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 چکیده
 و اسالم ميان مدت، اين طول در. گذردیم ايران سرزمين به اسالم ورود از قرن چهارده

 در. است گرفته صورت یاگسترده تعامالت -یفرهنگ جمله از -مختلف ابعاد از ايران
 تهديد، يا فرصت يك عنوان به مجازی ارتباطات فضای نوين، هایوریفنا پرشتاب دنيای
 گسترده استفاده که است کرده روروبه بزرگ چالشی با را جوان نسل تربيت اندرکاراندست

 آمدن وجود به باعث متنوع و اطالعاتی منابع به آسان دسترسی امکان و وریفنا اين از
 دنيای که است درست. است شده جامعه ميان در ويژه به اخالقی غير رفتارهای از بسياری

ه ب یاينترنت یهاشبکه طريق از کهاست  دانش سريع توسعه همراه به تحوالت دنيای امروز
 در ويژه به اخالقی مباحث اهميت ؛ اما در عين حال،باشدیم گسترش حال در سرعت

 جوامع در که است روشن قدری به اجتماعی و شخصی گوناگون هایمعاشرت قلمرو
 بيشتری اهتمام آن بر بايستمی مسلمانان جامعه خصوصا   و ورزندمی تأکيد آن بر مختلف
 جايگاه تبيين هدف با حاضر هشپژو .است مداریاخالق دين اسالم، دين که چرا ؛بورزند
 بررسی روش .است مدرن اخالق نگرش با مجازی دنيای هایچالش و اسالمی فرهنگ

 -یمجاز دنيای در ارتباطات حوزه در  موجود مشکالت مشاهده از استفاده با پژوهش اين
 .است گرديده تدوين  مطالعاتی منابع از استفاده و ایکتابخانه روش و -کنونی شرايط در
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 سالمی فرهنگ با را  مدرن اخالق  توانمی که گفت توانمی پژوهش اين هایيافته از
 صورت بلکه ؛نيست آن غربی شکل مدرن اخالق از مراد ،ديگر ه عبارتب ؛کرد عجين

 هایپيشرفت با که است دينی تعاليم و اسالمی فرهنگ مايهدرون با شده سازیمناسب
 .دارد یهمخوان مجازی فناوری و تکنولوژی

 یمجاز دنيای ارتباطات، اسالمی، فرهنگ مدرن، اخالق اژگان کلیدی:و 

 مقدمه
که عمر خيلی که با اين استفضای مجازی نسل جديدی از فضای روابط اجتماعی 

 تا جايی که در زندگی مردم جا باز کند -به خوبی -استتوانسته  ؛ امازيادی ندارد
های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی مردم بسياری در سنين مختلف و از گروه

های بسيار دور در دنيای واقعی، از اين طريق با هم ارتباط کنار هم آمده و از فاصله
 کنند. برقرار می

ای، های ماهوارهامروزه خانواده ايرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکه
ی از فرآيند های مدرن است که هر کدام به نوبه خود بخشفضای مجازی، رسانه

 اند.ری در خانواده را هدف گرفتهتأثيرگذا
ای که به طور تخصصی تمام تمرکز خود را بر مقوله های ماهوارهبعضی از شبکه

ها عبارتند از: ترويج های اين شبکهخانواده نهاده است و پيام مشترک برنامه
سازی عادیگسيخته در مقابل ساختار خانواده،  لجام سامان وهای بیخانواده

دادن روابط جنسی دختر و پسر پيش از  خيانت همسران به يکديگر، عادی جلوه
باشی به جای ازدواج. پيامدهای مواجهه مخاطبان ايرانی ازدواج، ترويج فرهنگ هم

شناسی های بسياری را برای جامعه کارای دغدغههای ماهوارههای شبکهبا برنامه
 ايجاد کرده است. 
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ريزی برای تأثير شناسان خانواده و بهداشت جنسی از برنامهاربسياری از ک
که ممکن  گويندسازی خيانت زوجين به يکديگر میها در عادیفرهنگی اين رسانه

ها احساس با محتوای ارائه شده آن هااطب با دريافت پيام اين سريالاست مخ
 .کندپنداری ذاتهم

وجود ه ان و والدين نيز تغييراتی بگسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزند
آورده است که از جمله آن به کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتباط 
والدين با فرزند، شکاف نسلی به دليل رشد تکنولوژی، از بين رفتن حريم بين 

 توان نام برد. فرزندان و والدين و ايستادن در برابر يکی از والدين يا هر دو را می
ها، تغيير الگوی ها نيز مسائلی چون ناپايداری ازدواجبحث ازدواج در

هايی برای ازدواج ناتوانی والدين برای آموزش به همسرگزينی، نداشتن مهارت
فرزندان، افزايش روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد، تمايل به دريافت 

     … طلبی جنسی مردان وعو افزايش تنوهای سنگين، باال رفتن سن ازدواج مهريه
 توان اشاره کرد. را می

های دينی در کاهش آموزه ،تغييراتی که در حوزه دينی در جامعه رخ داده
های دينی در روابط شدن حريمرنگواده، دوری خانواده از شريعت، کمخان

