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Abstract: The purpose of the present study is to present the Islamic pattern of 

“moral autonomy” based on Quran and Holy Hadiths using the method of 

grounded theory. Moral autonomy means self-legislation, individual authority 

in ethical principles, ability of reasoning, free and responsible decision-

making for action and its consequences. The study of Islamic resources and 

the code analysis showed that main causes and factors affecting moral 

autonomy include having the power of reason and ability to think and learn, 

human agency (originating from cognitive, attitudinal and voluntary 

fundamentals), human empowerment and his free will. Personal rationale and 

being morally agent in special fields and conditions include liberating and 

rational training in society, the value of knowing, encouraging and teaching to 

think in general field, the importance of accountability and public 

responsibility for personal and collective behaviors. Imitation, ignorance, 

relying on suspicion, precipitancy and coercion in personal and social field are 

disruptive factors of moral autonomy. Actions done by an independent moral 

agent include relying on rationale and focusing on personal responsibility, 
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understanding the law from religious texts and orders, law-making and 

compliance with laws. The results of the mentioned strategies are accepting 

the guidance, conscious faith not the imitated one,  calmness of heart in the 

world and salvation and Divine satisfaction in the Hereafter. 

Keywords: Moral autonomy, Islamic pattern, Qur’an, Hadiths, Method of 

grounded theory 
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 چکیده

  به)ع(  انمعصوم ثیاحاد و قرآن یۀپا بر یاخالق استقالل یاسالم یالگو ۀارائ حاضر، ۀمقال هدف

 یفرد قتدارا ،یقانونگذار خود یمعنا به یاخالق استقالل. است یمتن ادیبن ۀداد پردازینظریه روش

 آن یهاامدیپ و عمل یبرا مسئوالنه و آزادانه یریگمیتصم استدالل، ییتوانا ،یاخالق اصول در

 مؤثر عوامل و یاصل موجباتکه  دهدمی نشان هایکدگذار لیتحل و یاسالم منابع یبررس. است

 تیعامل انسان، یبرا آموختن و دنیشیاند امکان و عقل ۀقو داشتن: از نداعبارت یاخالق استقالل بر

 ،(دریگمی سرچشمه عمل یاراد و یشیگرا ،یشناخت یمباد از انسان بودن عملگر که) یآدم

 عامل یخالقا نظر از و یشخص تیعقالن. است تیعامل رهاورد که او آزاد ۀاراد و یارمندیاخت

                                                           
 نویسنده مسئول . 1
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 یمندارزش جامعه، در بخشییرها و یعقالن تیترب وجود رینظ یخاص طیشرا و هانهیزم در ،بودن

 و یسشناتیمسئول تیاولو و یعموم ۀحوز در تفکر آموزش و دنیشیاندبه  قیتشو و یآگاه

 و ظن بر هیتک جهل، د،یتقل. شودمی متبلور یجمع و یشخص اعمال قبال در یهمگان ییپاسخگو

. ستنده یاخالق استقالل مُخلّ عوامل یاجتماع و یفرد ۀحوز در کردن اجبار و یشتابزدگ گمان،

 تمرکز و تیعقالن بر هیتک :از نداعبارت دهدمی انجام یاخالق مستقل عامل کی که ییهاکنش

 ادی یراهبردها ۀجینت .آن از تیتبع و یقانونگذار ن،ید نص از یشناسقانون ،یشخص تیمسئول بر

 و یرستگار ،ایدن در یقلب آرامش ،یدیتقل مانیا نه و آگاهانه یآورمانیا ،یریپذتیهدا ده،ش

 . است آخرت یسرا در یاله رضوان

 

 ادۀد پردازینظریه: استقالل اخالقی، الگوی اسالمی، قرآن، احادیث، روش هاي کلیديواژه
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 مهمقدّ -1

 رایبتعلیم و تربیت  مقدمات و اتیضرور از او یوجود ابعاد قیعم یبررس و انسان شناخت

 معرفت نفس رب دین مبین اسالم در لیدل نیهم به ؛است یزندگ از شتریب کامیابی و وا یسعادتمند

 .است عتیطب هایدهیپد ۀهم از ترفیشر و برتر یذات یدارا اسالم در انسان .استشده دأکیت

ا قوۀ ب را مصالح تواندیم و است اریاخت و علم یدارا لقتشخ ۀواسطبه که است یموجود انسان

 نیسنگ ارب ،اشژهیو نشیآفر نیهم دلیل به و کند انتخاب یآزاد با و دهد صیتشخ مفاسدعقل از 

 خود کار در مختار را انسان ی،اله صنع: »کندیم انیب ییطباطبا عالمه .کند تحمل را یاله فیتکال

 علف طرف به بتواند یعمل هر انجام هنگام در که یطور به ؛استداده لعم یآزاد او به و دهیآفر

 یاحد و ... ندهد نخواست اگر و دهد انجام را آن خواست اگر. شود لیمتما آن ترک و انجام و

. اجبار از سوی  (113: 1131 یی،طباطبا) «کند متحکّ گرانید بر خود دل یهوا به ندارد حق

یری و گیعنی ارادۀ آزاد و استقالل در تصمیم ،های انسانییصهترین خصناقض اساسی ،دیگران

هایی و آزادی عمل انسان یکی از ویژگی 1بنابراین از منظر اسالم، داشتن استقالل ؛عمل است

 ؛ زیراندکویژه در مسائل اخالقی نمود بیشتری پیدا میاست که باید محترم شمرده شود. این امر به

ولی  ؛ها اخالقی نیستندهمۀ ارزشکه ختیار و استقالل است و هر چند شرط فعل اخالقی، داشتن ا

-در اخالقیات، انسان دارای استقالل اخالقی است و همواره در تعامل میان انسان عامل و موقعیت

ۀ تبیین و ارائ ،روهمین ؛ ازکنداخالقی عمل می ،های اخالقی روزمره، وی در فرایندی مستقالنه

یت بوده و هم دارای داللت های مهمی در تعلیم و تربیت و قی هم واجد اهمّفرایند استقالل اخال

 پژوهش استفاده از روش با شده یسع لۀ حاضرمقادر  ،علوم کاربردی است. در این راستا

با  استقالل اخالقی زمینۀ درمتنی، آیات قرآن و احادیث معصومان )ع(  ادیبن ۀداد پردازینظریه

 نیا یاصل ۀدیا و ینوآور. شوندو تحلیل  یبررسی استقالل اخالقی هدف ارائۀ الگوی اسالم
                                                           
1 . Autonomy 

خودمختاری، خودگردانی،  ،ینییخودآ ،استقالل ی نظیر خودقانونگذاری،هایدر زبان فارسی معادل« آتونومی»برای واژه 

است.نهاد شدهشپیخودفرمانی و خودتکلیفی   
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 را ل اخالقیاستقال ،یۀ قرآن و منابع روایی اسالمیاپ بر که است جامع یمدل به یابیدست قیتحق

 و الگویی برای استقالل اخالقی ارائه نماید. دنکبیین تو چگونگی انجام آن را  لیحلت

 

 بحث -2

 1قیمفهوم استقالل اخال -1-2

ود را خکسی کار  ارسی به داشتن آزادی، بدون مداخلۀای عربی است که در زبان فاستقالل واژه

است د و عدم وابستگی برگردانده شدهکردن، خودگردانی و در دست داشتن سرنوشت خواداره

 یبرا مثبت یآزادرا  استقالل، (1002) 1کیکروفل ،اصطالحی نیز (. از لحاظ1113)عمید، 

 تیفیک» یمعنا بهاز نظر لغوی  1اخالق واژۀداند.  می یعقالن اصول با مطابق یریگمیتصم

 به مربوط یهادهیا از یستمیس» ،«خوب و درست یرفتار یاستانداردها با همگون یتیشخص

 لکاتم» به و از نظر اصطالحی «ارزشمند و دهیسنج عملکرد» ،خرهباال و «غلط و درست یرفتارها

