
 

 

 

 

 
 یادب های ینهزم یقیتطب یبررس (.1397) فریده ،مقدم یداود و محمدحسن ،یرزامحمدیم

 بر یدتاک با باستان: یرانا در یتیترب و یحکم یها آموزه و باستان یونان در یدیاپا یریگ شکل
 139 -119 صص. ،(2)3 تربیت، فلسفه دوفصلنامه .شاهنامه و یسهاود و یلیادا یها حماسه

  پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه

 
 یها هآموز  و باستان یونان در یدیاپا یریگ شکل یادب های ینهزم یقیتطب یبررس

 و یسهاود و یلیادا یها حماسه بر یدتاک با باستان: یرانا در یتیترب و یحکم
 1شاهنامه

 3مقدم یداود یدهفر  دکتر و 2یمیرزامحمد محمدحسن دکتر

 چکیده
 یتیترب و  یحکم یها آموزه و باستان یونان در یدیاپا یریگ شکل یادب های ینهزم هیسمقا و یبررس هدف با حاضر یقتحق

 به (یقیتطب و ی،اسناد ، ی)مفهوم یلتحل روش به و شاهنامه و یسهاود و یلیادا یها حماسه بر یدتاک با باستان، نیراا در
 (یسهاود و یلیاد)ا یونان در یدیاپا یریگ شکل های ینهزم و انواع یشینه،پ اهیم،مف ابتدا اساس، ینا بر است. یدهرس انجام

 اشتراک وجوه سپس شد. یبررس یعقالن و یاخالق ی،هنر  ی،جسمان بعد چهار رد )شاهنامه( یرانا در یتیترب یها آموزه و
 و یونانی یدیایپا در اشتراک، وجوه در شدند. یمعرف و استخراج یحماس اثر دو ینا در ها آموزه و ها ینهزم ینا افتراق و

 بستر از فرهنگ، دو هر در ینچن مه دارد، غلبه یادب یژانرها یگرد بر یحماس یها جنبه یرانا یتیترب و یحکم یها آموزه
 پاک روح و سالم تن در یمتعال انسان ملت، دو هر یاتادب در ی،جسمان بعد در .شود  یم گرفته بهره آموزش یبرا یلتمث

 و ها ناداست خالل در واال اخالق و یجوانمرد یها نمونه و یانسان یها آموزه از توان  یم ی،اخالق بعد در است. گر جلوه
 یاتادب در .دهند  یم یادیز  یتاهم خرد و عقل به باستان یرانا متون ی،عقالن بعد در کرد. یاد ملت دو هر یماسح اشعار
 دو یتیترب یفرهنگ بستر با مناسب یخردورز  ینا است. شده پرداخته آن عوارض یانب و یخردپرور  ۀمقول به یزن یونان
 یونانی، یدیایپا در است. ییگو پرمعنا و مختصر یخردمند یها نهنشا ینبارزتر  شاهنامه در که چنان یابد،  یم نمود ملت
 و ارزشمند کار و مردم با کردن مدارا و صبر و عقل یهمراه .شود  یم آشکار یحکم یمبان در یخردورز  ینا یها جلوه

 در .هاست آن یتیترب یمبان و فرهنگ دو هر در مشترک موارد از یخردمند ۀواسط به یزندگ و رفتار در تعادل و عدالت
 مباحث یرانا در که یحال در هستند، تر یفرد ها اسطوره و تر، یکارکرد و تر یجزئ ها مولفه یونان یاتادب در افتراق، وجوه

 یرانا یاتادب در یتر  گسترده یممفاه شاهد ی،هنر  بعد در دارند. یشتریب نمود یجمع یها اسطوره و ترند یکل  یمیتعل
 .میهست یونانی فرهنگ به نسبت
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 قدمهم

 دنیا تمدن و فرهنگ ارکان از یکی کشور این که سازد  می آشکار ایران فرهنگ تاریخ بررسی
 ارائه مدنیت عالم به ای ارزنده اتخدم است، آمده وجوده به که زمانی از مملکت این و است
 غربیان برای که است سرزمینی یونان دیگر، سوی از .(198 :ص ،1352 )صدیق، است کرده
 تعلیمات و تفکرات فنون، و علوم هسرچشم را جا آن )غربیان( و است دانش مهد ترین مهم
 به منطقی و منظم طور به که بودند کسانی نخستین باستان یونان مردم .دانند  می خود

 )الماسی، پرداختند تعلیم و تربیت و سیاست اخالق، قبیل از هایی موضوع بررسی و مطالعه
 و دارند ارتباطاتی یکدیگر با بزرگ، تمدن دو این که دهد می نشان مطالعات .(157 :ص ،1381

 در حتی و باال سطحی در اسکندر هحمل از قبل ارتباطات، این» :اند پذیرفته نیز تاثیراتی هم از
 فرهنگ دو آن، از پس .(82 :ص ،1379 )نخستین، «گرفت می صورت استاد همبادل قالب

  شدند. تلفیق هم با )یونانی( هلنی فرهنگ و ایرانی فرهنگ نام به متفاوت
 و یونانی پایدیای گیری شکل ادبی های زمینه حاضر تحقیق در فوق، مراتب به توجه با
 احصا شاهنامه و ،2«اودیسه» و 1«ایلیاد» حماسی آثار در انیایر   تربیتی و  حکمی های آموزه

 حماسی اثر دو این انتخاب دلیل است. شده معرفی و بررسی ها آن افتراق و اشتراک نقاط و
 و ایران تمدن و هنر فرهنگ، زبان، شناخت در جامع و مهم منابع از شاهنامه که است آن

 تمدن این بعدی تحوالت هآین و باستان انیون حماسی آثار مشهورترین اودیسه و ایلیاد
  هستند.

 در آیا و شود می پژوهش موضوعات از دسته این در خصوص چرا که این خصوص در
 االن موضوعات گونه این داریم، قرار وپرورش آموزش شدن جهانی عصر در ما که شرایطی
 با جهان سطح در وپرورش آموزش نظام کنونی شرایط گفت باید ،نه یا هستند ما مسئله
 ها آن به پرداختن مجال اینجا در و کرده فراهم ها آن برای شدن جهانی که هایی فرصت وجود

با  (.1395 رزامحمدی،می) است شده ایجاد ها نظام این برای نیز جدی های چالش لکن نیست،
 ایبر  خصوص به تمدنی و فرهنگی های مایه بن به بازگشت رسد می نظر به مراتب، این توجه به

 و ها مایه بن آن کردن روز به هستند، زمینه این در بزرگی پیشینه صاحب که کشورهایی
 ها چالش آن  مقابل در را امروزی وپرورش آموزش های نظام تواند می ،ها آن از صحیح استفاده

                                                      
1. Iliad 

2. Odise 
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 شده بندی صورت زیر شرح به سؤال سه حاضر، تحقیق در فوق، مراتب به توجه با کند. کمک
 و ایلیاد حماسه بر تاکید با باستان، یونان در پایدیا گیری شکل ادبی های مینهز  الف( است:

 باستان، ایران در تربیتی و حکمی های آموزه گیری شکل ادبی های زمینه ب( کدامند؟ اودیسه
 یونان در پایدیا گیری شکل های زمینه افتراق و اشتراک وجوه ج( کدامند؟ شاهنامه بر تاکید با

 با باستان، درایران تربیتی و حکمی های آموزه با اودیسه و ایلیاد حماسه بر اکیدت با باستان،
  کدامند؟ شاهنامه بر تاکید

  تحقیق روش
 به تطبیقی، و اسنادی، ، مفهومی تحلیل شامل حاضر، تحقیق در شده استفاده های روش

 و فهم فی،فلس تحلیل یا 1«مفهومی تحلیل» تحقیق روش هدف اند. رفته کار به زیر شرح
 تجربه ها آن برحسب ما که است مفهومی ساختارهای یا مفاهیم مجموعه به بخشیدن بهبود

 را ها پژوهش و کنیم، می بندی ساخت را مسائل کنیم، می بیان را مقاصد کنیم، می تفسیر را
  (.43 :ص ،1387 ،3دانیل و 2)کومبز آوریم می در اجرا به

 های آموزه» و اودیسه، و ایلیاد حماسه در «دیاپای» با مرتبط مفاهیم حاضر، تحقیق
 ابعاد و شرایط و استفاده موارد است، کرده تحلیل شاهنامه در را «تربیتی و حکمی

 کار به تحلیل دیگر شکل .شده است مفهومی تحلیل آن تر عمیق معنا نظر از و تر گسترده
 باستان، یونان بخش در شده استفاده اسناد است. اسناد تحلیل حاضر، تحقیق در رفته

 فردوسی شاهنامه باستان، ایران بخش در و اودیسه و ایلیاد حماسی اثر دو عمده طور به
 تحلیل» روش از ادعاها، بنیادهای تحلیلی همقایس یبرا تحقیق این در نهایت، در است. بوده

 ،تطبیقی تحلیل اصلی بخش ،«گیون»باور به (.2008 ،5)گیون است شده استفاده «4تطبیقی
 یک یا مفهوم، یک چون هم ها داده از بخشی» آن در که است «پیوسته تطبیقی تحلیل»

 شود. آشکار ها آن های تفاوت و ها شباهت تا شود می مقایسه ها، گزاره و مفاهیم دیگر با گزاره
 مهیا یمفهوم الگوی گسترش امکان ها، گزاره و مفاهیم هپیوست همقایس و جداسازی با

 (100 :ص، 2008گیون، ) «.هاست گزاره و مفاهیم میان گوناگون روابط هدهند نشان که شود می

                                                      
1. Conceptual analysis 

2. Coombs 

3. Daniels 

4. Comparative Analysis 

5. Given. L 
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 هشد ریتفس و تطبیقی تحلیل ،دیدگاه دو از هریک در مطرح مفروضات مراتب، این بر اساس

  است.

 ها یافته

 بر تاکید با باستان، یونان در پایدیا گیری شکل ادبی های زمینه تحقیق: اول سؤال پاسخ
  کدامند؟ اودیسه و ایلیاد حماسه

 در بار نخسـتین واژه، ایـن .شـده اسـت گرفتـه «paidos» از که است یونانی ای واژه 1«پایدیا»
ـــان در مـــیالد از  قبـــل پنجم قـــرن  پـــرورش» محـــدود معنـــای در ابتـــدا در پایـــدیا شـــد. ظـــاهر یون

تعلـیم و  در 2آرتـه مفهـوم پایـدیا از قبـل کـرد. پیـدا واالتـری معنای بعدها و رفت کار به «کودکان
 .شــده اســت ترجمــه «فضــیلت» فارســی در آرتــه (.41 ص: ،1376 )یگــر، رفــت می کار بــه تربیــت
 شـــکل را یونـــانی انســـان شخصـــیت کـــه اســـت یونـــان فرهنگـــی یهـــا ناآرمـــ هدربرگیرنـــد پایـــدیا

  (.20-19 صص: ،1390 )ضیمران، بخشد می
 و فیلسوفان دانان، سیقیمو شاعران، است. یکی آن ادبیات تاریخ با یونانی تربیت تاریخ

 قوم این تاریخ سراسر در یونان فرهنگ بزرگ هنمایند شعر، هستند. پایدیا حامالن وران سخن
 شروع هفتم قرن در «هومر» با زمینه این باشد. می ازمیالد قبل چهارم قرن تا هشتم قرن از

 (42 :ص ،1376 ،)یگر است باستان یونان فرهنگ و ادب شاهد ترین قدیمی هومر شود. می
 است. بوده یونانیان ههم مربی هومر دانست. یونان تاریخ هدرواز  را وی توان می که ای گونه به

 سیرت و زندگی بخش شکل و خالق ترین بزرگ و نخستین یونان بزرگ شاعران ههم مانند وی
 انواع ههم هریش توان می درحقیقت را هومر اشعار (.81-80 :صص ،1376یگر، ) است یونانی

 یونان( شاعران دیگر )و هومر حماسی اشعار و ها اسطوره دانست. خود عصر در یونان ربیتت
 تربیت، جمله از چیز همه به کنند می تالش آنان اند. یونانی واالی تربیت انواع ههم هریش

