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 چکیده
توصیفی نخست به نظریه و  -روش تحلیلی دراین مقاله با

دیدگاه کلبرگ در مراحل رشد اخالقی پرداخته و سپس 
هدف  قرارگرفت.این نظریات در قابوسنامه مورد تطبیق 

هاي بین هاو شباهتاز این مقایسه آگاهی از تفاوت
باشد .نتایج به دست آمده از نظریات این دو اندیشمند می

این تطبیق حاکی از آن است که قابوسنامه عنصرالمعالی 
به عنوان یک منبع علمی براي رشد اخالقی عالوه بر دارا 

ست که بودن مراحل رشد کلبرگ حاوي مراحل بیشتري ا
وي برخالف کلبرگ  از دین ومذهب نشأت گرفته است.

کند فقط به ترسیم انواع مراحل رشد اخالقی بسنده نمی
بلکه در مورد شیوة بهره وري از افراد دیگر پند واندرز 

دهد. همچنین بر مبناي نظریه کلبرگ رسیدن به نیز می
-پذیر نمیسطح فراقراردادي در بزرگساالن تقریباً امکان

شد ولی از نظر عنصرالمعالی با تکیه بر قوانین الهی و با
 توان رسید.مذهب حتّی به این مرحله هم می

 
 رشد اخالقی، روانشناسی، کلبرگ، قابوسنامه :هاکلیدواژه
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Abstract 
In this paper and study analytical - 
descriptive method, Kohlberg`s stages of 
moral development theory have 
perspective reviewed. These views have 
been implemented by Qabusnama. The 
purpose of this comparison is the 
awareness of the differences and 
similarities between the views of these 
two thinkers. The results obtained from 
this implementation shows that Keykavus 
Qabusnama is a source of moral growth 
and in addition to having Kohlberg stages 
with further steps which arises from 
religion. Unlike Kohlberg, he doesn`t 
draw only a variety of stages of moral 
order. Also on Kohlberg’s theory, 
reaching beyond conventional levels in 
adults is almost impossible. But in 
Keykavus view , it is possible to reach this 
stage based on the laws of God and 
religion.  
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 مقدمه

کهن در  اي بسخالقی سابقهبررسی اخالق و رشد ا
هاي مختلفی تاریخ بشریت دارد وهمواره از دیدگاه

که ادیان و طوري به است.مطرح و بررسی شده
 ندااین زمینه کرده باحث بسیاري درمکاتب فلسفی، م

هاي علوم مختلف چون  تاریخ، و همچنین از دیدگاه
روانشناسی در ابعاد متفاوت آن  جامعه شناسی و

شده است. اخالق به عنوان یکی از تحقیق 
هنري  محورهاي اساسی، پایه بسیاري از آثار ادبی و

-را بنیان نهاده است. با این تفاوت که شرق اندیشه

 اي اخالقی خود راغالباً در قالب دین و عرفان وه
ادبیات عرضه نموده ولی غرب از همان ابتدا کوشش 

اي هبراین داشته که اخالق را درچارچوب پژوهش
علمی و عقلی بیان دارد. روانشناسی به دلیل سروکار 
داشتن با جهان گسترده و ناشناخته انسان و تبدیل 

با استفاده  هاي علمی سعی داردها به دادهاین واقعیت
-از ابزارهاي علمی براي تعیین سطوح اخالقی انسان

 ها، معیاري دقیق ارائه نماید. 
ات منعکس از طریق مقایسه اصولی که در ادبی

-ها و تفاوتآید که شباهتشده، این امکان پیش می

غرب  هاي مفاهیم اخالقی و مراتب رشدآن در شرق و
را  طور دقیق بررسی کرده و هماهنگی بنیادین آنهرا ب

که برخاسته از فطرت واحد انسانی است، بهتر مشاهده 
هاي اخالقی در غرب که اغلب مقایسه اندیشه نماییم.

 کنندعقلی بررسی می محورهاي علمی وارچوب چ در

ها شباهت با اندیشه هاي دینی و عرفانی جامعه شرقی
 ،دارد: طبق نظریه کلبرگها را چنین بیان میو تفاوت

رشد اخالقی به سه سطح متفاوت که هرکدام شامل دو 
 :گرددمرحله می باشند، تقسیم می

سطح پیش قراردادي: شامل مرحله اخالق بر پایه  .1
یه و اطالعات و اخالق  ابزارگونه نسبی( لذت تنب

 گرایی نسبی) است.

سطح قراردادي: اخالق پسر خوب، دختر خوب  .2
 نظم. بر اساس قانون و و اخالق

سطح فراقراردادي: اخالق براساس پیمان  .3
 اجتماعی و اخالق براساس اصول جهانی.

در مورد اخالق و ریشه مراحل اخالقی 
جنسیت، موفقیت شماري مانند: متغیرهاي بی

در تحقیقات  مسئلهاین  مؤثرند و اجتماعی، سن،...
-است لذا پژوهشاري مورد بررسی واقع شدهسیب

هایی که بتوان آنها را بهتر و جامعتر انجام داد، به 
 گیرند.طور خالصه مورد بررسی قرار می

) در تحقیقی که 1990( امیلی کامستاك دیپارتیمو
لی و آمریکا انجام داد، هاي سیسیبر روي آزمودنی

هاي اخالقی بستگی نشان داد که تعبیرات وقضاوت
-زنان تفاوت و به فرهنگ دارد، به عالوه نزد مردان

 هاي معنی داري هم مشهود است.
) در تحقیقی 1993( جاناتان هی دي و همکاران

تحت عنوان رابطه عواطف، فرهنگ و اخالق نشان 
اطفی که وابسته هاي فرهنگی و عوهیجان دادند که

به فرهنگ هستند و تحت عوامل خاص فرهنگی 
هاي اخالقی و فرآیند اند، اساساً بر جنبهشکل گرفته

 گذارند.هاي اخالقی تاثیر میقضاوت
در زمینه تأثیرات محیطی بر رشد اخالقی بویس 

 تأثیر ) به بررسی1991( تیلور و ) واکر1993( وآکن
 ست، نارویزهاي فرزندپروري، پرورلی، رشیوه

به بررسی ارتباط  )1994( اسپیچر، )1991(
 )، میلر1995( تحصیالت و رشد اخالقی، اسنادي

 اند.) به بررسی تأثیر رشد اخالقی پرداخته1997(
هاي طولی براي مراحل کلبرگ شواهد بررسی

اي فراهم آورد که افراد به ترتیبی که بسیار قانع کننده
کنند. ( کولبی و میانتظار داشت این مراحل را طی 

) 1991،تیملور واکر و ؛1989، واکر ؛1983، همکاران
یافتۀ بسیار جالب این است که رشد اخالقی بسیار 
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تدریجی است. استدالل مراحل یک و دو در  کند و

یابد در حالی که مراحل نوجوانی کاهش می
هاي مراحل سه تا اواسط نوجوانی و بعد استدالل

هاي ل مرحله چهار در سالیابد. استدالکاهش می
یابد تا اینکه در اوایل بزرگسالی، نوجوانی افزایش می

شود. افراد معدودي به مرحله پاسخ فرد عادي می
 رسند. در حقیقت اخالق پس از قرارداديپنج می

که شواهد روشنی  (فراقراردادي) به قدري نادر است
وجود ندارد که نشان دهد مرحله شش کلبرگ در 

 :1991 دهد. (گیبز،دنبال مرحله پنج روي میعمل به 
222-183( 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق
در تاریخ فرهنگ ما، ارائـه اصـول اخالقـی و حفـظ     
والقاي آن بیش از همه بر عهدة ادبیات بوده است. از 
طریق مقایسه اصولی که در ادبیـات انعکـاس یافتـه،    