 گفته ،«شودیم ژهیو یرفتارها منشأ که خاص یتیشخص ساختار» ای «داریاپ صفات ۀمجموع و

 کار به اخالق دانش در را مفهوم نیهم معموالً هم اخالق عالمان(. 52 :1103 ،یجرجان) شودیم

 اقتدار ،قانونگذاری خود یمعنا بهی را اخالق استقالل ،(1333) 5شینویند  (.1131 ،ینیام) اندبرده

 و آزادانه یرگیمیتصم استدالل، ییتوانا خود، نیقوان از اطاعت و یاخالق اصول در یفرد

 ،یردانخودگ و استقالل ۀواژ مقابل درکند. تعریف می آن یامدهایپ و عمل یبرا افراد تیمسئول

 دیگران تا دهد اجازه نحو هر به که است کسی معنای به امروزه کهقرار دارد  2یدگرگردان ۀواژ

  (.1110 سالیوان،) گیرندب تصمیم او برای

                                                           
1 . Moral autonomy 
2 . Kroflic 
3. Morality 
4. Schneewind 
5. Heteronomy 
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 اخالق ۀلسفف ۀحوزدر  منسجم صورت به را یاخالق استقالل ، اصطالحبار نینخست یبرا کانت

 تاس قادر و است خود قانونگذار آزاد، ۀاراد و عقل داشتن ۀواسطبه انسان او نظر از مطرح کرد.

 (.1131 کانت،) ردیگ کار به عمل در و نموده وضع خود خرد از استفاده با را یاخالق اصول

 فرد ک( فیلسوف تحلیلی معاصر، در توضیح مفهوم استقالل اخالقی اعتقاد دارد ی1392دیردن )

 نه و) اشینذه تیفعال با شدیاندمی آنچه که شودمی یتلق مستقل اخالقی و باورها نظر از آنجا تا

 که شودیم یتلق مستقل نشک نظر از آنجا تا و باشد حیتوض قابل( گرانید یهادخالت و هانیتلق

 کنش وقی اخال استقاللاز نظر وی،  .باشد حیتوض قابل ذهنش تیفعالۀ لیوسهب دهدمی انجام آنچه

معتقد  . دیردنندکنیم عمل شانیباورها یمبنا بر اغلب افراد ؛ زیراهستند مرتبط گریکدی با اخالقی

 کمک خوب یزندگ کی ستنیز ییتوانا به قطع طور به مستقل کنش و شهیاند تیظرف کهاست 

 (.1009، 1)نیکل کندمی

ین مرحلۀ آخر) یپساقرارداد که دنشو دانسته یاخالق دنتوانیم یزمان کنشدر واقع، رفتارها و 

 تدرس یمعنا ییهاکنش چنین. باشند والنهئمس و شدهتیهدا خود ،(1رشد اخالقی از نظر کُلبرگ

 و ستقلم ماتیتصم اتخاذ به هاانسان تواناکردن زج یزیچ ،اخالق هدف. هستندی اخالق استقالل

                                                           
 .1  Nickel 

 و شش مرحلۀ اخالقی صورت داند که طی سه سطحمیشده ریزیقبل برنامه شمول و ازکلبرگ مراحل رشد اخالقی را جهان .2

قضاوت اخالقی که  کسب پاداش( -1، مرحلۀ اجتناب از تنبیه -1)مرحلۀ  قرارداديل: اخالق پیشسطح اوّ ؛گیردمی

مرحلۀ ) سطح دوم: اخالق متعارف یا قراردادياز مجازات یا کسب پاداش است. افراد در این سطح مبتنی بر اجتناب 

مندند با شناسی( که افراد در این سطح عالقهحفظ نظم اجتماعی و وظیفه -5 تحسین و تأیید از جانب والدین، مرحلۀ -1

حفظ  ،چه برایشان مهم استاشته و آنیش دآنها به اطاعت کامل از قوانین گرا .کارهای خود والدین و دیگران را خشنود سازند

و پایبندی به اصول همگانی  -3 مرحلۀ قرارداد اجتماعی، -2 )مرحلۀ سطح سوم: اخالق پساقراردادي. استنظم جامعه 

و شامل کاربرد اصول مطلق و جهانی عدالت، برابری و احترام به  بوده شد اخالقیوجدان فردی است که باالترین مرحلۀ ر

ین بار لای از رسیدن به اخالق واقعی است. در این سطح، فرد برای اوّهاست(. رسیدن به این سطح نشانهانسانحقوق و زندگی 

اخالقی تضاد وجود داشته باشد و او باید به نوعی آنها را برای خود  ۀشده ممکن است بین دو معیار پذیرفتهشود کمتوجه می

 حل و فصل نماید.
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. است غبال و یپساقرارداد انسان تیتقو ،اخالق هدفنیست.  فهیوظ احساس لیدلبه  النهئومس

ۀ اراد» کی از یبرخوردار یمعنا به معنا نیا در نبود مستقل ،کرده فیتوص کانت که طورهمان

 یاملع نه باشد، کنندهتیهدا خود که است یعاملاخالقی،  مستقل عامل. است «قانونگذار خود

 (.1011، 1)گارسیا کندمی یرویپ گرانید دستورات از که

 یاخالق اصل نیبرتر اراده، استقالل و است مستقل یموجود انسان ،(1131) کانت اعتقاد به

 و «قلع» یژگیو دوواسطۀ داشتن انسان به. دآییم شمار به انسان یذات کرامت مبدأ چون ؛است

 رد.دا را یزندگ یهاشارز نییتع ی وخودفرمانخود قانونگذاری،  ییتواناکه  است «آزاد ۀاراد»

 واردش یاخالق هایمیتصم کهداند می یاخالق یکردارها صدور منشأو  اخالق منشأ را عقل کانت

 یرونیب هاینظارت ۀسلط از دیبا شود، لئنا مهم نیا به نکهیا یبرا و دآییم بر آن از متعارض و

 به انسان تیهدا و شر و کین شناختن ،یعمل عقل یقیحق و یاصل ۀفیوظ» ،. به اعتقاد اوگردد رها

 عقل ۀحوز به متعلق را استقالل و آزادی یو(. 101: 1119 کانت،) «است یاخالق کردار یسو

 ینسانا هر یبرا اختیار و آزادی امکان اراده، داشتن دلیل به قلمرو این در رایز داند؛یم یعمل

 تعارض زمان در و کندمی اخالقی فعل به اقدام ارادی طور به کانت، اخالقی انسان. دارد وجود

 به فرد آزاد ۀاراد اگر ،(1111) کانت باور به. یابدمی تجلّی او آزادی که است اخالق و امیال نیب

 قانون نیا ند،ک وضع شمولیجهان قانون ،یرونیب نیقوان و طیشرا از یریاثرپذ بدون و عقل کمک

 یالقاخ استقالل مفهوم. است یراخالقیغ آن با متعارض دستور هر و بوده« مطلق امر» و یاخالق

 بارتع به ؛دارد را یاخالق قانون وضع تیقابل انسان که دآییم دست به استدالل نیهم از زین

 نیوانق گرید ساخت یمبنا او یعقالن ۀاراد که است یکس یاخالق استقالل واجد انسانِ گر،ید

 تقلمس طور به تواندمی ،است آزاد ۀاراد دارای انسان که آنجا از کانت منظر از .باشد اشیزندگ

 ۀهم تیتبع از ییرها آن، از یرویپ و یآزاد از یآگاه و یاخالق قانون از یآگاه. کند عمل

                                                           
1. Gracia 
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 اعتقاد به(. 1119 زاده،بینق) است یمعنو یآزاد به دنیرس یعنی ،یدرون و یرونیب هایعامل

 از مدهآبر ،یعقالن اصول و( 11: 1119 کانت،) «است یاخالق قانون شرطآزادی اراده، » ،کانت

 تنها آزادی ،(1112) کانت زعم به. کندیم بودنیاخالق به ملزم را انسان که است ی ارادهآزاد

 نتعیّ ودخ ماعیاجت و مادی طبیعت از فراتر را شیخو ۀاراد بتواند انسان که شودمی ممکن زمانی

