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چکيده
هدف :موضوع اخالق و رشد اخالقي جايگاه ويژه ای در فرهنگ اسالمي دارد و مورد توجه خاص امام علي(ع) بوده
است .از سوی ديگر ،نظريهپردازان مختلفي هر يک بنابر زمينة ايدئولوژيکي و فرهنگي خود در اين زمينه نظريهپردازی
كردهاند و اكثر آنها نتوانسته اند از زندگي عرفي انسان فراتر رفته ،بنيانهای روحاني و انگيزشي در اخالق را كه ريشه
در فطرت الهي آدمي دارد ،مورد توجه قرار دهند .هدف پژوهش حاضر ،بررسي نظرية رشد اخالقي كولبرگ با
رويکرد نهجالبالغه است .روش :روش پژوهش توصيفي -تحليلي با تمركز بر رويکرد تحليل محتوا و از جهت
هدف ،كاربردی است .یافتهها :مراحل يک و دو و سه نظرية كولبرگ در متون نهجالبالغه ديده نشد و مفاهيم
قضاوت اخالقي در نهجالبالغه شامل مراحل چهار و پنج و شش بودند .نتيجه گيری :تحليلها نشان داد كه امام
علي(ع) در موقعيتهای اجتماعي و آنجا كه برای عموم مردم صحبت ميكردند و مسائلي همچون ياری انسانها را متذكر
ميشدند ،از ادبيات مرحلة چهار استفاده ميكردند؛ اما در موقعيتهايي كه به تبيين رابطة خود با پروردگار يا بيان اشتياق
خود به شهادت يا بيان نگرش خود به اجرای عدالت و  ...ميرسند ،از ادبيات مرحلة پنج و شش استفاده ميكنند.
واژگان كليدی  :اخالق ،رشد اخالقي ،نظرية كولبرگ ،نهجالبالغه.
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 دريافت مقاله 41/51/51 :؛ تصويب نهايي.41/16/13 :
 .5دانشيار گروه روانشناسي پيام نور ،تهران ،ايران.
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 .7دانشجوي دکتراي روانشناسي پيام نور(نويسنده مسئول)  /نشاني :تهران ،خيابان ديباجي شمالي ،خيابان شهيد نوريان ،کوچه شهيد نوريان،
کوچه صفا ،مرکز تحصيالت تكميلي دانشگاه پيام نور  /نمابرEmail: Saydi1142@gmail.com /135-33463355 :
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الف) مقدمه و مسئلة پژوهش
رشد اخالقي از منظر اسالم ،معنای عميق و گسترده و جايگاهي واال و ارزشمند دارد« .رشد و تربيت» از
ديدگاه اسالم« ،رشد و تربيت اخالقي» است و هدف اسالم اين است كه انسان را به جايگاه اخالقي و
ارزشي او برساند؛ چنانچه پيامبر اسالم(ص) ميفرمايند :من برای تمام و كامل كردن مکارم اخالق به
پيامبری مبعوث شدم .با توجه به جايگاه رفيع اخالق در دين مبين اسالم ،پرداختن به مسئلة رشد اخالقي ،به
ويژه از ديدگاه امام علي(ع) ،امری ضروری و بايسته است .از اين رو ،هدف از نگارش اين مقاله ،ارائة
تصويری از نظام اخالقي و رشد استدالل اخالقي از ديدگاه امام علي(ع) در نهجالبالغه است .رشد اخالقي
در حقيقت به معني دروني شدن معيارها و ارزشهای انسان و ايجاد تعهد قلبي نسبت به اصول ارزشي و
اخالقي ،در غياب مهارهای خارجي است و مراحل اين انتقال ،از عوامل بيروني برانگيزانندۀ رفتار به
احساسات شخصي و اعتقادات دروني ،نمايانگر مراحل رشد اخالقي ميباشد.
در اصطالح ،اخالق مکرراً معادل  Ethicترجمه ميشود .گاهي كلمات  Ethicو  Moralدر ترجمه
معادل يکديگر و به معنای اخالق به كار ميروند(رينهارت .)77-51 :1661 ،در فرهنگ لغت Ethic ،مترادف با
علم اخالق و اخالقيات و واژۀ  Moralبه معنای اخالقي و  Moralityبه معنای اخالق به كار رفته
است(.ثقهاالسالم)101-177 :1353 ،

يکي از حوزههای روانشناسي كه به نحو مستقيم با اخالق و قضاوتهای اخالقي سروكار دارد،
«روانشناسي اخالق» 1است .هدف از اين شاخة علمي ،بررسي اين موضوع است كه به لحاظ روانشناسانه و
شناختشناسانه ،قضاوتهای اخالقي چگونه در مراحل مختلف رشد انسان شکل ميگيرند و اين قضاوتها يا
به عبارتي ،نظرگاه اخالقي فرد ،چگونه و با چه سازوكاری در كنار ديگر قوای فکری و استداللي او منشأ
اثر ميشوند(.شيخشعايي)107 :1335 ،

يکي از مسائل مهم در ايدئولوژی اسالمي ،پيريزی جامعهای متکي بر اخالق اسالمي است كه در آن
انسانها؛ باتقوا ،زاهد ،باايمان ،عاقل و آگاه ،متواضع ،صادق و عادل تربيت شوند .مسئلة پژوهش يا مهمترين
دغدغههای محقق اين است كه :رشد همهجانبة افراد در جامعة اسالمي ،بستگي به تدوين و ارائة نظريات
علمي منطبق با فرهنگ ،اعتقادات و ارزشهای جامعة اسالمي دارد .لذا بر پژوهشگران جامعة اسالمي است
كه در وهلة اول به تبيين و تشريح قواعد موجود ،منطبق با موازين اسالمي اقدام كند.
اين پژوهش از جهات ذيل حائز اهميت است:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Moral Psychology
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تقويت مباني نظری رشد اخالقي بر اساس پايههای ديني و اعتقادی؛
فراهم آوردن زمينههای پژوهشي مرتبط و مورد عالقة ساير پژوهشها.

