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در  یاجتماع یکردیروبه یابی دست یمقاله در پ  یا
  هدف  یدنبال ااسالم است. به دگاهیبر د یمبتن یاخالق تیترب

دورکیم و هابرماس   ییوید دگاهید یبررسبه یلیتحل یبا روش
 یِدر ارتقا  از هویّت انسان که یاجتماع یها و مؤلّفه پردازد یم

ارتباط   های با عنوان واو مؤثر هستند را استنتاج کرده  یاخالق
. سپس کند یم یگو معرفوگفت و یق به هویّت جمعتعلّحفظ و 
 که –اسالم  دگاهیمذکور و د دگاهیسه دتطبیقی میان  با نقد
امکان  -انتخاب شده ییعالمه طباطبا یریبر آراء تفس مبتنی

 یپرداز مفهومها را بررسی کرده و سپس  استفاده از ای  مؤلّفه
با استنتاج مقاله . دهد یها را ارائه م مؤلّفه  یاز ا یدیجد

  به روش تحلیلی فرا رونده ها مؤلّفه  یبر ا یمبتن هایی قابلیت
طرح   ی. طبق اکند یم  ییتب یاخالق تینو را در ترب یطرح

  یارتباط قابلیت ازدهیپرورش  ی اخالق تیترب یالزم است برا
قابلیت مربوط و پنج  یمربوط به تعلق به هویّت جمع قابلیتپنج 
 .ردیقرار گ یتیکارگزاران تربگو مورد توجّه وگفت به

 
 
 
 ؛یاجتماع کردیرو ؛یاخالق تیترب: یکلید واژگان

 یپرداز اسالم؛ نومفهوم

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 twenty-
six 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.  
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 مقدمه
 یوندیپ لیاهمیّت به دل  یدارد. ا ییاهمیّت بسزا یاخالق تیترب ی تیمختلف ترب یها حوزه انیدر م
در   دهد یدو کلمه نشان م  یر اتطوّ ریس یوجود داشته است. بررس ربازیو اخال  از د تیترب انیاست که م

 نموده یمشکل م اریآن دو از هم بس زیو تما شده یمنظور م زین گریکدی یدو مقوله در معنا  یگذشته چه بسا ا
  یکنون یتیو هم در غالب مکاتب ترب یتیترب یها تیفعال مِمتقدّ یِ(. هم در سابقه1379  یآباد ده ی)حاج .است

 شود یم افتی یتیترب یدگاهیو به ندرت د شود یمحسوب م یتیو هدف در اقدامات ترب تیاخال  به عنوان غا
 .(1966  1پیترز) .بداند یاخالق یارهایاو را فاقد مع یول  سخ  گفته باشد افتهی تیاز فرد ترب  که

  بیان مسئله
در  ارهایمع  یتر از مهم یکیاست.  افتهیهویّت  ینید یارهایمع لیذ یاسالم دگاهیدر د یاخالق پرورش

 تیاخال  و ترب نهیدر زم  که استیموقت دن یدر مقابل زندگ یباق یعنوان زندگباور به آخرت به ی نید دگاهید
گیرد  های اخالقی بر اساس آن شکل می که  نظام ارزش شود یمحسوب م ارهایمع  یتر یاز محور زین یاخالق
در  لیدل  یهم. بهشود یمحسوب م یرک  در پرورش اخالق  یتر مهم  به خدا مانیا تیآن  تقو یدر راستا و

و  ینید تیدر قالب ترب یاخالق تیترب  ینید دگاهید یبر مبنا یاخالق تیربمربوط به ت یداخل یها پژوهش
(. الف1389و باقری   1367   احمدیو  1391  زاده قمصری صاد ).شود یمحسوب م کجایصورت به یاعتقاد

 ترشیهستند  ب مانیمربوط به ا  که یقاخال یِارتقا یِبر پرورش عوامل درون هیتک است  امر موجب شده  یا
در  ی. بروز عمل اخالقباشد یم زین یضعف یِنقطه یدر کنار نقاط قوت خود  دارا کردیرو  ی. اباشدمورد توجّه 

خود  گران یانسان در برخورد با د یعمل یها ییتوانا  یبنابرا ؛شود یمحقق م گرانیمواجهه با د تیموقع
انسان را   که ییها ییتوانا پرورشِ دیبا یعنی. و نباید از آن غفلت کرد است یخالقا تیترب نهیدر زم یا مقوله
. ردیمورد توجّه قرار گ یدر پرورش اخالق یا عنوان مقولهخود به ؛کند یتر م موفق گرانیعمل در برابر د یبرا

تواند متربیان را در ای  زمینه تقویت  کرد غیراجتماعی داشته باشد  نمیدر صورتی که  تربیت اخالقی روی
 مان یا  چونهم یاخالق یِارتقا یِعوامل داخلبه یاخالق تیبه ترب یفرد کردیدر رود. کرده و پرورش ده

فرد با   یکه ارتباط ب یبه عوامل  یاخالق تیترببه یاجتماع کردیو در رو شود؛ یل و ... توجّه مزهد  توکّ
از بستر بروز  یاخالق تیترب انیجر انیدر صورت وجود گسست م .شود یتوجّه م  دهد یم ءرا ارتقا یگرید

الزم ارائه  یها یبدون پرورش توانمند یخالقا است  دانشِ یانسان اتیح یعد اجتماعهمان بُ  که یاخالق
 شود یاخال  هنگام عمل واقع م رایز .در تحقق اهداف ناموفق خواهد بود یاخالق تیترب جهیو در نت گردد یم

 و جریان تربیتی از ای  مهم غفلت نموده است. گردد یم تیانسان تثبای  وضعیت است که  در و در 

 نهیو ارائه نظر در زم یبحث و بررسبه  مسلمان لسوفانیف شهیبر اند یمبتن  که یداخل یها پژوهش
مورد   نفس یها بحث از نفس و قوادر آن . وصبغه برخوردار هستند کیاز  یهمگ ؛اند پرداخته یاخالق تیترب

 تِیترب یِنهیدر زم یدفر یکردهایامر که منجر به رو  ی(. ا1390  یو نصرآباد یانی)ک .توجّه قرار گرفته است
 ی اخالق تیترببه یاجتماع کردیتوجّه به رو نهیرا در زم یداخل قاتی(  تحق1379  ی)بنار شود یم یاخالق
 بهره ساخته است.  کم
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 یِو توجّه به عوامل ارتقا یاخالق تِیترب یِنظر یِدر مبان یمطالب  ضرورت بازنگر  یبا توجّه به ا
احساس   شود یم یاخالق تیدر ترب یاجتماع یکردیمنجر به رو  که اجتماعی انسان بُعد ثیاز ح ی اخالق
 تیبارز ترب یها یژگیاز و یکی  که ییجاآن از است. افتهیشکل  یهدف  یچن یپژوهش حاضر در پ .گردد یم

و شاملی   2017  1)خرمانسان است  یزندگ یعد اجتماعآن با بُ وندیپ یغرب شمندانیدر آراء اند ی اخالق
در فرصت   ها ی از دیدگاهبه عنوان منتخب . لذاقرار داد یمورد بررس نهیزم  یها را در اآن یآرا توان یم(  1379

 میمفاه میو دورک ییوی. از نظر درندیگ یمورد توجّه قرار م و هابرماس میدورک  ییوید یها دگاهیدای  مقاله  
مهم اشاره کرده و  یِنکته  یابه ییوی(. د2017خرم  ) رندیگ یفرد و جامعه شکل م انِیدر ارتباط م یاخالق
 یِاخالق یِارتقا ییویشده است. از نظر د ادآوریانسان را  یو ابعاد اجتماع یاخالق یِارتقا انِیم وندِیپ اهمیّتِ

 شیپ یِانهیفردگرا دگاهی(. در مقابل د1922  2دیویی) کند یم دایانسان در عمل متقابل او با اجتماع نضج پ
 می(. از نظر دورک1388  یکرد )باقر ادی میدورک لیام یِانهیگرا جماعت دگاهیاز د توان یم  ییوید یِاجتماع

  3دورکیم) ردیگ یجامعه صورت م قیاو از طر شدن یو اخالق شود یاجتماع آغاز ماخال  از تعلق انسان به
گرایی  در دو خط فکری متفاوت  در نظر گرفت  دیدگاه دیویی و دورکیم که از نظر فردگرایی و جماعت(. 1953

در عصر تری را در پژوهش  در اختیار قرار دهد. عالوه بر دوران مدرن   تواند نگرش جامع هستند  می
ارتباط او با  قیسان را از طران یاخالق یِارتقا  کرد یاست که سع یلسوفانیاز ف زیهابرماس ن  مدرن پست

مدرن  ی مدرن و پستکه نمایندگانی از دوره دگاهیسه د  یاز ا کی(. هر 1991  4هابرماساجتماع نشان دهد )
 پژوهش باشند. ای  هدف  یدر راستا ینکات یحاو تواند یم هستند 
 تیبه ترب یاجتماع کردیدر رو ی اخالق یها یتوانمند یستیمقاله  چ  یا یِاصل یِمسئله  بیترت  یا به
 دگاهیآن در د یپرداز و نومفهوم یغرب دگاهیسه د یبا بررس  است که یاسالم دگاهیبر د یمبتن ی اخالق
با توجّه به تفاوت در  ی غرب یها شهیاستفاده از اند یچگونگدر صدد پاسخ به ای  سؤال برآمده است.  ی اسالم

اما ای  تفاوت مانع از حائز اهمیّت است.  یا اسالم  خود مسئلههای بنیادی   اندیشهها با آنبنیادهای فلسفی 
که منجر به اتخاذ  ییابتدا محورها قیتحق  یاهای دیگران نخواهد بود. به همی  دلیل  در  استفاده از اندیشه

 میعنوان مفاه هه و بمذکور استخراج شد شمندانیاند آراءِ از  شوند یم یاخالق تیدر ترب یاجتماع یکردیرو
 یِشهیاند در چارچوبِ میمفاه  یسپس ساخت ا .اند دهیگرد  ییپژوهش تع یِحل مسئله یبرا ازیمورد ن
 یِریتفس دگاهِیقرآن با د  پژوهش  یدر ا یاسالم دگاهیعنوان دکا بهصورت گرفته است. منبع مورد اتّ یاسالم

 است. ییعالمه طباطبا
 :دهد یسؤاالت پاسخ م  یابه رو شیپ یمقاله شده  انیطبق مسئله و هدف ب بر
 اجتماعیِ انسان استحیثیّت  یِکننده ی مشخصا و هابرماس چه مؤلّفه میدورک  ییوید دگاهیدر د -1

