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چکیده
چهارده قرن از ورود اسالم به سرزمين ايران میگذرد .در طول اين مدت ،ميان اسالم و
ايران از ابعاد مختلف -از جمله فرهنگی -تعامالت گستردهای صورت گرفته است .در
دنيای پرشتاب فناوریهای نوين ،فضای ارتباطات مجازی به عنوان يك فرصت يا تهديد،
دستاندرکاران تربيت نسل جوان را با چالشی بزرگ روبهرو کرده است که استفاده گسترده
از اين فناوری و امکان دسترسی آسان به منابع اطالعاتی و متنوع باعث به وجود آمدن
بسياری از رفتارهای غير اخالقی به ويژه در ميان جامعه شده است.
درست است که دنيای امروز دنيای تحوالت به همراه توسعه سريع دانش است که از
طريق شبکههای اينترنتی به سرعت در حال گسترش میباشد؛ اما در عين حال ،اهميت
مباحث اخالقی به ويژه در قلمرو معاشرتهای گوناگون شخصی و اجتماعی به قدری
روشن است که در جوامع مختلف بر آن تأکيد میورزند و خصوصا جامعه مسلمانان میبايست
بر آن اهتمام بيشتری بورزند؛ چرا که دين اسالم ،دين اخالقمداری است.
پژوهش حاضر با هدف تبيين جايگاه فرهنگ اسالمی و چالشهای دنيای مجازی با
نگرش اخالق مدرن است .روش بررسی اين پژوهش با استفاده از مشاهده مشکالت
موجود در حوزه ارتباطات در دنيای مجازی -در شرايط کنونی -و روش کتابخانهای و
استفاده از منابع مطالعاتی تدوين گرديده است.
 . 1کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنايی ،آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران،
saravani79@gmail.com
 . 2کارشناس ارشد مشاوره و راهنمايی ،دبير آموزش و پرورش استثنايی.
 . 3کارشناسی مشاوره و راهنمايی ،مشاور آموزش و پرورش.
 . 4کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران.
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از يافتههای اين پژوهش میتوان گفت که میتوان اخالق مدرن را با فرهنگ سالمی
عجين کرد؛ به عبارت ديگر ،مراد از اخالق مدرن شکل غربی آن نيست؛ بلکه صورت
مناسبسازی شده با درونمايه فرهنگ اسالمی و تعاليم دينی است که با پيشرفتهای
تکنولوژی و فناوری مجازی همخوانی دارد.
واژگان کلیدی :اخالق مدرن ،فرهنگ اسالمی ،ارتباطات ،دنيای مجازی

