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  سرآغاز 

  2گرایی از دیدگاه انسان 1اخالق

متفکران و هنرمندان جنبش فرهنگ پژوهی در غـرب کوشـیده            
 رایـج و  هـاي     سبک و، دین   سنت ها آداب،   ؛بودند نشان دهند که   

. انـد  انسان را نادیـده گرفتـه     هاي     خواسته ،اندیشه غالب زندگی و  
 ر فضاي اندیشه تغییـ ،برخالف پیش از رنسانس ،نسپس از رنسا

روح را بـه     تمنیـات اسـت کـه عقـل و         کند و این شـهوات و      می
این تصور راه براي همگـانی کـردن        ). 1(آورد میاستخدام خود در  

و ورود بـه هویـت       ،3گذر از دوران اسکوالسـتیک      و گرایی  انسان
تـر در جهـانِ ممکـن و     هـانی انتظارات انـسان ایـن ج      تر و  زمینی

 غالـب مـشایخ و     رنس نظـ   رنـسا  پـیش از  . کرد  می هموارموجود،  
ها   انگیزه ؛قول مشهور این بود که     قدماییِ فالسفه و اهل کالم و     

شود سعادت را   میبا عقل اند و و روح عقل و قواي انسان شهوت،
تمنیات و روح را در جهت غایت سعادت هدایت         ،شهوت ،شناخت

بعـدها   شـهرها و  -ها، دولت  هفرد انسان به گرو    ن تبیین از  یا. کرد
  هفـدهم   قـرن .  تعمـیم داده شـد  ،هـا نیـز     دولـت  -شاید به ملـت   

 و تغییـر در ادراك      گرایـی   انـسان در     قرن بسیار مهمـی   ،  میالدي
،  فلــسفه، )هــا آن میــان اخــالق و ارتبــاط انــسان از و (محیطــی

این نظر چنین تصریح   در بیان هیوم  .  است   و اخالق    شناسی  روش
 ). 1( استتمایالت  هیجانات وةبرد  عقل ابزار صرف و؛شده که

خر و  أثیر رواقیان متـ   أت  تحت ،تربیت گذار براخالق و   از عوامل اثر  

  بهبودگرایی گري و گرایی، روشن اخالق از دیدگاه انسان
 ∗زلوگاقری ذکاوتی علدکتر 

 موسسۀ تحقیقات تربیتی، دانشگاه خوارزمی

 )17/03/93:، تاریخ پذیرش17/12/92: تاریخ دریافت(

  چکیده

هاي فرهنگی، ماهیت انسان، زمینه و دورنمـاي   واره  طرحةهاي بنیادین دربار گري و بهبودگرایی به دیدگاه   روشن گرایی، هاي انسان  ضه مفرو :زمینه
 زنـدگی  ۀهـاي اصـلی در عرصـ    هـا و اندیـشه    درباره این مکتبنقد توسعی . گردد و آزادي خواهی، باز می     فهم، شناخت، آموزش و پرورش، فردیت،     

یـا تـصور انتولوژیـک    (هاي فلـسفی، عقـل    هاي فرهنگی، ایده واره ادراك محیطی و تحوالت آن از طریق تغییرات طرح کند که میاجتماعی کمک 
آزادي، نقد عقل نظري، : این نقد چهار عرصه دارد. هاي تعقل، استدالل، اخالق، سبک زندگی و تفکرات اجتماعی، شناخته شود و گونه) نسبت به آن

و  مطالعۀ حاضر بر آن است تا با مطالعـۀ ادبیـات موجـود، دیـدگاه انـسانگرایان، فالسـفۀ عـصر روشـنگري                      . هبود زندگی انسان  نقد عقل عملی و ب    
 .گرایان را در باب اخالق مورد توجه قرار دهدبهبود

بینانـه از   میک، توصـیفی خـوش  گري و بهبودگرایی برآنند تا از طریق تجارب زندگی تاریخی و تغییرات اپیست   گرایی و روشن    انسان :گیري نتیجه
آیند و   فرهنگی به شمار می    هاي مهم جهانی و فرا     به فردیت، آزادي خواهی، تجربه، اخالق، تسامح، بهبود و صلح در حکم موضوع            . بشر، ارائه دهند  

هـاي   واره ها و طـرح     به فرهنگ  بهبودگرایی به جاي رویکرد استعالیی فرافرهنگی     . استعالیی هستند  رویکردهاي اصلی عقل عملی و خرد خود بنیاد       
  .جوي رشد، خود آگاهی، جامعه مدنی و تفکر مستدل، استو دهد و در جست هاي آن اهمیت می برآمده از تجربه
 روشنگري، بهبودگرایی انسانگرایی، اخالق، :کلیدواژگان

 

__________________________________________________________________________________________________________________  
  zekavati @ chmail. ir: نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
17

63
4.

13
93

.9
.4

.5
.5

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

th
ic

sj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22517634.1393.9.4.5.5
http://ethicsjournal.ir/article-1-71-fa.html


 گرایی، روشنگري و بهبودگرایی اخالق از دیدگاه انسان: زلواگدکتر علی ذکاوتی قر
  

 2

شتر یپ.  برادري جهانی ابناي بشر بود     ،ازجمله مفهوم جهان وطنی   
همین مفهـوم را پـرورش      ،  »شهر خدا «سنت اگوستین در کتاب     

 ؛ آنچه باعث شکست روم مـسیحی شـد         از نگاه وي،   داده بود که  
 او در   دیـدگاه ایـن   .  و آسـمانی بـود     نه خـدایی   حکومت زمینی و  

 گانــه و مــورد اســتفاده دو4)رفرماســون( دوران اصــالح مــذهبی
قدرت مطلق زعماي کلیسا و نیز اینکه       : آمیزي قرار گرفت   تناقض

  .فرد مسیحی خود کشیش خود باشد هر
 که یهم اومانیسم  و هم اومانیسم مسیحی  : باره آمده است   در این 

 دموکراسی، علم، داند بر عقل،   اخت نمی ماوراء الطبیعه را قابل شن    
 و هجـدهم    هفدهم  در قرن ). 2(دنعطوفت انسانی نظر دار    رحم، و 

قدرت بر «دیدگاه  دکارت و   »فطري  تصورات« دیدگاه  که  ،میالدي  
بیان   و عقل با   »ترین فضیلت انسان    بزرگ مانندفعل اختیاري به    

  معرفـت همـه     کـه   اي   قـوه  ،  یافت  می  توسعه   تدریج  ، به دکارتی آن 
همه به طـور مـساوي از        و دهد  تواند به دست    می را   عالم  حقایق  

در جستجوي شناخت است و دامن        عقل. ، عقل بود  مندند آن بهره 
عناصـر     تـرین   سـاده   هـا را بـه     کند تا همه داده    موضوع را رها نمی   

  عقـل  ، سـپس . کند  ما تجزیه    فهم   مبادي  آخرین   و به    شان  سازنده
 ایجـاد سـاختمان     بـه    و شـروع     نشده  قانع   پراکنده   هاي  پاره  این   به  
اهت او بـا بـد       بـراي    اجـزاء آن     تمـامی    کـه   سـاختمانی . کنـد   می  

از مشخـــصات دوره . )3(هـــستند  شـــده  شـــناخته» طبیعـــی«
  در اخـالق و    5اثرگذاري بـازخوانی رویکـرد رواقـی       ،گرایی  انسان