هـاي مفـاهیم اخالقـی و مراتـب     ها و تفاوتشباهت
تــوان مطالعــه و آن در شــرق و غــرب را مــی رشــد

ــادین آن را کــه وهمــاهنگی بررســی نمــود هــاي بنی
ت    برخاسته از فطرت انسانی است جویـا  شـد. اهمیـ

این پژوهش از جنبـۀ نظـري ایـن اسـت کـه باعـث       
افزایش اطالعات علمی در زمینۀ اخالقی در فرهنـگ  
غنی ایرانی و اسالمی شده و از نظر علمی نیز تحقیق 

هاي آن بـه والـدین، معلّمـان و مربیـان     و یافتهحاضر
در  کنـد تـا  وکلیه مسؤلین تعلیم و تربیت کمـک مـی  

بـه اصـول اخالقـی مـدون در      تربیت اخالقـی افـراد  
در جهـت پیشـبرد    و قابوسنامه توجـه وتأکیـد شـود   

اخالقی منطبق با فرهنگ ایرانـی اسـالمی    روند رشد
ت اخالقـی  در مطالعـا  هایی استوار برداشته گردد.گام

شناختی و شناسی، جامعههاي فلسفی، مردماز دیدگاه
شــناختی بــه اخــالق نگریســته شــده اســت، در روان

-هاي مختلف تالش مـی روانشناسی طرفداران نظریه

بـه   کنند اکتساب و یا رشد اخالقی را تشـریح کننـد.  
 شود.اي از این نظریات پرداخته مینمونه

 
 نظریه تحلیلگري

افراد انسانی بـه طـور عمـده تحـت      طبق این نظریه،
هاي نـامعقول بـوده و همـواره بـه دنبـال      تأثیر انگیزه

ارضـاي بـدون قیـد وشـرط آنهـا هسـتند.( کریمــی،       
) در این مکتب، اخالق معادل فراخـود و  210: 1385

عبارت از احساس گنـاه در برابـر تخلـف از اصـول،     
احساس سرزنش بازخواست درونی در برابر ارتکاب 

.اگر کسی با زیرپا گذاشتن اصول اخالقـی  عمل است
اسـت کـه    در خود احساس گناه کند، مفهوم آن ایـن 

وي داراي وجدان یـا نیـروي بازدارنـده و سـرزنش     
کننده درونی است. امـا اگـر در برابـر عمـل خـالف      
اخالق احساس گناه نداشته باشد، باید نتیجه گرفـت  
که وجدان در چنین شخصی شکل نگرفته و بنابراین 

 )177 (همان: فاقد اخالق است.
 

 ریه رفتارگرایی ویادگیري اجتماعینظ

کنند کـه رشـد   گونه بیان میاین نظریه، اینطرفداران 
اخالقی، یک فرایند اکتساب رفتار است.(اسکینر، بـه  

اینان از یک سو  )46: 2000نقل از هلویگ و توریل، 
هـاي مطلـق   دانند که ارزشاخالق را امري نسبی می

ی در آن وجــود نــدارد. از ســوي دیگــر آن را اخالقــ
ها، طبق اصول یادگیري و از طریق مانند سایر اخالق

پاداش و تنبیه یا سرمشق و الگـو قـرار دادن دیگـران    
 شمارند که در دوران کودکی شکل مـی گیـرد.  بر می

است که اخـالق  البته آنچه که حائز اهمیت است این
یرد. بلکه گکودك در طی مراحل مشخصی شکل نمی

اي از رفتارها وعادات کـه از سـوي جامعـه    مجموعه
-مورد پسند واقع شده، به تـدریج از طریـق مکـانیزم   

 گردد.هاي یادگیري به وسیلۀ کودك کسب می
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 نظریۀ اخالق در مذهب

 اي که در مـورد اخـالق در  ترین نقطهنخستین و مهم
اسـت کـه بیشـتر     مذهب بایـد در نظـر داشـت ایـن    

ــاي اخالارزش ــی وه ــذهب،   ق ــی در م ــر اخالق غی
برخالف سایر مکاتب مطلق بوده وکمتـر تـابع زمـان    
ومکان هستند. بدین معنا که مثالً یک رفتار برخالف 

(نظیـر همجـنس گرایـی) از دیـد      هنجار طبیعی بشر
مذهب بطور مطلق غیر اخالقـی اسـت و ربطـی بـه     
زمان گذشته ، حال یا آینده  جامعه وشـرایط خـاص   

. نکته دیگر آن که اخـالق در مـذهب   فرهنگی ندارد
هدفی است براي فراهم کردن شرایط مناسب جهـت  
زندگی اخروي، و بر این مبنا هدف صـرف نیازهـاي   
فــردي و فــراهم نمــودن امکانــات ارضــاي نیازهــاي 
دیگران نیست، بلکه در اخـالق مـذهبی چیرگـی بـر     

ها، و دربر گـرفتن کنتـرل   ها، خواستها، هوسلذت
) رشــد اخالقــی از 198: 1385 یمــی،آنهاســت. ( کر

شود، اما درك صحیح اخالقی او سنین پایین آغاز می
اي از است که به سن تکلیف رسیده و به درجهزمانی

رسد که مسؤول خوب وبد اعمـال  درك و آگاهی می
نکتـه قابـل توجـه در مقایسـه      شود.خود شناخته می

اخالق مذهبی با سایر مکاتب آن است که در این جا 
اسـت.  حد ومرزي براي تکامل اخالقی تعیـین نشـده  

توانـد از نظـر   انسان در تمـام طـول عمـر خـود مـی     
اخالقی وبراي رسیدن براي اخالق مطلق رشد کنـد.  

) هــدف نهــایی از تربیــت اخالقــی در 199(همــان: 
درجات قلبـی اسـت کـه در     اسالم، افزایش مراتب و

سایه معرفت الهی بـه دسـت مـی آیـد، تـا شـخص       
 کند.(سادات، گی الزم براي تقرب به خدا پیداشایست
الزم به ذکر اسـت کـه در زمینـه نظریـه      )29: 1376

هاي اخـالق مـذهبی کـار روانشـناختی الزم     پردازي
 است. انجام نپذیرفته

 

 نظریه رشد اخالقی لورنس کلبرگ
) براساس تجزیـه  1963،1969،1985( لورنس کلبرگ

س انجـام داده  هایی که بر این اساو تحلیل ومصاحبه
بود مراتب رشد اخالقـی را بـه سـه سـطح و شـش      

 بندي نمود:مرحله تقسیم
 اخالق پیش قراردادي

 اخالق قراردادي
 اخالق فراقراردادي

براي هریک از این سطوح نیز دو مرحله در نظر 
-گرفت که در مجموع رشد اخالقی در هر فـرد مـی  

ــذارد.  ــر بگـ ــه را پشـــت سـ  توانـــد شـــش مرحلـ
) باید یادآور شد که نظریه کلبرگ 86: 1382(کدیور،

اي تنظـیم  اي دیگـر، بـه گونـه   مانند هر نظریه مرحله
در آن هر مرحلـه از مرحلـه قبـل     شده است که اوالً

تر است و ثانیاً توالی این مراحل در تر و کاملپیچیده
اکثریت افراد یکسان است. (کالبی و دیگران، به نقـل  

 )86: 1382از کدیور،
 

 قراردادياخالق پیش 
ـ    وسـیله  ه در این مرحله درست و نادرسـت بـودن ب

آیـد  هایی که به دنبـال هـر چیـزي مـی    تنبیه و پاداش
 )52: 2000تعیین می شود( ایسنک،

 
 تنبیه و اخالق بر پایه اطاعت .1مرحله 

این مرحله بر اساس تنبیه و اطاعت از مراجع قدرت 
قراردارد. دزدي نادرسـت اسـت چـون سـرپیچی از     

