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 چکیده

، بررسی و نقادی مفهومی جدید در عرصه پژوهشهدف اصلی این 
می با مفهو . در سالهای اخیربه نام سواد اخالقی استتربیت اخالقی 

مطرح شده و متناظر با آن رویکردی در تربیت « سواد اخالقی»نام 
اخالقی شکل گرفته که تالش دارد با تعریف اخالق در قالب مفهوم 

نوشتار حاضر در نظر دارد تا با سواد، آن را به مدرسه بازگرداند. 
ها و نی این ترکیب، برخی زوایا، افقتحلیل منطقی و نیز تحلیل زبا

تحلیل منطقی این ترکیب های پیش روی آن را نشان دهد. چالش
هایی چون دهد که در این ترکیب، مؤلفهمفهومی نشان می

، هایی چون قاعدهمؤلفه نینشهمصالحیت، دانش و اکتساب باید 
رسمی -ارزش و کنش انسانی باشند. از سوی دیگر، تحلیل زبان فنی

این حوزه نشان از حضور سه مؤلفه حساسیت اخالقی، استدالل 
های سازنده آن دارد. ورزی اخالقی و تخیل اخالقی در مقام مؤلفه

درنهایت، ارزیابی این دو نوع تحلیل در کنار الزامات عاملیت 
دهد. این هایی را پیش روی این رویکرد قرار میانسانی، چالش

رایی در تفسیر از اخالق در قالب اند از: کاهش گها عبارتچالش
های مفهومی مفاهیم زیرساز سواد اخالقی، همپوشی سواد، تعارض

مفهومی عناصر زیرساز سواد اخالقی و تردید در کفایت سواد 
 اخالقی برای تحقق انسان اخالقی.

 های کلیدی:واژه
 اخالق، سواد، حساسیت اخالقی، استدالل، تخیل اخالقی، عاملیت 

Abstract 

The aim of this paper is examining and criticizing a 

new concept in moral education named moral literacy. 

Recent years, moral literacy approach attempts to 

redefine morality in the framework of literacy and via 

that, return moral education to the school. Logical-

conceptual analysis of “moral literacy” indicated us 

some constructive elements of this combination like 

competency, knowledge, acquisition, rule, value and 

human action. On the other hand, formal- technical 

language analysis of it reveals three conceptual 

elements in moral literacy named: moral sensitivity, 

moral reasoning and moral imagination. This two kind 

of analysis, encounters us with conceptual challenges. 

These challenges are 1) reductionism in interpreting 

morality to literacy, 2) conceptual contradictions in 

moral literacy, 3) conceptual; overlapping of 

constructive elements, and 4) doubt insufficiency of 

moral literacy for actualization moral human. 
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Morality, Reasoning, imagination, agency, action, 
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 مقدمه

اعث ب ییر به شمار نیامده است. این امررقابل تغیامری مفروض و غ گاههیچان آموزدانشرشد اخالقی 

د برای متقاع هاخانوادهشده تا همواره مربیان به دنبال راهی برای ارتقای این رشد باشند. دغدغه و تالش 

با  اریرفتخوشان و ساختن فرزندانشان نسبت به ارزشمندی صداقت، مالحظه و توجه نسبت به دیگر

از سوی دیگر، اهمیت  والدین است. هامروز هایدغدغهاطرافیان، نشانی از جایگاه تربیت اخالقی در 

ر، اخی هایمهر و مومآموزشی در  هایحرکتعلمی و فناورانه در سطح جهان باعث شده تا برخی  هایرقابت

ش متناوب و پای هایآزمونان قرار دهند و با طرح آموزدانشنقطه تمرکز خود را بر ارتقای علمی و فناورانه 

هماهنگ موجود  هایآزموناستانداردسازی و  هایجریانهای مستمر، مدارس را به این سمت هدایت کنند. 

از  اینمونه 2«پیش به سوی برترین»زمان بوش و نیز امتداد آن در پروژه « 1عقب نماند ایبچههیچ »در قانون 

در سطح آمریکاست. قانون نخست در زمان جرج دبلیوبوش به تصویب رسید و قانون دوم در  هاحرکتاین 

زمان باراک اوباما در دوره وزارت دون کان بر آموزش و پرورش به اجرا درآمد. مطالعات اجتماعی و علوم 

(. ;Hunt, 2008 Renner, 2009) اندشده راندهملی به حاشیه  هایحرکتانسانی به صورت فزاینده با این 

، است. از جمله در ایران فراوانیا ضمنی  آشکارنیز به صورت  نظیر این حرکت در دیگر کشورهای جهان

معطوف به تربیت اخالقی و اجتماعی را حداقل  هایدغدغه، بسیاری از هادانشگاهدغدغه برای آزمون ورودی 

. درونی بودن (Rezakhanloo and Roohipoor, 2013) در یک سوم از دوران مدرسه به حاشیه رانده است

اخالقی در قالب  هایارزشو استانداردها باعث شده تا  هاآزمونتعهدات اخالقی و تن ندادن این تعهدات به 

 قرار نگیرند و بدین ترتیب از نقطه اساسی تمرکز مدارس نیز بیرون افتند. هاآزموناین 

اخالقی، عامل دیگری برای خروج  هایارزشوخیم در حیطه  گرایینسبیتافزون بر این، رشد 

. ظهور ه استشدتربیت اخالقی از مدرسه و سپرده شدن آن به خانواده و دیگر نهادهای غیررسمی تربیتی 

نشانگر تالش برای برکنار داشتن مدرسه از ورود جدی به بحث  هاارزش سازیشفافرویکردهایی چون 

اخالقی بوده است. این دو عامل  هایارزشموجود بر سر  هایاختالفآن در  تنساخ یردرگتربیت اخالقی و 

، اندک اندک آنجا کهتا  اندکردهتربیت اخالقی در مدرسه عمل  نمودن رنگکمقدرتمند، هر دو به نفع 

                                                 
1. No Child Left Behind  و پس از مالحظه ی نتایج ضعیف دانش آموزان آمریکایی در آزمون های  2001این قانون در سال

از نقاط مورد تأکید در این قانون، ارزشیابی های سراسری و تالش برای استانداردسازی نظام تیمز به تصویب کنگره آمریکا رسید. 

 آموزش به ویژه در درسهای ریاضی و علوم بود.  

2 .Rice to the Top  .قانونی که در زمان باراک اوباما در مورد جهت گیری استاندارد محور در آموزش تصویب شد 
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تربیت اخالقی از مدارس رخت بربسته و به امری شخصی و خانوادگی تبدیل شده است. از سوی دیگر، در 

جوامع  یرگدامناخالقی  هایبحرانبه تدریج نمایان شده و  اخالق نشینیحاشیهاخیر، نتایج این  هایو موممهر 

 .اندشدهروز به روز افزون 

 ; Tuana, 2007در این میان، رویکرد سواد اخالقی، با هدف بازگرداندن تربیت اخالقی به مدرسه )

Herman, 2007 قرارگیری دوباره آن در  هایزمینهتا با بازتعریف اخالق در قالب سواد،  کندمی(، تالش

، این روینازااخالقی را به درون کالس راه دهد.  هایبحثرا فراهم سازد و  ایمدرسه هایفعالیتمتن 

 فردنحصربهمو نظری، طرحی  به شمار آورد که از نظر فلسفی نوینی رویکرد نظری کامالً تواننمیرویکرد را 

 بندیورتصتربیتی آن جستجو نمود.  بندیصورتبلکه بیشتر نوآوری آن را باید در نحوه  ،ارائه کرده باشد

که آن را از امری شخصی و غیرقابل آموزش و رقابت به امری آموزشی،  ایگونهبهاخالق  هایمؤلفه

ن مدرسه جا داشته باشد. ادامه ای دیگر ایهمؤلفهو قابل رقابت تبدیل سازد که در کنار  گیریاندازهقابل

 نوشتار به معرفی و نقد این رویکرد، اختصاص یافته است. 