 ،هانی ابناي بشر  برادري ج  و   تربیت و ازجمله مفهوم جهان وطنی     
  راه دکـارت در عـین نقـد و         ۀنظران دیگر نیز با ادامـ      صاحب. بود

ایز الهیات از فلسفه، رجحان      به تم  ، اصلی دکارت  دیدگاهبازسازي  
ترین هـدف    بزرگمانند  آزادي به    خر و أ مت گري  رواقیمندي،  خرد

  . ترین تضمین خرد و دین باور داشتند نیز ضروري اخالق و
شناسی اومانیـستی، تربیـت و اخـالق بایـد از          نبا مفروضات انسا  

انـسان مختـار و مـسئول       . تعریف انسان، درك و استخراج شـود      
این مسئولیت تکلیف اوسـت و آزادي بـه         . تکامل ذات خود است   

آگاهی انـسان بـه تـسلیم       . معناي اطاعت از قانون اخالقی است     
اختیاري به قانون همراه با محدودیت ناگزیري که فقط عقل بـر            

.  همان احترام به قانون اخالقـی اسـت        ،کند  تمایالت تحمیل می  
ی و            این مفهوم،    عنصر نـاب اخالقـی همگـانی، عـام گرایانـه،کلّ

 مـداراي   حقـوق طبیعـی و بهبـود فرهنگـی و         . طرفانـه اسـت     بی

ایـن دیـدگاه نظـر      . ا بهبود اجتمـاعی اسـت     هم پیوند ب   ،اجتماعی
 .دباش  نیز میخرأ متگري رواقیملهم از ورزانه، 

 بـه نظـر     ، اومانیسم تـاکنون   ةتربیت از دور   اخالق و هاي    رویکرد
 یکی از این سـه نـوع خـرد و           :دارد  اي  گانه  سه  شناسی  ، نوع نگارنده
گانه بـر اسـاس پیـشنهاد         نمونه شناسی سه    این(  است گري  روشن

بـاز    تـوان   و داد می6خرد،  مهر   مضمون  با سه   ترتیب  نگارنده را به  
 و همکـاري     عقالنـی     کنش ،  الهی   با افاضه   بترتی  به  ؛شناخت که 

  ، جنـبش    هجـدهم   در قرن  ).دارد  ، تناسب   ها و اقوام    نامحدود انسان   
 .  یافت ادامه آن  مختلف  هاي  در شاخه7گري روشن

ل مهـم فلـسفی در جهـانِ        ئکوشد به مسا   گرایی می   انسان  دوران
حقـوق   هم شیوه استنتاجی و استعالیی اخـالق و        .ممکن بپردازد 

هم توجه به    و براساس نظام عقالنی پیشینی و مستقل از تجربه       
در ایـن دوره    ،  طبیعت در حکم موضوع مـستقیم معرفـت و علـم          

محـور معرفـت    در فلـسفه،    8 انقـالب کـوپرنیکی    .انـد  محل توجه 
هـا   با انگیزه، این دوره .عینیت بیرونی نیست، بلکه شناسنده است 

یک و نیز دین وکتاب مقـدس     انتظارات نوپدید، به فلسفه کالس     و
 ،کـه  طـوري   بـه .اندازنـد   مـی اي  نگاه تـازه  ،مذهبیهاي    سازمان و

کوشد بنیادهاي یقین اخالقی، تربیتی، اجتمـاعی          می گرایی  انسان
این بار بر اساس خود بنیادي انسان در فلسفه غـرب        و سیاسی را  

اجتماعی است کـه     - جریان فرهنگی    گرایی،  انسان. سیس کند أت
 گرایی ویژه  عمل گرایی قدیم و دنیاگرایی و      در سوفسطایی  بذر آن 

شود و با خردگراییِ انـسان بنیـاد،        می در دوران رنسانس، افشانده   
بـشري،    رهایی از سنت فکري و مرجعیت کلیسا، تکیه بر تجربۀ          

گرایـی   علـم  و تاحـدودي هـم        بعـدها روشـنگري    نقد اندیـشه، و   
نیز آنارشیـسم   لمی وضد عهاي  هرچند که نحله .شود  شناخته می 

 کمتـر ا ی عمیق وهاي    نیاز ،هابعد. دگرایانه نیز موضوعیت دارند   فر
ضـد کلیـسایی بـه تکـوین و رواج     گـرایش   پایدار روانی انسان و  

دین  « و 10 و تئیسم  9هاي دئیسم   مکتب :هایی مانند  ها و آئین   نحله
غیراجباري شدن   انجامد که یکی از نتایج عملی آن       می» انسانیت

اسـت و   ا حتی ممنوع شـدن آن       ی  اخالق و آموزش دینی و     تعلیم
 مخالفـت بـا     ، دیـن بلکـه    »گـوهر «این نه به معناي تعارض بـا        

  سـعادت . نهادي کلیساهاي زمانه بوده است       -معرفتیهاي    آموزه
 کـه   اسـت    هنري   و تربیت،    اختیار انسان است    انسان به    و شقاوت 

بـا  . خواهـد یافـت     تکامـل   چنـد نـسل     تجارب   شدن  با جمع    فقط  
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توانـد آزادي را بـه        مـی  شـود و    می  صالحیت  ، فرد صاحب    تربیت
 .)درمقابل گرایش حیوانی  ( عنی گزینش عقالنی کند   ی :دست آورد 

در    فقـط  ، سـعادت . تربیت باید آدمی را به سعادت رهنمون شـود        
ها یا   ناسازه . انسان است )  عملی  عقل(اخالقی   و   عقلی  گرو پرورش 

در مـسایلی    بنیـادي    محوريمانند؛ به  )نومی آنتی نظریه(ها    تناقض
.  مطـرح اسـت    ،جامعه مـدنی   و   سعادت، تربیت، صلح    حق، :چون

ازجملـه  ،  تعهدها  ریشه تعارض در انتظارات و     ،9نگرش استعالیی 
جامعـه مـدنی     ساختار جوهر خردورزي و    در،   را 11در بهبودگرایی 

  .کند  میجستجو
اجتمـاعی    ، دربـارة  توجـه   قابلهاي   چرخش گرایی،  انسان ةدر دور 

 يابـه معنـ   ، حتـی    سـازگاري اجتمـاعی    شدن، اخالق، تربیـت و    
 هـاي  مسئولیت سیاسی و اجتماعی، و نظر به این وجـوه ظرفیـت       

فیلـسوفان ایـن دوره     .  خورد  می به چشم    بسیاري   فلسفی و هنري    
  به موضوعات بسیار متنـوعی     ؛ بدین معنی که   ،اند  اندیش  گاه جامع 

سـنجی و تـدقیق در موضـوعات          پردازنـد و یـا گـاه بـا نکتـه           می
کوشـند فلـسفه را از احکـام       می  گاه .کنند  می محدودي نظرورزي 

 بـه بهبـودگرایی     ، تا آنجـا کـه     شینی و نیز استعالیی رها سازند     یپ
ــل ــیگ عم ــه راه م ــد رایان ــودگرایی،. برن ــبهب ــات ۀ برپای  مفروض
 .دیـویی پیونـد دارد    جیمز و: اندیشمندانی چوننام گرایانه با  عمل

 در مــورد. جیمــز تعبیــر بهبــودگرایی را اولــین بــار بــه کــار بــرد
امکان تغییر عادات    کید برعمل و  أدیویی از ت    و ز جیم ، بهبودگرایی

