Akhlagh / 42 – Eleventh / Summer 2021

Rational-philosophical analysis of Effective solutions in the
development of social ethics In Iranian society (at the societal level)
Fereshte abolhassani niaraki

Abstract
Moral development is one of the characteristics of comprehensive
development of the country, which is affected by political, social,
economic, cultural dimensions and affects other dimensions through
mutual relations. In this paper, the moral development of society is
examined with a kind of structural and socialist approach that, in
addition to individualistic interpersonal relationships, looks at the
collective body beyond the totality of individuals. In this article, with
an analytical-rational approach and avoiding exclusivism, we analyze
the effective cognitive and motivational factors in moral development
in Iranian society. Attention to the complexity of ethics in today's
society, critical application of values, national pathology and emphasis
on sociological studies of ethics in the analysis of the current situation,
emphasis on investment in children and moral infrastructure such as
family and school, non-educational Direct ethics with emphasis on
mass media, creating internal contexts (otherness: empathy, love,
altruism) and external motivation and public participation such as
trust, transparency, legalism, youthfulness, etc. Such are analytical
factors.
Keywords
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فرشته ابوالحننی نیارکی
چکیده

رشد اختمی ا شاخصهاای توسااۀ کشاور اسات کاه ا اباااد سیاسای ،اجتمااعی،
امتصادی و فرهنگی تأثیر میوذیرد و در مقابل ،بر دیگر ابااد اثر مایگاذارد .در ایاو
جنتار ،رشد اختمی جاماه با نوعی رویکرد ساختاری و جاماهنگر بررسی میشاود.
ایو رویکرد ،عتوه بر رواب بیناشصصی فردگرایانه ،به سیحی فراتر ا مجموع افراد
نظر دارد .در ایو مقاله ،با نگرشای تحلیلای-عقتنای و باا ورهیاز ا حصارگرایی ،باه
تحلیل عوامل مؤثر شناختی و انگیزشی در رشاد اختمای جامااۀ ایاران ورداختاهایام.
توجااه بااه ویچیاادگی اخااتق در جاماااۀ اماارو ی ،کاربناات انتقااادی ار زهااا،
آسیبشناسی ملی و تأکیاد بار میالااات جاماهشاناختی اخاتق در تحلیال وضاایت
کنونی ،تأکید بر سرمایهگذاری بر کودکان و یرساختهای اختمی نظیر خانواده و
مدرسه ،آمو ز غیرمنتقیم اختق با تأکید بر رسانههاای جماای ،ایجااد میناههاای
درونااای (دیگرگرایااای :همااادلی ،مح ااات ،ناااوعدوساااتی) و بیرونااای انگیااازز و
مشارکت عمومی نظیر اعتماد ،شفافیت ،مانونگرایی و جوانگرایی ا جملاه عوامال
تحلیلی است.

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)
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کلیدواژهها
اختق جاماهنگر ،رشد اختمی ،جاماۀ ایرانی ،عوامل ،روز تحلیلی ،راهکارها.
طرح مسئله
تغییر ا بدیهیتریو خصوصیات جاماه است که مایتواناد در تماا سااحات جامااه
نمود یابد .منئلۀ میرح در ایو جنتار ،دگرگونیهای اختمای جامااه اسات .جامااۀ
ایرانی ا تحوالت اختمی و تغییر الگوهای رفتاری-ار شای گریازی نادارد و اتفامااً
نتایج وژوه های تجربی مؤید ایو ادعاست 1.جاماه در برابر ایو دگرگونیها ،بایاد
واکنشی فااالنه و برنامهریزیشده نشان دهد .ایو واکن

میتواند بهصورت جزیره-

ای و وراکنده باشد یا با نوعی انگیز اصتح سااختارمند ،توصایفی دمیاق ا وضاایت
موجود به دست دهد و با ارائۀ اهدافی واما بیناناه ،راه اردی باشاد .سیاساتگاذاری
فرهنگی در جاماۀ ما ،چشماندا هایی در برنامههای توساه و «سند سیاسات فرهنگای
جمهوری استمی ایران» یافته است.
در ایااو مقااا  ،باادون موض ا گیری و ار یااابی وضااایت اختماای جاماااه یااا نقااد
سیاستگذاریها ،به تحلیل راهکارهای مؤثر در توساۀ اختمی میواردا یم .مناائل
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

رشد اختمی ،چندت اری و مشتر

بیو علم اختق ،تربیت اختمی ،اخاتق فلنافی،

حکماات عملاای ،علو اجتماااعی ،جاماااهشناساای اخااتق ،روانشناساای اجتماااعی و
روانشناختی اختق است .وژوه

حاضر ا ت ار میالاات تحلیلی -عقلی اسات کاه

 .1حاجیلری ،ع دالرضا ( ،)4637کنکاشی در تغییر ار زها وس ا ویرو ی انقتِّ استمی ،مم :دفتر نشر ماارف؛ آ اد
ارمکی ،تقی و مصیفی ظهیرینیا« ،)4631( ،بررسی سنخهای ار شی و تغییرات فرهنگی در خاانواده» ،خاانوادهوژوهی،

ز( 3ویاوی ،)06خ010-001؛ صدیق ضیابری ،سارا ( ،)4636بررسی تغییر الگوهای فرهنگ ی ح اکم ب ر نگ رز ن ان
نن ت به کار خانگی (در شهر رشت) ،وایاننامۀ کارشناسیارشد ،دانشگاه آ اد استمی ،واحد تهران مرکزی ،دانشاکد

علو اجتماعی و روانشناسی؛ طال ی ،مجت ی ( ،)4611بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تغییر ار زها با تأکید بر شاکاف
ننلی (میالاه موردی :جوانان  43تا  60سال و والدیو آنان در بص
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استمی ،واحد جهر و . ...

خفار) ،وایاانناماۀ کارشناسیارشاد ،دانشاگاه آ اد

ا مدیم ،دغدغۀ اختقنگاران فلنفی در ترسیم الگوهایی در تحاول اخاتق جماای
بوده است .فتسفۀ مغرِّ میو نیاز باا اناواع نگارزهاای دینای (راینهولاد )4631 ،و
نیهیلیناام اختماای  ،)(Hinckfuss, 1987بااه رشااد اختماای جاماااه ورداختااهانااد .در
رویکرد تجربی ،اندیشمندان علو اجتماعی و روانشناسی اجتماعی ،بیشتر به توصیف
اختمی افراد توجه دارند .در حالی که وژوه

حاضار ا میالااات تحلیلای اسات و

برای رصد راهکارها ،به ت ییو عوامل و موان میوردا د و توصیف ،ا دایر تصصص
ایو مقاله خارج است.
اخااذ رویکاارد تحلیلاای ،توجااه بااه تحلیاال عواماال و تمرکااز باار جاماااۀ ایااران ا
خصوصاایات وااژوه

حاضاار اساات .اگرچااه م حااث باار جاماااۀ ایراناای محاادود

شاااده ،تحلیااال فلنااافی عاااا اسااات و شااااید در باضااای ا ماااوارد شاااامل اناااواع
جوام باشد .علت محدودکردن تحقیق به جاماۀ ایاران ،وماوف نوینانده بار مناائل
جاااری در فرهناا

خااودی اساات کااه تحلیاال را باارای وی ملمااوس ماایسااا د.

اخاااتق اجتمااااعی صااارفاً در باورداشاااتهاااا ،ار زهاااا و رفتارهاااای فردگرایاناااۀ
بیوشصصی ختصه نمیشود ،بلکه دربرگیرند اختق جاماهنگر است که ایو اختق
نیز خود شامل ساختارهای اجتماعی ،ارکان و نهادهای جاماه و هویت جماای اسات
).(Kolb, 2008, p.1968
منئلۀ مقاله ،توساۀ اختق در سیح جاماهنگر است که ال تاه دربرگیرناد روابا
بیوشصصی است .در عنوان مقاله ع ارت «راهکارهای مؤثر» آمده است که مقصاود،
ورهیااز ا آوردن وا ههااای «ضااروری» یااا «ال و کااافی» و اجتناااِّ ا ادعااای ارائااۀ
نقشهای جام است .تحلیل فلنفی عوامل و راهکارها میتواند مینهای برای گا های
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تغییرات جوام  ،ترسیم فرایند و تفنیر چگونگی دگرگونیها و نق

جاماه در رشد

عملیاتی و وژوه های تجربی ونیو باشد .در ایاو مقالاه ،وا ههاای تغییار ،اصاتح،
تحول ،رشد و توساه با میا نظار ا تاااریف متفااوت آنهاا باه یاک ماناا اساتامال
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میشوند .در تحلیل عوامل رشد اختمی جاماه ،گا های دانا