 Bagheri,  Sajadieh andرسمی  ) -تحلیل زبان فنی و روش تحلیل مفهومی با دو مطالعهاین 

Tavassoli, 2010 ) سواد »یب ترک، نخستورت یافته است. ، نقد این مفهوم از منظر عاملیت انسانی صسپسو

 مفهومی هایتعارضو در ادامه،  شودمیرسمی تحلیل  -مفهومی و زبان فنی -از دو منظر منطقی «اخالقی

. عالوه بر این، منظر عاملیت نیز موضع دیگری است که گیردمیاین دو مجموعه مورد بحث قرار  بیننمایان 

 .  کندمی ییدتأنقدها را پشتیبانی و 

 

 زیرساز  هایمؤلفهسواد اخالقی: 

ه چشم متناظر با این رویکرد ب هاینوشتهدو اندیشمند بیش از دیگران در  هاینظریهاز منظر فلسفی، 

سواد  پردازیمفهوم»با عنوان  ایمقالهدر  2توآنانسی و نا «سواد اخالقی»کتاب  در 1. باربارا هرمانخوردمی
تالش کردند تا منظومه مفهومی این رویکرد را سامان بخشند. در این میان،  2007در سال  «اخالقی

تالش  نخست ،است. در ادامه ترویژهو  تراختصاصی، توآنا اثرو  ترکلیو  ترپردامنههرمان،  پردازیمفهوم

  -وآناتدیدگاه  –مقوم آن هایمؤلفه، به سپستا تحلیلی مفهومی از این عبارت صورت پذیرد و  شودمی

 پرداخته شود. 

 

                                                 
1  .  Herman, B. 

2  .  Tuana, N. 
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 «سواد اخالقی»تحلیل مفهوم 

ترکیبی از واژه اخالق و سواد دانست. از این منظر، باید  توانمیرا  «سواد اخالقی»در نگاه نخست، 

 . واکاوی این نقشکنندمیدر این ترکیب مفهومی چه نقشی ایفا  هاواژهمشخص نمود که هر یک از این 

ش توان واکنش و خوان»را  «سواد اخالقی» اواز سواد اخالقی صورت پذیرد.  د با بررسی تعریف هرمانتوانمی

. بر این اساس، قرارگیری واژه سواد در کنار داندمی( Herman, 2007« )اساسی جهان اخالقی هایمؤلفه

 گر سوادهاانواع دی مانندتوانشی که  ؛کنش اخالقی را به نوعی توانش وابسته سازد بدین معناست کهاخالق 

شد توانش ها د نشان از قابلیت رتوانمیدر این ترکیب « سواد»واژه  کارگیریبه ،اب است. بنابرایناکتس قابل

مورد جداگانه پیش نیاز رفتار اخالقی باشد. در ادامه، دو مفهوم سواد و اخالق به صورت  هایمهارتو 

 روشن شود. « سواد اخالقی»لی عبارت ک هایگیریجهتتا برخی  گیردمیبررسی قرار 

 

 تحلیل مفهوم سواد

 و توانش هامهارتکه در پیوند است. این اکتساب بیانگر آن است  1با مفهوم اکتسابمفهوم سواد 

وند. خودی در انسان ایجاد شه و در فرایند رشد خود بزیستی طور ه های متناظر با سواد، اموری نیستند که ب

فارغ از  ایویژهولوژیک و ناشی از رشد آنهاست که در بازه زمانی یبرای نمونه، راه رفتن کودکان، امری فیز

رشدی ویژه،  هایزمینه. در مقابل، سواد خواندن، در عین نیاز به دهدمیدر هر حال رخ و آموزش و تالش 

و آموزش است. هرمان  بر این باور است که  ریزیبرنامهمساوی آنها نیست و عالوه بر آنها، نیازمند تالش و 

 ز هستامری فراتر از بروندادهای زندگی اجتماعی نی بلکه واد نه تنها متمایز از رشد فیزیکی و طبیعی است،س

(Herman, 2007) .امری متفاوت از رشد فیزیکی دانست  توانمی، صحبت کردن کودکان را به طور نمونه

منی سواد با یادگیری ض کهدرحالی. دهدمیدر بستر زندگی اجتماعی و در حالتی ضمنی رخ  حالدرعینکه 

قق آن باید برای تح ،. بنابراینشودمیطور کامل محقق نه و قرار گرفتن صرف در بستر زندگی اجتماعی ب

 فرایندی وابسته به فرهنگ»را  سوادآموزیکرد. هرمان،  دهیسامانشده و خودآگاه را  ریزیبرنامهفرایندی 

مفهومی سواد به تفصیل  هایمؤلفه شودمی. در ادامه، تالش (Herman, 2007, P. 313) داندمی «و قصدمندانه

 بیان شوند.

باشد. مفهوم صالحیت، نوعی  2مفهوم دیگر مستتر در مفهوم سواد، مفهوم صالحیت رسدمیبه نظر 

از  ارزشیابی هایروشانواع  از طریقکه باید  سازدمیاز سطح قابل قبول و ضروری را در یادگیری مطرح 

                                                 
1. Acquisition 

2 .competency 
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 دتواننمیت اکتساب صالحی ،فرد را باسواد تلقی نمود. از سوی دیگر توانمی، . سپساطمینان یافت تحقق آن

 .هستندآموزش و یادگیری، امری تدریجی و فرایندی  هایصورتو فوری باشد و چون سایر  1امری آنی

رمان د بود. تعریف هبودن آن خواه گامبهگاممفهومی سواد، فرایندی بودن و  هایمؤلفهیکی دیگر از  لذا،

هوم در مف توانمی. عالوه بر این، مفهوم دیگری که ورزدمی یدتأکاز سواد نیز بر همین فرایندی بودن 

 ماًلزوکه اشاره به توانمندی فرد دارد،  است. مفهوم توانش یا قابلیت 2صالحیت بازشناخت، مفهوم توانش

آینده  دارد که دربودن  هو نهفته ت بر نوعی بالقوبلکه دالل ،مصرح نیست کامالًامری به ظهور رسیده و 

هفتگی یافت، مفهوم ن توانمی، مفهوم دیگری که در مفهوم صالحیت بر این اساسرسد. بد به ظهور توانمی

 است.    3و بالقوگی

 ایویژههومی مف هایداللتسواد امری اکتسابی است. اکتسابی بودن سواد نیز  ،که بیان شد گونههمان

را برای آن همراه خواهد داشت. نخستین مؤلفه مهم در اکتساب، قصدمندی و خودآگاهی است. اکتساب 

، تصمیم آگاهانه فرد و تالش روازاینتصمیم فرد و تالش برای به دست آوردن آن است.  نیازمند هر چیز

حلیل بر این ت یدیتأیبرای اکتساب، امری ضروری است. وجود قصدمندی در تعریف هرمان نیز  اومجدانه 

اکتساب  کهیهنگامیکی دیگر از مفاهیم زیرساز مفهوم اکتساب، مفهوم قابلیت رقابت است.  ،است. همچنین

مفهوم  ذا،. لباشد، سطوح مختلفی از اکتساب قابل تصور خواهد بود پذیرامکانامری برای افراد مختلف 

یرند و بتوان مختلفی قرار گ هایرتبهاین اکتساب در  رقابت و مسابقه در اینجا قابل طرح است. اینکه افراد در

 نمود، برآمده از مفهوم اکتساب خواهد بود.  بندیردهآنها را  هارتبهبر اساس این 

عالوه بر این، واژه سواد که ناظر به نوعی فهم است بر نوعی محتوای دانشی داللت خواهد داشت. 

پای  کههنگامی ورزدمی یدتأک، بر این نکته رز و هرست استاین تحلیل مفهوم که وام گرفته از تحلیل پیت

 ,Peters and Hirst) نیز غیرقابل اجتناب خواهد بود ، بحث از محتوای دانشی و نظریآیدمی فهم به میان

اید مکانیکی بسنده کرد و ب هایمهارتبه  فقط تواننمیبحث از سواد مطرح است،  هر جا. بنابراین، (1980

محتوای دانشی، عنصر مفهومی دیگری است که مقوم مفهوم  ،محتواهای دانشی را نیز در نظر گرفت. بنابراین

 . رودمیسواد به شمار 

مفهومی مقوم سواد اخالقی را برای ما  هایمؤلفهد توانمیدر نگاهی کلی، تحلیل مفهومی سواد 

بارت و این ع کنندمیایفای نقشی ویژه  «سواد اخالقی»مقوم در عبارت  هایمؤلفهز این روشن سازد. هر یک ا

                                                 
1 .immediate 
2. capability 

3 .potentionality 
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گفت مفهوم سواد دارای سه جزء مفهومی  توانمی  ،. در مجموعکنندمیرا به سمت و سویی خاص هدایت 

مفهوم اکتساب خود با سه مؤلفه قصد مندی، قابلیت رقابت و تدریج و  .باشدمیاکتساب، صالحیت و فهم 

مفهوم  .اندطرح، این سه مفهوم به عنوان اجزای مفهومی مقوم مفهوم سواد قابل روازاینفرایند مرتبط است. 

