
 

با توجه به اخالق   ی مجاز ی با فضا ییاروروی در مداردانشگاه اخالق کردیرو

 باور

 1*بزرگیمحمدجعفر جامه

 چکیده
ها اخالق باور، باورهای انسان به مثابه فعل ارادی و اختیاری، تحت چارچوب براساس تئوری

های اخالقی قابل ارزشگذاری است و اساساً معرفت سرشتی اخالقی دارد. از دیدگاه و گزاره
شوند، افراد در مواجهه  ران هرگونه فعلی ارادی محسوب میاخالق باور، از آنجاکه باورها پیش

بایست با تحقیق کافی در قرائن و شواهد، نسبت گرایانه میاخالقی و وظیفه با باورها، به نحو
به پذیرش یا رد آن باور اقدام کنند. از سوی دیگر و از نقطه نظر فلسفه اسالمی فضای مجازی 

کند، خود یک واقعیت عینی است. این واقعیت عینی از جهت آثار و تبعات واقعی که ایجاد می
و اعمال انسان تأثیر جدید و قابل توجهی را ایجاد نموده است. بر این اساس در دو حوزه باورها  

مدار در قبال اساتید، دانشجویان و کارمندان از حیث این افعال، وظایف و دانشگاه اخالق
های اخالقی دارد. در این مقاله با ترسیم خطوط اخالق باور در دیدگاه اسالمی، نشان  مسئولیت
هایی هنجاری در مواجهه با فضای مجازی برای تحقق دانشگاه ن راهکاریتواشود میداده می
مدار ارائه داد. این مقاله ضمن بازخوانی چارچوب اخالق باور در دیدگاه اسالمی، این  اخالق 

 نماید. ضوابط را در فضای مجازی تبیین می
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 مقدمه 
تردید پیشران هرگونه تعامل و رابطه مبیتنی بر دانشگاه سالم، صالح و مصلح، دمیدن روح بی

فرهنگی و اجتماعی میان اخالق در سطوح مختلف آن است. از این منظر در مناسبات علمی، 
ها، باورها، عقاید و... نقش اخالق باور وضوح اقشار مختلف دانشگاهی و به هنگام تبادل دیدگاه

-یابد که به تقش نامحسوس شکلیابد. این موضوع زمانی اهمیت دوچندان میبیشتری می
اوردهای گیری باورها از طریق فضای مجازی عنایت بیشتری شود. فضای مجازی یکی از دست

هایی همچون انسان مهم تکنولوژی و یکی از آثار مستقیم مدرنیسم غربی است که بر پایه
گرایی و محوری، آزادی همه جانبه، اعتماد حداکثری به عقل بشری، اصالت فرد، نسبی

هایی که در هیچ موردی و نه حتی در آثار و نتایجش مورد باوری بنا شده است. بنیانپیشترفت
الم نیست. زیرا این مبانی خود معلول تحوالت فکری، اجتماعی، دینی و سیاسی پذیرش اس

عمیقی بوده است که هرگز در بستر دنیای اسالم روی نداده است. اما آنچه اهمیت بسزایی 
دارد این است که فارق از تمایزات دو تمدن اسالمی و غرب، فضای مجازی امروز به عنوان 

ها دغدغهکی از طات مورد استفاده همگانی است. تا جایی که به ییکی از ابزار های مهم ارتبا
اصواًل فضای مجازی چیست؟  است.اصلی برای متولیان تعلیم و تربیت تبدیل شده مسائل و 

های سنی نسبت آن با فرد و جامعه به عنوان مخاطب چگونه تعریف شده است؟ آیا همه گروه
فضای مجازی خود مخاطبین خودش را رده بندی توانند مخاطب چنین فضایی باشند؟ آیا می

کند؟ نموده است یا اینکه این مساله معلق مانده است؟ این پدیده با افکار و رفتارهای ما چه می
های رفتار فردی و اجتماعی که در فضای مجازی آیا مواجهه با افکار، باورها، اعتقادات و زمینه

ها از جنس مفاهیم ای خاصی است؟ آیا این مهارتهشود نیازمند مهارتبه اشتراک گذاشته می
اخالقی هستند یا صرفاً حاالت ذهنی هستند؟ مجموعه سواالتی از این قبیل زمانی اهمیت 

گرایی بطور  گرایی هستیم. مصرفیابد که بدانیم امروز در عصر تالقی ارتباطات و مصرفمی
و دینی است که در فضای ارتباطات عام شامل تمام کاالهای مادی، فرهنگی، تربیتی، اخالقی  

شود. ما در این مقاله مجال پاسخگویی به تمام های مختلف عرضه میجمعی و از طریق رسانه
سواالت مطرح شده را نخواهیم داشت. از این رو با عطف توجه به تعریف و توصیفی که از  

ای مجازی های بنیادین باورمندی در فضفضای مجازی خواهیم داشت، به مسئله چالش
خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر مساله ما این است که با فرض اینکه فضای مجازی باورهای 

کندو از سوی دیگر این باورها پیشران اعمال افراد است، سهم بسیار مختلفی را عرضه می
اه  اخالق در این باورمندی در دانشگاه چیست؟ در این راستا ابتدا مفاهیم اخالق باور را در دیدگ

کنیم، سپس با بررسی دیدگاه آنان در خصوص تعلیم حکما و فیلسوفان اسالمی بازخوانی می
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های فضای مجازی در امر تعلیم و تربیت را تبیین و از های مواجهه با چالشو تربیت، زمینه
نماییم. رویکرد ما در این مقاله فلسفی و های این بزرگان را بازتعریف میرهگذر آن توصیه

تحلیلی خواهد بود. ساختار این مقاله در سه بخش ارائه خواهد شد. در  -ا توصیفیروش م
پردازیم. در بخش دوم بخش نخست به تعریف فضای مجازی از نظر حکمت اسالمی می

دهیم.  در بخش سوم نظرات  مفاهیم اصلی اخالق باور را به طور اجمالی مورد بررسی قرار می
 کنیم. در چارچوب اخالق باور بازخوانی می های حکمای اسالمی راو دیدگاه

 شناشسیروش

ها، استفاده از اطالعات و مدارک موجود از طریق مطالعه  آوری دادهروش نویسنده در جمع
آوری مقاالت موجود در صفحات الکترونیکی مجالت علمی پژوهشی بوده  ای و جمعکتابخانه

های مربووط به حوزه علوم انسانی کیفی است، هشاست.  از انجا که در بیشتر مطالعات و پژو
 تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است.  -در این پژوهش نیز روش کیفی و به صورت توصیفی