مقدمه
فضای مجازی نسل جديدی از فضای روابط اجتماعی است که با اينکه عمر خيلی
زيادی ندارد؛ اما توانسته است -به خوبی -در زندگی مردم جا باز کند تا جايی که
مردم بسياری در سنين مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی
کنار هم آمده و از فاصله های بسيار دور در دنيای واقعی ،از اين طريق با هم ارتباط
برقرار میکنند.
امروزه خانواده ايرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکههای ماهوارهای،
فضای مجازی ،رسانه های مدرن است که هر کدام به نوبه خود بخشی از فرآيند
تأثيرگذا ری در خانواده را هدف گرفتهاند.
بعضی از شبکههای ماهواره ای که به طور تخصصی تمام تمرکز خود را بر مقوله
خانواده نهاده است و پيام مشترک برنامههای اين شبکه ها عبارتند از :ترويج
خانوادههای بیسامان و لجام گسيخته در مقابل ساختار خانواده ،عادیسازی
خيانت همسران به يکديگر ،عادی جلوه دادن روابط جنسی دختر و پسر پيش از
ازدواج ،ترويج فرهنگ هم باشی به جای ازدواج .پيامدهای مواجهه مخاطبان ايرانی
با برنامههای شبکههای ماهوارهای دغدغه های بسياری را برای جامعه کارشناسی
ايجاد کرده است.
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بسياری از کار شناسان خانواده و بهداشت جنسی از برنامهريزی برای تأثير
فرهنگی اين رسانهها در عادی سازی خيانت زوجين به يکديگر میگويند که ممکن
است مخ اطب با دريافت پيام اين سريالها با محتوای ارائه شده آنها احساس
همذات پنداری کند.
گسترش فضای مجازی در حوزه رابطه فرزندان و والدين نيز تغييراتی به وجود
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
فرزندان و والدين و ايستادن در برابر يکی از والدين يا هر دو را میتوان نام برد.
در بحث ازدواج ها نيز مسائلی چون ناپايداری ازدواج ها ،تغيير الگوی
همسرگزينی ،نداشتن مهارت هايی برای ازدواج ناتوانی والدين برای آموزش به
فرزندان ،افزايش روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد ،تمايل به دريافت
مهريه های سنگين ،باال رفتن سن ازدواج و افزايش تنوعطلبی جنسی مردان و…
را میتوان اشاره کرد.
تغييراتی که در حوزه دينی در جامعه رخ داده ،کاهش آموزههای دينی در
خان واده ،دوری خانواده از شريعت ،کمرنگشدن حريم های دينی در روابط
خانوادگی است.
در اين ميان ،سبد فرهنگی خانواده ايرانی نيز دچار تغييرات فراوانی شده است که
همگی به نوعی مروج سبک زندگی مدرن است که خاستگاه اين نوع سبک زندگی
تمدن غربی است و ترويج اين شيوه از زندگی ،الجرم تمام مؤلفه های معرفتی تمدن
غرب را شايع میسازد و موجب میگردد بیسامانی در فرهنگ مسائل جنسی در
کشور افزايش يابد.
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با توجه به اهميت فضای مجازی در توسعه جوامع ،در جامعه ايران نيز در سالهای
اخير به فنا وری اطالعات و ارتباطات توجه زيادی شده است؛ ولی در اين رابطه
آسيبهای جدی وجود دارد که نياز به ريشهيابی دارد.
جامعه ايران از نظر بهره مندی از اينترنت در بين  187کشور جهان رتبه  87را
دارد که بر اساس طبقه بندی اتحاديه جهانی مخابرات جزو کشورهای متوسط به
شمار میرود 35 ،درصد استفاده کنندگان اينترنت نيز قشر جوان هستند و ميانگين
صرف شده برای اينترنت  52دقيقه در هفته است.
بروز آسيبهای نوظهور میتواند زمينهساز نوع جديدی از آسيبهای اجتماعی
و روانی باشد؛ به همين دليل ،برنامه ريزی برای شناسايی ،پيشگيری و کاهش
آسيبهای نوظهور الزم و ضروری مینمايد .آسيب های نوظهور آسيبهای مرتبط
با فناوریهای جديد است که آسيبهای ناشی از استفاده از ماهواره ،بازیهای
رايانهای ،تلفن همراه و اينترنت میتوانند در اين مجموعه قرار گيرد.
اخالق از موضوعات بحث برانگيز و متکی بر نظامهای ارزشی است و بر اساس آن-
فرد -خوب و بد را تشخيص میدهد .اخالق الگوی رفتار ارتباطی است که بر رعايت
حقوق افراد تأکيد میکند؛ به طوری که رعايت حقوق ديگران ،رضايتمندی را به وجود میآورد.
هر سازمان برای پويايی و بقای خود نيازمند تدوين و بکارگيری استانداردهای اخالق
حرفهای است که بر اساس آن مديران ،کارکنان و ساير عوامل انسانی با پايبندی بدان،
ارزشهای مشترک حرفهای را پديد میآورند تا ذي نفعان سازمان از آن بهرهمند شوند.
جامعه امروز به طور روز افزون از جنبههای آموزشی ،ارتباطات ،اطالعات،
اقتصاد ،بازار و جز آن به تکنولوژیهای ارتباطی و شبکههای اطالعاتی وابسته شده
است .با گسترش و نفوذ اين تکنولوژیها در چارچوب های بيرون از نهادهای علمی
و پژوهشی و مبدل شدن آن به محيطهايی از نوع خانگی و يا اقتصادی و برداشتهای
تازهای از رابطه ا خالقيات را با آن مطرح کرده است.
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 در اين شرايط ،نظامهای اخالقی در چالش و کشمکش با تکنولوژیهایاطالعاتی و ارتباطی چگونه بايد عمل کنند؟
در عصر ديجيتالی ،اخالق رسانه بايد کارهايی را متناسب با خصوصيات متمايز
يک سامانه شبکهای ،موتورهای جستجو و پايگاه دادههای رايانه فهرست کند .اين
چارچوب اخالقی در موثرترين صورت خود بايد بر ساختارهای اجتماعی متمرکز
شود تا بتواند معلوم کند که صورتبندی های سياسی و فرهنگی در وضعيتهای
برخط و غير خط هستند.
در اين په نه ،اخالق بازنمايی دارای يک جهتگيری جديد است؛ اينک
جنسيت ،نژاد ،قوميت و دين در فضای سايبر بدون نام و نشان نمادين میشود،
گاهی موضوعی تازه است و گاهی اخالق گذشته را تا سطوح پيچيده و ناشناخته
گسترش می دهد .آداب و معاشرت در شبکه های اجتماعی بر بستر الکترونيک-
همانند برخی از قواعد زندگی روزمره -نظ امی هنجاری و اخالقی است .روابط
عمومی ها نيز بايد بر مبنای اين نظام هنجاری و اخالقی و همچنين پيشبرد اهداف
سازمانی به مخ اطب و افکار عمومی احترام بگذارد و اخالقيات را در سازمان خود