دو جزء  ،با سه مفهوم سطح قابل انتظار، قابلیت رقابت و نهفتگی مرتبط است. بنابراین نیز صالحیت و توانش

مفهوم فهم  ،سرانجام. شوندمی ضافهسواد اسطح قابل انتظار و نهفتگی نیز به مجموعه مفاهیم سازنده مفهوم 

. این مفهوم با خویشتن، محتوای دانشی را به منظومه سواد شودمیبه عنوان مفهومی محوری در سواد مطرح 

 قابل طرح خواهد بود. ( نشان داده شده است،1چنانکه در شکل )تحلیل مفهوم سواد  بر این اساس،. افزایدمی

 

 
 اجزای مفهومی سواد :1شکل 

 

 تحلیل مفهوم اخالق

مختلف با درنظر ، مفهوم اخالق است. رویکردهای اخالقی «سواد اخالقی»جزء دیگر مطرح در 

اجزای  ،اختالف باوجوداین. اندکردهمختلفی از آن ارائه  هایتعریف برای اخالق،معانی متفاوت گرفتن 

 .باشندمیقابل طرح  ،رویکردهای مختلف گیریموضعجدا که  نددر مفهوم اخالق مستتر ایویژهمفهومی 

زیرا  ؛. بدون قاعده یا ارزش، اخالق معنادار نخواهد بوداستقاعده یا ارزش  ،نخستین جزء مفهومی اخالق

که بر اساس قاعده یا ارزشی ویژه انجام شود. نسبیت یا اطالق این ارزش و  شودمیه امری اخالقی شمرد

 . دانکردهمتعددی درباره آن اتخاذ  هایگیریجهتقاعده، مقوله دیگری است که رویکردهای مختلف، 

 سواد

 فهم

 صالحیت

 اکتساب

 دانش

قابل  سطح

 نهفتگی انتظار 
ریجتد  

قصدمند
قابلیت ی 

 رقابت
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مفهوم دیگر مطرح در بحث اخالق، کنش انسانی است. اخالق بدون در نظر گرفتن انسان و 

 هر جاو  شودیم. بنابراین، این فعل انسانی است که متصف به اخالقی بودن یا نبودن معناستبی هایشکنش

. حسن فعلی در اخالق ترکیبی از جزء مفهومی آیدمیمیان  به، پای کنش انسانی رودمیسخن از اخالق 

مختلف به کنش انسانی و نحوه تبیین آن،  هایدیدگاهقاعده با کنش انسانی خواهد بود. نوع نگرش 

ی از دریچه کنش انسان کههنگامی، طور نمونهبه . کندمیرا در تبیین آنها از کنش اخالقی ایجاد  هاییتفاوت

وجد آن در م هایشرط، شودمیو در این قالب نگریسته  شودمی فرو کاستهرفتارگرایی به رفتاری شرطی 

قرار  نظرمورددر فرایند کنش  اوو گاهی که قصدمندی انسان و تصمیم  دشونمیتربیت اخالقی برجسته 

ائل یکی از مس او، رابطه کنش انسانی با لذا. شوندمیاز منظر اخالقی مهم تلقی  او هایانتخاب، گیردمی

ظر انسانی از همین من هایکنشمفهومی ذیل این مفهوم است. بحث از نهادینگی اخالق و صفات اخالقی در 

. این محیط دشونمیاست. سوی دیگر کنش انسانی، آثاری است که در محیط پیرامونی ایجاد  جوییپیبل قا

اعم از محیط انسانی یا غیرانسانی است. آثار عمل و سنجش کنش از منظر آن نیز یکی دیگر از اجزای کنش 

 د در بحث اخالق مطرح باشد. توانمیانسانی است که 

طقی آن من -پیرامون آن، تحلیل مفهومی هایبحثمفهوم اخالق و  گیگستردباید توجه داشت که 

 هایمؤلفهمختلف، یافتن  هایدیدگاهمورد بحث در  هایمؤلفهزیرا تنوع  ؛سازدمیرا با دشواری مواجه 

، مرور ادبیات مطرح در سواد اخالقی، کفایت این تحلیل را حالدرعین. سازدمیمحوری را با چالش مواجه 

( نشان داده شده است، به هم 2چنانکه در شکل )اخالق سازنده  هایمؤلفه بدین ترتیب،. 1دهدمینشان 

 .شوندمیمربوط 

 
 شمایی از تحلیل مفاهیم مطرح در اخالق :2شکل 

                                                 
 که بخش بعد را تشکیل می دهد، صورت گرفته است. « سواد اخالقی»این مرور در تحلیل زبانی مفهوم . 1

 رابطه شناختی

 اخالق

 قاعده یا ارزش

 کنش انسانی

 اثر کنش بر محیط

رابطه انسان با کنش 

 محیط انسانی محیط غیرانسانی

 رابطه عاطفی

سوولیتیمرابطه   
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 مفهوم سواد اخالقی

واد اساسی س هایگیریجهتد توانمیمفهومی اخالق  هایمؤلفهمفهومی سواد با  هایمؤلفهترکیب 

مفهومی اخالق محتوای این تربیت اخالقی و بیشتر  هایمؤلفهاخالقی را نشان دهد. در این میان، بیشتر 

یه تربیت اول هایضرورتنیز از  هامؤلفه. برخی از سازندمیسواد ساختار تربیت اخالقی را مشخص  هایمؤلفه

دنک و شوچر، اکتسابی بودن سواد اخالقی نشان  به عقیده. کنندمیاخالقی و ورود آن به مدرسه بحث 

در محیط  یابندهرشد  هایمهارتطبیعی موجود در افراد یا  هایمهارتکه محتوای آن از جنس  دهدمی

 Zdeneckکه باید با تالش و روش درست آموخته شوند ) هستند ویژه هاییمهارتبلکه  ،اجتماعی نیستند

and Schochour, 2007)ی ریاض هایمهارتانند . بر این اساس، توانش های پیش نیاز رفتار اخالقی درست م

آنها  ان را نسبت بهآموزدانشکه باید در طول زمان و با توجه ویژه به تقویت آنها پرداخت و  اموری هستند

بر ورود اخالق به مدرسه و لزوم  یدتأکحساس نمود. در واقع، استفاده از واژه سواد در سواد اخالقی نوعی 

نوعی قابلیت  در سواد به داشتن برنامه برای تقویت آن است. از سوی دیگر، مفهوم توانش یا صالحیت مستتر

مل پیش از ع ایمرحلهنهفته اشاره دارد که هنوز زمان ظهور آن نرسیده است. بر این اساس، سواد اخالقی به 

 انتومی. این مرحله را دهدمیآن را مورد بحث و بررسی قرار  بر مؤثر هایمؤلفهو  شودمیاخالقی معطوف 

ت کل اخالقی هستند. ماهی گیریتصمیمسواد اخالقی معطوف به  هایمؤلفهمرحله تصمیم دانست. بیشتر 

اخالقی باعث شده تا مفهومی از اخالق در مفهوم سواد اخالقی، مطرح شود که حالتی  گیریتصمیمگرایانه 

 هباوجودآنکشناختی خالصه کرد. این امر،  هایجنبهدر  فقطآن را  تواننمی، روازاینکل گرایانه دارد. 

 ید کهد ی نیز هست که باید در عملهایچالشقطه مثبتی برای سواد اخالقی به شمار رود، آبستن د نتوانمی

، گیریتصمیمزیرا ورود عناصر غیرشناختی ناظر به  ؛مواجهه سواد اخالقی با آنها چگونه خواهد بود

 . نهدمیسواد به نمایش  یریپذمشاهدهرا با مفهوم  اییهاول هایتعارض

تساب . مفهوم رقابت و مسابقه در اکدهدمیدیگری پیوند  سواد اخالقی آن را با مفهوماکتسابی بودن 

 ،یریگاندازهقابلامری آموزشی  به مثابهاین مفهوم را  توانمیند. به همین دلیل در مفهوم سواد اخالقی مستتر

، ایمدرسهبه امری  مفهوم سواد اخالقی که آن را هاییتقابل. یکی از تلقی نمود یرپذمشاهدهرقابت و 

، هایتابلقتا این مفهوم بتواند همپای سایر  شودمیو باعث  کندمیو مشاهده و رقابتی تبدیل  یریگاندازهقابل

ن بحثی آ هایچالش. البته بحث از توفیق این پیوند مفهومی و استوارد مدرسه و کالس درس شود، رقابت 

همچنین گره خوردن مفهوم سواد اخالقی با فهم و دانش  .گیردمیمورد توجه قرار  ادامهاست که در  گسترده

 ، سواد حسابفناوریاز جمله سواد  مبا سایر نیازهای انسان قرن و بیست و یک طرازهماخالقی، اخالق را 

