Relationship between ethics and economics in Islamic: Critical comparison of Kohlberg’s theory of moral
development
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Moral development is a process leading to improvement of moral standards such as moral reasoning and attitude,
moral emotions, internalization of moral principles and practical commitment to moral norms. Among the prevalent
views on moral development is Kohlberg’s view. In the present study, while accepting his theoretical framework
(six-stage system for development of moral reasoning), we have dealt with exploring the relationship between this
type of development and development of economic utilities (production, distribution and accumulation of wealth).
This study is a library research and has been conducted using written documents. The main question is as follows:
“What is the relationship between mechanism and stages of development of moral reasoning and judgment on the
one hand and individuals’ favorable economic performance on the other hand?” This relationship has been studied
in a reciprocal way (mutual effect). The results of the research show that the stages of moral development have a
direct relationship with the indexes of economic development. Some stages of development, however, require the
attachment of a certain public culture pack so that the aforementioned relationship may be established. On the other
hand, promotion of economic conditions (production of refined wealth and just distribution of it) prepares the
ground for moral development in Kohlberg’s view. Here, Islamic ethics - both on maximum and minimum levels not only avoids encouragement of despicable austerity but also prepares the ground for economic development.
Keywords: Moral development, wealth production, clean wealth, wealth distribution, Islamic ethics.
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چکیده

نگرز اختمی هیجانهات اختمهی درونیسهاکی اصهول اختمهی و التهزام علمهی بهه
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کار و مراحل رشد مضاوت و اسهتدالل اختمهی بها عملکهرد م لهوِّ امتصهادی افهراد
وجههود داردی ایههو راب ههه بههه صههورت دوسههویه (تههأ یر دوجانبههه) بررسههی شههده اسههت.
نتیجه ای که اک ایو وژوهخ حاصل شد ایو بهود کهه مراحهل رشهد اختمهی راب ههای
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تاری دریافت1398/02/31:

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالل (سطه ا ا تالااخ ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

رشد اختمی فراینهدی اسهت کهه بهه بهبهود شهاخصهای اختمهی اک مبیهل اسهتدالل و

تاری تأیید1399/02/20:
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کردن فرهن

عمومی خاصی میباشهند تها ایهو راب هه ایجهاد شهود .اک سهوی دیگهر

ارتقای و ایت امتصادی (تولید روت وها

و توکیهف عادالنهه آن) کمینهسهاک رشهد

اختمی کلبرگی میباشد .د ر ایو بیو اختق استمی هم در سه
در سه

حهداکثری و ههم

حهداملی نههه تنهها بههه کههد مهذموم تشههویق نمیکنهد بلکههه کمینهسهاک رشههد

امتصادی میباشد.
کلیدواژهها
رشد اختمی تولید روت روت وا

توکیف روت اختق استمی.

درآمد
سالهاست که راب ۀ اختق و امتصاد محل نزاع اندیشهمندان اسهت .ایهو راب هه کهه اک
یونان باستان مورد مبول بوده است با سی ر :تفکهر کتسهیک امتصهادی (بها تکیهه بهر
آرای آدام اسمیت و ویروان او) به محاق رفت .امروکه ارتباط اختق و امتصاد اهمیهت
خود را باکیافته اسهت و نظریههورداکانی همچهون آمارتیها سهو و فهریمو ههر کهدام بهه
گونه ای به احیا و ترمیم ایو راب ه (هم در سه

دانشهی و ههم در سه

فاالیتههای

امتصادی) همت گماشتهاند .در ایو میان ویوند روانشناسی اختق و امتصاد میتوانهد
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

افقی جدید در ایو عرصه بگشاید .نوشهتار حا هر حاصهل نگهاهی میانرشهتهای بهیو
روانشناسی اختق و امتصاد است .بدیو منظور نظریۀ الرنس کلبرگ کهه شصصهیت
برجنتهای در روانشناسی اختق محنوِّ میشود بهمنزلۀ چارچوِّ نظری وهژوهخ
برگزیده شد .تهتز بهر ایهو بهود کهه مراحهل شهخگانۀ نظریهۀ کلبهرگ بها توجهه بهه
م لوبیتهای امتصادی و بها تأکیهد بهر تولیهد هروت وها

توکیهف عادالنهۀ هروت و

انباشت روت بررسی شود.
در ایو م الاه راب ۀ دوسویۀ رشد اختمی و رونق امتصادی بررسی شده اسهت .اک
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ایو رو نوشتار حا ر مشهتمل بهر دو نههاده اسهت :یکهم .رشهد اختمهی افهراد جاماهه

موجههب توکیههف م لههوِّ و اختمههی ههروت و افههزایخ تولیههد ههروت وهها

میشههود.

دوم .رشد شاخصهای امتصاد سهالم کمینهسهاک رشهد اختمهی افهراد جاماهه اسهت .در
ادامه ابتدا نظریۀ رشد اختمی کلبرگ را مرور مهیکنیم و باهد بهه تو هی دو نههاد:
یادشده میورداکیم.
الف) نظریۀ رشد اخالقی کلبرگ
الرنهس کلبهرگ ( )Lawrence Kohlbergیکهی اک تأ یرگهذارتریو روانشناسهان در
کمینۀ رشد اختمی است .او راهی را که هان ویاهه ( )Jean Piagetدر کمینهۀ شناسهایی
مراحل رشهد اختمهی آغهاک کهرده بهود وهی گرفهت و رهرح او را توسهاه داد .روز
داسههتانهایی ح هاوی ماماهههای اختمههی بههرای کودکههان تاریههف میکههرد و اک آنههها
میخواست دربار :آن مضاوت کنند.
-1الف) مراحل رشد قضاوت اخالقی

کلبرگ تواننت شخ مرحلۀ رشد مضاوت اختمی را شناسهایی کنهد .وی ایهو شهخ
مرحله را در سه س

سامان داد :سه

ویخعرفهی سه

عرفهی و سه

فراعرفهی

(کدیور  1378ا.)47
 .1سطح پیشعرفی

در س

ویخعرفی کود

فق به نیاکها و خواستههای خود توجه دارد .باینهتی یها

ناباینتی اعمال متکی خودگروانه دارند .ایو س

شامل دو مرحله است« :اراعهت و

تنبیه» و «لذتگرایی ابزاری ه ننبیگرایانه».

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالل (سطه ا ا تالااخ ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

کلبههرگ اک روز مصههاحبۀ ویههاهه الگههوبرداری شههده بههود (ویههاهه  1379ا .)97او

در مرحلۀ اول اساسیتریو اصل حاکم بر رفتار اراعت اک مراجف مدرت و گریهز
اک تنبیه است .کود

در ایو مرحله اساساً نمیتواند در

کند کهه دیگهران نیاکهها و
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تمایتتی متفهاوت بها نیاکهها و تمهایتت او دارنهد ( Snarey & Samuelson, 2008:

 .)p.60در مرحلۀ دوم کهود

متوجهه میشهود کهه خواسهتهها و عتیهق دیگهران بها

عتیق او متفاوتند ( .)Ibidوی بردن به ایو تفاوت دو نتیجهه دارد :اول اینکهه کهود
خهوبی و بهدی تمهایتت متفهاوت افهراد اسهت و بهه عبهارتی او بهه

درمییابد مت

ننبیگرایی ماتقد میشود .نتیجهۀ دوم ایهو اسهت کهه او بهرای اینکهه بهه خواسهتههای
دیگران (اک جمله ودر و مادر خود) عمل کند اک آنهها میخواههد کهه آنهها ههم بهه
وارد یک مااملۀ وایاوهای لهذت میشهود:

خواستۀ او عمل کنند؛ به بیان دیگر کود

تو خواستۀ مرا برآورده کو تا مهو ههم خواسهتۀ تهو را بهرآورده کهنم ( & Kohlberg

.)Hersh, 1977: p.55
 .2سطح عرفی

در ایو سه

اک رشهد اختمهی کهود

مرحلههۀ ایههو سهه

اک خهودگرایی محهی فاصهله میگیهرد .دو

در ایههو خصوصههیت مشههتر

هنههتند کههه توجههه اصههلی بههه

خواسههتههای دیگههران اسههت .اصههلیتریو جهههتگیری ایههو سهه
دیگهههران و مهههوانیو آنهاسهههت ( .)Ibidسههه

همنههوایی بهها

عرفهههی شهههامل دو مرحلهههه اسهههت:

«همگههههامی میههههانفردی» ( )interpersonal concordanceو «مههههانون و نظههههم»
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

(.)The “law and order” orientation

در مرحلۀ سوم رشد اختمی (اولیو مرحله اک سه

دو) کهود

تهتز میکنهد

نظر اررافیان خود را جلب کند و در نظر آنها «ونر خهوِّ /دختهر نهاک» باشهد .الکمهۀ
رسههیدن بههه ایههو مرحلههه توانههایی اتصههاذ نقههخ اسههت .او بایههد بتوانههد خههود را جههای
اررافیان بگذارد تا در