 چیستی فضای مجازی و رابطه آن با اخالق باور

 های فضای مجازیانسان و ویژگی

ل تقسیم شده  در هستی شناسی فلسفه اسالمی، وجود به دو نحوه وجود رابط و مستق
(. وجود رابط   41، ص2،ج1388طباطبایی،    -238، ص  2، ج  1369است)سبزواری، مالهادی،  

اش چیزی جز پیوند نیست و به سخنی رساتر وجود رابط وجودی است که حیثیت وجودی
وجودی نیست که با موجود دیگری در ارتباط باشد، بلکه خودش عین ربط و پیوند است. در 

وجودی است که عین استقالل و خودبسنده باشد. از این منظر، یگانه  مقابل وجود مستقل
اهلل جملگی وجودات رابط هستند)طباطبایی، وجود مستقل، وجود خداند متعال است و ماسوی

(. دامنه و گستره مفهوم ربط بر همه موجودات سایه 28نهایه الحکمه، ص 13محمدحسین، 
ستی نشان از ارتباط منسجم این کثرات با یکدیگر افکنده و از سوی دیگر کثرت واقعی در ه

، ص 2، ج  1379ای به نام اصل علیّت دارد)مصباح یزدی، محمدتقی،  زیر سایه مفهوم گسترده
(. بر این اساس، موجود رابط چون هیج از خود ندارد در سایه وجود مستقل معنا و مفهوم  23
وان آیه نام برده است، زیرا آیه پیش و  یابد. از همین رو قرآن حکیم از موجودات تحت عنمی

بیش از خود اشاره به صاحب آیه دارد و در سایه ذواآلیه است که خود نیز صاحب نام و نشان 
شود)جوادی آملی، (. برآیند چنین دیدگاهی این است که انسان چه در ذات و هویت و چه  می

. این روابط در چهار رابطه  در شخصیت بیرونی بدون مفهوم ارتباط هیچ معنای محصلی ندارد
شود که عبارتند از رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با خلق و رابطه با خلقت اصلی منحصر می
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دهد که او بطور آگاهانه ارادی  و طبیعت. در واقع انسانِ در دنیا را مجموعه روابطی شکل می
بحث از انسان در ساحت  توان گفت پیش فرضو اختیاری ایجاد نموده است. از این رو می

، 157، 3)همو، ج 1معرفت شناختی، اخالق و همینطور تعلیم و تربیت مسئله ارتباطات اوست
ترین شکل خود در رابطه انسان با هم  (. این ارتباطات در انضمامی462، ص 10همان، ج 

جامعه  های دوستی و...و بطور عام در نوعان خود و به شکل حضور در خانواده، مدرسه، گروه
گیرد. ایجاد این روابط خود به واسطه فطرتی خدادادی است که انسان بودن انسان  شکل می

. به این معنی که انسان به طور فطری و برای نیل 2کندرا از حیث کماالت ذاتی تضمین می
به کمال و شکوفایی استعدادهای خویش به طور آگاهانه و ارادی به ایجاد این روابط گرایش 

ما گاهی ممکن است در شکل دادن به این روابط از فطرت الهی خویش فاصله گرفته و  دارد. ا
روابط ناسالم و غیر صحیح ایجاد کند. به همین دلیل سعی آموزش و پرورش اسالمی،  تعالی 

ای است که در تعلق و ربط به خدا معنی می یابد انسان و سوق دادن او به سوی حیات طیبه
گیری این روابط سایر روابط دیگر او در زندگی دنیوی است. شکل و ضامن درستی و سالمت

در گذشته نه چندان دور و هنوز هم در برخی مناطق به صورت سنتی، چهره به چهره و حضور 
گیری تدریجی شخصیت ای از ایجاد روابط و شکلدر مراسمات و ...بوده است. اما بخش عمده

گیرد.  ارتباط فاصله گرفته و امروز در ساحت نوینی انجام میهای سنتی  انسان به تدریج از حوزه
این ساحت همان فضای مجازی است که مهمترین ابزار نوین ارتباط بین فردی است که 
امروزه قدرت و  ارزش آن در دنیای معاصر تردید ناپذیر است. اما مساله مهم این است که  

گوییم فضای مجازی، نخست میفضای مجازی در حقیقت چیست؟ به عبارت دیگر وقتی 
مشخص شود، تعریف ما از آن چیست و  این تعریف دقیقاً به چه واقعیتی اشاره می کند و ثانیا 

 های ذاتی آن چیست؟ویژگی
شود، همانا اصل واقعیت به مثابه موضوع فلسفه، هنگامی که به وجود یا موجود اطالق می

دار ی است. به بیانی دیگر، وقتی سخن از واقعیتتوانایی علّی در ایجاد اثری متمایز از دیگر

 
ذکر این نکته ضروری است که انسان پیش از دنیا و انسان در دنیا روابطی دارد که خارج از حوزه اختیار  - 1

ینی او تأثیر به سزایی دارد. به عنوان نمونه پدر و مادر و نسب و اوست، و این روابط پیشینی بر روابط پس

وراثت از جمله روابطی است که شخص در آن اختیار و تصرفی نداشته است. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید 

 ، انسان از آغاز تا فرجام، قم: بوستان کتاب قم1388به: طباطبایی، محمد حسین

 اتی و اکتسابی است. انسان دارای دو نوع کمال ذ - 2
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آید، مالک و ضابطه فلسفی در تشخیص آن، این بودن یا غیر واقعی بودن چیزی به میان می
است که موجود آن چیزی است که واجد منشأیت اثر است. بنابراین در اصطالحِ مفهوم مجازی، 

شود. بلکه چنانچه  تحقق خارجی لحاظ نمیمجاز در اضافه به فضا، امری اعتباری، بی اثر، فاقد  
شود، در مقابل فضای قابل لمس و حسی فیزیک  به کار رفته، اما خود واجد آثار  مالحظه می

از   -عینی و ملزومات آن است. در واقع فضای مجازی جایگزین شکل سنتی ارتباطات بشری
نطور که اشیاء فیزیکی واجد و...( است. براین اساس هما  ، کارت پستال، عکس، کتابقبیل نامه

در مفهوم    سایبر  دارند. فضای  اثر بوده و وجود واقعی دارند، اشیاء در فضای مجازی نیز واقعیت
  مکان :  شود که عبارتند ازمی  شامل   را(  حداقل)  فرعی   مفهوم  چهار  ،   فیزیکی  فضای  مانند  فضا،

در فضای مجازی   است که  فیزیکی  چارچوب فضای  این درست همان  و .  مسیر  و  اندازه   ،  ،فاصله
اینکه مفهوم فضا در اصالح »فضای مجازی«  .(bryant, R, 1992. P142نیز معتبر است)

