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 مقدمه 

گـذار بـوده ایران و ایرانی هم تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی بوده و هم اقوام و ملل دیگر بـر آن تـأثیر 

ر گذر تاریخ و د، ایرانی را چنین پرورش داده که در طول نین شرایط سیاسی و دینی در ایران. همچاست

. اما آنچه گی کندهای اخالقی متعددی را فرا گیرد و با این خلق و خوی زند، خصلتاز حوادا گوناگون

باشد که موجب نابسـامانی هـای برخی معایب اخالقی ایرانیان میپژوهش مورد توجه است،  که در این

ی ایرانیان همچـون ای منفه. خصلتهمچنین عقب ماندگی ایران شده استی ایرانی و اجتماعی جامعه

ه بـا گریزی که در گذشته نیز برخی از سیاحان اروپـایی در رابطـ، چاپلوسی و قانوندروغگویی، حسادت

اغلـب پژوهشـگران عـواملی  گردد.در جامعه کنونی ایران همچنان مشاهده میایرانیان به کار برده اند، 

و نفوذ استعمار و عللی از این دست ، یورش تیمور ی اعراب ، هجوم ترکان، غارت مغوالنهمچون حمله

، سیاسـت ش از هر اقدامی نزد جامعـه شناسـاناما شاید پی یشرفت و توسعه ایران برشمرده اند،را مانع پ

لقیـات ، ضـرورت پـرداختن بـه خهـامداران و عالقه مندان به نجات ملت ایران از تمام عقـب مانـدگی

ران و ایرانی نقـش هر عامل دیگری در عقب ماندگی ای زیرا خلق و خوی ایرانیان بیش از ایرانیان باشد؛

، تیموریـان و بایـد فرامـوش کـرد کـه اعـراب مسـلمان، ترکـان، مغـوالندر این میان نداشته و دارد. 

در ؛ اما تنهـا ایـران اسـت کـه دگونه خساراتی را به بار آوردن های دیگر نیز ایناستعمارگران در سرزمین

باشد ایـن اسـت کـه خور تأمل و قابل مالحظه می در واقع آنچه که در چنین وضعیتی باقی مانده است.

از  .ی این فرهنگ بوده اندها ساختهها در ایران نبوده ، بلکه اکثر حکومتی حکومتاین فرهنگ ساخته

، نیاز است تا به واکاوی خلق و خوی فردی و القی ایرانیانهای اخاین رو با مد نظر قرار دادن نابسامانی

معایب اخالقـی ایرانیـان در دو بخـش اخـالق ای گردد. در همین راستا عی مردم ایران توجه ویژهمااجت

 گیرد.ی و تجزیه و تحلیل قرار میفردی و خانوادگی و اخالق اجتماعی مورد بررس

ی هستند؟ افزون بر ایـن های اخالق: ایرانیان دچار چه نابسامانیال محوری این مقاله عبارت است ازسو

های اخالقی ایرانیان چه پیامدها و : نابسامانیت فرعی نیز به این صورت مطرح است، سواالل اصلیسوا

ی ایرانـی در روابـط ملـت و دولـت چـه تـأثیراتی های اخالقی جامعهتبعاتی در خانواده دارد؟ نابسامانی

لب ایرانیان دچار : اغی اصلی به این شرح است، فرضیهدر پاسخ به سوال اصلی این مقاله گذاشته است؟

. دیگـر گریـزی هسـتنداخالقی قابل تأمل مانند دروغگویی، حسادت، چاپلوسـی و قـانونبرخی معایب 

توان با این فرضیات پیگیری کرد و در طی پژوهش به پاسـخ مناسـب سواالت فرعی این تحقیق را می

 خانوادگی شـده و ادامـههای فردی اغلب ایرانیان موجب اختالفات . بسیاری از خصلتها دست یافتآن
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هـای رفتـاری برخـی از ویژگـی مینه ساز جدایی و طالق بـوده اسـت.ها زاین روند در برخی از خانواده

تجـاوز در  توان به قانون گریزی و میل بهایرانیان در جامعه موجب تنش میان ملت و دولت بوده که می

 حریم قانون اشاره کرد. 

تحلیلـی بـه نگـارش در آمـده و  -ی توصـیفیباشد که به شیوهمی این نوشتار از جمله تحقیقات نظری

پـس از گـردآوری آوری شـده اسـت. میـدانی جمـع -ای اطالعات مربو  به آن به صـورت کتابخانـه

، هـای فـردی و اجتمـاعی ایرانیـانی ایران و خصـلتاطالعات پیرامون نابسامانی های اخالقی جامعه

ن است در موسسات پژوهشـی و نتایج این تحقیق ممکگردد. اه مینگارش مقاله با تجزیه و تحلیل همر

، ادارات ارشاد و معلمین مدارس کاربرد داشته باشد های تاریخ و جامعه شناسی، گروههاآموزشی، دانشگاه

، کمبـود منـابع مـرتبط بـا ها قرار بگیرد. یکی از مشکالت چشمگیر ایـن تحقیـقی آنورد استفادهو م

، رعایت احتیا  در نوشتار به سـبب آنکـه خـود نیـز در میـان است. عالوه بر این موضوع مورد پژوهش

ی ی همـهاین نوشتار نـه در بـر گیرنـدهینم به سختی کار افزوده است. کمردمان این جامعه زندگی می

ه بلکـی نقدها، ی ایرانی است و نه در صدد بیان همههای اخالقی جامعهها در رابطه با نابسامانیگفتنی

 برای گفت و گو و باز اندیشی است.فتح بابی 

 اخالق فردی و خانوادگی

. این در حالی است نیان دروغگویی و یاوه پنداری استهای ناپسند اغلب ایرابدون تردید یکی از خصلت

هـای انسـانی ترین ویژگـی، راستگویی از مهمرونق آیین زرتشت در ایرانکه در عهد باستان و در زمان 