کند چه چیزی برای آنها مهم است .منهئلۀ اصهلی بهرای او

تأییههد دیگههران اسههت .او بههه روابه میانشصصههی بههیخ اک هههر چیههز اهمیههت میدهههد
خود را جزیی اک یک گروه میبیند و برای نقخههای گروههی اهمیهت خاصهی مائهل
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است (.)Ibid

در مرحلۀ چهارم رشد اختمی نگهاه فهرد اک گهروه محهدود خهود بهه کهل جاماهه
ما وف میشهود .آنچهه بهرای او در اولویهت مهرار دارد عمهل بهه مهانون (اراعهت اک
مراجف امتدار اجتماعی) و حفه نظهام اجتمهاع اسهت ( .)Ibidاو بهه مت ههایی کهه
فراتر اک مانون باشند و بتوان با آنها مانون را محک کد فکر نمیکند.
 .3سطح فراعرفی

در ایو س

فرد آشکارا تتز میکند برای خود اصهول و ارکزههای اختمهیای

تاریف کند که جدا اک مرجایت گروههها یها اشهصاا اک اعتبهار و کهاربرد برخهوردار
باشههند ( .)Ibidدو مرحلههۀ ایههو سهه

عبارتنههد اک« :مههانونگرایی بههر اسههاس مههرارداد

در مرحلههۀ وههنجم رشههد اختمههی (اولههیو مرحلههه سهه

سههوم) فههرد در ههمو

اینکه موانیو مورد توافق عمومی را محترم میشمارد بر ایهو بهاور اسهت کهه میتهوان
موانیو را نقد و برای بهبود آنها تتز کرد .البته تا کمهانی کهه توافهق جدیهدی بهرای
مههانون شههکل نگرفتههه اسههت مراعههات مههانون بههرای همههه الزامههی اسههت .در ایههو
مرحله شصص به نوعی سودگرایی ماعدهنگر باور ویهدا میکنهد ( Kohlberg, 1981:

)p.150؛ یانی تتز میکنهد بهر وایهۀ مهوانیو و هف شهده سهود را بهرای همهۀ مهردم
به حداکثر برساند.
در مرحلۀ ششم فهرد بهر اسهاس اصهول انتصهابی خهود عمهل میکنهد .ایهو اصهول
جهانشمول و فراتر اک مایارههای فرهنگهی و مهانونی جاماهۀ خهاا هنهتند .دو اصهل
عدالت و احترام به ارکز ذاتی اننانها بر تفکر اختمی ایهو مرحلهه سهایه افکندهانهد.
م هابق اصهل اول در مومایتهههای تاهار

بایههد بهه م البهات همههۀ ررفهها یکنههان

توجه شود .م هابق اصهل دوم (احتهرام بهه اننهانها) بایهد فهارغ اک جایگهاه اجتمهاعی
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اجتماعی» و «اصول اختق جهانی».

افراد به شأن اننانی آنها احترام گذاشت و اننانها را بهه چشهم ههدف نگرینهت نهه
وسیله .چنیو نگاهی تنها کمانی حاصل میشود که اک ورد :جهل رالز بهره گرفته شهود.
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مواعد اجتماعی که بر اس اس ایو اصول بنا شده باشند در ایو مرحله نیز ماننهد مرحلهۀ
ونجم محترم هنتند ولی هرگاه شصص احناس کنهد مراعهات ایهو مهوانیو بهه نقهی
اصول اختمی منجر میشهود تصلهف اک آنهها را مجهاک میشهمارد .گفتنهی اسهت در
مرحلۀ ششم نگرشی وظیفهگرایانه ( )Deontologicalبر تفکر شصص حاکم است.

1

محوری تریو مفهوم اختمهی در نظریهۀ کلبهرگ مفههوم عهدالت اسهت .میتهوان
مراحهل رشهد اختمههی را مراحهل توسههاۀ فههم عهدالت داننههت؛ در مرحلهۀ اول رشههد
اختمی عدالت به مانای اراعت مؤدبانه اک دستورها فهمیده میشود .در مرحلهۀ دوم
کمی وایاوای تفنیر میشود .در مرحلۀ سهوم عهدالت آن اسهت کهه
عدالت مناوات ه
سبب بهبود و وایداری رواب میان افراد شود .در مرحلۀ چهارم عدالت ایو اسهت کهه
همۀ افراد در مقابل مانون مناوی باشند .در مراحل وهنجم و ششهم عهدالت بهه برابهری
فرصهتها و امکهان رمابهت منهاوی بهرای رسههیدن بهه منهاوات ذاتهی تفنهیر میشههود
(.)Kohlberg, 1981: p.144

حال که نظریۀ رشد اختمی کلبرگ را بهاجمال مرور کردیم به تو ی دو نههاد:
اصلی ایو نوشتار می ورداکیم :یکم رشد اختمی افراد جاماه موجهب توکیهف م لهوِّ
و اختمههی ههروت و افههزایخ تولیههد ههروت وهها

در جاماههه میشههود .دوم رشههد

شاخصهای امتصاد سالم کمینهساک رشد اختمی افراد جاماه است.
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

ب) تأثیر رشد اخالقی در افزایش مطلوبیتهای اقتصادی
شاید بتوان در یک نگاه کلی م لوبیتهای امتصادی را در سه مقولهۀ تولیهد توکیهف و
مصههرف ههروت ختصههه کههرد (دادگههر و رحمههانی  1386ا .)42در ایههو نوشههتار
مو وع مصرف اک نظر انباشت روت بررسی شده و به همیو دلیل سه محهور تولیهد
توکیف و انباشت روت مبنای تحلیل مرار گرفته است .در ایو نوشهتار تولیهد مشهروع
روت مدنظر است .بنابرایو اگر ادعا شود که رشد اختمی تولیهد هروت را افهزایخ
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 .1برای تو ی اینکه چرا مراحل باالتر بهتر اک مراحل واییوتر هنتند ر

.Kohlberg, 1981 :

میدهد منظور ایو است که رشد اختمی میزان تولیهد مشهروع را افهزایخ میدههد.
ایو سصو بدیو مانا نینت که میزان تولید روت ابت میماند و تنهها ننهبت مشهروع
به نامشروع افزایخ مییابد بلکه منظور ایهو اسهت کهه بهه فهر

مشهروع بهودن همهۀ

ررق تولید روت اننانهای اختمی بیخ اک دیگران به تولید روت کمک میکننهد؛
یانی به فر

مناوی بودن دیگر شرای

رشهد اختمهی افهراد بها رشهد تولیهد هروت

راب ۀ منتقیم دارد.
اک آن رو که توکیف روت اساساً مشحون اک مفاهیم هنجهاری اسهت ارتبهاط آن بها
رشد اختمی روشوتر اک شاخصهای دیگر امتصهادی اسهت .توجهه بهه مراحهل رشهد
در

مفهوم عدالت (مراحل ونوگانه کلبرگی) روشو میکند که هر چه شهصص بهه
اما الکم است بهه راب هۀ رشهد اختمهی و شهاخص تولیهد هروت بیشهتر و جزییتهر

توجههه شههود .آنچههه دربههار :مراحههل شههخگانۀ کلبههرگ گفتنههی اسههت ایههو اسههت
کههه بههه ترتیههب مههت

مضههاوت شههصص اک «خههود» بههه «دیگههران مفیههد» و اک آن بههه

«دیگران مهم» آنگاه به «جاماۀ خود» و در نهایت به «کل بشهریت» (جاماهۀ جههانی)
توساه مییابد.
تغییر محنوس دیگری که در ختل ویشهرفت افهراد در مراحهل رشهد رخ میدههد
ایو است که اک نوعی سودگرایی به وظیفهگرایی ارتقا مییابند؛ بدیو مانا کهه مهت
مضههاوت تهها مرحلههۀ وههنجم لههذت و سههودی اسههت کههه عایههد خههود شههصص یهها
دیگران میشود ولی در مرحلۀ ششم فرد بدون توجهه بهه میهزان سهودی کهه حاصهل
میشود اصولی را ماتبهر میشهمرد و آنهها را مهت

مضهاوت خهود مهرار میدههد.

البته نباید اک خاصیت تراکمی بهودن مراحهل رشهد غافهل بهود .کلبهرگ بهر ایهو بهاور
اسههت کههه مت هههای مراحههل وههاییوتر در مراحههل بههاالتر جههذِّ میشههوند؛ بههدیو
مانههها کهههه آن مت

هههها در مراحهههل بهههاالتر وجهههود دارنهههد ولهههی شهههصص بهههرای

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالل (سطه ا ا تالااخ ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

مراحل باالتر نزدیک میشود به برداشت خالصتری اک عدالت میرسد.