در اين راستا و با توجه به جايگاه رفيع تربيت و رشد اخالقي ،پرداختن به اين موضوع ،به ويژه از
ديدگاه امام علي(ع) امری ضروری و انکارناپذير است .پژوهش حاضر درصدد بررسي اين موضوع ،از
طريق پاسخگويي مستدل و تحليلي به پرسشهای ذيل است:
.1

مراحل رشد اخالقي در متن نهجالبالغه در شش مرحله قضاوت اخالقي كولبرگ بر پاية كدام

مراحل استوار است؟
.1

تفاوت مراحل در مضامين كتاب نهجالبالغه براساس كدام موقعيت و متن پيام است؟

.3

كتاب شريف نهجالبالغه مضامين اخالقي را در مراحل ششگانة نظرية كولبرگ ،با چه مدل

مفهومي بيان ميكند؟

ب) مبانی نظری و پيشينة پژوهش
اخالق ،رشتهای است كه در حد فاصل فلسفه و روانشناسي قرار دارد .فالسفه تالش ميكنند برای اخالقي
يا غير اخالقي دانستن بعضي رفتارها ،توجيهات منطقي ارائه كنند ،اما روان شناسان در پي تبيين اين مسئلهاند
كه چرا مردم به شيوههای اخالقي يا غير اخالقي عمل ميكنند(جهانگيرزاده .)161 :1316 ،كولبرگ با اصالح و
توسعة كار پياژه ،نظرية جديدی ارائه كرد و به توصيف «رشد استدالل اخالقي» پرداخت .پياژه فرايندی دو
مرحلهای را برای «رشد اخالقي» تشريح كرد؛ در حالي كه «نظرية رشد اخالقي كولبرگ» ،شش مرحله در
داخل سه سطح مختلف را در بر ميگيرد .از نظر كولبرگ ،رشد اخالقي يک فرايند مداوم است كه در
سراسر دورۀ عمر اتفاق ميافتد .كولبرگ مانند پياژه ،معتقد است كه رشد اخالقي اساساً نشأت گرفته از
استدالل اخالقي است كه در طي مراحل مختلفي(از كودكي تا نوجواني) شکل ميگيرد .او طي سالها
تحقيق و آزمون و مصاحبه و طراحي و ارائة  11داستان حاوی معماهای اخالق به كودكان و نوجوانان و
طرح چند سؤال دربارۀ هريک از داستانها ،نظرية خود را مطرح

كرد(.لطفآبادی1330 ،؛ كولبرگ05 :1101 ،؛ همو،

1150؛ 1131؛ 1130؛ كولبرگ و گيليکان)1151 ،

كولبرگ به پاسخ سؤاالت در اين مورد كه كار درستي انجام شده است يا خير ،زياد عالقهمند نبود؛
بلکه آنچه برای او جالب بود «استداللهايي» بود كه در پشت تصميمات شركتكنندگان در اين نظرخواهي
قرار داشت .كولبرگ پاسخهای دريافتشده را در قالب مراحل مختلف استدالل ،ردهبندی كرد و رشد
استدالل عدالت را به عنوان گسترش فرايند ديدگاهي اجتماعي اخالقي در سطح رشدی توصيف كرد .در
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هر سطح ،دو مرحله وجود دارد كه دومين مرحله ،از لحاظ بروز ديدگاه اجتماعي و اخالقي ،كاملتر از
مرحلة اول است(.كيلن و اسمتانا ،1331 ،ج )103 :1

سطح  :9اخالق پيشقراردادی
مرحلة  :1اطاعت و تنبيه؛ در اين مرحله بچهها قوانين را ثابت و مطلق ميانگارند .اطاعت از قوانين بسيار مهم
است؛ زيرا باعث جلوگيری از تنبيه ميشود.
مرحلة  :1فردگرايي و مبادله؛ در اين مرحله نقطهنظرات فردی و قضاوت بچهها بر پاية چگونگي
برآورده ساختن نيازهای فردی قرار دارد.
سطح  :1اخالق قراردادی
مرحلة  :3روابط ميان فردی؛ اين مرحله بر زندگي مطابق نقشها و انتظارات اجتماعي تمركز دارد .همرنگي با
جماعت« ،خوب» جلوه كردن و مالحظة تأثير تصميمات بر روابط ،مورد تأكيد قرار ميگيرد.
مرحلة  :0حفظ مرتبة اجتماعي؛ در اين مرحله از رشد اخالقي ،انسانها به هنگام قضاوت كردن ،جامعه
را به صورت كلي در نظر ميگيرند .تمركز اصلي بر حفظ قانون ،پيروی از مقررات ،انجام وظيفه و احترام
به مافوق است.
سطح  :3اخالق پسقراردادی
مرحلة  :7قراردادهای اجتماعي و حقوق فردی؛ در اين مرحله انسانها شروع به در نظر گرفتن ارزشها ،عقايد
و باورهای متفاوت ميكنند .قوانين برای حفظ يک جامعه اهميت دارند ،اما افراد جامعه بايد اين استاندارد و
چارچوبها را قبول داشته باشند.
مرحلة  :0اصول همگاني؛ آخرين سطح از استدالل اخالقي كولبرگ بر پاية اصول اخالقي همگاني و
استدالل انتزاعي قرار دارد .در اين مرحله ،انسان از اين اصول كه ملکة ذهنشان شده است پيروی ميكنند،
حتي اگر با قوانين و مقررات تناقض داشته باشند(.كولبرگ)1150 ،