ی اصلی کیش زرتشت بـوده ؛ سه توصیهشد. چنانکه گفتار راست، کردار راست و اندیشه راستتلقی می

هـای توان ریشهگردد و میهای دورتر نیز بر میی این باورهای اخالقی در ایران به زمانو حتی پیشینه

د از ایـن امـا نبایـ .(33: 9313های دیگر هم جست و جوی نمود)مصطفوی، دینی این تعالیم را در آیین

؛ زیـرا در ، نشان از فقدان این صـفات در جامعـه داردکه بیان مکرر چنین تعالیم اخالقینکته غافل شد 

دیگر نیازی به ایـن ی پاکی داشته باشند، ، سخن راست بگویند و اَعمال نیکو و اندیشهجوامعی که همه

د رهبران دینـی آیـین زرتشـت در تر اینکه خوهمه پند و اندرز از سوی رهبران دینی نیست و از آن تلخ

؛ دیگر بـه اوضـاع ه این ارکان اخالقی پایبند بودند، چنانچه خود بگری عهد ساسانی اوج قدرت زرتشتی

تـوان بـرای حضـور . مـیشـدند، دچار نمیدنابسامانی که بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران ایجاد ش

در بیسـتون اشـاره کـرد کـه در آن ی داریوش کبیر ی دروغ و دروغگویی میان ایرانیان به کتیبهدیرینه
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خواهد که این سرزمین را از جنـگ، خشکسـالی و دروغ محافظـت شاهنشاه هخامنشی از اهورامزدا می

اما همواره ایران و ایرانی با هر یك از این سه مورد به حیات خود ادامـه داده و  .(53: 9381کند)شعبانی، 

 .این معضالت در سرزمین ایران دارددعای داریوش نیز نشان از وجود 

هایی است کـه ریشـه در تـاریخ دارد و همچنـان از ایـران دروغگویی نزد اغلب ایرانیان یکی از خصلت

رخت بر نبسته و در گفتار بسیاری از ایرانیان دروغ و در عمل بیشماری از آنان ریا وجود دارد . هـر چنـد 

سند معرفی شده اما این در حالی است که برخـی از روایـات دروغگویی در تعالیم اسالمی نیز زشت و ناپ

کنـد ! در حـدیثی از پیـامبر اسـالم باشد که مسلمان را به دروغگویی ترقیب میمیای اسالمی به گونه

دروغ گوید کـه  : نخست اینکه مرد در جنگر فرزند آدم ثبت شود مگر سه دروغها بی دروغهمه»آمده 

؛ سـوم اینکـه مـرد بـا دو زن دروغ گوید تا او را خشنود کندینکه مرد به ؛ دوم اجنگ خدعه کردن است

در این باره باید توجه داشت که بـرای  .(333: 9385شیروانی، «)س دروغ گوید تا میانشان اصالح دهدک

دروغگویی در زمان جنگ شاید انسان بتواند خود را راضی کند که دیگر جنـگ اسـت و جنـگ هـم بـا 

کند به هر طریقی کـه شـده پیـروز ، وسیله را توجیه میبا شعار غیر اخالقی هدفندارد و  کسی شوخی

. همچنـین بـرای صـلح و آشـتی میـان دو فـرد از تی به دروغ و حقه نیز متوسل گـرددجنگ باشد و ح

استی برای خشنود نمودن زن اما به ربتواند اندو توجیهی داشته باشد. دروغگویی یاری جستن نیز شاید 

ی باشد که در این میان فقط به مرد است کـه اجـازهتوان دروغ گفت؟! تأمل برانگیز میا می، آی)همسر(

ی دروغگویی نداشـته و نـدارد و ، زن اجازهنیت خشنود سازی همدروغگویی داده شده و حتی به همین 

است که ی دیگر این ی قابل مالحظه. نکتهتواند به بانوی خویش دروغ بگویدتنها این مرد است که می

ده هـیچ گنـاهی هـم بـه ، طبق روایت ذکر شـبه همسرش به قصد خشنود نمودن وی دروغگویی مرد

ز ایرانیان کـه از در این میان یکی دیگر از عوامل ترویج کتمان حقیقت در میان برخی ا !حساب نمی آید

ئله فقهی تقیـه ، اِعمال مسی اثنی عشری هستند، اکثریت آنان مسلمان پیرو شیعهدوران صفویه تاکنون

است و آن از این قرار است که هرگاه فرد شیعه امامیه احساس خطر برای خود و یا سایر هـم مـذهبان 

یعیان دوازده امـامی را خویش نمود و آن خطر را در حدی دانست که ممکن است جان خود و یا دیگر ش

. این اصل فقهی برگرفتـه یدتهدید کند، بر وی واجب است که تقیه کند؛ یعنی مذهب خود را کتمان نما

، 916 - (96)، نحـل 78 - (3): آل عمران های قرآنی است)برای آگاهی بیشتر رو قرآن کریماز آموزه

بـن حسـین بـه تقیه که در لغت به معنای محافظت از خویش است در زمان علـی  .(78 - (41)مؤمن 

شایان ذکـر  .(935: 9381مدی، های سیاسی تشیع حیات یافت)احدیشه، در انعلت اختناق فضای حاکم
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ها نیز در ایام تهدید ، در تاریخ اسالم تنها منحصر به شیعه نبوده و سایر نحلهاست که این بینش سیاسی

( به عبارتی دیگر، تقیه محصـول 319: 9381رفتار محتاطانه متوسل شده اند)عنایت،  امنی به همینو نا

: 9314کاتوزیـان، )همایونی حکومت به وجود آمده استتبدادامنی اجتماعی است که در اثر ماهیت اسنا

ست بـه حیـات نکته قابل تأمل و مورد مالحظه این است که این تفکر سیاسی در کوتاه مدت توان .(71