اجرا کند و روابط عمومی ها بايد بين سازمان و مشتريان -مخاطبان -خود پلی شود
تا بتواند در فضای مجازی با استفاده از تکنولوژی و فناوری نوين تمامی توان خود را
معطوف نيت صادقانه با رويکرد انسان محوری و به دور از هر گونه پنهانکاری و
مخفی شدن در پس سودآوری  ،نيازهای مخاطبان و جامعه هدف را تهيه و در اختيار
آنان قرار دهد.
از وظايف روابط عمومیها به وجود آوردن صيميت ،درستی ،يکدلی و صداقت
است و روابط عمومی ها بايد در دنيای پيشرفته الکترونيک بتواند اين عواطف
انسانی را وارد دنيای مجازی کند؛ لذا وارد کردن عواطف انسانی و حس مسئوليت و
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اخالق حرفهای به روابط عمومیها کمک می کند که مخاطبان و مشتريان آن
سازمان را به عنوان يک سازمان مسئوليت پذير و اخالقی پذيرفته و به پستها و
يادداشتهايی که روابط عمومیها می گذارند اعتماد کرده و از محصول يا خدمات
آن سازمان خريداری نمايند؛ البته بعضی از اصول -مثل درستی ،صداقت،
امانتداری ،توجه به حقوق ذينفعان و مشتريان -جزو اصول پذيرفته شده علم اخالق است.
به طور کلی ،نوع اخالقيات در فضای واقعی با فضای مجازی تفاوتی ندارد و
حتی اعمال و اجرای ا خالقيات نيز به ظاهر متفاوت نيست؛ لذا تغيير فضا موجب
نمیشود اخالقيات زير سؤال برود.
بر اين اساس ،اگر کااليی عيب و مشکلی داشته باشد -چه در عالم واقع و چه
در فضای مجازی -سازمان و به تبع آن روابط عمومیها که مسئول اين کار هستند
بايد اطالعات درست ،کامل و صادقانه ای به مخاطبان و مشتريان بدهند؛ همچنين
اگر سازمان دارای سود کالن است ،روابط عمومیها نبايد و نمیتوانند ذينفعان خود
را فريب دهند و آمار را به گونهای که واقعيت نيست ،انتشار دهند.
اگر توجه بيشتری به مقوله اخالق و اخالقمداری شود ،جامعه در مسير درست
خود حرکت خواهد کرد؛ البته کنترلهای اجتماعی که برخاسته از فرهنگ هر
جامعهای است ،بايستی وجود داشته باشد؛ کنترلهايی که گاهی همسو با پيشرفتهای
فناوری در عرصه مجازی -در جامعه -نيست که همين مسئله ،انحطاط اخالقی به
دنبال دارد.
ً
کنترل هايی که عقالنی باشند ،ولی در گذشته وجود داشتند -مثال اگر در گذشته
کسی کاری خالف عرف و هنجارهای جامعه انجام می داد ،توسط ريشسفيدان يا
بزرگان جامعه کنترل میشد يا به صورت تلويحی يا نگاه خاص ،راهکارهايی وجود
داشت -اما اکنون آن کنترلها وجود ندارد ،چون ارزش های سنتی را هم از دست
داده ،با خأل قانونی رو به رو میشوند.
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قرن بيست و يکم با مجازی سازی ارتباطات شروع شد و ابررسانهها -بيش از
آنچه مخاطب ،انتظار و ظرفيت دارد -اطالعات زيادی به او ارائه میکنند؛ از اين رو،
ميان جها نی شدن و فضای مجازی ،ارتباطی دوسويه برقرار است؛ چرا که از يکسو
می توان جهانی شدن را عامل پيدايی فضای مجازی دانسته و فروپاشی مرزهای
انسانی را به آن نسبت داد و از سوی ديگر ،گسترده بودن ارتباطات مجازی و ماهيت
بیمکانی و بیز مانی و فراگير بودن آن و نيز بارش فکری نابهنگام ،آن را عامل
شکستن مرزهای سنتی و قبيلهای و يکپارچهسازی ارزشهای انسانی دانست.
به اين ترتيب -در عصر مدرن -معيارهای اخالقی نيز به طور کلی با آنچه بشر
به صورت سنتی قبول داشت و مطابق آن عمل مینمود ،تفاوت دارد که اين تمايز-
تنها -در شکل ظاهری رفتارهای اخالقی انسان جديد نيست؛ بلکه ارزشهای
حاکم بر زندگی انسان تغيير کرده و به سبب تفاوت در نوع نگاه به حيات اين جهانی،
رويه جديدی در رفتارهای اخالقی و تخلق به صفات مختلف برگزيده است.
پرسشی که در اين ميان طرح میشود ،عبارت است از اينکه:
ً
 آيا ارزشهای فرهنگ مجازی ،صرفا ارزشهای وارد شده از فرهنگهایغير مجازی موجودند يا فرهنگ مجازی فرهنگ جديد و خاص خود را دارد؟
نويسندگان بسياری در خصوص ماهيت و خاستگاه ارزشهای فرهنگ مجازی
پژوهش کردهاند .دگرگونیهای امروزی که در پهنههايی -چون ارتباطات ،اطالعات
و فناوری -پديدار گشته ،هر چند برخی از شاخصههای زندگی بشر امروزی از
جمله رفاه ،امنيت ،توليد ،علم ،تغيير در مفهوم زمان و مکان و تحول در فرهنگ را
بهبود بخشيده؛ اما همين انسان را با چالش هايی روبرو ساخته که يکی از مهمترين
و جدیترين آنها مسئله هويت فردی و جمعی است.
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انررسان معتقد است که ارزشهای فرهنگ مجازی ،ارزشهای گفتاری ،قابل
دسترس ،آزاد و دارای واکنش سريع هستند.
کاستلز 1معتقد است «فرهنگ هکری» اساس فرهنگ مجازی است و ارزشهای
شايسته ساالرانه ،مفهوم اوليه جامعه مجازی و آزادی فردی بااليی را به همراه دارد.
جردن 2نيز مدعی است که فرهنگ مجازی ،نيرويی است که فرهنگ ،سياست و
اقتصاد را میسازد و قدرت فناوری را قدرتی تعريف می کند که نظام هنجاری
فرهنگ مجازی را شکل میدهد.
به نظر میرسد غالب مجاری انديشه ای ،فکری و فرهنگی جامعه ايران متأثر از
همان محصوالت فرهنگ غرب است و فرهنگ غربی در اصلیترين نهادها حاضر
هستند -از جمله دانشگاهها ،رسانهها و نظام آموزش و پرورش -پس تنها راه درمان
اين وضعيت در خود بيداری ،خود اتکايی و ارزشمند دانستن حجم عظيم معارف
اسالمی است.
از طرف ديگر ،آن چه امروزه فناوری اطالعات را به عنوان يک پديده نگران کننده
جلوه میدهد ،اينکه در دست انسانهايی رها از قيد و بند اخالقی و اسير هوسهای
بیپايان باشد؛ و اال فناوری -فی حد ذاته -پديده مثبتی است که حتی میتوان از
قابليتهای آن برای اخالقی کردن همه ابعاد زندگی انسانی کمک گرفت و آنچه
اين نيت را محقق و ميسر میکند ،تربيت کردن درونی انسانها است؛ مجموعهای
از بايدها و نبايد های اخالقی که در هنگام کار با رايانه در فضای واقعی و فضای
مجازی میبايست رعايت گردد.