 . خانوادگی است
 نی شده است کهدچار تغييرات فراوانيز سبد فرهنگی خانواده ايرانی در اين ميان، 

همگی به نوعی مروج سبک زندگی مدرن است که خاستگاه اين نوع سبک زندگی 
های معرفتی تمدن تمدن غربی است و ترويج اين شيوه از زندگی، الجرم تمام مؤلفه

مسائل جنسی در سامانی در فرهنگ گردد بیسازد و موجب میغرب را شايع می
 کشور افزايش يابد.
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 هاینيز در سال ايرانفضای مجازی در توسعه جوامع، در جامعه  با توجه به اهميت
ولی در اين رابطه  ؛وری اطالعات و ارتباطات توجه زيادی شده استااخير به فن

 . دارديابی به ريشه نيازهای جدی وجود دارد که آسيب
را  87کشور جهان رتبه  187مندی از اينترنت در بين از نظر بهرهجامعه ايران 

کشورهای متوسط به  وبندی اتحاديه جهانی مخابرات جزکه بر اساس طبقه دارد
و ميانگين  هستندقشر جوان  نيزدرصد استفاده کنندگان اينترنت  35 ،رودشمار می

 دقيقه در هفته است.  52صرف شده برای اينترنت 
 یاجتماع یهااز آسيب یساز نوع جديدتواند زمينهینوظهور م یهابروز آسيب

و کاهش  ی، پيشگيریشناساي یبرا یبه همين دليل، برنامه ريز ؛باشد یوانو ر
مرتبط  یهاآسيب نوظهور ینمايد. آسيب هایم ینوظهور الزم و ضرور یهاآسيب

 یهایاز استفاده از ماهواره، باز یناش یهاجديد است که آسيب یهایبا فناور
 .مجموعه قرار گيرد توانند در اينی، تلفن همراه و اينترنت میارايانه

 -های ارزشی است و بر اساس آنموضوعات بحث برانگيز و متکی بر نظام اخالق از
اخالق الگوی رفتار ارتباطی است که بر رعايت  دهد.خوب و بد را تشخيص می -فرد

 آورد.وجود میه رضايتمندی را ب ،که رعايت حقوق ديگران طوریه ب ؛کندحقوق افراد تأکيد می
کارگيری استانداردهای اخالق ی و بقای خود نيازمند تدوين و بان برای پويايهر سازم

ای است که بر اساس آن مديران، کارکنان و ساير عوامل انسانی با پايبندی بدان، حرفه
 مند شوند.نفعان سازمان از آن بهرهآورند تا ذيای را پديد میهای مشترک حرفهارزش

، اطالعات، های آموزشی، ارتباطاتاز جنبه افزون جامعه امروز به طور روز
های اطالعاتی وابسته شده های ارتباطی و شبکهاقتصاد، بازار و جز آن به تکنولوژی

های بيرون از نهادهای علمی ها در چارچوباست. با گسترش و نفوذ اين تکنولوژی
 هایداشتنوع خانگی و يا اقتصادی و برهايی از ن به محيطآو پژوهشی و مبدل شدن 

 خالقيات را با آن مطرح کرده است.ای از رابطه اتازه
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های در چالش و کشمکش با تکنولوژی های اخالقینظام ،در اين شرايط -
 ؟اطالعاتی و ارتباطی چگونه بايد عمل کنند

در عصر ديجيتالی، اخالق رسانه بايد کارهايی را متناسب با خصوصيات متمايز 
های رايانه فهرست کند. اين ای جستجو و پايگاه داده، موتورهایيک سامانه شبکه

چارچوب اخالقی در موثرترين صورت خود بايد بر ساختارهای اجتماعی متمرکز 
های های سياسی و فرهنگی در وضعيتبندیشود تا بتواند معلوم کند که صورت

 خط و غير خط هستند. بر
اينک  ؛يد استگيری جدنه، اخالق بازنمايی دارای يک جهتدر اين په

شود، جنسيت، نژاد، قوميت و دين در فضای سايبر بدون نام و نشان نمادين می
اخالق گذشته را تا سطوح پيچيده و ناشناخته  یگاهی موضوعی تازه است و گاه

 -های اجتماعی بر بستر الکترونيکدهد. آداب و معاشرت در شبکهگسترش می
امی هنجاری و اخالقی است. روابط نظ -همانند برخی از قواعد زندگی روزمره

چنين پيشبرد اهداف ها نيز بايد بر مبنای اين نظام هنجاری و اخالقی و همعمومی
اطب و افکار عمومی احترام بگذارد و اخالقيات را در سازمان خود خسازمانی به م

خود پلی شود  -مخاطبان -ها بايد بين سازمان و مشترياناجرا کند و روابط عمومی
بتواند در فضای مجازی با استفاده از تکنولوژی و فناوری نوين تمامی توان خود را تا 

