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چکیده
بخش قابل توجهی از مطالعات روانشناسی به مطالعه پدیدههای اخالقی (قضاوت اخالقی ،رفتار اخالقهی و )...
اختصاص دارند .از جمله نظریههای متأخر در این حوزه« ،نظریه قلمروی اجتماعی۔ شناختی» است .ایهن نظریهه
که از نگاه انتقادی به دیدگاههای الرنس کلبر شکل گرفته ،امروزه با طیف وسیعی از مطالعهات تجربهی حمایهت
میشود .در این پژوهش ،پس از مرور اصلیترین ادعاهای ایهن نظریهه ،در خصهوص شهناخت اخالقهی و رشهد
اخالقی ،به نقاط ابهام یا کاستیهای آن  -بر اساس دیدگاههای تجربی و مالحظات نظری  -پرداخته شهده اسهت .
ادعای اصلی این نظریه این است که سه قلمرو «اخالق ،قهراردادی و شخصهی» از سهنین پهایین کهودکی متمهایز
میشوند و هر کدام مسیر رشد خود را طی میکنند .در این نظریه بر تجربههای زیستۀ کودکان برای رشهد اخالقهی
تأکید میشود و به عواملی همچون تعامل با همساالن ،تعامل با والدین ،تعامالت میانقلمهروی اشهاره مهیشهود.
فرایند تعامل کودک با محیط (از جمله والدین) به شکل دیالکتیک دیده میشود .این نظریه به رغم نقهاط قهوتی کهه
دارد ،از کاستیهای نظری رنج میبهرد کهه از جملهه آنهها ،مهیتهوان بهه «برداشهت عقلهی از اخهالق و قضهاوت
اخالقی»« ،نابسندگی معیارهای تمایز میان قلمروها»« ،تلقی ناکافی از هنجارهای دینی» اشاره کرد.
کلیدواژهها
رشد اخالقی ،نظریۀ قلمروی ،روانشناسی اخالق ،نظریه قلمروی اجتماعی۔ شناختی ،عوامل رشد اخالقی.
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نظریه قلمرویی اجتماعی۔ شناختی 1و به اختصار« ،نظریه قلمرویی» ،در امتداد سنت شناختی۔ تحولی
که به دست ژان پیاژه و الرنس کلبر پایهگذاری شده بود ،شکل گرفت .از این رو ،شناسایی قابل یها
اصالحات آن نسبت به دیدگاه کلبر  ،تصویر روشنتری از این نظریه به ما میدهد.
در اوایل دهه  ،1970شواهد ناسازگاری در ارتباط با مراحهل رشهد اخالقهی ارائهه شهده از سهوی
کلبر یافته شد .محق انی که خود را وفادار به چارچوب تفکر کلبهر نمهیدانسهتند ،دریافتنهد کهه
برای حل موارد خالف قاعده ،تغییرات اساسی در خود نظریه الزم اسهت .یکهی از ثمهربخشتهرین
تحقیقات آن دوره ،نظریه قلمروی اجتماعی الیوت توریل 2و همکارانش بود (اسمتانا ،1389 ،ص .)۲41
توریل بر این باور است که کلبر برای صورتبندی درک کودکان از اخهالق ،از موقعیتهها و
داستانهای چند بعدی استفاده کرده است .همین سبب شده او تصور کنهد درک افهراد از اخهالق
ً
به عنوان امری قابل تعمیم ،تا عبور از مرحله چهارم (معموال الاقل تا نوجوانی) وجود ندارد و بعهد
از مرحله چهارم است که اخالق از مسائل نااخالقی 3متمایز میشود (.)Turiel, 2008, p. 489
لیری نوچی 4،یکی از طرفداران نظریه قلمرویی ،خطای اصلی الرنس کلبر را این میدانهد کهه
او تصور میکرده فهم اخالقی و فهم عرفی (قراردادی) درون یک نظام رشدی واحد اتفاق مهیافتهد،
نه این که هر کدام مسیر رشد مستقل (و البته ،مرتبط) داشته باشهند ( .)Nucci, 2001, p. 79بهه عبهارت
دیگر ،مسیر رشد را از درهمآمیختگی مالحظات اخالقی و نااخالقی به سمت متمهایز شهدن آنهها و
خلوص قضاوت اخالقی تصویر میکرد .به اعتقاد توریل ،کودکان  -بر خالف تصور پیاژه و کلبهر
ً
 قضاوتهای نسبتا پیچیده را بر اساس ویژگیهای عارضی و خارجی (مانند قوانین موجود) شهکلنمیدهند ،بلکه بر اساس ویژگیهای ذاتی اعمال شکل میدهند (.)Turiel, 2008, p. 489
نظریهپردازان نظریه قلمرویی ،این نظریه را از سویی در تقابهل بها رویکردههایی مهیداننهد کهه
هیجانات را در اخالق ،عمده و اساسی میدانند و از سویی دیگر ،در تقابل بها رویکردههایی مهی
ً
ً
دانند که کسب اخالق را عمدتا وابسته به رفتارهای والدین با کودکان ،یها عمهدتا انعکهاس کسهب
معیارهای اجتماعی میدانند (.)Turiel, 2008, p. 489
در ادامه ،سعی خواهیم کرد تصویری روشن از دیدگاه نظریه قلمرویی در رشهد اخالقهی ارائهه
1. Social Cognitive Domain Theory
2. Elliot Turiel
3. non-moral
4. Larry Nucci

کنیم و آنگاه با نگاهی انتقادی ،به بررسی آن بپردازیم.
قلمروهای سهگانه معرفت اجتماعی

اصههلیتههرین ادعههای نظریههه قلمرویههی ،تمههایز میههان سههه قلمههرو «اخههالق ،عههرف (ق هرارداد) و
قلمرو شخصی» است ،یعنی افراد در تعامالت اجتماعی ،این سه قلمرو را از هم تفکیک میکننهد و
برای هر کدام ویژگیهایی قائل هستند و این سه قلمرو مسیر رشد خهاص خهود را دارنهد .مطالعهات
نشان داده است که ارزیابیهای اخالقی بر نتایج اعمال بهر رفهاه دیگهران مبتنهی هسهتند ،در مقابهل،
قضاوتهای قراردادی بر مرجعیهت ،قهوانین ،و دسهتورات مبتنهی هسهتند (.)Smetana, 2013, p. 847
پایینترین سنی که کودکان به شکل اطمینانآور ،اخالق و قرارداد را تشخیص میدهنهد ،دو و نهیم
سالگی گزارش شده است (« .)Nucci, 2008, p. 293بیش از  100مطالعه اعتبار تمهایز قلمرویهی را
آزموده و از آن حمایت کردهاند» (.)Turiel, 2008, p. 492
2۵

در نظریه قلمرویی اخالق شامل هنجارهایی الزامآور 1و تعمیمپذیر( 2به عنوان معیارهای صهوری)
است که بر اساس مفاهیم بههروزی ،عهدالت و حقهوق (بهه عنهوان معیارههای محتهوایی) تعیهین
میشههوند (اسههمتانا ،1389 ،ص  .)Smetana, 2013, p. 834 ۲4۲اعمههال اخالقههی بهها آسههیب جسههمی
(مانند زدن دیگران یا به زمین انداختن آنها) ،آسیب روانی (مانند نزاع کردن ،لقبدادن یها جریحهه
دار کردن احساسات) و انصاف یا عدالت (مانند به هم زدن مشهارکت ،دزدی یها تخریهب دارایهی
دیگران) مربوط هستند ( .)Turiel, 2008, p. 492در این دیهدگاه ،اخهالق بهه شهیوه رفتهار بها دیها ان
مربوط است و شامل اخالق فردی نمیشود (.)Smetana, 1999, p. 317
قلمرو قراردادی 3دربرگیرنده اعمالی است که ممکن است بهخودی خود ،خنثهی باشهند ،ولهی
به اتکای قرارداد و قانونگذاری الزام پیدا میکنند مانند روش خطاب کردن افراد و ادای احترام بهه
مهمان و قوانین مهد کودک دربارۀ تغذیهه .آداب و رسهوم اجتمهاعی ،بخشهی از قلمهرو قهراردادی
1. obligatory
2. eneralizable
3. conventional
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الف) مفهومشناسی قلمروهای سهگانه