و انگیازز تفکیاک

شده است .همچنیو ،در مقا ت ییو به باضی ا موان نیز اشااره شاده اسات کاه رفا
آنها ا عوامل رشد محنوِّ میشود.
 .1راهکارهای مؤثر در ساحت شناختی :انگاره ،دانش ،آموزش
 .1-1طرح دقیق مسائل:

در جاماااۀ ایراناای ،بااا انااواع تحلیاالهااای وضااایت اختماای مااواجهیم کااه دچااار
ضاف در مقا منئلهمحوری هناتند .تحلیال مناائل ،خاود بهمنزلاۀ گاامی در منایر
رشد است:
 .4امکان تغییروذیری :آیا تغییر رفتار گروههای اجتماعی و خصالتهاای جماای
ممکو است؟
 .0ابااد و مصادیق رشد اختمی :اخاتق اجتمااعی در چاه سااحات و مصاادیقی
نمود مییابد؟ آیا فراتر ا اصتح رواب بیناشصصی افراد ،میتوان ا اصتح اخاتق
جمای سصو گفت؟
 .6سنجه و شاخصههای رشد اختق اجتماعی؛
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 .1ورس

ا مقا تحقق :ایو منئله ،جاماهشاناختی و ا جانس توصایف اسات و

ترسیمکنند وضایت موجود در مقابل وضایت آرمانی است؛
 .0چگونگی فرایند تغییرات اجتماعی در حو اختق؛
 .3مقا ت ییو (علتیابی) که شاامل چناد منائله اسات :الاف) علال شاکاف بایو
وضااایت کنااونی و وضااایت آرمااانی چیناات؟ (آساایبشناساای علهاای)؛ ِّ) عواماال
تغییرات اجتماعی کدا اند :تغییرات جمایتی ،تغییر در نظا ار زها یاا فنااوری؟ ج)
چه عواملی مینهسا رشد اختمی میگردد؟ (ایو منئله ،موضوع تحقیاق حاضار در
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جاماۀ ایرانی است)؛

 .0راهکارهای دستیابی به رشد اختمی؛
 .3برنامهریزی راه ردی و عملیاتی؛
 .1نهادینهسا ی و وایدارسا ی.
 .2-1توجه به اخالق جامعهنگر و ساختارهای اجتماعی:

اصالت فرد؛ نزد اندیشمندانی چون فارابی (4170ق ،خ ،)01مص اح یزدی ،مارکس
وبر ،جان اساتورات میال (مصا اح یازدی ،4613 ،خ)31؛ ِّ) اصاالت جامااه؛ نازد
کنانی چون ام ال الهوری ،هگل ،اگوسات کنات (علیازاده و دیگاران)4614 ،؛ ج)
اصالت فرد و جامااه؛ نازد عالماانی چاون خواجاه طوسای ( ،4630خ ،)000عتماه
ط اط اااایی( ،4604ج :1خ ،)10شاااهید میهاااری ( ،4630ج :0خ )661و دورکااایم
(حیدری و سرحدی.)4610 ،
با می نظر ا م احاث حقیقاتشاناختی ،هیئات متشاکل ا مجماوع افاراد ،دارای
و هماهنگی افراد آن حاصال میشاود؛

خصلتهایی است که ا ساختار ،نوع چین

نظیر اجزای جورچیو که در عیو ستمت تکتک اجزا ،نظم چیان

آن در ترکیاب

منظم ساختار آن اهمیت دارد .ساخت اجتماعی ،با محی درونی و بیرونی خوی

در

ارت اط است .اختق ،در مقیاس و سیح جاماه بهمانی یک کال ساا مانیافتاه اسات
که چنیو مجموعهای ،دارای نوعی فرهن

جمای ،آرمان ،اهداف ،اصاول اختمای،

شیو تاامل ،خصلتها و خلق اجتماعی است.
فهم ناامص ا اخاتق اجتمااعی ،آن را باه رشاد اختمای در روابا بیوشصصای
فرومیکاهد ،در حالی که چنیو رشدی ا شاخصههای رشد اختمی است .تأکید بار
اختق جاماهنگر ،بهمانی بیتاوجهی باه کاارگزاران تغییار (افاراد) و سااختارگرایی
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اندیشمندان در م ال منئلۀ اصالت فرد یا جامااه ،ساه ناوع رویکارد داشاتهاند :الاف)

( )structuralismو وذیرز ج ر جاماه نینت .هابرماس ،ریچارد رورتی ،ویربوردیو،
ری بنکار ،آندرو سایر ،آنتونی گیدنز و ...به نظریاتی در مالاب نقا

تؤاماان فارد و
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جاماااه دسااتیافتااهانااد (حقیقاات ،4631 ،خ .)401در ساانت فلناافی ،راینهولااد
( ،4631خ )3و خواجه طوسی ( ،4630خ )000نمونههایی ا باورمندان باه اخاتق
جاماهنگرند.
 .3-1اصالح فرد همگام با اصالح جامعه:

عتوه بر ورس

ا هویت جاماه ،ورس

ا تقد و تأخر اصتح کنشگران و اصتح

جاماهنگر نیز مابل طرح است« .اصتح خاود م ال ا اصاتح جامااه» ،شااار رایجای
است که باید آن را بررسی کرد :الف) اگر مقصود ا ایاو بیاان ،توصایهای اختمای
م نی بر اهمیت توجه به خود ،وی
همرصیم .در فرهن

ا مضاوت و توصیه به دیگران است ،با ایاو بیاان

استمی ،اگرچاه بار نظاارت همگاانی در مالاب امرباهماروف و

نهیا منکر تأکید شده است (توبه ،40 :آلعمران ،)471 :م اانی اختمایای دارد کاه
یکی ا آنها «اصتح خود وی

ا اصتح جاماه» است« :آیا مرد را به نیکی فرماان

میدهید و خود را فراموز میکنید؟» (بقره)11 :؛ ِّ) اگر مقصود ا ایاو جملاه کاه
«جاماه چیزی جدا ا مجموع افراد نینت» ،نفای هویات جماای جامااه اسات ،بایاد
گفت ایو نظریه موردوذیرز همۀ اندیشمندان نینت؛ ج) در تصویری دیگر ،جاماه،
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

هویت دارد و ایو شاار ،صرفاً تأکید بر تقد مانی-رت ی اصتح فارد بارای اصاتح
جاماه است.
در ایو مینه سه نظریه مفروض است )4 :تقاد اصاتح فارد :باه اعتقااد ارسایو،
«تالیموتربیت فردی مقد است بار تالایم و تربیات عماومی» (ارسایاطالیس،4634 ،
ج :0خ)016؛  )0تقااااد اصااااتح جاماااااه :رویکردهااااای رفتاااااری ،اخااااتق را
محصول تحمیل خارجی میدانند .بنابرایو ،بهجای تأکید بار مؤلفاههاای درونای ،بار
جاماااه تأکیااد دارنااد (کاایلو و اساامتانا ،4631 ،خ)17؛  )6اصااتح تؤامااان فاارد و
جاماه :بیشک رشد اختمای افاراد یاک جامااه ،در میازان رشاد اخاتق اجتمااعی
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مؤثر است (ر : .الور ،4606 ،خ .)37بر اسااس دیادگاههاای تاااملی ،جامااه نیاز

بهمنزلۀ عاملی بیرونی ،در کنار دیگار عوامال درونای نظیار رشاد شاناختی و عااطفی
( ،)piaget, 1984, p.41-42وراثات ،نتیاک ،جننایت ( )Gilligan, 2003, p.2و
شرای بدنی ( )Damasio, 2003, p.173در رشد اختمی افراد ماؤثر اسات .جامااه
ممکو است شامل خانواده ،همساالن ،دوستان ،مدرسه ،رسانههاای جماای ،ادیاان و
جاماه میتواند ا طریق القای موانیو و هنجارها ،سرمشقهای اختمی ،الگودهی،
متقاعدسا ی ،الزا اجتماعی ،تالیموتربیت ،تجاارِّ و شاهود اجتمااعی ،روزهاای
انض اطی ،تجارِّ ا ویامدهای محییی ،مشوقها ،تن یه و القای حس منئولیتوذیری
و همدلی ،در رشد اختمی یک فرد سهیم باشد .عتمه ط اط ایی باه تاأثیر جامااه بار
افراد توجه داده است (ط اط ایی ،4604 ،ج :1خ .)10ال ته چنیو تأثیری ،موهم «ج ر
اجتماعی یانی محالبودن اصتح افراد ،بدون اصتح جاماه نینت» (میهری،4630 ،
ج :0خ .)613برای توساۀ اختمی ،باید به شکوفایی تؤاماان فارد (توسااۀ فاردی) و
جاماه (توساۀ اختمی) نظر کرد .در مقا فردگرایانه ،میتوان راه ردهایی ذکر کرد؛
ا جملااه.4 :واکاااوی دروناای و خودآگاااهی؛  .0انگیااز تحااول دروناای؛  .6کنااب
خلقوخاوی مث ات فاردی و خاودکنترلی؛  .1خاردور ی و تفکار انتقاادی؛  .0تغییار
عادات و طرحوارهها؛  .3تمریو مهارتهای ارت اطی نظیر مهار خشم ،گفتگو ،تحمل
دیگااری؛  .0تقویاات هااوز هیجااانی و اختماای؛  .3ن ااودن شااکاف باایو شصصاایت
فارد باا اظهارهاای بیارون؛  .1خاداباوری؛  .1توجاه باه ساتمت روانای؛  .47نظاارت
همگانی؛  .44اهمیت به خانواده.
 .4-1اخالق اجتماعی :شبکهای پیچیده از روابطی درهمتنیده:

مصادیق اختق اجتماعی ،حتی در حاو

ینات فاردی ،بنایار درهامتنیاده اسات.