  (.90 :ص ،1376یگر، ) بدهند حماسی گرایش
 شاعر «3هومر» توسط که دهستن باستان یونان حماسی آثار مشهورترین اودیسه و ایلیاد
 سرود وچهار بیست شامل ایلیاد است. شده سروده ازمیالد قبل هفتم قرن در دیار آن نابینای

                                                      
1. Paideia 

2. Arete 

3. Homer 



 1397، پائیز و زمستان 2، شماره 3سال                                               فلسفه تربیتفصلنامه دو      123

 روی صغیر( آسیای )در «تروا»شهر و یونان مردم میان که است جنگی داستان آن، موضوع و
 بازگشت داستان آن، موضوع و چهارسرود و بیست بر مشتمل نیز اودیسه است. داده

 همرحل هآین اودیسه و اودیسه، از تر کهن ایلیاد است. آنان های دالوری شرح و تروا از پهلوانان
 که حماسه دو این از برگرفته های آموزه فوق، مراتب به توجه با است. یونان تمدن بعدی تحول
 عقالنی و اخالقی هنری، جسمانی، بخش چهار در اند، شده باستان یونان پایدیای ساز زمینه

  شوند: می بررسی

  جسمانی جنبه
 با که است نیرومندی اودیسه، و ایلیاد در فضیلت هدهند تشکیل های بخش از یکی
 واالترین است. آمده حماسی آثار این در نیز دلیری و پهلوانی شجاعت مانند دیگری عناوین
 در هومر است. آوری جنگ در توانایی سنتی آرمان اودیسه، و ایلیاد در مرد شخصیتی معیار
 برای که است این فال بهترین» گوید: می زمینه این در (390 :ص ،ب1378هومر، ) ایلیاد
  «کنیم. نبرد خود زادگاه

  هنری جنبه
 اثر، هردو که دید خواهیم کنیم، نگاه اودیسه و ایلیاد به بخواهیم اگر هنری هجنب از

 و ملی اهداف تحقق برای که دهستن قهرمانانی های دالوری شرح که ای گونه به اند. حماسی
 بالغت اوج در اودیسه و ایلیاد حماسه هردو همچنین جنگند. می دشمن با مردم از حمایت
 پهلوانان روحیات معرفی و طبیعت مناظر جنگ، های صحنه ههنرمندان توصیف به و هستند
  اند. پرداخته

  اخالقی جنبه
ب، 1378هومر، ) اول سرود در است. اخالقی طرحی دارای هومر ایلیاد هحماس طورکلی به

 زند، سرمی آگاممنون( و )آشیل پهلوانان از غیراخالقی رفتار آن جریان در که (73-43 :ص
هومر، ) نهم سرود در خواند. فرامی اخالق به را آنان و خیزد برمی گری میانجی به شاگرد
 به دوباره شده، خارج خود انسانی حالت از خشم اثر در که آشیل ،(317-287 :صب، 1378

  شود. می فراخوانده انسانیت
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 فراوانـی تـالش فضـیلت، کسـب بـرای کـه اسـت کسـی هـومر بـرای 1)اشـرافی( «بـزرگ انسان»
 نخســتین همیشــه» گویــد: می خصــوص دراین (22 ص: ب، 1378هــومر، ) ایلیــاد در او کنــد. می

 معیارهــای» بــه کــه دانــد می فــردی را فضــیلت بــا انســان هــومر «بگیــر. ســبقت همــه از و بــاش
 هـومر بـرای اشـرافیت کند. می «3وظیفه احساس» ها آن در خصوص و شده متصف «2اخالقی

 (358 ص:ب، 1378هـومر، ) ایلیـاد در خصـوص ایـن در وی اسـت. روحـی و عملی بعد دو دارای
 پایـدیای آرمـان مصـرع، ایـن «.توانـا عمـل هنگام بـه و بـاش آور زبـان زدن رای هنگام بـه» گوید: می

 (377 و 298 ص:صـــب، 1378هـــومر، ) ایلیـــاد در اســـت. انســـان وجـــود تمـــام بـــر نـــاظر و نیونـــا
 دو هـر تجسـم حماسه( )قهرمان آشیل و سخن، تجسم «ئوس اودیسه» عمل، تجسم «ایاس»

 آن بــر هــومر هاودیســ و ایلیــاد در کــه اخالقــی فضــایل از دیگــر برخــی درادامــه، اســت. فضــیلت
   شوند: می معرفی است، شده تاکید
 را مادرش به تلماک هگفت (24 ص:الف، 1378هومر، ) اودیسه در هومر مردم: داشت رامیگ
 همیشه بپسندند، را آن همه از بیش مردم که سرودی» گوید: می که جایی آن آورد. می مثال
  «است. سرود ترین تازه

 اودیسه در شر: و اهریمنی نیروهای با مبارزه برای خیر نیروهای و خدایان از خواستن یاری
 مدد صفت اهریمن مردم بر پیروزی برای آتنه از مکررا تلماک (28 :صالف، 1378هومر، )

  خواست. مدد آتنه از و رفت دریا کرانۀ به تلماک خواهد. می
 داری، امانت و وفاداری صفت نمایندۀ مانتور، اودیسه، در وفاداری: و داری امانت ستایش

 به را خویش خانمان جنگ، به رفتن هنگام لیس،او که است کسی مانتور شود. می ستایش
  بود. سپرده وی

 خویی، زشت خودپرستی،  (38 :ص الف،1378هومر، ) اودیسه در ناپسند: صفات نکوهش
  شوند. می نکوهش مرتبا اولیس( )همسر پنلوب خواستگاران طلبی افزون و تباهکاری

 در خدایان همراهی (124 :صالف، 1378هومر، ) اودیسه در قهرمان: با خدایان همراهی
  است. توجه جالب اولیس پرمخاطرۀ سفر

                                                      
1. Aristoi 

2. Agathos 

3. Aidos 
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الف، 1378هومر، ) اودیسه در جوانمردی: های نشانه بیان و بیدادگری و گستاخی نکوهش
 گوید: می آورد، درمی پای از را بیدادگر و طلب فرصت خواستگاران اولیس، وقتی (509 :ص

 و خدایان خواست است. دینان بی کار اند، درآمده پا از که مردانی برابر در کردن سرافرازی»
 داشتند. نمی بزرگ را کس هیچ ،ها آن که زیرا درآورد. پای از را ایشان خودشان  بیدادگر

  «کرد. نابود را ایشان شان، گستاخی
 شکایت خواستگاران شرمی بی از آتنه به تلماک (16 :صالف، 1378هومر، ) اودیسه در

 خانۀ در که زنانی کشتن زنان: برای پاکدامنی فضیلت پاسداشت و میشر  بی مجازات کند. می
 که ناروایی پیوندهای و خواستگاران با که هایی شرمی بی و کردند زشت و ناروا کارهای اولیس

  (.511-510 :صصالف، 1378هومر، ) داشتند ایشان با
 دوراندیشی، ونچ صفاتی با تلماک و اولیس (50و  24 ص:صالف، 1378هومر، ) اودیسه در

الف، 1378هومر، ) نژادآسمانی و یزدانی زیبایی (،49 :صالف، 1378هومر، ) دادپروری فرزانگی،
 انسانی فضایل به هومر نگاه نوع گر نشان که شوند می یاد انسانی های فضیلت و (17 :ص

  است.
 هوشتیز  و دالور (،120 :صب، 1378هومر، ) نیک چون صفاتی با اولیس نیز، ایلیاد در

 :صب، 1378هومر، ) ها دشواری و ها سختی در بردبار و (169و  120 ص:صب، 1378هومر، )
  است: شده مطرح اثر این در زیر های فضیلت چنین هم است. شده توصیف (220

هومر، ) «.است ناگزیر خدایان خدای زئوس، ارادۀ از» سپردن: خدایان ارادۀ به را خود
 «.نکنیم درنگ این از بیش است، سپرده ما دست به مانآس که کاری در» (43: صب، 1378

  (98: صب، 1378هومر، )
: صب، 1378هومر، )  دارند می باز تباهکاری از را یکدیگر پهلوانان تباهکاری: از بازداشتن

169).  

 در باشد، تو در زادت پاک پدر مردانۀ شور اگر گوید: می تلماک به آتنه پاک: نژاد اهمیت
  .(40: صب، 1378هومر، )  داشت نخواهی کم چیزی فرزانگی و وریدال از آینده

  عقالنی جنبه
 خردورزی و خرد اخالقی(، بعد کنار )در هومر های حماسه در اشرافیت ابعاد از دیگر یکی
 در بزرگ فضیلتی عنوان به فراوان بسامد با که است صفتی خردمندی و فرزانگی است.

  اند: شده ارائه ها آن از هایی مونهن ادامه در شود. می مطرح اودیسه
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الف، 1378هومر، ) کند می تاکید اثر این در فرزانگان اندرزهای از گرفتن بهره لزوم به هومر

 و (115 :صالف، 1378هومر، ) فرزانه صفت با «پنلوب» از بارها وی چنین هم (.30 :ص
 عنوان به «آتنه» از حتی و کرده یاد (410و  103 :صالف، 1378هومر، ) زنان خردمندترین

  است. گفته سخن (5 :صالف، 1378هومر، ) تدبیر و خرد خداوند
 اندیشی صالح و خردمندی ستایش در (89 :صالف، 1378هومر، ) اودیسه در هومر

 و رای به که ساالری سرکش، اسبان دالور کنندۀ رام آتره، زادۀ» صفات با را وی آگاممنون،
 صفاتی با را خود قهرمانان چنین هم هومر کند. می صیفتو ،«است نیاز او اندیشی صالح
 و (10 ص:الف، 1378هومر، ) «دوراندیش» (،69 ص:الف، 1378هومر، ) «هوشمند» مانند

 گوید: می خصوص این در وی کند. می توصیف (328 ص:الف، 1378هومر، ) «بیداردل»
 راه از و دارد بسیار خرد که زیرا داشتند، می بزرگ را او بود رهسپار شهر در که هنگامی»

  (.98 ص:الف، 1378هومر، ) «نشاند می فرو را مردم های کشمکش مهربانی

 و توانا ور سخن (،69 :صب، 1378هومر، ) خردمند چون صفاتی با «اولیس» نیز، ایلیاد در
 «زئوس از برآمده» و (10 ص:ب، 1378هومر، ) «مینوی» (120 :صب، 1378هومر، ) نیک

  .شده است توصیف (،270 ص: ب،1378هومر، )

 ایران در تربیتی و حکمی های آموزه گیری شکل ادبی های زمینه تحقیق: دوم سؤال به پاسخ
  کدامند؟ شاهنامه بر تاکید با باستان،

 تمـدن و هنـر فرهنـگ، زبـان، شـناخت در مهـم منـابع از فردوسی ابوالقاسم حکیم شاهنامۀ
 شـاهنامه از تعلـیم و تربیـت یهـا نابنیـ و اخالق و حکمت از هاییجلوه از این رو  است؛ ایرانی

 گونـــاگون ابعـــاد در انســـان پـــرورش شـــاهنامه، در تعلـــیم و تربیـــت از هـــدف شـــود. مـــی معرفـــی
 کنــد. رشــد ابعــاد ایــن تمــام در بایــد کامــل انســان اســت. هنــری و اخالقــی عقالنــی، جســمانی،

   ست:ا شده خالصه زیر بیت در دیدگاه این محورهای از بسیاری
 ،دوم دفتر ،1386 )فردوسی، آموزگار فرهنگش و یار خرد            نامدار گوهر و باید هنر

  (503 :ص
 هنجارهای و فرهنگ و خرد و اندیشه برتر، و پاک نژاد هنر، مقولۀ چهار به فوق، بیت در

 عناییم گسترۀ هنر باستان، ایران های آموزه در که داشت توجه باید شود. می اشاره اجتماعی
  شد. خواهد اشاره آن به هنری بخش در که دارد امروز با مقایسه در تری وسیع

 بررسی شواهدی ذکر با را ها آن از هرکدام شده، یاد محورهای از هریک تبیین برای
  کنیم:  می
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  جسمانی
 است. انسان هایارزش بارزترین از پاک و قوی جسم و نیرومند تن ایرانیان، اندیشۀ در