 مداوم براي بهبـود     تغییرات ،نظر رورتی  از .اند وکنش انسان گفته  
رها شدن از استعاراتی که مسایل سـنتی معرفـت           :دو محور دارد  

 تـشخیص انتقـادي     ،متافیزیک برآن پایه اسـت و دوم       وشناسی  
  .)6-4( نامد ، می پروژه فلسفه مدرن،آنچه رورتی

  
  روشنگرياخالق از دیدگاه 

ــنگري از  ــدگاه روش ــان ،دی ــام؛آدمی ــی   احک ــاي داوري  ،ارزش   ه
 شهودي ۀبه گون  ،مربوط به وجود خدا را  هایی و گزاره  زیباشناختی

،  ارزشـی   احکـام   از اثبـات    خـرد نظـري  .یابند خرد درمی   از طریق 
از   وجود خـدا، معـاد و امـوري         و یا اثبات     زیباشناختی  هاي  داوري

 یدرون   در وجدان  امور ریشه    این  افتو دری   است  ناتوان  دست  این
  . دارد  آدمیان

اندیـشمندان     مورد توجـه     که   است  از موضوعاتی اخالق و تربیت،    
ت، مونتسکیو، نویسندگان دکار کومنیوس، : مانند،پس از رنسانس  

و هیـوم در  الك  ، جـان نیـوتن ، روسو در فرانـسه ها،   المعارفةدائر
شـوق برآمـده از فیزیـک        که با شـور و      ،انگلیس قرار گرفته است   

شوق برآمده از فیزیک نیـوتنی       درمورد شور و   . آمیزد مینیوتنی در 
ل از  بـه نقــ ،روان متفکـران قـرن هجـدهم در اروپـا     در ذهـن و 

 پاسـخ   یهـای  طبیعـت بـه پرسـش     : انـد   گفتـه  علم تاریخ محققان  
و    مقـصد نهـایی   گرایـی،      انـسان  .پرسـد   دهد که ذهن ما مـی       می

ــشرفت ــده  پی ــایی را در ای ــد  ه ــه :همانن ــی و جامع ــوق طبیع    حق
کنـد تـا اطـالق        مـی    تالش روش،   کند و بدین    جستجو می   مدنی

  . )7(کند  نآراء خود را تبیی  کاربردي  اخالقی و نظري،
  تربیت، و اخالق و     اختیار انسان است     انسان به    و شقاوت    سعادت
خواهـد    تکامل  چند نسل    تجارب   شدن  با جمع    فقط   که  است   هنري
هـا را در      سـعادت    ریشه گرایی  انسان استعالییهاي    نگرش .یافت

 ،از ایـن دیـدگاه    . کنـد   می جستجو  جوهر خرد و خردورزي    ساختار
از آن هم    از طی مرحله مهم متمدن شدن انسان،      همه حتی پس    

 یابند و به عصر اخالقی      می توفیق عبور کرده و به تربیت اخالقی     
 در جامعه آرمانی کنش افـراد، وجـدانی اسـت و بـه       .نهند  می گام

  . افتد  میکمتر نیاز زندان دیوان و
شـوق برآمـده از فیزیـک       بـه دنبـال شـور و       ،روشنگري ةدر دور 

 رواج کامل  له در ذهن و روان این مفروض اساسی       ازجم نیوتنی و 
 گرایـی   انـسان . طبیعت هماهنگ است   عقل با  یابد که ذهن و    می
 حقـوق   :هماننـد   هـایی   را در ایده   بهبودگرایی و   مقصد نهایی    ایده

   تـالش  ، طریـق   کنـد و بـدین      جستجو مـی    مدنی   طبیعی و جامعه  
  .کند   تبیینآراء خود را  کاربردي  کند تا اطالق نظري و می

 اصـالح دینـی و      از انـواع خردگرایـی،    اي   ، گستره تفکر این دوره  
 شـناختی،   نظریـات مبتنـی بـر تکامـل زیـست      ،چنین اخـالق  هم

 مـسئله    هنـري،  تربیتـی، زیباشـناختی و قـوه ذوق،          اصالحی تـا  
و مقـدمات نظریـات انقالبـی و حتـی             حقـوق  سیاست و  اخالق،  

پرسـش کـه انـسان        به این  در پاسخ . گیرد میرا دربر 12پوچگرایی
 پیوسـتار  ).8( آدمی خودپرست ذاتـی اسـت    : بعضی گویند   کیست؟
 انسان دچار گناه ذاتی و ازلـی      «:  هایی چون  دیدگاهاي از    پردامنه

هـا گـرگ نیـستند؛       انسان« ،»انسان گرگ انسان است   « ،»است
هـا   انـسان « ،»متمدن فاسـد  وحشی سالم است و«،  »فقط رقیبند 
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دوره  در،  »لـوح سـفیدند   هـا    انـسان «،  »مزيه خوبند و همکار و   
 :شـود   مـی در روشنگري گفته اما، .خورد  می  به چشم  گرایی  انسان

 دیگـر   و از سـوي      خودپرسـت  به طـور ذاتـی       چه از سویی    انسان«
تواند بر آثار خودپرسـتی چیرگـی     می باشد» طلب  و قانون    عقالنی

شـود    مـی  دامنه و حدود توانایی عقل ترسـیم ،به این ترتیب   .یابد
 نوعی   چه محدود است اما توانایی     گر  فردي انسان    عقلی   توانایی«
  .»رسد به نظر می او نامحدود 

 گرانبـار تـاریخی تمـدن یونـانی و رومـی و            ۀ سـابق  گرایی،  انسان
پژوهی و رویکرد دکارتی و نیوتنی را زیر         فرهنگ مفروضات عصر 

در   انـسان   عنو .قرار داده است   ،بناي نظام اخالقی و معرفتی خود     
،   خواهی  و عدالت    و خالقیت    ابراز نبوغ   ها به    خطرها و بحران   ۀورط
. شـوند   مـی    انـسانند، فراخوانـده      معیارهاي عقالنیـت     جملگی  که

انسان )  عملی  عقل(  و اخالقی    عقلی  در گرو پرورش     فقط   ،سعادت
 هنـري    و تربیـت،    اختیـار اوسـت     او به   و شقاوت    و سعادت    است

 خواهد یافت   تکامل  چند نسل    تجارب   شدن  با جمع    فقط   که  تاس  
)9.(  

توانـد از راه       مـی   کـه،   سعادت که امـري جزئـی اسـت        همچنین،
تـوان بـه درك       فضیلت هم حاصل شود یعنی از راه فضیلت مـی         

 .پـذیر نیـست   البته عکس این موضوع امکان     .سعادت نزدیک شد  
، بع قـوانین طبیعـت    فضیلت تابع قانون کلی اخالق و سعادت تـا        

اي   میان فضیلت و سـعادت رابطـه      ؛کند که   تجربه ثابت می  . است
 اگـر عقـل عملـی       . در کار نیـست    همراهی همیشگی ضروري و   

 پیـشینی و ضـروري   ۀکند که فـضیلت و سـعادت رابطـ      حکم می 
 پس باید وجودي برتر که خود داراي کمـال مطلـق اسـت              ،دارند

  ).10(دت را محقق سازدبتواند تطابق نهایی بین فضیلت و سعا

 برخالف حکماي اسکوالسـتیک،     ، فیلسوف روشنگري  گونه، بدین
 تکلیـف و ایمـان و خیـر         :مبانی چون ،   خودبنیادي انسان  ۀو برپای 