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

مذاهب ،کشور و ...باشد.

هراندا ه فرد ،ندگی ویچیدهتاری داشاته باشاد ،باا شا کهای وسای تار ا اختمیاات
سروکار دارد .ندگی خاانوادگی ،سایح بارونگرایای شصصایتی ،دایار دوساتان و
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آشنایان ،محی شغلی ،فضای مجا ی ،شهروندی ،رواب ملی و حتی بایوالمللای ،ا
حییههایی است که س ب ویچیدگی اختق اجتمااعی اسات .تناوع باانی انناان نیاز
( بان گفتاری ،بان بدن ،کن های نمادیو غیرکتمی انتقال هیجاناات« ،الیاک» در
فضای مجا ی) بر ویچیدگی اختق میافزاید .ا سوی دیگار ،باها ای هار بصشای ا
ساختار جاماه (نهادها ،انجموها ،سا مانها ،انواع حرفهها) ،اخاتق اجتمااعی باهنحو
سا مانی 1نیز وسات مییابد و ال ته باالتر ا آن ،مصادیقی است که باه وساات خاود
جاماااه طاارح ماایشااوند؛ نظیاار عاادالت ،اعتماااد ،کراماات و عاازت ملاای .ش ا کهای
عظیم ا رواب  ،اختق اجتماعی را به یکی ا ویچیدهتریو امور ت دیل کرده است که
برنامهریزی برای آن ،بدون توجه به ایو ش کۀ درهمتنیده ممکو نینت .در ایاو بااره
میتوان عوامل یر را میرح کرد:
الف) اخذ رویکرد راهبردی :دولت سکاندار سیاستگذاری اخالقی

دولت در جهان مااصر عامل مهمای در ودیادآوردن بنایاری ا دگرگاونیهاسات.
«هیچ کشوری در جهان مااصر یافات نمایشاود کاه تنهاا بار اسااس فاالیات بصا
خصوصی مد در منیر توساه گذاشاته باشاد» (الور ،4606 ،خ .)0هماان طاور کاه
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

دولت سکاندار بص های مصتلف امتصادی ،ستمت ،آمو ز و کشااور ی اسات،
باید عتوه بار ایجااد ساا کار ،بودجاه و برناماهریزی راه اردی ،بار اجارا و ار یاابی
تحوالت اختمی نیز نظارت کند.
«مدیریت استراتژیک با  )4برنامهریزی استراتژیک )0 ،برنامهریزی عملیاتی و اجرای
استراتژیها و  )6کنترل مدوا  ،امکان ایو امر را فاراهم مایکناد» (فارد آر.)4601 ،.
نظا جمهوری استمی ایران ،با طراحی سااختارها و ساا مانهاای فرهنگای و تنظایم
سیاستهای فرهنگی ،2گا های مؤثری در مینۀ توساۀ فرهنگی برداشته است .ومات
 .1برای مثال :اختق وزشکی ،اختق ولیس ،اختق سا مانهای مرد نهاد ،اختق مددکاری و اختق رسانه.
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 .2در برنامههای توساۀ ملی و سند سیاستهای توساۀ فرهنگی مصوِّ سال  4604شورای عالی انقتِّ فرهنگی.

آن است که با توجه به ویچیدگیهاای امارو ی اخاتق اجتمااعی ،سیاساتگاذاری
اختمی نیز بهطور راه ردی ویگیری شود.
ب) جدول ارزشهای جامعه با رویکردی کاربردی

مانی میتواند در رواب گروههای فضای مجا ی ،اختمی عمل کند که به مصادیق
فااال اختماای و غیراختماای آن آگاااه باشااد .فهرساات کاااملی ا مصااادیق اخااتق
اجتمااااعی ،نمایاااانگر وضاااایت آرماااانی ترسااایمشاااده در آن جامااااه اسااات.
ا آنجااا کااه برنامااهریاازی رشااد ،بااه تحلیاال عواماال ایجاااد شااکاف باایو وضااایت
موجود و وضایت آمانی منوط است ،ترسیم وضایت آرمانی ضرورت دارد .بهسا ب
ویچیدهشدن رواب اجتماعی ،امرو ه به ارائۀ جدولی رو آمد ا اختمیات اجتمااعی
نیا مندیم .نکتۀ دیگر ،ضرورت با طراحی فضاایل و رذایال اجتمااعی باا رویکاردی
کاربردی است.
پ) آسیبشناسی وضعیت کنونی :مهجوربودن مطالعات «ملی» جامعهشناختی در اخالق

در برنامهریزی رشد ،شناخت دمیق وضایت اختمی کناونی جامااه ضارورت دارد.
دستیابی به ایو امر با وژوه های میدانی ،افکارسانجی ،واما سانجی و ار یاابیهاای
منتمر مینر میشود .ضاف میالااات میاانرشاتهایای و فاصالۀ سیاساتگذاریهاای
فرهنگی ا وژوه های دانشاگاهی ،ماان اساتفاده ا ظرفیاتهاای کشاور در در
وضایت کنونی است .در کشور ما مرکز بررسیهای اساتراتژیک ریاساتجمهوری،
مرکز وژوه های مجلس ،و ارت فرهن

وارشاد ،وژوهشگاهها و ...به وژوه هایی

در باِّ تحلیل وضایت و آسیبشناسی فرهنگی مایوردا ناد .ال تاه ساهم اخاتق در

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

شناخت مصادیق رفتاار اختمای ،ا اولایو گاا هاا بارای رشاد اختمای اسات؛ فارد

میان دیگر امور فرهنگی مابلبحث است .وژوه های دانشگاهی ،مینۀ خاوبی بارای
تحلیاال وضااایت کنااونی فااراهم ماایکننااد« .مااا ایرانیااان» ا مقصااود فراسااتصواه،
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«جاماهشناسی اختق (تحلیل وضایت اختق اجتماعی در جاماه ایاران)» ،ا اباراهیم
حاجیانی« ،ا ماست که بر ماست؛ نقدی بر رفتارهای اجتمااعی ماا ایرانیاان» ا رضاا
بهرا وور ،ا ایو مواردند.
میالاات جاماهشناختی اختق ،باید توس سا مانی وابنته به دولت ،بهنحو نظا -
منااد و در ساایح ملاای صااورت گیاارد تااا  )4ا موا یکاااری و هاادررفت ساارمایههااا
جلوگیری شود )0 ،بهنحو میانرشاتهای ا اندیشامندان حاو ههاای مصتلاف در رفا
ماضتت استفاده شود و  )6با هدفمندکردن وژوه های دانشگاهها و وژوهشگاهها و
 )1ارت اطگیری وامای (نه صرفاً تفاهمنامه) سیاستگذاران با دانشگاهها ،باه شاناخت
دمیق وضایت کنونی و آسیبشناسی اختمی منجر شوند.
ت) شاخص و مالکهای ارزیابی:

مت  ،استاندارد خاخ برای یک ودیده است که مابلیت ار یاابی و ار زگاذاری
شرای را در ارت اط باا اهاداف ،نتاایج و ویامادها باه وجاود مایآورد .ال تاه در بااِّ
ودیدههای اختمی ،میتوان عاتوه بار نتاایج ،شااخصهاایی بارای وای

میناههاای

رفتارهای اختمی نیز ارائه کرد .استصراج سنجههای کلیدی و حیااتی رشاد اختمای
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