كولبرگ معتقد است كه اين سطوح و مراحل در قضاوت اخالقي ،به ترتيب و تدريج كه سن فرد باال
ميرود ،در او شکل ميگيرد .استداللهای كودک در معماهای اخالقي ،قبل از  1سالگي ،در سطح اول
(يعني در سطح اخالق پيشقراردادی) است .در اوايل نوجواني اين استدالل عموماً در سطح دوم است و
گاهي بين مرحلة دوم و چهارم نوسان ميكند .در نيمة نوجواني گروهي از نوجوانان به مرحلة چهارم نوسان
مي كند .فقط اقليتي از افراد در دورۀ نوجواني و بزرگسالي به سطح اخالق فوق قراردادی ،آن هم صرفاً تا
مرحلة پنجم دست مييابند .كودک در سطح پيشقراردادی ،اغلب رفتار خوبي دارد .اين رفتار اخالقي
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كودک بر اساس اجتناب از تنبيه و كسب پاداش تبيين ميشود .او در اين سطح از تفکر اخالقي ،نسبت به
داوریهای اخالقي خوب و بد محيط حساس است .به سادگي ميتوان رفتار كودک را مطابق پيامدهای
مادی آن رفتار يا برحسب قدرت كساني كه قانون را برای او ميسازند(معموالً پدر و مادر) تفسير كرد .اما
رفتار اخالقي كودک در سطح قراردادی ،برای سازگاری و هماهنگي با نظم اجتماعي و تمايل برای حفظ
نگهداری اين نظم است .كودک در اين دوره با والدين خود همانندسازی ميكنند و خود را با آنچه به
عنوان درست و غلط ارائه ميدهند ،تطبيق ميدهند .در سطح فوق قراردادی استداللها و قضاوتهای فردی
دروني شده و رفتار اخالقي به وسيلة يک اصل اخالقي درونيشده هدايت ميشود .در اين مقطع ،اخالق بر
اساس اصولي جهاني و برتر از قراردادهای اجتماعي تجلي ميكند .رفتار و برخوردهای اخالقي بر اساس
اصول اخالق عمومي حل ميشود و سرپيچي از آن برای فرد گناه و محکوميت به وجود ميآورد.
كولبرگ دريافت كه يک فرد معمولي از جهاتي به مرحلة پايينتر قضاوت اخالقي و از جهات ديگری
در مرحلة باالتر قرار ميگيرد و ممکن است برخي افراد با وجود افزايش سن خود ،به مرحلة پائينتری تنزل
كنند .همچنين به اين نتيجه رسيد كه با رشد فرد از دورۀ كودكي به دورۀ نوجواني ،استدالل اخالقي وی از
حالت كنترل بيروني به حالت كنترل درونيشده تغيير پيدا ميكند(.لطفآبادی)50-160 :1330 ،

كولبرگ به «رشد استداللهای اخالقي» بيشتر از «رفتار اخالقي» توجه ميكرد .از نظر او ،كودک و
بزرگسال ممکن است هر دو يک عمل اخالقي را انجام دهند؛ در حالي كه رشد اخالقي آنها يکسان نباشد.
در واقع؛ از نظر آنچه در «عمل اخالقي» بايد «مهم» تلقي شود« ،نه خود عمل اخالقي» ،بلکه «پشتوانه و
زيربنای استدالل عمل اخالقي» است(.ميرلو)1335 ،

ج) روششناسی
تحليل محتوا يکي از روشهای اساسي مشاهدۀ اسنادی محسوب ميشود كه به وسيلة آن ميتوان هر نوع سند
و ضبط شده ای را ،خواه مربوط به گذشته يا زمان حال ،به طور دقيق ارزيابي و بررسي كرد .در اين روش،
محقق به جای بررسي باورها و نگرشهای افراد ،به شيوههای متفاوت به تحليل پيامهای توليد شدۀ آثار
اسنادی آنها ميپردازد .در واقع؛ «تحليلگر محتوا» ميتواند محتوای نامهها ،مجالت ،اشعار ،ترانهها ،نقاشيها،
عکسها ،فيلمهای سينمايي ،كتابها ،سخنرانيها و هر نوع سند ديگری را تحليل كند .عدهای از صاحبنظران اين
روش را نوعاً از جمله روشهای «غير واكنشي» و «غيرمداخلهای» نام نهادهاند(.آذری)50-31 :1355 ،