کاری و محوری و به دور از هر گونه پنهانمعطوف نيت صادقانه با رويکرد انسان
ه و در اختيار ، نيازهای مخاطبان و جامعه هدف را تهين در پس سودآوریمخفی شد

 آنان قرار دهد.
، درستی، يکدلی و صداقت وجود آوردن صيميته ها باز وظايف روابط عمومی

ها بايد در دنيای پيشرفته الکترونيک بتواند اين عواطف است و روابط عمومی
لذا وارد کردن عواطف انسانی و حس مسئوليت و  ؛انسانی را وارد دنيای مجازی کند
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 کند که مخاطبان و مشتريان آنها کمک میای به روابط عمومیاخالق حرفه
ها و پذير و اخالقی پذيرفته و به پستسازمان را به عنوان يک سازمان مسئوليت

خدمات  گذارند اعتماد کرده و از محصول ياها میهايی که روابط عمومیيادداشت
اقت، درستی، صد مثل -بعضی از اصول ؛ البتهآن سازمان خريداری نمايند

 علم اخالق است.اصول پذيرفته شده  وجز -نفعان و مشتريانامانتداری، توجه به حقوق ذي
نوع اخالقيات در فضای واقعی با فضای مجازی تفاوتی ندارد و به طور کلی، 

تغيير فضا موجب  ؛ لذاخالقيات نيز به ظاهر متفاوت نيستحتی اعمال و اجرای ا
  .ال برودؤشود اخالقيات زير سنمی

در عالم واقع و چه  چه -اگر کااليی عيب و مشکلی داشته باشدبر اين اساس، 
اين کار هستند ها که مسئول سازمان و به تبع آن روابط عمومی -در فضای مجازی

چنين ؛ همای به مخاطبان و مشتريان بدهند، کامل و صادقانهبايد اطالعات درست
نفعان خود توانند ذيها نبايد و نمیروابط عمومی ،اگر سازمان دارای سود کالن است

 .انتشار دهند ،ای که واقعيت نيستگونهه آمار را بو  را فريب دهند
جامعه در مسير درست  ،مداری شوداگر توجه بيشتری به مقوله اخالق و اخالق

که برخاسته از فرهنگ هر های اجتماعی کنترل ؛ البتهخود حرکت خواهد کرد
 هایهمسو با پيشرفت هايی که گاهی؛ کنترلبايستی وجود داشته باشد است،ای جامعه

ه انحطاط اخالقی بهمين مسئله،  که نيست -در جامعه -فناوری در عرصه مجازی
 .دنبال دارد
اگر در گذشته  مثالً  -وجود داشتندهايی که عقالنی باشند، ولی در گذشته کنترل

سفيدان يا داد، توسط ريشکسی کاری خالف عرف و هنجارهای جامعه انجام می
صورت تلويحی يا نگاه خاص، راهکارهايی وجود  شد يا بهبزرگان جامعه کنترل می

های سنتی را هم از دست وجود ندارد، چون ارزشها اما اکنون آن کنترل -داشت
 .شوندمیرو  به با خأل قانونی رو، داده
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بيش از  -هارسانهسازی ارتباطات شروع شد و ابرقرن بيست و يکم با مجازی
 از اين رو،؛ کنندطالعات زيادی به او ارائه میا -انتظار و ظرفيت دارد ،ه مخاطبچآن

سو نی شدن و فضای مجازی، ارتباطی دوسويه برقرار است؛ چرا که از يکجها ميان
توان جهانی شدن را عامل پيدايی فضای مجازی دانسته و فروپاشی مرزهای می

يت انسانی را به آن نسبت داد و از سوی ديگر، گسترده بودن ارتباطات مجازی و ماه
آن را عامل  ،هنگامبش فکری نامانی و فراگير بودن آن و نيز بارزمکانی و بیبی

 های انسانی دانست. سازی ارزشای و يکپارچهقبيله و شکستن مرزهای سنتی
چه بشر معيارهای اخالقی نيز به طور کلی با آن -در عصر مدرن -به اين ترتيب

 -که اين تمايز دارد تفاوت ،نمودیعمل م مطابق آن به صورت سنتی قبول داشت و
های در شکل ظاهری رفتارهای اخالقی انسان جديد نيست؛ بلکه ارزش -تنها

 به حيات اين جهانی، کرده و به سبب تفاوت در نوع نگاهتغيير  انسانحاکم بر زندگی 
 رويه جديدی در رفتارهای اخالقی و تخلق به صفات مختلف برگزيده است.