جاماه ،دشوار است .میالاۀ شاخصهاای مصتلاف رفتاار و توسااۀ اختمای ،باهدلیل
نزدیکی مر بیو اختمیات ،باید جزئی و حتی مصتص یک رفتار باشد .ایو میلب را
هارت شورن ،می و شاتلنورث نیز تلویحاً در تحقیقی بیان کردهاند (کیلو و اسامتانا،
 ،4631ج :0خ. )311
ث) نیازسنجی و اولویتسنجی:

تو یو اهداف بر اساس اولویتها و نیا ها ،وس ا احصای ار زها و آسیبشناسی
وام بینانه ،ضروری است .منلماً در آغا حرکت در منیر رشد اختمی ،باا مناائل و
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ماضتت بنیاری مواجه خواهیم شد که با توجه به کندی تغییرات ،لازو صا وری و

محدودیت امکانات ،فق میتوان بر اسااس نیا سانجی و اولویاتسانجی واما گارا،
مواردی را در هر گا برگزید.
ج) چندصدایی و برخوردارنبودن از روایتی واحد دربارۀ اخالق:

فاسد) ،سا ب دشاواری تصامیمگیاری درباار مناائل مصتلاف و ویچیاده در جامااه
میگردد؛ یرا مضاوتهای اختمی جاماه ممکو اسات باا چنادیو مایاار متاادد در
یااک واحااد مااانی و یااک مصااداق مااایو شااکل بگیاارد کااه نتیجااۀ آن چیاازی جااز
اختتفنظر عمومی دربار امر اختمی نینت .تغییر ار زهاای اختمای باا گذشات
مان نیز به تغییر وایای اختق و سصتیابی مایارهای آن میانجامد .بنابرایو ،تتز
برای ایجاد سیاستهایی شفاف که با بندها و ار زهای دیگار نقاض نشاود و راه را
برای مضاوت اختمی هموار سا د ،ضروری است.
چ) تغییر ارزشهای اخالقی :پیمایش ملی ارزشها:

ار زهااای هاار جاماااه بهمنزلااۀ نااوعی باورداشاات ،باار جهااانبینی و باورهااای وایااه
و اساسی م تنی است .تغییار در باورهاای بنیاادیتار موجاب تغییار در ار زهاا و باه
دن ال آن ،تغییر رفتاری میشود .جهانبینی مارد فقا باه آنچاه بزرگترهایشاان باه
آنها میآمو ند بنتگی ندارد ،بلکه با تجارِّ نادگی خودشاان شاکل مایگیارد و
«گاااهی تجااارت یااک نناال عمیق ااً بااا تجااارِّ نناالهااای گذشااته متفاااوت اساات»
(اینگلهارت ،4630 ،خ.)0
در تغییاار فرهنگاای ،تیااابق بااا محاای بیروناای و انااواع دگرگااونیهااای اجتماااعی
(تغییرات امتصادی ،فناوری ،سیاسای و )...و وحادت درونای باا آنهاا اهمیات دارد.
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توجیهات و ت صرههای مصتلف در فرهن

 ،عرف و فقه (نظیار ماعاد دفا افناد باه

جایگزینی جمایت (تغییر ننلی) نیز بر دگرگاونی ار شای تاأثیر مایگاذارد (هماان،
 .)444ال ته اگرچه منائل امتصادی ،رشد فناوری و ...به تغییرات ار شی مایانجامناد،
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«ج ری در کار نینت» (الور ،4606 ،خ .)44ار زهای اختمای ،آداِّ اجتمااعی،
هنجارهاااا ،ار زهاااای دینااای -اعتقاااادی و اولویاااتهاااای نااادگی (ار زهاااای
مادی /فرامادی) ا انواع ار زهای فرهنگیاند .بر اسااس تحقیقاات جامااهشناساان
«ار زهای مذه ی و اختمی ،نن ت به سایر ار زها ،ا میزان مابلتوجهی وایاداری
برخوردارند» (اینگلهارت ،4630 ،خ.)047-073
تغییر ار زها تکعاملی نینت .باضی ا عوامل خود ا سنخ امور فرهنگیاناد و
برخی دیگر ،خارج ا حاو فرهنا

اناد« .نقا

تغییارات امتصاادی ،تکنولاو ی و

ت در ناوع نگارز باه ساق
تغییرات اجتماعی-سیاسی در تغییر فرهنگی جواما  ،ماث ً
جنیو ،همجنسبا ی و اهمیت به خانواده اث ات شده است» (همان ،خ.)4
ا عوامل فرهنگی مؤثر در تحول ار زها میتوان ا موارد یر نا برد :تغییار در
س ا ک ناادگی ،اسااتفاده ا امکانااات ارت اااطی جدیااد (اینترناات /فضااای مجااا ی)،
رسانههای جمای ،ت لیغات ،گفتگاوی فرهنا

هاا و تمادنهاا ،توسااۀ شهرنشاینی و

آمو ز عالی ،ظاهرگرایی صرف ،ا بیورفتو روحیۀ جوانمردی ،تقلید ا سل ریتیها
و الگووذیری ،مد ،بیتوجهی به دیو ،ناهماهنگی شناختی بایو باضای ا ار زهاا و
علو رو و گنترز بین

مادی-امتصادی .تغییر ار زهاا ممکاو اسات باه اشاکال

اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

مصتلفی باشد :بیتوجهی ،فراموزشدن و حذف شماری ا ار زها ،تغییر اولویتها
در ترتیب ار شمندی ار زها ،بیمانایی و تهیشادن ار ز بار اسااس تغییارات در
س ک ندگی نویو ،رو آمدسا ی باتوجاه باه مصاالح نادگی ناویو و مرارگارفتو
ضدار زها بهجای ار زها.
تغییر ار زها ،گاه حتی میتواند مث ت و در جهت توساه باشد (نظیر ووی هاای
مردماای اخااتق محی

یناات) و در باضاای مواضاا  ،ممکااو اساات ضااروری و

ت در جاایگزینی ضاد ار ز باهجاای
اجتناِّناوذیر باشد .گااهی هام ایاو تغییار (ماث ً
ار ز) در مارض آسیبهای مصتلاف اسات .هار تغییار ار شای را در جامااه ن ایاد
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بحران تلقی کرد ،بلکه م ال ا هرگوناه موضا گیاری ،ویماای

دمیاق ا ار زهاا و

کیفیت تغییرات ضروری است .حناسیت بی

ا حد به ار زهای ننلهای گذشته،

بهویژه در باِّ آداِّورسو اختمی ،جز ایجاد شکاف و تضادهای بیوننلی فایدهای
ندارد .خواجه طوسی میگوید« :آداِّ ا حد حصر متجاو باشد و بهحنب اوضاع و
اومات مصتلف شود ،اما برای عامل فاضال کاه ماوانیو و اصاول افااال جمیلاه ضا
 ،4630خ.)063
در مواردی که تغییر اجتناِّناوذیر است و مانای ا حیث هویت بومی -اعتقاادی
در مقابل آن نینت ،باید بر اساس تغییرات اجتمااعی ،فااالناه در با ساا ی ار زهاا
کوشید و آشفتگیهای اجتماعی را با توجه به فرهن

بومی رف کرد .ار زها بایاد

در جاماه چنان اولویت داشته باشند که مادر به ایجاد انگیزهای موی برای کن هاای
مث ت اجتماعی شوند.
ایو مهم مانی محقق میشود که باه مصاطاب سیاساتگاذاریهاا توجاه گاردد؛
مقصااود ،مشااارکت فااالنااه در با نمااایی ار زهااا ،کاااربردیسااا ی آن باار اساااس
کاربنت انتقادی-تحلیلی در مومایتهای مایو و مصداقهای عینی ایو مانی اسات.
منلماً آنچه جاماه باید به آن واکن

صحیح و عالمانه نشان دهاد ،مناخ ار زهاا و

نشنتو ضد ار زها بهجای ار زهاست.
اما علی

در نهجال تغه میفرماید:

«مرد را رو گاری رسد که در آن ا مرآن جز نشاان آن نماناد و ا اسات جاز ناا
آن» (نهجال تغه ،حکمت .)634

بنابرایو ،با ویماای

ملای چنادساال یکباار ا ار زهاای اختمای ،مایتاوان ا

وضایت دمیق ار زها در جاماه آگاه شد و سپس ،با بررسی مصادیق ،بهطور برنامه-
ریزیشدهای موض گیری کرد .ویمای