  .گیرد اعال، وجود خداوند و جاودانگی نفس را نتیجه می
دنیاي مدرن   ۀدر اندیش  بنیادي    محوري مانند، روشنگري به   ۀنظری
  :هستندقرار زیر   به در این زمینه، ها چالش. است
. دارد  حـدي   مکانی  لحاظ به  و هم  زمانی  لحاظ به  هم  جهان : نهاده
  حـدود و مرزهـایی      دارد و هـم     آغاز زمانی   هم  جهان  این که    یعنی

 هـم    جهـان  : وانهـاده .  اسـت    نمـوده   را احاطـه    آن   اطراف مکانی

دارد   آغازي  نه.  نامحدود است   نیمکا   لحاظ  به   و هم    زمانی   لحاظ  به  
 . حدود مکانی  محدود به  و نه

  شـود تنهـا عناصـر سـاده     می   یافت   واقع  به  چه  آن   در جهان  : نهاده 
عناصـر    هویـت . آورنـد   تر را به وجود می      عناصر پیچیده   هستند که 

 هـا تـشکیل   از آن  که است  اي از عناصر ساده   تنها برگرفته   پیچیده
در . شـود   نمـی    یافـت   اي  عنصر ساده    در جهان  : وانهاده . است  شده  

بـه وجـود       از عناصـر سـاده       که   یافت   توان  چیز را نمی    هیچ   جهان
 .خود دارد و منحصر به  مستقل  هر چیز هویت. باشد  آمده

ی   اصل : نهاده  از علیـت     خاص   نوع   تنها یک    موجود در طبیعت    علّ
  طبیعـی   هـا از علیـت      پدیـده   همه. وجود دارد   در طبیعت   که  است  

 توان  می   دیگري  ، علیت   طبیعی  علیت   بر اصل   اند و عالوه    برنیامده
تنهـا  :  وانهـاده  . اسـت   شده   ساخته  بر بنیاد اختیار و آزادي      که  یافت  

ی   اصل . و اختیـار وجـود نـدارد        آزادي.  است  طبیعی   علیت   اصل    علّ
ــدادها همــه ــابع روی ــسانی هــستند   یعــیطب  علیــت اصــل  ت ــا ان ی

دارد   اشاره   و اختیارگرایان    جبرگرایان  معروف   جدل  موضوع به   این(
 و  10( ) اسـت    کـرده   خود مـشغول    را به   بزرگ  ها فالسفه   قرن  که
11.(  

متافیزیک را بیان     بنیادي   هاي  گزاره   بنیاد تناقض  ؛  کوشیدکه  کانت
در    کـه   در بیـرون،     را نه   تناقضات این  ۀ   ریش ؛ داد که   نشان  وي. کند

در    ،کانـت . باید جستجو کرد     بشري   اندیشه و خرد و    ساختار ذهن 
هـر    اثبات  یا در جهت  علیه  که هایی و برهان   دالیل   تشریح  ابتدا به 

  همـه ؛ داد کـه  و نشان  گردید پرداخت می  ها ارائه گزاره  از این   یک
 امعنـ   بـدین    نامـستقیم . تندهس   نامستقیم   دالیلی   شده   اقامه   دالیل  
در . شـود   رد مـی     آن  هـا نقـیض     از گـزاره    هر یک    اثبات   براي ؛ که  

 تـوان   مـی    آن  را بـا نقـیض      هر گزاره    کهآن  به   ، با توجه   صورت  این
هـا    گـزاره   از زوج   هـر یـک      اثبـات   بـه   توان  می   تناوب  کرد، به   نفی  

 .)12 و 10(  پرداخت

 تعـالی فکـري،    سرچـشمه گرایی،  سانان استعالیی   ۀشاخبه ظاهر،   
. یابد  می13 نوگرایی و اندیشیدن ةترقی و بهبود را در شیو   اخالقی،
 تلقـی   اي مرحلـه   فرایند سه  از یک  اي  را نتیجه    معرفتی ، هر گزاره 

 از ابـزار     با استفاده   جهان   دریافت   به   آدمی : اول  ۀ  مرحل در. کند  می  
  امور محـسوس  .  است   فهم    مرحله : دوم  مرحله. شود  می  نائل   حسی

 تبـدیل   مفـاهیمی   بـه   و زمـان     مکان   :، یعنی   صور فاهمه    در قالب 
سـاختار    ،بنـابراین . را دارنـد   تجربی  شناسایی  قابلیت   شوند که   می  
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 مفـاهیمی   صـورت   به  امور محسوس   که  است  شکلی  به  آدمی  ذهنی
در . رسد می  تجربی  ایی شناسۀمرحل و به  درآمده  تجربی  با محتوي   

  گـذر کنـد و بـه    فهـم   لـۀ کوشـد تـا از مرح     مـی  خرد  : سوم ۀمرحل
  و تمامیـت     کلیـت    خـرد در جـستجوي    . راه یابـد    تجربه  فراسوي
را تـا حـد        فهـم   ة  از قـو     برآمـده    جزیـی    کند تا مفاهیم    می   تالش

ی  دهد و حکمی     توسعه  نامشروط  در ایـن  . هـا بـار کنـد       بـر آن    کلّ
هــستند،   پیــشین  کــه  ذهنــی  مقــوالت  براســاس   ذهــن،ینــدفرا 

 ،از نگـاه اسـتعالیی    . گـردد   می   بخشیدن   و تمامیت    کلیت  به  موفق
 ).12(خرد است به  در گذر از فهمها،   تعارضا وه  تناقضۀریش

ی   ایـده   شـود یـک   مـی   ساخته  خرد از مفاهیم  توسط  که مفهوم کلّ
ـ   را به    کلّ   نخرد بخواهد ای     که  هنگامی.  است    عینـی    امـري   ۀ  منزل
 امور ۀتجرب. شود کند دچار خطا می تلقی  موضوع  عنوان دریابد و به    

ی  ممکن  حس  از راه  ، نه است ها شده آن  خلق  به  خرد موفق  که  کلّ
 درصـدد برآیـد تـا ایـدة         اگر آدمی    ،بنابراین.  خیال   از راه    نه   است  
  ، تنـاقض  ببخـشد   را مفهـوم    خشد و آن  بب  از خرد را عینیت      برآمده  

  . آید وجود می به
  ها فقط موضوع مورد بحث اخـالق       ها و مراحل ارتباط انسان      الیه

   محل ، به بعد  گرایی  انسان از دوره     نیز، خود   اخالق   و بحث    نیست
  اصیل  غایتی   انسان را که گرایی،  انسان. بوده است    تازه   اي  مناقشه

،   انـسان    خودبنیـادي . داند  می خود بنیاد /ود  خ  خودي  به  و فرجامی 
 ، گـسترة    گرایـی و ترقـی     ، پیـشرفت    مستقل   بر ارادة   مبتنی   اخالق

 محـل      بشر، مـسائل    و حقوق   ، فردیت   و دموکراسی    ، توسعه   دولت  
تجربـی بـودن     بـا نفـی   گـاه  .اند هاي جدید بوده    ها و تعارض    نزاع  

لزوم قطعی تکلیف     باور به    و  » خرد عملی «،    اخالقی   اصول  و قضایا
 اخالقـی   عنوان دیدگاه   به ،  آزادي  به   اخالقی متکی    و قانون    آزادانه

 به امکان طـرح اصـولی کارآمـد،         گرایی،  انسان. مطرح شده است  
، نهادهـا و    ی و جمع  يفرد،   در سطح خرد و کالن     ،جامع و فراگیر  