ی جنگاوری و حق طلبـی کاسـت و اغلـب بـا تقیـه ، اما در دراز مدت از روحیهاقلیت تشیع کمك نماید

از اعتـراض بـه  فکران خـویش بسـنده کردنـد وماندن خود و هم ، تنها به زندهنمودن و کتمان حقیقت

، توجیه فقهی تقیه های خود. این امر در ادامه موجب شد تا برخی برای دروغگوییفضای حاکم کاهیدند

. احـادیثی کـه کننـدبرخی روایـات نیـز اسـتناد مـی را آورده و از این غم انگیزتر اینکه برای کار خود به

توان به این حدیث که از پیـامبر نقـل شـده . میدروغگویی در جامعه دامن زده است ناخواسته به ترویج

شـیروانی، «)است فسـاد انگیـز بیـزار اسـتخداوند دروغ مصلحت آمیز را دوست دارد و از ر» :اشاره کرد

در واقـع مصلحت نیسـت. ، اما هیچ دروغی بیبرخی از گفتار راست فتنه انگیزندبه راستی  .(977: 9385

مصلحت آمیز ایـراد و باور به اینکه دروغ کند. ی دروغگویی را فراهم مین مصلحت است که زمینههمی

در حـدیثی دیگـر از  همچنـینغ و دروغگویی در جامعه شده اسـت. موجب رشد و نمو درو گناهی ندارد

. (336: 9385شـیروانی، «)مسلمان را سود دهد ، مگر دروغی کهدروغ همه اش گناه است»پیامبر آمده: 

هـای خـود بـه رایج بودن دروغ در میان اغلب ایرانیان از نگاه سیاحان نیز پنهـان نمانـده و در سـفرنامه

، بیماری و عیب ملی ایرانیان اسـت و سـوگند دروغ»ها اشاره شده است. دروغگو بودن بسیاری از ایرانی

باشد و با کـذب و دغـل . به راستی اگر سخن حقیقت (753: 9354موریه، «)تشاهد بزرگ این مدعا اس

به جان تو، به جـان »برای واقعی جلوه دادن آن نیست.  های پی در پی؛ نیازی به قسمدر نیامیخته گردد

ن، بـه ، بـه قـرآخودم، به مرگ بچه ام، به مرگ تو، به ارواح خاو پدرم، به این نان و نمك، به پیغمبـر

هــای ایشــان طالحات رایــج در ســوگند، بــه خــدا و... از جملــه اصــچهــارده معصــوم، بــه ائمــه اطهــار

بـا  بـا های سیاحان دیگر نیز به چنین مـواردی در ارتنوشتهتوان در می .(34: 9331جوانبخت، «)است

، به راستگویی چنـدان کندای را مؤکد ادا میایرانی با وجود اینکه  هر جمله»اغلب ایرانیان دست یافت. 

 .(91: 9368پوالو، «)کندمیز  قلمداد میپایبند نیست و هر دروغ و دغلی را مصلحت آ

اعتمادی در میان ایرانیان نسبت بـه یکـدیگر شـده و ی ایرانی موجب بیگسترش دروغگویی در جامعه

رسـام آور . آمارهـای سه همراه داشته اسـتهای ایرانی تبعات منفی بسیاری را بحتی این امر در خانواده

های رسمی و هیچ آماری در ارتبا  بـا طـالق اند به طالق، تنها معطوف شدهمربو  به طالق در ایران
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هـای تـوان یکـی از معیارهـای ناهنجـاری. طالق خاموش را میخاموش در ایران صورت نگرفته است

، با این تفاوت کـه ع طالق همان جدایی زن و مرد استاین نوعی در جوامع در حال گذار دانست. اجتما

دگی بـه ایـن . به عبارتی زنهیچ تعهدی نسبت به یکدیگر ندارندولی ؛ کنندآنان در یك خانه زندگی می

گوینـد. بـه معنـی ، طالق پنهان و یا به بیان دیگر طالق عاطفی نیـز مـیشکل که جز طالق خاموش

شـك یکـی از بـی .(973: 9314باشد)سـتوده، میی و عالقه متقابل ، بدون همدلزندگی زیر یك سقف

هـای رسـمی در ایـران ی ایرانی که به مراتب از طـالقها در جامعهقعوامل مهم در رشد این نوع طال

باشد که همسران پی در پی از یکدیگر شنیده هایی میاعتمادی هایی است که در اثر دروغبی بیشتر اند.

مانی های اجتماعی در ایران شده، های اخالقی اغلب ایرانیان که منجر به نابسایکی دیگر از خصلتاند. 

از پیشرفت دیگران نـه تنهـا خیلـی خوشـحال »باشد و این در حالی است که حسدورزی می حسادت و

در  .(991: 9388، نراقی«)دهدشویم بلکه در بسیاری از مواقع حالت حزن و اندوه نیز به ما دست مینمی

لی همچـون ؛ عـوامارزش جلوه دادن موفقیت دیگـرانبرای کمرنگ نمودن و بی معموالًچنین مواردی 

، از بستگان و یا دوستان در یـك سـال. به عنوان مثال اگر دو نفر شماریمبر میانس و پارتی بازی را ش

کنـد ، دیگری در مورد قبولی او سعی میها قبول شودهر دو در آزمون کنکور شرکت کنند و یکی از آن

ن ننـد در آزمـودا. این در حالی است که همگان میی خوش شانسی جلوه دهدتا موفقیت وی را نتیجه

کنند. حدالمقدور از پاسخ به سواالت به طور اتفاقی خودداری میکنکور به علت داشتن نمره منفی، افراد 

دهند و اکثر ایرانیان های استخدامی پذیرفته شده اند نیز انجام میاین امر را برای کسانی که در مصاحبه

ر استخدام شده اند را به پارتی بازی متهم های خصوصی معتباشخاصی که در ادارات دولتی و یا شرکت

