نسبت دیگرگز ینی با تربات اخالری بر اساس رای جان وایت

فصلنامه علمی ۔ پژوهشی اخالقپژوهی
سال دوم ● شماره چهارم ● پاییز 139۸

Quarterly Journal of Moral Studies
Vol. 2, No. 4, Autumn 2019

نسبت دیگرگزینی با تربیت اخالقی

بر اساس آرای جان وایت
 ׀

׀

 

چکیده
تعل ام و ترباال ت
برای تربات ،اهداف متفاوتی باان شده است ،اما در چارچوب فلسفی جان واالی ت  -فالسالالوف ال
معاصر  -هدف نهایی تربات نهفته در «بهروزی فردی است که در گرو بهروزی دیگران است» .وایت که موفالالق
کن د ،معتقالالد اسالالت کالاله راهیال ل
مل ی انگلسالالتان جانمالالایی ال
درس ی ال
شده تا هدف نظام ترباتی خود را در برنامالاله ال
متخلقشدن م ّ
ترباان ،هدف رراردادن دو چاز در نظام تعلام و تربات است :هر کودک به زندگیای شکوفا دست
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نظام تعلام و تربات در «تربایت اخالریی» بیا دو مسیئلۀ مهیم روبهروسیت؛ نخسیت پاسیخ بیه
ر
پرسشهای اخالری که در باب مسائل ترباتی وجود دارد .برای مثال ،یا تنباه دانش موزان اخالریا
جایز است؟ یا پارهای از شاوههای تدریس غاراخالریاند؟ و … مسئله دوم که در ییوزه تعلیام و
تربا یت اهما یت باشییتری دارد و ن را بییا اخییالق پاونیید عما یقت یری م ییده ید ،روش و نحییوه
تربات اخالری م ّ
ترباان است .این مسئله کیه یکیی از تنثارگیذارترین و در عیان ییال دشیوارترین
مبای تعلام و تربات به شمار میرود ،از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و صیایبنظران بیوده و
در ررن باستم ناز توجه باشتری به ن شده است .در دهههای اخار ،با مشخصشیدن ناکار میدی
مدارس در تربات اخالری و تثبات اخالق در دانش موزان ،روشهیای اخالریشیدن م ّ
تربایان بیه
یکی از دغدغههای اصلی متولاان موزش و مرباان هر جامعه تبدیل شده است.
جان وایت 1ضمن باان گزارشی از وضعات مدارس در نامه خر ررن باستم ،مسئله اصیلی در
متخلقشدن م ّ
ترباان به اصول اخالری را ابهام نان در کاربست این اصول هنگام مواجهه با دیگران
ر
میداند؛ اینکه اخالرا افراد خوبی باشند به چه معناست؟ و چگونه میتواننید بیه فیردی اخالریی
تبدیل شوند؟ یا وظافه نها این است که تا ید ممکن برای دیگران بکوشند ،یا اینکه تنها به امیور
خودشان توجه داشته باشند؛ بدون اینکه درو بگو یند ،تقلب کننید و سیاب برسیانند؟ ( White,
 .)2011a, p. 84به نظر میرسد این مسئله در بسااری از مدارس همچنان باری است که دانیش میوزان
چگونه باید در مواجهه با دیگران عمل کنند و این کار چه نقشی در بهروزی 2نها دارد.
تعلام و تربات در کاربردی عام به معنای فر یند انتقال و تعماق دانشها و بانشهیا ،هیدایت و
تقو یت گرایشها و شکوفاسازی هماهنگ استعدادها و تواناییهای انسان در ابعاد رویی و بیدنی
برای رسادن به کمال مطلوب است .از اینرو ،تعلام و تربات دانشی کاربردی به شمار میی یید و
وامدار علومی بناادی همچون معرفتشناسی ،متافازیک ،انسانشناسیی و ارزششناسیی اسیت.
بنابراین ،رابطهای ناگسستنی با طاف گستردهای از دانشها دارد .از مهمترین علومی که در تربایت
 .1جان وایت پروفسور بازنشسته فالسفه تعلام وتربات مرکز تعلام و تربات دانشگاه لنیدن اسیت کیه عیالوه بیر تنلافیات
متعدد در این یوزه و برنامهریزی درسی ،نائب رئاس انجمن تعلام و تربات انگلستان و تدو ینکننده برنامۀ درسی ملیی
انگلستان ناز بوده است.
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از نجا که کودکان ،از یک طرف ،در نظامی سنتی از بایدها و نبایدها رشد میکنند که در صیورت
ّ
تمرد از ن اوامیر دچیار عیذاب وجیدان میشیوند و از سیوی دیگیر ،بیه ناچیار تحیت میوزش
مجموعهای از مهارتها و علوم مختلف ررار میگارند و بعد در سنان باالتر تکالاف شب و … از
نها خواسته میشود ،از اینرو ،این مسئلۀ مهم که فرد در عیان اخالریزیسیتن بیه نحیو مطلیوب
زندگی کند تا ید بسااری مغفول میماند .به عبارت دیگر ،در این وضیعات پاچایده کیه م ّ
تربایان
به اندازه کافی درگار بایدها و نبایدها و موزشهای مختلف شدهاند و باش از این توان تحت فشار
ررار گرفتن را ندارند ،چگونه میتوان از کودکان خواست که اخالریتر عمل کنند؟ به نظر میرسد
تربات اخالری مرسیوم ذهنایت کودکیان میا را چنیان شیکل میدهید کیه زنیدگی در زییر فشیار
دستورهای اخالری را میپذیرند ولی در کنار وظایفشان در ربال خود و دیگران ،هاچ جیایی بیرای
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انسییان بییه ک یار م یی ی ید ،علییم اخییالق اسییت (گییروه نو یسییندگان ،70۵7 ،ص  .)0۵،71از نجییا کییه
تربات اخالری در سطوح عماق شخصات نفوذ میکنید و سرنوشیت فیرد و اجتمیاع ،هیر دو ،را
تحت تنثار ررار میدهد و به عنوان ضرورتی اساسیی در کیل زنیدگی نفیوذ مییکنید ،همیواره از
مهمترین دغدغههای بشر در سطح جهانی بوده است .به همان دلال لزوم توجیه بیه اخالرایات و
ارزشها همواره به عنوان مسئولاتی مهم ،پاچاده و سنگان بر دوش نظامهیای موزشیی و ترباتیی
جهان ررار دارد (سجادی 70۵۵ ،الف ،ص .)7۵
با عنایت به تعریف اخالق و مبای مطرحشده دربارۀ تربایت اخالریی ریدر مشیترکی بیرای
تعریف «تربات اخالری» در نظر گرفته میشیود و ن «شکوفاسیازی ،تقو ییت و ایجیاد صیفات،
رفتارها و داب اخالری و اصالح و از بان بردن صفات ،رفتارها و داب غاراخالری در خود انسیان
یا دیگری است» (همت بناری ،70۵۵ ،ص  .)710نظام تعلام و تربات موظف است بیا تیدو ین اصیول
راهنمای عمل و روشهای مؤثر و متناسب با وضعات بومی و دگرگونیهیای محاطیی ،مربایان را
در تربات اخالری یاری کند؛ زیرا پو یایی هر نظیام ترباتیی در ایین اسیت کیه اصیول ،روشهیا و
کارکردهایش را از یالت ایستا خار کند و بتوانید خواسیتههیایش را متناسیب بیا دگرگیونیهیای
محاطی ،شاداب و زنده نگه دارد (بیارری ،701۹ ،ص  )71و چنانکه باان شد ،مهم نحوه متخلقشیدن
م ّ
ترباان به اصول اخالری است.
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ایت تن ،توجه و اهتمام به عالئیق شخصیی ،هنیر و
توجه به مسائل مهم و یااتی دیگر نظار استر ِ
زندگی یاوی بهروزی سرشیار
… که در یک کالم سازنده زندگی شکوفا 1است ،باری نمیگذارد؛
ِ
از موفقایت و مملییو از ّفعالایتهیا و روابییط ارزشییمندی اسییت کییه فییرد بییا جییان و دل بییه نهییا
میپردازد (.)White, 2009, 2011a
ّ
در عان یال یل این ابهام برای مترباان نقش بسزایی در متخلقشدن نها دارد :چگونه میتوان
در عان اخالریزیستن ،رویکردی بهظاهر یدارلی به اخالق را انتخاب نکرد؟ ! یعنیی در زنیدگی
درو نگفت ،به دیگری ساب نرساند و… ،ولی در عان یال هر گونه که دوست دارند با دیگیران
و نسبت به خود عمل کنند و تنها به ظواهر اخالری پایبند باشند .یل ایین ابهیام پاسیخ بیه ایین
پرسش است که چگونه میتوانام وظافهمان را در ربال خود و در تعامالت بان خیود و دیگیری در
چارچوب زندگی شکوفا جانمایی کنیام ،بیه گونیهای کیه ّ
متربیی ایسیاس تحیت فشیار بیودن و
نظیام باییدها و
معذوریت یا ظاهرسازی و نفاق نکند؟ بر اساس نچه گفته شد ،به نظر مییرسید ِ
نبایدهای سنتی راهکار مناسبی برای این مشکل نبوده و ضروری است به دنبیال راهکیار جدییدی
برای متخلقشدن م ّ
ترباان باشام.
سازوکار تربات اخالری متشکل از تعامل بان خود و دیگری است ،یعنیی نچیه در ارتبیاط بیا
ِ
خود و دیگران باید انجام داد .همانطور که وایت با بررسی وضعات میدارس انگلسیتان در نامیه
خر ررن باستم باان میکند ،مسئله اصلی در متخلقشدن م ّ
ترباان به اصول اخالری ،ابهام نان در
کاربست این اصول هنگام مواجهه با دیگران است ( .)White, 2011a, p. 84از اینرو ،میتوان گفیت
مسئلۀ مهم در افعال اخالری ،تضاد منافع فاعل با دیگران است و این تضاد و تنازع باید به گونیهای
یل شود تا بتواند به اخالریتر شدن م ّ
ترباان کمک کند.
در پاسخ به این مسئله و تعاان جایگاه خود و دیگری در زنیدگی فیرد و ارتبیاط ایین دو بیا هیم
دیدگاههای مختلفی در تربات اخالری شیکل گرفتیه اسیت ،امیا مشیکل اینجاسیت کیه در ایین
دیدگاهها یا چنان از خود و منفعت شخصی جانبداری میشود که م ّ
ترباان تنها زمانی کیه جریمیۀ
ّ
تمرد از رانون در نظر گرفته شود ،اخالری عمل میکننید (دییدگاه مایل ،هیابز ،رنید و …) (ناگیل.
 ،70۵7ص 7۵۔)77؛ یا چنان به دیگری و منافع دیگران متمایل شده که بهکلی خود و ّ
متربی فرامیوش
میشود ( گوست کنت ،هاچسن و …) (ادواردز ،70۵۵ ،ص 70۵۔.)70۵
1. flourishing life
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یل این مسئله ناازمند دسترسی به میالک و معایار خاصیی اسیت .نداشیتن معایار و میالک
سنجش برای رفع این نزاع موجب شده است تیا فیرد دچیار سیردرگمی شیود و تربایت اخالریی
مطلوب صورت نپذیرد .به نظر میرسد ،رو یکرد اتخاذی وایت به مسئله فلسفی «خود و دیگری»
تعارضاتی را که فرد هنگام عمل با نها مواجه میشود ،از بیان میبیرد .در ایین رو یکیرد میالک و
سنجهای در اختاار ّ
متربی ررار خواهد گرفت تا بداند به چه مازان منافع خود را مد نظر ررار دهید و
تا چه مازان منافع دیگران راّ .
متربی در این رو یکرد با این پرسش مواجه است که یا برای عمیل بیه
هر اصل اخالری باید به بهروزی خود به منظیور بهیروزی دیگیران خدشیه وارد کنید ییا ایینکیه
بهروزی خود را مد نظر داشته باشد ،یتی اگر به منافع دیگران سابی برساند؟
ضرورت و اهمات بح در باب تربات اخالری از ن رو است که برطرفکننده تردید و ابهیام
در مسائلی چون مبانی تربات اخالری ،تضاد ماان اهداف و روشهای تربات اخالریی ،اصیول و
رواعد تربات اخالری ،نتایج تربات اخالری ،مفیاهام و تعیابار موجیود در تربایت اخالریی و …
ر
است (سجادی 70۵۵ ،ب ،ص  .)777توجاه و دلالی که معموال برای ضیرورت تربایت اخالریی ورده
دییدگاه اصیال و البتیه ،افراطیی،
میشود «بقای جامعه» اسیت ( .)Fisk, 2016, pp. 3-20طبیق ایین
ِ
زندگی اخالری ،طرح و برنامهای است که هدف ن جلوگاری از فروپاشی اجتماعی یا در ییالتی
مثبتاندیشانه زیستپذیری یا پایداری اجتماعی است .در این دیدگاه نچه مهم است بقای نظیم
یکومت خاصی ناست ،بلکه ادامۀ یاات نوعی از اجتماع انسانی است کیه
خاصی در جامعه یا
ِ
هنجارهای اخالری در ن معنادار باشد و تمامی مسائل ،از جمله هنجارهای اخالریی ،در نسیبت
با بقای اجتماع سنجاده شود ( ،)Fisk, 2016, pp. 3-20اما وایت میگوید برای توجاه تربات اخالری
میتوان دلال و توجاه بهتری یافت و ن بهروزی فرد است که شامل بهروزی دیگران ناز مییشیود:
«شخص باید مرارب بهروزی همه باشد ،از جمله خودش» (.)White, 2016, p. 455
در این مقاله ،با توجه به دییدگاه ترباتیی جیان واییت ،رو یکیرد ترباتیی اخالریی او را بررسیی
میکنام و بر مبنای ن نسبت دیگرگزینی با تربات اخالری را در اندیشۀ او میکاویم و بیه راهیلیی
ّ
متخلقشدن م ّ
ترباان که مسئله اصلی نظام ترباتی در یوزه اخیالق
برای رفع تعارضات و در نتاجه
است ،دست مییابام.
رابطۀ خود و دیگری از دیرباز محل بح و گفتوگوی فالسوفان اخالق و تعلام و تربات بوده
و منجر به تشکال دو مکتب اصلی روانشناختی و اخالری خودگزینی و دیگرگزینی شیده اسیت.
فلسفی باان شیده ناسیت،
این مقاله به دنبال بررسی رجحان خودگزینی یا دیگرگزینی یا یل نزاع
ِ

