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Causes of silence against injustice 

 بررسی علل سکوت در برابر ظلم
 

 سعیده  ابوالحسن نژاد
 

 بیرجند-ش خراسان جنوبیآموزش و پروردبیر 

 

 چکیده
 ظلم ستیزی از ویژگی های بارز فرهنگ و تعلیمات اسلامی است و سکوت در برابر ظلم نوعی بیگانگی است که فرد احساس ناتوانی در اثر گذاری

 فرهنگی محیط خود می کند و انسان را به علت بی عدالتی ها دچار بیماری و جامعه را ناسالم می نماید. –وضعیت اجتماعی 

است اسنادی جهت پرورش فرهنگ ظلم ستیزی و رفع فقر فرهنگی و اعتقادی. جهت بررسی علل سکوت در برابر ظلم مقاله ی حاضر پژوهشی 

به عنوان کنش اجتماعی، طبق اصول کنش، مبانی نظری را در چهار دسته ی: ویژگی ها و مهارت های فردی، فرهنگ و شرایط حاکم بر جامعه و 

قش املی که نعصادی و فرهنگی واعتقادات و اخلاقیات ارائه نموده ایم و به این نتیجه دست یافتیم که اقت -نقش اطرافیان، هزینه های اجتماعی

 اعتقادات و اخلاقیات فرد است. کلیدی می تواند ایفا کند همان 

 

 کنش اجتماعی، ظلم ستیزی، نوع دوستی، همنوایی، اعتقادات واخلاقیات کلیدی:مفاهیم 

 

 مقدمه 
فرهنگی، اعتقادی و اقتصادی سبب رفتار نادرست به طور کلی فقر 

انسان با انسان می گردد و مهم ترین برخوردهای نادرست انسان با 

نه و سلطه جویانه و تحت سلطه انسان برخورد ظالمانه و مظلوما

لازمست به شناخت بالا رفتن فرهنگ اعتراض و قاطعیت .برای است

قاطعیت پرداخت. در  اندیشه های نادرست مردم نسبت به اعتراض و

پژوهشی که انجام گرفت عده ای قاطعیت و اعتراض را، دشمنی، بی 

احترامی، تحمیل، فشار، بی ادبی، کارشکنی، جوسازی و تفرقه می 

دانستند و مادام که برچسب های نادرست بر اعتراض و قاطعیت درست 

 ( 1-3: 7831بچسبد انجام عملی آن امکان ندارد. ) اسمیت، 
اگر است  از خود لاستیو م آن کس که زور می گوید وفربه نظر 

ا قرار لی شنود و زیر سطه و استیر مبیگانه است و آن کس هم که زو

ن از خود بیگانه، فاعل و حاکم بر امی گیرد نیز از خود بیگانه است. انس

فلت نمودن و نادیده گرفتن توانایی ها و قوای غاعمال خود نیست. 

ز خویشتن، به شکل اطبیعی خود آدمی و جستجوی آن ها در بیرون 

ورانه و برقراری امنیت کاذب می انجامد و در رگیری سوی گیری نابا

این حالت ممکن است خود را در اشکال گوناگون از نزدیکی به دیگران 

 (853،855،853: 7837) تنهائی، بسته سازد و یا از آن ها بگریزد.وا

انسان در جامعه ی بیگانه وقتی دارای منزلتی ارزشمند است که 

بیشتر داشته باشد، بیشتر مصرف کند، بیشتر بخرد، بیشتر مال و مقام 

و سمت و مدرک و سند کسب و جمع کند، در صورتی که گوهر 

با  طبیعی آدمی با عشق، عاطفه و مسئولیت آمیخته شده است. انسان

خود ، به همنوع، به طبیعت، یا به خدا و بایگانگی با آن ها  به عشق

 (851انسان شد و توانست تکامل پیدا کند.) همان: 

نسان می ام مهم ترین نقش را در ساخت جامعه و تاریخ از آن وفر

داند. او به موازات نظریه ی عشق و باروری خود، معتقد است که اگر راه 

پیروان ادیان پیموده شود نتیجه ای مشابه به  ادیان بزرگ نیز توسط

وجود خواهد آمد. او الگوی راه و زندگی افرادی چون حضرت محمد 

)ص(، عیسی )ع( و... را همان قدر در اصلاح رفتار آدمی درست می داند 

او مانند معتقدین به ادیان توحیدی، .که الگوی نظریه ی عشق و باروری

ینده ی جوامع، هدایت توسط دینی امیدوار و منتظر هدایتی در آ

مندانه دفراگیر، دینی انسانی یا الهی، و به هر روی برخاسته از تلاش خر

 (885و  865و بارورانه ی آدمی است. ) همان: 