مضاوت اک آنهها اسهتفاده نمیکنهد کیهرا تمایهل دارد همیشهه ربهق بهاالتریو مهت
مضاوت کند.

95

مرحلۀ اول کلبرگ ظاهر ًا با نظریۀ امتصاد خرد اسهمیت ( )Adam Smithسهاکگار
اسههت .کیههرا همههانرور کههه گفتههه شههد در ایههو مرحلههه شههصص تنههها بههه سههود خههود
می اندیشد .اسمیت بر ایو باور بود که در صورتی روت ملل افزایخ مییابهد کهه ههر
کس فق منافف خود را دنبال کند (دادگر  1383ا)228؛ یانهی در نگهاه نصنهت
مفهاد مرحلهۀ اول کلبهرگ بهرای تهأمیو نظریهۀ اسهمیت الکم و کهافی اسهت و بهه نظهر
می رسد به رشد بیشتری نیاک نینت .ربق ایو من ق چه بنا رشددهی افهراد بهه مراحهل
باالتر به کاهخ تولید ملی و روت ملل منجر شود اما توجه به دو نکته الکم است:
نکتۀ نصنت -مراحل کلبرگ حالت تراکمی دارند؛ یانی در مراحل بهاالی رشهد
سود شصصی هنوک موجود است و اک بیو نرفته است.

مت

نکتۀ دوم -باید میان خهودگرایی ( )Egoismو خودونهندی ( )Selfishnessتمهایز
مائل شد .خودگرایی نظریه ای در باِّ ارکز اختمی است ولی خودونندی رذیلتهی
ت بهه اصهول اختمهی ماننهد
اختمی است .یهک خهودگرای عامهل ممکهو اسهت کهام ً
صهدامت وفهاداری و احتههرام بهه حقهوق دیگههران وایبنهد باشهد در حههالی کهه حالههت
کود

در مرحلۀ اول بیشتر شاینتۀ عنوان خودونندی است .آنچه برای تبییو نظریهۀ

اسمیت الکم است خودگرایی است؛ به تابیر دیگر برای آنکه نظریۀ اسهمیت تحقهق
یابد کافی اسهت افهراد خهودگرای واماهی باشهند .بنهابرایو چنهیو نینهت کهه نظریهۀ
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

اسمیت با رشد اختمی ناساکگار باشهد و تنهها بها مرحلهۀ اول کلبهرگ سهاکگار باشهد.
خودونندی مرحلۀ اول با رشد اختمی تبدیل به خودگرایی میشود.
دربار :مرحلۀ دوم کلبرگ باید گفت که ایو مرحلهه نیهز ظهاهراً بها نظریهۀ اسهمیت
ساکگار است؛ کیرا در ایو مرحله نیز همانند مرحلۀ اول توجه شهصص بهه خواسهتها
و امیال خود ما وف است .تفاوت ایهو مرحلهه بها مرحلهۀ نصنهت در ایهو اسهت کهه
شصص به من قی مبادلهای دست مییابد .مبادلۀ عادالنۀ منافف او را وامهیدارد تها بهرای
عرصۀ تبادل کاالیی درخور فراهم کند؛ اک ایهو رو مرحلهۀ دوم کلبهرگ (ننهبت بهه
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مرحلههۀ اول) بههرای تاههامتت امتصههادی مناسههبتر و بههرای توکیههف عادالنههه ههروت

با مانت تر است .البته ایو مفهوم عدالت مانف تحقق بهینگی وارتو میشود؛ چهرا کهه
شصص هنوک در مرحلۀ خودگرایی مرار دارد و بیخ اک آن کهه بهه توکیهف بهینهۀ منهابف
بیندیشد به فکر منافف خویخ است .لذا تصصیص منابف با من ق چنیو شصصی جاماهه
را به بهینگی وارتو نزدیک نمیکند.
در مرحلۀ سوم شصص اک خودگرایی محی فاصله میگیرد و تهوجهخ بهه امیهال
و نیاکهای دیگران جلب میشود .تأیید اجتماعی دیگران برای او مهم است؛ بهه همهیو
دلیل ایو مرحله یک تیغ دو َدم است .اگر در جاماهای هروت و تکها ر ارکز تلقهی
شود و به واکی و ستمت روت توجهی نشود شصص برای جلب تأییهد اجتمهاعی بهه
دنبال افزایخ روت «اک هر راهی» خواهد بهود .بهدیهی اسهت نمیتهوان ایهو شهکل اک
مرحلۀ سوم را به تولید روت وا
جاماه روت وا

تشویق کنهیم بایهد بکوشهیم در فرهنه

عمهومی

ارکز تلقهی شهود؛ یانهی اوالً ویجهویی هروت ارکز باشهد نهه

ههدارکز و انی ه ًا مشههروع بههودن روز تحصههیل ههروت نیههز اک ارکزهههای جاماههه
(مصصوصاً عرف خاا هر حرفهای) باشد.
ومتی شصص به مرحلۀ چههارم کلبرگهی ترمهی میکنهد بهیخ اک ههر چیهزی نظهم
اجتماعی و رفتار مانونمدار م م نظر او میشود .ایو نگاه خود منتقیماً انگیز :تولیهد
روت وا

نینت ولی اگر ایو نگاه بهه فرهنه

جاماه به ایو س

عمهومی تبهدیل شهود و همهۀ افهراد

برسند کمینۀ فاالیتهای امتصهادی م مهئو فهراهم میشهود .التهزام

افراد جاماه ب ه حرکت در چهارچوِّ مهانون نتهایجی امتصهادی چهون امنیهت شهغلی
امنیت سرمایهگذاری و جذِّ سرمایههای خارجی به ارمغان میآورد کهه همهۀ آنهها
کمینهساک تولید روت وا

هنتند .در مرحلۀ چهارم عدالت یانی اینکه همه در برابهر

مانون مناوی باشند .ایو برداشهت اک عهدالت  -بها برچیهدن کمینهههای رانهتخواری و

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالل (سطه ا ا تالااخ ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

فاالیت امتصادی را برای رشد امتصادی سهالم مابهل مبهول داننهت .بهرای اینکهه افهراد

امتیاکدهی خارج اک واب و با شکلدهی باکیهای «برد-برد»  -بنتر افهزایخ هروت
و حرکت جاماه بهسوی و ایت بهینۀ وارتو را فراهم میکند.
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اما دربار :مرحلۀ ونجم باید گفت سهوگیری اصهلی ایهو مرحلهه توجهه بهه اصهول
اختمی جهانشمولی است که میتوانند مت

نقد موانیو موجهود باشهند؛ یانهی اگهر

موانیو حاکم بهر فاالیتههای امتصهادی غیراختمهی و ناعادالنهه و هف شهده و کمینهۀ
سوءاستفاد :فرصترلبان را فراهم آوردهاند میتوان امید داشت که با نگاهی نقادانهه
و مبتنههی بههر اصههول اختمههی جهانشههمول بههرای اصههتح آنههها امههدام شههود .همههیو
امیدواری فاالیتهای امتصادی را افزایخ میدهد و امنیت امتصهادی اعتمهاد متقابهل
بصخ خصوصی و دولتی استحکام رواب کارگر و کارفرما بهبهود فضهای کنهب و
کار و بهینه شدن مصرف روت تولیدی را ارتقا میبصشد .در ایو مرحله وایبنهدی بهه
اصول اختمی جهانی کمینهساک اعتماد بیوالمللهی شهده ورود بهه تجهارت جههانی را
بهرای کشهور ممکههو میسهاکد .تجهارت جهههانی اک چنهد جنبهه بههه رشهد شههاخصهای
امتصادی کمک میکند؛ ورود به تجارت جهانی انحصارگرایی شرکتهای داخلهی
را محههدود میکنههد .انحصههارگرایی شههرکتها را بهههجای اینکههه میمتوههذیر باشههند
میمتگذار میکند و ایهو منهئله سهبب تهورم بیدلیهل میشهود و ارکز وهول ملهی را
کههاهخ میدهههد .همچنههیو تجههارت جهههانی بههر سه

تومههف مصههرفکنند :داخلههی

میافزاید و شرکتهای تولیدی را به سوی یک رمابت مثبت بهرای ارتقهای کیفیهت و
کاهخ میمت سوق میدهد .تجارت جهانی کشورها را بر مزیت ننبی خود متمرکهز
میکند و همیو امر سبب مصرف بهینۀ منابف ربیای میشود.