1. Manuel Castells
2. Jordan

اخالق مدرن ،فرهنگ اسالمی و ارتباطات در دنیای مجازی 63 /

به عبارت ديگر ،وظيفه محوری اخالق مدرن تعيين اين نکته است که بايد در
اين موارد چه کارهايی را انجام داد يا چه قوانينی را تدوين نمود تا بتوان رفتاری
درست اتخاذ کرد.
مهمترين نکته در اخالق مدرن اين است که تمام آنچه از اخالق فرا گرفته میشود-
در کار با رايانه -بايد ها و نبايدهای اخالقی به نحو شايسته رعايت گردد تا از
آسيبها در امان ماند.
نکته ديگر آنکه منظور از اخالق مدرن ،شکل غربی آن نيست؛ بلکه صورت
مناسبسازی شده با درونمايه فرهنگ اسالمی و تعاليم دينی است که با پيشرفتهای
تکنولوژی و فناوری مجازی همخوانی دارد.
در اين پژوهش تالش میشود با پذيرش عصر ارتباطات نوين و قبول يکی از
روشهای تبادل افکار در جامعه ،در قالب چگونگی انطباق اخالق حرفهای با
فرهنگ اسالمی به نحوی که با کمترين لطمات اخالقی همراه باشد ،پرداخته شود.

روش تحقیق
اين پژوهش با استفاده از مشاهده مشکالت موجود در حوزه ارتباطات در دنيای
مجازی -در شرايط کنونی -و روش کتابخانهای و استفاده از منابع مطالعاتی تدوين
شده است.