 اجتماع و طبیعت ۀسلط برخالف را خود ۀاراد تواندمی که است موجودی تنها انسان چون و ببخشد

 یفلسف اساس. باشد آزاد تواندمی که است موجودی تنها بخشد، قتحقّ استعالیی پایگاهی در و

 ،عقالنیت .دارند تفکر ییتوانا هاانسان ۀهم که اصل نیا رشیپذ از است عبارت یآزاد بر دیتأک

 ،خواهدیم که طورآن عقل فرمان به اندتویم یآزاد در تنها فرد و است یفرد یآزاد ضامن

 .(1132بهمنی و دیگران، ) کند یزندگ

 به وسلت با که است یکس یعقالن انسان» ؛شد ادآوری را یعقالن انسان فیتعر دیبا در ادامه

 هموجّ لیدال دیبا او ،آن بر عالوه ؛پردازدمی مسائل یابیزار به یتوانمند و عالقه با و جا هب لیدال

 تشناخ ییتوانا باشد، داشته اریاخت در ]را[ الزم اطالعات ،کند درک را مختلف هاینهیزم در

 گاهن پرسشگرانه یدید با را هئلمس ،باالخره و نماید حاصل را گرید نیگزیجا هایحلراه وها راه

 در ی عقالنیابیارز ییتوانا ی،اخالق استقاللدر واقع  ،بنابراین ؛(112 :1193 وودز، و بارو) «کند

 ادی ،اردد قرار یرونیب عوامل با ارتباط در که حال نیع در ،یاخالق استقالل واجد فرد. است افراد

 یداور و اوتقض ۀقو رشد. کند یبازشناس را امور یمنف و مثبت هایجنبه ،یابیارز با که ردگیمی

 دایپ را آن ییتوانا بلکه ؛ردیبپذ را باورها و هاارزش منفعل صورت به فرد که شودمی آن از مانع

 که ستا یتیفعال یعقالن لتأمّ و یداور ،واقع در ؛کند اتخاذ یموضع دیعقا مقابل در تا کندمی

 یابیارز ار آنها متقاعدکننده، لیدال ذکر و دهیپد کی مختلف عناصر کیتفک با فرد آن یط

 یادعا کی اظهار با و بود خواهد متقابل یگووگفت و بحث مستلزم یداور معنا، نیا در. کندمی

 در و ندک ییشناسا را موانع چگونه که آموزدمی یاخالق استقالل واجد فرد. شودینم تمام یکل

 . بگذرد آنها کنار از ایو  شود متوقف لزوم صورت
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 مردم نبازداشت ،هدف استقالل اخالقی وّالً،این است که ا یاخالق استقاللمهم دربارۀ  دو نکتۀ

 است ممکن یاخالق استقالل دارای فرد .ستین نظرصاحب ای صمتخصّ افراد  سخنان به توجه از

 بهره اردانک و باتجربه افراد ۀتوصی از دیدگاه، چند بین انتخاب یا تصمیم یک اتخاذ حین در

 هک اوست خود نهایت در اما ؛بشنود نیز را نهداراجانب و آمرانه اظهارنظرهای و هاترغیب و گیرد

 تصمیم «خاستگاه» بودندرونی ی،اخالق استقالل مالک ،بنابراین ؛دهدمی انجام را نهایی قضاوت

 نیا طرد جهت در تالش ،یاخالق استقالل بر دیتأک ،در واقع؛ (1392، دیردناست ) انتخاب و

 ض،مح قتیحق ،است شخص خاصی قول نکهیا صرف به را مطلب کی فرد که است لیتما

 طرف از که را ییباورها و دیعقا یچرا و چونیب قبول بر یمبن التیتماو  بداند خوب و درست

 به یالقاخ استقالل در عقل تیمحور به توجهثانیاً،  .ببرد نیب از ،شودمی مطرح مقامصاحب افراد

منظور  ،شتهدا نظر بدان  کانت که طورهمان بلکه ؛ستین احساسات و عواطف گرفتندهیناد یمعنا

 هب توجه به عالوه، ؛آنهاست درآوردن کنترل تحت و عواطف و هایشگرا ،الیام کردنیعقالن

 یبرا زین کانت خود که گونههمان نیست؛نیز  شناخت منابع ریسا گرفتندهیناد یمعنا به تیعقالن

 ییاشناس به قادر عقل دارد کهوجود  هایینهیزم معتقد است و شودمی قائل هاییتیمحدود عقل

 .نیست آنها

 

 استقالل اخالقی از نظر اسالم -2-2

توان معنای آن را در این کتاب اما می ؛مفهوم استقالل اخالقی به صراحت در قرآن کریم نیامده

بر استقالل اخالقی  ،کنندمعرفی می 1انتخابگر و مختار موجودىرا  انسانس یافت. آیاتی که مقدّ

 بخواهد کس هر»عاملیت و ارادۀ آزاد انسان در این آیات بازتاب یافته است:  دارند. او داللت

                                                           
 :هف)ک... نَارًا نَ یلِلظَّالِمِ  أَْعتَدْنَا إِنَّا کْفُرْیَ فَلْ  شَاءَ  وَمَن ؤْمِنیُ َفلْ شَاءَ  فَمَن ... ؛(1 :نسانا) کَفُورًا وَإِمَّا شَاکِرًا إِمَّا لَیالسَّبِ نَاهُ یْهَدَ ِإنَّا . 1

 .مَآبًا رَبِّهِ إِلَى اتََّخذَ شَاء َفمَن(؛ 13
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 با) بخواهد، کس هر و است ادآورىی و تذکّر کی نیا؛ 1ندیگزبرمى پروردگارش سوى به راهى

 بررسى از پس عقل قوۀ یپرتو در عنىی ؛1«ندیگزبرمى پروردگارش سوى به راهى( آن از استفاده

 موهبت و خرد نور از اینکه حکم به انسان. گزیندمى بر را آن ترک یا انجام فعل، مختلف جوانب

همچنین  ؛1تواند انتخاب کند و در مقابل انتخاب خویش مسئول استمی ،است برخوردار اختیار

 واندهخ آنها بر قرآن که هنگامى و آورند؟نمى مانیا آنان چرا پس» :آمده انشقاق مبارکۀ سورۀ در

 را اراده یآزاد و اریاخت اصل ات،یآاین  از انیالبمجمع در یطبرس. 5«کنند؟نمى سجده ،شودمى

 میکح خداوند از مجبور، افراد مورد در مانیا ترک و سجده ترک بر مالمت رازی ؛نتاج کردهاست

 او براى را راه سپس»: دیفرمایم گرید یجا در خداوند (.93 :9ج ،1121 ،یطبرس) است حیقب

 یگرید دیتأک ،خود نیا که استکرده راه نیا مودنیپ به مجبور را او  دیفرماینم و 2«کرد آسان

 .اوست اریاخت و انسان ارادۀ یآزاد مسئلۀ بر

عنصر و الزمۀ استقالل اخالقی است.  ،گونه که بیان شد، آزادی و عقالنیت از نظر کانتهمان

 بهره خود لعق از کهرا  کسانی وت نموده ودر آیاتی انسان را به تعقل و تفکر دع ،قرآن کریم نیز

 را گذشتگان از کورکورانه پیروی و (193 :)اعرافاست خوانده جنبندگان ترینپست برند،نمی

 و اخالقی یدین عقاید دلیلبی پذیرش به را انسان آنکه جای به قرآناست. کرده نکوهش شدت به

ها یت انسانقرآن بر فردّ ،(1131) زعم فنایی به کند.می نیتعقالآوری و  دعوت به دلیل خواند،ب

نها خود و ت بودهورزد که هر انسانی مسئول اعمال و رفتار خود نکته بسیار تأکید می و بر این

                                                           
 .13 :بأن.  1

 .(13: نسانا)لًا یَسبِ رَبِّهِ إِلَى اتََّخذَ شَاء مَنفَ  ةٌ تَذْکِرَ َهذِهِ  نَّاِ . 1