هستند ،قوانین رسمی جامعه ،قهوانین مراکهز خهاص ماننهد مدرسهه ،مههد کهودک و « ...مسهائل
قراردادی با یکسانسازی یا تنظیمهایی که در خدمت همکاری اجتماعی هستند ،مهرتبط هسهتند
(مانند مد لباس ،شکل صحبت ،آداب سفره یا شکل سالم کردن)» (.)Turiel, 2008, p. 492
از منظر نظریه قلمرویی« ،اخالق نیهز در نظامهات اجتمهاعی کهاربرد دارد ،امها تفهاوت آن بها
قراردادها این است که توسط نظم موجود اجتماع تعیین نمیشود .در این دیدگاه ،اخالق ،توصهیه
های الزامآور ،قابل تعمیم ،و غیرشخصی است که این توصیههها از مفهاهیم سهعادت ،عهدالت و
حقوق ناشی میشوند» (.)Turiel, 2008, p. 492
در این نظریه ،قلمرو شخصی به زندگی خصوصی فرد مربوط است و شهامل امهوری اسهت کهه
قواعد اخالقی یا قراردادی در آنجا جاری نیستند .این اموری به ترجیحات شخصی افراد ربهط دارنهد
(.)Smetana, 1999, p. 316; Nucci, 2008, p. 293
ب) مالکهای متمایزکنندۀ قلمروهای سهگانه
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برای این که بتوان ادعاهای نظریهه قلمرویهی را مطالعهه کهرد ،بایهد مفهاهیم سههگانهه بهر اسهاس
ً
معیارهای عملیاتی مشخص شوند .امور شخصی اساسها مهرتبط بها اختیهار عمهل و آزادی افهراد
مرتبط است و همین امر ،مالک مطالعه مسائل شخصی است ،ولی برای تمهایز امهور اخالقهی و
قراردادی ،مالکهای چندگانهای مطرح شده است .برای امور اخالقی ،این معیارها مطرح شدهانهد
(اسمتانا ،1389 ،ص ۲44۔:)Turiel, 2008, p. 492 Smetana, 2013, p. 834 ۲4۵
ً
 .1الزامی بودن 1:اصول اخالقی صرفا توصیههای غیر الزامی نیستند ،بلکه الزامی هستند.
 .۲تومیمپذیری 2:اصول اخالقی در شرایط خاص فردی ،برای ههر شخصهی کهاربرد دارنهد ،و
مخصوص بافت خاصی (مختص به مدرسه ،یا مختص به خانه و  )...نیستند.
 .3غیرشخصی :اصول اخالقی بر ترجیحات شخصی مبتنی نیستند.
 .4ناوابساه به قوانین یا دساورا مرجویت 3:اصول اخالقی انعکهاس محهق قهرارداد و عهرف
جامعه نیستند.
1. obligation
2. generalizability
3. independence from rules and authority sanctions

 .۵ابانا بر ویژگیهای ذاتی اعمال :ارزش اخالقی اعمهال توسهط ویژگیههای ذاتهی آنهها ماننهد
آسیبی که به دیگران وارد میکنند ،تعیین میشود .اعمال بهر اسهاس میهزان تهأثیری کهه بهر
حقوق ،بهروزی یا عدالت میگذارند ،مورد قضاوت قرار میگیرند.
 .۶تغییرناپذیری (جایگزینناپذیری) 1:اصول اخالقی ثابت هستند و با خواست عمومی یا یهک
مرجع اجتماعی تغییر نمیکنند.
اما امور قراردادی (عرفی) بر اساس این ویژگیها مشخص میشهوند (اسهمتانا ،1389 ،ص ۲44۔۲4۵
Smetana, 2013, p. 834

:)Turiel, 2008, p. 492

 .1نسبیت بافای 2:قوانین مدرسه تنها در مدرسه معتبر هستند نه در خانه.
 .۲ابانا بر تواف طرفینی :رفتاری که فرد «الف» بر اساس یک قاعده قراردادی ،با فرد «ب» میکنهد
(برای مثال ،بخاطر طرز پوشش ،محرومیتی را بر او تحمیل میکند) ،مورد تواف طرفین است.
 .3مشروط به قوانین یا دساورا مرجویات 3:اعتبار اصول قراردادی به دستور فرد (یا افراد) دارای
مرجعیت است.

به صورت خالصه ،امور قراردادی وابسته به قوانین یا دستورات مرجعیت هستند (ویژگی وابسهتگی)،
ولی اخالق بر ویژگیهای ذاتی خود عمل مبتنی است (مانند میزان آسیبرسانی به دیگران).
ج) عدم دخالت فرهنگ در تمایز قلمروها

طرفداران نظریه قلمرویی با نسبیتگرایی فرهنگی در باب ارزشههای اخالقهی همهراه نیسهتند .آنهها
تقسیم فرهنگها به «فردگرا» و «جمعگرا» را از این نظر که سبب تفاوت اساسی در نظام ارزشی آنهها
شوند ،صحیح نمیدانند و معتقدند «مردم در جوامع به اصطالح فرهنگهای سنتی [و] جمعگهرا
1. inalterability
2. contextual relativity
3. contingency on rules and authority
4. alterability
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 .4تغییرپذیری (جایگزینپذیری) 4:در صورت وجود شهرایط (تغییهر دسهتور مرجهع اقتهدار یها
تواف عمومی) ممکن است اصول قراردادی تغییر کنند.
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بر سنتها ،جایگاهها و تمایزات نقش صحه میگذارند ،اما آنها بهر آزادیههای و حقهوق فهردی نیهز
صحه میگذارند حتی هنگام تعارض با جایگاهها و سلسهله مراتهب» ( .)Turiel, 2008, p. 501یافتهه
های مطالعه در جوامع هندی ،مصری و دروزیههای اسهرائیل (بهه عنهوان یهک جامعهه سهنتی و
1
سلسلهمراتبی) ،مؤید این ادعا است.
همینطور آنها بر این باور نیستند که فرهنگها به لحاظ ارزشی دارای یک انسجام درونی هسهتند
و افراد درون یک فرهنگ ،به شکل یکدست از آن نظام منسجم تبعیت میکنند (توریل ،1389 ،ص .)78
نباید تواف ظاهری بر سر ارزشها ما را فریب بدهد« :افراد همواره موقعیتها را تفسیر میکننهد و
برای تعامالت خود معانی خاصی در نظر میگیرند .این فرآیند ،تفسیر اجتمهاعی 2نامیهده شهده»
(اسمتانا ،1389 ،ص  .)۲۶7طرفداران این نظریه ،تعارضات و تهنشههای ارزشهی درون فرهنهگهها را
شاهدی علیه ایده انسجام فرهنگی در نظر میگیرند (اسمتانا ،1389 ،ص .)۲94
تفاوت قضاوت افراد در موضوعات اخالقی
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ً
طرفداران نظریه قلمرویی ،به نسبیگرایی اخالقی باور ندارند و رشد اخالقی را صهرفا درونهیسهازی
ارزشهای فرهنگی نمیدانند .از این رو ،بایهد توضهیحی بهرای تفهاوت قضهاوت اخالقهی افهراد در
فرهنگهای مختلف ارائه کنند .آنها برای این کار چند محور اصلی مطرح میکنند:
مفروضههای ناظر به واقع :افراد ممکن است به مفاهیم یکسانی دربارۀ سعادت ،انصهاف و حقهوق
باور داشته باشند ،ولی در موقعیتهایی کهه مفروضهههای اطالعهاتی متفهاوتی را بهه کهار میبرنهد،
تصمیمات متفاوتی میگیرند .برای مثال ،مفروضههایی دربارۀ اثربخشی تنبیه والدین ( Turiel, 2008,
 .)p. 497; Smetana, 2013, p. 854حتی انهدراج برخهی مسهائل در یهک قلمهرو خهاص (قهررادادی،
اخالقی یا شخصی) تحت تأثیر مفروضههای ناظر به واقع است (.)Smetana, 2013, p. 855
ً
شیوههای هماهنگسازی ابواد مسائل چند ُبودی :مسائل عینی زندگی اکثهرا سرراسهت و بسهیط
نیستند ،بلکه همزمان مالحظاتی از قلمروهای مختلف دربارۀ آنها وجود دارد برای مثال ،مالحظات
 .1برای نمونهه ،یافتهههای مطالعهات ابولوغهد و ویکهان در مصهر و یافتهههای مشهابهی در هنهد (نهف ،)2001 ،کلمبیها
(منسینگ )2002 ،و بنین (کونری۔مورای(see Turiel, 2008, p. 505) )2006 ،
2. social construal

مربوط به استخدام افراد ،همزمان ابعاد اخالقی و عرفی و حتی شخصی دارد 1.تفاوت مواجههه افهراد
با مسائل چند بعدی ،یکی از منابع اختالف قضاوت آنها است ( .)Smetana, 2013, p. 847روشهی کهه
اشخاص مالحظات اخالقی و نااخالقی 2را در قضاوتهای خود ،وزنکشی و هماهنهگ میکننهد،
در شرایط بافتی ،فرهنگی و رشدی مختلف ،متفاوت است (.)Smetana, 2013, p. 835
ّ

ّ

داشان ت ربۀ مرتبط با تخلف مورد مطالوه :وقتی از کودکان دربهارۀ یهک تخلهف فرضهی سهؤال
میشود ،قضاوتشان  -بسته به این که خودشان تجربه نزدیک به آن داشته باشهند یها نهه  -متفهاوت
میشود و برای نمونهه« ،وینرایهب و همکهاران ( )۲00۵دریافتنهد کهه توصهیف کودکهان از تجربهه
قربانی بودن یا متجاوز بودن متفاوت است .قربانیها گرایش دارند بر آسیبی که بهر آنهها وارد شهده
متمرکز شوند ،در حالی که همان کودکان ،وقتی تجربه متجهاوز بودنشهان را روایهت میکننهد ،بهر
طیف وسیعی از مالحظات و هیجانها متمرکز میشوند» (.)Smetana, 2013, p. 843
 .1دستکم سه نوع مسئله چند بعدی مطرح است ) :(Smetana, 2013, p. 835آنها که مؤلفههای بهیش از یهک قلمهرو
همپوشان شدهاند .برای مثال ،وقتی مالحظات عرفی یها سهازمان اجتمهاعی شهامل بیعهدالتی باشهد (ماننهد نظامههای
کاستی) که همزمان شامل مالحظات قراردادی و اخالقی است .وقایع رتبهه دومهی ) (second-order eventsکهه در
آنها نقق یک عرف منجر به یک آسیب روانی یا جسمی برای دیگران میشود ،مانند این که با مراعات نکردن شیوه خاص
احترام به اشخاص ،مایه رنجش و تحقیر آنها شویم .وقایع چند بعدی مهبهم (ambiguously multidimensional
) eventکه شخص اسنادهای قلمرویی مختلف به یک واقعه صورت میدهد .یعنی روشهن نیسهت کهه ایهن مسهئله
خاص ،موضوع قرارداد است یا به امور شخصی مربوط است مانند طرز لباس پوشیدن در اماکن عمومی.
2. nonmoral