بلکه در ترازوی تربات اخالری و بر اساس رای ترباتی جان وایت این مسئله را میکاود کیه کیدام
یک از دو رو یکرد در تربات اخالری م ّ
ترباان مؤثرتر است .در این پژوهش کوشادهایم بیا تحقایق
ر
در اندیشههای جان وایت که ضمن باان دیدگاههای خود در بستر فلسفه تعلام و تربات مشخصیا
به راهیلی عملی برای تربات اخالری م ّ
ترباان دست یافته و ن را در برنامه درسی بریتاناا مینعکس
کرده است ،به مسئله دوم تربات اخالری که «نحوه متخلقشدن م ّ
ترباان» است ،پاسخ دهام.
 .8خودگزینی یا دیگرگزینی

87
۹۳۱8
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
پاییز ۹۳۱7
پژوهشی اخالق پژوهی | شماره  | ۳1پاییز
فصلنامۀ

نسبت
دیگرگز
ینی با
تربیت
اخالقی
بر
اسا
آرای
جان
وایت

مصیلحت
تا سدههیای هفیده و هجیده میاالدی بیه مسیائلی چیون خودخیواهی ،خارخیواهی،
ِ
شخصی ،همدردی و … در اخالق به صورت تمام عاار ظیاهر نشیده بیود .فقیدان ایین مسیائل،
معلول مفاهام اخالری و روانشناختی خام دیدگاه یونانی و نگرشهای ررون وسطایی بوده است،
اما ورتی هابز موزههای رانون طباعی را از چارچوب ارسطو ییشان منفک میکند ،این مسائل بیه
ّ
شکل جدی مطرح میشود (ادواردز ،70۵۵ ،ص 777۔ .)77۵برای انسیانهیا دو انگایزه کلیی متصیور
است؛ یکی از نها ناظر به خود و در پی منافع خود است و «خودگزینی» 1نام دارد و دیگری نیاظر
به دیگران و در جهت منافع دیگران است که «دیگرگزینی» 2نام دارد (ناگل ،70۵7 ،ص 70۔.)7۵
 .8 .8خودگزینی

خودگزینی یعنی هر کسی باید یا میتواند به گونهای عمل کند که خار ییا رفیاه بلندمیدت خیود را
به یداکثر برساند .خودگزین بر اساس تعرییف مطرحشیده کیه بهعمید رای ِد «بلندمیدت» در ن
ر
جانمایی شده است ،کوتهنظر ناست و میداند نفع شخصیی صیرفا بیر اهیداف زودگیذر مبتنیی
ناست ،بلکه بر ثار بلندمدت ناز ابتنا دارد (پالمر ،7011 ،ص .)۹۵
 .8 .8 .8خودگزینی روانشناختی

نبال نفیع
خودگزینی روانشناختی توصافی است و باان میکند انسانها بهگونهای هستن کیه بیهد
ِ ِ
1. egoism
2. altruism

✺

خودشان باشند .خودگزینی روانشناختی سه تقریر دارد:
الف) خودگزینی روانشناختی افراطی یا شدید :در این تقرییر ،نفیع شخصیی انگایزه تمیامی
افعال دمی است .این دیدگاه یتی عمل دیگرگزینانه در ضعافترین نوع خود را برنمیتابد.
ب) تقریر دوم :این تقریر ،خودگزینی ضعافتری را یمایت میکند ،به این نحو که میگویید
در هر فعلی که انجام میدهام ،یکی از انگازههای ما خار خودمان است ،یعنیی در خیالصبودن
اعمال با نتاجۀ خار رساندن به دیگران ،تشکاک میکند.
) تقریر سوم :طرفداران این تقریر معتقدند انسان چنان ساخته شده که اگر بر ورد کند عملیی
بهروزی او را تحتالشعاع ررار خواهید داد ،هرگیز ن را داوطلبانیه انجیام نخواهید داد .در واریع،
گو یی این تقریر ادعا دارد که فرد گاهی برای خار رساندن به دیگران اعمالی را انجام میدهید ،امیا
مشروط به ن است که اوضاع و ایوال خود او بدتر از وضعات فعلی نشود (.)Kraut, 2018
البته ،باید توجه داشت که امروزه خیودگزینی روانشیناختی افراطیی (ایینکیه انسیانهیا تنهیا
خودگزینانه عمل میکنند) هم از جهیت تعمیام تجربیی ایین اصیل (اخیوان ،7011 ،ص  )۵۵و هیم
بر اساس زمایشهای تجربی روانشیناختی ( )Batson, 2011, p. 110; Shaver, 2018میردود شیناخته
شده است.

1. The Methods of Ethics

آرای جان وایت

عنوان «خودگزینی اخالری» را نخستانبار هنری ساجویک در کتاب وشهای اخالق 1در سیال
 71۵7مطییرح کییرد ( .)Craig, 1998, p. 246اییین نگییرش هنجییاری را نایز ،همچییون خییودگزینی
روانشناختی ،میتوان به شاوههای گوناگون تقریر و تنساق کرد.
ِاشکال اصلی خودگزینی اخالری این است که با تنار درونی مواجه است .به عبارت دیگر،
با این ادعا که «همه انسانها باید مواظب خودشان باشند» در تنار است؛ زییرا الزمیهاش ایین
است که من از خود مواظبت نکنم .یعنی منافع مین ،در مقیام خیودگزین اخالریی ،ورتیی تینمان
میشود که اعالم کنم خودگزینی اخالری موزهای نادرسیت اسیت (پیالمر ،7011 ،ص  .)17بیر ایین
ر
اساس ،پرسش اصلی این است که :با این تفسار یا خودگزینی اخالری اساسا نوعی نظام اخالری
هست یا نه؟ !

نسبت دیگرگز ینی با تربیت اخالقی بر اسا
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از زمان ابداع واژه «دیگرگزینی» در ثار جامعهشناس فرانسیوی ،گوسیت کنیت ،در اواییل دهیه
 ،7170به عنوان اصطالح نظریهای برای «نظریه مغزی»اش و اییده مرکیزی «دیین انسیانات» او
( ،)Dixon, 2008, p. 61این لفظ دستخوش معانی و برداشتهای مختلفیی بیوده اسیت .پیاش از
1
گوست کنت ،فالسوفان به جای واژه «دیگرگزینیی» از تعیابار دیگیری همچیون «ناکوکیاری»،
«کار خار» 2یا «شفقت» 3استفاده میکردند (اخوان ،7011 ،ص .)۵0
ر
دیگرگزینی ،هر عمل اخالرا برانگاختۀ معطوف به دیگری را شامل نمییشیود ،بلکیه بیه طیور
مشخص عبارت است از انجامدادن عمل با نات خاررساندن به دیگران و بیرای بهیروزی دیگیران
ر
عنیای از خودگذشیتگی بیرای منیافع
م
بیه
ضیرورتا
( .)Kraut, 2018باید توجه داشت که دیگرگزینی
ِ
وارد محاسبات خود کنام .یعنی باور بیه
دیگران ناست ،بلکه بدین معناست که بهروزی دیگران را ِ
بهروزی دیگران (ناگل ،70۵7 ،ص .)07
دیگرگزینی ناز  -همانند خودگزینی  -دو تقریر مهم دارد :دیگرگزینی روانشیناختی و دیگرگزینیی
اخالری.
 .8 .5 .8دیگرگزینی روانشناختی

همانند خودگزینی برای دیگرگزینی روانشناختی ناز میتوان دو تقریر اصلی در نظیر گرفیت؛ الیف)
انسانها هر کاری میکنند بالمآل برای منفعترساندن به دیگیران اسیت؛ ب) انسیانهیا هیر کیاری
میکنند میتواند برای منفعترساندن به دیگران هیم باشید ( .)Kraut, 2018تقرییر نخسیت از لحیاظ
ساندن صرف به دیگیران محیدود
عقالنی مدافع ری ندارد .چون فرض پذیرش ن ،انسان را به منفعتر ِ
میکند و اساسا راه دیگری برای انسان باری نمیگذارد تا بر اساس ن بتواند اخالریی ییا غاراخالریی
عمل کند؛ یعنی با پذیرش این تقریر امکان وجود نظام اخالری برای انسانها منتفی میشود.
 .5 .5 .8دیگرگزینی اخالقی

متناظر با دیگرگزینی روانشناختی ،میتوان برای دیگرگزینی اخالری ناز دو تقریر در نظر گرفیت؛
1. beneficence
2. charity
3. compassion