: 2000(ایسـنک، . شودست و موجب تنبیه میقدرت ا
) اگر رفتاري با تنبیه روبرو نشود، اخالقی اسـت.  63

بر عکس، رفتارهایی که با تنبیه روبرو می شوند، غیر 
اخالقی هستند. خوبی و بدي خصیصـه ذاتـی رفتـار    

بـد   1است، براي مثال، دزدي بـراي کـودك مرحلـه    
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ز است به همان شکل که چمـن سـبز اسـت. وقتـی ا    

شــود کــه چــرا دزدي ســوال مــی 1کــودك مرحلــه 
زیـرا ایـن کـار    « ، احتماالً پاسخ خواهـد داد خطاست

او براین باور است کـه بـا ایـن جملـه     ». دزدي است
: 1375موضوع حل خواهد شد. (گـالور و برونینـگ،  

ــیچ 257 ــودك ه ــه ک ــن مرحل ــدي ) در ای ــه تعه گون
کند ونـافع گروهـی و حقـوق دیگـران     احساس نمی

شـناخته شـده نیسـت. او فقـط بـه نیازهـا و       براي او 
اندیشد واگر عمـل غیـر اخالقـی    احساسات خود می

انجام نمی دهد. تنها به دلیل ترس از تنبیه شدن و یـا  
 )88: 1378اجتناب از دردسر است .( کدیور،

عنصرالمعانی بعد از حمد وثناي پروردگـارش و  
خواهـد  سفارش فرزندش به کسب معرفت از او مـی 

ــراي ای ــ ب ــراه و بی ــه تأســی از  نکــه گم راه نگــردد، ب
تفکروا فی آالءاهللا و نَعمائه و ال تفکـروا فـی   «حدیث

هاي خداوندي بیندیشید و در کـم  تنها در نعمت» اهللا
کیف وجود خداوندي اندیشه نکند، چراکه هرکس  و

بــه چگــونگی خــدا وخلقــت خــدا بیندیشــد گمــراه 
دیشه کن و در آآلء و نعماي آفریدگار ان« خواهد شد.

تر کسی آن بـود  در آفریدگار اندیشه مکن، که بی راه
که جایی که راه نبود راه جوید، چنانکه پیغامبر صلی 

عنصرالمعالی، » ( تفکروا....« ا...علیه وآله وسلم گفت:
1385 :57( 

خواهد به خاطر ترس از همچنین از فرزندش می
هالك شدن و به هالکـت رسـیدن بنـده بـی طاعـت      

اي کـه خـدا را فرمـان نبـرد     چون که هر بندهنباشد، 
بندة بی طاعت مباش که بنده بی « هالك خواهد شد،

خـو زود   طاعت خداوندي خوي بود و بنده خداوند
 :گویدهالك شود، چنانکه شاعر می

 سزد گر بري بنده را تو گلو
 د خداوندیش آرزوــوآیــچ

 )61(همان: 

 سول الی از آنجا که حضرت رـبه نظر عنصرالمع
اکرم(ص) نماز را با دین برابر دانسته است، هـرکس  
نماز نخواند، از دیـن الهـی دسـت کشـیده اسـت، و      

خواهد جزاي بی دین کشته شدن است پس از او می
دینی و کشته شدن از نماز دست به خاطر ترس از بی

وآگاه باش که نماز و روزه خـاص خداونـد   « نکشد.
ص خـداي  راست درو تقصیر مکن که چـون در خـا  

تقصیر کنی از عام همچنان بازمانی، و بدان کـه نمـاز   
را خداوند شریعت ما برابر کرد بـا همـه دیـت. هـر     

داشت دین را از دست باز داشـت و   آنکه از نماز باز
دین را در این جهان جزا کشتن است و بدنامی، و بی

بدان جهان عقوبت خداي عزّوجل، زینهـار اي پسـر   
ودگی و نه گـویی کـه در نمـاز    که بر دل نگذاري بیه

تقصیر رواست که اگـر از روي دیـن یـاد نگیـري از     
روي خـــرد یـــاد گیـــر کـــه فایـــده نمـــاز چنـــد  

 )61همان: »(است.....
کنـد  صاحب قابوسنامه، به پسرش سـفارش مـی  

براي اینکه بدبخت و شقی نباشد و پیوسته نعمـت و  
دولت داشته باشد باید با خداوندان دولت و صاحب 

خوشبخت نشست و برخاست نماید وبـراي   منصبان
نیایش را از دست ندهد نمـاز را سـبک   داینکه دین و

پس گر تو خـواهی کـه مـادام بـا دولـت و      « نشمارد
-نعمت باشی صحبت خداوند دولت جوي و فرمـان 

بردار دولتیان باش و خالف این مجوي تا بـدبخت و  
زینهار اي پسر که اندر نماز سبکی و  شقی نباشی . و

هزاء نکنی بر ناتمامی رکـوع و سـجود و مطالعـه    است
کردن اندر نماز، که ایـن عـادت هـالك دیـن ودنیـا      

 )62همان: »(بود
-درباب زکات دادن نیز بـه فرزنـد خـویش مـی    

گوید: هرکس زکات نپردازد از خشم خداي در امـان  
چون پادشاهی که یـک رهـی را روزي ده   «  ماندنمی

باشـد روزي   دهکند، اگر ایـن رهـی کـه روزي   قو می
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خورد وندهد از خشم خدا ایمن نباشد، نیـز اگـر   می

منعم روزي خـورد و زکـوه ندهـد از خشـم خـداي      
 )64همان: »( ایمن نباشد.

ترسـی گرفتـار بالهـا    اگر می کندباز سفارش می
ونیــز از جوانــان « گــردي از جوانــان جاهــل مبــاش.

جاهل مباش که از شاطري بال نخیزد و از جاهلی بال 
، بهره خویش بحسب طاعت خویش از روزگار خیزد

 )74همان:..»(.بردار، که چون پیر شوي، بخود نتوانی
 

 گرایی نسبیلذت .2مرحله 
در این مرحله کودك اعمال خـود را طـوري تطبیـق    

دهـد کـه پاداشـی بدسـت آورد. ( هنرینگتـون و      می
 1) در این مرحله نسبت به مرحلـه 412: 1993پارك،

زهاي مردم می شود، امـا فـرض   توجه بیشتري به نیا
است که اگر به افراد دیگر کمک کنید، آنهـا در  بر این

) 89: 2000(ایسنک،. آینده به شما کمک خواهند کرد
براي کودك معنی حق، برآوردن نیازهـاي فـردي یـا    
برخی اوقات نیازهاي دیگران اسـت. روابـط انسـانی    

 )228: 1374دو طرفه است.(گیج وبرالینر،
 

 ردادياخالق قرا
اي کـه بـین سـطوح اول و دوم وجـود     تفاوت عمده

دارد این است که در سطح دوم به نظرات و نیازهاي 
شود. در این مرحله فرد افراد دیگر توجه بیشتري می

هایش را گسترش دهد و از عالقمند است که فعالیت
رفتارهاي نادرستی که ممکن اسـت سـرزنش شـود،    

 )82: 2000اجتناب کند. (ایسنک،
ویسنده تواناي قابوسنامه نیز چون کلبرگ براین ن

گاهی به خاطر دست یابی به پـاداش   عقیده دارد که 
هاي روحی وجسمی بایداز قـوانین حـاکم در   و لذت

زندگی اطاعت کرد یعنی در کنـار اهـداف بـزرگ و    

کوچــک الزم اســت هــدفی بــا عنــوان لــذت طلبــی 
-شخصی نیز داشت از آن جمله در باب اطاعت مـی 

اگرخواهی دیگران از تـو اطاعـت کننـد و از    « د:گوی
ها ببري الزمست کـه خـود مطیـع    اطاعت شدن لذت