 کند؟ یم فایا ینقش محوراو  یاخالق یِدر ارتقاکه 
 یدرباره یا چه نکته -ییعالمه طباطبا یریبر آراء تفس دتأکی با – اسالم بر دیدگاه هیبا تک -2 
  ست؟ین رشیقابل پذ یا بوده و چه نکته رشیفه در اخال   قابل پذمؤلّ  یا یاثرگذار

                                                           
1 Khuram 
2 Dewey 

3 Durkheim 

4 Habermas 
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منجر به فهم چه  یاسالم دگاهیها در د مؤلّفه  یا یبررس رش یپذ قابلِ یِبا توجّه به محورها -3
  رند؟یمورد توجّه قرار گ یاخالق تیکه الزم است درترب شود یم یاخالق یها یتوانمند

 
 . مراحل پژوهش1 نمودار

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 تربیتِ اخالقی در داخل ایران  در دو دسته عمده قابل مشاهده است: هایِ مربوط به پژوهش

 هایی که  مبتنی بر دیدگاهِ فیلسوفانِ مسلمان انجام شده  پژوهش الف( یک دسته 
 شود.  کردهای تربیتِ اخالقیِ معاصرِ غربی انجام میهایی که  درباره روی پژوهشدسته دیگر   ب(

شود. )ر.ک به  های دسته اول بر تقویت ارتباط با خدا  سیر و سلوک فردی و زهد تأکید می در پژوهش
 ؛1389؛ کریمی  1390  کیانی و بختیار نصرآبادی  1389؛ هاشمی و نوروزی  1384؛ بهشتی  1381رنجبر  
و  یافته استبه معرفی فضایل و رذایل اختصاص  هاای از مطالب در ای  پژوهش ( بخش عمده1392بهشتی  

  1382از ای  ویژگی است )ر. ک به منابع ذکرشده در بناری    ای  به دلیل مملؤ بودن منابع اخال  اسالمی
 (. 251-31ص 

 های دسته دوم  دو شاخه عمده قابل درک است:  در پژوهش
  روی فرد های پیش تر کلبرگی  پرورش قدرت تفکّر و استدالل در ارتباط با چالش های قدیمی دیدگاهدر 

اجتماعی  -کردهای فرهنگینام رویهای جدیدتر که به شود و در دیدگاه در مقابله با دیگران پیگیری می
أثیرگذاری اخالقی مورد نظر های اجتماعی برای ت پرورش تعامل فرد با دیگران و یا تقویت زمینه  معروف است

 (. 2014  3پسینی؛ 2008  2دان؛ 2006  1تاپانگیرد ) قرار می
چه در تربیت اخالقی با نظر به دیدگاه دهد  آن ها نشان می مقایسه میان ای  دو دسته پژوهش

یت باشد. ای  ویژگی  ترب های اعتقادی می تر حول تقویت جنبهشود  بیش اندیشمندان مسلمان دنبال می
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های بیرونی اخالقی که در  اخالقی مبتنی بر دیدگاه اندیشمندان مسلمان را از توجّه به ضرورت تقویت جنبه
(. در ای  1390  کیانی و بختیار نصرآبادی  1379دهد  مغفول داشته است. )بناری   تعامل با دیگران رخ می

کردهای شود. در حالی که در روی میکردها  به ضرورت زهد  عبادت خدا و سیر و سلوک فردی اشاره روی
مربوط به تربیت اخالقی غربی  آن دسته که بر پرورش تفکّر و استدالل تکیه دارند  معماهای اخالقی را از 

 گزینند.  محل تعارض میان حقو  فرد و دیگری برمی

ا جامعه اجتماعی  مستقیماً به تقویت نوع تعامل فرد ب -کردهای فرهنگیدر دسته دیگر  یعنی روی
های تربیت اخالقی مبتنی بر  کند پژوهش شود. بنابرای  مقایسه میان ای  دو دسته پژوهش روش  می توجّه می

های مورد پرورش در تربیت اخالقی  برد که  پیوند میان جنبه دیدگاهِ اندیشمندانِ مسلمان  از ای  خأل رنج می
های مورد  چنی  جنبهرنگ شده است. هم باشد  کم ان میبا حیثیّتی از زندگی اخالقی انسان که  تعامل با دیگر

ها  مختص به تربیت اخالقی نبوده  بلکه در تربیت اعتقادی و یا معنوی نیز مورد توجّه هستند. تأکید در آن
یِ تربیتِ اخالقی که  با هایی مختص به حوزه ها  از عدم توجّه مکفی به توانمندیتوان در آن بدی  ترتیب می

 تعاملیِ فرد با دیگران نیز پیوند داشته باشند  سخ  گفت.  حیثیّت

ها  تربیت  ها به پیامدهای چنی  خألیی اشاره دارند. طبق برخی پژوهش های برخی از پژوهش یافته
تواند تأثیرگذاری واقعی خود را داشته باشد و الزم است  اخالقی شکلی از ارائه محفوظات را پیدا کرده و نمی

ها   (. برخی دیگر از پژوهش1386زاده   ؛ حسی 1395بودن خارج شود )حسنی   از حالت صوری تربیت اخالقی
رغم وجود حکومت دینی   توان علی دانند که  نمی از جمله اشکاالت موجود در تربیت اخالقی را در ای  می

خالقی  چندان موفق یِ سنت اگونه صرفا با ارائه مفاهیم بلندی چون قرب الهی  توحید خالص و ارائه موعظه
  ص 1392هایی که  در انسان برای ارتقایِ اخالقی وجود دارد  استفاده کرد)دیبا   بود. لذا الزم است از ظرفیت

 رنگ شدنِ مناسبات کم و فردی سلوک و سیر انحصارِ در اخال  ها  از قرار گرفت  (. برخی دیگر از پژوهش64
عنوان تبع بحث از فضایل و رذایل در کتب اخالقی بهاخالقی  بههای تربیت  بحث در اجتماعی و دیگرخواهی

؛ کیانی و 1387؛ موحد و باقری  1379 بناری  همت)کنند نقطه ضعف در مبانی نظری تربیت اخالقی یاد می
 . (1390بختیار نصرآبادی  

ابع موجودِ کردهای تربیت اخالقی در منسمت و سویِ غیرتعاملی با حیثیّت اجتماعیِ انسان  در روی
ای در تربیت  اسالمی  موجب شده تا پژوهشگرانی به بُعد اجتماعی تربیت اخالقی به عنوان مسئله -بومی

و نقش جامعه در  یاخالق تیدر ترب یرونیمسئله توجّه به عوامل ب لیذ( 1391اخالقی  توجّه کنند. وجدانی )
مربوط  ی اخالق تیترب یِها از برنامه یبخش  که کند یمطلب اشاره م  یابه ی نید تِیترب یِها با برنامه یراههم

به بخش های آن  و یافته یادیبخش بن  یاز اسپس در تحقیق خود است و  یاجتماع تِیوضع یِبه سامانده
 یربخشیتأث در جهتمدرسه  یِکل یِفضاسازیِ  بهینه یِرا برا ییاجرا ییو راهکارها یابد میانتقال  یمهارت

( با ای  دغدغه که  نگاه اجتماعی به اخال  1392بیرونی کاشانی ) .دهد یارائه م یتیترب های برنامه ترِشیب
ی قضاوت اخالقی های اب  سینا در ای  زمینه بهره بگیرد؛ البته او بر مسئله اهمیّت دارد؛ سعی نموده از اندیشه

دهد. وی ضم  ای  تحقیق  به  قرار می اخالقی مورد بررسی  متمرکز شده و تأثیرِ اجتماع را در ساختارِ قضاوتِ
 ترشیبکند  کند. وی اذعان می عنوان اصلی مهم  در تربیت اخالقی اشاره میاصل مشارکت اجتماعی به

اهمیّت  اریبس  به اخال  ینگاه اجتماع  یبنابرا .دیآ یم دیپد گرانیدر اجتماع و در ارتباط با د یمسائل اخالق
( در پژوهش خود به 1395اسالمی ) گرفت. دهیناد یاخالق تینقش آن را در ترب توان ینم  که یا به گونه .دارد
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یِ میان دیگر دوستی و حفظ استقالل فردی نوعی دیگر  در ای  حوزه تحقیق کرده و از طریق توجّه به رابطه
ی حل ای    برا کردی مناسبدنبال راه حلی برای خأل مذکور است. وی به منظور ارائه رویدر اخال   به

کردهای کلبرگی را به دلیل تأکید بر قضاوت پردازد و روی کردهای تربیت اخالقی میمعضل  به واکاوی روی
انداز نوینی را در ای  راستا تبیی   گرایی  چشم کند با تکیه بر فلسفه شخص اخالقی ناکافی دانسته و سعی می

های  توانمندی»ها  در هیچ یک به مسئله نظائر آنها و  گرفته در ای  پژوهش های صورت کند. با وجود تالش
ای که با ابعاد اجتماعی حیات انسانی پیوند داشته  گونهاخالقی  در تربیتِ اخالقیِ مبتنی بر دیدگاهِ اسالمی به

 باشد.  دنبال پاسخگویی به آن میرو به ایست که رساله پیش توجّه نشده و ای  همان مسئله« باشد

 روش تحقیق
سان روش یاد ( از آن به عنوان فلسفه به1387کرد مورد نظر در ای  پژوهش آن است که  باقری )روی

بهره گرفته   بوده جیرا تیو ترب میتعل لسوفانیفنیز و  لسوفانیکه در نزد ف ییها از روش»کرده است که؛ در آن 
استفاده  تیو ترب میلسفه تعلف کیدر قالب  یمطرح شده در متون اسالم  یمضام قیو تنس میتنظ یشده و برا

  که تیو ترب میتعل لسوفانِیف یِاستفاده موردِ یها از ابزارها و روش  یعنی(. 30  ص 1387  ی)باقر «شود یم
 دهیساختار بخش ینید مت ِ یِتیترب  ِیتا به مضام شود یاستفاده م  است یو نقد در کاوش فلسف لیهمان تحل

مختلف   یمضام یحاو  حال که  یدر ع یمتون اسالم» :است که  یپژوهش بر ا فرض شیپ رایز ؛شود
 (.29ص   1387باقری  ) «کنند یبه ما عرضه نم یها را به شکل ساختارمنداما آن  است یتیترب

. روش رود یبه کار م یلیتحل -یفیروش توص  شود یپرداخته م ها دگاهید یبررسبه  بخش نخست که در
(. 182  ص1387  ی)قراملک دیآ یبه دست م یمنطق لیتحل قیاز طر  است که یفیتوص  یلیتحل -یفیتوص
در آن   کند که یعمل م یسهیمقا یادنقّ وهیشبه یاسالم دگاهِید دست آمده از نظرِهای به مؤلّفه یابیارز یبرا

