گردیــده اســت .البتــه از آنجــا کــه مســئلهی تعالــی و معنویــت و از خــود فراتــر رفتــن در پیامدهــای
موفقیــت روانشناســی ذکرشــده میتــوان گفــت بنــا بــر نظــر پروفســور الکینــز 1کــه معنویــت از دیــدگاه
انســانگرایی را بررســی کــرده اســت؛ ایــن امــر بیانگــر آگاهــی یافتــن از یــک بعــد غیرمــادی اســت (الکینــز و
دیگــران ،1988 ،بــه نقــل از وســت.)1999 ،
بــه هــر صــورت در هــر دو نــوع شــکوفایی ،بــا مســألهی مقابلــه بــا موانــع رشــدی و کنــار گذاشــتن آنهــا
روبــرو هســتیم امّــا شــکوفایی قــرآن بیشــتر بــر رفــع موانــع و حجابهــای روحــی و درونــی تأکیــد دارد .بــه
عبارتــی میتــوان گفــت:
 .1-8شکوفایی قرآن:
شکوفایی قرآن ،ظهور و بروز استعدادهای فطری و روحی است .رشد انسان ،معنوی است.
موانــع و حجابهــا روحــی و درونــی و مربــوط بــه جهــان غیــب اســت و کنــار رفتــن آنهــا باعــث
درک جدیــدی از جهــان بــزرگ معنــوی خلــق شــده توســط خداونــد میشــود و حیــات جدیــدی کــه از
شــکوفایی قــرآن حاصــل میشــود حیاتــی مــاوراء حیــات مــادی ایــن جهــان اســت و هرکســی میتوانــد
بــه فراخــور وضعیــت خــود از ایــن حیــات بهــره ببــرد امــا متأســفانه عــدهی زیــادی از حضــور در ایــن نشــئه
حیــات محرومنــد.
1. Elkins
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 .2-8شکوفایی روانشناسی:
ظهــور و بــروز اســتعدادهای جســمی و روانــی اســت .رشــد انســان ،روانــی -اجتماعــی اســت و اگرچــه گاهاً
از رشــد معنــوی ســخن گفتــه شــود امّــا ایــن امــر همزمان بــا انــکار یــا اظهــار بیاطالعــی از وجود روح توســط
روانشناســان صــورت میپذیــرد.
موانــع درونــی مثــل؛ افــکار و ســبک تبییــن نامناســب ،هیجانهــا و عواطــف منفــی و موانــع بیرونــی همگــی
موانعــی مربــوط بــه دنیــای مــادی و ســازوکارهای روانــی و اجتماعــی انســان هســتند و موانعــی کــه بــرای
شــکوفایی انســان طــرح میشــوند هیچکــدام مربــوط بــه روح انســان ،جهــان معنــوی و غیــب نیســتند.
در مــورد مقایس ـهی پیامدهــای حاصــل از رشــد و شــکوفایی نیــز تأکیــد قــرآن بــر وجــود جهــان آخــرت
باعــث ایجــاد تمایــزات عمــدهای میشــود بــه گونـهای کــه پیامدهــای موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی در این
جهــان کامـ ً
ا قابــل حصــول هســتند (اگرچــه بــرای عــدهی معــدودی) امّــا از دیدگاه قــرآن قطعـاً بخش مهمی
از پیامدهــای موفقیــت مربــوط بــه بهرهمنــدی از نعمتهــای جهــان اخــروی اســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت:
کــه موفقیــت از دیــدگاه روانشناســی بــرای انســانی بــا میانگیــن عمــر هفتــاد تــا صــد ســال تعریف شــده اســت.
در حالیکــه موفقیــت از دیــدگاه قــرآن بــرای انســانی تعریــف شــده کــه عــاوه بــر زندگــی دنیــوی از حیــات
ابــدی و جاودانـهی اخــروی برخــوردار اســت؛ بنابرایــن اگرچــه ظاهــرا ً همـهی پیامدهــای موفقیــت از دیــدگاه
روانشناســی بــرای انســا ِن موفــق از دیــدگاه قــرآن قابــل دســتیابی اســت وبالعکــس آن «قــرب و فــوز الهــی»
بــرای انســان موفــق از دیــد روانشناســی اساسـاً مطــرح نیســت امّــا در واقــع ،مســئلهی امــکان وصــول بــه همـهی
جوانــب پیامدهــای موفقیــت روانشناســی هــم بــرای انســان موفــق در قــرآن بــا دشــواریهایی روبــرو اســت .مث ً
ال
چنانچــه پیامــد «بهزیســتی و شــادکامی» شــامل بهرهمنــدی از امکانــات مــادی دنیــا باشــد بــه گونهای کــه هرچه
رفــاه بیشــتر گــردد تلقــی از موفقیــت بیشــتر شــود ایــن امــر بــا زهــد و عــدم وابســتگی بــه دنیــا و عــدم دنیاطلبی
انســان موفــق قــرآن ســازگار نیســت؛ و یــا چنانچــه «ســازگاری» ســازش بــا جامعه و محیــط تحت هر شــرایطی
باشــد بــا ظلمســتیزی ،استکبارســتیزی و حکــم جهــاد و رفــع موانــع موفقیــت در قــرآن متناســب نمیشــود.
چنانچــه آبراهــام مزلــو نیــز در بیــان ویژگیهــای افــراد خودشــکوفا ذکــر میکنــد کــه آنها بســیار ســازگارند
امّــا تــا آنجایــی کــه بــه موضوعــی بــا اهمیــت بــاال برخــورد نداشــته باشــند کــه باعــث مبــارزهی آشــکار آنهــا
بــا قواعــد و هنجارهــای جامعــه شــود و یــا در جایــی دیگــر بــه خشــن و بیرحــم بــودن آنهــا بــا انســانهای
عیبجــو و متظاهــر و پرنخــوت در عیــن نوعدوســتی اشــاره میکنــد کــه شــباهت بــه «اشــداء علــی الکفــار
رحمــاء بینهــم» بــودن انســان موفــق قرآنــی دارد.
دربــارهی پیامــد شــادکامی در روانشناســی ،میتــوان گفــت کــه از دیــدگاه قــرآن ،شــادکامی امــری درونــی
و مربــوط بــه روح انســان اســت بــه گون ـهای کــه فــرد موفــق از دیــدگاه قــرآن در اوج ســختی و رنــج ،از
حــس رضایــت ،نشــاط درونــی و آرامــش سرشــار اســت .چــرا کــه بــاور انســان بــه جهــا ِن پــس از مــرگ و
وعــدهی پــاداش خداونــد بــرای صابــران ،تحمــل ســختیها و مصائــب را بــرای انســان آســان نمــوده و اینچنین
انســانهایی ســختیها را پلههــای صعــود خــود تلقــی میکننــد و لــذا در بــا هــم لذتهــای پــروردگار را
میچشــند؛ بنابرایــن نقطـهی پایـهی شــادکامی این افــراد در ســطح باالیــی قــرار دارد .نقطهی پایهی شــادکامی
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یعنــی نقطـهای کــه ســطح شــادکامی شــخص در آنجــا قــرار دارد یــا اســتوار شــده اســت (لیبومیرســکی و ال
کورتــز ،1394 ،ص .)23البتــه از بیــن روانشناســان نیــز فرانــکل بــا تأکیــد بــر یافتــن معنــا در زندگــی بــه دنبــال
امــکان نیــل بــه موفقیــت در ســختی ،رنــج و مصایــب زندگــی اســت.
 .9نتیجهگیری
قــرآن کتــاب ذکــر اســت و دائمـاً بــه انســان راه موفقیتــش را یــادآوری مینمایــد تــا دچــار اشــتباه نگــردد.
در تمــام شــجرهی طیبـهی موفقیــت قــرآن ،خداونــد حضــور دارد و معنــای قاطــع و برتــر اســت .در شــرایط
ِعلّــی «لطــف خداونــد» نیــروی محرکـهی فطــرت خداجــوی انســان اســت .در شــرایط زمینـهای و واســطهای،
هجــرت و جهــاد درونــی و بیرونــی« ،فــی ســبیل اهلل» اســت .تعبیـهی خداگرایــی و حرکــت بــه ســمت خداوند
در کاربســت راهبردهایــی چــون دینــداری ،عبودیــت و والیتمداری مشــهود اســت .در گامهای فــاح و ورود
َ َ ُ ْ َّ ُ
بــه حیــات طیبــه دســت خداونــد اســت کــه انســان را شــکوفا و زنــده بــه حیــات جدیــدی میکنــد (فلنحِ َيينــه
َ ً َ
حيــاة ِّط َيبــة) و حتــی در وصــول پیامدهــا آنجــا کــه بحــث رضایــت اســت رضایــت طرفینــی خداونــد و عبــد
مطــرح میشــود و قــرب و فــوز ،تمامـاً حضــور خداونــد اســت .گویــا تمــام موفقیــت انســان ،خداوند اســت؛ و
ایــن وحــدت و پیوســتگی در تمــام اجــزا و ارکان موفقیــت قــرآن بــه خاطر معنایــی واحد ،مشــخص و تعریف
شــده اســت کــه الگــوی پارادایمــی موفقیــت را حــول محــور خداونــد ترســیم میکنــد.
محــور بــودن خداونــد در تمــام اجــزای الگــوی پارادایمــی ،تفاوت عظیمــی میــان دو دیدگاه ایجــاد میکند.
چــرا کــه طــراح و برنامهریــز موفقیــت انســان از دیــدگاه قــرآن «خداونــد» اســت کــه با ربوبیــت خود مقـدّرات
َْ َ
ْانســان را به َگون ـهای تنظیــم میکنــد کــه حداکثــر رشــد را بــرای او بــه ارمغــان بیــاورد (ف َلي ْســت ِج ُيبوا ِلــي َو
ُ ُ
ْ ُ
َ َّ ُ
ُليؤ ِمنـوا ِبــي لعلهـ ْـم َيْرشــدون) 1و انســان موفــق قــرآن بــا ایــن نگــرش کــه فرصــت هــای نـ ِ
ـاب رشــد و صعــود
در هــر زمــان و مکانــی بــه او اعطــا شــده اســت و شــرایط زمینـهای و محیطــی را بــر اســاس خواســت خداونــد
تنظیــم میکنــد؛ از مقولههــای واســطهای بهــره میگیــرد و راهبردهــا را پیوســته بــه کار میبنــدد و تــاش
میکنــد کــه طبــق برنامــه خداونــد حرکــت نمایــد و در هــر حرکتــی از لذتهــای جدیــدی سرشــار میشــود
و طعــم پیامدهــای موفقیــت در کامــش مینشــیند .طعــم دوری ازخــوف و حــزن ،طعــم رضــا و رضــوان الهی،
طعــم قــرب و شــادی و نشــاط محــض.
البتــه خــوف از دســت دادن فرصتهــا و رجــاء و امیــد بــه کســب موفقیتهــای بیشــتر پیوســته بــا او اســت و
اگــر موقعیتــی را کــه در آن «یــک نیــت یــا رفتــار خــاص» باعــث قــرب و رشــد او میشــد از دســت بدهــد بــه
شــدت انابــه میکنــد و بــا رجــوع بــه ســوی خداونــد درصــدد جبرانــش بــر میآیــد .قــدرت ،علــم و حکمــت
ـری را رقــم مــی زنــد؛ بــرای موفقیــت یــک انســان و صعــود بــه قلههــای لذتبخــش
خداونــد برنامــه ب
ینظیـ َ ُ ْ
َ َّ َ ُ ْ َ
َ ُ
ْ
َ
َ
2
ى و حســن مــآب) کــه اگــر انســان موفــق روانشناســی بــا تمــام اســتعدادها و
قــرب (و ِإن لــه ِعندنــا لزلفــ 
توانمندیهــا بــرای موفقیــت خــود برنامــه بریــزد ،شــرایط را مهیــا کنــد و راهبردهــا را بـهکار ببنــدد افقهــای
( .1بقره)186 :
( .2ص)40 :
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پیــش روی او و پیامدهایــی کــه بــه آن دســت پیــدا میکنــد بــا آنچــه بــه دســت خداونــد بــرای فــرد فرد انســان
ســاخته شــده ،تفاوتــی بــه وســعت تفــاوت «خــدا» و «انســان» تفــاوت شــگرفی دارد.
در الگــوی پارادایمــی روانشناســی در شــرایط ِعلّــی« ،انســان» هــر معنایــی را کــه بــرای خــود انگیــزه بخـ ِ
ـش
متعالــی و جهــت آفریــن تشــخیص دهــد انتخــاب میکنــد و الزامــی وجــود نــدارد کــه آن معنــا حتمـاً خداوند
باشــد .در شــرایط زمینـهای و واســطهای بــه دنبــال محیــط مناســب درونــی و بیرونی برای رشــد خــود و دیگران
اســت و در راهبردهــا ،انســان کار و تــاش و خودمدیریتــی و خودکفایــی و ســبک تبییــن مناســب دارد .در
پیامدهــا شــکوفایی ،تعالــی و رضایــت خــود و دیگــران را کســب میکنــد و در مجمــوع در روابــط الگــوی
پارادایمــی موفقیــت در روانشناســی محــور غالــب ،انســان و شایســتگیها و تــاش او اســت .البتــه در میــدان
عمــل ،معنایــی کــه انســان بــرای خــود تعریــف میکنــد؛ در تمــام مراحــل انگیزهبخــش اســت و آنجــا کــه
«معنــا» ،در هــر فــردی مقــدم بــر «انســان» میشــود؛ تجربههــای اوج و زندگــی اصولــی مبتنــی بــر فضایــل،
توحیــد عملــی را در زندگــی انســانهای موفــق بــه نمایــش میگــذارد و قطع ـاً وقتــی نظریــات روانشناســی
بتوانــد «خداونــد» را بــه عنــوان «غایــت» بــه روشــنی و وضــوح جایگزیــن «انســا ِن» شــکوفا کنــد موفقیــت
روانشناســی بــه معنــای عظیــم موفقیــت قــرآن نزدیــک میشــود.
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چکیده
سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت در انسـان و رویکردی مهم در ارتقای سلامت عمومی محسـوب
میشـود؛ بنابرایـن ،مطالعـه حاضـر بـا هـدف تعیین میـزان سلامت معنـوی در پرسـتاران ایرانی انجام شـد .این
پژوهـش بـه روش متاآنالیـز انجـام شـد .تمامـی مطالعات مرتبـط سلامت معنـوی در پرسـتاران در پایگاههای
اطالعاتی « »PubMed»، «Web of Science»، «Scopus»، «Magiranو « »SIDو موتور جسـتجوی «Google
 »scholarپایـان تیـر  1400بـا کلیدواژههـای مناسـب جسـتجو شـد .در ایـن مطالعـه ،ناهمگونـی مطالعـات
بـا اسـتفاده از شـاخص  I 2و احتمـال سـوگیری در انتشـار توسـط آزمـون  Eggerو مـدل متارگرسـیون بـرای
ارزیابـی متغیرهـای مظنـون بـه ناهمگونی در سـطح معناداری  0/05بررسـی شـد .تعـداد  16مقاله با اسـتفاده از
نرمافـزار  Comprehensive Meta-Analysisمـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد .بـر مبنـای مـدل تصادفـی ،میزان
سلامت معنـوی در پرسـتاران ایرانـی برابـر بـا  : 77/02-88/04( 82/53 ± 2/81حـدود اطمینـان  %95به دسـت
آمـد .میانگیـن و انحراف معیار سلامت مذهبـی و وجـودی بـه ترتیـب  37/60±7/30و  37/38±7/75بود .بین
حجم نمونه ،سـال انجام ،میانگین سـنی و میزان سلامت معنوی رابطه معناداری وجود داشـت ( .)P >0/05با
توجـه بـه یافتههـای پژوهش ،میزان سلامت معنـوی در حد مطلـوب بود؛ بنابرایـن ،با توجه به پایبندی کشـور
بـه ارزشهـای اخالقـی دسـتیابی به چنین نتیجـهای دور از انتظار نیسـت.
کلیدواژهها :سالمت معنوی ،پرستاران ،متاآنالیز
.1نویسنده مسئولmhmd_khammar@yahoo.com :
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 .1مقدمه
ســازمان بهداشــت جهانــی ،در ســال  1947ســامت را برخــورداری از آســایش کامــل جســمی ،روانــی و
اجتماعــی و نــه فقــط نداشــتن بیمــاری و نقــصعضــو تعریــف نمــود .پــس از آن ،در ســال  1979بــه دلیــل
خــأ معنــا و نبــود غایــت نهائــی ،در مفهــوم رفــاه تعریــف شــده در بــاره زندگــی مــادی انســان ،بحثــی را عنوان
کــرد کــه آیــا جنبههــای معنــوی را بایــد در تعریــف ســامت وارد نمــود؟ (نقــل از واشــیان )1400 ،چنــد
ســال بعــد ،افــزودن ســامت معنــوی بــه ابعــاد جســمی ،روانــی و عوامــل اجتماعــی ســامت پیشــنهاد شــد
(عباســي ،عزيــزي ،شمســي گوشــكي ،ناصــري راد ،اكبــري الكــه .)1391 ،در اواخــر قــرن بیســتم دولتهــای
کشــورهای اروپایــی در معاهــده کپنهــاک بــرای توســعه اجتماعــی متعهــد شــدند که به نیــاز روحــی و معنوی
جوامــع خــود در ســطح فــردی ،خانوادگــی و جامعــه توجــه نماینــد و سیاسـتهای خــود را بــا دیــد اخالقــی و
معنــوی بــرای توســعه اجتماعــی متمرکــز نماینــد (عبدالملکــی ،زارعــی ،کنعانــی ،زارعــی.)1399 ،
ایــن تعریــف از ســامت ،بیشــتر بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارد کــه ســامتی ،مفهومی کلــی و مســتلزم تعامل
و درون وابســتگی میــان اجــزای مختلــف اســت .جهــت درک کامــل معنی ســامت ،دانســتن هر یــک از ابعاد
ســامت از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســت .برخــی بــا یــک مــرور مطالعاتــی گســترده ابعــاد ســامتی را
اینگونــه توصیــف کردنــد :آنــان ســامت جســمانی را فقــدان بیمــاری و ناتوانــی و عملکرد مناســب جســمی
و فیزیولوژیــک بیــان کردنــد ،ســامت روانــی را ســامت روانشناســانه نامیدنــد که شــامل؛ عواطــف و منبعی
بــرای قابلیتهــای عقالنــی و درک ذهنــی اســت و ســامت اجتماعــی را توانایــی تعامــل مؤثــر بــا افــراد
دیگــر و محیــط اجتماعــی ،رضایتمنــدی از روابــط بینفــردی و ایفــای نقــش میداننــد .آنــان بُعــد ســامت
روحــی یــا ســامت معنــوی را ســامت شــخصی مینامنــد و آن را بــا مفهــوم تعالــی نفــس مرتبــط میداننــد
کــه منعکسکننــدهی دســتگاه ارزشــی فــرد اســت و ممکــن اســت مربــوط بــه عقیــدهای در مــورد پدیــدهای
ماورایــی یــا طبیعــی و یــا قانــون عملــی و منبــع مذهبــی باشــد (آقاخانــی ،اکبــری ،عباســی ،نــادری ،چراغــی،
آیرملــو ،عســگرلو.) 1395 ،
اگرچــه تعریـ ِ
ـف ســازمان جهانــی بهداشــت بــرای ســامت ،تنهــا تعریف مــورد توافق نســبی از ســوی جامعه
بینالملــل اســت ،امــا تحقــق حداکثــری رســالت ایــن تعریــف ،یعنــی ارتقــای ســامت ،مســتلزم توجــه بــه
زمینههــای فکــری ،ارزشــی و ایدئولوژیــک هــر کشــور اســت (نقــل از واشــیان .)1400 ،ازآنجاکه کشــورهای
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مختلــف دارای مذاهــب متفــاوت هســتند و حتــي بعضــي از كشــورها ديــن را جدا از كليــه برنامههاي خــود در
نظــر ميگيرنــد ،ايــن ســازمان ،تصميــم گرفــت هــر كشــوري بــا توجــه بــه فرهنــگ مــرد ِم خــود و ديــنِ رايــج
در آن كشــور بــه بُعــد ســامت معنــوي بپــردازد (عزیــزی.)1393 ،
مفهـوم سلامت معنـوی بـرای نخسـتینبار در سـال  1971توسـط مویـرگ تحت عنـوان «بهزیسـتی معنوی»
مطـرح گردیـد (بالدوچی .)2019 ،1سلامت معنوی به معنای سلامت در باورها ،عقایـد ،ارزشهای اخالقی و
اِعمـال مناسـکی کـه الزمـه این باورهـا و التزام بـه این ارزشها اسـت (بلبر ،2جـون ،3ویلیـس.)2015 ،4
تعریــف دقیــق ســامت معنــوی بســیار چالشبرانگیــز و پیچیــده اســت؛ زیــرا ســامت معنــوی در هــر
فرهنــگ ،مطابــق موازیــن شــناخته شــده آن فرهنــگ تعریــف میشــود .به همیــن دلیــل ،نویســندگان مختلف
بــا توجــه بــه زوایــای متعــدد ،تعاریفــی متفــاوت از ســامت معنــوی ارائــه کردنــد .ســامت معنــوی ،تجربــه
انســان در دو چشـمانداز مختلــف ســامت مذهبــی و ســامت وجــودی اســت کــه بــر درک افــراد از ارتبــاط
بــا خداونــد تاکیــد دارد .در مقابــل ،ســامت وجــودی احســاس فرد اســت نســبت به اینکه کیســت ،چــه کاری
را ،چــرا انجــام میدهــد و بــه کجــا تعلــق دارد (بویویــن ،5کربــی ،6آنــدروود ،7ســیلوا .)1999 ،8بــه عبارتــی
دیگــر ،ســامت معنــوی شــامل حفــظ و شــکوفایی فطــرت توحیــدی از طریــق برقــراری روابــط مســتحکم
باخــدا ،ایجــاد نظــام ارزشــی شــخصی قدرتمنــد ،داشــتن زندگــی هدفمنــد و روابــط ســالم و ســازنده بــا خــود
و دیگــران اســت .ســامت معنــوی هســته مرکــزی ســامتی در انســان بــوده اســت .ایجاد و پیشــرفت احســاس
ســامت معنــوی ،میتوانــد یکــی از راههــای مناســب ســازگاری بــا بیمــاری باشــد .در واقــع ،ســامت معنوی،
فراینــدی مبهــم و پیچیــده از تکامــل انســان بــوده و ایجــاد و پیشــرفت احســاس ســامت معنــوی میتواند یکی
از راههــای مناســب ســازگار بــا بیمــاری باشــد (چیانــگ ،9لــی ،10چــو ،11هــان ،12هســیائو.)2016 ،13
سلامت معنوی با تحمل بیشتر کمبودهای عاطفی و جسمانی ناشـی از بیماری (کالرک ،14درین ،15مالون،16
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3. Jone
4. Willis
5. Boivin
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 ،)2003کاهش درد ،فشـارروانی ،نگرانی و احساسـات منفی و کاهش خطر افسـردگی و خودکشی (کالرک
و همکاران )2003 ،در بین بیماران ارتباط مسـتقیم اسـت .همچنین ،بیمارانی که مراقبت معنوی کافی دریافت
میکنند از مراقبت و درمان خود در بیمارسـتان رضایت بیشـتری دارند (فراهانی نیا ،عباسـی ،گیوری ،حقانی،
 .)1384مسـائل معنـوی نقـش مهمـی در کیفیـت زندگـی و رونـد انطبـاق بیمـاران ،بهویژه افـرادی کـه دارای
بیماریهـای شـدید و تهدیدکننـدهی زندگی هسـتند ،ایفا میکنند (فاطمـی ،نظری ،صفوی ،نائینی ،سـوادپور
1390،؛ گال ،1شاربونو ،2کالرک ،3گرانت ،4جوزف ،5شولدیس .)2005 ،6بنابراین ،مراقبت از نیازهای روحی
و روانـی بیمـاران بهطـور کلـی میتوانـد جزو مراقبتهای باکیفیت باشـد که توجـه ویژه پرسـتاران را میطلبد
(قلیپور خانمیری ،خدائی ،شـیرازی ،نظیـری.)1397 ،
ســامت معنـ ِ
ـوی پرســتاران یــک نظــام ارزشــی و اعتقــادی مهــم اســت کــه میتوانــد بــر نگــرش آنها نســبت
بــه مراقبــت معنــوی ،تعهــد حرفـهای و مراقبــت از بیمــار تأثیر بگــذارد (قلیپــور خانمیــری ،خدائی ،شــیرازی،
نظیــری .)1397 ،نگــرش مثبــت بــه مراقبــت معنــوی میتوانــد رضایــت بیمــاران و پرســتاران را افزایــش
دهــد ،پرســتارانی کــه از ســطح معنویــت باالیــی برخــوردار هســتند نگــرش مثبتــی نســبت بــه مراقبــت معنــوی
دارنــد و معمــوالً از معنویــت در برنامــه مراقبــت خــود بــرای بیمــاران اســتفاده میکننــد (هســیائو ،7چیانــگ،8
چیــن .)2010 ،9نتایــج پژوهشهــای انجــام شــده در ایــران نشــان میدهــد کــه ســامت معنــوی پرســتاران بــا
ابعــاد مختلــف کیفیــت زندگــی (حیــدری ،یوســفی ،)2016 ،رضایــت شــغلی (هــو ،10جیائــو ،11لــی2019 ،12؛
جعفــری ،کمرزریــن ،کردمیــرزا ،ســیفی زاده )1394 ،و کاهــش فشــا ِر روانــی شــغلیِ (جلیلــی ،رحمتــی،
دســتمزد ،ســاالری ،بذرافشــان2019 ،؛ کارن ،13هافــن ،14اســمیت ،15فراندســن ) 2006 ،16آنهــا ارتبــاط مثبــت و
معنــادار دارد.
ِ
ایــران کشــوری اســت کــه در آن اکثریــت مــردم دارای دیــن اســام و اعتقــادات مذهبــی هســتند؛ بنابرایــن
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انتظــار مـیرود زمینـهی الزم جهــت ارائه مراقبت و پاســخگویی به نیازهای معنــوی بیماران در بیمارســتانهای
آن فراهــم باشــد .ســامت معنــوی پرســتاران بهعنــوان افــراد کلیــدی کــه نقش مهمــی در ارائــه ایــن مراقبتها
دارنــد ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .بــا ایــن حــال در ایــران ،مطالعـهای کــه ســامت معنوی پرســتاران
را بــه طــور جامــع مــورد بررســی قــرار داده باشــد تاکنــون انجــام نشــده اســت .نتایج یــک پژوهش در دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان نشــان میدهــد کــه؛ نمــره ســامت معنــوی پرســتارا ِن شــاغل در واحــد مراقبـ ِ
ـت ویژه
قلبی بیشــتر از ســطح متوســط اســت.
در ایــن مطالعــه ،پرســتاران بــا نمــره بیشــتر در بُعــد مذهبــی ســامت معنــوی ،موانــع کمتــری را بــرای ارائــه
مراقبتهــای معنــوی بــه بیمــاران گــزارش کــرده بودنــد (غالمعلــي لواســاني ،کيــوان زاده ،ارجمنــد.)1386 ،
طبــق نتایــج پژوهــش دیگــری کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم انجــام شــد ،میانگیــن نمــره ســامت
معنــوی پرســتاران ،اســاتید و دانشــجویان پرســتاری بــاال بــود .بــا ایــن حــال ،هیــچ ارتباطــی بیــن نمــره ســامت
معنــوی افــراد باســابقه کار بالینــی آنهــا و شــرکت در دورههــای آموزشــی معنویــت وجــود نداشــته اســت .در
مقابــل ،بیــن ســن و جنســیت زن و ســامت معنــوی افــراد موردمطالعــه ارتبــاط مثبــت معنــاداری وجود داشــت
(معــارف ،اســدي.)1396 ،
بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات انجــام شــده در مــورد ســامت معنــوی پرســتاران در ایــران ،در مناطــق
جغرافیایــی ،بخشهــای بیمارســتانی و یــا مقاطــع زمانــی مختلفــی انجــام شــده اســت ،انجــام مــرور نظاممنــد
بــر روی ایــن مطالعــات بــه دلیــل اســتفاده از تعــداد نمونههــای بیشــتر و متنوعتــر از جامعــه پرســتاران میتوانــد
بــرآورد دقیقتــری را از وضعیــت موجــود ســامت معنــوی آنهــا در اختیــار سیاســتگذاران نظــام ســامت قــرار
دهــد؛ بنابرایــن ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن وضعیــت ســامت معنــوی پرســتاران در ایــران و در قالــب یک
مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز انجــام شــد.
 .2روشکار
پژوهــش حاضــر بــه روش فراتحلیــل (متاآنالیــز) انجــام گرفــت .در ایــن مطالعــه از راهنمــای گزارشدهــی
مطالعــات مــرور نظاممنــد و فراتحلیــل  PRISMAاســتفاده شــد (موهــر ،1لیبراتــی ،2تتــزالف ،3آلتمــن ،4گروه
پریزمــا .)2009 ،5کلیــه مقــاالت فارســی و انگلیســی مرتبــط در پایگاههــای اطالعاتــی «PubMed»، «Web of
 »Science»، «Scopus»، «Magiranو « »SIDو موتــور جســتجوی « »Google scholarبــا کلیدواژههایــی
شــامل spiritual health، spiritual well-being ، nurses، Iran :و  Iranianبــه زبــان انگلیســی و معــادل
فارســی آن جســتجو شــد (جــدول شــماره  .)1فهرســت منابــع مقــاالت نیــز مــورد جســتجو قــرار گرفــت.
1. Moher
2. Liberati
3. Tetzlaff
4. Altman
5. PRISMA Group
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 راه ُبرد جستجو در پایگاه دادهای:1 جدول
تعداد مطالعات شناسایی شده

82

9

176
39
12
9440
) صفحه اول بررسی شد5(
9758

راه ُبردجستجو
پایگاهداده
(((("spiritual"[All Fields] OR "spiritualism"[MeSH Terms] OR "spiritualism"[All Fields]
OR "spirituality"[MeSH Terms] OR "spirituality"[All Fields] OR "spiritualities"[All Fields]
OR "spirituality s"[All Fields] OR "spiritually"[All Fields] OR "spirituals"[All Fields]) AND
("health"[MeSH Terms] OR "health"[All Fields] OR "health s"[All Fields] OR "healthful"[All
Fields] OR "healthfulness"[All Fields] OR "healths"[All Fields])) OR (("spiritual"[All Fields]
OR "spiritualism"[MeSH Terms] OR "spiritualism"[All Fields] OR "spirituality"[MeSH Terms]
OR "spirituality"[All Fields] OR "spiritualities"[All Fields] OR "spirituality s"[All Fields] OR
PubMed
"spiritually"[All Fields] OR "spirituals"[All Fields]) AND ("health"[MeSH Terms] OR "health"[All
Fields] OR "well"[All Fields] OR "well-being"[All Fields]))) AND ("nurse s"[All Fields] OR
"nurses"[MeSH Terms] OR "nurses"[All Fields] OR "nurse"[All Fields] OR "nurses s"[All Fields])
AND ("iran"[MeSH Terms] OR "iran"[All Fields] OR ("iranian"[All Fields] OR "iranian s"[All
Fields] OR "iranians"[All Fields]))) AND ((ffrft[Filter]) AND (1000/1/1:2021/7/22[pdat]) AND
(english[Filter] OR persian[Filter]))
(ALL=("spiritual well-being" OR "spiritual health") AND ALL=(nurses) AND ALL=(Iran)( and
Articles (Document Types) and Nursing (Web of Science Categories) and English or Persian
Web of Science
(Languages) and IRAN (Countries/Regions)
ALL ( "spiritual health" OR "spiritual well-being" ) AND ALL ( nurses ) AND ALL ( iran OR
iranian ) AND ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE , "final" ) ) AND ( LIMIT-TO ( OA , "all" ) ) AND (
LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Iran" ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMITScopus
TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Persian" ) ) AND ( LIMIT-TO (
SRCTYPE , "j" ) )
Magi ran
 پرستاران+ معنوی- سالمت
SID
 پرستاران+ سالمت معنوی
("spiritual health" OR "spiritual well-being") AND nurses AND (Iran OR Iranian)

Google Scholar

تعداد نهایی مطالعات

 شـامل تمامی پژوهشهای مقطعی انجام شـده در حوزه سلامت معنوی پرسـتاران،معیارهای ورود به مطالعه
 معیارهای خروج از مطالعه نیز شـامل؛ مطالعات. اسـت1400 ایرانـی در همـه بخشهـای بیمارسـتان تا پایان تیر
، مقاالت منتشـر شـده بـه زبانهـای مختلف به جز فارسـی و انگلیسـی،منتشـر شـده بعـد از بـازه زمانـی مدنظر
 سـه. پایاننامهها و منابـع علمی فاقد متن کامل بود، کنفرانسهـا، مطالعـات کیفی، کتابهـا،مقـاالت مـروری
 نتایج، در صورت وجـود اختالف.نفـر از پژوهشـگران وظیفـه اصلی غربالگـری مطالعات را بـر عهده داشـتند
 در. مقاله یافت شـد9758  تعداد، در جسـتجوی اولیه.غربالگری با اعمالنظر پژوهشـگر چهارم نهایی میشـد
 مطالعه تکراری و عدم دسترسـی به متن کامـل از فرایند1568  تعـداد،مرحلـه اول بـا مطالعـهی عنوان مقـاالت
 مطالعه غیرمرتبط شـده8143  بررسـی عنوان و چکیده مطالعات منجر به حذف، سـپس.بررسـی حذف شـدند
، پـس از مطالعه دقیـق مقاالت، در مرحلـه بعـد. مطالعـه وارد مرحلـه بررسـی متـن مقـاالت شـدند47 و تعـداد
 مطالعـه بـه دلیل عدم اشـاره به میزان سلامت معنوی و بررسـی میزان سلامت پرسـتاران یک بخش31 تعـداد
 مقالـه وارد مرحلـه بررسـی نهایی میزان سلامت معنوی پرسـتاران در16 ، در نهایـت.بیمارسـتانی حـذف شـد
. نشـانداده شـده است1  نتایج جسـتجو در نمودار.بیمارسـتانهای ایران شـدند

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدوازدهم شماره اول بهار و تابستان 1400

نمودار  -۱روند بررسی پایگاهها و یافتن مقاالت

بهمنظــور ارزشــیابی کیفیــت مقــاالت مــورد بررســی از چــک فهرســت میتــوان اســتفاده شــد .ایــن چــک
فهرســت دارای  5ســؤال هســت کــه جنبههــای مختلــف نظیــر روششناســی ،نظیــر ادبیــات پژوهش ،ســؤاالت
پژوهــش ،جمعیــت و نمونــه مــورد پژوهــش را مدنظــر قــرار میدهد .بــه هریک از ســؤاالت این چکلیســت،
نمــره ( ۰در مقالــه گــزارش نشــده اســت) ،نمــره ( ۱گــزارش شــده اســت ولیکــن کیفیــت آن پاییــن اســت)،
نمــره ( ۲گــزارش شــده اســت ولیکــن کیفیــت آن متوســط اســت) و نمــره ( ۳گــزارش شــده اســت ولیکــن
کیفیــت آن بــاال اســت) اختصــاص داده میشــود .حداکثــر امتیــاز قابــل کســب در ایــن چکلیســت  ۱۵در
نظــر گرفتــه شــده اســت .امتیــاز قابلقبــول ۱۰ ،بــود (میتــون ،1آدایــر ،2مــک کنــزی ،3پتــن ،4پــری.)2007 ،5
مطالعــات بــا اســتفاده از جــدول امتیازبنــدی از لحــاظ کیفیــت به طور مســتقل توســط دو پژوهشــگر امتیازدهی
شــدند .در صــورت وجــود اختــاف ،مقالــه توســط پژوهشــگر ســوم مــورد بررســی قــرار میگرفــت .بــرای
اســتخراج دادههــا از یــک فــرم اســتفاده شــد .ایــن فــرم دارای اطالعاتــی نظیــر مشــخصات نویســندگان ،ســال
انجــام ،محــل انتشــار مقالــه ،حجــم نمونــه ،روش جم ـعآوری دادههــا ،ابــزار جم ـعآوری دادههــا ،میانگیــن
ســنی ،میــزان ســامت معنــوی ،میــزان ســامت وجــودی و میــزان ســامت مذهبــی بــود .ایــن اطالعــات در
جــدول شــماره  2ذکــر شــده اســت .در برخــی از مطالعــات ســال انجــام مطالعــه ذکــر نشــده اســت؛ بنابرایــن،
نویســندگان از ســال انتشــار اســتفاده کردنــد.
1. Mitton
2. Adair
3. McKenzie
4. Patten
5. Perry
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جدول  :2خالصه اطالعات مربوط به مطالعات مورد بررسی
ردیف

نویسنده اول

سال

مکان

حجم
نمونه

میانگین و
انحراف معیار
سالمت معنوی

میانگین
و انحراف
معیار سالمت
مذهبی

میانگین
و انحراف
معیار سالمت
وجودی

میانگین
سنی

ابزار

1

قلیپور

1398

تبریز

155

84/±94 13/15

-

-

-

SWBS

2

تقیزادگان زاده

1397

جهرم

268

84/±58 9/58

-

-

-

پرسشنامهجامعه
ایرانی  -اسالمی

11

3

رفیعی

1396

قزوین

220

70/±80 5/20

32/±90 4/8

38/±01 5/1

-

SWBS

13

4

عصاررودي

1390

مشهد

93

94/±13 16/00

49/±90 7/6

44/±30 9/6

32/52

SWBS

14

5

آتش زاده شوریده

1394

تهران

256

75/±43 5/21

38/±32 2/64

37/±11 3/45

38/25

SWBS

15

6

سلیمانی

1394

قزوین

193

94/±73 15/89

-

-

34/06

SWBS

12

7
8

Zareipour

2019

ارومیه

400

95/±32 14/98

48/65±7/91

46/70±8/01

32/33

SWBS

11

Aghakhani

2014

ارومیه

60

70/±00 4/00

29/±00 4/00

40/±00 4/04

27/00

SWBS

14

9

Yari

2017

سراوان

80

71/±43 15/36

33/±95 8/67

37/±47 8/37

35/06

SWBS

11

10

Ramezanzade Tabriz

2016

نیشابور

281

94/±3 17/8

48/±3 7/6

46/±2 8/6

30/77

SWBS

14

11

جعفری

1392

پارسآباد

93

47/±79 15/97

23/±42 14/06

20/±91 15/18

-

SWBS

11

12

نریمانی

1393

اردبیل

176

101/±58 19/24

52/±55 12/03

49/±03 11/39

32/6

SWBS

14

13

عبدالملکی

1398

کردستان

110

86/±42 18/56

3/±68 0/86

3/±12 0/64

32

SWBS

12

14

فاطمی

1389

اردبیل

100

101/±3 9/3

53/0±6/1

48/±3 5/3

-

SWBS

14

15

Radmehr

2015

جهرم

97

86/±26 9/91

-

-

-

Research Made
Questionnaire

11

16

موسوی مقدم

1394

شوش

44

29/9±30/61

-

-
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SWBS

11

امتیاز
کیفیت
1

11

1. Spiritual Well Being Scale

از نرمافــزار  Comprehensive Meta-Analysisبهمنظــور تحلیــل دادههــا اســتفاده شــد .بــرای ارزیابــی
ناهمگنــی مطالعــات از آزمــون کوکران و شــاخص  I2اســتفاده شــد .میــزان ناهمگنــی در این مطالعــات 99/56
درصــد بــود .بــا توجــه بــه ناهمگنــی مطالعات و معنیدار شــدن شــاخص ناهمگنــی از مــدل اثــرات تصادفی در
متاآنالیز اســتفاده شــد .ســوگیری انتشــار توســط آزمون  Eggerبررســی و محاســبه شــد ( )= P 0/08که نشــان
داد احتمــال وجــود ســوگیری انتشــار از نظــر آمــاری معنـیدار نبــود (نمــودار شــماره  .)2بــا اســتفاده از دســتور
متارگرســیون ،اثــر متغیرهــای مظنــون بــه ایجــاد ناهمگونــی در مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .بــرآورد
نقطـهای میــزان ســامت معنــوی در پرســتاران در ایــران بــا فاصلــه اطمینــان  %95در نمــودار انباشــت (Forest
 )Plotsمحاســبه شــد کــه در ایــن نمــودار انــدازه مربــع نشــاندهنده وزن هــر مطالعــه و خطــوط دو طــرف آن
فاصلــه اطمینــان  %95را نشــان داد.
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نمودار  :2سوگیری انتشار مقاالت

 .3یافتهها
تعــداد  16مقالــه در بــازه زمانــی  1389تا  1398به بررســی میزان ســامت معنوی پرســتاران در بیمارســتانهای
ایــران پرداختنــد .حــدود  31/25درصــد مقــاالت بــه زبــان انگلیســی چــاپ شــدند .بیشــتر مقــاالت در ســال
 1394انجــام شــدند (نمــودار شــماره .)3

نمودار  :3توزیع فراوانی مقاالت مورد بررسی بر حسب سال انجام

44

مطالعات میزان سلامت معنوی در پرسـتاران در  10اسـتان کشور صورت گرفته است که بیشتر این مطالعات
در اسـتانهای اردبیل ،خراسـان رضوی ،آذربایجان غربی ،فارس و قزوین انجام شـده بود (نمودار .)4

نمودار  :4توزیع فراوانی مقاالت بر حسب استانهای موردمطالعه

بــر مبنــای مــدل تصادفــی ،میــزان ســامت معنــوی در پرســتاران ایرانــی برابــر بــا -88/04( 82/53 ± 2/81
 : 77/02حــدود اطمینــان  )%95بــه دســت آمــد .بیشــترین میــزان ســامت معنــوی در اردبیــل در ســال 1389
برابــر بــا  )107/75-101/24( 101/30 ± 1/45و کمتریــن میــزان ســامت معنــوی در شــهر پارسآبــاد در ســال
 1392برابــر بــا  : 44 /54 – 51/03( 47/79 ± 1/65حــدود اطمینــان  )%95بــه دســت آمــد (نمــودار شــماره .)5

نمودار  :5میزان سالمت معنوی در پرستاران ایرانی بر اساس مدل تصادفی
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یدهــد .میانگیــن و انحــراف معیــار ســامت مذهبــی و
جــدول شــماره  3ابعــاد ســامت معنــوی را نشــان م 
وجــودی بــه ترتیــب  37/60±7/30و  37/38±7/75بــود.
جدول  :3میانگین و انحراف معیار ابعاد سالمت معنوی در پرستاران ایرانی
فاصله اطمینان ()%۹۵

میانگین و انحراف معیار

22/71-52/58

37/38±7/75

23/28-51/92

تعدادمطالعات
11
11

37/60±7/30

ابعاد
سالمت مذهبی
سالمت وجودی

نتایــج بــر اســاس منطقــه جغرافیایــی و ابــزار جمـعآوری دادههــای مطالعه نیز تفکیک شــدند کــه در جدول4
بیــان شــده اســت .میــزان ســامت معنــوی در پرســتاران ایرانــی در منطقه شــرقی کشــور ( )94/25±0/89بیشــتر
از ســایر مناطــق ایــران بــود .عــاوه بــر ایــن ،میزان ســامت معنــوی بــا اســتفاده از پرسـشنامه ایرانی  -اســامی
بیشــتر بود.
جدول  :4میزان سالمت معنوی پرستاران در زیرگروههای موردمطالعه
متغیرها