، مـدام ییممان را معطوف به علت ناکامی خود نمای تمرکز و تالشهمهکنند. بنابراین به جای اینکه می

ز صـفات های دیگرانیم و این ریشه در حسادت و حسدورزی دارد که امشغولِ بی ارزش نمودنِ پیروزی

   .ناپسند اغلب ایرانیان است

ای فردی ایرانیان در خانواده و سپس در مدرسه یا دانشگاه و محـیط کـار منجـر بـه مسـائل هحسادت

عینی و ذهنی تعریف کـرد توان تلفیقی از معیارهای مسئله اجتماعی را می»گردد: اجتماعی در ایران می

 هـای تـاریخی مختلـف پدیـد مـیهـای یـك جامعـه و در دوره، در بین افـراد و گـروههاجامعهکه در 

گیرنـد و بـه عنـوان هایی که جامعه را در سطح وسیع فـرا مـیدر واقع بحران .(76: 9314)ستوده، «آید

، پیامـدها و تبعـات های اجتماعی بـه همـراه داشـتهمعضل در یك فرایند تاریخی شکل گرفته و آسیب

ابسـامانی ی ایرانـی کـه در اثـر نیکی از مسائل اجتمـاعی جامعـه نفی زیادی به همراه خواهند داشت.م
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تر بـه آن بینـدازیم وقتی در سطح جامعه نگاهی وسیع»اخالقی پدید آمده، حسادت و حسدورزی است. 

ی گذارد کـه نکبـت آن همـه، تبعات بزرگ تر و وحشتناو تری از خود به جای میحسدورزیبینیم می

نوان غیرت نامیـده مـی آنچه که در میان مردان ایرانی به ع. (971: 9388نراقی، «)گیردجامعه را فرا می

ه اما برای آنکه از بار منفی حسدورزی بکاهنـد و بـ بت و نزدیکی زیادی با حسادت دارد.شود در واقع قرا

مـرد ایرانـی » هادند تا از زشتی آن کاسـته گـردد.به آن غیرت نام ن حسود بودن خود ارزش قائل شوند،

سـت کـه ( و این همان حسادت ا36: 9331جوانبخت، «)که کسی از احوال زن او جویا شودنمی پذیرد 

های ناموسی شهره انـد، ریشـه در هایی که به قتلقساوتدر واقع بسیاری از . نام غیرت بر او گذارده اند

، یعنی اینکه شما حـق داریـد بـا موسی یا قتل حیثیتی به زبان سادهقتل نا» حسادت و حسدورزی دارند.

وقت به عنوان یـك انسـان بـا  ث خانواده را بریزید و آن، خون هر یك از اعضای مؤنترین ظنّیکوچك

اننـد یـك قهرمـان تسـلیم قـانون ، خبر این قتل را به گوش همه برسـانید و بعـد خودتـان را مشرافت

اغلب در  ایت نفرت و سنگدلی همراه است،های ناموسی که معموالً با نهقتل .(56: 9313ستوده، «)کنید

بـه طـوری کـه هـر  گیـرد.میانوادگی بیشتری دارند انجام و وصلت خ که روابط خونی ایمیان خانواده

حوال زنان در ایران بدترین تعارفات آن است که انسان از سالمتی و ا»گردد. ای دشمن قلمداد میبیگانه

، بـد اخالقـی ی ایرانیتأمل برانگیز است که در جامعه .(53: 9363وویل، )در«و دختران کسی جویا شود

اعـم . »شـودمیی نشان از قدرت و هیبت مرد تصور شود و حتزن چندان عیبی تلقی نمی مرد نسبت به

ه کار ها بی آندربارهاندازه غیرت و رشك بی میل؛ در هر صورتی زنان خود باشند یا بیاز اینکه شیفته

  .(85: 9339اولیویه، «)برند

 اخالق اجتماعی

مردم آن جامعه دارد که تبدیل به رفتـار جمعـی شـده و رفتار اجتماعی هر ملتی ریشه در خلقیات فردی 

هـای ناپسـند . بدون تردید یکی از خصلتگذاردتبعات و پیامدهای گوناگونی در روابط ملت و دولت می

حکومت را درگیر گویی است که از سطوح پایین جامعه تا باالترین سطح اغلب ایرانیان چاپلوسی و تملق

ی و به عبـارتی چاپلوسـی طبع شاعری نیز ابزار مدیحه سرایی و ستایشگردر این میان خود کرده است. 

ای مثـل انگیـزه ها بـه هـراما اغلب آن ؛ی شعرا مدیحه سرای نبوده اندروشن است که همهشده است. 

گری و ، نفوذ میان طبقات باالی جامعه و... به ستایششهرت، به دست آوردن روزی، تقرّب نزد حاکمان

گویی میرزا علی اصـغر توان به تملقبرای نمونه می .(933: 9317اند)غفاری فرد، رداختهمدیحه سرایی پ
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همـراه و نـزد هـر سـه خان اتابك اشاره کرد که با سه پادشاه قاجار از پیش تا پس از انقالب مشروطه 

 شـاه ین شاه در حرم عبدالعظیم ترور شد، شعری را بـرای مظفرالـدینزمانی که ناصرالد صدر اعظم بود.

