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ای مقاله در پی دستیابی بهرویکردی اجتماعی در
تربیت اخالقی مبتنی بر دیدگاه اسالم است .بهدنبال ای هدف
با روشی تحلیلی بهبررسی دیدگاه دیویی دورکیم و هابرماس
میپردازد و مؤلّفههای اجتماعی از هویّت انسان که در ارتقایِ
اخالقی او مؤثر هستند را استنتاج کرده و با عنوانهای ارتباط
حفظ و تعلّق به هویّت جمعی و گفتوگو معرفی میکند .سپس
با نقد تطبیقی میان سه دیدگاه مذکور و دیدگاه اسالم – که
مبتنی بر آراء تفسیری عالمه طباطبایی انتخاب شده -امکان
استفاده از ای مؤلّفهها را بررسی کرده و سپس مفهومپردازی
جدیدی از ای مؤلّفهها را ارائه میدهد .مقاله با استنتاج
قابلیتهایی مبتنی بر ای مؤلّفهها به روش تحلیلی فرا رونده
طرحی نو را در تربیت اخالقی تبیی میکند .طبق ای طرح
الزم است برای تربیت اخالقی پرورش یازده قابلیت ارتباطی
پنج قابلیت مربوط به تعلق به هویّت جمعی و پنج قابلیت مربوط
به گفتوگو مورد توجّه کارگزاران تربیتی قرار گیرد.

The main objective of this research is
achieving social approach to moral education in
Islam. This research uses descriptive-analytic,
critical, and Practical deduction method in parts
of it. To achieve this goal, first of all by
describing view of Dewey, Durkhiem, Habermas
gains components. These are communication,
keep up and belong in collective being,
discourse. Then criticizes the assumptions of
these components based on Islam point of view.
Then tries to reach these components what and
how promote morality In accordance with Islam's
view. As a result of this effort achieves twentysix moral Capabilities observed those tree
components. Trying to develope these
capabilities is central to the social approach to
moral education based on Islam view and shows
bases, goals and principles in moral education.

واژگان کلیدی :تربیت اخالقی؛ رویکرد اجتماعی؛
اسالم؛ نومفهومپردازی
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مقدمه
در میان حوزههای مختلف تربیتی تربیت اخالقی اهمیّت بسزایی دارد .ای اهمیّت به دلیل پیوندی
است که میان تربیت و اخال از دیرباز وجود داشته است .بررسی سیر تطوّر ای دو کلمه نشان میدهد در
گذشته چه بسا ای دو مقوله در معنای یکدیگر نیز منظور میشده و تمایز آن دو از هم بسیار مشکل مینموده
است( .حاجی دهآبادی  .)1379هم در سابقهیِ متقدّمِ فعالیتهای تربیتی و هم در غالب مکاتب تربیتی کنونی
اخال به عنوان غایت و هدف در اقدامات تربیتی محسوب میشود و به ندرت دیدگاهی تربیتی یافت میشود
که از فرد تربیتیافته سخ گفته باشد ولی او را فاقد معیارهای اخالقی بداند( .پیترز.)1966 1
بیان مسئله
پرورش اخالقی در دیدگاه اسالمی ذیل معیارهای دینی هویّت یافته است .یکی از مهمتری معیارها در
دیدگاه دینی باور به آخرت بهعنوان زندگی باقی در مقابل زندگی موقت دنیاست که در زمینه اخال و تربیت
اخالقی نیز از محوریتری معیارها محسوب میشود که نظام ارزشهای اخالقی بر اساس آن شکل میگیرد
و در راستای آن تقویت ایمان به خدا مهمتری رک در پرورش اخالقی محسوب میشود .بههمی دلیل در
پژوهشهای داخلی مربوط به تربیت اخالقی بر مبنای دیدگاه دینی تربیت اخالقی در قالب تربیت دینی و
اعتقادی بهصورت یکجا محسوب میشود(.صاد زاده قمصری  1391و احمدی  1367و باقری 1389الف).
ای امر موجب شده است تکیه بر پرورش عوامل درونیِ ارتقایِ اخالقی که مربوط به ایمان هستند بیشتر
مورد توجّه باشد .ای رویکرد در کنار نقاط قوت خود دارای نقطهیِ ضعفی نیز میباشد .بروز عمل اخالقی در
موقعیت مواجهه با دیگران محقق میشود؛ بنابرای تواناییهای عملی انسان در برخورد با دیگران خود
مقولهای در زمینه تربیت اخالقی است و نباید از آن غفلت کرد .یعنی باید پرورشِ تواناییهایی که انسان را
برای عمل در برابر دیگران موفقتر میکند؛ خود بهعنوان مقولهای در پرورش اخالقی مورد توجّه قرار گیرد.
در صورتی که تربیت اخالقی رویکرد غیراجتماعی داشته باشد نمیتواند متربیان را در ای زمینه تقویت
کرده و پرورش دهد .در رویکرد فردی به تربیت اخالقی بهعوامل داخلیِ ارتقایِ اخالقی همچون ایمان
زهد توکّل و  ...توجّه میشود؛ و در رویکرد اجتماعی بهتربیت اخالقی به عواملی که ارتباط بی فرد با
دیگری را ارتقاء میدهد توجّه میشود .در صورت وجود گسست میان جریان تربیت اخالقی از بستر بروز
اخالقی که همان بُعد اجتماعی حیات انسانی است دانشِ اخالقی بدون پرورش توانمندیهای الزم ارائه
میگردد و در نتیجه تربیت اخالقی در تحقق اهداف ناموفق خواهد بود .زیرا اخال هنگام عمل واقع میشود
و در ای وضعیت است که در انسان تثبیت میگردد و جریان تربیتی از ای مهم غفلت نموده است.
پژوهشهای داخلی که مبتنی بر اندیشه فیلسوفان مسلمان بهبحث و بررسی و ارائه نظر در زمینه
تربیت اخالقی پرداختهاند؛ همگی از یک صبغه برخوردار هستند .و در آنها بحث از نفس و قوای نفس مورد
توجّه قرار گرفته است( .کیانی و نصرآبادی  .)1390ای امر که منجر به رویکردهای فردی در زمینهیِ تربیتِ
اخالقی میشود (بناری  )1379تحقیقات داخلی را در زمینه توجّه به رویکرد اجتماعی بهتربیت اخالقی
کمبهره ساخته است.

1 Peters
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با توجّه به ای مطالب ضرورت بازنگری در مبانیِ نظریِ تربیتِ اخالقی و توجّه به عوامل ارتقا ِ
ی
اخالقی از حیث بُعد اجتماعی انسان که منجر به رویکردی اجتماعی در تربیت اخالقی میشود احساس
میگردد .پژوهش حاضر در پی چنی هدفی شکل یافته است .از آنجایی که یکی از ویژگیهای بارز تربیت
اخالقی در آراء اندیشمندان غربی پیوند آن با بُعد اجتماعی زندگی انسان است (خرم 2017 1و شاملی
 )1379میتوان آرای آنها را در ای زمینه مورد بررسی قرار داد .لذا به عنوان منتخبی از دیدگاهها در فرصت
ای مقاله دیدگاههای دیویی دورکیم و هابرماس مورد توجّه قرار میگیرند .از نظر دیویی و دورکیم مفاهیم
اخالقی در ارتباط میانِ فرد و جامعه شکل میگیرند (خرم  .)2017دیویی بهای نکتهیِ مهم اشاره کرده و
اهمیّتِ پیوندِ میانِ ارتقایِ اخالقی و ابعاد اجتماعی انسان را یادآور شده است .از نظر دیویی ارتقایِ اخالقیِ
انسان در عمل متقابل او با اجتماع نضج پیدا میکند (دیویی .)1922 2در مقابل دیدگاه فردگرایانهیِ پیش
اجتماعیِ دیویی میتوان از دیدگاه جماعتگرایانهیِ امیل دورکیم یاد کرد (باقری  .)1388از نظر دورکیم
3
اخال از تعلق انسان بهاجتماع آغاز میشود و اخالقیشدن او از طریق جامعه صورت میگیرد (دورکیم
 .)1953در نظر گرفت دیدگاه دیویی و دورکیم که از نظر فردگرایی و جماعتگرایی در دو خط فکری متفاوت
هستند میتواند نگرش جامعتری را در پژوهش در اختیار قرار دهد .عالوه بر دوران مدرن در عصر
پستمدرن هابرماس نیز از فیلسوفانی است که سعی کرد ارتقایِ اخالقی انسان را از طریق ارتباط او با
اجتماع نشان دهد (هابرماس .)1991 4هر یک از ای سه دیدگاه که نمایندگانی از دورهی مدرن و پستمدرن
هستند میتواند حاوی نکاتی در راستای هدف ای پژوهش باشند.