)شورت   .ردیگ یها صورت ممربوط به آن مفروضاتِ و ها مؤلّفه یسودمند  ییتع زیتر و نمنظور فهم بهنقد به
  ها مؤلّفه  یا قیاز طر یاخالق یِارتقا یِچگونگ فهمِ یبرا ییدست آمده  راهنماهای به (. مؤلّفه77  ص 1387
از   که ابدی یادامه م میمفاه  یدرباره ا  در قرآن ترشیب یجستجو  راستا  یهستند. در ا یاسالم دگاهیدر د
 یِریقرآن و نظرات تفس اتیآ  که یو مطالب ردیگ یت م( صور1395)صدر   یموضوعیِ روش جستجو قیطر

ها بر  مؤلّفه یرگذاریتأث یبه منظور استنتاج چگونگ  دهند یقرار م اریدر اخت میمفاه  یدرباره ا ییعالمه طباطبا
  یا  که شود یم ییها یمنجر به استخراج توانمند لیتحل  ی. ارندیگ یقرار م لیمورد تحل یاخالق یِقاارت

 ها افتهی  ی. اردیگ ی( صورت م109  ص ب1389  ی)باقرتحلیل فرآرونده استنتاج از نوع  وهیبه ش  استخراج
و چون از  شود یم یسالما دگاهیآمده در ددستبه های در قبال مؤلّفه  دیجد یِها یژگیوبه یابی منجر به دست

پذیرد  نوعی تحلیل مفهومی بوده  انجام می -یعنی اسالم –طریق تحلیل مفهوم مشخصی در دیدگاه خاصی
 شود. ختم می( 53  ص 1387  1)شورت ی آن مفهومپرداز نومفهوم( که  به 172  ص 1389)باقری  

 های تحقیق بحث ویافته
مانند  تیاقسام ترب گریاز د  که کند یاشاره م تیاز ترب یرو خاصقلمبه  دیدر دوران جدی اخالق تیترب

و  یاحساس  یفکر یها در عرصه یدگرگون یو... جداست و نوع یهنر تیترب  ینید تیترب  یبدن تیترب
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 یمدار به لحاظ اخال  انیمترب یعمل یِالزام به آن و ارتقا  یشناخت اخالق تیمنجر به تقو  است که یرفتار
 (. 1377  ی)باقر شود یم

در  یوابستگ  یاضرورت توجّه به  ست یز یو اجتماع بودن یاخالق انیم یوابستگکه گفته شد   چنان
 تیدر موقع بعداً  که یعناصر یاخالق تیدر ترب ستیبا یم یعنی نهد؛ رو می پیش زینرا  یاخالق تیترب ندیفرا

 تیترب ندیدر فرا دیبا  که یعناصر  یتر رسد از جمله مهم یبه کار گرفته شوند. به نظر م  حضور دارند یاخالق
که  شود یم داریپد بستر اجتماعیدر  یبروز اخالق تیموقع رایز .استحیثیّت اجتماعی انسان وارد شود   یاخالق

 . پردازد در آن  انسان با کمکِ حیثیّت اجتماعیِ خود  به تعامل با دیگران می
او  شدنِ یدر اخالق  که ای  حیثیّت اجتماعیبتواند ما را به شناخت   که یهای به مؤلّفه افت ی دست یبرا

 یِنهیها در زمکه آراء آن یشمندانیو هابرماس به عنوان اند میدورک  ییوید یها دگاهید .برساند  ر هستندمؤث
 شوند. یم یبررس  قابل تأمل هستند ی اخالق تیبه ترب یاجتماع کردیرو

 بررسی دیدگاه دیویی
بر  یعمل آدمبلکه آن را مربوط به  داند ینم لتیو رذ لتیفض شدانش اخال  را ناظر به دان ییوید

گوید:  دیویی می .داند یمربوط به اخال  م  کند جادیشناخت ا ی عمل آدم یچه را دربارهو هر آن شمرد یم
موضوع اخال   رفتار و کردار آدمی است. هر اقدامی از انسان که  قابل قضاوت از لحاظ خوبی و بدی باشد  در 

 (.252  ص 1339)دیویی  رو اخال  قرار دارد. قلم
عمل متقابل بی  پاها و محیط طور که  چگونگی راه رفت  فرد  بستگی به دیویی معتقد است همان

 (.282  ص 1339فیزیکی دارد  اخال  نیز موضوعِ عملِ متقابل بی  فرد با محیط اجتماعی اوست )دیویی  

  که شود یحاصل م یفرد در صورت یرشد برا  یا رشد است و یمعنابه یی ویاز نظر د یاخالق یِاصالح و ارتقا
دروس و محتوا  یبه ارائه صرفاً یاخالق تیترب یوقت از نظر دیویی شخص و خارج قطع نشود.   یب یرابطه

فرد فرو  یخصوص و یداخل یصورت اخال  در اعما  زندگ  ی. در اشود یقطع م وندیپ  یا  شود یمحدود م
  (.9-8ص  1928  1دیویی) .رود یم

اخال   رایز .او فعال شود یاجتماع طیفرد با مح  یتعامل ب  که شود یبرقرار م یدر صورت  وندیپ  یا
در  لیدخ یِاجتماع یبه قوا دیبا لیدل  یهماوست. به یاجتماع طیفرد با مح  یموضوع عمل متقابل ب

در  یا آماده یهوجدان خود ساخت  کرد که هیفکر تک  یابه توان ینم دیویی توجّه کرد. از نظر  شدن یاخالق
 (319-318ص   1922  2دیویی. )کند یم تیفرد کفا شدن یاخالق یآن برازدن به بینه  وجود دارد که یآدم

 کرد:  انیب ریبه شرح ز یهای با مؤلّفه توان یرا م ییوید دگاهیدر د یاخالق تیترب
 ای ری. خشود یممک  م یاجتماع طیبا قرار گرفت  در مح شدن ی: اخالقیاجتماع طیگرفت  در مح قرار

 5کاریبا دیگران و در زمینه هم 4تواند وجود داشته باشد که  فرد در ارتباط تنها در صورتی می 3اخالقی یخوب

                                                           
1 Dewey 

2 Dewey 
3. Moral good  

4. Communication  

5. Coopration  
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. دخشبب یمعن گرانیخود با د باطارت   دررا یقیحقاخالقی  آل دهیا  دیحالت فرد با  یدر اقرارگیرد.  هابا آن
 (19  ص 1922  1دیویی)

 تیالزم است موقع  حرکت کند شدن یاخالق ریکه بخواهد در مس یدر تجربه تعامل: فرد استمرار
ها آن ینوع تجربه منجر به کشف روابط و چگونگ  یرا در آن به انجام برساند. ا یرا تجربه کند و عمل یاخالق
  1922  2دیوییاست. ) ربرآمده از فک یلکه از آزمونب ؛ستیآزمون و خطا ن اًصرف  . پس منظور از تجربهشود یم

 (16-14ص 
با تفکّر و بر  ستیبا یفرد م  که یچالش یتیدر موقع یریبا درگ  تفکّر محور: اخال  تفکّرمحور انتخاب
 تی. موقعندیآفر یرا م یخوب ای ریخ  انتخاب اوست که  یا .دیآ یبه وجود م  انتخاب کند تیاساس مسئول

  (210-220  ص 1922  3دیویی. )شود یم داریپد  تر و بد و بدتر خوب و خوب  یبا مسئله انتخاب ب ی اخالق
اخال  یک کیفیت   در طرح دیویی :و معیار قرار دادن تکامل طرد اهداف پیشینی و ذاتا ارزشمند

انتخاب میان بد و بدتر یا   آید که وجود میمسئله اخالقی هنگامی به ؛5است و نه یک کمال ثابت 4مداوم
 باشد و نه چیزی از بیرون بستر خاص می  بنابرای  هدف مقتضی ای  شرایط .مطرح باشد  تر خوب و خوب

 (.253  ص 1339  دیویی)
نقص را به تصورات   یا که ی. بعد از اکند یرا مشاهده م یا نقص عمده ی اخالق تیدر حوزه ترب ییوید

 زینقص ن  یا  دیایخود را ب یاصل گاهیکه اخال  جا یمعتقد است در صورت  گرداند یمو باورها درباره اخال  بر
ساخته  یها و نه به قانون یماورائ یها فرض شینه به پ  اخال  یاصل گاهیجا  نظر او ازبرطرف خواهد شد. 

در   که یعیو با شناخت عوامل طب ردیگ ینشأت م یبلکه اخال  از وجود انسان ؛گردد یبرم هیبدون پا یشده
 یرساو را بر شدنِ یاخالق یاخال  را شناخت و چگونگ توان یم  کنند یم ینیآفر نقش تیشخص  یا  یتکو

 طیمح  یشدنش به ارتباط او با ایاخالق ندیو فرا کند یخود رشد م یِرامونیپ طِیانسان در مح  کرد. از نظر او
 انیم  است که یشکاف یی ویاز نظر د یاخالق تیمشکل در ترب  یتر مهمبه همی  دلیل  . شود یمربوط م

اشاره  یاخالق تیترب یبرا یتیتربِ انیجر یِبه نحوه  شکاف  ینشان دادن ا یدانش و عمل وجود دارد. برا
به   وهیش  ی. اشود یبه افراد درس داده م ی نظر دروسِ عنوان مجموعهبه اخال  صرفاً  که در آن کند یم
تحقق اهداف  یبرا  دهیفا دیمف تواند ینم  کند یبرقرار نم یمحتوا و رشد اخالق انِیم یا وند زندهیپ  کهآن لیدل
در  ی اخالق محتوا و رشدِ انِیزنده م وندیپ یی وی( از نظر د367  ص 1928  6دیوییباشد. ) یاخالق تیترب

  یا دیبا  معتقد است وکند. الیدخ یاخالق تیفردرا در تجربه موقع ی تیترب انیجر  کهشود یبرقرار م یصورت
سودمند واقع  یعملدر تحقق اخالقی تربیتِ دانشِ گونه بدی  داد وندیپ اش یعمل قیرا به موارد و مصاددانش

 (227  ص1341 دیوییخواهدشد. )
  است. از نظر او ست یز یاجتماع  دهد ءانسان را ارتقا یتوان اخالق تواند یم که چهآن یی وینظر د از