✺

طبق تقریر اول ،انسانها وظافه دارند در هر کاری تنها منفعیت دیگیران را در نظیر داشیته باشیند.
طبق تقریر دوم ،انسانها وظافه دارند در هر کاری که مییکننید ،ییا دسیتکم در هیر کیاری کیه
میکنند ،منفعت دیگران را نیز در نظر داشته باشند.
فرانساس هاچسن ،یکی از مدافعان تقریر نخست ،دربارۀ اینکیه میا چگونیه بایید دیگرگیزین
باشام ،دیدگاهی افراطی و همهجانبه دارد .او با فروکاستن فضالت به ایسان استدالل میکنید کیه
هاچ یک از چهار فضالت اصلی یوناناان (اعتدال ،شجاعت ،میآ لاندیشیی و عیدالت) فضیالت
ناست ،مگر اینکه انگازه عمل به نها ،محبت باشد (ادواردز ،70۵۵ ،ص 70۵۔ .)701کانت ناز با ایین
نظر که انسانها تا در رلمرو خودگزینی هستند در رلمرو خوشی به سر میبرند و اگر مییخواهنید
وارد رلمرو خوبی شوند چارهای جز این ندارند که دیگرگزین باشند ،میدافع دیگرگزینیی اخالریی
ِ
رلمداد میشود (ناگل ،70۵7 ،ص .)7۵
 .1 .8نزاع فلسفی بین خودگزینی و دیگرگزینی

هستم» (سیوبر ،7017 ،ص  .)700یا به نظر دام اسمات ،نفع شخصی در بازار رابل ررابیت بهتیرین و
طباعت ویژه ررابیت بیرای
مناسبترین خار و ناکی را برای همگان در جامعه ایجاد میکند؛ زیرا
ِ
1. ego

آرای جان وایت

ما باید با دیگران چنان فتا کنیم ،چون اگر چنان کنام ،دیگران باشتر راغب خواهنید
بود با ما چنان فتا ی بکنن » (.)Pojman, 2000, p. 596
از طرفی سوبر ناز باان میکند که «من با علم یضوری به خویشتن مییابم کیه دارای ّ
ییب ذات

نسبت دیگرگز ینی با تربیت اخالقی بر اسا

نزاع بان خود 1و دیگری از مسائل ردیمی و ریشهدار فلسفی است که هم در فلسفۀ اخیالق و هیم
در روانشناسی بررسی شده است .بسااری کوشادهاند همه مسیائل را بیه خیود معطیوف کننید و
ر
انسان را موجودی صرفا خودگزین نشان دهند .توماس هابز در لدیاتاان تنکاید مییکنید کیه تنهیا
خودگزینی امکان دارد و انسان از لحاظ روانشناختی به گونهای است که تنها میتواند خیودگزین
باشد .از اینرو ،بسااری از نظریههای سااسی و اجتماعی از زمان هابز بر اساس راعده نفع خیود
ِ
بنا شدهاند ( .)Monroe, 1996, p. 3نقدر صایبنظران بر این مسئله اتفاق نظر داشتند و بیه صیورت
اصلی کلی پذیرفته شد که یتی هابز راعدۀ طالیی را ناشی از خودگزینی اخالری دانست:

8۱
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منافع شخصی سبب میشود هر فرد بهترین کاال و محصول را تولاد کند و ن را بیا رامتیی نیازلتر از
نچه ررابان او میفروشند به فروش برساند ( .)Pojman, 2000, p. 898همچنان ،ص ایبنظرانی ماننید
هاوم معتقد بودهاند طباعت ما به گونهای ناست که منافع عموم را بیر منیافع شخصیی تیرجاح دهیام
(رد دیگرگزینی روانشناختی) ،اما فرد برای تحقق ناازها و تمایالت سرشتی خو یش ،ناچار اسیت از
اصول و فضایل خارخواهانه پاروی کند و به نها ملتزم باشید (دیگرگزینیی اخالریی) .در ایین تبایان
نوعی گذار از هست به بایید دییده مییشیود .او همچنیان معتقید اسیت اخالریی بیودن مبتنیی بیر
ایساساتی است که در عالره به دیگران ریشه دارد و عموم جهانایان در ایین ایساسیات مشیترکاند
(اعتقاد به دیگرگزینی اخالری ضعاف) (غفاری ،7017 ،ص  .)7۵چنیان دییدگاهی در اندیشیۀ هیابز نایز
مشاهده میشود ،نگاه که خودگزینی را ریشهدار در سرشت انسان میداند (.)Chung, 2016, p. 198
مجموعه این مسائل سبب شد برخی از فالسوفان و روانشناسان ،هم خیود را بیر ایین مسیئله
ر
بگذارند تا نشان دهند که انسان از لحاظ روانشناختی دیگرگزین ناز هسیت و اخالریا مییتوانید
چنان باشد .در نامه دوم ررن هجدهم گروهی از یکمای اخالریی تیالش داشیتند اخیالق را بیر
مبنای یس اخالری بجویند .نها به فهم مشترک ایساساتی ییا ّ
انفعیالی (نظایر رییم و شیفقت،
خارخواهی و همدلی) توسل جستند که به طور تجربی ناز رابل بررسی است .شافتسیبری معتقید
بود از ن رو که انسان جزئی از یک دستگاه است ،بالطبع موجودی اجتمیاعی اسیت و از ایینرو،
ممکن ناست مالهایش به هماهنگی و تعادل کامل در یند مگر نکه ناظر به جامعه باشد (اخیوان،
 ،701۵ص  .)۵7او همچنان معتقد بود که این نیه عقیل ،بلکیه ّ
ییس اخالریی اسیت کیه تمیایزات
اخالری را تشخاص میدهد .هاچسن ناز معتقید اسیت ن ویژگییای کیه واکنشیی خوشیایند و
تحسان ماز برمیانگازاند ،ویژگیها خارخواهیاند (غفاری ،7017 ،ص .)770
جوزف باتلر ناز نشان داد که در برخی مورعاتها انسانها خود را انتخاب مییکننید و در برخیی
مورعاتهای دیگر ،دیگری را بر خیود تیرجاح مییدهنید ،امیا در همیه ییال ریادر بیه دیگرگزینانیه
هنجیاری
عملکردن هم هستند (اخوان ،701۵ ،ص  .)۵7ناگل نایز نشیان میدهید خیودگزینی موضیع
ِ
ِ
مطالبات دیگرگزینی را تصدیق کند ،اما فیرد خیودگزین میتوانید
فرد خودگزین باید
ِ
متزلزلی است و ِ
واکنشیی خیود ،یعنیی
یالیت
شرط اینکه بخواهید از
در برابر
مطالبات دیگرگزینی مقاومت کند به ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
تنفر ،دست بکشد (ناگل ،70۵7 ،ص  .)00دانال بتسون ناز بر اساس یافتههای تجربی خیود از سیالهیا
زمایش بر روی انسانها معتقد است انسانها میتوانند دیگرگزین هم باشند و نشیان مییدهید کیه
انسانها از لحاظ روانشناختی در هنگام انتخاب میتواننید هیم خودگزینانیه عمیل کننید و هیم

✺

دیگرگزینانه و این توانایی در یس همدردی بان انسانها ریشه دارد (.)Batson, 2011, pp. 110-134
اگر خودگزینی روانشناختی صادق باشد (تقریر غارافراطی) ،هر نظام اخالری که میگو ید میا
باید کاری را انجام دهام که منافع شخصی خودمان را تحقق نبخشد ،کاذب خواهد بود .گو یی از
انسان کاری را میطلبد که انسان رادر به انجام دادن ن ناست (پالمر ،7011 ،ص .)۵۵
از این رو ،بر اساس نقدهای بررسی شده در باال و همچنیان اثبیات تجربیی ( )Batson, 2011و
عقالن ِی امکان دیگرگزینی(ناگل ،)70۵7 ،خودگزین ِی اخالری باش از پاش با مشکل مواجه است.
یال ،مسئله این است که با پذیرش اینکه انسانها در انتخاب بیان خیود و دیگیری بتواننید از
لحاظ روانشناختی دیگری را بر خود ترجاح دهند (یعنی دیگرگزینی برای انسانها ممکن باشید)
و این مسئله عقالنی ناز باشد ،در تعارضات بان خود و دیگری دو یالت متصور اسیت )7 :فیرد،
خود را برمیگزیند؛  )۵فرد ،دیگری را برمیگزیند .اگر نتوان معاار صحاحی برای انتخیاب خیود
یا دیگری در اختاار او ررار داد ،او در ایین تعارضیات دچیار سیردرگمی خواهید شید و عملایات
متخلقشدن م ّ
ترباان را با مشکل مواجه خواهد کرد و چنانکه بررسی شد ،این مسیئله ،از مسیائل
ّ
متخلقکردن م ّ
ترباان با ن مواجه است.
اصلیای است که تربات اخالری در

1. dispositions

آرای جان وایت

در مدخل «تربات اخالری» دای ةالمعا ف فلسفه اتلج که جان وایت ن را نگاشته است ،بیه سیه
معاصر تربات اخالری اشاره شده است که ریشه در تاریخ فلسفه دارد:
رو یکرد
ِ
الف) همانطور که کودکان با افزایش سن رابلاتهای جسمی و فازیکیشیان رشید مییکنید ،در
فهم و تصمامات اخالری ناز پاشرفت میکنند.
ب) دومان دیدگاه ،تربات اخالری را به مثابه فر یندی طباعی نمینگرد (همانند دیدگاه اول) ،بلکه
مقبول جامعه در نظر میگارد.
ن را نوعی معرفی و القای عمدی ارزشهای ِ
) برخالف دیدگاه ارسطو که معتقد بود تنها «معرفیت» رابیل میوزش دادن اسیت و بنیا بیراین،
رابل میوزش بیودن ناکییهیای اخالریی محیل تردیید واریع میشیود ،دییدگاه سیوم دربیارۀ
تربات اخالری میگوید تربات اخالری باید شیامل فراگایری معرفیت و فهیم توأمیان باشید و
شکلگاری ملکات 1را ناز شامل شود (.)White, 2000

نسبت دیگرگز ینی با تربیت اخالقی بر اسا

 .5تربیت اخالقی از منظر جان وایت

۱۹

از همییانرو ،بییا پییذیرش دی یدگاه سییوم  -چنانک یه با یان شیید  -تعری یف ترباییت اخالرییی را
«شکوفاسازی ،تقو یت و ایجاد صفات ،رفتارها و داب اخالری و اصالح و از بان بیردن صیفات،
رفتارها و داب غاراخالری در خود انسان یا دیگری» در نظر میگاریم.
 .8 .5مبانی تربیتی جان وایت
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وایت باان میکند که مسائل مربوط به مفهوم «تعلام و تربات» بایستی از مسائل مرتبط با اهیداف
تعلام و تربات متمایز شوند؛ بهگونهای که اهیداف مسیائل بنایانی کیودکمحیور نبایسیتی توسیط
بزرگساالن تحمال شود و این بدان معناست که تعلیام و تربایت گونیهای از اجتمیاعی شیدن ییا
اجتماعی کردن کودکان ناست ( .)White, 2008, p. 195همچنان به عقادۀ واییت ،از جوامیع لابیرال
دموکراتاک انتظار میرود که اهداف موزشی به طور کلی جهان شمول نداشیته باشیند و فراتیر از
ترباان برای عشق به دانش بهعلت ارزش ذاتی ن ،م ّ
مفهوم سنتی تحریک م ّ
ترباان را به فهم و تیوان
هییدایت زنییدگی مسییتقل و زاد  -در چهییارچوب وظییایف و ارزشهییای شییهروندی ّ -
مجهییز
کنند (.)White, 2008, p. 195
 .8پرورش فرد آزاد