به ای ترتیب مسئلهیِ اصلیِ ای مقاله چیستی توانمندیهای اخالقی در رویکرد اجتماعی به تربیت
اخالقی مبتنی بر دیدگاه اسالمی است که با بررسی سه دیدگاه غربی و نومفهومپردازی آن در دیدگاه
اسالمی در صدد پاسخ به ای سؤال برآمده است .چگونگی استفاده از اندیشههای غربی با توجّه به تفاوت در
بنیادهای فلسفی آنها با اندیشههای بنیادی اسالم خود مسئلهای حائز اهمیّت است .اما ای تفاوت مانع از
استفاده از اندیشههای دیگران نخواهد بود .به همی دلیل در ای تحقیق ابتدا محورهایی که منجر به اتخاذ
رویکردی اجتماعی در تربیت اخالقی میشوند از آراءِ اندیشمندان مذکور استخراج شده و به عنوان مفاهیم
مورد نیاز برای حل مسئلهیِ پژوهش تعیی گردیدهاند .سپس ساخت ای مفاهیم در چارچوبِ اندیشهیِ
اسالمی صورت گرفته است .منبع مورد اتّکا بهعنوان دیدگاه اسالمی در ای پژوهش قرآن با دیدگاهِ تفسیریِ
عالمه طباطبایی است.
بر طبق مسئله و هدف بیانشده مقالهی پیشرو بهای سؤاالت پاسخ میدهد:
 -1در دیدگاه دیویی دورکیم و هابرماس چه مؤلّفهای مشخصکنندهیِ حیثیّت اجتماعیِ انسان است
که در ارتقایِ اخالقی او نقش محوری ایفا میکند؟
 -2با تکیه بر دیدگاه اسالم – با تأکید بر آراء تفسیری عالمه طباطبایی -چه نکتهای دربارهی
اثرگذاری ای مؤلّفه در اخال قابل پذیرش بوده و چه نکتهای قابل پذیرش نیست؟

1 Khuram
2 Dewey
3 Durkheim
4 Habermas
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 -3با توجّه به محورهایِ قابلِ پذیرش بررسی ای مؤلّفهها در دیدگاه اسالمی منجر به فهم چه
توانمندیهای اخالقی میشود که الزم است درتربیت اخالقی مورد توجّه قرار گیرند؟
2

1

4

3

نمودار  .1مراحل پژوهش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
پژوهشهایِ مربوط بهتربیتِ اخالقی در داخل ایران در دو دسته عمده قابل مشاهده است:
الف) یک دسته پژوهشهایی که مبتنی بر دیدگاهِ فیلسوفانِ مسلمان انجام شده
ب) دسته دیگر پژوهشهایی که درباره رویکردهای تربیتِ اخالقیِ معاصرِ غربی انجام میشود.
در پژوهشهای دسته اول بر تقویت ارتباط با خدا سیر و سلوک فردی و زهد تأکید میشود( .ر.ک به
رنجبر 1381؛ بهشتی 1384؛ هاشمی و نوروزی  1389کیانی و بختیار نصرآبادی 1390؛ کریمی 1389؛
بهشتی  )1392بخش عمدهای از مطالب در ای پژوهشها به معرفی فضایل و رذایل اختصاص یافته است و
ای به دلیل مملؤ بودن منابع اخال اسالمی از ای ویژگی است (ر .ک به منابع ذکرشده در بناری 1382
ص .)251-31
در پژوهشهای دسته دوم دو شاخه عمده قابل درک است:
در دیدگاههای قدیمیتر کلبرگی پرورش قدرت تفکّر و استدالل در ارتباط با چالشهای پیشروی فرد
در مقابله با دیگران پیگیری میشود و در دیدگاههای جدیدتر که بهنام رویکردهای فرهنگی -اجتماعی
معروف است پرورش تعامل فرد با دیگران و یا تقویت زمینههای اجتماعی برای تأثیرگذاری اخالقی مورد نظر
قرار میگیرد (تاپان2006 1؛ دان2008 2؛ پسینی.)2014 3
مقایسه میان ای دو دسته پژوهشها نشان میدهد آنچه در تربیت اخالقی با نظر به دیدگاه
اندیشمندان مسلمان دنبال میشود بیشتر حول تقویت جنبههای اعتقادی میباشد .ای ویژگی تربیت
1 Tapaan
2 Don
3 Passini
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اخالقی مبتنی بر دیدگاه اندیشمندان مسلمان را از توجّه به ضرورت تقویت جنبههای بیرونی اخالقی که در
تعامل با دیگران رخ میدهد مغفول داشته است( .بناری  1379کیانی و بختیار نصرآبادی  .)1390در ای
رویکردها به ضرورت زهد عبادت خدا و سیر و سلوک فردی اشاره میشود .در حالی که در رویکردهای
مربوط به تربیت اخالقی غربی آن دسته که بر پرورش تفکّر و استدالل تکیه دارند معماهای اخالقی را از
محل تعارض میان حقو فرد و دیگری برمیگزینند.
در دسته دیگر یعنی رویکردهای فرهنگی -اجتماعی مستقیماً به تقویت نوع تعامل فرد با جامعه
توجّه میشود .بنابرای مقایسه میان ای دو دسته پژوهش روش میکند پژوهشهای تربیت اخالقی مبتنی بر
دیدگاهِ اندیشمندانِ مسلمان از ای خأل رنج میبرد که پیوند میان جنبههای مورد پرورش در تربیت اخالقی
با حیثیّتی از زندگی اخالقی انسان که تعامل با دیگران میباشد کمرنگ شده است .همچنی جنبههای مورد
تأکید در آن ها مختص به تربیت اخالقی نبوده بلکه در تربیت اعتقادی و یا معنوی نیز مورد توجّه هستند.
بدی ترتیب میتوان در آنها از عدم توجّه مکفی به توانمندیهایی مختص به حوزهیِ تربیتِ اخالقی که با
حیثیّت تعاملیِ فرد با دیگران نیز پیوند داشته باشند سخ گفت.
یافتههای برخی از پژوهشها به پیامدهای چنی خألیی اشاره دارند .طبق برخی پژوهشها تربیت
اخالقی شکلی از ارائه محفوظات را پیدا کرده و نمیتواند تأثیرگذاری واقعی خود را داشته باشد و الزم است
تربیت اخالقی از حالت صوریبودن خارج شود (حسنی 1395؛ حسی زاده  .)1386برخی دیگر از پژوهشها
از جمله اشکاالت موجود در تربیت اخالقی را در ای میدانند که نمیتوان علیرغم وجود حکومت دینی
صرفا با ارائه مفاهیم بلندی چون قرب الهی توحید خالص و ارائه موعظهگونهیِ سنت اخالقی چندان موفق
بود .لذا الزم است از ظرفیتهایی که در انسان برای ارتقایِ اخالقی وجود دارد استفاده کرد(دیبا  1392ص
 .)64برخی دیگر از پژوهشها از قرار گرفت اخال در انحصارِ سیر و سلوک فردی و کمرنگ شدنِ مناسبات
اجتماعی و دیگرخواهی در بحثهای تربیت اخالقی بهتبع بحث از فضایل و رذایل در کتب اخالقی بهعنوان
نقطه ضعف در مبانی نظری تربیت اخالقی یاد میکنند(همتبناری 1379؛ موحد و باقری 1387؛ کیانی و
بختیار نصرآبادی .)1390
سمت و سویِ غیرتعاملی با حیثیّت اجتماعیِ انسان در رویکردهای تربیت اخالقی در منابع موجودِ
بومی -اسالمی موجب شده تا پژوهشگرانی به بُعد اجتماعی تربیت اخالقی به عنوان مسئلهای در تربیت
اخالقی توجّه کنند .وجدانی ( )1391ذیل مسئله توجّه به عوامل بیرونی در تربیت اخالقی و نقش جامعه در
همراهی با برنامههایِ تربیتِ دینی بهای مطلب اشاره میکند که بخشی از برنامههایِ تربیت اخالقی مربوط
به ساماندهیِ وضعیتِ اجتماعی است و سپس در تحقیق خود از ای بخش بنیادی و یافتههای آن به بخش
مهارتی انتقال مییابد و راهکارهایی اجرایی را برایِ بهینهسازیِ فضایِ کلیِ مدرسه در جهت تأثیربخشی
بیشترِ برنامههای تربیتی ارائه میدهد .بیرونی کاشانی ( )1392با ای دغدغه که نگاه اجتماعی به اخال
اهمیّت دارد؛ سعی نموده از اندیشههای اب سینا در ای زمینه بهره بگیرد؛ البته او بر مسئلهی قضاوت اخالقی
متمرکز شده و تأثیرِ اجتماع را در ساختارِ قضاوتِ اخالقی مورد بررسی قرار میدهد .وی ضم ای تحقیق به
اصل مشارکت اجتماعی بهعنوان اصلی مهم در تربیت اخالقی اشاره میکند .وی اذعان میکند بیشتر
مسائل اخالقی در اجتماع و در ارتباط با دیگران پدید میآید .بنابرای نگاه اجتماعی به اخال بسیار اهمیّت
دارد .به گونهای که نمیتوان نقش آن را در تربیت اخالقی نادیده گرفت .اسالمی ( )1395در پژوهش خود به
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نوعی دیگر در ای حوزه تحقیق کرده و از طریق توجّه به رابطهیِ میان دیگر دوستی و حفظ استقالل فردی
در اخال بهدنبال راه حلی برای خأل مذکور است .وی به منظور ارائه رویکردی مناسب برای حل ای
معضل به واکاوی رویکردهای تربیت اخالقی میپردازد و رویکردهای کلبرگی را به دلیل تأکید بر قضاوت
اخالقی ناکافی دانسته و سعی میکند با تکیه بر فلسفه شخصگرایی چشمانداز نوینی را در ای راستا تبیی
کند .با وجود تالشهای صورتگرفته در ای پژوهشها و نظائر آنها در هیچ یک به مسئله «توانمندیهای
اخالقی در تربیتِ اخالقیِ مبتنی بر دیدگاهِ اسالمی بهگونهای که با ابعاد اجتماعی حیات انسانی پیوند داشته
باشد» توجّه نشده و ای همان مسئلهایست که رساله پیشرو بهدنبال پاسخگویی به آن میباشد.