ذاتی دارد مستقل از اشیاء دیگر)به معنای فیزیک نیوتنی( یا اینکه امری نسبی و در ارتباط 
یابد)به معنای انشتینی( یا اینکه امری است غیر تجربی و پیش ساخته اشیاء با یکدیگر معنا می

اکنون مطمح نظر    -پردامنه و با اهمیت  اگرچه  –ای است که  ذهن)به معنای کانتی آن( مسئله
توان تعریفی ذاتگرایانه از آن به دست داد. در عوض  رسد نمیاین مقاله نیست. اما به نظرمی

 های آن پرداخت.توان به ویژگیمی
ترین ای آزاد است تا هر فرد و گروهی در کمعرصه  فضای مجازیها،  از دریچه شناخت ویژگی 

در واقع کند. یا پیام دلخواه خود را دریافت پیام خود را منتقل ، ه تأثیرزمان و بیشترین دامن
فضای مجازی و اینترنت با در اختیار قرار دادن امکانات ارتباطی سریع، ارزان و جذاب، مرزهای 

های زندگی را به ها و سبک، افراد، باورها و فرهنگو با سرعتی باال  درنوردیدهجغرافیایی را 
گیرد. این مسئله شاید یکی از  سازی را در پیش میسازد و نوعی یکسانمییکدیگر مرتبط 
ازآن  هایی دارد که  سازی درنظر گرفته شود.  فضای مجازی همچنین خصیصهابزارهای جهانی

یابد. مهمترین  خود فضای مجازی نیست، بلکه در اتصاف شخص به فضای مجازی معنا می
سالمی، رها سازی فرد از قید مکانبندی و زمانمندی خصیصه فضای مجازی از نظرگاه فلسفه ا

است که خصیصه مشترک آن با فضای ذهن بطور عام و خیال، به شکل خاص است. به عبارت  
 های جسمانی و بدنیاز محدودیتدیگر ویژگی مهم فضای مجازی این است که شخص را 

شود که منجر می . این رهایی به ایجاد یک شخصیت جدید در فضای مجازیسازدرها می
بسیار مورد توجه فیلسوفان اگزیستانسالیسم بوده است. به این معنی که فرد از واقعیت خود 

شود و به صورت انتزاعی و فارغ از حقیقت خود، با نقابی بر چهره، در فضای دیگری گسسته می
شود. شاید اگر بخواهیم از نظر اسالمی به این مساله توجه کنیم می توانیم بگویم در ظاهر می
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این فضا بیشتر افراد از خود گسیخته شده و دچار نفاق می شوند که همان شکاف شخصیتی 
است. این به این معنا است که وقتی فرد از ارتباطات واقعی خود با دیگران احساس نارضایتی 

سازد که دیگر خودش نیست و خودش گریزان شده، و چیزی را محقق میکند، از تحقق می
البته این مسئله ریشه در تعلیم و تربیت فرد و همینطور باورهای او دارد. در این فضا بیشتر 

گیرند. این به این  مایگی به خود میافراد رنگ و بوی واقعی خود را از دست داده و حالت میان
کند و این دومین  هویت و فردیت اشخاص را دچار تزلزل میمعنا است که فضای مجازی 

توان تحت ویژگی مهم فضای مجازی است. بنابراین دو چالش و اثر مهم فضای مجازی را می
مایگی تعبیر کرد. بخش عنوان رهاسازی فکر و ذهن و از سوی دیگر از خود بیگانگی و میان

های پیشین، تمایل به باورهای نادرست، مایگی در تردید در باورمهمی از این حالت میان
پذیری بیش از حد در پذیرش هر باوری تفاوتی به باورهای راستین و  انعاطفتساهل و بی

کند شود. این حاالت در رفتار و اخالق شخص به اشکال مختلف بروز و ظهور میگر می...جلوه
هداشت جسمی و جنسی، و نهایتا به یک نوع سبک زندگی خاص در گویش، پوشش، خوراک، ب

. فضای مجازی در 1(9-4، صص 1382شود)جاللی، علی اکبر؛ اوقات فراغت و... منجر می
های تازه، به بیانگریبه واقع به نوعی پلورالیزم یا همان تکثرگرایی در باورها و از این طریق 

حتی های شخصی و فرآوردهی زندگی خارج از عرف شناخته شده، هاوجود آمدن سبک
پذیرش تکثرگرایی خود حالتی از رهاسازی شود. فتارهای خطرناک اجتماعی تبدیل میر

مایگی و از دست دادن قدرت تشخیص و اراده فردی است که بر  شخصیتی و پذیرش میان
زند. بر این اساس از عدم پذیرش مسئولیت افراد در قبال باورها و رفتارهایشان نیز دامن می

ت سامانه و موتور محرک عزم و اراده ما در سایر شئونات زندگی است، انجا که باورها، در حقیق
مهمترین چالش در فضای مجازی در عدم شکوفایی استعدادهای نوجوانان که هدف اصلی 

پروایی در اظهار برخی باورها شود همانا پذیرش و یا رد باورها، بیتربیت اسالمی محسوب می
دون رعایت موازین اخالقی مربوط به باور است که و  ترس و کتمان برخی دیگر از آنها ب

نوعی تاخر و  بنابراین و بر اساس اثرات فردی و اجتماعی جبران ناپذیری را به دنبال دارد. 
ها ها و حتی بزهکاریبسیاری از ناهنجاری باعثدر فضای مجازی که ماندگی اخالقی عقب

به فضای مجازی  درباور اخالق به بازخوانی ، ضروری است در نسل نوجوان ما شده است

 
اجتماعی  -جاللی در مقاله خود اسیب های فضای مجازی را در سه بعد اخالقی، پزشکی و فرهنگی - 1

  یادآور شده است که ما این سه را تحت عنوان سبک زندگی خالصه نمودیم.
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عنوان راهکاری عملی در برابر چالش های آن بپردازیم. به نظر نگارنده اگر این راهکارها مورد  
  شده و حقیقت انتقال  ابزار و وسیله مجازی در دیدگاه اسالمی فضایاستفاده قرار گیرد آنگاه 

  شد. خواهد حقیقت به  تبدیل خود بلکه

 چارچوب مفهومی اخالق باور 

ای است  بنابر یکی از تعاریف معهود و پذیرفته شده در فلسفه اخالق، گزاره اخالقی هر گزاره
که مربوط به یکی از افعال آگاهانه، ارادی و اختیاری انسان باشد که به یکی از مفاهیم ده گانه  

یلت و رذیلت متصف شده باید و نباید، خوب و بد، درست، نادرست، وظیفه، مسئولیت، فض
(. این افعال ارادی 5، ص1390ملکیان، مصطفی،    -104، ص  1396زاده، مجید،  باشد)ابوالقاسم