منطقهجغرافیایی

ابزار

مرکز
شمال
جنوب
غرب
شرق
پرسشنامه ایرانی  -اسالمی
SWBS

تعدادمطالعات
3

میانگین و انحراف معیار
سالمت معنوی
80/19±3/83

4

80/44±7/13

فاصله اطمینان ()%۹۵

میزان عدم تجانس
درصد

P

72/68-87/70

99/53

≤0/001

66/46-94/41

99/63

≤0/001

3

77/43±6/21

65/25-89/62

99/21

≤0/001

4

84/29±11/84

۶1/07-107/50

99/65

≤0/001

2

94/25±0/89

92/49-96/00

0

≤0/001

1
15

84/58±0/58
82/39±3/02

83/43-85/72
76/46-88/32

99/57

≤0/001
≤0/001

بهمنظــور بررســی عوامــل ایجادکننــده ناهمگونــی ،متغیرهــای مظنــون بــه ایجــاد ناهمگونــی (ســال انجــام
مطالعــه ،حجــم نمونــه و میانگیــن ســنی) در مــدل متارگرســیون وارد شــدند ،بــر اســاس نتایــج آنالیــز کــه در
جــدول  5ارائــه شــده اســت ،متغیــر حجــم نمونــه ،ســال انجــام کار و میانگیــن ســنی در عــدم تجانــس بیــن
یافتههــای مطالعــات نقــش داشــته و منبــع ناهمگونــی مشــخص شــده اســت (.)05/0<P
جدول  :5نتایج تعدیل شده عوامل مؤثر در ایجاد ناهمگونی (هتروژنیتی) بین مطالعات (مدل متارگرسیون)
عوامل مظنون
سال انجام مطالعه
حجم نمونه
میانگینسنی

تعدادمطالعات
16
16
10

ضریبهمبستگی
-0/08
0/03
0/02

P
≤001/0
≤001/0
≤001/0
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 .4بررسی مطالعات انجام شده
تعــداد  16مقالــه در بــازه زمانــی  1389تا  1398به بررســی میزان ســامت معنوی پرســتاران در بیمارســتانهای
ایــران پرداختنــد .میــزان ســامت معنــوی در پرســتاران ایرانــی در ایــن مطالعــه برابــر بــا  82/53 ± 2/81گزارش
شــد .ایــن یافتــه بــا نتایج مطالعــه تقـیزادگان در ســال  1399نیز همخوانــی دارد.
مطالع ـهای در کشــور کــره جنوبــی در ســال  2009میــادی میانگیــن ســطح ســامت معنــوی پرســتاران را
 63/41نشــان داد (یــون.)2009 ،1
مطالعـهی دیگــری نیــز در کشــور برزیــل در ســال  2010میــادی نشــان داد؛ میانگیــن میــزان ســامت معنوی
پرســتاران برابــر بــا  107/26بود (پدرائــو ،2برســین.) 2010 ،3
مطالعـهی دیگــری نیــز در کشــور تایــوان در ســال  2010میالدی ســطح ســامت معنــوی پرســتاران را در حد
متوســط تا خــوب بیان کــرد (هســیائو و همــکاران.)2010 ،
وانــگ 4در ســال  2020بیــان کــرد کــه پرســتاران همیشــه بــه نیازهــای معنــوی بیمــاران خــود توجــه دارنــد و
ایــن امــر باعــث میشــود کــه نســبت به مفهــوم معنویت حساســیت بیشــتری داشــته باشــند و از ســامت معنوی
خوبــی برخوردار باشــند.
مطالعــهای در ســال  2019نشــان داد کــه ارتقــای ســامت معنــوی پرســتاران نهتنهــا رضایتمنــدی آنهــا
از زندگــی را بهبــود میبخشــد و فرســودگی شــغلی را در آنهــا کاهــش میدهــد بلکــه زمین ـهای را فراهــم
میکنــد تــا در محیــط بالینــی ،مراقبــت بهتــری بــرای بیمارانشــان انجــام دهنــد (هــو و همــکاران.)2019 ،
سالمت معنوی پرستاران در ایران
در کشــور ایــران ،پایبنــدی بــه عقایــد مذهبــی در زندگــی مردم قابل مشــاهده اســت و برخــورداری از مفاهیم
معنــوی از ویژگیهــای مــردم بــه شــمار میآیــد؛ بنابرایــن ،در چنیــن جامع ـهای کــه پایبنــد بــه ارزشهــای
اخالقــی اســت دســتیابی بــه چنیــن یافتـهای دور از انتظــار نیســت.
پرســتاران نقــش مهمــی در کمــک بــه بیمــاران بــرای مقابلــه بــا پریشــانیهای روحــی ایفــا میکننــد زیــرا
آنهــا معمــوالً حمایــت معنــوی و مراقبــت از بیمــاران را در محیطهــای بالینــی ارائــه میدهنــد .بــا ایــن حــال،
اکثــر پرســتاران نشــان دادنــد کــه مقابلــه بــا چنیــن ناراحتیهــای روحــی بیمــاران بــرای آنهــا بســیار دشــوار
اســت (چیانــگ و همــکاران.)2016 ،
ســامت مذهبــی ،یکــی از ابعــاد ســامت معنــوی اســت و بــه رضایــت از ارتبــاط باخــدا اشــاره دارد (جلیلی
و همــکاران .)2019 ،در ایــن مطالعــه ،میانگیــن نمــره ســامت مذهبــی حــدود  37/60بهدس ـتآمده اســت.
عصــاررودی و همــکاران در ســال  1390نشــان دادنــد کــه میانگیــن نمــره ســامت مذهبــی  49/9بــود.
باورهــای مذهبــی و داشــتن ایمــان بــه خــدا ،وجــود معنــا در زندگــی ،امیــدواری بــه یــاری خــدا در شــرایط
مشــکلزا ،بهرهمنــدی از حمایتهــای اجتماعــی ،معنــوی و احســاس تعلــق داشــتن بــه منبعــی واال همــه ایــن
1. Yoon
2. Pedrão
3. Beresin
4. Wong
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مــوارد روشهایــی هســتند کــه افــراد بــا دارابــودن آنهــا میتواننــد در مواجهــه بــا حـ ِ
ـوادث آسیبرســان و
مشــکالت شــغلی ،فشــار کمتــری را تحمــل کــرده و ســامت روان خــود را در حــد مطلــوب حفــظ نماینــد.
عــاوه بــر ایــن ،ســامت وجــودی نشــاندهندهی ارتبــاط افــراد بــا دیگــران در محیــط کار اســت (موســوی
مقــدم و همــکاران .)1394 ،در ایــن پژوهــش میانگیــن نمــره ســامت وجــودی حــدود  37/38بهدسـتآمده
اســت .در مطالعــه عصــاررودی و همــکاران در ســال  1390ایــن میانگیــن حــدود  44/3بــه دســت آمــد.
ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــه ازای یــک واحــد افزایــش در میانگیــن ســنی ،میــزان ســامت معنــوی در
پرســتاران حــدود  0/02افزایــش پیــدا میکنــد .ایــن یافتــه بــا نتایــج مطالعــه فراهانــی نیــا و همــکاران همخوانی
نــدارد .وی در مطالعــه خــود هیــچ ارتبــاط معنــاداری بیــن ســامت معنــوی دانشــجویان پرســتاری و ســن آنها
پیــدا نکرد.
مطالعـهای نشـان داد؛  90درصـد از سـالمندان ایاالت متحـده امریکا بهمنظور سـازگاری با تنشها به معنویت
روی میآورنـد .بـه اعتقـاد آنهـا معنویـت و مذهب میتواند برای آنها نشـاط و آسـایش ایجادنماید.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ب ـهازای یــک واحــد افزایــش در ســال انجــام مطالعــه ،میــزان ســامت معنــوی
در پرســتاران حــدود  0/08کاهــش مییابــد .شــاید یکــی از دالیــل ایــن امــر وجــود مشــکالت اقتصــادی و
افزایــش نــرخ تــورم در ســالهای اخیــر باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،میــزان ســامت معنــوی بــا اســتفاده از پرسـشنامه ایرانــی  -اســامی بیشــتر بــود .ابزارهــای
مختلفــی بهمنظــور ســنجش ســامت معنــوی طراحــی شــده اســت .از ایــن ابزارهــا میتوانــد بــرای ارزیابــی
ســامت معنــوی افــراد ،جمعیــت عمومــی و گروههــای خــاص ،شناســایی نیازهــای معنــوی افــراد و ســنجش
تأثیــرات مداخــات انجــام شــده بهمنظــور ارتقــای ســامت معنــوی اســتفاده کــرد .بــا وجــود ایــن ،هرکــدام
از ایــن ابزارهــا اشــکاالتی دارنــد؛ بنابرایــن ،ضــروری اســت کــه یــک ابــزار جامــع و کامــل بهمنظــور ســنجش
ســامت معنــوی طراحــی شــود.
یکــی از محدودیتهــای ایــن مطالعــه ،ناقــص بــود ِن دادههــای بعضــی از مقــاالت پژوهشــی مــورد اســتفاده
اســت .در ایــن مطالعــه برخــی از متغیرهــای جانبــی مــورد بررســی در برخــی از مقــاالت گــزارش نشــده بــود؛
بنابرایــن پیشــنهاد میشــود مطالعــات پژوهشــی آینــده ایــن اطالعــات را نیــز در یافتههــای خــود ذکــر کننــد
تــا در مطالعــات مــرور نظاممنــد مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و میــزان ســامت معنــوی کــه خــود دارای ابعــاد
مختلفــی ماننــد میــزان ســامت وجــودی و میــزان ســامت مذهبــی اســت بــه تفکیــک بیــان گــردد.
 .5نتیجهگیری
ســامت معنــوی در پرســتاران ایرانــی در حــد مطلوبــی بــوده اســت .بــا وجــود ایــن ،برنامهریــزی بهمنظــور
ارتقــای ســامت جســمی ،روحــی و اجتماعــی پرســتاران بایــد در اولویــت قــرار گیــرد.
تضاد منافع
نویسندگان مقاله هیچگونه تضاد منافعی را گزارش نکردهاند.
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سالمت.57-50 ،)2(5 ،
عزیزی ،ف ( .)1393سالمت معنوی بعد جدید سالمت .تهران ،انتشارات هوپا.87-10 ،
عصاررودي ،عبدالقادر ،جليلوند ،محمدرضا ،عودي ،داوود ،اكابري ،آرش ( .)1391ارتباط سالمت معنوي و
رضايت از زندگي در کارکنان پرستاري بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد .مراقبتهاي نوين-156 ،)2( 9 ،
.162
غالمعلي لواساني ،مسعود ،کيوان زاده ،محمد ،ارجمند ،ندا( .)1386معنويت ،استرس شغلي ،تعهد سازماني و
رضايت شغلي در پرستاران شهر تهران .روانشناسی معاصر.73-61 ،)2(3 ،
فاطمی ،میر مسعود ،نظری ،رباب ،صفوی ،محبوبه ،نائینی ،محمد کاظم ،سوادپور ،محمدتقی ( .)1390ارتباط
معنویت پرستاران بر میزان رضایت بیماراز مراقبتهای پرستاری .اخالق پزشکی.159-141 ،)17(5 ،
فراهانی نیا ،مرحمت ،عباسی ،مژگان ،گیوری ،اعظم ،حقانی ،حمید ( .)1384سالمت معنوی دانشجویان
پرستاری و دیدگاه آن ها در مورد معنویت و مراقبت معنوی از بیماران .نشریه پرستاری ایران.14-7 ،)44(18 ،
قلیپور خانمیری ،ثریا ،خدائی ،شیرازی ،مرجان ،نظیری خدیجه ( .)1397بررسی ارتباط سالمت معنوی با
رضایت شغلی پرستاران در مرکز آموزشیدرمانی شهدای تبریز .اخالق و تاریخ پزشکی.230-220 ،)1(11 ،
معارف ،مجيد ،اسدي ،فرزانه ( .)1396عوامل دستيابي به سالمت معنوي از منظر قرآن و حديث .بصيرت و
تربيت اسالمي.40-9 ،)41( 14 ،
موسوی مقدم ،سید رحمت اهلل ،اسمعیل چگنی ،مهری ،اشرفی حافظ ،اصغر ( .)1394بررسی رابطهی سالمت
معنوی و رضایت زناشویی و ویژگیهای جمعیتشناختی (سن ،مدت ازدواج و مدت اشتغال) در پرستاران
بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش .پژوهش در دین و سالمت.44-38 ،)4(1 ،
نریمانی ،محمد ،پرزور ،عطادخت ،عباسی ،مسلم ( .)1394نقش بهزیستی معنوی و پایبندی مذهبی در پیش بینی
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چکیده
نظریــات اخــاق هنجــاری در غــرب بــر اســاس تقریری کــه از معیار صــواب و خطــا در احــکام و گزارههای
اخالقــی دارنــد ،در ســه شــاخهی غایتانگارانــه (نتیجهگــرا) ،وظیفهگروانــه و فضیلتمحورانــه دســتهبندی
شــدهاند .از رهگــذر بررســی روشــمند آیــات ،ایــن نتیجــه بــه دســت میآیــد کــه نهتنهــا قــرآن کریــم طــرح
ت محــدود نمیکنــد ،بلکــه در
اخالقــی خــود را بــه یکــی از ایــن ســه دســتهیغایت(نتیجــه) ،وظیفــه و فضیلـ 
ضمــن اهمیــت بــه فاعــلِ اخالقــی و تأکیــد بــر رعایــت قواعــد و حــدود اخالقــی ،بــر کنشهــا و رفتارهــای
اخالقــی کــه نقشــی بیبدیــل در ســعادت انســان دارنــد ،توجــه میدهــد و آنهــا را بــه شــکل مســتقل و منفک
از یکدیگــر موردنظــر قــرار نمیدهــد .طــرح «ایمــان» بهعنــوان مقـ ّوم ارزشهــای اخالقــی و وجــود فضایلــی-
هــم چــون تقــوا -کــه تنهــا در اخــاق دینــی قابــل دفــاع و توجیــه هســتند ،نشــان میدهــد کــه کاربســت
طبقهبنــدی «نتیجــه /وظیفـه /فضیلــت» در تبییــن و نظریهپــردازی علــم اخــاق اســامی ،آنچنــان هــم کــه بــه
نظــر میرســد ،کارایــی نــدارد.
کلیدواژهها :اخالق هنجاری ،وظیفهگروی ،غایتانگاری ،فضیلتمحوری.
.1نویسنده مسئولsma.hoseini1369@gmail.com :
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 .1مقدمه
از قــرن پنجــم قبــل از میــاد کــه ســقراط( 470-399ق.م) بهعنــوان یکــی از پیشــگامان اخــاق یونانــی
در جریــان ناســازگاریهای آتنیــان چهــار ســؤال اصلــی خویــش دربــارهی فضایلــی همچــون شــجاعت و
پارســایی مطــرح کــرد تــا دورهی افالطــون( 430-347ق.م) کــه پژوهشهــای ســقراط گســترش کــرد و
افالطــون مطــرح کــرد کــه نفــس آدمــی دارای ســه ق ـ ّوه اســت ،موضــوع علــم اخــاق در تاریــخ غــرب،
بحــث از خصلتهــای خــوب و بــد انســانها بود(پینکافــس 1382 ،ش ،ص  )25البتــه عالمــان اخــاق بــرای
چگونگــی تقویــت خصلتهــای خــود و زدودن خصلتهــای بــد ،بایدونبایدهایــی را مطــرح میکردنــد.
بااینحــال ،پیدایــش علــم جدیــد در خــال قــرن هفدهــم اعتقــادات ســنتی در زمینــه دیــن و اخالق و نســبت
میــان آن دو را سســت کــرد و پیشــرفت علــم همزمــان بــود بــا امیــد بــه دسـتیابی بــه علــم اخــاق ،آنهــم
نــه اخالقــی بــر اســاس مراجعــه بــه دیــن وحیانــی ،بلکــه اخالقــی صرفـاً مبتنــی بــر عقــل و اینکــه انســان بهمثابه
معیــاری بــرای فعــل اخالقــی در نظر گرفته شــود .شــدت گرفتــن جریــان اومانیســم در دوره مدرن و کنــار زدن
دیــن از ســاحتهای مختلــف زندگــی موجــب شــد کــه بهتدریــج علــم اخــاق بــه یکهتــاز عرصــه بایدهــا
و نبایدهــا در غــرب بــدل شــود و کمرنــگ بــودن ســاحت «شــریعت» بــه معنــای خــاص کلمــه در مســیحیت،
ایــن امــر را تشــدید کــرد.
ایــن وضعیــت بهتدریــج منجــر شــد بــه آنکــه مهمترین وظیفــه فلســفه اخــاق ،بحــث دربــارهی «گزارههای
بایدونبایــد» شــود ،نــه پژوهشــی دربــاره «فضیلتهــا» و «خصلتهــای خــوب و بــد انســان» .درنتیج ـهی ایــن
تنــزل ،کمکــم ســاحت اخــاق به ســاحت قانــون اجتماعــی فروکاســت و مســأله بایدونبایدهــا ،صرفـاً بهعنوان
ضوابطــی دیــده شــد کــه افــراد در تعامــل بــا یکدیگــر بایــد رعایــت کننــد تــا جامعــه از هــم نپاشــد(نک:
ســوزنچی ،1399 ،صــص  .)31-9بــر اســاس ایــن نیــاز و خاســتگاه موجــود در فضــای مغــرب زمیــن ،علــم
اخــاق فربهتــر از گذشــته بهعنــوان یــک رشــته علمــی در شــاخهی علــوم انســانی بــه حیــات خــود ادامــه داد.
در طــرف مقابــل ،مســلمانان در تاریــخ اســام ،در حــوزهی تشــخیص وظایــف و تعییــنِ بایدهــا و نبایدهــای
زندگــی ،بــا دو علــم مواجــه بودهانــد :علــم فقــه و علــم اخــاق کــه تفــاوت ایــن دو علــم ،تفاوتــی موضوعــی
بــوده اســت .فقــه در درجــه اول بــا رفتــار و کنــش انســانها ســروکار داشــته و بــه تکتــک وظایفــی کــه
آدمــی در زندگــیاش موظــف بــه انجــام آنهــا اســت میپردازد(شــهید اول 1419 ،ق ،ج  ،1ص  )40و
علــم اخــاق دغدغــه خــود را تثبیــت یــک سلســله خلقوخوهــا و زدودن برخــی دیگــر از خلقوخوهــا از
وجــود انســان میداند(نراقــی ،بیتــا ،ج  ،1ص  .)35درواقــع ،موضــوع فقــه «رفتــار انســان» و موضــوع اخــاق
«خصلتهــای انســان»(به تعبیــر قدمــا :ملــکات نفســانی) بــوده اســت؛ امــا بــا توجــه بــه پیونــد شــدید و تأثیــر
متقابــل خصلتهــای انســان و رفتارهــای وی ،طبیعــی اســت کــه ایــن دو علــم در بســیاری از زمینههــا بــا
یکدیگــر تداخــل داشــتهاند.
بهرغــم ایــن ارتبــاط دوســویه ،موضــوع اخــاق در ســدههای گذشــته متــون علمــی اندیشــمندان بــه دالیــل
متعــدد مــورد غفلــت واقــع شــده اســت و مباحــث اخالقــی بــه آن انــدازه کــه بــه مســائل فقهــی در اســام
پرداختــه شــده ،مــورد توجــه قــرار نگرفــت ،امــا در عصــر حاضــر کــه پارادایمهــا و الگووارههــا ،یکــی پــس
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از دیگــری در تاریــخ علــم پیــدا میشــوند و بعضـاً غلبــه پیــدا میکننــد و همچنیــن بــا توجــه بــه تفاوتهــای
بنیادیــن مبانــی علــوم انســانی موجــود بــا برخــی از مبانــی علــوم اســامی کــه در پژوهشهــای میانرشــتهای
قــرآن کریــم در ده ـهی اخیــر نمــود یافتــه اســت ،مســألهی هویتیابــی و کشــف نظری ـهی اخالقــی قــرآن
کریــم ،ضرورتــی دوچنــدان یافتــه اســت.
در همیــن راســتا ،برخــی از محققــان تــاش نمودهانــد؛ کــه دیــدگاه اخالقــی قــرآن را در مقایســه بــا
دیدگاههــای اخــاق هنجــاری در غــرب ،مــورد واکاوی قــرار دهنــد و نهایتـاً نظریـهی قــرآن را بــر یکــی از
ســه نظریـهی موجــود تطبیــق داده و آیاتــی را کــه مؤیــد ســایر نظریــات هســتند ،تأویــل کننــد .ارزیابــی ایــن
جایابــی ،میــزان موفقیــت پژوهشــگران در دسـتیابی بــه نظریهپــردازی اخــاق قرآنــی را بــا تکیــه بــر این ســه
دیــدگاه نشــان خواهــد داد .ضمــن آنکــه ،معیارهــای دیگــری در قــرآن بــرای «اخالقــی بــودن» مــورد توجــه
بــوده کــه از منظــر دیدگاههــای اخــاق هنجــاری مغفــول مانــده اســت .بــا در نظــر گرفتــن ایــن معیارهــا ،علــم
اخــاق تنهــا بــه «چگونــه رفتــار کــردن» انســان محــدود نمیشــود؛ بلکــه از منظــر قــرآن ،خلقیــات انســان،
ی «چــه بودنــش» نیــز تغييــر
خلقوخوهايــى كــه پيــدا مىكن ـد ،حت ـ 
هویــت او را شــکل میدهنــد .انســان بــا 
مىكنــد .ازایـنرو« ،اخــاق» تنهــا علــم «چگونــه بــودن» نخواهــد بــود ،بلکــه علـ م «چـ ه بــودن» هــم هســت.
ت ديگــرى
ش صــور 
قوخــوى خــود ،واقعيتــش ســاخته شــده و ماهيتــش تغييــر مىكنـ د و صورتـ 
انســان بــا خل 
مىگردد(مطهــري 1386 ،ش ،ج  ،13ص .)715
اخالق هنجاری
ِ
.1-1
ـاق هنجــاری» در کنــار «فــرا اخــاق» مهمتریــن عناویــن فلســفهی اخـ ِ
امــروزه مباحــث «اخـ ِ
ـاق متــداول را
در برمیگیرنــد .فلســفهی اخــاق گرچــه بــه لحــاظ تاریخــی ،متأخــر از مباحــث محتوایــی اخــاق اســت ،امــا
بــه لحــاظ منطقــی ،مقـدّم بــر آن اســت؛ چراکــه در حقیقــت فلســفهی اخــاق ،منطــق علم اخــاق اســت .اگر
بــا دقــت در فهرســت مباحــث ذیــل عنــوان فلســفهی اخــاق تأمــل شــود بهســهولت درمییابیــم کــه بــدون
داشــتن موضعــی مبتنــی بــر تأمــل و دقــت در بـ ِ
ـاب مســائل فلســفهی اخــاق ،نمیتــوان علــم اخالقــی معتبــر و
یکســره ،عــاری از تعــارض و تهافــت داشــت.
اخالق هنجاری
ِ
 .2-1موضوع
در اخـ ِ
ـاق هنجــاری یــا دســتوری ،مالکهــا و مبانــی ُکلــیِ افعــا ِل اختیــاری انســان از زاویــه خوبــی یــا
ِ
ِ
بــدی بررســی میشــود .ازایـنرو ،مهمتریــن کارکــرد اخــاق هنجــاری ،طــرح نظریــه بــرای تبییــن مفاهیــم
اخالقــی اســت .در حقیقــت ،تمــام مباحــث اخالقــی کــه در مکاتــب و ادیــان مختلــف بــرای دفــاع از مبانــی
اخالقــی آنهــا ارائــه میشــود ،در گســترهی اخــاق هنجــاری جــای میگیرند(نــک :محمــدی 1395 ،ش،
ص  .)68از ســوی دیگــر ،برخــی از محققــان معتقدنــد کــه میتــوان اخـ ِ
ـاق هنجــاری را بــا علــم اخــاق یکــی
دانســت(نک :مجتبــی مصبــاح 1394 ،ش ،ص .)25
البتــه برخــی اخــاق هنجــاری را دو بخــش دانســتهاند؛ بخــش نخســت :معيارهــاي کلــي اخالقــي کــه در آن
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خــوب و بدهــاي کلــي ،مــاک کار درســت و نادرســت ،رابطــه خوبــي و درســتي و معيــاري خوبــي و بــدي
کارهــا مطــرح ميشــود و در بخــش دوم :از خوبــي و بــدي ،درســتي و نادرســتي و اخالقــي يــا غيراخالقــي
بــودن افعــال خــاص ســخن ميرود(نــک :علــی شــیروانی 1386 ،ش ،ص  .)20-15طبــق ایــن تعریــف چنانچه
بررســی مــاک کلــی اخــاق را قابــل بحــث و تحقیــق عقلی و فلســفی بدانیــم ،این بخــش از اخــاق هنجاری
بهاضافــه مباحــث فــرا اخــاق کــه دربــارهی واقعنمایــی جمــات اخالقــی و کارکــرد آنهــا و تحلیــل مفاهیــم
اخالقــی ســخن میگویــد ،فلســفهی اخــاق را تشــکیل خواهنــد داد ،امــا چنانچــه اخــاق هنجــاری را بــه بیان
مــاک کلــی و مصادیــق آن اختصــاص دهیــم و بررســی عقلــی و فلســفی انتخــاب مــاک را از ایــن علــم
ندانیــم ،میتــوان علــم اخــاق را مســاوی اخــاق هنجــاری دانســت .در ایــن صــورت اگــر بررســی عقلــی
و فلســفی انتخــاب معیــار را ُجــز ِو فــرا اخــاق بهحســاب آوریــم ،فلســفهی اخــاق نیــز مســاوی فــرا اخــاق
خواهــد بــود(ر.ک :مجتبــی مصبــاح 1394 ،ش ،ص .)26
در میــان مباحــث اصلــی اخـ ِ
ـاق هنجــاری ،بنیادیتریــن و ارزشــمندترین موضــوع کــه حجــم باالیــی از
مباحــث مطــرح در ایــن بخــش از فلســفهی اخــاق را بــه خــود اختصــاص داده ،بحــث از معیار صــواب و خطا
در احــکام اخالقــی اســت .بحــث «معيــار اخالقــى» درصــدد يافتــن پاســخ بــه اين پرســش اســت كه؛ خاســتگاه
و اســاس ارزشهــاى اخالقــى چيســت؟ چــرا عدالــت ،نيكــو و ظلــم بــد اســت؟ ایــن پرســش و نمونههایــی
ازایندســت ،زمینهســا ِز تأمــات جـ ِ
ـدی محققــان علــم اخــاق در ایــن بــاب شــده و درنتیجــه ،بــه بســتری
مناســب بــرای ارائـهی دیدگاههــای گوناگــون دربــارهی احــکام اخالقــی و صــواب و ناصــواب بودنشــان در
ســه جریــان غایتانگارانه(پیامدگرایانــه) ،وظیفهگروانــه و فضیلتمحورانــه ،تبدیــل گشــته اســت.
بــا وجــود ایــن اختالفنظرهــا ،اغلــب متفکریــن معاصــر در زمينــه اخــاق هنجــاري ،اســتقال ِل اخــاق از
ديــن را مفــروض ميگيرنــد و تــاش ميکننــد نظامــي اخالقــي مســتقل از خــدا و ديــن را بنيــان نهنــد .ايــن
مکاتــب ،نوعــي اخــاق ســکوالر را عرضــه ميکننــد .در مقابــل ،قــرآن کریــم نظــام اخالقــی خــود را ضمــن
تأییــد ادراکات عقلــی ،مبتنــی بــر آموزههــای وحیانــی بنــا مینهــد و بــا توجــه بــه فطــرت مشــترک انســانها،
آن را فرازمانــی و فرامکانــی معرفــی میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،طــرح قــرآن بــرای تحــول انســان محــدود بــه
انجــام یــک سلســله کنشهــای ظاهــری و یــا اتصــاف بــه خلقیــات پســندیده( َمنش) نیســت؛ بلکــه از نقطـهی
«ایمــان» و جهانبینــی انســان آغــاز شــده و بــا معیــار «تقــوا» و دیگــر فضایــل اخالقــی کــه مختــص بــه اخــاق
دینــی اســت ،در بوتـهی نقــد قــرار میگیــرد.
اخالق هنجاری
ِ
مکاتب
.2
ِ
ط گوناگــو ن و
از نظــر عمــده فالســفه اخــاق ،وظیفــه اصلــی نظــام اخالقــی ،بیــان تکالیــف مــردم در شــرای 
ارائــه دســتورالعمل بــرای رفتــار در عرصههــای مختلـ ِ
ن مســأل ه در
ـف زندگــی اســت .بدیــن ترتیــب ،مهمتریـ 
نظامهــای اخالقــی ،پاســخ بــه پرســش «چــه بایــد کــرد؟» خواهــد بــود .بــا قبــول ایــن نکتــه میشــو د ا ز د و نظــام
کلــی اخالقــی در جهــان معاصــر نــام بــرد :نخســت ،آن نظــام اخالقــی کــه بـ ر نتیجــهی فعــل تأکیــد میکنــد
ی د ر پی داشــته باشــد .نظام اخالقــی دوم
ج مطلوبـ 
کــه مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه ،رفتــاری اخالقــی اســت که نتایـ 
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ِ
تکلیف شــخص
کــه بهگونـهای رقیــب نظــام اخالقــی نخســت نیــز هســت ،بهجــای تأکیــد بــر نتیجــه فعــل ،بــه
س آن ،بــه ارزیابــی رفتــار میپــردازد .هــر دو نظــام اخالقــی میکوشــند ب ـ ه ای ـن
توج ـ ه میکن ـ د و بــر اســا 
پرســش اساســی در عرصــه رفتارهــا و انتخابهــای اخالقــی پاســخ دهنــد کــه در شــرایط خــاص ،کــدام عمل
ح است؟(اســامی ،1387 ،صــص .)22-1
راجـ 
بــر پایـهی آنچــه گفتــه شــد ،فيلســوفان مکتــب اخــاق هنجــاري را در دو دســته کلــي؛ نظريههــاي غايــت
انگارانه(نتیجهگــرا) و نظريههــاي وظيفهگــرا جــاي دادهانــد .نظريههــاي غايــت انگارانه(نتیجهگــرا)،
بازشناســي «بايد»هــا و «نبايد»هــا و «خوب»هــا و «بد»هــا را بــا توجــه بــه نتيجــه کار تعييــن ميکننــد .نظريههــاي
وظيفهگرايانــه تأکیــد دارنــد کــه ويژگيهــاي خــود عمــل ،قطعنظــر از ميــزان خيــري کــه در پــي دارد
ميتوانــد آن عمــل را صــواب و چهبســا الزم گردانــد بــراي مثــال؛ وفــاي بــه عهــد کاري عادالنــه اســت،
خداونــد بــه آن فرمــان داده اســت و حکومــت نيــز بــه آن امــر کــرده اســت .بــر اســاس نظریــه وظيفهگــرا
هريــک از ايــن ويژگيهــا ميتوانــد وفــاي بــه عهــد را خــوب و الزم گردانــد ،هرچنــد خيــري بــر آن مترتــب
نشــود .برخــاف آن ،صاحــب نظریـهی غايتانــگار ،تنهــا ويژگــي مؤثــر در صــواب و ناصــواب بــودن عمــل
را ميــزان خيــري کــه بــه آن منتهــی میشــود ،ميدانــد.
ک بهگون ـهای متوجــه «رفتــار» و «کنــش» هســتند -برخــی معتقدنــد کــه
در برابــر ایــن دو نظــام -ک ـ ه هری ـ 
ت داد ن معیــاری عــام بــرای رفتارهــا نیســت؛ بلکــه پاســخ
ی اصلــیِ اخــاق و نظــام اخالقــی ،بــه دسـ 
وظیفـ ه 
ت کــه«انســان بایــد چگونــه زندگــی کنـ د و چگونـ ه باشــد؟»؛ بـ ه تعبیــر دیگــر،
بــه ایــن پرســش اساســی اسـ 
ت و نــه« ُکنِــش» او .اگــر َمنِــش کســی درســت باشــد ،کنــش او نیــز
ی اخــاقَ « ،منِــش» فــرد اسـ 
مســأل ه اصلـ 
بهطــور طبیعــی صحیــح خواه ـ د بــود .اهمیــت تاریخــی ایــن دیــدگاه ،بــه ح ـدّی اســت کــه آشــکارا آن را
از دیدگاههــای هنجــاری دیگــر در معیــار صــواب و خطــای اخالقــی و نظامهــای گوناگــو ِن مبتنــی بــر آن
متمایــز میســازد .اگــر ســابقهی نظریههایــی همچــون «وظیفــه گرایــی کانتــی» یــا «ســودگرایی» از دو قــرن
تجــاوز نمیکنــد؛ امــا در مقابــل ،ســابقهی نظری ـهی «فضیلــت» ،بــه قدمـ ِ
ـت علــم اخــاق اســت؛ بنابرایــن،
ً
ی کهــن دار د امــا بعـ د ا ز جنــگ جهانــی دوم ،مجــددا احیــا گشــت.
گرچــه ایــن نــوع نــگاه بــه اخــاق ،ریشـها 
خانـ م آنســکو م در ســال  1 958بـا نــگارش کتـ ِ
ـاب «فلســفه اخــاق معاصــر» ایــن بحــث کهــن را دوبــاره مطرح
ی اخــاق چیســت؟
ت و وظیفـ ه اصلـ 
ســاخت کــه چگونــه بایــد زیسـ 
ی تأکیــد بــر فاعــل
ج آ ن بــو د کــه غالــب ایــن نظریههــا ،بهجــا 
اشــکال اصلــی آنســکوم بــر نظریههــای رایـ 
فعــل اخالقــی بــر خــود فعــل متمرکــز شــدهاند و بــه انســان بهمثابــه ماشــینی برنامهریزیشــده مینگرنــد .از
ایــن منظــر ،تفاوتــی میــان نظریــه تکلیفگــرای «کانــت» و نظریـ ه نتیجهمــدار «میل» وجــود نــدارد؛ زیــرا هر دو
بهجــای توجــه بــه انســان ،گویــی باشــخصیت بیچهــرهای مواجــه هســتند کــه عاطفــه نــدارد و تنهــا بایــد بــر
ت دهد(اســامی 1387 ،ش ،صــص .)22-1
اســاس معیــاری معیــن ،افعــال خاصــی را صــور 
بــا توجــه بــه احیــای جدیــد اخــاق فضیلتمــدار ،اگــر دوبــاره بــه مســأله «بررســی معیــار صــواب و خطــا
در احــکام و اعمــال اخالقــی» دقــت کنیــم ،متوجــه خواهیــم شــد کــه میتــوان ایــن معیارهــا را از منظــر دیگــر
نیــز ،دســتهبندی کــرد .مطابــق بــا ایــن نــگاه ،معیارهــای صــواب و خطــای اخالقــی بــه دو دســتهی کلی تقســیم
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میشــوند:
دســتهی اول :معیارهایــی کــه تنهــا بــه فعــل انجامشــده توجــه میکننــد و از آن برمیخیزنــد .ایــن معیارهــا
میگوینــد :هــرگاه فعلــی دارای شــرایط ویــژهای باشــد ،اخالقــی اســت؛ امــا در اینکــه ایــن شــرایط چیســت،
دو دســته شــدهاند :نتیجــه گرایــان – وظیفــه گرایــان
الــف) نتیجهگرایــان :ایــن عــده بــر ایــن باورنــد :هــر فعلــی یــا رفتــاری که بــا انجــام آن «بیشــترین غلبـهی خیر
یــا ســو ِد ممکــن بــر شــر» حاصــل میشــود اخالقــی اســت؛ یعنــی صــواب اســت و در غیــر ایــن صــورت ،خطا
و غیراخالقی اســت.
ب) وظیفهگرایــان :نیــز معتقدنــد :تنهــا فعلــی کــه فقــط بــه خاطــر وظیفــه بــودن انجــام گیــرد اخالقــی و
صــواب اســت؛ یعنــی معیــار صــواب بــودن عمــل «وظیفــه یــا الــزام» بــودن آن اســت .البتــه وظیفهگرایــان ،در
منشــأ و مرجـ ِع تعییــن وظیفــه بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد؛ گروهــی مرجــع تعییــن وظیفــه را اراده یــا امــر الهی
میداننــد و برخــی دیگــر بــه پیــروی از «کانــت» ،منشــأ تعییــن وظیفــه را «امــر مطلــق» میداننــد.
دســتهی دوم :معیارهایــی کــه بیشــتر بــه فاعل فعــل و ویژگیهای شــخصیتی و َمنشــی او توجه دارنــد .اگرچه
خــود فعــل در ایــن حالــت مــورد توجــه اســت ،امــا ایــن دیــدگاه ،احــکام ناظــر بــه فضیلــت مربــوط به افعــال را
ثانــوی و مبتنــی بــر احــکا ِم ناظــر بــه فضیلــت مربــوط بــه فاعلهــا و انگیزههــا یــا ویژگیهــای آنها میانــگارد.
ازای ـنرو ،اگــر فاعــل در انجــام فعلــش دارای انگیــزهی شایســته بــوده و عملــش صرف ـاً بــه خاطــر ارزش و
فضیلــت بــودن آن صــورت گرفتــه باشــد ،آن عمــل ،فضیلتمندانــه بــوده و اخالقی اســت وگرنــه غیراخالقی
و ناصــواب اســت .بــه کســانی کــه بــه ایــن معیــار در صــواب و خطــا بــودن اعمــال و گزارههــای اخالقــی بــاور
دارنــد «فضیلتمحــور» یــا طرفــداران «اخــاق فضیلــت» میگوینــد .اینــان همــواره بهجــای آنکــه بــه دنبــال
تحصیــل ســود بیشــتر باشــند یــا امرونهــی کننــد آدمیــان را تشــویق و ترغیــب میکننــد تــا ملــکات شایســته و
فضایــل را در خــود پــرورش دهنــد و رذایــل را از خــود دور ســازند .احــکام اساســی در بــاور فضیلتمحــوران
اغلــب بــه ایــن صورتهــا بیــان میشــوند؛ مثـ ً
ا« :نیکخواهــی انگیــزهی خوبــی اســت»؛ «شــجاعت ،فضیلــت
اســت»؛ «ازنظــر اخالقــی ،انســان خــوب بــا همــه مهربــان اســت».
عــاوه بــر آنچــه بیــان شــد ،نظریههــای اخــاق هنجــاری را میتــوان بــه اعتبــاری دیگــر ،بــه دو دســتهی
اصلــی تقســیم کــرد:
.1تحویلگرایان؛
.2تحویلناگرایان.
ایــن تقســیم بهکلــی از تقســیم مهــم دیگــری بیگانــه اســت کــه در اخــاق هنجــاری وجــود دارد و پیشتــر
ذکــر شــد .تقســیم قبلــی بــر اســاس «مــاک صــواب و خطــا در احــکام اخالقــی» صــورت گرفتــه بــود ،امــا
ایــن دســتهبندی بــر اســاس مــاک دیگــری اســت کــه کامـ ً
ا بــا معیــار پیشــین متفــاوت اســت .مــاک ایــن
تقســیم ،فروکاهــش یــا تحویــل گزارههــا و احــکام اخالقــی بــه یــک یــا چنــد اصــل محــدود و بدیهــی و عدم
تحویــل آن اســت:
.1تحویلگرایــان کســانی هســتند؛ کــه ســعی دارنــد هم ـهی احــکام اخالقــی را بــه یــک یــا چنــد اصــلِ
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محــدود و بــه گمــان خویــش ،بدیهــی فروکاهــش دهنــد و ایــن اصــلِ واحــد یــا اصــول محــدود را زیربنــای
نظــام اخالقــی خویــش قــرار دهنــد.
بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،همـهی نظریــات هنجــاری ،همچــون «غایتگرایــی» و «وظیفهگرایــی» با اقسامشــان
و «فضیلــت محــوری» درصورتیکــه همـهی فضایــل را بــه یــک یــا چنــد فضیلــت محــدود و بدیهــی تحویــل
ببرنــد ،ماننــد نظریههــای فضیلتمحــور یونانــی و مســیحی ،همگــی «تحویــل گــرا» خوانــده میشــوند.
.2تحویلناگرایــان گروهــی از محققــان علــم اخــاق هســتند کــه فروکاهش احــکام اخالقی را بــه چند اصل
محــدود و بدیهــی درســت نمیداننــد .اینــان بــر ایــن باورنــد؛ کــه احــکام اخالقــی و تعارضــات بین آنها بســی
ســختتر از ایــن اســت کــه بتــوان بــا یــک یــا چنــد اصــل محــدود ،همـهی آنهــا را بــه صورتــی مطلــوب و
موجــه حــل کــرد .ناگفتــه نمانــد کــه ایــن افــراد ،اصــول کلــی و بنیادیــن اخــاق را انــکار نمیکننــد ،بلکــه
ّ
اغلــب آنهــا را میپذیرنــد و الزم میشــمارند ،امــا میگوینــد :ایــن اصــول بهتنهایــی بــرای حــل معضــات
اخالقــی کافــی نیســتند .ایــن دیــدگاه در نظریههــای اخالقــی بــه «ضــد نظریــه گــروی» مشــهور اســت و اغلــب
طرفــداران ایــن نظریــه افرادی «جزئــی گــرا» هســتند(پینکافس 1382 ،ش ،صــص .)20-18
 .2تبیین «پیامدنگر» از اخالق قرآنی؛ با تکیه بر نقش «کنش»:
همانطــور کــه در مقدمــه بیــان شــد ،در دهههــای اخیــر و در پــیِ تحقیقــات انجامشــده پیرامــون نظریــات
اخالقــی در غــرب ،اندیشــمندان مســلمان بــا هــدف تطبیــق ،تصحیــح و یــا تکمیــل نظامــات اخالقــی ،درصدد
پیجویــی مؤلفههــای بنیادیــن نظریــات رقیــب در نصــوص دینــی و ســنت فکــری عالمــان اســامی برآمدنــد؛
بنابرایــن ،بــا درنظرگرفتــن الگــوی رایــج در نظــام اخالقــی غــرب ،تــاش کردند بــه جایابی اندیشـهی اخالقی
قــرآن در بیــن ایــن ســه دیــدگاه بپردازنــد.
نخســتین دیــدگاه پیرامــون نظریـهی اخالقــي قــرآن کریــم ،تبییــن غايتنگــر از نظــام اخالقــی قــرآن اســت.
آرامــش مىگيــرد و هم َـهی تــاش او تنهــا بــا
انســان از ديــدگاه قــرآن تنهــا بــا نزديــك شــدن بــه
خداونـ َـدَ ٌ ،
َ َ ْ ْ ُ َّ َ
َ َْ ً َ
توجــه بــه ايــن هــدف معنــا مىيابــد«َ :يــا ُّأيهــا ِالن َســان ِإنــك ك ِادح ِإلــى َ ِّربــك كدحــا ف ُملِق ِيه»(انشــقاق)6 /84 :
ّ
بنابرايــن ،مصــدر و منشــأ ارزشهــاى اخالقــى در ديــدگاه قــرآن قــرب الهى اســت كــه با تعبيرهــاى گوناگونى
ماننــد «فــاح»« ،فــوز»« ،نجــات» و «هدايــت» بــدان اشــاره شــده اســت(نک :مصبــاح یــزدی 1398 ،ش ،ج،1
ص.)3530
بهعبارتدیگــر ،در متــون ديني(اعــم از آيــات و روايــات) در مقــام تشــويق و دعــوت بــه انجــام کارهــاي
خيــر ،بــر ايــن نکتــه تأکیــد شــده اســت کــه ايــن کارهــا ســعادت ،آســايش ،اطمينــان ،فــاح ،فــوز و ماننــد آن
را نتیجــه میدهــد .يعنــي دلیــل اينکــه ايــن کارهــا «بايســته» اســت و انســان بايــد بــه انجــام آنهــا اهتمــام ورزد
آن اســت کــه موجــب ســعادت او ميگــردد و ايــن همــان دیــدگاهِ «غايتانــگاري» اســت .انســان بهعنــوان
موجــودي مختــار و آگاه در افعــال خــود غايتمنــد اســت و هــر کاري را بــه هدفــي و بــراي بــرآوردن غرضــي
انجــام ميدهــد .ایــن دیــدگاه بــا توجــه بــه آيــات قــرآن کريــم بیــان مـیدارد کــه غايــت نهايــي و مطلــوب
بالــذات انســان در کارهــاي اخالقــي خویــش ســعادت ،فــوز و فــاح نهايــي اســت کــه اشــاره بــه برخــورداري
او از باالتريــن ســرورها و ابتهاجهــا بــه لحــاظ کمــي و کيفــي دارد .بهبیاندیگــر ،اگــر قــرآن کريــم بــه تقــوا
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َّ َ َ َ َّ ُ
َّ ُ
دعــوت میکنــد ،بــراي آن اســت کــه موجــب فــاح و رســتگاري انســان ميشــود«َ .واتقــوا اللــه لعلك ْــم
ُْ ُ َ
تفِلحون»(آلعمــران )200 /3 :ونيــز اگــر از مؤمنــان ميخواهنــد کـ َـه فـ ُـراوان خــدا را يــاد کننــد ،بــه ایــن دلیــل
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ً َ َّ ْ ُ ْ ُ َ
اســت کــه موجــب فــاح ايشــان ميگــردد« .واذكــروا اللــه ِكثيــرا لعلكــم تفِلحون»(جمعــه )10 /62 :یادکــرد
جهنــم و بهشــت و تأکیــد بــر نعمــات بهشــتي و عذابهــای دوزخــي کــه در انتظــار خوبــان و بدان اســت ،همه
ـت تــا بــدان
از ایــن حقیقــت حکايــت دارد کــه ديــدگاه اخالقــی قــرآن کریــم ،ديدگاهــي غايتانگارانـ َـه َاسـ َّ
ُ
ـروش نيــز در متــون ديني اســتفاده شــده اســت«َ :ي ْــا ُّأيهــا ال ِذ َيـ َـن َآمنوا
جــا کــه گاه از تعابيــر تجــارت و خريــد و فـ
َهـْـل َأ ُ ُّدل ُكـ ْـم َعَلــی ت َجـ َـارة ُتْنج ُيكـ ْـم مـ ْـن َعـ َـذاب َأليم»(صــف)12 /61:؛ «إ َّن َّاللـ َـه ْاشـَـتَرى مـ َـن ال ُمْؤمنيـ َـن أْنُف َسـ ُـهمْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
َ َّ َ ُ ِ ْ َ َّ ٍ َ ِ
َ َُ
َوأ ْمَوالهـ ْـم ِبــأن لهـ ُـم الجنة»(توبــه.)111 /9 :
بــه بیانــی دیگــر ،ارزش یــک فعــل اخالقــی بــه آن اســت کــه بتوانــد انســان را بــه غایــت اخــاق کــه در آن
مکتــب اخالقــی تعییــن شــده اســت ،برســاند .عالیتریــن مرحلــه تعالــی انســان کــه در آیــات قــرآن کریــم
ت آوردن
ی كـ ه ارزشــمندتر از بهدسـ 
ی نیكــوكارا ن غایتـ 
ت بــرا 
ترســیم شــده« ،قُــرب الــی اهلل» اســت .در آخــر 
ِ
ت انســا ن در قیامت،
ج ســعاد 
ت میتواند باشــد ،رســید ن بـ ه «رضــوان» الهــی اسـت(توبه )72 /9 :و او 
نعیـ م بهشـ 
ی پــروردگارت
ش یافت ـه ،بهســو 
س آرام ـ 
ی نف ـ 
ب یافت ـه ،آنجــا کــه فرمــود« :ا 
ی از خداونــد بازتــا 
در كالم ـ 
ی اسـت(»...فجر .)28 -27 /89 :بــر همیــن اســاس ،هــر فعلــی
ی و او از تــو راضـ 
بازگــرد كـ ه تــو از او خشــنود 
کــه در رســاندن انســان بــه قــرب الهــی ،ظرفیــت و تــوان بیشــتری داشــته باشــد ،آن فعــل «اخالقی» تــر اســت.
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،باورمنــدان بــه اندیشـهی غایــت گــروی قــرآن کریــم ،تــاش میکنند آن دســته
از ادلــه یــا گزارههــای قرآنــی را کــه بــه نحــوی بــر وظیفه گرایــی اشــعار دارد و آن را توجیــه و یــا تبییــن
میکنــد ،بــه تأویــلِ غایــت گــروی ببرنــد.
ناگفتــه نمانــد کــه ارزش افعــال اخالقــی در ایــن نظریــه ،یکســان نبــوده و افعــال اخالقــی ،دارای غایاتــی
ـراس از دوزخ تا شـ ِ
متفــاوت بــا مراتبــی غیرهمســان هســتند .غایت افعــال اخالقــی ،گســترهی وســیعی از هـ ِ
ـوق
دســتیابی بــه بهشــت و لقاءاهلل(وصــال محبــوب) دارد و همـهی اینهــا در حقیقــت در گســترهی پهنــاور غایــت
قــرار میگیرنــد .بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،دیــدگاه نخســت معتقــد اســت کــه نظــام اخالقــی قــرآن کریم،
دیدگاهــی غایتگرایانــه اســت و آیــات فراوانــی بــر ایــن مطلــب داللــت دارد.
 .1-2نقش «کنش» در سعادتمندی انسان
ارزشگــذاری کنشهــای اخالقــی بــر پایـهی پیامــد اخــروی آن ،نکتـهی دیگــری اســت کــه نگــرش قــرآن
بــه «فعــل اخالقــی» -و نظریــات مبیّــن آن(پیامدنگــر /وظیفهنگــر) را تقویــت میکنــد .درواقــع ،حیــات اخروی
انســان در آیــات ،چیــزی جــز امتــداد همیــن افعــال و اعمــال او در دنیا نیســت.
از دیــدگاه قــرآن کریــم ،ســعادت انســان در آخــرت از شــیوهی زیســت او در حیــات دنیا تفکیک نمیشــود
و آنچــه در حیــات پــس از مــرگ ،ســعادت و یــا شــقاوت انگاشــته میشــود درواقــع ،امتــداد اعمــال انســان در
ی آخــرت
ی زندگـ 
ی بــرا 
ی دنیــا ازنظــر قــرآ ن تنهــا آزمایشـ 
همیــن زندگانــی دنیــا اســت .بهبیاندیگــر ،زندگـ 
ی جسـتوجو كــرد .در
ی اخــرو 
ی از اعمــا ل دنیــا را بایــد در دســتاوردها 
ی غایــتاصلـ 
ت و از همیـنرو 
اسـ 
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ی چــو ن «متــا ِع غرور»(آلعمــران - )185 /3:لهــو و لعب(انعــام)32 /6 :
ت دنیــا بــا تعبیراتـ 
ت قرآنـی ،حیــا 
آیــا 
ش اسـت(كهف ،)7 /18 :روی
ی آزمایـ 
ی بــرا 
ن تفكــر كـ ه دنیــا تنهــا جایگاهـ 
ف شــد ه و بــا تأكیــد بــر ایـ 
وصـ 
ی دنیــا را بــر آخــرت
ش شــد ه اسـت(بقره .)212 /2 :قــرآ ن كریـ م بـ ه آنــا ن كـ ه زندگانـ 
كــرد ن بـ ه دنیــا ســرزن 
ن گــرو ه از
ی هشــدار داده(نازعــات )39-37 /79 :و قــارو ن را بهعنــوا ن نمــا ِد ای ـ 
ب اخــرو 
برمیگزیننــد ،عــذا 
ی نمــود ه اسـت(قصص .)... ،79 /28 :در قــرآ ن كریـ م نعمتهــای
ی دنیــا ،معرفـ 
ت فروشــا ن بـ ه زیورهــا 
آخــر 
ت جــاودان
ت حیا 
ی آخــر 
ی ناچیــز دانســت ه شــده(توبه38 /9 :؛ نســاء )77 /4 :و ســرا 
ی در برابــر نعـ م اخــرو 
دنیــو 
شــمرد ه شــد ه اسـت(عنكبوت.)64 /29 :
ت را شــیوهای
ن نكتـ ه ضــروری اســت ک ه قــرآ ن كریـ م مؤمنــا ن را ب ه تــرك دنیــا فرانخوانــده و رهبانی 
بیــان ایـ 
ی كوتــا ه كـ ه قــرآ ن بـ ه مؤمنــان
ح در برخــورد بــا نعـ م دنیــا معرفــی نمیکند(حدیــد .)27 /57 :در دعایـ 
صحیـ 
ل ایمــا ن از خداونــد میخواهنــد تــا ب ـ ه آنــا ن ه ـ م در دنیــا و ه ـ م در آخــرت ،حســنه(=
آموخت ـ ه اس ـت ،اه ـ 
ت بلکــه
ن نیسـ 
ی نیــز منحصــر بـ ه جهــا ن واپســی 
ب الهـ 
ب و عقــا 
ی ثــوا 
نیكویـی) عطــا کند(بقــره)201 /2 :؛ حتـ 
ش و ســزا داد ه میشــود(آلعمران148 /3 :؛ رعــد.)34 /13 :
بهقــدری انــدک در همیــن ســرای دنیــا نیــز پــادا 
گ و ابــدی و اصلی همانــا در
ت كـ ه ســعادت و شــقاوت بــزر 
ن آیــات ،از یكســو بایــد پذیرفـ 
بــا توجـ ه بـ ه ایـ 
تو
ی درخــور برخوردار اسـ 
ی از اهمیتـ 
گ قرآنـ 
ی دنیــا نیــز در فرهنـ 
ت اسـت ،امــا از دیگــر ســو ،زندگـ 
آخــر 
َ َ ُّ ْ
َ
ـیِ
اآلخرة»(حــج ،)11 /22 :خبــر از خســران و
ســعادت و شــقاوت در آ ن نیــز را ه دارد .تعبیــر قرآنـ «خ ِســرالدنیا و ِ
زیانــی بــزرگ در هــر دو جهــا ن میدهــد.
ی قــرآ ن ســختیها و
ش و امتحــا ن انســا ن اســت ،بــر پایــهی آموزههــا 
ی آزمایــ 
ازآنجاکــ ه دنیــا بــرا 
ت و نبایــد «بدبختــی» تلقــی
ی نیســ 
ی جــز آزمــون الهــ 
مصیبتهایــی كــ ه بــر انســا ن وارد میآیــد ،چیــز 
ی از
گــردد ،چنانكـ ه گشــایشها و بینیازیهــا نیــز نمیتوانــد بـ ه مفهــو م «ســعادت» انگاشــت ه شــود .در آیـها 
ش انســانها گا ه بـ ه شــر(مصیبتها) و گا ه بـ ه خیر(نعمتهــا) بـ ه میــا ن آمــده
ن از آزمایـ 
ســورهی انبیــاء ســخ 
ن آمــد ه كـه؛ خداونــد انســان
ب چنیـ 
ش بـ ه مصائـ 
ح آزمایـ 
ی دیگــر در توضیـ 
اسـت(انبیاء )35 /21 :و در آیـها 
گ نزدیــكا ن میآزماید(بقــره/2 :
ف شــد ن امــوا ل و مــر 
ل ناامن ـی ،گرســنگی ،تل ـ 
ی از قبی ـ 
را ب ـ ه مصیبتهای ـ 
ت بـه
ی دنیــا نیــز همچــو ن آخــر 
ت هســتند و قــرآ ن آنــا ن را در زندگـ 
 .)155پیامبــرا ن كـ ه برگزیــدهی بشــری 
ن دادهانــد ،چنانكـ ه در قــرآ ن داســتانهایی
ن ابتالئــات تـ 
ی دنیــا بـ ه ســختتری 
ت میشناســد ،در زندگانـ 
ســعاد 
ی حضــرت ابراهی ـم(ع) و حضــرت ایــوب(ع) آمــده اســت(بقره ،)... ،124 /2 :انســان
ح آزمایشهــا 
در شــر 
ت نیــاورده
ف داده ،یــا بـ ه دسـ 
ت كـ ه همــوار ه بــر آنچـ ه از كـ 
ی اسـ 
«نگونبخــت» در زندگانــیِ دنیــا ،آ ن كسـ 
ی بــر او وارد شــود ،ناشــكیبا گــردد و دچــار
ی و مصیبتـ 
س خو َرد(حدیــد )23 /57 :و چــو ن ســخت 
اسـت ،افســو 
ی خداونــد
ی از ســو 
ی و خفت ـ 
ی شــود(هود9 /11 :؛ اســراء83 /17 :؛ معــارج ،)20 /70 :یــا آ ن را خــوار 
ناامیــد 
انگارد(فجــر.)16 /89 :
ت همانــا روســفید بیــرون آمــد ن از آزمــو ن دنیــا و برخــورداری
از دیــدگا ه قــرآ ن کریــم ،ســعادت در آخــر 
ش دنیــوی
ت و در نقطـهی مقابـل« ،شــقاوت» همانــا ســیه روی شــدن از آزمایـ 
ی اسـ 
از نعیـ م جــاودا ن اخــرو 
ت مــرد م بـ ه دو گــرو ه تقســیم
ن اسـت .بـ ه تعبیــر قــرآ ن كریـم ،در روز قیامـ 
ی گشــت 
ب اخــرو 
و ســزاوا ِر عــذا 
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ش جــاودان
ت خواهنــد بــود .نگونبختــان در آت ـ 
ل ســعاد 
ی اه ـ 
ت و گروه ـ 
ل شــقاو 
ی اه ـ 
میشــوند :گروه ـ 
ش كــردار خــود خواهنــد رســید(هود:
ت ب ـ ه پــادا 
جهن ـ م ســزا خواهنــد دیــد و ســعادتمندا ن در نعی ـ م بهش ـ 
ی بهکاررفتــه،
ش از هــر تعبیــر 
ی بی ـ 
ی بازنمــود ن مفهــو م نیكبخت ـ 
ی بــرا 
گ قرآن ـ 
 .)105 /11آنچ ـ ه در فرهن ـ 
ی اسـت(نک :اعوانــی ،پاکتچــی 1399 ،ش ،ج  ،7مدخل
ی اخــرو 
ی ســعادتمند 
ی «فــاح» و «فــوز» برا 
تعبیرهــا 
اخــاق) بــر همیــن اســاس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه کاربســت مفاهیــم «ســعادت»(هود،)108-105 /11 :
«فالح»(آلعمــران30 /3:؛ حــج77 /22 :؛ مؤمنــون1 /23 :؛ جمعــه 10 /62 :و )...و «فوز»(نســاء14-13 /4 :؛
مائــده119 /5 :؛ أنعــام 16 /6 :و )...در قــرآن کریــم اشــاره بــه مطلــوب اصلــی و ارزش ذاتــی دارد .قــرآن غایــت
کارهــای نیــک را ســعادت ،فــاح و فــوز میدانــد و بــرای ایــن امــور غایــت دیگــری ذکــر نمیکنــد(ر.ک:
مجتبــی مصبــاح 1394 ،ش ،ص )266
نکتــهی مهمــی کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود آن اســت کــه مــراد از «غایــت» یــا نتیجــه در نظریــهی
غایتانگارانــه ،غایــت خارجــی ،غیراخالقــی یــا بــرون اخالقــی اســت؛ یعنــی در خــارج اخــاق و احــکام
اخالقــی چیــزی بــه نــام «غایــت» وجــود دارد کــه گزارههــای اخالقــی اگــر بــه آن منتهــی شــوند ،صــواب بوده
وگرنــه خطــا هســتند .ازایـنرو ،غایــت بــه معنــای عــام آن موردنظــر نیســت تــا اشــکال شــود کــه هــر فعلــی
غایتــی دارد .تنهــا تفــاوت در ایــن اســت کــه برخــی از افعــال ،غایتــی درونــی دارنــد و برخــی دیگــر دارای
غایتــی خــارج از خــود هســتند .بــر همیــن اســاس ،وظیفهگــروان نیــز بــا ایــن تعبیــر ،غایــت انگارنــد و غایــت
ایشــان همــان ،عمــل بــه وظیفــه اســت .بــا توجــه بــه نکتـهی مزبــور ،غایــت انــگاری بــه معنــای اخیــر موردنظــر
نیســت .شــاید بــه دلیــل همیــن نکتــه بــوده کــه برخــی برآمدهانــد تــا میــان «غایــت» و «نتیجــه» فــرق بگذارنــد،
غایــت را معنایــی عــام برشــمردهاند کــه در همـهی ایــن اقســام یافــت میشــود ،امــا نتیجه ،معنــای خاصــی دارد
و عبــارت از ســود یــا خیــری اســت کــه ورای فعــل اخالقــی موجــود اســت(ر.ک :ادمونــد پینکافــس1382 ،
ش ،ص .)16
 .2-2ارزیابی پیامدنگری به اخالق قرآنی
قــرار گرفتــن در دســتهبندی سـهگانه(غایت /وظیفــه /فضیلــت) و پذیــرش یکــی از این ســه دیدگاه ،مســتلزم
ر ّد دو نظریــه رقیــب خواهــد بــود .ازایـنرو ،کســانی کــه مدعــی نتیجه(غایــت گــروی) و یــا فضیلــت محوری
اخــاق در قــرآن کریــم باشــند ،ضمــن تــاش بــرای اثبــات اندیش ـهی خــود ،ناگزیرنــد آیاتــی را کــه بــر
نظریــات رقیــب داللــت دارد بــه تأویــل ببرنــد .باتوجــه بــه ایــن نکتــه و تأکیــد دیــدگاه نتیجهگــرا بــر موضــوع
«کنــش» و رفتــار انســان ،آيــا قــرآن کريــم شــخصيت و «منــش» فاعــل اخالقــي را بـ ر «کنــش» و رفتــار او مقدم
ميدانــد؟ اهتمــام اصلــي و اساســي قــرآن بــر رشــد شــخصيت فاعــل اســت يــا کنشهــای او؟
در قــرآن از شــخصيت و ملــکات انســان بــا نامهــاي مختلفــي يــا د شــد ه اســت .قــرآ ن از روح انســان که محل
اســتقرار ملــکات اســت ،بــا تعابيــر مختلفــي ماننــد قلــب ،صــدر ،فــؤاد و نفــس يــا د ميکنــد .بهاحتمالزیــاد
ت معنايــي خاصــي برخوردارنــد و تفاوتهایــیلطيــف و دقيــق در کاربســت و
هريــک از ايــن واژههــا از لطافـ 
معنــا دارنــد ،امــا در بحــث مــا چنــدان تفاوتــي ايجــاد نمیکنــد و همــه ایــن واژگان را داللتکننــده بــر امــری