نیازی اجتماعی و اساسی که حتی مدرسه  ؛کندمیبرای زندگی فرض کردن، سواد علمی و سواد خواندن 
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نبه گفت در این دیدگاه از ج توانمی، روازایند از وظیفه پرداختن به آن سر باز زند. تواننمیسکوالر نیز 

دارای ارزش  و و همین منظر است که آن را از امری واال شودمیتماعی به اخالق و ضرورت آن پرداخته جا

زندگی  ی، رضایت از. فضای بحث سواد اخالقسازدمیغایی به امری زمینی و مورد نیاز زندگی انسان تبدیل 

فرایندی بودن آموزش سواد اخالقی  رب نیز فردی و جمعی و توان مدیریت مناسب آن است. مفهوم تدریج

 . کندمیو فرایندی تصور  گامبهگام ایبرنامهو آن را  کندمی یدتأک

از  رسدمیظر به نمفهومی اخالق نیز از ابعاد مختلف بر ترکیب سواد اخالقی تاثیرگذارند.  هایمؤلفه

 داشتهجایگاهی محوری در سواد اخالقی  بایستمی مفهوم قاعده و ارزش به عنوان رکن اخالق، سویک

سه وجه اکتشافی، ارزیابی و بازتعریفی در سواد اخالقی  دارای هاارزش باشد. چنانکه اشاره خواهد شد،

بر تعریف  ایویژهسازنده اخالق، اثرات  مؤلفهاز سوی دیگر، در نظر گرفتن کنش انسانی به عنوان  .باشندمی

فی شناختی و عاط هایجنبهنوعی نگاه کل گرایانه و دربردارنده  اینکه. از جمله داشتسواد اخالقی خواهد 

اخالقی بودن  قرار دادن مفهوم سواد اخالقی با محور ،در سواد اخالقی دیده خواهد شد. همچنین

 ،ان نهادینه کند. بنابراینآموزدانشای مورد نیاز برای این مهم را در تالش دارد تا توانش ه گیریتصمیم

 .ندرومیسی سواد اخالقی به شمار از جمله عناصر اسا این توانش ها سازینهادینهی جهت تمرین هایجنبه

 تجزیه و تحلیل آثار احتمالی عمل در محتوای سواد اخالقی، بحثی پررنگ خواهد بود. مالحظه این آثار در

جایگاه  قمربوط به سواد اخال هایبحثدر  بایستمی به طور طبیعی، روازایناست و  یرگذارتأثاتخاذ تصمیم 

 د. نداشته باش ایویژه

 

 «سواد اخالقی»تحلیل زبانی 

، فهم آن رودمیکار ه فنی در زبان تربیت اخالقی ب ایواژهواژه سواد اخالقی در مقام  ،ازآنجاکه

ربوط به م هایتعریف. در این نوع تحلیل، الزم است کاربردها و استرسمی آن  -فنی نیازمند تحلیل زبان

د. جوان بودن مفهوم سواد شوارائه  آنمفهومی از  اینقشه، سرانجاممورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و آن 

ر عمومی ظمعنایی آن نوعی اشتراک ن هایمؤلفهتعریف و  در خصوصاخالقی و فنی بودن آن باعث شده تا 

 وجود داشته باشد و دامنه بررسی چندان وسعت نیابد. 

تربیتی  هایمتن بیشترتبیین شد و در  توآنامعنایی سواد اخالقی نخستین بار توسط نانسی  هایمؤلفه

 ایمقالهدر  2012در سال  1ارچوب نظری بحث مبنا قرار گرفتند. ساگناکهبه عنوان چ هامؤلفهمتناظر، همین 

                                                 
1  .  Sagnak 
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سواد اخالقی در آثار سایر  هایمؤلفههرمان از سواد اخالقی و نیز واکاوی  و توآناتعریف با مقایسه 

که البته برخی از آنها از وجاهت الزم  نمودهوارد  توآنااندیشمندان فلسفه اخالق، نقدهایی را به تعریف 

  . یردگمیمورد بحث قرار  توآنامعنایی سواد اخالقی از منظر  هایمؤلفهبرخوردار نیستند. در این بخش، 

 هایارتمهشامل سه بعد اساسی حساسیت اخالقی،  توانمیمعتقد است مفهوم سواد اخالقی را  توآنا

 ورزدیم یدتأک نکتهبر این  ، اوباوجوداین(. Tuana, 2007) استدالل ورزی اخالقی و تخیل اخالقی دانست

گرند متقابل بر یکدی اثراتدارای  هامؤلفهرا در مقام اموری مجزا به شمار آورد. همه این  هامؤلفهکه نباید این 

حضور  که،با توجه به اینرفتار اخالقی را شکل دهند.  سرانجامشوند و  یکدیگرند منجر به تقویت توانمیو 

قی باید ی از متولیان سواد اخال، نظام تعلیم و تربیت نیز در مقام یکاندالزمهمه آنها برای تحقق سواد اخالقی 

 به همه این ابعاد بپردازد. 

 

 حساسیت اخالقی

اخالقی در امور است  هایدغدغهداشتن عالئق و  و حساسیت اخالقی به معنای فهم اخالقی

(Weaver and Morse, 2006بر این اساس، فرد باید بتواند درست و غلط را از یکدیگر تمایز دهد .)،  دغدغه

این تشخیص را نیز در درون خود داشته باشد و در مورد آن فکر کند یا با دیگران به بحث و گفتگو پردازد 

(Ersoy and Gundogmus, 2003) . ،؛ضروری است ایمؤلفهحساسیت اخالقی برای اتخاذ تصمیم اخالقی 

خود را از نظر اخالقی نخواهد  تصمیم زیرا چنانچه فرد، دغدغه درست و غلط اخالقی نداشته باشد، اساساً

 نیازمند، حساسیت اخالقی را 1کند. واکر دهیسامانسنجید که در مرحله بعد آن را مطابق با معیارهای اخالقی 

ن ، ساختیریپذنقشتفسیر موقعیت، شناخت عوامل و معانی ضمنی اخالقی مرتبط با آن، همدردی و 

هیجانی  هایواکنشو  هاادا رکخیالی از منظرهای مختلف در مورد موقعیت و شناخت فرد از  هایداستان

 :شودمی(. حساسیت اخالقی خود شامل سه عامل مهم Walker, 2002) داندمیخویش 

 توان تشخیص اینکه موقعیتی اخالقی هست یا خیر : 2اکتشاف اخالقی -1

  اخالقی موقعیت اخالقیانسیل هشیاری نسبت به پت: 3پتانسیل اخالقی -2

 اخالقی مطرح در موقعیت اخالقی  هایارزشتوان بازتعریف : 4هاارزشتعیین  -3

برای آنکه فرد در که برای یادگیری آنها باید تمرین کرد.  اندپیچیدههمه این توانش ها اموری 

                                                 
1. Walker 

2. ethics spotting 
3. moral intensity 

4. determining values 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 1394، پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال                   نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد                    پژوهش   98

 ثرند. مؤ هایتوانمندهر یک از این پیش روی خویش از نظر اخالقی تصمیم درستی بگیرد،  هایموقعیت
 

 :برای  ،اخالقی دارد یا خیر هایجنبهتوانایی فهم این مطلب که آیا موقعیتی ویژه  اکتشاف اخالقی

با  ان ممکن استآموزدانشبرخوردار است. بسیاری از  ایویژهاز اهمیت  و کنش اخالقی گیریتصمیم

 آنها بتوانند ابعاد اخالقی یک نظر گرفتننظری اخالقی مختلفی آشنا باشند و با در  هایچهارچوب

سائل ا میک موقعیت ب کهاینبه تشخیص خود قادر  ، اما هنوزموقعیت خاص را مورد بررسی قرار دهند

این توانمندی، فرد ممکن است نه تنها در  نداشتندر صورت  اخالقی مرتبط هست یا خیر، نباشند.

اخالقی اشتباه کند، بلکه کار خود را تنها یک انتخاب شخصی به شمار آورد.  هایموقعیتتشخیص 

ر کند. کد در مورد قضاوت دیگران ناظر بر اخالقی بودن یا نبودن یک موقعیت فتواننمیفرد  ،همچنین

ناظر به حساسیت نسبت به آغشتگی یک موقعیت به موارد اخالقی است.  بنابراین، اکتشاف اخالقی

ابعاد اخالقی موقعیت خویش و تصمیم خود در  دربارهد توانمیاین حساسیت ایجاد شد، فرد  کههنگامی

 آن بیندیشد و در مرحله بعد نسبت به ابن ابعاد از خویش تعهد نشان دهد. 