 د.را رشد دهیاجتماع یها زهیو انگ میمفاه تواند یم  در آن حاکم باشد یواقعِ یمعنابه یاجتماع یِکه فضاییجا
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  باشدرا داشته یاجتماعیزندگ یگذار در به اشتراک یقدرت مؤثر  که یتیو ترب میهر تعل  لیدل  یهمبه
باشد  2یجامعه کوچک دیمدرسه با  کهمعتقد است  لیدل  یهم( 370-367ص   1928  1دیویی)است. یاخالق
مدارس و   یآموزان در ا قرار گرفت  دانش  صورت  یداشته باشد در ا انیجر یواقع یِاجتماع یِدر آن زندگ  که

 .شود یها مآن یاخالق یِمنجر به ارتقا  ست یز یدر اجتماع ششدن توانمند
 یاجتماع یا مدرسه را عرصه  کند  یم یداد و ستد معرف یبرا یا را عرصه یعاجتما یزندگ  که ییوید

  یدارند. اخال  در چن  که یمختلف یکردهایرو و ها نهیزم با پس  افراد انیم هیارتباط دو سو یبرا  داند یم
  ص 1928  3)دیویی .کند یم دایپ ءارتقا  ها با هم گروه انیها و م ارتباط در گروه قیاز طر  در مدرسه ییفضا
ارتباط است.   قرار دهد یاخالق تیفرد را در تجربه موقع تواند یم  که یعنصر یی وید دگاهیبا د مطابق( 368

آورده  انیمنقش دارند  به یاجتماع روزِبُ یِبعداً در صحنه  که یعناصر ی اخالق تیترب ندیدر فرا دیبا  از نظر او
. ردیگ یشکل نم یاخالق عملِ بروزِ تِیعبدون آن موق ؛عنصر است  یتر یارتباط اصل .شده و به کار گرفته شوند

در   چرا که .دارد ینقش محور یی وید یِاخالق تِیترب در طرحِ )ارتباط( مؤلفه  (. ای5ص   2016  4انگالند)
های  و مؤلّفه شود یفراهم م یاخالق یِبستر ارتقا ای طیمح گران یبا د یارتباط یها نهیزم جادیا یاثر تالش برا

 ای طیمح  ی. در چنشود یحاصل م کاملت اربودنیتعامل و مع یِتجربه ی تفکّرمحور یعنی یاخالق تِیترب گرِید
 . باشد یم یاخالق فرد و بروز صفاتِ یاخالق یِارتقا یبرا یچون عاملهم ی اجتماع روحِ پرورشِ ی بستر

از حیثیّت اجتماعی انسان که  در ارتقایِ اخالقی او   مؤلّفهآن  یی وید دگاهیدمطابق با   بیترت  یابه
  معرفی کرد.« عنصرِ ارتباط»توان  شدن دارد( می کند )با تعریفی که  او از اخالقی نقش ایفا می

 میدورک دگاهید یبررس
 یبرا  رفتار که یها قانون ایاز قواعد و  یا آن را به صورت مجموعه  اخال  یستیچ یبررس دردورکیم 

-را به 7و مطلوبیت 6اجباردو خصلت  یراههم  (. او96ص   1972   5دورکیم).کند یم یمعرف شود یما ظاهر م

 یا اخال  از مجموعه  میدورک دگاهی. مطابق با دکند یم یمعرف یاخالق یِها تیواقع یِزهیمم مشخصاتِ عنوانِ
اگر به  :دیگو یم می. دورککند یم فایا انیم  یرا در ا یدینقش کل اریمفهوم اخت  که افتهیشکل   یاز قوان
 یِآن است. ضابطه جهیبا نت یانسان عملِ یِرابطه یِاخال  دربارهکه  میشو یمتوجّه م  میبرگرداخال   تیماه
اخال    کسویاز   یراه است. بنابراهم حیتقب ای  یعمل است و با واکنش تحس در برابرِ یارزش قضاوتِ ی اخالق

دهد و از سوی دیگر  با مطلوبیت پیوند دارد که  تمایل  نشان می 8را در وظیفهخود   دارد که وندیبا اجبار پ
 زیمطلوب انسان ن  آنست که ازمندین ی اخالق یبودن به ضابطه بندی. پاآورد یم دیرا پد   آن9انسان به خیر

انجام  فیبنا بر تکل صرفاً ی اخالق رفتارِ چیه  گریالتزام به آن وجود داشته باشد. به عبارت د زهیتا انگ ؛باشد
. شود یبدون صرف کوشش انجام نم یمطلوب چیه زیبوده باشد و ن یمطلوب و خواستن  که یمگر ا  شود ینم
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-یتیغاآن  می. از نظر دورکردآو یوجود مانسان به یاخال  را برا بودن یخواستن  وجود دارد که یآرمان و هدف
  داده شده فرمان یها ضابطه   ازاز اطاعت ریناگز  که یا به گونه  کند یما را به خود مشغول م  که در دل
  یبنابرا .نهد یما م یرو شیرا پ یفرد است که اهداف فرا یآن هویّت عهجامعه است. جام  میشو یتوسط آن م

 یذات یارزش اخالق تواند ینم یگرید زیاخال  باشد و چ یبرا  هدف دکنندهیتول تواند یم  تنها جامعه است که
 (19-28ص   1953  1دورکیمداشته باشد. )
 رگذاریباالتر از افراد بوده و تأث  قائل است که یاجتماع اتیح ای ی انسان هویّت جمع یبرا  میدورک

 جادیاز ما ا کیدر هر  تیاز راه ترب ی که عمل جمع یدیجد یِهست: »دیگو یم یبر بشر است. و یقیحق
  یا یِدهییاخال  را زا  میدورک« در ماست. یانسان قتاًیحق یِجنبه از وجود ما و جنبه  یترنمودار به  کند یم

بر   کهکند  یوادار م  یآورده و به ا رونیجامعه است که ما را از خود ب: »دیگو ی. او مکند یم یمعرف یروح جمع
و اهداف  میکن ثاریو امساک و ا میبه خود زحمت بده  میرانبها فرمان بر آن  میخود مسلّط باش زیشهوات و غرا

-آن یعنی .شود یگروه آغاز م کیبه یاخال  از وابستگ  می. از نظر دورک«میساز تر یرا تابع اهداف عال یشخص

  را بودن یداشته باشند. او اخالق ستیز گریکدیبا  ی گروه ورتصاز افراد بشر به یتعداد  که ابدی یجا معنا م
. دهند یانجام م یانفراد یها ها در حالت چه که انسانو نه آن کند یم یمعرف  خود بودن گروهِ یِبسته هم

 (51-52  ص 1376 م ی)دورک
بر  ستیبا یم  که دهد ینکته داللت م  یما را به ا ی اخالق یِارتقا یِهنیدر زم  میدورکبه ای  ترتیب 

 روحِ شدنِ داریامکان پد  منشأ در نظر گرفته نشود  یا  که یانسان توجّه کرد. در صورت یِاخالق اتِیح اءِمنش
 رونیخود ب تیاز فرد  که یدر صورت  انسان  میدورک شهیوجود نخواهد نداشت. مطابق با اند  در انسان یاخالق

را  تیغا  یخود را آغاز کند. ا یِاخالق اتِیح تواند یم ؛ردیآن در نظر بگ یورا  را یتیغاقادر گردد و  دیایب
 اییبلکه هست ؛است گرید افرادِ شت ِیفرد و نه خو شت ِینه خو تیغا  یا .دهد یانسان م یرو شیجامعه پ
با نشان دادن   اخال  دارد که یبرا یارزش ذات لیدل  یابه  نام دارد. جامعه 2یهویّت جمع  است که یباالتر
به اعمال و کردار او  یاخالق و ارزشِ آورد یبه در م شیخو شت ِیاو را از خو ی واال از هویّت بشر یا مرتبه

با  یعنی ؛کند یدرک م  آن تعلق دارد هب  که یا فرد خود و روابطش را به واسطه جامعه  که یی. از جادهد یم
. کند یم دایتحقق پ تیو قابل ابدی یمعنا م یمدار و اخال  ست یز یاخالق  یاحساس تعلق به هویّت جمع

 یبتواند تعلق به هویّت جمع  است که یا برنامه ی اخالق تیترب یبرا میدورک طرح (25ص   1953  3دورکیم)
 یو روح استقالل را معرف ثاریروح انضباط  روح ا پرورش سه عنصرِ  منظور  یاکند. او به تیرا در فرد تقو

 ورترا به ص الیام تیکند و محدود دایفرد به نظم احساس عالقه پ  آن است که ی. روح انضباط براکند یم
او و کوشش  یعیطب یها زهیاز انگ یریمنجر به جلوگ  به قواعد که یگذار احترام هیو روح ردیمندانه بپذ عالقه
هر  ستیقرار ن  بداند که دیاو با رای( ز26  ص 1376 م ی)دورک .دیآمی دیدر او پد  شوند یم امیال فردیش یبرا
 یِهیاز ناح  که نستیبلکه خصلت اخال  ا ؛باشد یعنوان اخال  و ارزش اخالقبه  فرد باشد لیچه مورد تماآن

  1953  دورکیم ).درخواست شود یدرون ندآیخوش یِهیاز ناح که یو نه ا شود یهدف و آرمان به انسان الزام م
 . (53ص 
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گروه به  اهدافِ دادنِ حیترج یِبر اساس آن با اراده  که یاجتماعگروه تعلق آگاهانه به یعنی ثاریروح ا
 (. 1953دورکیم  ) ردیپذ یم تصور یراحتبه  خود اهدافِ

 یقواعد یدر بررس  روشمند عقل یول  کار بردن آزادانهفرد مستلزم به  است که  یا یروح استقالل برا
 (26  ص 1376 م یگردد. )دورک  شود یم افتیاز جامعه در  که

ای از حیثیّت اجتماعی انسان که  در ارتقایِ اخالقی او  مؤلّفهآن  دورکیم  دگاهیدمطابق با  بیترت  یا به
کند  تعلق به هویّت جمعی و حفظ آن است که  درک فرد از آن و تالش برای حفظ آن  منجر به  نقش ایفا می

  شود. د( در او میشدن دار ارتقایِ اخالقی )با تعریفی که او از اخالقی

 هابرماس دگاهید یبررس
. بر اساس دیاو مطرح گرد یِارتباط نشِکُ یِهیو با انتشار نظر جیتدرهابرماس به یِگفتمان اخال ِ

 گوناگونِ یِها وهینظر از ش صرفِ  مورد توجّه هابرماس است که ریفراگ اتیاخالق ینوع ی ارتباط تیعقالن
(. 43ص   1994  1هابرماساستوار شود. ) ی کیزیو متاف ینید یِها فرض شینظر از پ ها و صرفِ انسان یِزندگ