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدوازدهم شماره اول بهار و تابستان 1400

ل تعبيــر ميشــود.
درونــي ميدانيــم کــه در زبــان اخــاق فضيلــت بــه شــخصيت و ملــکات فاعـ 
ت هســتن د و هــم مؤثــر بــر آن هســتند.
از نــگاه آيــات قرآنــي ،رفتارهــا هــم برخاســته از قلــب و شــخصي 
ي را منســوب بــه قلــب و شــخصيت آدمــي کردهانــد؛ بهگونـهای کــه عامــل
ي انســان 
برخــي آيــات ،رفتارهــا 
ن دســت ه آيــات،
اصلــي د ر بــرو ز و ظهــور رفتارهــا قلــب او دانســته شــده اســت .قلــب آدمــي بــا توجــه بــه ايـ 
پرداختــن
خاســتگاه اصلــی رفتــار مــا و اخالقــي کــردن آنهــا بهنحــوی پیشگیــری از رفت ُــار َغيراخالقــي و
َْ
ُ ْ ُ ٌّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ
ُ َْ َ
ـاكلِت ِه فَ ُّربكـ ْـم أعلـ ُـم ِب َمـ ْـن هـ َـو أهــدى
بـ ه ًريشـ ه اینگونــه رفتارهاســت .آیاتــی نظیــر «قــل كل يعمــل علــى شـ ِ
ل سـ ه معنـا ذکــر شــده اســت؛ برخــي بــه نيــت ،خلقوخـو
َ ِسبيل»(اســراء)۸۴ /17 :؛ در تفســير «شــاکله» حداقـ 
تفســير کردهانــد کــه مرتبــط بــا درون آدمــي اســت(فخر رازي ،۱۴۲۰ ،ج  ،۲۱ص ۳۹۱؛ عالمــه طباطبايــي،
ي ديگـ ر بـ ه طبيعــت و يــا طينــت تفســير کردهانـ د کـ ه در بيشــتر مــوارد در اختيار
 ،۱۳۹۰ج  ،۱۳ص  .)۱۸۹برخـ 
َ
ي نيـ ز هســتند کــه «شــاکله» را بــه اعتبــا ر «أ ْهــدَى
آدمــي نيست(طبرســي ،۱۳۷۲ ،ج  ،۶ص  .)۶۷۳دســته ســوم 
ي روش و مذهــب گرفتهاند(طبرســي ،۱۴۱۲ ،ج  ،۲ص .)۳۴۳
َس ـب ًِيل» بــه معنــا 
ـق» تفســير کنيــم،
آيــه طبــق معنــاي دوم و ســوم ارتباطــي بــا بحــث نخواهـ د داشـت ،امــا اگــر آن را بـ ه «خُ لـ 
ق ايــن معنــا ،رفتــار انســان نتیجـهی شــاکلهی او اســت و آنچــه اخــاق بايــد
ط بـا بحــث خواهــد بــود .طبـ 
مرتبـ 
ح آ ن باشــد ،شــاکله و َمنــش فــرد اسـت ،نـ ه رفتــار او .ايــن آيــه  -بهصراحــت  -اعمــال انســان
بــه دنبــال اصــا 
مصداقــي ،رفتــار
يو
ـورت مــورد 
ت بعــد 
را متأثــر از شــاکلهی او بيــان ميکنــد .آيــا 
ي آياتــي هســتند کــه بهصـ َّ َّ
ْ َ
ُ ُّ َ َ ْ َ ُ
ب ميکننــد .آیـهی دیگــری میفرمایــد«ِ :إن ال ِذيـ َـن َيغضــون أصَواتهـ ْـم ِعنــد
ح منتسـ 
ي را بــه قلــب و رو 
و اعمالـ 
َّ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ ْ َّ ْ
َ ُ
َ
ـول اللـ ِـه أولِئــك ال ِذيــن امتحــن اللــه قلوبهــم ِللتقوى»(حجــرات)۳ /49 :؛ برخــي در مقابــل پيامبــر اکرم(ص)
رسـ ِ
بــا صــداي بلنــد و بــا حالتــي بيادبانــه ســخن ميگفتنــد ،قــرآن کریــم در آيــات قبــل ،ازاینگونــه ســخن
ـخن گفتــن را ناشـ َّـي از قلــب
ي کــرده و در ادامــه ،خاضعانــه و مؤدبانــه بــا پيامبــر سـ
رانــدن بــا پيامبــر(ص) نهـ 
َّ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ
َ
َ
متقــي بيــان ميکنــد .در آیـهی دیگــری میخوانیــم کــه ِ«إ ِن اتقيتــن فــا تخضعــن ِبالقــو ِل فيطمــع الـ ِـذي ِفــي
َْ
ٌ
ق ِلبـ ِـه َمَرض»(احــزاب)۳۲ /33 :؛ خطــاب ايــن آيــه بـا زنــا ن پيامبــر(ص) اســت کــه بــه آنهــا امـ ر ميکنـد« :بــا
نــاز و کرمشــه ســخن نگوييــد؛ زيــرا کســي کــه قلــب بيمــار دارد ،در شــما طمــع خواهــد کــرد» .قلــب بيمــار
موجــب طمــع در زنــا ن نامحــر م شــده و ممکــن اســت بـ ه اعمــا ل غيرعفيفانــه منجــر شــود .در ايــن آيــه ،يــک
عارضــه درونــي علــت رفتــاري خاص(طمــع نابجــا) در موقعيــت خاص(شــنيدن ســخنان با کرمشــه زنــان) بيان
شــده اســت.
دســته دوم از آيــات ،رفتــار و کنشهــا را عوامــل تغييــر درون و قلــب معرفــي ميکننــد .تحذير و تبشــيرهايي
کــه در ايــن آيــات در نســبت رفتــار بــا قلــب داده شــده اســت ،نشــانگ ر ايــن مطلــب اســت کــه اصــاح قلــب
و شــخصيت ،امــري مهــم و اساســي اســت کــه از مســیر تغييــر رفتــار ميگــذرد .در ایــن نگــرش ،رفتــار انســان
بهمثابــه ابــزاری اســت کــه انســان بهواســطه آن میبایســت و یــا میتوانــد بــه تغييــر درون خويــش دســت
بزنــد .ايــن آيــات نيــز بهصــورت مصداقــي ،افعالــي خــاص را موجــب دگرگونــي قلــب دانســتهاند ،امــا از
ق مذکــو ر خصوصيــت نداشــته و همــه حکایــت ا ز ايـن
مجمــوع آنهــا ميتــوان برداشــت کــرد کـ ه مصاديـ 
قضيـ ه کلــي دارنــد کــه رفتارهــا موجــب تغييــر قلــب و روح ميشــوند .بــرای نمونــه ،خداونــد در آیــه شــریفه
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«و َل ْيبتِلـ َي اللــه َمــا ِفــي صد ِوركـ ْـم َ ِو ُلي َم ِحــص َمــا ِفــي قل ِوبكـ ْـم َواللــه عِليـ ٌـم ِبــذ ِات الصد ِور»(آلعمــران)۱۵۴ /3 :
ِ
بــه طــرح شــبههی منافقــان و افــراد سســت ایمــان و در ادامــه ،پاســخ بــه آنــان ميپــردازد .بــر اســاس ایــن آیــه،
شکســت ظاهــري در جنــگ و بهطورکلــی ،در عمــوم آزمايشهــاي الهــي بــه هــدف آشــکا ر شــد ن باط ـن
افــراد و خالصســازی قلــوب آنهــا انجــام ميگيرد(عالمــه طباطبايــي ،۱۳۹۰ ،ج  ،۴ص .)۵۰
ي چــو ن منافقــا ن در رویارویــی بــا امتحــان الهــي ايجــاد شــبهه ميکننــد و بــا ايــن واکنــش و رفتــار
برخ ـ 
ن خویــش را آشــکار ميســازند .مؤمنــان بــا رفتــار مؤمنانــه  -اعــم از قتــال و توبــه  -زمينـهی تطهيــر
خــود ،باطـ 
ب خــود را فراهــم ميکننــد .بــا توجــه بــه ایــن نکتــه روشــن شــد کــه اصــل در نــگاه قــرآن،
ی قلـ 
و پاکســاز 
ن و قلــب آدمــي اســت کــه گاه رفتــار او پــرده از باطــن وی برمـیدار د و گا ه رفتــار ،موجب تغييــر و تحول
باطـ 
آزمايــش و تمحيــص قــرا ر گرفت ه اســت.
باطــن ميشــود .قلــب بهعنــوان بخشــی مهــم از وجــود انســان ،هــدف
َ َْ
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در آیـهای دیگــر ،خداونــد متعــال ميفرمايــد«ِ :فب َمــا نق ِض ِهــم ِميثاقهـ
ِ »(مائده:
.)۱۳ /5
در آيــات قبـل ،قــرآ ن بــه پيمــان خداونــد بــا بنیاســرائیل اشــاره کــرده اســت و در ايــن آيـه ،پیمانشــکنیِ
آنهــا را گــزارش ميکنــد .در آيــ ه موردنظــر ،بــ ه د و پيامــد مهــم رفتــار بنیاسرائیل(پیمانشــکنی) اشــاره
در ايــن َآيــه نيــز تأثيـ ر رفتــا ر بــر قلــب بيــان شــده اسـت.
شــده اســت؛ دوري از رحمــت الهــي و قســاوت قلــب
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ِ ٍ ِ ٍ »(شــعراء)۸۹ - ۸۸ /26 :
همچنیــن در آیــه شــریفه «يــوم ل ينفــع مــال ول بنـ ِ
نشــده اســت
ي د ر گــروی صحــت قلــب بيــا ن شــد ه اســت و امــر ديگــري ،همعــرض آن بيــان
ســعادت اخــرو 
َ َْ َ َ َْ ُ ْ ُ َ ٌ
يتــوان بــه معيــار بــودن ُقلــب ســليم پــي بــرد .عــاوه بــر ایــن ،در آیــه «وليــس عليكــم جنــاح
و از اطــاق آن م
ف َيمــا َأ ْخ َط ْأُتـ ْـم بــه َ َولكـ ْـن َمــا َت َع َّمـ َـد ْت ُقُل ُوبكـ ْـم َوَك َان َّاللـ ُـه َغُفـ ً
ـورا َر ِح ًيما»(احــزاب)۵ / 33 :؛ قــرآن ا ز یــک ســنت
ِ
ِ ِ ِ
جاهلــي نهــي کــرده و بيــان مـيدارد کــه فرزندخوانــده ،فرزنــد حقيقــي فــرد نمیشــود و احــکا ِم فرزن د حقيقي
ب بــه خــود صــدا
ب ـرای آن جــاري نمیشــود .در ابتــداي ايــن آيــه آمــده اســت کــه فرزندخوانــد ه را منســو 
ت جاهلــي عمــل کرديــد ،اشــکالي
ق ســن 
نکنيــد و در ادامــه ،بيــان ميفرمايــد :اگــر بــه اشــتباه و عــادت طب ـ 
ت کــه از روي قصــد و غــرض ســوء
ي اس ـ 
نــدارد و آنچــه بايــد نســبت بــه آن پاس ـخگو باشــيد ،آن چيــز 
ي در آن اســت ،مــورد محاســبه قــرار ميگيرنــد .آيــه نشــان
بــوده اســت .در ايــن آيــه افعالــي ک ـ ه عم ـ د قلب ـ 
ميدهــد فعــل بهتنهایــی ارزشــي نــدارد ،بلکــه بــا توجـ ه بـ ه عقبــه و پیشــینهی آن ارزشگــذاری ميشــود .ايــن
ت بيشــتري در مــاک بــودن قلــب و روح در
آيــه و آيــه  ۲۲۵ســوره بقــره ،نســبت بــه آيــات ديگ ـ ر صراح ـ 
ارزشگــذاری الهــي دارند(نــک :ســید محمدباقــر میرصانــع ،1398 ،صــص .)57-25
بــر اســاس آياتــي کــه بیان شــد ،ميــان ظاهــر و باطــن و همچنین ميــان روح و عمــل انســان ،رابطهای دوســويه
وجــود دار د کـ ه نمیتــوان هیــچ یــک را انــکار کــرد .ايــن رابطـهی دوســويه بیانگــر از تأثيــر و تأثــر متقابــل
ت اهميــت هريــک متفــاوت از ديگــري اســت؛ قلــب و درون
ايــن دو بعــد در وجــود آدمــي اســت ،امـا جهـ 
انســان داراي اهميــت اســت ازآنرو کــه شــامل حقيقــت انســان ،انگيزههــا ،نيتهــا و تمــا م امــوري اســت کــه
از انســان ســر میزنــد .همچنیــن ،رفتــار و کنــش انســان نیــز داراي اهميــت اســت بــه ايــن دليــل کــه مهمتریــن
نشــانه بــراي شــناخت قلــب و مهمتریــن ابــزار بــراي تغييــر آ ن بـ ه شــمار ميآيــد.

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدوازدهم شماره اول بهار و تابستان 1400

 .3تبیین «فضیلتنگر» از اخالق قرآنی؛ با تکیه بر نقش «کنشگر»:
فضایــل و رذایــل در فرهنــگ اخــاق اســامی نامهــای آشــنایی هســتند .محققــان اخــاق اســامی اغلــب
تعاریــف کلــی و مبانــی عــام خــود در فضیلــت را از یونانیــان گرفتهانــد ،امــا اصالحــات جــدی در آن انجــام
دادهانــد؛ بنابرایــن اگرچــه آثــاری نظیــر «تطهیــر االعــراق» ابنمســکویه« ،احیــاء علــوم» و «کیمیــای ســعادت»
غزالــی« ،اخــاق» خواجــه نصیــر« ،المحجــة البیضــاء» فیــض کاشــانی و «جامعالســعادات» نراقــی در چگونگــی
تقســیمبندیهای فضایــل و رذایــل ،در شــمارهی فضایــل بنیادیــن و در بیــان چگونگــی عــاج معضــات
اخالقــی بهــرهای از اخــاق فضیلتمحــور یونانــی دارنــد ،امــا بــه جهــت اصــاح بســیاری از دیدگاههــای
موجــود در دوران یونانــی از ســوی ایــن عالمــان ،نمیتــوان اخــاق فضیلتمحور اســامی را صرفـاً دنبالهروی
مکتــب فضیلتمحــور یونانــی دانســت(نک :پینکافــس 1382 ،ش.)48-45 ،
 .1-3اهمیت «فضیلتمحوری» در مقایسه با «پیامدمحوری»
آن در قــرآن کــه َ بيــش از دويســت بــار اســت
بــا توجــه بــه کثــرت اســتعمال واژه «تقــوا» و همخانوادههـ
ـای ُ
ْ َ َّ ْ ُ
َّ َ ْ
و تأکیــد خــود قــرآن بــر جنبــه معيــاري آن در شــریفه ِ«إن أ کَر َمکـ ْـم ِعنــد اللـ ِـه أتقاک ْم»(حجــرات،)13 /49 :
ميتــوان نتيجــه گرفــت کــه معيــار اخــاق قرآنــي ،تقــوا اســت .بــر ايــن اســاس داوري دربــاره فعــل انســان -
البتــه از جهــت اســتناد بــه فاعــل و نــه مســتقل از آن -وابســته بــه اِحــراز تطبيــق عنــوان «تقــوا» يــا عــدم تطبيــق
آن اســت؛ امــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه بين معيــار اخالقــي فعل(کنش) و معيــار اخالقي شــخصيت(منش)
تفــاوت گذاشــت و ايــن احتمــال را مطــرح کــرد کــه اگرچــه ارزيابــي اخالقــي افــراد بــر اســاس تقواســت امــا
ارزيابــي اخالقــي خــود افعــال چنيــن نيســت و مــاک يــا مالکهــای ديگــري در کار اســت .ظاهــرا ً گريــزي
از ايــن تفکيــک نيســت؛ زيــرا اگــر بگوييــم کــه مــاک عمــل اخالقــي تقــوا اســت بهناچــار بــه قبــول يکــي از
تقريرهــاي نظريــه امــر الهــي تــن دادهایــم.
هــر کار خوبــي بــر اســاس صــدق عنــوان تقــوا بــر آن ،قابــل بازشناســي اســت .مفهــوم تقــوا بــه چگونگــي
صــدور فعــل از فاعــل اشــاره دارد و درواقــع عــاوه بــر ُحســن فعلــي ،بــر ُحســن وجــه صــدور و انجــام آن فعــل
نیــز داللــت دارد؛ امــا نکتـهی مهــم آن اســت کــه تقــوا بهعنــوان معيــار ارزيابــي اخالقــي اســام مبتني بــر ايمان
بــه خداونــد ،معــاد و نبــوت اســت؛ زيــرا بــدون ايمــان بــه خداونــد يــا معــاد ،جايــي بــراي تقــوا نخواهــد بــود.
ايــن ابتنــاي نقــش معيــاري تقــوا بــر اصــل ايمــان بــه خداونــد دليــل آشــکاري بر پيوســتگي اخــاق اســامي با
جهانبینــی اســامي اســت(منظور ايــن اســت کــه اصــل تحقــق مفهــوم تقــوا بــه جهانبینــی خاصــي بســتگي
دارد و بــدون ايمــان بــه خداونــد و معــاد ،جايــي بــراي تــرس از عواقــب اخــروي کارهــا باقــي نمیمانــد)
 .2-3نسبتسنجی ایمان(فاعل) با عمل صالح(فعل) در سعادت
ي آيــات را ميتــوان شــاهدي بــه نفــع معيــار بــودن ايمــان و تقــوا دانســت .ايــن آيــات بــه دو دســته
برخ ـ 
ي عمــل صالــح را مشــروط بــه ايمــان دانســته و برخــي ديگــر ايمــا ن و قلــب ســليم را
تقســيم ميشــوند؛ برخـ 
تنهــا عامــل ســعادت معرفــي ميکننــد.
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 .1-2-3عمل صالح مشروط به ايمان
ب اس ـت(نک :مجادلــه۲۲ /58 :؛ حجــرات ۷ /49 :و 14؛
بــر اســاس آيــات قرآنــي ،جايــگاه ايمــان ،قل ـ 
نحــل )۱۰۶ /16 :ايمــان ،طبــق آيــات قرآنــي فراتــر از علــم اسـت .ايمــان ماهيتــي تشــکيکي دارد و زيــاده
و نقصــان ميپذيرد(نــک :انفــال .)۴-۲ /8 :ايمــان ،هــ م رفتارســاز اســت و هــم ارتبــاط تنگاتنگــي بــا
گرایشهــای انســان دارد.
ن فضیلــت دينــي در قــرآن کریــم شــمرده میشــود؛ در بســیاری از آيــات ،ايمــان شــرط
ايمــان ،مهمتری ـ 
ُ
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َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ـن فأولئــك يَدْخُ لــونَ
ل صالـ 
ش عمـ 
پذيــر 
ـن ذكـ ٍر أ ْو أنْثَــى َو ُهـ َو مُ ْؤمـ ٌ
الصال َحــات مـ ْ
ح اســتَ « :و َمـ ْ
ـن يَ ْع َمــل مـ َ
ـن َّ
ش و فــاح را نتيجــه
ال ْ َجنَّ َة»(نســاء)۱۲۴ /4 :؛ ايــن دســته از آيــات بهشــت ،حيــات طيبــه ،پذيرفتـ ه شــد ن کوشـ 
عمــل صالحــي ميداننــد کــه در حــال ايمــان انجــا م گرفتـ ه باشــد .برخــی آیــات دیگــر نیــز مضمونــي مشــابه
ــن
دارند(طــه ،112 /20 :انبیــاء 94 /21 :و غافــر .)40 /40 :عالمــ ه طباطبايــي تفســيري لطيــف ا ز تعبيــر «مِ َ
الصال ِ َحـ ِ
الصال ِ َحـ ِ
ـات» را دال بــر ايــن دانســتهان د کـ ه عمــل ،ممکــن اســت بــه
ـات» مطــرح کردهانــد .تعبيــر «مِـ َ
ـن َّ
َّ
ص باشــد ،ولــي بـا ايمــا ن قابــل جبــران اســت(عالمه طباطبايــي ،۱۳۹۰ ،ج ،۵
ي کـ م و ناقـ 
ي يـا کيفـ 
لحــاظ کمـ 
ص  )۸۷و ايــن در حالــي اســت کــه هيــچ خللــي در ايما ن پذيرفتـ ه نيسـت(عالمه طباطبايــي ،۱۳۹۰ ،ج  ،۱۲ص
ي اخالقــي اســت ،امــا رفتــار اینگونــه نيســت.
س زندگـ 
ض نيســت؛ زيــرا اســا 
ل اغمــا 
 .)۳۴۱ايمــان قابـ 
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ـن أ َحده َمــا َولـ ْم
ـي آ َد َم ب ِال َحـ ّ
ـق َّ َ ْ َ ُ ّــل مـ ْ
در آیـهای دیگــر بیــان میکنــدَ « :واتْــل َعليْهـ ْ
ـم ن َبَــأ ابْنَـ ْ
ـال َ َ
لقْتُلَنَّـ َ
ـل َّ
ـال إِن َّ َمــا يَتَ َقبَّـ ُ
ـك قَـ َ
ـن ْالخَ ـ ِر قَـ َ
يُتَ َقبَّـ ْ
ين»(مائــده)۲۷ /5 :؛ هــم هابيــل و هــم قابيــل از
ـل مِـ َ
ـن ال ْ ُمتَّ ِق َ
الل ُ مِـ َ
امــوال خــود راد ر راه خــدا قربانــی دادنــد ،امــا قربانــي هابيــل پذيرفتــه شــد و قربانــي قابيــل مقبــول درگاه الهـي
ل نيــز در واکنــش بــه عــدم قبولــي قربانـياش گفــت« :هابيــل را خواهد کشــت» .ايــن آيه تنها
واقــع نشــد و قابيـ 
ق ميشــمارد کــه آراســته بــه فضيلــت تقــوا باشــند.
عمــل کســاني را مقبــول درگاه حـ 
برخــي ديگــر از آيــات قرآنــي بــه شــیوه موضوعــي و گروهــي ايــن مضمــون را تاییــد میکننــد؛ ماننــد آيات
ناظــر بــه احبــاط« .احبــاط» د ر لغــت بــه معنــاي ابطــال و بیاثــر ســاختن اســت(ابن فــارس ،۱۴۰۴ ،ج  ،۲ص
 .)۱۲۹در قــرآن کريــم ،احبــاط تنهــا به عمل اســتناد داده شــده اســت(عالمه طباطبايــي ،۱۳۹۰ ،ج  ،۲ص )۱۶۸؛
ن فضيلــت دينــي در قــرآن اســت و وجــود آن ســبب قبولــي عمــل و عــدم آن موجــب
زيــرا ايمــان مهمتريـ 
احبــاط آن ميشــود.
مــواردي کــه ســبب احبــاط عمــل ميشــود ،عبارتانــد از :ارتداد(بقــره ،)۲۱۷ /2 :شــرک(توبه-۱۷ /9 :
 ،)۱۸کفر(محمــد ،)٣٢ /47:نفاق(احــزاب ،)١٩-١٨ /33 :کراهــت از آنچــه خــدا نــازل کــرده اســت(محمد:
ح در ویژگیهایــی دارنــد کــه در باطــن
ي تصريـ 
 .)٩ - ٨ /47ديگـ ر مــوارد ،هرچنــد بهظاهــر فعــل هســتند ،ولـ 
فــرد اســت؛ ماننــد بازداشــتن از راه خــدا و مخالفــت ورزيــدن بــا رســول خدا(محمـد ،)٣٢ /47 :کشــتن انبيــاء
و آمــران بــه معروف(آلعمــران ،)٢٢-٢١ / 3 :بیادبــی نســبت بــه پيامبر(ص)(حجــرات ،)٢ /49 :روي آوردن
 )١۶ - ١۵و انــکار آخرت(اعــراف١۴٧ /7 :؛ کهــف.)١٠۵ / 18 :
بــه دنيــا و پشــت کــردن بــه آخرت(هــود / 11 :
عالمــه طباطبايــي چکيــده آيــات احبــاط را اینگونــه بيــان ميکنــد« :محصــل ايــن آيــه ماننــد آيــات ديگــر
ي ميشــود .همانطور
ت کـ ه حبــط ،کفــر و ارتــداد موجــب بطــان عمــل از تأثيــر در ســعادت زندگـ 
ن اسـ 
ايـ 

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالدوازدهم شماره اول بهار و تابستان 1400