 ،اندیشید که حساسیت اخالقی امری از پیش موجود و ارثی است گونهاینویور و موس نباید  عقیدهبه 

 ,Weaver and Morse) مکرر و آموزش به موقع است هایتمرینآن در گرو بلکه رشد و پرورش 

ی غیراخالق هایکنشدارد.  بسیاری از  نظیربیدر اعمال اخالقی نقشی  مؤلفه، این حالدرعین(. 2006

قی عدم حساسیت آنها نسبت به ابعاد اخال درنتیجهفردی یا اجتماعی در  نهادینه نشدن این عامل در افراد و 

نمونه، دانلود غیرمجاز یک آهنگ از اینترنت بیش از آنکه به تعهد افراد  ه طوران ریشه دارد. بهایشکنش

ار را انجام ک که این ایجامعهفرد یا  ،مربوط است. در واقع آن ندانستنوابسته باشد، به اخالقی دانستن یا 

. به سخن دیگر، از نگاه این کندمیامری غیراخالقی محسوب ن ،موارد آن را از اساس بیشتر، در دهدمی

افراد، دانلود کردن از اینترنت، امری بیرون از حوزه اخالق است که در مورد آن الزم نیست اخالقی 

 کند بودن حساسیت اخالقی در نسل جدید، تقلب کردن برای ،کرد.  نمونه دیگر کنترلبودن یا نبودن را 

ن کمتر تقلب را امری واقع در حیطه اخالق به شمار اآموزدانشدریافت نمرات خوب است. امروزه، 

 . اندیشندنمیآن نیز  نادرستیدرستی یا  درباره. بر این اساس، آورندمی

 :پس از کشف اخالقی بودن موقعیت، نوبت به ارزیابی میزان اخالقی بودن یا اهمیت  پتانسیل اخالقی

ر است. توجه به پتانسیل اخالقی مهارتی مهم د . این ارزیابی به پتانسیل اخالق مشهوررسدمیاخالقی آن 

که  دهدمیبه معلم خویش قول  آموزیدانشاخالقی رقیب است. فرض کنید،  هایموقعیتبرخورد با 

به همشاگردی خود کمک کند تا امتحان پیش رو را به خوبی پشت سر گذارد. بعد از ترک کالس 
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تا با او حرف بزند. او  کندمیو از او خواهش  گیردمیتماس  اوبا  آموزدانشتوسط معلم، دوست 

سر  بر آموزدانشاز یکدیگر جدا شوند.  خواهندمیکه در وضعیت بدی است و پدر و مادرش  گویدمی

آیا باید قولش به معلم را فراموش کند یا به دوست  که او باید تصمیم بگیرد .گیردمیدو راهی قرار 

د توانمیالقی آنها اخ یلپتانس، توجه به هاموقعیتد پیچیده بودن این نیازمند به کمکش نه بگوید؟ با وجو

 النه در آنها باشد. ئومس گیریتصمیمکلید مهمی در 

 ، آنها را برای انجام وظایفهاموقعیتاخالقی قابلیت ان در سبک سنگین کردن آموزدانشکمک به 

 دآورمیدر این مورد کدهای اخالقی مطرح در مهندسی را مثال  توآنا. سازدمیخویش نیز آماده  ایحرفه

(Tuana, 2007ًبرای نمونه، کدهای اخالقی مهندسی دارای دو قاعده اساسی است که معموال .)  با

ماد بودن نیرویی قابل اعت»و  «همگان یشآساتوجه به امینت، سالمت و »: گیرندمییکدیگر در تضاد قرار 

شخص ماست که پاسخ افراد را  متفاوت این موارد اخالقیِ قابلیت، اوقات. در بیشتر «برای کارفرما

 رفتن سرمایه عمومی به خاطر سوء مدیریت . موقعیتی را در نظر بگیرید که مهندسی متوجه هدرسازدمی

ر گله را مطرح نکند. ائبه منظور جلوگیری از تنش اجتماعی این مس خواهدیماو و کارفرما از  شودمی

 یرأ بر اساسو  انگاردیمله را جزئی ئله در سطح پایینی باشد، او این مسئخالقی این مسقابلیت ا

را از نظر اخالقی درست ارزیابی خواهد کرد. در مقابل، اگر نتیجه  کار یناو  نمودهکارفرمایش عمل 

ه ممکن جدی است ک ایمسئلهله باالست و ئاخالقی این مس قابلیتارزیابی اخالقی مهندس آن باشد که 

له را ئتا این مس کندمیو تالش  انگاردمیاست به افراد جامعه ضربه جدی وارد کند، کد دوم را نادیده 

 .کندمیاین تالش خود را از نظر اخالقی درست ارزیابی  اوافشا کند. 

مر با میزان ااخالقی یک موقعیت امری بسیار پیچیده است که با عوامل زیادی پیوند دارد. این  قابلیت

با  ،خطری که تخلف اخالقی در پی دارد یا در مقابل با نفع مترتب بر آن مرتبط خواهد شد. همچنین

در اخالقی در ارتباط است. عامل دوم، به ویژه  هایگیریتصمیممحوری فرد یا جامعه در  هایارزش

 هایستفادهادر مورد کشتن حیوان برای  هابودائی، نظر طور نمونهه . بشودمیسته جبر یچند فرهنگ جوامع

و  هاارزشه لئغذایی، با نظر مسیحیان پروتستان متفاوت است. اینجاست که حساسیت اخالقی با مس

 . خوردمیبازتعریف آنها در موقعیت پیوند 

  له ئاخالقی مرتبط است، با مس قابلیتگفت حساسیت اخالقی که خود با  توانمی :هاارزشبازتعریف

خالقی ا قابلیتالنه، فرد طی ارزیابی ئوزیرا هنگام اتخاذ تصمیمی مس ؛است یدهتندرهمنیز  هاارزش

به دست  هاگروهمیان افراد و اساسی اخالقی  هایتفاوتنسبت به  تریعمیقموجود باید درک  هایگزینه
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نظر  یا از تفاوت ستندمسائل هاخالقی  قابلیتیا ناشی از تفاوت دیدگاه در مورد  هاتفاوتآورد. این 

. برخورداری از این توانش، آیدمیبه میان  هاارزش. اینجاست که پای گیرندمی نشأت هاارزش درباره

 اختالف نظراتشان گفتگو کنند.  منشأتا درباره  سازدمیافراد را قادر 

 

 استدالل ورزی اخالقی
اخالقی، استدالل ورزی اخالقی نیز امری الزم است. اهمیت استدالل ورزی اخالقی  گیریتصمیمبرای 

کل رشد اخالقی را به موازات توان  ،پیاژه مانندست که اندیشمندانی تا آنجا از حیات اخالقی مندیبهرهدر 

اهانه وری آگ. پیاژه استدالل اخالقی را فرایند دااندکردهاستدالل ورزی اخالقی و قضاوت اخالقی ترسیم 

مختلف  هایآزمایش( و تالش دارد تا با Piaget, 1932) کندمیانسان تعریف  هایکنشبدی  درباره خوب یا

امل سه ش کمدست، استدالل اخالقی خود توآناسطح رشد اخالقی افراد را تعیین نماید. از نظر  ،از طریق آن

 :شودمیمؤلفه 

 نظری اخالقی متفاوت هایچارچوبفهم  -1

 دخیل در موقعیت اخالقی  هایواقعیتتوان تشخیص و ارزیابی اعتبار  -2

 . (Tuana, 2007) مرتبط با موقعیت اخالقی هایارزشتوان تشخیص و ارزیابی  -3

 هایچهارچوبمعطوف به استدالل ورزی اخالقی شامل  هایمهارتگفت  توانمی ،طورکلیبه

 . شودمی هاارزشو ارزیابی  هاواقعیتاخالقی، ارزیابی 

  در  مختلف مطرح هایدیدگاهبا رجوع به فلسفه اخالق تالش دارد  توآنااخالقی:  هایچهارچوبفهم

نظری اخالقی  هایچهارچوبچهارگانه ابعاد ، اوقالب چهارگانه سامان بخشد. به باور یک آن را در 

، اخالق معطوف 4یا مبتنی بر وظیفه 3، تفکر هستی زدایی شده2یا نتیجه گرایی 1سودگرایی از: اندعبارت

 نیاز افهم جزئیات و نقاط قوت و ضعف هر یک  .(2007Tuana ,) 6و اخالق مراقبت  5به فضیلت

د در توانیمآنها  ااما آشنایی نسبی ب ،ان به سواد اخالقی الزم نیستآموزدانشبرای دستیابی  کردهایرو

که  کندیمتلفیقی را پیشنهاد  یک الگوی توآناباشد.  تحلیل و استدالل ورزی آنها در حیطه اخالق مفید

د توانیم، این رویکرد تلفیقی از دیدگاه او. گیردمیاساسی رویکردها را در بر هایمؤلفهکلی،  ایگونهبه