 برعکس، و است سالم تن و نیرومندی حاصل نیک، صفات از برخی و جوانمردی راستی،
  دارد: تن سستی و ضعف با مستقیم ارتباط کارها، در نقصان و دروغ
 ،دوم دفتر ،1386 فردوسی،) وکاستی آید دروغ سستی ز  راستی را مرد بود نیرو ز
 (1798 :ص

  شود: می تن رنج کاستن موجب که عواملی
 )فردوسی، تن رنج بود کمتر که سازی چه  سـتنیز  در كـه دیگر ـدیبـپـرس

  (1798 :، صدوم دفتر ،1386
  شکیبایی و خردمندی -

 ،1386 )فردوسی، برد رامش بردبارست دلش  خرد با گر که پاسخ داد چنین
  (1798 :، صدوم دفتر
  روی کج از دوری و دادوستد در راستی -
 دفتر ،1386 فردوسی،) کاستی و کژی در ببندد  راستی درکند وستد داد هب
  (1802:ص ،دوم
  پیروزی و غلبه حال در بخشش -

 ،1386 فردوسی،) نابردبار و تیز سرش نباشد  کامکار شود چون گنه ببخشد
  (1803:ص ،دوم دفتر
 دیگران گناه از پوشی چشم و خشم از دوری -

 فردوسی،) چشم کار گنه از بخشم بخوابد  زخشم نجوشد مغزش آنک بگفت
 (1805-1804 :صص ،دوم دفتر ،1386
 آز و حرص نداشتن و قناعت -

 ،1386 فردوسی،) شوی هراسان زو آوری آز چو  شوی آسان تن باشی چوخرسند
   (1806 :ص ،دوم دفتر
 و کوشش با باید است. بیکارگی و تنبلی از پرهیز شاهنامه، در مکرر های آموزه دیگر از

  ساخت: مبدل شادی به را تن های رنج تالش،
 کن سور تنت رنج وز بکوش  کن دور کاهلی و آسانی تن



 128   ... یدیاپا یریگ شکل یادب های ینهزم یقیتطب یبررس                1397، پائیز و زمستان 2، شماره 3سال 
 )فردوسی، نیست گنج پاسبان بی که هم چنان           نیست رنج بی سود را تو ایدر که
   (1806 :، صدوم دفتر ،1386

 باشند، سنجیده رفتار و خردمندی همراه و قرین باید همواره تنومندی و نیرومندی و قدرت
  داشت: نخواهند واالیی مقام و جایگاه صورت یرایندرغ

 )فردوسی، نیست خریدار را او کس گیتی به  نیست یار خرد کو را تنومند
   (1806 :، صدوم دفتر ،1386

 سپند و پاك نیزم و جهان چون هم زین مردمان تن یرانیا هشیاند در که داشت توجه باید
 كه یكسان به میخور  یبرم نامه رافیارداو 89 رگردف در كه چنان است. رفته شمار به یگرام و

 كه است دروندان آن روان نیا برند: یم پادافره دوزخ در روانشان و داشتند خوار را یگرام تن
 :ص ،1372 )ژینیو، ندادند انیارزان و كانین به و داشتند غیدر  خود از جامه و خوراك یتیگ در
27.)  

   هنری:
 ،«گوهر» از منظور و ها مهارت و ها یستگیشا از است عبارت «هنر» فردوسی شاهنامۀ در

 با هنر و فرهنگ هسیمقا مورد در است. یموروث یاستعدادها و صفات و عتیطب سرشت،
 را گوهر و گل یبو همنزل به را هنر شمارد. یم تر افزون گوهر از را فرهنگ مقام یفردوس گوهر،

 شمارد یم گوهر به افتخار از واالتر را هنر و فرهنگ به افتخار و كند یم لیتمث آن رنگ همثاب به
  (.3 :ص ،1350)نیساری،

 ،فردوسی) فزون گوهر ز باشد فرهنگ كه                     رهنمون بدو پاسخ داد نیچن
  (1816 :ص ،دفترششم ،1386

  ست: آدمی روان و روح ارزش و آراستگی فرهنگ و هنر
، 1386 ،فردوسی) بود آسان گفتن سخن زگوهر                       بود جان شیآرا فرهنگ كه

  (1816 :، صدفترششم
  اند: ارزش بی و کوچک هنر بدون موروثی، صفات و ها ارزش

 تندرست روان باشد فرهنگ به              سست و خوارست و زار هنر یب گهر
 ،فردوسی) اریهوش یكی زد داستان نیبد                 خوار و است ناپسند هنر یب گهر
  (1816 :، صدفترششم، 1386
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 یاساس تیاهم شیآزما و تجربه و كوشش و كار به یفردوس  دانش، و هنر گرفتن ادی در
 داند یم سزاوار و باارزش دانش هجینت و سود در برابر را زحمت و رنج رشیپذ دهد. یم

  (.6 :ص ،1350 )نیساری،
، 1386 ،فردوسی) یراست آن كن دایپ كردار به                    یخواست هنر ار خوب گفتار به

  (1816 :، صدفترششم
 هنرمند مالک که است این شاهنامه در هنر درباب توجه قابل و ارزشمند بسیار نکات از
 اصالح درصدد و ببیند را خویش های لغزش و عیب که است این خردمندان نزد در بودن

  برآید: ها آن
 کیش و آیین بگرداند ببیند  خویش هویآ که کس کان گفت چنین

  (1816 :، صدفترششم، 1386 ،فردوسی)

 اخالقی
 ایران، تربیتی و حکمی های آموزه و تفکر از ای عصاره و منبع عنوان به فردوسی، شاهنامۀ

  دهد: می اختصاص اخالقی تجویزهای و ها توصیه پندها، موضوعات، به را زیادی بخش
 شاهنامه در اخالقی اساسی مضامین از شد، متذکر باید ستی:را و جوانمردی به توصیه-

 سه در و گردد می باز باستان ایران خسروانی های حکمت به آن پیشینۀ که است جوانمردی
 است گر جلوه مختلف اشکال در فتیان و عیاران آیین شکل به آن از پس و اسالمی اولیۀ قرن

   (.41:ص ،1369 کوب، )زرین
 1386 )فردوسی، كن شهیاند اندر ییكوین همه                   كن شهیپ یراست و یجوانمرد

  (1792 :ص ،ششم دفتر
 انسان خود به غیراخالقی رفتار و افکار و است دانایی همراه همیشه اخالقی های نیکویی -

  رساند: می آسیب

، 1386 فردوسی،) دكن خود تن با بد فرجام به                      كند بد هشیاند كه كس هرآن
  (1794 :ص ،ششم دفتر
  است: نیک کردار خداشناسی و یزدان پرستش نشانۀ -

، 1386 فردوسی،) دست چیه بد كردار به ازدین              پرست زدانی و پاك بود كو یكس
  (1793 :ص ،ششم دفتر
 داختنپر  اخالق، حوزۀ در شاهنامه محوری موضوعات دیگر از احسان: و عدالت شیستا -

 داستان در که چنان است. مردم با کردن مدارا و بخشش و احسان و عدالت به توصیه و
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 ایران در ظلمت هزارسالۀ دورۀ بخش پایان و است شاهنامه نیک و عادل شاهان از که فریدون
  است: بوده بخشش و عدالت سبب به فریدون خجستگی و نیکویی که آورد می است،
 ز مشك و زعنبر سرشته نبود         فرخ فرشته نبود یدونفر 

دفتر  ،1386 ،فردوسی) ییتو یدنفر  ،تو دادودهش كن یكوییآن ن یافتدادودهش  به
 (105اول، ص: 

 شاهنامه در نکوهیده مهم صفات از خودنگری: و خودخواهی و غرور از پرهیز -
 پهلوانان انگیز غم فرجام و شاهنامه تراژیک یها ناداست های کنش در که است خودخواهی

 ورطۀ در شدن گرفتار خاطر به که است جمشید داستان ،ها آن ترین معروف از یابد. می نمود
  شود: می جدا وی از ایزدی فرۀ خودنگری و غرور

 ،فردوسی) ناسپاس شد و بپیچید یزدان ز                          شناس یزدان شاه آن کرد منی
  (27 :ص ،اول دفتر ،1386
  حماسه: قالب در مرگ تذکر و گذران جهان ناپایداری بیان با اخالقی موضوعات بر تأکید -
  جهان در طمع و  حرص از پرهیز -

 ،فردوسی) نیست انباز آز کش بنده خنک                      نیست آز را هک هر بود گر توان
  (1801 :ص ،دفترششم ،1386

 برای زیاد طمع از ناشی زندگانی، در یناآرام و تشویش و اضطراب و قناعت در آسودگی
  است: مال آوردن دست به

، 1386 ،فردوسی) شوی هراسان زو آوری آز چو              شوی آسان تن باشی خرسند چو
  (1789 :ص ،دفترششم

 یکی .شود می متذکر حماسه قالب در را اخالقی های آموزه از بسیاری شاهنامه در فردوسی
  است: مرگ تذکر و گذران جهان ناپایداری بر کیدتأ ها، آموزه این از

 ،فردوسیآز مپرست و انده مخور ) یزو نت  پسر یجهان چون بر و بر نماند ا
 ( 106دفتر اول، ص:  ،1386

 اصول تیرعا و ایدن از تعلق قطع به را او  آخرت، یسرا و مرگ مكرر یادآور ی با یفردوس
  خواند. یم فرا یانسان و یاخالق
  دنیا: به حد از بیش پرداختن و تعلق سبب به رنج، و اندوه از پرهیز -
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 توجه باید روان، و تن آسایش و جهان های زیبایی از برخورداری کنار در شاهنامه، منظر از
 رنج و اندوه سبب است، زودگذر سرایی که دنیایی به حد از بیش پرداختن که داشت

  شود: می
 ،فردوسیدرد و اندوه و رنج ) ینا یدچرا با   سپنج یتیو گ یهمه رفتن

  (619دفتر دوم، ص:  ،1386
  : حکمی و اخالقی های توصیه -
  کارها: در کردن مشورت و خود مناسب زمان در کار انجام -

  دوست و اریهش مرد با یرا زدن                   نكوست جستن هنگام كار هر به
  شود: می ها فرصت رفتن ازدست موجب که تنبلی و سستی از پرهیز -

  روزگار چنان دیاین پس آن از    كار هنگام مرد شود كاهل چو
 ،اول دفتر ،1386 ،فردوسی) جهان گردد چه فردا كه داند كه ممان فردا به یكار  امروز از
  (198 :ص

  کار: نکردن رها ناتمام و کار انجام در داشتن مداومت -
  نام كار آن از ردیذپ یبلند دوام دارد كه یكار  كه دان نیقی

 ، دفتر اول،1386 ،فردوسی) دگر یكار  به یاز ی دست چرا   سر به نبرده یدار  كه یكار  تو
  (208 :ص

  شود: آبرویت حفظ و سرافرازی موجب که کن انتخاب را کاری کارها، از و
 ،1386 ،فردوسی) آبروی نهان نگردد نامش ز کاندروی گزین آن ها پیشه از هم

  (1810 :ص ،دفترششم
  کردن: خرج در روی میانه رعایت و بخل، و اسراف از پرهیز -

 ،1386 ،فردوسی) فشرد نباید و گشاد شایدن کرد بایدت که کن چنان هزینه
  (1808 :ص ،دفترششم

  بخواه: را همان نیز جهانیان برای پسندی، می خود برای آنچه -
 نیک کردار و گفتار پرتو در هشایست عاقبت و نام آوردن دست به ایرانی، اندیشۀ در

  دارد: بسیاری اهمیت
  آوریم نیک فرجام درآغاز  آوریم نیک نام تا سازیم چه

 ،فردوسی) خواه خویش تن چون همه را جهان  گناه از باش دور شو گفت بدو
  (1813 :ص ،دفترششم ،1386
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  مپسند: را آن دشمن و دوست برای پسندی، نمی خود برای چه آن -

 ،1386 ،فردوسی) برمبند در آن دشمن و دوست تن پسند نیاید چیزکانت نآ هر
 (1809 :صدفتر ششم، 