دیوید سیلز در بیان عوامل موثر در کنش مشارکتی اذعان می دارد  

ت وآموزش، که اولاً، افراد در متن نیروهای اجتماعی)منزلت، تعلیم وتربی

باورها، مذهب و...( محاط شده اند، ثانیا، تفاوت های شخصیتی از نظر 

توانمندی ها و استعدادها و تفاوت های شناختی)میزان اگاهی (، 

فیزیکی و مادی موجب می شود که افراد از نظر آمادگی برای پاسخ 

دادن به محرک های اجتماعی متفاوت باشند. ثالثاً،تاثیر پیش شرط 

جتماعی و روان شناختی بر فعالیت اجتماعی افراد تا حدود های ا

زیادی بستگی به محیط های اجتماعی شامل نهادها و سازمان های 

اجتماعی،اعتقادات و ارزش های فرهنگی و سیاسی دارد. بنا به عقیده 
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ی سیلز، سه دسته متغیر به شدت با یکدیگر مرتبط و به هم آمیخته 

بتنی بر یکی از آن ها باشد، گمراه کننده اند و هر تحلیلی که فقط م

لذا جهت بررسی ( 1:  7811)محسنی تبریزی و موسوی نژاد،است.

به طور مجزا به هر یک از عوامل مبانی نظری علل سکوت در برابر ظلم، 

 می پردازیم.

  های فردی مهارتویژگی ها و -1
ر فروم انسان موجودی است دو گانه، بخشی الهی و بخشی نظبه  

حیوانی؛بخش الهی انسان، یعنی بخشی که دارای خود آگاهی، 

، ناگزیر است تا با رویارویی با شرایط خردورزی و تصویر سازی است

پیرامون خود به منظور هماهنگی محیط با مختصات طبیعت خویش 

این یعنی بنا کردن نظامی  زم در تغییر شرایط را ایجاد کند.مقدمات لا

یل و هم سوی با طبیعت خلاق به جای غریزه و ساختن منش اص

ور از قید و بند های این پویش مستلزم گزینشی آزاد و به دبشری.

تنها در این صورت است که انسان می تواند با دیگران  1اجتماعی است

و به  ، همکاری و همبستگی بر قرار کردهی بر خردگراییرابطه ای مبتن

فروم تشکیل چنین  ران چون انسان هایی مستقل بنگرد.خود و دیگ

 7837یی،تنهامنشی را در سوی گیری منش بارورانه تشریح می کند.)

مساله ی مهم در رابطه با کنش مشارکتی دگر خواهانه اینست (856:

، به معمولا به بی تفاوتی منجر می شودکه بیگانگی و صدور مختلف آن 

فرد از فعالیت های اجتماعی احساس خشنودی نمی کند.  نجا کهآویژه 

سیمن می نویسد که بی قدرتی، نوعی بیگانگی است که در ان فرد 

احساس می کند در وضعیت های اجتماعی که در آن کنش متقابل 

 (787-781: 7836دارد نمی تواند تاثیر بگذارد. ) شکوری، 
گرنگر اشاره کرده دیوید ریسمن به یک نوع شخصیت به نام آدمیان د