بــراي . هـا و جنبـه نظـري و عملـی اخـالق قایـل اسـت        تمـدن 
،  همیـشه نـو شـونده      ۀ؛ تجرب براي بهبودگرایی  ترقی، ؛يرروشنگ

 . موضوع کانونی است

 توصـیف سـیر   ،عملـی اخـالق   نظـري و هاي  قلمرو ها و در حوزه 
تکوینی، ساختاري و کارکردي آنها و نیز ترسـیم بعـضی شـرایط            

 بـه طـور   .تربیت اسـت   و  موضوع اساسی تاریخ اندیشه    ،تجویزي
  را بـه امـور واقعـی،       و کـنش   ،ها  فرهنگ را به حوزة ارزش     رایج،

 فرهنـگ، اخـالق و تربیـت بـا     ۀتحقـق رابطـ  . داننـد   مرتبط مـی  
، یادگیري متفکرانه به    جادر این . شود  یادگیري متفکرانه، احراز می   

 ة و زنـد  نمـاد پـویش اخالقـی، فرهنگـی        تن،عنوان؛ جرئت داشـ   
، بنـابراین .  منظـور شـده اسـت      ،هماهنگی بین کنش و فرهنـگ     

ها و هم  شی در شناخت دامنۀ حوزة ارزش هم تال  کنش فرهنگی، 
 پـویشِ یـادگیري   . بیانگر توان تأثیرگذاري در امور واقعـی اسـت        

  .دناي داللت دار و کنش فرهنگی بر عقالنیت مفاهمه متفکرانه
بـر     عـالوه  ،نظـر روشـنگري    ترین صـاحب   کانت در مقام شاخص   

آدمیـان در     اجتمـاعی زنـدگی  ةحـوز   و مـشکالت  ، مـسائل   فلسفه
آراء و    ، بـا مطالعـه      البتـه . قـرار داد     توجـه   را طـرف    ي ممکن دنیا

 روشـنی   و به   خوبی  به  ، اجتماعی زندگی ةدر حوز    کانت  هاي  اندیشه
خـرد و    در بـاب  وي  حـد آراء فلـسفی    تـا چـه     که  دریافت   توان  می  

نقــد   :یعنــی  وي  دو اثـر گرانبهــاي  در  ، کــه و اخــالق  خـردورزي 
 هـاي    در اندیـشه   ،انـد   یافتـه    سـامان   عملیرد  و نقد خ    خردنظري

و   شـالوده   ؛ادعا کرد که     توان  می. اند  شده   مؤثر واقع    وي   اجتماعی  
دو   در ایـن   اجتمـاعی  زندگی ۀدر زمین    آراء وي   تمامی   بنیاد اصلی 

 مفـاهیمی    نقـد و حکـم ازجملـه         مفهوم. اثر ارزشمند حضور دارد   
  گـشایی    گره  شاید و  وتحلیل  جزیهت  در جهت    از آن     کانت ؛ که  است  

  کانـت   و توجـه     عالقـه .  اسـت    گرفته  بهره    آدمی زندگی  از مسائل 
شد   سبب نوگرایی   به   انتقال   دوران   هاي  و رنج    مشکالت   مسائل  به

 واقـع   و تحلیل   مورد تجزیه   تیز و هوشمندانه     امور زیر نگاه    تا این 
معمـاي   از  گـشایی   و گـره    نیـافت    بـه   رهگذر کانـت    از این . شود  

ابعاد قلمـرو     ترین  از مهم    اي  پاره. آید  برمی    آدمیان زندگی  ناگشوده
ــدگی ــاعیزن ــردي   اجتم ــان و ف ــه  آدمی ــورد توج ــت م ــرار   کان ق

و  تناسب و ارتباطی که این دیدگاه با زنـدگی بـشر         ). 13(گیرد  می
  :قلمرو حیات اجتماعی و فردي دارد به شرح زیر است

  .گیرنـد  مـی    ها سرچـشمه     نابرابري  موارد از  از      بسیاري درها،    بدي
  دیگـر ایـن      از سـوي   ،امـا .  هاسـت   آن   تحمـل  بـه ناچـار   نیـز   بشر  

بـشر      اجتمـاعی  زندگی  که  هاست  خوبی  ها خود خاستگاه    نابرابري
  اصلی   دو چهره     آدمی زندگی  براي  . پذیر نیست   ها امکان   آن   بدون
ـ   برشمرد، یکی   توان  می  علیـت    از اصـل     کـه    وي   طبیعـی  دگیزن

با    آمیخته   او که     فرهنگی زندگی  کند و دیگري   می   پیروي   طبیعی  
در سـتیز بـا        آدمـی  زندگیاز    دو چهره   این.  و اختیار است    آزادي

انـدرکار   دست  که  زمانی  ساز درست   انسان فرهنگ . یکدیگر هستند 
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 یـا در نتیجـه       نـاتوانی    یا از فرط     است   امر نوینی    یا اختراع   کشف
هـا   انسان  در میان برابري  عدم. ماند کار خود باز می  ، از اتمام  مرگ  

 خـرد از پـذیرش همگـانی و همیــشگی    ، امـا .اسـت   زدودنـی  نـا 
هـا را مـساوي و حتـی فاقـد      نابرابري اکراه دارد و گـویی انـسان      

 .شمارد ها می تفاوت

 وجود مربی   مستلزم   بیتو تر    و تعلیم   فرهنگی  دستاوردهاي  انتقال
خـود   از طرفـی .  و استاد است   نیازمند مربی     انسان ،رو  از این .  است  

دیگر هـستند و       خود نیازمند استادي     نوبه  انسانند و به     استادان   آن
بـا  . هـستند    بدي  خود در معرض    طبیعی  هاي  وجود نقص   دلیل  به

 کند؟ باید پیروي  کسی از چه  آدمی  وصف  این

شـود و   مـی   از او سـاخته     اجتمـاع    کـه   فرد است    این   طرف    یک از
 همگـانی   شـاهد خـوبی   هـا    انسانباید از فرد صادر شود تا          خوبی

رو   و اگـر جامعـه      اسـت    دیگر فرد متـأثر از جمـع         از طرف . باشند 
 همگـان   راه  سازد و بـه   فرد را از خود متأثر می     ،نهد   بدي   سوي  به

 .خواهد برد 

خـود     خودي  به   و فرجامی    اصیل    غایتی ؛ که  باور است   ر این ب   انسان
هـاي    نـام   دهـد کـه     می   تاریخ رخ    فرایند خود در امتداد      این.  است

  .آزادي و ترقی است ،نوگرایی  دیگر آن
  

  غایت  سعادت واخالق  به  تازه  نگاه
  تـاریخ   در طـی    آیا آدمیان : هست  اساسی  چند پرسش   مسیر    در این   

 ؛ مـشهود اسـت     چـه انـد؟ آن    زادي و ترقی رهسپار بـوده      آ به سوي 
در اخـالق      پیشرفت  نه  است  مدنی  هاي  نهادها و سازمان     پیشرفت

  . اخالقی  و قانون 
آثـار   در،   نژاد انـسان     تاریخی زندگیاز     و یا تفسیري      تبیین ۀمسئل

متفاوتی از  هاي     این مسئله خوانش   .)14(فلسفی مطرح شده است   
و   و طبیعـت   آزادي  میـان  ۀ رابطـ   تبیـین  .کـشد   میرا پیش  غایت
از    بخـشی  ، آدمیـان   گونـاگون    هـاي   جنبـه    میـان   ۀ  در رابطـ    تعمق
 نژاد انـسانی   و پیشرفت ترقی  روند تاریخی  بررسی  ها براي  تالش