در يک رويکرد ،تحليل محتوا به سه دستة تحليل محتوای صوری ،ساختاری و مضموني تقسيم ميشود.
تحليل محتوای مضموني ،روشهايياند كه محقق به كمک آنها تصورات اجتماعي يا قضاوتهای گويندگان
را برمبنای تحليل برخي از عناصر تشکيلدهندۀ گفتارشان آشکار ميكند .استفادۀ منظم از دادههای تحليل
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محتوا ،امکان پذيرش استنتاجاتي را كه فراتر از فهم و درک متني دشوارند ،تا اندازهای زياد فراهم ميسازد.
همچنين تحليل محتوا اين امکان را به محقق ميدهد كه متون دشوار و نامأنوس برای يک گروه فرهنگي را
به متني معنادار و قابل فهم تبديل كند(.كريپندورف)00-76 :1353 ،

در پژوهش حاضر در نظر است با بهرهگيری از نظرية تحول اخالقي كولبرگ ،به بررسي و تفحص در
كتاب شريف نهجالبالغه پرداخته و درواقع؛ با تحليل محتوای كتاب نهجالبالغه ،به پرسشهای پژوهش پاسخ
دهيم .در اين راستا ،كلية متون خطب و مواعظ و نامههای نهجالبالغه بررسي و كلية مضامين قضاوت
اخالقي براساس مراحل كولبرگ شناسايي و استخراج شد.
آنچه كار در اين پژوهش را دشوار ميساخت ،اين بود كه بتوان قضايا و مضامين قضاوت اخالقي را در
كتاب نهجالبالغه شناسايي كرد و بتوان تطابقي بين آنها و مراحل تحول اخالقي از نظر كولبرگ برقرار
ساخت؛ چرا كه با وجود تأكيد كولبرگ مبني بر نوع استدالل يکسان در كلية فرهنگها ،اوالً محتوای
پيامهای اخالقي در فرهنگها متفاوت است و ثانياً اساس نظرية كولبرگ خالي از تأثير فلسفة دموكراسي
نيست و اين تأثير ايدئولوژيک به نحوی در سطح سوم تحول اخالقي در اين نظريه منعکس است .لذا با
شواهدی از زمينة فرهنگي كشورمان ،به خصوص فرهنگ مبتني بر جهانبيني اسالمي ،قضايا و مضامين
قضاوتي را به همراه برخي از مفاهيم اخالقي نظير ارزش عبادت ،توكل ،جهاد ،عدالت اجتماعي ،ارشاد
خلق ،نفي دنياطلبي و  ...بيان ميكنيم و تبيين مبتني بر اين را ،اساس برای شناسايي قضايا و مضامين اخالقي
در كتاب نهجالبالغه قرار ميدهيم.

د) یافتههای تحقيق
در اين پژوهش با تحليل محتوای نهجالبالغه به سؤاالت تحقيق به شرح ذيل پاسخ داده شده است.
 .9سؤال اول:
مراحل رشد اخالقي در متن نهجالبالغه در شش مرحلة قضاوت اخالقي كولبرگ بر پاية كدام مراحل
استوار است؟
تحليل دادهها نشان داد كه سه مرحلة اول قضاوت اخالقي كولبرگ در متن خطبهها و نامهها ديده نشد
و تنها مراحل چهار و پنج و شش ديده شد كه در قالب جدول فراواني ذيل قابل مشاهده است.
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جمع

خطبة ،113 ،111 ،161 ،31 ،53، 03،07 ،71 ،00 ،31 ،13 ،15 ،10 ،13 ،1
مرحلة 4

،103 ،106 ،170 ،171 ،105 ،100 ،103 ،131 ،131 ،115 ،110 ،111 ،113

45

 130 ،133 ،165 ،131 ،131 ،157 ،103و نامههای  3و  7و  31و  73و 71
مرحلة 5
مرحلة 8

خطبة ،130 ،130 ،157 ،100 ،173 ،106 ،161 ،113 ،13 ،01 ،33 ،01 ،17
 ،167 ،166 ،115 ،110 ،135 ،116نامههای 05 ،07 ،17
خطبة ،131 ،150 ،101 ،171 ،136 ،110 ،110 ،111 ،163 ،30 ،37 ،53 ،13
 113 ،117 ،110 ،111 ،116 ،131 ،130و نامههای  11و 13

11
11

ذكر نمونههایی برای مرحلة :4

«پس هر كاری كه مثلش را از ديگری نميپسندی ،انجام مده و دربارۀ چيزی كه خداوند بر تو واجب
كرده ،نفست را موظف كن»(.نامه )1135 :71

در نامة  73خطاب به مالک اشتر ميفرمايد« :بنابر اين توجه كن برای فرماندهي سپاه خويش ،فردی را
انتخاب كن كه به نظرت از ديگران خيرخواهتر و در برابر فرمان پروردگار و رسول خدا و امامت ،مطيعتر
باشد .از ميان اشخاص ،بردبارترين را برگزين؛ كسي كه هنگام خشم ،صبوری كند و از پذيرفتن عذر
خطاكار آرامش يابد ،با ظريفان مهربان و با زورگويان تند باشد؛ كسي كه درشتي ديگران او را از جا نکند
و نرمي و مالطفت او را نگيرد».
ذكر نمونههایی برای مرحلة :5