او می گوید :  .است که با توصیف ما از کنش اکثریت بی ارتباط نیست

انچه در میان همه ی آدمیان دگران نگر مشترک است ، این است که 

نخ دیگری از س 1ادمیان معاصر دیگر مرجع و سرچشمه رفتار انانند 

شخصیت به نام سخت روی در متون روان شناسی مورد بحث واقع 

هاو مولفه هایش کاملا مغایر با خصایص ت که ویژگی ها،پیامداسشده 

افراد همرنگ است این ساختار شخصیتی از سه مولفه ی تعهد، کنترل 

و مبارزه جویی ، تشکیل شده است شخصی که از تعهد بالایی )نقطه ی 

مقابل بیگانگی ( برخوردار است به اهمیت ارزش و معنای این که چه 

افرادی که در  .یت هایی انجام می دهد باور داردکسی هست و چه فعال

مولفه ی کنترل ) نقطه مقابل ناتوانی ( قوی هستند رویدادهای زندگی 

بر این باورند که قادرند با را قابل پیش بینی و کنترل می دانند و 

، انچه را که در اطرافشان رخ می دهد تحت تاثیر قرار دهند تلاش

به مسئولیت  خود پیش از اعمال  چنین اشخاصی برای حل مشکلات

مبارزه جویی ) نقطه ی  مقابل  1ا اشتباهات دیگران تاکید می کنندوی

است که تغییر و نه ثبات و  احساس خطر یا ترس ( نیز باور به این امر

 ( 111-117و113، جنبه ی طبیعی زندگی است ) همان : امنیت

به عنوان  اگر چه به طور کلی توده ی مردم فکر می کنند چیزی

شخصیت نوعدوست وجود دارد، روانشناسان اجتماعی درباره ی وجود 

،لاتانه و 7337چنین شخصیتی تردید بسیار دارند. )از جمله باستون، 

( البته اخیرا تصور یک شخصیت نوعدوست در مناظره  7311دارلی ،

های علمی دوباره مطرح شده است. شخصیت نوعدوست را این گونه 

گرایش مستمر و بادوام نسبت به رفاه و حقوق افراد »د تعریف می کنن

دیگر، احساس همدلی کردن با انان و رفتار کردن به گونه ای که منافع 

( یکی از  516: 7333انان را تامین می کند. )پنر و فینکلشتاین، 

ی اصلی شخصیت نوعدوست مسئولیت اجتماعی است. افرادی که ااجز

تعهدات اخلاقی معطوف کنند، طبق  گرایش دارند توجه خود را به

 7337اعتقادات متعارف خود عمل می کنند) سیادینی و همکارانش، 

( توماس اکیناس به شرح فضیلت هایی می پردازد که با  185-111:

جنبه های گوناگون شخصیت نوع دوست قابل مقایسه است. این 

فضایل عبارتند از: اعتدال و خویشتن داری، شکیبایی، عدالت، 

 (757-766: 7333خردمندی و دور اندیشی )یفریز، 

آدام اسمیت می گوید : بی تردید در طبیعت بشر اصولی نهفته است 

که وی را به خوشبختی دیگران علاقه مند می کند و موجب می شود از 

اسمیت عدالت خواهی بشر را  1بپوشدخوشنودی ضروری خود چشم 

استعداد همدردی ما را قارد ناشی از عمل همدردی می داند به باور او 

توازن حاصل  1ظالم و مظلوم هر دو را درک کنیم می سازد تا احساس

ت در کجا قرار از این همدردی داوری نهایی ما را نسبت به این که عدال

(  55-56:  7817)گوردون دبلیو و ادوارد ای ،  دارد مشخص می کند.

( 1115سط بوربا )تو« هوش اخلاقی»اخیرا اصطلاح جدیدی با عنوان  

رفیت و توانایی در روان شناسی وارد شده است وی هوش اخلاقی را ظ

، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و درک درست از خلاف

رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می کند هوش اخلاقی به این 

حقیقت اشاره دارد که ما یاد می گیریم که چگونه خوب باشیم 

 (  33:  7833ور وسیادت ، )مختاری پ

یکی از قضایایی که رابرت دال در ارتباط با کنش مشارکتی انسان 

دوستانه مطرح می کند درباره ی نقش دانش و مهارت در کنش است 

به نظر وی فرد موقعی در امری مشارکت می کند که از دانش و مهارت 

زمینه ای  کافی برخوردار باشد بنابراین فردی که فکر کند دانش او در

به نتیجه ای مناسب  ، عملاًحدودتر است و با درگیر شدن در آنم

، ترجیح خواهد داد کمتر در آن مشارکت کند. نخواهد رسید

 ( 786-781:  7836)شکوری،

 

 فرهنگ و شرایط حاکم بر جامعه و نقش اطرافیان -2

فروم در تبیین همرنگی )به عنوان سوی گیری نابارور ( غیر از  

است : از متغیرهای دیگری نیز بحث کرده  احساس ناتوانی و تنهایی

ی ،شک درباره جهان و معنای زندگی، استبدادگرایی، اضطراب، ناایمن

، درماندگی و کار و تلاش پایین بودن عزت نفس، ناامیدی و ترس
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سخی است که همرنگی پا1اضطراب از ان جمله اندی گریز از دایمی برا

الزام های شخصیتی فرد به فشارهای محیطی، نیازهای روانی، عاطفی و

در همرنگی هویت دیگران جایگزین هویت شخص می  خود می دهد.