                                                 
1. utilitarian 
2. consequentionalist 

3. deontological thinking 

4. duty-based thinking 
5. virtue ethics 

6. care ethics 
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و  قئمتناظر، لزوم توجه به عال و حقوقان به اهمیت نتایج اعمال، ماهیت وظایف آموزدانشدر توجه 

به  این رویکرد حساسیت نسبت ،از روابط مؤثر باشد. همچنین خاصینیازها همپای دغدغه نسبت به نوع 

ا عمیق به این رویکردها ر نپرداخت او. کندمیتقویت  ،را که در حساسیت اخالقی مد نظر است هاارزش

. باید توجه داشت که رویکرد تلفیقی نهدمیان وا آموزدانششخصی  هایپیگیریو  هامندیعالقهبه 

 . دهدیمزوایای مختلف مطرح در کنش اخالقی را نشان  تنهااز اساس، تلفیقی و منسجم نیست بلکه  توآنا

د توانیمرویکردهای مختلف درباره اخالق، نگاهی تلفیقی  یدتأکمعتقد است با وجود تفاوت نقطه  توآنا

 گیریتصمیمرا با ابعاد مختلف  هاو آنت به اخالق آشنا سازد ان را با منظرهای مختلف نسبآموزدانش

 خاص هر یک، هایگیریجهتاز جدایی د که ندارنقاط مشترکی این رویکردها  ،مواجه کند. همچنین

بیایند. در کنار هم قرار دادن این رویکردها در یک  انآموزدانشند در تعبیر موقعیت به کمک توانمی

. کنندمیتجهیز  گیریتصمیمان را با زمینه مفهومی  و عملی مناسبی برای آموزدانشبرنامه درسی، 

ه ان را بآموزدانش ،هاییپرسشگفت این رویکردها در هر موقعیت اخالقی با طرح  توانمی ،روازاین

از:  دانعبارت هاپرسش. این بخشندمیعملکرد اخالقی آنها را بهبود  بدین وسیلهو  دارندمیتفکر وا 

م نتایج این عملم را بر روی همه افراد درگیر ردیابی کنم؟ توانمینتیجه این عمل چه خواهد بود؟ آیا 

؟ من باید در ندهست یتموقعچه وظایفی مربوط به این ، )برگرفته از رویکرد سودگرایی و نتیجه محوری(

این موقعیت به چه حقوقی توجه کنم؟ آیا اگر خودم را جای دیگران بگذارم، این عمل را همچنان 

که من  ؟ آن کسیکنندمیافراد ارزشی چه ، ؟ )الهام گرفته شده از رویکرد وظیفه محور(بینممیعادالنه 

اخالقی  هایارزشین عمل از آرزو دارم، مثل او باشم در این موقعیت چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا ا

ز ؟ )برگرفته اامگرفتهدیگران را در نظر  هایارزشمن سرچشمه گرفته است؟ آیا در این عمل خود، 

؟ آیا این کنش من، نیازها و کندمی گذارییهپاخوب را  یارابطهآیا عمل من، ، رویکرد فضیلت گرا(

 .فته شده از رویکرد مراقبتی(عالئق اطرافیان مهمم را در نظر گرفته است؟ )الهام گر

  برای مطرح شده در بخش پیش، زمینه مناسبی هایپرسش کهدرحالی: هاارزشو  هاواقعیتارزیابی 

القی خود را پرورش دهند، خمعطوف به استدالل ورزی ا هایتمهارتا آنها  سازدمیان فراهم آموزدانش

عتقد م توآنانام دارند.  هاارزشو  هاواقعیتدو مهارت دیگر نیز برای سواد اخالقی الزم است که ارزیابی 

 که فرد در درجه نخست بتواند ربط یک موقعیت را با یابدمیسواد اخالقی تنها هنگامی تحقق که است 

اخالقی متناسب با موقعیت را تشخیص دهد.  هایگزینهمسائل اخالقی مشخص کند و در درجه دوم، 

وز ، هنحالدرعین، اما کنندمینظری اخالقی به تشخیص گزینه اخالقی درست کمک  هایچهارچوب
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معطوف به استدالل ورزی اخالقی شامل  هایمهارتبرای کاربرد در موقعیت مناسب و کافی نیستند. 

زیرا خطا در قضاوت اخالقی یا ناشی از خطا در برهان  ؛شوندمیاستدالل ورزی انتقادی نیز  هایمهارت

ان آموزدانشاست یا ناشی از خطا در شواهد. در واقع، سواد اخالقی در حالت عمومی باید این امر را در 

 نهادینه کند که یک موقعیت احتمالی را به خوبی بفهمند. 

ن حساسیت اخالقی به معنای تعیی کهالیدرحهمراه است.  هاارزشاز سوی دیگر، سواد اخالقی با ارزیابی 

 هاارزشمرتبط با یک موقعیت اخالقی است، مهارت استدالل ورزی بر اساس این مهارت این  هایارزش

 سازدمیمعطوف به استدالل ورزی اخالقی فرد را قادر  هایمهارت. کندمیسنگین  -را ارزیابی و سبک

و  اندرتبطمبیش از بقیه  هاارزشارزیابی کند که کدام  و مرتبط با یک موقعیت را بفهمد هایارزشتا 

تا تعصبات خود را شناخته و کنار  کندمیبه فرد کمک  سرانجامو  ارتباط کمتری دارند یککدام

ر مورد د گیریتصمیمبسیاری که در موقعیت  هایینتعبگذارد. باید توجه داشت که با وجود عدم 

د توانمیوجود دارد که حداقل  یاکنندهقانعدالیل  بازهم، ندکمیتصمیم درست و اخالقی ظهور 

 ،تصمیم گیر کمک کند. همچنین ا نشان دهد و از این طریق به فردر هاتصمیمو  هاراهنادرستی برخی 

ان د توتوانمی واقعی هایموقعیتن کردن آنها در ، دست ورزی با آنها، سبک سنگیهاارزششناخت 

 چندگانه و دشوار را در افراد افزون سازد.  هایموقعیتمدیریت 

 

 تخیل اخالقی

 ونهگاینتخیل اخالقی، آخرین مؤلفه سازنده سواد اخالقی است. مارک جانسون تخیل اخالقی را 

مختلف پیش روی عمل در موقعیتی ویژه و  هایامکانتوان از صحنه به در کردن خیالیِ »: کندمیتعریف 

(. تخیل اخالقی به فرایند ترکیبی Johnson, 1993) «برآمده از آن موقعیت هایفرصتتخیل تهدیدها و 

، بلکه عقالنی دانست فقط تواننمیعقالنی سازنده تخیل معطوف است. فرایندهای خیال ورزانه را  -احساسی

تا  کنندیمغیرعقالنی نیز دارند. در واقع، این فرایندها احساس و عقل را با یکدیگر ترکیب  هایجنبهآنها 

 حرکت کنند. ،مشخص و اصول پذیرفته شده هایموقعیتورای 

د به اتخاذ تصمیم اخالقی کمک کند. در توانمیمعتقد است تخیل اخالقی از دو طریق  1کوکلبرگ

پیش روی کنش است و در حالت دوم، معطوف به ایفای نقش  هایگزینهحالت نخست، تخیل معطوف به 

  (.Coeckelberg, 2007جای آنها ) دیگران و گذاردن خویش به

                                                 
1.Coeckelbergh 
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ای د از مرزهتوانمیبر اساس نظر جانسون، تخیل : الف( خیال ورزی درباره سناریوهای جایگزین

ا پیش مختلفی ر هایگزینهمتعدد،  هایامکانرا در آینده تصویر کند. این  هاییامکانزمان حال فراتر رود و 

. در این فضای چندگانه، درجه بخشندمیرهایی  ایمؤلفهرا از نگاه تک  اوو  دهندمیروی عمل آدمی قرار 

د هدایت کند. همین درجه آزادی و توانمیمختلفی  ایراههو عمل خود را در  یابدمیآزادی فرد افزایش 

شد امان بخس ایگونهبهاخالقی باشد و عمل را  هایبستبنبرخی  حلراهد توانمیپیش رو  هایگزینهافزایش 

روی  پیش هایاحتمالو  هاگزینهد. در این حالت، تخیل به معنای تصور شواخالقی مواجه ن هایچالشکه با 

در مورد عملی اخالقی صورت  گیریتصمیمدر موقعیت  کههنگامیعمل خواهد بود. این نوع خیال ورزی 

ی امکان ارزیابی و بسط کنش انسان سازیفراهمد فراهم آورد. این توانمیپیش رو را  هایگزینهپذیرد، انواع 

 . سازدمیرا افزون 

گاه، فرد در خیال ورزی خود، : ب( خیال ورزی معطوف به خود را جای دیگران گذاشتن

را باور  اشیورزو محصول خیال  رودمی، از مشاهده گری صرف فراتر دهدمیخود را جای دیگری قرار 

 1برابر با وانمود. در این حالت نوعی همدلی ایجاد خواهد شد. وان لیوون این نوع خیال ورزی را کندمی

. این نوع (Van Lueewen, 2011کند )خود را باور می خیال و معتقد است در این نوع تخیل، فرد داندمی

 هایقعیتموتوانمندی تصور خودمان در شرایط و » که جستجو کرد توانمیتخیل را در این تعریف جانسون 

(. در این حالت، قادر به همدلی با دیگران Johnson, 1993, p. 199) «گذشته و آینده ایزمانهمتفاوت در 

رار کرده، خود را در آن ق سازیشبیهدیگران را برای خود  هایموقعیتیم شرایط و توانمیزیرا  ؛خواهیم بود

مراقبت  ،به ویژه در اخالق ود حس کنیم. این نوع تخیل اخالقیابه آنها در درون خدهیم و احساسی مش

 محوریت دارد. 