روش تحقیق
رویکرد مورد نظر در ای پژوهش آن است که باقری ( )1387از آن به عنوان فلسفه بهسان روش یاد
کرده است که؛ در آن «از روشهایی که در نزد فیلسوفان و نیز فیلسوفان تعلیم و تربیت رایج بوده بهره گرفته
شده و برای تنظیم و تنسیق مضامی مطرح شده در متون اسالمی در قالب یک فلسفه تعلیم و تربیت استفاده
میشود» (باقری  1387ص  .)30یعنی از ابزارها و روشهای موردِ استفادهیِ فیلسوفانِ تعلیم و تربیت که
همان تحلیل و نقد در کاوش فلسفی است استفاده میشود تا به مضامی ِ تربیتیِ مت ِ دینی ساختار بخشیده
شود؛ زیرا پیشفرض پژوهش بر ای است که« :متون اسالمی در عی حال که حاوی مضامی مختلف
تربیتی است اما آنها را به شکل ساختارمندی به ما عرضه نمیکنند» (باقری  1387ص .)29
در بخش نخست که بهبررسی دیدگاهها پرداخته میشود روش توصیفی -تحلیلی به کار میرود .روش
توصیفی -تحلیلی توصیفی است که از طریق تحلیل منطقی به دست میآید (قراملکی  1387ص.)182
برای ارزیابی مؤلّفههای بهدست آمده از نظرِ دیدگاهِ اسالمی بهشیوه نقّادی مقایسهی عمل میکند که در آن
نقد بهمنظور فهم بهتر و نیز تعیی سودمندی مؤلّفهها و مفروضاتِ مربوط به آنها صورت میگیرد( .شورت
 1387ص  .)77مؤلّفههای بهدست آمده راهنمایی برای فهمِ چگونگیِ ارتقایِ اخالقی از طریق ای مؤلّفهها
در دیدگاه اسالمی هستند .در ای راستا جستجوی بیشتر در قرآن درباره ای مفاهیم ادامه مییابد که از
طریق روش جستجویِ موضوعی (صدر  )1395صورت میگیرد و مطالبی که آیات قرآن و نظرات تفسیریِ
عالمه طباطبایی درباره ای مفاهیم در اختیار قرار میدهند به منظور استنتاج چگونگی تأثیرگذاری مؤلّفهها بر
ارتقایِ اخالقی مورد تحلیل قرار میگیرند .ای تحلیل منجر به استخراج توانمندیهایی میشود که ای
استخراج به شیوه استنتاج از نوع تحلیل فرآرونده (باقری 1389ب ص  )109صورت میگیرد .ای یافتهها
منجر به دستیابی بهویژگیهایِ جدید در قبال مؤلّفههای بهدستآمده در دیدگاه اسالمی میشود و چون از
طریق تحلیل مفهوم مشخصی در دیدگاه خاصی– یعنی اسالم -انجام میپذیرد نوعی تحلیل مفهومی بوده
(باقری  1389ص  )172که به نومفهومپردازی آن مفهوم (شورت 1387 1ص  )53ختم میشود.
بحث ویافتههای تحقیق
تربیت اخالقی در دوران جدید بهقلمرو خاصی از تربیت اشاره میکند که از دیگر اقسام تربیت مانند
تربیت بدنی تربیت دینی تربیت هنری و ...جداست و نوعی دگرگونی در عرصههای فکری احساسی و
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رفتاری است که منجر به تقویت شناخت اخالقی الزام به آن و ارتقایِ عملی متربیان به لحاظ اخال مداری
میشود (باقری .)1377
چنانکه گفته شد وابستگی میان اخالقیبودن و اجتماعیزیست ضرورت توجّه بهای وابستگی در
فرایند تربیت اخالقی را نیز پیشرو مینهد؛ یعنی میبایست در تربیت اخالقی عناصری که بعداً در موقعیت
اخالقی حضور دارند به کار گرفته شوند .به نظر میرسد از جمله مهمتری عناصری که باید در فرایند تربیت
اخالقی وارد شود حیثیّت اجتماعی انسان است .زیرا موقعیت بروز اخالقی در بستر اجتماعی پدیدار میشود که
در آن انسان با کمکِ حیثیّت اجتماعیِ خود به تعامل با دیگران میپردازد.
برای دستیافت به مؤلّفههایی که بتواند ما را به شناخت ای حیثیّت اجتماعی که در اخالقیشدنِ او
مؤثر هستند برساند .دیدگاههای دیویی دورکیم و هابرماس به عنوان اندیشمندانی که آراء آنها در زمینهیِ
رویکرد اجتماعی به تربیت اخالقی قابل تأمل هستند بررسی میشوند.
بررسی دیدگاه دیویی
دیویی دانش اخال را ناظر به دانش فضیلت و رذیلت نمیداند بلکه آن را مربوط بهعمل آدمی بر
میشمرد و هر آنچه را دربارهی عمل آدمی شناخت ایجاد کند مربوط به اخال میداند .دیویی میگوید:
موضوع اخال رفتار و کردار آدمی است .هر اقدامی از انسان که قابل قضاوت از لحاظ خوبی و بدی باشد در
قلمرو اخال قرار دارد( .دیویی  1339ص .)252
دیویی معتقد است همانطور که چگونگی راه رفت فرد بستگی بهعمل متقابل بی پاها و محیط
فیزیکی دارد اخال نیز موضوعِ عملِ متقابل بی فرد با محیط اجتماعی اوست (دیویی  1339ص .)282
اصالح و ارتقایِ اخالقی از نظر دیویی بهمعنای رشد است و ای رشد برای فرد در صورتی حاصل میشود که
رابطهی بی شخص و خارج قطع نشود .از نظر دیویی وقتی تربیت اخالقی صرفاً به ارائهی دروس و محتوا
محدود میشود ای پیوند قطع میشود .در ای صورت اخال در اعما زندگی داخلی و خصوصی فرد فرو
میرود( .دیویی 1928 1ص.)9-8
ای پیوند در صورتی برقرار میشود که تعامل بی فرد با محیط اجتماعی او فعال شود .زیرا اخال
موضوع عمل متقابل بی فرد با محیط اجتماعی اوست .بههمی دلیل باید به قوای اجتماعیِ دخیل در
اخالقیشدن توجّه کرد .از نظر دیویی نمیتوان بهای فکر تکیه کرد که وجدان خود ساختهی آمادهای در
آدمی وجود دارد که نهیب زدن بهآن برای اخالقیشدن فرد کفایت میکند( .دیویی 1922 2ص )319-318
تربیت اخالقی در دیدگاه دیویی را میتوان با مؤلّفههایی به شرح زیر بیان کرد:
قرار گرفت در محیط اجتماعی :اخالقیشدن با قرار گرفت در محیط اجتماعی ممک میشود .خیر یا
خوبی اخالقی 3تنها در صورتی میتواند وجود داشته باشد که فرد در ارتباط 4با دیگران و در زمینه همکاری5

1 Dewey
2 Dewey
3. Moral good
4. Communication
5. Coopration
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با آنها قرارگیرد .در ای حالت فرد باید ایدهآل اخالقی حقیقی را در ارتباط خود با دیگران معنیببخشد.