به اعتقاد وایت ،باالترین ارزشی که نظام دموکراتاک لابرال را از دیگر جوامع متمایز میسازد ،ایین
است که تا زمانی که فرد به دیگران سابی نمیرساند ،فرد باید بتوانید زادانیه زنیدگیای کیه میورد
عالره و بر یند انتخاباش است را پی بگارد؛ بهطوریکه زندگیاش توسط مسائل سااسی ،دینیی
یا مواردی از این دست مورد اصالح و تغاار ررار نگارد .همچنان او علت اهما ِت زاد شیدن افیراد
مثبت نهان شده در خود یانی فردی برمیشمرد و تنکاد دارد که افیراد
از ردرتها و موانع را ارزش ِ
باید بتوانند ن زندگی شکوفای بر اساس ادراک خود را انتخاب کنند (.)White, 2011b, pp. 205-207
در دیدگاه وایت ،با ارتقای خود یانی شخصی  -البتیه ،در جوامیع لابیرال دموکراتایک  -هیدف
بهروزی ناز تنمان میشود؛ زیرا استقالل رأی خود به ارتقیای بهیروزی کمیک مییکنید« :فر ینید
ر
تعلام و تربات برای دستاابی ّ
متربی به خود یانی شخصی یتما شامل این امیر نایز مییشیود کیه
بهروزی ّ
متربی  -شخص مستقل  -ارتقیاء یابید» ( .)White, 1991, p. 74بیر اسیاس دییدگاه واییت،
خود یانی شخصی افراد از ن جهت اهمات دارد که کمک به ارتقای بهروزی افیرادی مییکنید و

✺

از همانرو« ،خود یانی شخصی بهعنوان یک ارزش اساسی نظامهای لابرال بر ارزشی اساسیتیر
ّ
در زندگی انسانی ّمتکی است؛ بهروزی فردی .بنیابراین ،بهیروزی مسیتقالنه یکیی از جنبیههیای
مفهوم گستردهتر بهروزی است» (.)White, 1999, p. 193
 .5شناخت واقعیت

ذهن انسان به شناسایی اشااء و اموری رادر است که ازلی و وارعی هستند و در وضعاتی میتوانید
وارعات را دریابد که از عقل به درستی بهره بگارد .در دیدگاه وایت ،کسیب یقاقیت و شیناخت و
ناز پرورش ناروی عقل در جهت دادن پاوند ماان یقایق بهگونهای که ّ
متربی بتواند از تمامی نچه
ّ
در اطراف او میگذرد ،مطلع باشد ،از مبانی ترباتی است (.)White, 2005,pp. 11-23
 .1عقالنیت

 .4اهمیت احساسات

آرای جان وایت

به عقادۀ وایت ایساسات و ّ
محرکها در ذیل دو دستهبندی جداگانیه  -منفعیل و ّفعیال  -مرسیوم
ر
ّ
عموما میتوانند به ّ
محرکها مبدل شوند .بیرای مثیال ،در برخیورد بیا
ررار نمیگارند و ایساسات
ایساس ترس ما را در یالتی منفعالنیه ببیرد و در گوشیهای بایسیتام ،امیا
یک سگ ممکن است
ِ
همان ایساس ممکن است ما را به انجام فعلی مانند دویدن یا برخیورد فازیکیی بیا سیگ سیوق
دهد (.)White, 1984, p. 235
ایساسات با مفهوم پیرورش ارزشهیا و تعلقیات در تعلیام و تربایت ارتبیاط نزدیکیی دارنید
بهگونهای که بسااری از ارزشها با شکلگاری ایساسات مشخصی شکل میگارند .برای مثیال،
«شجاعت» با نحوۀ کنترل و مدیریت ترس مرتبط است .این فر یند مدیریت ایساسات بیه هیاچ

۱۳
نسبت دیگرگز ینی با تربیت اخالقی بر اسا

مدافعان موزش و پیرورش زاد بیر ایین باورنید کیه عنصیر عقیل ارزشیمندترین اسیتعداد دمیی
بهیساب می ید ،هنگامی که دمایان ن را بیه درسیتی بیهکار گارنید ،بیه شیناخت اصیلی اشیااء
پی میبرند و میفهمند چه چازی وارعات نهایی است ( .)Ashraf, 1980, p. 27واییت ،بیه پایروی از
دیگر فالسوفان لابرال  -مانند افالطون ،هرست و… -عقالنات را به عنوان مبنا در نظیر میگایرد و
تربات را درگرو پرورش عقالنی م ّ
ترباان میداند (.)White, 2005, pp. 11-23
ِ
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عنوان مکاناکی و غار فکیری ناسیت؛ افیراد شیجاع افیرادی ناسیتند کیه هماشیه در جیای خیود
میایستند یا فرار نمیکنند .افیراد شیجاع ییاد میگارنید کیه بسیته بیه شیرایط مختلفیی از تیرس،
عکسالعملها و رفتارهای متفاوتی انجام دهند .نها از مواردی که دالیلیی بیرای ترسیادن از نهیا
وجود ندارد نمیترسند ،مانند ارواح یا خرگوشها؛ همچنان یاد میگارند که در میوارعی کیه الزم
است بر ترس خود غلبه کنند ،مانند سرباز در مایدان جنیگ ،ییا می موزنید تیا تیرس خیود را در
موارعی بروز ندهند ،مانند مادری که در طوفان در جنگل به همراه فرزندان خود گار افتاده اسیت و
در نهایت ،زمانی که با مواردی بساار خطرناک مانند ببر رها شده از رفس روبهرو هستند ،بهتیرین
کار را در این مورعات انجام دهند که فرار از عامل ترس است .از ایینرو ،افیراد شیجاع میتواننید
بر اساس ایساسهای مختلف از ترس در موارعی تحریک شوند :از همانرو ،هماشیه تیرس بیه
ّ
انفعال منجر نمیشود (.)White, 1984, p. 235
برخی ایساسات ّ
محرک ارزشهایی خاصتر از شجاعتاند؛ همدردی ،برای مثال ،در شیکل دادن
به ارزشهایی مانند همفکری 1،دوستی ،همکاری نقش دارد .مرباان دالیل بسااری دارند تیا م ّ
تربایان
را ترغاب کنند تا در بسااری از موارع براساس همدردی عمل کننید ( .)White, 1984, p. 240البتیه ،بایید
توجه داشت که بهکارگاری ایساس همدردی ناز همانند شجاعت ناازمند نوعی رضیاوت اسیت.
گاهی ایساس همدردی در م ّ
ترباان ،بایستی کنترل یا متناسبسازی شود؛ برای مثال ،افیراد دارای
ردرت مانند رضات یا سااستمداران در هنگام رأی دادن یا اعمال نفوذ ،همگانی که تحیت تینثار
گروه یا افرادی ررار میگارند.
به طور کلی ،وایت باان میکند که ایساسات  -هم بهصورت پاشانی و هم بیهعنوان ّ
محرکهیای
اعمال  -به نایاۀ ارزشها وارد میشوند و هاچ خیط و میرز مشخصیی بیرای ایین مسیئله نمیتیوان
ترسام کرد .البته ،نچه مهم است تناسب بان ایساسات و ّ
محرکهاست (.)White, 1984, p. 235
 .5 .5هدف و ارزشهای تربیت اخالقی از منظر وایت

با بررسی و درت در ثار وایت درمییابام که اهداف اساسی تعلام و تربات از منظر او عبارتانید
از« :زندگی شکوفا»« ،بهروزی» و «استقالل شخصی».)White, 1990a, 1995, 1999, 2002, 2011( 2
1. thoughtfulness
2. personal autonomy

✺

از نجا که ارتباط بان این مفاهام پاچاده است و به نظر میرسد میتوانند بیا ییکدیگر هیمپوشیانی
داشته باشند ،ضروری است با بررسی دراق ثار ذکرشده ،این روابط و نسبت بان نها را تباان کنام.
وایت تنکاد میکند که ما «تعلام و تربات را با داشتن هدفی اساسی ،در نظر میگاریم :ارتقای
بهروزی م ّ
ترباان» ( )White, 1991, pp. 12و در عان ییال ،بهیروزی را در رالیب ارضیای مهمتیرین
خواستههای گاهانه 1فرد تباان میکنید ( .)White, 1991, pp. 30-34از ایینرو ،بیا توجیه بیه مفهیوم
«زندگی شکوفا» که پاشتر بدان اشاره شد و عبارت است از زندگی سرشار از موفقات و مملیو از
ّفعالاتها و روابط ارزشمندی که فرد با جان و دل به نها میپردازد ،میتوان استدالل کیرد کیه در
دیدگاه وایت« ،بهروزی» و «شکوفایی» کم و باش مفاهامی همسان هستند .پس ارتقای بهروزی
م ّ
ترباان مانند ن است که بگویام شکوفایی زندگی نها را ارتقا ببخشام.
همچنان ،در نظر وایت ،افزون بر «بهروزی» و «شکوفایی»« ،خود یانی شخصی» ناز مفهیومی
بساار مهم در اهداف ترباتی برای جوامع توسعهیافته یا در یال توسیعه اسیت (.)White, 1991, pp. 21
از اینرو ،در این جوامع ،نظام تعلام و تربات باید هیدف اسیتقالل رأی را بیرای شیهروندانش در
اولویت ررار دهد:

1. informed desires

نسبت دیگرگز ینی با تربیت اخالقی بر اسا

در دیدگاه وایت ،با ارتقای خود یانی شخصی ،البته ،در جوامع لابرالدموکراتاک ،هدف بهیروزی
ناز تنمان میشود؛ زیرا استقالل رأی ،خود به ارتقای بهیروزی کمیک میکنید« :فر ینید تعلیام و
ر
تربات برای دستیابی ّ
متربی به خود یانی شخصی یتما شیامل ایین نایز میشیود کیه بهیروزی

آرای جان وایت

هر مکتب لابرالاستی در صورتی رابل دفاع است کیه در مرکیز و هسیتۀ ن خیود یانی
فردی نهفته باشد .مراد از خود یانی فردی این است که افراد بایید در راهبیری زنیدگی
فشیار
ّمتکی به خود باشند ،برای اهداف اصلی زندگی ،خودشیان تصیمام بگارنید و
ِ
رسوم ،ردرتها و … در تصمامگاری نها اثر نگذارد .همچنان ،ضروری اسیت ایین
نکته برای تمامی افراد جامعه صادق باشد … از اینرو ،خود یانی فردی در نظام تعلام
و تربات منجر به رو یکرد ترباتییای مییشیود کیه در ن مترب ّایان بایید بیه تجهایزات
عقالنیای ّ
مجهز باشند که نها را به افراد مستقلی تبدیل میکند ،بیا تنکاید و میوزش
ر
این نکته که اتکا به خود ،هاچگاه نمییتوانید کیامال بیدون محیدودیت همیراه باشید
(.)White, 1999, pp. 185