امام علي(ع) در خطبه  110ميفرمايند« :خدا رحمت كند آن كسي كه حق را ببيند و آن را ياری كند يا ظلم
را ببيند و به ستيز با آن برخيزد و همواره عليه ظالم به ستمديده كمک كند» .همچنين در خطبة  33در حالي
كه مشغول پينه زدن بر نعلين خود بودند ،در جواب سؤالي كه عبداهلل بن عباس از ايشان پرسيدند ،پاسخ
دادند« :به خدا سوگند اين كفش نزد من از فرمانروايي بر شما محبوب تر است ،مگر آنکه حقي را برپا سازم
و باطلي را براندازم».
ذكر نمونههای برای مرحلة :8

امام علي(ع) در خطبه  117ميفرمايند« :به خدا سوگند! اگر هفت اقليم را با آنچه زير آسمانهاست به من
دهند تا پروردگار را نافرماني كنم و پوست جوی را به ناروا از دهان مورچهای بگيرم ،چنين نخواهم كرد و
دنيای شما نزد من از برگي كه ملخي مشغول جويدن آن است ،پستتر است» .همچنين در خطبة 111
ميفرمايند« :همانا گراميترين مرگها ،كشته شدن در راه پروردگار است .قسم به آن كسي كه جان فرزند
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ابيطالب در دست اوست ،هزار مرتبه ضربت شمشير خوردن بر من آسانتر است از اينکه در غير طاعت
پروردگار ،در بستر بميرم».
 .1سؤال دوم:
تفاوت مرحلهها در مضامين كتاب نهجالبالغه بر اساس كدام موقعيت و متن پيام است؟
به طور خالصه امام علي(ع) در موقعيتهای اجتماعي و موقعيتهايي كه اصول و آداب روابط صحيح افراد
جامعة اسالمي با همديگر را آموزش ميدادند و حقوق و وظايف شهروندی را به مردم و زمامداران جامعة
اسالمي متذكر ميشدند ،از ادبيات مرحلة  0استفاده ميكردند .البته طبق فرمايش امام علي(ع) در خطبه 30
نهجالبالغه كه ميفرمايند« :حق شما بر من اين است كه از خيرخواهي شما دريغ نکنم و بيتالمال را ميان
شما عادالنه تقسيم كنم و شما را آموزش دهم تا نادان نمانيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگي را
بدانيد» ،تربيت اجتماعي جامعة مسلمين از وظايف حاكمان جامعة اسالمي است .در اين راستا امام علي(ع)
ضمن پند و اندرزهای خود به مردم و نامههايي كه به فرمانداران مينوشتند ،از ادبيات مرحلة  0استفاده
ميكردند؛ همچنين در ترغيب مردم به كارهای پسنديده و اخالق عملي ،دعوت به پيروی از رسول
خدا(ص) ،تشويق اصحاب به جهاد و تعليم آداب جنگي و . ...
به عنوان نمونه در ادامه مثالهايي آورده ميشود كه در آنها امام علي(ع) در موقعيتهای اجتماعي ،آداب
و اصول روابط صحيح اجتماعي را متذكر ميشوند:
در خطبة  157ميفرمايند ...« :پس بر شماست كه دقت كنيد در دين خدا؛ به هر رنگي درنياييد و از
دورويي و تفرقه پرهيز كنيد ،كه همراه جماعت بودن در حقي كه آن را دوست نداريد ،بهتر است از تفرقه
و پراكنده شدن به خاطر باطلي كه آن را دوست ميداريد» .همچنين در خطبه  13ميفرمايند« :اگر يکي از
شما فاميل تنگدستي دارد ،مبادا در برطرف كردن ناداری او كوتاهي كند ،آن هم از مالي كه اگر احسان
نکند ،زياد نميشود و اگر صرف كند ،كم و كاست نميسود .كسي كه در كمک كردن به بستگان دريغ
كند ،يک دست را در ياری رساندن به آنها بسته ،ولي دستهايي را برای كمک به خود بسته .پس هر كه در
برخوردها نرمخو باشد ،دوستي و ارادت اقوام به او پايدار خواهد بود».
در ادامة پاسخ به سؤال دوم پژوهش به اين مسئله ميپردازيم كه امام علي(ع) در چه موقعيتهايي از
ادبيات مرحلة  7استفاده ميفرمودند.
در ادبيات مرحلة  ،7امام علي(ع) پا را از موقعيتهای اجتماعي و ارشاد و انذار خلق در اجتماع به منظور
داشتن جامعه ای سالم و پويا ،فراتر نهاده و به انجام عمل اخالقي برای رضای خدا و اخالقگرايي توأم با
تقواپيشگي ميپردازند كه اين موقعيت ،بالطبع فردیتر بوده و مشمول همة افراد جامعه نميشود ،بلکه
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خاصان و پاكان را شامل ميشود .در اين مرحله ،نامههايي كه حضرت به فرزندان خود نوشته يا نامههايي كه
به مالک اشتر نوشتهاند ،ديده ميشوند .همچنين ،خطبههايي كه در اشتياق به شهادت يا بيميلي از دنيا و
توصيف عبادت و پيروی نکردن از هوای نفساند يا نامهها و خطبههايي كه در نشان دادن راه سعادت در
توصيف اهل تقوايند ،همه در اين مرحله ديده ميشوند.
به عنوان مثال در نامه  07ميفرمايند« :من نفس خود را با تقوا پرورش ميدهم تا در روزی كه
بزرگترين ترسهاست ،در امان باشم .اگر بخواهم ميتوانم عسل مصفا و مغز گندم و لباس ابريشمين برای
خود تهيه كنم ،ولکن هيهات كه هوای نفس بر من چيره شود؛ در حالي كه در حجاز و يمامه افرادی باشند
كه حسرت يک قرص نان را داشته باشند يا هرگز شکمي سير نخورند» .همچنين در نامة  17خطاب به كسي
كه مأمور گرفتن زكات بود نوشتند« :بر كاری كه تو را بدان مأمور كردهام با ترس از خدای يکتا حركت
كن .مبادا مسلماني را بترساني .اگر از دادن زكات ناراضي بود ،زمين و زراعت او را زير پا مگذار .اگر
كسي گفت نه ،با او كاری نداشته باش و اگر كسي گفت آری ،بدون آنکه سختگيری كني ،همراه او برو و
هر چه خودش ميدهد بگير .بدون اجازه سراغ احشامش مرو و هر گاه به محل حيوانات وارد شدی ،مثل
آدمهای ظالم و سختگير وارد مشو».
بخش ديگر پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،پرداختن به اين مسئله است كه امام علي(ع) در چه موقعيتهايي
از ادبيات مرحلة شش استفاده ميكردند.
در پاسخ بايد گفت كه به طور خالصه امام علي(ع) در موقعيتهای عرفاني و ملکوتي كه فقط به رابطة
خود و خدای خويش ميپردازند ،با اين ادبيات صحبت ميفرمايند؛ زماني كه نگرش خود را در مورد
فضايل و رذايل اخالقي يا اصول و ارزشهای واالی انساني و الهي در قالب يک كالم روحاني بيان ميكنند.
به عنوان مثال در خطبه  150ميفرمايند« :ای مردم! به خدا شما را به طاعتي تشويق نميكنم مگر آنکه خود،
قبل از شما بدان عمل كرده باشم و از گناهي شما را نهي نميكنم مگر آنکه خود ،پيش از شما از انجام آن
خودداری كردهام» .همچنين در نامة  13كمي قبل از شهادت و پس از ضربه خوردن خطاب به فرزندانشان
فرمودند« :اگر شهيد شدم ،مرگ وعدهگاه من است و اگر ببخشم ،بخشش برايم وسيلة قرب به پروردگار
است و برای شما كار پسنديدهای است .بنابر اين ،ببخشيد .به خدا قسم! من از مرگ كراهت ندارم ،بلکه
چون تشنهای هستم كه در تاريکي شب به آب رسيدهام و همانند كسي هستم كه در آرزوی چيزی است و
هم اينک مطلوب خويش را يافته است (و آنچه نزد پروردگار است برای نيکان بهتر است)».
 .3سؤال سوم:
كتاب نهجالبالغه ،مضامين اخالقي را در مراحل ششگانة نظرية كولبرگ ،با چه مدل مفهومي بيان ميكند؟
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در جدول ذيل ،مفاهيم اخالقي موجود در نهجالبالغه ،مانند جهاد ،عدالت و تقواپيشگي كه بيشترين
تکرارها را در نهجالبالغه دارند ،منطبق با مراحل نظرية رشد اخالقي كولبرگ آورده ميشوند .گفتني است
به دليل اينکه سه مرحلة اول نظرية رشد اخالقي كولبرگ در متون نهجالبالغه ديده نشد ،از مرحلة چهار تا
شش مثالها را در جدول قرار دادهايم.
مقایسة مفهوم اخالقی جهاد در مراحل مختلف
مفاهيم
مراحل