 یبه جهان شمول دنیبخش تیرا در مشروع یارتباط نشِکُ یِهینظر یِباال تِیهدف  ظرف  یا یاو در راستا
 .کند یم یمعرف ی اخالق

: کند یم یمعرف گونه یاخال  را ا یبرا  شمول خود اصل جهان ی بر اساس کنش ارتباط  هابرماس
 زیدهند و ن حیو آن را ترج رندیجش را بپذیاز آن  نتا  یمتأثر یِهمه کهمعتبر است  اییاخالق هایِفقط هنجار

 (. 120ص   1994  هابرماس) .کند  یکنندگان را تأم شرکت عمومِ یِفرد قِیبتواند عال یریگ جهت  یا
 یشمول اخالق به دنبال اصول عام و جهان ؛داند یم یرشد اخالق یتحول را منطق اساس  که هابرماس

جهت   یاز ا .ندیب یرا در تطابق با آن م ینش ارتباطکُ یِهیو نظر کند یمراحل رشد کلبرگ توجّه مبه . اواست
اساس گذر از مراحل  ی شناخت یدر ساختارها رییو تغ آورد یرا به وجود م یشناخت یدر ساختارها رییتغ  که

 ینش ارتباطاکُ یِهیها را در نظرآن کند یم ی(. او سع125  ص 1990  هابرماس) .رشد در طرح کلبرگ است
 (118ص   1994  هابرماس. )دهد یآن قرار م یگو را مرحله سوم براوکند و گفت تیتثب شیخو

همگان و با هر  یبرا  رشیو قابل پذ یشمول جهان یطرح   ارائههابرماس در اخال  یاصل دغدغه
 دهد  یدغدغه ارائه م  یدادن به ا سامان یدر راستا  که یاتیاست. در خالل نظر یا نهیزم شیفرهنگ و پ

 تیدر درون فرد یقبروز اخال :که یو آن ا نهد یما م یرو شیپ یِاخالق یِارتقا یمهم را در راستا یضرورت
سو   شدن یاخالق انسان را به سمتِ  یمحور و درون ییبر خودگو یمبتن یِزندگ یعنی  دیآ یانسان به وجود نم

 یِهسته  که یارتباط تی. عقالنبدایسو   شیاز خو رونیب یبه سو یمحور بلکه الزم است از درون؛ دهد ینم
راه قدرت استدالل و بحث به هم  استفاده از زبان یبه معنا  دهد یم لیهابرماس را تشک اخال ِ یِهینظر
 یِهینظر لیلد  یاست. به هم یارتباط یمشارکت گرانِ نشاکُ یِعقالن و قوت و توان مجاب نمودنِ یعقالن

و شنوندگان وارد بحث و استدالل  ندگانیدر آن گو  که ییو گو است  گفت ییگووگفت اخال ِ  اخال  او
 تیو حقان قتیشامل صد   حق  خود که یِاعتبار یاز ادعاها یعقالن دفاعِ یتا بتوانند برا  شوند یم یعقالن
 آماده شوند.   است یاخالق
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 جادیا یالزم برا طیدر واقع همان شرا ی قیمفاهمه حق یالزم برا طیشرا  هابرماس دگاهیبا د مطابق
 یبدون تصادم با قانون عموم تواند یو م خواهد یچه هر کس مآن»بر  دیحالت تأک  یاست. در ا یجامعه اخالق
« بخواهند  شده یجمع جارکه هن یتوافق یط توانند یچه همه مآن»بر  دیخود را به تأک یجا« به دست آورد

سوم در طرح  یِرا به عنوان مرحله وگوتهابرماس گف لیدل  یهمبه (67ص   1999  هابرماس. )دهد یم
در  یعنی .کند یمطرح م یدر مراحل رشد کلبرگ یپساعرف یِبه مرحله یعرف یِگذر از مرحله یتعامل و برا

 گرانیدو طرفه با د یرا در ارتباطبتواند خود  را داشته باشد که یتوانمند  یالزم است فرد ا  که یا مرحله
ارتباط برقرار  یگریکه با د یعنوان کسبتواند بر خود به زیقرار دهد و ن یگریدیِخود را جا بتواند یعنی .ندیبب
 (158 ص  1990  هابرماساشراف داشته باشد. )  کند یم

ها  انسان  که نستیا  شود یمحسوب م یاخالق یعنوان توانمندچه بهآنمطابق با دیدگاه هابرماس  
 ریمراحل ز یدارا  است که یگفتمان یندهایفرامسئله وابسته به  یدرک کنند و ا گریکدیرا با  یزیبتوانند چ

 : باشد یم
 ؛ دیرا منظور نمافهم آن که شنونده ییگفت  گفتارها؛ اظهار نمودن مباحث قابل فهم

 . گریفهم شخص د یتالش برا ؛مباحث قابل فهم رشیپذ یبرا یآمادگ
  به تفاهم و مشارکت آزاد دنیرس یبرا یورز پرورش استدالل لیدلبه ی گفتمان ندیفرا  یاز درون ا

 (.115-114ص   1994  هابرماس. )ابندی یرشد و نمو م یاخالق یها آرمان
ای از حیثیّت اجتماعی انسان که  در ارتقایِ اخالقی  مؤلّفهآن  هابرماس  دگاهیدمطابق با  بیترت  یا به

  وگوست.کند  گفت شدن دارد( نقش ایفا می او )متناسب با معنایی که او از اخالقی
 اسالم دگاهیبر د یمبتن یاخالق تیها در ترب از مؤلّفه یریگ امکان بهره

منجر به   شد که افتهیدست  یهای و هابرماس به مؤلّفه میدورک  ییوید دگاهِیسه د یبر اساس بررس
ارتقایِ  یدر راستا کیو هابرماس هر  میدورک  ییوی. دشود در فرایند تربیت اخالقی می هاییکردیاتخاذ رو

 . اند تأکید داشتهها  مؤلّفه  یا تیتقواخالقی بر 
شده  دیتأک یاخالق یِدر ارتقا  یآفر عنوان نقشبه گرانیمقوله ارتباط با دبه یاسالم یِها شهیدر اند

( و از 145  ص 4  ج1374  ییبه انسان )طباطبا یدستورات قرآن در اوامر و نواه یرا از البال  یا .است
را  گرانی(. اسالم ارتباط مطلوب فرد با د71  ج 1403  ی)مجلس افتدری توان یم یخوببه  یمعصوم اتیروا
در ارتباط با  یهمگ یاخالق یها یخوب  دارد دیتأک .کند یم یمعرف یندارید سطحِ یِارگذ ارزش اریعنوان معبه
 یو عکس آن نشانه سقوط اخالق یاخالق یِارتقا یارتباط به معنا  یو حس  ا دینآ یبه دست م گرانید

 (. 481  ص 11  ج 1374  یی)طباطبا.است
حفظ   شود یم یمعرف یاخالق یِمؤثر در ارتقا یِمحور عاملِ به عنوانِ  میدورک دگاهیکه از د یا مؤلّفه
 ی انسان عالوه بر هویّت فرد  اسالم دگاهِیدر د  دهد ینشان م هایاست. بررس خاطربه آنو تعلق یهویّت جمع

است که در سراسر جهان  یقتیحق  یمعتقد است هویّت جمع یی. عالمه طباطباشد بایم زین یهویّت جمع یدارا
اجزا   یسپس ا .دارند یو آثار ها یژگیو  خود یبرا  که شوند یخلق م ییمعنا که ابتدا اجزا  یوجود دارد. به ا

. مطابق با ردیگ یها تعلق مبه آن یدیجد یو آثار ها یژگیشدن و جمع  یو در اثر ا شوندمیجمع  گریکدگِرد ی
 گرید یوجود یداریاست و منجر به پد یجار زین یانسان یِزندگ انیقاعده و سنت در م  یا شان ینظر ا

 ( 151-152  ص 4   ج1374  ییهمان هویّت مستقل اجتماع است. )طباطبا  که شود یم
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 دگاهِی. در دشود یمطرح م یاخالق یِبه عنوان عامل ارتقا  گووگفت یِمؤلفه  هابرماس دگاهیاساس د بر
عنوان به  امبریگفتار نرم پ  که یا گونهشده است. به دیتأک یاخالق یژگیعنوان وگو بهوبر گفت زیاسالم ن

  ص 4   ج1374  ییباطباقرار گرفته است )ط دیمورد تأک  تیهدا یسوها به در جذب انسان  شانیبارز ا یژگیو
  است که یعنوان فعلبوده  و به یانسان اخالق یبرا یاز خصوصیّات اصل یکیعنوان گو بهو(. کالم و گفت86

ارتباط را به   یا ؛ردیخود بگبه تواند یم  که یو شنونده را برقرار ساخته و متناسب با حاالت ندهیگو انیارتباط م
  (.210  ص 1366  یمیم)ت کند یم دایهو یصورت و شکل

ها  توان از ای  مؤلّفه می کرد اجتماعی در تربیت اخالقی برای داشت  روی  رسد یبه نظر مبر ای  اساس 
 .استفاده کرد یاخالق تیتربفرایند در 

 ها درباره مؤلّفه یپرداز مفهوم ضرورتِ
ارتباط در دیدگاه دیویی  دارای مشخصاتی است که  متناسب با نظام فکریِ دیویی درباره اخال  

 ازمندیتکثر نظرات و ن یادار  که یدموکراس یدر جامعه دارا یزندگ یراه برا  قیطر  یاز اباشد. ارتباط  می
 یی ویاز نظر د یاست. دموکراس یدموکراس ییویاز نظر د یاجتماع یفضا  یتر. بهشود یفراهم م  تعاون است

در   فرد که یاز زندگ یروش یعنی ؛آن یاسیس یاست تا به معنا یاز زندگ یا وهیسبک و ش کی یمعنا ترشیب
است  ازیمورد ن یتجرب یِو زندگ یتیترب یِتجربه یِوستهیپ رشدِ یو برا باشد یم گرانیبا د یارتباط اشتراک

را توسعه دهند و  گرانیخود با د بتوانند ارتباطِ قدرافراد هر چه یی وی(. از نظر د89-91ص   2009  1کاتز)
 یزندگ یتر یبه صورت اخالقهمان میزان  به ؛قرار دهند یکارارتباط را در جهت تعاون و هم  یا تیفیک
 یبرا یاز عناصر اساس یکیو  شود یم فیتعر تیکدموکرا یِاهداف جامعه یِارتباط در راستا  ی. اما اکنند یم