 که:شود، عبارت است از اينميان طرح میپرسشی که در اين 
 یهاوارد شده از فرهنگ یهاارزش صرفاً ی، فرهنگ مجاز یهاآيا ارزش -

  فرهنگ جديد و خاص خود را دارد؟ یفرهنگ مجازيا  موجودند یمجاز غير

 یفرهنگ مجاز یهاارزش خصوص ماهيت و خاستگاه در ینويسندگان بسيار
چون ارتباطات، اطالعات  -هايیامروزی که در پهنه هایدگرگونی اند.کرده پژوهش

های زندگی بشر امروزی از برخی از شاخصه هر چندپديدار گشته،  -و فناوری
جمله رفاه، امنيت، توليد، علم، تغيير در مفهوم زمان و مکان و تحول در فرهنگ را 

ترين ز مهمهايی روبرو ساخته که يکی ااما همين انسان را با چالش ؛بهبود بخشيده
 مسئله هويت فردی و جمعی است.  هاترين آنو جدی
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قابل  ،یگفتار یهاارزش ،یفرهنگ مجاز یهاارزشاست که انررسان معتقد 
 واکنش سريع هستند.  یدسترس، آزاد و دارا

 یهااست و ارزش یاساس فرهنگ مجاز «یفرهنگ هکر»معتقد است  1ستلزاک
 را به همراه دارد. یباالي یفرد یو آزاد یعه مجازساالرانه، مفهوم اوليه جامشايسته

است که فرهنگ، سياست و  ی، نيرويیاست که فرهنگ مجاز یمدعنيز  2جردن
 یکند که نظام هنجاریتعريف م یرا قدرت یسازد و قدرت فناوریاقتصاد را م

 دهد. یرا شکل م یفرهنگ مجاز
متأثر از  ايران ی جامعهای، فکری و فرهنگانديشهمجاری  رسد غالببه نظر می

ضر حا ترين نهادهافرهنگ غربی در اصلیهمان محصوالت فرهنگ غرب است و 
تنها راه درمان پس  -نظام آموزش و پرورش و هاها، رسانهدانشگاهاز جمله  -هستند

بيداری، خود اتکايی و ارزشمند دانستن حجم عظيم معارف خود اين وضعيت در
 اسالمی است. 

عنوان يک پديده نگران کننده  چه امروزه فناوری اطالعات را بهآن، از طرف ديگر
 هایاز قيد و بند اخالقی و اسير هوس هايی رهاکه در دست انساناين ،دهدجلوه می

توان از پديده مثبتی است که حتی می -فی حد ذاته -فناوری؛ و اال پايان باشدبی
چه زندگی انسانی کمک گرفت و آن آن برای اخالقی کردن همه ابعاد یهاقابليت

ای مجموعه؛ ها استتربيت کردن درونی انسان ،کنداين نيت را محقق و ميسر می
های اخالقی که در هنگام کار با رايانه در فضای واقعی و فضای از بايدها و نبايد

 .بايست رعايت گرددمجازی می

                                                           
1. Manuel Castells 

2. Jordan 
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ه است که بايد در وظيفه محوری اخالق مدرن تعيين اين نکت ،به عبارت ديگر
رفتاری  تا بتوان نموديا چه قوانينی را تدوين  داداين موارد چه کارهايی را انجام 

 .کرددرست اتخاذ 
 -شودگرفته میچه از اخالق فرا ترين نکته در اخالق مدرن اين است که تمام آنمهم

تا از ها و نبايدهای اخالقی به نحو شايسته رعايت گردد بايد -کار با رايانه در
 . ماندها در امان آسيب

بلکه صورت  ؛شکل غربی آن نيست ،منظور از اخالق مدرنکه نکته ديگر آن
 هایپيشرفتبا است که تعاليم دينی  مايه فرهنگ اسالمی وسازی شده با درونمناسب

 تکنولوژی و فناوری مجازی همخوانی دارد.
ين وبا پذيرش عصر ارتباطات ن شودتالش میاين پژوهش  در  قبول يکی از و

 ای بااخالق حرفهچگونگی انطباق در قالب  ،در جامعه های تبادل افکارروش
 .همراه باشد، پرداخته شودلطمات اخالقی  به نحوی که با کمترينفرهنگ اسالمی 

 روش تحقیق
ارتباطات در دنيای اين پژوهش با استفاده از مشاهده مشکالت موجود در حوزه 

استفاده از منابع مطالعاتی  تدوين  ای وروش کتابخانه و -نونیدر شرايط ک -یمجاز
 .است شده

 ی پژوهشهامرور یافته
 اخالق مدرن اخالق و .1
فعلی از انسان  یگاهکه و آن اين توان تعريف کردرا از طريق آثارش نيز می اخالق
ولی هنگامی که کاری به طور مستمر از کسی  ؛شکل مستمری نداردکه زند سر می

 ه اين است کهدليل ب -مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به ديگران -زندمی سر
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 ؛گويندلق و اخالق میدر اعمال جان و روح او آن ريشه را خ   که يک ريشه درونی دارد
 نويسد:می« عراقير األتطهخالق و تهذيب األ»جاست که ابن مسکويه در کتاب اين

لق همان حالت نفسانی است که انسان  کندرا به انجام کارهايی دعوت می خ 
 (51: 1381 رازی، مسکويه )ابن به تفکر و انديشه داشته باشد. که نيازآن بدون

 :آورده است« حقايق»همين معنی را فيض کاشانی در کتاب 
که افعال به آسانی و  است بدان که خوی عبارت از هيئتی استوار با نفس