۱3

ّ
متربی (شخص مستقل) ارتقا یابید» ( .)White, 1991, p. 74بنیا بیراین ،بیر اسیاس دییدگاه واییت،
خود یانی شخصی افراد از ن جهت اهمات دارد که بیه ارتقیای بهیروزی افیراد کمیک میکنید و
«خود یانی شخصی به عنوان یکی از ارزشهای اساسی نظامهای لابرال بر ارزشیی اساسییتر در
ّ
زندگی انسانی (بهروزی فردی) ّمتکی اسیت .از ایینرو ،بهیروزی مسیتقالنه یکیی از جنبیههای
مفهوم گستردهتر بهروزی است» (.)White, 1999, p. 193
وایت ،در باب «زندگی شکوفا» ناز معتقید اسیت کیه ایین هیدف بیا بهیروزی م ّ
تربایان و نیه
(دستکم در ابتدای ن) با مسئولات اخالری نان در ربیال دیگیران میرتبط اسیت ،امیا از طرفیی
اهداف اخالری تعلام و تربات هم ،در مرکز و هسته خود بهروزی فرد را مد نظیر دارنید و اگیر بنیا
بر این است که کودکان در تربات اخالری به گونهای تربات شیوند کیه بیه منیافع و خواسیتههیای
دیگران یساسات اخالری داشته باشند ،بهروزی همان دیگران است کیه بایید محیل توجیه نیان
باشد ( .)White, 2002, p. 2بر این اساس ،بررسی اندیشۀ وایت ما را به این مسئله رهنمیون میسیازد
که در بیاالترین سیطح اهیداف تعلیام و تربایت  -و بیه طرییق اولیی اهیداف تربایت اخالریی -
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«بهروزی فرد» از اهمات برخوردار است (.)White, 1990a, 1995, 1999, 2002, 2011a
البته ،باید مصادیق بهروزی را مشخص کرد و این خود مسئلهای است به ردمت تاریخ فلسفه.
کراوت 1دربارۀ به دست دادن تعریفی از بهروزی تنکاد میکند که باید بان نچه بهروزی را ایجیاد
میکند و مقدمات ضروری یا پاششرطهای نال به بهروزی ،تمایز رائل شد .به اعتقاد او ،در یالیت
ّ
کلی ،بهروزی مفهومی مشکک است؛ به این معنا که به هر اندازه که شیخص برخیوردار از خایر ییا
خارهایی باشد که در بهروزی منطوی است ،از بهروزی باشتری برخوردار است (.)Kraut, 2018
وایت ،در به دست دادن تعریفی دراق از بهروزی ،خواستههای گاهانیه را مهیم برمیشیمرد و
مشکل را این میداند که گاه فرد گمان میکند خواستهای مطلوب اوست ،در صورتی کیه پیس از
نال به ن مشخص میشود که چنان نبوده است .باید بهروزی را نه به ِصرف خواستهها ،بلکیه بیه
سیازگار عقلیی ،میرتبط بیا
خواستههای گاهانه گره بزنام؛ خواستههایی که بر اسیاس اطالعیات
ِ
مقصود شکل گرفتهاند .از اینرو ،برای یصول بهروزی فرد ،بر وردهکردن خواستههیای مهمتیر و
دارای مرتبه باالتر که پاشران دیگر خواستهها هستند ،اهمات باشتری دارد .بنابیراین ،اگیر زنیدگی
1. Richard Kraut
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فرد به عنوان یک کل در نظر گرفته شود بهروزی فرد شیامل بر وردهشیدن مهمتیرین خواسیته فیرد
میشود ( .)White, 1990b, pp. 32-32همچنان ،او دو جنبه مختلف برای بهروزی در نظیر میگایرد:
اولاه است (ناازهای میادی ّ
جنبۀ نخست ،تنمان ناازهای مشخص ّ
اولایه کیه نیه بیرای زنیدگیای
شکوفا ،بلکه برای ادامه یاات الزم است ،مانند غذا ،ب ،سیرپناه ،در مید ،ورزش ،بهداشیت و
همچنان عقل عملی ،توان رضاوت صحاح و…) و جنبه دوم ّفعالاتهایی است که ارزشیمند 1و
موفقات ماز 2باشد (.)White, 2013a, p. 7
با بررسی ثار متفکران این یوزه به چهار رویکرد در تعریف ّفعالات ارزشمند ،دست مییابام:
 .7دیدگاه دینی که میگوید ّفعالاتی ارزشمند است که رضایت خداونید ،ریرب الهیی و سیعادت
اخروی را شامل شود.
 .۵دیدگاه لذتگرایی که جان استوارت مایل ن را در تعلیام و تربایت متمرکیز بیر لیذات ذهنیی
معطوف به ارتقای نوع بشر برمیشمرد (.)Mill, 1861, pp. ch. 2; Habibi 2001, pp. 87-88
ّ
 .0ارضای اماال مستقالنه 3که میگوید اگر ررار است زندگی شیکوفایی داشیته باشیام بایید خیود در
رأس امور زندگی خود باشام و خودمان انتخابهای زندگیمان را بکنام ( Raz, 1986, ch. 12, p. 14

کاست .از اینرو ،به نظر وایت ،ارزشهای اخالری ،از جمله ارزشهای مرتبط با بهروزی افیراد،
محصول ّ
تطور جهان انسانی است که در طول زمان بر اساس ناازها و خواستههای بشر ،به عنیوان
موجودی باولوژیکی و عالئق اجتماعی او به عنوان موجودی اجتماعی ،توسعه یافته است ( White,

1. worthwhile
2. successful
3. autonomous desire satisfaction

آرای جان وایت

 .7فراتر از ترجاحات فردی (دیدگاه واییت) :اگیر فیرد ،تصیمامگارندۀ نهیایی دربارر مؤلفیههای
بهروزیاش باشد ،ممکن است زندگی بربادرفته یا تلفشده را به جیای زنیدگیای شیکوفا در
پاش بگارد؛ همانند شخصی که انتخاب میکند زندگی خود را ورف رمار کند .بر این اسیاس،
ر
نمیتوان تماما انتخاب ّفعالاتهای ارزشمند را بر عهده فرد گذاشیت .چیون فهمیی عمیومی
راجع به نچه ّفعالاتی را ارزشمند میکند ،وجود دارد (.)White, 2013a, p. 14
رویکرد وایت ایین مسیئله را برمیانگایزد کیه تشیخاصدهنده و خطنگهیدار ّفعالایت ارزشیمند

نسبت دیگرگز ینی با تربیت اخالقی بر اسا

.)Brighouse 2006 Sumner, 1996, ch. 5. p. 2
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 .)1995, pp. 30-31او تنکاد میکند که درک عمومی مرتبط با ارزشمندی ّفعالاتها در مایان عمیوم
مردم پراکنده شده است ،نه به عنوان امری ثابت و تغاارناپذیر ،بلکه بهعنوان داشتهای مشیترک کیه
برای تغاار در فضایی تعاملی در هر سطحی مادگی دارد ( .)White, 2007, pp. 11این بدان معناست
که در دیدگاه وایت ،تعاان ّفعالاتهای ارزشیمند تشیکالدهنیده بهیروزی افیراد ،در ارتباطیات و
مراودات بان فردی شیکل میگایرد و از نظیر او افیراد نبایید هیر چیه را میخواهنید بیدون هیاچ
محدودیتی انتخاب کنند ،بلکه باید به صورتی ّفعالاتهای خود را تنظام کنند کیه زنیدگیای را در
پاش بگارند که سرشار از موفقات باشد و از جان و دل درگار ّفعالاتها و مراودات ارزشمند شوند
(.)White, 2013a, pp. 19
تمرکز وایت بر میراودات ارزشیمند ،افیزون بیر ّفعالاتهیای ارزشیمند در تعرییف بهیروزی،
به عنوان هدف عالی تعلام و تربات ،نشاندهنده جایگاه دیگرگزینی در اندیشه اوست .از ایینرو،
این نظر ،سبب میشیود تیا واییت بهیروزی فیرد را در گیرو بهیروزی دیگیران جانمیایی کنید .او
در خصوص علت تربات اخالری میگوید« :شخص باید مرارب بهروزی همه باشید ،از جملیه
خودش» (.)White, 2016, pp. 5-6
 .1نسبت دیگرگزینی با تربیت اخالقی

تربات اخالری با دو مسئله روبهروست :نخست ،تباان اصول اخالری که باید به م ّ
ترباان میوزش
داده شود و دوم ،نحوۀ متخلقشیدن متربایان بیه ایین اصیول .از سیوی دیگیر ،روشین اسیت کیه
تربات اخالری شامل  -و در رفت و برگشت ماان  -دو وجه است :خود و دیگری .اینکیه «خیود
چاست؟»« ،دیگری کدام است؟» و «در مواجهه با دیگری کدام اصول اخالریی و تیا چیه مایزان
باید محل توجه ررار گارد؟ » از مسائلی است که بیر اسیاس مکاتیب مختلیف فلسیفۀ اخیالق و
کرد نها به دیگرگزینی ،پاسخهای مختلف مییابد .در یالت کلیی و در تبایان دیگرگزینیی و
رو ی ِ
پاسخ به این پرسش که «چرا باید به دیگری توجه کنام؟ » ،میتوان سه رو یکرد را برشمرد:
الف) انگازه معطوف به منافع شخصی :ما باید دیگرگزین باشام .چیون در عالریه ماسیت کیه
ر
چنان باشام .این دیدگاه عموما به فالسوفان یونان و روم (افالطون ،ارسطو ،روارایان و اپاکورییان)
برمیگردد.
ب) در دوران مییدرن ،رو یکییرد دوم بییر اییین اسییاس شیکل گرفتییه اسییت کییه تفکییر اخالریی
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شخصمحور ناست ،بلکه بیطرفانه و غارشخصی است .ایده اصلی ن ،این است که ورتی ما به
نچه باید انجام دهام از دیدگاهی اخالری میینگیریم ،عقلمیان چشیمی جهیانبیان را انتخیاب
میکند و پاشفرضهای ایساسی را که ما در خصوص خیود ییا داییرۀ دوسیتانمان ییا گروهمیان
داریم ،کنار میگیذارد .کانیت نماینیده اصیلی ایین دییدگاه اسیت و فاییدهگراییانی ماننید بنتیام،
جان استوارت مال و ساجویک را ناز شامل میشود.
) در رو یکرد سوم که مدافعان ن دیو ید هاوم ،دام اسمات و رتور شیوپنهاور هسیتند ،بیرای
همدردی ،دلسوزی و محبت شخصی  -به جای استدالل بیطرفانه  -نقشی محوری و مرکزی در
افعال اخالری در نظر گرفته میشود .نها معتقدند در ماان پاونیدهای ایساسیی بیان انسیانهیا،
چازی خارقالعاده و ارزشمند وجود دارد؛ و یژگیای از زندگی انسانی که ورتیی اخالرییبیودن را
بهتنهایی یا بیطرفانه در دیدگاه چشمی جهانبان بشناسام (رو یکرد دوم) ،نادیده گرفته یا تحرییف
میشود (.)Kraut, 2018
پذیرش هر یک از این رو یکردها در اهداف و روشهای تعلام و تربات اثر میگیذارد و نشیان
میدهد که تربات اخالری بر تباانی که از دیگرگزینی صورت مییگایرد ،مبتنیی مییشیود .بیرای
بررسی دراقت ِر این سه رو یکرد ،سار تاریخی این مسئله و تنثار ن بر تربات اخالری را در سه دوره
(کالساک ،ررون وسطی و دوره جدید) بررسی میکنام.
در دورۀ کالساک تالش فالسوفان بر ن است که و یژگی منفعتطلبیی دمیی را بیا فضیالت و
یاات جمعی و جهان هماهنگ کنند و سازگار نشیان دهنید (اخیوان ،701۵ ،ص  .)۹0 ،70فالسیوفان
یونان (ارسطو و سقراط) روانان و اصول اخالری را به عنوان محور تربات اخالری در نظر نگرفتند.
ن هنگام که سقراط پرساد «چگونه باید زندگی کرد؟ » یا ارسطو دربیارۀ «ارزشهیای اخالریی»
نوشیت ،چییارچوب نظییری نهییا بهییروزی افیراد بییه عنییوان ییک کییل (خییود و دیگییری در کنییار
یکدیگر) بود ( ،)White, 1990b, p. 38اما در ریرون وسیطی تمرکیز و تنکاید بیر جنبیههیای منفیی
خودگزینی یا همان یب ذات و باان نسبت ن با گناه بوده است .هرچند متفکران این دوره مازانیی
از ن را طباعی میدانستند ،بر اساس موزههای دینی ،تحقق منفعیت شخصیی در جهیانی دیگیر
وعده داده شده است ،از اینرو ،منافع دیگران نجا مقدم و محترم است که خداوند بیه ن دسیتور
دهد (اخیوان ،701۵ ،ص ۹۵۔ .)۹7تنکاد اصلی تربات اخالری افیراد بیر روی اصیول اخالریی ثابیت
مستخر از موزههای دینی بنا شده بود و شامل دو جنبه است :پاالیش نفس و تعلام .با یاکمات
کلاسا در تمام امور ،مبانی و اصول تربات اخالری ناز مبتنی بر مذهب مساحات ،بدور از پشتوانۀ
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عقالنی ،متنثر از رائلبودن به ّ
تجرد روح و ناز امکان تعالییافتن روح در اثر اعمال اخالریی بیوده
است (پژوهشگاه یوزه و دانشگاه ،7017 ،ص 710۔ .)717از اینرو ،دیگرگزینیی بیا تربایت اخالریی در دو
دورۀ کالساک و ررون وسطی نسبتی مستقام نداشته است.
ر
در دورۀ جدید ،هابز جهتگاری کامال متفاوتی با دوره کالساک و ررون وسطی اتخاذ کیرد .او
ر
انسان را ذاتا خودخواه و خودگزین میداند .او از ایین هیم فراتیر مییرود و تمیام اعمیال و افعیال
اختااری دمی را با انگازه خودگزینانه میداند و به هاچ وجه اخالریزیستن را به معنیای انگایزهای
دیگرگزینانه و فار از خودگزینی نمیپیذیرد .او اخالرییزیسیتن را بالمیآل بیه علیت خیودگزینی
میداند و اخالق را روانان مصلحتاندیشانهای لحاظ میکند که الزمه خیودگزینی ذاتیی دمیی
ر
است ( .)Chung, 2016, pp. 200پس در اندیشه هابز افعال اخالری کامال خودگزینانه تلقی شیده و از
انت ذات سرچشمه میگارد.
صا ِ
در مقابل ،هاوم مبدأ فعل اخالری و دیگرگزینانه را مال به همدلی مییدانید .مبنیای انگازشیی
نظام اخالری او ضعافتر از نظام اخالری هابز است و ناز در رااس با نظام اخالری هابز تعرییف
ر
زش صییرفا اخالریی ،مسییتلزم تقو ییت از راه
چنییدان روشیینی نییدارد؛ زییرا همییدلی ،یعنیی انگای ِ
نفع شخصی است .رأی و نظر هاوم این است که هر توجاهی برای افعال اخالری باید بیه تمیایلی
در افراد توسل جو ید .از اینرو ،هماشه باید یک مال یا تمایل در ماان شرایط عمل اخالری باشید
که بتواند دمی را برای عملی برانگازد (ناگل ،70۵7 ،ص  .)77بنابراین ،مشاهده میشیود کیه در نظیر
هاوم ،دیگرگزینی از طریق ایساس همدلی بیه عنیوان عیاملی انگازشیی بیرای انجیامدادن عمیل
جایگاه مییابد.
به اعتقاد ناچه دیگرگزینی زندگیسیوز و مسیمومکنندۀ زنیدگی اسیت و در مقیام رمیان ،ن را
نامطلوب میداند .ساجویک با تفکاک ماان لذتگرایی روانشناختی و لیذتگراییی اخالریی از
خودگزینی معقول در مقابل لذتگرایی فردی دفاع میکند و در نهایت ،کانیت فعلیی را اخالریی
ر
ر
میداند که اوال ،مطابق وظافه باشد و هاچ اصل اخالری را نق نکند و ثاناا ،از سر وظافه باشید
و نه هاچ انگازه دیگر .او با تنکاد بر انگازه وظافهشناسی معتقد اسیت کیه دیگرگزینیی مییتوانید
بدون دوستداشتن دیگران و یتی با وجود بیناازی از نها باشد (اخوان ،701۵ ،ص ۹1۔.)7۵0
وایت ،جایگزینی بهروزی را که ریشه در فلسفه کالساک دارد با رانون ییا وظافیه ی بیه عنیوان
مرکز و محور اساسی مفهوم اخالق ی در سار تاریخی فلسفۀ اخالق به علیت تسیلط مسیاحات و
بهو یژه تفکیرات اخالریی پروتسیتانی در ابتیدای دوران میدرن ،مییدانید؛ زمیانی کیه پایروی از
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آرای جان وایت