جامعه  یبرا  تعامل مطلوب یبرقرار یی وید دگاهیدر د شدن یکارکرد اخالق  رو  یدر آنست. از ا یزندگ
 کند یم دایپ یاجتماع یکارکرد ی اخالق تیاخال  و ترب  دهد یم حیتوض ییوید  گونه کهاست. آن یدموکراس

اما ارتباط در دیدگاهِ اسالمی  دارای مختصات مربوط به خود است.  یکارکرد اجتماع  یو اعتبار اخال  به ا
عنوان عامل سقوط یا بستر رشد باشد. در تواند به که  بستری برای زندگی در دنیاست و میاست. از جمله ای 

نامطلوب است. در نتیجه نیاز دارد  در صورتی که او را به حق نزدیک کند  مطلوب و در غیر ای  صورت  
ها و نحوه تأثیرگذاری آن در سعادتش  مورد راهنمایی و هدایت قرار گیرد. )طباطبایی   جهت فهم انواع ارتباط

یِ ارتباط  در حدِ کارکردهای ( بنابرای   تربیت اخالقی  در صورت توجّه به مؤلفه106-100  ص 8  ج 1374
ه ارتقایِ حقیقی انسان را به دنبال دارد که ای   همان هدف واالی اخال  است. پذیرانه نیست  بلکجامعه
برد اهداف  شیپ فقط برای و نه ؛اهمیّت دارد گرانید هب یو نفع رسان ریخ یارتباط برا تیبا محور  که یاخالق

  .شود یقلوب و اصالح اجتماع م بیموجب تحب؛ چنی  اخالقی است که جامعه یرونیب
تعلق   شود یم یاو معرف یِاخالق یِمؤثر در ارتقاعامل عنوان دورکیم به دگاهیدر د  که  یمفهوم محور

-. بهشود یم لیتبد یریپذ جامعه یبه نوع  دورکیم دگاهیمؤلفه در د  یا ینیآفر است. نقش یبه هویّت جمع

 کی یاکثر اعضا  که شود یمربوط م یرفتار یها وهیش ای یاخالق  یقوانبه اتیاخالق  از نظر او  که یا گونه
در فدا کردن   را  یراست یِاخالق نشِالزم است و کُ  رفتار مناسب یارهایحفظ مع یبرا  جامعه اعتقاد دارند

 یِها یژگیو یِجامعه همه  است یمدع میداند. دورک یگروه و جامعه مخدمت به یبرا ی فرد یها لیم یبرخ

                                                           
1 Katz 
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بدون   دارد ووجود داشته  تیبشر خِیتار در طولِ  که یرا داراست و هر نوع هنجار اخالق یاخالق اقتدارِ منبعِ
  کارکرد سازمان یاخالق یِها نظام  جهیبوده است. در نت یاجتماع طیشرا یعنی  خاستگاه  یمحصول ا ءاستثنا
  است یگوناگون یاجتماع دارا  طور که ها نشأت گرفته و هماناز بافت اجتماع آن .ها بوده استآن یاجتماع

 اب اخال  را تماماً یوستگیپ میدورک (53ص   1953  1دورکیمتنوع باشند. ) یدارا تواند یم زیها ن نظام  یا
-. بهستیوابسته ن  یاز جمله د گرید زیچ چیبه ه  که یدر حال ؛کند یم  ییانسان تب یجامعه و هویّت جمع

و مطلوب بودنش به  کند یم دایپ لیم یریپذ جامعه یِبه سو  میدورک دگاهیدر د شدن یاخالق  لیدل  یهم
 میبلکه دورک ؛باشد یجمع ثا یحاصل از م  که ستین یزیجامعه چ  میرکمنظور حفظ جامعه است. از نظر دو

 دگاهید زیمتما یِ(. نقطه80ص    1973  2دورکیم) .داند یم یاخالق ینظم جهینت  زیاز هر چ شیجامعه را پ
باشد.  یت میهدا ازمندیاست و ن یتکامل ریس یِدارا یهویّت جمع  که نستیا یاسالم درباره هویّت جمع

 ییچرا ی اخالق یها هویّت اخال   ارزش یِهمهدورکیم   دگاهیدر د( 151  ص 4  ج1374)طباطبایی  
اخال  دانسته  یِبرا یذات شِارز یِبه جامعه نسبت داده و جامعه دارا یانسان یِاخالق یِو ارتقا بودن یاخالق
جامعه معتبر به  رایباشد؛ ز یارزش ذات  یا یتواند دارا یجامعه نم یی عالمه طباطبا دگاهید. با توجّه بهشود یم
 یارزش گونه چیاز ه  استوار نباشد یقیکه بر امر حق یاست و تا زمان یو خود فاقد وجه ثابت و باق استیدن اتیح

است  ییارتقا  چه از نظر اسالم اهمیّت و اصالت دارد(. آن72  ص 4  ج1374)طباطبایی  . باشد یبرخوردار نم
به صورت  تیهدا  یو ا کند یخود م بینص یخاستگاه اجتماع  یقرار گرفت  در ا یِانسان به واسطه  که

ر ( د443و  332  ص 13  ج طباطبایی) و سنجش است. یارگذ نشانه ص یواضح در عمل صالح قابل تشخ
اجتماع   یو ا دهد یم لیاجتماع تشک یافراد نوع ریبه کماالت خود با سا دنیرس یانسان برا دیدگاه اسالم 

اخال   یِهیبر پا  که  یماند مگر ا و مقررات از تخلّف و نافرمانى در امان نمى  یقوان .است ینیقوان ازمندین
کند و او را وادار به انجام    یانسانى را تضم ادتتواند سع انسانى قرار داده شود و اخال  هم نمى یِفاضله

(. در 227-226  ص 2  ج1374طباطبایی  باشد) دیمتکى به توح  در صورتى کهمگر ؛دینما ستهیکارهاى شا
 دیافزا یانسان نم یباق اتیو ح یهست یرا برا یا چون جامعه  بهره یتیغا یبرا صرفاً انجام عمل  صورت  یا

 (.72  ص 4  ج1374طباطبایی  . )شود یپوچ م تیغا  یا ایط دنشدن بسا دهیو با برچ
در  یانسان اتیح ی است. در نگاه و یاجتماع تنازعاتِ اخال  در رفعِ کارکردِ  هابرماس دگاهیدر د
 یحفظ نژاد انسان یو برا شود یبرقرار م  گرانیبا د یاجتماع یِشده هنگآهم یها تیفعال یصورت برقرار

اخالقی که    عنوان عامل برقراری آرمانوگو بهبه همی  دلیل  گفتحفظ شود.  یهنگآهم  یا ستیبا یم
چه در دهد  یعنی آن گیرد. اما هابرماس به تفاهم ارزشی اعتباردهنده می همان تفاهم است  مورد توجّه قرار می

اخالقی نیست. در شود و در غیر ای  صورت ارزش  آید ارزش اخالقی دانسته می دست میفرایند تفاهم به
عنوان آفریننده هنجارهای اخالقی  مطرح است. در حالی که  در دیدگاه وگو بهدیدگاه هابرماس  نقش گفت

آیند و اسالم با ای  عقیده مخالف است  ها به وجود نمی وگوی میان انساناسالمی  هنجارها در مباحثه و گفت
  1  ج1374های جمعی باشد. )طباطبایی   ال  تابع مرامکه  تشخیص افراد در خوبی و بدی متفاوت باشد و اخ

 (573-563ص 
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 یو هابرماس دارا میدورک  ییوید یفلسف دگاهِیبر د یمبتن یِسه مؤلفه  یاز ا کیهر   بیترت  یا به
به  ی اجتماع کردیها در رو مؤلّفه  یبتوان از ا  که یا یو کارکرد مخصوص به خود هستند. برا ها یژگیو
 یپرداز مفهوم یاسالم دگاهیها در د مؤلّفه  یالزم است ا ؛اسالم استفاده کرد دگاهیبر د یمبتن یاخالق تیترب

 شوند. 

 یاخالق یِارتقا یِاجتماع هایِ مؤلّفه یِپرداز نومفهوم
یِ ارتباط  حفظ و تعلق به هویّت آفرینی هر یک از سه مؤلفه برای به دست آوردن چگونگی نقش

تواند چیستی و چگونگی  وگو در ارتقایِ اخالقیِ انسان  به موضوعاتی در آیات قرآن که  میجمعی و نیز گفت
 شود که  به شرح زیر است. ها را در بروزهای اخالقی نشان دهد رجوع میآن

 یبررسبه توان یم  برد یاسالم پ دگاهیارتباط مؤثر و مطلوب از د یبتوان به چگونگ که یا یبرا
 موضوعات اقدام کرد:   یا لیذ میقرآن کر یها آموزه

به تعاون  اختصاص سهم  یده جهت   یو مسک میتیاز  تیو انفا   حما گرانیاحسان  دادن مال به د
از کبر  زیاز بخل  پره زیپره   یبه خوب یبد لیتبد  یریگ در ارتباط یقیحق یارهایتوجّه به مع گران یخود به د

 از سوء ظ  دنبال کرد.  زیپرهو فخر  التزام به قراردادها  
اسالم  دگاهیاز ارتباط مؤثر و مطلوب از د یمنجر به استنتاج خصوصیّات  موارد  یا یو بررس لیتحل

 است: ریاستنتاج به شرح ز  یا جینتا  که شود یم
توانمندی در تشخیص سطوح مختلف ارتباط با دیگری و تواناییِ برقراری ارتباط در هر یک از ای  

 (206-202  ص 2  ج1417؛ طباطبایی  277  ص 16و ج 330  ص 1   ج1374  ییطباطباسطوح )

 (266  ص 5  ج1374دهی ارتباط )طباطبایی   توانمندی جهت

  19  ج1374  ؛ طباطبایی368  ص20  ج1417  یی)طباطباتوانمندی در تشخیص نیازهای طرف مقابل 
 (669ص 

اساس رفع نیازهای او  نه حصول منفعت شخصی؛ بدون توانمندی در استمرار ارتباط با دیگری  بر 
 (283و  231و  206-206  ص 20  ج1417چشمداشت  منت و استکثار )طباطبایی  

 (292  ص20ج  1374 ییطباطبا) توانمندی استمرار ارتباط با دیگری  با وجود نامالیمات از جانب وی
 (219  ص 16  ج1417  ییطباطباسازی خود با طرف مقابل ) سانتوانمندی هم

  1374 ؛ طباطبایی  391  ص 17  ج1417  یی)طباطباتوانمندی تبدیل بدی طرف مقابل به خوبی 
 (471  ص 11جو  516  ص 15جو  134  ص 15ج

-ص 13و ج 200  ص20  ج1417 یی)طباطباهاها و گسترده کردن آن توانمندی محدود نکردن ارتباط
102) 