مرور یافتههای پژوهش
 .1اخالق و اخالق مدرن
اخالق را از طريق آثارش نيز میتوان تعريف کرد و آن اينکه گاهی فعلی از انسان
سر میزند که شکل مستمری ندارد؛ ولی هنگامی که کاری به طور مستمر از کسی
سر میزند -مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به ديگران -دليل به اين است که
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يک ريشه درونی دارد که در اعمال جان و روح او آن ريشه را خلق و اخالق میگويند؛
اين جاست که ابن مسکويه در کتاب «تهذيب األخالق و تطهير األعراق» مینويسد:
خلق همان حالت نفسانی است که انسان را به انجام کارهايی دعوت میکند
بدون آنکه نياز به تفکر و انديشه داشته باشد( .ابن مسکويه رازی)51 :1381 ،
همين معنی را فيض کاشانی در کتاب «حقايق» آورده است:
بدان که خوی عبارت از هيئتی استوار با نفس است که افعال به آسانی و
بدون نياز به فکر و انديشه از آن صادر میشود( .فيض کاشانی)54 :1392 ،
او به همين دليل اخالق را به دو بخش تقسيم میکند:
 .1ملکاتی که سرچشمه پديد آمدن کارهای نيکوست و اخالق خوب و
ملکات فضيله ناميده میشود.
 .2ملکاتی که منشأ اعمال بد است و به آن اخالق بد و ملکات رذيله میگويند.
از همين جا میتوان علم اخالق را چنين تعريف کرد:
علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ريشهها و آثار آن سخن میگويد.
به تعبير ديگر -علم اخالق -سرچشمه های اکتساب اين صفات نيک و مبارزه
با صفات بد و آثار هر يک را در فرد و جامعه مورد برسی قرار میدهد؛ البته -همانطور
که گفته شد -گاهی به آثار علمی و ا فعال ناشی از اين صفات نيز واژه اخالق اطالق
ً
میشود ،مثال کسی که پيوسته آثار خشم و عصبانيت نشان میدهد به او میگويند
اين اخالق بدی است و به عکس هنگامی که بذل و بخشش میکند ،می گويند اين
اخالق خوبی است ک ه فالن کس دارد؛ اين دو علت و معلول يکديگرند که نام يکی
بر ديگری اطالق میشود( .مکارم شيرازی ،1385 ،ج)24 :1

اخالق مدرن ،فرهنگ اسالمی و ارتباطات در دنیای مجازی 65 /

حکمای گذشته ،روح و نفس غير مادی انسان را خ استگاه هر گونه رفتار ظاهری
و عمل آدمی می دانستند و از اين رو اصل در اخالق را توجه به صفات نفسانی
انسان میدانستند که در نتيجه آن ،اصالح نفس و درون در رفتارها و اعمال بيرونی
ً
آشکار میشود؛ از اين رو -عموما -انديشهوران اسالمی نيز که به اصل وجود نفس
اعتقاد داشتند ،اخالق را به گونهای متناسب با همين بحث تعريف نمودهاند.
گاهی نيز منظور از اخالق در اصطالح انديشهوران ،هرگونه صفت نفسانی است که
موجب پيدايش کارهای خوب يا بد می شود؛ چه آن صورت نفسانی به صورت
پايدار و راسخ باشد و چه به صورت ناپايدار و غير راسخ و چه از روی تأمل و انديشه
صادر شود و يا بدون تفکر و تأمل باشد.
از نظر تاريخی نيز اخالق به خاطر جايگاهش مورد توجه جامعه علمی بوده است.
بحث های اخالقی از زمانی که انسان گام بر روی زمين گذارد ،آغاز شد؛ چه اينکه
حضرت آدم  -پيامبر خدا -نه تنها فرزندانش را با دستورهای اخالقی آشنا ساخت؛
بلکه خداوند از همان زمانی که او را آفريد و ساکن بهشت ساخت ،مسائل اخالقی
را با اوامر و نواهیاش به او آموخت.
ساير پيامبران الهی

نيز به ت هذيب نفوس و تکميل اخالق که خميرمايه

سعادت انسانها است ،پرداختند تا نوبت به حضرت مسيح

رسيد که بخش

عظيمی از دستوراتش را مباحث اخالقی تشکيل میدهد و همه پيروان و عالقهمندانش،
او را به عنوان معلم بزرگ اخالق میشناسند؛ اما بزرگترين معلم اخالق -پيامبر اسالم -
بود که با شعار «إ ّنما بعثت ِل َت ِّم َم َم َ
خالق» (طبرسی )8 :1370 ،مبعوث
ِ
ِ
کارم ال ِ
ِ
شد و خداوند در باره ايشان فرموده است:
َ َّ َ
َ
ک َل َ
ظیم»؛ (قلم )4 ،اخالق تو بسيار عظيم و شايسته است.
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در ميان فالسفه نيز بزرگانی بودند که به عنوان معلم اخالق مشهور بودند ،مانند
سقراط ،1افالطون ،2ارسطو 3و جمعی ديگر از فالسفه يونان؛ به هر حال پس از
پيامبر اسالم