به عقادۀ جان وایت ،مدارس باید همان اهدافی را دنبال کنند که خانوادههای دارای فرزند بیهدنبال
ن هستند .اهداف هر دو مجموعه دوگانه و سادهاند؛ نخست اینکه ،هر کودک بیه زنیدگی شیکوفا
دست یابد و دوم نکه ،کمک کند دیگران ناز چنان باشند ( .)White, 2013bبرداشتهیا و تعیاریف
مختلفی از زندگی شکوفا وجود دارد ،اما در نظر وایت ،همانطور که باان شد ،این زندگی ضیمن
ضرورت بر وردهکردن ناازهای ّ
اولاه بشر (ماننید غیذا ،بهداشیت و …) و ناازهیای روانشیناختی
(همچون ایترام ،امنات ،و…) ( ،)White, 2011a, pp. 27–32در گرو ّفعالاتها و مراودات ارزشیمند
و موفقات ماز ناز هست ( .)White, 2013a, pp. 7-24در یک کالم ،زندگی یاوی بهیروزی ،سرشیار
از موفقات و مملو از ّفعالاتها و روابط ارزشمندی است که فرد با جان و دل بیه نهیا مییپیردازد
(.)White, 2011a, pp. 27-32
در نگاه نخست ،ممکن است اییراد گرفتیه شیود کیه هیر چقیدر فیرد سیعی در بهتیر کیردن و
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دستورهای خداوند اصل اساسی راهنمای زندگی انسانی تلقی شده است .در این تفکیر ،منفعیت
یا بهروزی ،دیگر چازی نبوده است که در ایین جهیان بیه دسیت باایید .از ایینرو ،در ایین دنایا
سر و کار ما با درست و غلط خواهد بود ،نه خوب و بد .این روند از اخالق مسیاحی ،در اندیشیۀ
اخالری کانت و ناز در اندیشۀ فایدهگراییانی ماننید بنتیام ،مایل و سیاجویک و نایز هایر ،پاتیرز و
مدافعان اخالق سکوالر در سدۀ اخار ادامه مییابد ،به گونهای که اخالق را بر اساس اصول ّ
اولایه
و اساس ییای تییدوین کنن ید؛ و از همییان رو ،بییه چنییان رویکییردی انجاماییده اسییت .نظامه یای
تربات اخالری برای تربات اخالری م ّ
ترباان به جریمه ّ
تمرد از رانون به عنوان روشی ترباتیی بیرای
متخلقشدن م ّ
ترباان متوسل شوند (.)White, 1990b, pp. 41-42
با توجه به بررسی به عمل مده و بر اساس نظر واییت ،مییتیوان گفیت کیه جیایگزین کیردن
بهروزی با رانون و وظافه و همچنان توجهنکردن به انسانها به عنیوان ییک کیل ،بیه پاچادهشیدن
مسئله نزاع بان خود و دیگری و همچنان پادا نکردن راهیلی برای متخلقشدن م ّ
ترباان بیه اصیول
اخالری انجاماده است؛ اصولی که وظافۀ اساسیی نظیام تربایت اخالریی اسیت .ورتیی اصیول
اخالری ،اموری خارجی باشند و بر اساس اصول ثابت یا یکم خداوند تنظام شیوند ،پیذیرش و
سپس کاربست نها در زندگی م ّ
ترباان دشوار خواهد شد.
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بهتر شدن خود دارد ،در زندگیاش فرصت و توجه کمتری در پیرداختن بیه دیگرگزینیی و اخیالق
هدف ترباتی از بهروزی که به ادعای وایت به دنبال ارتقای فیردی اسیت ،بیا
خواهد داشت و باید ِ
هدف ترباتی دیگری که متمرکیز بیر برنامیه درسیی موضیوعمحور اسیت ،در جهیت نفیع م ّ
تربایان
ّ ِ
تربایان ناسیت،
جایگزین شود .در پاسخ باید گفت این نظریه به دنبال دستیابی به نفیع شخصیی م
بلکه به دنبال دستیابی نان به زندگیای شکوفا است که از نفع شخصیی متمیایز اسیت ( White,
 )2013a, pp. 25و نچه بخشی از زندگی شکوفای فرد است ،بخشی از زندگی شکوفای دیگران هیم
هست ،یعنی بسااری از ّفعالاتهایی که افراد به عنیوان ّفعالاتهیای ارزشیمند انجیام میدهنید،
ر
همراه با تعامل و مبتنی بر همکاری است و فوایدی که از مشارکت در نها ایجیاد میشیود ،صیرفا
فواید منحصر به فرد ناست .برای مثال ،شکوفایی 1مربی در تدریس به شاگردانش منجر به رشد و
شکوفایی نها ناز میشود (.)MacIntyre, 1981, ch. 14
در مراودات ارزشمند هم که در نظر وایت بخشی از بهروزی فردی است ،همانطیور اسیت و
نچه برای فرد خوب است با نچه برای دیگری در روابط شخصیی خیوب اسیت گیاه تمایزپیذیر
ناست؛ ورتی فرد نسبت به دوست ،همسر یا فرزندانش دیگرگزینانیه رفتیار میکنید ،در یقاقیت،
بهروزی خود را ناز ارتقاء میبخشد .همچنان ،در افعالی اخالری مانند کمک به فرد مصیابتزده
ر
یا رفع بیعدالتی ،در عمل تضاد و تنافی با خار و خوبی عامل رخ نمیدهید و ایین افعیال کیامال
ارزشمند تلقی میشوند (.)White, 2013a, p. 26
از اینرو ،با کاربرد این عقاده خاص وایت در تعلام و تربایت ی بیه جیای محیور ریراردادن
رانون ،وظافه و ایکام در اصول اخالری ی هدف تعلام و تربات ارتقای بهروزی کسیانی اسیت
که تحت تعلام و تربات ررار میگارند؛ یعنی م ّ
ترباان؛ با این راد که بهروزی شخص منحصر به
خود او ناست ،بلکه بعد وساع دیگرگزینانهای دارد ،یعنی کاری که باید مرباان انجام دهند ایین
ِ
ِ
است که افراد را بهگونهای تربات کنند که منفعت خود را در دیگرگز ینی ناز باابند (White, 1990a.
ر
 .)ch. 3این بدان معناست که م ّ
ترباان به گونهای رشد کنند که تصور نکنند خوبی فرد ،منحصیرا
از خوبی دیگران بهدور است و همچنان مطلع باشند که در مراوداتی که زندگی شیکوفا را بیرای
نها میسازد این خوبیهیا گیاه و بیگیاه همپوشیانی دارنید ییا افیزون بیر همپوشیانی در هیم
ممزو اند (.)White, 2013a, pp. 26
1. fullfillment
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میک
عالوه بر هدف اول ،هدف دومی ناز که جان وایت در تعلام و تربات ترسیام میکنید (ک ِ
ّ
متربی به دیگران برای دستیابی به زندگی شکوفا) در دیدگاه او در باب بهیروزی ریشیه دارد .ایین
ر
هدف مشخصا تربات اخالری را نشانه گرفته و بدان معناست کیه مربیی بیه دنبیال ن اسیت کیه
کودکان افزون بر شکوفایی زندگی خیود ،شیکوفایی زنیدگی دیگیران را نایز بخواهنید .در یالیت
سلبی ،یعنی سابی به دیگران نزنند ،به دیگران درو نگو یند ،عهدشان را با دیگیران نشیکنند و در
یالت ایجابی یعنی کمک به دیگران برای دستیابی به اهدافشان ،ایترام به استقالل دیگران و در
تعامل با دیگران منصف ،دوست و همراه بودن.
باید توجه داشت ،همانطور که در باال تباان شد ،نمیتیوان هیدف نخسیت (دسیتیابی هیر
کودک به زندگی شکوفا) را که مرتبط با شکوفایی شخصی ّ
متربی است ،از هدف دوم که مرتبط بیا
دیگران است تفکاک کرد؛ زیرا این دو در صورتی تفکاکپذیرنید کیه ارتقیای منفعیت شیخص،
منحصر به همان شخص و جدای از ارتقای منفعت دیگران باشد ،اما همانطور که مشخص شید
مختلف ارزشمند شکل میگارد که افزون بر بهیروزی
شکوفایی شخصی یول مسائل و مراودات
ِ
فرد ،منجر به بهروزی افراد دیگر ناز میشود (.)White, 2013b; White, 2011a
هدف ترباتی ترسامی وی ،به نحیوی
بنابراین ،بر اساس نظریه وایت در تعلام و تربات ،هر دو ِ
با دیگران مرتبط و در تعامل است و نهتنها اهداف تربایت اخالریی ،بلکیه تمیامی نظیام تعلیام و
چتر منافع خود و دیگران جانمایی میشود .با این تباان میتوان گفت که در دییدگاه
تربات در زیر ِ
وایت تعلام و تربات هم در مقام تربایت (رابطیه بیان مربیی و متربیی) و هیم در مقیام کاربسیت
متربی (رابطۀ ّ
اصول اخالری از نایاه ّ
متربی و دیگری) متوجه دیگری است.
البته ،ممکن است این ایراد مطیرح شیود کیه بهیروزی را نمیتیوان بیه عنیوان هیدف ترباتیی
در نظر گرفت؛ زیرا بهروزی بالذات به گونهای ناست که به عنوان هدف رابیل دسیتیابی باشید؛
بهروزی یالتی از بودن یا یالتی از ایساسات فردی است که مایصل برنامیهها و اریدامات فیرد
ر
است .از طرفی تعلام و تربات ناز صرفا دانش موزان را با ابزارها و روشهای مطلوب شنا میکند
و بهروزی فردی را باید خود م ّ
ترباان در زندگی شخصیشان تجربه و کسب کنند .بر ایین اسیاس،
ِ
هدف تعلام و تربات باید اکتساب معرفت ،مهارتها و گزارههایی باشید کیه کودکیان را بیا ابیزار
شناسایی ّفعالاتها و دلمشغولیهای هدایتکننیده بیه سیوی بهیروزی ّ
مجهیز کنید .در پاسیخ
میتوان گفت هرچند هدف ترباتی اینگونه تعریف شود ،امیا در عیان ییال میتیوان بهیروزی را
به عنوان هدف نهایی نظام تعلام و تربات در نظیر داشیت؛ زییرا اریدامات نظیام تعلیم و تربایت