 :  مر خود را در انتظار تاج و تخت گذراند، فرستادکه بیشتر ع

 که دریا فرو رفت و گوهر برآمد                            چرا خون نگریم؟ چرا خوش نباشم؟                

 تثبیـت جایگـاه را بـه، تملق و چاپلوسی و در نهایت این تك بیت، خبر واقعه، پیام تسلیت، پیغام تبریك

گیری شود بلکه در این نوشتار بنای آن نیست که به شاعران خرده .(84 - 85: 9388همراه دارد)نراقی، 

بایسـت گویی را باید سرزنش نمود و میزیرا که تملق ،کارکرد شعر و شاعری در چاپلوسی مد نظر است

تأمـل و قابـل  درخـور. آنچـه کـه اندبه خاطر داشت که شاعران نیز برآمده از رویدادهای روزگار خویش

افسـوس کـرده و سرایی و چاپلوسی وادار میی ایرانی شاعر را هم به مدیحهجامعهمالحظه است اینکه 

ی تـاریخ ای به انـدازهگویی و چاپلوسی در ایران پیشینهتملق .ه همین روال استبکه همچنان نیز روند 

واره در از نگـاه سـیاحان پنهـان نمانـده و همـاین مرز و بوم دارد و این اخالق ناپسند اغلب مردم ایران 

گـوی شرمانه تملق. در واقع ایرانیان بیاند، ملت ایران را متملق خطاب نمودهخاطرات سفر خود به ایران

آنچـه کـه  .(743: 9343توانی ببُـری، ببـوس)ژوبر، : دستی را که نمیگویندزورگو هستند و همیشه می

این است که خصلت ناپسند ذکر شده نزد اغلب ایرانیـان بـه عـادت  باشدشگفت آور و توجه برانگیز می

؛ اما همچنـان بـه ایـن خلـق و شودنمیدیده و در برخی موارد از چاپلوسی، منفعتی نصیبشان تبدیل گر

عـی مـی دارنـد ولـو اینکـه هـیچ نف تملق و چاپلوسـی را دوسـت اصوالً». بنابراین دهندخوی ادامه می

با خدا  تقریباًها مین روحیه است که بعضی از سالطین ایران در نظر متملقین آنبر اثر هعایدشان نشود. 

کردنـد و آسـتان ها را با مریخ برابر می، آناینکه خودشان میل داشته باشند، اطرافیان برابر شدند و بدون

أمل اینکه در ی در خور تنکته .(83 - 88: تا، بیگوبینو«)دانستنداتاقشان را از هفت آسمان بزرگ تر می

گوی را مأدب و محترم مـی دانند و فرد تملقی ادب و ادای احترام میایران به اشتباه چاپلوسی را نشانه

ق با کسـی اسـت کـه ، یا حبه چشم آنان حق معنایی ندارد. حق با زور است»که . غم انگیزتر اینپندارند

، خیانت و پیمان شکنی به نظرشـان حق است. برای رسیدن به هدف، دو رویی یهمه پیروز شده و زور

شـان . پنهان کردن عقیده و خود را خالف واقـع ناخذه نیست و باید به کام دل رسیدقابل سرزنش و مؤ

ای از تعارفات ایرانیـان بخش عمده .(37 - 33: 9331جوانبخت، «)شوددادن هیچ جرمی محسوب نمی

ن نوکرم، چاکرم، مخلصم، غالمم، خانـه زادم، هایی همچو. واژههاستنیز برگرفته از منش چاپلوسی آن

. امـا شود، خاو زیر پا و سگ درگاهم و... در گفتار اغلب ایرانیان فراوان شنیده میدست بوسم، پا بوسم
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؛ ایـن در حـالی اسـت کـه از الفـاظی در مرز و بوم برده داری جایی نداشـتهبالند که در این به خود می

هنگام گفت و گو کلمات مؤدبانـه »آورند. داری را به یاد مینظام بردهبرند که همگان سخنوری بهره می

کننـد، مـی ی خـود دعـوت مـیبرای مثال هنگامی که کسی را درون خانهبرند. و متواضعانه به کار می

تعارفـات ولـی ایـن « ، چشمم کف پایـت و....پایم، خاوان شما، قربمنور فرمودینی ما را خانه»: گویند

دیگران نسبت به خود الفاظِ حقیـر، االحقـر، عبـد،  نزد .(781: 9367الئاریوس، «)لی و پوچ انداکثرا تو خا

روَو سایرین را بـا واژگـانِ حضـرتعالی، عالیجنـابگیرند مقدار و... را به کار میی بی، ذرهبنده ر و... ، سـَ

 .کنندخطاب می

و ظالم از منزلـت واالیـی ن، حکام فاسد قابل مالحظه این است که در ایرایکی از موارد در خور تأمل و 

و یـا از ها حمایـت کـرده برخوردار گردیدند و اغلب ایرانیان از روی حماقت و یا به علت چاپلوسی از آن

ی و های آشکار چاپلوس. این از نشانهگفتندمی "قبله عالم"، پادشاه را در ایران»آنان به نیکی یاد نمودند! 

 . این در حـالی. قبله ایران هم نه، بلکه قبله عالم(994: 9317غفاری فرد، «)ای کامالً نادرست استواژه

. در این میـان بایـد های دیگرچه رسد به ملتشناسند، شاه ایران را نمیاست که بسیاری از ایرانیان هم 

اجتماعی در تاریخ ایـران  ، موجب اغلب تحوالت سیاسی واشت که اکثریت احمق و اقلیت خائنبه یاد د

تـرین گناهان زیادی را بـه وحشـیانههای بیتوان به برخی دشمنان ایران و ایرانی که خون. میده اندش

م آنـان را بـر فرزنـدان خـود ، ایرانیـان نـاه کرد که با سپری شدن اندو زمانیاشار وجه ممکن ریختند،

را اسـکندر نـام  سـران خـویشهـا نوشـتند و پ! اسکندر مقدونی را دوست پنداشتند و اسکندرنامهنهادند

. سپس نـام ها بهره گرفتندها از اسامی آن. بعدها اعراب را بزرگ و سرور دانستند و در نامگذاریگذاردند

. ایـن مـوارد هـم نشـان از میدن فرزندان خود استفاده کردنـدچنگیز را و پس از آن از نام تیمور برای نا

دهد که ملـت ایـران بـا تـاریخ خـویش ی میضعیف بودن حافظه تاریخی در میان ایرانیان دارد و گواه

 نماید. اغلب ایرانیان را مشخد میو هم چاپلوس و متملق بودن اند بیگانه

شود نیز بـه رواج که همچنان در مجالس عروسی بسیار به کار گرفته می "شاه باش"ی با تعمق بر واژه

مـی  "شـاه بمـان"باش که بـه معنـی  . شاهبردتوان پیچاپلوسی در ایران که ریشه در استبداد دارد می

در واقع دعایی است که برای زنده و سالم ماندن شاه و برقـراری سـلطنت و تـاج وی انجـام مـی باشد. 