1
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عنصهههر مهم تهههر در ایهههو مرحلهههه نگهههاه سهههودگرایانه بهههه مهههوانیو اسهههت .ارکز
موانیو و اصول اختمی به ایو است که بیشتریو میزان خیر عمومی را نصهیب حهداکثر
افراد کند؛ یانی افراد در ایو مرحله نهتنها در وی توکیف عادالنۀ سهود موجهود هنهتند
بلکههه در صههدد افههزایخ سههود هههم هنههتند .چنههیو نگههاهی عههتوه بههر اینکههه بههه نفههف
بهینگی وارتو است شاخص توساۀ اننانی ( )HDIرا نیز ارتقها میدههد 2.البتهه روشهو
 . 1تو ی راب ه میان تمرکز بر مزیت ننبی و مصرف بهینه منابف ربیای نیاکمند نوشتاری منتقل است.
( Human Development Index .2شاخص توساۀ اننانی) :یک اندیکس ترکیبی خالص است که متوس موفقیت
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یک کشور را در سه جنبۀ اساسی توساه انداکه میگیرد :رول عمر دانخ و استاندارد مناسب کندگی .رول عمر با امید

است که من ق کنی که در مرحلۀ ونجم کلبرگهی مهرار دارد بها دیهدگاه اسهمیت در
امتصاد ساکگار نینت.
در مرحلۀ ششم کلبرگی هر چند نگاههای سودگرایانۀ مرحلۀ ونجم حهاکم نینهت
وایبندی به اصول اختمی همچنان به موت خود بامی است .شصص در ایهو مرحلهه بهه
دو اصل عدالت و احترام به دیگران دسهت یافتهه اسهت .او بهرای همهۀ اننهانها ارکز
یکنانی مائل اسهت و در تاهامتتخ سهای نمیکنهد بههخارر منهافف خهود بهه دیگهران
آسیبی وارد کند .کنی که به ایو مرحلهه اک رشهد اختمهی رسهیده هرگهز دیگهران را
وسیلۀ رسیدن خود به اهدافخ مرار نمیدهد .اگر مرار اسهت دیگهران بهرای او کهاری
انجام بدهند باید حقومی نیز داشته باشند .چنیو نگاهی بهو هوح بهه ارتقهای شهاخص
میانجامد؛ چرا که با رفف ننبیت گرایی ارکشهی یکهی اک موانهف اصهلی رونهق تجهارت
بیوالمللی را اک میان برمیدارد .افهراد در مرحلهۀ ششهم بهه اصهولی مشهتر

و جههانی

دست مییابند که تاامل میان کشورها را تنهیل میکند.
روشو است که رونق تجارت جههانی بهر اعتمهاد بیوالمللهی بهه شهرکتهای چنهد
ملیتی فااالن باکارهای جهانی دولتها فااالن تجارت جهانی و ...استوار است .اگهر
اصولی همچون صدامت امانتداری احترام بهه کرامهت اننهانها احتهرام بهه فرهنه
کشورها مراعات حقوق مشتری و ...بهمنزلۀ اصولی ننبی که ممکو اسهت در جوامهف
مصتلف متفاوت باشند تلقی شوند (ننبتگرایی اختمی) سرمایۀ اجتمهاعی تجهارت
جهانی اک میان خواهد رفت و در فضای بیاعتمهادی رونهق امتصهادی شهکل نصواههد
گرفت و بصخ کیادی اک انرهی افراد صرف نظارت و مقابله بها کتهبرداریهها و رفهف
اتهامات و ...خواهد شد .کما اینکه یکی اک دالیل حضور نداشهتو باضهی اک کشهورها

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالل (سطه ا ا تالااخ ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

توساۀ اننانی کمک میکند .تفکر اختمی مرحلهۀ ششهم بهه توسهاۀ تجهارت جههانی

به کندگی در بدو تولد انداکهگیری میشود .د انخ با ترکیبی اک نرخ باسهوادی بزرگنهاالن و ننهبت بهت نهام خهالص
ترکیبی اک آموکز ابتدایی متوس ه و دانشگاهی (میانگیو سالهای تحصیل) انداکهگیری میشود .استاندارد کندگی با
 GDPسرانه یا درآمد انداکهگیری میشود (محمد علیصانی و همکاران  1391ا.)416
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در تجارت جهانی نگرانی دربار :ارکزهای بومی است که ممکو است در تجهارت
جهانی در مار

آسیب وامف شوند.

دربار :مراحل ونجم و ششم گفتنهی اسهت کهه نگهاه عدالترلبانهۀ ایهو دو مرحلهه
منتلزم ایجاد کمینهۀ رشهد منهاوی بهرای کهل جاماهه اسهت؛ یانهی همهۀ افهراد جاماهه
(مصصوص ًا دهکهای واییو) به رونق فضای کنب و کهار امیهدوار میشهوند و همهیو
امید کمینهساک فاالیت و رونق امتصادی میشود.
تنها منئلهای که در مرحلۀ ششم اختتل ایجاد میکند ایو است که شصص اصهول
اختمی را فراتر اک مانون میداند؛ بدیو مانها کهه در تهزاحم مهوانیو موجهود بها اصهول
اختمی منتظر اصتح مانون نمیماند و به وظیفۀ اختمهی خهود عمهل میکنهد .وهس
احتمال اینکه اشصاا مرحلۀ ششم بر اساس تشصیص خهود اک مهوانیو تص هی کننهد
کیاد است .ایو منئله ممکو است امنیت شغلی اعتماد بهاکار و امنیهت سهرمایهگذاری
را به خ ر انداکد ولی باید توجه کرد که کنی که در مرحلۀ ششهم رشهد اختمهی اک
موانیو موجود تص ی میکند فق به دالیل اختمی چنیو کاری میکند .او با احتهرام
کامل به حقوق همۀ اننهانها و بیآنکهه خهود را برتهر اک دیگهران بدانهد ایهو کهار را
میکند؛ یانی میتوان م مئو شد کهه او اک سهر سهودجویی و فرصهترلبی اک مهانون
تص ی نکرده است .در وامف رفتار او مانند ایو است که مانون نامصی را بر وایۀ اصول
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

اختمی اصتح کرده باشیم.
نکتههۀ شههایان ذکههر ایههو اسههت کههه اگههر دربههار :اخههتق بنگاههههای امتصههادی
بهههجای مفرو هههه جههدایی ( 1)STنظریهههۀ ذینفاههان ( )Stakeholdersرا بپهههذیریم
) (Werhane & Freeman, 2003: p.543و بصههواهیم بهههجای انحصههار سههود بههه
سهامداران به سود همۀ کنانی که بهنحوی در کارکردهای شرکت دخالت دارنهد یها
 : Separation thesis .1ایو مفرو ه را که بیشتر فریدمو م هرح کهرد بیهانگر ایهو اسهت کهه منهیر کنهب و کهار
می تواند اک منیر اختق جدا شود .بنابرایو جملۀ «الف یک تصهمیم مربهوط بهه کنهب و کهار اسهت» ههیص محتهوای
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اختمهههی نهههدارد و «الهههف یهههک تصهههمیم اختمهههی اسهههت» ههههیص محتهههوای مربهههوط بهههه کنهههب و کهههار نهههدارد
()Werhane & Freeman, 2003, p.541

اک آن متأ ر میشوند 1بیندیشیم آنگاه میتوانیم بگوییم که تحقهق ایهو نظریهه جهز بها
نگاه مراحل ونجم و ششم به اننانها حاصل نمیشهود؛ چهرا کهه تنهها در ایهو مراحهل
است که اننان به خهودی خهود مهورد احتهرام اسهت و خصوصهیاتخ در ایهو احتهرام
دخالتی ندارند.
ج) تأثیر بهبود شاخصهای اقتصادی بر رشد اخالقی
در ایو بصخ میخواهیم به نهاد :دوم یانی نقهخ بهبهود و هایت امتصهادی در رشهد
اختمی بپرداکیم؛ به عبهارت دیگهر میخهواهیم تهأ یر افهزایخ تولیهد هروت وها