۹51
۹۳۱8
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
پاییز ۹۳۱7
پژوهشی اخالق پژوهی | شماره  | ۳1پاییز
فصلنامۀ

نسبت
دیگرگز
ینی با
تربیت
اخالقی
بر
اسا
آرای
جان
وایت

در نهایت ،برای بهروزی م ّ
ترباان به عنوان هدفی نهایی صورت میگارد (.)De Ruyter, 2015, pp. 85
شیفاف
این بازنگری وایت در نسبت دیگرگزینی با تربایت اخالریی ،یعنیی جانمیایی درایق و
ِ
دیگرگزینی در اهداف تعلیام و تربایت ،دسیتیابی بیه روشیی بیرای م ّ
تربایان جهیت کاربسیت
ر
اصول اخالری (یعنی وظافه دوم و اصلی تربات اخالری) را ممکن میکنید و عمیال دییدگاه او در
برابر دیدگاهی ررار میگارد که معتقد است تعلام و تربات دو بخش جدا از هم دارد؛ بخشی برای
ارتقای منفعت و خوبی شخصی افراد و بخش دیگیر ،تربایت اخالریی ،بیرای توجیه بیه دیگیران
(.)White, 1990a, pp. 54-55
دیدگاه دو وجهنگر مرسوم به شخصات م ّ
ترباان کیه بیر اسیاس دو نظرییه اصیلی در بهیروزی
شخصی شکل گرفته است ،در دو نظریۀ فهرست عانی و ارضای اماال رابل پیگاری است:
عانی» 1پارفایت کیه میگویید« :امیوری فینفسیه و بیه خیودی خیود
الف) نظریۀ «فهرست ِ
ر
مشخصا برای افراد خوب یا بدند ،صرف نظر از اینکه این افراد چه چازهای خیوبی را بخواهنید،
یا از چه بدیهایی اجتناب کننید .چازهیای خیوب ممکین اسیت شیامل خوبیهیای اخالریی،
ّفعالاتهای عقالنی ،توسعه رابلاتهای فردی ،فرزنید وری و والیدین خیو بی بیودن ،معرفیت و
گاهی راجع به زیبایی یقاقی باشد .بدیها ممکن است در معرض خاانیت وارعشیدن ،تحیت
نفوذ بودن ،درو شنادن ،فریبخوردن ،محرومات از زادی ،لیذتبردن از لیذات زارگرایانیه ،ییا
لذتبردن از زیباییای کیه در یقاقیت زشیت اسیت ،باشید» ( .)Parfit, 1984, p. 499ایین دییدگاه
بر اساس اصل دالیل بارونی بنا شده است .از دیگر مدافعان معاصر ایین دییدگاه بانید اسیت کیه
ِ
میگوید ارزشهای اخالری و دستیابی به برخی اسیتعدادها و تواناییهیا ،شیامل ییس و درک
ارزشمند زندگیکردن میکند (.)Bond, 1983, p. 160
زیباییشناختی ،زندگی ما را
ِ
2
خود فیرد گیره میزنید .در ایین
ب) نظریۀ «ارضای اماال» که خوبی و بدی را به خواستههای ِ
زندگانی خود فرد ،با این فیرض
دیدگاه زندگی خوب زندگیای است که اولویتهای کلی مد نظر
ِ
که او گزینههای دیگر پاش روی خود را ناز میشناسد ،تنمان شیود ( .)White, 1986, p. 164در ایین
دیدگاه ،نچه در فهرست نظریهپردازان عاناتگرا منعکس شده است ،ماننید خیوبی اخالریی ،ییا
دستیابی به دانش ،اگر خواسته شخصی افراد نباشید جزئیی از بهیروزی نهیا تلقیی نمیشیود.
1. objective list
2. desire satisfaction
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از مدافعان این دییدگاه در دوران معاصیر میتیوان بیه مکاینتیایر اشیاره کیرد .او بیر اسیاس عقایده
ر
ارسطویی ،میگوید بهروزی فرد باید عمدتا شامل نال به نتایج مشترک ّفعالاتهای مید نظیر فیرد و
دستیابی به ارزشهای بر مده از نها و ضرورتهای زندگی واید باشد (.)MacIntyre, 1981, p. 242
وایت در نقد هر دو دیدگاه میگوید دیدگاه عاناتگرا مبتنی بر این اصل است که امکان ییافتن
دالیلی در خار برای اعمال وجود دارد و این یعنیی اگیر ایین دالییل نباشیند ییا رابیل تشیخاص
نباشند ،تمامی دالیل اعمال به خواستههای فردی گره میخورند .افزون بر این ،دییدگاه عانایتگرا
باید نشان دهد که نچه در فهرست عانی مده متعلق خوبی همه افیراد اسیت ،یعنیی جامعایت و
مانعات فهرست عانی باید اثبات شود که اکثر مدافعان دیدگاههای عانی به ن توجه نمیکننید .در
نقد دیدگاه دوم ناز وایت ایراد اساسی را در ایین مسیئله دانسیته کیه ایین دییدگاه «بیاش از انیدازه
انجامدادن هر ّفعالاتی» را روا دانسته اسیت ( .)White, 1986, p. 166در تنیاید ایین نکتیه کیه نظرییۀ
ارضای اماال باش از اندازه هر کاری را روا دانسته است ،میتوان به مثال رالز در خصیوص فیردی
که عالرهمند است اکثر اورات خود را به شمردن دانههای چمن ماادین شهر بگذراند ،اشیاره کیرد
(.)Rawls, 1971, p. 432
با توجه به نقدهای وایت بر هر دو نظریه عاناتگرا و ارضای اماال ،هاچ یک از این دو دییدگاه
بر دیگری رجحان ندارد و به نظر میرسد هر کیدام از دو نظرییه نقطیه ریوت خیود را بیر ضیعف
دیگری بنا نهاده است؛ یعنی عاناتگرایی از ایین جهیت ضیعف دارد کیه هیر بنید از فهرسیت را
میتوان کاری دانست که متعلق عالره فرد ناست و دیگری به عنوان خواسته خیود ،بیر او تحمایل
کرده است و دیدگاه ارضای اماال از ن جهت ضعف دارد که میتواند شامل امیوری شیود کیه در
دید عمومی برخالف عرف و گاه یتی مخالف عرف تلقی میشود.
وایت برای یل این مسئله که بهروزی افراد باید شامل چه مسائلی باشد ،پاشنهاد میکند مبیدأ
ایجاد دو نظریه را بررسی کنام و زاویه دیدمان راجع به مصادیق بهروزی فردی را تغاایر دهیام .بیا
بررسی دو نظریه مشخص میشود که دیدگاه ارضای اماال از نقطه نظر فردی بیالغ کیه بیطرفانیه
رداز عانایتگرا
(وارعی یا خاالی) به بهروزی خود یا دیگر افراد مینگرد ،بنا شده و فهرست نظریهپ ِ
دید دانای کل یاصل شده است و این بدان معناست که در بررسی مسئله بهیروزی
از دیدگاه و زاویه ِ
ر
و مؤلفههای ن از زاویه دید مرباان  -اعم از والدین و معلمان  -که عماقا به بهروزی افراد و یدارل بیه
بهروزی م ّ
ترباان تحت ترباتشان عالرهمندند ،پرداختیه نشیده اسیت ( .)White, 2005, p. 6بیه نظیر
میرسد کلاد مسئله در همان تغاار زاویه دید نهفته باشد .همانطور که باان شد ،مرباان برخالف
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افرادی که از اساس به اخالق اعتقادی ندارد (خودگزینان افراطی) ،دستکم به منافع کسی غار از
خود (که ّ
متربی باشد) توجه دارند .از اینرو ،هاچ دلال عقالنیای وجود نیدارد کیه نهیا رویکیرد
دیگرگزینانۀ خود را منحصر به منافع یک فرد کنند .این رویکرد وایت ،ورود دالیل دیگرگزینانیه بیه
ر
بهروزی افراد را ممکن میکند و بهروزی فرد را از مسئلهای کامال فردی بیه مسیئلهای دیگرگزینانیه
ّ
مبدل میسازد.
البته ،با بررسی دیدگاه وایت به بهروزی ،دو نقد ایتمالی مطرح اسیت؛ یکیی اینکیه ممکین
ر
است مربی نگاهی صرفا ابزاری به کودک داشته باشد ،مثیل اینکیه شیغل او ایین اسیت و بیرای
تربات مزد دریافت میکند و دوم اینکه ممکن است مربی توجه به کودک را به عنیوان ارزشیی در
نظام ارزشی خود ررار داده باشد .وایت در پاسخ به ایین دو نقید نشیان میدهید کیه نگیاه ابیزاری
ر
داشتن به کودکان در تربات را اصال نمیتوان تعلام و تربات رلمداد کرد و در پاسخ به نقد دوم نایز
بر این اعتقاد است که معطوفکردن توجه تنها به یک کودک در عرف تعلیام و تربایت و معلمیان
مد نظر ناست ( .)White, 1986, pp. 164-167از اینرو ،به نظر وایت ،عقالنی است که بهروزی فیرد
را شامل دیگرگزینی در نظر بگاریم؛ یعنی دغدغه مربی منافع افراد در جامعه باشد که شامل منافع
ّ
متربی ناز میشود .از اینرو ،با این بازتعریف از بهروزی ،از بنبست مسئله منیافع شخصیی رهیا
شده و دووجهینگری مرسوم در تعلام و تربات دیگر جایگاهی نخواهد داشت.
همچنییان ،وایییت در ّرد دیییدگاه دووج یهنگر بییه شخصییات م ّ
ترباییان و عقالنیب یودن اینک یه
دیگرگزینی بخشی از بهروزی نان باشد سه مالیظه را برمیشیمرد کیه موجیب تردیید در اصیل
تفکاک بان بهروزی و دیگرگزینی میشود:
ناحیه پایهای توجه به خیردیگران