ملی ار زهاا سا ب مایشاود شاکاف بایو

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

کرده باشد ،رعایت شرای هر کاری بهجا و بهومت خاوی

دشاوار ن اود» (طوسای،

ار زهای رسمی و ار زهای غیررسامی جامااه را بنانجیم و بارای ورکاردن ایاو
شکاف برنامهریزی کنیم.
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 .5-1ارزیابی ضریب تأثیرگذاری عوامل و موانع:

در برنامهریزی رشاد اختمای جامااه  )4رصاد عوامال و موانا مصتلاف (ورهیاز ا
تحویلینگری) )0 ،وژوه

تجربی دربار نحو تأثیر ایو عوامل )6 ،سنج

نن ت و

وابنتگی عوامل به یکدیگر و ارت اطات متقابل آنها و  )1بررسی میزان تأثیرگاذاری
هریک ا عوامل ضرورت دارد .تو یو عوامل ،بهمانی بیتاوجهی باه دیگار عوامال
نینت ،بلکه عوامل مصتلف باید هماهن

با هم تحاول یابناد تاا باا تکیاه بار عوامال

درونی ،امکان وی بینی و برنامهریزی دربار تحوالت بیرونی فاراهم گاردد .جادول
( ،)4عواملی را نشان میدهد کاه تاأثیر آنهاا بار رشاد اختمای مابلمتحظاه اسات؛
بهگونهای که انجا واژوه هاای تجربای درباار ضاریب تأثیرگاذاری ایاو عوامال
ضرورت دارد.
جدول( :)1عوامل و موانع رشد اخالقی

عوامل و موانع

ردیف

خودباااوری و اعتمادبااهنفس ملاای ،هماادلی ،بناایج
همگااانی ،مشااارکت اجتماااعی ،کنتاارل اجتماااعی،
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

عوامل
اجتماعی

همگانی ،جوانی جمایت ،اعتماد ،اعت ار هنجارهای
اجتماااعی ،خشااونتگرایاای یااا همبنااتگی ،تالااق
اجتماعی ،نابرابریهای اجتماعی و نزاعهای درونی

4

برنامۀ راه ردی ،بودجه ،سهمدادن به مراکز علمای

عوامل
ساختاری

در سیاستگذاری ،جناحگرایای ،سیاسات دگای،
عوامل سیاسی موانیو ،روزهای انض اطی-کنترلی ،ار یاابیهاای
و اجرایی
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فرهن

تتز و منئولیتوذیری ،امنیات ،نظاارت

ملی و مانونمداری

عوامل و موانع

ردیف

هویت فرهنگی ،شاکاف باا سانتهاا ،ار زهاای
مااادی /فرامااادی ،ار زهااای اختماای ،ت لیغااات،
عوامل
فرهنگی

فناوری ،رسانههاا و وساایل ارت ااطجمای ،فضاای
مجا ی ،آ ادی فرهنگی ،آمو زوورورز ،سارانۀ
خردمداری جمای ،گنترز دانشگاهها

عوامل
امتصادی

فناد امتصادی ،عدالت و امنیت امتصاادی ،توسااۀ
امتصادی
انگیزه ،شصصیت ،توساۀ فاردی ،هاوز هیجاانی،

عوامل درون-
فردی
0

هااوز اختماای ،دیگرخااواهی ،باورداشااتهااا،
آرمانها و بین  ،آر وها و اهداف ،ایماان ،تفکار
انتقادی ،منئولیتوذیری ،عوامل ینتی و نتیکی
و سرشتی ،خلقوخو و وجدان

عوامل فردی

وضایت شغلی-درآمدی و فقر ،وضایت مایشاتی،
عوامل برون-

ستمت جنمی و روانای ،ار زهاای خاانوادگی،

فردی

بیکاااری ،مااو و نااژاد ،ط قااه اجتماااعی و میاازان
تحصیتت
وابناتگی فرهنگای ،ت اادالت فرهنگای ،مهااجرت

6

عوامل بیرونی

نص گااان ،رسااانههااای فراماار ی ،برنامااههااای نظااا
سرمایهداری ،جهانیشدن و نزاعهای بیوالمللی

 .6-1آموزش اخالق :تجهیز شناختی کنشگران و ایجاد شعور جمعی

اندیشههاا ،باورداشاتهاا و شاناخت ،تاأثیر اث ااتشادهای بار رفتاار دارناد .فتسافه
(طوسااای ،4630 ،خ )00و روانشناساااان ) (Kohlberg, 1969, p.350ا جن اااۀ

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

میالااااه ،مصااارفگرایااای و مااادگرایی ،فقااادان

فااااردی و جاماااااهشناسااااان (اینگلهااااارت ،4630 ،خ )143ا جن ااااۀ جمااااای،
تأثیر رشدشناختی بر رشد اختمی را بررسی کردهاند .ال ته «تغییر ایده یاا رفتاار عاد
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مادودی ا افراد جاماه نمیتواند بهعنوان یک تغییار اجتمااعی وذیرفتاه شاود ،مگار
اینکه ایو تغییر ایده یا طر برخورد و تلقی در سیح بنایار وسایای صاورت واذیرد»
(روشه ،4606 ،خ.)01
تااأثیر اندیشااههااا بااه چنااد طریااق مفااروض اساات؛  )4بااا داری و مااان شاادن)0 ،
کندسا ی تغییرات )6 ،تنهیل دگرگونی ا طریق ایجاد مشروعیت ،انگیزهمنادکردن
افااراد و  )1جهااتدادن بااه دگرگااونیهااا (الور ،4606 ،خ .)467-443باارای مثااال،
خداباوری ،خودباوری فردی و جمای و واکاوی درونی ،ا عوامال توسااۀ اختمای
ت نگارزهاای مردسااالرانه ،ظااهرگرایی افراطای یاا برخای
محنوِّ میشوند یا مث ً
منائل حلنشد فلنفه اختق ،مثل نیهیلینام اختمای ،ماان توسااۀ اختمای هناتند.
تجهیز شناختی ا طریق آمو ز رسمی عمومی یا رسانههای جمای و یاا باا افازای
مهارتهای شناختی نظیر مضااوت اختمای و تفکار انتقاادی صاورت میواذیرد .در
مرآن کریم ،جهل عامل ضتلت و دانایی عامل هدایت خوانده شده است (نمل،00 :
اعراف .)401 :همچنیو ،رشد مهارتهای تاقلای ،ا عوامال ماؤثر در رشاد اختمای
است (حشر ،41 :یونس ،477 :اناا  .)400-404 :در ایو مینه میتوان نکاات یار را
بررسی کرد:
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الف .سرمایهگذاری بر کودکان:

جاماهوذیری در سالهای ابتدایی ندگی و م ل ا بلوغ ،در مقاینه باا بزرگساالی،
اهمیت بیشتری دارد« .شواهد یادی حاکی ا ایو است که احتمال آماری دگرگونی
شصصیت وایه ،وس ا بزرگسالی ،کاه

مییابد» (اینگلهارت ،4630 ،خ.)03

ب .سهم آموزشوپرورش عمومی:

 )4مدرسه و دانشگاه ،عتوه بر آمو ز اختق باید ورورز اختمی و خودشکوفایی
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را هدف خود تلقی کنند .خواجه طوسی هدف ا تربیات را نیال باه مادارج کماالی

انناااانی مااایداناااد( .طوسااای ،4630 ،خ .)473ار یاااابی تجربااای بااارونداد نظاااا
آمو زوورورز ایران ،در ایجاد تحول اختمی دان آمو ان مایتواناد جازء اولایو
گا ها در تصحیح روند تربیت اختمی ملمداد گردد.
 )0آمو ز اختق به آمو زهایی گفته میشود کاه مدرساه و جامااه باا هادف
رفتار اختمی ارائه میدهند .در ایو باره ،ت ییو چند نکته اهمیت دارد:
یکم) بررسی سهم و اولویت اختق در برنامههای آمو شی ،در مقایناه باا دیگار
برنامهها.
دو ) اهداف آمو شی که باید بر اساس سهساحتیبودن ماهیت اخاتق ،آماو ز
اختق نیز هر سه وجه شناختی ،گرایشی و رفتاری را مدنظر مارار دهاد« .برناماههاای
آمو شی باید با ایجاد بان عاطفی و انگیزز و تغییر نگرز و دان
رفتاری ،موجب افزای

و یافتو مهاارت

توانایی فرد در برو رفتار اختمی شوند» (فرامر مراملکی و

نوچه فتح ،4633 ،خ460؛ بامری ،4600 ،خ.)44
سو ) محتوای مناسب با فرهن

خودی ا حیث اعتقادی و فلنفی و سانج

آن

که با نتایج علو نویو نظیر علو روانشناختی و عصبشناسی سا گار است.
چهار ) توجاه باه روز آماو ز اخاتق :آماو زهاای مناتقیم ،موعظاهمحاور
(خنروی و بامری )4630 ،و حف طوطیوار و شب امتحانی ،در رشد اختمی کافی
نینت .ال ته ایو بهمانی بیاثربودن آمو زهای منتقیم نینت.