اگرخواهی کـه بنـده تـورا طاعـت دارد تـو از       باشی.
خداوند خویش مگریز واگر بگریزي از بنده خـویش  
طاعت چشم مدار که نیکی تو بر کهتر تو نه بـیش از  

 )61همان: (. »آن است که نیکی خداوند تو بر تو
همچنین در باب روزه گرفتن نیز عنصـرالمعالی،  

دهـد و  فایده بردن را مالك قرار مـی  پاداش گرفتن و
خواهد چنان روزه بگیرد که فایده ببـرد  از پسرش می

که بزرگترین کـاري در روزه  و بدان« و پاداش بگیرد:
آنست که چون نان روز به شب افکنی آن نان را کـه  

یازمندان دهـی تـا فایـده    نصیب روز خود داشتی به ن
 )62(همان: . »رنج پدید آید

این دانشمند حتی اطاعت از پـدر و مـادر را بـه    
خاطر پاداش ولذت طلبی شخصی به فرزند خـویش  

خواهی در زندگی گوید اگر میکند و میسفارش می
فرزندانت از تو اطاعت کنند ولذت زندگی را بچشی 

کی کردن از ناسپاسان نی« از پدر ومادرت اطاعت کن.
خیرگی بود و تو نیز خیرگی خویش مجوي و با پدر 
ومادر خویش چنان باش که فرزندان خـویش طمـع   

همـان   داري که با تو باشند، زیرا که آنکـه تـو زایـد   
 )67(همان:. »طبع دارد که تو از او زادي

-عنصرالمعالی در بـاب ششـم از فرزنـدش مـی    

منـد  خواهد براي لذت بردن و پاداش یـافتن وبهـره   
« شدن حتی به حرف دشمنان نیز گوش جان سـپارد: 

من منفعت نه همه از دوستان یـابم بلکـه از دشـمنان    
نیز یابم از آنچه اگر در من فعلی زشت بود دوسـتان  
بر موجب شفقت بپوشـانند تـا مـن نـدانم ودشـمن      
برموجب دشمنی بگویند تا معلوم شود. این فعل بـد  
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ت از دشـمن  را از خویشتن دور کـنم پـس آن منفعـ   

یافته باشم نـه از دوسـت. تـونیز آن دانـش از نـادان      
 )73(همان:. »آموخته باشی نه از دانایان

صاحب قابوسنامه حتی در ترك محرمات لـذت  
گیرد مثالً بردن شخصی و پاداش دنیوي را درنظر می

خواهـد اگـر   خواري از فرزنـدش مـی  در باب شراب
 خواهـد هرگـز لـب بـه شـراب     سود دو جهـانی مـی  

اما به جدیت شراب خوردن نگویم که شـراب  «نزند.
خور، که جوانان به قول کسی از جوانی باز نگردنـد،  
مرا نیز بسیار گفتند و نشنیدم، اما اگر نخـوري سـود   
هر دو جهان با تو بود وخشنودي ایزد تعالی یـابی و  

سیرت بی عقـالن و   هم از مالمت خلقان و از نهاد و
و نیز در کدخدایی بسـیار  هاي محال رسته باشی فعل

 )96 (همان:. »تو خیر باشد
 

 خوبپسر /دختر .3مرحله
در این مرحله کودکان بر اساس روابط خوبی کـه بـا   
منــابع قــدرت  و دیگــر همســاالن دارنــد، در مــورد 

کننـد وتأییـد کارهایشـان    هایشان قضاوت میفعالیت
: 1991بوسیله دیگران خیلی مهم است.(لفرانوکویس،

تــار خــوب رفتــاري اســت کــه دیگــران را ). رف760
خرسند کند، یا به آنان کمـک کنـد. در ایـن مرحلـه     

شـود،  همرنگی در قالب رفتارهاي صحیح دیـده مـی  
یابند وشخص باخوب بودن تأییـد  مقاصد اهمیت می

: 1379آورد. (گـیج و برالینـر،  دیگران را بدسـت مـی  
به دلیل کاسته شده از خود مـداري کـودك، کـه     )99

توانـد  حله عینی همراه کودك است، کودك میدر مر
هـاي  خود را در جاي دیگران بگذارد و در قضـاوت 

اخالقــی خــود احساســات دیگــران را درنظربگیــرد. 
کودك در این مرحله بجاي لذت مادي، لذت روانی، 

خواهـد.او اکنـون در پـذیرش    لذت از دیگران را می
مقررات اجتمـاعی و یـا درآغـاز قضـاوت در مـورد      

و بدي رفتار بر اساس انگیزه و قصد اسـت و   خوبی
گذارد براي اولین بار بین نیت فرد و عمل او فرق می

و عمل فرد را تنها بر اسـاس نتـایج و پیامـدهاي آن    
 )102: 1378 (کدیور، کند.ارزیابی نمی

آید که او نیز از بیانات عنصرالمعالی چنین بر می
 چــون کلبــرگ گــاهی عقیــده دارد بــه خــاطر جلــب
رضایت دیگران هم که شده بایـد از قـوانین اطاعـت    
کرد و براي اینکه بگویند فالنی پسر یا دختـر خـوبی   
است الزم است گاهی از قوانین پیروي نمود مثالً در 

خواهی نیک نـام  گوید اگر میباب دوم به پسرش می
و ســتوده شــوي و دیگــران از تــو راضــی باشــند و  

و روزي ده را بگویند چه پسر نیکونامی حـق ورزي  
 بشناسد و فرشـتگان و پیغـامبران را تصـدیق نمایـد.    

پس چون از خرد نگري چندان حرمـت وشـفقت و   «
ــر نعمــت و روز پســت   ــه روزي خــوار را ب آرزو ک
واجب کند که حق خویش را منت دارد و فرشـتگان  

را حق شناس بشناسند و همه پیغامبر افراد راسـت   او
ع)، وفرمـان بـردار   مـا (  گوي دارد از آدم تـا پیغـامبر  

باشند در دین ودر شـکر مـنعم تقصـیر نکنـد وحـق      
. »فرایض دین نگاه دارد تا نیک نـام و سـتوده باشـد   

 )60(همان:
-گوید اگـر مـی  در باب نماز نیز به فرزندش می

خواهی بد نام نشوي ونگویند فالن کس پسر خـوبی  
وبدان که نمـاز را خداونـد   « نیست باید نماز بخوانی:

رابر کرد با همه دین. هرآنکس کـه نمـاز   شریعت ما ب
بازداشت دین را دست بازداشت و بی دین را دریـن  
جهـان جـزا کشــتن اسـت و بــدنامی، وبـدان جهــان     

 )61(همان:. »عقوبت خداي عزّوجل
گوید حتی جهـت  همچنین در باب روزه گرفتن می

جلب رضایت خاطر خردمندان هم که شده روزه بگیـر  
کـه روزه   امـا بـدان  « باشـند:  تا خردمندان از تـو راضـی  

بـار باشـد نـامردي بـود     سـالی یـک  ه طاعتی است که ب
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ب      تقصیر از خویشتن رو ندارند و نگـر کـه گـرد تعصـ

نگردي، از آنچه ماه روزه بی تعصب نبود واندر گـرفتن  
روزه وگشادن تعصب مکن، هرگه که دانـی پـنج عـالم    

معتقد وپرهیزگار وقاضی وخطیـب وسـختی    تقی نقی و
ر روزه گرفتند با ایشان روزه بگیر و با ایشان بگشاي شه

 )62(همان:. »و درگفتار جهان دل مبند
این حکیم دانشمند، اطاعت از پـدر و مـادر را نیـز    

کند و مـی  به خاطر نیکنام بودن به فرزندش سفارش می
خـواهی رضـایت   گوید اگر طالب نیکنامی هستی و مـی 