(دیویی 1922 1ص )19
استمرار در تجربه تعامل :فردی که بخواهد در مسیر اخالقیشدن حرکت کند الزم است موقعیت
اخالقی را تجربه کند و عملی را در آن به انجام برساند .ای نوع تجربه منجر به کشف روابط و چگونگی آنها
میشود .پس منظور از تجربه صرفاً آزمون و خطا نیست؛ بلکه از آزمونی برآمده از فکر است( .دیویی1922 2
ص )16-14
انتخاب تفکّر محور :اخال تفکّرمحور با درگیری در موقعیتی چالشی که فرد میبایست با تفکّر و بر
اساس مسئولیت انتخاب کند به وجود میآید .ای انتخاب اوست که خیر یا خوبی را میآفریند .موقعیت
اخالقی با مسئله انتخاب بی خوب و خوبتر و بد و بدتر پدیدار میشود( .دیویی 1922 3ص )210-220
طرد اهداف پیشینی و ذاتا ارزشمند و معیار قرار دادن تکامل :در طرح دیویی اخال یک کیفیت
مداوم 4است و نه یک کمال ثابت5؛ مسئله اخالقی هنگامی بهوجود میآید که انتخاب میان بد و بدتر یا
خوب و خوبتر مطرح باشد .بنابرای هدف مقتضی ای شرایط بستر خاص میباشد و نه چیزی از بیرون
(دیویی  1339ص .)253
دیویی در حوزه تربیت اخالقی نقص عمدهای را مشاهده میکند .بعد از ای که ای نقص را به تصورات
و باورها درباره اخال برمیگرداند معتقد است در صورتی که اخال جایگاه اصلی خود را بیاید ای نقص نیز
برطرف خواهد شد .از نظر او جایگاه اصلی اخال نه به پیشفرضهای ماورائی و نه به قانونهای ساخته
شدهی بدون پایه برمیگردد؛ بلکه اخال از وجود انسانی نشأت میگیرد و با شناخت عوامل طبیعی که در
تکوی ای شخصیت نقشآفرینی میکنند میتوان اخال را شناخت و چگونگی اخالقیشدنِ او را بررسی
کرد .از نظر او انسان در محیطِ پیرامونیِ خود رشد میکند و فرایند اخالقیشدنش به ارتباط او با ای محیط
مربوط میشود .به همی دلیل مهمتری مشکل در تربیت اخالقی از نظر دیویی شکافی است که میان
دانش و عمل وجود دارد .برای نشان دادن ای شکاف به نحوهیِ جریان ِتربیتی برای تربیت اخالقی اشاره
میکند که در آن اخال صرفاً بهعنوان مجموعه دروسِ نظری به افراد درس داده میشود .ای شیوه به
دلیل آنکه پیوند زندهای میانِ محتوا و رشد اخالقی برقرار نمیکند نمیتواند مفید فایده برای تحقق اهداف
تربیت اخالقی باشد( .دیویی 1928 6ص  )367از نظر دیویی پیوند زنده میانِ محتوا و رشدِ اخالقی در
صورتی برقرار میشودکه جریان تربیتی فردرا در تجربه موقعیت اخالقی دخیلکند .او معتقد است باید ای
دانشرا به موارد و مصادیق عملیاش پیوند داد بدی گونه دانشِ تربیتِاخالقی در تحققعملی سودمند واقع
خواهدشد( .دیویی  1341ص)227
از نظر دیویی آنچهکه میتواند توان اخالقی انسان را ارتقاء دهد اجتماعی زیست است .از نظر او
جاییکه فضایِ اجتماعی بهمعنای ِواقعی در آن حاکم باشد میتواند مفاهیم و انگیزههای اجتماعیرا رشد دهد.
1 Dewey
2 Dewey
3 Dewey
4. Continuing process
5. Fixed achievement
6 Dewey
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بههمی دلیل هر تعلیم و تربیتی که قدرت مؤثری در به اشتراکگذاری زندگیاجتماعی را داشتهباشد
اخالقی است(.دیویی 1928 1ص  )370-367همی دلیل معتقد استکه مدرسه باید جامعه کوچکی 2باشد
که در آن زندگیِ اجتماعیِ واقعی جریان داشته باشد در ای صورت قرار گرفت دانشآموزان در ای مدارس و
توانمند شدنش در اجتماعیزیست منجر به ارتقایِ اخالقی آنها میشود.
دیویی که زندگی اجتماعی را عرصهای برای داد و ستد معرفی میکند مدرسه را عرصهای اجتماعی
میداند برای ارتباط دو سویه میان افراد با پسزمینهها و رویکردهای مختلفی که دارند .اخال در چنی
فضایی در مدرسه از طریق ارتباط در گروهها و میان گروهها با هم ارتقاء پیدا میکند( .دیویی 1928 3ص
 )368مطابق با دیدگاه دیویی عنصری که میتواند فرد را در تجربه موقعیت اخالقی قرار دهد ارتباط است.
از نظر او باید در فرایند تربیت اخالقی عناصری که بعداً در صحنهیِ بُروزِ اجتماعی نقش دارند بهمیان آورده
شده و به کار گرفته شوند .ارتباط اصلیتری عنصر است؛ بدون آن موقعیتِ بروزِ عملِ اخالقی شکل نمیگیرد.
(انگالند 2016 4ص  .)5ای مؤلفه (ارتباط) در طرحِ تربیتِ اخالقیِ دیویی نقش محوری دارد .چرا که در
اثر تالش برای ایجاد زمینههای ارتباطی با دیگران محیط یا بستر ارتقایِ اخالقی فراهم میشود و مؤلّفههای
دیگرِ تربیتِ اخالقی یعنی تفکّرمحوری تجربهیِ تعامل و معیاربودن تکامل حاصل میشود .در چنی محیط یا
بستری پرورشِ روحِ اجتماعی همچون عاملی برای ارتقایِ اخالقی فرد و بروز صفاتِ اخالقی میباشد.
بهای ترتیب مطابق با دیدگاه دیویی آن مؤلّفه از حیثیّت اجتماعی انسان که در ارتقایِ اخالقی او
نقش ایفا میکند (با تعریفی که او از اخالقیشدن دارد) میتوان «عنصرِ ارتباط» معرفی کرد.
بررسی دیدگاه دورکیم
دورکیم در بررسی چیستی اخال آن را به صورت مجموعهای از قواعد و یا قانونهای رفتار که برای
ما ظاهر میشود معرفی میکند(.دورکیم 1972 5ص  .)96او همراهی دو خصلت اجبار 6و مطلوبیت 7را به-
عنوانِ مشخصاتِ ممیزهیِ واقعیتهایِ اخالقی معرفی میکند .مطابق با دیدگاه دورکیم اخال از مجموعهای
از قوانی شکل یافته که مفهوم اختیار نقش کلیدی را در ای میان ایفا میکند .دورکیم میگوید :اگر به
ماهیت اخال برگردیم متوجّه میشویم که اخال دربارهیِ رابطهیِ عملِ انسانی با نتیجه آن است .ضابطهیِ
اخالقی قضاوتِ ارزشی در برابرِ عمل است و با واکنش تحسی یا تقبیح همراه است .بنابرای از یکسو اخال
با اجبار پیوند دارد که خود را در وظیفه 8نشان میدهد و از سوی دیگر با مطلوبیت پیوند دارد که تمایل
انسان به خیر 9آن را پدید میآورد .پایبند بودن به ضابطهی اخالقی نیازمند آنست که مطلوب انسان نیز
باشد؛ تا انگیزه التزام به آن وجود داشته باشد .به عبارت دیگر هیچ رفتارِ اخالقی صرفاً بنا بر تکلیف انجام
نمیشود مگر ای که مطلوب و خواستنی بوده باشد و نیز هیچ مطلوبی بدون صرف کوشش انجام نمیشود.
1 Dewey
2.Weak public
3 Dewey
4 Englund
5 Durkheim
6. obligation
7. desirable
8 duty
9 good
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آرمان و هدفی وجود دارد که خواستنیبودن اخال را برای انسان بهوجود میآورد .از نظر دورکیم آن غایتی-
که در دل ما را به خود مشغول میکند به گونهای که ناگزیر از اطاعت از ضابطههای فرمانداده شده
توسط آن میشویم جامعه است .جامعه آن هویّتی است که اهداف فرا فردی را پیشروی ما مینهد .بنابرای
تنها جامعه است که میتواند تولیدکننده هدف برای اخال باشد و چیز دیگری نمیتواند ارزش اخالقی ذاتی
داشته باشد( .دورکیم 1953 1ص )19-28
دورکیم برای انسان هویّت جمعی یا حیات اجتماعی قائل است که باالتر از افراد بوده و تأثیرگذار
حقیقی بر بشر است .وی میگوید« :هستیِ جدیدی که عمل جمعی از راه تربیت در هر یک از ما ایجاد
میکند نمودار بهتری جنبه از وجود ما و جنبهیِ حقیقتاً انسانی در ماست ».دورکیم اخال را زاییدهیِ ای
روح جمعی معرفی میکند .او میگوید« :جامعه است که ما را از خود بیرون آورده و به ای وادار میکند که بر
شهوات و غرایز خود مسلّط باشیم بر آنها فرمان برانیم به خود زحمت بدهیم و امساک و ایثار کنیم و اهداف
شخصی را تابع اهداف عالیتر سازیم» .از نظر دورکیم اخال از وابستگی بهیک گروه آغاز میشود .یعنی آن-
جا معنا مییابد که تعدادی از افراد بشر بهصورت گروهی با یکدیگر زیست داشته باشند .او اخالقیبودن را
همبستهیِ گروهِ خود بودن معرفی میکند و نه آنچه که انسانها در حالتهای انفرادی انجام میدهند.