ائمه معصومين

نيز به گواهی روايات اخالقی گستردهای که از

ايشان نقل ش ده ،بزرگترين معلمان اخالق بودند و در مکتب آنها مردان برجستهای
که هر کدام را می توان يکی از معلمان عصر خود شمرد ،پرورش يافتند.
از طرف ديگر ،اخالق مدرن کاربرد ص رف اصول اخالقی برای فناوری آزاد از
ارزشها به حساب نمیآيد؛ بلکه انسان را ملزم میکند تا -دوباره -در باب سرشت
فناوری رايانه و ارزشهای آن انديشه کند و راه درست را برگزيند؛ همانگونه که در
بسياری از عرصههای حيات صنعتی  ،هنری ،اقتصادی ،رفاه اجتماعی و ...تحوالت
بی شماری رخ داده که از حيث کميت و کيفيت آن ،چنان است که دوران جديد را
نمی توان تداوم طبيعی و منطقی دوران گذشته دانست؛ بلکه بايد آن را تافته
جدابافته ای به شمار آورد که در ذات خود با دوران سنتی متفاوت است.
عرصه اخالق و ارزش های اخالقی نيز شاهد چنين تحولی بوده که مدرن بودن
از خص وصيات مهم آن است .آنچه امروزه به عنوان ارزش های اخالقی نيکو از آن
ياد میشود با آن چه در گذشته مورد توجه بوده ،متفاوت است که اين تضاد با سنت
و -بالطبع -تضاد با اخالق سنتی که اخالقی دينی است ،يکی از شاخصههای
اصلی دوران مدرنيته است.
در عصر مدرنيته 4تجديدنظر در همه جنبه های زندگی انسان به عنوان يک اصل
مهم و حياتی مدنظر است که هر امر تازهای حاصل اين تجديدنظر و بازانديشی است؛

1. Socrates
2. Plato
3. Aristotle
4. Modernity
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همانگونه که گيدنز 1معتقد است ،ويژگی مدرنيته اين نيست که از هر چيز نويی به
خاطر نو بودنش استقبال میشود؛ چرا که در نظامهای سنتی نيز چنين واکنشی -کم
و بيش -وجود دارد؛ بلکه ويژگی مدرنيته فرض بازانديشی در همه چيز و انکار هر
امر سنتی است و اين بازانديشی حتی خود را نيز شامل میشود.
بيان اين نکته نيز الزم است که تجديدنظر ،رويکرد جديد انسان مدرن به مسئله
معرفت است؛ چرا که معرفت در عصر مدرنيته هيچ گاه قطعی نيست و نسبيت و
شکاکيت بر سرتاسر علوم حاکم است .اين بازانديشی شامل همه عرصههای زندگی
بشری شده و هر آنچه رنگ و بوی سنتی دارد را کنار گذاشته و آنچه نو و تازه است
پذيرفته میشود؛ بدين صورت ،دين و اخالق دينی به عنوان يک امر سنتی کنار رفته
و دينهای خودساخته و اخالق به اصطالح مندرآوردی -سکوالر -2جانشين آن میشوند.
برخی از جامعه شناسان با تقسيم جوامع به دو دسته سنتی و مدرن ،عقايد دينی
را مختص ساختهای سنتی دانسته و معتقدند با انتقال جوامع سنتی به ساخت
مدرن ،تحوالت بنيادی در باورهای دينی و ارزشهای اخالقی مردم ايجاد میشود؛
زيرا اين باورها وارزش ها نه تنها در جوامع مدرن کارکرد خود را از دست میدهند،
بلکه گاهی به موانعی در راه رشد وترقی فردی واجتماعی بدل میگردند.