2۹
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موقویت فرد در تخلف اخالقی و در جاموه :چندین مطالعه نشهان داده کهه وقتهی بهرای کودکهان
تخلفات اخالقی فرضی مطرح میشود ،بسته به این که دیدگاه چه کسی از داستان را اتخهاذ کهرده
باشند (دیدگاه قربانی یا متجاوز) ،قضاوتشان متفاوت میشود و حساسیت کمتر یا بیشهتری نشهان
میدهند (اسمتانا ،1389 ،ص  .)۲۶8افزون بر نقهش فهرد در اتفهاق مهورد قضهاوت« ،جایگهاه فهرد در
اجتماع» هم میتواند در قضاوت اخالقهی دخالهت داشهته باشهد و تفسهیر اجتمهاعی افهراد را از
موقعیتهای اخالقی مربوطه تحت تأثیر قرار دهد (اسمتانا ،1389 ،ص  .)۲۶8برای نمونه ،در مطالعهه
دربارۀ «اخراج از گروه همساالن»« ،هورن ( )۲003بهه ایهن یافتهه رسهید کهه نوجوانهانی کهه بهه
گروههای رده باال تعل داشتند (لیدرهای هواداران ،قهرمانهان ،یها پیشدانشهگاهیها) نسهبت بهه
ً
نوجوانانی که یا اصال عضو گروهی نبودند ،یا به گروه رده پایین تعل داشتند (کثیفهها ،معتادهها،
و گوتیکها) ،اخراج از گروه همساالن را کمتر خطا میدانستند» (.)Smetana, 2013, p. 854

رشد اخالقی در نظریه قلمرویی

مطاب نظریه قلمرویی ،رشد اخالقی ،مطابقت با ارزشها و هنجارهای اجتماعی یا درونیسازی
آنها نیست .توریل مینویسد:
رشد اخالقی مستلزم انطباق با انتظارات ،قواعد ،یا هنجارههای اجتمهاعی نیسهت ...
مخالفت و مقاومت گسترده در مقابل رسوم فرهنگی نشان میدهد که رشد اخالقهی،
فرآیند ساخت قضاوتهایی است دربارۀ آنچه باید وجود داشته باشد نه پذیرش آنچه
در اجتماع یا فرهنگ وجود دارد (اسمتانا ،1389 ،ص .)11۵

نوچی ،مفهوم رشد در قلمروهای سهگانه را اینگونه تصویر میکند (:)Nucci, 2001, p. 79
 .۱رشد درون قلمروی اخالق ،شامل تحول در نحوه درک مردم از مفههوم عهدالت اسهت .ایهن
تحول با تغییرات متناظر در درک وظایف مرتبط هستند وظایف ناشی از مالحظه رفاه دیگران.
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 .2رشد فهم ُعرفی ،پیرو یک الگوی نوسانی از تأییدها و نفیها است 1که وابسهته بهه تحهول در
درک آن نقشی است که هنجارهای قراردادی در شکلدهی الگوهای قابل پیشبینی رفتار در میهان
اعضای یک گروه اجتماعی بازی میکنند.
 .۳رشااد در قلماارو شخصاای ،مسههتلزم تحههول در فهههم کههارکرد آزادی عمههل در انتخههاب و
حریم خصوصی ،برای توسعه و حفظ فردیت و تمامیت شخصی دارد.
بهطور خالصه« ،رشد اخالقی با تغییر در ادراکات اساسی از عدالت و رفاه انسانی شکل مییابد.
رشد قراردادی با ادراکات اساسی از نظامههای اجتمهاعی و سهاختار اجتمهاعی ایجهاد مهیشهود.
در نهایت ،رشد مفاهیم شخصی توسط مفاهیم پایهای خود ،هویهت و فردیهت شهکل میگیهرد»
(.)Nucci, 2008, p. 295
الف) مراحل رشد در قلمروهای سهگانه

نظریه قلمرویی نافی دیدگاه پیاژه و کلبر است که بیان مهیدارد« :رشهد قضهاوتههای اخالقهی
مستلزم فرآیند متمایز کردن قضاوتهای مربوط به عمل متقابل و عدالت از پذیرش سهاختههای
آماده (یعنی قواعد و اقتدار بزرگسهاالن) اسهت» (توریهل ،1389 ،ص  )10۵و درک اخالقهی تها اواخهر
 .1یعنی در مسیر رشد ،شخص به صورت متناوب قراردادها را قبول یا رد میکند.

1. happy victimizer
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نوجوانی اتفاق نمیافتد (توریهل ،1389 ،ص  .)10۶یافتههای متعهدد حهاکی از آن اسهت کهه کودکهان
مصادی ساده امور اخالقی مانند پرهیز از آسیب جسمی را در سنین پایین درک مهیکننهد (اسهمتانا،
 ،1389ص  .)Nucci, 2008, p. 295 ۲۵0کودکان  4تا  ۶ساله ،قضاوتهای اخالقی خود را بر اسهاس
ویژگی خود عمل شکل میدهند نه بر اساس قوانین موجهود ( .)Smetana, 2013, p. 845بهه لحهاظ
ظهور معیارهای تمایز اخالق از قرارداد (مانند تعمیمپذیری ،اسهتقالل از مرجعیهت ،تغییرناپهذیری)
نخستین معیار که در تفکر کودکان آشکار میشود ،تعمیمپذیری (در حدود سه سالگی) است و پس
از آن استقالل از مرجعیت (در حدود سه و نیم سالگی) آشکار میشود (.)Smetana, 2013, p. 842
کودکان پیشدبستانی وقتی موضوع اخراج از گروه  -به صورت صهریح و تهکبعهدی  -مطهرح
میشود ،آن را محکوم میکنند ،ولی وقتی پای مالحظات قراردادی و عرفی به میان میآید ،دچهار
تردید میشوند ،و حتی گاه مالحظات عرفی را بر اخالقی ترجیح مهیدهنهد و اخهراج بهر اسهاس
سوگیری نژادی را تأیید میکنند (.)Smetana, 2013, pp. 844-845
اما دربارۀ درک کودکان دبستانی (کودکی میانی و انتهایی) بایهد گفهت بههکهارگیری معیارههای
اخالقی (ویژگیهای ذاتی عمل) از مصادی عینی و ملموس به سمت مصادی ناآشناتر و انتزاعی
تر فرا روی میکند .در اوایل این مقطع سهنی ،کهودک بهه فهمهی از مفههوم انتزاعهی عهدالت کهه
بر اساس رابطه تقابلی مستقیم «بده ۔ بستان» تعریف میشود ،دست مییابد ،ولی تها اواخهر دوره
کودکی به مفهوم «برابری» از عدالت دست نمییابد (.)Smetana, 2013, p. 848
کودکان این مقطع سنی در بررسی مسائل چنهد بعهدی دچهار ابههام هسهتند موضهوعاتی ماننهد
حقوق مدنی ،آزادیهای مدنی ،اخراج از گروه بهر اسهاس سهوگیری نهژادی .آنهها مهیتواننهد ابعهاد
مختلف یک مسئله را در نظر بیاورند ،ولی دربارۀ این که کدام جنبه بهر دیگهری تهرجیح دارد ،تردیهد
ً
دارند ( .)Smetana, 2013, p. 850اساسا با رشد سنی ،کودکان بیشتر به منط قراردادهای اجتماعی پهی
میبرند« .در حدود  7سالگی ،کودکان به تخلفات قهراردادی کودکهان دیگهر بهر اسهاس فهرامین و
بیانات تمسخرآمیز واکنش نشان میدهند ،در حالی که بزرگساالن با بیاناتی ناظر به اخااللام کهه آن
رفتار ایجاد میکند ،و ناظر به قوانین و فرامین واکنش نشان میدهند» (.)Smetana, 2013, p. 851
از جمله تغییراتی که در این مقطع سنی بر قضاوت اخالقی کودکان تأثیر میگهذارد ،درک آنهها از
1
هیجانات یک متخلف اخالقی است .در کودکان خردسال شهاهد دیهدگاه «ماعا خوشاامل»
هستیم .این بدان معناست که کودکان به افهراد خهاطی ،هیجانهات مثبهت (مثهل شهادی) نسهبت
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میدهند (اسمتانا ،1389 ،ص  .)۲۶۶در حدود  7یا  8سالگی ،دیدگاه «متعهرض خوشهحال» کهاهش
مییابد و «کودکان هیجانات متعارضی به متجاوز نسبت میدهند (خوشهحالی بخهاطر آنچهه در
نتیجه عمل به دست آوردهاند و همینطور هیجان منفی بخاطر درک آنها از رنج قربهانیهایشهان).
در حقیقت ،هم توانایی در حال رشد «درک هیجانات مرکب» در کهودکی میهانی و ههم اکتسهاب
نظریه ذهن با کاهش دیدگاه «متعرض خوشحال» به نفع دیدگاهی ترکیبهیتهر ،همبسهتگی داشهته
اند» (.)Smetana, 2013, p. 851
در دوران نوجههوانی درک مفهههوم عههدالت جههامعتههر ،دارای کاربردهههای جهههانی ،و نسههبت بههه
موقعیتها تعمیمپذیر میشود ،اما در همین زمان ،نوجوانان قادر میشهوند تفهاوت موقعیتهها را
به حساب آورند .در این دوران ،نوجوانان از درک عدالت به معنای برابری به سهمت درک انصهاف
به این معنا که رفتار عادالنه مستلزم مالحظه تفاوت افراد در نیازها و موقعیتها است ،حرکت مهی
کنند ( .)Smetana, 2013, p. 852مطالعاتی که با شرکتکنندگانی از مذاهب مختلف صورت گرفتهه،
نشان داده که در این مقطع سنی ،اخالق مسهتقل از دیهن تلقهی مهیشهود (اسهمتانا ،1389 ،ص ۲۵۲
.)Smetana, 2013, p. 852
به هر حال ،در دوره نوجوانی با رشد سن ،نوجوانان بیشتر قادر میشهوند ابعهاد مختلهف یهک
مسئله را با هم هماهنگ کنند .برای مثال« ،هلوینگ ( )199۵به این یافته رسهید کهه اکثهر دانهش
آموزان دبیرستانی  1۲و  1۶ساله آمریکای شمالی بر این باورند که آزادی بیان و آزادی مذهبی ههم
در موقعیتهای بافتارمند [انضمامی] و هم غیربافتارمند [انتزاعی] ،به صهورت جههانی ،حقهوقی
قابل قبول هستند که به قواعد و قوانین موجود وابسته نیستند .به هر حهال ،وقتهی ایهن آزادیهها در
تعارض با دیگر مالحظات اخالقی مربوط به آسیبرسهانی (بههویهژه آسهیب جسهمی) و برابهری
ارائه شدند ،احتمال بسیار پایینی داشت که نوجوانان این حقوق را تأیید کنند .از این رو ،نوجوانهان
این حقوق را تحت الشعاع دیگر مالحظات اخالقی ،ماننهد اجتنهاب از آسهیبرسهانی و اجهرای
برابری قرار دادند» (.)Smetana, 2013, p. 852
در نوجوانی ،با افزایش سهن ،آزادی عمهل و اختیهار بیشهتری مطالبهه مهیشهود .موضهوعاتی کهه
نوجوانان تحت حوزه آزادی عملشان میدانند ،اغلب توسط والدین به عنوان موضهوعات عرفهی یها
احتیاطی دیده میشود که منجر به تعارض و مناقشه در رابطه نوجوان۔ والدین میشهود ،همهینطهور،
افزایش پوشیدگی و محرمانگی برای به دسهت آوردن خودمختهاری بیشهتر (.)Smetana, 2013, p. 852
در همین راستا ،مطالعهای توسط پرکنیز و توریهل )۲007( ،دربهارۀ فریهب والهدین یها همسهاالن
توسط نوجوانان انجام شد .در ایهن مطالعهه ،موقعیتههای مداخلهه والهدین یها همسهاالن بهرای