ت باشــند»(عالم ه طباطبايــي،۱۳۹۰ ،
کــه ايمــان بــه اعمــال انســان زندگــي و جــان ميدهــد تــا مؤثــر در ســعاد 
ج  ،۲ص .)۱۶۹
م تنها عامل سعاد 
ت
ب سلي 
ن و قل 
 .2-2-3ايما 
ت را
دســت ه دوم آياتــي هســتند کــه تنهــا عامــل ســعادت را ايمــان و قلــب ســليم دانســتهاند .ابتــدا ايــن آيــا 
طباطبايــي در
ب خويـش ،خواهيـ م پرداخــت .عالمــه
ـپس بــه بررســي داللــت آنهــا بــر مطلــو 
برشــمرد ه و سـ
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ
ْ َ ْ ُ ْ َْ َ
ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ
َْ
ُ
ـات يه ِد ِيهــم ربهــم ِ ِبإيم ِان ِهــم تجـ ِـري ِمــن تحِت ِهــم النهــار ِفــي
تفســیر آیـهی ِ«إن ال ِذيــن آمنـوا وع ِملـوا الص ِالحـ ِ
َّ
َ َّ
ـات الن ِع ِيم»(يونــس )۹ /10 :ميفرماينــد :در ايــن آيــه ســؤالي بــه ذهــن ميرســد و آن ايــن اســت کــه چــرا
جنـ ِ
مؤمنيــن را ب ـ ه ايمــا ن و اعمــال صالحــه توصيــف کــرده ،ولــي هدايــت بهســوی خــودش را تنهــا بــه ايمــان
ی خــدا را بــه مقــام قــرب الهــی ميبــر د ايمــان اســت
نســبت داده اســت؟ پاســخ ایــن کــه تنهــا عاملــي کــه بنــد ه 
رســاندنْ ايمــان در بُعد
نتيجه
ـه
ـ
ب
و
ايمان
ـاري
ـ
ي
ـح
ـ
صال
و اعمــال صالــح در آن نقشــي نــدارد ،تنهــا نقــش اعمــال
َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ
ْ َ ََ َ
ات
عمــل اســت،
همچنــا ن ک ه خــداي تعالــي فرمــوده« :يرفـ ِـع اللــه ال ِذيــن آمنـوا ِمنكــم وال ِذيــن أوتـوا ال ِعلــم درج ٍ
َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ
ـون
ـ
ل
م
واللــه ِبمــا تع
خب ٌير»(مجادلــه )۱۱ /58 :و خداونــد در ايــن گفتــار ،ايمــان و علــم را عامل ترفیع رتبه دانســته
ِ
و در خصـ ِ
ـوص تأثيــر عمــل صالــح ســکوت کــرده اســت.
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
الصالــحُ
ا ز ايــ 
ن آيــه روشــنتر ،آيــه زيــر اســت کــه میفرمایــد«ِ :إلي ِــه يصعــد الكِلــم الطيــب والعمــل ِ
َُُ
َيْرفعه»(فاطــر .)۱۰ /35 :البتــه تمــام ایــن مــوارد دربــارهی هدايــت اســت کــه کار ايمــان اســت و امـا نعمتهــاي

ي امــري اســت کــه اعمــال صالــح در آن دخالــت دارد(عالمــه طباطبايــي ،۱۳۷۴ ،ج  ،۱۰ص  .)۱۸طبــق
بهشــت 
ي اعمــال اســت و
ت کـ ه زيربنــا 
تبييــن عالمـ ه طباطبايــي از ايــن آيــه منظــور از کلــم طيــب ،عقايــد حقــي اسـ 
ايــن را ميتــوان همــان ايمــان گرفــت و بــه قرينـهی عمــل صالحــي کــه در ادامــه آمــدهاســت طبق اين تفســير،
ح ماننــد يــک موتــور آن را
ل صالـ 
ت و عمـ 
آنچــه اصــل اســت و بهســوی خــدا صعــود ميکنــد ،ايمــان اسـ 
بــاال ميبرد(عالمــه طباطبايــي ،۱۳۹۰ ،ج  ،۱۷ص .)۲۳
در ایــن دو آیــه شــریفه َ«و َّالذيـ َـن َآمُنـوا ب َّاللــه َ ُور ُســله َ َولـ ْـم ُيَفِّ ُرقـوا َ ْبي َن َأ َحــد مْن ُهـ ْـم ُأ َولئ َك َسـْـو َف ُيْؤتيهـ ْـم ُأ ُج َورُهمْ
ِ
ِ َ ْ َ ِ َّ ِ ُ ِ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ٍ َّ ِ َ ُ ُ ِ ْ ْ َ َ َ َ ِ ِ
َوَك َان َّاللـ ُـه َغُفـ ً
ات»(مجادلــه:
)۱۵۲؛
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 ،)۱۱ /58ايمــان ،دليــل رفعــت و نجــات اخــروي انســان اســت .در ايــن آيــات هيــچ ذکــري از شــرط بــودن
عمــل صالــح بــه ميــان نیامده اســت.
در حقیقــت« ،خــوب بــود ِن» ملــكات نفســانى و اعمــال انســان در صورتــی اســت كــه با قــرب الهــى رابطهاى
مســتقيم داشــته ،آدمــى را بــه خداونــد نزديــك كننــد و «بــد بــود ِن» آنهــا در صورتــی اســت كــه با مقــام قرب
الهــى يــا ســعادت ابــدى انســان رابطـهاى معكــوس داشــته باشــند .برخــى از عالمــان معاصــر اين رابطــه تكوينى
و واقعــى را مبنــاى تحليــل گزارههــای اخالقــى مىدانند(نــک :مصبــاح 1394 ،ش ،ص.)3127
در جمعبنــدی نســبت اخــاق فضیلــت بــا اخــاق قرآنــی ،میتــوان بیــان کــرد کــه هرچنــد فضيلتهــاى
اخالقــى در ســعادت انســان تأثيــر دارنــد ،امّــا ايــن تفســير از ســعادت و قــرب الهــى كــه بــه عمــل صالــح نقــش
تبعــىبدهــد ،مــورد تأييــد قــرآن كريــم نیســت .احتمــاالً بــراى ر ّد چنيــن نگرشــى اســت كــه در قــرآن كريــم
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عمــل صالــح بهطــور معمــول در كنــار ايمــان و معرفــت بــه خداونــد آمــده َّاســت تــا نشــان دهــد كــه بــراى
َ َُ َ َ ُ
َّ َ
َ
ـات
ـيدن بــه قــربْ الهــى بايــد بــا
رسـ
دو بـ ُـال َايمــان و عمــل صالــح پــرواز كــرد« :وال ِذيــن آمنـوا وع ِملـوا الص ِالحـ ِ
َ َ
ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ
أولِئــك أصحــاب الجنـ ِـة هـ ْـم ِفيهــا خ ِالدون»(بقــره .)82 /2 :بــه تعبيــر زيبــاى قــرآن كريــم ،رابطــهایمــان و عمــل
صالــح دوســويه اســت و هرکــدام در ديگــرى اثــر مىگــذارد« .کلــم طیــب» یــا كالم پــاك كــه كنايــه از
ـت ،رو بهســوى ْ خداونــد دارد ،امّــا عمــل صالــح اســت كــه آن را بــاال مىبــرد و
اعتقــادات صحیــح و حــق اسـ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ِّ ُ َ ُ َّ
َُُ
ـب َوالع َمــل الص ِالـ ُـح َيْرفعه»(فاطــر)10 /35 :؛ بنابرایــن ،نــگاه قــرآن بــه
ارتقــا مىدهــد«ِ :إليـ ِـه يصعــد الكِلــم الطيـ
« َمنــش» انســان ،گســیخته و منفــک از «کنـ ِ
ـش» او نیســت.
 .4درهمتنیدگی «منش» و «کنش»؛ ناکارآمدی طبقهبندی «کنش» یا «منش»
بــا توجــه بــه آنچــه در بخشهــای قبلــی بیــان شــد ،تأمــل در آیــات اخالقــی قــرآن نشــان میدهــد کــه افزون
بــر ُحســن فعــل و «کنــش» اخالقــی ،فاعــل آن نیز بایــد انگیزه صحیحی داشــته باشــد.
در یـک دسـتهبندی کلـی ،عناصـر الزم بـرای یـک کنش ارزشـمند اخالقـی را میتوان به دو دسـته تقسـیم
کـرد :عناصـر فاعلـی و عناصـر فعلـی یـا عینی .مقصـود از عناصـر فاعلی ،شـرایطی اسـت که بهنوعـی به فاعل
برمیگـردد .عناصـر فعلـی و عینـی ،شـرایط و وضعیتـی اسـت کـه الزم اسـت کـه در یـک فعـل بهعنـوان امر
واقعی ،عینی و مسـتقل از اراده و وضعیت فاعل وجود داشـته باشـد .مجموع این دو دسـته عناصر که پایههای
اصلـی فضیلـت اخالقـی را تشـکیل میدهند کـه باید به دسـت آورد(نـک :فهیـم نیـا 1389 ،ش ،ص .)171
فاعلــی آن
همانگونــه کــه بیــان شــد ،بعضــی َاز آیــات قــرآن تنهــا بــه کنــش انســان
پرداختــه َ َو از منشـ َّـأ ٌ ُ
َ
ٌَ
َّ َ ْ ُ ُ
َ ُ ُ َ ُ
یــن أح َســنوا الح ْســنی َو ِز یــادة َوال َیْرهــق ُوجوههــم قت ٌــر َوال ِذلــة أو ِلئــک
َســخنی بــه میــان نیاوردهانــد«ِ :لل ِذ
ُ َ
ْ
ُ َ َّ ُ ْ
خالدون»(یونــس .)26 /10 :در ایــن آیــه از ایمــان ســخنی بــه میــان نیامــده و تنهــا
أصحــاب الجنـ ِـة هــم ِفیهــا ِ
بــه عمــل و خــوب بــودن آن اشــاره شــده اســت .در طــرف مقابــل ،برخــی آیــات قــرآن ،تنهــا اجــر الهــی را
َ َ ُْ
َ َ َ ّ ُ ُْ
ـات
ـرح کــرده و بــه چگونگــی عمــل نپرداختهانــد« :وعـ
بهعنــوان ثمــره ایمـ
ـد اللــه ْالمؤ ِمِ ٌنیــن و ّالمؤ ِ َمن ْـ ِ
ـان مطـ َ
َ َّ
ْ َْ
َْ
األْنهــارُ
خال ِدیـ َـن فیهــا َو َمســاک َن َ ِّط َیبـ ًـة فــی َجّنــات َعـ ْـدن َورضـوان مـ َـن اللــه أ َکبــرُ
ـات تجـ ِـری ِمــن تحِتهــا
جنـ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َ
َ
ُ
ُ َ
ِذلــک هـَـو الفـْـوز الع ِظیم»(توبــه )72 /9 :در ایــن آیــه خداونــد متعــال ســه نعمــت بــزرگ را در برابــر ایمــان ،بــه
مــردان و زنــان مؤمــن وعــده داده اســت :جــاودان بــودن در بوســتانهای زیبــا ،مســاکن پــاک و پســندیده در
بهشــت و خشــنودی الهــی.
امــا درمجمــوع ،دههــا آیــه قــرآن ،حســن فعلــی و فاعلــی را در کنــار هــم ذکــر کردهانــد کــه ازجملــه آنهــا
ســوره عصــر اســت؛ ســورهای کــه بــه تعبیــر عالمــه طباطبائــی ،خداونــد خالصــه همــه معــارف قــرآن را در
َ ْ َّ
ـای داده است(ســید محمدحســین طباطبائــی 1390 ،ق ،ج  ،20ص «َ :)501والعصـ ِـر ِإن
ـارات کوتــاه جـ
آن عبـ َ َ
ّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ُ
ْ
َ َ َ ْ َ ِّ َ َ َ ْ َّ
ّ
ْ
ْ
ـات وتواصــوا ِبالحــق وتواصــوا ِبالصب ِر»(عصــر)3 - 1 /103:
ِاإلنســان ل ِفــی خسـ ٍـر ِإال ال ِذیــن آمنـوا وع ِملـوا الص ِالحـ ِ
ایمــان نشــاندهنده حســن فاعلــی و نقــش کنشــگر و عمــل صالــح ،روشــنگر حســن فعلــی اســت .تواصــی بــه
حــق و تواصــی بــه صبــر دو مــورد از اعمــال صالــح اســت و علــت تأکیــد بــر دو عمــل توصیــه حــق و صبــر بــه
دلیــل اهمیــت آنهــا اســت .پــس اصــل اساســی در مباحــث اخالقــی حفــظ حســن فاعلی(کنشــگر) در ضمــن
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دارا بــودن حســن فعلی(کنــش) اســت.
«ایمــان» منشــأ انگیــزهی صحیــح میشــود و عمــل صالحــی کــه قــرآن مطــرح کــرده حکایــت از ضــرورت
خــوب بــودن خــود کنــش دارد .در فرهنــگ قــرآن اگــر عمــل بــا نیــت «خیــر» انجــام نگرفتــه باشــد ،اخالقــی
محســوب نخواهــد شــد؛ زیــرا کاری کــه همــراه بــا هــدف و انگیزه صحیح نباشــد ،رشــد اخالقــی را بــه همراه
نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن ،تأمــل در آیــات قــرآن روشــن میســازد کــه دو اصــل حســن فعلــی و فاعلــی در
قــرآن بهگونـهای اســت کــه نمیتــوان آنهــا را از هــم جــدا کــرد و مســتقل دانســت؛ چــه در آیاتــی کــه کنــار
هــم دیگــر بیــان شــده و چــه جــدای از هــم آمــده باشــد .در بعضــی آیــات همانگونــه کــه پیشتــر اشــاره
شــد عــاوه بــر توصیــه بــه خــوب بــودن عمــل ،بــر روی منشــأ عمــل نیــز تصریــح شــده اســت(نحل)97 /16 :
تــا اشــاره کنــد بــر اینکــه عمــل نتیجــه نهایــی ایمــان اســت .در مــوارد زیــادی ایمــان بــر عمــل مقــدم شــده تــا
بفهمانــد ایمــان ،عمــل قلــب اســت و آن درواقــع مقــدم بــر عمــل خارجــی اســت(نک :فهیمنیــا ،1389 ،صص
 .)176-171بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،میتــوان اذعــان کــرد کــه اخــاق قرآنــی ،اخــاق غایتگـ ِ
ـرای
فضیلتمــدار و وظیفهنگــر اســت.
 .5نتیجهگیری
ِ
ازآنجاکــه اخــاق قرآنبنیــان ،اخالقــی دینــی شــمرده میشــود ،بــا ســایر ابعــاد و اجــزای دیــن اســام  -هــم
چــون اعتقــادات و احــکام فقهــی دیــن -پیونــد عمیقــی دارد .ازایـنرو ،بایــد آن را بخشــی از یــک نظــام بــه
شــمار آورد .از منظــر قرآنــي بــراي اخالقــي زيســتن بايــد اعمــال انســان ،مصــداق تقــوا باشــد و بــراي چنيــن
کاري ضرورت ـاً بايــد ايمــان بــه خداونــد وجــود داشــته باشــد .بهبیاندیگــر ،بــراي ورود بــه سـ ِ
ـاحت اخــاق
بايــد از گــذرگاه ايمــان گذشــت و در جرگــه مؤمنــان درآمــد؛ بنابرایــن ،گرچــه قــرآن غایـ ِ
ـت کارهــای نیــک
را ســعادت ،فــاح و فــوز میدانــد و بــرای ایــن امــور غایــت دیگــری ذکــر نمیکنــد امــا از ســوی دیگــر،
ايمــان را پیرنــگ و اســاس و شــرط زندگــي ســعادتمندانه دينــي معرفــی کــرده اســت .تأکیــد آیات بــر ایمان
و تقــوا بهعنــوان یــک معیــار بــرای رســیدن بــه ارزش ذاتــی ســعادت ،نشــانگر آن اســت کــه اخـ ِ
ـاق قرآنــی در
ســطح خُ لقیــات و ســجایای اخالقــی متوقــف نمیمانــد و آن را بــه حــوزهی جهانبینــی و «بینــش» انســان گــره
میزنــد .در مقابــل ،غالــب آراي موجــود در زمينــه اخــاق هنجــاري ،اســتقالل اخــاق از ديــن را مفــروض
ميگيرنــد و تــاش ميکننــد مســتقل از خــدا و ديــن ،نظامــي اخالقــي را بنيــاد نهنــد .ايــن مکاتــب درواقــع
نوعــي اخــاق ســکوالر را عرضــه ميکننــد.
بنابرايــن ،مىتــوان گفــت كــه معيــار اخالقــى قــرآن ،از جهتــى غايتگرايانــه اســت ،امّــا چــون ســعادت را
در گســتره حيــات آخرتــى انســان هــم در نظــر میگیــرد ،آدمــى را بــه تعبّــدى عقالنــى بــه وحــى فرامیخواند
تــا در پرتــو روشــنايى وحــى ،راه ســعادت ابــدى را دريابــد و ازاینجهــت بــه اخالقهــاى وظيفهگرايانــه شــبيه
اســت و ســرانجام چــون ســير و ســلوك در مســير ســعادت ابــدى را شــكوفايى واقعــى انســان مىدانــد ،شــبيه
اخالقهــاى فضيلتگرايانــه اســت .نتيجــه آنكــه معيــار اخالقــى قــرآن ،ضمــن جمــع ويژگىهــاى مثبــت
نظریــات اخالقــى ،معيــارى منحصــر و خاص اســت.
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ن فارس(۱۴۰۴ق) ،احمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،قم :مکتب االعالم االسالمي.
اب 
اسالمی ،سید حسن( 1387ش) ،اخالق فضیلت مدار و نسبت آن با اخالق اسالمی ،مجله پژوهش نامه اخالق ،ش .1
اعوانی ،غالمرضا؛ پاکتچی ،احمد( 1399ش ) ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،مدخل اخالق ،جلد  ،7تهران،
مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی.
پینکافس ،ادموند( 1382ش) ،از مسأله محوری تا فضیلت گرایی ،سیدحمیدرضا حسنی و مهدی علی پور ،چ ،1
قم :دفتر نشر معارف.،
حسینی رامندی ،سید علی اکبر( 1398ش) ،نظریهی اخالق هنجاری در اسالم ،تهران :پژوهشگاه علوم و
فرهنگاسالمی.
سوزنچی ،حسین( 1399ش) ،تمایز فقه و اخالق؛ تأملی در یک اشتباه تاریخی ،فصلنامه علمی -پژوهشی حکمت
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ي تفسير القرآن ،چ پنجم ،تهران :ناصر خسرو.
طبرسي ،فضل بن حسن( 1372ش) ،مجمع البيا ن ف 
همو( 1412ق) ،تفسير جوامع الجامع ،قم :حوزه علمي ه قم.
چ سوم ،بيروت :دارإحياء التراث العربي.
ح الغيب) ،
فخ ر رازي ،محمد بن عمر( 1420ق) ،التفسير الکبير(مفاتي 
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چکیده
رشــته مطالعــات ترجمــه ،رشــته دانشــگاهی در حــال پیشــرفت اســت کــه بــه نظریههــا و عمــل ترجمــه
مربــوط اســت .اهمیــت ایــن موضــوع آنچنــان اســت کــه موجــب راحتــی ارتباطــات گشــته و افــزون بر آن
در همــه جوانــب زندگــی انســان تأثیرگــذار اســت .ترجمــه عناوینــی کــه مربــوط بــه فرهنــگ منحصربهفرد
قــرآن و اســام اســت ،اغلــب بــا مشــکالت ترجمـهای روبــرو هســتند.
در ایــن مقالــه تــاش شــده بــا بهکارگیــری چهارچــوب نظــری مــدل بیکــر ( )1992بــرای ترجمــه
اصطالحــات خــاص قــرآن ،راهبردهایــی را کــه مترجمــان قــرآن ماننــد پیکتــال ،شــاکر ،یوســف علــی،
آربــری و خانــم صفــارزاده بــرای ترجمــه ایــن اصطالحــات بهکاربردهانــد اســتخراج گــردد .نتایــج
بهدسـتآمده بــه شــرح زیــر اســت :پربســامدترین راهبــرد در ترجمــه اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن
«راهبــرد ترجمــه بــا اســتفاده از یــک واژه عــام» توســط همــه مترجمــان بــود و کمبســامدترین راهبــرد
هــم ،راهبــرد «ترجمــه بــا دگــر نویســی بــا اســتفاده از واژه نامرتبــط» بــود .بســامد راهبردهــای «ترجمــه بــا
حــذف» و «ترجمــه بــا شــکل» نیــز صفــر بــود؛ یعنــی مترجمــان از ایــن راهبردهــا اســتفاده نکردنــد .بســیاری
از واژههــای خــاص فرهنگــی قــرآن بــا واژههــای عــام ترجمــه شــدهاند و واژههــای خــاص فرهنگــی قــرآن
محســوب نمیشــوند.
کلیدواژهها :قرآن مجید ،فرهنگ ،اصطالحات خاص فرهنگی ،راهبردهای ترجمه ،مطالعات ترجمه
.1نویسنده مسئولSanjarani.abolfazl@gmail.com :
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 .1مقدمه
مهــارت و حرفــه ترجمــه ،یکــی از حیاتیتریــن شــغلها در جامعــه مــدرن اســت .بــه دلیــل اینکــه جوامــع
بشــری بــر اســاس اشــتراکگذاری اطالعــات و پیشــرفتهای ارتباطــی در حــال نزدیــک شــدن بــه هــم
هســتند ،لــذا نیــاز مبــرم و همیشــگی بــه ترجمــه از یــک زیــان بــه زبــان دیگــر نیــازی طبیعــی اســت .در طــول
تاریــخ ،نقــش ترجمــه چنــان بــرای انســان حیاتــی بــوده اســت کــه بــدون ترجمــه ،ارتبــاط میان انســانها میســر
نبــوده اســت .ترجمــه دیگــر صرفـاً ترجمــه واژههــا نیســت ،بلکــه تبدیــل بــه انتقــال معنی و نیتها شــده اســت.
همانطــور کــه میرعمــادی بیــان میکنــد :ترجمــه یــک فرآینــد دوطرفــه از یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر
و از فرهنــگ دیگــر بــه فرهنــگ خودمــان اســت .بهعبارتدیگــر ،ترجمــه یــک فرآینــد تعاملــی و دوســویه
اســت ( .)Miremadi,1993, p.11آنتونــی پیــم )2000( 1هــم بیــان میکنــد کــه« :یــک حقیقــت ســاده دربــاره
ترجمــه ایــن اســت کــه در ترجمــه ،حداقــل دو فرهنــگ مفــروض اســت .بــرای فهمیــدن ترجمــه بایــد ســریعاً
ســراغ ایــن برویــم کــه چگونــه فرهنگهــا بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد» (.)as cited in Baker 2009, p.21
بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن جنبــه فرهنگــی هر زبــان ،مترجم بایــد به عناصــر فرهنگــی دوزبانی کــه میخواهد
ترجمــه انجــام دهــد توجــه کافی داشــته باشــد .اویــر )1975(2معتقد اســت کــه« :مترجــم باید دربــاره موضوعی
کــه میخواهــد ترجمــه کنــد اطالعــات کافــی داشــته باشــد .بایــد دانــش کافــی در زمینــه فرهنــگ زبانــی کــه
میخواهــد از آن ترجمــه کنــد و فرهنــگ زبانــی کــه میخواهــد بــه آن ترجمــه کنــد داشــته باشــد» (as cited
 .)in Larson, 1998, p.470مــری اســنل -هورنبــی ،)as cited in Bassenet & Lefevere ,1990( 3بــه
ســخن ورمیــر )1986( 4اشــاره میکنــد کــه بــا ایــن ایــده کــه ترجمــه صرفـاً مربــوط بــه زبــان اســت مخالفــت
میکنــد .از نظــر او ترجمــه یــک انتقــال بیــن فرهنگــی اســت و مترجــم بایــد حداقــل بــا دو فرهنــگ و یــا بــا
چنــد فرهنــگ آشــنایی داشــته باشــد .کارمانیــان )2003( 5هــم در مقالـهای تحــت عنوان«ترجمــه و فرهنــگ»
بیــان میکنــد کــه« :ترجمــه؛ شــامل انتقــال اندیشـههای زبانــی یــک گــروه اجتماعــی بــا اصطالحــات مناســب
گــروه دیگــر اســت و شــامل فرآینــد رمزگشــایی و رمزگــذاری مجــدد و رمزخوانــی اســت».
1. Antony Pym
2. Ivir
3. Mary Snell-Hornby
4. Vermeer
5. Karamanian
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در هــر زبانــی نوشــتههایی وجــود دارد کــه در آنهــا اصطالحاتــی را پیــدا میکنیــد کــه مختــص فرهنــگ
همــان زبــان اســت .زبــان قــرآن نیــز حــاوی چنیــن اصطالحاتــی اســت .زبــان قــرآن کــه عربــی اســت بــرای
معرفــی اســام فرســتاده شــده اســت .بنابرایــن حــاوی اصطالحاتی اســت کــه مختص فرهنگ اســامی اســت.
ایــن اصطالحــات را در ایــن مقالــه «اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن» مینامیــم .ایــن اصطالحــات در
فرهنگهــای دیگــر وجــود نــدارد کــه باعــث ایجــاد ســختیهایی در فرآینــد ترجمــه میشــوند .چــون زبــان
قــرآن ،عربــی اســت و پــر از مفاهیــم اســامی اســت کــه بــرای غیرمســلمانان آشــنا نیســت و بــرای اینکــه ســایر
افــراد کــه دنبــال حقیقــت هســتند ،بتواننــد پیــام خــدا را خوانــده و فهــم کننــد ،ضــروری اســت کــه قــرآن بــه
ســایر زبانهــا ترجمــه شــود.
بســیاری از مترجمــان بــا جهانبینیهــای متفــاوت ،قــرآن را بــه ســایر زبانهــای دنیــا ترجمــه کردهانــد .آنهــا
از راهبردهــای متفاوتــی بــرای ترجمــه اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن اســتفاده کردهانــد .هــدف ایــن
مقالــه هــم تعییــن راهبردهــای بهکاررفتــه و بســامد آنهــا در ترجمــه اصطالحــات خــاص قــرآن فرهنگــی
قــرآن توســط مترجمــان بــا جهانبینیهــای متفــاوت اســت.
.2پیشینه تحقیق
 .1-2فرهنگ
دربــاره مفهــوم فرهنــگ دیدگاههــا و تعاریــف زیــادی وجــود دارد .یکــی از قدیمیتریــن نقلقولهــا
دربــاره تعریــف فرهنــگ مربــوط بــه تیلــور ( )1871اســت کــه فرهنــگ را اینچنیــن تعریــف میکنــد:
«فرهنــگ بهمثابــه یــک مجموعــه اســت کــه شــامل دانــش ،عقایــد ،هنــر ،اخالقیــات ،قوانیــن ،عادتهــا
و ســایر ظرفیتهــا و عادتوارههایــی میشــود کــه یــک انســان بهعنــوان عضــوی از جامعــه بــه دســت
م ـیآورد »(تیلــور ،ص .)16
بنابرایــن همانطــور کــه مالحظــه خواهیــم کــرد ،در تعاریــف بســیاری از صاحبنظــران  ،فرهنــگ شــاملِ
تمامــی جنبههــای زندگــی افــراد جامعــه میشــود .نیومــارک ( )1988زندگــی و ســبک زندگــی را نیــز در
تعریــف فرهنــگ مـیآورد .او معتقــد اســت« :ســبک زندگــی بــا همــه جزئیاتــش کــه مختــص هــر جامعـهای
اســت کــه زبــان خــاص خــود را بــرای بیــان مفاهیــم اســتفاده میکنــد جــزو فرهنــگ آن جامعــه اســت»
(ص  .)94ماریــک دی مــوج )1943( 1کــه مقــاالت زیــادی در زمینــه مطالعــات فرهنگــی دارد بــر ایــن بــاور
اســت کــه« :فرهنــگ ماننــد چســبی اســت کــه گروههــا را در کنــار یکدیگــر نگــه مـیدارد .بــدون الگوهــای
فرهنگــی ،مــردم نمیتواننــد کنــار یکدیگــر زندگــی کننــد.
فرهنــگ آن چیــزی اســت کــه جامعــه انســانی ،افــراد آن و ســازمانهای اجتماعــی را تعریــف میکنــد .افراد
محصــول فرهنگشــان هســتند ،آنهــا بــا محیــط فرهنگــی اجتماعــی پیرامونشــان شــرطی میشــوند و مطابــق
بــا آن رفتــار میکننــد .فرهنــگ شــامل محصــوالت گذشــته اســت .فرهنــگ شــامل عقایــد ،هنجارهــا ،قوانین
و نگــرش مشــترک در بیــن گوینــدگان یــک زبــان خــاص کــه در یــک برهــه تاریخــی و در یــک مــکان
1. Marieke de Mooij
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جغرافیایــی مشــترک زیســتهاند اســت .ایــن عناصــر مشــترک از یــک نســل بــه نســل دیگــر منتقــل میشــود.
فرهنــگ بــرای یــک جامعــه مشــابه حافظــه بــرای افــراد اســت».
ماریــک دی مــوج بــه نقــل از هوفســتد )1991( 1فرهنــگ را بهعنــوان «برنامههــای جمعــی ذهنــی افــراد در
یــک محیــط» تعریــف میکنــد .فرهنــگ از ویژگیهــای فــردی افــراد نیســت بلکــه شــامل افــرادی میشــود
کــه آمــوزش و تجــارب یکســان داشــتهاند .الرســن ( )1984نیــز «فرهنــگ را بهعنــوان مجموعـهای از عقایــد،
نگرشهــا ،ارزشهــا و قوانیــن میدانــد کــه افــراد بــه اشــتراک میگذارنــد».
الفــرد کوبــر و کالیــد کالکهــون ،)1952, as cited in Katan, 2004, p.46( 2هــم فرهنــگ را بــه شــرح
زیــر تعریــف میکننــد« :فرهنــگ شــامل الگوهــای روشــن و ضمنــی رفتــاری اســت کــه از طریــق نشــانهها یاد
گرفتــه شــدهاند و منتقــل میشــوند .ایــن نشــانهها موفقیتهــای برجســته افــراد را میســازند کــه شــامل تجســم
آنهــا در اشــیای مصنــوع اســت .هســته ضــروری فرهنــگ شــامل ایدههــای ســنتی و ارزشهــای منتســب بــه
آنهــا اســت .نظامهــای فرهنگــی ازیکطــرف ممکــن اســت بهعنــوان محصــول اقدامــات تلقــی شــوند و از
طــرف دیگــر تعیینکننــده شــرایط اقدامــات آتــی تلقــی شــوند».
در دیــدگاه کاتــان ( ،1999در کتــاب بیکــر ،2009 ،نقــل شــده اســت) تعریــف فرهنــگ در بافــت ترجمــه
کتبــی و شــفاهی بهعنــوان «مــدل دنیــای مشــترک» معرفــی شــده اســت .او معتقــد اســت کــه« :فرهنــگ همانند
نظــام طبقاتــی عقایــد ،ارزشهــا و راهبردهــای مشــابه و بــه هــم مرتبــط اســت کــه میتوانــد باعــث اقدامــات و
تعامــات شــود .بــه بافــت ذهنــی ،وابســته اســت و هــر جنبــه از فرهنــگ بــه نظام وابســته اســت تا بافت یکســان
فرهنگــی را شــکل دهــد» (ص .)70
اگرچــه مقولــه فرهنــگ بــرای ایــون زوهــر کــه معــرف نظریــه چنــد نظامــی اســت ،دووجهــی اســت ،ایــون
زوهــر ( )2000در مقالــه خــود دو مفهــوم فرهنــگ را اینچنیــن تعریــف میکنــد« :فرهنــگ بهعنــوان کاال بــه
مجموعـهای از کاالهــای قابــل ارزیابــی کــه دارایــی آنهــا نشــاندهنده ثــروت ،جایــگاه و اعتبــار بــاال اســت،
اشــاره دارد کــه اســتفاده رســمی و روزمــره از ایــن مفهــوم را نشــان میدهــد و فرهنــگ بهعنــوان ابــزار کــه بــه
مجموع ـهای از ابزارهــای کاربــردی اشــاره میکنــد کــه بــرای ســازماندهی زندگــی در ســطح فــردی و در
ســطح اجتماعــی اســتفاده میشــد».
طبــق نظــر ایــون زوهــر ( )2000برخــی از ایــن «کاالهــای فرهنگــی» ممکــن اســت تبدیــل بــه «ابزارهــای
فرهنگــی» شــوند .او معتقــد اســت کــه از قــرن نوزدهــم ،بســیاری از «کاالهــای فرهنگــیِ » بــاارزش تبدیــل
بــه دارایــی مشــترک ملتهــا شــدهاند و درنتیجــه بهعنــوان ابــزاری بــرای تاییــد اثربخشــی مجموعههــای
تأسیسشــده اســتفاده میشــوند (ص .)391-394
زبــان بخشــی از فرهنــگ اســت و در طــرف مقابــل ،فرهنــگ نیــز بهوســیله زبــان شــکل میگیــرد .بنابرایــن
ترجمــه بهعنــوان فرآینــدی کــه روی زبــان انجــام میشــود را نمیتــوان بــدون دانســتن دو فرهنــگ درگیــر در
فرآینــد ترجمــه و دانــش زبانــی آن دو زبــان انجــام داد ( .)Larsen,1984, p.43کاری کــه در فرآینــد ترجمــه
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انجــام میشــود درواقــع چیــزی بهغیــراز انتقــال عناصــر جدیــد یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر نیســت و در
ایــن فرآینــد انتقــال ،ممکــن اســت از عناصــر فرهنگ مقصــد نیز اســتفاده شــود .طبق نظــر میرعمــادی ()1993
« :ترجمــه ،یــک فرآینــد دومنظــوره انتقــال از یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر و انتقــال از فرهنــگ دیگــر
بــه فرهنــگ خــود اســت» .بهعبارتدیگــر در ترجمــه یــک فرآینــد تعاملــی دوطرفــه وجــود دارد ،بنابرایــن
مترجــم بایــد بــا هــردو فرهنــگ زبــان مبــدأ و زبــان مقصــد آشــنا باشــد.
کارمانیــان ( )2003روابــط بیــن ایــن دو پدیــده را اینچنیــن بیــان میکنــد :ترجمــه شــامل انتقــال اندیشـههای
مطــرح شــده در یــک زبــان توســط یــک گــروه اجتماعــی بــه اندیشـههای مناســب در گــروه دیگــر اســت که
شــامل فرآیندهــای رمزگشــایی ،رمزگــذاری و رمزخوانــی اســت .کارمانیــان ( )2003از افــراد میخواهــد کــه
توجــه ویــژهای بــه جنبههــای فرهنگــی متــن مــورد نظــر بــرای ترجمــه داشــته باشــند و توجــه خــود را تنهــا بــه
واژگان یــک متــن معطــوف ندارنــد .او نتیجهگیــری میکنــد کــه در فرآینــد انتقــال نبایــد صرفـاً روی مفاهیــم
زبانشناســی تمرکــز نمــود ،بلکــه بایــد جنبههــای فرهنگــی متــن را نیــز در نظــر گرفــت.
برخــاف تفــاوت در دیدگاههــای مطرحشــده ،چــه زبــان را بخشــی از فرهنــگ بدانیــم و چــه نــه،
ایــن دو عنــوان اصلــی نامرئــی هســتند .چــون گفتگــو دربــاره فرهنــگ بهوســیله زبــان بــه رســمیت یافتــه
امکا نمییابــد.
 .2-2فرهنگ و ترجمه
علیرغــم بحثهــا و نظــرات متفــاوت صاحبنظــران دربــاره رابطــه بیــن فرهنــگ و زبــان ،هولــگ وی
( )1999دربــاره فرهنــگ اینچنیــن میگویــد« :زبــان ،همانــا خــو ِن جــاری در شــریان حیاتــی فرهنگ اســت و
فرهنــگ راهــی اســت کــه طــی آن زبــان شــکل میگیــرد و رشــد میکنــد» (ص  .)121بنابرایــن دو اصطــاح
زبــان و فرهنــگ جدایــی ناپذیرنــد و طبــق نظــر بســنت ( )1980این جدایــی ناپذیــری را باید هنــگام ترجمه در
نظــر داشــت« :زبــان بهســان قلبــی در کالبــد فرهنــگ اســت ،بقــای هــردو بــه یکدیگــر وابســته اســت .مفاهیــم
زبانشناســی انتقــال معنــی را میتــوان بهعنــوان بخشــی از فرآینــد ترجمــه در نظــر گرفــت و تمامــی ضوابــط
زبانشناســی و فــرا زبانشناســی را بایــد مــد نظــر قــرار داد» (ص .)13-14
ِ
«مشــکالت ترجمــه ،فقــط بــا پرداختــن بــه ســاختار زبانــی حــل
نیومــارک ( )1977بیــان میکنــد کــه:
نمیشــود .بلکــه بایــد بــه ســابقه فرهنگــی بیــن خواننــده متــن مبــدأ و خواننــده ترجمــه توجــه کافــی داشــت»
(ص .)472
 .3-2ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری قرآن مجید
عبدالرئــوف )2001( 1معتقــد اســت کــه ترجمــه قــرآن کریــم از بزرگتریــن دســتاوردهای بشــر اســت کــه
منجــر بــه فهــم میــان فرهنگــی شــده اســت .اگرچــه ترجمــه قــرآن کار ظریــف و بســیار مشــکلی اســت ،امــا
گریــزی از انجــام آن نیســت .بهعبارتدیگــر محصــول ایــن فرآینــد را بایــد تفســیر معنــای قــرآن کریــم نامیــد
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تــا بتــوان جایگزیــن مناســبی بــرای خــود قــرآن بــرای فرهنگهــای مختلــف ارائــه نمــود.
ترجمههــای تحتاللفظــی قــرآن کریــم بــر روی معنــای قــرآن تأثیــر میگذارنــد .طبــق نظــر عبدالرئــوف
( )2008و اکبــر )1978( 1ترجمههــای تحتاللفظــی قــرآن کریــم مانعــی در برابــر فهــم کامــل قــرآن بــه شــمار
میرونــد .بــه دلیــل وجــود همیــن ترجمههــای تحتاللفظــی ،تقریبــاً تمامــی ترجمههــای قــرآن کریــم
نتوانســتهاند بهانــدازه خــود متــن اصلــی قــرآن قلــب مــردم عربزبــان را تســخیر کننــد.
بــا تمایــز بیــن دو موضــوع ترجمهپذیــری و مشــروعیت ترجمــه ،بایــد اشــاره کنیــم کــه از لحــاظ ســنتی
ترجمههــای قــرآن مجیــد نامشــروع تلقــی میشــوند .حتــی امــروزه نیــز هنــوز یــک مکتــب فکــری قــوی
و تأثیرگــذار وجــود دارد کــه معتقــد بــه ایــن اســت کــه قــرآن قابــل ترجمــه نیســت و ترجمههــای موجــود
مشــروعیت ندارنــد (بــه نقــل از بیکــر ،2009 ،ص .)226
بســیاری معتقدنــد اگــر قــرار اســت قــرآن ترجمه شــود ،ایــن کار باید توســط مترجمان مســلمان انجام شــود.
ســپس ترجمههــای قــرآن بــه غیرمســلمانها در خوانــدن و حفــظ قــرآن بــه زبــان عربــی کمــک خواهــد کــرد
(همــان) .بنابرایــن بســیاری از ترجمههــای قــرآن درواقــع تفســیر معنــای قــرآن اســت یــا حداقــل بر اســاس فهم
از قــرآن اســت و درنتیجــه منجــر بــه یــک رویکــرد خــاص میشــود؛ بنابرایــن ترجیــح در ترجمــه مســلمانان به
ترجمه غیرمســلمانان اســت (همان ،ص .)227
بنابرایــن بحثهــای متفاوتــی دربــاره مشــروعیت ترجمــه قــرآن وجــود دارد و هریــک از صاحبنظــران نظر
متفاوتــی دارنــد .همانطــور کــه ابوحنیــف ،صاحبنظــر عراقــی و نظریهپــرداز معتقــد اســت« :ترجمــه تمامــی
آیههــای قــرآن بــه زبانهــای خارجــی مشــروعیت دارد امــا قانونی(الزامــی) نیســت کــه همــه ترجمههــا را در
یــک جلــد قــرار دهنــد؛ مگــر اینکــه تمامــی ترجمههــا در کنــار متــن عربی قــرآن قــرار گیــرد (نقــل از پیکتال،
 ،1931ص .)442
از زمــان نــزول قــرآن مســاله ترجمهپذیــری و ترجمهناپذیــری قــرآن ،مســالهای چالشبرانگیــز بــوده اســت.
بحثهــای زیــادی در بیــن صاحبــان نظــران مذهبــی و متخصصــان ترجمــه وجــود دارد کــه آیــا قــرآن کریــم
بایــد ترجمــه شــود یــا اینکــه بــه همــان زبــان عربــی خوانــده شــود .بعضــی از صاحبنظــران ماننــد دکتــر منافی
( )2001بــر ایــن باورنــد کــه قــرآن کریــم از لحــاظ زبانــی ،زبانــی واال ،فصیــح و بیهمتــا اســت .قــرآن کریــم
دارای ویژگیهــای منحصربهفــرد و شــگفتانگیزی اســت کــه حتــی فصیحتریــن و برجســتهترین خطیــب
هــر دوره نمیتوانــد آن را بــه چالــش بکشــد .آنهــا دالیلــی آوردنــد کــه قــرآن کریــم غیرقابل تقلیــد از لحاظ
محتــوا و قالــب اســت و ماهیــت معجــزه گونــه قــرآن کریــم از زبــان عربــی بســیار عالــی آن بــه اثبــات رســیده
اســت؛ بنابرایــن قابــل ترجمــه بــا معــادل کامــل بــه هیــچ زبانی نیســت.
طبــق نظــر منافــی ( ،2003ص  )33قابلیــت ترجمــه پذیــری قــرآن کریــم را میتــوان از دو جنبه بررســی کرد:
از نظــر زبانــی و مذهبــی .منافــی ( )2003معتقــد اســت کــه« :عوامــل زبانــی معمــوالً بهعنــوان موانــع ترجمــه
در ترجمــه شــعر شــناخته میشــوند ،درحالیکــه در ترجمــه کالم الهــی ،عــاوه بــر ایــن موانــع ،یــک عامــل
مذهبــی نیــز وجــود دارد کــه بــه ترجمــه ناپذیــری آیــات الهــی کمــک میکنــد و آن «حضــور الهــی» موجــود
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در متــن اصلــی اســت کــه بــدون شــک در ترجمــه وجــود نخواهــد داشــت».
منافــی ( ،2003ص  )45میگویــد « :هیــچ ترجمـهای از قــرآن کریــم از نظــر مذهبــی قداســت متــن اصلــی
قــرآن را نــدارد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــرای دســتیابی بــه فضــل کتــاب الهــی الزم اســت کــه آن آیــات
قرآنــی کــه در ادعیههــای شــرعی و ســایر دعاهــا خوانــده میشــود بــه زبــان عربــی قــرآن خوانــده شــوند .متــن
اصلــی قــرآن مقــدس اســت ،نــه بــه دلیــل اینکــه بــه زبــان عربــی اســت؛ بلکــه بــه ایــن دلیــل اســت کــه خداوند
آن را لفــظ بــه لفــظ بیــان کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل دارای «حضــور الهــی» اســت کــه قابلیــت ترجمــه
بهوســیله واژگان انســانی در ترجمــه را نــدارد .در نظــر او معــادل کامــل هماننــد یــک اندیشــه موهوم اســت که
در ترجمــه کالماهلل بههیچعنــوان نمیتــوان بــه آن دســت یافــت .زیــرا او معتقــد اســت کــه ویژگیهــای الهــی
قــرآن کریــم در هــر ترجمـهای از قــرآن از دســت مـیرود».
پیکتــال ( )1996هــم کــه اولیــن مترجــم مســلمان قــرآن بــه زبــان انگلیســی اســت ،بیــان کــرده اســت« :ایــن
کتــاب در اینجــا تقریب ـاً کام ـ ً
ا بهصــورت تحتاللفظــی ترجمــه شــده اســت و تمــام تــاش بــرای انتخــاب
زبــان مناســب انجــام شــده اســت :امــا نتیجــه آن ،قــرآن مجیــد نیســت ،آن ســمفونی غیرقابــل تقلیــد ،کــه هــر
صــدای آن مــردم را بــه اشــک مـیآورد .ایــن تنها تالشــی بــرای ارائــه معنــی قــرآن و بهاحتمالزیــاد  ،جذابیت
قــرآن بــه انگلیســی اســت .ایــن کتــاب هرگــز نمیتوانــد جایگزیــن قــرآن بــه زبــان عربــی شــود و قصــد چنین
کاری را نیــز نــدارد».
بنابرایــن بــه ایــن دالیــل ،قــرآن مجیــد ســخن خداونــد اســت و ترجمههــای آن چیــزی جــز تفســیر قــرآن
نیســت .درنتیجــه میتــوان دیــد کــه عنــوان بســیاری از ترجمههــای قــرآن «معنــی قــرآن مجیــد» اســت.
پیکتــال عنــوان «معنــی قــرآن مجیــد» و آربــری «تفســیر قــرآن» را برگزیــده اســت کــه همــگام بــا ایــن نظــر
اســت .همچنیــن پرداختــن بــه ســاختار منحصربهفــرد قــرآن هــم کاری دشــوار اســت .عبدالرئــوف ()2001
میگویــد« :نتیجــه فعالیــت ترجمــه ،تنهــا تفســیری از معنــای قــرآن اســت و جایگزینــی بــرای آن نیســت .بایــد
تمایــزی بیــن خــود قــرآن مجیــد و ترجمههــای قــرآن کریــم قائــل شــویم» (ص  .)179بهعبارتدیگــر ،فاقــی
( )2004مینویســد« :ویژگیهــای خــاص زبانشــناختی قــرآن مجیــد ،چالشهــای اساســی بــرای مترجمــان و
نظریههــای ترجمــه ایجــاد میکنــد» (ص .)93
عبدالرئــوف ( )2001میگویــد کــه بایــد بیــن خــود قــرآن و ترجمــه قــرآن تمایــز قائــل شــویم .عبدالرئــوف
بــه نقــل از موراتــا و چتیــک )1995( 1میگویــد ترجمــه قــرآن خــو ِد قــرآن نیســت ،بلکــه تفســیری از معنــای
قــرآن اســت .آنهــا معتقدنــد کــه هــر ترجمــه ،نشــاندهنده فهــم مترجــم از قــرآن اســت و هرکدام بــا یکدیگر
تفاوتهایــی دارنــد و هیچکــدام آنهــا قــرآن نیســتند .عبدالرئــوف ( )2001همچنین ســخن رابینســون ()1996
را نقــل میکنــد کــه میگویــد« :هنــگام ترجمــه قــرآن ،بیشــت ِر ویژگیهــای آن از دســت مـیرود».
 .4-2اصطالحات خاص فرهنگی قرآن کریم
یکــی از حوزههایــی کــه فرهنــگ خــاص خــود را دارد ،مذهبــی اســت کــه غالــب مــردم آن فرهنــگ ،بــدان
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مذهــب گرایــش دارنــد .جــای شــکی وجــود نــدارد کــه هــر مذهــب ،مفاهیــم و ایدههــای مربــوط بــه خــود
را دارد کــه در مذاهــب دیگــر وجــود نــدارد .در هــر زبانــی اصطالحاتــی وجــود دارد کــه از طریــق آنهــا ایــن
مفاهیــم بیــان میشــود .مذهــب اســام از طریــق قــرآن کریــم بــرای هدایــت بشــریت ارســال شــده اســت .ایــن
اصطالحــات کــه مختــص بافــت فرهنگــی قرآنــی اســت در ایــن مقالــه «اصطالحــات فرهنگــی قــرآن» نامیــده
میشــوند.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن عناویــن ،عبدالرئــوف ( )2001بیــان میکنــد« :ایــن مفاهیم وابســته به فرهنگ هســتند
کــه در فرهنــگ مقصــد بــرای آنهــا معــادل مشــخصی وجــود نــدارد» .او همچنیــن معتقــد اســت کــه ممکــن
اســت برخــی از مفاهیــم مشــترک وجــود داشــته باشــد ،امــا مطابقــت کامــل وجــود نــدارد .بــرای مثــال دو
مفهــوم (الصلــوة -نمــاز) و (الحج-حــج) در دیــن اســام و ســایر ادیــان وجــود دارنــد امــا ماهیــت ایــن مفاهیــم
در زبــان عربــی و ســایر زبانهــا کامـ ً
ا متفــاوت اســت.
طبــق نظــر عبدالرئــوف ( ،)2001دو نــوع اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن وجــود دارد :واژههــای قبل
اســام و واژههــای فرهنگــی اســامی .بهعنــوان مثــال هنگامیکــه خواننــده زبــان مقصــد بــا واژه فرهنگــی
مواجــه میشــود کــه بــه پدیــدهی «دخترکشــی» در قبــل از اســام اشــاره میکنــد و نشــاندهنده یــک
خــأ معنایــی اســت ،فقــط یــک پاورقــی میتوانــد بــه خواننــده کمــک کنــد تــا معنــای زیربنایــی فرهنــگ
متــن مبــدأ را درک کنــد (عبدالرئــوف .)2001 ،نــوع دوم واژههــای فرهنگــی اســامی مختــص زبــان قرآن
کریــم اســت .اولیــن مثالــی کــه عبدالرئــوف دســت میدهــد واژه (الصیــام-روزه) اســت .روزه اجتنــاب از
خــوردن غــذا ،نوشــیدنی ،مقاربــت جنســی از زمــان ســحر تــا غــروب آفتــاب بــه مـ ِ
ـدت بیسـتونه یــا ســی
روز مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه نهمیــن مــاه از ســال قمــری اســت .مثــال دیگــر واژه «قبلــه» اســت؛
مفهومــی کــه در هیــچ زبــان یــا فرهنــگ دیگــری وجــود نــدارد .ایــن مفهــوم فقــط بــرای مســلمانان آشــنا
اســت و جوامــع غیرمســلمان چنیــن واژهای در فرهنــگ خــود ندارنــد .بنابرایــن «قبلــه» یــک مفهــوم قرآنــی
و اســامی اســت .قــرآن کریــم مملــو از مــواردی اســت کــه هریــک نشــاندهنده یــک مفهــوم خــاص
اســامی اســت کــه در هیــچ زبــان دیگــری وجــود نــدارد .ایــن مــوارد کــه نقــش اساســی در انتقــال پیــام
قــرآن کریــم ایفــا میکننــد ،از لحــاظ معنایــی چندالیــه و غنــی هســتند کــه یافتــن معــادل بــرای آنهــا در
هــر زبــان دیگــری عمـ ً
ا غیرممکــن اســت.
 .5-2ترجمه اصطالحات خاص فرهنگی قرآن مجید
عبدالرئــوف ( )2001در مــورد ترجمــه اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن مجیــد بیــان میکنــد« :معنــای
چنیــن اصطالحاتــی را بایــد در قســمت پاورقــی ،بهصــورت تفصیلــی توضیــح داد» (ص  .)150او مثالهــای
زیــادی آورده اســت کــه مترجمــان بــرای ترجمــه ایــن اصطالحــات خــاص از پاورقــی اســتفاده کردهانــد.
طبــق مثالهــای عبدالرئــوف :در ترجمــه اســد ( )1980بــرای واژه (الصیــام= روزه) از پاورقــی اســتفاده
شــده اســت .همچنیــن در ترجمــه پیکتــال هــم بــرای واژه (الــزکاه=زکات) از پاورقــی اســتفاده شــده اســت.
بــر اســاس دیــدگاه عبدالرئــوف ( )2001تمامــی مترجمــان قــرآن مجیــد ،چــه آنهایــی کــه توضیحاتــی در
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حاشــیه نوشــتهاند ماننــد :اســد ( ،)1980علــی ( ،)1983هیالــی و خــان ( )1983و  ...و چــه کســانی کــه ترجمــه
بــدون تفســیر انجــام دادهانــد ماننــد :بــل ( ،)1973پیکتــال ( ،)1969آربــری ( )1980و ترنــر ( )1997از راهبــرد
«اقتبــاس فرهنگــی» اســتفاده کردهانــد .بهعبارتدیگــر مترجمــان قــرآن مجیــد واژه (نعجه=گوســفند) را بــا
واژه «خــوک» جایگزیــن نکردهانــد (ص  .)150در اقتبــاس فرهنگــی واژههــای خــاص فرهنگــی زبــان مبــدأ بــا
واژههایــی در زبــان مقصــد جایگزیــن میشــوند کــه از لحــاظ ارجــاع فرهنگــی باهــم مشــترکاتی دارنــد .برای
مثــال؛ در ترجمــه واژه کریســمس در راهبــرد اقتبــاس فرهنگــی میتوانیــم از نــوروز اســتفاده کنیــم کــه هــر دو
واژه بــه تعطیــات ابتــدای ســال نــو در هــر دو فرهنــگ اشــاره دارنــد.
 .3روششناسی
ازآنجاکــه ایــن یــک مطالعــه توصیفی اســت ،صحــت ترجمههای انگلیســی قــرآن کریــم ارزیابی نمیشــود
و تنهــا تــاش شــده بــه بررســی راهبردهــای بهکاررفتــه در ترجمــه اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن و
تعییــن بســامد هــر راهبــرد پرداختــه شــود .چهارچــوب نظــری ایــن مطالعــه مدل خانــم بیکــر ( )1992اســت که
چندیــن راهبــرد را معرفــی میکنــد کــه مترجمــان بــزرگ در ترجمــه مــواردی کــه در ســطح واژگان و باالتــر
از آن معــادل ندارنــد اســتفاده میکننــد .در طبقهبنــدی بیکــر ،اصطالحــات خــاص فرهنگــی اولیــن مــواردی
هســتند کــه در ســطح واژگان معــادل ندارنــد .اصطالحــات خــاص قــرآن کریــم کــه مختــص فرهنــگ قــرآن
هســتند را میتوانیــم از مــواردی در نظــر بگیریــم کــه معــادل ندارنــد .راهبردهــای مطرحشــده توســط بیکــر
بــه شــرح زیــر هســتند:
ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه)
ترجمه با استفاده از واژه غیر بیانی و خنثی
ترجمه با استفاده از جایگزینی فرهنگی
ترجمه با استفاده از واژه قرضی همراه با توضیحات
ترجمه با استفاده از دگرنویسی و استفاده از واژگان مرتبط
ترجمه با استفاده از دگرنویسی و استفاده از واژگان غیرمرتبط
ترجمه با حذف
ترجمه با شکل
در اینجا گفتنی است موارد مورد مطالعه در این مقاله به سطح واژگان محدود هستند.
 .1-3پیکره تحقیق
پیکــره تحقیــق شــامل تعــدادی اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن همــراه بــا ترجمــه آنهــا توســط پنــج
مترجــم برجســته قــرآن اســت .ترجمههــا از بیــن تعــداد زیــادی ترجمههــای قــرآن کریــم انتخاب شــده اســت.
ایــن ترجمههــای انگلیســی قــرآن بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــدهاند چــون مخاطبــان زیــادی دارنــد و مشــهور
هســتند .ترجمــه اول مربــوط بــه ترجمــه قــرآن کریــم ،اثــر شــاکر ( )1985اســت .ترجمــه دوم متعلق بــه ترجمه
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معــروف قــرآن توســط پیکتــال ( )1969اســت .نــام اثــر او «معنــای قــرآن کریــم» اســت .ترجمــه بعــدی بــه
کار گرفتــه شــده در ایــن تحقیــق ترجمــه یوســف علــی ( )1977اســت .ترجمــه او یکــی از معروفتریــن
ترجمههــای قــرآن کریــم در جامعــه انگلیس ـیزبان اســت .ترجمــه او شــامل یــک مقدمــه طوالنــی همــراه
بــا متــن اصلــی قــرآن اســت .ترجمــه بعــدی متعلــق بــه جــان آربــری ( )1955پروفســور مســیحی اســت .اســم
کتــاب او «قــرآن تفســیر» در واقــع یــک ترجمــه اســت .ایــن ترجمــه یکــی از برجســتهترین برگردانهــای
مترجمــان غیرمســلمان اســت کــه از عربــی بــه انگلیســی ترجمــه شــد .آخرین ترجمــه بهکاررفتــه در ایــن مقاله
ترجمــه خانــم طاهــره صفــارزاده ( )1999بــا عنــوان «ترجمــه معناهــای اساســی قــرآن مجیــد» اســت .یکــی از
ویژگیهــای ترجمــه دوزبانــه خانــم صفــارزاده ،قــرار دادن هــر دو ترجمــه فارســی و انگلیســی هــر آیــه ،رو به
روی هــم در هــر صفحــه اســت.
 .2-3ابزارهای استفادهشده
بــرای جمـعآوری دادههــای تحقیــق از دو نرمافــزار «جامــع التفاســیر» و «طنیــن وحــی» اســتفاده شــده اســت.
ایــن نرمافزارهــا شــامل تمامــی ســورههای قــرآن کریــم همــراه بــا ترجمههــای آنهــا بــه زبانهــای مختلــف
دنیــا اســت .بــرای جســتجوی اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن کریــم در میــان آیههــا و ترجمــه آنهــا از
ایــن نرمافزارهــا اســتفاده شــده اســت.
 .3-3اقدامات انجامشده
در مقالــه حاضــر تعــداد پنجــاه اصطــاح خــاص فرهنگــی قــرآن از ســورههای قــرآن همــراه بــا ترجمههــای
آنهــا از مترجمهــای ذکــر شــده در بــاال بهصــورت نمونــه اســتخراج شــدند .چــون واحــد اندازهگیــری
در مقالــه جملــه بــوده اســت ،اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن را همــراه بــا جمالتــی کــه در آنهــا
بهکاررفتهانــد آمــده اســت .بــر اســاس چهارچــوب نظــری معرفیشــده ،راهبردهــای بهکاررفتــه در ترجمــه
اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن توســط هــر مترجــم شناســایی و ســپس راهبــرد را در کار هــر مترجــم
اندازهگیــری نمــوده و در یــک جــدول لیســت شــدند و در ادامــه ،درصدگیــری نیــز انجــام شــد .درنهایــت،
بســامد کلــی هــر راهبــرد نیــز در کار هــر مترجــم و هــم بهصــورت کلــی محاســبه گردیــد.
 .4-3آنالیز دادهها
بعــد از جمــعآوری دادههــا ،اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن و ترجمههــای آنهــا ،بــر اســاس
چهارچــوب نظــری تحقیــق بررســی شــد .مشــخص گردیــد کــه بــرای ترجمــه هریــک از اصطالحــات
خــاص فرهنگــی قــرآن چــه راهبــردی بــه کار رفتــه اســت .ســپس بســامد راهبــرد بهکاررفتــه توســط مترجمان
بهطــور جداگانــه محاســبه شــد .همچنیــن ،بســامد تمامــی راهبردها نیــز محاســبه شــد .درنهایت ،بســامد تمامی
راهبردهــای بهکاررفتــه توســط مترجمــان در جــدول نشــان داده شــد .راهبردهــا بــا بیشــترین و کمتریــن بســامد
و راهبردهــای مابیــن ایــن دو نیــز مشــخص شــدند.
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جدول شماره یک :اصطالحات خاص فرهنگی قرآن کریم
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اصطالحات خاص فرهنگی قرآن
َو اتَّقُوا
ب ُِك ْف ِرهِ ْم
ب ِْال ِ
يمان
أَ ْش َر ُكوا
الْ َح َّ
ق
بِالْباطِ ِل
بِالْ َم ْع ُر ِ
وف
الْ ُمن َْك ِر
ِف ْتن ٌَة
ب
الْ َغ ْي ِ
نُوحي ِه
َظ َل ْمت ُْم
ُي ْذ َكر
َفضْ ُل