 .13 :قیامت ؛13 و 15 :اسراء.  1

 .(11 -10: نشقاقا) سْجُدُونَیَ لَا الْقُرْآنُ هِمُ یْعَلَ قُرِئَ  وَإِذَا؛ ؤْمُِنونَیُ لَا لَهُمْ  َفمَا . 5

 (.10 :عبس) سَّرَهُیَ لَیالسَّبِ ثُمَّ . 2
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 .1گیردکس بار دیگری را بر دوش نمیو هیچ 1وی اعمال و رفتار خود باشدگاوست که باید پاسخ

به تنهایی محشور شدن در . 1شوداه خداوند محشور میاز نظر قرآن، هر انسانی به تنهایی در پیشگ

کنایه از این است که شخص دیگری در آنجا حضور ندارد که بتواند بار  ،پیشگاه خداوند

 ۀور یا توصیهتکیه بر سخن یا دست ۀش بگیرد و آدمی به بهانمسئولیت گفتار و کردار آدمی را بر دو

ای به دست دهد و مسئولیت خود را به دوش کنندهتوجیه قانع ،او بتواند برای کاری که کرده

در صورتی مسئول کارهای خود خواهد بود که  ،اما نکته این است که هر انسانی ؛بیندازددیگری 

باشد و « رواخودفرمان»یعنی بتواند  ؛یم بگیرد و عمل کندحق داشته باشد بر اساس فهم خود تصم

 ؛به رسمیت شناخته شود او ر اساس فهم خودگیری و عمل بصمیمخودفرمانروایی او، یعنی ت

ست و االهی  انبیایگیری پایۀ جهت ، حق انتخاب و داشتن اراده برای انتخاب راه و چاه،همچنین

های گوناگون را بشنوند، بتوانند سخنمردم آزادی برای انتخاب، فرصت و ابزاری است که 

آزادی انتخاب  قدرت اندیشه واین جهت،  به .5مقایسه کنند و از میان آنها بهترین را برگزینند

و ش تعالی معنوی خوی اخالقی و رشدمسئولیت شخصی انسان در باب برای  ندستهایی هامکان

ی از فاسد یرگپیش و ، تحریف و انحرافهمچون غلوّ  ی برای مبارزه با آفات دینداریهایابزار ،نیز

 .شدن دین

 

 

 

 

                                                           
 .12: شوری ؛22: قصص ؛113: بقره.  1

 .11نجم:  ؛9: زمر ؛11فاطر:  ؛12: اسراء ؛135 انعام:.  1

 .32مریم: .  1

 .11-91. زمر:  5
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 شناسی پژوهشروش -3-2

در یک سطح  است. این روش 1بنیاد متنی پردازی دادۀنظریهین تحقیق، روش استراتژی پژوهشی ا

-یا یک تعامل پیرامون موضوعی اساسی را توضیح می ومی گسترده، یک فرایند، یک اقداممفه

 ،ودشها یا آنچه از ابتدا فرضیه نامیده میها( و قضیهها )طبقهدهد و بر سه عنصر مفاهیم، مقوله

 و میمفاه رییگشکل شاملکدگذاری باز،  -1ند از: اایند این روش عبارتاستوار است. سه فر

 و میمفاه نیب رابطه نییتب و برقراری هدف باکدگذاری محوری  -1؛ پژوهش هایمقوله کشف

 سازیکپارچهی و لیتحل و هیتجزکدگذاری انتخابی، یعنی  -1و  یمفهوم الگوی ۀارائ و هامقوله

)دانایی فرد و امامی،  پردازیهینظر هدف با و یانتخاب کدگذاری قیطر از هامقوله و میمفاه

1113.) 

 

 نتایج کدگذاري  - 4-2

 کدگذاري باز -1 مرحلة -1-4-2

پردازد. این به معنی بررسی ها به کدگذاری باز میآوری دادهزمان با جمعق در این روش هممحقّ

امل تجزیه، آزمون، مقایسه، ری باز شها و شناخت فرایندها در آن است. کدگذابه خط داده خط

شکلی  ،(. کدگذاری در این روش پژوهش1111هاست )کالکی، بندی دادهسازی و مقولهمفهوم

فاده از بنیاد متنی، فراوانی است پردازی دادۀنظریهاز تحلیل محتواست )با این تفاوت که در روش 

 لسازی موضوعات قابفتن و مفهومکه در پی یاگیرد( کلمات و جمالت مورد استناد قرار نمی

پژوهشگر در خالل  ،در حقیقتهای اطالعاتی وجود دارند؛ بحثی است که در میان انبوه داده

تحلیل یک آیه یا حدیث به این نکته پی خواهد برد که در قرآن و احادیث معصومان )ع( از کلمه 

کند. می ۀ مورد بررسی برجستهیا عباراتی استفاده شده که موضوعات قابل بحثی را دربارۀ پدید

ها، عبارات و اصطالحات مشابه دربارۀ استقالل اژهجوی وودر این مرحله از تحقیق، جست

                                                           
.1  Grounded Theory 
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سیلۀ وهاست. تفکیک عبارات و حتی کلمات بنظر بوده اخالقی در خالل آیات و احادیث مدّ

ذاری یند کدگفرا ،گیردپژوهشگر و قرار دادن آن در یک جدول که طی یک فرایند صورت می

ها و استخراج نکات مرتبط با استقالل آوری دادهپس از جمع ،شود. در این مرحلهنامیده می

خته ها پردابندی دادهو مقولهبه کدگذاری باز  االحادیثافزار جامعاخالقی در قرآن کریم و نرم

ز بر اساس کدگذاری با، 1ز با توجه به قرآن کریم و جدول کدگذاری با ،1است. جدول هشد

 دهد.می احادیث را نشان

 

  کدگذاری باز و نکات کلیدی با توجه به آیات قرآنی -1جدول 

ر نشانگ نکات کلیدي کد

 )آیه(

 تفکر و

 بصیرت

مؤمنون:  اندیشید؟شود، نمیآیا در سخنی که گفته می

31 

شنوند و از بهترینش پیروی مژده بده به بندگانی که سخن را می

 کنند.می

 زمر:

19-11 

ر ( بآزادی عقل برای فهم بهترو زنجیرهایى را که بر آنها بود، )

 داردمى

اعراف: 

129 

گویند اگر ما گوش شنوا و عقل بیداری داشتیم، در میان می

 دوزخیان نبودیم.

ملک: 

10 

-بگو من و پیروانم، همگان را در عین بصیرت به سوی خدا می

 خوانیم.

یوسف: 

101 

هایی از جانب پروردگارتان به سوی شما آمده، هر تحقیقتاً بصیر

که آنها را ببیند، به نفع خودش است و هر که نبیند، به ضرر خودش 

 و من نگهبان شما نیستم.

انعام: 

105 
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مسئول اعمال 

 خود

 بودن

انعام:  کشد.و هیچ کس بار دیگری را به دوش نمی

135 

ای بیند. و هر که ذرهیای نیکی کند، )نتیجۀ( آن را مپس هر که ذره

 بیند.بدی کند، )نتیجۀ( آن را می

زلزله: 

1-3 

مدّثر:  هر کس در گروی عمل خویش است.

11 

مردم را با حکمت و اندرز به راه پروردگارت بخوان و با بهترین  گووگفت

 وگو کن.شیوه با آنها مجادله و گفت

نحل: 

112 

ند و شنوسخنان را مى پس بندگان مرا بشارت ده! همان کسانى که

... 

زمر: 

19-11 

مذمّت پیروي 

 هااز شخصیت

و لزوم تدّبر و 

 خودفرمانروایی

پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم »گویند: و مى

 .و ما را گمراه ساختند

احزاب: 

39 

و را از اطاعت کنى، ت ،اگر از بیشتر کسانى که در روى زمین هستند

د و نماینکنند؛ )زیرا( آنها تنها از گمان پیروى مىاه مىراه خدا گمر

 زنند.تخمین و حدس )واهى( مى

انعام: 

113 

)آنها( دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایى در برابر خدا قرار 

 .دادند

توبه: 

11 

 

 آزادي انتخاب

 و نبود اجبار

 

بقره:  اجباری در دین نیست.