1

آمو زهای منتقیم آسیبهایی به همراه دارد که حتای در باضای ماوارد (نظیار
همسون ودن رفتار مالم با محتوای آمو شی) میتواند نتیجۀ ماکوس داشته باشد 2.در
برنامۀ درسی اختق ن اید کتاِّ درسی ،بهوایانبردن سرفصل ،کمیت درس و امتحان

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

کمک به افراد برای فکرکردن به امور خوِّ و بد ،متمایلشدن باه خیار اجتمااعی و

 .1فرید و همکاران  ،آمو ز منتقیم را در مضاوت اختمی دان آمو ان مؤثر یافتهاند (فرید و دیگران.)4630 ،
 .2در مضامیو استمی نیز بر ایو امر تأکید شده است« :کونوا دعاة الناس باعمالکم و التکونوا دعاة الناس بالننتکم؛
مرد را با عمل خود به نیکیها دعوت کنید ،نه با بان خود» (مجلنی4176 ،ق ،ج :0خ.)413
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اصاال باشااد .ویگیااری برنامااههااای «ف ااک» 1بهمنزلااۀ رویکااردی عقاالگاارا بااا هاادف
رشااد مهااارتهااای اسااتدالل منیقاای و ساایح مضاااوت اختماای ،طاارح ماماهااا و
مومایتهااای داسااتانی ،تفکاار انتقااادی ،گفتگااوی گروهاای آ اد و باااالبردن ساایح
مشارکت ،در مالب بصشی ا فرایند آمو شی (نه کل آن) میتواند مؤثر باشد (لیاپمو
و دیگران ،4610 ،خ.)13
آمو ز غیرمنتقیم اختق بر اساس تأکید بر سرود ،مصاهگاویی ،داساتان ،شاار،
هنر ،با یها ،استفاده ا وویانمایی ،اجرای نمای

کتسی و ...با هدف تهییج عواطف

و آمو ز ضمنی (الگوگیری ا رفتار مربی) تأثیرگذار است .ونجم) توجه به تفااوت
ننلی و در

ویژگیهای خاخ هر دهه اهمیت دارد .بیتوجهی به ماهیت عجیو باا

فناوری ننل نو ،میتواند خللی در آمو ز مناسب به ایو ننل باشد .تحلیل و ار یابی
تجربی وضایت عقلگرایی ،منئولیتوذیری ،امید اجتماعی و اعتماد در ننل جدید،
در تدویو محتوای آمو شی مناسب با هر دهه ،بر اساس خألهای نگرشای ،انگیزشای
و رفتاری مهم است.
 )6عتوه بر آمو ز عماومی ،الازا ماانونی باه آماو ز اخاتق حرفاهای ،بارای
شاغتن در حرفهها و دانشجویان ،گامی مهم تلقی میشود.
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

ج .رسانههای جمعی و شبکههای اجتماعی

رسانههای جمای رسمی مثل تلویزیون ،سینما ،رادیاو و وبگااههاا باا برخاورداری ا
شمار ان وه مصاط ان و تو ی سری  ،در رشد اختمی جاماه ا طرق گوناگون ماؤثر و
ساااا ندهاند )4 :آماااو ز مناااتقیم و غیرمناااتقیم ار زهاااا و مفااااهیم اختمااای،
 )0استانداردسا ی باورداشتها )6 ،ایجاد دغدغهمندی و یگانگی عاطفی )1 ،تکارار
هنجارهااا )0 ،تأکیااد باار ار زهااای فرامااادی )3 ،ارائااۀ تصااوری صااحیح ا هویاات
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 .1فلنفه برای کودکان.

ملی )0 ،الگودهی و نمادسا ی )3 ،ایجاد فضای همدلی و همبنتگی ملی )1 ،تحلیال
منتند آسیبهای اختمای )47 ،ایجااد واوی هاای ملای )44 ،باهرو رساانی فااالناۀ
فرهن

بومی )40 ،ایجاد فضای مشارکت عمومی و غیره .ال ته رسانهها میتوانناد در

سیر منفی تغییرات اختمی نیز نقا

وررنگای داشاته باشاند (نظیار تارویج نیهیلینات

مهم ،سهم اختق در سیاستگذاریهای رسانهای است .میتوان در انواع برنامههای
آمو شی ،خ ری و سرگرمی ،برای نهادینهسا ی اختق ساهمی مائال شاد .رساانههاا
برای آمو ز اختق میتوانند ا همفکری گروه علمی مشااور اخاتق ،در برناماه-
های ورمصاطب تلویزیاونی نظیار ساریالهاای ورمصاطاب و مجموعاههای طناز بهاره
بگیرند .آمو ز اختق با استفاده ا مدرت نص گان تلویزیونی یا ساخت ت لیغات (در
مالب وویانماایی و )...بیشاتر ا هار ناوع آماو ز دیگاری اثربصشای دارد .باا وجاود
تصورات رایج دربار تأثیرات منفی فضای مجا ی ،مصلحی و حاجیانی در وژوهشی
تأثیر سا ند فضای مجا ی را بر رفتار همدالنۀ دانشاجویان دانشاگاه تهاران گازارز
کردهاند (مصلحینیک و حاجیانی ،4613 ،خ. )664
 .2مقام انگیزش و ارادۀ جمعی
انگیزه ،علت رفتار است و حاصل مجموعهای ا نیا ها ،فشارها [مشوقها] ،خواساته-
ها ،هیجانات و آگاهیهایی است که شصص را به حرکت وامیدارد (روشاه،4606 ،
خ .)430فتسفۀ استمی در بحث ا مقدمات فال ،به اهمیت داعی (انگیازه) و اراده
(تصمیم) که برآمده ا شناخت و هیجانات اسات ،اشااره کاردهاناد (طوسای،4600 ،
ج ،0خ .)144داننتو همیشه ،س ب برانگیصتو فرد برای انجا فال نمیشود؛ انگیازه
و اراده ،ا حلقههای گمشده میان «علم» و «عمل» است .نقا

انگیازز در تغییارات

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

اختمی ،ظاهرگرایی افراطی ،ایجاد شکافهای ط قاتی و آسیبهای رفتاری) .نکتاۀ

اجتماعی جوام در وژوه های بنیاری روایت شده است (روشاه ،4606 ،خ433؛
الور ،4606 ،خ .)33در ایو باره میال ی مابلطرح است:
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 .1-2جایگاه هیجانها ،عواطف و احساسات:

اندیشمندان به نق

هیجانات و رابیۀ آن با دیگر مؤلفههاای رفتاار و رشاد اختمای

ورداختهاند .ا آنجا که هیجانات غال اً در مقاینه با باد شناختی اننان میرح است ،در
جدول ( )0دیدگاههاای اندیشامندان مارور شاده اسات .ال تاه تایایو میازان تاأثیر یاا
تقد وتأخر عملکردی عواطف در مقاینه با دیگار عوامال یاا بحاث ا فرایناد تاأثیر
عواطف ،موضوع ایو مقاله نینت.
جدول( :)2مرور دیدگاه اندیشمندان

اندیشمندان

اولویت بعد شناختی

اولویت بعد عاطفی

رابطۀ عرضی

افتطون
ارسیاطالیس
فتسفه

( ،4634ج ،4خ)11

هیو

طوسی

)(Hume, 2006

( ،4630خ)440

طوسی
( ،4630خ)003

دکارت

اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

)(Damasio, 1994
ویا ه
)(piaget, 1948
کل رگ
محققان علو

(کیلو و اسمتانا،4631 ،

تجربی

ج :4خ)00
نوس او
( Nussbaum, 1999,
)p.72
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فروید
)(turiel, 1985, p.171
هافمو
( Hoffman,2000,
)p.250
هایت
()Haidt, 2001, p.826

داماسیو
(Damasio,
)2003, p.240

بحث ا عواطف ،با رویکرد جاماهنگر نیز میتواند موردتوجه مرار گیرد .باضای
ا عواطف منفی نظیر خشونت اجتماعی ،ترس ا مجا ات اجتماعی ،تنفر و باهتن

-

آمدن ا وضایت م لای و شاماری ا عواطاف مث ات نظیار مح ات در سایح کاتن،
همبنتگی اجتماعی ،همدلی ملی ،افتصار ،عزت و کرامت ملی و اعتمادباهنفس ملای
موارد ممکو است خود یک بنته رفتاری باشد که عتوه بر داشاتو بااد هیجاانی ،ا
باد شناختی نیز برخوردارند ،ولی ا آنجاا کاه غال ااً ایاو ماوارد مارت