و

توکیف عادالنۀ آن را در فرایند رشدی کلبرگی بررسی کنیم.
یکههون کفههراً» (کلینههی  1365ج :2ا )307و بهها بهرهگیههری اک هههرم نیاکهههای مزلههو
( )Abraham Maslowبیان کرد ایو است کهه در شهرای عهادی و در بیشهتر مهوارد
اگر نیاکهای اولیۀ فیزیولوهیکی اننان تأمیو نشوند نیاکهای مرتبۀ باالتر مانند احنهاس
تالق و همبنتگی فاال نمیشوند (شولتز  1388ا .)347ههر چنهد ایهو نظهر بههرور
کلی نقد شده است ولی میتوان آن را تا ایو حد وذیرفت که نهوع اننهان مهادام کهه
در تتز برای تأمیو نیاکهای اولیه اسهت بهه نیاکههای بهاالتر ماننهد محبهت احتهرام و
امنیت توجه ویژهای نمیکند.
اک سوی دیگر تا هنگامیکه شصص در نیاکهای خود غورهه میخهورد تهوجهخ
به خود و نیاکهایخ ما وف است و به نیاکهای دیگران توجه نهدارد؛ بهه همهیو دلیهل
تههأمیو حههداملی کنههدگی مههادی بههه افههراد کمههک میکنههد تهها بههه نیاکهههای دیگههران و
خواستههای آنها نیز توجه کنند .یکی اک اصلیتریو عوامهل کمینهسهاک رشهد اختمهی
در نظریۀ کلبرگ اتصاذ نقخ ( )Role takingاست .الکمۀ اتصاذ نقخ ایو اسهت کهه
شصص ابتدا به نیاکهای دیگران توجه کند آنگاه آن نیاکها را در خود باکساکی کنهد؛
بنابرایو تأمیو نیاکهای اولیۀ افراد میتواند کمینهساک اتصاذ نقخ باشد.
 .1برای وصف دمیقتر ذینفاان در ایو نظریه ر.Werhane & Freeman, 2003, p.543 : .
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اولههیو نکتهههای کههه میتههوان بههه اسههتناد آموکههههای دینههی نظیههر «ک هاد الفقههر أن
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البته شایان ذکر است رفاهکدگی و فاصله گرفتو اک کندگی مهردم متوسه و حتهی
نیاکمنههد سههبب میشههود کههه اتصههاذ نقههخ دشههوار بلکههه نههاممکو شههود .بنههابرایو
تولید و توکیف روت باید اک یک سو رفاه اولیه را تا انداکهای برای افهراد فهراهم کنهد
تهها اک ویلههۀ نیاکهههای خههود بیههرون آینههد و متوجههه نیاکهههای همنوعههان خههود شههوند و اک
سوی دیگر آنها را چنان غرق رفاه نکند که مدرت همدلی بها اننهانهای نیاکمنهد را
اک دست بدهند.
مو وع درخور توجهه آن اسهت کهه گنهترز مقبولیهت شهاخص توسهاۀ اننهانی
( )HDIبهمنزلۀ مایار توساهیافتگی بهجای توجه خام به سرانۀ تولیهد ناخهالص داخلهی
( 1)GDPاست« .در وامف توساۀ اننانی مبتنی بر ایو ایهده اساسهی اسهت کهه ویشهرفت
جوامف اننانی را نمیتوان تنها با درآمد سرانه انداکهگیری کرد بلکهه الکمهۀ دسهتیابی
به کندگی بهتر عتوه بر داشتو درآمد بیشتر وهرورز و بنه اسهتاداد و ظرفیتههای
اننههانی اسههت .بنههابرایو توسههاۀ اننههانی عبههارت اسههت اک فراینههد بن ه انتصاِّههها و
ظرفیتهای اننانی» (محمد علیصهانی و همکهاران  1391ا .)416ههدف کشهورها
برای ارتقای شاخص توساۀ اننانی ارتقای کیفیت کندگی همۀ شهروندان است .ایهو
هدفی اختمی است .یکی اک شاخصهای توساۀ اننانی بهرهمنهدی افهراد اک دانهخ و
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

آموکز است .توساۀ دانخ شرط الکم (نه کافی) برای ارتقای شناخت اختمهی افهراد
است؛ اک ایو رو میتوان ادعا کرد رشد امتصادی بهرور غیرمنتقیم بر رشهد شهناخت
اختمی افراد تأ یر میگذارد.
جنبۀ دیگر راب ۀ رشد امتصادی با رشد اختمی به عهدالت تهوکیای مربهوط اسهت.
در فضای امتصاد اگر همه اک فرصت مناوی برای تهتز امتصهادی برخهوردار باشهند
ت منصفانه و صرفاً بهه دلیهل تهتز
درمییابند که ممکو است عدهای در و ایت کام ً
( Gross Domestic Product .1تولید ناخالص داخلهی) :ارکز همهۀ کاالهها و خهدماتی اسهت کهه در بهاک :کمهانی
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مشصص داخل مرکهای یک کشور تولید و به واحد وولی جاری محاسبه میشود.

یا هوز بیشتر و یا موهبتهای دیگر اک بقیه ویشی گیرند و کنهی بهه ناعادالنهه بهودن
چنیو فرآیندی و نتایو آن حکهم نمیکنهد؛ یانهی رویهههای عادالنهه مهمتهر اک نتهایو
تلقی میشوند (مت

مراحل  5و .)6

عدهای تصور کرده اند که نظریۀ امتصاد خرد اسهمیت بهتهریو خهدمت را بهه رشهد
اختمی میکند؛ چرا که مههار غرایهز منفهی و تکانهههای هداختمی تنهها اک ایهو راه
ممکو است که یکی اک غرایز را علیه دیگر غرایهز بشهورانیم .یانهی بها مجهال دادن بهه
غریز :نففجویی و خودگرایی دیگهر غرایهز مصهرِّ را مههار کنهیم (غنینهژاد 1372
«الف» ا .)66ربهق ایهو نظهر نههتنها دخالهت دادن ارکزههای اختمهی در فضهای
امتصاد مصرِّ است بلکه آکادی امتصادی و تشویق افهراد بهه ویگیهری سهود شصصهی
به بیان دیگر امتصاد نباید ابزاری برای ارکزهای اختمی باشهد بلکهه اگهر خهود
امتصاد هدف باشد به رور خودکار به بهبهود و هف اخهتق و امهور اجتمهاعی خواههد
انجامید (همانجا) .اینکه بصهواهیم افهراد اک نفهف شصصهی خهود چشهم بپوشهند نههتنها
صحی نینت بلکهه ممکهو ههم نینهت .بنهابرایو بههجای اینکهه امهری غیهرممکو را
ویخشرط تولید ارکزها مرار دهیم بهتهر اسهت اک غریهز« :نففجهویی و خهودگرایی»
برای ویشبرد اهداف اختمی استفاده کنیم .اک ایو رو توصیۀ اسمیت مبنی بر اینکه ههر
کس باید نفف شصصی خود را دنبهال کنهد بهتهریو و ممکوتهریو راه اصهتح اخهتق
است (غنینژاد  »ِّ« 1372ا.)77
در بررسی ایو دیدگاه باید توجه کرد که اسهاس ایهو ویشهنهاد نفهی گرایخههای
اصیل دیگرگرایانه در اننان است .اگهر بتهوان نشهان داد کهه عوارهف و گرایخههای
نوع دوستانه در خلقت اننان و حتی در ساکمان عصبی اننهان ریشهه دارد (ایهو انگهاره
امروکه در عصبروانشناسی اختمی منتندساکی شهده اسهت )1آنگهاه نمیتهوان بهه
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راه اصتح اختق است (همان ا.)64

صرف ایو ادعا که تصمیمات اننان بر اسهاس عوارهف اسهت نهه عقتنیهت توسهاه و
 .1برای م الاۀ بیشتر ر : .هاستینگز و دیگران 1389؛ لرر .1389
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تجههویز خههودگرایی را تنههها راه اصههتح اخههتق داننههت؛ چههرا کههه میتههوان عوارههف
نوع دوستانه را علیه عوارف و هیجانات داختمی چون حرا رمف و بصل تقویت
کرد و به اهداف اختمی دست یافت .حتهی مهیتهوان بها وجهود حفه حهب ذات بها
توساۀ «خود» دیگران را هم در دایر :ایو حهب ذات وارد کهرد و بهاک بهه متحظهات
اختمی اصالت بصشید.
اک سوی دیگر روشو است که ایهو ویشهنهاد (دامهو کدن بهه نففجهویی شصصهی)
نهههتنها کمکههی بههه فههرد نمیکنههد تهها در مراحههل کلبههرگ بههاال رود بلکههه او را در
مراحل واییو نگه میدارد .دلیل اصلی آن اسهت کهه تهوان اتصهاذ نقهخ را اک او سهلب
میکنههد .کنههی کههه فق ه بههه نفههف خههود میاندیشههد تههوجهی بههه نیاکهههای دیگههران
ندارد و اگر هم متوجه دیگران شود اک کاویۀ نیاکهای خود به نیاکهای آنهان مینگهرد.
ت نههاممکو و
ایههو بههدان ماناسههت کههه تشههویق خههودگرایی اتصههاذ نقههخ را عمهه ً
حذف خواهد کرد.
د) تأثیر رشدیافتگی متعالی دینی در افزایش مطلوبیتهای اقتصادی
نظریۀ رشد اختمی کلبرگ با وجود مدرت تبییو و شواهد تجربی فراوان در تهاری
روانشناسی اختق بارها رد و تأیید شده است .ورداختو به نقاط مهوت و هاف ایهو
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

نظریههه مجههالی دیگههر میرلبههد .در ایههو نوشههتار تههتز مههیکنیم بهها ارائههۀ دیههدگاه
استم مجالی برای مقاینه فراهم کنیم .آنچه در ایهو نوشهتار دربهار :رشهد اختمهی و
مانهوی اک دیهدگاه اسههتمی مهد نظههر اسهت اباهادی اسههت کهه بهها رشهد شههاخصهای
امتصادی ویوند دارند.
در ایههو بصههخ دربههار :دو محههور تولیهههد ههروت وهها
سصو خواهیم گفت .بهتر است ایو بررسهی را در دو سه
ناظر به نقاط اوج رشدیافتگی اختمی در استم و س
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انتظار استم.