123 

یونس:  کنی که ایمان بیاورند؟میآیا تو مردم را مجبور 

33 

ای پیامبر! وظیفۀ تو تذکّر دادن است. تو بر آنها مسلط نیستی که 

 بخواهی به زور مردم را مسلمان و مؤمن کنی.

غاشیه: 

11-11 
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ایم؛ خواه سپاس به جای آورند و خواه کفر ما راه را نشان داده

 ورزند.

انسان: 

1 

هر که خواست ایمان بیاورد و هر  و بگو حق از جانب خداست؛ پس

 که خواست کفر ورزد.

کهف: 

103 

ی وسیلۀ قرآن به هر کس... و تو به زور وادارندۀ آنها نیستی؛ پس به

 ترسد، پند بده.های الهی میکه از وعده

 105ق: 

دوري از ظن و 

گمان به جاي 

 علم و یقین

 بدون ؛زدپردایم جدال به خدا مورد در که هست یکس مردم، از و

 .تابناک یکتاب نه و یتیهدا نه و یدانش چیه

یونس: 

13 

 حدس و تخمین از فقط و...  آورندنمی ایمان بازپسین روز به آنانکه

 را سانان وجه یچه هب پندار و ظنّ که حقاً و کنندمی متابعت پندار و

 .گرداندنمی نیازیب امر، واقعیّت و حق به وصول از

 1حج: 

 وىریپ آنها نیکوترین از و شنوندمى را سخنان که کسانى همان

 .انندخردمند آنها و کرده تشانیهدا خدا که اندنیکسا آنان ؛کنندمى

نجم: 

19- 10 

پیروي از حق 

براي رسیدن به 

 هدایت

 اگر ما گوش و عقل خود را به کار گرفته بودیم، اهل آتش نبودیم

 شدیم()هدایت می

 11زمر: 
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 ز و نکات کلیدی با توجه به احادیثکدگذاری با -2ول جد

 نشانگر )حدیث( نکات کلیدي کد

 

 

 شناخت

هرکس کاری را بدون شناخت انجام دهد، تباهکاری 

 دهد.او بیشتر است از آنچه سامان می

 ، پیامبر اکرم )ص(93

هیچ عملی نیست مگر آنکه تو در آن نیازمند شناخت 

 هستی.

 (، امام علی )ع2919

خداوند هیچ عملی را جز با شناخت نپذیرد و هیچ 

 شناختی را جز با عمل.

، امام  صادق 1551

 )ع(

 

 

 عقل

شود و کسی که عقل ها با عقل شناخته میهمه خوبی

 ندارد، دین ندارد.

، پیامبر اکرم 211

 )ص(

، پیامبر اکرم 1901 ده.شود، با کمک عقلت تمیز بآنچه  را بر تو مشتبه می

 )ص(

بدبخت کسی است که از عقل و تجربۀ خود بهره 

 نگیرد.

 ، امام علی )ع(5053

هایی به سوی بهشت پیشی گرفتند که در گروه

 های الهی تعقل کردند.موعظه

 ، امام علی )ع(121

ستون انسانیت عقل است. عقل راهنمای انسان است و 

 شناسد.مسیر حرکت انسان را می

 ، امام صادق )ع(153

، امام محمد باقر  13 ای نیست.عقلی فاصلهیان حق و باطل جز کمم

 )ع(

هرگاه خواستی کاری را انجام دهی، تأمل کن تا خدا 

 راه را به تو نشان دهد.

، پیامبر اکرم 312

 )ص(

، پیامبر اکرم 5112 مشورت با عاقل خیرخواه مایۀ هدایت است. 

 )ص(
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مشورت با 

 خردمندان

کنید تا به راستی راه ببرید و از  با خردمندان مشورت

 وید.شراهنمایی آنان سرپیچی نکنید که پشیمان می

، پیامبر اکرم 350

 )ص(

 

 

 

 

 فهم

، پیامبر اکرم 1122 کسی که از روی فهم عبادت نکند، مانند خر آسیاست.

 )ص(

، پیامبر اکرم 5251 ستون دین، فهم است.

 )ص(

روایت و نقل  تان درایت و فهم حدیث باشد نههمّت

 آن.

 ، امام علی )ع(5913

دینداری که همراه با فهم و و آگاهی نباشد، خیری در 

 آن نیست.

 ، امام علی )ع(2225

ه رساند، مگر آنکای حقیقت ایمان را به کمال نمیبنده

ریزی سه خصلت در او باشد؛ فهم در دین، برنامه

 ها.درست در معاش و شکیبایی در گرفتاری

امام صادق ، 1039

 )ع(

 

 

 دانش و دانایی

، پیامبر اکرم 1130 خواب توأم با دانش، بهتر از نماز با نادانی است.

 )ص(

های دانا، نقّادی و بررسی گفتار خود و آگاهی از نشانه

 از حقایق رأی است.

 ، امام حسین )ع(11

ها و نادانی ریشۀ همۀ دانایی ریشۀ همۀ خوبی

 هاست.بدی

 ی )ع(، امام عل191

 

دوراندیشی و 

 اندیشیعاقبت

اندیشی پیش از شروع کار، از پشیمانی ایمن عاقبت

 سازد.می

 ، امام علی )ع(335

، پیامبر اکرم 125 پیروزی در گروی ارادۀ قاطع و دوراندیشی است.

 )ص(



 
 
 
 
 

 /  1131بهار و تابستان ، 11پیاپی ، 1، شماره هشتمسال مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسالمی    

 
 

 

 

 

 

اختیار و 

 آزادي

هرگز بندۀ دیگران مباش که خدای سبحان تو را آزاد 

 است.آفریده

 امام علی )ع( ،5903

خدا بندگان را مختار آفریده و تکلیف دشوار نداده، نه 

 با زور نافرمانی شود و نه با اکراه و اجبار فرمانداری.

 ، امام علی )ع(1135

ای زایید و نه کنیزی. مردم همه ای مردم!آدم نه بنده

 آزادند.

 ، امام  علی )ع(5902

اه یعنی انسان را آگ خدا خیر و شر را به انسان الهام کرد؛

 کرد و آنگاه اختیار انتخاب را به او داد.

، امام صادق 1111

 )ع(

خداوند بندگان خود را فرمان داده، حال آنکه آنان 

 مختارند.

 ، امام علی )ع(1135

 

 

 بصیرت

کس که بصیرت و بینش را از دست دهد، نظرش آن

 ارزش است.هم نادرست و بی

 ، امام علی )ع(1911

 

ز ینا کسی است که بشنود، بیندیشد و ببیند و بنگرد. اب

های روشن را بپیماید و ها سود ببرد، آنگاه جادهعبرت

 های گمراهی دوری گزیند.از افتادن در پرتگاه

 ، امام علی )ع(2121

 

 

 

 نهی شتابزدگی

 ، امام علی )ع(1019 هر کس شتاب کند، لغزشش بسیار شود.

 ، امام علی )ع(2130 نمی رسد. آنکه تندروی کند، به حق

و  راهه استبصیرت مانندۀ روندۀ به بیکنندۀ بیعمل

 شتاب در رفتن جز به دوری از مقصد نیفزاید.

 ، امام صادق )ع(212

گری شخص شتابزده به نتیجه شود که چارهکمتر می

 برسد.

 ، امام علی )ع(1503

 

 

ل ری، برو و آن را تحصیاگر نسبت به دینت آگاهی ندا

 کن.

 ، امام حسین )ع( 11

 ، امام حسین )ع(32 تحصیل دانش، سبب باروری شناخت است.
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آگاهی و 

 دانایی

باالترین درجۀ دانایی، تشخیص اخالق از یکدیگر و 

آشکار کردن اخالق پسندیده و سرکوب اخالق ناپسند 

 است.

 ، امام علی )ع(501

نهی 

 گراییجمع

 من تابع مردم هستم همرنگ جماعت نباش که بگویی

 و من هم مثل بقیۀ مردم.