(دورکیم  1376ص )51-52
به ای ترتیب دورکیم در زمینهیِ ارتقایِ اخالقی ما را به ای نکته داللت میدهد که میبایست بر
منشاءِ حیاتِ اخالقیِ انسان توجّه کرد .در صورتی که ای منشأ در نظر گرفته نشود امکان پدیدار شدنِ روحِ
اخالقی در انسان وجود نخواهد نداشت .مطابق با اندیشه دورکیم انسان در صورتی که از فردیت خود بیرون
بیاید و قادر گردد غایتی را ورای آن در نظر بگیرد؛ میتواند حیاتِ اخالقیِ خود را آغاز کند .ای غایت را
جامعه پیشروی انسان میدهد .ای غایت نه خویشت ِ فرد و نه خویشت ِ افرادِ دیگر است؛ بلکه هستیای
باالتری است که هویّت جمعی 2نام دارد .جامعه بهای دلیل ارزش ذاتی برای اخال دارد که با نشان دادن
مرتبهای واال از هویّت بشری او را از خویشت ِ خویش به در میآورد و ارزشِ اخالقی به اعمال و کردار او
میدهد .از جایی که فرد خود و روابطش را به واسطه جامعهای که به آن تعلق دارد درک میکند؛ یعنی با
احساس تعلق به هویّت جمعی اخالقیزیست و اخال مداری معنا مییابد و قابلیت تحقق پیدا میکند.
(دورکیم 1953 3ص  )25طرح دورکیم برای تربیت اخالقی برنامهای است که بتواند تعلق به هویّت جمعی
را در فرد تقویت کند .او بهای منظور پرورش سه عنصرِ روح انضباط روح ایثار و روح استقالل را معرفی
میکند .روح انضباط برای آن است که فرد به نظم احساس عالقه پیدا کند و محدودیت امیال را به صورت
عالقهمندانه بپذیرد و روحیه احترامگذاری به قواعد که منجر به جلوگیری از انگیزههای طبیعی او و کوشش
برای امیال فردیش میشوند در او پدید میآید( .دورکیم  1376ص  )26زیرا او باید بداند که قرار نیست هر
آنچه مورد تمایل فرد باشد بهعنوان اخال و ارزش اخالقی باشد؛ بلکه خصلت اخال اینست که از ناحیهیِ
هدف و آرمان به انسان الزام میشود و نه ای که از ناحیهیِ خوشآیند درونی درخواست شود (.دورکیم 1953
ص .)53
1 Durkheim
2 Collective being
3 Durkheim
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روح ایثار یعنی تعلق آگاهانه بهگروه اجتماعی که بر اساس آن با ارادهیِ ترجیح دادنِ اهدافِ گروه به
اهدافِ خود بهراحتی صورت میپذیرد (دورکیم .)1953
روح استقالل برای ای است که فرد مستلزم بهکار بردن آزادانه ولی روشمند عقل در بررسی قواعدی
که از جامعه دریافت میشود گردد( .دورکیم  1376ص )26
به ای ترتیب مطابق با دیدگاه دورکیم آن مؤلّفهای از حیثیّت اجتماعی انسان که در ارتقایِ اخالقی او
نقش ایفا می کند تعلق به هویّت جمعی و حفظ آن است که درک فرد از آن و تالش برای حفظ آن منجر به
ارتقایِ اخالقی (با تعریفی که او از اخالقیشدن دارد) در او میشود.
بررسی دیدگاه هابرماس
اخال ِ گفتمانیِ هابرماس بهتدریج و با انتشار نظریهیِ کُنشِ ارتباطیِ او مطرح گردید .بر اساس
عقالنیت ارتباطی نوعی اخالقیات فراگیر مورد توجّه هابرماس است که صرفِ نظر از شیوههایِ گوناگونِ
زندگیِ انسانها و صرفِ نظر از پیشفرضهایِ دینی و متافیزیکی استوار شود( .هابرماس 1994 1ص .)43
او در راستای ای هدف ظرفیتِ باالیِ نظریهیِ کُنشِ ارتباطی را در مشروعیت بخشیدن به جهان شمولی
اخالقی معرفی میکند.
هابرماس بر اساس کنش ارتباطی اصل جهانشمول خود برای اخال را ای گونه معرفی میکند:
فقط هنجارهایِ اخالقیای معتبر است که همهیِ متأثری از آن نتایجش را بپذیرند و آن را ترجیح دهند و نیز
ای جهتگیری بتواند عالیقِ فردیِ عمومِ شرکتکنندگان را تأمی کند( .هابرماس  1994ص .)120
هابرماس که تحول را منطق اساسی رشد اخالقی میداند؛ به دنبال اصول عام و جهانشمول اخالقی
است .او بهمراحل رشد کلبرگ توجّه میکند و نظریهیِ کُنش ارتباطی را در تطابق با آن میبیند .از ای جهت
که تغییر در ساختارهای شناختی را به وجود میآورد و تغییر در ساختارهای شناختی اساس گذر از مراحل
رشد در طرح کلبرگ است( .هابرماس  1990ص  .)125او سعی میکند آنها را در نظریهیِ کُانش ارتباطی
خویش تثبیت کند و گفتوگو را مرحله سوم برای آن قرار میدهد( .هابرماس  1994ص )118
دغدغه اصلی هابرماس در اخال ارائه طرحی جهانشمولی و قابل پذیرش برای همگان و با هر
فرهنگ و پیشزمینهای است .در خالل نظریاتی که در راستای ساماندادن به ای دغدغه ارائه میدهد
ضرورتی مهم را در راستای ارتقایِ اخالقیِ پیش روی ما مینهد و آن ای که :بروز اخالقی در درون فردیت
انسان به وجود نمیآید یعنی زندگیِ مبتنی بر خودگویی و درونمحوری انسان را به سمتِ اخالقیشدن سو
نمیدهد؛ بلکه الزم است از درونمحوری به سوی بیرون از خویش سو یابد .عقالنیت ارتباطی که هستهیِ
نظریهیِ اخال ِ هابرماس را تشکیل میدهد به معنای استفاده از زبان به همراه قدرت استدالل و بحث
عقالنی و قوت و توان مجاب نمودنِ عقالنیِ کُانشگرانِ مشارکتی ارتباطی است .به همی دلیل نظریهیِ
اخال او اخال ِ گفتوگویی است گفت و گویی که در آن گویندگان و شنوندگان وارد بحث و استدالل
عقالنی میشوند تا بتوانند برای دفاعِ عقالنی از ادعاهای اعتباریِ خود که شامل صد حقیقت و حقانیت
اخالقی است آماده شوند.

1 Habermas
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مطابق با دیدگاه هابرماس شرایط الزم برای مفاهمه حقیقی در واقع همان شرایط الزم برای ایجاد
جامعه اخالقی است .در ای حالت تأکید بر «آنچه هر کس میخواهد و میتواند بدون تصادم با قانون عمومی
به دست آورد» جای خود را به تأکید بر «آنچه همه میتوانند طی توافقی که هنجار جمعی شده بخواهند»
میدهد( .هابرماس  1999ص  )67بههمی دلیل هابرماس گفتوگو را به عنوان مرحلهیِ سوم در طرح
تعامل و برای گذر از مرحلهیِ عرفی به مرحلهیِ پساعرفی در مراحل رشد کلبرگی مطرح میکند .یعنی در
مرحلهای که الزم است فرد ای توانمندی را داشته باشد که بتواند خودرا در ارتباطی دو طرفه با دیگران
ببیند .یعنی بتواند خود را جایِدیگری قرار دهد و نیز بتواند بر خود بهعنوان کسی که با دیگری ارتباط برقرار
میکند اشراف داشته باشد( .هابرماس  1990ص )158
مطابق با دیدگاه هابرماس آنچه بهعنوان توانمندی اخالقی محسوب میشود اینست که انسانها
بتوانند چیزی را با یکدیگر درک کنند و ای مسئله وابسته بهفرایندهای گفتمانی است که دارای مراحل زیر
میباشد:
اظهار نمودن مباحث قابل فهم؛ گفت گفتارهایی که شنونده فهم آنرا منظور نماید؛
آمادگی برای پذیرش مباحث قابل فهم؛ تالش برای فهم شخص دیگر.
از درون ای فرایند گفتمانی بهدلیل پرورش استداللورزی برای رسیدن به تفاهم و مشارکت آزاد
آرمانهای اخالقی رشد و نمو مییابند( .هابرماس  1994ص .)115-114
به ای ترتیب مطابق با دیدگاه هابرماس آن مؤلّفهای از حیثیّت اجتماعی انسان که در ارتقایِ اخالقی
او (متناسب با معنایی که او از اخالقیشدن دارد) نقش ایفا میکند گفتوگوست.
امکان بهرهگیری از مؤلّفهها در تربیت اخالقی مبتنی بر دیدگاه اسالم
بر اساس بررسی سه دیدگاهِ دیویی دورکیم و هابرماس به مؤلّفههایی دست یافته شد که منجر به
اتخاذ رویکردهایی در فرایند تربیت اخالقی میشود .دیویی دورکیم و هابرماس هر یک در راستای ارتقایِ
اخالقی بر تقویت ای مؤلّفهها تأکید داشتهاند.