 (54: 1392 کاشانی، )فيض .شوددر میبدون نياز به فکر و انديشه از آن صا

 کند:به همين دليل اخالق را به دو بخش تقسيم میاو 
ملکاتی که سرچشمه پديد آمدن کارهای نيکوست و اخالق خوب و  .1

 .شودملکات فضيله ناميده می
 گويند. اعمال بد است و به آن اخالق بد و ملکات رذيله میأ که منش ملکاتی .2

 م اخالق را چنين تعريف کرد:ن علتوااز همين جا می
 .گويدها و آثار آن سخن میعلمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ريشه

های اکتساب اين صفات نيک و مبارزه سرچشمه -علم اخالق -به تعبير ديگر
 طورهمان -البته؛ دهدو جامعه مورد برسی قرار می صفات بد و آثار هر يک را در فردبا 

اطالق  فعال ناشی از اين صفات نيز واژه اخالقبه آثار علمی و ا یگاه -که گفته شد
 گوينددهد به او میپيوسته آثار خشم و عصبانيت نشان میکه کسی  مثالً  ،شودمی

اين  می گويند ،ندکاين اخالق بدی است و به عکس هنگامی که بذل و بخشش می
نام يکی  يکديگرند که له فالن کس دارد؛ اين دو علت و معلواخالق خوبی است ک
 (24: 1ج ،1385 شيرازی، مکارم) شود.بر ديگری اطالق می
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استگاه هر گونه رفتار ظاهری را خ انسانو نفس غير مادی  روححکمای گذشته، 
دانستند و از اين رو اصل در اخالق را توجه به صفات نفسانی و عمل آدمی می

اصالح نفس و درون در رفتارها و اعمال بيرونی در نتيجه آن، دانستند که انسان می
اسالمی نيز که به اصل وجود نفس  ورانهانديش -عموماً  -از اين رو ؛شودآشکار می

 .اندمتناسب با همين بحث تعريف نموده ایاخالق را به گونه ،اشتنداعتقاد د
 هرگونه صفت نفسانی است که وران،انديشهمنظور از اخالق در اصطالح  ی نيزگاه

شود؛ چه آن صورت نفسانی به صورت موجب پيدايش کارهای خوب يا بد می
 مل و انديشهأز روی تراسخ و چه ا پايدار و راسخ باشد و چه به صورت ناپايدار و غير

 .باشد ملأيا بدون تفکر و تو صادر شود 
 .اخالق به خاطر جايگاهش مورد توجه جامعه علمی بوده است نيز نظر تاريخی از
 کهچه اين ؛آغاز شد ،های اخالقی از زمانی که انسان گام بر روی زمين گذاردبحث

 ؛ی اخالقی آشنا ساختفرزندانش را با دستورهانه تنها  -پيامبر خدا -حضرت آدم
مسائل اخالقی  ،بلکه خداوند از همان زمانی که او را آفريد و ساکن بهشت ساخت

 ش به او آموخت. ارا با اوامر و نواهی
مايه هذيب نفوس و تکميل اخالق که خميربه تنيز  ساير پيامبران الهی

بت به حضرت م پرداختند ،ها استسعادت انسان رسيد که بخش  سيحتا نو
، شمنداندهد و همه پيروان و عالقهعظيمی از دستوراتش را مباحث اخالقی تشکيل می

 -پيامبر اسالم -اما بزرگترين معلم اخالق ؛شناسندرا به عنوان معلم بزرگ اخالق می او
َم َمکاِرَم ال ّنما ب  إ»بود که با شعار  َتمِّ مبعوث ( 8 :1370 طبرسی،)« خالِق ِعثت  ِِل 

 فرموده است:  ايشانباره شد و خداوند در
ٍق َعظیٍم إَو » ل   .اخالق تو بسيار عظيم و شايسته است (4)قلم،  ؛«نََّک َلَعلی خ 

http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86


66  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.18 (Muharram 1441. Shahrivar 1398. September 2019) 

 

، مانند مشهور بودنددر ميان فالسفه نيز بزرگانی بودند که به عنوان معلم اخالق 
از  پسبه هر حال ؛ و جمعی ديگر از فالسفه يونان 3، ارسطو2افالطون، 1سقراط

ای که از به گواهی روايات اخالقی گسترده نيز ينمعصوم ئمها مپيامبر اسال
ای ها مردان برجستهو در مکتب آن ده، بزرگترين معلمان اخالق بودندنقل ش ايشان

 .توان يکی از معلمان عصر خود شمرد، پرورش يافتندکه هر کدام را می
ری آزاد از رف اصول اخالقی برای فناواخالق مدرن کاربرد ص  از طرف ديگر، 

در باب سرشت  -دوباره -کند تارا ملزم می انسانبلکه  ؛آيدها به حساب نمیارزش
گونه که در همان د؛و راه درست را برگزين کندانديشه های آن وری رايانه و ارزشافن

تحوالت ... ، هنری، اقتصادی، رفاه اجتماعی وهای حيات صنعتیبسياری از عرصه
چنان است که دوران جديد را  ،کيفيت آن ز حيث کميت وشماری رخ داده که ابی