، امام صادق 1152

 )ع(

نهی 

 یگرایشخصیت

شدن به شخصیت اشخاص کسی که از طریق مجذوب

 به دین درآید، همان اشخاص از آن خارجش کنند.

،  امام  صادق 1990

 )ع(

نهی پیروي 

 از  نفس

ترین شخص کسی است که پیرو هوای نفس احمق

 باشد.

امبر اکرم ، پی1231

 )ص(

نهی پیروي 

 نیندیشیده

، امام صادق 1552 بین مباش.رأی و دهانسست

 )ع(

بار است؛ به رأی خود به مردم فتوا دهی دو کار هالکت

 ای پیروی کنی.یا ندانسته از عقیده

، امام  صادق 1099

 )ع(

ن ای را بپذیرد، ندانسته هم از آکسی که ندانسته عقیده

 خارج شود.

امام صادق  ،1991

 )ع(

 

نهی ناآگاهی و 

 عدم فهم

ای را دوست بدارد، فهم عمیق در دین هرگاه خدا بنده

 کند.بدو بخشد و با یقین او را نیرومند می

، امام صادق 1012

 )ع(

های نادان این است که قبل از شنیدن یکی از خصلت

پاسخ دهد و پیش از آنکه بفهمد، به مخالفت برمی 

 کند.حکم می خیزد و ندانسته

، امام صادق 1332

 )ع(

 

 یقین

، پیامبر اکرم 1393 هیچ عبادتی جز با یقین ارزش ندارد.

 )ص(
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هر کس بر اساس شک و گمان عمل کند، خدا عملش 

 را باطل گرداند.

، امام صادق 1313

 )ع(

اجتناب از 

 گراییشک

در راهی که از گمگشتگی در آن بیم  داری، گام نزن؛ 

ز داشتن، بهتر ااز سرگردانی گمراهی نگاهزیرا خود را 

 هاست.نشستن بر مرکب هراس

 ، امام علی )ع(1151

 

 مشورت

آرای خود را با یکدیگر در میان بگذارید تا اندیشۀ 

 درست پدید آید.

 ، امام علی )ع(929

، امام صادق 1505 پرسند.شوند؛ چون نمیهمانا مردم نابود می

 )ع(

 

 

 تربیت و

 آموزش

وجوی تو از روی درک عمیق و تا جست بکوش

ها در افتادن و جدال را باال آموزش باشد، نه به شبه

 بردن.

 ، امام علی )ع(3115

نوجوانان را تربیت کن که این گروه در پذیرش هر 

 کنند.خوبی بیشتر شتاب می

 ، امام صادق )ع(112

 

 

نهی افراط و 

 تفریط

گردند؛ به زودی دو گروه نسبت به من هالک می

دوستی که افراط کند و به غیر حق کشانده شود و 

روی کرده و به باطل توزی زیادهدشمنی که در کینه

 درآید.

 ،119خطبۀ 

 امام  علی )ع(

 ، امام علی )ع(3501 بینی؛ تندروی یا  کندروینادان را جز در دو حال نمی

 (ع) یعل امام ،5133  .خوردیم بیفر نکند، تجربه را امور کس هر تجربه ورزي

 

 

 نهی

 ، امام علی )ع(193 هاست.نادانی ریشۀ همۀ بدی

دانش مانند االغ آسیاب است که کنندۀ بیعبادت

 رود.گردد؛ ولی از جایگاه خود بیرون نمیمی

 ، امام علی )ع(911
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کسی که جاهالنه دست به کاری زند، به رهرویی  نادانی

 رود.راهه میماند که به بیمی

 ، امام علی )ع(919

 

 

نهی اجبار و 

 اکراه

 آنان آنکه حال داده، فرمان را خود بندگان خداوند

 داده ارهشد آنان به نکهیا یبرا داشته بازشان و مختارند

 پاداش را اندک کار و فرموده آسان فیتکل و باشد

 راهاک با نه و شودیم ینافرمان زور با نه و دهدیم فراوان

  .یفرمانبردار اجبار و

 (ع) یعل امام ،1135

خداوند نه به زور، نافرمانی شود و نه به زور و اجبار، 

 گردد.اطاعت می

 ، امام علی )ع(1101

نهی پیروي از 

 عادت

 ، امام علی )ع(1112 شدن بر عادت است.برترین عبادات، چیره

 ، امام علی )ع(1219 ها پیروی کند، به درجات عالیه نرسد.هر که از عادت

نهی 

 استبداد رأي

در آرا استبداد نکن. هر کس در نظر دادن استبداد ورزد 

 کند.سقوط می

 ، امام علی )ع(3523

 

 هدایت

هر که راهنمایی جست، دانا شد. هرکه دانا شد، راه 

 یافت و هر که راه یافت، رهید.

 ، امام  علی )ع(191

کسی که متعصبانه از چیزی طرفداری نابجا کند،  نهی تعصب

 است.ریسمان ایمان را از گردن خویش  باز کرده

 ، امام صادق )ع(109

 

 کدگذاري محوري -2 مرحلة -1-4-2

کدها منجر  گیری مفاهیم ازکدها با یکدیگر برای یافتن محور مشترک به شکل فرایند مقایسۀ

اری رهایی که پس از کدگذاری باز با برقرویهشود. کدگذاری محوری عبارت است از سلسلهمی

ذاری یابند. در کدگهای جدیدی با یکدیگر ارتباط میپیوند میان مقوالت، اطالعات به شیوه

ه در ترکیبی جدید ب ،اندز تجزیه شدههایی که در مرحلۀ کدگذاری بامحوری، مفاهیم و مقوله
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 واحد با مقوالت دیگر شود که چگونه یک مقولۀشوند. در این مرحله مشخص میمی هم متصل

ود شمی جووهای کنش و نتایج آن به دقت جستها، استراتژیط است و شرایط، زمینهمرتب

ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز تدوین شده ها، ویژگیمقوله ،(. در این مرحله1111)کالکی، 

 ای در مورد روابط حاصل شود. گیرد تا دانش فزایندهو در جای خود قرار می

 

 گیری مفاهیم از کدهاشکلکدگذاری محوری و  -3جدول 

 نشانگر: آیه، حدیث مفاهیم کدها

 

 

 تدبّر،

 دوراندیشی،

 تعقّل،

 تفکر،

 بصیرت

؛ مائده: 31و  25؛ غافر: 11،  3، 11؛ زمر: 10ملک:  تعقّل

؛ 11، 121؛ انعام: 32؛ آل عمران: 10؛ بقره: 21و 105

؛ 31؛ یس: 55؛ فرقان: 53؛ حج: 39؛ انبیا: 103یوسف: 

؛ رعد: 9و  1؛ منافقون: 119؛ توبه: 113قره: ؛ ب51زمر: 

 .11؛ انفال: 191؛ بقره: 13

، 13پیامبر اکرم )ص(،  1901، 125، 312حدیث 

131 ،1110 ،319 ،2113 ،5395 ،5391 ،335 ،1121 ،

 ، امام علی)ع(،131، 352، 1101

 امام محمد باقر )ع(، 113 

 امام صادق)ع(1551، 1511،  1131 

تربیت، آموزش، 

 صیلتح

 امام علی )ع(، 3115حدیث  تربیت

 امام صادق )ع( 113و  112 

مسئولیت، مورد 

بازخواست قرار 

گرفتن، توانایی 

 گیريتصمیم

 ؛11؛ مدّثر: 3 -1زلزله:  مسئولیت

 امام علی )ع( 539حدیث  
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 اختیار، آزادي

 اختیار

 

؛ آل 129؛ اعراف: 93؛ آل عمران: 3ابراهیم: 

 ؛35عمران: 

 امام علی )ع( 1101،  1135

 