شوند. افعال بیرونی و اختیاری انسان خود به دو بخش افعال درونی و افعال بیرونی تقسیم می
یگران قرار افعالی هستند که بصورت عینی قابل مشاهده هستند و مورد ارزشگذاری توسط د

دهد و از این رو الیه پنهان  گیرند. در مقابل افعال درونی در ساحت روح و ذهن روی میمی
 دهد. رفتار ما را شکل می

پردازد، بلکه بر بر این اساس ضوابط اخالق صرفاً به ارزشگذاری در مورد افعال بیرونی ما نمی 
به تقدم ارزشی ساحت روح بر بدن، توان گفت با توجه روح و ذهن ما نیز سیطره دارد. می

ساز تربیت شایسته در ساحت تربیت صحیح و رعایت اخالق و در ساحت روح و ذهن زمینه
جسمانی نیز هست. چه اینکه در ادبیات دینی ما هر فعل انسانی دارای دو بیرونی و افعال 

سنگ  مولفه حسن فاعلی و حسن فعلی است و حسن فاعلی همواره مقدم بر حسن فعلی و
(. قسمتی از افعال درونی ما مربوط  419،ص 2،ج1374بنای قبولی هر فعلی است)طباطبایی، 

به حوزه تفکر، باور و معرفت است. افکار و باورهای ما نقش بسیار مهمی در تربیت، ایجاد 
تر کنند. بنابرآنچه پیششخصیت، نحوه رفتار، سبک زندگی و روابط اجتماعی افراد ایفاء می

گذاری حجم وسیعی از افکار و باورهای بیان شد، فضای مجازی عرصه تبادل و به اشتراک
های مختلف است و تاثیراتی عمیق بر نحوه سبک زندگی و رفتار مخاطبان خود متنوع در قالب

های گذارد. حال سوال اینجاست که آیا اخالق در اینجا نیز سخنی برای گفتن دارد؟ آموزهمی
هایی ر تربیت فضای ذهن و تفکر چیست؟ و آیا  اسالم در این خصوص آموزهاخالق باور د

ارائه داده است؟ برای این منظور ابتدا اخالق باور و چارچوب مفهومی آن توضیح داده خواهد 
 شد.

(، فیلسوف انگلیسی در اواخر قرن William Kingdon Cliffordویلیام کینگدان کلیفورد)
ای را ای به همین نام، قاعدهاخالق باور را عنوان کرد. او در مقاله ، برای اولین بار مفهوم19

کند که طبق آن » همیشه، همه جا و برای همه، اشتباه است که براساس شواهد و بیان می
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(. قاعده دیگر او این Clifford. W. k, 1877: p295 قرائن ناکافی به چیزی معتقد شود«)
  خود   عقاید   به  مربوط  این اشتباه است که شواهد  همه،  ایبر  و  جا  همه  و در  است که: »همیشه

در اینجا مراد کیلفورد از  .(ibidکند«) رد آسان شکلی به را  مربوط شواهد یا گرفته نادیده را
 شواهد اساس  بر چیزی به باور خطا، خطای اخالقی است نه معرفتی، به عبارت دیگر از نظر او

 است واقعیت این نتیجة اخالقی بُعد این خطاست. و نادرست حیث اخالقی از ناکافی قرائن و

 انسان حیات هایجنبه دیگر از تفکیک قابل که چیزی یا شخصی امر یک صرفاً باور که

   نیز دیگران برای بلکه او، خود برای تنها نه شخص یک باورهای نیست. درواقع، باشد،
و  باور میان درونی ارتباط بر (. در واقع، کلیفوردibid: 292دارد) دربر را نتایجی و پیامدها

مانند رفتارهای عمل تاکید دارد. یک سوال اساسی در اخالق باور این است که آیا باورهای ما  
ما ارادی و اختیاری است و تحت کنترل ماست و یا اینکه ما هیچ کنترلی بر آنها نداریم و از 

معرفت به »باور صادق   -مورد پذیرش حداکثری از - براساس تعریف  اختیار ما خارج است؟ 
  بایست برپایه می -به نحو کلی، ضروری و دائمی -موجه«، در فرایند معرفت، پذیرش باور

  مسئله به این شواهد و قرائنی باشد که موجه بودن آن را تأمین نماید. به همین دلیل کلیفورد 
دین، اخالق و مختلف به ویژه های زمینهدر شان باورهایعموم مردم  چرا که دهدمیتوجه 

که دیگران هم به همین  از اینکنند و میمطرح   کافیشواهد قرائن و  تکیه بر بدون  را سیاست
؟  آیا اعتماد بر یک باور براساس شواهد  کننداحساس رضایت می شان را بپذیرندعاویشکل د

ناکافی و همینطور رد باوری دیگر براساس شواهد ناکافی خطایی اخالقی نیست؟ این همان 
سرشت اخالقی باور است که کلیفورد بر آن اصرار دارد. حتی ممکن است شخص با وجود 

پذیرش آن سرباز زند. اینجا ارادی و به تبع آن اخالقی باور از     همه شواهد و قرائن موجه یک
(. قرآن کریم نیز در  65، ص 1396یابد)جوادپور، بودن پذیرش یا رد باور نمود بیشتری می

مواضعی عدم پذیرش باور با وجود قرائن و شواهد کافی را گناه و یک رفتار غیراخالقی برشمرده 
)نمل، وَ جَحَُدوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنُْفسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدیناست: 

14) . 
در هر جامعه همواره هستند افرادی که توانایی کافی برای مدیریت هیجانات و افکار خود را 
ندارند و بر اثر یک باور غلط و نابجا دست به انجام اعمالی ناشایست زده و در نتیجه خود یا  

های های جدی بزنند. این مهم در مسئله پذیرش باورهای دینی، تمایل به گروهدیگران آسیب
های سیاسی و... اهمیت فراوان دارد. هر گیریهای زندگی، جهتتماعی، پذیرش سبکاج

کند و بنابراین خواست ای مبتنی بر آگاهی و باوری است که آن را پشتیبانی میخواست و اراده
 بدون آگاهی یا خواست مبتنی بر باور بدون شواهد کافی نوعی ابتذال در رفتار و زندگی است. 
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ای که دیدگاه  برد به گونهرد دیدگاه خود را در جهت نفی باورهای دینی به کار میاگرچه کلیفو
، اما پیام دیدگاه او برای آنچه قشر فرهیخته  1شودگرایی حداکثری شناخته میاو امروز به قرینه 
شود بسیار پر اهمیت است. مسئله کلیفورد این نیست که باور به گزاره یا  جامعه نامیده می