)  .شود و یا منفعلانه در معرض افکار و اعمال دیگران قرار می گیرد

 ( 153و33و116:  7837لطفی ، 

دن و نادیده گرفتن توانایی ها و قوای طبیعی خود آدمی و غفلت نمو 

جستجو یا یافتن آن ها در بیرون از خویشتن خویش ، به شکلگیری 

در این حالت  1و برقراری امنیت کاذب می انجامد سویگیری نابارورانه

ممکن است خود را در اشکال گونه گونی از نزدیکی به دیگران وابسته 

ریزد. به نظر فروم کناره گیری غیر فعال به بی سازد ویا از ان ها بگ

، فرد عت منجر می شود در این نوع رابطهتفاوتی و همگون شدن با جما

به بیگانگی انسان از طبیعت و  ؛همانی می شود که دیگران می خواهند

فعل پذیر شدن او در برابر  اصلی خود و نا انسان گونه شدن انسان یا

ی آن هم چیزی نیست جز کاهش  انجامد،ثمرهشرایط محیطی می

، انسان سالم به تک ساختیانسان چند بعدی و پیچیده به موجودی 

و  857: 7837انسانی ساختی شده .)تنهایی؛نی پویا به ناسالم و انسا

853) 

والتر بجت می گوید: نخست به علت فراوانی و تکرار موقعیتی، مدلی 

ان به این مدل و نیز به وجود می آید سپس بر اثر توجه مداوم و فراو

ضرورتی که ایجاب می کند همه ی افراد البته به جز با اراده ترین آنان 

از آنچه در برابر چشمانشان می گذرد تبعیت کنند و چیزی شوند که 

 58و  55: 7817جامعه از آنان انتظار دارد. )گوردون دبلیو و ادواردای، 

 ) 