و توکیههف عادالنهههۀ آن
سهامان دههیم؛ سه

اول

دوم ناظر به حداملهای مهورد

سطح اول:
د )1-رشدیافتگی و اخالق مراقبت

در س

اول و ناظر به نقاط اوج رشدیافتگی اولیو نکته که در مقهام مقاینهه بایهد بهه

آن توجه شود ایو است که آخریو مرحلۀ رشدیافتگی در نظریۀ کلبهرگ مشهتمل بهر
نگههاهی عههدالتمحور اسههت .چنههیو نگههاهی  -همههانرور کههه کنههانی ماننههد کههارول
گیلیگان نیز اشاره کردهاند (واکر  1389ا - )197ناظر به وظهایف و حقهوق افهراد
است و چیزی فراتر اک آن را ووشهخ نمیدههد؛ بهه عبهارتی فهرد رشهدیافتۀ کلبهرگ
تتز میکند وظیفۀ خود را در مبال دیگران انجام دهد ولی تاهدی به خیرخهواهی و
خدمت فراتر اک وظیفه ندارد.
اسههتمی بهها رسههاندن ویههروان خههود بههه اعههتتی اختمههی آنههها را آمههاد :ایثههار و اک
خودگذشههتگی میکنههد .در ایههو نظههام ارکشههی نهههتنها فههرد خههود را برتههر اک دیگههران
نمیداند (نق ۀ اوج اختق کلبرگی) بلکه آمهادگی دارد دیگهران را بهر خهود برتهری
دهد و برای منافف آنها اک خیر خود بگذرد .چنهیو نگرشهی سهبب میشهود در عرصهۀ
فاالیتهای امتصادی حتی اگر فهرد نیهاک مهالی نداشهته باشهد بهرای خدمترسهانی و
بهبود مایشت همنوعان خویخ نهایت تهتز خهود را مبهذول دارد .او بهه ایهو اکتفها
نمیکند که شاخصهای کندگی خهود را (البتهه در رمهابتی عادالنهه) بهه حهد م لهوِّ
برساند بلکه خواهان ایو است کهه بهرای بهبهود کنهدگی دیگهران فراتهر اک وظهایفخ
تتز امتصادی کند.
ایو رویکرد به ارتقای شاخص توساۀ اننانی میانجامد؛ چرا کهه شهاخص توسهاۀ
اننانی اساس ًا مابل انباشت در یهک جمهف محهدود نینهت و بایهد در کهل افهراد جاماهه
وصخ شود .کنانی که با اردوهای جهادی به تأمیو نیاکمندیهای اولیه منارق محهروم

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالل (سطه ا ا تالااخ ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

در چنیو نگاهی جایی برای ایثار و ترجی دیگران بر خهود وجهود نهدارد .اخهتق

امهدام میکننهد گذشهته اک ارکز اختمهی ارکشهی امتصهادی میآفریننهد و شهاخص
توساۀ اننانی را بهبود میبصشند.
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توجه استم به مفهوم عمیق و ورمایۀ اخهوت و بهرادری سه

رشهدیافتگی اننهان

الم ِ
إخضو ٌ ؛ مؤمنهان
ضون
ؤمنُ َ
َ
منلمان را بنیار فراتر اک عهدالتخواهی میبهرد :إن َّ َمضا ُ
برادران یکدیگرند» (حجرات .)10 :منلمانان رشدیافته فراتهر اک منهاواتخواهی بهه

همکیشان خود احناس برادری و اخوت دارند.
آنها نهتنها بهه حقهوق دیگهران تجهاوک نمیکننهد بلکهه در صهدد خدمترسهانی و
مرامبههت و حمایههت اک بههرادران خههویخ هنههتند .امههام علههی

میفرمایههد« :بهها سههایر

مههردم بهها انصههاف رفتههار کههو و بهها مؤمنههان ایثههار بههورک»( 1آمههدی تمیمههی  1410ق:
ح .) 9190جاماهای که اک مجموعهۀ چنهیو اننهانهایی تشهکیل شهود چهون جنهدی
اسهت کهه آسههیب ههر عضهوی اک آن دیگههر اعضها را نیهز درگیههر میکنهد (مجلنههی
بیتا ج :58ا.)150
بههات امتصههادی و امنیههت شههغلی اعضههای دیگههر در چنههیو جاماهههای دلمشههغولی
تک تک افراد آن است .در چنیو بافتی احتمال ورشکنتگی ارتشهاء و تباییههای
فههامیلی در واگههذاری مومایتهههای امتصههادی تشههکیل بانههدهای اغتشههاز امتصههادی
شههکلگیری مافیههای کاغههذ و شههکر و دالر و هههزاران آسههیب امتصههادی دیگههر بنههیار
کم میشود.
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د )2-رشدیافتگی و انگیزش اخالقی

یکی دیگر اک موارد مقاینۀ نظریۀ کلبرگ بها نظریهۀ اسهتم بهه حهوک :انگیهزز بهرای
عمل اختمی مربوط است .کلبرگ تتز کرده با ررح مفاهیمی چهون اتصهاذ نقهخ
جو اختمی و سرمشقهای اختمی نیمنگاهی به ابااد انگیزشهی عمهل اختمهی داشهته
ه
باشد ولی به هر حال محور اصلی نظریۀ او ابااد شناختی و استدالل اختمی اسهت تها
آنجا کهه عهدهای چهون هایهت او را مقابهل نظریههورداکان هیجهانی ماننهد هیهوم مهرار
میدهند (.)Haidt, 2001: p.811
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 .1عامل سائر الناس باالنصاف و عامل المؤمنیو باالیثار.

اننان تاالییافتۀ استم در حوک :رفتار اختمی اک انگیزهههایی بهه مراتهب برتهر اک
اننان رشدیافتۀ کلبرگی برخوردار است .او در تمام فاالیتهای خود خدا را شهاهد و
ناظر اعمالخ میبیند و تتز میکند بهرور حداکثری خواستههای او را انجهام دههد.
راب ۀ مانوی و عارفی او با وروردگار خویخ موجب شده همۀ مصلومات را متالق بهه
محبوِّ خود بداند .ایو نگرز مویتریو انگیزههها را بهرای بهبهود و هایت مایشهت
مردم به او میدهد .چنیو کنی نه تنهها در مبهال اننهانهای دیگهر بلکهه در مبهال همهۀ
آفریدههای خدا احناس منئولیت میکند .او به فکر عمران و آبهادی کمهیو اسهت 1و
در ایو راه میکوشد اک ظرفیت همۀ منابف (ربیای و اننانی) بههنحو بهینهه بهرهبهرداری
کند .ایو امر نه تنها برای برمراری عدالت بیوننلی است بلکه کمینۀ توسهاۀ وایهدار را

د )3-زهد و رشد اقتصادی

مورد دیگری که میتوان در س

اول م رح کرد کهد است .عدهای بر ایهو باورنهد

که آموکههای کاهدانۀ دیو منیحیت یکی اک عوامل توساۀ امتصادی در جههان غهرِّ
است؛ چرا که کهد و ریا تهای دینی اوالً سبب «به تاویق انداختو ار ای نیاکهها»
میشود و ایو منئله اصلیتریو عامل انباشت روت است .انیاً یکهی اک ریا هتهای
مقبول کار کردن و تحمل سصتیهای کار بوده و همیو منئله به افزایخ نیهروی کهار
و در نتیجه به تولید روت منتههی شهده اسهت (هتینهر  1381ا .)265ایهو م لهب
دربار :کهد استمی نیز صادق است.
البته با اینکه در استم بر آموکههای کهد و مناعت و ریا تهای شرعی تأکیهد شهده
رهبانیت بهعنوان ودیدهای د تولید روت مردود شمرده شده است .بهه تابیهر شههید
م هری کهد در استم کم مصرف کهردن بهه منظهور تولیهد و بهرهدههی بیشهتر اسهت
ل
ل
ل
یها ؛ او شما را اک کمیو به وجود آورد و کار آبادی کمهیو را بهه شهما سهپرد
ام َرکم ف َ
 .1ه َو أنشَ أکم م َو األر َو است َ َ
(هود.)61 :
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(م هری بیتها ج :16ا .)538اننهانی کهه بهه رفهاه و آسهایخ کایهد خهو میگیهرد
نمیتواند بهمنزلۀ یک نیروی مولد و فاال در عرصۀ اجتماع ظاهر شهود .اکتفها بهه حهد
ماقول تمتاات دنیوی روح اننان را اک تووروری دور نگه مهیدارد و کمینهۀ تکهاووی
بیشتر را فراهم میکند .به جرأت میتوان گفت کهد استمی عامل مؤ ری در فاالیهت
سالم و وویای امتصادی است.
یکی دیگر اک اباادی که کهد را به عامل رشد امتصادی تبدیل میکند ایهو اسهت
که کهد و مناعت کمینۀ همدلی با امشار کمدرآمد را فراهم میکنهد .عهدهای ماتقدنهد
ایو همدلی اصهلیتریو عامهل رفتهار اختمهی اسهت (لهرر  1389ا .)270همهدلی
انگیز :الکم را به فرد میبصشد تها بهرای کهاهخ فقهر امتصهادی و بهبهود شهاخصهای
مایشتی همنوعان خود تتز کند؛ یانهی ایهو عامهل نههتنها بهه بهبهود شهاخص توکیهف
روت بلکه به افزایخ تولید ملی نیز کمک میکند .البته افراط در کهدورکی کهه بهه
کندگی فقیرانه منجر شود نتیجۀ عکس دارد؛ کیهرا همهانرور کهه اشهاره شهد تهأمیو
نشدن نیاکهای اولیه سبب میشود توجه شصص بهه نیاکههای خهودز باشهد و نیاکههای
دیگران اک محدود :توجه او خارج شوند.
سطح دوم
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