صادق است یا کاذب، بلکه تمام مسئله این است که علت به وجود آمدن چنین باوری   ایعقیده
در این شخص چیست؟ آیا از دیدگاه اخالقی این علت برای چنین باوری کفایت معرفتی دارد؟ 
و آیا این فرد در داشتن چنین باوری وظایف اخالقی خود را به انجام رسانده است؟ عموم مردم  

ن پرسشی، همه یا بیشتر باورهای خود را به نحو پیشینی معلول علل  در مواجهه با چنی
گرایی، کبر و گرایی، حزب، تقلید، تلقین، القاء، خوشایندگرایی، قومیتروانشناختی مانند ترس 

یابند و کمتر در افق باورهای غرور ورزی، لجاجت، تعصب، تعبد، خصلت زودباوری، و... می
 بینند. کافی و عقل پسند میخود دلیلی عقلی و یا شواهد 

تمدن و فرهنگ اسالمی به مثابه تمدنی متنی، بر محور متنی محکم و قویم چون قرآن پدید  
آمده است که در دل آن به تفکر و عقالنیت تأکید فراوان شده است)خسروپناه، عبدالحسین، 

برشمرده شده است. (. پذیرش هر باوری خارج از محدوده عقل مذموم و باطل  113، ص  1381
از پیروى و متابعت هر چیزى که بدان علم و یقین نداریم نهى  براساس متن قرآن، خداوند

از چیزى که به آن علم ندارى،) بلکه علمی که برگرفته   و به انسان دستور داده است: کندمى
و دل)که ها، خیاالت و اوهام است( پیروى مکن ؛ زیرا گوش و چشم نگرىها ، سادهاز شنیده

انسان سلیم الفطرة در مسیر  . (36اند( موردِ بازخواست اند)اسراء، ابزار علم و شناخت واقعى
رود، چیزى شود، و دنبال ظن و شک و وهم نمىزندگیش هیچوقت از پیروى علم منحرف نمى

که هست یا در مسائل مورد حاجت زندگیش شخصا علم و تخصص دارد که همان را پیروى 
هاى وى کند که وثوق و اطمینان و یقین به صحت گفته یا علم کسى را پیروى مىکند، و مى

گویند)طباطبایی، (، هر چند چنین یقینی را در اصطالح برهان منطقى، علم نمى43دارد)نحل، 
همچنین قرآن علم از  طریق ظن و گمان و آن باوری  (.127، ص 13، ج1374محمدحسین، 

طباطبایی،  -28و   23داند)نجم،  رست بپندارد را فاقد ارزش میرا که هوای نفس تمایل دارد د
(. همچنین قرآن پذیرش باور را بدون شواهد و قرائن کافی ناپسند شمرده 61، ص  19پیشین، ج

 

رهای دینی را دارای گرا به معنای مورد نظر کلیفورد هستند اما باوفیلسوفان و حکمای اسالم گرچه قرینه - 1

نیتس، الک، و.. گرایانی مانند دکارت، الیبحتی در میان متفکران غربی قرینه دانند.قرینه الزم و کافی می

گرایی حداکثری در قرن نوزدهم و بیشتر توسط ملحدان و دانند. قرینهباورهای دینی را واجد قرینه کافی می

، سرشت اخالقی 1396رجوع کنید به: جوادپور، غالمحسین، شد. برای مطالعه گرایان حمایت میالادری

 77معرفت، ص 
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حتی تقلید را نیز (. تمدن و تفکر اسالمی 6دهد)حجرات، به جستجوی شواهد دستور می
 (.566، ص 8، ج 1393خواهد)جوادی آملی،عبداهلل، محققانه می

های اخالقی در سه ساحت قابل رصد و بررسی است: ساحت به نظر حکمای اسالمی گزاره
(. شیخ الرییس درباب   288، ص22، ج1388ها)مطهری،  افعال، ساحت صفات و ساحت اندیشه

چگونگی تولد نتیجه از مقدمات برهانی، نتیجه را اگرچه فعل ضروری و خارج از اراده نفس  
(. این همان مطلبی  117، ص 1404سینا، داند)ابنداند، اما پذیرش آن را ارادی میشخص می

گوید اگرچه به این  کفار با باورهای الهی به آن اشاره کرده و می مواجهه است که قران در 
(. بنابراین از 14کنند)نمل، مطلب یقین و باور دارند اما از سر ظلم و برتری جویی آن را رد می

توان به نحو معناداری از باور اخالقی یا غیر اخالقی سخن گفت. برپایه همین ایشان مینظر 
دیدگاه و از آنجاکه باور به مثابه یک فعل ارادی و اختیاری است، بنابراین یک نوع وظیفه  

 اخالقی بر آن مترتب است.   
شدت تقبیح نموده و  سینا به عنوان رئیس الحکما هرگونه باور برپایه شواهد ناکافی را بهابن

 گوید: شمارند مینهی از آن به کسانی که خود را روشنفکر میدر مقام 
ء فذلک طیش و ان یکون تکیّسک و تبرّؤک عن العامّة هو ان تنبرى منکرا لکلّ شى ایّاک

عجز و لیس الخرق فی تکذیبک ما لم یستبن لک بعد جلیّة دون الخرق فی تصدیقک به ما  
ک بیّنة بل علیک االعتصام بحبل التوقّف و ان ازعجک استنکار ما یوعاه  لم تقم بین یدی

امثال ذلک الى بقعة االمکان ما لم  1سمعک ما لم تتبرهن استحالته لک فالصّواب ان تسرّح
 (161، ص 1374سینا، یذدک عنه قائم البرهان)ابن

دورى خود از عامیان چنان زنهار مبادا که براى اظهار زیرکى و فهم خود و نشان دادن مزیّت و  
باشى که هر چه را بر تو عرضه کنند انکار کنى و آن را فضیلتى بدانى که این انکار خود  

تحقیق قسمتى از زبونى و سبکسری است. احمقى و نادانى آن کس که هر چه را بشنود بى
را راست دلیل باور دارد و آن دروغ انگارد، کمتر از آن کس نیست که هر چیز را بشنود بى

 پندارد.
بر تو باد که اندر رشته تحقیق و تأّمل چنگ زنى و نیک بنگرى و چندان درنگ کنى که احوال 
راست و دروغ هر چیز بر تو با دلیل و برهان آشکار شود. بنابراین هر چه را بشنوى هر چند  

گردد.   درنگ انکار مکن تا محال بودن آن چیز بر تو روشن و مبرهنعجیب و مستنکر آید بى

 
یسرح: خ. فعل سرح در عربى الزم و متعدّى هر دو آمده و اعراب کلمه) امثال( برفع و نصب هر دو  -(1)  1