نوجوانان ترسهیم شهد کهه در آنهها والهدین /همسهاالن خواسهتار یهک عمهل غیراخالقهی (ماننهد
دوستی نکردن با نوجوان غیر همنژاد) یا مربوط بهه حهوزه شخصهی (قطهع دوسهتی بها کسهی کهه
والدین /همساالن دوستش نداشتند) یا مربوط به امور احتیاطی (نراندن موتور سهیکلت) بودنهد و
از آنان سؤال شده بود که فریب دادن والدین /همساالن در چنین موقعیتهایی تا چه انهدازه موجهه
است .خالصه دیدگاه آنها در جدول زیر آمده است.
مداخله در

خواساه
غیر اخالقی

قلمرو شخصی

خواساههای
احایاطی

والدین

قابل قبول

قابل قبول

غیر قابل قبول

همساالن

کمتر قابل قبول

کمتر قابل قبول

غیر قابل قبول

ب) عوامل دخیل در رشد اخالقی و تمایز قلمروها

کودکان بر اساس تجربههای زیسته خود دربارۀ ویژگیهای ذاتی اعمالی همچون تنش اخالقهی و
نقق قوانین ،مانند آسیبرسانی و بیعدالتی ،فهمی از نادرستی آنها را شکل میدهنهد ( Smetana,
 .)1999, p. 314از میان عوامل متعدد رشد اخالقی ،دو عامل به صورت ویژه مورد توجه طرفهداران
این نظریه هستند )1 :والدین  )۲همساالن.
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نوجوانان به فریب همساالن عالقه کمتری داشتند تها فریهب والهدین زیهرا دوسهتان در موقعیهت
روابط همسطح و متقابل هستند و میتوان بدون توسل به فریب ،دربارۀ این مسائل در مقابهل آنهها
ایستاد (.)Turiel, 2008, p. 502
«نظریه قلمرویی» نیز  -همانند دیگر نظریهات سهاختاری ۔ تحهولی  -یهک نظریهه مرحلههای
است ،البته ،مراحلی مستقل برای رشد هر کدام از قلمروهای سهگانه .نوچی تالش کرده است تها
مراحل رشد در قلمرو اخالق و در قلمرو قراردادی را با مراحل رشد اخالقی کلبر مقایسه کنهد و
نشان دهد که چگونه هر مرحله در نظریه کلبر  ،ترکیبی از تفکهر اخالقهی و قهراردادی آن مقطهع
سنی است (.)Nucci, 2001, p. 83-85

۳۳

 .1تعامل با والدین

در نظریه قلمرویی  -بر خالف دیدگاه پیاژه  -به نقش سازنده والدین در رشد اخالقهی تهوجهی ویهژه
شده است .در زمینه نقش والدین در رشد اخالقی فرزندان ،سه محور مورد توجه خاص است:

۳۴
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الف) شیوههای انضباطی :از جمله تجربههایی که سبب میشود تا کودکان قلمروهای سهگانهه را
متمایز کنند ،تفاوت واکنش والدین در اتفاقات مربوط به این قلمروهاست .رفتار والدین با نوع تخلف
کودکان مرتبط است (برای مثال ،اخالقی یا قراردادی بهودن [مهورد تخلهف]) (.)Turiel, 2008, p. 489
برای نمونه« ،واکنشهای والدینی به تخلفات اخالقی (و قراردادی) ،مسهتقیم و صهریح هسهتند و
ً
نوعا شامل مذاکره نیستند ،در مقابل ،واکنشهها بهه موضهوعات شخصهی بیشهتر شهامل اشهکال
غیرمستقیم ارتباط هستند ،که شامل مذاکره بیشتر و دادن فرصت بیشتر به کودکهان بهرای انتخهاب
است» ( .)Smetana, 2013, p. 845همچنین «وقتی والدین به تخلفات و تعارضات اخالقی واکهنش
ً
نشان میدهند ،مادران (مانند معلمان) نوعا بر این متمرکز هستند که از فرزندان بخواهند که خهود
را جای قربانی قرار دهند و حقوق را ارزیابی کنند» (.)Smetana, 1999, p. 315
در دیدگاه نظریه قلمرویی ،فرایند انضباط ،دیهالکتیکی بهین والهد و فرزنهد اسهت« .کودکهان،
مناسب بودن پاسخهای والدین به اعمال خود را ارزیابی میکنند و برای پاسهخههای متناسهب بها
قلمرو 1یا پاسخهای نامتناسب با آن ترجیحات روشنی دارند .کودکان ،زمانی به دستورات والهدین
حسههاسترنههد کههه دستوراتشههان بهها درک کودکههان از اعمههال ،هماهنههگ باش هد» (اسههمتانا،1389 ،
ص ۲77۔ .)۲7۶گذشته از این ،کودکان یا نوجوانان ،مشروعیت اقتهدار بزرگسهاالن 2را بهرای ایجهاد
قوانین یا اطاعت درخواستی 3ارزیابی میکنند (اسمتانا ،1389 ،ص  .)۲77کودکان  -بر خهالف قلمهرو
قراردادی و امور احتیاطی  -در قلمهرو اخهالق ،بهرای والهدین اقتهدار قائهل نیسهتند و اطاعهت از
دستورات آنها را اگر غیر اخالقی باشد ،الزم نمیدانند ( .)Turiel, 2008, p. 495مقاومت کودکهان در
برابر دستورات والدین شاید از منظر جامعهپذیری یک عنصر منفی تلقی شود ،ولی از منظر نظریه
قلمرویی ،میتواند به ح مداخله افهراد در قلمروههای دانهش اجتمهاعی مربهوط باشهد و ارزش
رشدی داشته باشد (اسمتانا ،1389 ،ص .)۲79
ب) واکنش هی انی به اتفاقا اخالقی :واکنشهای عاطفی والدین که همراه استدالل ابراز می
1. domain-appropriate responses
2. egitimacy of adults authority
3. equest compliance

شوند ،میتواند درک و رمزگهذاری قواعهد اخالقهی و اجتمهاعی توسهط کودکهان را تسههیل کنهد
( .)Smetana, 1999, p. 315برای نمونه ،دال ،کامپوس و ویتراسپون ( ،)۲011ادعا کردهاند که کیفیهت
خشم (مانند جدیتر بودن خشم در برابر اذیت) ممکن است بها تخلهف اخالقهی مهرتبط باشهد،
ً
در حالی که احساس تنفر میتواند اکثرا با تخلفهای قراردادی۔اجتماعی مهرتبط باشهد ،و تهرس
میتواند عالمتی قوی از تخلفهای احتیاطی (مصلحتاندیشانه) باشد (.)Smetana, 2013, p. 841
) تلقین یا اسادالل :مارتین هافمن سه روش اصلی انضباطی را بررسی کهرده اسهت (گهروزک،