بلکه بايد آن را تافته  ؛توان تداوم طبيعی و منطقی دوران گذشته دانستنمی
 ان سنتی متفاوت است.ای به شمار آورد که در ذات خود با دوربافتهجدا

های اخالقی نيز شاهد چنين تحولی بوده که مدرن بودن عرصه اخالق و ارزش
های اخالقی نيکو از آن به عنوان ارزش هچه امروزآن .وصيات مهم آن استاز خص
تضاد با سنت  که اين متفاوت است، چه در گذشته مورد توجه بودهشود با آنياد می

های خصهيکی از شا ،اخالقی دينی استکه اخالق سنتی تضاد با  -بالطبع -و
 اصلی دوران مدرنيته است.

های زندگی انسان به عنوان يک اصل ر در همه جنبهتجديدنظ 4در عصر مدرنيته
 ؛ای حاصل اين تجديدنظر و بازانديشی استهر امر تازه که مهم و حياتی مدنظر است

                                                           
1. Socrates 

2. Plato 

3. Aristotle 

4. Modernity 
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ويژگی مدرنيته اين نيست که از هر چيز نويی به ، معتقد است 1گونه که گيدنزهمان
 کم -ين واکنشیچن نيزهای سنتی شود؛ چرا که در نظامخاطر نو بودنش استقبال می

وجود دارد؛ بلکه ويژگی مدرنيته فرض بازانديشی در همه چيز و انکار هر  -بيشو 
 .شودامر سنتی است و اين بازانديشی حتی خود را نيز شامل می

له ئتجديدنظر، رويکرد جديد انسان مدرن به مسبيان اين نکته نيز الزم است که 
گاه قطعی نيست و نسبيت و يچمعرفت در عصر مدرنيته ه؛ چرا که معرفت است

های زندگی اين بازانديشی شامل همه عرصه .شکاکيت بر سرتاسر علوم حاکم است
تازه است  چه نو وآنو بوی سنتی دارد را کنار گذاشته  چه رنگ وهر آن و بشری شده
 دينی به عنوان يک امر سنتی کنار رفته اخالق بدين صورت، دين و ؛شودپذيرفته می

  .شوندجانشين آن می -2سکوالر -درآوردیمنبه اصطالح ای خودساخته و اخالق هدين و
شناسان با تقسيم جوامع به دو دسته سنتی و مدرن، عقايد دينی برخی از جامعه
معتقدند با انتقال جوامع سنتی به ساخت و های سنتی دانسته را مختص ساخت

شود؛ اخالقی مردم ايجاد می هایمدرن، تحوالت بنيادی در باورهای دينی و ارزش
 ،دهندها نه تنها در جوامع مدرن کارکرد خود را از دست میزيرا اين باورها وارزش

 .گردندبلکه گاهی به موانعی در راه رشد وترقی فردی واجتماعی بدل می

 اسالمی و یفرهنگ ایران
از قرن  که هنگام ظهور اسالم، يازده ی استمهد فرهنگ کهن و ديرپاي کشور ايران

شد که با پذيرش  سرزمينی بالنده و گذشتیدر علم، هنر و صنعت م آنپيشينه 
به گستره  یدر جان خويش گرفت و هم قوت و توان افزون یاهم روح تازه اسالم،

 .آئين نو بخشيد
                                                           
1. Anthony Giddens 

2. Secular 



68  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.18 (Muharram 1441. Shahrivar 1398. September 2019) 

 

به ويژه  ؛جدي قرار داشت یهايفرهنگ ايران زمين در آن روزگار، دستخوش آسيب
که  یاعمال شده حاکميت و اختالفات طبقات یهاتبعيضو  یگریناحيه اشراف از

 ؛ حتیوارد طبقه ديگر شود یاحق نداشت از طبقه تا جايی که کسی حاصل آن بود
 ،سواد شوددوز يا کارگر بتواند باداد که يك بچه کفشیکيش و قانون آن روز اجازه نم

 زادگان و موبدزادگان بود.تعليم و تعلم تنها در انحصار اعيان
 :دنويسیم در همين ارتباط -یشناس مشهور دانمارکايران -1سنکريستين

 یهایچنين داورايشان و هم ینفوذ موبدان فقط بر پايه قدرت روحان
و اقدام به تطهير و  ...ها وها و ازدواجو نيز تبرك بخشيدن والدتی عرف

که از  یو منابع سرشار یبلکه دارا بودن امالك ارض ؛نبود یمتک ی،قربان
شد، مؤيد نفوذ یشريه و صدقات و هدايا وصول مو ع   یطريق جرايم دين

در ميان دولت  یدولت -تقريباً  -توان گفت که موبدانیم به عالوه ؛آنان بود
 (138: 1378سن، کريستينايجاد کرده بودند. )

ها و افزار زربفت و کفش و کاله و سالح یهااز لباس ی، حتیمتون تاريخ
وضع ساده  و ها با سرگير آنچشم قيمت فرماندهان سپاه ايران و اختالفگرانی جنگ