 صحیح است.
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پس در امثال این امور )یعنى عجائب و غرائب طبیعت( صواب این است که آن را در بقعه  
امکان گذاری، مادام که برهان و دلیل قطعى ترا از آن باز بدارد. یعنى باید که هر آنچه بشنوى 
نخست در آن نیک بنگرى تا راست و دروغ آن با دلیل بر تو پیدا گردد آنگاه آن را به راست 

سینا یک  (. ابن27، ص1425سینا، انگارى و باوردارى، یا به دروغ شمارى و انکار کنى)ابن
داند.  گرای تمام عیار است و پذیرش هر باوری بدون دلیل را خروج از جرگه انسانیت میعقل

کند با این وجود در مواجهه با برخی باورهای دینی مانند معاد جسمانی این قید را اضافه می
چه دلیلی عقلی بر آن نیافتیم اما چون از سوی نبی مصدق که نبی بودنش به برهان  که اگر

(. این یکی 423، ص  1404سینا،  پذیریم)ابنعقل اثبات شده است به ما عرضه شود، آن را می
از مصدایق تقلید محققانه در روش علم است. مالصدرا نیز در اسفار اربعه پذیرش باورها از 

وری، ظن، تعصب، تلقین، عناد و لجاجت، خوشامدطلبی، راحت طلبی و... را طریق تقلید، زودبا
 8، ص6ج  -182، ص  2ج  -20، ص  1، ج1981مذموم و غیر اخالقی برشمرده است)مالصدرا،  

 (.204، ص 7ج –
براین اساس عوامل غیر معرفتی که همان عوامل روحی و روانشناختی هستند می توانند بر  

اشته و باور صادقی را کاذب یا باور کاذبی را مطابق با واقع جلوه دهند.  باورمندی انسان تاثیر گذ
از این رو متفکران اسالمی بر رعایت اخالق باور در هر موضعی به مثابه یک وظیفه اخالقی 

اند. براساس چنین دیدگاهی اگرچه ممکن است شخص از حیث معرفتی باوری تأکید نموده
قی به دلیل نبود معیارهای زیر مرتکب خطای اخالقی شده درست داشته باشد اما از حیث اخال

است. این مسئله متاسفانه در قشر علمی و دانشگاهی نیز رسوخ نموده است و فضای مجازی  
نیز با دامنه گسترده خود، در ایجاد یا از بین بردن باورهای مخاطبان خود شدت عمل بیشتری  

های سالم و صالح که حیاتش در گرو وجود انسان دارد. آیا دانشگاه به مثابه یک جامعه زنده،
است، وظیفه اخالقی نسبت به اعضای خود ندارد؟ اساساً یکی از وظایف اخالقی دانشگاه  

مدار، آموزش وظایف اخالقی در محور باور به مخاطبین خود است. این معیارها از نظر  اخالق
ی تقسیم شده اند که امروزه دو دانش ویلیام جیمز به دوسته عوامل روانشناختی و جامعه شناخت

، اخالق باور، 1388روانشناسی معرفت و جامعه شناسی معرفت را شکل می دهند)ملکیان،
. با این حال به برخی 1های فیلسوفان اسالمی البته فاقد این دسته بندی است(. مالک5ص

 شود.ها اشاره میاز مهمترین این مالک

 
ر اخالق مجید مالیوسفی و همکاران در  مقاله مطهری و اخالق باور به بررسی مالک های شهید مطهری د  -  1

باور پرداخته اند. در بررسی اثار شهید مطهری ایشان نیز به خوبی از عهده ان برآمده اند اما ما در این مقاله 
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 تحقیقگرایی و روحیه قرینه

در فرهنگ اسالمی شعار »نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل« یکی از مهمترین تأکیدها بر  
روح علمی یعنی روح حقیقت  داشتن روحیه تحقیق و جستجو در قشر علمی جامعه است.

برای  جویی، روح بی غرضی و طبعا روح بی تعصبی، روح خالی از جمود و روح خالی از غرور
(. از همین رو 713، ص 22، ج1383در پذیرش  یا رد یک باور)مطهری، یافتن قرائن کافی 
، 1354اند)مالصدرا، سینا و پیروانش را حزب الحق و اصحاب العقل نامیدهبوده است که ابن

گوید من قال  او سمع بغیر دلیل لخرج  سینا درباره پذیرش باور بدون شواهد می(. ابن303ص  
زی را بگوید و بشنود بدون دلیل، چنین شخصی از گروه کسی که چیعن ربقة االنسانیة: 

های قرانی نیز این مطلب (. در آموزه353، ص  3، ج1375سینا،  )ابن  .ه استها خارج شدانسان
خواهد درباره هر باوری که از سوی افراد  در برخی ایات قابل رصد است. قرآن از مومنان می

(. این به  6دلیل نپذیرید)حجرات،  کنید و بیشود تحقیق و تفحص  ناشناس یا فاسق عرضه می
این معناست که در فضای مجازی در صفحاتی که عناد آنان با اموزه های دینی و عقلی روشن 

پردازند نباید بدون دلیل به عقائدی که مطرح  است و یا به نشر موضوعات غیراخالقی می
را در قالب اخالق باور در فضای کنند باورمند شد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم این مالک  می

نباید فورا باور   مخوانیمیدر فضای مجازی هر چیزی را که  مجازی بازخوانی کنیم باید بگویم 
شود و با دلیل پذیرفته یا  درباره صحت و منبع آن تحقیق    کرد و به اشتراک گذاشت، بلکه باید

 و اجتماع وارد خواهد کرد. توجهی به این مالک خسارات جبران ناپذیری به فردبی. رد شود

 گراییگرایی و قومپرهیز از گروه -1

های های گروهی، حزبی، قومی و به طور کلی قضاوتاز نظر فرهنگ علمی اسالم، مطلوب
دیگران نباید مالک توجیه درستی یا نادرستی باوری باشد. قرآن تعبد و سرسپردگی بی 

ندن ناشی از همراهی نکردن گروه دلیل به باورهای قومی و حزبی  و ترس از تنها ما
بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ  فَتََقطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ زُبُراً کُلُّ حِْزبٍ شمارد:مطلوب را مذموم می

ترس از تنها ماندن، تمسخر شدن و یا تحقیر شدن و پذیرش کورکورانه  (.53)مومنون، 

 

ها را از نگاه حکمای اسالمی و در باب فضای مجازی بررسی کرده ایم و بیشتر به بسط آن پرداخته این مالک

 ایم. برای بررسی اثر ایشان رجوع کنید به:

مالیوسفی، مجید و دیگران، مطهری و اخالق باور، نشریه حکمت معاصر، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات 

 140-119، صص 91فرهنگی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 
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اینکه این گروه یا قوم مطلوب و خوشایند ماست، عقاید حزبی و گروهی صرفاً به خاطر 
گذارد. به این ترتیب شخص در یک نوع بیماری روانی است که بر روی باورها تاثیر می

رسد و هرگز به باور درستی نخواهد فضای مجازی به نوعی وادادگی و انعطاف پذیری می
راقب آراء و نظرات مذاهب خواهد که مالسالم در حدیثی از جابر میرسید. امام باقر علیه

ها او را از مختلف باشد و صرف خوشامد با نظرات دیگران همراهی نکند و عقاید گروه
 (.72، ص 2مسیر راست منحرف نکند: یا جابر ال تذهبنّ بک المذاهب)کافی، ج 

 پرهیز از تقلید -2

د و پیروی های اخالقی در باورپذیری افراد تالش برای خالصی از تقلییکی دیگر از توصیه
از اکثریت است. بخصوص در فضای مجازی وقتی شخص با انبوه طرفدران یک باور از 
سوی شخص خاصی مواجه می شود نباید استقالل فکری خود را از دست بدهد و اسیر و 
مقلد آن باور بشود. این مساله خسارت های جبران ناپذیری در امر تربیت افراد و رفتارهای 

 می گذارد. اجتماعی آنها برجای
 خلق را تقلیدشان بر باد داد       ای دو صد لعنت براین تقلید باد 

تقلید یک عامل روانشناختی است که شخص به دلیل ضعف و عدم استحکام در باورهای  
خود و  ترس از طرد شدن و تنها ماندن یا در نقطه ضعف قرار گرفتن به پذیرش باور 

ای به مردم السالم در خطبهآورد. امام علی علیهدیگران که در اکثریت هستند روی می

. کم (21)نهج البالغه، خطبهأَهْلِهِ الْهَُدى لِقِلَّةِ فِی طَرِیقِ تَسْتَوْحِشُوا لَا أَیُّهَا النَّاُس فرماید:می
بودن افراد در مسیر حق تو را از طی کردن آن در میان انبوده گمراهان نترساند. در عین  
حال این نکته اساسی است که تقلید مذموم همان پذیرش بی چون و چرای نظر اکثریت 

 است، اما تقلید ممدوح خود باوری محققانه است. 

 ها و پرهیز از تعصب فرضتعلیق پیش -3

ها، عدم دخالت آنها در  فرضبسیار مهم در باورمندی، تعلیق پیش یکی دیگر از عوامل 
 فرآیند معرفت، و پرهیز از لجاجت و تعصب در پذیرش باور است. به گفته موالنا: 

 آشامی استخشک مغزی و تعصب خامی است          تا جنینی کار خون

دهند ی را نشان میدر آثار حکمای بزرگ چون ابن سینا و مالصدرا، مواردی از دانشمندان
ای از که علیرغم قدرت استدالل باال و دقت و موشکافی در مسائل علمی و عقلی، در پاره

های غیرقابل انکار، از فهم فرضمسائل به دلیل لجاجت و تعصب مذهبی، و داشتن پیش
پردازند)ابن سینا، درست و پذیرش باور سرباز زده و بی هیچ دلیلی به مخالفت با آن می

(. در فضاهای مجازی نیز روحیه تعصب 354، ص1، ج1981مالصدرا،  -179، ص 1404
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و لجاجت مانع از باورمندی مبتنی بر دلیل شده و در شکوفایی استعدادهای الهی و تربیت 
 فردی و اجتماعی افراد تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.

 پرهیز از زودباوری  -4

ست افراد زودباور و خوش باور عالوه بر این که هرباوری را از هر شهید مطهری معتقد ا
کس و هرجا بدون دلیل و تحقیق و ارزیابی می پذیرند، در مجموعه باورهای خود دچار 
ناسازگاری و تشویش هستند و همین موضوع در رفتارهای فردی و اجتماعی آنها تاثیرات 

دیدند جمع می کنند و برایشان فرقی نمی  بسیار منفی برجای می گذارد. از هرجا هرچه را
دهند، بدون اینکه فکر بکنند این جور در می آید یا جور در نمی کند، همه را هم پس می

آید. به این ترتیب از نظر شهید مطهری چنین افرادی در فضای مجازی دچاز پلورالیزم و 
یابند که در  گانه میشوند و در نتیجه شخصیتی دوگانه یا چندتکثرگرایی در باورها می

:به نقل از مالیوسفی و   539، ص 22، ج1388رفتارهای روزمره آشکار می شود)مطهری، 
 دیگران(.

 شنیدن سخن مخالف -5

کند که همواره فهم بر نقد تقدم دارد. به مرحوم مطهری با استناد به آموزه قرانی تاکید می
ا ان را خوب فهمیده باشیم و برای  این معنی که برای نقد یک باور و اعتقاد الزم است ابتد

(. آنچه در اخالق باور در فضای مجازی 693فهم درست باید گوش شنوا داشت)همان، ص  
آید این است که اگر قرار است باوری را رد یا بپذیریم نباید هنوز دالیل را گوش الزم می

می دهیم و سپس نداده بگوییم باور نداریم. ابتدا بر اساس »الذین یستمعون القول« گوش  
( با تجزیه و تحلیل خوب و بدش را سنجیده و از بهترین 18بر مبنای »یتبعون احسنه«)زمر،  

آنها پیروی می کنیم)همان(. به این ترتیب اتخاذ چنین مالکی یک شخصیت محکم و 
منسجم را از شخصیت فرد به نمایش می گذارد و مانع از میان مایگی فرد در فضای 

 شود.مجازی می

 عدم تعبد و سرسپردگی -6

بایست جدا از گوینده آن مورد ارزیابی قرار گیرند.  از نظر اخالق باور، باورها و دالیل آنها می
زیرا اولی یعنی باور یک مساله معرفت شناختانه است در حالی که دومی یک بحث 

د روانشاختی است و خلط این دو با یکدیگر ممکن است آسیب جدی در باور و زندگی افرا
ایجاد کند. از نظر فیلسوفان اسالمی عظمت شخصیت کسی یا کوچکی افراد نباید مالک 
درستی یا نادرستی باور باشد. به عبارت دیگر حق و باطل تابع گوینده انها نیست)مطهری، 

السالم( در مواجهه با شخصی (. علی ابن ابی طالب)علیه19، ص  1سیری در نهج البالغه، ج
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ر تشخیص حق شده بود، معیار حق را خارج از شخصیت افراد دانسته که دچار سرگردانی د
انک لملبوس نماید: و تعبد و سرسپردگی به خاطر عظمت شخصیت افراد را نکوهش می