 ،1389ص 383۔ :)384شیوههای مبتنی بر ابراز قدرت  1شیوههای مبتنی بهر خهودداری از محبهت
ج) تلقین 3.از این میان ،روش استدالل (یا تلقین) ،بخصوص استدالل دیگرگرا 4 ،به دلیل ارتبهاط
مستقیم با رشد اخالقی (اسمتانا ،1389 ،ص  ۲74و  ،)۲7۶بیشتر مورد توجه طرفداران نظریه قلمرویهی
است .اسمتانا بیان میکند« :کودکان ،اطالعاتی دربارۀ نتایج ذاتی تخلفات اخالقیشهان بهر روی
حقوق و رفاه دیگران به دست میآورند که منبع این اطالعات دو چیهز اسهت یکهی تجربههههای
مستقیم یا مشاهده واکنشهای منفی از سوی قربانیهان اسهت و دیگهری ،توضهیحات بزرگسهاالن
دربارۀ چرایی خطا بودن چنین اعمالی» ( .)Smetana, 2013, p. 841استداللها و تبیینههای والهدین
5
به تبدیل واکنشها و پاسخهای هیجانی مستقیم و شدید کودکان به اصول تعمیمپذیرتر و انتزاعی
در خصوص عدالت ،انصاف و حقهوق ،کمهک مهیکننهد (اسهمتانا ،1389 ،ص ۲7۵۔ .)۲7۶والهدین،
تمایل دارند در واکنش به رفتارهای اخالقی ،به حقوق یا رفاه و آسایش یا آسیب رفتهار بهرای افهراد
اشاره کنند ،ولی در واکنش به خطاهای عرفی و قراردادی بر تأثیر آن بهر نظهم اجتمهاعی و نیهز بهر
قانون تأکید کنند (اسمتانا ،1389 ،ص .)Smetana, 2013, p. 841 ۲7۵
2

مطالعات نشان داده است که درک اخالقی کودکان ،بیشتر از فعالیتهایشان ناشی میشهود تها از
قوانینی که فعالیتها را تنظیم میکنند (اسهمتانا ،1389 ،ص  .)۲۶4همچهون دیهدگاه پیهاژه ،در نظریهه
1. power assertion
2. withdrawal of love
3. induction
4. other-oriented induction
5. abstract principles
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 .2تعامل با همساالن

۳۵

۳۶

قلمرویی نیز تعامل با همساالن و افراد همتراز 1عاملی مههم در رشهد شهناختی اسهت« :مطالعهه
مشاهدهای نشان داده که چهار سالهها در مکالماتی که به صورت طبیعی بین خواهر و برادرهها  -و
نه با مادرانشان  -اتفاق میافتاد ،درک بیشتری از حاالت ذهنی دیگران نشان میدهنهد و کودکهانی
که از تعابیر مربوط به حاالت ذهنی بیشتر استفاده میکردند ،تعامالت همکارانه بیشتری داشهتند»
(.)Smetana, 2013, p. 845
طرفداران نظریه قلمرویی ،به تعارضات میان خواهر و برادرها نیز به عنوان عامل رشهدی توجهه
ً
دارند .تعارضات میان خواهر و برادرها معموال در مسائل مرتبط با اخالق اتفاق مهیافتنهد ،ماننهد
مالکیت ،حقوق ،آسیبهای جسمی و نامهربانی ( )Turiel, 2008, p. 495در حالی کهه تعارضهات
ً
ً
کودکان با مادران ،اکثرا در موضوعات قراردادی  -نوعا در موضوعات آداب و رسوم ،مؤدب بهودن،
قوانین خانه ،و عرفههای فرهنگهی  -اسهت ( .)Smetana, 2013, p. 840-541تعارضهات کودکهان در
ً
موضوعات اخالقی و حل و فصل شدن آنها ،اکثرا در غیاب والدین اتفاق مهیافتهد (اسهمتانا،1389 ،
ص  .)۲۶4تجربه حل و فصل کردن تنشهای اخالقی ،درک اخالقهی کودکهان را رشهد مهیدههد.
والدین ،نباید تصور کنند که الزم است در همه کشمکشهای میان کودکان مداخله کنند.
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بررسی انتقادی نظریه قلمرویی

نظریه قلمرویی بصیرتهای زیادی در حهوزه روانشناسهی اخهالق ارائهه مهیکنهد و امهروزه طیهف
وسیعی از روانشناسان را به خود جلب کرده است ،ولی به نظر میرسد هنوز از کاستیههایی نظهری
رنج میبرد .در این بخش ،به برخی از عمدهترین کاستیهای نظری آن اشاره خواهیم کرد.
ارائه تعریفی نابسنده از اخالق

کلبر در مقاله دقی و باریکبینانه خود با نام «از هست تا باید» 2بیان میدارد:
در حوزه کاری خود من ،یعنی در رشد اخالقی ،روانشناسان چشمبنهدهای معرفهت
شناختیای به چشم زدهاند که سبب شده است نتوانند این حقیقت را ببینند کهه خهود
1. equal
2. “From is to ought: How to commit the naturalistic fallacy and get away with it in the
study of moral development”.

مفهوم اخالق ،یک مفهوم فلسفی 1است نه یک مفهوم رفتاری  ...مفهروض مهن ایهن
است که آدم باید تحقیقات رشدی را جههتگیهری کنهد بهه سهمت مفهاهیم فلسهفی
اخالق ،این برای فیلسوفان چندان بحثانگیز نیست[ .اما] میتوان در مهورد مفهاهیم
فلسفی ،کثرتگرا بود و به نتایج تحقیقی یکسانی دست یافت .الزم نیست پیاژه تصور
ً
کامال درستی از علیت ،از آننظر که یک مقوله فلسفی است ،داشهته باشهد تها بتوانهد
تحقیقات معتبری درباره رشد تجربی مفاهیم علی انجهام دههد .همهینطهور ،آدم در
تعریف اخالق چه از کانت ،میل ،هیر ،راس ،یا رالز شروع کند یا نه ،به نتایج تحقیقی
یکسانی دست پیدا میکند» (.)Kohlberg, 1971, p. 102

1. ethical
2. egoism
3. deontological theory
4. categorical imperative
5. ethics of love
6. agapism
7. situation ethics
8. contractarianism
9. obligatory
10. generalizable

۳7
بررسی اناقادی «نظر یۀ قلمروی اجاماعی۔شناخای» در باب رشد اخالقی

با این که ادعای اولیه کلبر صحیح است و باید پیش از شروع به مطالعه تجربی ،مفهوم اخهالق
را از فلسفۀ اخالق به دست آورد ،اما نتیجهگیری نهایی او چندان قابل همدلی نیست .چگونه مهی
شود با رویکرد خودگرایی 2به اخالق ،همان نتایج تجربی را حاصهل کهرد کهه بها رویکهرد وظیفهه
گرایی 3به دست میآید؟! کانت که امر اخالقی را امر مطل  4میداند (ههولمز ،138۵ ،ص  ،)۲47مها را
برحذر میدارد از این که در حوزه اخالق به هر نوع مفهوم «سعادت یا رفاه» بیندیشیم یا بهرای ههر
عاطفه اخالقی توجه کنیم ،حال آن که طرفداران اخالق محبت 5یا اصالت عش دهنده 6و اخهالق
ً
وضعیت 7 ،به عواطف اخالقی اصالت مهیدهنهد (فرانکنها ،1383 ،ص  .)1۲7اساسها بها نظریههههای
قراردادگرایی اخالقی 8 ،چگونه میتهوان تمهایز میهان دو حهوزه «اخهالق و عهرف» را نشهان داد؟
بر اساس این نظریهها ،اخالق به همان میزان وابسته به قراردادهاست که عرف هست.
از این رو ،باید بپذیریم که الجرم ،ههر مطالعهه تجربهی ،تعریهف و معیهاری خاصهی را بهرای
10
اخالق پذیرفته است« .اخالق» در نظریه قلمرویی ،شامل هنجارهایی الهزامآور 9و تعمهیمپهذیر
(به عنوان معیارهای صوری) است که بر اساس مفهاهیم بههروزی ،عهدالت و حقهوق (بهه عنهوان
معیارهای محتوایی) تعیین میشوند (.)Smetana, 2013, p. 834