لِ ُيفْسِ دُ وا
َصدَ َق ًة

حِ ُّج
َص ْوم ًا
الصال َة
َّ
الزَّكا َة
ُطغْيانِه ِْم

ُون
ُي ْن ِفق َ
ِصين
ُم ْخل َ
َحال ًال
َحرامٌ
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اصطالحات خاص فرهنگی قرآن
ن ََذ ْر ُ
ت
ت َْوبَ ًة
َيت ََو َّك ْل
ِنين
ُمؤْم َ
كاف ُِرون
الربَوا
ِّ
ِإ ْسراف ًا
رين
الْ ُم َّط ِّه َ
بِالْق ِْس ِط
َول ٍِّي
نَصير
َم ْسجِ داً
ون
لَكاذِ بُ َ
لص ْبر
بِا َّ
ُّون
َي ُظن َ
فِدْ َي ٌة
حيض
الْ َم
ِ
َشهيداً
الْف َْحشا َء
ِصاص
ق ٌ
عاهَ دُ وا
نِكاح ًا
َشعائِر
َم ْك ُروها
ِق ْب َل ًة

 .4مثالهایی از آیات
قرآنی َّ ْ َ َّ َ ْ ْ ُ ُ
ْ َ َ
ْ َ ّ ُ ْ َ َْ ْ
َّ
َ ٌ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
َ
«ح ِقيــق علــى أن ل أقــول علــى اللـ ِـه ِإل الحــق قــد ِجئتكــم ِببِينـ ٍـة ِمــن ِربكــم فأر ِســل م ِعـ َ
ـي بِنــي ِإســر ِائيل»
(اعــراف)105 /7 :

M.H. Shakir
(I am) worthy of not saying anything about Allah except the truth I have come to you indeed
with clear proof from your Lord, therefore send with me the children of Israel
Marmaduke Pickthall
Approved upon condition that I speak concerning Allah nothing but the truth. I come unto
you) lords of Egypt (with a clear proof from your Lord. So let the Children of Israel go with me.
A. Yusuf Ali
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One for whom it is right to say nothing but truth about Allah. Now have I come unto you
(people), from your Lord, with a clear (Sign): So let the Children of Israel depart along with me.
truth :شاکر

) ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه:راهبرد ترجمه
truth :پیکتال
) ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه:راهبرد ترجمه
truth :یوسف علی
) ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه:راهبرد ترجمه
ْ َ َ ْ َ ُ َْ َ
ْ َ َْ
َ َ ْ َ َُْ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ
)71 /3 :ق َو أنت ْم تعل ُمون» (آل عمران
باط ِل و تكتمون الح 
تاب ِلم ت ِلبسون الح 
ِ ق ِبال
ِ «يا أهل ال ِك

A.J. Arbery:
People of the Book! Why do you confound the truth with vanity, and conceal the truth and
that wittingly?
T. Saffarzadeh:
people of the Book! Why do you dress up the Truth with Falsehood and conceal the Truth
[Regarding the Prophet hood of Mohammad, S. A] While you know it?
truth :آربری

) ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه:راهبرد ترجمه
truth :صفارزاده
) ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه:راهبرد ترجمه
َ ُ
َ َ
ََ َ ُْ
ُ َْْ َْ ْ َ
ُ
ُ َ ُ َْ ْ
)102 /12 :وحیه ِإ ْلیك َو ما كنت ل ْدي ِه ْم ِإذ أج َمعوا أ ْمَره ْم َو ه ْم َي ْمكُرون» (یوسف
ِ
ِ «ذلك ِمن أن ِباء الغيب ن

M.H. Shakir
This is of the announcements relating to the unseen (which) We reveal to you) PM (And you
were not with them when they resolved upon their affair, and they were devising plans
Marmaduke Pickthall
This is of the tidings of the Unseen which We inspire in thee (Muhammad). Thou wast not
present with them when they fixed their plan and they were scheming.
A. Yusuf Ali
Such is not one of the stories of what happened unseen, which we reveal by inspiration unto
thee; nor wast thou) present (with them then when they concerted their plans together in the
process of weaving their plots.
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شاکر:
راهبرد ترجمه :ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه)
پیکتالthe unseen:
راهبرد ترجمه :ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه)
یوسف علیunseen :
راهبرد ترجمه :ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه)
the unseen

ُ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
«عالم الغي ِ 
عال »(رعد)9 /13 :
ِ
ب و الشهادِة الكبير المت ِ

A.J. Arbery:
The Knower of the Unseen and the visible, the all great, the All exalted
T. Saffarzadeh:
Allah is the Knower of the Unseen and The Visible; and He is the Supreme Exalted Great:

آربریthe unseen :

راهبرد ترجمه :ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه)
صفارزاده the unseen
راهبرد ترجمه :ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه)

 .5نتایج
بســامد هــر راهبــرد در جــدول شــماره یــک و دو نشــان داده شــده اســت .نــام هــر مترجــم در ســتون اول آمده
اســت .راهبردهــا کــه بــر اســاس حــروف الفبــا مرتــب شــدهاند .در ردیــف دوم قــرار دارنــد .بســامد هــر راهبرد
کــه درواقــع ،بیانگـ ِر تعــداد راهبــرد بهکاررفتــه توســط هر مترجــم اســت در ردیف بعــدی قــرار دارد.
جدول شماره دو :بسامد راهبردها

مترجمان

راهبردها
شاکر
پیکتال
یوسف علی
آربری
صفارزاده
جمع کلی

الف

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

28
21
19
24
18
110

7
9
7
4
5
32

8
10
9
15
13
55

2
1
1
2
4
10

5
9
12
3
10
39

0
0
2
2
0
4

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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جدول شماره سه :درصد فراوانی راهبردها
راهبردها
مترجمان
شاکر
پیکتال
یوسف علی
آربری
صفارزاده

الف

ب

پ

ت

ث

ج

ح

خ

56%

14%

16%

4%

10%

0%

0%

0%

42%

18%

20%

2%

18%

0%

0%

0%

38%

14%

18%

2%

24%

4%

0%

0%

48%

8%

30%

4%

6%

4%

0%

0%

36%

10%

26%

8%

20%

0%

0%

0%

جــدول شــماره ســه نشــان میدهــد کــه اولیــن راهبــرد «ترجمــه بــا اســتفاده از واژه عــام» بیشــترین بســامد
را ( %36و  %48و  %38و % 42و  )%56در بیــن مترجمــان قــرآن کریــم داشــته اســت .دو راهبــرد «ترجمــه بــا
حــذف» و «ترجمــه بــا شــکل» بــا بســامد ( %0و  )%0را اص ـ ً
ا مترجمــان اســتفاده نکردهانــد.
جدول شماره چهار :بسامد کلی راهبردها به درصد
درصد فراوانی
44%

12.8%
22%
4%
15.6%
1.6%
0%
0%

راهبردهایترجمه
ترجمه با استفاده از واژه عام (سرواژه)
ترجمه با استفاده از واژه غیر بیانی و خنثی
ترجمه با استفاده از جایگزینی فرهنگی
ترجمه با استفاده از واژه قرضی همراه با توضیحات
ترجمه با استفاده از دگرنویسی و استفاده از واژگان مرتبط
ترجمه با استفاده از دگرنویسی و استفاده از واژگان غیرمرتبط
ترجمه با حذف
ترجمه با شکل