عامل شخص و محیط  طبق نظریه ی میدانی لوین رفتار تابعی از ت

فلورانس کلوکهون پس از بررسی تاثیر (  71: 7835است. )کریمی، 

فرهنگ در ابراز رویکردهای ارزشی به این نتیجه رسید که هر فرهنگ، 

ز طریق ساختارهای فعالیت اجتماعی تلاش می کند آن را در افرادش ا

ریشه دار کند. طرفداران فرضیه ی یادگیری اجتماعی معتقدند که 

کودک وجدان یا مجموعه ی معیارهای درونی را فرا می گیرد. باندورا و  

والترز بر اهمیت یادگیری از خلال الگوی اجتماعی و تقلید و آموزش از 

 ( 33و  711و  773: 7813شین تاکید دارند. ) خلیفه، طریق جان

باندورا روند یادگیری از طریق مشاهده را به چهار روند فرعی تقسیم 

کرده است که شامل فرآیندهای توجه کردن، حفظ کردن، تولید کردن 

و فرآیندهای انگیزشی است. این چهار روند فرعی آموزش از طیق 

جتماعی مطلوب مرتبط است. مثلاً روند مشاهده، کاملاً با رفتارهای ا

توجه کردن هنگامی مطرح می شود که الگوها دارای خصلتی باشند که 

بتوانند بر میزان توجه معطوف شده به خودشان بیفزایند، الگوهای 

توانمند بیش از دیگران قادرند در القای رفتارهای اجتماعی مطلوب 

های حفظ و نگهداری ( روند38-715:  7317موثر باشند. ) گروسک، 

به نظام شناسایی تصویری اشاره دارد. مثلاً ارزش های اجتماعی 

هنگامی که در حافظه فعال می شوند، ممکن است منجر به بروز و 

رفتارهای اجتماعی مطلوب گردند به عبارتی در صورتی که به وسیله ی 

: 7333تکرار در ذهن  از قبل فعال شده باشند ) ماکرا و جانستون، 

( فرآیندهای انگیزشی نیز حائز اهمیت هستند، چون انسان 571-511

ها به پیامدهای رفتار خود اهمیت می دهند. این پیامدها ممکن است 

از یک طرف پاداش های ملموس و آشکار تائید اجتماعی باشند و از 

طرفی دیگر باعث تقویت و استحکام ارزش های فرد بشود) روزنهان، 

نظریه ی درماندگی اکتسابی سلیگمان افراد  ( طبق768-757: 7311

زمانی ناامید می شوند که تصور کنند فعالیت هایشان از نظر پیامد 

 ( 73: 7833تفاوتی ندارد ) امیری، 

نویمان چنین فرض می کند که  -نوئل« مارپیچ سکوت»نظریه ی 

مردم به منظور پرهیز از انزوای اجتماعی عقایدی را که تصور می کنند 

 ( 155: 7813پسند است ابراز می کنند. ) هالندر و همکاران، عامه

نشان می دهند که رفتارهای ما به عوامل موقعیتی « اش»یافته های 

حساس اند. بی تردید ما به دلایلی با رفتار دیگران هم نوا می شویم. 

گاهی خود را در موقعیتی مبهم می یابیم که نمی دانیم چگونه رفتار 

ورت به دیگران نگاه می کنیم که دیگران چه می کنند کنیم، در این ص

این نوع هم نوایی به نام نفوذ اجتماعی اطلاعاتی معروف است.و در 

مواقع دیگر، صرفاً می خواهیم توسط گروه پذیرفته شویم و خود را با 

جتماعی هنجاری شرایط آن تطیبق بدهیم این نوع هم نوایی به نفوذ  ا

(فستینگر معتقد 535-7836:531گران،و دیموسوم است. )اسمیت 

است که وقتی نمی دانیم چه چیزی از ما انتظار می رود، قبل از این 

که راجع به چگونگی عمل خود تصمیم بگیریم به نظرات و اعمال 

 ( 158: 7837مردمی که شبیه ما هستند توجه می کنیم. )لطفی، 

از  دورکیم با گسترش تخصصی شدن، افراد بیش از پیشاز نظر 

یکدیگر جدا می شوند ارزش ها و منافع تغییر می کنند، انسان امروزی 

سرانجام او را به انزوا و دیگر نمی تواند همسایه اش را درک کند، 

( 7311( در دوران اخیر، میلگرام ) 755: 7831دیلینی؛خواهد کشاند. )

معتقد است، ساکنین شهرهای بزرگ، به دلیل کثرت، فشردگی ، تراکم 

همگونی، به طور مرتب به وسیله ی محرک های بی شماری، و نا

بمباران می شوند. در نتیجه تلاش می کنند خودشان را از اضافه بار 

بیشتر، رها سازند. همین امر باعث می شود آنان نسبت به اطراف  خود 

 (  31: 7833و گرفتاری های دیگران بی اعتنا شوند. )احمدی، 

 

  هزینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی -3
انگیزشی می  نظریه هایی که به این مبحث مرتبط است نظریه های

باشند این نظریه ها بر عوامل انگیزشی که رفتار  انسان را هدایت می 

کنند تمرکز دارد و مردم بر مبنای آنچه با انجام یک رفتار به دست می 

نظریه ی انتظار عمل می زنند.دست می دهند دست به آورند یا از 

عامل انجام می ها برمبنای دوارزش  ادوارز اظهار می دارد که تصمیم 

میم های مختلف اجتماعی ب( احتمال الف( ارزش بازده های تصگیرند:

: 7835) کریمی، حصول هر بازده بر اثر گرفتن یک تصمیم احتمالی 

51) 
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که رابطه ی تبادلی، ، افراد مادام براساس نظریه ی مبادله ی هومنز

پاداش برای آنان به همراه آورد، یا اگر رها کردن آن رابطه برای آنان 

پرهزینه باشد، آن را حفظ می کنند. هومنز نظریه ی  رفتار عقلانی را 

بر محور این فرض به وجود آورد که افراد برای افزودن بر پاداش ها و 

: 7833یلینی، د) کاستن از هزینه های شان کاری را انجام دهند. 