 شاهنامه مهم های مالک از دوست، با رفتار آیین و دوست دربارۀ دوست: گزیدن آداب -
  هاست: سختی و زندگی های رنج در همدلی و همراهی
، 1386فردوسی، ) ندسودم را تو سختی هب باشد که بلند کن کسی با دوستی همان

  (1809 :دفتر ششم، ص
  استاد: از پیوسته آموختن پرتو در کامیابی به وصول -

 ،1386 )فردوسی، سر تاب ربم آموزگاران ز                بر به آید تو رنج که چوخواهی
  (1811 :ص ،دفترششم

  عقالنی جنبه
 ملی حماسۀ فردوسی است، ارزشمندتر الهی های موهبت دیگر از خرد شاهنامه، منظر از

 و کند می آغاز خرد و جان خداوند نام با است ایرانی اندیشۀ و فرهنگ آیینۀ که را ایرانیان
  آورد. می خرد وصف در را فراوانی ابیات
 وجود پاسبان سه و است آدمی جان نگاهبان که است خرد خداوند آفریدۀ نخستین -

  باشند: خرد و عقل قرین دبای همواره زبان، و گوش و چشم یعنی انسان
 پاس سه را آن و جانست نگهبان شناس را خرد آفرینش نخست

 فردوسی،) گمان بی بد و نیک رسد تکزین زبان و وگوش است چشم تو پاس سه
  (4 :ص ،اول دفتر ،1386
 موجب و کردار و پندار آزادگی سبب است، آفرین شادی و هستی رهنمای خرد، -

  شود: یم هردوجهان در رستگاری
 سرای دو هر به گیرد دست خرد      دلگشای خرد و رهنمای خرد

 دفتر، 1386 )فردوسی، بند هب دارد پای خرد سستهگ ارجمند سرای دو هر به ازویی
  (4 :، صاول

  شود: می زده رقم خردمندانه رفتار اساس بر زندگی در کمی و افزونی غم، و شادی -
 دفتر، 1386 )فردوسی، ستا کم وزویت فزونی وزویت       ستا غم وزویت شادمانی ازو

  (4 :، صاول
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 و شادمان توان نمی آن بدون و هاست بصیرت تمام مایۀ و آدمی جان چشم خرد، -
  زیست: سالمت
 )فردوسی، نسپری جهان شادان چشم بی تو  بنگری چون جانست چشم خرد

  (4 :، صاول دفتر، 1386
 میان دوسویه بستری در است، دانش که خردمندی های نشانه از یکی بیت، این دنبال به
  شود: می توصیه مخاطبان به دانندگی، و خرد

 بگوی کس هر به و بپوی گیتی به جوی راه دانندگان گفتار به
، اول دفتر، 1386 )فردوسی، نغنوی زمان یک آموختن از بشنوی سخن چون دانشی هر ز
  (4 :ص

  آن: از ناشی عوارض و خردمندی های نشانه -
 بودن متصف القای برای خرد از تجلیل و فاخرانه وصف به تنها نه ،شاهنامه در فردوسی

 در آن کارکردی عوارض از آن، کاربستن به برای بیشتر ترغیب برای بلکه پردازد، می آن به
  گوید. می سخن تجویزی بافتی
  داند. می رمعناگوییپ و مختصر را خردمندی های نشانه بارزترین بزرگمهر شاهنامه، در -

 بسی معنی به گوید کوتاه که                  کسی آن روان روشن گفت بدو
 دیریاب و باشد سخن فراوان  پرشتاب بود مغزش که را کسی

 فردوسی،) خوارگشت مردمی در گوی سخن     گشت بسیار بیهوده گفتار چو
  (1805 :ص ،دفترششم ،1386
  مردم با کردن مدارا و صبر و عقل همراهی -

، 1386 فردوسی،) بود افسر چو جان سر بر خرد                        بود برادر را خرد مدارا
  (1807 :ص دفتر ششم،

  خردمندی هنتیج زندگی و رفتار در تعادل -
، 1386 فردوسی،) تافته شود زو بگذرد گر نه  بنایافته دل کند شادان نه

  (1806 :ص دفتر ششم،
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 یونان در پایدیا گیری شکل های زمینه افتراق و اشتراک وجوه تحقیق: سوم سؤال به پاسخ

 با باستان، ایران در تربیتی و حکمی های آموزه با اودیسه و ایلیاد حماسه بر تاکید با باستان،
  کدامند؟ شاهنامه بر تاکید

 حماسی های جنبه حوزه، دو هر در که یابیم می در یونان، و ایران باستانی ادبیات بررسی با
 و گوناگون مقاصد بیان برای پردازی حماسه این البته دارد. غلبه ادبی ژانرهای دیگر بر

 ابراز و پرورده ملت دو هر خاص فرهنگی بستر در که است اجتماعی و فردی های جلوه
 شوکت و انسجام بیان و زمینی بر آسمانی های جنبه ایرانی، های اسطوره در که چنان شود. می

 نمود نفرت و عشق چون ،فردی احساسات ترین ژرف یونانی، اساطیر در و دارد غلبه لیم
 ها آن در نیز هایی دگرگونی کشور، دو هر فرهنگی تبادالت و تاریخی گذار با که دارد بیشتری
 یونان تربیتی مواضع و فلسفه فرهنگ، با وثیقی پیوند درهرصورت اما شود؛ می مشاهده

 تفکر و تربیتی و فرهنگی اساسی مفاهیم از بسیاری نیز باستان ایران مفاهیم و اند داشته
  گیرد. دربرمی را ملت این فلسفی

 برای تمثیل بستر از استفاده باستان یونان و ایران فرهنگ در مشترک موارد دیگر از
 است. تعلیم و تربیت عرصۀ متخصصان برای سودمند ابزارهای از یکی که است آموزش
 و ها ناداست و ها قصه در و دارند توجهی قابل گسترۀ کشور دو ادبی متون در ها تمثیل

 موضوعات شدن نهادینه و تربیتی مفاهیم شدن متمرکز برای کشور دو هر قومی الگوهای کهن
 این که داشت توجه باید البته دارند. انعکاس هنری نحوی به فوق اهداف راستای در اخالقی

 ارائه آن ادبیات در کشور هر فرهنگی بسترهای با متناسب ناخودآگاهی و هنری الگوهای
   اند. شده

 ماهیت دلیل به هومر، اودیسۀ و ایلیاد و شاهنامه های متن به ریزنگر و خرد اجزای تطبیق
 پذیر امکان آثار، این متفاوت اجتماعی بسترهای و تاریخی شرایط از گرفته نشأت متنی

 هایقهرمانی شرح و حماسه ادبی نوع از نظر صرف ،ها آن از هریک در زیرا نیست.
 شناختی زیبایی خاص نگاه و فرهنگی های ضرورت فراخور هایی آموزه پهلوانان، و فرمانروایان

 ای گستره در شاهنامه در خصیصه این است. شده بیان اثر پیدایش زمینۀ در خصوص
 روشن آشکار اندرزهای با را ها ناداست حکمی زوایای که هایی گزاره با و تر، شفاف و تر وسیع

 داستان تاروپود در ها فضیلت اودیسه و ایلیاد در که صورتی در است. شده مطرح سازد، می
  اند. شده تنیده
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 یونان، ادبیات در که گفت توان می وسیع، تاریخی گسترۀ یک در جانبه همه تأملی با
 مباحث ایران در هستند. تر فردی ها اسطوره است. حاکم تر کارکردی و تر جزئی های جنبه

 مبانی و تعالیم کارکردی بیان دارند. بیشتری نمود جمعی های اسطوره و ترند کلی تعلیمی
 و باال عالم به توجه و معرفتی و دینی های گزاره صورت به بیشتر باستان، ایران در تربیتی
ا ب که است بوده متعال خداوند  در که حالیدر  رسد. می نظر به عینی و کاربردی کمتر عضا
 توصیفی بیان از تربیت کارکردی وجوه بیان بعد به هزیود روزگار از خصوص به یونان، فرهنگ

 شفاهی و سنتی ادبیات و ها اسطوره فرهنگ هردو در اما افتد. می پیش حکمت تمثیلی و
 رفتارهای موضوع در کارکردی اخالق اصول و تعلیم و تربیت مبانی و کارکردی اخالق ساز زمینه

  هستند. اجتماعی
 گر جلوه پاک روح و سالم تن در متعالی انسان ،ملت دو هر ادبیات در جسمانی، بعد در
 گفته که چنان اوست. جان و جسم آراستگی و نیرو در مرد روحانی قدرت و راستی و است
 معروف های اسطوره از یکی آیند. می حساب به پایدیا مهم محور دو شجاعت، و زیبایی شد،
 نمایندۀ آرش است. آمده اوستا در بار اولین برای وی داستان که است گیر کمان آرش ی،ایران

 و روان پاکی مدد به وی آسای معجزه پهلوانی انجام که است قدرتمند و جان پاک قهرمانی
 از یونانی و ایرانی های حماسه در پهلوانی و جنگاوری اوست. عیب بی و پرتوان جسم نیروی
 در مرد، شخصیت معیار واالترین که چنان است. انسانی های ایستگیش و صفات برترین
 و جنگاوران از ایرانی، پهلوانان دیگر و سهراب و رستم و است جنگاوری در توانایی ادیسه،
 ساحت به مربوط مقوله این تربیتی بعد رسد نظرمی به هستند. خویش زمانۀ زورآوران

 او تندرستی و قدرت با که است وی هستی ناگونگو ابعاد پرورش و رشد در انسان توانمندی
 باید و است بیکارگی و تنبلی از پرهیز ادبیات، دو هر در رایج های آموزه و دارد عمیق پیوندی

  ساخت. مبدل شادی به را تن های رنج تالش و کوشش واسطۀ به
ا  که چنان آن هنری، بعد در  ایران یاتادب در تری گسترده مفاهیم شاهد ما شد، آورده قبال

 ارزش و آراستگی قرین همواره ،ایرانی فرهنگ در هنر واژۀ هستیم. یونانی فرهنگ به نسبت
 شامل آرته دارد. تقارن و قرابت یونانی پایدیای در آرته اصطالح مفهوم با که است روان و روح
  شوند. می فهمیده شهود راه از فقط که است یا انهجاود و مطلق حقایق بیان

 خالل در واال اخالق و جوانمردی های نمونه و انسانی های آموزه از توان می القی،اخ بعد در
 و منبع عنوان به فردوسی، شاهنامۀ که چنان کرد. یاد ملت دو هر حماسی اشعار و ها ناداست

 پندها، موضوعات، به را زیادی بخش ایران، تربیتی و حکمی های آموزه و تفکر از ای عصاره
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 و عدالت و راستی و جوانمردی به توصیه دهد. می اختصاص اخالقی زهایتجوی و ها توصیه

 ادبیات مشترکات از نبرد یها نامید و ها جنگ بحبوحۀ در حتی انسانی، برتر های فضیلت
 پهلوانان رفتار در اخالقی های نیکویی با دانش و دانایی پیوستگی است. کشور هردو

 تام پهلوانی نشانۀ یمتعال امر و خداوند به توجه و شود می دیده ایرانی و یونانی های حماسه
 اخالق، حوزۀ در ملت هردو  های حماسه محوری موضوعات دیگر از است. قهرمان یک

 و غرور از پرهیز و مردم با کردن مدارا و بخشش و احسان و عدالت به توصیه و پرداختن
 یونان و ایران بزرگ های تراژدی در قهرمانان سرنوشت در آن بد عاقبت که است خودخواهی

 ها روایت این افتراق وجه که داشت توجه باید شود. می نمایانده جذاب هایی روایت شکل به
 وجه در اخالقی بعد این است. قومی الگوهای کهن برخی و فرهنگی ظرایف و دقایق بیان در

 روزگار از صخصو به یونانی آثار در کارکرد موضوع است. ذکر شایان نیز ای حرفه و کارکردی
 بیان تر تمثیلی شکلی به تر درونی بافتی در ایرانی آثار در و یابد می بیشتری نمود هزیود

 و وی نزد در تربیت پایه و پیوندد می  هم به عدالت و کار هزیود منظر از که چنان شود. می
 ردوه منظر از شود. می بیان روزانه مداوم کار عملی معرفت و سنتی اخالقی قواعد معیار