 ؛ساسی استا ایمؤلفهاما برای تبدیل فرد به عامل اخالقی،  ،تدریس تخیل اخالقی بسیار دشوار است

اوقات،  . بسیاری ازبرخورداری از تخیل اخالقی است نیازمندزیرا حساسیت اخالقی و استدالل ورزی اخالقی 

اگزیر از و ن اندکردهافراد تا به حال به صورت واقعی، موقعیت اخالقی پیش روی خود را تا به حال تجربه ن

به  تعهد احساسی نسبت نیازمندگفت عاملیت اخالقی  توانمی ،د. همچنینتخیل اخالقی درباره آن هستن

نده این احساس اخالقی است. عامل اخالقی بودن زاخالقی بودن است و تخیل اخالقی یکی از عناصر سا

نیز هست که  تیمسئولولیت نسبت به عمل نیازمند تعهد نسبت به این ئعالوه بر نیاز به درک و پذیرش مس

 تخیل اخالقی موجد آن است.  

                                                 
1. pretend 
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همدلی با احساسات و نیازهای  از جملهاحساسی مختلف  هایمهارتتخیل اخالقی را شامل  توآنا

دیشه له در انئالش برای آنکه خود را جای دیگران بگذاریم، تالش برای درنوردیدن مرزهای مسدیگران، ت

 هاییچیدگیپخالقانه، توان تکوین نگاهی زیباشناختی به  هایگزینه نظر گرفتنورزی معطوف به آن و در 

ی بخش، قدیر و یارموقعیت، احترام عمیق به انسانیت دیگران، توان ایجاد اعتماد و عمل به صورتی قابل ت

با آنها حتی در هنگام متفاوت بودن از آنها، حساسیت نسبت به عالئم  ینینشهمتمایل به تحمل دیگران و 

سبت به ن پذیریمسئولیت، برخورداری از ملکات اخالقی شامل هاموقعیتغیرکالمی برای فهم دیگران و 

 ,Tuana) داندمی شخصی، آرزوی پرورش عادات فاضله و نیز تالش در راه استقرار عدالت هایکنش

2007.) 

ویت و تق ایجادد که به نوجود دار هاییروشبا وجود دشواری پرداختن به تخیل اخالقی در آموزش، 

 هایداستانن . خوانداشاره کرد گوییقصهروایت گری و  به توانمی هاروش. از جمله این کندمیآن کمک 

در طول مطالعه  کمک کند تا هابچهد به توانمیبلکه  ،عطار نه تنها برای آشنایی با تاریخ و ادبیات مفید است

را دریابند و درکی از امور  داوریپیشخود را جای قهرمانان قصه بگذارند، خطر را تجربه کنند، نتایج 

، نتایج توانمی. در مجموع کنندمیتخیل اخالقی را تجربه  ابعاد هاقصهناعادالنه داشته باشند. آنها در این 

 نشان داد.  (3شکل )، در توانا استبرگرفته از طرح  بیشتررا که  «سواد اخالقی»تحلیل زبانی 

 

 
 (2007) توآناعناصر مفهومی سواد اخالقی در طرح  :3شکل

 اکتشاف اخالقی

توان بازتعریف 

 ارزشها در موقعیت

پتانسیل 

 اخالقی

ارچوب های نظری هفهم چ

 اخالقی

واقعیتها در موقعیت اخالقیارزیابی   

 سواد اخالقی

 حساسیت اخالقی استدالل ورزی اخالقی تخیل اخالقی

 ارزیابی ارزشها در موقعیت اخالقی
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  «سواد اخالقی»تحلیل مفهومی و تحلیل زبانی  بندیجمع

 هاینهزمیکه این منظومه معرفتی تالش دارد تا  دهدمیتحلیل مفهومی و زبانی سواد اخالقی نشان 

زش ان آموآموزدانشبه  هاییصالحیتشناختی و احساسی الزم برای تصمیم و کنش اخالقی را در قالب 

ان بر سر آن موزآدانشاین لوازم در قالب صالحیت، امکان ورود آن به مدرسه و رقابت  بندیصورتدهد. 

 هایهمؤلفبرخی  که . باید در نظر داشتسازدمیو آن را در دنیای رقابتی امروز قابل طرح  آوردمیرا فراهم 

د. ند ترکیب سواد اخالقی را دچار چالش سازنتوانمیو  نمایندمیاخالق، ناجور  هایمؤلفهسواد با برخی از 

 .گیرندمیدر بخش نقد مورد بررسی قرار  هاچالشاین 

 

 نقد رویکرد سواد اخالقی از منظر مفهومی و عاملیت انسانی

ن است. پیش از ورود به ایهمراه ی هایچالش بارویکرد سواد اخالقی از نظر منطقی و عاملیت انسانی 

اسالمی  که ملهم از متوناین دیدگاه  بر اساسنقدها، الزم است توصیفی کوتاه از عاملیت انسانی ارائه شود. 

ای سرزده هاساس، انسان عاملی است که عمل نیبر احسب مفهوم عاملیت قابل تعریف است. انسان براست، 

او را در مقابل اعمالش  بدین گونهو او را منشأ اعمالش دانست و  منسوب کردبه خود او  توانمیرا  اواز 

 2، گرایشی1، مبدأ شناختیمبدأعمل انسانی را بر سه  توانیم این دیدگاهاز (. 2006Bagheri ,مسئول دانست )

(. هر عمل دارای آثاری نیز هست. نگاهی به منابع دینی 2008Bagheri ,) استوار کرد فرددر درون  3و ارادی

و را برآیند اعمال ا هویت هر فرد توانمی کهطوریبه ،محوری بودن نقش عمل در هویت آدمی است بیانگر

اگر بگوییم هر فردی معادل عملی است که انجام داده، سخنی گزاف نخواهد بود و حتی  ،روازایندانست. 

نظریه چنانکه، (. Sajadieh, 2005توان گفت هر فردی عین عملی است که انجام داده است )فراتر از این، می

که خود دارای مبادی  دهدمیقرار محوری و اساسی  ایمؤلفهاسالمی عمل در تعریف انسان، عمل را در مقام 

 است.  گانهسهو آثار  گانهسه

                                                 
اند امری متحول تو تصویر ثابت نیست و میمنظور از مبنای شناختی عمل، تصویر و تصوری است که فرد عامل از عمل و نتایج آن دارد که لزوماً این تصور و . 1

 صحیح و غیرقابل تغییر نخواهد بود.در صورت لزوم (. این مبداء در واقع، شناختی را برای عامل فراهم می آورد که البته Bagheri, 2009و پویا باشد )

پس از تصور و تصویری از عمل که برای فرد شکل گرفته، ایجاد در مبداء گرایشی توجه اصلی به تمایالت و هیجانات معطوف به عمل است؛ این تمایالت . 2

جاد کنند. توانند در او شوق و یا ترس ای تواند فرد را نسبت به انجام عمل، تشویق و یا از انجام آن برحذر دارد. به بیان دیگر می شوند. هیجانات و گرایشات می می

 (.Bagheri, 2003ی شده است. از همین روست که مبدأ معرفتی عمل، بر مبدأ میلی آن، مقدم است )در واقع، میل، کشش آمیخته با معرفت یا کشش معرفت

توان در دو واژه تصمیم گیری و گزینش خالصه کرد. با توجه به این مبدأ، تحقق عمل عالوه بر وجود تصویر شناختی و  اختیاری را نیز می-مبداء ارادی. 3