پـس  « یکی کـن: دیگران را جلب کنی به پدر و مادرت ن
حق پدر و مادر اگر از روي دین ننگري از روي مردمی 
و خرد بنگر که پدر و مادر مثبت نیکی و اصل پـرورش  
تواند وچون در حق ایشان مقصر باشی چنان نمایـد کـه   

 )67(همان: . »تو سزاي هیچ نیکی نباشی
ــه   عنصــرالمعالی در بــاب ســخن و ســخندانی ب

گران از گفتار تو خواهی دیگوید اگر میفرزندش می
و « راضی باشند باید که بسیار دان و کم گوي باشـی: 

عام ، و با عام خاص ،سخن یک گونه گوي با خاص
حکمت بیرون نباشـی و بـر مسـتمع وبـال      تا از حد

نگردد مگر در جایی که از تو در سخن گفـتن دلیـل   
گـوي  حجت نشنوند آنگه سخن بر مراد ایشان همـی 

قوم بیرون آیی واگرچـه سـخن   تا به سالمت از میان 
دان باشی از خویشتن کمتر آن نماي که دانی، تـا بـه   
وقت گفتار و کردار پیاده نمـانی، و بسـیاردان و کـم    

انـد:  گوي باش نـه کـم دان بسـیار گـوي، کـه گفتـه      
خاموشی دوم سالمت است و بسـیار گفـتن دوم بـی    
خردي از آنکه بسـیار گـوي اگرچـه خردمنـد باشـد      

خردان شناسند و اگرچـه  را از جمله بیمردم عامه او 
بی خرد کسی باشـد چـون خـاموش باشـد مردمـان      

 )82(همان: . »ائ از جمله عقل دانندخاموشی
عنصرالمعالی در پرهیـز از شـوخی و مـزاح نیـز     
رضایت دیگران و پسر خوب شدن از نظـر مـردم را   

بدان اي پسر کـه  « گوید:دهد و میمالك امر قرار می
تـا بتـوانی  از    "المـزاح مقدمـه الشـر    "به تازي گفته

مزاح سرد کردن پرهیز کن. و اگر مزاح کنی باري در 
مستی مکـن کـه شـر بیشـتر خیـزد مـزاح پـیش رو        
شرست و از مزاح ناخوش و فحـش شـرم دار انـدر    
مستی و هشیاري، خاصه در نرد وشطرنج باختن، کـه  
در میان این هر دو شغل مـرد ضـجرتر باشـد. مـزاح     

 )103همان: »(ر تواند داشت.کمتر ب
 

 اخالق بر اساس قانون ونظم .4مرحله 
در این مرحله افراد بطور کورکورانه قـوانین قراردادهـا   

پذیرنـد و اگـر فـرد بـر طبـق      و عقاید اجتماعی را می
-قوانین اجتماعی عمل نکند مورد سـرزنش قـرار مـی   

یــک فــرد  )420: 1993پــارك،  . (هترینگتــون وگیــرد
د و که از قوانین اجتماعی آگاه باشـ  خوب فردي است

: 1991(لفرانکویس،بــدون چــون وچــرا آن را بپــذیرد.
هـاي اخالقـی   در این مرحله بجاي اینکه ارزش )753

برپایه برخوردهاي منطقـی بـا دیگـران اسـتوار باشـد.      
متکی بر درکـی مجـرد از جامعـه در     4اخالق مرحله 

را ها و قواعد مناسب شکل کلی آن است. جامعه نقش
ت    گذاري میپایه کند. روابط فـردي هنـوز داراي اهمیـ

هاي حقـوقی،  است، ولی اینگونه روابط از دیدگاه نظام
اجتماعی ومذهبی جامعه قابـل درك اسـت.اخالق بـه    

هـاي مـذهبی، رعایـت قـانون     معناي اجراي مسؤولیت
 .شـود وکمک به جامعـه و موسسـات آن تعریـف مـی    

 )257-258: 1375(گالور و برونیگ، 
 

 قراردادي اخالق فرا
در این سطح معیارهاي اخالقی افراد درونـی شـده و   
رفتار اخالقی بوسیله رمـز اخالقـی درونـی هـدایت     

 شود. اخالق در این دوره براساس اصولی جهـانی می
 (کـدیور،  این قراردادهاي اجتمـاعی اسـت.   از و برتر
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آنهایی که به سطح اخالق فراقـراردادي   )89  :1382
اند، عقیـده دارنـد   ندي به اصول اخالقی رسیدهیا پایب

که بعضی اوقات قوانین ودستورات مراجع قدرت را 
 )77: 2000زیر پا گذاشته شود.(ایسنک،

عنصرالمعالی به پسرش در ایـن   در قابوسنامه نیز
گوید به خـاطر تبعیـت از قـانون خداونـدي     باره می

 و آگاه بـاش « روزه بگیر و مهر قانون الهی را نشکن:
که ایزد مستغنی است از سیري و گرسنگی تـو لکـن   
ــر ملــک   در روزه مهــري اســت از خداونــد ملــک ب
خویش و این مهر نه بر بعضی از ملک است ، چه بر 

 )62(همان:  .»همه تنست
درباب حج نیز از فرزندش مـی خواهـد وظیفـه    
شـناس باشـد و وظیفـه شناسـی را دلیـل اطاعــت از      

برتـو کـه در نهـاد حـج و     و زنهار باد « قوانین بداند:
زکــوه دل بــا شــک نــداري و کــار بیهــوده نســگالی، 
ونگویی که دویدن وبرهنه کردن خویشتن را ناخن و 

بیست دینار نـیم دینـار ببایـد     موي ناچیدن چرا؟ و ز
خواهند و چـرا  اشتر چه می و داد واز گاو و گوسفند

قربان کنند؟ درین جمله دل پاك دار وگمان مبـر کـه   
دانی چیزیست که چیز خود آن چیزست که آنچه تو 
 )65(همان: . »ما ندانیم

عنصرالمعالی در آداب خویشتن داري و تربیـت  
گویـد: بـه خـاطر نشـان      خوردن به فرزند خویش می

دادن وظیفه شناسی ونظم دوستی در زنـدگی، حتمـاً   
بـدان اي پسـر کـه    « ریـزي داشـته باشـیم.   باید برنامه

خویش تربیت و اوقات  هايمردمان عامه را در شغل
پدید نیست به وقـت و ناوقـت ننگرنـد، وبزرگـان و     
خردمندان هر کاري را آن خویش وقتی پدید کردند، 
ــر کارهــاي   بیســت و چهــار ســاعت شــبانه روزي ب
خویش ببخشیدند، میـان هرکـاري تـا هـر کـاري را      

اي پدید کردند فرقی و وقتی نهادند و حدي و اندازه
دیگر اندر نیامیزد و خدمتکاران یکتا کارهاي ایشان به

ـ  ه ایشان را نیز معلوم بود که ب چـه کـار   ه هر وقتـی ب
هاي ایشان همـه بـر نظـام    مشغول باید بودن تا شغل

 )94(همان: . »باشد
آن بـاور اسـت    در باب آیین سپهساالري نیز، بر

که باید با لشکر سخی بود و در خلقت وصلت و نان 
ا نظم سپاه بـر  شراب و سخن خوش تقصیر نکرد ت و

و بـا لشـکر سـخی    « شناس باشد:هم نخورد و وظیفه
خلعت و صلت تو چیـزي  ه باش، پس اگر با لشکر ب

نان و نبیـد و سـخن خـوش    ه از بیشی نباشد باري ب
تقصیر مکن و یک لقمه نـان و یـک قـدح نبیـد بـی      
لشکر خویش مخور، که آنچه نان پاره کند زر وسـیم  