 گذارد. می برجای انسان برای نیک نام و رساند می تعالی به را انسان کار انجام فرهنگ،
 تنها نه شاهنامه در فردوسی خواند. فرامی آگاهانه عمل و مسئولیت قبول به را افراد سولون

 ترغیب برای بلکه پردازد، می آن به بودن متصف القای برای خرد از تجلیل و فاخرانه وصف به
  گوید. می سخن تجویزی بافتی در آن کارکردی عوارض از آن، بستن رکا به برای تربیش

 داده زیادی اهمیت خرد و عقل به باستان ایران متون در که شد گفته عقالنی، بعد در
 سه و است آدمی جان نگاهبان که است خرد خداوند آفریدۀ نخستین که چنان شود. می

 این باشند. خرد و عقل قرین باید همواره زبان، و شگو و چشم یعنی انسان وجود پاسبان
 موجب و کردار و پندار آزادگی سبب است، آفرین شادی و هستی رهنمای همواره خرد

 رفتار اساس بر زندگی در کمی و افزونی غم، و شادی و شود می هردوجهان در رستگاری
 آن عوارض بیان و یخردپرور  مقولۀ به نیز یونان ادبیات در خورد. می رقم خردمندانه

 نمود ملت دو تربیتی فرهنگی بستر با مناسب خردورزی این که آن جالب نکتۀ اما پردازد. می
 است. پرمعناگویی و مختصر خردمندی های نشانه بارزترین شاهنامه در که چنان یابد، می

 مردم نظر در که شود می سبب عامل همین و گوید می سخن معنی بی و زیاد جاهل، انسان
 مبانی و فلسفه در خردورزی این های جلوه یونانی، پایدیای در باشد. ارزش و ارج بی

 و عدالت و ارزشمند کار و مردم با کردن مدارا و صبر و عقل همراهی شود. می آشکار حکمی
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 مبانی و فرهنگ هردو در مشترک موارد از خردمندی واسطۀ به زندگی و رفتار در تعادل
  .هاست آن تربیتی

  گیری جهنتی
 امری فلسفی، یها نابنی به توجه فرهنگ هر در تعلیم و تربیت مبانی توصیف برای
 و توصیفی رجحان و برتری با همواره که انگاری دوقطب فلسفی، منظر از است. ناپذیر اجتناب
 ایران و باستان یونان اندیشگانی فلسفۀ در است، مطرح دیگر قطبی بر قطب یک تجویزی
 ها آن به کشور دو هر ادبیات در شعری و متنی های نمونه از بسیاری در که رددا نمود باستان

 فرهنگ در مجاز یا مادی عالم و حقیقت یا مثل عالم دو به افالطون عقیدۀ از شد. اشاره
 نور توران، مقابل در ایران شر، و خیر نیروهای میان جدال و اهریمن و اهورا به اعتقاد تا یونان

 کارکردی و عینی های نمونه و باستان ایران فرهنگ در پلیدی مقابل در پاکی ظلمت، مقابل در
 و کژی و دروغ با تقابل در راستی چون آن، اخالقی مصادیق و ظلم مقابل در عدالت مثل آن

 سستی مقابل در جان تربیت و کار و خردورزی و آموزی دانش به ترغیب چون تربیتی شواهد
 در که موارد این همۀ کشور، دو هر مشترک های آموزه در ودوج تربیت از غفلت و نادانی و

 از شود، تحلیل و بررسی تواند می تعلیم و تربیت وخاص عام مباحث در تر گسترده طیفی
  شد. پرداخته ها آن به مقاله این در که پایدیاست بنیادی مباحث

 آن، عام مفهوم هب پایدیا بطن در نهان ،تعلیم و تربیت فلسفۀ در مهم موضوعات دیگر از
 از است. باستان یونان و ایران هنری متون و ادبیات در جاری های تمثیل از استفاده

 ایجاد و پیچیده مفاهیم به بخشیدن تجسم با که است این ها تمثیل این کارکردهای
 خویش تعالیم دو، این میان ارتباط ترسیم و عینی و انتزاعی مفاهیم میان معنایی تناظرهای

 دلیل به تمثیل کنند. می القا خویش مخاطب به مؤثر و هنری غیرمستقیم، شکلی به را
  کند. می برقرار ارتباط خواننده با گوناگون های شکل به خود ذاتی جذابیت

 که شود می دریافت چنین پایدیا، مفهوم با مرتبط مقوالت تطبیق از طریق چنین هم
 دو هر های قصه و ها حکایت و اشعار و یحکم اسناد فلسفی، متون ها، اندرزنامه موضوعات

 قابل های شباهت و هستند تعلیمی حوزۀ در قوی و معنادار هایی گزاره بر مشتمل فرهنگ،
 و اندیشه برتر، و پاک نژاد هنر، مقولۀ چهار در اشتراک وجوه این که دارند توجهی

 اصالت واحد فکر در که است انسانی وجودی حقایق و اخالقی موضوعات خردمندی،
 عنوان به شود. می متجلی کشور هردو متون در ساحت دو هر تربیت به توجه و وجسم روح

 و شجاعت و جنگاوری ایران، فرهنگ ایزدی فرّ  و واال منش و یونان پایدیایی فضیلت نمونه،
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 عرصۀ در ها آن نمود و روان حوزۀ در نیکوکاری و جوانمردی و ورزی اندیشه و بدن آراستگی

  است. انسانی خصایل پرورش و شدر  و زندگی
 یونان، ادبیات در که گفت توان می وسیع، تاریخی گسترۀ یک در جانبه همه تأملی با

 مباحث ایران در هستند. تر فردی ها اسطوره است. حاکم تر کارکردی و تر جزئی های جنبه
 تربیتی مبانی و تعالیم کارکردی بیان دارند. بیشتری نمود جمعی های اسطوره و تر کلی تعلیمی

 و خداوند و باال عالم به توجه و معرفتی و دینی های گزاره صورت به بیشتر باستان ایران در
ا  و است بوده یمتعال امر  فرهنگ در که حالی در رسد. می نظر به عینی و کاربردی تر کم بعضا

 و وصیفیت بیان از تربیت کارکردی وجوه بیان بعد به هزیود روزگار از خصوص هب یونان،
 ،شفاهی و سنتی ادبیات و ها اسطوره فرهنگ هردو در اما افتد. می پیش حکمت تمثیلی

 رفتارهای موضوع در کارکردی اخالق اصول و تعلیم و تربیت مبانی و کارکردی اخالق ساز زمینه
  هستند. اجتماعی
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 162 -142 صص. ،(2)3 ،تربیت فلسفه دوفصلنامه .یتترب در آن مالحظات ینتب

  پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه

 
 1یتترب در آن مالحظات نییتب و یلورت اصالت اخالق منظر از یاخالق یرویدپخو

 3روانبخش محمد و 2عالی مرضیه دکتر

 چکیده
 اصالت هیدا از یلورت چارلز یتلق مبتنی بر یاخالق یرویخودپ از حاصل یتیترب مالحظات یینتب پژوهش ینا یاصل هدف

 .پردازد یم یلورت ازمنظر برآن یمبتن اخالق و اصالت هیدا یینبت به اول بخش است: بخش دو شامل پژوهش ینا است.
 نه است، یستنز  هیوش و روش هیطح به محدود یلورت منظر از اصالت هیدا در مستور یخودارجاع بخش ینا هیافت بنا بر

 بلکه صول،ا تنها نه مالحظات از منظور دارد. اختصاص موضوع ینا یتیترب مالحظات یینتب به دوم بخش محتوا. هیطح
 در داد. یشنهادپ یا کرد لحاظ یتترب امر یبرا یشینپ بخش های یافته مبتنی بر (یدبا یا )و بتوان که است یزیچ آن هر

 مبتنی بر مالحظات شد. استخراج جداگانه بخش دو در تعلق و التزام اصل دو مبتنی بر یتیترب همالحظ پنج بخش ینا
 و یخودآگاه یتتقو-3 یشتن،خو قبال در پذیری یفتکل حس یتتقو-2 استدالل، هقو یتتقو-1 از: اند عبارت التزام اصل

 ارتباطات نقش به توجه-1 است: یرز  موارد شامل تعلق اصل مبتنی بر مالحظات و یاخالق یها انتخاب در ینشیخودگز 
 .یتترب مرا در فرزندان و ینوالد ینب موجود یفرهنگ گسست به توجه-2 یت،امرترب در یخانوادگ و یاجتماع

 
 یتترب مالحظات یلور،ت چارلز یروی،پ خود اصالت، اخالق اصالت، کلیدی: واژگان
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  قدمهم
 عاملیت که کنیم تربیت ای گونه به را متربی ما که است این تربیتی مهم غایات از یکی

 یا و یبمر جذابیت که ای گونه به ،سازیم اثر بی او در را محیطی و بیرونی های محرک و ها سائق
 درون از عمل نباشد. فعلی انجام در او محرک مهم( )دیگران هستند مهم او برای که دیگرانی

 باشد. 1مقلدانه که آن نه برخیزد فرد خود
 بسیار تفاسیر و انحا به مختلف های دوره در خودآگاهی و خویشتن به التفات و توجه

 به که دانست ای فالسفه اولین را یونان فالسفه بتوان شاید است. گرفته صورت یمختلف
 که گردد برمی یونان فلسفه به خودگردانی لغوی ریشه اند. پرداخته آن از مراقبت و خویشتن

 3دورکین (.2015 )آکسفورد، است بوده خود برای قوانینی داشتن به معنای 2اتونوموز جا آن در
 ها، خواسته ربارهد دوم درجه فعالیت نوعی خودگردانی که است اعتقاد این بر (2015)

 تعبیری به است. زندگی به معنادهی و بخشی انسجام جهت در فرد های آرمان و ترجیحات
 منظر این از باشد. می خود و  دیگران مقررات و قوانین واقع در خودگردانی هاولی مواد تر دقیق

 دیگران   یا محیط چه آن نه ،باشد هست چه آن خواهد می که است کسیفرد خودپیرو فرد
 خواهد می و است قائل ارزش خودش انتخاب برای او عبارتی به دارند. انتظار او از مهم

 با پیوند در و شناسی روان نظر از فلسفی رویکردهای بر عالوه موضوع این باشد. خودش
  شمارد: می بر را دوره سه اخالقی تکامل برای پیاژه است. بوده توجه مورد نیز اخالق

 خود اوج به یدوسالگ در شود، می شروع یآدم تولد از مرحله نیا :4یرویناپ همرحل (1
  شود. یم دهید آن از ییها رگه یسالگ هفت تا و رسد یم

ا  كه مرحله نیا در :یرویدگرپ (2  دهینام زین «دخترخوب پسرخوب،» همرحل اصطالحا
 یها داشپا و جزا و خود اطراف طیمح ریتاث تحت اریبس بد ای خوب انتخاب در فرد شود، یم

  است. 5مهم دیگران   ریتاث تحت اریبس افراد رفتار دوره نیا در نیچن هم است. كار انجام

                                                      
ا آگاهانه نیست. اما در اثر 1 رشد بیشتر به فرایند تقلید آگاهانه دست . کودک در ابتدا رفتار تقلیدی دارد، اما تقلیدهای او بعضا

گیرد، مانند تبعیت  های یک دانشمند و متخصص صورت می یابد. البته تقلید آگاهانه که به معنای تبعیت از نظریات و دیدگاه می
در تمامی  تواند بیمار در مصرف دارو از پزشک و تقلید از یک مرجع دینی در احکام دین، امری پسندیده است، زیرا انسان نمی

 های دیگر تبعیت کند که این امر با استقالل او منافاتی ندارد.  ها متخصص باشد. لذا باید از نظر متخصصان رشته رشته
2. Autonomos 
3. Dworkin 

4. Anomy 

5. Other Significant 
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 ارزیابی این شود. می ارزیابی خودش توسط فرد های آموخته مرحله در این :1یرویخودپ (3
 عمل فالن كه رسد می نتیجه نیا به در نهایت باشد. احساس یا و شهود عقل، راه از تواند می

  دهد. یم انجام را آن و است زشمندار 
ا  2خودپیرو  مرحله این در (.1390 زاده، )جهانگیر است خود ناحیه از قوانین یمعنا به دقیقا