فرد صاحب اراده پس از آنکه گزینه هایی متعددی پیش بر این اساس،  (.Bagheri, 2009تخاب فرد عامل نیز محتاج است )های درونی، به تصمیم و انهیجان

طرد یا رد  وردرو داشت باید با توجه به شناخت و گرایش هایی که به هر یک دارد دست به گزینش زند و در نهایت با توجه به قصد خود، تصمیم خود را در م

 (.Bagheri, 2003یرد )گزینه ها بگ

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


 1394، پاییز و زمستان 2، شماره 5 سال                   نامه مبانی تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد                    پژوهش   106

 کاهش گرایی در تفسیر اخالق در قالب سواد

از  وارد کرد این است که توانمیاز آن  ناشینخستین نقدی که بر عبارت سواد اخالقی و رویکرد 

قرار  دییتأو از زاویه عاملیت انسانی نیز مورد  رسدمیدو مفهوم سواد و اخالق به ظهور  ،دل تحلیل مفهومی

اخالقی، کنش  هایبحثکه یکی از محورهای مطرح در  دهدمیاخالق نشان  ی. تحلیل مفهومگیرندمی

 شناختی قادر خواهند بود تا در قالب هایمؤلفه، تنها هامؤلفهزیرساز آن است. از میان این  هایمؤلفهانسانی و 

از جمله عاملیت انسان که برای کنش اخالقی آدمی، عالوه  هاییدیدگاهبیابند. بنابراین، مفهومی سواد، جایی 

اهند ، در این تزویج مفهومی، نادیده انگاشته خوگیرندمیدر نظر  رابر مبادی شناختی، مبادی گرایشی و ارادی 

تا قالب مفهومی نحیف سواد، ظرف اخالق و مسائل مربوط به  شودمی تعیین کههنگامیشد. به سخن دیگر، 

د، بسیاری از ابعاد موجود در مفهوم اخالق از گردونه توجه خارج خواهند شد و دغدغه مربی نخواهند شوآن 

 ؛تصویر کاریکاتوری از اخالق در مدرسه خواهد شدیک بود. این نوع نگاه کاهش گرایانه باعث طرح 

 یت را دارد تا گاه به ضد خود تبدیل شود. تصویری که این قابل

 

 «سواد اخالقی»مفهومی مفاهیم زیرساز  هایتعارض

یکی دیگر از نقدهای وارد بر عبارت فنی سواد اخالقی، عدم تعهد آن به عناصر مفهومی مقوم 

ضروری مقوم سواد،  هایمؤلفه، یکی از شدکه در تحلیل مفهومی سواد مالحظه  گونههمانخویش است. 

آن است. رقابتی بودن مفهوم سواد مانع از آن است  گیریاندازهمشاهده و  یتمفهوم سطح قابل انتظار و قابل

به این  آموزانشدزیرا معلم ناگزیر باید درباره دستیابی  ؛ابهام و ذهنیت باقی بماند از ایهالهتا سطح انتظار در 

حساسیت اخالقی و تخیل اخالقی موارد  مانندی دیگر، مفاهیمی سطح مورد انتظار قضاوت کند. از سو

 هایعیتموقنیستند. در واقع، حساسیت باید در سطح زندگی مشاهده شود و مشاهده آن در  گیریاندازهقابل

تخیل  ندمانبرای امری  ،قابلیت واقعی آن نیست. همچنین دهندهنشانخالی از اعتبار خواهد بود و  ساختگی

 قائل شد. همچنین در بخش یسطح قابل انتظار مشخص تواننمیاست، گره خورده ه با احساس اخالقی ک

فهومی و م هایتعارضتلفیقی اندیشید و  به الگویی به راحتی تواننمینظری اخالقی،  هایچهارچوبفهم 

سطحی و  انتونمیرا  هادیدگاه. در واقع، اختالف این گرفترا نادیده  هاچهارچوببنیادین میان این 

منتظر  هاضتعاراین آنها پرداخت. در واقع،  بندیجمعبه  گرایانهعملو با نگاهی  تلقی کرد پوشیچشمقابل

 –که نیازمند پاسخگویی و رفع و رجوع  آفرینندمیی را هایچالش، آموزدانشو در ذهن  مانندنمیاجازه ما 

 است.  -ارچوب و به کنار نهادن دیگرانهو حتی انتخاب یک چ
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 «سواد اخالقی»همپوشی مفهومی عناصر زیرساز 

مفهومی موجود در آن است.  هایهمپوشییکی دیگر از نقدهای وارد بر سواد اخالقی معطوف به 

تخیل  یازمندناخالقی، خود،  قابلیتحساسیت اخالقی به دلیل وابستگی به  کندمیاشاره  ساگناکچنانکه، 

 (.Sagnak, 2012از آن مطرح نمود )جدا  ایمؤلفه به عنوانتخیل اخالقی را  تواننمی . لذا،خالقی استا

در حساسیت اخالقی و بار دیگر در  بارکیدر موقعیت اخالقی،  هاارزشمؤلفه توان بازتعریف  ،همچنین

بدون آنکه مرز مفهومی روشنی آنها را از یکدیگر  است زیرساز استدالل اخالقی مطرح شده هایمؤلفه

 . سازدمیرا با چالش و تردید مواجه  توآنا، کفایت مفهومی طرح هاهمپوشیمتمایز سازد. همه این 

 

 تردید در کفایت سواد اخالقی برای تحقق انسان اخالقی

ا ت رویکرد ، آن است که اینپرسش جدی دیگری که پیش روی رویکرد سواد اخالقی قرار دارد

ن بود رنگکمچه میزان منجر به تحقق انسان اخالقی خواهد شد؟ شناختی بودن ماهیت سواد اخالقی و 

 -مبنی بر دخالت گرایش در مفهوم تخیل اخالقی توآنابه رغم ادعای  -گرایش و عدم حضور اراده در آن

. عملی آن کاسته است هایابلیتقسواد اخالقی را به سمت یک برنامه آموزش مبانی اخالق سوق داده و از 

خ از سواد اخالقی با سایر رویکردهای تربیت اخالقی پاسناشی  هایبرنامهد با ترکیب توانمیالبته این نقد 

 ر فع شود.  وداده 

 

 نتیجه

دیگر اخالق را به  باریکتا  کندمیگفت، رویکرد سواد اخالقی تالش  توانمیدر مجموع 

لب آن یعنی تعریف اخالق در قا از طریق، راهبرد اتخاذ شده رسدمیاما به نظر  ،مدرسه بازگرداند هایفعالیت

تج منسجم من یامنظومهسواد به دالیل متعدد از جمله عدم کفایت مفهومی سواد برای بازنمایی اخالق به 

اخالق به مدرسه موفق باشد.  رویکرد سواد اخالقی در وجه نظری  وارد کردند در تواننمی لذا، .شودمین

. سازدمیمفهومی است و همین امر، طراحی آموزشی بر اساس آن را دشوار  هایهمپوشیو  هاتناقضدارای 

ه اخالقی و تالش در گره زدن اخالق ب گیریتصمیممورد نیاز برای  هایقابلیت، توجه به برخی حالدرعین

 جدیدی را بر روی ایراههد توانمیمهم رویکرد سواد اخالقی است که  هاییافتهان امروز از جمله مسائل انس

تربیت اخالقی بگشاید. این رویکرد تالش کرده است تا در نگاهی کل گرایانه به اخالق آن را فراتر از 

 هایرزیوشناختی تعریف کند و راه را برای پرداخت کل گرایانه بدان هموار سازد. توجه به خیال  هایمؤلفه
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اخالقی از جمله نقاط  هایموقعیتمطرح در  هایارزشاخالقی، دغدغه حساسیت اخالقی و نیز وزن دهی به 

 . روندمیدر این رویکرد به شمار  یدتأکاساسی مورد 

آن برای  یامروزدشواری این رویکرد در انتخاب قالب سواد در معنای  ترینمهم رسدمیبه نظر 

هی تبدیل سازد ت ایکلیشهد آن را به توانمیتربیت اخالقی است. محدود ساختن تربیت اخالقی به قالب سواد 

برون رفت از این دشواری، کاستن از اهمیت  ایراههاست. یکی از  کنندههدایتکه خالی از عناصر درونی 

اخالقی است. در این حالت،  هایکنشاخالقی و  هایارزش بااهری آن و آمیخته ساختن فضای مدرسه ظ

اره قرار چندب هایارزیابید مورد توانمیو  یابدمیکنش به عنوان مؤلفه مرکزی اخالق، فرصت ظهور و بروز 

 ان هموار سازد. آموزدانشراه را برای تصمیم و کنش اخالقی  سرانجامگیرد و 
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