دار، میشه دل خوشنتواند کردن، ولشکر خویش را ه
اگر خواهی کـه جـان از تـو دریـغ ندارنـد، تـو نـان        
ازیشان دریغ مدار، اگر چه همه کار بـه تقـدیر ایـزد    

. »کـن تعالی بسته است تو آنچه شرط تدبیرست همی
 )209(همان: 

گوید: بـراي حفـظ نظـم و    باز در همان باب می
امنیت، هرگز بـر دزد رحمـت نکـن و قاتـل را عفـو      

دزد رحمت مکن و عفو کردن خونی روا و بر « مکن:
مدار، اگر مستحق خونی را عفو کنـی تـو نیـز بـدان     
خون به قیامت شریک باشی و گرفتار، اما بر چاکران 
خویش برحمت باش وایشان را از بـد نگهبـان بـاش    
که خداوند چون شبان باشند و کهتـران چـون رمـه،    

رمه خویش برحمت نباشـد ایشـان را   ه اگر شبستان ب
 )229(همان: . »نگه ندارد عسبااز 

نویسنده دلسوز قابوسنامه اطاعت از پدر و مـادر  
گوید داند وبه فرزندش میرا نوعی وظیفه شناسی می

که از روي عقـل داشـتن حرمـت پـدر ومـادر یـک       
وبدان اي پسر کـه آفریـدگار   « وظیفه است و واجب:

چون خواست که جهان آباد ماند اسباب نسـل پدیـد   
جانور، وپدر و مـادر را سـبب کـون     کرد در شهوت

فرزند کرد، پس همیدون از موجب خـرد بـر فرزنـد    
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واجب بود پدر و مادر خود را حرمت داشتن و اصل 
او پدر و مادرست و تا نگویی که پدر، مادر را بر من 

. »چه حقّست که ایشان را غرض شهوت بود مقصود
 )66(همان: 

 
 اخالق براساس پیمان اجتماعی. 5 مرحله

در این مرحله افراد به تفاوت بـین آن چیزهـایی کـه    
واقعاً اخالقی است با آن چیزهایی که بطـور قـانونی   

) 77: 2000 ایسـنک، . (برنـد اخالقی اسـت، پـی مـی   
پـذیري کـه در عقایـد اخالقـی ایـن مرحلـه       انعطاف

. شـود وجود دارد، در مراحل پـایین تـر یافـت نمـی    
ـ  423: 1993پارك، (هترینگتون و ر اسـاس  ) اخـالق ب

قرارداد اجتماعی، سودمندي قوانین و حقـوق فـردي   
شـود. قراردادهـاي مـورد پـذیرش     بدقت بررسی می

هـاي فـردي   یابنـد و ارزش اجتماع اهمیت فراوان می
) افرادي که در 231: 1374(گیج وبرالینر،.نسبی است

دانند که قوانین را باید رعایـت  این مرحله هستند می
شـی از قـرارداد اجتمـاعی یـا     کرد. زیرا آن قـانونی نا 

قوانین ضمنی بین اعضاي جامعه است. بعالوه خـود  
دراین  مرحله از مبانی تعهدات اجتماعی آگاه اسـت  

کند. البته، قوانین و وبا اختیار این تعهدات را اجرا می
شـود. بـه   تعهدات اجتماعی کور کورانه پذیرفته نمی

راي بیشترین خوب ب«جاي آن قوانین مزبور بر اساس
اصـل سـودمندي ، و یـا اینکـه آیـا      » بیشترین تعـداد 

حقوق مطلـق انسـان چـون حـق حیـات و آزادي را      
شـود. بـر ایـن    شمارد یا نـه، ارزیـابی مـی   محترم می

اساس افراد در ایـن مرحلـه معتقدنـد کـه قـوانین را      
معموالً باید اطاعت کرد، ولی اگر یک قانون یا حتـی  

ارزش ذاتـی و  کل ساختار اجتماعی و نظـام مـذهبی   
کنـد، ممکـن اسـت از سـوي     شأن انسانی را نفی می

(گــالور و  » . افــراد دیگــر کنــار گذاشــته شــود    
 )258: 1375برونینگ،

-عنصرالمعالی در بسیاري از اصول زندگی پیمان

هاي اجتماعی را به فرزندش بازگو کرده و از او مـی  
خواهد که در کارهاي خویش معیارهاي مورد قبـول  

امعه را در نظر بگیرد و شاید ایـن همـان   اکثر افراد ج
برداشت غلـط جامعـه امـروزي مـا از تـأثیر پـذیري       
نظریــات دیگــران باشــد چــرا کــه شــعار مــرض دار 

گوینـد؟ در حـالی   امروزي آنست که دیگران چه می
که با یک بررسی منصفانه معلوم می شود که به نظـر  
کلبرگ حتی عنصـرالمعالی منظـوراز اکثریـت افـراد     

باشد تا ،مردم آگاه و مسئولیت پذیر جامعه میجامعه 
جایی که به پسرش سفارش می کنـد مبـادا بـا رنـج     
نداري و بی پولی بـه فکـر حـج گـزاردن باشـد هـر       

گیرنـد  چندکه مردم بیشتر ظواهر امور را در نظر مـی 
عنصر المعـالی بـا آوردن یـک داسـتانی بـه پسـرش       

رفتن  کند که بدون استطاعت به خانه خداگوشزد می
پـس  « حتی از نظر دیگران نیـز مـورد قبـول نیسـت:    

آفریدگار تقدیر در سفر کرد بر خداوندان نعمت، تـا  
داد نعمت بدهند و از نعمت بخورند و فرمان خداي 
تعالی بجاي آورند و خانه او را زیارت کننـد ....چـه   
درویش اگر قصد حج کند خود را در مهلکه افکنـده  

وانگران کند چون بیماري باشد، چه درویش که کار ت
 )63همان: ».(بود که کار تن درستان کند 

خواهـد بـر اسـاس    عنصرالمعالی از فرزندش می
هاي اجتماعی و معیارهاي مورد قبول اکثر افراد پیمان

جوامع بشري سخنان و پندهاي ملوکان و حکیمان را 
-ها بشنو و قبول کن خاصه سخنپس سخن« بشنود:

اند، پند حکما حکیمان که گفتهها و پندهاي ملوك و 
و ملوك شنیدن دیده خرد را روشن کند کـه توتیـاي   
چشم خرد حکمتست پس سخن این قوم را بگـوش  

 )90همان: ».(دل باید شنودن و اعتماد کردن
در جمع کردن مال نیز نظر عنصـرالمعالی بـر آن   
است که جمع کردن و خرج کـردن مـال و ثـروت و    
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باید بـا معیارهـاي مـورد     دل بستن و دل کندن از آن

قبول اکثریت جامعه همسو بوده و بـر اسـاس پیمـان    
و اگر بسیاري از تـو بمانـد دوسـتی    « اجتماعی باشد:

اند که چیـزي  دارم که به اندکی نیازت افتد، چه گفته
که به دشـمنان مانـد بـه کـه از دوسـتان خـواهی، و       
سخت داشتن به از سخت جستن، و اگرچه کم مایـه  

گاه داشتن واجب دان که هرکه اندك مایـه  چیز بود ن
گ دار کـه  نداند داشتن بسیار هم نداند و از کاهلی تن

 )151(همان: . »کاهلی شاگرد بدبختی است
 

 اخالق براساس اصول جهانی .6مرحله 
در آخرین مرحله اخالقی که کلبرگ مطرح می کنـد،  
رفتار درست یا نادرست وابسته به تصمیم و انتخاب 

رد و بـر مبنـاي مفـاهیم انتزاعـی همچـون      آگاهانه فـ 
عــدالت و برابــري اســت. اصــول اخالقــی ، جهــان  
شمول، ثابت، کلی و مطلق است وافرادي که به ایـن  