مفهوم جهاد

« آری ،بندگان برگزيدۀ پروردگار ،دل از دنيا كنده و اندک دنيا را كه از بين رفتني است ،به زياد
مرحلة 0

آخرت كه جاوداني است ،معامله كردند .به جهاد خوانده شدند؛ پذيرفتند ،به رهبر خود اعتماد
كردند و از او پيروی كردند»(.خطبه )001 :131

«فتنهجويان آدمهايياند كه بيشتر آزار و اذيت ميكنند و كمتر غارت و چپاول ميكنند.
مرحلة 7

انسانهايي با آنها جهاد ميكنند كه در نظر مستکبران خوارند ،در روی زمين گمنامد و در آسمان
شناختهشده و دارای قدر و منزلتند»(.خطبه )301 :161

«همانا گراميترين مرگها ،كشته شدن در راه پروردگار است .قسم به آن كسي كه جان فرزند
مرحلة 0

ابي طالب در دست اوست ،هزار مرتبه ضربت شمشير خوردن بر من آسانتر است از اينکه در
غير طاعت پروردگار در بستر بميرم»(.خطبه )035 :111

مقایسة مفهوم اخالقی عدالت در مراحل مختلف
مفاهيم
مراحل

مفهوم عدالت

«پروردگارا ،تو بر آنچه بر ما گذشت آگاهي ،و ميداني كه همة آنها نه به خاطر رسيدن به
مرحلة 0

حکومت بود و نه برای زيادهطلبي در امر دنيا ،بلکه تصميم گرفتم نشانههای دين را در جای
خودش قر ار دهم و شهرها را اصالح كنم تا مردم ستمديده به نوايي برسند و در امنيت قرار گيرند
و احکام تعطيل شده به اجرا درآيند»(.خطبه )007 :131

مرحلة 7

دربارۀ بازگرداندن بيتالمال به مسلمانان« :به خدا قسم اگر ببينم كه مهر زنان باشد يا با آن بهای
كنيزی پرداخت شده باشد ،آن را به بيتالمال بازميگردانم»(.خطبه )31 :17