فرهنگ ایرانی و اسالمی
کشور ايران مهد فرهنگ کهن و ديرپايی است که هنگام ظهور اسالم ،يازده قرن از
پيشينه آن در علم ،هنر و صنعت میگذشت و سرزمينی بالنده شد که با پذيرش
اسالم ،هم روح تازهای در جان خويش گرفت و هم قوت و توان افزونی به گستره
آئين نو بخشيد.
1. Anthony Giddens
2. Secular
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فرهنگ ايران زمين در آن روزگار ،دستخوش آسيبهايی جدي قرار داشت؛ به ويژه
از ناحيه اشرافیگری و تبعيضهای اعمال شده حاکميت و اختالفات طبقاتی که
حاصل آن بود تا جايی که کسی حق نداشت از طبقهای وارد طبقه ديگر شود؛ حتی
کيش و قانون آن روز اجازه نمیداد که يك بچه کفش دوز يا کارگر بتواند باسواد شود،
تعليم و تعلم تنها در انحصار اعيانزادگان و موبدزادگان بود.
کريستينسن -1ايرانشناس مشهور دانمارکی -در همين ارتباط مینويسد:
نفوذ موبدان فقط بر پايه قدرت روحانی ايشان و همچنين داوریهای
عرفی و نيز تبرك بخشيدن والدتها و ازدواجها و ...و اقدام به تطهير و
قربانی ،متکی نبود؛ بلکه دارا بودن امالك ارضی و منابع سرشاری که از
طريق جرايم دينی و ع شريه و صدقات و هدايا وصول میشد ،مؤيد نفوذ
ً
آنان بود؛ به عالوه میتوان گفت که موبدان -تقريبا -دولتی در ميان دولت
ايجاد کرده بودند( .کريستينسن)138 :1378 ،
متون تاريخی ،حتی از لباسهای زربفت و کفش و کاله و سالحها و افزار
جنگی گران قيمت فرماندهان سپاه ايران و اختالف چشمگير آنها با سر و وضع ساده
سربازان و فرماندهان لشکر مسلمانان سخنها گفته است؛ ثروت و مکنتی که در
سايه فشار بر اق شار ضعيف جامعه سامان يافته بود.
در چنين شرايطی ،ايرانيان با فرهنگی روبرو شدند که ارزشهای معنوی وااليی
را ارائه داده و نگاه عميق و مفهومبخشی به هستی ترويج میکرد و در عين حال،
مروج عدالت و يکرنگی بود و هر گونه تبعيض نژادی و طبقاتی را نفی مینمود.
به طور کلی ،نفوذ و گسترش اسالم در ايران ،دفعی و اجباری نبود؛ بلکه
تدريجي و به مرور زمان بوده است .از منابع تاريخی چنين دريافت میشود که آيين
1. Christensensen
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و معابد زرتشتيان تا مدتهای مديد -پس از سلطه مسلمانان بر ايران -در نواحی
َ
مختلف وجود داشت؛ هر چند اقبال مردم به آن شديدا کاهش يافته بود و در قرن
چهارم هجری ،اين آيين رو به زوال نهاد( .ر .ک :مطهری )93-99 :1385،
همچنين ،قدرت فرهنگ و تعاليم اسالمی چنان بود که هم برتری خود را از
ورای رفتارهای خشونت آميز و غير دينس فاتحان ،نشان داد و هم کياست و فراست
ايرانيان چنان بود که علیرغم رفتارهای دور از موازين اسالمی فاتحان ،حقيقت پيام
اسالم را دريافتند و غبار غليظ جنگهايی که چندان هم اسالمی نبود ،مانع مشاهده
حقايق واالی اسالم از سوی آنان که مقهور و طرف مغلوب جنگ بودند ،نشد؛ بلکه
باالت ر از اين ،ايرانيان پس از آنکه بیخبر از حوادث درونی جامعه اسالمی و
اتفاقات پس از رحلت رسول خدا

و کنار زدن جانشين الهی حضرت بودند،

دستگاه خالفت را پذيرفتند؛ اما در طول زمان و به مدد هوش و کياست خود ،پردههای
جهل و تزوير را دريدند و به حقيقت اسالم نبوی

که همانا تشيع علوی است،

دست يافتند که اين سير را می توان بزرگترين هنر و هوشمندی ايرانيان در مواجهه با
اسالم و مسلمانان به حساب آورد:
گر چه ز جور خلفا سوختيم

ز آل علي معرفت آموختي

(ملکالشعرای بهار ،منظومهها ،چهار خطابه ،خطابه)2

به بيان ديگر ،ايرانيان به تنگ آمده از اشرافيت درباريان و دينفروشی موبدان-
در مواجهه اوليه با اسالم -فرهنگی را يافتند که تنها مالك ارزش وبرتری را
پرهيزکاری میدانست 1و پيامآور آن -نبی مکرم اسالم  -میفرمود:

 .1ر .ک :حجرات.13 ،
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التق َوی»؛ (کراجکی ،1430 ،ج )21 :1ای مردم! همانا
أحمر
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پروردگار شما يکی است و پدر شما يك نفر است ،پس فضيلتی ندارد
عرب بر عجم و عجم بر عرب و سرخ بر سياه و سياه بر سرخ ،مگر به
سبب تقوی و پرهيزکاری.
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 هر کس عملش او را به جايی نرساند ،حسبش او را بدان جايگاه نخواهدرساند( .کلينی ،1363 ،ج)246 :8
ايرانيان ،آيات الهی و فرمايشات نبوی