علیک، ان الحق و الباطل ال یعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل  
راین در تربیت افراد برای مواجهه با فضای  (. بناب262ها، )نهج البالغه، حکمتتعرف اهله

مجازی الزم است این نکته مورد سفارش واقع شود. به این ترتیب یک نکته فرعی براین  
سعی می توان گفت افراد در فضای مجازی باید مورد می توان اضافه نمود و ان اینکه 

ان بواسطه مطالب ارتباط باشد و نباید دیگر  شاند بین شخصیت واقعی و محتوای مطالبنکن
هر چند این مساله در درستی . در مورد فرد بشوندقضاوت غلط و اشتباه  دچارمنتشر شده 

مجموعه مطالبی که در فضای مجازی  یا نادرستی باورها تاثیر مستقیمی ندارد اما در واقع
زد. از این رو  سارا در ذهن دیگران میفرد قطعات پازلی هستند که تصویر  شودمنتشر می

چهره دیگری از خود به نمایش ممکن است افراد بخاطر حس رهاشدگی در فضای مجازی  
بگذارند و خود به خود از خویشتن اصیل فاصله گرفته به نوعی نفاق و دو رویی دست بزنند 

 که مانع بزرگی در جهت شکوفایی روحی و عقلی افراد محسوب می شود.

 پرواییتهذیب نفس و پرهیز از بی -7

در اخالق باور تهذیب و تزکیه نفس است. هرچند بخش عظیمی از اندیشه   آخرین مالک
، اما از نقطه  1داندفلسفی امروز گناه و خطای اخالقی را در مسیر کسب دانش بی اثر می

تر و متخلق به اخالق حسنه باشد در فهم نظر فلسفه و عرفان اسالمی هر چقدر فرد مهذب
باورهای نادرست توفیق بیشتری داشته و کمتر دچار باورهای درست و پذیرش آنها و رد 

های اجتماعی انحراف از مسیر شکوفایی استعدادهای الهی می شود و در عمل هم از آسیب
مصون ترخواهد بود. چنین شخصیتی در فضای مجازی دچار میان مایگی و از دست دادن 

باورهای نادرست به   خود اصیل نمی شود و با صالبت و عدم انعطاف ناپذیری از ورود  
 که کندمی اثبات نیز عقل و داده نشان فضای فکرش جلوگیری می کند. بنابراین تجربه

است و تربیت   آنها  گیریشکل  مبنای  به  وابسته  انسانی،  باورها و همینطور روابط  زوال  و  بقا
  یکدیگر   با  و روابط انها   افراد  باور  اگر.  اسالمی در این میان نقش بسیار بسزایی ایفا می کند

 و اختالف برای دلیلی باشد، معنویات و مبتنی بر اخالق باور خدا، محور در هر فضایی بر

 

 برای بررسی دو نظریه تاثیر یا عدم تاثیر گناه بر معرفت نگاه کنید به: - 1

رفت، با تکیه برآثار آگوستین قدیس، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پورسینا، زهرا، تاثیر گناه بر مع
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باورها و  اگر  اما . ماندنمی باقی جدایی، سوء استفاده، خسران و اسیب های اجتماعی ...
 و اختالف به  منجر زود یا دیر باشد، گرفته شکل غیرخدایی و مادی براساس منافع عالیق

 .شودمی افتراق و پشیمانی 

 گیرینتیجه
فیلسوفان و حکمای اسالمی به پیروی از قرآن حکیم اخالق را نه تنها ظرف دین، بلکه ظرف  
هر گونه باورمندی و عمل در دو بعد جزم و یقین در باورها و عزم و اراده در محور اعمال می  

دم بر هرگونه باور و عمل بر  داند و بنابراین اخالق به لحاظ ارزشی، منطقی و ضروری مق
شود نشان شود. از سوی دیگر با تعریفی که از باور از منظر فلسفه اسالمی ارائه میشمرده می

های اخالقی برعهده  داده شد فرد در مواجهه با باورهای خود و دیگران وظایف و مسئولیت
ی اسالمی باید لحاظ های زندگدارد. این مسئولیت ها به عنوان تربیت اسالمی و تحت مهارت

شود و از این رو افراد تحت این تربیتِ برگرفته از مبانی اسالمی که منطبق بر فطرت الهی  
انسان است می توانند در هر فضایی از گزند آسیب های اخالقی و اجتماعی مصون باشند. 

راین  همچنین باتوجه به اینکه معیارهای اخالقی همگی تابعی است از فطرت سلیم الهی بناب
مالک ها و ضوابط حضور در فضای مجازی نیز تابعی از فطرت الهی است که در دین اسالم 

مدار در ارائه راهکارهای اخالقی به بهترین نحو تبیین شده است. براین اساس دانشگاه اخالق
خود، نباید از ساحت ذهن، معرفت و باورمندی مجموعه دانشگاهی غفلت ورزد. از همین رو 

های اخالق باور، هم تواند از رهگذر آموزش چارچوب مفهومی و آموزهمدار میخالقدانشگاه ا
در جهت کسب دانش و هم در جهت تعلیم و تربیت اقشار مختلف دانشگاهی از طریق ایجاد 

های آموزشی وظیفه اخالقی خود را در مواجهه با فضای سرفصل درسی و یا ارائه کارگاه
 مجازی ایفا نماید.
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Ethics University's Approach to syber Space Regard 

to Ethics of Belief 

1Mohamad Jafar Jamebozorgi 

 
Abstract 

According to the theory of The Ethics of Belief, human beliefs as 

voluntary actions are valued under ethical frameworks and 

propositions, and essentially knowledge have ethical essence. From 

the perspective of ethics of belief, because beliefs are proponents of 

any voluntary acts, individuals in the face of beliefs must ethically 

and conscientiously admit or reject that belief with sufficient 

research into the evidence and documents. Nowadays, many beliefs 

that are not possible to emerge in the form of books, articles, etc., 

have become possible in cyberspace. In Islamic philosophy, 

cyberspace is itself an objective reality in terms of the actual effects 

it produces. This objective reality has created a significant new 

impact in the areas of beliefs and human actions.  Accordingly, the 

university has ethical duties and responsibilities towards its 

professors, students and staff for the realization of ethical university. 

Drawing on the line’s ethics of belief in the Islamic perspective, this 

paper shows that normative solutions to cyberspace can be presented 

as ethical tasks. This article, while reviewing the framework of 

ethics of belief in the Islamic perspective, explains these criteria in 

cyberspace. 

Keywords: Ethics of belief, belief, imitation, cyberspace, 

knowledge  
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