در س

دوم و در الیۀ حداملی م لوبیت دیو میتوان مبحهث را در دو محهور وهیخ

برد؛ محور اول ناظر به خصوصیات درونی متدینان است که راب ۀ منتقیمی با فاالیهت
امتصادی دارند و محور دوم ناظر به آموکههای دینهی اسهت کهه فهرد اک بهاِّ تقیهد بهه
آنها (نه لزوماً به دلیل خصوصیات درونی خود) به تتز امتصادی کشیده میشود.
د )4-عزت نفس و رشد اقتصادی

دربار :محور اول (خصوصیات درونهی حهداملی مؤمنهان) گفتنهی اسهت کهه یکهی اک
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ویژگیهای شصصیتی که افراد را حائز حدنصاِّ مقبولیت دینی میکند عزت نفهس

و کرامت اننانی است .اننان ذلیلی که سربار جاماه باشد حدنصاِّ مهوردنظر اسهتم
را ندارد .روشهو اسهت کهه یکهی اک اصهلیتریو کمینهههای بهروک عهزت نفهس امهور
امتصادی و مالی است .فاالیت امتصادی برای حف عزت نفس کمینهه را بهرای رونهق
امتصادی در کل جاماه فراهم میکند.
امام صادق

فرمود:

« کنی که دوست ندارد مال حتل جمهف کنهد تها آبهروی خهویخ را حفه کنهد و
مر خ را بپرداکد خیری در او نینت»( 1مجلنی بیتا ج :100ا.)7

شاید بتوان دستورهای دینیای را که بهه سهل هناوذیری منهلمانان اک غیرمنهلمانان

2

اشاره دارد اک مصادیق عزت نفس برشمرد .بیتردید یکی اک جدیتریو و مهؤ رتریو

د )5-انگیزههای بیرونی رشد اقتصادی

دربار :محور دوم (آموکههای حرکتبصخ استم) باید گفت حتهی اگهر منهلمان اک
سجایای م لوِّ بهرهمند نباشد صرف تقید به آموکهها و احکام دینی او را بهه تولیهد
روت وا

سوق میدهد .استم اک سویی ویروان خود را بهشدت اک کنب نامشهروع

و حرام بهاکمیدارد 3و اک سهوی دیگهر آنهها را بهه کهار و تهتز و توسهاۀ امتصهادی
خانواد :خویخ فرا میخواند 4.نتیجهای که اک جمهف ایهو دو آمهوکه حاصهل میشهود
ف ب ل له وجهه و یق ل
ل ل
ل
ل
ٍ
ْض َي ب ل له َدیْنَه.
َ .1ال َخی ْ َر في َم ْو َال یح ُّ
ب َج ْم َف ال َْمال م ْو َح َتل فَیَک َّ َ ْ َ َ َ
لل
ل ل
ت (نناء.)141 :
یو َسبلی ً
یو َعل َی ال ْم ْؤمن َ
ل ِهال للْک َاف لر َ
 .2ل َْو ی َ ْج َا َ
ل
ل
ل
ل
اِّ اک ْتنب الدینَار و الد ْرهم ل َم أب ل
ل
ال ی َ ْو َم ال ْقی َ َامة م ْو
َ َ
 .3برای نمونه« :مَا َل النَّب ل ُّي  :مَا َل ِهال َع َّز َو َج َّ
ل َم ْو ل َْم یبَال م ْو َأي ب َ ٍ َ َ َ
َ َ ْ َ
َأي َأب ْ َو ل
اِّ النَّا لر َأ ْد َخل ْتهه ؛ رسهول خهدا فرمهود :خداونهد عهز و جهل فرمهود :کنهی کهه اهمیهت نمیدههد اک چهه راههی
درهههم و دینههار کنههب می کنههد روک میامههت اهمیههت نصههواهم داد اک کههدامیو در او را وارد جهههنم سههاکم» (مجلنههی
بیتا ج :100ا.)11
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
هك؛ امهام صهادق فرمهود:
َك َعل َهی دین َ
َب الر ْکق م ْو حله فَإن َّه َع ْو من ل َ
 .4برای نمونهَ « :ع ْو َأب لي َعبْد ِهال ع مَا َل َال ت َ َد ْع رَ ل َ
ل
کنب رکق اک راه حتل را تر مکو چرا که آن کمککار دینت است» (همان ا )6؛ «مَا َل لي َأبهو ال َْح َن ل
هو ْاألَ َّول
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عرصههای سل ه در جهان کنونی سل ۀ امتصادی است.
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توصیه به تولید روت وا

است .اگر توصیۀ استم فق جنبۀ سلبی میداشت راب هۀ

منتقیمی با تولید روت برمرار نمیکرد ولی ایو توصیه جنبهۀ ایجهابی نیهز دارد؛ امهام
صادق

فرمود« :سه دسته هنتند که خداوند آنها را بهدون حنهاِّ و کتهاِّ وارد

بهشت میکنهد؛ ویشهوای عهادل تهاجر صهادق و ویرمهردی کهه عمهرز را در راعهت
خدای عز و جل صرف کرده است»( 1مجلنی بیتا ج :100ا.)5
د )6-اسوههای دینی و رشد اقتصادی

عامل ساکند :دیگر توصیۀ رهبران دینی به کار و تهتز امتصهادی اسهت؛ بهه عبهارت
دیگههر اسههتم اک ویههروان خههود میخواهههد وسههات روکی خههود را در مههول و فاههل اک
خداوند خواستار باشند .هرگز اهل بیت

اک خداوند تنگی روکی رلب نکردهانهد

بلکه شواهد فراوانهی وجهود دارد کهه ایشهان وسهات روکی را اک خهدا میخواسهتند.

2

البتههه روشههو اسههت کههه ایههو دعاههها را بهها عمههل خههویخ تصههدیق میکردنههد و کههار و
تتز امتصادی را جدی میگرفتند .ومتی مردم رهبهران دینهی خهود چهون امهام علهی
و امههام بههامر

را مشههاهده میکننههد کههه در عههیو کهههدورکی خالصههانه در

مجههد هنههتند بههه تقلیههد اک آنههها بههه فاالیههت امتصههادی سههالم
کوشههخ امتصههادی
ه
کشیده میشوند.
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البته تنها هدف دی و استم اک دعوت بهه فاالیهت امتصهادی رفهف نیهاک مهالی نینهت؛
یانی خود کار و تتز مو وعیت دارد و رفف نیاک مالی شصصی یکهی اک اههداف آن
اسههت .اک ایههو رو هرگههاه افههراد متمههول اک ائمههه دربههار :تههر

ل ل ل ل
ود ب ل له َعل َی نَف لْن له َو علیَال ل له ک َا َن ک َال ْم َجاهل لد فلي َسبلی لل ِهال؛ امام کاظم
َب َهذَ ا الر ْکقَ م ْو حله لیَا َ
َم ْو رَ ل َ

فرمود :کنهی

که رکق حتل کنب کند تا به خود و خانوادهاز رسیدگی کند مانند مجاهد در راه خداست» (همان ا.)4
 .1عو َأبلي عب لد ِ ل
ل
ل
ل
مَا َل ََت َ مة ی ْد لخلهم ِهال ال َْجن َّ َة بلغَی ْ لر لحن ٍ
َ
هره فهي
ال
هاِّ لإ َم م
َْ ه
َ ْ
َ
هام َعهادلم َو تَهاج مر َصهدوقم َو شَ هی ْ م أفْنَهی عم َ
ل
رَ ل
ل.
اعة ِهال َع َّز َو َج َّ
َ
 .2برای نمونه امام سجاد
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کههار و تههتز سههؤال

دعای .)24

در دعای خود میفرماید« :و ال تفتنی بالناة و امنحنی حنو الدعهة» (صهحیفه سهجادیه

میکردند ائمه آنها را به کار و فاالیت تشویق میکردند .بنابرایو فاالیهت امتصهادی
در استم نهتنها یک وظیفۀ شرعی است بلکه جزء عبادات شمرده شده اسهت .رسهول
1

ِهال
(مجلنههی بیتهها ج :100ا .)7همچنههیو فرمههود« :کنههب حههتل بههر هههر مههرد و کن
فرمود« :عبادت هفتهاد جهزء دارد کهه برتهریو جهزء آن کنهب حهتل اسهت»

منلمان واجب است»( 2همان ا.)9
آنچه در ایو مقاله گفته شد تنها گوشهای اک آموکههای اسهتم بهود کهه میتواننهد
منتقیماً بهه تولیهد هروت وها

و توکیهف م لهوِّ آن یهاری رسهانند .البتهه وهارهای اک

آموکهها نیز بهرور غیرمنتقیم در رشد امتصادی نقخ دارند که برای رعایهت اختصهار
اک ورداختو به آنها صرفنظر شد.