۳8
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طرفداران نظریه قلمرویی تالش کردهاند ظرفیتهای نظریات مختلهف اخالقهی را جمهع کننهد.
از این رو ،با معیاری دوگانه ،همزمان مالحظات نتیجهگروانه و وظیفهگروانه را در نظر بگیرند .مفههوم
«سعادت» اشاره به کمیت و کیفیت زندگی مردم دارد که میتواند نظریه های نتیجهگرا را در برگیهرد و
مفهوم «عدالت» اشاره به حقوق افراد دارد که میتواند طرفداران وظیفهگرایی را خشنود کند .بهه نظهر
میرسد این از نقاط قوت این نظریه است که با نگاهی جامع به اخالق نظر کرده است.
ً
تنها نقطه ضعفی که در این ناحیه مشاهده میشهود ،انحصهار الزامهات اخالقهی اوال در قبهال
ً
انسانها (و نه موجودات غیرانسانی ،برای مثال ،حیوانات) و ثانیا ،در قبال دیگران است (و نه خود
شخص) .اسمتانا مینویسد« :اخالق به عنوان دیدگاه شخص دربارۀ درک این که چگونه بایهد بها
دیگران رفتار کند ،تعریف میشود» ( .)Smetana, 1999, p. 315از نظر طرفهداران نظریهه قلمرویهی،
الزم است اخالق از امور احتیاطی (مصلحتی) 1متمایز شود« .امور احتیهاطی ،بهه عنهوان افعهال
غیر اجتماعی تعریف میشوند ،که شامل سالمتی ،آسیب به خود ،راحتی ،و بهداشت میشهوند.
قواعد اخالقی و احتیاطی افعالی را تنظیم میکنند که پیامدهای جسمانی بهرای اشهخاص دارنهد.
در حالی که اخالق به تعامل میان افراد مربوط است ،احتیاط به افعالی مربوط است که پیامدهای
ً
ً
منفی فوری و مستقیما قابل درک برای خود فرد دارد .بنابراین ،موضوعات احتیاطی نوعا مربوط بهه
حوزه نفوذ فردی ارزیابی میشوند» (.)Smetana, 2013, p. 834
ً
نه تنها در بخش نظری و مفهومی این نظریه ،بلکه در مطالعات تجربی آن ،تقریبا هیچ اثری از
اخالق محیط زیست (وظایف ما در قبال حیوانات) مشاهده نمیشود .امروزه شاهد رویکردههای
اخالقی هستیم که ما را از گونهپرستی 2برحذر مهیدارنهد و بهرای حیوانهات شهأن اخالقهی 3قائهل
هستند ،یعنی معتقدند فارا از این که تا چه اندازه منافع انسان تأمین میشود ،حیوانهات نیهز بهرای
خود ،حقوقی دارند (رسنیک ،1391 ،ص .)۲3۵
از سوی دیگر ،در این رویکرد ،وظایف اخالقی انسان در قبال خودش ،مورد بیتوجهی اسهت
ً
و اساسا در حوزه آزادی عمل فرد به حساب میآیند .این که هر شخصی وظایفی اخالقی در قبهال
خود دارد ،در معارف اسالمی انعکاسی صریح و انکارناپذیر دارد و برای مثال ،خداوند متعهال در
1. prudential
 .2گونهپرستی ) (speciesismرویکردی است که برای گونه انسان در مقابل سایر گونههای جانوری برتری قائل اسهت و
به انسانها ح میدهد برای منافع خود ،هر رفتاری با حیوانهات بکننهد :آنهها را در دامهداریهای صهنعتی نگههداری
کنند ،انواع آزمایشات پزشکی را روی آنها اجرا کنند ،برای لذت (و نه چیز دیگر) به شکار حیوانات بپردازند و . ...
3. moral status

ق آن ت یم میفرماید:
ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خودتان و کسانتان را از آتشهی کهه سهوخت آن مهردم و
سنگها هستند ،حفظ کنید( 1سوره تحریم ،آیۀ .)۶
ای کسانی که ایمان آوردهاید ،به خودتان بپردازید .هر گاه شما هدایت یافتید ،آن کس
که گمراه شده است به شما زیانی نمیرساند( 2سوره مائده ،آیۀ .)10۵

وظایف اخالقی فرد در قبال خودش ،افزون بر اخالق اسالمی ،مورد تأیید بسهیاری از نظهامهها و
نظریههای هنجاری باستانی و معاصر است .از فضیلتگرای ارسهطو ،تها وظیفههگرایهی کانهت و
فایدهگرایی 3همگی بر وظایف اخالقی فرد در قبال خود ،تصریح دارند.
برداشت عقلی از اخالق و قضاوت اخالقی

َّ
ً
« .1یا أ ُّیها الذین آمنوا قوا أنفسکم و أهلیکم نارا وقودها َّالناس و الحجارة».
َّ
َّ
« .2یا أ ُّیها الذین آمنوا علیکم أنفسکم ال یض ُّرکم من ضل إذا اهتدیتم».

3. utilitarianism
4. autonomy
5. agency
6. Jonathan Haidt
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طرفداران نظریه قلمرویی ،ماهیت قضاوت اخالقی را «عقالنی» میدانند .عواطهف تنهها نقشهی
حاشیهای دارند« :اخالق ،در درجۀ اول از عواطف نشأت نمیگیرد  ...شهکلگیهری قضهاوت در
ً
مورد درست و نادرست عمدتا بر عهده عواطف نیست ،بلکه عواطف در استدالل مستتر اسهت»
(توریل ،1389 ،ص .)8۵
توریل ،اصرار دارد که قضاوتهای اخالقی را محصول استدالل بدانهد .از نظهر او ،انسهانهها
«موجوداتی استداللگر ،دارای قدرت انتخاب اخالقی و طرحریزی زندگیشان با خهودپیروی 4و
عاملیت  »5هستند (توریل ،1389 ،ص  .)74به نظر میرسد او دربارۀ توصیف واقعیت ،تصمیمگیهری
و قضاوت انسانها مسیر اغراق را پیش گرفته است .جاناتان هایهت19۶3( 6،۔  - )...روانشهناس
اجتماعی آمریکایی  -شواهد فراوانی بر این مطلب ارائه میکند که اکثر قریب بهه اتفهاق قضهاوت
های اخالقی انسانها ،محصول شهودهای سریع و خودکهار هسهتند ،نهه اسهتداللههای عقلهی.
هایت «استدالل» را چنین فرایندی تعریف میکند« :فعالیتهای ذهنی هشیارانهای کهه متضهمن
تغییر اطالعات مشخص دربارۀ افراد به منظور رسهیدن بهه یهک قضهاوت اخالقهی اسهت» ،امها

«شهود» را چنین میانگارد« :ظهور ناگهانی یک قضهاوت اخالقهی در هشهیاری ،از جملهه یهک
ظرفیههت عههاطفی (خههوب۔ بههد ،عالقههه۔ تنفههر) ،بههدون هههیچگونههه آگههاهی از حرکههت در مسههیر
جستوجوی شواهد ،سنجش شواهد ،یا استنباط یک نتیجه» .او تفاوت شههود و اسهتدالل را در
این میداند« :شهود به سرعت ،بدون تالش ،و به صورت خودکار اتفاق میافتد ،به ایهن معنها کهه
نتیجه و نه فرایند ،در دسترس هشیاری قرار دارد در حالی که استدالل بسیار آرامتر اتفاق میافتد،
به تالش نیاز دارد ،و شامل حداقل چنهد گهام مهیشهود کهه در دسهترس هشهیاری قهرار دارنهد».
از نظر او ،استدالل اخالقی در مواردی بسیار نادر سبب شکلگیری قضاوت میشود (پیونهدهای
 ۵و  ۶در نمودار زیر) ولی در اکثر موارد ،شهودهای س یع و خودتامر هسهتند کهه قضهاوتههای
اخالقی را شکل میدهند (.)Haidt, 2001, p. 815-819
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الگوی شهودی اجاماعی قضاو اخالقی

1

توریل ،تالش میکند هسته اصلی استدالل هایت را اینگونه زیر سؤال ببرد« :اینکه یهک مفههوم بهه
سرعت مورد استفاده قرار میگیرد ،به ایهن معنها نیسهت کهه مسهتلزم فرآینهدهای پیچیهده اسهتدالل
نیست» (توریل ،1389 ،ص  .)94چنین ادعایی حتی اگر پذیرفته شود ،بهه درد توریهل نمهیخهورد زیهرا
برای «انتخابگری و طرحریزی زندگی» ،چیزی بیشتر از استدالهای سهریع و خودکهار نیهاز اسهت.
1. see Haidt, J. (2001). The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist

814-834.

108(4),

Review,

Approach to Moral Judgment. Psychological
https://doi.org/10.1037/0033-295x.108.4.814