  1417؛ طباطبایی  379  ص 20  ج1374  ییطباطبادر داد و ستد با دیگری)تر توانمندی عطای بیش
 (231  ص 20ج

  ص 19جو  207  ص 19جو  303  ص 20  ج1417  ییطباطباتوانمندی توانمندسازی طرف مقابل ) 
168) 

 ( 485-483  ص 18  ج1374  یی)طباطبابخشی به طرف مقابل  توانمندی اعتمادسازی و اطمینان
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از آن به عنوان عامل  یتر قیدق یمعرف توان یدست آمد مدرباره ارتباط به  که در باال یمطالب ینیبا بازب
حرکتی از جانب فرد برای تعامل با « ارتباط»که  طبق آن  دست آورداسالم به دگاهیدر د یاخالق یِارتقا

شود. بر ضدّ آن نوعی رفتار با دیگری است  ای که  با دهش  بخشندگی و عطا ظاهر می دیگری است؛ به گونه
و ضدّ آن « رو به بیرون»توان با ویژگی  شود. از ای  رو ای  ارتباط را می که به امساک  بخل و منع آشکار می

ارتباط را   یادهندگی در رحمت است.  چنی  ارتباط دارای ویژگی توسعهیاد کرد. هم« رو به خود»را به 
 گذاری کرد. نام« ارتباط موسّع رحمت»به  توان یم

 قیشکاف عم یوقت  است. از نظر اسالم دیمورد توجّه و تأک اریبس  اسالم دگاهیدر د یحفظ هویّت جمع
هدر  روهاین .شود یاعمال اجتماع از هم گسسته م د یوجود آبه  د جامعهصادره از افرا یاعمال اجتماع انیم
راه با هم یمدآمنجر به ناکار تیوضع  یاست. ا یحتم  رفت  سعادت افراد  یصورت از ب  یدر ا که  رود یم

 اساس بر گرید ی(. از سو481  ص 12؛ ج122  ص 9  ج1374طباطبایی  ) شود یم یدر اراده جمع  اختالل
  که یاست  در صورت یقاهر و غالب بر هویّت فرد یروین  علت که  یبه ا  انسان یاسالم  هویّت جمع دگاهید

 یابی دست  که یا گونه هب یحت به انحطاط بکشاند؛ یها را از نظر اخالق انسان تواند یم  در جهت فساد باشد
 یِدهندهءارتقا تواند یم  صالحدر صورت  که چنان هم .شود رممک یطور کامل غبه  زین یها به کمال اخالقآن
 ای یحیثیّت اخالق  اسالم دگاهیدر د  ی( بنابرا476ص  12 ج1374طباطبایی باشد.) یها از نظر اخالقآن
 هویّتِ یِاخالق حیثیّتِ است زمال ی اخالق یِارتقا یو براو مورد توجّه میباشد مطرح  یجمع هویّتِ یراخالقیغ

انسان دست  یِاخالق یِدر ارتقا ی جمع هویّتِ یِنیآفر نقش یِچگونگبتوان به که یا یحفظ شود. برا یجمع
 ها یپرداخت. بررس یجمع یروین یِتخطئه تیوضع لیذ میقرآن کر یها آموزه یبررسالزم است به  افتی

 موارد عبارتند از:   یاهمّ ا  دهد ینشان م
 از اختالف آراء  امر به معروف.  زیعدل  پره  یو منکر و بغ فحشااز  یدور
 دگاهیاز د یهویّت جمعتعلق به یاز چگونگ یمنجر به استنتاج خصوصیّات  موارد  یا یو بررس لیتحل
. کنند یم فایانسان را ا یِاخالق یِدهندهء نقش ارتقا ی در هویّت جمع یگر اصالح لیبه دل  که شود یاسالم م

 از: ارتندخصوصیّات عب  یا
 (479  ص 12   ج1374طباطبایی  )توانمندی اتخاذ اهداف مصلحانه اجتماعی 

 (580-576  ص 3و ج 123  ص 9  ج 1374توانمندی منازعه نکردن در عی  اختالف آراء )طباطبایی  
 (481-480   ص12 ج  1374ها )طباطبایی   سازی زشتی توانمندی بیگانه

شان  های آنها  متناسب با اثرگذاری اجتماعی فاوت جایگاهتوانمندی رفتار با دیگران بر اساس شناخت ت
 (578  ص 3  ج1374)طباطبایی  

 (479  ص 12   ج1374طباطبایی  )عدالتی  توانمندی واکنش در برابر بی

تری از حفظ و تعلق به  تر و تفصیلی توان معرفی دقیق با بازبینی در مواردی که در باال گفته شد  می
در دیدگاه اسالم به دست آورد؛ به ای  ترتیب که: هر انسانی ظرفی از توان اجتماعی  هویّتِ جمعیِ مطلوب

آید  و تنها در صورت اخالقی بودن  است که  در صورت اتصال به دیگران قابلیت ظهور ای  توان به وجود می
یِ کننده توان تضمی که ای  تواند ارتقایِ اخالقی رو به تکامل داشته باشد. به دلیل آن ای  توان  انسان می
بُعدی دیگر از حیثیّت اجتماعی انسان « قدرتِ حفظِ حیثیّتِ اخالقیِ هویّتِ جمعی»هاست.  بقایِ اخالقیِ انسان

 شود. است که  تقویت و ارتقایِ آن منجر به ارتقایِ اخالقی می
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 لیموضوع ذ  یاسالم  ا دگاهیاز د یاخالق یِگو در ارتقاوگفت ینیآفر نقش یبردن به چگونگ یپ یبرا
 است:  یریگیقابل پ ریموضوعات ز
  یگریدر رد کردن د سورایآهنگ کالم  قول مِ تیریمد   یبا والد میها   قول کر س  به انسانقول حُ

 . دیبه قول سد یبندیپا ب ییو تع ریبودن محتوا و حالت کالم از تحق یخال
مؤثر و  یگوودرباره گفت یبه استنتاج خصوصیّات توان یاسالم م دگاهیموضوعات فو  در د یبا بررس
در انسان هستند و در  ییگووگفت ییها یتوانمند یخصوصیّات معرف  ی. ادیاسالم رس دگاهیمطلوب از د

انسان  یشود  توان اخالق یگذار هیها سرماپرورش آن ید و براناستخراج شو ها یتوانمند  یا  که یصورت
 عبارتند از:  ها یدتوانمن  ی. اابدی یم شیافزا

 (44  ص 5 و ج 317  ص 4   ج1374  ییکالم )طباطبا به باکنندهیز یها جلوه افزودن یتوانمند
 (109  ص 13ج   1374  طباطباییمتناسب با طرف مقابل)  نوع کالم رییتغ یتوانمند
  ص 18و ج 327  ص 16ج   1374  طباطباییمتناسب با مقاصد مختلف)  الحان کالم رییتغ یتوانمند

458) 
 (665  ص 20ج   1374  طباطباییاز کالم ) رکنندهیزشت و تحق یها حذف جلوه یتوانمند
ج   1374  طباطباییدر کالم )  مقابل طرفِ یِذات یِها ارزش یِظاهرکننده یِها جلوه جادِیا یتوانمند

 (113  ص 13
از آن به عنوان  یتر قیدق یمعرف توان یم  دست آمد گو بهودر باال درباره گفت  که یمطالب ینیبا بازب
 ؛ به ای  ترتیب که: اسالم به دست آورد دگاهیدر د یاخالق یِعامل ارتقا

 یو قالب ییمحتوا یساز انسان  قدرت منطبق یاجتماعحیثیّت  دابعااز  یکیگو به عنوان وتوان گفت
به هنگام  ی گریخود و د یها نمودن ارزش در جهت ظاهر  فرد با مقاصد ارزشمند است کهضمیر  و باط 

 .شود رویارویی با دیگران ابراز می

 نتیجه گیریبحث و 
رو با طرح ای  مسئله که  شکافی میان دانش و عَمل در تربیت اخالقی وجود دارد و  تحقیق پیش

-بد است  بهکه چه صفاتی خوب و چه صفاتی ی ای شود در تربیت اخالقی  ارائه محفوظات درباره موجب می

ها قرار گیرد؛ در حالی که  قوای مربوط به عمل اخالقی به خوبی پرورش  عنوانِ دانشِ اخالقی محور تالش
 گردد.  های الزم ارائه می صورت دانش اخالقی بدون پرورش توانمندییابد. در ای نمی

گردد. ثانیا  یت میشود و در انسان تثب ای  مقاله مطرح کرد که  اوالً اخال  هنگام عمل واقع می
بایست در تربیت اخالقیِ عناصری که  در موقعیت اخالقی حضور دارند  به کار گرفته شوند و حیثیّت  می

شود  تری  عنصر حاضر در موقعیت اخالقی است. جمع بی  ای  دو ویژگی  موجب می اجتماعی انسان  اساسی
 ن  در تعامل با دیگران بود. هایی از انسا در تربیت اخالقی  به دنبال پرورش توانمندی

انداز نویی را در تربیت اخالقی بدی   توان چشم های ای  پژوهش معلوم گردید که  می مطابق با یافته
ترتیب پیش گرفت: تربیت اخالقی فرایندی است که در آن  از خاستگاه اجتماعی حیات انسان در راستای 

 شود. های اخالقی اسالم استفاده می ام ارزشارتقایِ فکری  عاطفی و رفتاری انسان  در جهت نظ
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شود قوه  شود. سعی می تربیت اخالقی  نقش عمل اجتماعی انسان برجسته میدر ای  نگرش نوی  به
های مذکور در زیر به دست آمدند و باید در  بروز عمل در انسان تقویت شود که  از طریق استخراج توانمندی

 ار گیرند:جریان ترتیب اخالقی محور پرورش قر
 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 

داشت   توانمندیِ در استمرارِ ارتباط با دیگری  بر اساس رفع نیازهای او  بدون منفعت شخصی  چشم
 منّت و استکثار 

 توانمندی در استمرار ارتباط با دیگری  با وجود نامالیمات از جانب وی 

 توانمندی برقراریِ ارتباط با دیگری  برای توانمندسازی او 

 تر در داد و ستد با دیگری توانمندی اعطای حقو  دیگری در تعامل با او و توانمندی عطای بیش

 ها  به واسطه معیارهای غیرحقیقی  باطتوانمندی محدود نکردن ارت

 توانمندیِ تبدیلِ بدیِ طرفِ مقابل به خوبی 

 سازی خود  با طرف مقابل  سانتوانمندی هم

 توانمندی تعاون در تقوا و نیکی و عدم تعاون در گناه و دشمنی

 تواناییِ ارتقاء بخشی طرف مقابل  در دهش و بخشش 
 شی به طرف مقابل بخ توانمندیِ اعتمادسازی و اطمینان