3

بشر امروک وی برده است که آنچه بیخ اک مواد صناتی و مواد ربیای می توانهد کنهدگی او را بهبهود بصشهد فنهاوری و
دانخ فنی است .کشوری که بتواند واسصگوی نیاک بشر به دانخ فنی باشد میتواند خود را اک وابنتگی به منابف ربیای
رها کرده کاالیی ارکشمند به باکار جهانی عر ه کند .ایو منئله در عرصۀ علوم اننهانی نیهز صهادق اسهت .دولتهها

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالل (سطه ا ا تالااخ ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

 .1مَال رسول ِ ل
ال
ه
َ َ
 .2مَال رسول ِالل
ه
َ َ
 .3یکی اک ایو آموکهها توصیه به علمآموکی و تولید علم است .امروکه یکی اک منابف جذِّ روت تولید دانخ است.
ل
ادة َسبْاو َن ج ْزءاً َو َأف َْضل َها ج ْزءاً رَ ل َب ال َْح َت لل.
ال ْاب َ َ
یض مة َعل َی کل م ْنللمٍ َو م ْنل ل َم ٍة.
رَ ل َب ال َْح َت لل فَ لر َ

خواهان ایو هنتند که با یافتو راهکارهای علمی و متقو به مشکتت اجتماعی اختمی سیاسی فرهنگی خهود وایهان
دهند و سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف منائل ایو عرصهها نکنند .دیو استم با تشویق ویروان خود بهه علمآمهوکی راه
تولید روت وا

را هموار میکند.
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نتیجهگیری
همان رور که بر اساس الگوی رشدی کلبرگ نشان داده شد رشد اختمهی بهه بهبهود
شاخصهای توساۀ امتصادی (با تأکید بر تولید توکیهف و انباشهت هروت) میانجامهد.
اگر افراد جاماهای اک نظر اختمی رشد یافته باشند آن جاماهه بهتهر میتوانهد اههداف
امتصادی خود را ویگیری کند.
بر ای نشان دادن ایو امر اک چهارچوِّ رشهد اختمهی کلبهرگ بههره گهرفتیم و نشهان
دادیهههم کهههه ههههر چهههه افهههراد بهههه مراحهههل بهههاالتر رشهههد اختمهههی صهههاود کننهههد
م لوبیتهای امتصادی را در سه حوک :تولیهد توکیهف و انباشهت هروت وها

بیشهتر

تأمیو میکنند .ایو راب ه سویۀ دیگری نیز دارد؛ رشهد امتصهادی سهالم (تولیهد هروت
وهها

و توکیههف عادالنههۀ آن) نیههز بههه رشههدیافتگی اختمههی افههراد کمههک میکنههد

یانههی کمینهسههاک رشههد اختمههی اسههت .بهها برنامهههریزیهای تربیتههی میتههوان اک ایههو
کمینهها بهرهمند شد.
نظام اختق استمی هم در س

آرمانی و هم در س

حهداملی خهود میتوانهد

کمینۀ رشد و رونق امتصهادی را فهراهم کنهد .اگهر ماهارف اخهتق اسهتمی بههدور اک
کوفهمیها درست تفنیر شوند و مصادیق امتصهادی آنهها بهه جاماهۀ دینهی مارفهی
شوند شاهد رونق امتصادی سالم خواهیم بهود .ایهو نظهام اک مابلیهتههایی برخهوردار
اخالق /سی و هفتم /بهار 1399

است که نظام کلبرگ فامد آنهاست.
نظام کلبرگ فق به رشهد شهناختی (آن ههم در حهوک :اسهتدالل اختمهی) توجهه
دارد ولههی نظههام اخههتق اسههتم عههتوه بههر شههناخت اختمههی حوکههههای انگیههزز
اختمی و رفتار اختمی را نیز ووشخ میدهد .ایو نظهام بها اهمیهت دادن بهه مفهاهیمی
همچون کههد عهزت نفهس ماادبهاوری و احنهاس بهرادری بهه رشهد م لوبیتههای
امتصهههادی یهههاری میرسهههاند .در ایهههو نظهههام حتهههی آمهههوکهای همچهههون کههههد کهههه
ظاهراً راب ۀ ماکوسهی بها رونهق امتصهادی دارد میتوانهد تفنهیری در راسهتای رونهق
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امتصادی بیابد.

کتابنامه
 .1مرآن کریم ( )1373ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند تهران :دفتر م الاات تهاری و
ماارف استمی.

 .2صحیفۀ سجادیه.
 .3آمهدی تمیمهی عبههد الواحهد بهو محمههد ( 1410ق) غهرر الحکهم و درر الکلههم
تهران :دار الکتب االستمی.
 .4ویهاهه هان ( )1379مضهاوتهای اختمههی کودکهان ترجمههه محمهدعلی امیههری
تهران :نی.
یدال ( )1383تاری تحوالت اندیشه امتصادی مم :دانشگاه مفید.
 .5دادگر ِه
امتصاد برای همه مم :بوستان کتاِّ.
 .7شریفی احمدحنیو (« )1383مراردادگرایهی اختمهی :نظریههای در بهاِّ توجیهه
گزارههای اختمی» نشریه ماارف ز 22و .23
 .8شولتز دوان و سهیدنی الللهو شهولتز ( )1388نظریهههای شصصهیت ترجمهه یحیهی
سیدمحمدی تهران :ویرایخ.

 .9غنینههژاد موسههی (« 1372الههف») «اخههتق و امتصههاد» ارتعههات سیاسههی و
امتصادی ز 67و .68

« )»ِّ« 1372( _________ .10سصنی دیگر درباره اختق و امتصاد» ارتعهات
سیاسی و امتصادی ز 73و .74
 .11کدیور ورویو ( )1378روانشناسی اختق تهران :آگاه.
 .12کلینی محمد بو یاقوِّ ( )1365الکافی تهران :دار الکتب االستمیة.

مناسها اخالق و اقتصاا ار اسالل (سطه ا ا تالااخ ظیدۀ رشر اخالقی لهیگ)

 _______ .6و تیمههور رحمههانی ( )1386مبههانی و اصههول علههم امتصههاد؛ کلیههاتی اک

 .13لرر یونا ( )1389تصمیمگیری ترجمه اصغر اندرودی تهران :دایره.
 .14مجلنی محمد بامر (بیتا) بحاراالنوار بیروت :مؤسنة الوفاء.
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 .15محمههد علیصههانی سههلیمه سههاید آصههفکاده رفاههت محبیفههر و علههی منتظههری
(« )1391بررسهی شهاخص توسهاۀ اننهانی ( )HDIدر ایهران و کشهورهای منتصهب»
وایخ سال  11ز 4ا.423-415
 .16م هری مرتضی (بیتا) مجموعه آ ار ج 16تهران :صدرا.
 .17واکههر الرنههس جهههی« )1389( .جننههیت و اخههتق» ترجمهههه محمههد ر ههها
جههههانگیرکاده در کتهههاِّ راهنمهههای رشهههد اختمهههی مهههم :وژوهشهههگاه علهههوم و
فرهن

استمی.

 .18هاستینگز وهل دی .و دیگهران (« )1389مها ربیاتهاً موجهوداتی اختمهی هنهتیم:
مبانی کینتشهناختی توجهه بهه دیگهران» ترجمهۀ سهید رحهیم راسهتیتبار در کتهاِّ
راهنمای رشد اختمی مم :وژوهشگاه علوم و فرهن

استمی.

 .19هتینر کی .اف« )1381( .شرای اختمی رشهد امتصهادی» در کتهاِّ شهرای
اختمههی رشههد امتصههادی دانیههل روکیههدس و دیگههران ترجمههۀ احمههد تههدیو و شهههیو
احمدی تهران :هرمس.
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