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8

در جــدول شــماره چهــار بســامد کلــی هــر راهبــرد محاســبه شــده اســت و بــه درصــد بیــان شــده اســت.
راهبردهــا در ســتون دوم قــرار دارنــد و درصــد فراوانــی آنهــا نیــز در ســتون ســوم آورده شــده اســت.
ن اســت کــه بیشــتر اصطالحــات خــاص
نتایجــی کــه اولیــن جــدول استخراجشــده نشــان میدهــد ایــ 
فرهنگــی قــرآن بــا راهبــرد اول «ترجمــه بــا اســتفاده از واژه عــام (ســرواژه)» بــا بســامد ( ) %44ترجمــه شــدهاند.
دومیــن راهبــرد استفادهشــده « ترجمــه بــا اســتفاده از جایگزینــی فرهنگــی» بــا بســامد  %22اســت .اگــر دو
راهبــردی کــه اص ـ ً
ا اســتفاده نشــدهاند را کنــار بگذاریــم ،ترجمــه بــا اســتفاده از دگرنویســی و اســتفاده از
واژههــای غیرمرتبــط ( ) %1.6کمتریــن راهبــرد اســتفاده شــده اســت.
 .6نتیجهگیری
نتایج حاصل از این تحقیق عبارتاند از:
راهبرد ترجمه با اسـتفاده از واژه عام (سـرواژه) پربسـامدترین راهبرد بهکاررفته در ترجمه اصطالحات خاص
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فرهنگـی قـرآن در کار هر مترجـم بهصورت جداگانه و هم بهصورت کلی در کار همه مترجمان اسـت.
راهبــرد ترجمــه بــا اســتفاده از جایگزینــی فرهنگــی دومیــن راهبــرد بهکاررفتــه در ترجمــه اصطالحــات
خــاص قرآنکریــم اســت.
سایر راهبردهایی که از لحاظ بسامد در بین این دو راهبرد قرار دارند به ترتیب به شرح زیر هستند:
ترجمــه بــا دگــر نویســی و اســتفاده از واژههــای مرتبــط ،ترجمــه بــا واژههــای غیــر بیانــی و خنثــی .ترجمــه بــا
اســتفاده از واژه قرضــی یــا واژه قرضــی همــراه بــا توضیحــات ،و ســرانجام ترجمــه بــا دگرنویســی و اســتفاده از
واژههــای غیرمرتبط.
بســامد و راهبــرد «ترجمــه بــا حــذف» و «ترجمــه بــا شــکل» ،صفــر بــود .بهعبارتدیگــر مترجمــان از ایــن
راهبردهــا اصــ ً
ا اســتفاده نکردهانــد.
بســیاری از راهبردهــای بهکاررفتــه در ترجمــه اصطالحــات خــاص فرهنگــی قــرآن توســط مترجمــان
رویکــرد مقصــد -مــدار داشــتهاند تــا رویکــرد مبــدأ -مــدار.
بســیاری از واژههــای خــاص فرهنگــی قــرآن بــا واژههــای عــام ترجمــه شــدهاند و دیگــر اصطالحــات خاص
فرهنگــی قرآن محســوب نمیشــوند.
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چکیده
تعلیــم و تربیــت همــواره یکــی از مهمتریــن مســائل پیــش روی بشــر اســت و هــدف عمــده پیامبــران،
امامــان و صالحــان نیــز تربیــت صحیــح آدمــی بــوده اســت .ازایـنرو گســترش فرهنــگ حیاتبخــش قــرآن
کريــم و ارتقــاي ايــران بــه کشــوري توســعهیافته بــا هويتــي اســامي -انقالبــي ،درگــرو عــزم ملــي و اراده
هماهنــگ مديــران ارشــد نظــام بــراي توســعه فرهنــگ قرآنی اســت .بدیــن منظــور تالشهایــی برای بــه وقوع
پیوســتن ایــن امــر انجــام شــده و نظامهــا و ســازمانهای مختلــف بــرای عملــی شــدن آن اقــدام نمودهانــد.
آموزشوپــرورش بهعنــوان یکــی از مراکــز مهــم آموزشــی-تربیتی از جملــه ســازمانهای مهــم بــوده کــه
وظیفــه تربیــت افــراد بــا رویکــرد دینــی و قرآنــی را از بــدو ورود بــه مــدارس بــه عهــده داشــته اســت .آمــوزش
عمومــی قــرآن در دوره ابتدایــی از روشهــا و شــیوههایی اســت کــه در مــدارس باهــدف دســتیابی بــه توانایــی
خوانــدن قــرآن کریــم کــه گاه از آن بــه آمــوزش روخوانــی و روانخوانــی قــرآن یــاد میشــود ،گنجانــده
شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه از همراهــیِ هــدف اصلــی فــرو فرســتادن کتــاب الهــی کــه همانــا تدبــر
و انــس در قــرآن و درنهایــت کاربــردی نمــودن مضامیــن و مفاهیــم قرآنــی اســت ،فاصلــه گرفتــه و تنهــا بــه
جنبــه روخوانــی خالــی از انــس بــا قــرآن اکتفــا شــده اســت .پژوهــش حاضــر بــا روش تحلیلــی -توصیفــی بــا
اســتخراج روشهــای آمـ ِ
ـوزش قــرآن در آموزشوپــرورش در مقطــع ابتدایــی درصــدد واکاوی و تحلیــل
جایــگاه آن در قــرآن کریــم اســت.
کلیدواژهها :قرآن ،آموزش ،آموزش قرآن ،آموزش عمومی قرآن.
.1نویسنده مسئولr.kazemi502@gmail.com :
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 .1مقدمه
قــرآن ،پیــام روشــن الهــی اســت کــه همــه انســانها را بهراســتی و رســتگاری دعــوت میکنــد .از صــدر
اســام تاکنــون ،آمــوزش ایــن پیــام جاودانــه الهــی ،از مهمتریــن اهــداف تعلیــم و تربیــت در میــان مســلمانان
بــوده اســت .تعلیــم و تربیــت همــواره یکــی از مهمتریــن مســائل پیــش روی بشــر بــوده و هــدف عمــده
پیامبــران ،امامــان و صالحــان نیــز تربیــت صحیــح آدمــی بــوده اســت .تربیــت انســان دارای ابعــاد گوناگــون
جســمانی ،اجتماعــی ،عاطفــی ،اخالقــی ،عقالنــی و دینــی میباشــد .ازآنجاییکــه نظــام تعلیــم و تربیــت
در کشــور مــا اســامی اســت ،بُعــد دینــی بهعنــوان یکــی از ابعــاد بنیــادی و مهمتریــن بُعــد تعلیــم و تربیــت
مــورد نظــر برنامهریــزان نظــا م تربیتــی اســت .اهمیــت ایــن بعــد را میتــوان در اهــداف مصــوب دبیرخانــه
شــورای عالــی آموزشوپــرورش بهروشــنی مشــاهده کــرد بهگون ـهای کــه «کمــال انســان در نظــام تعلیــم و
تربیــت اســامی را رســیدن بــه قــرب الهــی» میداند(دبیرخانــه شــورای عالــی آموزشوپــرورش ،1385 ،ص
 .)26نظــام آموزشــی بــرای تربیــت افــراد در ایــن راســتا نیــاز بــه منبعــی غنــی و بـهدور از خطــا و متناســب بــا
اعتقــادات جامعــه دارد کــه در جامعــه ایــران اســامی یقینـاً منبعــی بهتــر از قــرآن نخواهــد بــود .چراکــه قــرآن
کریــم ،از آغــاز نــزول تاکنــون ،سرچشــمه بیپایــان علــوم و معــارف اســامی و محــور تعلیــم و تربیــت بــوده
اســت(رضوانی و همــکاران.)1388 ،
از ایـنرو بــا توجــه بــه اهمیــت جایــگاه قــرآن در بیــن دروس مختلــف دورههــای تحصیلــی و بــا توجــه بــه
اینکــه نظــام آموزشوپــرورش بنــا بهضــرورت تغییــرات اجتماعــی یکــی از ســازمانهای پیچیــده و بــزرگ
در هــر کشــور محســوب میشــود و بــا رشــد و توســعه اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی پیونــدی ناگسســتنی
دارد ،برخــی از مســئولیتهای اصلــی در حــوزه آمــوزش قــرآن بــرای کــودکان و نوجوانــان ،بــر دوش ایــن
نهــاد قــرار داده شــده اســت .ایــن نهــاد بــا برنامههــای متعــدد و متنوعــی تــاش کــرده تــا ایــن وظیفــه را تــا
حــد ممکــن بــه نحــو احســن انجــام دهد(ضرغامــی و همــکاران .)1394 ،آمــوزش قــرآن ،یکــی از دروســی
اســت کــه در راســتای توجــه بــه رســالت فــوق ،در برنامــه درســی مقاطــع تحصیلــی  -بهویــژه مقاطــع ابتدایی-
گنجانــده شــده اســت(وکیل .)1388 ،بهگونـهای کــه آمــوزش جامــع قــرآن کریــم بهعنــوان «فراینــدی بــرای
دســتیابی بــه توانایــی قرائــت صحیــح ،درک معنــا ،تدبــر در آیــات و آشــنایی بــا معــارف قــرآن بــه منظــور
تقویــت ایمــان ،عمــل صالــح و انــس بــا قــرآن کریــم» مغفــول مانــده اســت(باقری.)1392 ،
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نــگاه اجمالــی بــه دســتاورد آمــوزش قــرآن در کشــور مــا نشــان میدهــد کــه ایــن دســتاورد نــه بااهمیــت و
جایــگاه ویــژه قــرآن در اســام تناســب دارد و نــه بــا میــزان عالقــه و اهمیتــی کــه یکایــک مــردم نســبت بــه
قــرآن دارند(بهرامــی نســب .)1391 ،از همیــن رو ،رســیدن بــه جایــگاه واقعــی قــرآن و شــکلگیری زندگــی
اســامی برگرفتــه از فرمانهــا و آموزههــای قــرآن میســر نخواهــد بــود ،مگــر در ســایه آمــوزش قــرآن بــه
تمامــی افــراد جامعــه؛ آنهــم نــه آموزشــی محــدود بــه قرائــت و روخوانــی ،بلکــه آموزشــی عمومــی کــه همه
شــاخصهای آمــوزش قــرآن را دربرگرفتــه ،قابلیــت آمــوزش بــه تمامــی افــراد را داشــته باشــد و در نهایــت
آثــار آن در زندگــی افــراد ملمــوس باشــد.
در کشــور مــا نیــز بــه اقتضــای جایــگاه دیــن اســام در فرهنــگ مــردم ایــران و جایــگاه ویــژه قــرآن در
اعتقــادات دینــی ،بایــد آمــوزش قــرآن موردتوجــه همــگان باشــد تــا شــرایط مســاعد بــرای تحقق اهــداف این
آمــوزش فراهــم آید(وکیــل .)1381 ،بــر ایــن اســاس ،پژوهــش حاضــر بــا محوریــت آمــوزش عمومــی قــرآن
درصــدد واکاوی جایــگاه و شــیوههای آموزشــی آن در قــرآن کریــم بــا اســتفاده از روشهای آموزشــی پیامبر
اکــرم(ص) در صــدر اســام خواهــد بــود تــا پــس از وصــول بــه چگونگــی این امــر به تحلیــل روشهــای نظام
آمــوزش قرآنــی کشــور در راســتای توســعه فرهنــگ قرآنی بپــردازد.
 .1-1مفهوم شناسی
الف) آموزش عمومی
تعلیمــات عمومــی و یــا بهعبارتدیگــر آمــوزش عمومــی یــک اصطــاح قدیمــی نبــوده اســت .توجــه در
تاریــخ فرهنــگ ایــران و مغــرب زمیــن ایــن نکتــه را مســلم میســازد کــه در کتــب فرهنگــیِ صــد و هشــتاد
ســال قبــلِ هیــچ کشــوری ایــن اصطــاح وجــود نداشــته اســت .کلمـهی آمــوزش عمومــی وقتــی بــه وجــود
آمــد کــه در مغــرب زمیــن صحبــت از دموکراســی شــد و حکومــت مــردم بــر مــردم بهمــرور زمــان تحقــق
پیــدا کــرد .در ایــران تــا  1268هجــری قمــری کــه مطابــق بــا نیمــه قــرن نوزدهــم میــادی اســت ،دولت اساسـاً
در امــر تعلیــم و تربیــت مداخلــه نداشــت .در آن ســال بــود کــه بــه همــت میــرزا تقیخــان امیرکبیــر مدرســه
دارالفنــون تأســیس شــد تــا بــرای کشــور افســر و مهنــدس و پزشــک تربیــت کنــد و در آغــاز کار یــک بخش
مقدماتــی در آن مدرســه بــه وجــود آورد تــا شــاگردان را بــرای تحصیــات عالــی و تخصصــی آمــاده ســازد.
بعــد از تأســیس دارالفنــون در ســلطنت ناصرالدیــن شــاه ،مدرســه علــوم سیاســی در تبریــز و اصفهــان نیــز دایــر
شــد(صدیق ،1343 ،ص .)3
موضــوع آمــوزش عمومــی فقــط از بــدو حکومــت مشــروطه یعنــی از  1324قمــری مطابــق با  1285شمســی
مطــرح شــد ،ولــی در آن موقــع کــه ممالــک خارجــی در امــور مملکــت مــا مداخلــه میکردنــد و جــدال
آزادیخواهــان بــا محمدعلــی شــاه در جریــان بــود ،اقدامــی نســبت بــه آمــوزش عمومــی بــه عمــل نیامــد .پس
از خلــع محمدعلــی شــاه در  1287شمســی اصطالح تعلیمــات عمومــی نخســتینبار در دوره دوم قانونگذاری
عنــوان شــد .در قانــون اداری فرهنــگ مصــوب شــهریور  1289شمســی در مــاده چهــارم یکــی از مهمتریــن
ادارات وزارت فرهنــگ را اداره تعلیــم عمومــی نامیــده وظائــف آن را معیــن نمــوده اســت(همان).
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تأملــی در تاریــخ لغــوی ایــن اصطــاح نشــان میدهــد آمــوزش عمومــی تالشــی اســت بــرای تربیــت قــوای
آحــاد جامعــه ،بهگونـهای کــه اســتعدادهای عقلــی ،عاطفــی ،تخیلــی و مهارتــی هــر کس ،بــه شــیوهای متعادل
رشــد کنــد و او را بــرای زندگــی ســالم آمــاده ســازد(فرمهینی فراهانــی .)1385 ،بــر ایــن اســاس قــدر جامــع
تعاریــف حاکــی از ســه مفهــوم ذیــل خواهــد بــود:
 .1آموزشــی اســت کــه در انتخــاب موضوعاتــش هیــچ نــوع تخصصــی بــرای آمــاده کــردن دانشآمــوزان
بهمنظــور کار در یــک بخــش خــاص در نظــر گرفتــه نمیشــود.
 .2نــوع وســیعی از تربیــت یــا آمــوزش اســت کــه هـ ِ
ـدف آن رشــد و تکامــل نظــرات ،تواناییهــا و رفتــاری
اســت کــه مــورد پذیــرش و مطلــوب جامعــه اســت یــا مهارتهایــی اســت کــه شــخص را بــرای روبهرو شــدن
بــا مشــکالت و ســازگاری بــا مقتضیــات زندگــی آمــاده میســازد.
 .3تجاربی است که فرد از پرداختن به مسائل شخصی و اجتماعی به دست میآورد»(همان منبع).
آمــوزش عمومــی بــه معنــای تعلیماتــی اســت کــه وســایل آن بــه هزینه مــردم بــرای عموم افــراد ملــت فراهم
شــود .چــون وجــوه عمومــی و درآمدهــا و مالیاتهــا را دولــت جم ـعآوری و هزینــه میکنــد .پــس دولــت
بایــد وســایل تعلیمــات عمومــی را بــرای همگــی مهیــا و آمــاده ســازد(صدیق ،1343 ،ص.)1
ب) آموزش عمومی قرآن
قــرآن معتبرتریــن منبــع معــارف وحیانــی اســام ،معجــزه جــاودان رســول گرامــی اســام(ص) و تنهــا کتاب
آســمانی کــه از تحریــف مصــون مانــده اســت .در پرتــو عمــل بــه فرامیــن حیاتبخــش ایــن امانــت الهــی،
جامعــه اســامی توانســت در مدتــی انــدک ،نیمــی از جهــان را به تســخیر خــود درآورد و دوران شــگفتانگیز
تمــدن بشــری در آن روز را بنیــان نهــد .بــه برکــت معــارف و رهنمودهــای قــرآن ،تاریــخ تمــدن اســامی یکی
از شــکوهمندترین مراحــل تاریــخ تمــدن بشــر نــام گرفت(ضرغامــی و همــکاران.)1394 ،
آمــوزش عمومــی قــرآن در مكتــب پیامبــر اكــرم(ص) و در قــرآن کریــم بــه مفهــوم خوانــدن آیــات توســط
معلــم و شــنیدن و تكــرار آنهــا توســط قرآنآمــوز ب ـهکار رفتــه اســت .تــا جایــی كــه ایــن امــر بــه انتقــال
آیــات قــرآن از قلــب معلــم بــه قلــب متعلــم منجــر شــود و متعلــم قــرآن نیــز چونــان معلــم خــود ،حامــل آیات
الهــی شــود .در تعریفــی دیگــر بــا تکیــه بــر روخوانــی و درک مفهــوم ،آمــوزش قــرآن را بــه معنــای مجموعــه
برنامههــای آموزشــی مربــوط بــه خوانــدن و درک مفاهیــم و معــارف قــرآن کــه بــرای انــس آحــاد جامعــه بــا
قــرآن اســتفاده شــده اســت ،دانســتهاند(فیض .)26: 1395 ،در ایــن تعریــف ،تمامــی آموزشهــای مربــوط
بــه قرائت/خوانــدن قــرآن از روخوانــی تــا ترتیــل خوانــی(از روی مصحــف یــا از حفــظ) ،آموزشهــای
مربــوط بــه درک معنــا و ترجمــه آیــات ،آمــوزش معــارف عمومی(تفســیر ســاده) آیــات و فراگیــری تدبــر
آیــات قــرآن ،همچنیــن آموزشهــای قرآنــی مربــوط بــه نونهــاالن در حــوزه آمــوزش عمومــی قــرآن قــرار
میگیرد(فریدونــی و فرجــی ،1393 ،ص.)40
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی( ،)1390آمــوزش قــرآن را فراینــدی بــرای دســتیابی بــه توانایــی خوانــدن،
درک معنــا ،تدبــر در آیــات و آشــنایی بــا معــارف قــرآن ،بهمنظــور انــس و بهرهگیــری دائمــی از قــرآن
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کریــم و تقویــت ایمــان و عمــل صالــح میدانــد .ضرغامــی و همــکاران نیــز تعریــف شــورای عالــی انقــاب
فرهنگــی را تأییــد کــرده و برنامههــای آمــوزش قــرآن کریــم را شــامل همــه موضوعــات ضــروری آمــوزش
قــرآن ماننــد ،روخوانــی ،روانخوانــی ،صحــت قرائــت ،توانایــی درک معنــای عبــارات و آیــات ســاده قــرآن
کریــم ،آشــنایی بــا معــارف انسانســاز قــرآن و تدبــر در آیــات الهــی میدانند(ضرغامــی و همــکاران.)1394 ،
بــر اســاس تعاریــف فــوق ،آمــوزش قــرآن در ایــن پژوهــش عبــارت اســت از :آمــوزش روخوانــی،
روانخوانــی ،درک معنــا و ســبک زندگــی قرآنــی بــه فراگیــران بهمنظــور بهرهگیــری دائمــی آنــان از قــرآن
کریــم و تقویــت ایمــان و عمــل صالــح.
 .2تبیین آموزش عمومی قرآن از منظر قرآن
خداونــد بــر اســاس آیــات قــرآن اولیــن معلــم قــرآن اســت .اینکــه قــرآن كریــم دربــارهی خــودش
چــه انتظاراتــی از مســلمانان دارد و مســلمانان چــه وظایفــی نســبت بــه آن دارنــد ،از پرســشهای اساســی
اســت(فصلنامهی رشــد قــرآن ،ش  .)23قــرآن كریــم در ایــن زمینــه راهکارهــای متفاوتــی را مطــرح میكنــد
كــه بهصــورت اجمــال بــه آنهــا اشــاره خواهــد شــد:
 .1-2قرائـت :1اولیـن مرحلـه از آموزش در قرآن قرائت قرآن اسـت .قرائت قرآن مفهومی عام و كلی و درعینحال
اولین و مهمترین مرتبه و حداقل انس با قرآن كریم است(موسـوی بلده ،سـید محسـن ،1378 ،ص .)17
 .2-2تالوت :2به معنی رعایت آداب ظاهری و باطنی تالوت قرآن اسـت .این اصطالح بیشـتر برای خواندن
متون مقدس و مذهبی به كار میرود(دانشـنامهی قرآن و حدیث ،ج ،1ص 261به نقل از نباتی.)1388 ،
 .3-2تدبُّر 3:به معنی تفكر روی آیات و فهم نسبی كلمات و عبارات قرآن كریم است.
 .4-2خشوع :4به دنبال هدایت باطنی و تأثیرپذیری از آیات شریف ه قرآن حاصل میشود.
 .5-2تأثیرپذیری :5به معنی متجلی شدن آیات قرآن در رفتار ،گفتار و افكار انسان است.
 .6-2عمل به آیات قرآن :6به معنی عمل به دستورات قرآن كریم در كلیهی شئون زندگی است.
 .7-2آموزش قرآن به دیگران :7كه یكی از وظایف پیامبر اكرم(ص) است.
بــر اســاس ایــن مــدل کاربــردی از قــرآن کریــم و توجــه در ترتُّب مراحــل و وجود تدبــر و خشــوع در ردیف
قرائــت و تــاوت ،قــرآن کریــم بــه اســتفاده از فرمانهــا و آموزههــای قرآنــی در کنــار تــاوت قــرآن اشــاره
َّ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ
َّ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ ٌ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ِّ ُ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ
ْ َُُ
ـاب َعل ْيكـ ْـم
طائفــة ِمــن ال ْذي َــن معــك و اللــه يقــدر الليــل و النهــار ع ِلــم أن لــن تحصــوه فتـ
ـن ثلثـيِ الليــل و نصفــه و ثلثــه و
ى مـ
ـوم أ ْدن ـ 
«ِ . 1إن ربــك يعلــم أنــك تقـ
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َ
ي َســبيل اللـ ِـه فاقــرؤا مــا
ى و آخــرون يضربــون فــي الرض يبتغــون مــن فضــل اللــه و آخــرون يقاتلــون فـ 
فاقـ َـرؤا مــا تي َســر ِمــن القــر ِآن ع ِلــم أن ســيك َون ِمنكــم مرضـ 
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إ َّن َّاللـ َ ِـه َغ ُفـ ٌ
ـور َرحيـ ٌـم» (مزمــل.)20 ،
ِ َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ
« . 2ال ِذين آتيناهم ال ِكتاب يتلونه حق ِتلوِت ِه أول ِئك يؤ ِمنون ِب ِه ومن يكفر ِب ِه فأول ِئك هم الخ ِاسرون« ( بقره.)121 ،
َََ َ َ ُْ َ َ َ ُُ ََْ ُ
« . 3أفل َي َتد َّب ُرون الق ْرآن أ ْم َعلى قلوب أقفال َها» (محمد.)24 ،
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍ ْ َ ُ َ ً ُ َ َ ّ ً ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ
« . 4لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خ ِاشعا متص ِدعا ِمن خشي ِة الل ِه و ِتلك المثال نضربها ِللناس لعلهم يتفكرون» (حشر.)21 ،
َ
ْ َ ُ ََ ْ ُُ
َ َ ْ َ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ ٍ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َ َ ُ ُ ِ َ َّ ِ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ
ـن ق ْبــل فطــال َعل ْي ِهـ ُـم ال َمــد فق َســت قل ُوب ُهـ ْـم َوك ِثيـ ٌـر
ـق ول يكونـوا كال ِذيــن أوتـوا ال ِكتــاب ِمـ
«ْ .ُ ْ5أل َــم يـ ُـأ ِن َِلل ِذيــن آمنـوا أن تخشــع قلوبهــم ِل ِذكـ ِـر اللـ ِـه ومــا نــزل ِمــن الحـ ِ
منهم فاســقون» (حدیــد.)16 ،
ِ َ َ ْ ُ ُ ِ َ َّ َ ْ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ
ُ َ
اب أفل َت ْع ِقلون» (بقره.)44 ،
« . 6اتأمرون الناس ِبال ِب ِر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون ال ِكت
َ َ
َ ُ َ
َّ
ْ ُّّ َ َ ُ ً ْ ُ ْ َُْ َ َْ ْ َ َ َُ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َ
«ُ . 7ه َو ال ِذي َب َعث ِفي ال ِم ِيين رسول ِمنهم يتلو علي ِهم آي ِات ِه ويز ِك ِيهم ويع ِلمهم ال ِكت
اب َوال ِحك َمة َو ِإن ك ُانوا ِم ْن ق ْبل ل ِفي ضل ٍل ُم ِبين» (جمعه.)2 ،
ٍ
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دارد ،تــا جایــی کــه ایــن امــر را منجــر بــه عمــل نمــودن بــه آیات قــرآن کریــم در زندگــی انســان میدانــد؛ لذا
اســتفاده عملــی از آیــات الهــی را میتــوان از اهــداف اصلــی در کنــار اهــداف فرعی(قرائــت و تــاوت و )...به
شــمار آورد .پــس از بررســی اهمیــت ایــن مهــم در قــرآن کریــم بایــد چگونگــی آمــوزش قــرآن در ســنت را
مــورد بررســی قــرار داد تــا نــگاه جامعــی بــه آمــوزش قــرآن شــکل گرفته شــود.
 .3بررسی سیر تطور آموزش قرآن از صدر اسالم تا دورهی معاصر در ایران
مراحــل آمــوزش قــرآن پــس از بعثــت پیامبــر اكــرم(ص) پیدایــش آمــوزش قــرآن و تطـ ّور آن را در دوران
س از آن ،میتــوان در هفــت مرحلــه چنیــن بیــان كرد(بــه نقــل از نباتــی،
مبعــث و حیــات پیامبــر(ص) و پ ـ 
 ،1388ص:)5-1
مرحلهی اول :دریافت وحی؛ نقطهی آغازین آموزش قرآن كریم
نقطـهی آغازیــن آمــوزش قــرآن كریــم را میتــوان تعلیــم آیــات قــرآن كریــم بــه نبــی مكــرم اســام(ص)
از ســوی جبرئیــل امیــن(ع) دانســت .طلیعـهی ایــن مرحلــه در آغــاز نــزول آیــات شــریف اول تا پنجم ســورهی
علــق اســت كــه میفرماینــد« :اقــرء باســم ربــك الــذی خلــق »...
ـن نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره و خــود را اول معلــم قــرآن
خداونــد در آیــات اول تــا چهــارم ســورهی الرحمـ
َ َّ ْ ُ َ
ْ
معرفــی میکنــد و چنیــن میفرماییــدَّ « :الرح َمـ ُـن علـ َـم القْرآن»(رحمــن )2-1 ،خــدای رحمــن كســی اســت كــه
قــرآن را آموخــت .طبــق اقــوال و آرای مفســرین قــرآن ،پیامبــر اكــرم(ص) پــس از شــنیدن آیــات شــریف از
زبــان جبرئیــل(ع) ،آنهــا را بــه خاطــر میســپردند و در حافظــه نگهــداری میکردنــد.
مرحلهی دوم :آموزش آیات قرآن به مسلمانان
پیامبـر اكـرم(ص) پـس از دریافـت آیـات قـرآن از جبرئیـل و حفـظ آن ،موظـف شـدند تـا آن آیـات را بـه
موضـوع تعلیـم ًقـرآن بـه مسـلمین توسـط پیامبـر(ص) اشـاره
مسـلمانان بیاموزنـد .آیـه  106سـوره اسـراء
بـه ْ
َُ
َ َْ َْ
«وقْر ًآنـا َفَ ْرقَن ُـاه لَت ْق َ َـرأ ُه َعَلـى َّالنـاس َعَلـى ُ
ك
م
ـث َون َّزلن ُـاه تن ِزيلا» .از قرائـن تاریخی به دسـت میآید پیامبر
دارد:
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اسلام(ص) در اجـرای ایـن وظیفـه ،بهتناسـب مخاطبـان قـرآن ،از دو شـیوه اسـماع و اقـراء اسـتفاده کردهانـد.
الــف) اِســماع قــرآن :در لغــت بــه معنــای شــنواندن اســت و ایــن كار بــه همیــن معنــا در قــرآن بــهكار
رفتــه اســت 1.مــراد از اســماع قــرآن ،شــنواندن آن بــه گــوش مــردم اســت كــه معمــوالً در مكــه و نســبت بــه
مشــركان قریــش ،حاجیــان و رهگــذران صــورت میپذیرفــت .طبــق شــواهد تاریخــی ،در ســالهای ابتــدای
رســالت ،رســول خــدا(ص) در مســجدالحرام مینشســت و بــه تــاوت قــرآن میپرداخــت و یــا بــه نمــاز
میایســتاد و ســورههایی را قرائــت میکــرد .بهاینترتیــب آیــات قــرآن را بــه گــوش رهگــذران میرســاند.
بهعبارتدیگــر ،رســول خــدا(ص) در قالــب عبــادات روزانـهی خــود ،رســالت تبلیغــی خویــش را نیــز دنبــال
میکــرد .آنجاكــه اســتماع قــرآن بهتدریــج موجــب جــذب مــردم بــه قــرآن میشــد ،مشــركان تصمیــم
َ َّ ْ
َ َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ُّ ُّ
« . 1ف ِإنك ل تس ِمع الموتى ول تس ِمع
الص َّم الد َع َاء ِإذا َول ْوا ُمد ِب ِر َين» (روم.)52 ،
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گرفتنــد عــاوه بــر خــودداری از اســتماع قــرآن ،1مانــع نمازخوانــی یــا تــاوت قــرآن رســول خدا(ص) شــوند.
ب) اِقــراء قــرآن :طبــق آنچــه مشــهور اســت ،اســاس و اســلوب آمــوزش قــرآن توســط پیامبــر(ص) اِقــراء
بــوده اســت .در تبییــن معنــای اِقــراء و بیــان كیفیــت و شــیوهی آن گفتهانــد «قرائــت بــر كســی» یــا «تــاوت
بــر كســی» بــه معنــای اِقــراء اســت؛ یعنــی آیــات الهــی بــر كســی خوانــده شــود ،بهقصــد اینکــه او نیــز
آنهــا را بشــنود.
رســول خــدا(ص) در مقابــل مؤمنــان ،سیاســت «اِقــراء قــرآن» را پیش گرفت كــه به معنای تعلیــم همهجانبهی
قــرآن اســت .ضــرورت ایــن كار ازآنجــا بــود كــه مؤمنــان پــس از وارد شــدن بــه دایــرهی مســلمانی ،نیازمنــد
آمــوزش احــكام دینــی بودنــد ،امــا آیــات قــرآن غالبـاً فاقــد جزئیات احــكام و مقــررات دینــی بود؛ لذا رســول
خــدا(ص) در كنــار تعلیــم قــرآن ،گاه بــا توضیحــات شــفاهی و گاه بــه شــكل عملــی ،مؤمنــان را در جریــان
جزئیــات احــكام و شــرایع قــرار مـیداد و بهتدریــج بــا تفســیر بســیاری از آیــات قــرآن آشــنا میكــرد.
در ســالهای ابتــدای بعثــت ،رســول خــدا(ص) در خان ـهی ارقــم بــن ابیارقــم واقــع در كــوه صفــا ســكنا
گزیــد .حضــرت در همیــن مــكان ،نومســلمانان را بــه حضــور میطلبیــد و بــه آنــان قــرآن و مســائل دینــی را
آمــوزش میداد(عســكری ،بیتــا ،ج ،1ص .)133عــاوهبــر ایــن ،مراكــز دیگــری نیــز وجــود داشــتند كــه
در آن مؤمنــان دور از چشــم مشــركان بــه تعلیــم و تعلــم قــرآن میپرداختنــد و در واقــع مطالبــی را كــه از
رســول خــدا(ص) فرامیگرفتنــد ،بــه یكدیگــر آمــوزش میدادند(ابنهشــام ،بیتــا ،ج  ،1ص .)366آمــوزش
قــرآن نهتنهــا در مســجد پیامبــر ،بلكــه در فرصتهــای گوناگــون از میــدان جنــگ گرفتــه تــا درون خانههــا،
موردتوجــه قــرار میگرفــت.
مرحلهی سوم :آموزش قرآن توسط مسلمانان به یکدیگر
در ایــن مرحلــه ،عــدهای از مســلمین آیــات و ُسـ َور قــرآن را بــه عــدهی دیگــر تعلیــم میدادنــد و بــه اقــراء
یكدیگــر میپرداختنــد .در كتــاب َمنا ِهــل ال ِعرفــان آمــده اســت :پیامبــر اكــرم(ص) بــرای آمــوزش قــرآن بــه
كســانی كــه از جامعـهی مســلمین دور بودهانــد ،كســانی را میفرســتاد تــا قــرآن را بــه ایشــان آمــوزش دهنــد.
چنانكــه مُص َعــب بــن ُع َمیــر و ابــن اُممكتــوم را ،قبــل از هجــرت بــه مدینــه و معــاذ بــن جبــل را نیــز پــس از
هجــرت بــرای آمــوزش قــرآن بــه مكــه فرســتادند(مناهل العرفــان .)1385 ،از عباده بن صامت نقل شــده اســت،
هنگامیکــه فــردی بــه مدینــه مهاجــرت مینمــود و بــه جمــع مســلمانان وارد میشــد ،پیامبــر اكــرم(ص) او را
دهیم(نباتــی ،1388 ،بــه َّنقــل از َحجتیکرمانــی ،ص .)88
بــه یكــی از مــا میســپرد تــا بــه وی قــرآن را آمــوزش
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پیامبــر اکــرم(ص) پــس از نــزول آیـهی «قــل هــل يســت ِوي ال ِذيــن يعلمــون وال ِذيــن ل يعلمون»(زمــر)17-18/
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ســل ٍم و
لــم فريضــة علــى ك ِل م ِ
بــرای ترغیــب بــه یادگیــری خوانــدن و نوشــتن فرمودنــد« :طلــب ِالع ِ
ُمسـ ِـل َم ٍة»(حجت كرمانــی ،بیتــا .)25 ،بــر اســاس اهمیــت و ارزش دانــش بــود كــه پیامبــر بعــد از پیــروزی در
جنــگ دســتور دادنــد اســیران باســواد ،پــس از آمــوزش خوانــدن و نوشــتن بــه ده نفــر از كــودكان مســلمان،
آزاد شــوند(نباتی ،1388 ،بــه نقــل از حجتــی کرمانــی.)88 ،
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اب أ ِل ٍيم» (لقمان.)7 ،
« . 1و ِإذا تتلى علي ِه آياتنا ولى مستك ِبرا كأن لم يسمعها كأن ِفي أذني ِه وقرا فب ِشره ِبعذ ٍ
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مرحلهی چهارم :اشتغال گروهی به آموزش قرآن
ایــن مرحلــه بــا پدیــد آمــدن گروهــی بــه ثمــر رســید كــه تــاوت قــرآن كریــم و تدریــس آیــات و ُسـ َور
ـراء» معــروف بودند(همــان) .ایــن مرحله
آن بهصــورت اشــتغاالت عمــدهی زندگــی آنــان درآمــد .اینــان بــه «قُـ ّ
را بایــد مرحلـهی آغــاز آمــوزش رســمی قــرآن در جامعـهی اســامی دانســت؛ مرحلـهای كــه دورنمایــی از
ِ
«المغازی
گســترهی انتشــار آمــوزش تعالیــم قرآنــی و اســامی را در اقصــا نقاط عالــم در پی داشــت .در كتــاب
ـراء بودنــد و
واقــدی» چنیــن آمــده اســت :در میــان انصــار 70 ،مــرد جــوان دیــده میشــدند كــه موســوم بــه قُـ ّ
بــه هنــگام درآمــدن شــب ،بــه ناحیــه مدینــه میآمدنــد و بــه تعلیــم قرائــت قــرآن میپرداختنــد و اقامـهی نمــاز
میكردند(همــان ،ص.)28
مرحلهی پنجم :آموزش حفظ قرآن
عــدهای از صحابــه كــه حافــظ قــرآن كریــم بودنــد ،آمــوزش حفــظ قــرآن را بر عهــده گرفتنــد و به ایــن كار
ی بــن ابیطالب(علیهالســام) ،اُبــی بــن كعــب ،عبــداهلل بــن مســعود،
قیــام كردنــد .اینــان عبــارت بودنــد از :علـ 
زیــد بــن ثابــت ،عویمــر بــن زیــد ،ابوموســی اشــعری و عثمــان بــن عفان.
مرحلهی ششم :اعزام قاریان و حافظان به سرزمینهای دیگر
اعــزام قاریــان و حافظــان قــرآن كریــم بــه بــاد اســامی ،دورهی جدیــدی از آمــوزش قــرآن بــه مســلمانان
تلقــی میشــود .از آن جملــه میتــوان بــه رفتــن عبــداهلل بــن مســعود(صحابی پیامبــر) بــه شــهر كوفــه یــاد كــرد.
او باعــث شــد كــه مــردم كوفــه بعــد از مدینــه ،در زمینـهی قرائــت قــرآن كریــم شــهره شــوند(همان ،ص .)31
مرحلهی هفتم :تبدیل شدن آموزش قرآن به یک مادهی درسی
از ایــن زمــان ،یعنــی نیمـهی دوم قــرن اول هجــری قمــری ،آمــوزش قــرآن بهعنــوان یــك مــادهی درســی،
در مســاجد شــهرهای گوناگــون كشــورهای اســامی اســتقرار یافت(همــان ،ص .)32
ســنت پیامبــر اکــرم(ص) نیــز بیانگــر اِقراء قــرآن در راســتای ترویــج همگانی شــدن آمــوزش قرآن(کودک
و جــوان و )...بــوده اســت تــا درنهایــت ایــن اِقــراء بــه درک از مضامیــن و مفاهیــم قــرآن کریــم منجــر شــود.
شــیخ طبرســی در كتــاب مجمعالبیــان از َمعــاذ نقــل میكنــد كــه گفــت :شــنیدم از رســول خــدا(ص) كــه
میفرمــود :هیــچ مــردی نیســت كــه بــه فرزنــدش قرآنآمــوزش داده شــود ،مگــر آنكــه خداونــد ،روز قیامــت
پــدر و مــادر آن فرزنــد را بــه تــاج فرشــتگان مفتخــر گردانــد و دو زیــور از زیورهــای بهشــتی كــه مردمــان
هرگــز مثــل آن را ندیدهانــد ،بــر انــدام آنهــا بپوشــاند(نوری ،ج  ،5ح .)323
 .4آموزش عمومی قرآن در نظام آموزشوپرورش
قــرآن بهعنــوان ســنگ بنــای آموزشوپــرورش از اهمیــت و حساســیت بیشــتری در دوره ابتدایــی برخــوردار
اســت(میرزا محمــدی و همــکاران .)1391 ،شــاید علــت ایــن اهمیــت و حساســیت این اســت کــه زبانآموزی
از آغازیــن روزهــای تولــد کــودک آغــاز میشــود و اگــر کودکــی در معــرض چنــد زبــان قــرار گیــرد ،همــه
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آن زبانهــا را بهعنــوان زبــان اول فــرا خواهــد گرفت(ضرغامــی .)1394 ،بــر همیــن اســاس ،از همــان دوران
ابتدایــی بایــد نســبت بــه آشــنایی کــودک بــا قــرآن اقــدام نمــود و ایــن کتــاب آســمانی را وارد زندگــی وی
کرد(میرزا محمــدی و همــکاران.)1391 ،
در راســتای مباحــث فــوق و اهمیــت آمــوزش قــرآن در مقاطــع تحصیلــی ابتدایــی ،بــرای اولیــن بــار اهــداف
آمــوزش قــرآن در آموزشوپــرورش در قالــب راهنمــای برنامــه درســی آمــوزش قــرآن در دوره ابتدایــی تهیــه
شــد(ارغوانی .)1391 ،برخــی از ایــن اهــداف عبارتانــد از :آشــنایی بــا قــرآن کریــم بهعنــوان کالم و کتــاب
آســمانی ،تقویــت انــس و عالقــه بــه قــرآن کریــم و یادگیــری آن ،توانایــی روخوانــی قــرآن کریــم بهصــورت
شــمرده و آرام از روی مصحــف بــا رسـمالخط آموزشــی ،توانایــی خوانــدن آیــات کتــاب درســی بهصــورت
روان و آهنگیــن ،آشــنایی بــا قواعــد ضــروری روخوانــی قــرآن ،حفــظ برخــی از ســورههای کوتــاه کتــاب
درســی ،آشــنایی بــا برخــی از داســتانهای قــرآن کریــم ،فراگیــری معانــی برخــی از کلمــات ســاده و عبــارات
کوتــاه قــرآن ،ایجــاد و تقویــت عالقــه بــه شــنیدن ،خوانــدن و فهــم معانــی آیــات قــرآن کریــم ،آشــنایی بــا
مفهــوم برخــی از پیامهــای قــرآن و شــناخت و تقویــت اســتعدادهای دانشآمــوزان در گرایشهــای مختلــف
آمــوزش قرآن(بهرامینســب 1391 ،بــه نقــل از فتحاللهــی و ســلیماننژاد.)1389 ،
بـر ایـن اسـاس ،توجـه بـه جایـگاه مهم آمـوزش قـرآن در میـان مسـلمانان ،شـیوههای آمـوزش و روشهای
تدریس قرآن در نظام آموزشـی در طول سـالهای متمادی دارای رشـد و تعالی بوده اسـت .آشـنایی و تسـلط
بـر برخـی از ایـن شـیوهها و روشهـای آمـوزش ،از ضروریـات امـر آمـوزش در جریـان یادگیـری صحیـح
اسـت(ارغوانی .)1391 ،در ذیـل برخـی از ایـنروشهـای آموزشـی قـرآن در نظـام حاضـر ارائه شـدهاند:
روش هجی(ســنتی یــا مکتبخانـهای) :در ایــن روش بــا هجــی کــردن و تمریــن و تکــرار ،قــرآن آموختــه
میشــود .تصــور بــر ایــن بــود کــه چــون قــرآن از حــروف و حرکات تشــکیل شــده اســت ،اگــر دانشآموزی
حــروف و حــرکات را بشناســد بــا مقــداری تمریــن میتوانــد قــرآن را بخوانــد .در ایــن روش بــه صــدای
حــروف و حــرکات توجهــی نداشــتند .لــذا ،ابتــدا حــروف و ســپس حــرکات را میآموختنــد و بــا هجــی
کــردن کلمــات پیــش میرفتنــد و همیشــه آمــوزش را از جــزء س ـیام قــرآن شــروع میکردند(محمــدی،
 .)1390بــرای مثــال ،عبــارت «قُــل ا َ ُعــو ُذ» بــه ایــن صــورت هجــی میشــود :قــاف و الم پیــش :قــل ،الــف زبــر:
اَ ،عیــن و واو پیــشُ :عــو ،ذال پیــشُ :ذ(ارغوانــی.)1391 ،
روش صوتآمــوزی« :جبــار باغچهبــان» بــرای آمــوزش خــط فارســی بهجــای حرفآمــوزی ،روش
صوتآمــوزی را پیشــنهاد کــرد .از ســال  1330تــا پیــش از روش جدید(بخوانیــم و بنویســیم .)1381 ،روش
ترکیبــی باغچهبــان کــه مبتنــی بــر صوتآمــوزی بــود ،بــرای آموختــن خــط و زبــان فارســی در ایــران معمــول
شــد(منصوری.)1393 ،
روش فرمــان 1و« :2کوکــب پــور رنجبــر» بــا اســتفاده از روش باغچهبــان ،روش فرمــان دادن را طراحــی کرد.
فرمــان دادن ،عین ـاً روش بخــش کــردن اســت و تعــداد فرمانهــا در یــک کلمــه بهانــدازه تعــداد بخشهــای
آن کلمــه اســت .در ایــن روش ،بــا فرمــان یــک ،یــک حــرف بــا یــک حرکــت خوانــده میشــود .درواقــع
یــک صامــت بــا یــک مصــوت ترکیــب میگــردد و بــا فرمــان دو ،صامــت بــا یــک مصــوت خوانده میشــود.
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فرمــان دو هنگامــی داده میشــود کــه بعــد از حــرف حرکـتدار ،حــرف ســاکن و یــا تشــدید باشــد و یــا خود
حــرف تنویــن داشــته باشــد .چهــار حـ َـرف «و-ا-ل-ی» هــرگاه بیعالمــت باشــند ،خوانــده نمیشــوند .بــرای
ََ ُ
َّ َ ً
مثــال«َ :و ْاعَتص ُمـوا ب َ ْ
حبـ ِـل اللـ ِـه ج ِميعــا َول تفَّرقـوا» میشــود(112 :ارغوانــی.)1391 ،
ِ
ِ
روش تفکیــک :ایــن روش بــا روش قبــل چنــدان تفاوتــی نــدارد و بــر بخــش کــردن کلمــه و نوشــتن آیــات
قــرآن بهصــورت تفکیک(بخــش بخــش) تأکیــد دارد(محمــدی 1390 ،بــه نقــل از نــوری موســوی.)1357 ،
روش تقلیـدی :یکـی از متداولتریـن روشهـا در آمـوزش قرائت قـرآن مخصوصا در زمینه صـوت و لحن،
روش تقلیدی میباشـد(منصوری .)1393 ،در این روش به کمک مشـاهده ،تمرین و تکرار ،اعمال خاصی در
انسـان بهتدریـج بهصـورت ملکـه درآمـده و درونـی میشـود و در مباحث قرآنـی و دینی درنهایـت به اصالح
ن روش
نگرش و رفتار انسـان میانجامد(گیوکی و همکاران 1394 ،به نقل از پاپازاده و هاشـمی .)1393 ،از ای 
معمـوالً در سـنین پاییـن مخصوصـاً برای بچههـای قبل از دبسـتان که هنوز تـوان خواندن و نوشـتن و فراگیری
مطالب را ندارند ،بهصورت مسـتقل قابل اسـتفاده اسـت(ارغوانی.)1391 ،
بهکارگیــری ایــن روش حداقــل دو امتیــاز مهــم دارد :اول اینکــه نمونــه کاملــی از رفتــاری کــه قــرار اســت
آموختــه شــود در اختیــار یادگیرنــده قــرار میگیــرد و دوم اینکــه فراگیرنــده نیــازی بــه آزمایش و خطا نــدارد؛
چراکــه سرمشــق کاملــی در اختیــار دارد(فتوحــی 1391 ،بــه نقــل از یغمــا.)1374 ،
معلمــان همــواره بهعنــوان یــک الگــوی قابلاعتمــاد و شــاخص ،موردتوجــه شــاگردان هســتند .از اینجهت،
معلمــان درس قــرآن ،خــود بایــد بــا قواعــد قرائتــی بهصــورت نظــری و عملی آشــنایی داشــته باشــند .همچنین
معلمــان آگاه میتواننــد از دانشآمــوزان ممتــاز کالس کــه تــاوت قابــل قبولــی دارنــد ،بهعنــوان الگــو بــرای
دانشآمــوزان کالس اســتفاده کننــد .اســتفاده از نوارهــای صوتــی و تصویــری اســتادان قــرآن در کالس،
بهخصــوص نوجوانــان و جوانانــی کــه در مســابقات کشــوری و بینالمللــی مقامهایــی را کســب کردهانــد،
نیــز میتوانــد الگــوی خوبــی بــه قرآنآمــوزان معرفــی کند(یزدانــی.)1388 ،
روش شــنیداری(آموزش قــرآن بــه کمــک نــوار صوتــی) :در ســالهای پــس از انقــاب اســامی ،نهادهــای
خودجــوش و خــارج از آموزشوپــرورش رســمی ،ماننــد دارالقرآنهــا ،مهــد قرآنهــا ،بنیــاد شــهید و ...
بــا اســتفاده از نوارهــای قاریــان مشــهور و تمریــن و تکــرار و اســتمرار ،قــرآن را بــا ترتیــل یــا قرائــت تحقیــق
آمــوزش میدهند(محمــدی.)1390 ،
روش قصهگویــی :یکــی از روشهــای یاددهی-یادگیــری کــه به صورتــی اعجازانگیز در ذهن و روح انســان
نفــوذ میکنــد و او را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،قصهگویــی اســت کــه از دیربــاز بهعنــوان ابــزاری مؤثــر
بــرای آمــوزش غیرمســتقیم مفاهیــم گوناگــون ،موردتوجــه و اســتفاده معلمــان و مربیــان بــوده اســت(یزدانی،
 .)1388در ایــن روش ،نمادهــا و قواعــد آمــوزش قــرآن بهصــورت داســتان طراحــی میشــود(ارغوانی،
 .)1391ایــن روش میتوانــد بــه دلیــل نــوع گفتمــان داســتان ،عمــق و ژرفــا ،ســادگی گفتــار و مناســبت
فرهنگــی ،متناســب بــا ســن و ســال افــراد مــورد اســتفاده قــرار گیرد(گیوکــی و همــکاران 1394 ،بــه نقــل از
اکبــری و همــکاران.)1393 ،
روش کنایهای(ســمبل ســازی) :ایــن روش شــباهت زیــادی بــه روش داســتانگویی دارد .در ایــن روش،
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اَحــکام و قواعــد را بهعنــوان ســمبلهایی مثــل دوســتی ،ایثــار و  ...معرفــی میکننــد تــا در ذهــن قرآنآمــوز
بماند(یزدانــی .)1388 ،معرفــی بعضــی از ارزشهــا در ضمــن معرفــی ســمبلها ،جلبتوجــه دانشآمــوزان