در اندیشههایِ اسالمی بهمقوله ارتباط با دیگران بهعنوان نقشآفری در ارتقایِ اخالقی تأکید شده
است .ای را از البالی دستورات قرآن در اوامر و نواهی به انسان (طباطبایی  1374ج 4ص  )145و از
روایات معصومی بهخوبی میتوان دریافت (مجلسی  1403ج  .)71اسالم ارتباط مطلوب فرد با دیگران را
بهعنوان معیار ارزشگذاریِ سطحِ دینداری معرفی میکند .تأکید دارد خوبیهای اخالقی همگی در ارتباط با
دیگران به دست میآیند و حس ای ارتباط به معنای ارتقایِ اخالقی و عکس آن نشانه سقوط اخالقی
است(.طباطبایی  1374ج  11ص .)481
مؤلّفهای که از دیدگاه دورکیم به عنوانِ عاملِ محوریِ مؤثر در ارتقایِ اخالقی معرفی میشود حفظ
هویّت جمعی و تعلقخاطربه آن است .بررسیها نشان میدهد در دیدگاهِ اسالم انسان عالوه بر هویّت فردی
دارای هویّت جمعی نیز میباشد .عالمه طباطبایی معتقد است هویّت جمعی حقیقتی است که در سراسر جهان
وجود دارد .به ای معنا که ابتدا اجزایی خلق میشوند که برای خود ویژگیها و آثاری دارند .سپس ای اجزا
گِرد یکدیگر جمع میشوند و در اثر ای جمعشدن ویژگیها و آثاری جدیدی به آنها تعلق میگیرد .مطابق با
نظر ایشان ای قاعده و سنت در میان زندگیِ انسانی نیز جاری است و منجر به پدیداری وجودی دیگر
میشود که همان هویّت مستقل اجتماع است( .طباطبایی  1374ج 4ص )151-152
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بر اساس دیدگاه هابرماس مؤلفهیِ گفتوگو به عنوان عامل ارتقایِ اخالقی مطرح میشود .در دیدگا ِه
اسالم نیز بر گفتوگو بهعنوان ویژگی اخالقی تأکید شده است .بهگونهای که گفتار نرم پیامبر بهعنوان
ویژگی بارز ایشان در جذب انسانها بهسوی هدایت مورد تأکید قرار گرفته است (طباطبایی  1374ج 4ص
 .)86کالم و گفتوگو بهعنوان یکی از خصوصیّات اصلی برای انسان اخالقی بوده و بهعنوان فعلی است که
ارتباط میان گوینده و شنونده را برقرار ساخته و متناسب با حاالتی که میتواند بهخود بگیرد؛ ای ارتباط را به
صورت و شکلی هویدا میکند (تمیمی  1366ص .)210
بر ای اساس به نظر میرسد برای داشت رویکرد اجتماعی در تربیت اخالقی میتوان از ای مؤلّفهها
در فرایند تربیت اخالقی استفاده کرد.
ضرورتِ مفهومپردازی درباره مؤلّفهها
ارتباط در دیدگاه دیویی دارای مشخصاتی است که متناسب با نظام فکریِ دیویی درباره اخال
میباشد .ارتباط از ای طریق راه برای زندگی در جامعه دارای دموکراسی که دارای تکثر نظرات و نیازمند
تعاون است فراهم میشود .بهتری فضای اجتماعی از نظر دیویی دموکراسی است .دموکراسی از نظر دیویی
بیشتر معنای یک سبک و شیوهای از زندگی است تا به معنای سیاسی آن؛ یعنی روشی از زندگی فرد که در
ارتباط اشتراکی با دیگران میباشد و برای رشدِ پیوستهیِ تجربهیِ تربیتی و زندگیِ تجربی مورد نیاز است
(کاتز 2009 1ص  .)89-91از نظر دیویی افراد هر چهقدر بتوانند ارتباطِ خود با دیگران را توسعه دهند و
کیفیت ای ارتباط را در جهت تعاون و همکاری قرار دهند؛ بههمان میزان به صورت اخالقیتری زندگی
میکنند .اما ای ارتباط در راستایِ اهداف جامعهیِ دموکراتیک تعریف میشود و یکی از عناصر اساسی برای
زندگی در آنست .از ای رو کارکرد اخالقیشدن در دیدگاه دیویی برقراری تعامل مطلوب برای جامعه
دموکراسی است .آنگونه که دیویی توضیح میدهد اخال و تربیت اخالقی کارکردی اجتماعی پیدا میکند
و اعتبار اخال به ای کارکرد اجتماعی است .اما ارتباط در دیدگاهِ اسالمی دارای مختصات مربوط به خود
است .از جمله ای که بستری برای زندگی در دنیاست و میتواند بهعنوان عامل سقوط یا بستر رشد باشد .در
صورتی که او را به حق نزدیک کند مطلوب و در غیر ای صورت نامطلوب است .در نتیجه نیاز دارد در
جهت فهم انواع ارتباطها و نحوه تأثیرگذاری آن در سعادتش مورد راهنمایی و هدایت قرار گیرد( .طباطبایی
 1374ج  8ص  )106-100بنابرای تربیت اخالقی در صورت توجّه به مؤلفهیِ ارتباط در حدِ کارکردهای
جامعهپذیرانه نیست بلکه ارتقایِ حقیقی انسان را به دنبال دارد که ای همان هدف واالی اخال است.
اخالقی که با محوریت ارتباط برای خیر و نفع رسانی به دیگران اهمیّت دارد؛ و نه فقط برای پیشبرد اهداف
بیرونی جامعه؛ چنی اخالقی است که موجب تحبیب قلوب و اصالح اجتماع میشود.
مفهوم محوری که در دیدگاه دورکیم بهعنوان عامل مؤثر در ارتقایِ اخالقیِ او معرفی میشود تعلق
به هویّت جمعی است .نقشآفرینی ای مؤلفه در دیدگاه دورکیم به نوعی جامعهپذیری تبدیل میشود .به-
گونهای که از نظر او اخالقیات بهقوانی اخالقی یا شیوههای رفتاری مربوط میشود که اکثر اعضای یک
جامعه اعتقاد دارند برای حفظ معیارهای رفتار مناسب الزم است و کُنشِ اخالقیِ راستی را در فدا کردن
برخی میلهای فردی برای خدمت بهگروه و جامعه میداند .دورکیم مدعی است جامعه همهیِ ویژگیهایِ
1 Katz
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منبعِ اقتدارِ اخالقی را داراست و هر نوع هنجار اخالقی که در طولِ تاریخِ بشریت وجود داشته و دارد بدون
استثناء محصول ای خاستگاه یعنی شرایط اجتماعی بوده است .در نتیجه نظامهایِ اخالقی کارکرد سازمان
اجتماعی آنها بوده است .از بافت اجتماع آنها نشأت گرفته و همانطور که اجتماع دارای گوناگونی است
ای نظامها نیز میتواند دارای تنوع باشند( .دورکیم 1953 1ص  )53دورکیم پیوستگی اخال را تماماً با
جامعه و هویّت جمعی انسان تبیی میکند؛ در حالی که به هیچ چیز دیگر از جمله دی وابسته نیست .به-
همی دلیل اخالقیشدن در دیدگاه دورکیم به سویِ جامعهپذیری میل پیدا میکند و مطلوب بودنش به
منظور حفظ جامعه است .از نظر دورکیم جامعه چیزی نیست که حاصل از میثا جمعی باشد؛ بلکه دورکیم
جامعه را پیش از هر چیز نتیجه نظمی اخالقی میداند( .دورکیم 1973 2ص  .)80نقطهیِ متمایز دیدگاه
اسالم درباره هویّت جمعی اینست که هویّت جمعی دارایِ سیر تکاملی است و نیازمند هدایت میباشد.