انـد هـم خـود را بـا معیارهــاي     سـطح رشـد رسـیده   
هاي درونی دهند و هم با آرماناجتماعی مطابقت می

خویش، انگیزه آنها براي رفتار اخالقـی، بیشـتر ایـن    
که به نداي وجدان خویش عمل کـرده باشـند،    است

جویی یا انتقـاد دیگـران باشـند.    نه اینکه نگران عیب
ــدیور، ــم    90: 1382(ک ــراد فه ــه اف ــن مرحل ) در ای

روشنتري از برخی اصول مجرد وجهانی کـه مـافوق   
قانون است دارند. این اصول شامل عـدالت واحتـرام   

 باشد.به همه افراد می
صرالمعالی گاهی اصـول  عن ،براساس این نظریه

گویـد  دانـد و مـی  جهانی را معیار عمل به قوانین می
شهرت واقعی به هنري است کـه بـر اسـاس اصـول     
جهانی و در پاسخ به نـداي وجـدانی بدسـت آمـده     

و بدان نام کـه مـادر و پـدر نهـد همداسـتان      « باشد:
ـ  ه مباش که آن نام ونشانی باشد، نام آن باشد که تو ب

هی تا از نام حبضر رویـد و عمـرو   هنر بر خویشتن ن

وعثمان و علی به استاد و فاضل حکیم اوفتی که اگر 
با گوهر اصل گوهر هنر نباشد صحبت هیچ کـس را  
شاید و هر کس را در وي این دو گوهر یابی چنـگ  
در وي زن و از دست مگذار که وي همه را بـه کـار   

صــاحب قابوســنامه  )28: 1385.(عنصــرالمعالی،» آرد
دانـد و بـه   انی را یک اصل مثبت جهانی میچرب زب

کند که زبـانش را بـه خـوبی و    فرزندش سفارش می
چـون  « هنر بیاراید و جز چرب زبانی عـادت نکنـد:  

این بدانستی زبان را بخوبی و هنر آموخته کن و جـز  
چرب زبانی عادت مکن که زبـان تـو دایـم همـه آن     

انـد:  گوید که تو را بر آن دانی و عادت کنی چه گفته
هرکس را زبان خوشتر، هوا خواهش بیشتر، و با همه 
هنر جهدکن تا سخن بر جاي گویی که سخن نه بـر  

 )28.(همان: » جاي خوب گویی زشت نماید
شـود بـر   در باب جنگ وجدال نیـز یـادآور مـی   

اساس اصول جهانی بـا هـیچ کـس جنـگ و جـدال      
اما با هیچ کس جنگ مکن که جنگ کردن نـه  « مکن:

ان است بل کار زنانست یا کـار کودکـان،   کار محتشم
پس اگر اتفاق افتد که با کسی جنـگ کنـی هـر چـه     

جنـگ چنـدان کـن کـه      بدانی و بتوانی گفت مگوي،
آشتی را جاي بود و یکباره بی آزرم و لجـوج مبـاش   

هاي مردمان فرومایه عادتی لجوج شـناس  و از عادت
و بهترین عادتی متواضعی است که متواضعی نعمـت  

ـ    ایزد سـخنی   هـر ه ست که کس بـرو حـد نبـري و ب
گفتن بی حجـت مـرد   مگوي در خطاب که : اي مرد،

 )79(همان: . »بیفگندرا از مرد می
او همچنین در باب کارزار کـردن بـه فرزنـدش    

کند کـه بـر اسـاس اصـول جهـانی و در      سفارش می
پاسخ به نداي وجدان خویش هرگز به ریختن خـون  

که از روي شریعت ناحق دلیر مباش مگر خون کسی 
اما به خون ناحق دلی مباش و « قتل او واجب باشد: 

خــون هــیچ مــردم مســلمان بحــالل مــدار اال خــون 
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صعلوکان و دزدان ونباشان خـون کسـی کـه از روي    
شریعت قتل او واجب شود که بـالي دو جهـانی در   
خون ناحق بسته بود و پیوسته. اول آنکـه در قیامـت   

نـام گـردي و   جهان زشتمکافات آن یابی و اندرین 
هیچ کهتر بر تو ایمن نباشد و امید خدمتکاران از تـو  
بریده شود و خلق از تو نفوذ گردند و به دل دشـمن  
تو شوند و نه همه مکافات خون ناحق بـدان جهـان   

ام و نیـز تجربـت   هـا خوانـده  باشد که من در کتـاب 
» ام که مکافات بدي بدین جهان به مـردم رسـد  کرده

 )99(همان: 
در باب دوستی و دوست گیري نیز اصول جهانی 

دهـد و در پاسـخ بـه نـداي وجـدان      را مالك قرار می
خواهد هنرمند باشد و دوست هنـري  خویش از او می

عیـب کـس مشـناس ، امـا تـو      واندر جهان بی« بگیرد:
هنـر  هنرمند باش که هنرمند کم عیب بود و دوست بی

بنگـر میـان    هنـر فـالح نیایـد. و   مدار که از دوست بی
نیکان وبدان و با هردو گروه دوستی کن. با نیکـان بـه   
دل دوست باش و با بدان به زبان، تـا دوسـتی هـر دو    
گروه تورا حاصل گردد و نه همـه حـاجتی بـه نیکـان     
افتد وقتی باشـد کـه بـه دوسـتی بـدان حاجـت آیـد        

اگرچه راه  بضرورت که از دوست نیک مقصود برنیاید
آید به نزدیک نیکان ترا کاستی دربردن تو نزدیک بدان 

چنانکه راه بردن تو نزدیک بدان آب روي افزاید و تـو  
حاصـل   طریق نیکان نگه دار که دوستی هر دو قوم ترا

 )140گردد.( همان: 
 

 گیرينتیجهبحث و 
هاي ین پژوهش با هدف کلی تحقیق در مبانی اندیشها

ت اخالقی قابوسنامه و تدوین و مقایسـه آن بـا نظریـا   
کلبـرگ صــورت گرفتــه اســت و چنانچــه گفتــه شــد  

هاي گوناگونی بـین آراي ایـن دو   ها و اختالفشباهت
شـود بـا اختصـار    اندیشمند وجود دارد که کوشش می

-ارائه گردد. در اخالق، اساسـی  ه،نتایج کلی یافت شد

انگیـزه و منشـاء آن اسـت کـه از دیربـاز       مسئلهترین 
اند. از میان آنان ختهفالسفه و علماي اخالق به آن پردا

هاي طبیعـی و  اي انگیزهگروهی عقل و هوشیاري، عده
گیـري  اي عوامل اجتمـاعی را در شـکل  فطري و دسته

اند انعکاس همه این عوامل اصول اخالقی مؤثر دانسته
توان در قابوسنامه یافت. او اخالق  ورشـد آن را  را می

عـواملی  بلکه همـه   ،نداده از یک بعد مورد توجه قرار
گیري آن مؤثر اسـت در بیـانی   را که به نحوي به شکل

توان او شیوا و نغز مطرح نموده است. بدین ترتیب می
را در ردیف کسانی قرار داد که همه عوامل را از نظـر  
گذرانده و با تیزبینی و هشیاري اخالق را مورد بحـث  
قرار داده است.اما نکته اساسی که در نظریات او بـیش  

کند، این است که تـأثیر فرهنـگ   خودنمایی میاز همه 
و جامعه بیش از هر عامل دیگـري در شـکل دادن بـه    
رفتارهاي اخالقی اشخاص در آثـار او انعکـاس یافتـه    

، فراوانی نصایح متعدد اوسـت.  شاهد این معما است و
عمق پیوستگی بین اخالق و فرهنگ را نیز در تئـوري  

ناختی بـه  توان یافـت. گرچـه رشـد شـ    کلبرگ هم می
عنوان اولین عامل در رشد اخالقی سخن رانده اسـت،  