گردد . بنابراین به پاس شادی و وصال عشاق باید ممنون دارِ شاه و حکومت بـود و از ایـن رو بـه ایـن 

از نگـاه سـیاحان نیـز  . این امـر کـهنمایندج میی خویش به عنوان شاه باش خر، پولی را از کیسهنیت

با صدای بلند نشیند و یك نفر می» :گرفت کههای عروسی بدین شکل انجام می، در جشنپنهان نماند
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. هر کس که او نامش نجا هستند را یك به یك صدا میزندهای کسانی را که آکند نامو دُهُل شروع می

زنـد ها به کسی که اسامی را صدا مـیی آن. همهیعنی شاه سر است. وید: شاه باشگمی ،زندرا صدا می

نشـان  خواهنـدهـا مـیدهند که مبلغ آن به مقـدار نزاکتـی بسـتگی دارد کـه هـر یـك از آنپول می

این سنت همچنان در مناطق مختلف ایران به اشکال گوناگون انجـام مـی . (41: 9313ممبره، «)بدهند

استبداد در ایـران دارد غافـل  یعنی چاپلوسی که ریشه در حضور پر رنگ شود که نباید از علت اصلی آن

، ارتبا  با شاهان و سالطین ایـرانبا نگاهی اجمالی به برخی عناوین و القاب به کار گرفته شده در شد. 

 هـاییواژه»ن از استبداد زدگی ایرانیان دارد، پی بـرد. گویی و چاپلوسی ایرانیان که نشاتوان به تملقمی

چون درگاه علم پناه، آستان فلك آشیان، چتر فلك سای، فرمان قضا جریان، درگاه سالطین پناه، رکاب 

و ، خسـراه، پادشاه گردون غالم، درگاه خالیق پناه، رأی خورشید ضـیاء، موکب عرش اشتبفلك فرسای

، پادشـاه ن اساسعالم گیر، ظلّ رایت ظل اللّهی، پادشاه سلیمان فرّ، پادشاه عرب و عجم، کریاس گردو

ی ادیـان انسـان کـه بـه گفتـه .(994 - 995: 9317غفاری فرد، «)جهان مطاع، آستان مالئك پاسبان

کند و با دست به دامـان در ایران خود عزت نفس خویش را پایمال می هیمی اشرف مخلوقات است،ابرا

اً فاسـد و ظـالم بودنـد گویی از حکام و سالطین که اکثـرشدن به حماقت و خیانت به چاپلوسی و تملق

های غیر اخالقی خود دسـت یابنـد و ایـن سـنت ناپسـند همچنـان در رفتارهـای پرداخته تا به خواسته

نماینـد. و صحت تقلید و تکرار می را با دقتگردد و اشتباهات پیشینیان اجتماعی ملت ایران مشاهده می

م قـانون گریزی و میل به تجاوز در حریون، قانی اجتماعیهای اخالقی در حوزهیکی دیگر از نابسامانی

انـد و یـا بسیاری از ایرانیان هنوز به شهرنشینی و قواعد شهروندی خوی نگرفتهنزد اغلب ایرانیان است. 

ای در رگ و پـی هـای قبیلـهاند و همچنان سنتهای الزم را نیاموختهبه عبارتی در این رابطه مشخصه

توان پی بـرد کـه تـا چـه میـزان شهر و مراوده با مردم به آسانی میبا قدم زدن در جامعه جریان دارد. 

هرگز کسی »برای نمونه  نزد آنان چقدر سخت و دشوار است. اند و قانونمند بودنایرانیان با قانون بیگانه

ی آن . یکی از عیوبی که در ایران ریشه دوانیده و قطـع ریشـهه جلوگیری از رشوه در ایران نیستقادر ب

این در حالی اسـت کـه ایرانیـان  .(55: 9317چلبی، «)، بلکه محال، رشوه گیری استواری استکار دش

مـور در صورتی که اکثراً برای انجـام اپردازند. گیری و پارتی بازی میرشوهبه ناسزا گویی در مورد مدام 

نی بـرای قـانوشوند و از آن غم انگیز تر اینکه گاهی به دنبال راهـی میخویش به همین موارد متوسل 

 گردند.دور زدن قانون می
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هـا داشته و به تفـاوت معـانی آن "تسلیم "و  "اطاعت "در اینجا الزم است مختصر تعریفی از واژگان 

اطاعت کردن یعنی شخصی بدون اینکه از نظر روانی در حالت اضطراب و تـرس باشـد و در »بپردازیم. 