شناخت، علم، 

 آگاهی، دانش، فهم

، 1110، 501، 3995، 5915، 2225، 3139، 3135 شناخت

 ،  امام علی)ع(،1151، 1159، 1115

 پیامبر اکرم )ص(،  1133، 1122،  93 

 امام حسین )ع(، 132

 11امام صادق )ع(،  1991، 1039 

 امام کاظم)ع(،  

 امام جواد)ع( 101

تجربه، عبرت 

فتن از سرنوشت گر

دیگران، پندپذیري 

از افراد و وقایع، سیر 

و سفر براي کسب 

 تجربه

تجربه 

 ورزی

 امام علی )ع(،  2121، 5131، 5133، 5053، 1113

؛ نحل: 103؛ یوسف: 13و  15؛ اعراف: 11انعام: 

 10؛ محمد: 11؛ غافر: 51و  31؛ روم: 33؛ نمل: 13

ارتباط با خردمندان، 

گو، مناظره، گفت

 مشورت، مباحثه

 بحث و 

وگفت

 گو

 112نحل: 

 ، امام علی )ع(1121،  929، 291

 امام علی )ع(،  310،  13، 3391، 231، 122

 امام صادق )ع(، 1505,  11

 پیامبر اکرم )ص( 5112و  350 

سعی، تالش، 

 کوشش

 13؛ نجم: 115و  151؛ بقره: 11مدّثر:  تالش

 امام علی )ع( 221، 231حدیث  
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یی، گراسنّت

گرایی، جمع

گرایی، شخصیت

 پیروي از عادت

تبعیت 

غیر 

 مسئوالنه

  15و  11زخرف: 

 امام علی)ع( 1219 

عدم آگاهی، 

 اطالعیبی

 امام علی )ع( 909و 539، 193 جهل

شک و تردید، 

 شبهه

تکیه بر 

ظن و 

 گمان

 امام علی )ع( 1112و  1151،  599

شتابزد افراط، تفریط

 گی

 لی )ع(، امام ع1503 و 1019

 ، امام علی )ع(1101و  1135 اجبار اکراه، اجبار

کبر، تعصب، 

خودرأي بودن، غلبه 

احساس بر عقل، 

هواپرستی، ترس از 

 تنبیه و سرزنش

پیروی از 

هوای 

 نفس

101  ،103  ،123  ،133  ،215 ،1115 ،1131 ،

 امام علی )ع( 1191، 1191

رستگاري،  

 هدایت، ارشاد

 

 هدایت

 امام علی، 193

؛  11؛ یونس:  1؛ دهر: 123؛ اعراف: 10توبه: 

 19-15؛ حجرات: 191؛ بقره:  11؛ طه: 39قصص: 

 

 ایمان، اعتقاد

 

 ایمان

 1: (، انعام109: 1صادق )ع( )کافی، جامام  1039

؛ 15؛ نمل: 103؛ نحل: 15؛ حجرات: 123؛ بقره: 

 191؛ بقره:  11؛ طه: 39قصص: 

 ق )ع(،  امام صاد 1012 یقین یقین، اطمینان
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 امام علی)ع(، 911

 139؛ آل عمران: 2؛  تکاثر: 5؛ بقره: 11نجم: 

 

 کدگذاري انتخابی -3 مرحلة -3-4-2

امیده آید که مقوله ناز مقایسۀ هر مفهوم با مفاهیم دیگر، محورهای مشترک دیگری به دست می

شود می محوری انتخاببا استفاده از کدهای باز مرحلۀ قبل، مقولۀ  در کدگذاری انتخابیشود. می

ود ششود. در این مرحله روابط اثبات میو به شکلی سیستماتیک به مقوالت دیگر ربط داده می

حوری، ولۀ مبنابراین مق شوند؛بیشتری دارند، تکمیل می هایی که نیاز به بهبود و توسعۀو مقوله

در این  (.1113امامی،  فرد وهاست )داناییسازی و بهبود مقولهبخش بسیار مهمی از یکپارچه

ق یک مقوله از مرحلۀ کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرایندی که مرحله، محقّ

دهد و سپس، مقوالت دیگر را بدان قرار می« به عنوان پدیدۀ مرکزی» ،در حال بررسی آن است

ار بر اثرگذبوط به شرایط های مرند از: شرایط علّی )مقولهاها عبارتسازد. این مقولهمرتبط می

های خاص منتج از پدیدۀ محوری(، شرایط کنشها یا بر هممحوری(، راهبردها )کنش مقولۀ

ثر بر ای عمومی مؤگر )شرایط زمینهای )شرایط خاص اثرگذار بر راهبردها( و مداخلهزمینه

شتمل بر ترسیم یک های حاصل از استخدام راهبردها(. این مرحله مراهبردها( و پیامدها )خروجی

شود. الگوی کدگذاری روابط میان شرایط علًی، نمودار است که الگوی کدگذاری نامیده می

فرد و مومنی، سازد )داناییگر، راهبردها و پیامدها را ظاهر میای و مداخلهراهبردها، شرایط زمینه

 کدگذاری در مرحلۀهایی که ری محوری، ارتباط مفاهیم و مقولهبا کدگذا 5 (. در جدول1119

ساختن ضمن مرتبط ،است. در این قسمت با کدگذاری انتخابی، ارائه شدهاندباز مشخص شده

ها یگر مقولهمند به داستقالل اخالقی به شکلی نظام ،مقوالت با یکدیگر با انتخاب مقولۀ محوری

 است.ربط داده شده
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 کدگذاری انتخابی -4جدول 

 مقوله مفاهیم کدها

امکان آموختن  ورزی، عبرت، پندپذیریتجربهشناخت، 

 کردنو تجربه

 

 

شرایط 

 علّی
 و تالشعاملیت  اختیار انسان، تالش آزادانه

 تعقّل تعقّل، تفکر، بصیرت، تدبر، دوراندیشی

 مسئولیت گیریمسئولیت، بازخواست شدن، توانایی تصمیم

بحث و  وگو، مناظره، مشورتارتباط با خردمندان، گفت

 گوگفت

 

 شرایط

تربیت و اهمّیت  تربیت، آموزش يازمینه

 آکاهی

 آموزش تفکر تشویق تأمل و تدبر و تفکر

  تقلید گراییگرایی، شخصیتگرایی، جمعسنّت

 

 شرایط

 گرمداخله

 جهل اطالعیعدم آگاهی، بی

تکیه بر ظن و  شک و تردید، شبهه

 گمان

 شتابزدگی افراط، تفریط

 اجبار کردن باراکراه، اج

کبر، تعصب، خودرأی بودن، غلبۀ احساس بر عقل، 

 هواپرستی، ترس از تنبیه و سرزنش

پیروی از هوای 

 نفس

هدایت و  راهنمایی، رستگاری، ارشاد، هدایت، رضوان الهی

 رستگاری

 

نتایج و 

 ایمان اعتقاد، ایمان پیامدها

 آرامش و یقین اطمینان، یقین
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بی اند، دستاورد طبیعی مرحلۀ کدگذاری انتخاپردازی متنی پرداختهروش داده در منابعی که به

کوین لیل پایانی به منظور تاند که تجزیه و تحبینانه اظهار داشتهاند و خوشسازی دانستهرا مدل

ها در مورد های پدیدار شده از دل دادهلفهگیرد. با توجه به مؤمی در این مرحله صورت نظریه

چارچوبی نظری  ،شود و در نهایتمی ها فراهمو مؤلفه تر از مفاهیم، تصویری غنیرخدادها

  (.1130گردد. این مرحله نیاز به تفکر، خالقیت و ابتکار دارد )مهرابی و دیگران، می پدیدار
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 دهد.می کدگذاری انتخابی را نشان ۀمدل حاصل از مرحل ،1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یین فرایند استقالل اخالقی انسان در منابع اسالمیتب -1نمودار 

 

 

 

گر:شرایط مداخله  

تقلید، جهل، تکیه بر ظنّ و گمان، 

 شتابزدگی، اجبار کردن

 

پیامدهاي 

استقالل 

 اخالقی:
.پیامدهای 1

 دنیوی:

آرامش،  

ایمان و یقین، 

 هدایت 

. آثار 1

اخروی: 

رستگاری و 

 رضوان الهی

رستگاری، 

 رضوان الهی

 

 