(طباطبایی  1374ج 4ص  )151در دیدگاه دورکیم همهیِ هویّت اخال ارزشهای اخالقی چرایی
اخالقیبودن و ارتقایِ اخالقیِ انسانی به جامعه نسبت داده و جامعه دارایِ ارزشِ ذاتی برایِ اخال دانسته
میشود .با توجّه بهدیدگاه عالمه طباطبایی جامعه نمیتواند دارای ای ارزش ذاتی باشد؛ زیرا جامعه معتبر به
حیات دنیاست و خود فاقد وجه ثابت و باقی است و تا زمانی که بر امر حقیقی استوار نباشد از هیچگونه ارزشی
برخوردار نمیباشد( .طباطبایی  1374ج 4ص  .)72آنچه از نظر اسالم اهمیّت و اصالت دارد ارتقایی است
که انسان به واسطهیِ قرار گرفت در ای خاستگاه اجتماعی نصیب خود میکند و ای هدایت به صورت
واضح در عمل صالح قابل تشخیص نشانهگذاری و سنجش است( .طباطبایی ج  13ص  332و  )443در
دیدگاه اسالم انسان برای رسیدن به کماالت خود با سایر افراد نوعی اجتماع تشکیل میدهد و ای اجتماع
نیازمند قوانینی است .قوانی و مقررات از تخلّف و نافرمانى در امان نمىماند مگر ای که بر پایهیِ اخال
فاضلهیِ انسانى قرار داده شود و اخال هم نمىتواند سعادت انسانى را تضمی کند و او را وادار به انجام
کارهاى شایسته نماید؛ مگردر صورتى که متکى به توحید باشد(طباطبایی  1374ج 2ص  .)227-226در
ای صورت انجام عمل صرفاً برای غایتی چون جامعه بهرهای را برای هستی و حیات باقی انسان نمیافزاید
و با برچیده شدن بساط دنیا ای غایت پوچ میشود( .طباطبایی  1374ج 4ص .)72
در دیدگاه هابرماس کارکردِ اخال در رفعِ تنازعاتِ اجتماعی است .در نگاه وی حیات انسانی در
صورت برقراری فعالیتهای همآهنگشدهیِ اجتماعی با دیگران برقرار میشود و برای حفظ نژاد انسانی
میبایست ای همآهنگی حفظ شود .به همی دلیل گفتوگو بهعنوان عامل برقراری آرمان اخالقی که
همان تفاهم است مورد توجّه قرار میگیرد .اما هابرماس به تفاهم ارزشی اعتباردهنده میدهد یعنی آنچه در
فرایند تفاهم بهدست میآید ارزش اخالقی دانسته میشود و در غیر ای صورت ارزش اخالقی نیست .در
دیدگاه هابرماس نقش گفتوگو بهعنوان آفریننده هنجارهای اخالقی مطرح است .در حالی که در دیدگاه
اسالمی هنجارها در مباحثه و گفتوگوی میان انسانها به وجود نمیآیند و اسالم با ای عقیده مخالف است
که تشخیص افراد در خوبی و بدی متفاوت باشد و اخال تابع مرامهای جمعی باشد( .طباطبایی  1374ج1
ص )573-563

1 Durkheim
2 Durkheim
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به ای ترتیب هر یک از ای سه مؤلفهیِ مبتنی بر دیدگاهِ فلسفی دیویی دورکیم و هابرماس دارای
ویژگیها و کارکرد مخصوص به خود هستند .برای ای که بتوان از ای مؤلّفهها در رویکرد اجتماعی به
تربیت اخالقی مبتنی بر دیدگاه اسالم استفاده کرد؛ الزم است ای مؤلّفهها در دیدگاه اسالمی مفهومپردازی
شوند.
نومفهومپردازیِ مؤلّفههایِ اجتماعیِ ارتقایِ اخالقی
برای به دست آوردن چگونگی نقشآفرینی هر یک از سه مؤلفهیِ ارتباط حفظ و تعلق به هویّت
جمعی و نیز گفتوگو در ارتقایِ اخالقیِ انسان به موضوعاتی در آیات قرآن که میتواند چیستی و چگونگی
آنها را در بروزهای اخالقی نشان دهد رجوع میشود که به شرح زیر است.
برای ای که بتوان به چگونگی ارتباط مؤثر و مطلوب از دیدگاه اسالم پی برد میتوان بهبررسی
آموزههای قرآن کریم ذیل ای موضوعات اقدام کرد:
احسان دادن مال به دیگران و انفا حمایت از یتیم و مسکی جهتدهی به تعاون اختصاص سهم
خود به دیگران توجّه به معیارهای حقیقی در ارتباطگیری تبدیل بدی به خوبی پرهیز از بخل پرهیز از کبر
و فخر التزام به قراردادها پرهیز از سوء ظ دنبال کرد.
تحلیل و بررسی ای موارد منجر به استنتاج خصوصیّاتی از ارتباط مؤثر و مطلوب از دیدگاه اسالم
میشود که نتایج ای استنتاج به شرح زیر است:
توانمندی در تشخیص سطوح مختلف ارتباط با دیگری و تواناییِ برقراری ارتباط در هر یک از ای
سطوح (طباطبایی  1374ج 1ص  330و ج 16ص 277؛ طباطبایی  1417ج 2ص )206-202
توانمندی جهتدهی ارتباط (طباطبایی  1374ج 5ص )266
توانمندی در تشخیص نیازهای طرف مقابل (طباطبایی  1417ج 20ص368؛ طباطبایی  1374ج19
ص )669
توانمندی در استمرار ارتباط با دیگری بر اساس رفع نیازهای او نه حصول منفعت شخصی؛ بدون
چشمداشت منت و استکثار (طباطبایی  1417ج 20ص  206-206و  231و )283
توانمندی استمرار ارتباط با دیگری با وجود نامالیمات از جانب وی (طباطبایی  1374ج 20ص)292
توانمندی همسانسازی خود با طرف مقابل (طباطبایی  1417ج 16ص )219
توانمندی تبدیل بدی طرف مقابل به خوبی (طباطبایی  1417ج 17ص 391؛ طباطبایی 1374
ج 15ص  134و ج 15ص  516و ج 11ص )471
توانمندی محدود نکردن ارتباطها و گسترده کردن آنها(طباطبایی  1417ج 20ص200و ج  13ص-
)102
توانمندی عطای بیشتر در داد و ستد با دیگری(طباطبایی  1374ج 20ص 379؛ طباطبایی 1417
ج 20ص )231
توانمندی توانمندسازی طرف مقابل (طباطبایی  1417ج 20ص  303و ج 19ص  207و ج 19ص
)168
توانمندی اعتمادسازی و اطمینانبخشی به طرف مقابل (طباطبایی  1374ج 18ص )485-483
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با بازبینی مطالبی که در باال درباره ارتباط بهدست آمد میتوان معرفی دقیقتری از آن به عنوان عامل
ارتقایِ اخالقی در دیدگاه اسالم بهدست آورد که طبق آن «ارتباط» حرکتی از جانب فرد برای تعامل با
دیگری است؛ به گونهای که با دهش بخشندگی و عطا ظاهر میشود .بر ضدّ آن نوعی رفتار با دیگری است
که به امساک بخل و منع آشکار میشود .از ای رو ای ارتباط را میتوان با ویژگی «رو به بیرون» و ضدّ آن
را به «رو به خود» یاد کرد .همچنی ارتباط دارای ویژگی توسعهدهندگی در رحمت است .ای ارتباط را
میتوان به «ارتباط موسّع رحمت» نامگذاری کرد.
حفظ هویّت جمعی در دیدگاه اسالم بسیار مورد توجّه و تأکید است .از نظر اسالم وقتی شکاف عمیق
میان اعمال اجتماعی صادره از افراد جامعه بهوجود آید اعمال اجتماع از هم گسسته میشود .نیروها هدر
میرود که در ای صورت از بی رفت سعادت افراد حتمی است .ای وضعیت منجر به ناکارآمدی همراه با
اختالل در اراده جمعی میشود (طباطبایی  1374ج 9ص 122؛ ج 12ص  .)481از سوی دیگر بر اساس
دیدگاه اسالم هویّت جمعی انسان به ای علت که نیروی قاهر و غالب بر هویّت فردی است در صورتی که
در جهت فساد باشد میتواند انسانها را از نظر اخالقی به انحطاط بکشاند؛ حتی به گونهای که دستیابی
آنها به کمال اخالقی نیز بهطور کامل غیرممک شود .همچنانکه در صورتصالح میتواند ارتقاءدهندهیِ
آنها از نظر اخالقی باشد(.طباطبایی  1374ج 12ص )476بنابرای در دیدگاه اسالم حیثیّت اخالقی یا
غیراخالقی هویّتِ جمعی مطرح و مورد توجّه میباشد و برای ارتقایِ اخالقی الزم است حیثیّتِ اخالقیِ هویّتِ
جمعی حفظ شود .برای ای که بتوان بهچگونگیِ نقشآفرینیِ هویّتِ جمعی در ارتقایِ اخالقیِ انسان دست
یافت الزم است بهبررسی آموزههای قرآن کریم ذیل وضعیت تخطئهیِ نیروی جمعی پرداخت .بررسیها
نشان میدهد اهمّ ای موارد عبارتند از:
دوری از فحشا و منکر و بغی عدل پرهیز از اختالف آراء امر به معروف.
تحلیل و بررسی ای موارد منجر به استنتاج خصوصیّاتی از چگونگی تعلق بههویّت جمعی از دیدگاه
اسالم میشود که به دلیل اصالحگری در هویّت جمعی نقش ارتقاء دهندهیِ اخالقیِ انسان را ایفا میکنند.