و   طبیعـی   علیـت    براسـاس  ،  آدمی زندگی  تاریخ   تبیین.  است  بوده  
آراء  و  تـاریخ   ۀ فلـسف ۀعرضـ  درآمـد از پیش   بخشی  ،آدمی   آزادي

  .   استانهاجتماعی خوشبینانه انسانگرای
تربیت بدون کوشش و آگاهی از غایت هستی     دیدگاهی،  چنین   از

 ،انـسان .  خود غایت است نه ابـزار ،انسان. شود  انسان محقق نمی  

 ،مدرن  اندیشیدنة ترقی و بهبود را در شیو      اخالقی، تعالی فکري، 
چنـان  ،  اخـالق . یابـد  انه، می  و خودمختار  انهنقاد انسانی، مستقل، 

 تربیـت  .پرارج است که نباید به سطح انضباط و تأدیب فرود آیـد          
 ؛ مــدنیت، ســوم؛تأدیـب ،  دوم؛ فرهنــگ،اول: چهـار مرحلــه دارد 

 فرد فقـط    ؛منظور از تهذیب این است که     .  تهذیب اخالق  ،چهارم
 مـورد   مقاصد نیک آنهایی هـستند کـه      . به مقاصد نیک بیندیشد   

   ).15 و 13(  جزو اهداف هر فرد باشد،تأیید همگان، در عین حال
ارادي، غیـرارادي، سـنّتی،       کُـنش   بر صور گوناگون     انسان  آگاهی

 یرفتار آدمـ  هاي    تواند شیوه   و می    گیرد  می و ایمانی تعلق    عقالنی
   ).10( کند نزدیکرا به موضوع شناخت قابل اتکا 

ممکن   از راه اخالق ، آدمی شدن    انسان و   درست  داوري   ،هک درحالی
اراده  .اسـت    و انتخـاب     استوار بر اختیار، اراده     اخالقی  فعل. است

 از  ،بنـابراین . القی است که خود بنیاد نهاده اسـت       تابع قوانین اخ  
کند پس مختـار و آزاد و خودبنیـاد اسـت از ایـن                خود تبعیت می  

حاکمیـت اراده اصـل     به معنـی    دیدگاه، قبول حاکمیت اراده خدا،      
  . اعالي اخالق انسان است

هنـر  . سـازد   است که تربیت را تمام و کامـل مـی          تربیت اخالقی 
اي بـراي   و وسـیله براي آراسته شدن انسان به فرهنگ اي    وسیله

 ). 8(  استهمدلی و پیوند اجتماعی

برنامـه    .شـود  مـی   تلقـی   اي و برنامـه     واجد طـرح   ،  طبیعت تمامی
بشر    نوع   اندرکار هدایت   دست  آدمیان   قلمرو آزادي  طبیعت فراتر از  

 آدمیــان  کــه اوســت  و از نگــاه  خداونــدي  تنهــا از جایگــاه.  اسـت 
را    انـسانی    و آزادي    طبیعـت   غایت  ۀ  دو مقول   میان   توانند آشتی   می  

.  یافـت   تـوان  و غایـت را مـی    مقصد نهایی  در جهان  .)18(دریابند
 نیـست    چیزي   آدمیان  پیشرفت.  است   دفر  به  معطوف   مقصد نهایی 

  مقصود غایی. نوع بشر  یا فرهنگ مقصد نهایی تدریجی جز تحقق 

 آدمیـان   خـرد عملـی    اصـل   کـه   است  نیک  برترین  از نظر کانت

 ). 16(است 

  همانند جامعه    هایی  را در ایده    و پیشرفت     مقصد نهایی  ةاید   ،کانت
و خـرد     و خـرد نظـري    کنـد      می وجستج  آن  تحقق   و لوازم   مدنی
 آمیز بـا یکـدیگر و شـکوفایی         مسالمت  مناسبات  سوي  بهرا    عملی

  اصـل    سـه وي ).17(دهـد  مـی   سوق  ان، آدمیۀنهفت  هاي توانایی 

. شـمارد  برمی  مدنی  دولت  یک  نظري  بنیادهاي  عنوان پیشین را به
  :هستندزیر   شرح اصول به  این
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 14آزادي  از حـق   انسان  نوع  عنوان به   تماعاز اعضاء اج     هر یک  - 1
  .برخوردارند

 دیگـر افـراد      بـا  تـابع   یـک    عنـوان   به   از افراد اجتماع      هر یک  - 2
  .رندبراب  اجتماع

ز  اشـهروند    یک همانندالمنافع از افراد کشور مشترك  هر یک - 3
  .)17(ندا افراد دیگر مستقل

  
   ها در حقوق و اخالق تربیت براي حل تعارض

  براساس   جمهوري   نظام .خواهد بود   ها، جمهوري   دولت  مدنی  نظام
 اعضاء اجتماع   تمامی   براي  ، آزادي   نخست: شود  می   اداره   اصل  سه

 قـانون   یـک    از افـراد بـه      هریـک    تعلـق   دوم،. ها  انسان  عنوان  به  
افراد با     قانونی   و سوم، برابري  کشور    یک   تابعین   عنوان  به   كمشتر  

  . شهروندان  عنوان دیگر بهیک
اي اسـت کـه دو مـشکل نظـم      منظور از نظام جمهـوري جامعـه     

  .)17(تعارض احتمالی را حل کرده باشد اجتماعی و فردیت و
در   رواقـی مآبانـه وي       وطنـی   جهان   نگرش  به،     کانت ۀاندیش  این

 را در چهارچوب    آدمیان   حقوق   وي  .گرددبازمیبشر     حقوق  عرصه
از . بینـد    محـدود نمـی    ...و     ، مـذهبی    ، نـژادي    جغرافیایی  مرزهاي  

گرایـی   تکلیـف بلکـه،    نیـست     هـدف  گرایی   نتیجه ،یدیدگاه کانت 
ۀ  مقدمـ ، حـق   جـاي  به  تأکید بر سعادت  . )18( هدف است  مقصد و 

 تاکید ، آنتعداد تربیت و نیاز به اس؛بر باید جااین.  است  خودکامگی 
  ،جمهـوري   در نظام  .تعارض افتد م پس پیشرفت نباید با حق    . کرد
 جامعه  در کنار یکدیگر استحکام  ،و قدرت  ، آزادي  قانون:ۀمؤلف سه

 جاودانـۀ   اصـل   ، قـانون .سازند فراهم میرا    عدالت   تحقق  ۀو زمین 
و    نیازمند آزادي    از آن    و پاسداري    تحقق   که   است   مدنی  حکومت  

از   تولیـد مفـاهیمی       کانـت  روشنگري و آراء     از نتایج .  است  قدرت
  .  ها است ناسازه تمایز فهم از خرد و: قبیل

  
   یاخالق از دیدگاه بهبودگرای

ــه؛  ــل اســت ک ــشتر مای ــودگرایی بی ــدگاه اســتعالییبهب و   از دی
در . نامد فاصله گیـرد     ه آن را متافیزیک می    ساختارهاي پیشینی ک  

 انـسان ؛  بهبودگرایان برآنند که   . مهم است  ،15بهبودگرایی، تجربه 
در . بــه بهبــود گرایــد توانــد از آنچــه هــست بهتــر شــود و مــی