راهبردهاي استقالل 

  اخالقی:
  بر تمرکز  ،تیعقالن بر هیتک

  نونقا ،یشخص تیمسئول

  ن،ید نص از یشناس

  از تیتبع و یقانونگذار

شرایط علّی 

استقالل 

 اخالقی:
  آموختن امکان

  کردن تجربه و

  و تیعامل

، تعّقل و تالش

 مسئولیت،

 قدرت تفکر، 

عاملیت آدمی 

ان )امک

شناخت، 

اختیار، انتخاب 

پدیدۀ 

  محوري:
عقالنیت و 

 عاملیت انسانی

 عقالنیت

 عاملیت 

اي:شرایط زمینه  
 تربیت، آموزش تفکر، 

وگو، ارزشمندی آگاهی بحث و گفت  
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 گیرينتیجه -3

این مقاله با هدف ارائۀ الگوی اسالمی استقالل اخالقی و تبیین فرایند آن انجام شد. بررسی محتوا 

و تحلیل کدهای آیات قرآنی و احادیث معصومان )ع( نشان داد که استقالل اخالقی تحت شش 

اشتن قوۀ د :ند ازاشرایط علّی و موجبات اصلی استقالل اخالقی عبارت ود.شبندی میمقوله دسته

عقل و امکان اندیشیدن و آموختن برای انسان، عاملیت آدمی )که عملگر بودن انسان از مبادی 

گیرد( و قدرت انتخابگری، اختیارمندی و ارادۀ شناختی، گرایشی و ارادی عمل سرچشمه می

 )این عاملیت مسئولیت شخصی انسان را در زندگی بازتاب آدمی است آزاد او که رهاورد عاملیت

محوری استقالل اخالقی آدمی در دو مفهوم کانونی عقالنیت و عاملیت اخالقی  مقولۀ دهد(.می

 ها و شرایط خاصی نظیر وجودنظر اخالقی عامل بودن در زمینه یابد. اندیشیدن و ازمی او انعکاس

ش در جامعه، ارزشمندی آگاهی و برقراری آموزش تفکر در حوزۀ بخعقالنی و رهایی تربیت

 شناسی و پاسخگویی همگانی در قبال اعمال شخصی و جمعی متبلورو اولویت مسئولیت عمومی

ر ظن و هل، تکیه بنظیر تقلید، ج ؛مندی قرار دارند، اغلب موانعی بر سر راه اخالقالبته شود؛می

ا هایش رکس حق ندارد ایدههیچ  .فردی و اجتماعی حوزۀدر  و اجبار کردن گمان، شتابزدگی

 وایی است و انسان خود مسئول اعمالشرتحمیل کند؛ زیرا آن نقض استقالل شخصی و خودفرمان

هر کس حق دارد امور مهم زندگی را از گری و عقالنیت است. است. شتابزدگی مغایر سنجش

، انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد زوایای مختلف بیازماید و دربارۀ اینکه چه کاری را

مند ای، راهبردهایی که یک عامل مستقل اخالقای و شرایط واسطه. با نظر به شرایط زمینهبیندیشد

ز بر و تمرک تکیه بر عقالنیت :ند ازاعبارت ،دهدهایی که بروز میگیرد و کنشدر پیش می

و تبعیت از آنها. از آنجا که دین گذاری اسی از نص دین، قانونشنمسئولیت شخصی، قانون

های اخالقی ها و ارزشراهنمای انسان و موادی برای عقالنیت اوست، سرشار از دستورالعمل

د معیارها و قواع ،تواند به متون دینی رو کرده و از آنعامل مستقل اخالقی می ،همین رو ازاست؛ 

 گذاری شخصی و جمعی هم نیست. نتیجه و، دین اسالم مانع قانونالبته ؛اخالقی را بازیابی نماید
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آوری آگاهانه و نه پذیرش کورکورانه و ایمان پذیری، ایمانماحصل راهبردهای فوق، هدایت

 رستگاری و رضوان الهی در سرای آخرت است.  ،آرامش قلبی در دنیا ،تقلیدی

 

 منابعفهرست 

 .قرآن کریم

 .2و 1 نرم افزار جامع الحادیث

 تهران: دارالکتب االسالمیه. .الکافی(. ق1509وب. )کلینی، محمد بن یعق

 .کتاب بوستان: قم. تیترب و میتعل و اسالم(. 1131) .میابراه ،ینیام

 .ناصرخسرو انتشارات: تهران. فاتیالتعر(. 1103) .محمد بن یعل ،یجرجان

 فاطمه ترجمۀ .پرورش و آموزش فلسفة بر درآمدي(. 1193) .رونالد وودز، ؛رابین بارو،

 .تهران دانشگاه: تهران .زیباکالم

(. 1132). جعفر؛ مرعشی، سیدمنصورسرشت، محمدمقدم، مسعود؛ پاکبهمنی، طاهره؛ صفایی

آراي کانت و  رکید ب)با تأ عنوان یک هدف تربیتیتبیین استقالل اخالقی به»

 .30-33، صص1، ش 1. س فصلنامۀ فلسفه و تربیت شده در دوچاپ. «پیترز(

 بر یملأت: یفیک پژوهش ياستراتژ»(. 1113) .یدمجتبیس ،یامام حسن؛ فرد،ییدانا

 ،1 ش ،1 س. یراهبرد تیریمد شهیاند ۀمجلشده در چاپ. «ادیبنداده پردازينظریه

 .10-2صص

 یعل امام دگاهید از اثربخش يرهبر يتئور»(. 1119) .نونا ،یمنؤم حسن؛ فرد،ییدانا

 انقالب العاتمط ۀفصلنام درشده چاپ. «یمتن ادینبداده يتئور ياستراتژ -السالمهیعل

 .110-92صص .15 ش ،5 س .یاسالم

 .نو طرح :تهران .فوالدوند اهللعزت ۀترجم .کانت ةفلسف در اخالق(. 1110). راجر وان،یسال

 .نیمدرس جامعه: قم .الحکمه هینها(. 1131). نیمحمدحس ،ییطباطبا
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: تهران. یبهشت احمد ترجمۀ. انیالبعجمم یرسفت(. 1121) .نسح نبلضف یلوعاب ،یرسطب

 .یفراهان

 .ریرکبیام: تهران .دیعم یفارس فرهنگ  (.1113) .حسن د،یعم

 در دسترس قابل .قرآن نگاه از معنویت(. 1131) .ابوالقاسم فنایی،
www.cgie.org.ir/fa/news/ 6931. 

 .یدانشگاه نشر مرکز: تهران. عادل حداد یغالمعل ۀترجم .داتیتمه(. 1112) .مانوئلیا کانت،

: تهران .یسلطان بیاد نیالدرشمسیم ۀ. ترجمناب خرد سنجش(. 1119) .مانوئلیا کانت،

 .ریرکبیام انتشارات ۀسسؤم

 دره یانعص نوچهرم ترجمۀ .(لتیفض ةفلسف) اخالق ةعیمابعدالطب(. 1111) .مانوئلیا کانت،

 .نگار و نقش: تهران. یدیب

 انشگاهد انتشارات: تهران .یشکوه نیغالمحس . ترجمۀتیترب و میتعل(. 1131) .مانوئلیا کانت،

 .تهران

 ۀمجل شده درچاپ ،«پردازينظریه روش ةمثاب به يادیبن یةنظر«(. 1111) .حسن ،یکالک

 .150-113صص .3 ش ، 1ۀ دور ،10 س .یفرهنگ پژوهش ۀنام

 .متین، حسن؛ جندقی، غالمرضانقی؛ زارعییرحمزه؛ خنیفر، حسین؛ امیری، علیمهرابی، ام

یک  ةتحقیقات اسالمی )ارائ بنیاد برايداده شناسی نظریةمعرفی روش»(. 1130)

 .2-10صص ، 11، ش 3. س مجلۀ مدیریت فرهنگ سازمانی شده در چاپ «.نمونه(

 .یطهور نشر: تهران. فلسفه به يدرآمد. (1119) .نیرعبدالحسیم زاده،بینق
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