« به خدا سوگند ،اگر هفت اقليم را با آنچه زير آسمانهاست به من دهند تا پروردگار را نافرماني
مرحلة 0

كنم و پوست جوی را به ناروا از دهان مورچهای بگيرم ،چنين نخواهم كرد و دنيای شما نزد من از
برگي كه ملخي مشغول جويدن آن است ،پستتر است»(.خطبه )511 :117
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مقایسة مفهوم اخالقی تقوا در مراحل مختلف
مفاهيم

مفهوم تقوا

مراحل

«بنابر اين آن كه پرهيزگاری را شعار دل خويش قرار داده و در انجام كارهای پسنديده از
مرحلة 0

ديگران سبقت ميگيرد ،رفتارش سبب رستگاری او ميشود و پاداش تمام به او ميرسد .پس
تقوا را ارج نهيد و به كاری كه ثمرهاش بهشت است مشغول شويد»(.خطبه )051 :131

«در ميان انسانها ،اهل تقوا برترين و بهترين هستند .ديدههايشان را بر آنچه خداوند تبارک و
مرحلة 7

تعالي حرام كرده ميبندند ،مردم از دست و زبانشان درامانند ،خداوند در انديشة آنها بزرگ،
و غير خدا در ديدگانشان كوچک و حقيرند»(.خطبه )057 :130

«اهل تقوا كسي است كه :از كسي كه بر او ظلم كرده ميگذرد و بر كسي كه بر او مرحمتي
مرحلة 0

ندارد ،عطا ميكند .با كسي كه قطع رحم كرده ارتباط برقرار ميكند  ...خود را برای آخرت
خويش به زحمت مياندازد و مردم را از گزند خويش آسوده ساخته است»(.خطبه )031 :130

هـ) نتيجهگيری و بحث
اين پژوهش با هدف مقايسة رشد اخالقي از منظر نهجالبالغه و نظرية رشد اخالقي كولبرگ انجام شد.
بدين منظور جزءبهجزء كتاب نهجالبالغه بررسي و مفاهيم اخالقي منطبق با نظرية كولبرگ از آن استخراج
شد .يافتهها نشان دادند كه سه مرحلة اول قضاوت اخالقي كولبرگ در متن خطبهها و نامههای نهجالبالغه
ديده نشد و استداللهای اخالقي موجود در نهجالبالغه شامل مراحل چهار و پنج و شش نظرية كولبرگ
بودند كه بيشترين فراواني با مرحله چهار بود.
همچنين يافتهها نشان دادند كه امام علي(ع) در موقعيتهای اجتماعي و موقعيتهايي كه اصول و آداب
روابط صحيح افراد جامعة اسالمي را با هم و با زمامداران خود آموزش ميدادند ،از ادبيات مرحلة چهار
استفاده ميكردند و در موقعيتهايي كه پا را از وظايف اجتماعي فراتر نهاده و جامعة اخالق مدار را با
انسانهای متّقي و عابد و پرهيزگار توصيف ميكنند ،از ادبيات مرحلة پنج استفاده ميكنند.
اما در ادبيات مرحلة شش ،تقواپيشگي و عرفان خاصّان و پاكان ديده ميشود .در اين مرحله ،اصول و
ارزشهای واالی انساني و الهي در قالب يک كالم نوراني و روحاني بيان ميشود.
طبق يافتههای اين پژوهش ،هر مفهوم اخالقي مثل عبادت ،نماز ،ايثار ،شجاعت ،جهاد ،عدالت،
تقواپيشگي ،پرهيز از هوای نفس و  ...دارای مفهوم مرحلهای است .لذا هر مفهوم مثل جهاد ،سه مرحلة
متمايز و متفاوت دارد كه يک مرحله از آن متعلق به مرحلة چهار و در آن مرحله ،جهاد به عنوان وظيفة فرد
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مسلمان كه اين وظيفه هم در برابر برادران ديني و ديگر مسلمانان و هم در برابر ولي امر مسلمين و رهبر
جامعه اسالمي بر گردن اوست ،محسوب ميشود.
مرحلة ديگر آنکه ،جهاد با مفهوم مرحلة پنج است؛ به جهاد به عنوان گامي در جهت نزديک شدن به
رضای پروردگار و رسيدن به مقام قرب الهي نگاه ميشود.
اما در مرحلة شش ،پا را فراتر نهاده و آنچنان عاشقانه از شهادت در راه خدا صحبت ميشود كه
حضرت ميفرمايند هزار مرتبه ضربت شمشير خوردن بر من آسانتر است از اينکه در بستر بميرم .گويا
جهاد تنها راه رسيدن به آمال و آرزوهای خاصّان و پاكان است كه همان قرب الهي و سعادت ادبي است.
طبق يافته های اين پژوهش و با توجه به مقايسة مدل رشد اخالقي كولبرگ و مفاهيم اخالقي موجود در
نهجالبالغه ،يک تفاوت اساسي در اين دو ديدگاه مشاهده شد و آن باور به دو اصل مبدء و معاد در پايبندی
به سجايای اخالقي و باور به مرجعيت اخالقي خداوند ،به اين معنا كه اساس همه چيز در عالم به ذات مطلق
الهي بازمي گردد و باور به قيامت و باور به يگانگي خداوند و در يک كالم ،شمول دين بر اخالق است؛
زيرا آنچه مسلّم است ،اين است كه دين ،در بر گيرنده و تعيينكننده و انگيزاننده در مباحث اخالقي است؛
زيرا شامل اعتقادات و افکار و باورها و اخالق و رفتار ميشود.
از ديدگاه كولبرگ و ساير نظريهپردازان حوزۀ رشد اخالقي ،انسان در طول زندگي از مراحلي با
ويژگيهای مخصوص آن مرحله ميگذرد .از منظر كولبرگ ،مراحل رشد اخالقي ،ثابت و بدون تغييرند و
استدالل و داوریهای اخالقي با جنبههای شناختي ارتباط دارند؛ اما از منظر امام علي(ع) قوانين و احکام
اخالقي مطلق و واقعياند و ريشه در تقوای الهي و اعتقادات فرد مسلمان دارند.
در اخالق از منظر نهجالبالغه ،بيشترين تأكيد بر خودسازی و تقواپيشگي و پرهيز از هواهای نفساني است
و اين در بستر اعتقاد به معاد و روز قيامت صورت ميگيرد و از اين لحاظ ،اخالق از منظر نهجالبالغه تفاوت
اساسي با ديدگاه كولبرگ دارد .ناگفته پيداست كه اين بُعد در نظرية كولبرگ ناديده انگاشته شده است.