 هدف  توانمندیِ برقراریِ ارتباط با دیگری  به منظور اتصال میان افراد هم

 توانمندیِ اصالح در وضعیت خانواده

 یِ اجتماعیتوانمندیِ اتخاذ اهداف مُصلِحانه
 توانمندیِ منازعه نکردن  در عی  اختالف آراء 

 ها  توانمندیِ واکنش در برابر زشتی
 توانمندیِ شناساندنِ جایگاهِ متفاوتِ افراد 

 عدالتی  توانمندیِ واکنش در برابر بی
 ها  ها و زورگویی خواهی توانمندیِ واکنش در برابرِ زیاده

 به کالم  هایِ زیباکننده توانمندیِ افزدنِ جلوه
 توانمندیِ تغییرِ نوعِ کالم  متناسب با طرف مقابل

 توانمندیِ تغییرِ لح ِ کالم  متناسب با مقاصد مختلف 

 هایِ زشت و تحقیرکننده از کالم  توانمندیِ حذفِ جلوه
 توانمندیِ ایجادِ اتقان در محتوایِ کالم 

 طبق ایده ای  رساله  تربیت اخالقی بر سه گونه فرایند استوار است: 

 وگوییفرایندهای گفت

 فرایندهای ارتباطی

 جّه به هویّت جمعیفرایندهای تو
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 پیشنهادات
گرفت که در اینجا به دو مورد اشاره تری را نیز پی توان تحقیقات گسترده بر مبنای ای  پژوهش می

 شود: می
 رشد انسان یها طرح متناسب با دوره  یا ییاجرا یها وهیارائه راهکارها و ش
گیرد.  ها بهره می ی  از ای  توانمندیتربیتی  برای تربیت اخالقیِ متناسب با س ِ مترب -فرایند آموزشی

شود. و یا برای  مثال بدیهی است که  همه ای  موارد در فرایند تربیتی برای کودک دبستانی به کار گرفته نمی
های مربوط به حفظ هویّت جمعی از ضروریات  سالی قرار دارد  توانمندیفردی که  در س  جوانی و رو به میان

بود. به عبارت دیگر طراحی آموزشی است که  با ذکاوت و هوشمندی  میزان یک زندگی اخالقی خواهد 
ها ها را در تطابق با متربی و فضای تربیتی قرار داده و آن مندی فرایند تربیتی از هر یک از ای  توانمندی بهره

ایی برای ای  هایِ اجر هایی را در راستایِ تعیی ِ شیوه توان پژوهش گزیند. بنابرای  می را انتخابی برمی
 ها  متناسب با مخاطبانِ موردِ نظر  انجام داد.  توانمندی

 یسنجش اخالق یبرا ینیع ییارهایارائه مع
توانند به صورت  اند  به ای  دلیل که  عملی هستند و می هایی که  در ای  پژوهش ارائه شده توانمندی

دهند. به همی  دلیل   ی در اختیار قرار میگذاری شوند؛ معیارهای مناسبی را برای سنجش اخالق عینی نشانه
های اخالقی انجام داد  های ناظر به ای  توانمندی ها و شاخص توان درباره تعیی  سَنجه تحقیقاتِ دیگری را می
 بودن را از آن استخراج نمود.  و معیارهای اخالقی

 منابع و مآخذ
. تهران  رانیا یاسالم یرش جمهورنظام آموزش و پرو اتیکل یشنهادی(. طرح پ1367احمد )  یاحمد

 .یانقالب فرهنگ یعال یشورا
فلسفه  یبر مبنا یاخالق تیترب یها و نقد اهداف و اصول و روش  یی(. تب1395) سیادر  یاسالم

 دانشگاه تهران.  یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس  یرساله دکتر   ییگرا شخص

 غاتیچاپ و نشر سازمان تبل  . تهران:یاخالق تیترب یها وهیش ی(. مبان1377پرست  خسرو ) نوع یباقر
 .یاسالم

(. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. تهران: انتشارات مدرسه  جلد دوم  1388پرست  خسرو ) نوع باقری
 چاپ سوم.

. تهران: رانیا یاسالم یجمهور تیو ترب میبر فلسفه تعل ی(. درآمدالف1389پرست  خسرو ) نوع یباقر
 جلد دوم.  یو فرهنگ یانتشارات علم

. تهران: تیو ترب میپژوهش در فلسفه تعل یها و روش کردهای(. روب1389پرست  خسرو ) نوع یباقر
 .یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ

 تی(. نسبت عقالن1390) درضایو بهروان  حم یدریح  یو محمد حس یحسنعل  ینصرآباد اریبخت
 .139-165  صص 59  ش 20راهبرد  س   یماعبا اخال  اجت یانتقاد

  یاسالم تیترب یها و ضرورت نگاه دوباره به آن  پژوهش یاخالق تی(. ترب1379همت ) یعل  یبنار
 .165-192  صص 2ش 

 (. ماخذشناسی تربیت اخالقی  قم: پژوهشکده تعلیم و تربیت. 1382)همت  یعل  یبنار
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 .67-92  ص 1ش   یاسالم تیترب  یکاشان ضیاز منظر ف یاخالق تی(. ترب1384محمد )  یبهشت
 .23-38  ص 23  ش 7نامه اخال   س  (. اخال  در فلسفه اشرا   پژوهش1392محمد )  یبهشت
رساله  نا یس اب  یدر فلسفه اجتماع یاخالق -یعناصر منطق  یی(. تب1392) هیراض  یکاشان یرونیب
 دانشگاه تهران.  یتیو علوم ترب یدانشکده روانشاس  یدکتر

و نقش اخال  در آموزش و پرورش   گاهیجابه یانداز (. چشم1379) یمحمدعل  یآباد ده یحاج
 .193-214  2ش   یاسالم تیترب یها پژوهش

 چاپ دوم.   ی (. تحف العقول  قم: جامعه مدرس1404) یحس  ب  عل  یحران
  ییدوره ابتدا یو عموم یرسم تیدر نظام ترب یاخالق تیترب کردیرو ی(. بررس1395محمد )  یحسن

 .1-28  ص 22  ش 11س   یاسالم تیترب
 .114-128  ص 42کتاب نقد  ش   یاخالق تیترب یشناس بی(. آس1386اکرم ) زاده   یحس

 کاردان  تهران: دانشگاه تهران. محمد یترجمه عل  یشناس و جامعه تی(. ترب1376) لیام م یدورک
 کاردان  تهران: دانشگاه تهران. محمد یترجمه عل  یشناس و جامعه تی(. ترب1376) لیام م یدورک
 .شاه یعل یصف یتهران: بنگاه مطبوعات  یترجمه مشفق همدان ت ی(. اخال  و شخص1334جان )  ییوید
 .شاه یعل یصف یتهران: بنگاه مطبوعات  یترجمه مشفق همدان ت ی(. اخال  و شخص1339جان )  ییوید
تهران  چاپ  یتهران: کتابفروش پور  انیو آموزش و پرورش  ترجمه آر ی(  دموکراس1341جان )  ییوید
 دوم.

 االسالم  قم: هجرت.  ضیالبالغه  مصحح ف  (. نهج1414)  یمحمد ب  حس  یرض
اشرا  و  خیش یو ارزش شناس یمعرفت شناس  یانسان شناس دگاهید  یی( تب1381افسانه ) رنجبر 

 مدرس.  تیارشد  دانشگاه ترب یکارشناس نامه انیپا  یاخالق تیدر تربآن  یداللت ها
کاران  تهران: شناسی مطالعات برنامه درسی  ترجمه مهرمحمدی و هم (. روش1387شورت )  سی
 سمت. 

  یاسالم تیترب یها پژوهش  یاخالق تیاز ترب یبه مدل دنیرس ی(. در تکاپو1379) یعل عباس  یشامل
 .46-13  صص 2ش 

 یآموزش و پرورش  شورا  یادیتحول بن ینظر ی(. مبان1391کاران )و هم رضایعل  یزاده قمصر صاد 
 .یانقالب فرهنگ یعال

 قم: انتشارات دار الصدر.  ییرآقایجالل م دیمترجم س  یقرآن یها (. پژوهش1395صدر  محمد باقر )
 در اسالم. قم: بوستان کتاب  چاپ اول. ی(. روابط اجتماع1360)  یمحمد حس  ییطباطبا
. تهران: انتشارات یهمدان یالقرآن  ترجمه موسو ریتفس یف زانی(. الم1374)  یمحمد حس  ییطباطبا

 .1-20ج   یاسالم غاتیدفتر تبل
حوزه   یالقرآن  قم: انتشارات جامعه مدرس ریتفس یف زانی (. الم1417)  یمحمد حس  ییطباطبا

 چاپ پنجم. ه یعلم
حوزه  تیریقم: مرکز مد  یپژوه  ی(. اصول و فنون پژوهش در گستره د1387احد فرامرز )  یقراملک

 قم. هیعلم



 و همکاران قاسمی
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 ینامه مبان پژوهش  یدر کندوکاو اخالق یاخالق تیترب ینظر یمبان ی(. بررس1394روح اهلل )  یمیکر
  .62-87  ص 2  ش 5س  ت یو ترب میتعل

 دگاهیاز د یاخالق تیترب یها (. اهداف  اصول و روش1390) ینصرآباد اریبخت یو حسنعل هیسم  یانیک
 .65-94  صص 12  ش 19س   یاسالم تیو ترب میپژوهش در مسائل تعل  یطوس  یالد ریخواجه نص

 یامام محمد غزال یها دگاهید یقیتطب ی(. بررس1387) یو احمد سلحشور یصمد و خسرو باقر  موحد 
 .39-60  ص 27ش   ینید شهیفصلنامه اند   یاخالق تیدرباره ترب نگزیو نل ناد

بر  دیبا تأک یاخالق تیهابرماس درباره ترب یها دگاهید یابیو ارز  یی(. تب1387) یرضا عل  ینوروز
 مدرس. تیدانشگاه ترب  یرساله دکتر  یکنش ارتباط هینظر

معرفت   یفاراب دگاهیاز د یاخالق تیبر ترب یلی(. تحل1389) یرضاعل  یفاطمه و نوروز  یهاشم
 .95-114  ص1  ش 2س   یاخالق

  ییعالمه طباطبا دگاهیبودن از د یجمع ای یاز نظر فرد یاخالق تیترب تی(. ماه1392فاطمه )  یوجدان
 .11-24  ص 18ش  ت یو ترب میپژوهش در مسائل تعل
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