کـه فرمـان بـردن از  دالل و منطق درو نموده اسـتولی با مدد است تمرد کندعین حال که قادر است 

ی برایش مفید اسـت و در آینـده قوانین اساسی و یا مقررات حکومتیفرامین الهی یا موضوع مطروحه، 

. تسـلیم شـدن شـودبیند و پشیمان مـیضرر می ر بر دارد و اگر غیر از این کند،نزدیك یا دور منافعی د

گیـرد و ، ترس و وحشت تمـام وجـودش را در بـر مـیفکر کردنت یعنی در برابر خطر آنی بدون فرص

، قبـول نهـد. اطاعـت کـردنکند و اجباراً و اضطراراً بدان امر گردن مـیقدرت مقاومت را از او سلب می

العملـی اسـت ، عکـسح از روابط علّی و چون و چرای آن. تسـلیم شـدنموضوعی است با درو صحی

فهـم اسـت و تسـلیم شـدن بـه خـاطر . اطاعـت کـردن از روی انازع بقـطبیعی برای زنده ماندن در ت

، بـه خـاطر تـرس از ران به هنگام رانندگی با اتومبیلبرای نمونه اگر در ای .(959: 9388ایزدی، «)ترس

به دنبال فـرار از ایـن قـانون  بندند نشان از این دارد که مردم همچنانجریمه شدن کمربند ایمنی را می

توان ملت ایران را شهروندانی قانونمند دانست که بـه طـور مثـال اگـر نگامی می. به عبارتی دیگر هاند

، در تمام سـاعات شـبانه های مدار بستهها بدون حضور پلیس و در نبود دوربینتعداد قابل توجهی از آن

،   راهنمـایی، پشت خطو  عابر پیاده در هنگام قرمز شـدن چـراغ وز و حتی در خلوت بودن خیابان همر

در ایران تالش برای فرار از قانون امری است که نـزد  .، توقف نمایندو اطاعت از قوانیناحترام قانون به 

ی ما این است کـه گـاهی های جامعهیکی از غم انگیزترین جنبه»گیرد. خواص و عوام بسیار انجام می

هاشـمی، «)اوت چندانی نداردسواد تفها با عملکرد افراد عامی و بیاَعمال افراد تحصیل کرده و دنیا دیده

ی ایرانـی اشـاره کـرد کـه های عدم تمکین از قانون در جامعـهتوان به برخی مصداقمی .(963: 9383

چشم پوشی از اشتباه افراد و نادیـده گـرفتن کند. برای نمونه ی فساد و قانون گریزی را فراهم میزمینه

. عالوه بر این شفاف نبودن رد توجه برانگیز استگیاَعمال آنان که حتی گاهی از سر دلسوزی انجام می

بستر الزم برای تجـاوز بـه  ز آن تفسیرهای گوناگون صورت گیرد،گردد ابرخی از قوانین که موجب می

، حالتی اسـت کـه کنیممیحالتی که از قانون تمکین در ایده آل ترین . »نمایدحریم قانون را فراهم می

 یکی از موارد تأمل بـر .(918: 9388نراقی، «)ی ما فایده داشته باشدالمجلس براقانون تمکین شده فی 

کنـیم و بـه هـر میی شهامت و زرنگی معرفی گریزی و قانون شکنی را نشانهانگیز این است که قانون

 مـیعرضـه ی تحقیـر نگـاه کـرده و او را ترسـو و بـیکس که قانون و مقررات را اجرا نماید بـا دیـده

تسهیل بخشیدن و سرعت دادن به درخواست افراد بدون در نظر گـرفتن  .(953: 9388شماریم)ایزدی، 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


  6931 بهار، هیجدهمشماره  ، ششمسال  ،رهیافت تاریخی /624

 

عیوب و نارسایی »بارز قانون شکنی در ایران است.  هایمقررات نسبت به سایرین یکی دیگر از مصداق

، نه تنها مانع از آن شد که خلقیـات اجتمـاعی از رهگـذر ی ما وجود داشتهایی که در سرمشق توسعه

ات و اخالق اجتماعی بـه وجـود ، بلکه خود مشکالتی نیز در روحیی کافی ارتقا پیدا کنداندازه توسعه به 

هـا بـه آالف و الـوف مـی . برای مثال وقتی طبقه حاکم از طریق وساطت در عقد قراردادها و رانتآورد

 "طلبـیفرصـت  "گیرنـد . مردم به تدریج یاد میشودمیترویج  "نگی منفیزر "، نوعی رسد، در عمل

کی بـه  "ی ، روحیهاین نمد کالهی برای خود بدوزند. فقدان شفافیت در نهادها و روابط پیشه کنند و از

  .(989: 9314فراستخواه، «)دهدرا در جامعه اشاعه می " کیه؟

در این میان باید توجه داشت که مدیریت اجرایی قوانین و مجریان قانون باید خودشان بیشتر به قـوانین 

قوانین به طور یکسان برای همـه  ، الزم است کهی تعمیم اطاعت از قانون در جامعهم بگذارند و برااحترا

یکی دیگر از موارد مؤثر در تمکـین از قـانون ایـن اسـت کـه شـرایط  اقشار و طبقات جامعه اجرا گردد.

ی ی دینـی و همـههـاگذاری مورد توجه قرار داد و اقلیـتاجتماعی و اقلیمی گوناگون ایران را در قانون

مذاهب اسالمی را از حقوق شهروندی یکسانی در برابر اکثریت جامعه که پیـرو دیـن اسـالم و مـذهب 

عالوه بر این قانون باید مشخد و در عـین حـال پویـا بـوده و امکـان شیع هستند برخوردار گردانید. ت

جـرم و قانون و نیز تناسب میـان گرایانه به همچنین نگاه واقعن با شرایط جدید را داشته باشد. تطبیق آ

میل بـه تجـاوز در ود خواهی و توجه به منافع شخصی . باید مدّ نظر داشت که خمجازات ضروری است

ای بر زندگی ایرانیـان . در این میان باید به تأثیر نظام قبیلهکندن و قانون گریزی را تشدید میحریم قانو

. ا حقوق شهروندی خـویش آشـنا گردانـدت و ملت را بتوجه نمود و به ترویج فرهنگ شهرنشینی پرداخ

های به رسمیت شناخته شده در جامعه را بـه قـانون تبـدیل نمـود و باید حدالمقدور تالش کرد تا عرف

کند و از اهمیت قانون می کاهد، کـاهش داد. هایی که گاهی شرع در تضاد با عرف ایجاد میمحدودیت