 حائز بسیار زندگی در او خالقیت و دیگران از فرد استقالل و شده درونی اخالقی های ارزش
 و گیری تصمیم رد استقالل که است کسی خودپیرو یافرد خودپیرو شخص است. اهمیت
 دارند. انتظار او از مهم دیگران   یا محیط آنچه نه ،باشد هست آنچه خواهد می و دارد انتخاب

 «دیردن»باشد. خودش خواهد می و است قائل ارزش خودش انتخاب برای او به عبارتی
 مستقل انتخاب برای  بالقوه  توانایی یا ظـرفیّت نـوعی» است: کرده تعریف گونه این را اتونومی

 «اند گرفته نـشأت فـرد  خـود  درون  از که دالئلی برمبنای عمل و شخصی رفتار هآزادان تنظیم و
  (.1388 ،و همکاران سرشت پاک از نقل به دیردن )

 و مستقل افراد برای طرفی از باشد. برانگیز تأمل بسیار تواند می تربیتی منظر از مفهوم این
 احترام و ارزش دیگران عمل و نظر پیرو و تابع افراد با مقایسه در خود به متکی و قخال

 بر اساس بلکه دیگران، از تقلید بر اساس نه کارهایشان که را افرادی و قائلیم مضاعفی
 دیگر طرف از اما کنیم، می تحسین برند، می پیش به خود فرد منحصربه و خالقانه اهداف

 اجتماع از تدریج به اند، رفته شدن د خودپیروفر  به دنبال که معمولی افراد از بسیاری شاهدیم
 حال این با اما ،اند یافته سوق اخالقی ابتذال و خودپرستی و بوالهوسی سمت به و شده بریده
 بر را فرد خودپیرو شخص مجموع در و هستیم قائل خاصی احترام اتونومی برای هنوز

ا  که شخصی  مقابل در ما که است آن مطلب این مؤید دهیم. می ترجیح است مقلد صرفا
  نیست. بدیهی ما برای هم قدر آن سؤال پاسخ و کنیم فکر کمی باید زیر سؤال

ا فرد خودپیرو اگر :سؤال  معنادار و مفید برایش عمل فالن که برسد نتیجه این به شخصا
 آیا باشد، داشته اجتماعی هشد پذیرفته هنجارهای با آشکار مخالفت هرچند ،است

 چه تحت اتونومی» که: کرد طرح گونه این را سؤال توان می است؟ تراماح قابل اش عقیده
  «شود؟ پذیرفته تربیتی هدف یک عنوان به تواند می شرایطی

                                                      
1. Autonomy 

2. Autonomous
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 لذا کند. می بررسی اصالت هاید از تیلور برتلقی مبتنی را اخالقی خودپیروی پژوهش، این
 معنادار اخالقی خودپیروی شروط و شود می بررسی اصالت اخالق باب در تیلور دیدگاه ابتدا

  گردد. می ارائه تربیت برای مالحظاتی سپس و شود می استخراج

 پژوهش روش و شناسی روش 
 دو به پژوهش این است. استنتاجی و فلسفی مقاله رویکرد پژوهش شناسی روش منظر از

 و آن لوازم و اصالت اخالق درباب تیلور دیدگاه تبیین اول، بخش شود: می تقسیم بخش
 تربیتی مالحظات استنتاج و تبیین دوم، بخش لوازم؛ این بر اساس خودپیروی مفهوم تحدید

 و اصالت اخالق هزمین در تیلور آثار بررسی با اول بخش در تیلور. مدنظر خودپیروی مبتنی بر
 منظور بدین پرداخت. خواهیم تیلور نظر تاریخی های ریشه توصیف به  او دیدگاه استخراج

 گیری شکل تاریخ و مبحث این های ریشه به اصالت، اخالق درباب تیلور نظر فتوصی از قبل
 چنین هم شود. می اشاره غرب فرهنگ در مسئله این طرح های زمینه و مدرن فرهنگ در آن

 تیلور که شده است مشخص یعنی .شده است تبیین تیلور منظرگاه و تیلور فکری های زمینه
 اخالق بحث در تیلور نظر مبنایی های مؤلفه ر اساسب سپس کند. می صحبت موضعی چه از

 پرداخته ها مولفه این از منتج مالحظات به دوم بخش در گردد. می تحدید خودپیروی اصالت
  است. شده

 برخالف زیرا برد؛ می سر به خود نوزایی دوران در متأخر مدرن فرهنگ که گفت توان می
 را متقدم مدرن هدور  در شده رانده حاشیه به های پارادیم و است ساختارشکن خودش، سلف

 بنابراین یابد. دست هویت و انسان از جدیدی مفهوم و معنا به تا خواند فرامی گفتگو به
 به تربیتی مالحظات است. انتظار از دور به فرهنگ این از تربیتی ایجابی دالیل استنباط

 اخالق از تیلور تلقی ی برمبتن باید یا و توان می تربیت در که است چیزی آن هر معنای
  کرد. لحاظ اصالت

  فالسفه منظر از خودپیروی و  اصالت هاید تاریخی تحول سیر
authenticity

 به معنای دراصطالح و هزاره( )فرهنگ بودن اصیل معنای به لغت در 1
 که است کسی اصیل شخص است. دیگران از تقلیدنکردن و داشتن استقالل و خودبودن

 آیگن» آلمانی زبان به واژه این کند. نمی اخذ خودش از بیرون از را عمالشا جهت و افکار

                                                      
1.  Authenticity 
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 و 1392 )گینن، است شده نامیده ،«است فرد خود آن از چه آن» به معنای ،«تلیخت
 مختلف های دوره در که دهد می قرار آدمی درون را اخالق منبع ایده این (.1384 لگنهاوزن،

 کرد. عرضه آن برای متعین و واحد صورت یک توان نمی و دارد مختلف بسیار نمودی و بروز
 با ارتباط ایمن مسیر عنوان به بلکه ،نبود خدا با ما ارتباط نافی ایده این گوستینآ زمان در

 زندگی نباید و است فرد منحصربه ما درونی ندای که بود معتقد 1هردر شد. می تلقی خدا
  دهیم. وفق بیرونی مقتضیات با را خود

 طرح تاکنون زمان آن از اما گردد، برمی رمانتیسم نهضت به اصالت ریشه که است درست
 مطرح اصالت هاید که دیگری دوره یافت. ادامه دیگر مقاطع در و دیگر اشکال به مسئله این

ا  ماگزیستانسیالیس مکتب در شد،  منتقد عنوان به هایدگر  بود. 2هایدگر  آثار در مخصوصا
 آدمی عقل به صرف یاتکا با که دکارت چون هم مدرن متقدم نداناندیشم برخالف مدرنیته
 کند. می مطرح را ابژه و سوژه تفکیک بحث و دهد می ارتقا اصلی هسوژ  به را انسان جایگاه

 حقیقت از انسان فهم در بزرگ انحراف را آن حتی و کرده رها را زاویه و منظر این کامل طور به
 است حقیقت گوهر ،بخشد می تعین علم گوهر به آنچه ستم(بی )قرن هایدگر نظر از داند. می
 هنحو بر دلیل که موجودی است؛ محوری و مهم وجود، و موجود هرابط وی برای بشر. ذهن نه

 هایدگر  ابژه. و سوژه بین هرابط نه ،است هستی محض حقیقت که وجودی و انسان هستی
 ابهامات که است معتقد و دنام می انسان ذهن در  «جهان تصویر عصر» را مدرن عصر

 مدرن عصر در ابژه و سوژه بین شکاف با دکارت توسط که بود انحرافی از ناشی ،اخالقی
 زندگی که دهد جواب سؤال این به خودش تنها باید هرکس او نظر به گرفت. شکل متقدم

 هستی به «دازاین» مفهوم کردن مطرح با هایدگر  (.1383 )کوکب، ؟چیست معنادار
 نقش از تقلید او نظر از که نحوی به دهد، می محوریت انسان نوع از فرد هر فرد بهمنحصر

 و زندگی هایدگر  گردد. می محسوب غیراصیل زیستنی ۀمنزل به انسان( )نوع کلی انسان
 چه هرآن کامل مسئولیت حاضریم آن در که داند می زیستن از نحوه آن را اصیل هستی
 ما برای ترجیحی هیچ ،کنند می طلب را امری جامعه آحاد که این بپذیریم. ،دهیم می انجام
 «زمان و هستی» کتاب اول بخش در هایدگر  کنیم. چنین است بهتر هم ما که سازد نمی
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 و زمان گذر وی شود. نائل خود اصیل وجود به تواند می «دازاین» چگونه که کند می بحث
  (.1382 )شادی، داند می مقصود این به نیل راه تنها را نیستی سوی به جریان

 همچون انتقادی فیلسوفان آثار در شد، مطرح اصالت اخالقی هاید آن در که دیگری مقطع
 فوکو کنند. می نفی کلی به را آن که مدرنیته سرسخت و مطلق منتقدان  است. دریدا و فوکو

 در انسان شخصیت گیری شکل است دعیم ،دارد آن کلیت به مثبتی نظر که تیلور برخالف
  در . بود  استوار خاصی برمبنای و داشـت خـاص  شـکلی  روم و یونان در اخالقی معیارهای هحوز 

 و بود نفس  خودآفرینی و  گیری شکل مرکزی پرسش و ذهـن   اصـلی  همشغل باستان یونان
 حـکومت . کـرد  پیدا اخالقی ماهیتی و منظم شکلی کم کم برنفس  کنترل و برخود حکومت

  کنترل را خویش نفس طریق ازاین و سازد مـی برقرار  خود  با  فرد که  ارتباطی  یعنی برخود،
 داشـت،  سـعی درواقع فوکو . است  شده می محسوب اخالقی عملی یونانیان برای این .دکن می

 1مسیحیت دینی فرهنگ در میور - یونانی  نفسانی سالمت این  که  شد  چگونه  که  بـداند
  یونان  اخالقی  های آرمـان  مـقصودش  کـه ختیزیباشنا اخالق از او شد. یدهکش انحراف به

 سـعادت و سالمت به دادن اهمیت اخالق نوع  این ویژگی کند. می حمایت ،است  باستان
 .دارد اهمیت   خویشتن  با شخص فردی هتجرب و ارتباط ،اخالق نوع این در اسـت. نـفس
 قـادر فرد چگونه  که معنی این به است. خودش با فرد درونی طارتـبا  مـعنای  به فردی هتجرب

  به  تا گردد خویشتن ارباب   طریق  این به و کند کنترل را خویش نفس و مراقبت خـود از اسـت
 در ،یابد دست مهم این بر بتواند  که فردی یونانیان نظر از یـابد. دسـت سـعادت و سالمت
شده  اخالقی گوهر صاحب و است دهکر   ترسیم خویش برای ار  زندگی هچـهر  زیـباترین حقیقت

 اخـالق او دید از اسـت. یافته دست اخالقی آرمان یک عنوان به «زیستن بهتر»  هنر  به و است
 دستوری دلیل به فرهنگ عقالنی اخالق و است ختیزیباشنا اخالق  حقیقی مصداق  یـونانی
 ارتـباط یـک در اختیار با و آزادانه فرد  اختیزیباشن اخـالق در نیست. اعتماد قابل بودنش
 تمایالت برابر در شدن تسلیم از و کند می  خـویش نـفس های سرکشی کنترل بـه اقـدام درونـی
 معنای این فـوکو زعـم بـه و نیست هایش خواسته هبرد دیگر فردی چنین زند. بازمی  سر  نفس

  (.1387 آبادی، علی و )سجادی است آزادی حقیقی

                                                      
 یسای روم تحریف شد و خود نیز به بیراهه رفته است.. مسیحیت توسط کل1
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  تیلور: چارلز منظر از 1اصالت اخالق
 از نوینی بندی صورت و تقویم در سعی که است کانادایی بزرگ فیلسوف (1931) تیلور چارلز

 اهمیت خود درون با ارتباط هنحو به اصالت هاید است معتقد تیلور دارد. اصالت اخالق
 آن به که است لتاصا هاید در خویشتن با ارتباط داشتن اهمیت همین و دهد می حیاتی
 از تنها را خود زیستن شیوه  که کنم احساس من» که این بخشد. می عظیمی اخالقی نیروی