بهوســیله ســمبلها ،ایجــاد تنــوع و جاذبــه در کالس درس ،فعــال کــردن ذهــن دانشآمــوز در تطبیــق
ســمبلها بــا کلمــات و فعــال کــردن ذهــن دانشآمــوزان در ســاختن ســمبلهای جدیــد و بالطبــع فراگیــری
بهتــر قواعــد ازجملــه ویژگیهــای روش کنای ـهای اســت(محمدی.)1390 ،
روش قاعــده گویــی :ســهلالوصولترین روش بــرای آمــوزش مطالــب ،بیــان تئوریــک آن اســت .در ایــن
روش ،مطالــب و دروس در قالــب فرمولهــا بیــان شــده و اختصــار ایــن فرمولهــا ،ســبب حفــظ بهتــر آنهــا
میشــود و فراگیــر در برخــورد بــا مــوارد کاربــردی فــورا ً قاعــده را مــورد تطبیــق قــرار داده و آن را اجــرا
مینماید(همــان).
روش بخشخوانــی :در روش بخشخوانــی چنانکــه از اســمش برمیآیــد عبــارت قرآنــی ابتــدا بهصــورت
بخــش بخــش خوانــده میشــود تــا بــا گذشــت زمــان و کســب تواناییهــای الزم بــر ســرعت بخشخوانــی
افــزوده شــود و عمـ ً
ا بــه روانخوانــی تبدیــل گردد.
روش نمایشــی :بــه نمایــش درآوردن اشــیا و پدیدههــای مرتبــط بــا موضــوع آمــوزش ،یکــی از روشهــای
آموزشــی اســت کــه همــواره موردتوجــه معلمــان و مربیــان بــوده اســت .در ایــن روش دانشآمــوزان
مهارتهــا ،مفاهیــم یــا موضوعــات خاصــی را بــا روش نمایــش یــا رســانههای آموزشــی دیــداری و یــا
کاربــردی فرامیگیرنــد و گاهــی نیــز ضمــن مشــاهده از طریــق دسـتکاری رســانههای کاربــردی ،بــه تجربــه
و آزمایــش میپردازنــد و از ایــن راه مفاهیــم و هدفهــای آموزشــی را بهتــر و دقیقتــر میآموزند(یزدانــی،
 1388بــه نقــل از ســرابی .)157 ،در ایــن روش بایــد از مهارتهــای توضیــح و ســخنرانی نیــز اســتفاده
کــرد؛ چراکــه معلــم ابتــدا بایــد هدفهــای آموزشــی را بــه دانشآمــوزان عرضــه کنــد و ســپس بــا نشــان
دادن ابزارهــا و رســانههای دیــداری مرتبــط بــا آن هدفهــا ،دربــاره هرکــدام و نــوع ارتبــاط بــا موضــوع
درس ،در حــد لــزوم بــرای دانشآمــوزان توضیــح دهــد .بــا اســتفاده از ایــنروش هــم میتــوان از طریــق
بهکارگیــری وســایل و پدیدههــای طبیعــی و حقیقــی ،کســب تجربههــای مســتقیم را فراهــم کــرد و هــم
میشــود موضوعهــا و مفاهیمــی را کــه بهصــورت مســتقیم در دســترس و قابلمشــاهده و درک حســی
نیســتند ،از طریــق واســطهها -رســانههای آموزشــی دیــداری و کاربــردی -و کســب تجربههــای غیرمســتقیم
بــه فراگیــران آموخت(یزدانــی.)1388 ،
آمــوزش قــرآن یکــی از معــدود دروســی اســت کــه آمــوزش آن بــه روشهــا و طــرق مختلــف امکانپذیــر
اســت و در آمــوزش آن نمیتــوان تنهــا بــه اســتفاده از یــک یــا دو روش اکتفــا کرد(شــعبانی1382 ،؛
بهرامینســب1391 ،بــه نقــل از زارع و ســلیماننژاد1389 ،؛ پیرایــش مقــدم .)1391 ،بــا توجــه بــه روشهــای
فــوق ،روش قصــه و قاعدهگویــی و اســتفاده از کنایــه و ســمبل نیــز ناظــر بــه اســتفاده از بخــش محتوایــی و
مضمونــی قــرآن کریــم اســت .بــا اینوجــود ،بیشــترین روش استفادهشــده در مــدارس بــرای القــا و تفهیــم
آمــوزش قــرآن ،روش تقلیــدی بــوده و صوتآمــوزی بیشــترین اســتفاده و کاربــرد را در سیســتم آموزشــی
داشــته اســت .بــه ایــن معناکــه دانشآمــوزان بــا اســتماع آیــات الهــی ،شــروع بــه تقلیــد از صــوت و چگونگــی
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صــدا مینمایــد .در ایــن مرحلــه بایــد توجــه داشــت کــه روش هجــی و تبییــن لفظــی واژه پیــش از تقلیــد
جریــان یافتــه ،امــا ایــن در حالــی اســت کــه قرآنآمــوزان بیــش از روشهــای مذکــور بــه اســتفاده از روش
تقلیــدی و شــنیداری پرداختهانــد؛ لــذا بــا اســتناد بــه ایــن اصــل ،شــاید بهتناســب اهــداف گوناگــون آمــوزش
قــرآن اعــم از روخوانــی و روانخوانــی ،درک معنــا و ســبک زندگــی بتــوان از ترکیبــی از شــیوههای فــوق
بــرای آمــوزش قــرآن در مقطــع تحصیلــی ابتدایــی اســتفاده کــرد.
بــر اســاس تحلیــل روشهــای فــوق بایــد اذعــان داشــت در رونــد آموزشــی نظــام حاضــر ســه عنصــر مهــم
چــون معلــم ،دانشآمــوز و درنهایــت محتــوا و دروس آموزشــی(درس قــرآن) جریــان داشــته کــه هریــک از
آنهــا ناظــر بــه شــرایط و هنجارهایــی چــون تلفــظ صحیح لغــات ،توجــه و بااهمیت تلقــی نمــودن درس قرآن
در حیطــه خانــواده و شــرکت مســتمر در کالسهــای آموزشــی توســط دانشآمــوزان و  ...بــوده اســت؛ لــذا
آسیبشناســی ســه عنصــر فــوق موجــب وصــول بــه نتایــج ســودمندی در زمینــه شناســایی عوامــل داخــل در
رونــد آموزشــی میشــود.
متناســب نبــودن اهــداف آمــوزش قــرآن بــا ویژگیهــا ،نیازهــا و تواناییهــای دانشآمــوزان ،هماهنــگ و
همســو نبــودن اهــداف آمــوزش قــرآن در مقطــع تحصیلــی ابتدایــی ،بیتوجهــی بــه اهــداف کاربردیتــر و
عمیقتــر مثــل انــس بــا قــرآن و درک مضامیــن ،مشــخص نبــودن رویکــرد آموزشوپــرورش بــرای تدویــن
اهــداف آمــوزش قــرآن ،روشــن و مشــخص نبــودن اهــداف آمــوزش قــرآن در مقطــع تحصیلی ابتدایــی ،عدم
تناســب اهــداف آمــوزش قــرآن در آموزشوپــرورش بــا اهــداف آمــوزش قــرآن در دیــن اســام و نادیــده
گرفتــن حفــظ قــرآن و عالقهمنــد کــردن دانشآمــوزان بــه آن بهعنــوان هدفــی بــرای آمــوزش قــرآن در
مقطــع تحصیلــی ابتدایــی از آســیبهای وارده بــهنظــام آموزشــی حاضــر اســت کــه در نظر نگرفتــن هریک از
عوامــل فــوق تأثیــرات قابلتوجهــی در ادامــه رونــد آمــوزش قــرآن در مقاطــع باالتــر میگــردد .اهمیــت ایــن
مهــم زمانــی دوچنــدان میشــود کــه کمرنــگ شــدن قــرآن در مقاطــع تحصیلــی باالتــر چــون دبیرســتان و
تحصیــات عالــی موردتوجــه قــرار گیــرد.
 .5نتیجهگیری
سـازمانها در داشـتن اهـداف ،برنامههـا و منابعـی کـه تحقـق اهداف را میسـر سـازد و مدیـران و رهبرانی که
آنهـا را هدایـت نمایـد مشـابه هسـتند .همـه سـازمانها در ارتبـاط متقابـل و تعاملـی پویـا وظایـف خـود را در
جامعـه انجـام میدهند تا جامعه روند تکامل و پیشـرفت خود را بپیمایـد .درعینحال سـازمانها دارای اهداف،
سـاختار و کارکردهـای متفاوتـی هسـتند که باعـث تمایز آنها میشـود .یکی از سـازمانهای مهـم و مؤثر در
جهـان امـروز سـازمانهای آموزشـی بهویـژه نظـام آموزشوپـرورش اسـت کـه تأثیـر بـس شـگرفی در آینده
اجتمـاع ایفـا مینماید .موضوع اصلی و محور اساسـی این نظـام ،دانشآموز و کیفیت آموزش قرآنی اوسـت.
لـذا مهمتریـن و دشـوارترین مسـأله مرتبط بـا دانشآموز ،تعلیم و تربیـت قرآنی وی در دو شـاخه لفظ و محتوا
اسـت .مقولهی بسـیار مهمی که سـایر سازمانها نسـبت به آن چندان مسـئولیتی را پذیرا نیستند و این مسئولیت
خطیر را به سـازما ن آموزشـی واگذار مینمایند(کریمی و سـلیمی.)1394 ،
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بــر ایــن اســاس ،ایــن مهــم نشــان از اهمیــت و جایــگاه ایــن نظــام دارد بهطوریکــه همــگان معتقدنــد
کشــورهای پیشــگام در توســعه اجتماعــی و اقتصــادی مســیری جــز ارتقایــی بهــرهوری در نظــام
آموزشــی(آموزشوپرورش) را نپیمودنــد؛ بنابرایــن اســتفاده از فوایــد حاصــل از ارتقــای بهــرهوری در نظــام
آموزشــی نقــش بســیار مهمــی در رشــد هــر کشــوری دارد.
در ایــن راســتا افزایــش بهــرهوری در نظــام آموزشوپــرورش همچــون تمامــی ســازمانها مســتلزم شــناخت
کافــی از عوامــل مؤثــری کــه در رســیدن ســازمان بــه اهــداف خــود دخالــت دارنــد ،کــه ایــن عوامــل در
آموزشوپــرورش از منابــع مختلفــی ناشــی میشــود ،گاه از بیــرون ســازمان چــون خانــواده و یــا والدیــن،
جامعــه بــوده و گاه در داخــل ســازمان .ایــن در صورتــی اســت کــه بیشــترین تأثیــر از درون خــود ســازمان و
عوامــل آن ناشــی میشــود ،عواملــی چــون ،سیاس ـتگذاران و سیاس ـتگذاریهای آموزشــی ،برنامهریــزی
آموزشــی و درســی ،معلمــان ،دانشآمــوزان ،مدیــران و روشهایــی کــه بــرای آمــوزش عمومــی قــرآن بــه
دانشآمــوزان اتخــاذ میشــود را در برمیگیــرد؛ لــذا از میــان روشهــای مورداســتفاده در نظــام آمــوزش
عمومــی قــرآن در آموزشوپــرورش روش تقلیــدی و شــنیداری بیشــترین اســتفاده را داشــته کــه ایــن شــیوه
اغلــب بــدون در نظــر گرفتــن اصــول اصلــی کــه در روش قرآنــی و ســنتی پیامبــر بــوده اعمــال شــده اســت.
از ایـنرو قرآنآمــوزان در نظــام آموزشــی پــس از اتمــام تحصیــل قابلیــت ادای لفظــی کلمــات را خالــی از
قــدرت تدبــر ،درک از مفاهیــم قــرآن و ...خواهنــد داشــت .ایــن در حالــی اســت کــه در روش قرآنــی مرحلــه
تــاوت و قرائــت قــرآن مقدم ـهای بــرای وصــول بــه تدبــر قــرآن و درنهایــت کاربــردی نمــودن مضامیــن و
فرمانهــا الهــی در زندگــی افــراد اســت.
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چکیده
الگــوی توســعه اقتصــادی غــرب همچــون مدینــه فاضلــه قــرن حاضــر ،توجــه کشــورهای کمتر توســعهیافته
را بــه خــود معطــوف داشــته ،امــا پیادهســازی آن در بســیاری از کشــورها پیامدهــا و تعارضهایــی چــون
شــکاف طبقاتــی ،بیعدالتــی و زوال ارزشهــا را در پــی داشــته اســت و موجــب خیــزش ســؤاالتی پیرامــون
نســبت عدالــت و توســعه شــده اســت .در ایــن تحقیــق پــس از بررســی مفهــوم توســعه و عدالــت اقتصــادی در
قــرآن کریــم ،مشــخص شــد کــه ایــن دو مفهــوم انطبــاق زیــادی بــر یکدیگــر دارد و در واقــع میتــوان گفــت
کــه توســعهیافتگی همــان راهیابــی بهســوی عدالــت اجتماعــی اســت و هــر دو در الگــوی رفتاری خلیفــه الهی
بــه وحــدت میرســند .عدالــت و توســعه ،هــر دو هــدف نهایــی اقتصــاد اســامی و زمینهســاز یکدیگــر هســتند
و بــدون هــم کارایــی ندارنــد .همچنیــن عدالــت اقتصــادی در محورهــای بهــرهوری از منابــع و فرصتهــا،
توســعه انســانی ،جریــان تولیــد و مصــرف ،عرصــه معامــات و بازتوزیــع ،افزایش امنیــت و اعتماد اقتصــادی و
بازدهــی مضاعــف بــر یکدیگــر اثــر مــی گذارنــد.
کلیدواژه :توسعه اقتصادی ،عدالت ،نسبت توسعه و عدالت ،عدالت اقتصادی در قرآن.
.1نویسنده مسئولmp.iqna@gmail.com :
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 .1مقدمه
توســعهیافتگی ،همچــون مدینــه فاضلــه در عصــر کنونــی تمــام تالشهــای دولتهــا را بــه خــود معطــوف
داشــته تــا هــر روز خــود را بــه آن نزدیکتــر ســازند و شــباهت بیشــتری بــا جوامــع توســعهیافته پیــدا کننــد.
امــا ناکامــی بیشــتر کشــورهای توســعهیافته در دسـتیابی بــه توســعه و بــروز پیامدهایــی از قبیــل شــکافهای
طبقاتــی ،فســاد ،بیعدالتــی ،زوال ارزشهــای انســانی ،تعارضــات فرهنگــی و کاهــش معنویــت موجــب طرح
نظریــات جدیــد و اختالفــی در عرصــه توســعه شــد.
از جملــه ایــن تفاوتهــا ،مقولــه عدالــت اســت کــه نــه تنهــا برجســتهترین بعــد هنجــاری اقتصــاد و فلســفه
اســت ،بلکــه موضــوع محــوری حقــوق و اخــاق ،دغدغــه بــزرگ سیاســت و مناقشــه اصلــی جامعهشناســی
اســت (کولــم ،1996 ،ص .)4بازخوانــی تاریــخ توســعه در جهــان نشــان میدهــد کــه ایــن مفهــوم تــا اوایــل
دهــه  1970معــادل رشــد فیزیــک و انباشــت ســرمایه بــود ،امــا از آن زمــان بــه بعــد عوامــل غیرکمــی در تحلیل
توســعه داخــل شــد و برابــری و رشــد در اهــداف توســعه بــه یکدیگــر ملحــق شــدند.
بخــش عمــده تحقیقــات در دهــه هفتــاد ،دربرگیرنــده شــرح پنــج هــدف اساســی شــامل رشــد ،برابــری،
دموکراســی ،ثبــات و اســتقالل داخلــی در توســعه بودنــد؛ هانتینگتــون ( )1994در مقالــه اهــداف توســعه
مجموعــه برداشــت هــا را در ســه رویکــرد خالصــه میکنــد -1 :نظریههــای ســازشپذیری کــه معتقــد بودنــد
اجــزای متعــدد جامعــه در فرآینــد نوســازی بــا یکدیگــر مرتبــط شــده و از ســنتی بــه مــدرن تغییــر مییابنــد.
از ایـنرو همــه اهــداف بــا یکدیگــر هماهنــگ و قابــل وصــول هســتند -2 .نظریههــای اختــاف کــه بیشــتر
جریــان سوسیالیســتی بودنــد و ایــن اهــداف را ،بــه ویــژه عدالــت بــا توســعه را قابــل جمــع نمیدانســتند-3 .
سیاســت تلفیقــی کــه تــاش داشــتند بیــن دو یــا چنــد هــدف از اهــداف توســعه حرکــت کننــد؛ اگــر چــه در
زمینــه تقــدم اهــداف نیــز وحــدت نظــر وجــود نداشــت (هانتیگتــون ،1994 ،بــه نقــل از منصورنــژاد و زمانــی
محجــوب ،1392 ،صــص.)10-8
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بــا گــذر زمــان و بــروز پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی توســعه ،بــه ویــژه ظهــور اقتصاد توســعه در دهــه ،90
انتقــادات نســبت بــه عــدم لحاظکــرد مقــوالت اجتماعی در توســعه ،از جملــه عدالــت ،افزایش یافت .بســیاری
از اقتصاددانــان اذعــان کردنــد کــه رویــه عــادی در اقتصــاد نئوکالســیک به افزایــش فاصله طبقاتــی ثروتمندن
میانجامــد .پروفســور لســتر تــارو ،اقتصــاد اقتصاد دانشــگاه هــاروارد مینویســد« :نظــام ســرمایهداری در جانب
تولیــد ،نابرابریهــای عمــدهای در میــزان درآمــد و ثــروت ایجــاد میکنــد» (یاســپرس ،1362 ،ص.)277
نتیجــه آن شــد کــه دیدگاههــای متفاوتــی ذیــل ارتبــاط دو مفهــوم توســعه و عدالــت شــکل گرفــت؛
برخــی ملــزم بــه تبایــن ایــن دو مفهــوم و برخــی بــه گون ـهای تعامــل متقابــل معتقــد شــدند؛ بــه نحــوی کــه
توســعه و عدالــت قربانــی یکدیگــر نشــود .البتــه رویــه اجرایــی عدالــت ،اولویــت دوم پــس از رشــد اقتصــادی
قــرار گرفــت .اقتصــاد متعــارف بهرغــم داشــتن رویکــرد ســکوالر در حــل مســائل ،نظــام بــازار را بسترســاز
تخصیــص عادالنــه میدانــد (چپــرا .)265 ،1383 ،امــا در عمــل آنچــه اتفــاق مــی افتــد ،فاصلــه طبقاتــی فزاینده
و «لــه شــدن طبقــات ضعیــف در زیــر چرخهــای توســعه» اســت (رک .ســلیمانی.)1388 ،
توســعه اقتصــادی در اســام مبتنــی بــر مبانــی و ارزشهــای وحیانــی اســت کــه علیرغــم وجــود اشــتراکاتی
بــا فرآینــد توســعه در غــرب ،بهجهــت تفــاوت در مبانــی ،فرهنــگ و اهــداف ،مســیری مجــزا میپیمایــد.
مهمتریــن هــدف نظــام اقتصــادی اســام ،توســعه اقتصــادی عادالنــه اســت تــا عالوه بــر رشــد پایــدار ،بینیازی
تمــام آحــاد جامعــه امکانپذیــر شــود.
 .2مفهوم شناسی
در ایــن پژوهــش ،پــس از تعریــف مفاهیــم اولیــه ،بــه بازشناســی مفهــوم توســعه و عدالــت از منظــر قرآنــی
پرداختــه شــده و نســبت میــان آندو تبییــن میگــردد .در ایــن راســتا ،ذکــر پیشــینه مطالعــات متقــدم و متأخــر
در دو محــور عدالــت و توســعه میتوانــد بــا افزایــش دیــد بــه دامنــه بحــث ،نســبت ایــن دو مؤلفــه را در پرتــو
مضامیــن قرآنــی روش ـنتر نمایــد.
 .1-2عدالت
بنــا بــر فرمایــش امیرالمؤمنیــن (ع) ،عدالــت محکمتریــن اســاس در نظــام اجتماعــی اســت« :العــدل اقــوی
(مجلســی،
اســاس» (آمــدی ،1389 ،ج ،3ص )374کــه قــوام عالــم بــر آن مبتنــی اســت« :اســاس به قــوام العالم»
َْ ْ
صَ .)83رســول اکــرم (ص) نیــز عــدل را رکــن حقایــق عالــم معرفــی نمــوده اســت«ِ :بالعــد ِل
 ،1368ج،78
َّ َ َ ُ َ ْ ْ ُ
َ َ
ـت الســماوات و الرض» (فیــض کاشــانی ،1416 ،ج ،2ص.)638
قامـ ِ
بــه بیــان شــهید مطهــری ،در قــرآن از توحیــد تــا معــاد ،از نبــوت گرفتــه تــا امامــت و زعامــت ،و از آرمانهای
فــردی گرفتــه تــا اهــداف اجتماعــی ،همــه بــر محــور عــدل اســتوار شــده اســت .عــدل در قــرآن ،هـمدوش
توحیــد ،رکــن معــاد ،هــدف تشــریع نبــوت ،فلســفه زعامــت و امامــت ،معیــار کمــال فــردی و مقیاس ســامت
اجتماعــی اســت (مطهــری ،1385 ،ص .)61امــا در مقــام تعریــف ،هــر علمــی و هــر عالمــی بــر مبنــای مشــرب
خــود بــه بیــان مفهــوم عــدل پرداختــه اســت (طباطبایــی ،1382 ،ج ،6ص.)204
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 .1-1-2پیشینه بررسی عدالت اقتصادی
ً
در بررســی پیشــینه عدالــت اقتصــادی ،کمتــر نــام اقتصاددانــان بــه چشــم میخــورد و عمدتـا آرای فیلســوفان
اســت .زیــرا عدالــت در زمــره مهمتریــن بخشهــای اقتصــاد هنجــاری اســت .تنهــا در ســده نخســت تولــد
دانــش اقتصــاد ،اقتصاددانــان دســتی بــر اخــاق ،فلســفه و سیاســت داشــتند و علــم اقتصــاد کنونــی بــرای آن
اســتداللی نــدارد و آن را از مبانــی فلســفه اجتمــاع عاریــت گرفتــه اســت(خاندوزی ،1390 ،ص.)120
عدالــت در تمــدن یونانــی در محــدوده فضایــل اخالقــی و ذیــل پرســش «کــدام هــدف بــرای انســان خیــر
واقعــی بههمــراه مـیآورد؟» بــود .ولــی در تئوریهــای مــدرن در ســیطره آزادی فــردی معنــا مییابــد کــه در
پــی پاســخ بــه ســؤال «کــدام رفتارهــا بــرای هــر انســان مجــاز اســت؟» اســت.
بــه بــاور راولــز ،نویســندگان عصــر مــدرن کمتــر دربــاره خــوب یــا بــد بــودن رفتارهــا اختالفنظــر دارنــد
و تمایــز مکاتــب آنهــا بــر ســر محــوری اســت کــه حقــوق و تکالیــف را تعییــن میکنــد .وی ســپس چهــار
ســنت فلســفه اخــاق مــدرن را از هــم تمایــز میدهــد :حقــوق طبیعــی (الک) ،احساســات اخالقــی (هیــوم)،
شــهود عقالیــی (کالرک) و ســنت آلمانــی (کانــت و هــگل) (.)Rawls, 2000, pp2-10
بنابرایــن صحبــت از عدالــت اقتصــادی در عصــر جدیــد یــا بــه نظریــه حــق و فرصتهــای برابــر ختــم
میشــود و یــا بــه تئــوری عدالــت توزیعــی .البتــه در انتهــای قــرن بیســتم بــر همگرایــی بیــن ایــن نظریــات
افــزوده شــده اســت .همچنیــن نظریــات اخیــر عدالــت گرایــش زیــادی بــه اقتصــاد یافتهانــد و بــه تعبیر یکــی از
دانشــمندان ،عقــل فلســفی در جســم اقتصــادی هســتند (.)Kolm, 1996, p3
تمــام نظریــات عصــر مــدرن برخاســته از مبانــی جهانشناســی و انسانشناســی عصــر جدیــد هســتد و بــر
تعریــف غای ـتزدا ،اومانیســتی و ســکوالر از عــدل اجتماعــی توافــق دارنــد .هیــچ مرجعــی بیــرون از انســان
و هیــچ مقصــدی بیــرون از رفــاه را بــرای ترســیم عدالــت بــه رســمیت نمیشناســند .بنابرایــن آشــنایی بــا ایــن
نظریــات اگــر چــه نــکات آموزنــدهای دارد ،امــا جــدا از تشــتت رویکردهــا ،اعتبــار آنهــا بــرای تدبیــر امــور
مســلمین قطع ـاً محــل تردیــد اســت(خاندوزی ،1390 ،ص.)124-120
 .1-1-1-2نظرات حکمای مسلمان
مســکویه در تهذیــب االخــاق ،غزالــی در میــزان العمل و ابنســینا در شــفا دیدگاهی شــبه ارســطویی درباره
عدالــت دارنــد و آن را حــد وســط بیــن افــراط و تفریــط در هــر امــر میشــمارند (موحــد ،1381 ،ص.)102
گرچــه غیــر از فارابــی و خواجــه نصیــر ،حکمــای فراوانــی دربــاره عــدل ســخن گفتهانــد ،امــا تفــاوت چندانی
بــا نظریــات اینــان نــدارد .تلقــی رایــج آنــان از عدالــت ،تلقــی اخالقــی بــوده و ردپایــی از عــدل بــه عنــوان
پدیــدهای اجتماعــی بــه چشــم نمیخــورد .شــاید عــدم تتبــع از ماهیــت عــدل و شــناخت قواعــد عادالنــه
در اندیشــه حکمــای مســلمان ،بــه خاطــر اعتقــاد بــه عادالنــه بــودن شــریعت و پرســش از چگونگــی تحقــق
سیاس ـتهای شــرع باشــد (خانــدوزی ،1390 ،صــص.)120-115
در میــان معاصــران ،ســید قطــب بــه واکاوی عدالــت اجتماعــی از منظــر اســام میپــردازد و پایههــای آن
را آزادی درونــی ،مســاوات انســانی و تکافــل اجتماعــی برمیشــمرد (قطــب ،1379 ،ص .)92البتــه نظریــه وی
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جمعبنــدی ســادهای از چارچــوب فقهــی اســامی و تبیینــی غیرسیســتمی اســت.
در ایــن بــاب ،بهطــور کلــی دو رویکــرد عمــده تــوازن محــور و حقــوق محــور مطــرح شــده اســت .شــهید
صــدر در رویکــرد نخســت قــرار میگیــرد .وی در جلــد نخســت اقتصادنــا ،ســه اصــل عدالــت اجتماعــی،
مالکیــت مختلــط و آزادی اقتصــادی را بــرای اقتصــاد اســامی برمیشــمرد (صــدر ،1350 ،ص .)365امــا در
موضعــی دیگــر عدالــت را حــد فاصــل علــم اقتصــاد و مکتــب اقتصــادی معرفــی میکنــد و مالیکــت و آزادی
را جــزء آن برمیشــمرد .وی بــر ایــن بــاور اســت کــه تفســیر عدالــت در اســام ،بــه جــای آنکــه انتزاعــی و باز
باشــد ،انضمامــی و واقعیتــی زنــده اســت (اخــوان کاظمــی ،1386 ،ص )22و ســازوکارهای مشــخص اســامی
بــرای تحقــق آن درنظــر گرفتــه شــده کــه بیشــتر ناظــر بــه حــوزه توزیــع اســت.
عدالــت اجتماعــی نیــز بــه نوبــه خــود دارای دو اصــل عمومــی تکافــل اجتماعــی و تــوازن اجتماعــی
اســت(صدر ،1350 ،ص .)364وی مســئولیت متقابــل اجتماعــی افــراد جامعــه نســبت بــه یکدیگــر ،در حــدود
ظرفیــت ،توانایــی و امکانــات را تکافــل اجتماعــی میدانــد .وضــع صدقــات ،خمــس ،زکات بــرای آن اســت
کــه افــراد جامعــه در تأمیــن نیازهــای ضــروری یکدیگــر مــورد بازخواســت قــرار خواهنــد گرفــت (صــدر،
 ،1357ص.)322
بــر مبنــای تــوازن اجتماعــی ،تفاوتهــای اقتصــادی میــان افــراد بــه رســمیت شــناخته میشــود و افــراد بــه
مقــدار ســرمایه و امکانــات میتواننــد متناســب بــا مقتضیــات روز ،از مزایــای زندگی برخــوردار شــوند .جناب
حکیمــی نیــز بــه جــای اجتهــاد فقهــی بــا روش تفســیر آیــات و روایــات ،همیــن رویکــرد تــوازن را پیــش
میبــرد .البتــه وی در وضــع حقــوق ،فرصــت مداخلــه بیشــتری بــه اخــاق میدهــد و بهنوعــی ،مــرز اخــاق
و نظــام حکومتــی را خلــط مــی کنــد (حکیمــی ،1376 ،ج ،6ص.)153
نظریــه شــهید مطهــری در رویکــرد حقــوق محــور قــرار میگیــرد کــه بــر حقــوق طبیعــی و فطــری انســانها
پــای میفشــرد .برخــورد مســاوی بــا اســتحقاقهای مســاوی و در مقابــل ،قانــون و فرصتهــا و امکانــات
عمومــی ،از لــوازم رســیدن افــراد بــه حــق خویــش اســت .رعایــت حقــوق و شایســتگیهای افــراد ،در واقــع
ِّ
ٍّ َّ
همــان «اعطـ ُـاء کل ذی حــق حقــه» اســت (مطهــری ،1361 ،ص88؛ خانــدوزی ،1390 ،صــص.)114-108
 .2-1-1-2تحقیقات معاصر
از بین تحقیقات مرتبط به مبانی اسالمی عدالت ،به موارد زیر اشاره میشود:
نظــری ( )1383در تحقیــق خــود نتیجــه میگیــرد منشــأ تمایــز دیــدگاه اســام بــا نظریــات دیگر در ســه نکته:
«رابطــه تــازم میــان عدالــت و حــق»« ،عــدم واگــذاری کلیــات حقــوق متقابــل حاکمیــت و ملت بــه رأی یک
فــرد» و «از بیــن بــردن زمینههــای رانتخــواری بــرای تحقــق عدالــت اقتصــادی» میبینــد.
رســتمی( )1383اثبــات میکنــد کــه عدالــت حقیقتــی ثابــت و حاکــم بــر کل خلقــت اســت و وظیفــه انســان
کشــف آن و برقــرار ســاختن نظامهــای رفتــاری بــر اصــول آن اســت .وی بــا تکیــه بــر مفاهیــم مالکیــت و
اســتعدادها ،بــه تبییــن ویژگیهــای نظریــه عدالــت اقتصــادی میپــردازد .یوســفی ( )1384معتقــد اســت
عدالــت اقتصــادی ،بــه معنــای مراعــات حقــوق اقتصــادی در حــوزه رفتارهــا و روابــط اقتصــادی اســت.
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نبــوی ( )1385بــا تأکیــد بــر تبییــن حــق هــر چیــز در حکمــت الهــی ،بیــان میکنــد کــه حــق طبیعــت
بهرهبــرداری صحیــح و عــدم تخریــب ،حــق امــوال بهــره بــرداری صحیــح و کارا ،حــق جامعــه رفتــار طبــق
حقــوق متقابــل و قرارگیــری در جــای شایســته اســت .ســبحانی ( )1389معتقــد اســت کــه عدالــت بــا اصــول
اقتصــاد بــازار رقابتــی در عرصــه اقتصــاد پــی گرفتــه مــی شــود و اخــاق رفتــاری در عرصههــای مختلــف
تولیــد ،مصــرف و توزیــع حاکمیــت دارد.
رجایــی و معلمــی ( )1390بــرای تدویــن شــاخصهای عدالــت اقتصــادی اســام ،چهــار معنــای عدالــت:
تســاوی ،دادن حــق بــه صاحبــان حــق ،تــوازن و اعتــدال و قلمروهــای آن را تفکیــک میکننــد .بــر اســاس
ایــن تحقیــق ،معیــار عدالــت در توزیــع فرصتهــا «مســاوات» ،و در توزیــع کارکــردی «اســتحقاقی ســهمی بــا
تراضــی» ،و در توزیــع درآمــد و ثــروت «تــوازن» اســت.
رنجبــر و نجاتــی ( )1392صرفــاً بــه بررســی مفهــوم عــدل و مترادفــات آن در قــرآن کریــم میپــردازد.
پورمــوال و همــکاران( )1394نیــز واژه عــدل را در دســتگاه معناشــاختی قــرآن بــر مــدل ایزوتســو معناشناســی
میکنــد و نســبت آن بــا برخــی مفاهیــم اخالقــی و دینــی از قبیــل قســط ،حــق ،ایمــان ،علــم ،صــدق و تقــوی
را تبییــن مینمایــد.
خانــدوزی ( )1394در رویکــردی جامــع در بخــش نخســت کتــاب «مدینــه عادلــه» ،نظریــات اندیشــمدان
پیشــامدرن ،رویکردهــای مــدرن و اندیشــه مســلمان معاصــر را بررســی میکنــد .در بخــش دوم نیــز موضوعــی
را در ســه محــور نگــرش عــام قــرآن بــه عدالــت ،عدالــت اقتصــادی در قــرآن و تکمیــل نظریــه عدالــت
اقتصــادی پیگیــری میکنــد.
 .2-1-2معنای لغوی عدل
راغــب بــا رویکــرد توزیعــی ،عــدل را بــه معنــای مســاوات و توزیــع بهانــدازه و برابــر گرفتــه اســت« :العدالــۀ
لفــظ یقتضــی معنــی المســاواۀ ،فالعــدل هــو التقســیط علــی ســواء» (راغــب ،مــاده عــدل) .جــزا و پــاداش از
دیگــر مفاهیــم ذیــل واژه عــدل اســت .برخــی دیگــر در تعریــف کلــی ،عــدل را هــر آن چیــزی کــه فطــرت
انســان حکــم بــه راســت بــودن آن مینمایــد ،تعریــف کردهانــد (ابــن منظــور ،مــاده عــدل) .میتــوان در یــک
جمعبنــدی گفــت :واژه «عــدل» در معنــای لغــوی ،بــه معنــای میانــداری بیــن افــراط و تفریــط اســت .بــه گونــه
ای کــه در آن هیــچ نقصــان یــا زیادتــی نباشــد (مصطفــوی ،1368 ،ج ،8ص )55و در نقطــه مقابــل جــور یــا
ســتم قــرار میگیــرد.
 .3-1-2تعریف اصطالحی
در بیـن تعاریـف متعـدد ،بهتریـن تعریف عدل ،بیـان امیرالمؤمنین (ع) اسـت کـه« :هر چیز در جـای خودش
قـرار بگیـرد و هـر ذی حقـی به حق خود برسـد» (نهج البالغه ،حکمـت .)231بنابر این تعریف ،بـرای عدل می
تـوان دو مفهـوم خـاص و عـام در نظر گرفت :یکی رعایت حقوق دیگران و دیگـری انجام دادن کار حکیمانه
کـه رعایـت حقوق دیگـران هم از مصادیق آن میباشـد (مصباح یـزدی ،1374 ،ص.)193
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برحسـب کاربـرد عدالـت اقتصـادی در متون اسلامی ،میتوان چهار معنـای :تسـاوی ،دادن حق هر صاحب
حـق بـه آن ،عـدم تفـاوت فاحـش درآمـدی و اعتدال را اسـتخراج کـرد .ولی تمامـی آن و حتـی معنای مطلق
ُ ِّ
ٍّ َّ
«اعطـاء کل ذی حـق حقه» گرفـت (رجایی و معلمـی ،1390 ،ص.)12
عدالـت را میتـوان بـه مفهوم
عالمــه طباطبایــی حقیقــت عدالــت را برپــا داشــتن مســاوات و برقــراری موازنــه میــان امــور بیــان میکنــد،
بهگونــه ای کــه هــر چیــز ،ســهم مــورد اســتحقاق خــود را داشــته باشــد و افــراد در همــه امــور ،در مــورد
اســتحقاق خویــش متســاوی گردنــد (طباطبایــی ،1382 ،ج ،2ص .)35ایشــان جــای دیگــری تعریفــی مشــابه
بــرای عدالــت مـیآورد« :و هــی اعطــاء کل ذی حــق مــن ال ُقــوی حقــه و وضعــه فــی موضعــه الــذی ینبغــی له»
(همــان ،ص.)371
 .4-1-2معناشناسی عدالت در قرآن
رســیدن بــه معنــای روشــنی از مفهــوم عــدل در دســتگاه معناشناســی قــرآن ،نیازمنــد واکاوی بافتهــای
کاربــردی ایــن واژه اســت .در مجمــوع ،معانــی نســبی واژه عــدل از مفاهیــم بــه دســت آمــده ،حــوزه معنایــی
آن را در نظــام معنایــی قــرآن مشــخص مــی کنــد .در نظــام معنایــی قــرآن ،عــدل بــا برخــی از مفاهیــم دینــی
و اخالقــی از جملــه قســط ،ظلــم ،حــق ،ایمــان ،علــم ،صــدق و تقــوی ارتبــاط عمیقــی دارد .بــا بررســی ایــن
حوزههــای معنایــی ،مفهــوم اصلــی واژه عــدل میانــداری بیــن افــراط و تفریــط یــا همــان «حــق محوری» اســت
(پورمــوال و همــکاران ،1394 ،صــص .)21-6البتــه عدالــت اقتصــادی بــا واژگان بیشــتری از جملــه شــکر ،مال،
معیشــت ،رزق ،غنــی و فقــر ارتبــاط مییابــد.
عالمــه طباطبایــی بــا اســتنادات روایــی ،بهتریــن معنــا بــرای شــکر را «وضــع النعمــه فــی موضعــه» ،یعنــی
اســتفاده از نعمــت در جایــگاه درســت خــود میدانــد (طباطبایــی ،1382 ،ج ،12ص .)34تشــابه معنــای شــکر با
عــدل در ســیاق قــرآن و روایــات بــه شــکلی اســت کــه شــکر شــعبهای از عــدل خواهــد بــود .غالــب مفســران
«قســط» را بــه عــدل تفســیر کردهانــد (طباطبایــی ،1382 ،ج ،5ص .)341امــا تفاوتهایــی نیــز بــرای آن ذکــر
شــده اســت .برخــی عدالــت در پرداخــت حــق دیگــران (نقطــه مقابــل ظلــم) ،ولــی قســط را نــدادن حــق یــک
شــخص بــه دیگــری (مقابــل دادن حــق بــه فــرد دیگــر) دانســتهاند (مــکارم شــیرزای ،1374 ،ج ،6ص.)143
برخــی عدالــت را مربــوط بــه مقــام داوری و قســط را عمــل و اجــر گرفتهانــد (مهــدوی کنــی ،بــه نقــل رجایــی
و معلمــی ،1390 ،ص .)11بــا توجــه بــه کاربردهــای قســط میتــوان آن را در معنــای مراعــات حقــوق انســانی،
اخــص از عــدل دانســت.
 .5-1-2عدالت اقتصادی
بنــا بــر تعریــف عــدل ،عدالــت اقتصــادی وضــع بایســته انــواع حقــوق اقتصــادی در جامعــه اســت کــه شــامل
دو دســته حقــوق انســانی و غیرانســانی میشــود .از ایــن رو در عدالــت اقتصــادی اســام ،دغدغــه اصلــی ،دیگر
کارایــی تولیــد (شــبیه نظــام ســرمایهداری) یــا برابــری توزیعــی (شــبیه کمونیســم) نیســت .بلکــه مســأله شــیوه
مواجهــه صحیــح بــا منابــع انســانی و غیرانســانی بــر پایــه مفهــوم حــق اســت .زیــرا عدالــت اقتصــادی در حــوزه
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منابــع انســانی بــه دو عرصــه توزیع (داد و ســتد در بــازار کار ،محصــوالت و ســرمایه) و بازتوزیــع (ارث ،یارانه،
انفــاق ،زکات ،خمــس و  )...و در عرصــه منابــع غیرانســانی کــه شــامل امــوال و منابع اســت ،بــه دو بخش تولید
(بهرهبــرداری) و مصــرف (اســتفاده نهایــی) قابــل تقســیم اســت (خانــدوزی ،1390 ،صــص.)252-233
در عدالــت اســامی تمامــی منابــع بالقــوه کــه به ما امــکان و فرصــت بهرهگیــری میدهنــد ،دارای حقوقی در
نحــوه مواجهــه انســان بــا آنهــا هســتند .دامنــه منابــع شــامل :منابــع طبیعــی (دریا و جنــگل) ،امــوال (ســرمایههای
اقتصــادی) و منابعــی از جنــس قــوه (امــکان هــا ،اســتعدادها و فرصتهــا) اســت کــه مواجهــه ناصحیــح بــا آنها
در زبــان قــرآن بــا کفران بیان شــده اســت (همــان ،صــص.)317-295
َ ُ َ َّ ُ ْ
ـاس ِبال ِق ْســط» (حدید)25/
ـع و رفع فقــر را از آیــات شــریفه ِ«ليقــوم النـ
اصــل
شــهید صــدر دو
اساسـ ْ َ
ـی ْ در توزی ْـ ُ
َ
َ ُ َ ُ َ ً
َ
َ
ْ
ْ
يــاء ِمنكم»(حشــر )7/اســتخراج میکنــد .قــرآن بــا احتــرام بــه مالکیــت
و «كــ ْي ال يكــون دولــة بيــن الغِن ِ
خصوصــی ،از تــداول ثــروت بیــن اغنیــاء ممانعــت کــرده و اجــازه نمیدهــد تــا عــده محــدودی ،حتــی بــه
واســطه قــدرت و ابتــکار خــود ،از ثــروت نجومــی برخــوردار گردنــد و تعــداد زیــادی محــروم بمانند .بســیاری
از متــون اقتصــاد اســامی ،تــوازن و عــدم فاصلــه طبقــات را از ارکان عدالــت اقتصــادی دانســتهاند (صــدر،
 ،1382ص.)673
البتــه از طبیعــت احــکام شــرعی همچــون :ممنوعیت کنز(توبــه )34/و تحریــم ربا (بقــره ،)278/آیــات مربوط
بــه ارث و حــق قانونگــذاری حکومــت نیــز میتــوان فهیمــد کــه در نظــام اقتصــادی اســام ،تــوازن اجتماعــی
ضــرورت دارد (رجایــی و معلمــی ،1390 ،ص .)16از ایــن رو عدالــت اقتصــادی در بســتر اقتصــاد اســامی باید
از طریـ َـق احــکام الــزامآور اقتصْــادی محقــق شــود .بیــان صریــح از حــق فقــرا در امــوال اغنیــاء در آیــه شــریفه
ْ
َ ٌّ
ي أ ْمو ِال ِهـ ْـم حــق ِل َّلسـ ِـائ ِل َو ال َمحـُـر ِوم» (ذاریــات ،)19/مــوارد متعــدد امــر بــه انفــاق و بیــان عقوبــت ســنگین
َ«و فـ 
تــرک اطعــام مســاکین بــا لحــن شــدید (طباطبایــی ،1382 ،ج ،20ص )180مؤیداتــی بــر وجــود پرداختهــای
واجــب غیــر از خمــس و زکات اســت.
 .2-2توسعه
اصطــاح توســعه دارای تعاریــف متعــددی اســت .زیــرا توســعه از جملــه مفاهیــم مرکــب علــوم اجتماعــی
اســت کــه مصادیــق آن بــا توجــه بــه مکاتــب ،شــرایط و ارزشهــای حاکــم بر هــر جامعه تغییــر میکنــد و نزد
افــراد مختلــف ،متفــاوت اســت (موســایی ،1373 ،ص .)7بعضــی توســعه را تغییــرات کیفــی در خواســتههای
اقتصــادی ،نــوع تولیــد ،انگیزههــا و ســازمان تولیــد میداننــد (قرهباغیــان ،1370 ،ص .)7تــودارو توســعه را
جریانــی چندبعــدی تعریــف میکنــد کــه مســتلزم تغییــرات اساســی در ســاخت اجتماعــی ،طــرز تلقــی عامــه
مــردم و نهادههــای ملــی و نیــز تســریع رشــد اقتصــادی ،کاهــش نابرابــری و ریشـهکن کــردن فقــر مطلق اســت
(تــودارو ،1379 ،ص .)135میــردال نیــز توســعه را «حرکــت یــک سیســتم یکدســت اجتماعــی به ســمت جلو»
تعریــف میکنــد (جیرونــد ،1368 ،ص.)84
توســعه ابتــدا امــری اقتصــادی و مســاوی بــا رشــد تولیــد ملی تلقی میشــد؛ اما ســیر تحــول توســعه در غرب،
از رویکــرد رشــد اقتصــادی آغــاز و بعــد از عبــور از رویکــرد نیازهــای اساســی و ســپس توســعه منابــع انســانی،
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بــه توســعه انســانی در مفهــوم امــروزی منجــر شــد (خلیلــی تیرتاشــی ،1380 ،ص)108؛ انســان توســعهیافتهای
کــه از درجــات بــاالی مهارتهــای الزم یــک شــهروند جامعــه مدنــی برخــوردار اســت (بــرادران حقیــر و
دیالمــه ،1389 ،ص.)49
تعریــف توســعه اقتصــادی ،همــان تعریــف توســعه در جنبــه اقتصــادی اســت .توســعه اقتصــادی ناشــی از
تغییــرات روحــی و اجتماعــی اســت کــه قــدرت تولیــدی نظــام اقتصــادی را در یــک جبهــه وســیع ،مــدام
افزایــش میدهــد (موســایی ،1374 ،صــص )45-44و شــالودههای اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه را دگرگــون
میســازد ،بهطــوری نابرابریهــای اقتصــادی را کاهــش داده و تغییراتــی در زمینههــای توزیــع و الگوهــای
مصــرف ایجــاد میکنــد .اغلــب توســعه اقتصــادی را بــا مفهــوم رشــد اقتصــادی یکی میشــمردند .مقصــود از
رشــد ،افزایــش تولیــد اســت کــه مفهومــی کمــی دارد .اما مفهــوم توســعه دربردارنــده فرآیندهــای پیچیدهتری
اســت کــه آن را میتــوان یــک مفهــوم کیفــی دانســت (ازکیــا ،1377 ،ص.)18
پیشــگامان فکــری توســعه در انقالبهــای عصــر رنســانس ،بــه علــت خشــونتهای کلیســا و درک ناکافــی
از آموزههــای الهــی ،الگــوی مــادی توســعه را مبتنــی بــر دنیاگرایــی ،اومانســیم ،سکوالریســم ،اصالــت لــذت
و  ...پیریــزی کردنــد .درحالــی کــه توســعه اقتصــادی در اســام مبتنــی بــر مبانــی و ارزشهــای وحیانــی و
در راســتای اهــداف اســامی تعریــف میشــود .ایــن توســعه علیرغــم برخــی وجــوه مشــترک ،بــه جهــت
تفــاوت در مبانــی ،ارزشهــا و اهــداف مســیری مجــزا از توســعه غربــی میپیمایــد.
ازآنجــا کــه تفــاوت اصلــی دیدگاههــای الهــی از دیــدگاه مــادی ،در ایمــان بــه غیــب اســت ،شــناخت
مختصــات توســعه اقتصــادی اســامی جــز بــا تکیــه بــر آموزههــای وحیانــی امکانپذیــر نخواهــد بــود
(درخشــان ،1389 ،ص .)30لــذا ضــروری اســت تــا بــه فهــم توســعه اقتصــادی از منظــر قرآنــی بپردازیــم.
 .1-2-2توسعه اقتصادی در قرآن
اهمیــت «توســعه اقتصــادی» و نقــش بــارز آن در بنــا نهــادن جامعـهای آرمانــی ،در شــماره مســلمات کتــاب
و ســنت اســت .تنهــا یکــی از عللــی کــه ضــرورت آن را ثابــت میکنــد ،حفــظ عــزت اســامی اســت .زیــرا
تحکیــم زیرســاختهای اقتصــادی مناســب بــرای تقویــت بنیــه دفاعــی مســلمین از اهــم واجبــات اســت .از
آنجــا کــه هویــت فــرد و جامعــه بــه عــزت اســت و بــدون آن ،امنیــت اعتقــادی و اخالقــی در معــرض تهدیــد
قــرار میگیــرد ،حرکــت در جهــت نیــل بــه توســعه و اقتــدار اقتصــادی ،تــاش بــرای کســب عــزت محســوب
میشــود .خداونــد هیـچگاه بــرای کفــار بــر مؤمنیــن تســلط قــرار نــداده (نســاء )141/و از مســلمانان میخواهــد
تمــام نیروهــای خــود را در مقابلــه بــا توطئههــای دشــمنان آمــاده نماینــد (انفــال.)60/
اســام برنامــه تکامــل همــه جانبــه فــرد و جامعــه را بههمــراه دارد و از ایــن رو بهرهبــرداری از ابزارهــا و
امکانــات مــادی جهــت تعالــی فکــری ،مــادی و معنــوی بشــر را الزم میدانــد .ایــن امر در ســطح گســتردهتری
در جامعــه و تعریــف الگــوی توســعه آن تجلــی مییابــد .طراحــی الگــوی توســعه بــر مبنــای ارزشهــای
اســامی ،بــه اســتنباط علمــی از متــون دینــی بــه ویــژه قــرآن کریــم و ســیره معصومیــن (ع) در عرصههــای
مختلــف فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و اخالقــی نیازمنــد اســت .قرآن کریــم منبع ارزنــدهای برای اســتنباط
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در ایــن حــوزه اســت؛ چــرا کــه بیــش از یکپنچــم آیــات آن بهطــور کلــی یــا جزئــی از اقتصــاد ســخن گفتــه
اســت (داللــی اصفهانــی و بخشــی دســتجردی ،1389 ،ص.)161
 .1-1-2-2کلیدواژههای توسعه در قرآن
توســعه اصطالحــی نیســت کــه در متــن آیــات و احادیــث آمــده باشــد و ایــن مضمــون بیشــتر بــا کاربردهای
تمــام
برکــت ،وســع ،رشــد و هــدی اســتعمال شــده اســت .توســعه زمانــی تحقــق پیــدا میکنــد کــه جامعــه در