را میشنيدند و شگفتزده میشدند،

ضمن آنکه سادگی و مراتبی از اهداف معنوی را در علمکرد و سلوک مسلمانان میديدند؛
لذا نه تنها در مقابل اسالم مقاومت نکردند ،بلکه آن را با جان و دل پذيرا شدند؛ اما
در مرحله بعد ،با پارهای ناسازگاریها و ستمها نيز مواجه گرديدند که مربوط به
فرهنگ اعراب -و نه اسالم -بود که آنها را پس زدند.
فرهنگ الهی ،انسان را آميزهای از پيکر خاکی و روان آسمانی میداند که فرهنگ
اسالمی تبلور تمام و کمال آن است و هدفش دستيابی به کمالی است که در تابش
آفتاب وحی حاصل میشود و معيارهای برتری افراد را نيز پرهيزکاری و پايبندی به
اصول ثابت اخالقی میداند.
در يک معنای کلی ،برای شناخت اصالت و ميزان برخورداری يك فرهنگ از
روح و حيات ،نياز به مطالعه و شناخت عناصر برجسته ،جهت و حرکت ،آهنگ
رشد و انگيزههای حاکم بر آن فرهنگ است تا مشخص شود دارای شخصيت
مستقلی است يا التفاطی بوده و دنبالهروی فرهنگهای ديگر است.
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فرهنگ اسالمی بر خالف فرهنگ مادی که ساخته و پرداخته بشر است ،به اين
ويژگی منحصر به فرد آراسته گشته و به حيات خود ادامه میدهد.
استاد مطهری -در همين ارتباط -معتقد است:
فرهنگ اسالمی مانند يك سلول زنده رشد کرد و فرهنگهايی را از يونان و هند و ايران
و ...در خود جذب کرد و به صورت موجود جديد با چهره و سيمای مخصوص به
خود ظهور کرد و به اعتراف محققان تاريخ فرهنگ و تمدن ،تمدن اسالمی در رديف
بزرگترين فرهنگها و تمدنهای بشری است( .مطهری ،1372 ،ج)19-20 :1
در يک جمعبندی کلی ،برخی از ارزشهای دينی در فرهنگ اسالمی عبارت
است از :پرستش خدا اساسیترين ارزش دين ،پرورش روح عدالتخواهی و
مسئوليت فرد و پرورش روح اجتماعی.

وجه تمایز فرهنگ غربی و اسالمی
زيربنای فرهنگ غربی ،اقتصاد و بهرهجو يی از لذتهای مادی است؛ لذا انسان را
تنها از اين ديدگاه می نگرند و تمام هدف را در رفاه و آسايش و کاميابی و لذتجو يی
خالصه میکنند ،قدرت و بهرهجويی حيوانی را کمال انسان میدانند و او را در اين
مسير به پيش میرانند؛ به همين دليل دنيای امروز ،دنيای تبليغات فريبنده و ميدان
نمايش و عرضه کاالهای متنوع مصرفی شده است؛ زيرا در اين فرهنگ ،اخالق،
معنويت و ارزشهای انسانی جايی ندارد.
در نقطه مقابل و در فرهنگ اسالمی که بنای آن بر اخالق و ارزشهای اسالمی و
انسانی گذاشته شده ،وضع به گونهای ديگر است؛ اقتصاد و بهرهجو يی از ماديات وسيله
است نه هدف؛ يعنی در اين فرهنگ ،اخالق يک اصل بوده و رفاه و ماديات وسيله و فرع
است نه هدف و و انسان به اعتدال ميان اين دو رهنمون میشود؛ لذا در اين فرهنگ ،هم
بعد مادی در حد ضرورت و نياز مورد توجه است و هم بعد معنوی در حد اعلی مدنظر است.
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نتیجهگیری
يافتههای پژوهش نشان میدهد که میتوان اخالق مدرن را با فرهنگ سالمی عجين کرد.
به عبارت ديگر ،مراد از اخالق مدرن ،شکل غربی آن نيست؛ بلکه صورت مناسبسازی
شده با درون مايه فرهنگ اسالمی و تعاليم دينی است که با پيشرفتهای تکنولوژی و
فناوری مجازی همخوانی دارد.
در عصر حاضر که قرن دانايی نام گرفته است؛ بیبهره بودن از فناوریهای
ارتباطی مدرن -همچون اينترنت -و جلوگيری از ورود آن به کشور ،ممکن و معقول
نيست؛ زيرا سبب محروم ماندن از روند فراگير دانستهها و اخبار و عقب ماندن از
مسير توسعه میشود .با اين حال ،بهرهگيری خارج از چارچوب از اين فناوری نيز
میتواند آسيب های اخالقی و فرهنگی به کشور وارد سازد؛ لذا الزم است با
جهت دهی اخالقی به پديده جهانی ارتباطات نوين ،هم از جنبههای مثبت آن سود
جست و هم خود و کشور را از آسيبهای آن ايمن ساخت.
نقش رسانهها در اين مورد بر کسی پوشيده نيست؛ به طوری که يکی از
مهم ترين کارکرد رسانهها ،کمک به فرايند فرهنگپذيری است؛ فرهنگپذيری
عبارت است از فرايند انتقال ارزش ها ،هنجارها ،عقايد ،باورها  ،معيارها و الگوهای
رفتاری و احساسی موجود در فرهنگ جامعه به آحاد افراد آن که نهاد خانواده و
سپس نهاد تعليم و تربيت  ،اولين مراکز انتقال مفاهيم فرهنگی به کودکان هستند.
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