 کشف را آن توانم می من فقط که است چیزی که این و بیابم توانم می خود درون در کاو و دکن
 خودم به متعلق که سازم می محقق را قدرتی و نیرو کنم، تعریف را خود آن بیان ضمن و کنم

 و رفته بین از ارزشمند عنصر این زمان گذر با تیلور نظر به (.29 :ص ،1991 )تیلور، «است
 آمیز تناقض و پوچ هاید به را جایش کنیم، زندگی آن بر اساس «باید» ما که عینی مالک

 به توجه بدون فرد احساس و انتخاب نفس برای که گرا ذهن ای ایده است. داده 2خودگزینی
 قرار اگر که است خاطر بدین آن بودن آمیز تناقض است. قائل ارزش شده انتخاب رام محتوای

 نداشته ما از مستقل ارزش امور و سازد ارزشمند و مهم را امری ما احساس و انتخاب باشد
 این تیلور نظر به (.39 :ص ،1991 )تیلور، بود نخواهد مهم ما از خارج چیز هیچ دیگر باشند،

ا  و غرب خالقا فلسفه در اصطالح  و خودمحوری سمت به معاصر فرهنگ در مخصوصا
 و ابتذال ای گونه را آن وی که تمایلی است، شده متمایل حدوحصر بی آزادی و خودشیفتگی

 مدرن، قرائت نقد و طرح با دارد سعی و داند می اصالت اصیل و حقیقی ایدئال از انحراف
 توصیف در وی کند. بیان را آن اخالقی مطالبات و ناپذیر اجتناب لوازم و حقیقی ایدئال

 به اصالت فرهنگ که هنگامی نویسد: می معاصر اصالت فرهنگ در انسان دردناک وضعیت
 با خودمحوری که چرا شود. می ظاهر ازخودبیگانگی کند، سقوط خودمحوری در دلیلی هر

 کند. می تهدید آن بر مترتب نگری سطحی هوسیل به  را ما معنابخش های افق تمام نابودکردن
 هرگونه بدون باید که است تراژدی یک چون هم مان وضعیت شویم می متوجه باره یک ما»

 این بعد هلحظ در ولی ،کنیم ارزش خلق معنا، بی و خاموش دنیای یک در وجدانی، معنای
 آن در که کند می عرضه را معنا بی و زده سطحی دنیایی خود درونی گرایش به توسل با ایده

ا  ا  که چرا ،ندارند وجود معناداری واقعا های ارزش و ها گزینش اصال  و مهم مسایل اساسا
 مدرن اصالت اخالق که است این تیلور منظور .(68 :ص ،1991 )تیلور، «ندارد وجود اساسی
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 که شده منحرف اش راستین و اصیل مسیر از و یافته سوق خودمحوری سمت به جا بدان تا
 سمت به و است نموده واگذار فردی و شخصی فهم به هم را ایلمس بودن مهم و بودن اساسی

  است. گشته متمایل شدید گرایی ذهن نوعی

 معاصر فرهنگ در است معتقد تیلور است. اصالت هاید اخالقی آرمان اصالت، اخالق
 پازده پشت فراخود های ارزش تمام به که شده فربه نحوی به ایده این در موجود فردیت غرب،

 متصور اصالت برای اصیلی اخالقی آرمان تیلور است. کرده رها سرگردانی در را مدرن انسان و
 که کند می دعوت خود به تر بیش پذیری مسئولیت با تر غنی زندگی یک به را انسان که است
 متأسفانه ارزشمند و اصیل آرمان این وی نظر از که است واقعی 1شکوفایی خود همان

 ایدئال تیلور نظر به (.74 :ص ،1991 )تیلور، است گشته 3آسایی تن و 2بوالهوسی برای ای وسیله
ا  نیز فوکویی اخالقی  که یابد می سوق اخالقی سوبژکتیویسم و خودمحوری سمت به نهایتا

ا  تیلور  هاید داند. می کننده ابطال خود و معنا  بی ای گزاره را آن و است مخالف آن با  اشدیدا
 و معیارها بر اساس نه اما ،است خویشتن مستمر آفرینیباز  به معنای فوکویی اصالت

ا  معیارهایی با بلکه ما، از بیرون خیرهای   (.1985 )تیلور، درونی و شخصی کامال

  اخالقی خودپیروی در متقابل مواضع

ا  را موافقان هجبه دارد، سرسختی موافقان و مخالفان خودپیروی  و طرف  بی های لیبرال غالبا
ا  را مخالفان ههجب و انگار نسبی  اند. داده شکل گرا عقل های لیبرال و گرایان جماعت غالبا

 های مسئولیت و اجتماعی مشارکت برای که خیزند برمی مخالفت به رو آن از گرایان جماعت
 و آزادی بین تعادلی که صددند در و هستند قائل اعتبار و ارزش اجتماعی همبستگی و مدنی
 فردگرایانه های جریان گونه این گرایان جماعت کنند. ایجاد نیمد های مسئولیت و فردی حقوق

 شوند، می جماعت و ملت یک شدن متالشی و اجتماعی اتمیسم به منجر خاطرکه این به را
 به اش افراطی شکل در ایده این که معتقدند و (1396 )قهفرخی، دانند می معنا بی و پوچ

 در گرایی احساس مبتنی بر افراطی خودمحوری و مطلق خودگزینشی و خودشیفتگی سمت
 )تیلور، گردد بوالهوسی برای ای بهانه و دستاویز بسا چه و یافت خواهد سوق اخالق هحوز 

                                                      
1. Self-fullfilment 

2. premissivence 

3. laxity 
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 هم از مجزا )افراد( های اتم حالت به جامعه که است این اجتماعی 1اتمیسم از منظور (.1991
 مشخصی مسیر هیچ دونب و واحدی نظم هیچ بدون و «وار کاتوره» که هایی اتم آید. درمی

 است این ،است وارد فردگرا جریان این بر که ای اساسی نقد  روند. می جهت یک به هرکدام
 رسند، می نقطه یک به غالبا ،دارند بودنفرد خودپیرو و استقالل ادعای که کسانی اکثر که

 سازگاری ،است خودش خاص مسیر یافتن کهفرد خودپیرو شخص هدف با این که درحالی
 را گرایان جماعت عمده نگرانی دو (1388) همکاران و سرشت پاک (.1384 )لگنهاوزن، اردند

 خـود توسط زندگی الگوی و قوانین وضع معنی به  خودگردانی گرا» کنند: می بازگو گونه این
 مـعیارهای و ها ارزش و قـوانین از خودپیرو فـرد کـه دارد وجود تضمینی چه گاه آن باشد، فـرد

 اجتماعی های ارزش خودپیروی، هبهان  به  جامعه اعضای از بخشی اگر نماید؟ تـبعیت جامعه
 خطر معرض در ها ارزش برمبنای مـشترک تـعامل و اجتماعی تعهد اصول آیا نمایند، نفی را

ا  ؟گیرند نمی قـرار  عاملی نبود و گیری تـصمیم و انـتخاب در  فرد  به کـامل اخـتیار واگـذاری ثانیا
 و تمایالت از صرف پیروی به را ها آن است ممکن افراد، رفتار و اعمال بر کننده نظارت

  زنـدگی  های انتخاب و ها گیری تصمیم ها آن که گردد  باعث و دهد سـوق درونـی های خواهش
 خودگردانی از شیوه این صورت این در که هندد قرار امـیال ایـن بـرآوردن راسـتای در را خـویش

، حیدری، سرشت پاک) «کرد قلمداد  تربیت برای مثبت هدفی عنوان به انتو نمی را
 های چالش درباب مستوفایی بحث 2تیلور چارلز .(6-5 :ص ،1388، مهرعلیزاده و مقدم صفائی

 پرداخته آن مفصل نقدوبررسی به 3اصالت اخالق کتاب در که دارد اخالقی هاید روی پیش
 به را ها کلونی و جوامع ارزشی معیارهای تکثر و یفرهنگ های تفاوت که این با وی است.

 که 4فولی ریچارد چون انگارانی منظر برخالف حال درعین اما ،پذیرد می و شناسد می رسمیت
 )فولی، داند می یکدیگر بر ها آن برتری میزان هدربار  ما ارزیابی و قضاوت مانع را تکثر این

 که 5انگاری منظر و گرایی نسبی در فروافتادن از اجتناب .هاست آن بین ارزیابی درصدد (،1988
  است. گرایان نسبی از وی افتراق وجه شود، انسان در قضاوت هرگونه مانع

                                                      
1. Atomism 

2. Charles Taylor 

3. The Ethics of Authenticity 

4. Richard Foley   
5. Perspectivism 
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 زمینه تمام از رهایی انجام سر که است معتقد و کند نمی دفاع سوژه مطلق آزادی از تیلور
 پست و ناچیز ردیف های خواسته تحت اسارت امکان، فرض بر انسان روی پیش   های 1افق و

 و پوچی و رهایی یعنی امر همین و شد خواهد ختم معنایی بی و پوچی به نهایتا که است
 :ص ،1991 )تیلور، کند می معرفی معاصر اصالت فرهنگ انگیز مالل نتایج از یکی را  سستی

4.)  
 تمام که این بر مبنی ای نونیچه های نگرش که است اعتقاد این بر «تیلور» چنین هم
ا  اخالقی های دیدگاه  واقعیت بر ها انسان ما سوی از تحمیلی ساختارهایی و ها نظام صرفا

ا  هستند،  گیری جهت که است معتقد وی هستند. 2خودفریبی نوعی و تأییدنشدنی کامال
 بین کیفی تمایز ها انسان ما و ستها انسان ما مشترک وجه ترین مهم خیر به انسان
 خیر از برتر را خیری ما که است این از ناشی امر این که نیمک می درک را زیستن های شیوه
 های گزینش به دهنده جهت اخالقی منابع عنوان به خیرهایی وجود وی نظر از دانیم. می دیگر

 چراکه نیستند، مستثنی امر این از هم تمایز نافی های دیدگاه و ناپذیرند انکار واقعیتی ما
 کنند. می نفی را کیفی تمایز دارند، ذهن در خیر امر از هک موضعی و نگرش خاطر به هم ها آن
ا  اگر  نظر به کردند. نمی خود موضع بیان در سعی نداشتند، ذهن در را تمایز از وجهی مطلقا
 تیلور کنیم. نمی صحبت اخالقی موضعی از فکرکنیم ما که است خودفریبی نوعی این وی

 معتقد اما پذیرد، می خیر از ما فهم در را و... دینی و تاریخی روایات و اجتماعی عواملی تاثیر
 ارتقا خیر امر از را خویش فهم ها، فرهنگ دیگر و دیگران با تعامل با تواند می انسان است

  (.1989 )تیلور، شود نائل برتر خیر به و بخشد

  اصالت آرمان تحقق برای الزم شرایط
 ها ارزش هحوز  در 3خودشیفتگی و خودمحوری مروج که معاصر اصالت اخالق بر تیلور نقد

 است. «4ناپذیر گریز های افق» عنوان با مهم مسئله یک مبتنی بر است اخالقیات و
 را واقعی اصالت اصالت، خود لوازم از استفاده با دارد قصد تیلور ،شد گفته که طور همان
 اساحس کشف و خویش هویت یافتن خودشکوفایی، ،اصالت اخالقی ایدئال نماید. یمعرف

                                                      
1. Horizon 

2. Self-deception 

3. Narcissism 

4. Inescapable Horizones 
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 در بدون که را خودشکوفایی از هایی شیوه نبودن پذیرفتنی خواهد  می تیلور ت.اس خود وجود
  (.35 :ص ،1991 )تیلور، دهد نشان ،شود می مطرح زیر امر دو گرفتن نظر

  .دیگران با ما ارتباط ب(           فراخود رام الف(

 خود فرا امر لزوم الف(
 که من که شود می مطرح پرسش این ،باشم ودمخ «من» که معناست بدین اصالت اگر
 یافتن به معنای خودم هویت تعریف گوید: می پرسش این به ناظر تیلور باشم. آن تا هستم
 ،1991 )تیلور، تفاوت( صرف یافتن )نه دارد اهمیت دیگران از من تفاوت در که است چیزی