در  ی کهثروت و مکنتاست؛ ها گفته سربازان و فرماندهان لشکر مسلمانان سخن
 شار ضعيف جامعه سامان يافته بود.بر اق سايه فشار

 یواالي یمعنو یهاروبرو شدند که ارزش ی، ايرانيان با فرهنگیدر چنين شرايط
 ،کرد و در عين حالیترويج م یبه هست یبخشو نگاه عميق و مفهومداده ارائه را 

 نمود.یم یرا نف یو طبقات یبود و هر گونه تبعيض نژاد یمروج عدالت و يکرنگ
بلکه  ی نبود؛و اجبار یدفع نفوذ و گسترش اسالم در ايران، به طور کلی،

که آيين  شودچنين دريافت می یتدريجي و به مرور زمان بوده است. از منابع تاريخ

                                                           
1. Christensensen 
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 یدر نواح -پس از سلطه مسلمانان بر ايران -مديد یهاو معابد زرتشتيان تا مدت
چند اقبال مردم به آن شديدَا کاهش يافته بود و در قرن  هر ؛مختلف وجود داشت

 (93-99 :1385ر. ک: مطهری ،) ، اين آيين رو به زوال نهاد.یچهارم هجر
خود را از  یبرترهم چنان بود که  یو تعاليم اسالم قدرت فرهنگ چنين،هم

فاتحان، نشان داد و هم کياست و فراست  سدين آميز و غير خشونت یرفتارها یورا
 فاتحان، حقيقت پيام یدور از موازين اسالم یرغم رفتارهایايرانيان چنان بود که عل

نبود، مانع مشاهده  یکه چندان هم اسالم یهايجنگاسالم را دريافتند و غبار غليظ 
بلکه  ؛آنان که مقهور و طرف مغلوب جنگ بودند، نشد یاز سو اسالم یحقايق واال

 و یجامعه اسالم یخبر از حوادث درونیکه بر از اين، ايرانيان پس از آنباالت
 بودند، حضرت یو کنار زدن جانشين اله اتفاقات پس از رحلت رسول خدا

 یهاکياست خود، پرده به مدد هوش و ودر طول زمان  ا؛ امدستگاه خالفت را پذيرفتند
 ،استی که همانا تشيع علو یرا دريدند و به حقيقت اسالم نبو ويرزل و تهج

در مواجهه با  ايرانيان یتوان بزرگترين هنر و هوشمندیرا مسير اين که  دست يافتند
 :مسلمانان به حساب آورد اسالم و

علي معرفت آموختيز آل  گر چه ز جور خلفا سوختيم  
 (2خطابه، خطابه چهار ها،منظومه بهار، الشعرای)ملک

 -موبدان یفروشبه بيان ديگر، ايرانيان به تنگ آمده از اشرافيت درباريان و دين
را  یرا يافتند که تنها مالك ارزش وبرتر یفرهنگ -در مواجهه اوليه با اسالم

 فرمود:یم -م اسالمنبی مکر -آور آنو پيام 1دانستیم یارکپرهيز

                                                           
 .13. ر. ک: حجرات، 1
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َها» - اس   أیُّ م   إنَّ  النَّ ک  بَّ م   َوإنَّ  َواِحد   َر َل  ِلَ  َواِحد   أَباک  ِبي   َفض   َعَلی ِلَعَر
ِبي   َعَلی ِلَعَجِمي   َوِلَ  َعَجِمي   َمَر  َوِلَ  َعَر َوَد  َعَلی ِلح  َوَد  َوِلَ  أس   َعَلی ِلس 

َمَر  َوی إِلَّ  أح  ق   همانا ( ای مردم!21 :1ج، 1430 ؛ )کراجکی،«ِبالتَّ
 ندارد فضيلتی پس ،است نفر يك شما پدر و ستا یيک شما پروردگار

ه ب مگر سرخ، بر سياه و سياه بر سرخ و عرب بر عجم و عجم بر عرب
 .پرهيزکاری و تقوی سبب

بدان جايگاه نخواهد بش او را َس نرساند، َح  یهر کس عملش او را به جاي -
 (246: 8، ج1363، کلينی) رساند.

شدند، یزده مشنيدند و شگفتیرا م یو فرمايشات نبو یآيات الهايرانيان، 
 ؛ديدندرا در علمکرد و سلوک مسلمانان می یاز اهداف معنو یو مراتب یکه سادگضمن آن

اما  ؛لذا نه تنها در مقابل اسالم مقاومت نکردند، بلکه آن را با جان و دل پذيرا شدند
که مربوط به  ها نيز مواجه گرديدندها و ستمناسازگاریای ، با پارهدر مرحله بعد
 ها را پس زدند.بود که آن -و نه اسالم -فرهنگ اعراب

داند که فرهنگ یم یو روان آسمان یاز پيکر خاک ایانسان را آميزه ی،فرهنگ اله
است که در تابش  یبه کمال یهدفش دستياب و تبلور تمام و کمال آن است یاسالم