ای خصوصیّات عبارتند از:
توانمندی اتخاذ اهداف مصلحانه اجتماعی (طباطبایی  1374ج 12ص )479
توانمندی منازعه نکردن در عی اختالف آراء (طباطبایی  1374ج  9ص  123و ج 3ص )580-576
توانمندی بیگانهسازی زشتیها (طباطبایی  1374ج 12ص )481-480
توانمندی رفتار با دیگران بر اساس شناخت تفاوت جایگاههای آنها متناسب با اثرگذاری اجتماعیشان
(طباطبایی  1374ج 3ص )578
توانمندی واکنش در برابر بیعدالتی (طباطبایی  1374ج 12ص )479
با بازبینی در مواردی که در باال گفته شد میتوان معرفی دقیقتر و تفصیلیتری از حفظ و تعلق به
هویّتِ جمعیِ مطلوب در دیدگاه اسالم به دست آورد؛ به ای ترتیب که :هر انسانی ظرفی از توان اجتماعی
است که در صورت اتصال به دیگران قابلیت ظهور ای توان به وجود میآید و تنها در صورت اخالقی بودن
ای توان انسان میتواند ارتقایِ اخالقی رو به تکامل داشته باشد .به دلیل آنکه ای توان تضمی کنندهیِ
بقایِ اخالقیِ انسانهاست« .قدرتِ حفظِ حیثیّتِ اخالقیِ هویّتِ جمعی» بُعدی دیگر از حیثیّت اجتماعی انسان
است که تقویت و ارتقایِ آن منجر به ارتقایِ اخالقی میشود.
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برای پی بردن به چگونگی نقشآفرینی گفتوگو در ارتقایِ اخالقی از دیدگاه اسالم ای موضوع ذیل
موضوعات زیر قابل پیگیری است:
قول حُس به انسانها قول کریم با والدی مدیریت آهنگ کالم قول مِایسور در رد کردن دیگری
خالی بودن محتوا و حالت کالم از تحقیر و تعییب پایبندی به قول سدید.
با بررسی موضوعات فو در دیدگاه اسالم میتوان به استنتاج خصوصیّاتی درباره گفتوگوی مؤثر و
مطلوب از دیدگاه اسالم رسید .ای خصوصیّات معرفی توانمندیهایی گفتوگویی در انسان هستند و در
صورتی که ای توانمندیها استخراج شوند و برای پرورش آنها سرمایهگذاری شود توان اخالقی انسان
افزایش مییابد .ای توانمندیها عبارتند از:
توانمندی افزودن جلوههای زیباکننده به کالم (طباطبایی  1374ج 4ص  317و ج 5ص )44
توانمندی تغییر نوع کالم متناسب با طرف مقابل(طباطبایی  1374ج  13ص )109
توانمندی تغییر الحان کالم متناسب با مقاصد مختلف(طباطبایی  1374ج  16ص  327و ج 18ص
)458
توانمندی حذف جلوههای زشت و تحقیرکننده از کالم (طباطبایی  1374ج  20ص )665
توانمندی ایجادِ جلوههایِ ظاهرکنندهیِ ارزشهایِ ذاتیِ طرفِ مقابل در کالم (طباطبایی  1374ج
 13ص )113
با بازبینی مطالبی که در باال درباره گفتوگو به دست آمد میتوان معرفی دقیقتری از آن به عنوان
عامل ارتقایِ اخالقی در دیدگاه اسالم به دست آورد؛ به ای ترتیب که:
توان گفتوگو به عنوان یکی از ابعاد حیثیّت اجتماعی انسان قدرت منطبقسازی محتوایی و قالبی
باط و ضمیر فرد با مقاصد ارزشمند است که در جهت ظاهر نمودن ارزشهای خود و دیگری به هنگام
رویارویی با دیگران ابراز میشود.
بحث و نتیجه گیری
تحقیق پیش رو با طرح ای مسئله که شکافی میان دانش و عَمل در تربیت اخالقی وجود دارد و
موجب میشود در تربیت اخالقی ارائه محفوظات دربارهی ای که چه صفاتی خوب و چه صفاتی بد است به-
عنوانِ دانشِ اخالقی محور تالشها قرار گیرد؛ در حالی که قوای مربوط به عمل اخالقی به خوبی پرورش
نمییابد .در ای صورت دانش اخالقی بدون پرورش توانمندیهای الزم ارائه میگردد.
ای مقاله مطرح کرد که اوالً اخال هنگام عمل واقع میشود و در انسان تثبیت میگردد .ثانیا
می بایست در تربیت اخالقیِ عناصری که در موقعیت اخالقی حضور دارند به کار گرفته شوند و حیثیّت
اجتماعی انسان اساسیتری عنصر حاضر در موقعیت اخالقی است .جمع بی ای دو ویژگی موجب میشود
در تربیت اخالقی به دنبال پرورش توانمندیهایی از انسان در تعامل با دیگران بود.
مطابق با یافتههای ای پژوهش معلوم گردید که میتوان چشمانداز نویی را در تربیت اخالقی بدی
ترتیب پیش گرفت :تربیت اخالقی فرایندی است که در آن از خاستگاه اجتماعی حیات انسان در راستای
ارتقایِ فکری عاطفی و رفتاری انسان در جهت نظام ارزشهای اخالقی اسالم استفاده میشود.
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در ای نگرش نوی بهتربیت اخالقی نقش عمل اجتماعی انسان برجسته میشود .سعی میشود قوه
بروز عمل در انسان تقویت شود که از طریق استخراج توانمندیهای مذکور در زیر به دست آمدند و باید در
جریان ترتیب اخالقی محور پرورش قرار گیرند:
توانمندی در تشخیص سطوحِ مختلف ارتباط با دیگری
توانمندی برقراری ارتباط با دیگری در سطوح مختلف ارتباطی
توانمندی در تشخیصِ نیازهایِ طرفِ مقابل در ارتباط با دیگران
توانمندیِ در استمرارِ ارتباط با دیگری بر اساس رفع نیازهای او بدون منفعت شخصی چشمداشت
منّت و استکثار
توانمندی در استمرار ارتباط با دیگری با وجود نامالیمات از جانب وی
توانمندی برقراریِ ارتباط با دیگری برای توانمندسازی او
توانمندی اعطای حقو دیگری در تعامل با او و توانمندی عطای بیشتر در داد و ستد با دیگری
توانمندی محدود نکردن ارتباطها به واسطه معیارهای غیرحقیقی
توانمندیِ تبدیلِ بدیِ طرفِ مقابل به خوبی
توانمندی همسانسازی خود با طرف مقابل
توانمندی تعاون در تقوا و نیکی و عدم تعاون در گناه و دشمنی
تواناییِ ارتقاء بخشی طرف مقابل در دهش و بخشش
توانمندیِ اعتمادسازی و اطمینانبخشی به طرف مقابل
توانمندیِ برقراریِ ارتباط با دیگری به منظور اتصال میان افراد همهدف
توانمندیِ اصالح در وضعیت خانواده
توانمندیِ اتخاذ اهداف مُصلِحانهیِ اجتماعی
توانمندیِ منازعه نکردن در عی اختالف آراء
توانمندیِ واکنش در برابر زشتیها
توانمندیِ شناساندنِ جایگاهِ متفاوتِ افراد
توانمندیِ واکنش در برابر بیعدالتی
توانمندیِ واکنش در برابرِ زیادهخواهیها و زورگوییها
توانمندیِ افزدنِ جلوههایِ زیباکننده به کالم
توانمندیِ تغییرِ نوعِ کالم متناسب با طرف مقابل
توانمندیِ تغییرِ لح ِ کالم متناسب با مقاصد مختلف
توانمندیِ حذفِ جلوههایِ زشت و تحقیرکننده از کالم
توانمندیِ ایجادِ اتقان در محتوایِ کالم
طبق ایده ای رساله تربیت اخالقی بر سه گونه فرایند استوار است:
فرایندهای گفتوگویی
فرایندهای ارتباطی
فرایندهای توجّه به هویّت جمعی

111

قاسمی و همکاران

پیشنهادات
بر مبنای ای پژوهش میتوان تحقیقات گستردهتری را نیز پیگرفت که در اینجا به دو مورد اشاره
میشود:
ارائه راهکارها و شیوههای اجرایی ای طرح متناسب با دورههای رشد انسان
فرایند آموزشی -تربیتی برای تربیت اخالقیِ متناسب با س ِ متربی از ای توانمندیها بهره میگیرد.
مثال بدیهی است که همه ای موارد در فرایند تربیتی برای کودک دبستانی به کار گرفته نمیشود .و یا برای
فردی که در س جوانی و رو به میانسالی قرار دارد توانمندیهای مربوط به حفظ هویّت جمعی از ضروریات
یک زندگی اخالقی خواهد بود .به عبارت دیگر طراحی آموزشی است که با ذکاوت و هوشمندی میزان
بهرهمندی فرایند تربیتی از هر یک از ای توانمندیها را در تطابق با متربی و فضای تربیتی قرار داده و آنها
را انتخابی برمیگزیند .بنابرای میتوان پژوهشهایی را در راستایِ تعیی ِ شیوههایِ اجرایی برای ای
توانمندیها متناسب با مخاطبانِ موردِ نظر انجام داد.
ارائه معیارهایی عینی برای سنجش اخالقی
توانمندیهایی که در ای پژوهش ارائه شدهاند به ای دلیل که عملی هستند و میتوانند به صورت
عینی نشانهگذاری شوند؛ معیارهای مناسبی را برای سنجش اخالقی در اختیار قرار میدهند .به همی دلیل
تحقیقاتِ دیگری را میتوان درباره تعیی سَنجهها و شاخصهای ناظر به ای توانمندیهای اخالقی انجام داد
و معیارهای اخالقیبودن را از آن استخراج نمود.
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