باا هیجاناات

شمرده شدهاند ،آنها را در ایو منمت میآوریم .در ایو باِّ میتوان ماوارد یار را
بیان کرد:
الف) خودخواهی یا همهگرایی:

در س ک ندگی استمی ،خودخواهی یا توجه صرف به خیر شصصی مذمو اسات
و به توجه به دیگران ( )Concern of othersسفارز شده اسات .تأکیاد بار شافقت،
همدردی ،همادلی ،نوعدوساتی ،خیرخاواهی ،مح ات ،جاود و ساصاوت (حشار،1 :
اسراء ،)01 :احنان (نحل )17 :و ایثار (حشر )1 :نمودی ا اهمیت دیگرگرایی است.
مقصود ا دیگرگرایی ،دیگرگروی اختمی ( ،)Altruismیانای بایتاوجهی و نفای
مناف خودی نینت ،بلکه در دیگرگرایی ،همهگرایی که شامل منااف ماو و دیگاران
است ،توصمان الگودهی میشود.
برنامهریزی در رشد اختمی ،به ایجاد حس دیگرگرایی در جاماه منوط است که
باااها ای هریاااک ا رفتارهاااای جامااااهگرایاناااه (هااامدردی ،همااادلی ،مح ااات،
منئولیتوذیری اجتماعی) باید تحلیلی ا تمایز مفااهیم ،شاخصاههاا و عوامال رشاد
ارائه شود .عتوه بار روابا بیناشصصای ،هماهگاروی اختمای را میتاوان در مالاب

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

میتوانند در ایجاد انگیزز اجتماعی و اصتح وضایت کنونی دخیل باشند .برخی ا

الگوهاای جماای همیااری ( )cooperative behaviorsو همبناتگی اجتمااعی نیاز
ترویج داد .همیاری و همبنتگی اجتماعی ،با ایجااد امادامات همساو و هاممنایر در
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مالب یک برنامۀ کلی ،س ب جلوگیری ا هدررفت انر یهاست.
ب .مسئولیتپذیری اجتماعی:

منئولیتوذیری بهمانی دغدغهمندی برای سرنوشت خود ،دیگران و جاماه اسات و
با الزا اجتماعی که با موانیو سروکار دارد ،متفاوت است (فرامر مراملکای و نوچاه
فتح ،4633 ،خ .)40برنامهریزی برای تربیت ننالی منائولیتواذیر ،اسااس توسااۀ
همهجان اۀ کشاور اسات .مجموعاهای ا عوامال اجتمااعی ،در شاکلگیاری روحیاۀ
منئولیتوذیر دخیلاند .در ایو مینه «تجربۀ دوران کودکی ،نقا

خاانواده ،باهویژه

مااادران حیاااتی اساات» (الور ،4606 ،خ31؛ کاایلو و اساامتانا ،4631 ،ج :0خ-300
 .)301کودکان بیاعتنا ،ناامیاد ،خودخاواه و بایمنائولیت ماادر باه نق آفرینای در
توساۀ جاماه نصواهند بود.
سیح انتظارات ا کودکان ،سیح منئولیتوذیری خود مربی ،تتز برای به اود
رواب متقابل والدیو و کود

و کان

خاانواده و مدرساه ،در ایاو منائله اهمیات

دارد .همچنیو ،رواب صمیمی ،عاطفی و حمایتی والدیو ،ویا هاای مناتقیم شافاهی
(بیان نگرزها و اعتقادات) ،امتدار والدیو ،وذیرز و در  ،دلبنتگی ایمو ،تشویق
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

و ...بر درونیسا ی ار زهای اختمی فر ندان مؤثر اسات (کایلو و اسامتانا،4631 ،
ج :0خ .)303-300در مقابل ،شیوههای انض اطی اعمال مدرت و تن یه بار رفتارهاای
جاماهگرا تأثیر منفی میگذارد (همان ،خ.)300
مایوفبودن به دیگری ،دارای مراتب است و ا عدالتمحوری تا درجات عالی
نیکیمحوری را در بر میگیرد .تلفیق الگوهای عدالتمحور و نیکیمحور ،میناهای
مؤثر در رشد اختمی است .عدالت در مال ی سال ی ،مرام ات و جلاوگیری ا تضایی
حقوق دیگران (ضررنرساندن به دیگاران) اسات و در ماال ی فااالناه ،احقااق حقاوق
دیگران تلقی میشود .فراتر ا مفهو عدالت ،رفتارهای جاماهگرا که هدف ا آنها
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منفاترساندن به دیگری است ،باید در جاماۀ استمی نهادینه شود .فراتر ا عدل که

رعایت انصاف است ،در است به احنان (نهجال تغه ،حکمت  )064و نیکیمحوری
سفارز شده است.
ج .روحیۀ نوعدوستی و محبت در جامعه (سطح جمعی و خرد):

«ار زها کمتر شناختی و بیشاتر عااطفی باوده و ننا تاً وایادار هناتند» (اینگلهاارت،
 ،4630خ .)140فاااالکردن هیجانااات بااا ادبیااات ،هناار ،موساایقی و ...در خاادمت
همبنتگی ملی و بهت آن توساۀ اختمی ثمربص

است .در س ک ندگی استمی،

نهتنها عص یت (نهجال تغه :خی اه  )410و اخاتتف نهای شاده اسات (هماان ،خی اۀ
 ،)400بلکه به اصتح ذات بیو (نناء ،)441 :همیاری ،نیکی به دیگران (بقره )410 :و
اتحاد و منالمت (انفال )4 :و باالتر ا آن ،به ترویج روحیاۀ بارادری و مهرباانی بایو
مرد حکم شده است.
منلماً با ایجاد چنیو فضایی مث تی ،اختق بهمنزلۀ ویامد چنیو الگویی خودباهخود
ظهور مییابد .در سیح خرد و در رواب بینافردی نیز عشق و مح ت ،عامل مهمی در
برو رفتارهای جاماهگرایانه است .مح ت به کارمندان ،متالمان ،خاانواده و ...ماانای
برای برو بداختمیهای اجتماعی است .سیاست کتن رساانههاای جماای ،ادبیاات
نص گان سیاسی ،دینی و فرهنگی میتواند در ترویج ایاو روحیاه نقا

داشاته باشاد.

ا بیوباااردن موانااا مح ااات ملااای نظیااار کیناااه و نفااارت ،خشاااونتهاااای فکاااری،
انحصارگریهای عقیدتی و هنجاری ،تاارض ط قاتی ،بیعدالتی (حقومی ،آمو شی،
تفریحی ،اجتماعی) و خ کشی میان مشرهای مصتلف و جلوگیری ا فناد خاواخ،
ا عوامل مؤثر در ایجاد مح ت ملی است.

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

نظا ار شی ،با تاِّ جاماهوذیری شصص بهویژه در سالهاای اولیاه نادگی اسات.

 .2-2روحیۀ اصالح و پویش (نه شورش):

در اصتح ،برختف انقتِّ ،وضایت حاضر طرد نمیشود (روشه ،4606 ،خ)017؛
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یرا باورها ،نظا ار زها و آرماانهاای افاراد جامااه ،تاارضاات جادی و غیرمابال
ترمیم ندارند و مشکتت به نحو عملکرد در وارهای ا منائل با میگردد .شاورز،
تفکر برچیدن و دوباره ساختو ،با عصیان جمای ناگهانی و با مصاد دگرگاونی کلای
وضایت (همان ،خ ،)014با افزای

هزینههای ماادی و ماناوی ،منایری انحرافای و

سوقدهنده بهسوی ماضتت جدید است .در کشور ما ،گاهی برخی افراد ،تنها منیر
حل منائل را اعتراضاتی با ماهیت عصیان و همراه با خراِّکاری ملمداد میکنند؛ در
حالی که در مواجهه با ماضتت جزئای ،چاار کاار ،نقاد وضاایت و ایجااد فضاای
گفتگو ،امیدداشتو به اصتح و تغییروذیری اجتماعی است.
 .3-2امید جمعی برای تغییر و مشارکت اجتماعی:

اختق ا جنس فرهن

است و فرهن

 ،یک نظا مشاتر

ا باورهاا ،عواطاف و

ار زهاست که بهطور اجتماعی شکل میگیرد .بنابرایو ،بدون مشارکت تامیموذیر،
انگیز برخی ا افراد جاماه ،به رشد اختمی منجر نمیشود .عوامل یادی در ایجااد
روحیۀ مشارکت اجتماعی مؤثرند؛ جاماهشناسان نقا