313

 رشد اخالقی از ديدگاه نهجالبالغه با مدّ نظر قرار دادن نظريۀ کلبرگ
منابع
. ترجمه دشتي. نهجالبالغه.50-31 :1/1  ش، رسانه.» «كاربرد تحليل محتوا در سينما.)1355( غالمرضا، آذری-

«رشد اخالق در انسان

.)1353( مريمالسادات موسوی، علي خوشکار، طاهره؛ اميدوار رضايي، ثقهاالسالم.101-177 :3  ش، اخالق پزشکي.»از دیدگاه دانشمندان اسالمی و روانشناسان جدید

.161-111 :0  ش، معرفت اخالقي.» «دیدگاههای شناختی تحولی در رشد اخالقی.)1316( محمدرضا، جهانگيرزاده-

 روانشناسي در.» «نگاهی به كتاب نظریههای سکوالر و مذهبی در رشد اخالقی.)1335( عليرضا، شيخشعاعي.107-150 :1  ش،تعامل با دين
0  ش، سال پنجم، رسانه. ترجمه محمدسعيد ذكايي.» «تجزیه و تحليل محتوا.)1353( كلوس، كريپندورف.00 :)(زمستان
 ترجمه محمدرضا جهانگيرزاده قمي و عليرضا. رشد اخالقی.)1331( مالني و جوديت اسمتانا، كلين. مركز اخالق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي: قم.شيخشعاعي و سيد رحيم راستيتبار
«نقد نظریه های رشد اخالقی پياژه و كولبرگ و باندورا و ارائة الگویی نو برای

.)1330( حسين، لطفآبادی-

.50-160 :11  ش، نوآوریهای آموزشي.»پژوهش در رشد اخالقی دانشآموزان ایران
. سايت جام جم.» «فيلسوفان كوچک اخالق.)1335( محمدمهدی، ميرلو- Nahjol-balaqe. Translated by Dashti.
- Azari, Gholamreza (1222). “The Application of Content Analysis in
Cinema”. Quarterly of Media, 3/2: 24-21.
- Clean, Melanie & Judith Smetana (3010). Ethical Growth. Translated by
M.R Jahangirzadeh Qomi, Sheikh Shoaei & Rasti Tabar. Qom.
- Kohberg, L.(6791). Moral stages and moralization: the cognitive
developmental approach. In. T. Lickona (Ed), Moral development and
behavior. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Kohlberg, L. (6791). The development of modes of moral thinking and
choice in the years 42 to 46. Unpublished doctoral dissertation, University
of Chicago.
- Kohlberg, L. (6717). Stage and sequence: the cognitive-developmental
approach.
- Kohlberg, L. (6711). A current statement on some theoretical issues. In S.
Modgil & C.Modgil (Eds). Lawrence Kohlberg. Philadelphia: Falmer.
- Kohlberg, L.(6716). the philosophy of moral development. New York:
Harper & Row.
- Krippendorf, Klaus (1224). “Content Analysis”. Translated by M.S.
Zokaei. Media Quarterly, Year 2, No. 4: 42.

66  مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی 312

-

L. Gilligan, C(6796). The adolescent as a philosopher: The discovery of the
self in a post-conventional world. Daedalus. 611-6196-6111.
Lotf Abadi, Hussain (3002). “Critics on Ethical Development of Piaget,
Kohlberg and Bandura; A New Method for Education in Ethical Growth” .
Innovation in Education Journal, No. 11: 24-104.
Mirloo, Mohamad Mehdi (3002). “Philosophes of Ethics”. Jamejam
Website.
Reinhart, KA.(2112). Ethics and the Quran. Encyclopedia of the Quran.
Vol [2]. Brill, Leiden-Boston.99-97.
Seghatol-eslam, Tahere; Omidvar Rezaei, Ali Khoshkar, Maryam-olsadat
Mousavi (3000). “Ethic Development from Perspective of Islamic Scientists
and Modern Psychologists”. Quarterly of Medical Ethics, No. 2: 141-122.
Sheikh Shoaei, Alireza (3002). “An Intro, A Review on Secularism and
Religious Theories in Ethical Growth”. Psychology in Religion, No. 3:
142-124.