 تجربـه  روم، زیربناي     گرانبار تاریخی یونان و    پیشینۀبهبودگرایی  

به معناي قـدمایی    اخالق، اخالق فضیلت    . است نه نظام اخالقی   
نی بــه معنــاي و امیــد ایــن جهــا، بلکــه، اخــالق آزادي نیــست
 حفـظ و گـسترش آزادي       و گرایی مبتنی بر تربیـت منفـی        انسان

 امیدوارانه بـه مـسایل      ،بهبودگرایی مانند روشنگري  . منفی، است 
هـاي   در ایـن دیـدگاه، شـیوه   .پـردازد   مهم در جهانِ ممکـن مـی      

 اخالق هـم     و مکاتب اهمیت یکسان ندارند    تاملی در  استنتاجی و 
مـستقل   عقل عملی و نظام عقالنی پیشینی و استعال و بر اساس 

ــه ــه ، از تجرب ــم ب ــاه و ه ــه گ ــاي تکی ــی و    معن ــستند تجرب م
دهـد   گرایی در خأل رخ نمی    بهبود. دارند موضوعیت   ،پراگماتیستی

حکم بخشی از  شاید، برخالف پیش فرض بهبودگرایی، در  و علم 
 . شود خنثی تلقی نمی تجربه، به معنی وسیع

 دترمینیـسم  بـا گـذر از فاتالیـسم و         و با فرض انسجام فرهنگـی    
ر انتظار یا در تعامل براي بهبود در جامعـه،          مختلفی د  برخورداران

مقاصدي از نـوع بهبـودگرایی    ها و  هدف .کنش و اندرکنش دارند   
 ، داشـت کـه  خواهنـد عمیق  نافذ و  وسیع، درصورتی تاثیر پایدار ،   

برخوردار را سـاده،     دوم یعنی مردم     ۀدست افراد تاثیر گذار با    ۀرابط
 از رهگـذر   نـه چگوعقـل،   . ، انگاشته نـشود   کسویهی و   ک خطی ی

و برخــورداران خردجمعــی در کنــار دیگــر  کــنش روشــنفکران و
جامعه «د تا   یاب  می  براي ترقی تحول    به عقالنیت  خودآگاهی آنان 

تـر  از جبرگرایـی فرا  تبـدیل شـود و  »خودجامعه بر   « به   »در خود 
  .رود

 ۀهاي رقیب و مخـالف کـه رابطـ          در موضوع بهبود باید از نظریه     
  را سیاستگذاري و آموزش   بهبود و  و و فرهنگ و جامعه از یک س     

.  یـاد کـرد    ،کننـد   بینی مـی     توصیف، تبیین و پیش    ،از سوي دیگر  
ــار  ؛ اینجاســت کــه دیگــر عقالنیــت کــنش روشــنفکران در کن

کند و عمل تواند فقر الگوي فن ساالرانه را ترمیم    می برخورداران
 رشـد و    موانع کیفی وکمـی در      از متفکرانه که در مسیري مارپیچ    

. بـاز نمایانـد   را کند حرکت می، رفت در شرایط مدرنیته متاخر    پیش
، کند کهآنجا که این خودسر شدن یا بازتولید به صورتی عمل می 

، سیاسـتگذاري   بعد پویـایی فرهنـگ ناهمـسویی مخـرب دارد         با  
  .تواند براي بهبود مداخله کند می

 هـا  موریتأ، م فلسفه با معیارهاي جدیدي از اعتبار    ،در قرن بیستم  
ــالت و ــا رس ــت ،ه ــه رو اس ــث . رو ب ــستمیک و   بح ــرات اپی تغیی
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 همـه در    ،بهبودگرایان ها و  از نظر پراگماتیست    گزینههاي    دیدگاه
  .  گیرند  میجاي، تجربه فراینديِ سازه

ــروه ــراي اخــالق دو گ ــدیمی گ ــان ق ــان کلبی ــم ا و رواقی ــروز ه   م
 خـالق ا   ؛ معتقدند که   برخی .شوند  می   دیده   مختلفی   هاي صورت  به

.  اسـت   دین  محصول؛    دیگر معتقدند که   برخی و    است  دین   برپایه  
 ،نـدارد    اسـتحکامی  و   پایـه   اخالق: گویند  می  از کالمیون   بسیاري

 اخـالق و فرهنـگ برپایـه        ۀرابطـ . شود  بر دین   مبتنی   مگر اینکه 
  .میزان و درجه جبرگرایی قابل بحث است

 دي از اخـالق اسـت کـه       یکی از نتایج بهبودگرایی، فهمی فراینـ      
 را از فـضیلت     ، آن  آن ةبـار گـو در  و  دامنه و امکان تجربه و گفـت      

سـازد و بـه فراینـد         مـی  تکلیف متحـول    انتولوژیک و  ،استعالیی
. کنــد  مــی نزدیــک،البتــه مخــاطرات آن عمــل و امیــد و آزادي،

 مخاطراتی که علمـاي علـوم انـسانی و محـیط زیـست هـشدار              
اخالق، و  تفکر،، عقل: امور، و ازجمله  اینکه  فرایند یعنی .دهند می

 : چنین فرآیندي شامل.اسم هستند نه   ئله و حل آن، فعل  بروز مس 
بـا تحـول در    .بنـدي شـده   عناصر بسته   نه  متفکرانه است    عملیات
 اندیشه بـه  نیز تفسیري، شناسی فلسفی و رویکرد تحلیلی و  روش
. نامنـد   مـی  رسد که آن را انقالب فلسفی قـرن بیـستم           می جایی

ـ    تحلیل را داراي مهـم     نظران، برخی صاحب   ۀثیر برفلـسف أتـرین ت
  ).18(دانند   میقرن بیستم

اي  ژه اخالق حرفه  وی  به  تکرار تاکید بر اخالق و     ؛جاست که  در این 
  تــوجهی ویــژه، بــه ســبب اعتبــار اجتمــاعی دانــشمندان،علمــی

ر دم شـود و هـ     می بار اضافی، با فشار ساختاري ترکیب     ). 19( طلبد می
توانـائی حـل مـسأله و       مستلزم   بروز مداوم مسئله ،   . آفریند  می مسئله

 عمل موجه عملـی اسـت کـه از فقـر اخالقـی            .  است تفکر مولد 
هـاي    به راه حـل    و اکتفا  زدگی سندروم مصرف  بر و پیراسته باشد 

  . غلبه کند و از آنها فراتر رود،موجود

 
  :فراگیر و نهادمند  رضامنديۀمبادل نظام
انسان و اخـالق هـر      ؛  این است که  ۀ، خود بنیادي انسان،     مفروض

 اخالقی شدن هم ساده است هم       ، و این فرایند   ،  هستند فرایند     دو
، ی بـدون میـانج   را و لـذت   درك   نظـر کـه؛     از این       ساده .پیچیده

 کنـد و نیـاز      مـی ایجـاد   احساس ارجمنـدي و خـود ارزشـمندي،         
این فرایند     ، مخاطب   فرهنگ  یک   یا درونیان    اهالی   همه  که  نیست

بـا    فرایند اخالقی شدن پندارها را درگیر سـازد،           هرگاه ، اما. باشند
 .کنـد  سـر و کـار پیــــدا مـی          بـشري   اساسـی    مسایل پیچیده و  

گرایان، ها و وجود   رمانتیک ها، ها براي ناتورالیست  ، بعد مسایلی که 
هـاي   ربـه نزد بهبودگرایان کیفیت تج  . تلقی شد  ،کانونی بنیادي و 
  .اهمیت یافت، زندگی