ابعــاد و شــاخصها ارتقــاء داشــته باشــد و ایــن رهیافــت در کالم قــرآن بــا مفهــوم «برکــت» در آیــه َ«و َلــوْ
َ َّ َ ْ َ ْ ُ
ى َآمُن ـوا َو َّاتَقـ ْـوا َلَفَت ْحنــا َعَ ْليهـ ْـم َبـ َـركات مـ َـن َّالسـ ِ َ ْ َ ْ
أن أهــل القــر 
ض» (اعــراف )96/پیونــد میخــورد
ٍ ِ
ِ
ـماء و الر ِ
(خــان محمــدی ،1388 ،ص .)75بــرکات مفهــوم عامــی اســت کــه همــه نعمتهــای آســمانی و زمینــی
هماننــد فراوانــی رزق ،بهداشــت محیــط ،امنیــت ،عدالــت اجتماعــی ،بهداشــت روانــی و  ...را در بــر میگیــرد
(طباطبایــی ،1382 ،ج ،8ص.)201
ایــن مفهــوم غایــت توســعه را توصیــف میکنــد کــه مشــروط بــه تحقــق دو شــرط ایمــان و تقــوی اســت.
یعنــی بــا تغییــر درونیــات و روحیــات افــراد جامعــه و پیونــد ایمانــی بــا مبــدأ ،همچنیــن ظهــور تقــوا در رفتــار و
منــش مؤمنــان ،درهــای بــرکات از آســمان و زمیــن گشــوده میشــود .بنابرایــن ایمــان بهتنهایی کافی نیســت و
مؤلفههــای ایمــان در صورتــی کــه بــه رفتــار منجــر شــده و بهشــکل نظــام ایدئولــوژی بــرای مــردم یــک جامعه
درآینــد ،میتواننــد توسعهســاز باشــند.
َّ َ
َ َ َ ُّ ُ َّ
ٌَ
ْ
وســع در آیــات قــرآن متضمــن دو بُعــد مــادی ِ«إن أرضـ 
واســعة» (عنکبــوت )56/و معنــوی «و ِســع ربنــا كل
ي ِ
ْ ً
َ
شـ ْي ٍء ِعلمــا» (اعــراف )89/اســت .کابــرد رشــد در قــرآن نیــز بــه معنای کمــال عقلــی (هــود ،)78/جهتگیری
الهــی در عواطــف (حجــرات ،)7/حــق محــوری (کهــف )10/و اهتــدا بــه راه نجــات و پیــروی از دیــن اســت
(طباطبایــی ،1382 ،ج ،2ص.)524
بررســی ایــن واژگان نشــان میدهــد کــه هدایــت اگرچــه از لـ ْـوازم نیــل بــه رشــد اســت ،ولــی شــامل امــور
َ ُْ ُ
َ
ناپســند از جملــه جهنــم نیــز میشــود« :فاهدوهـ ْـم ِإل ـ 
ـراط الجحيـ ِـم» (صافــات )23/و از ایــن نظــر اعــم
ى ِصـ ِ
از رشــد اســت .وســع هرگونــه انبســاط و گســترش در ابعــاد مثبــت و منفــی را شــامل میشــود ،ولــی رشــد
جهتگیــری بهســمت واقــع امــر در جهــت مثبــت اســت .از ایــن حیــث واژه رشــد بــرای پیگیــری در منابــع
قرآنــی و روایــی مناس ـبتر اســت.
بــا پیگیــری واژه رشــد در قــرآن درمییابیــم کــه رشــد تمــام حوزههــای شــناخت ،عواطــف و رفتــار را در
بــر میگیــرد و انســان رش ـدیافته دارای کمــال عقلــی ،جهتگیــری الهــی در عواطــف و تبعیــت عملــی از
دیــن اســت .در واقــع توســعه انســان محــور در غــرب ،بــه توســعه حــق محــور در جهــت تحقیق هــدف خلقت
(عبودیــت) تغییــر مییابــد (بــرادران حقیــر و دیالمــه ،1389 ،صــص.)69-57
بررســی جایــگاه انســان در قــرآن همچــون خالفــت در زمین (بقــره ،)30/کرامت الهی (اســراء )70/و تســخیر
زمیــن بــرای انســان (جاثیــه )13/نشــان میدهــد کــه توســعه بایــد بــر اســاس جایــگاه انســان و نقــش وی تعییــن
گــردد و اســاس تعالــی در ایــن زمینــه ،هــر چه مؤثــر بــودن در هدایت جامعــه اســت (مرعشــی ،1377 ،ص.)59
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َُ ْ
َُ
َ َّ
ْ ً َ َُْ
ِّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ
ى حت ــى ِإذا َبلغــوا الن ــكاح ف ـ ِـإن آن ْس ــت ْم ِمنه ـ ْـم ُرش ــدا فادفعــوا
َ رش ـ َـد َتنه ــا در آی ــه ش ــریفه«َ :و ْابتلــوا َاليتامــ 
ُ
ِإ ْلي ِهـ ْـم أ ْموالهـ ْـم» (نســاء )6/جنبــه اقتصــادی دارد .خــداود در ایــن آیــه پــس از ذکــر بلــوغ جنســی ،بــه رشــد
اش ــاره میکن ــد ک ــه منظ ــور ق ــدرت تش ــخیص و تمیی ــز مس ــئولیتآفرین در بهرهب ــرداری از امکان ــات و
استعدادهاس ــت .از ای ــن رو ش ــهید مطه ــری «رش ــد ف ــردی» را شایس ــتگی ب ــرای نگه ــداری و بهرهب ــرداری
از امکان ــات و س ــرمایههای در اختی ــار انس ــان و «رش ــد مل ــی» را شایس ــتگی ی ــک مل ــت ب ــرای نگه ــداری و
بهرهب ــرداری و س ــود ب ــردن از س ــرمایهها و امکان ــات طبیع ــی و انس ــانی خ ــود تعری ــف میکن ــد (مطه ــری،
 ،1385ص.)644
 .2-1-2-2زوایای توسعه در قرآن
مفهــوم توســعه در پرتــو مضامیــن قــرآن ،در ارتقــای مســتمر و همــه جانبــه حیات انســانی از طبیعت به ســوی
مــاورا مطــرح میشــود .از ایــن رو جامع ـهای توســعهیافته اســت کــه در آن افــراد از یــک ســو و کل جامعــه
از ســوی دیگــر نسبتشــان را از چهــار منظــر اصــاح کــرده باشــند :نســبت انســان بــا خــدا ،خــود ،انســانهای
دیگــر و طبیعــت (مالیــری ،1387 ،ص.)11
بــه عنــوان نمونــه مفاهیمــی همچــون :ایمــان ،تقــوی ،عمــل صالــح ،تزکیــه ،تــوکل ،شــکر ،امــر بــه معــروف
و  ...از مفاهیمــی هســتند کــه مبیّــن رابطــه انســان بــا خــدا بــوده و در پرتــو آنهــا آشــکار میشــود کــه جامعــه،
توســعهیافته و برخــوردار از حیــات طیبــه اســت؛ همانطــور شــرطیت دو مؤلفــه ایمــان و تقــوا کــه در نَــزول
َ ْ َْ
ـعادت« :قــد أفلـ َـح
بـ
ـرکات از نظــر گذشــت (اعــراف .)69/همچنیــن تأکیــد قــرآن بــر تزکیــه بــه عنــوان راه س ُـ َّ
َ ْ َ َّ
ََ َ
(شــمس )9/و معرفــی آن بهعنــوان یکــی از اهــداف و رســالتهای انبیــاء« :ه َــو الــذي بعــث
اهــا»
ك
ز
ــن
م
َ ُ َ ِّ
ْ ُ ِّ ِّ َ َ ُ ً ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
ْ
ْ
ْ
آياتـ ِـه و يزك ِيهــم» (آل عمــران )162/نشــان از اهمیــت ایــن شــاخصه در
ِفــي المييــن رســوال ِمنهــم يتلـوا علي ِهــم ِ
دس ـتیابی انســان بــه ســعادت اســت.
در تبییــن رابطــه انســان بــا طبیعــت و تبییــن بعــد مــادی توســعه ،آیــه شــریفه ُ«هـ َـو َأْن َشـ َـأ ُك ْم مـ َـن ْ َ ْ
ض َو
ر
ال
ُ
ِ
ِ
َْ ُ
ْاســتع َمَرك ْم فيهــا» (هــود )16/راهگشاســت .اســتعمار در مفهــوم قــرآن بــه معنــای طلــب آبادانــی اســت .یعنــی
انســان زمیــن را آبــاد ســازد بــه گونـهای کــه بتوانــد از فوائــد آن بهرهبــرداری کنــد (عالمــه طباطبایــی،1382 ،
ج ،10ص  .)308البتــه معنــای دیگــر مســتفاد از ایــن آیــه ،ایــن اســت کــه در وجــود انســان و فطــرت وی،
ویژگیهایــی قــرار داده اســت تــا بــه عمــران زمیــن اقــدام کنــد .از ایــن رو توســعه از نظــر اســام ،امــری فطری
و بیــان دیگــری از مفهــوم تکامــل انســان اســت.
در مجمــوع از آنجــا کــه انســانها بهســوی کمــال مطلــق در حرکــت هســتند (انشــقاق ،)6/ســیر رشــد آنهــا
ـن ،بــه ســوی
در صــراط مســتقیمی اســت کــه خداونــد در نظـَـام هســتی تعبیــه کــرده و بــر اســاس نقشــه َّدیـ
َّ
ُْ َ
َ َّ َ َ ْ
َ ُ
ـراط اللـ ِـه الــذي لــه مــا ِفــي
ـك ُلتهــدي ِإلـ 
کنــد:
قيمِ .صـ ِ
ى ِصـ ٍ
َّتوســعه هم َهجانبــه ْ َ
ـراط مســت ٍ
« ...و ِإن ُـ ْ
هدای ْــت مَی َ
َّ َ
ُ
ض أال ِإلــى اللـ ِـه تصيــر المــورُ» (شــوری .)53-52 ،بنابرایــن توســعه اقتصــادی از منظر
السـ ِ
ـماوات و مــا ِفــي الر ِ
قــرآن در نگهــداری و بهرهبــرداری بهینــه از تمامــی امکانــات و منابــع طبیعــی و انســانی در مســیر اســتخالف
الهــی (ارتبــاط صحیــح بــا خــدا ،انســان و طبیعــت) تعریــف میشــود.
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 .3انواع نگرش میان عدالت و توسعه اقتصادی
بــه نظــر میآیــد توســعه بــه مقولـهای بیشــتر مــادی ،و عدالــت بــه ماهیتــی فراتــر از مالحظــات مــادی اشــعار
دارد .از ایــن رو ایــن دو مفهــوم در چنبــره تقابــل مــادی  -معنــوی و داللتهــای ثبوتــی و اثباتــی آن افتــاده و به
دو راهــی بزرگــی در معــارف انســانی تبدیــل شــده اســت .البتــه گاهــی بــه دوگانهایــی دیگــر چــون عدالت-
کارآیــی ،عدالــت -قــدرت و عدالت  -رشــد فروکاســت داشــته اســت (پیغامــی ،1389 ،ص .)28بــه طور کلی
ســه رویکــرد اساســی در مــورد رابطــه نســبت دو مفهــوم مطرح اســت:
 .1-3تباین عدالت و توسعه اقتصادی
نگرشهایــی بهویــژه در مراحــل نخســتین نظریــه توســعه ،معتقــد بــه تعــارض و تضــاد بیــن ایـندو بودهانــد
( .)Erik & Thorbeke, 2007برخــی دیگــر تالقــی ایــن دو را بــه خــارج مرزهــای اقتصــاد بردهانــد (Alston,
 .)2005توضیــح آنکــه هــدف اقتصــاد متعــارف ،افزایــش تولیــد ناخالــص و در نهایــت افزایــش رفــاه عمومــی
اســت .لــذا از آنجــا کــه عدالــت ،مقول ـهای ارزشــی اســت ،اقتصــاد نیــز از ایــن مبحــث کامــا مبــرا بــوده و
حمایــت از اقشــار آســیبپذیر بهعنــوان یــک آســیب اجتماعــی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت .بــه بــاور
آنــان ،عدالــت مقول ـهای اســت کــه در صــورت افزایــش درآمــد و ثــروت عمومــی ،خودبهخــود محقــق
میشــود (زریبافــان ،1387 ،صــص.)36-35
اســاس پاســخ اقتصــاد نئوکالســیک در بحــث عدالــت ،در اقتصــاد کامــا بیطــرف اســت ،و بــه اذعــان
«دبرثــر» ،در برخــورد بــا چنیــن انتخابــی اقتصــاددان مجبــور اســت «موضــع غیرانســانی» اتخــاذ نمایــد (نقــوی،
 ،1378ص .)20زیــرا دغدغ ـهاش ماهیت ـاً بــر روی کارایــی اســت .بــه عنــوان نمونــه «هایــک» ،از مهمتریــن
نماینــدگان مــوج نئولیبرالیســم ،آزادی فــردی را در ســاحت مناســبات اقتصــادی جامعــه مهمتر و کارســازتر از
عدالــت اقتصــادی میدانــد و عدالــت اقتصــادی را همــان رهــاورد مکانیــزم بــازار و حاکمیــت اصــل رقابــت و
موضوعــی درون سیســتمی برمیشــمرد (نظــری ،1382 ،ص.)95
 .2-3توسعه اقتصادی توأم با عدالت
از آنجــا کــه هدفگیــری صــرف بــرای توســعه اقتصــادی ،تعــادل اجتماعــی را بههــم میریــزد ،نمیتــوان
ســازوکار عملکــرد اقتصــادی را صرفـاً بــر پایــه توســعه اســتوار کــرد؛ بلکــه تحقــق توســعه متــوازن ،توجــه بــه
ســایر ابعــاد اجتماعــی نظیــر عدالــت را الزم دارد .لــذا بــرای جلوگیــری از بحرانهــای اجتماعــی الزم اســت
اقــدام بــه توانمندســازی اقشــار آســیبپذیر نمــود (زریبافــان ،1386 ،ص.)12
نگــرش قــرآن در قالــب اندیشــه «توســعه عدالتمحــور» قابــل پیگیــری اســت .یکــی از تمایزات ایــن نگرش
بــا نظــام ســرمایهداری ،تفــاوت در هــدف از کاهــش فقــر اســت .در ایــن نظامهــا نوعــی نــگاه ابــزاری به انســان
وجــود دارد کــه تقلیــل فقــر را تنهــا بهدلیــل بهبــود شــرایط تولیــد و مصــرف و عدم مواجهــه با بحــران پیگیری
ـانی ارتباطــی وثیــق دارد .از منظــر
میکنــد .امــا در نگــرش اســامی ،از بیــن بــردن فقــر بــا مســأله کرامــت انسـ
َ ََ ْ َ
َ
ي َآد َم َو َح َمْل ُناهــمْ
ْ
َّ
قــرآن تمامــی انســانها حــق عمومــی بــرای زندگــی کرامتمندانــه دارنــد« :و لقــد كرمنــا بنـ 
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ـات» (اســرا )70/و بایــد کرامــت انســانهای نیازمنــد و محــروم تأمیــن
ِفــي البــرْ و الب ُحْـ ِـر و َرزق ْناهــم ِمــن الطيبـ ِ
شــود«َ :بــل ال تك ِر ُمــون َاليتيـ َـم» (فجــر.)17/
ایــن کرامــت انســانی تــا آن انــدازه مهــم اســت کــه نبایــد ًهیــچ فــردی در جامعــه اســامی فقیــر بمانــد .بــه
ّ َ
ُ
تعبیــر امیرالمؤمنیــن علیهالســام «لــو تمثــل لــی الفقـ ُـر رجــا لقتلتــه» (جــرداق ،1417 ،ص .)233لــذا بایــد از
حــق بازتوزیــع بــرای تأمیــن معیشــت کرامتمندانــه بهــره جســت .بــا توجــه بــه اینکــه فقــر در نــگاه اســام،
فقــر فرهنگــی و جهــل را نیــز دربــر میگیــرد ،از بیــن بــردن فقــر بهمعنــای رشــد کرامــت انســانی و شــکوفایی
فضایــل انسانهاســت (نظــری.)1394 ،
 .4رابطه عدالت اقتصادی و توسعه اقتصادی از منظر قرآن
ماهیــت جامعــه اســامی متشــکل از دو عنصــر هدایــت (تکامــل) و عدالــت اســت کــه بــه ابعــاد فطــرت
انســانها میــدان رشــد و عمــل میبخشــد و هــر دو ،حــول محــور رهبــر دینــی عــادل مــورد تأکیــد قــرار
میگیــرد .در آیــات الهــی بهروشــنی میتــوان دریافــت کــه عدالــت در روابــط اجتماعــی ،ســاختاری بــوده
و تمامــی تــاش پیامبــران ،اولیــاء و متفکــران تاریــخ در مســیر تحقــق مراتــب عدالــت صــورت گرفتــه اســت.
در ادامــه بــه تبییــن نســبت میــان عدالــت اقتصــادی و توســعه اقتصــادی پرداختــه میشــود و محورهــا و زوایــای
تأثیرپذیــری ،جهتگیریهــا و میــزان اثرگــذاری طــرح میشــود.
 .1-4هدف مشترک اقتصاد
بهطـور کلـی اهداف یـک نظام اقتصادی روشـنگر ،جهتهـای اقتصـادی و هدایتگری مسـیر فعالیتهای
اقتصـادی بهسـمت آرمانهـای مطلوب اسـت .بـا مراجعه بـه آیـات و روایات ،شـاخصههای فراوانـی در زمینه
اقتصاد ایدهآل اسلامی مطرح شـده ،اما به نظر میرسـد هدف اصلی نسـبت به درون جامعه اسلامی ،عدالت
اقتصـادی و نسـبت به بیـرون آن ،قدرت اقتصادی اسـت (هادوی تهرانـی ،1383 ،ص.)55
شــهید صــدر معتقــد اســت کــه اقتصــاد اســامی نمایانگــر عدالــت اســامی و ارائــه دهنــده روشــی عادالنــه
جهــت تنظیــم زندگــی اقتصــادی اســت (صــدر ،1401 ،صــص .)151-179از ای ـنرو میتــوان گفــت کــه
تکامــل مــادی و معنــوی بهعنــوان اســاس مــدل توســعه اقتصــادی و عدالــت اجتماعــی ،بــه عنوان هــدف نهایی
مطــرح اســت و ســایر اصــول و اهــداف ،مقدمـهای در راســتای تحقــق تکامــل فطری بشــر و عدالــت اجتماعی
خواهنــد بــود (زریبافــان ،1387 ،ص.)13
 .2-4تالزم و زمینهسازی
پیشــرفت اقتصــادی بــدون عدالــت اجتماعــی در رفــع و محرومیــت اثــری نــدارد و عدالــت بــدون پیشــرفت
نیــز فاقــد کارآیــی اســت؛ لــذا تنهــا توســعه عدالت محــور اثرگــذار اســت .آیــات و روایــات تاکیــدات زیادی
مبتنــی بــر رشــد و عدالــت توأمــان دارنــد.
قــرآن کریــم پــس از تاکیــد بــر فطــرت الهــی انســانها ،هــدف از بعثــت انبیــا را تشــکیل جامعــه بــر محــور
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قســط معرفــی میکنــد« :لقــد أرســلنا رســلنا ِبالبِی ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ـان بـ َـه وحـ ُـی الهــی ،مأمــور بــه اجــرای عدالــت شــده
(حدیــد .)25/همچنیــن َرسـ َـول اکــرم (ص) پــس از ایمـ
َ
ُ ُ َْ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َ
ـاب َوأ ِمـْـرت ِلعـ ِـدل َ ْبینکـ ُـم» (شــورا)15/؛ زیــرا اگر ارســال پیامبران
اســت« :و قــل آمنــت ِبمــا أنــزل اللــه ِمــن ِکتـ ٍ
تنهــا صــدای شــیطان
بــه قصــد ایجــاد نظــام عادالنــه نمیبــود ،ایــن ارســال اثربخشــی خــود را نمیگذاشــت و
ُ ِّ
َ ََ ْ َ ََْ
ُدر عالــم ً ش َــنیده میشــد .بنابرایــن قســط مقدمـهای بــرای توحیــد و نفــی طاغــوت اســت« :ولقــد بعثنــا ِفــي كل
َّ ُ َ
ْ ُ ُ َّ َ ْ َ
اعبــدوا اللــه َواجتِ ُنبـوا الطاغــوت» (نحــل.)36/
أ َّمـ ٍـة َر ُســول أ ِن
باتوجــه بــه آیــات قــرآن ،عدالــت امــری اقامـهای بــوده و بهخــودی خــود محقــق نمیشــود؛ یعنــی بــا ارســال
انبیــاء ،مصادیــق مبهــم قســط و قواعــد کلــی عدالــت در رفتــار آنــان تعیــن مییابنــد و الگــوی «خلیفــه الهــی»
مــردم را بــه عــدل و ارزشهــای اجتماعــی (رعایــت حقــوق فــرد ،جامعــه و طبیعــت) هدایــت میکنــد بنابراین
عدالــت بایــد باشــد تــا عبــادت خــدا معنـادار باشــد و رشــد نیــز بایــد باشــد تــا عدالــت کارایــی یابــد .از ایــن رو
عدالــت الزمــه هــر حرکــت اجتماعــی اســت کــه در تمامــی مدلهــای توســعه بایــد پیگیــری شــود.
از همیـن رو «چپـرا» توسـعه همـراه بـا عدالت را بـدون تکامل معنوی ممکـن نمیداند؛ چرا که بـه اعتقاد وی
توسـعه همراه با عدالت ،نیازمند اسـتفاده کارا و عادالنه از همه منابع اسـت و عدالت و کارآیی بدون معنویت
در تعقیـب اهـداف اقتصادی ،نه تعریف شـده اسـت و نه عملی خواهـد بود (چیـرا ، 1385 ،ص.)47
معــارف قــرآن کریــم بــه ویــژه در بخــش اصــول دیــن در ســه حیطــه بــا توســعه و عدالــت ارتبــاط دارد:
«مالکیــت خداونــد» در اصــل توحیــد« ،تعــادل هدایــت شــونده» در اصــول نبــوت و امامــت و «وجــه اجتماعــی
عدالــت خداونــد» در اصــل عــدل ،زوایــای ایــن ارتبــاط اســت (جهانیــان ، 1386 ،ص .)164ایــن ســه حیطــه
مفهــوم خالفــت و جانشــینی مســئوالنه را پدیــد آوردهانــد کــه نتایجــی را در هماهنگــی میان توســعه اقتصادی
و عدالــت بــه ارمغــان مـیآورد.
توضیــح بیشــتر اینکــه در آیــه خالفت (بقــره )30/بنیــاد جامعـهای روی زمیــن پی افکنده میشــود کــه دارای
ســه عنصـر :انســان ،زمیــن (طبیعــت) و پیونــد معنــوی اســت .ایــن پیونــد انســان را بــا طبیعــت و بــا انســان هــای
دیگــر (در جایــگاه بــرادر) مرتبــط میکنــد کــه در تعبیــر قرآن «اســتخالف» نامیده شــده اســت (صــدر،1399 ،
ص .)184از آنجــا کــه انســانها و کائنــات ملــک الهــی هســتند ،هرگونــه تصــرف در آنهــا بایــد بــا رضایــت
پذیــرد .از ایــن رو قــرآن کریــم بــه بهرهبــرداری امینانــه در َّمقــام خلیفانــه تاکیــد میفرمایــد:
الهــی صــورت
ُ
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
َ َْ ُ
َ ُ ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ـال اللـ ِـه الــذي آتاكــم» (نــور.)33/
«وأن ِفقـوا ِممــا جعلكــم مســتخل ِفين ِفيـ ِـه» (حدیــد« )7/و آتوهــم ِمــن مـ ِ
ـی ،بــه دو َنــوع انحــراف
ـای ُ طبیعــی و نعمتْهــای بیشــمار الهـ
قــرآن کریــم پــس از برشــماری ثروتهـ
َّ ْ ْ َ َ ُ ٌ َ َّ
َ َ َّ َ َ ُ َّ ْ َ َ َ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
ــنِ ...إن ِالنســان لظلــوم كفــار»
«ظلــم» و «ناسپاســی» اشــار نمــوده« :و ســخر لكــم الشــمس و القمــر ِ
دائبي ِ
(ابراهیــم .)34-33/ظلــم در رعایــت حقــوق انسانهاســت کــه شــهید صــدر آن را در معنــای توزیــع بــد و
عــدم تســاوی در دسترســی بــرای آحــاد جامعــه تفســیر کــرده اســت .کفــران (ناسپاســی) نعمــت نیــز بــه معنای
کوتاهــی جامعــه در بهرهبــرداری بهینــه منابعــی اســت کــه خداونــد بــه بشــر عنایت نمــوده اســت .با ایــن تعبیر،
توقــف از ابــداع و ابتــکار موجــب توقــف در ســیر بــه ســوی پــروردگار خــاق مبــدع اســت و ایــن ظلــم خــود
جامعــه میباشــد (صــدر ،1375 ،ص.)640
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از ایــن رو تصــرف در نعمتهــا نبایــد متعــارض بــا خالفــت عمومــی جامعــه و حقوقــش باشــد و تــاش
و اســتعداد جامعــه بایــد در بهرهبــرداری از طبیعــت و آبــاد کــردن زمیــن و توســعه نعمتهــا بــه شــکل
بهینــه صــرف شــود (صــدر ،1399 ،صــص .)20-15ایــن مســئولیت جامعــه در ادبیــات اقتصــادی ،کارایــی
( )Efficiencyنامیــده میشــود .نتیجــه ایــن تــاش اقتصــادی کالن ،توســعه اقتصــادی و افزایــش درآمد ســرانه
خواهــد بــود .البتــه مبنــای قــرآن در کارایــی ،ادای حقــوق منابــع و امــوال (حقــوق مــدار) اســت؛ امــا اقتصــاد
متعــارف ،رســیدن بــه نقطــه بهینــه (نتیجــه مــدار) اســت (خانــدوزی ،1390 ،ص.)332
در ســطح خــرد ،افــراد جامعــه ،جانشــین خــدا در ثــروت میشــوند و تصرفــات آنهــا در صــورت عــدم
تعــارض بــا مالکیــت عمومــی و خصوصــی نافــذ اســت؛ زیــرا افــراد در برابــر خــدا و جامعــه مســئولاند و
براســاس دو اصــل «الضــرر و الضــرار» و «اداء االمانــات» بــه نگهــداری و رشــد امــوال ملــزم هســتند (صــدر،
 ،1399صــص.)20-15
اعتقــاد بــه معــاد نیــز تمــام ایــن مفهومهــا بــه منصــه ظهــور میرســاند؛ زیــرا ایــن بــاور در انســان احســاس
مســئولیت پدیــد م ـیآورد و انســان خــود را در محضــر پــروردگاری شــنوا ،بینــا و حســابگر میبینــد کــه
بــر ظلمهــا کیفــر و بــر نیکیهــا و رفتــار عادالنــه پــاداش میدهــد (جهانیــان ،1386 ،ص .)164قــرآن کریــم
در مــوارد متعــددی در آیــات اقتصــادی و آیــات مرتبــط ،بــه عــدل ،مســئله معــاد یــا توحیــد اشــاره میکنــد
(مدثــر12/؛ لیــل13-11/؛ فجــر20/؛ معــارج.)26-24/
 .3-4اثرگذاری بر جریان تولید و مصرف
تمامــی فرآیندهــا و فعالیتهــا در توســعه عدالــت محــور ،مبتنــی بــر شــاخصههای عادالنــه اســت .ایــن
فرآیندهــا براســاس تامیــن حقــوق و رفــع نیازهــا بــه شــکل پویــا و چرخشــی در تولیــد تعریــف شــدهاند .از
ســوی دیگــر ،رفتارهــای متعــادل انســان بــرای توســعه مســتلزم رفــع نیازهــای وی در ســطح عمومــی جامعــه و
در نتیجــه ،تنظیــم الگــوی مصــرف براســاس امکانــات ،ضرورتهــا و نیازهــا اســت .بنابرایــن تنظیــم الگــوی
عادالنــه متضمــن توســعه و تکامــل فرآینــد مجــدد تولیــد خواهــد بــود (زریبافــان.)1387 ،
توضیــح بیشــتر آنکــه در فرآینــد توســعه عدالــت محــور ،تولیــد بــرای مصــرف و رفع نیــاز اســت و مصرف
هــم بــرای تولیــد بیشــتر و بهتــر و بــرای رفــع نیازهــای واالتــر اســت؛ یعنــی انســان مصــرف میکنــد تــا بتوانــد
تولیــد و تکامــل داشــته باشــد .نــه تولیــد بــرای تولیــد اســت و نــه مصــرف بــرای مصــرف؛ بلکــه هــر دو بــرای
تکامــل و تعالــی انســان طراحــی شــدهاند.
به سـمت طمعورزی،
از ایـن رو در تولیـد ،کاالهـای غیرضـروری و مترفانه تولید نمیشـود و در مصرف هم َ
ََ ُ
ْ
پرمصرفـی و اسـتثمار نمـیرود .قـرآن کریم عالوه بـر نقش حقوق اموال و فسـق مترفـان« :أ َمْرنا ُمتَرفيها فف َسـقوا
کـردن دیگـران در حد مصرف استحقاقشـان
فيهـا» (اسـراء ،)16/اتـراف را زمینـه ظلـم بـر دیگـران و محـروم
ً
ْ َ َ َ ْ
ُْ ُْ
ُ
َ َ ْ َ َ ْ
ْ
فيه» (انبیاء .)14-11/بنابراین تمام
ظال َمـة َ ...و ْار ِجعوا ِإل 
برمیشـمرد« :و كـم قصمنـا ِمـن قْر ي ٍة كانت ِ
ى ما أت ِرفتـم ِ
مصرفکننـدگان بهویـژه اغنیـا بایـد مراعـات اسـتفاده بهینـه را در مصرف داشـته باشـند .مصـرف از حداقلها
آغـاز شـده و تا سـطوح عالیتر رشـد و تکامل انسـانی افـزون میگردد.
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 .4-4محور بهرهوری در منابع
همانطــور کــه گذشــت ،در عدالــت اســامی نحــوه مواجهــه انســان بــا تمامــی منابــع بالقــوه کــه به مــا امکان
ـن روش اســتفاده
و فرصــت بهرهگیــری میدهنــد ،مطــرح میشــود .عدالــت در امــوال اقتضــای اتخ َـ ْـاذ َ ُ
بهتریـ َّ
َ َ َ َّ ُ
ُ
ي جعــل اللــه
َ ُاز امــوال و ثروتهاســت کــه خداونــد ابــزار قــوام در جامعــه و اقتصــاد قــرار داده« :أموالكــم التـ 
ً
َ ْ ُْ ُ
ـرفوا وَ
َلكـ ْـم ِقيامــا» «نســاء )5/و تنهــا اســتفاده عادالنــه از آنهــا بــه قــوام و قــوت جامعــه منجــر میشــود« :لــم يس ِـ
َ َ ً
َ
ُْ
لـ ْـم َيقتـ ُـروا َو كان َ ْبيـ َـن ِذلــك قوامــا» (فرقــان .)67/بنابرایــن هــر نــوع بهرهبــرداری کــه موجــب آســیبپذیری
جامعــه شــود ،خــاف عدالــت اســت.
نخســت اینکــه قـ ْـرآن کریْــم بــر بهرهب َــرداری چنــد
ـت؛
ـ
اس
ـذار
ـ
اثرگ
ـعه
ایــن دیــدگاه از ســه منظــر بــر توسـ
َ ُ َ َّ
َ َّ َ َ ْ َ َ ُ ُ
ْ ُ ْ ً َ
ًّ
تاکیــد دارد« :و هــو الــذي ســخر البحــر ِلتأ كلــوا ِمنــه لحمــا ط ِر يــا
بعــدی و کارکردهــای متفرقــه منابــع
َُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َْ ً ََْ ُ َ َ َ َ ُْ ْ َ
ْ َ ْ
َ ََْ ُ
َ
َ
فيــه و ِلتبتغــوا ِمــن فضِل ِــه» (نحــل .)14/در نامــه
و تســتخ ِرجوا ِمنــه ِحليــة تلبســونها و تــرى الفلــك مو ِاخــر ِ
امیرالمؤمنیــن (ع) بــه مالکاشــتر ،ایشــان ســفارش میکنــد کــه بیشــتر همــت خــود را بــه آبادانــی زمینهــای
کشــاورز و راهکارهــای بهینــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی معطــوف کنــد (نهــج البالغــه ،نامــه  .)53طبیعتـاً
اســتفاده بهینــه از منابــع طبیعــی و انســانی ،پیامــد قطعــی در شــکوفایی و توســعه اقتصــادی
داردُ َ َ َّ .
َ
َ
ْ
دوم اینکــه لحاظکــرد ْسـ َـهم همگانــی در منابــع طبیعــی و عدالــت در دســترس بــه منابــع « :و ســخر لكــم مــا
ً ْ ُ
َ
َّ
َ
ْ
ض جميعــا ِمنــه» (جاثیــه ،)13 /بــه شــکلی کــه ســهم نسـلهای آتــی باقــی بمانــد
ِفــي السـ ِ
ـماوات و مــا ِفــي الر ِ
و موجــب از دســت دادن منابــع طبیعــی نشــود ،از عومــل شــکلگیری توســعه پایــدار اســت.
ســوم اینکــه پیامــد برخــی احــکام مربــوط بــه توزیــع مجــدد و تحریــم کنــز (توبــه )34/کــه عدالــت در
دسترســی بــه منابــع را افزایــش میدهــد ،باعــث عــدم راکــد شــدن امــوال و ابــزار مبادلــه و در نتیجــه افزایــش
ســرمایههای در گــردش و رونــق بــازار مالــی میگــردد کــه ایــن مســئله نیــز بهنوبــه خــود از عوامــل رشــد و
توســعه اســت.
 .5-4محور توسعه انسانی
همانطــور کــه در تعریــف «تــودارو» از توســعه گذشــت ،توســعه جریانــی چنــد بعــدی اســت کــه مســتلزم
تغییــرات اساســی و ســاخت اجتماعــی ،طــرز تلقــی عامــه مــردم و نهادههــای ملــی و البتــه تســریع رشــد
اقتصــادی اســت کــه کاهــش نابرابــری و ریشـهکنی فقــر مطلــق را در پــی دارد .همچنیــن گذشــت کــه ســیر
تحــول توســعه در مفهــوم امــروزی ،بــه ایســتگاه توســعه انســانی رســیده اســت.
از ســوی دیگــر یکــی از جنبههــای عدالــت ،رعایــت حقــوق انسانهاســت .تعلیــم و تربیــت بــه فرمایــش
امیرالمؤمنیــن (ع) یکــی از حقــوق مــردم اســت (خطبــه  )34/کــه البتــه بــر عهــده حکومــت اســت .ایــن تعلیــم
و تربیــت بدیــن معناســت کــه هــر فــرد ،بــه فراخــور اســتعداد و توانایــی خــود ،تربیــت شــود تــا تواناییهایــش
شکوفا شــوند.
از ایــن رو میتــوان گفــت کــه دسـتیابی بــه توســعه و عدالــت در جامعــه ،بــه انســانهای اقتصــادی دارای
بینشهــای اجتماعــی فرهنگــی متناســب نیــاز دارد تــا بــا بهــرهوری اقتصــادی ،زمینــه رشــد و توســعه اقتصــاد
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را ایجــاد کننــد .توســعه انســانی در تمامــی بخشهــای اقتصــاد ،ســبب افزایــش کارآیــی و بهــره وری بهینــه از
عوامــل تولیــد میگــردد؛ بنابرایــن اگــر بــه توســعه بــا دیــد اجتماعــی فرهنگــی توجــه نماییــم ،میتــوان گفــت
کــه توســعهیافتگی همــان راهیابــی بــه ســوی عدالــت اجتماعــی اســت (لنگــرودی ،1380 ،صــص.)291-284
 .6-4محور معامالت
اکل به
و
ـا
ـ
رب
ـون
ـ
همچ
ناعادالنه
ـط
ـ
رواب
و
ـد
ـ
ده
ـی
ـ
م
ـت
ـ
اهمی
ـا
ـ
قرارداده
در
ـت
ـ
عدال
ـوع
قــرآن کریــم بــه موضـ
باطــل را مصــداق ظلــم مــی شــمارد (نســاء .)161-160/نهــی قــرآن از روابــط مالــی باطــل« :ال َت ْأ ُكُلـوا َأ ْمو َال ُكــمْ
ََْ ُ ْ ْ
باطـ ِـل» (نســاء )29/گســتره وســیعی از مبــادالت همچــون قمــار ،ربــا ،رشــوه و معامــات صــوری را
بينكــم ِبال ِ
شــامل میشــود کــه مابـهازاء واقعــی در اقتصــاد نــدارد .ایــن مســئله موجــب جریــان پــول بــه شــریانهای اصلی
اقتصــاد و بازدهــی و تولیــد باالتــر میگــردد.
در منطــق قــرآن ،رشــد و توســعه ناشــی از مبــادالت ظالمانــه ،نفــع حقیقــی و پایــدار جامعــه را درپــی نــدارد.
َ ُ َّ ُ
قاعــده جهــان اساسـاً بــر محــو آثــار معامــات ظالمانه و تکثــر آثــار روابــط عادالنــه اســت«َ :ي ْمحــق اللــه ِّالربا َو
َّ َ
ُْ
ـات» (بقــره .)276/از ایـنرو روابــط مالــی عادالنه رشــد و توســعه اقتصــادی را در پــی دارد.
ي ِربــي الصدقـ ِ
 .7-4اعتماد اقتصادی
َ َ َّ
ُ َ ُ ُُْ
قــرآن کریــم تأکیــد زیــادی بــه پایبنــدی بــر معامــات و قراردادهــا دارد« :يــا ُّأيهــا الذيـ َـن َآمنـوا ْأوفـوا ِبالعق ِود»
(مائــده)1/؛ زیــرا اگــر تضمیــن حقــوق طرفیــن مبادلــه بــه صــورت مطلــوب صــورت نگیــرد ،شــالوده روابــط
اقتصــادی ،مســتحکم نخواهــد بــود و ایــن مســئله موجــب ابهــام در آینــده تصمیمــات اقتصــاد ،افــول انگیــزه
فعــاالن اقتصــادی و بــاال رفتــن هزینــه فعالیــت اقتصــادی خواهــد شــد.
آیــه قــرآن
دهــد؛ طوالنُیتریــن
قــرآن کریــم بــه موضــوع عدالــت در رویههــا و قراردادهــا اهمیــت می
ٌ َْ ْ
دربــاره کتابــت قــرارداد اقتصــادی و رعایــت شــئون عادالنــه آن اســت«َ :و ْ َلي ْكُتـ ْ
ـب َ ْبيَنكـ ْ
كاتـ
ـم
ـب ِبالعــد ِل»
ِ
(بقــره .)282/بیعدالتــی در مبــادالت عــاوه بــر ظلــم (نقــض حقــوق ســایر انســانها ) بــه فســاد (تبــاه کــردن
ســرمایهها) میانجامــد و ایــن مســئله بــه فراینــد توســعه لطمــه وارد میســازد.
از سـوی دیگـر مراعـات عدالـت در معاملات ،موجـب افزایـش اعتمـاد بیـن فعـاالن اقتصـادی میشـود.
«فوکویامـا» کـه اعتمـاد را بـر مبنـای سـرمایه اجتماعـی و در عرصـه اقتصـادی مطرح میسـازد ،ثابـت میکند
همـکاری و اعتمـاد در بین اعضای یک تشـکیالت اقتصادی ،به میزان زیادی میتواند هزینههـا را کاهش داده
و کارایـی و موفقیـت آن را افزایـش دهد (فوکویاما ،1379 ،ص .)14همبسـتگی اقتصـادی که زاییده همکاری
تـوأم بـا اعتماد انسـانی اسـت ،میتواند بسـتری بـرای توسـعه اقتصـادی و افزایش بهرهوری باشـد.
 . 8-4امنیت
امنیــت در مفهــوم عینــی آن ،اندازهگیــری فقــدان تهدیــد علیــه ارزشهاســت و در مفهــوم ذهنــی آن ،بــه
معنــای فقــدان احســاس تــرس از اینکــه چنیــن ارزشهایــی مــورد حملــه قــرار خواهــد گرفــت اســت (فتحی و
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همــکاران ،1393 ،صــص .)92-90امنیــت باعــث ایجــاد بســتر و محیطــی میشــود کــه جریــان رشــد و کمــال
انســان را میســر ســازد؛ زیــرا افــراد و ارکان جامعــه در محیطــی امــن و بــدون دغدغــه خاطــر و عوامــل مزاحــم
میتواننــد اهــداف جامعــه را تحقــق بخشــند.
ـدا (شــرک)
امنیــت در منطــق قــرآن ،رهــاورد «ارزش َّهــای اخالقــی َمؤمنانــه» و «رفــع ظلـ
در رابط َــه َ ب ُــا ُخ ْـ َ
ـم» ُ
َُ ْ ُ ْ
ْ
ُ
ال ْمـ ُـن َو ُهــمْ
و مناســبات اجتماعــی و اقتصــادی اســت« :الذيـ َـن َآمنـوا َو لـ ْـم َي ِلب ُسـوا إيمانهــم ِبظلـ ٍـم أو ِلئــك لهــم
َْ ُ َ
ُمهتــدون» (انعــام .)82/بنابرایــن بــا افزایــش عدالــت ،شــاخصهای امنیــت رشــد مییابــد و بســتر و انگیزههــای
الزم بــرای ســرمایهگذاری و فعالیتهــای اقتصــاد و درنتیجــه توســعه اقتصــادی مهیا میشــود .از ایــن رو امنیت
یکــی از حلقههــای واســط میــان توســعه و عدالــت اســت کــه بایــد متناســب بــا هــم پیــش برونــد.
 .9-4بازدهی مضاعف عدالت
عدالــت اقتصــادی در عرصــه بازتوزیــع ،شــامل مــواردی از جملــه ارث ،انفــاق ،زکات ،خمــس و صدقــه
میشــود .قــرآن کریــم عدالــت بازتوزیعــی و تــاش بــرای َرفُــع فقــر در جامعــه را عامــل جــذب منافــع بــرای
َْ ُ ْ ْ َ ُ ُ َ
َ
جامعــه برمیشــمرد« :إ ْن ُتْقر ُضـوا َّاللـ َـه َقْرضـًـا َح َسـ ًـنا ُي ْ ُ ْ
كاة تريــدون
ضاعفــه لكــم» (تغابــن« ،)17/و مــا آتيتــم ِمــن ز ٍ
ِ
ْ َ َّ َ ُ َ ُ ِ ْ ِ ْ ُ َ
َوجــه اللـ ِـه فأو ِلئــك هـ ُـم ال ُمض ِعفــون» (روم .)39/هیــچ قرین ـهای وجــود نــدارد کــه وعــده تضاعــف در ایــن
آیــات و روایـ ِ
ـات مؤیــد آن ،منحصــر بــه آخــرت باشــد .بنابرایــن از منظــر قــرآن ،چرخــش ثروتهــای بیــکار
در قالــب «قــرض حســن» تأثیــر مثبتــی در رفــاه و رونق اجتماعــی دارد (رک .ســبا39/؛ بقــره245/؛ حدیــد.)11/
صاحبــان
از ســوی دیگــر ظلــم بــه حقــوق دیگــران منجــر بــه زوال نعمــت میگــردد .قــرآن کریــم داســتان
َْ
ـت میکنــد کــه شــبانه بــرای چیــدن محصــول رفتنــد تــا مســکینان هیــچ ســهمی نبرنــد« :أن ال
باغهایــی را
روایـ َ ْ ُ
َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
ٌ
ْ
ـوخته مواجــه شــدند .آنهــا اذعــان میکننــد کــه
يدخلنهــا اليــوم عليكــم ِمســكين» (قلــم ،)24/امــا بــا باغهــای سـ
ُ ُ ْ َ َ ِّ َّ ُ َّ
َ
مين
ظال
ـا
ـ
ن
ك
ا
ن
إ
ـا
ـ
ن
ب
ر
حان
ـب
ـ
س
ا
و
ـ
«قال
ِ » (قلــم.)29/
دنبــال ظلــم بودنــد و قصد داشــتند حقــوق مســاکین را نپردازند:
ِ
همانطــور کــه گذشــت ،تعریــف شــکر در روایــات آن را بــه منزلــه یکــی از شــعبههای عدالــت قــرار داده
اســت؛ عدالــت در منابــع غیرانســانی یــا بــه تعبیــر قــرآن مواجهــه شــاکرانه بــا نعمتهــا ،منابــع و فرصتهــا،
موجــب افزایــش برخــورداری و شــکوفایی اقتصــاد میشــود .در قــرآن کریــم رشــد مســتمر (ابراهیــم )24/و
بازدهــی مضاعــف (بقــره )261/بــرونداد سیســتم عادالنــه ذکــر شــده اســت.
بـه عنـوان نمونـه ،قـرآن کریم نعمتها و رزق فراوان قوم سـبأ و «بلده طیبـه» آنان را یاد میکند (سـبا )15/که
َ َ ُ
«ذلـك ج َزْيناه ْم ِبما
افـراد
های ُالهـی را کفران کردند و در حق منابع الهی ناسپاسـی ورزیدندِ :
جامعـه ُاین نعمت َّ ْ َ
ََ ُ َ َ ْ
َ
الهی گرفتار شـدند .همچنین در سـوره نحل جامعهای
كفـروا و هـل نجـازي ِإال الكفـور » (سـبا )17/و به عذاب
بـا دو وصـف امنیـت «آمَن ًـة ُم ْط َمئَّن ًـة» و گشـایش اقتصـادی َ«ي ْأتيها رْ ُزقهـا َر َغ ًدا م ْـن ُكِّل َ
ـكان» ذکر میکند که
م
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
نعمتهـای الهـی را کفـران کردند و خداوند نعمتهای خـود را از آنان سـتاند (نحل.)112/
 .10-4اثر منفی رشد اقتصادی بر عدالت
رشــد و توســعه اقتصــادی میتوانــد تأثیــر منفــی بــر عدالــت داشــته باشــد .زیــرا قــرآن کریــم تنهــا شــاخص
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فراوانــی و رشــد اقتصــادی را معیــار بــرای وضــع مطلــوب نمیدانــد (روم39/؛ زخــرف .)33-32/بنابرایــن
برخــاف نظــر اقتصــاد نئوکالســیک ،رشــد و توســعه اقتصــادی ممکــن اســت عامــل انحــراف جامعــه از
عدالــت و ســقوط شــود (توبــه85/؛ نحــل55/؛ عنکبــوت66/؛ روم )34/و از دســت دادن کوتاهمــدت برخــی
منابــع مــادی ،موجــب تدبیــر بهینــه جامعــه گــردد (اعــراف.)94/
رفاهــی
ـرایط اقتصَـ َـادی و َ َّ
ایــن مســئله بــه خاطــر تأثیرپذیــری ســطح اخالقــی و روابــط انســانی جامعــه از شـ َّ
اســت؛ بــرای مثـ َـال رابطــه میــان ْ اســتغناء و طغیــان (علــق ،)6-7/اتــراف مالــی و کفــر« :الذيـ َـن كفـُـروا َو ك ُذبـوا
ُّ ْ
ْ َ ْ ْ ُ
َ
ـرة َو أتَرفناهـ ْـم ِفــي الحيـ ِـاة الدنيــا» (مؤمنــون )33/نمونههایــی هســتند کــه اثرپذیــری ارزشهــای
ِبِلقـ ِـاء ال ِخـ ِ
هنجــاری جامعــه را از اخــاق نشــان میدهــد.
«مترفیــن» در قــرآن بــه کســانی اشــاره دارد کــه مســت و مغــرور نعمتهــا شــده و طغیــان کردهانــد .ایــن
افــراد تــاش میکننــد تــا بــا انــواع حیــل ،مســتضعفین را فریــب دهنــد و از آنــان بهرهکشــی کننــد ،و در
نتیجــه حقــوق افــراد جامعــه را تضییــع ســازند .از ایــن رو ،از منظــر قرآنــی افزایــش ثــروت و توســعه اقتصــادی
تنهــا در صورتــی کــه همــراه بــا رشــد ایمانــی و اخالقــی باشــد ،در عدالــت و وضعیــت بهینــه جامعــه اثــر مثبت
میگــذارد (ســبأ.)37/
 .5نتیجهگیری
در قــرآن کریــم تمــام اصــول ،اهــداف و آرمانهــا بــر محــور عدالــت اســتوار شــده اســت .از ســوی دیگــر
عدالــت مقولـهای مجــرد از دیگــر مقــوالت نیســت ،بلکــه در مفهــوم و مصــداق و اجــرا بــه مقــوالت دیگــر
پیونــد دارد؛ پیونــدی درهمتنیــده کــه بــدون لحــاظ آنهــا ،معنــای درســت عدالــت درک نمیشــود .عدالــت
اقتصــادی در قــرآن بــا مفاهیمــی همچــون قســط ،ظلــم ،حــق ،ایمــان ،علم ،صــدق ،تقــوی ،کفر ،شــکر و رزق
ارتبــاط دارد.
محوریتریــن پیونــد عدالــت بــا حــق اســت و تمامــی کاربردهــای عدالــت در متــون اســامی ،بــر معنــای
وضــع حقــوق بایســته یــا اعطــای حــق بــه ذیحــق قابــل حمــل اســت .از ایــن رو عدالــت در تعامــل بــا انســانها
در دو عرصــه توزیــع (معاملــه صحیــح) و بازتوزیــع (خمــس ،زکات ،انفــاق )... ،نمــود دارد و در مقابــل ظلــم
قــرار میگیــرد .همچنیــن نحــوه مواجهــه انســان بــا تمامــی منابــع غیرانســانی بالقــوه همچــون منابــع طبیعــی،
امــوال ،اســتعدادها ،فرصتهــا و  ...در دو عرصــه تولیــد و مصــرف ،در محــدوده عدالــت قــرار میگیــرد کــه
بهرهبــرداری بهینــه بــه معنــای شــکر و مواجهــه ناصحیــح بــا آنهــا بــا عنــوان ناسپاســی (کفــر) در قــرآن بیــان
شــده اســت.
همچنیــن روشــن شــد کــه توســعه در قــرآن بــا مضامینــی چــون رشــد ،ایمــان ،تقــوی ،عمــل صالــح ،تزکیــه،
تــوکل ،شــکر ،اســتعمار زمیــن مطــرح میشــود .پیونــد محــوری آن بــا رشــد ،حــق مــدار اســت کــه بایــد در
چهــار منظــر خــدا ،خــود ،ســایر انســانها و طبیعــت ،نســبت خــود را اصــاح کنــد .بنابرایــن ازمنظــر قــرآن
توســعه اقتصــادی در نگهــداری و بهرهبــرداری بهینــه از تمامــی امکانــات و منابع انســانی و غیرانســانی در مســیر
اســتخالف الهــی تعریــف مــی شــود.
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مشــاهده میشــود کــه مفهــوم توســعه ،انطبــاق شــدیدی بــر مضامیــن و مصادیــق عدالــت دارد و در واقــع،
میتــوان گفــت کــه توســعهیافتگی همــان راهیابــی بهســوی عدالــت اجتماعــی اســت و هــر دو در الگــوی
رفتــاری خلیفــه الهــی بــه هماهنگی و وحــدت میرســند .عدالــت و توســعه در محورهای مختلفی بــا یکدیگر
اشــتراک دارنــد؛ هــر دو هــدف نهایــی اقتصــاد اســامی و زمینهســاز یکدیگــر هســتند و بــدون هــم کارایــی
ندارنــد .در واقــع اقتضــای عدالــت اقتصــادی ،اتخــاذ بهتریــن روش بهرهبــرداری از منابــع و فرصتهاســت کــه
پیامــد قطعــی آن ،شــکوفایی و توســعه اقتصــادی اســت.
همچنیــن عدالــت اقتصــادی و توســعه ،در محورهــای بهــرهوری از منابع و فرصتها ،توســعه انســانی ،جریان
تولیــد و مصــرف ،عرصــه معامــات و بازتوزیــع دارای اشــتراک هســتند .بهعــاوه اجــرای عدالــت اقتصــادی
موجــب افزایــش امنیــت و اعتمــاد اقتصــادی ،بازدهــی مضاعــف و در نتیجــه توســعه اقتصــادی میشــود .البتــه
رشــد اقتصــادی بــدون معنویــت از منظــر قــرآن اثــر منفــی بر تحقــق عدالــت در جامعــه دارد.
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