1. irrational
2. Robert B. Cialdini
3. influence: the psychology of persuasion
4. Richard H. Thaler
5. Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness
6. Dan Ariely
7. Predictably irrational: the hidden forces that shape our decisions
8. Antonio R. Damasio
9. Descartes’ error : emotion, reason, and the human brain
10. Nel Noddings
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پردازشهای شناختی سریع و خودکار که  -به تعبیر هایت  -فهرآورده آن (و نهه فراینهد آن) ،در حهوزه
آگاهی فرد قرار میگیرد ،نمیتواند خودمختاری و انتخابگری را به ارمغان آورد .بگذریم از ایهن کهه
«استدالل» خواندن چنین فرایندهای سریع و خودکاری ،صحیح به نظر نمیرسد .به نظر مهیرسهد
ح با هایت است که استدالل را فرایندی کند ،مستلزم دستکاری شواهد و ادله و آگاهانه میداند.
امروزه دربارۀ این که اکثر قضاوتها و تصمیمگیریهای انسان تحت تأثیر چه عواملی هستند،
کتابهای متعددی نگاشته شده و نویسندگان این کتابها عوامل متعدد غیهر عقالنهی 1را معرفهی
میکنند و به یاری شواهد تجربی فراوان نشان میدهند که ایهن عوامهل چگونهه مسهیر قضهاوت و
تصمیمگیری افراد را تغییر میدهند .بهرای نمونهه ،رابهرت بهی .سهیالدینی (چالهدینی) 2در کتهاب
پرفروش تأثی ؛ روانشنمسم رنون قمنعت دن دیه ان 3به عوامل غیرعقالنی اشاره میکنهد (سهیالدینی،
 ،1398ص  .)۲4ریچارد تیلر( 4برنده جایزه نوبل) ،در کتاب پرتأثیر سقلمه 5عوامل کوچهک فراوانهی
را معرفی میکند که فرایند تصمیمگیری و قضاوت افراد را جهتدهی مهیکننهد و افهراد ناآگاهانهه
تحت تأثیر آنها تصمیم میگیرند (تیلر ،1397 ،ص 37۔ .)18۵دن آریلی 6در کتهاب پرجاذبهه نامبر دی
همی پیشبینمپذی  7با آزمایشهای فراوان ،نشان میدهد که چطهور اکثهر تصهمیمات مها توسهط
عوامل و فرایندهای غیرعقالنی کنترل میشوند و ما همچنان احساس آزادی و عقالنیت مهیکنهیم
(آریلی .)1390 ،پیشتر ،آنتونیو داماسیو 8در کتاب دورانساز خطمی دتامرت - 9بها رویکهرد عصهب
شناختی  -نشان داد که تفکر منطقی بدون عواطف و گرایشها ،عملکردی ناقص و ناکارآمهد دارد
ً
(داماسیو ،1391 ،ص  .)۲49اساسا امروزه رویکرد تربیتی غمخواری کهه توسهط کسهانی همچهون نهل
نادینگز 10طراحی و پیگیری شده است ،بر عهواطفی همچهون غهمخهواری مبتنهی اسهت نهه بهر
محاسبات و استداللهای عقالنی (غفاری ،138۵ ،ص  .)۵9به طور خالصهه ،مهیتهوان بهه صهورت
جدی در این گزاره تردید کرد که «اکثر تصمیمات و قضهاوتههای اخالقهی انسهانهها محصهول
فرایندهای عقالنی ،انتخابی و آگاهانه هستند».

در اینجا الزم است بین ادعای توصیفی دربارۀ قضاوت اخالقی انسانها و دیدگاه هنجهاری در
این باب تمایز قائل شویم .آنچه محل اختالف این روانشناسان و عصبشناسان است ،توصهیف
واقعیت قضاوت و تصمیمگیری اخالقی انسانهاسهت .ممکهن اسهت مها بهه لحهاظ هنجهاری،
دیدگاهی متفاوت از این توصیف داشته باشهیم بهرای مثهال ،قضهاوتههای اخالقهی آمیختهه بهه
عواطف را معتبر ندانیم ،هرچند که اکثر قضاوتهای افراد چنین باشد .اکنون در مقام بیان دیهدگاه
هنجاری نیستیم ،بلکه به این اشاره داریم که بر اساس شهواهد تجربهی فهراوان ،دیهدگاه توصهیفی
توریل قابل دفاع نیست.
نابسندگی معیارهای تمایز قلمروها
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اصلیترین ادعای نظریه قلمرویی به تفکیک قلمروههای سههگانهه و بهه ویهژه تفکیهک اخهالق و
امور قراردادی مربوط است .طرفداران این نظریه تالش کردهاند معیارهایی عملیاتی برای تفکیهک
این دو قلمرو معرفی کنند تا بتوان بر اساس آنها مطالعات تجربی سامان داد.
همانگونه که پیشتر ذکر شد ،برای امور اخالقی ،این معیارها مطرح شده است :الزامی بهودن،
تعمیمپذیری ،غیرشخصی ،غیروابسته به قوانین یا دستورات مرجعیت ،ابتنا بر ویژگهیههای ذاتهی
اعمال ،تغییرناپذیری (جایگزینناپذیری.
اما امور قراردادی (عرفی) بر اساس این ویژگیها مشخص میشوند:
نسبیت بافتی ،ابتنا بر تواف طرفینی ،مشروط به قهوانین یها دسهتورات مرجعیهت ،تغییرپهذیری
(جایگزینپذیری).
نقطه قوت اصلی این معیارها ،نفی نسبیگرایی اخالقی 1است .بیتردید ،نسبیگرایی اخالقهی
(دستکم در شکل افراطی آن) آموزهای ناموجه است .در نظریه قلمرویی ،اصول اساسی اخهالق
مطل اند و به فراخور فرهنگ ،بافت اجتماعی ،قرارداد اجتماعی و  ...تغییر نمیکنند ،اما در کنهار
این نقطه قوت ،میتوان کاستیهایی را نیز متوجه این معیارها دانست.
طرفداران نظریه قلمرویی  -همانند کلبر  -فهمی عدالتمحور از اخالق دارند و اخالق مراقبت
در حاشیه قرار دارد .میتوان برجسته بهودن معیارههایی ماننهد الزامهی بهودن و تعمهیمپهذیری را از
1. moral relativism

تلقی نابسنده از هنجارهای دینی

ً
در نظریه قلمرویی ،امور دینی یا نوعا در حوزه قراردادی دستهبندی میشهوند (آنجها کهه بهه مناسهک
دینی مربوط هستند) یا در حوزه شخصی .به نظر نمیرسد چنین تلقیای از امهور دینهی ،قابهل دفهاع
باشد .این دستهبندی آنجا که به مناسک دینی مربوط است ،موجه به نظر میرسد این که آیها اجهرای
عشای ربانی توسط زنان نیز جایز است ،این که آیا نماز جماعت را میتوان به امامت یهک زن برگهزار
ً
 .1جزئینگری :نمیتوان خوب و بد اخالقی را صرفا با توسل به قواعد کلی تشخیص داد .خصوصیات ههر مهوردی آن را
به موردی منحصربه فرد تبدیل میکند.
ً
 .2جانبداری :نمیتوان گفت شخص باید با بیطرفی کامل قضاوت کند .اتفاقا باید از شخص خواست کهه خهود را در آن
موقعیت در نظر بگیرد و آنگاه قضاوت کند.
ً
 .3محبت :قضاوت اخالقی عملیاتی صرفا عقالنی نیست .عناصر عاطفی در تعیین حکم اخالقی دخالت مستقیم دارند.
 .4انجام فرا وظیفهها (مانند سرپرستی ایتام ،رسیدگی به سالخوردگان ،دفاع ازآبروی افراد در غیهاب آنهها) تحسهینبرانگیز
است ،ولی ترک آنها مالمتانگیز نیست.
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نمودهای این تلقی از اخالق دانست .اخالق مراقبت بهیش از آنکهه نگهران حقهوق افهراد باشهد،
دلمشغول آسایش و رفاه آنهاست .وظایف اخالقی در اخالق مراقبت از حقوق طرف مقابل ناشی
نمیشود ،بلکه از حس غمخواری فاعل اخالقی ناشی میشوند .برای طرفداران اخالق مراقبهت،
ً
روابط بین افراد بیش از حقوق آنها اهمیت دارد .مردان ،نوعها تعارضهات اخالقهی را بهه تعهارض
حقوق ارتباط میدهند ،ولی تعارضات اخالقی برای زنان بیشتر به شکل تعارض مسئولیت جلهوه
میکند (واکر ،1389 ،ص .)194
1
در اخالق مراقبت ،به جای تأکید بر تعمیمپذیری ،بیطرفهی ،عقالنیهت ،بهر جزئهینگهری،
جانبداری( 2همدلی) و محبت 3تأکید میشهود .در ایهن رویکهرد بهه اخهالق ،الزم اسهت بافهت
مسئله اخالقی لحاظ شود .بر خالف دیدگاه نظریه قلمرویی که بافتنگری را بهه امهور قهراردادی
اختصاص دادهاند ،در اخالق مراقبت ،توصیه میشود قضاوتهای اخالقهی بهر اسهاس بافهت و
ً
زمینه شکل بگیرند .اساسا یکی از نقدهای کارول گیلیگان به داستانهای فرضهی الرنهس کلبهر
این بود که آنها فاقد عناصر بافتی هستند و در فضایی مطل و فرضی ترسیم شدهاند .اگر بخهواهیم
همه حوزه اخالق را پوشش دهیم ،باید آن را بهه گونههای تعریهف کهرده و معیارگهذاری کنهیم کهه
افزون بر الزامات اخالقی (اخالق عدالت) ،فرا وظیفهها( 4اخالق مراقبت) را نیز پوشش دهد.
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کرد ،به اعتبار و قرارداد آتوریته (خداوند ،امام معصوم ،پاپ ،شورای کلیسا  )...بستگی دارد.
اما در دیگر حوزههای امر دینی نمیتهوان بها دیهدگاه قلمرویهی همهراه بهود و آنهها را در حهوزه
قراردادی یا شخصی دستهبندی کرد .برای مثال ،دستورات دینهی دربهارۀ تعامهل بها پیهروان دیگهر
ادیان ،یا دستورات دینی برای رسیدگی به ایتام و فقرا ،دستورات دینی برای جنگ یا دفاع ،تکهالیف
مالی دینی (مانند خمس و زکات) ،ممنوعیت زنا ،سرقت ،قتل نفهس ،غیبهت و  ...مهیتواننهد بهه
هماناندازه که ابعاد قراردادی دارند ،شامل مالحظات اخالقی باشند .بسیاری از دستورات دینهی،
تنها به زندگی شخصی فرد مربوط نیستند و به نوعی با رفاه و حقوق دیگران درگیر هستند .التزام بهه
این دستورات را نمیتوان امری شخصی تلقی کرد .یادآوری ایهن نکتهه الزم اسهت کهه در نظریهه
قلمرویی ،حوزه شخصی شامل اموری میشود که نه جنبه اخالقی داشته باشند (به رفاه و حقهوق
دیگران مربوط نباشند) ،و نه جنبه عرفی و قراردادی (به آداب و رسهوم و قهوانین مربهوط نباشهند).
به نظر میرسد امور دینی این امکان را دارند که با هر سه قلمرو در ارتباط باشند.
«یک بررسی جالب در حمایت از این باور که مفهوم عدالت تنها راه برای ایجاد قضاوتههای
اخالقی نیست ،توسط الرنس )1979( 1اجرا شد .او دانشجویان الهیات بنیادگرا را مهورد مطالعهه
قرار داد .بعد از این که دانشجویان مورد نظر قضاوتههای خهود در مهورد معضهالت اخالقهی را
فرموله کردند ،آنها گزارش دادند که دیدگاههای شخصی خود دربارۀ عدالت را کنهار گذاشهتهانهد.
این دانشجویان معتقدند ،این اشتباه است که آنها اجازه دهند برداشتشان از عدالت ،بر پاسخ آنهها
به پرسش از ارزشها تحمیل شود زیرا این ارزشها همگی پهیش از ایهن توسهط بهاالترین مقهام
صالحیتدار ،یعنی خداوند ،ارزیابی شدهاند .پرسشهای اخالقی توسهط کلیسها یها آمهوزهههای
ّ
تام مقدس پاسخ داده شدهاند .این بررسی نشان داد ،وفاداری به یهک ایهدئولوژی ،شههودهای
اخالقی فرد را تحتالشعاع قرار میدهد» ( .)Narvaez & Rest, 1995, p. 395این دقت الزم است که
بحث تنها در گزارههای ناظر به واقعی نیست که دینداران از جانب خدا دریافت میکنند و بهه واسهطه
آنها ،قضاوتهای اخالقیاشان تغییر میکند ،بلکه بر سر خود «دستورات مستقیم خداونهد» اسهت
که در نظر پارهای دینداران ،ماهیت اخالقی دارد و یا حتی باالتر از اخهالق اسهت و بایهد بهر اخهالق
سیطره داشته باشد.
حتی اگر دستورات دین را در حوزه عرفی و قراردادی قرار دهیم (کاری که در نظریهه قلمرویهی
1. Lawrence