به  یو پايبند یافراد را نيز پرهيزکار یبرتر یشود و معيارهایحاصل م یآفتاب وح
 داند.یم یاصول ثابت اخالق

يك فرهنگ از  یشناخت اصالت و ميزان برخوردار یبرا در يک معنای کلی،
، آهنگ عناصر برجسته، جهت و حرکتنياز به مطالعه و شناخت  ،روح و حيات
شخصيت  یتا مشخص شود دارااست حاکم بر آن فرهنگ  یهارشد و انگيزه

 .ديگر است یهافرهنگ یروبوده و دنباله یيا التفاط است یمستقل
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، به اين که ساخته و پرداخته بشر است یبر خالف فرهنگ ماد یفرهنگ اسالم
  دهد.یآراسته گشته و به حيات خود ادامه ممنحصر به فرد  یويژگ

 معتقد است: -در همين ارتباط -یاستاد مطهر
 را از يونان و هند و ايران یهايمانند يك سلول زنده رشد کرد و فرهنگ یرهنگ اسالمف
مخصوص به  یدر خود جذب کرد و به صورت موجود جديد با چهره و سيما... و

در رديف  ی، تمدن اسالمعتراف محققان تاريخ فرهنگ و تمدنخود ظهور کرد و به ا
 (19-20: 1، ج1372 مطهری،) .است یبشر یهاها و تمدنبزرگترين فرهنگ

 عبارت یدر فرهنگ اسالم یدين یهااز ارزش یبرخبندی کلی، در يک جمع
 و یخواهپرورش روح عدالت ،ترين ارزش دينیست از: پرستش خدا اساسا

 .یپرورش روح اجتماعو  ليت فردئومس

 اسالمی وجه تمایز فرهنگ غربی و
انسان را لذا  ؛است مادی یهالذتاز  يیجوبهرهاقتصاد و ، فرهنگ غربی یبنايرز

 يیجوو لذت ینگرند و تمام هدف را در رفاه و آسايش و کاميابیتنها از اين ديدگاه م
دانند و او را در اين یرا کمال انسان م یحيوان جويیبهره، قدرت و کنندیخالصه م

و ميدان  تبليغات فريبنده یدنيا ،امروز یبه همين دليل دنيا ؛رانندیمسير به پيش م
، زيرا در اين فرهنگ، اخالق ؛شده است یمتنوع مصرف ینمايش و عرضه کاالها

 ندارد. یجاي یانسان یهامعنويت و ارزش
اسالمی و  یهاآن بر اخالق و ارزش یدر فرهنگ اسالمی که بنادر نقطه مقابل و 

ات وسيله مادي زا يیجواقتصاد و بهره ؛ديگر است ایگونهه وضع ب، گذاشته شده یانسان
و فرع رفاه و ماديات وسيله و بوده اصل يک اخالق  ،در اين فرهنگ یيعن ؛است نه هدف
هم  ،در اين فرهنگ؛ لذا شودیبه اعتدال ميان اين دو رهنمون م انسانو و  است نه هدف

 ی مدنظر است.در حد اعل یدر حد ضرورت و نياز مورد توجه است و هم بعد معنو یبعد ماد
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 گیرینتیجه
 .فرهنگ سالمی عجين کرد توان  اخالق مدرن را بامی دهد کههای پژوهش نشان میافتهي
 سازیبلکه صورت مناسب ؛شکل غربی آن نيست، اخالق مدرن مراد از ،ديگر عبارته ب

های تکنولوژی و پيشرفتبا است که تعاليم دينی  مايه فرهنگ اسالمی وشده با درون
  .فناوری مجازی همخوانی دارد

های وریابهره بودن از فنگرفته است؛ بی در عصر حاضر که قرن دانايی نام
و جلوگيری از ورود آن به کشور، ممکن و معقول  -چون اينترنتهم -ارتباطی مدرن

ماندن از  ها و اخبار و عقبنيست؛ زيرا سبب محروم ماندن از روند فراگير دانسته
وری نيز ای خارج از چارچوب از اين فنگيرشود. با اين حال، بهرهمی مسير توسعه

با  ؛ لذا الزم استوارد سازد های اخالقی و فرهنگی به کشوربتواند آسيمی
های مثبت آن سود دهی اخالقی به پديده جهانی ارتباطات نوين، هم از جنبهجهت

 های آن ايمن ساخت.جست و هم خود و کشور را از آسيب
يکی از طوری که ه ب ؛پوشيده نيست کسی ها در اين مورد برنقش رسانه

پذيری فرهنگ؛ پذيری استکمک به فرايند فرهنگ ،هاترين کارکرد رسانهمهم
ها، هنجارها، عقايد، باورها ، معيارها و الگوهای عبارت است از فرايند انتقال ارزش

نهاد خانواده و  که در فرهنگ جامعه به آحاد افراد آنرفتاری و احساسی موجود 
 کودکان هستند.، اولين مراکز انتقال مفاهيم فرهنگی به نهاد تعليم و تربيتس سپ
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