ناحیه بهرو ی فردی
شکل  .7دیدگاه دووجهنگرانه ()White, 2005, p. 139
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 .7بر عهده دووجهانگار است که ضوابط یاکم بر دوگانهکردن و مرز بان دو منطقه را مشخص کند.
محرکات اعمال است .اگیر م ّ
 .۵دومان مسئله برای دووجهانگار ،انگازهبخشها یا ّ
تربایان را بیرای
پاروی از رواعد دیگرگزینانه یلقه بارونی تربات میکنام ،علل و انگازههای پذیرش این رواعد
در نان باید مشخص باشد .باید توجه داشت که انگازههای خودگزینانه مبتنی بر تنباه و اماد به
ر
پاداش با فرض دووجهانگاری ،سازگار نخواهد بود؛ زییرا ایین انگازههیای کیامال خودگزینانیه
دوگانگی فرض گرفتهشده را طرد میکنند.
 .0مشکل سوم برای دووجهانگار مسئلۀ ویدت شخصیات م ّ
تربایان اسیت .هرچیه تمیایز مایان
نایاههای شخصاتی فردی و دیگرگزینانیه م ّ
تربایان باشیتر شیود ،مربیی رسیالت سینگانتری
خواهد داشت تا به دو بخش خودگزینانه و دیگرگزینانه ّ
متربیی ،وییدت شخصیاتی ببخشید؛
یتی اگر مرز بان منافع شخصی و اعمال دیگرگزینانه به صورت دراق مشیخص شیده باشید،
مسئلۀ یادگاری ایجاد تعادل بان سایتهای وجودی م ّ
ترباان همچنان باری است.
بر اساس مشکالت باانشده ،به نظر واییت ،هیم از دییدگاه مربایان و هیم از دییدگاه م ّ
تربایان
جانمایی دیگرگزینی در بهروزی فردی ،عقالنی است (.)White, 1986
وایت در تباان دیدگاه تربات اخالری دیگرگزینانه ،یازده ویژگیی بیرای دیگرگزینیی برمییشیمرد؛
ّ
ایساس تعلق به نزدیکان ،ارتباط عاطفی با غریبهها ،متمایلبودن برای محافظت از بهروزی دیگیران
و …  .و تنکاد میکند تربات اخالری دیگرگزینانه دو گیام مهیم دارد :نخسیتان و مبنیاییتیرین گیام
ترباتی دستیابی م ّ
ترباان به ارزشهای مختلف دیگرگزینی اسیت و گیام دوم ،میوختن «چیه بایید
کرد؟ » به م ّ
ترباان در مغایرتها و تالریهای بان این ارزشهاست (.)White, 1990 b, pp. 47-48
در نظر وایت ،انتقال از تربات اخالری مرسیوم بیه تربایت اخالریی دیگرگزینانیه م ّ
تربایان را از
جانب اخالقگرای ِان متعصبی که یتی برای وظایف اخالری یاضر به ارتکاب جرم یا رتل باشیند،
نجات میبخشد ( .)White, 1990b, p. 52همچنان دسیتاورد دیگیر تربایت اخالریی دیگرگزینانیه را
کاهش ایساس گناه در م ّ
ترباان در صورت ّ
تمرد از روانان میداند ( .)White, 1990b, p. 52بر همیان
اساس است که به نظر میرسد دیدگاه تربات اخالری وایت در دستیابی به هیدف ترباتیی خیود
که بهروزی افراد است ،موفقتر ظاهر میشود.
روش معمول تربات اخالری ،یعنی گاهسازی دانیش میوزان از جریمیههیای ّ
تمیرد از ریوانان
اخالری ،منجر به ابزاری شدن تربات اخالری میشود .یعنی م ّ
ترباان موزش میبانند که اخالریی
ر
رفتار کنند تا از دردهای غاراخالریبودن در امان باشند .از اینرو ،م ّ
ترباان نوعا نجا اخالری رفتیار

میکنند که مجازات ّ
تمردشان از اصول و روانان اخالری مشکلساز شیود ،امیا مطلیوب و هیدف
تربات اخالری این است که مت ّ
رباان در همه یال اخالری رفتار کنند و کار درست را انجام دهنید،
بدان جهت کیه ن کیار درسیت اسیت؛ یعنیی فضیالت ،خیود پیاداش اسیت .از ایینرو ،بیرای
متخلقشدن م ّ
ترباان نچه رفتار اخالری را اخالری میکند ،باید مورد توجه ررار گارد و تباان شیود
( )White, 1990b, p. 52و همانطور که بررسی شد ،بر اساس نظریه وایت ،انتقال از تربات اخالریی
مرسوم به تربات اخالری دیگرگزینانه و بازتعریف بهروزی فردی به صیورتی کیه شیامل بهیروزی
دیگران ناز باشد ،کلاد یل مسئله است ،به ایین معنیا کیه بایید اخالریزیسیتن را بسیاار فراتیر از
خوبیها و ارزشهای اخالری در نظر گرفت و بهروزی م ّ
ترباان را در مرکز توجه ررار داد و این ،ن
چازی است که بدان نااز است؛ یعنی مطرحکردن دیدگاهی ّ
موسیع دربیارۀ نچیه زنیدگی شیکوفا
شامل ن میشود (.)White, 1997, pp. 15-16
نتیجه
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نچه در ّ
سنت فلسفی مکاتب ترباتی به عنوان نسبت دیگرگزینی با تعلام و تربایت در نظیر گرفتیه
شده است ،تفکاک و تقسام نظام تعلام و تربات بیه دو بخیش اساسیی اسیت؛ نچیه میرتبط بیا
بهییروزی م ّ
ترباییان اسییت و نچییه شییامل منییافع دیگییران ناییز میییشییود (ترباییت اخالرییی).
در تربات اخالری ناز ،مسئلۀ اساسی نحوۀ متخلق شدن مترب ّاان به اصیول و ارزشهیای اخالری ِی
از پاش وضعشده یا تعاان شده است؛ چه این اصول از ایکام الهی اتخاذ شده باشد ،چه از عقل ییا
ر
سنتهای اجتماعی و … .روش و شاوهای ناز که مکاتب مرسوم برای متخلقشیدن م ّ
تربایان عمومیا
به کار میبرند بر اساس روش پاداش و تنباه پاییهرییزی شیده اسیت؛ یعنیی گیاهسیازی م ّ
تربایان از
جریمههای رانونی و اجتماعی ّ
تمرد از اصول اخالری یا پاداشهای دناوی یا اخروی پاروی از نها.
ِ
در عمل با توجه به بررسیهای بهعمل مده در مدارس و جامعه ،ایین تفکایک مبنیایی و روش
ر
بهکار گرفته شده ،کارگشا نبوده است و عموما خروجی مدارس و نظام رسمی تعلیام و تربایت بیه
پرورش افرادی منجر شده است که تنها زمانی اخالری عمیل مییکننید کیه منافعشیان بیه خطیر
میافتد یا در جمع یا زیر نظر هستند .این روش تربات اخالری نتاجهای جز ابزاریشیدن اخیالق
ترباان ندارد؛ یعنی م ّ
در بخشی از م ّ
ترباان موزش میبانند که اخالری رفتار کنند تیا از مجیازات و
عذاب وجدان غاراخالریبودن در امان باشند ،اما باید توجه داشت که مطلوب و هدف نظامهیای
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تربات اخالری ،بنا بیر پاشفرضهیای فلسیفی و اخالریی خیود ،در ایین اسیت کیه م ّ
تربایان در
همه یال ،اخالری رفتار کنند و کار درست را انجام دهند .از اینرو ،به نظر میرسد دستیابی به
روشی برای متخلقشدن م ّ
ترباان ،با توجه به نکات باانشیده ،از اصیلیتیرین مسیائل پیاش روی
ِ
نظامهای تعلام و تربات باشد.
ّ
ّ
با توجه به اینکه هر نوع ترباتی (در یدارلیترین سطح ن ارتباط بان مربی و متربیی) و یتیی
میتوان گفت تمامی ّفعالاتهای بشر به نوعی در تعامل با دیگران است ،بررسی دیگرگزینی برای
یافتن پاسخ به مسئلۀ مد نظر ضروری باشد .نگاهی جامع و کلی به انسانها و بررسیی مطالعیات
صورتگرفته در این یوزه نشاندهنده این وارعایت اسیت کیه انسیانهیا هیم از لحیاظ عقالنیی
(دیگرگزین یی اخالر یی) و هییم از لحییاظ روانش یناختی (دیگرگزین یی روانش یناختی) م ییتواننیید
دیگرگزین هم باشند .از اینرو ،رجحان دیگرگزینی بر خودگزینی و همچنیان امکیان دیگرگزینیی
در انسانها امکان اتخاذ رو یکرد دیگرگزینانه در تربات اخالری را فراهم کرده و لزوم دستیابی بیه
معااری صحاح برای انتخاب خود یا دیگری در افعال اخالری را مشخص میکند.
ّ
جان وایت  -فالسوف معاصر ترباتی  -برای یل این مسئله با رجوع به تفکر اصیال کالسیاک
که روانان و اصول اخالری مرسوم را به عنوان محور تربات اخالری در نظر نمیگارد و در بهروزی
افراد را مالک تربات صحاح مد نظر ررار میدهد ،هدف نهایی نظام تعلیام و تربایت را بهیروزی
ّ
افراد مطرح میکند و با مد نظر ررار دادن بهروزی فرد کیه در گیرو بهیروزی دیگیران اسیت ،ایین
اهداف دوگانه و ساده را که هر کودک به زندگی شکوفا دست یابد و همچنان کمک کند تا دیگیران
ناز چنان زندگیای داشته باشند ،ترسام میکند .این دو هدف که باید نظیام تعلیام و تربایت ن را
ر
دنبال کند با هم ارتباطی کامال دوطرفه و تفکاکناپذیر دارند که افزون بر بهروزی فرد ،به بهیروزی
دیگران میانجامد .بر همان اساس ،در تربایت اخالریی نایز ،واییت از تربایت اخالریی مرسیوم
به سوی تربایت اخالریی دیگرگزینانیه متماییل میشیود و نشیان میدهید کیه دو نظرییه اصیلی
دووجهانگار در تربات اخالری ،یعنی نظریه فهرست عانی و ارضای امایال ،اشیکاالت متعیددی
دارد که با جانمایی بخش دیگرگزینانه تربات درون بهروزی فردی این اشکاالت مرتفیع میشیود.
به نظر میرسد این نظریه و رو یکرد جان وایت بتواند در متخلق شدن م ّ
ترباان اثرگیذار باشید و بیا
توجه به فلسفۀ تعلام و تربات یاکم بر نظام ترباتی ایران استفاده از این چارچوب نظری البتیه ،بیا
بومیسازی رابل پیگاری است.
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