صورت گرفته) ،باز نمیتوان از تفاوت عمی این قراردادها با دیگر قراردادها چشم پوشید .از منظر
دینداران ،خدایی که اموری را قرارداد میکند ،خال و مالک «حقیقهی» انسهانهاسهت ،یعنهی او
ً
کههامال اجههازه دارد حتههی در حههوزه شخصههی قههانونگههذاری کنههد .بههه عبههارت دیگههر ،واقعههی
(و نه اعتباری) بودن مالکیت خداوند بر انسان و جهان ،جایی برای قلمهرو شخصهی افهراد بهاقی
نمیگذارد تا در آن حوزه آزادی عمل و اختیار داشته باشند .آنها حتی در قلمرو شخصی بهه انهدازهای
که خداوند اجازه داده ،آزادی عمل دارند .از این رو ،افراد حتی بدون این کهه حه شهخص دیگهر یها
آداب و رسوم اجتماعی را زیر پا بگذارند ،مجاز به خودارضایی نیستند ،مجاز بهه وارد کهردن آسهیب
غیر ضروری به خود و یا از بین بردن آبرو و حیثیت خود نیستند زیرا خداونهد دسهتورات روشهنی در
این زمینهها دارد .مالک حقیقی بودن خداوند ،سبب میشود اعتبارها و قانونگذاریههای او هماننهد
دیگر مراجع اجتماعی نباشد و اعتبارش را از جایگاه اجتماعی کسب نکند.
در یک جمعبندی ،میتوان گفت با نگاهی توصیفی ،به نظر مهیرسهد جهای قلمهرو دینهی در
میان قلمروهای سهگانه دانش اجتماعی (اخالق ،قرارداد و امور شخصی) خالی است و نمیتوان
این جای خالی را با هیچ کدام از آن سه یا همه آنها پر کرد.

تقسیم شناخت اجتماعی به سه حوزه «اخالقی ،قراردادی و شخصی» سبب یکسانانگاری انهواع
الزامات قراردادی شده است .در این نظریه ،امور مربوط به آداب و رسهوم و سهنتهای فرهنگهی،
قوانین مدرسه و مهد کودک ،قوانین خانه ،قوانین رسمی کشور ،مناسک دینهی ،بهه صهورت یکسهان
ذیل قلمرو «عرف» قرار میگیرند .قوانین اجرای مناسک و مراسم مذهبی ،ایسهتادن در صهف بهرای
خرید بلیط سینما ،شیوه خطاب کردن افراد ،قوانین خوردن خوراکی در مهد کودک ،قوانین راهنمهایی
و رانندگی ،قوانین بازیهای سنتی ،همگی به یکسان ذیل«حوزه قرادادی» دستهبندی میشوند.
روشن است که اقسام امور قراردادی که میتوانند در قلمهرو قهراردادی بگنجنهد ،تفهاوتههای
جوهری غیر قابل چشمپوشهی دارنهد .بهرای نمونهه« ،الزامهات قهانونی» و «آداب و رسهوم» ههم
به لحاظ فرایند شکلگیری و هم به لحاظ ضمانت اجرایی و هم به لحاظ منشأ التزام درونهی افهراد
نسبت به آنها تفاوتهای جدی با هم دارند .از همین قبیل تفاوتههای جهوهری میهان آیهینههای
مذهبی و آداب و رسوم فرهنگی و نیز امور قانونی وجود دارند .تفاوتهای موجهود در میهان انهواع
ً
امور قراردادی جدی هسهتند و سهبب کارکردههای کهامال متفهاوت آنهها در تعهامالت اجتمهاعی
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بیتوجهی به تنوع هنجارهای قراردادی

۴۵

میشوند و نمیتوان با چشمپوشی از آنها امور قراردادی را ذیل یک دسته در نظر گرفت.
نتیجهگیری
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نظریه قلمروی اجتماعی۔ شناختی (نظریه قلمرو یی) ،با نشهان دادن تمهایز سهه قلمهرو «اخهالق،
عرف و قلمرو شخصی» توانست به شواهد بهدست آمده از مطالعات تجربهی انسهجام بخشهد و
ناسازگاریهای نظریه کلبر را از بین ببرد .اخالق ،در این نظریه ،شهامل الزامهات تعمهیمپهذیر و
غیرشخصی است که از مالحظات رفاه و عهدالت ناشهی مهیشهوند .قراردادهها شهامل الزامهات
قراردادی هستند که به منظور یکسانسازی رفتارهای اجتماعی معتبهر شهمرده مهیشهوند .قلمهرو
شخصی نیز متضمن آزادی عمل و عاملیت شخص اسهت و شهامل امهوری اسهت کهه نهه الهزام
اخالقی دارند و نه الزام قراردادی .قلمرو اخالق با ویژگیهایی همچون الزامی بودن ،تعمیمپهذیری،
ً
عدم وابستگی به قوانین ،مبتنی بودن بر ویژگیهای ذاتی اعمال ،مورد مطالعه قرار میگیهرد .متقهابال،
قلمرو قراردادی با ویژگیهایی همچون نسبیت بافتی ،مبتنی بودن بر تواف طرفینی ،وابسهته بهودن بهه
قوانین ،تغییرپذیری مورد مطالعه بوده است .در مسیر رشد قلمروهای سهگانه به تدریج مهالکههای
تمایز آنها بیشتر آشکار میشوند.
مطاب این نظریه ،تمایز این سه قلمرو ،وابسته به فرهنگ نیست و در همه فرهنگهها ایهن سهه
قلمرو از هم متمایز میشوند و بر هر کدام ،قواعد خاص آن جاری میشود .این سه ،مسهیر رشهد
خود را طی میکنند و چنین نیست که رشد آنها از درهمآمیختگی بهه سهمت تمهایز پهیش بهرود.
در کنار تعامل با همساالن ،تعامل با والدین نیز در رشد اخالقی مؤثر است .رابطهه والهد ۔ فرزنهد
ماهیت دیالکتیکی دارد نه یک رابطه یکسویه.
این نظریه ،بهرغم اف هایی که برای فهم بهتر رشد اخالقی گشوده است ،از کاستیهای نظهری
رنج میبرد .در این نظریه ،شاهد غلبه تلقی عقلمحور از قضاوت اخالقی هسهتیم .بهه نظهر مهی
رسد این دیدگاه قابل دفاع نباشد و دیدگاه امثال جاناتان هایت در این زمینهه قابهل دفهاعتهر باشهد.
همچنین معیارهایی که برای تمایز اخالق از امور عرفی در نظر گرفته شهده ،در مهواردی ناکارآمهد
بوده و تمایز را به خوبی نمایندگی نمیکنند .در این نظریه ،هنجارهای دینی به خوبی تبیهین نشهده
ً
و عمدتا در قلمرو قراردادی تصویر شدهاند .این تلقی از هنجارهای دینی نابسنده است و نیازمنهد
بازنگری است .در نهایت ،در این نظریه شاهد بیتوجهی به تفاوت انواع امهور قهراردادی هسهتیم.

انواع مختلف امور قراردادی ،با وجود نقاط اشتراک شکلی و صوری ،تفاوتهایی دارند کهه نبایهد
مورد غفلت واقع شوند.
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