هـای اجتمـاعی نابسـامانیاخالقـی و  اخالقـی و قـانون از بـد هـای، آمـوزهدر تمام جوامع شرع، عرف

. اما برای رهـایی از خی از این عوامل پر رنگ تر باشندکنند و نزد هر ملتی ممکن است برجلوگیری می

، الزم و ضروری است که اخالقیـات گریزی و قانون شکنیانی از قانونوضع موجود و نجات ایران و ایر

 د.و تنها به پند و اندرزهای اخالقی بسنده نکر به قانون تبدیل گردند
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 نتیجه

، تأمل برانگیز است که در بسیاری باشدایران و ایرانی که از تمدن درخشان و تاریخ سترگی برخوردار می

ناکـامی ایـران در پیشـرفت و  . عوامـلاز اغلب ملل دیگر عقب مانده اسـت از موارد دچار لغزش بوده و

از دیدگاهی به این مسئله پرداخته اند. در ایـن  یاری از پژوهشگران بوده و هر یكس، مورد توجه بتوسعه

مـانع ی ایرانی که موجب بروز مسـائل اجتمـاعی در ایـران شـده و های اخالقی جامعهمیان، نابسامانی

ن های گوناگون در رابطه با مردم ایراعباراتی که در رسانهپیشرفت و توسعه گردیده قابل مالحظه است. 

، ملت همیشـه شوند همچون: ملت شریف، ملت غیور، ملت آگاه )ملت فهیم(به دفعات به کار گرفته می

عوام و عقب مانده نگـه  های سیاسی چیزی به همراه نداشته و همچنان ایرانی رادر صحنه و... جز بهره

ر معایـب اخالقـی ، در طول تاریخ همواره دچـان در تضاد با فرهنگ ارزشمند خویش. ایرانیاداشته است

وغگـویی و یـاوه پنـداری، حسـادت و : درهـا ماننـدمتعددی بوده اند که در این نوشتار تنها برخی از آن

هـر  ی مورد توجه و تعمق قـرار گرفـت.قانون شکنگریزی و ، قانونحسدورزی، چاپلوسی و تملق گویی

اجتماع به همراه داشته و دارد که یك از معایب اخالقی مردم ایران تبعات منفی بسیاری را در خانواده و 

هـا هر چه سریع تر به واکـاوی آنو دوستداران ایران و ایرانی الزم است جامعه شناسان و سیاستمداران 

ی های اخالقـی جامعـهپرداخته و با آسیب شناسی و خرد جمعی اقدامات الزم را برای اصالح نابسامانی

 ایرانی انجام دهند.
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 .چاپ چهارم
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ری، ا، ترجمه کیکاووس جهاند، ایران و ایرانیانه پوالکسفرنام (:9368پوالو، یاکوب ادوارد). 6

 تهران: خوارزمی، چاپ دوم.

، ، خلق و خوی ایرانیان از نگاه سـیاحانایرانی از نگاه انیرانی: (9331)جوانبخت، مهرداد. 3

 اصفهان: آموزه.

 .، تهران: نیبررسی تجربی نظام شخصیت در ایران: (9317)چلبی، مسعود. 8

 شباویز، چاپ سوم. تهران:، مقدم ، ترجمه منوچهر اعتمادسفرنامه دروویل: (9363)دروویل، گاسپار. 1

 ، ترجمه علیقلی اعتمـاد مقـدم، تهـران:مسافرت در ارمنستان و ایران: (9343)ژوبر، پیر آمده. 91

 هنگ ایران.بنیاد فر

، تهـران: ، جامعه شناسی انحرافـاتآسیب شناسی اجتماعی (:9313ستوده، هدایت اهلل). 99

 آوای نور، چاپ بیست و سوم.

ندای آریانا، چاپ  ، تهران:جامعه شناسی اجتماعی مسائل ایران: (9314)__________. 97

 چهارم.

 تهران: قومس، چاپ دوازدهم.، مبانی تاریخ اجتماعی ایران: (9381)شعبانی، رضا. 93

 ، تهران: دارالفکر، چاپ دوم.نهج الفصاحه: (9385)شیروانی، علی. 94

ین خرمشـاهی، ، ترجمـه بهـاء الـدعاصـراندیشه سیاسی در اسالم م: (9381)عنایت، حمید. 95

 تهران: خوارزمی، چاپ پنجم.

، تهـران: هاتاریخ پژوهی در آسیب شناسی اخالقی ایرانی: (9317)غفاری فرد، عباسـقلی. 96

 دات.

، ، زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانیما ایرانیان (:9314فراستخواه، مقصود). 93

 تهران: نی، چاپ دوم.

، ترجمه ذبیح اهلل منصوری، تهران: موسسه مطبوعاتی سه سال در ایران بینو، کنت)بی تا(:دوگو. 98

 فرخی.

، نامه کارشناسی ارشـدپایان، «دین و سیاست دینی در دوره ی اشکانی: »(9313)مصطفوی، راضیه. 91

 .گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
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 .، ترجمه ساسان طهماسبی، اصفهان: بهتا پژوهشسفرنامه میکله ممبره: (9313)ممبره، میکله. 71

، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، تبریـز: سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: (9354)موریه، جیمز. 79

 .حقیقت

ران: اختـران، چـاپ تهـ، ، چرا درمانده ایم؟جامعه شناسی خودمانی (:9388نراقی، حسـن). 77

 بیست و دوم.

، دالیل عقـب مانـدگی ایرانیـان و بالندگی و بازندگی ایرانیان: (9383)ی، جمالهاشم. 73

 ، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.آسیب شناسی جامعه ی ایران

، ترجمـه ی معاصـر، دوران باستان تـا دورهایرانیان (:9314محمدعلی)همایون کاتوزیان، . 74

 هیدی، تهران: مرکز، چاپ هشتم.حسین ش
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