والادیو ،ادبیاات ،مصاههاای

رایاج ،ماذهب ،ط قاۀ اجتمااعی ،سااخت خاانواده ،نظاا فرمانادهی و فرمااان رداری،
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

مومایت شغلی و ...را تحلیل کردهاند (الور ،4606 ،خ.)31
القای ایو احناس که فرد ا سوی دیگاران در

میشاود و در اماور مشاارکت

داده میشود ،ورهیز ا برچنب نی و ایجاد طرحوار خاخ ا افراد ،نقد گفتهها (ناه
گوینده) ،اجا ابرا عقاید ،ورهیز ا متهمانگااری ،اجتنااِّ ا جنااحباا ی سیاسای،
جلااوگیری ا امنیتاایشاادن فضااا و تاارس مرضاای ا بیااان عقایااد و نقااد و هاادررفت
استادادها ،بهرسمیتشناختو تکثار فکاری-فرهنگای جامااه ،آگااهیدادن باه مارد
دربااار فراینااد اصااتح همگااانی ،شاافافیت ،اعتماااد حاصاال ا رضااایت ا عملکاارد
دستگاههای م ار ه با فناد و ...ا عوامل ایجاد امید و مشارکت جماای اسات کاه باه
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بررسی چند مورد ا آنها میوردا یم:

الف .پویشهای اخالقی از سرآمدان اجتماعی:

ووی های همهگیر و خودجوز اجتماعی در شناساندن و ویرو گردانیادن ایادههاا،
مناف و ار زها ،بنیار مؤثرتر ا الزا و نظارت بیرونی اسات .در میناۀ شاکلگیری
ووی

اجتماعی ،انتصاِّ عامتن اصلی آن ،اهمیت یاادی در همگانیشادن واوی

دارد .در هر جاماه ،انواع مصتلفی ا سرآمدان نظیر سارآمدان سیاسای ،روشانفکری،
یک فضیلت در جاماه یا ایجاد یک رودربایناتی اجتمااعی در تکارار یاک خیاای
اختمی و یا استفاده ا خاصیت آگاهیبصشی در رشد اختمی مؤثر باشند.
ب .انکارنکردن مشکالت (پرهیز از فرافکنی):

هر تغییری ممکو است با موانای ا جانس ساا کارهای دفااعی اجتمااعی و روانای
روبهرو شود (الور ،4606 ،خ)3؛ موانای نظیر ترس ا تغییر ،محافظاهکااری ،حاس
تهدیااد اجتماااعی ،سیاساات دگاای ،موض ا گیااری مااومی-م یلااهای ،ذینف بااودن در
وضایت موجود ،در

نادرست ا آینده ،بیدغدغاهبودن و ساهلانگاری در انجاا

وظایف ،حس تحمیل و اج ار ،وابنتگی به وضایت م لای ،سانتورساتی و وافشااری
بی

ا حد روی رسو  .نداشتو شناخت کافی ا وضایت موجود و رضایت کااذِّ

ا وضایت حاضر (با وجود آسیبها و فنادهای اختمی و نابرابریهاای اجتمااعی)،
فرافکنی و حذف صورتمنئله نیز ا بزرگتریو موان ایجاد انگیازز تغییار اسات.
عرق ملی ،تاصب به فرهن

خودی ،حماسهسا ی و نگاه آرماانی باه جامااه ،خاود

عامل ایجاد انگیزه در توساه است ،اما اگر به انکار مشاکتت خاتم شاود ،مینهساا
عقبماندگی است.
ج .سیر دوری و تسلسلی «همه چنیناند ،چرا من نباشم؟»:

واکاوی عقلی فلسفی راهکارهای مؤثر در رشد اخالق اجتماعی در جامعۀ ایرانی (در سطح جامعهنگر)

هنری و مذه ی وجود دارند .ووی های اختمی مایتوانناد باا برجناتهکردن تحقاق

ورهیز ا فرافکنی فق در سیح مدیریتی میرح نینت ،بلکه افراد نیز باید با واذیرز
ماضتت اختمی فردی ،انگیاز تغییار را در خاوی

ایجااد کنناد و هماۀ مشاکتت
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جاماه را به ساختارها ارجاع ندهناد؛ بارای مثاال ،هماۀ مارد باه شاتی آلاودهکردن
محی

ینت ،م ح وارتیبا ی و رعایتنکردن نوبت در صاف وماپبنزیو وامفاناد،

اما برخی ا ایشان با بهانۀ «دیگران چنیواند ،چرا مو ن اشم؟» ،در عمل مرتکب خیاا
میشوند و ایو بهمانی مشروطکردن رفتار خود به دیگران است 1کاه سایر دوری یاا
تنلنلی بیانتهای آن ،مان توساۀ اختمی است.
د .شفافیت و فراهمآوردن زمینههای اعتماد:

هماهنگی و یکنواختی امدامات دولات (اصاتح سااختارهای کاتن) و واوی هاای
مردمی (سا ههای جزئی) ،شرط رسیدن به آرمانهاست .رمز ایاو همااهنگی و هام-
گامی در آمادهسا ی بنترهای مدنی آن (یانی اعتماد) است کاه ا عوامال مصتلفای
همچون شفافیت ،صدامت ،تاهد و وای ندی به وعدهها ،واذیرز و احتارا  ،ار ز باه
رصی مرد  ،وی بینیوذیری ،عملکرد مث ت ،مانونوذیری و صمیمت و همدلی برمی-
خیزد .مرد باید به ایو اطمینان و اعتماد دست یابند که ساختارها بهسمت اصاتحات
اختماای و حااذف فناااد مااد برداشااتهاند .ماارد اگاار اعتماااد نکننااد ،خودشااان هاام
نمیتواننااد ماادیران و کنشااگران مابلاعتمااادی باشااند .شاافافیت ،عنصااری مهاام در
اخالق /چهل و دوم /تابستان 1400

مشارکت جمای برای اصتح است؛ یرا مابلیت وی بینی را برای افراد ایجاد میکند
و س ب اعتماد میشود .ومتی ابها وجود دارد ،اعتماد یاا بیاعتماادی ،شاصص را باه
تفنیر دوستانه یا دشمنانۀ اعماال دیگاری مایکشااند (اینگلهاارت ،4630 ،خ.)110
شفافیت در جاماه باید ا طریق مجاری اصلی و رسمی حاکم شود تا مجاری و مناب
غیررسمی نتوانند بر فرهنا

مارد منال شاوند و باا افازای

اخ اار ضادونقیض و

آمیصته به کذِّ ،بر بیاعتمادی بیفزایند .برونداد و نتیجۀ بیاعتمادی ان اشتی مرد به
شصصیتهای سیاسی ،بیاختمی و هنجارشکنی است.
 .1برخاای ا نوینااندگان بااا وااارادوکس «مااو بااه شاارط او» ،ا ایااو اماار یاااد کااردهانااد (فراماار مراملکاای و نوچااه
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فتح ،4633 ،خ.)61

نتیجهگیری
برای رشد اختق اجتماعی میتوان راهکارهایی در سیح جاماهنگر ارائه داد .توجاه
به اختق جاماهنگر و نگاه سااختارگرایانه ،باهمانی بایتاوجهی باه رشاد اخاتق در
رواب فردی بیناشصصی نینت .بیشک ،رشد اختمی افاراد یاک جامااه ،در میازان
تؤامان فرد (توساۀ فردی) و جاماه (توساۀ اختمی) نظر کرد.
در مقالۀ حاضر ،راهکارهایی برای رشد اختق اجتمااعی باا نظار باه ضاافهاا و
موتهای جاماۀ ایرانی ارائه شد؛ اتصاذ رویکارد ساا مانی باا ساکانداری دولات در
برنامهریزی رشد ،ارائۀ فهرستی دمیق ا اختمیات مارت

باا حاو ههاای مصتلاف در

عرصۀ کاربردی ،توجه به میالااات میادانی و جاماهشاناختی اخاتق بارای شاناخت
دمیق وضایت موجاود ،ارائاۀ شااخصهاا و اولویتسانجی ،توجاه باه ویماای

ملای

ار شمندی ار زها در دهههای مصتلف ،تجهیز شناختی کنشگران ،سارمایهگاذاری
روی کودکان و مدارس ،توجه باه بارانگیصتو عواطاف اختمای جماای در جامااه،
افزای

امید در جاماه بارای تغییار ،شافافیت و اعتمادساا ی ،ا جملاه راهکارهاایی

هنتند که در مقالۀ حاضر دربار آنها بحث شد.
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