( رابرت دال نیز مطرح می کند که فرد موقعی در امری 515 -515

مشارکت می کند که پاداش های حاصله از مشارکت برای وی از ارزش 

 ( 786: 7836، شکوریدار باشد ) ربالایی برخو

حقوق  رفتار نوع دوستانه ) کمک به افراد تحت ظلم برای احقاق

ارکتی یا اجتماعی است که آیزن و مال شده شان( یک کنش مشیاپ

فیش بین در نظریه ی کنش مدلل اینگونه آن را تبیین می کنند: 

رفتارها در پی زنجیره ای از عوامل به وجود می آیند و حلقه ی ماقبل 

بروز رفتار، قصد و نیت برای انجام آن است. نیات تابعی از گرایش به 

ه متشکل از دو بخش این نظری.عناصرسوی رفتار و هنجار ذهنی است

شخصی و اجتماعی است. عنصر شخصی گرایش فرد است که خود 

تحت تاثیر دو متغیر انتظار فایده و ارزیابی است. بخش اجتماعی شامل 

هنجار ذهنی و بیانگر نفوذ و فشار اجتماعی است و متاثر از دو متغیر 

انتظارات انتظار دیگران به ویژه  دیگران مهم و نیز انگیزه یا پیروی از 

می  ءدیگران است این افراد یا گروه ها نقش الگو را برای رفتار افراد ایفا

 ( 785-786کنند. ) همان: 

همنوایی کردن با گروه یکی از جنبه های جالب رفتار اجتماعی 

است. به نظر می رسد که جامعه ها و گروه ها همواره سعی در همنوا و 

رآً این جوامع و گروه ها به افراد همرنگ کردن افراد با خود دارند. ظاه

ناهمنوا چندان روی خوش نشان نمی دهند و به صورت های گوناگون 

از قبیل طرد و منزوی کردن، ندادن امتیازات یا حقوق اجتماعی و حتی 

 (7331تنبیه مستقیم با افراد ناهمنوا روبه رو می شوند )لواین، 

به نظر آلبرت بندورا طیف وسیعی از رفتارهای انسانی از طریق 

ارزیابی فرد از خود صورت می گیرد که به شکل رضایت یا  نارضایتی از 

خود ظهور می کند به این ترتیب مرحله ی نهایی در تنظیم رفتار فرد 

( 773: 7833توسط خود او براساس نتایج انجام می گیرد. ) شاملو، 

ارزیابی نتایج رفتار مدنظر قرار دهیم نوع عقلانیتی است آنچه باید در 

که فرد رفتارش را بر آن اساس تنظیم می کند. از نظر وبر عقلانیت 

عملی هر شیوه ای از زندگی است که فرد در آن اعمال دنیوی و 

تاثیرات آن ها بر خود را ارزیابی می کند و عقلانیت نظری به فرد امکان 

را می دهد و عقلانیت جوهری مبتنی بر نظام جستجوی معنای زندگی 

ارزشی است که در آن رفتارهای فردی محدود شده اند و عقلانیت 

صوری که در آن روش ها را قواعد، قوانین و دستورالعمل های جهان 

شمول تعیین می کنند. یکی از مهم ترین ایده های وبر درباره ی کنش 

ر در مسیر تاریخ به طور اجتماعی این است که از نظر او رفتار بش

-113: 7833) دیلینی، .استینده ای به عقلانیت صوری گراییده فزا

116 ) 

 