ــالق  ــودگرایی، اخ ــدگاه بهب ــورت  از دی ــایی  ص ــی  نه از   و ظریف
  بـر ارزش   هر روز چیزي  ، بشریت قرون  طی   که  است   ییها تجربه

  بلکـه در   خـأل،  بهبـودگرایی نـه در       . اسـت   افزوده   آن   و کارآمدي 
ـ   فشار. افتد    می تعاملی خالقانه اتفاق    و عمیـق    يثیرأساختاري ت

هاي غیر رسـمی را هـم        حوزه جو اجتماعی و   گاه پنهانی دارد که   
 ابهام در     سبب ،ها ناکارآمد برخی حوزه     ساختارهاي. گیرد  می در بر 

سبک  ها بر آن. می شوند   وز روابط آزاردهنده  حل مساله و بر    فهم و 
ستعالیی نیستند و کمتر    ا،   اما زندگی و فضاي اجتماعی اثر دارند،     

امنـی،    تزلـزل اخالقـی، احـساس نـا        :چـون ئلی  مسا. اند اعتقادي
 نتایج کـارکرد    ... وفردایی و درماندگی قانون گریزي       احساس بی 

 ،  درسـت   یکی از نتایج بهبودگرایی، فهم    . ها هستند   ناموزون حوزه 
  .نیازهاي جامعه است  عمیق، پویا و چند جانبۀ

فقـر    نگرانـی نـسبت بـه       . جهان امروز نگران فقر اخالقی اسـت      
 یکـی از نتـایج      . و هم رهـایی مطلـق اسـت        ، هم تکلیف    قیاخال

گـو  و  بهبودگرایی، فهمی از اخالق است که دامنه و امکان گفـت          
 امیـد و    آزادي، ۀتکلیف به منطق    فضیلت و  ۀ آن را از منطق    ةباردر

سـاختارهاي پـس از   . کنـد    البته مخاطرات آن نزدیک می     عمل و 
  اسـت   شـده      واقع  هایی مورد انتقاد مکتب    طور اساسی   بهمدرنیته،  

نبـال  د  کنند، یعنـی؛ مکـاتبی کـه بـه           رد می  را  خطی  رشد تک   که
 جنبۀ عمـومی    از این دیدگاه،   .و جهانی دیگر هستند   17آرمان شهر 

اگر چنین  .اند عاطفی یافته-ابزاري را در تقابل با جنبۀ خصوصی 
از درون به تجربه      دیگر زندگی، ۀگران عرص  تجربه شود بازیگر و  

  . رسند شایند اوج و خودشکوفایی نمیخو
اي کـه   تجربه.  فرهنگی شباهت دارد   ۀآرمان بهبودگرایی به تجرب   

 معنایی تلقی شود که در باورها،     باتواند شبکه     می از لحاظ درونی،  
 و از جنبه بیرونی قرار داردها  طرح واره حافظۀ فردي و  ناخودآگاه،

   .ابدی  میتعهدها استقرار در انتظارات، امیدها و
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  گیري نتیجه
 تـازه    اي  مناقـشه     محل ، به بعد  گرایی  انساناز دوره   ،    اخالق  بحث

  و فرجـامی     اصـیل    انـسان را غـایتی    گرایـی،     انـسان . بوده اسـت    
 ، اخـالق    انـسان     خودبنیـادي  .دانـد   خود بنیـاد مـی    /خود    خودي  هب
هــا و  نــزاع  محــل...گرایــی و  ، پیــشرفت مــستقل  بــر ارادة مبتنــی 

گرایی به امکـان طـرح اصـولی           انسان .اند  هاي جدید بوده    ضتعار
، ی و جمعـ ي فـرد  ،در سطح خرد و کـالن     کارآمد، جامع و فراگیر     

. ري و عملـی اخـالق قایـل اسـت         ها و جنبه نظـ      نهادها و تمدن  
 را  تجربـه همیـشه نـو شـونده        ، و بهبـودگرایی   ترقی ،يروشنگر

 .دنجوی می

گـاه متنـاقض      هایی  ر ایده را د   و پیشرفت     نهایی هدف گرایی  انسان
 و  مـدنی     خرد، پیشرفت نامتناهی، صور گونـاگون جامعـه        :همانند

ل مهـم در    یبهبودگرایی به مـسا   . کند  جو می و  جست ،بستر آزادي 
ـ  هاي اسـتنتاجی و    شیوه وپردازد    جهانِ ممکن می   ملی اهمیـت   أت

عقـل  ،  نظام عقالنی پیشینی  ،   استعال ؛ هم براساس   اخالق، .دارند
مـستند   تقل از تجربه و هم بـه معنـاي تکیـه گـاه و          مس عملی و 

   .تجربی و پراگماتیستی موضوعیت دارند
 برخـی متغیرهـا از جملـه         میـراث  تمـامی  ؛کوشد  می بهبودگرایی

 مهمی براي درك مـشترکی بـه نـام          یدر سازه مفهوم    را اخالق
، بـه ویـژه در     منطقـه آشـتی باورهـا      اما این  .سازد مستقرتجربه،  
در بهبـودگرایی   . سـت دیرینه، دشـواریاب ا    بار و گرانهاي    فرهنگ

 به معناي قدمایی مطـرح نیـست        نظام اخالقی و اخالق فضیلت،    
حفـظ و گـسترش      و ، اخالق آزادي گـاه همانتربیـت منفـی        بلکه

  و روشـنگري عقـل عملـی و   گرایـی  انسان در. استآزادي منفی   
 فرافرهنگـی قـرار    جایگـاه جهـانی و     استعالیی در  خرد خود بنیاد  

برآمده از  هاي    و طرح واره  ها   اما بهبودگرایی به فرهنگ   . گیرند می
جـوي آزمـون مـداوم    و آنان هم نظر دارد و در جـست    هاي    تجربه

. تجربه رشد، خود آگاهی، جامعه مـدنی و تفکـر مـستدل، اسـت             
خشونت و تعـارض،       همان نقد روشنگري را بر ریشه      ییبهبودگرا

  . بیند  میینی روشنگري هم واردب بر خود جهان
تواند    تحت شرایطی می   ،ساختارها تعامل درونی و برونی انسان و     

نیرومندي در دنیاي ممکـن تبـدیل     ةبه باور اخالقی امیدوار کنند    
: باعـث شـود    آن و خـود تنظیمـی    ند کـه سـاختار ارزشـیابی        شو

 کـه ارتبـاط آنـان بـا        ها با این ادراك محیطی زندگی کنند       انسان

مهم است و نقش کم اهمیـت هـم         دیگران و ماورا     جهان، خود،
  .وجود ندارد

  
  نامه واژه

 Ethics .1 اخالق

 Humanism .2 گرایی انسان

 Scholastic .3 دوران اسکوالستیک

 Reformation .4 دوران اصالح مذهبی

 Stoicism .5 رویکرد رواقی

 wisdom .6 خرد

 Enlightenment .7 گري روشن

 Copernican Revolution .8 اتقالب کپرنیکی 

 Deism .9 دئیسم

 Theism .10 تئیسم

 Transcendental .11 نگرش استعالیی

 Meliorism .12 بهبودگرایی

 Nihilism .13 گرایی پوچ

 Modernism .14 نوگرایی

  Freedom .15 آزادي

  Experience .16 تجربه

  Utopia .17 آرمان شهر
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