اش از اما به طور ناخودآگاه در طراحی تئوري اخالقـی 
مفـــاهیمی چـــون  پـــیش قـــراردادي، قـــراردادي و 

قــراردادي  کــه تــم اصــلی ایــن واژه هــا، مفــاهیم  راف
فرهنگی و اجتماعی اسـت نـام مـی بـرد. دو دیـدگاه      

ارچوب و قالـب  حاظ چلالگویی قابوسنامه وکلبرگ از 
هایی دارند اما از لحاظ محتوایی و کیفی داراي شباهت
هاي فاحشی هستند که حاکی از نگرش عمیـق  تفاوت

و ظریف قابوسـنامه در برخـورد بـا مسـائل انسـانی و      
اجتماعی است. بعـالوه ایـن تفـاوت ناشـی از فاصـله      

ــرگ و ــانی کلب ــنامه و زم ــات  قابوس ــین اختالف همچن
ـ   ه که ب دباشفرهنگی می دان پرداختـه  ـطـور مجمـل ب

 شود.می
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اي مرحلـه  ،در قابوسنامه در تدوین مراحل رشـد 

که مبتنی بر نظم وقانون است نسبت به نظریه کلبرگ 
باشـد، بـدین   در نوع اطاعت از قـانون متفـاوت مـی   

صورت کـه کلبـرگ اطاعـت از قـوانین اجتمـاعی و      
در که  وضع شده بشري را مد نظر قرار داده در حالی

قابوسنامه ، اطاعت از قانون، قانون خداونـدي اسـت   
که براي ترس از گمراهی، هالك شـدن، بـی دینـی،    
زیان دیدن، ننگ و بی آبرویی، بی ایمانی و تـرس از  

وصــیه شــده نیازمنــدي وفرومــایگی، اطاعــت از آن ت
در تحقیقات خود به این نتیجه رسـیده  است. کلبرگ 

رار دارند. اخـالق  بود که اغلب مردم در این مرحله ق
ــژه بزرگســاالن    ــرگ وی ــدگاه کلب ــه از دی ــن مرحل ای
اســت.غالباً در مرحلــه چهــار قــرار دارنــد و از ایــن 
مرحله فراتر نمی روند.در واقع کلبرگ همانند فروید 
، اریکسون و پیاژه معتقد است که رشد اخالقی طـی  

یعنی بـا  ، رودریزي شده پیش میمراحل ازقبل برنامه
له، مرحله بعدي که تلفیقی از عناصـر  اتمام یک مرح

 شـود. مرحلۀ قبل و تجربه جدیـد اسـت، ظـاهر مـی    
کلبــرگ نیــز مــدعی اســت کــه مراحــل رشــد جنبــۀ 

شـمول دارنـد  و کمتـر افـرادي بـه      همگانی یا جهان
مرحله عالی که همان سطح فراقـراردادي اسـت مـی    

هـاي پـیش از   رسند، همچنین کودکان در حدود سال
یش قراردادي که پایین ترین سطح دبستان در سطح پ

رشد اخالقی اسـت، قـرار دارنـد و اغلـب مـردم در      
هاي زیـادي  گیرند که دیدگاهسطح قراردادي قرار می

 موافق این نظر وي هستند و بسیاري نیز مخالفند امـا 
مهمی که بیش از  مسئله ،قابوسنامهصاحب دیدگاه  از

همه مورد توجه اسـت پـرداختن بـه رشـد اخالقـی      
رادي است که در دوسوي محور رشد اخالقی قرار اف

گیرند. عنصرالمعالی به عنوان یک معلم اخالق بـا  می
-ها سرو کار دارد، خودش را یک مسؤول مـی ارزش

پـرداز کـه بـا وضـع     داند و صرفاَبه عنوان یک نظریه

عمـل   موجود و تحلیـل آنچـه اسـت سـروکار دارد،    
می کند کـه   اي برخوردکند. او با مسائل به گونهنمی

مانع گمراهی، بی دینی و بـی ایمـانی انسـان گـردد.     
تـوان بصـورت   بنابراین ضمن اینکه قابوسنامه را مـی 

یک تئـوري مـدون کـه نشـان دهنـده مراتـب رشـد        
توان از آن به عنـوان یـک   اخالقی است همچنین می

دستورالعمل ارزشمند براي ارتقاء رشـد اخالقـی بـه    
لی تــرس از مــردم شــمار آورد. در نظــر عنصــرالمعا

تـرین مراحـل   جایی ندارد و خداترسی یکی از عالی
در تئوري کلبرگ کالً فردي کـه مشـکل    رشد است.
مدنظر قـرار گرفتـه و عملکـرد او، وسـیله      دار است،

کــه شــود در حــالیقضــاوت مرتبــه اخالقــی او مــی
صــحبت از اخــالق دهنــده بــه میــان نیامــده اســت. 

براي عملـش مـورد    بنابراین فقط فاعل و استدالل او
توجه است ولی در قابوسنامه همـه جوانـب در نظـر    

ها نیز بـر اسـاس اصـول    در داستان گرفته شده است.
داري هـرکس مسـؤول امـرار معـاش     جامعه سـرمایه 

خودش است و تا کار نکند مزدي ندارد واصالً بایـد  
احساس کند که حقی بر جامعه یا دیگران ندارد ولی 

سی که محتاج  است حق دارد از نظر عنصرالمعالی ک
که از دیگران تقاضا کند و دیگران هم با خوشـرویی  
به او بدهند در صورتی که شرایطش را داشته باشند، 
چون اصل براین است کـه همـه افـراد جامعـه مثـل      
اعضاي یک پیکره واحد هستند و اصوالً وظیفه دارند 
که به کمـک یکـدیگر شـتابند. اصوالًفلسـفه زکـات      

ــأمین نی ــديت ــن  ازمن ــد اســت. ای ــراد نیازمن ــاي اف ه
موضوعی است که در دیـدگاه کلبـرگ مـورد توجـه     
قرار نگرفته اسـت، او فقـط بـه تـأثیر عوامـل رشـد       
شناختی تأکید دارد غافل از اینکه عوامل متعـددي از  

تواننـد تعیـین کننـده    جمله نیازهاي فیزیولوژیک مـی 
 تـوان چنـین نتیجـه   بنابراین مـی  رشد اخالقی باشند.

گرفــت کــه مراحــل عــالی رشــد اخالقــی در ایجــاد 
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-هاي جدید اخالقی و تربیـت اجتمـاعی مـی   نگرش

ــارت دیگــر ، در نظــر   ــه عب ــؤثرتر باشــد. ب ــد م توان
عنصرالمعالی اگر فرد به اصول اخالقـی عمـل نکنـد    

هاي اخالقی یاد گرفته اسـت  فقط اطالعاتی از درس
که دهد و در مراتب رشد اخالقی قرار دارد. نشان می

عنصرالمعالی به ترسیم انـواع مراتـب رشـد اخالقـی     
وري از افـراد  کند بلکه در مورد شیوه بهرهبسنده نمی

 مسـئله  کند.دیگردر مراتب اخالقی نیز پندواندرز می
که تنهـا   دیگر این است که عنصرالمعالی اعتقاد ندارد

شود بلکـه او  رشد شناختی منجر به رشد اخالقی می
اگر بـر مبنـاي نظریـه     م برده است.از عوامل متعدد نا

کلبــرگ و بــر اســاس اســتدالالت اخالقــی کــه      
عنصرالمعالی در اندرزهایش بیان کرده، داوري کنـیم  

تـرین جایگـاه اخالقـی  قـرار     عنصرالمعالی در عالی
کم استدالل عالی دارد و به روشـنی  چون دست دارد.

 .تمام این استدالالت را بیان کرده است
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