  اعتقادات واخلاقیات-4

تحقیقات نشان می دهد که رشد اخلاقی افراد با رفتارهایی که آنان 

)مختاری پور و .از خود نشان می دهند رابطه ی مستقیم دارد

ی کند که ایمان یکی از قوایی است ویلیام جیمز بیان م( 7833سیادت،

ن در حکم سقوط بشر آن زندگی می کند ونبودن آکه بشر به کمک 

( از نظردورکیم نیز دین  38، 7833است )کشاورز،شاه نظری ،کلانتری ،

از عوامل ایجاد همبستگی و کسب هویت افراد در جامعه است و موجب 

اعضای  ی  همهتقویت اخلاقیات و هنجارهای اجتماعی می شود که 

 ( 758، 7833جامعه به ان معتقدند )دیلینی ،

 رورفروم بیش از هر چیز سلامت جامعه را در گرو سوی گیری با

ولیت مشترک وهمبستگی میان ئسالم مسی جامعه  .ن می داندآمردم 

نان را به سوی برقراری رابطه ای بر پایه ی آ انسان ها را افزایش داده و

،  7837)تنهایی ، .سازمان یافته سوق می دهدعشق و محبت و همدلی 

را به کار « مسئولیت مشترک»صد سال پیش دورکیم واژه ی  (856

می جامعه  اعث انسجامبمی برد تا به تشریح نیروهایی بپردازد که 

مهمی برای رفتارهای  ی ولیت ،پیش زمینهئاحساس مسگردند 

سانی تنها انتظار می رود تمایل به کمک ر. اجتماعی مطلوب است

الگوی . یدکه حس همدلی و دلسوزی غالب می شودآهنگامی به وجود 

که بعدها  ولیتئرفتار توام با کمک رسانی مبتنی بر نسبت دادن مس

گسترش یافت و به صورت نظریه ی رفتار اجتماعی مبتنی بر مسئولیت 

علایق به  ی مشترکی که بر پایه مسئولیت (  1117مد )واینر،در آ

. در چنین شرایطی توار است با تعالی فردی مرتبط استدیگران اس

گرایشات فردی تقریباً نادیده گرفته می شود و انجام تعهدات اخلاقی 

احساس  (  77-58:  7333مورد تاکید قرار می گیرد. ) بایرتز، 

ارزش هایی استوار ی مشترک با افراد تحت ستم بر پایه  مسئولیت 

 1117. ) مونتادا، احساس تعهد می کندنها آاست که شخص نسبت به 

:31-65) 

برخی نظریه پردازان در تبیین رفتارهای نوع دوستانه به نقش  

و معتقدند ،رفتارهای نوع د نهنجارهای اجتماعی اشاره می کن

انصاف و میزان درونی سازی هنجارهای تقابل،ریشه در دوستانه،

ک هنجار اجتماعی و تقابل را یلوین گولدنر آ.اجتماعی دارد مسئولیت 

نوع دوستی جهانی می داند که می تواند بر انگیزاننده ی  ی یک قاعده

،بازپس باشد براساس این هنجار،باید محبت های دیگران را با محبت

ن باید در یک رابطه آاست که بر اساس  قاعده ای هنجارانصاف،. دهیم

ر قالب د.نچه هزینه کردیم منفعت کسب کنیمآ، برابر با اجتماعیی 

اما منفعت کسانی که برای جامعه زحمت کشیده اند این هنجار به

مناسب دریافت نکرده اند کمک می کنیم و به کسانی که خودشان 

مسئولیت 1فتاری خودشان هستند کمک نمی کنیمول گرئمس

باید به افرادی که نیازمند هنجاری است که بر اساس ان اجتماعی ،

ون هیچ چشم د، بما وابسته اند سانی که به کمک، خصوصا کهستند

یم در بررسی خود کشی نوع نخستین بار دورک داشتی،کمک کرد.
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هنجار بر خلاف  این .اجتماعی تاکید نمود مسئولیت بر نقش دوستانه،

پاداش –انصاف که در برگیرنده ی تحلیل هزینه هنجارهای تقابل و

: 7833)احمدی ، ناب می باشد. ، برانگیزاننده ی نوع دوستیهستند

37-31 ) 

کمک رسانی و رفتار نوع دوستانه یک ارزش نمادین تلقی می شود و 

از ان جا که نوع دوستی به عنوان منبعی برای اتکاء مردم در جامعه به 

ارزش های نیکو  1د، بالنفسه یک ارزش اجتماعی استشمار می رو

ت را فخواهانه بنیان های رفتاری را شکل می دهند که دوستی و ال

شهروند به نوبه ی خود وظیفه ای  1میان شهروندان تقویت می کند

دینی اخلاقی احساس می کند و متعهد به ارتقاء خیر مشترک )همگانی 

. ( است ، بدین ترتیب کل روابط اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد

این نوع دوستی ها بعد عاطفی مورد نیاز را برای تشکیل هویت های 

ت می کند که به نوبه ی خود زمینه ی گسترش رفتارهای جمعی تقوی

منافع عام است و نه مبتنی بر انسان گرایانه می شود که مبتنی بر 

 (785: 7836. )شکوری، ل های درون گروهیتشک

اخلاقی مستلزم تلاش فکری خلاقانه و از نظر مید،حل کردن مسایل 

قاعدتا  1ست ا صارزش های مرتبط با موقعیتی مشخ ی  توجه به همه

ن ها آمسایل اخلاقی با کند و کاو در ارزش هایی که افراد متفاوت به 

( بوربا دراین  113-113، 7833یلینی ،د) 1معتقدند حل می شوند

 آن زمینه به هوش اخلاقی اشاره می کند و هفت اصل مورد نیاز را برای

 دردی،هوشیاری،خودکنترلی،توجههم:مطرح می کند که عبارتند

 ،مهربانی،صبروبردباری،انصاف.مواحترا

 (  33-717: 7833،تد)مختاری پور و سیا

ی بدون قید و شرط ، همکاری و همبستگزادیآمیل به به نظر فروم 

، همگی از جمله سائقه ها یا ابل، برادری و احترام متق، عشق به همنوع

در صورت پیروز شدن  دمی است کهآکشش های بخش الهی طبیعت 

، بنیان سلامت و منش اجتماعیبرهنجارهاوانتظارات جامعه یاهمان 

زمانی که منش اجتماعی بر رفتار انسانی  .امل انسان را پی می افکندکت

ی بر عشق و چیره باشد و خرد توانایی برقراری روابطی مبتن

ه ، زمانی است کزادی و استقلال فردی نداشته باشدآ، همدلی،احترام

شده و بخش حیوانی او انسان از بخش طبیعی یا الهی خویش جدا 

. اودیگر نه خود را دوست دارد و نه دیگران را 1فعال می شود

ش اجتماعی استوار شده و انسان منجاست که روابط او بر پایه ی دراین

 (855-853: 7837)تنهائی ، . از انسانیت خود تهی می گردد

 

 مع بندیج
با اخلاقیات و ظلم ستیزی طبق بررسی های انجام شده عوامل مؤثر بر 

و میزان حضور در اعتقادات پیوسته بوده و نهادهای فرهنگی در کسب آن 

 فرهنگ واقعی حق بسیار مؤثر می باشند.

مانطور که اشاره شد انسان موجودی است دوگانه، بخشی الهی و بخشی ه

یزان درونی سازی اعتقادات و یا میزان و کنش های هر فرد بنا به م؛حیوانی

)از  یا منفی)ظلم ستیزی(نزدیک شدن به فطرت اصلی خود در جهت مثبت 

 در نوسان است. خودبیگانگی(

 

  منابع

ه ی اجتماعی و ررسی نوع دوستی در روابط روزمراحمدی،سیروس.ب[7]

 1،7833، شماره ی عوامل موثر بر آن،مجله جامعه شناسی ایران، دوره ی دهم

هیلگاردو اتکینسون، ادواردودیگران.زمینه روانشناسی اسمیت،[1]

 7836،پنشرگ

چاپ داغی،ترجمه مهدی قراچه اعتراض،روانشناسی  جی.اسمیت،مانوئل [8]

 7831،دهم، تهران: درسا

نشر روانشناسی کاربردی برای همه،مصطفایی.مجتبی امیری،محمد،[5]

 7833،بادآنجف آزاد اسلامی واحد دانشگاه 

حسین ابوالحسن. بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه تنهائی،[5]

 7837،تهران: علم ،شناسی در مدرنیته درگذار

عبداللطیف محمد. بررسی روان شناختی تحول ارزش ها، ترجمه خلیفه،[6]

 7813،حسین سیدی، مشهد: شرکت به نشر

هرنگ صدیقی ترجمه ب،نظریه های کلاسیک جامعه شناسیدیلینی،تیم.[1]

 7833،تهران: نشرنیطلوعی،چاپ سوم، دو وحی

بررسی نظری و تجربی کنش های نوع دوستانه، سیاست .علیشکوری،[3]

 7836،داخلی،سال اول،شماره دوم

روان شناسی اجتماعی، چاپ پانزدهم، تهران: نشر کریمی،یوسف.[3]

  7835،ارسباران

بین ویژگی  ی کلانتری. رابطهنظری و مهرداد کشاورز،امیر؛مهدی شاه [71]

 -علمیی های شخصیتی با عمل به باورهای دینی در دانشجویان، دو فصلنامه 
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