 الزم کند، می «من» را «نم» که آنچه و 1خودتعریفی در را مهم امور بیان تیلور (35 ص:
 مدعی تیلور چیست؟ اهمیت و ارزشمندی معیار که شود می مطرح سؤال این حاال داند. می

 قصد و کرد جستجو ها خواسته و امیال از فراتر یا غیر چیزی در باید را معیار این که است
 یا و «دیگر رام» با نسبتشان خاطر به را امور ها انسان ما که دهد التفات نکته بدین دارد

 را دیگر عنوان یا امر این وی خودشان. خاطر به نه شماریم، می ارزشمند و مهم «دیگر عنوان»
 و ارزشمندی درباب قضاوت معیار که است امری هر افق از مراد نامد. می افق یا و فراخود امر

 تمطالبا ،طبیعت ،فرهنگ ،تاریخ در ریشه مثال تواند می که باشد دیگر امور اهمیت
 وقتی» گوید: می (1991) تیلور .باشد داشته دیگر چیز هر یا و خدا سوی از راهنمایی ،اجتماعی

 که را یامور  برخی باید که شویم می متوجه ،کنیم تعریف را خود هویت و اصالت خواهیم می
ا  اموری وی نظر از بنابراین «.کنیم قبول معیار و زمینه عنوان به ،هستند مهم  شخصی کامال

 باشند. ما معرف توانند نمی نباشند، مهمی امر هیچ از حاکی یا و مهم امر هیچ به رتبطم که
 دارم، مو تار 3732 مثال که هستم شخصی که این به خود تعریف که است این وی مثال
 عدد یک از حاکی مثال که این مگر باشد، «من» از معناداری و مفید تعریف تواند نمی

 اهمیت و معنا که است مقدس امر آن با ارتباط خاطر به صورت این در که باشد مقدس
 و هستیم (اصالت لئا)اید خود خاص خویشتن تحقق درصدد ما اگر رتیلو نظر طبق یابد. می
 باید که باشیم داشته نظر در باید ،سازیم شکوفا را خود فرد منحصربه های ویژگی خواهیم می
 و نیست ما انتخاب به وابسته ها آن بودن مهم نیتعی و باشند ارزشمند و مهم ،ها ویژگی این

ا  احساس  ،باشد امور اهمیت و ارزشمندی معیار و مالک تواند نمی ما شخصی و فردی کامال

                                                      
1. Self- definition 
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 ،)تیلور شد خواهد نتفیم ها آن اهمیت ،باشد ما احساس و انتخاب به وابسته اگر که چرا
 ارائه خود از معنادار یفیتعر  بخواهیم اگر» گوید: می دیگر جایی در وی (.39 :ص ،1991

 )سنجیده یابند می اهمیت آن به توجه با مختلف امور که را هایی افق توانیم نمی ،دهیم
 رخ معاصر گرای ذهن فرهنگ در که است خودابطالی نوعی ها افق نکارا م.کنی انکار شوند( می

 امری به که ستا آن چیز یک بودن مهم هالزم وی نظر از .(37 :ص ،1991 ،)تیلور «است داده
ا  امور لذا باشد. متصل ما انتخاب از فراتر  اند! اهمیت و ارزش فاقد خواه به دل و خودگزین کامال

 دل خواست از دم عملشان توجیه برای که کند می اشاره گرایان همجنس به مثال عنوان به وی
 بر مبنی نبزرگشا ادعای برخالف لذا دهند. نمی عملشان ورای افقی به ارجاعی و زنند می
ا  عملی جنسی، های گیری جهت مختلف یانحا یکسانی و ارزی هم  فاقد و شخصی کامال

 می نامشروع امری ما دینی فرهنگ در شنیع عمل این البته )و شوند می مرتکب را اهمیت
  اهمیت(. فاقد نه و باشد
 مسائل افق در که هستیم( )اصیل هستیم خودمان واقعی معنای به وقتی ما تیلور نظر از
 مدعی تیلور باشیم. پذیرفته پیشینی طور به را دیگر امور بر امور برخی برتری و باشیم مهم

  (.1991 )تیلور، نماید می تأیید را فراخود امور ،شود فهمیده درست اصالت اگر که است
 معیار وجود ضرورت اصل اثبات درصدد اینجا در تیلور که است ضروری نکته این تذکر
 و داوری قصد وجه هیچ به و است واقعی و اصیل اصالت تحقق الزم شرط نوانع به فراخود

 برای که سیالی بنابرهویت را معیار این بسا چه و ندارد را مشخص و معین معیار یک تعین
 معنایابی جهت را فراخود معیار با ارتباط اصل حال بااین اما ،بداند سیال است، قایل انسان

 چون هم گرایان مطلق طیف در نه اخالقی های ارزش هحوز  در لذا ،داند می گریزناپذیر
 و ها ارزش تمام سرمشق و الگو مالک، را عینی و ثابت خیر یک که گیرد می قرار افالطونیان

ا  که  طرف بی و مطلق انگاران نسبی طیف در نه و دانند می ها زیبایی  از را خیر بحث تخصصا
  دانند. می خارج خود مباحث

  دیگران با ما تباطار  لزوم ب(
 مفاهیم از برخی حاوی تیلور تأیید مورد اصالت که شد مشخص قبلی مباحث به توجه با

 با تضاد در گاه و موافقت در گاه را خود هویت ما» گوید: می تیلور باره دراین است. جمعی
 د،خواهنمی والدین( و دوستان مثل ،هستند مهم ما برای که ها آن) مهم دیگران   که آنچه

ا  مهم دیگران   تیلور نظر از .(34 :ص ،1991 )تیلور، «کنیم می تعریف  ما برای ابزاری نقش صرفا
 عاملیتی ها آن دارند. ها این از تر پررنگ بسیار نقشی ها آن بلکه ،ندارند مان هویت تعریف در
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 تغییر همم امر و خیر از را ما درک ارتباطات و تعامالت این بسا چه دارند. ما هویت تعیین در
 با تعامل در بلکه و خود بر تمرکز در نه را خویشتن تحقق و خودشکوفایی توانیم می ما دهد.

ا  و بدانیم خودمان های دغدغه را دیگران های دغدغه ما که این بیابیم. دیگران  بر صرفا
ا  بلکه ،نیست مان شکوفایی برای مانعی ،نشویم متمرکز خود های خواسته  آن هالزم اتفاقا

 رسمیت به و پذیرش و ها انسان هایتفاوت شناختن رسمیت به چون مفاهیمی .است
 معاصر اصالت فرهنگ محوری مفاهیم از گرایی چندفرهنگ و ها نقش تنوع و تکثر شناختن

 با ها انسان شناختن رسمیت به و پذیرش مستلزم را دیگران با تعامل ضرورت گروهی است.
 تمام با ها انسان انتخاب برای باید که گیرند می نتیجه لذا و دانند می هایشان تفاوت تمام

 ارزش و شد قائل احترام شود، می دیده اخالقیشان مواضع و ها گیری جهت در که اختالفی
 خاص های ارزش افراد ندانست. دیگر موضع از برتر را موضعی هیچ و داد ها آن به مساوی

 مبنا این بر است(. نقد قابل نگرش این لبته)ا گذاشت احترام ها آن به باید که دارند را خود
 تلقی مبنای بر را خود زندگی شکل و سبک دارد حق فرد هر ،دارد نام گرایی نسبیت که

 ضروری نیاز یک را آن حتی و پذیرد می را شناسایی تیلور کند. انتخاب مهم امر از خودش
 ضمن تیلور هرگز. را اوتقض هرگونه فاقد برابر شناسایی اما ،کند می قلمداد انسان برای

 یک پذیرش مستلزم ها انسان برابر شناسایی اتفاقا که است مدعی موضع این با مخالفت
 حقوق و معیار نپذیرفتن صورت در که است این استداللش است. شده توافق مشترک افق

  بود. خواهد فریب و معنا بی  برابر شناسایی امر مشترک،
 و ما انتخاب از مستقل های افق وجود ضرورت بحث نکرد مطرح از تیلور هدف درواقع

ا  را اصالت ایده محتوای توان می دهد نشان که است این دیگران با ما ارتباط ضرورت  عقال
 را اصالت ایده از بهتر فهم زمینه تا کننده متقاعد و کلی استدالل یک با هرچند کرد، ثابت

 به (.32 ص: ،1991 ،)تیلور آورد اهمفر  است، شده کشیده ابتذال به معاصر فرهنگ در که
 شروط ضرورت و شود بحث وارد تحلیلی -منطقی صرفا رویکردی با دارد قصد دیگر عبارتی
  نماید. اثبات را یادشده

  بندی جمع
 تعامل یک در که یابند می دست خود استقالل و فردیت به هنگامی افراد تیلور نظر از

 ،افراد اخالقی مستقل زندگی داشتن به عبارتی باشند. داشته مشارکت االذهانی بین ارتباطی
 که است معتقد تیلور (.1998 )کالهون، است اجتماع در ها آن االذهانی بین تبادالت گروی در

 خود از همیشه برای مشخص تعریف یک توانیم نمی ما و نیست ثابت خویشتن از ما فهم
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 از متأثر ما هویت نداریم. ای شده عریفت ازپیش و یافته عینیت و ثابت هویت ما دهیم. ارائه
ا  اجتماعی تعامالت و فرهنگ  را خود اخالقی استقالل باید ما و است تغییر حال در مستمرا

 اجتماعی و بودن خودپیرو از مناسبی ترکیب تواند می چارچوب این ببینیم. چارچوب این در
 .(1998 )کالهون، ها آن معیتج حافظ هم و باشد افراد فردیت حافظ هم که دهد ارائه را بودن

  کرد: ارائه شکل به این اول شکل قیاس قالب در را بیان این توان می
  است. خویشتن از ما فهم به وابسته اخالقی استقالل و خودپیروی 
  ماست. اجتماعی تعامالت به وابسته خویشتن از ما فهم 
   .ماست اجتماعی تعامالت به وابسته ما اخالقی استقالل 

  :تربیتی ظاتمالح

 تیلور دیدگاه اصلی همولف دو مبتنی بر بتوان که است چیزی هرآن تربیتی مالحظات از مراد
  از: اند عبارت مولفه دو این کرد. لحاظ تربیت در

  التزام( )اصل فراخود موازین پذیرش ضرورت -1

  تعلق( )اصل جمع به تعلق ضرورت -2

  التزام اصل به مربوط مالحظات اول( بخش

  متربی استدالل قدرت و اندیشه پرورش تقویت الف(
 ارزشمندتر و برتر های افق جهت به خود فهم یارتقا و اصالح درصدد باید فرد که شد گفته

 معیارهایش بتواند تا دهیم پرورش را متربی نظری قوه ما که است این مستلزم امر این باشد.
 تفکر را اخالقی خودگردانی همولف ترین مهم (2008) سیگل کند. ارزیابی مستمر طور به را

 حفظ ضامن برتر افق یک به نیل هدف با معیارها مداوم ارزیابی زیرا داند؛ می انتقادی
 نیل در تواند می تربیت در سقراطی رویکرد اتخاذ رو این از است. متربی اخالقی خودپیروی

 ثبات و دوام از هم تیتربی رویکرد این از حاصل تربیت باشد. مؤثر بسیار مقصود به این
 هدیه متربی به را اخالقی استقالل و تشخص نحوه یک هم و است برخوردار بیشتری

 است. انتقادی تربیت رویکرد کند، می تبادر ذهن به منظور به این که دیگری رویکرد دهد. می
 شاهدهم گاهی چراکه نباشد. مناسب منظور این برای رویکرد، این که کرد ادعا بتوان شاید اما
 که است نقد هقو و  فن پرورش گیرد، می قرار اصل آنچه نقاد، تفکر پرورش در که شود می

 بنابراین باشد. نداشته منفی( صورت )به نقد خود از غیر مشخصی جهت هیچ است ممکن
 فاقد که چرا نیست. کافی اخالقی استقالل و تشخص به نیل برای انتقادی تفکر پرورش



 1397، پائیز و زمستان 2، شماره 3سال                                               فلسفه تربیتفصلنامه دو      155

 بیشتر سرگردانی و تحیر دچار را فرد رویکرد این بر صرف تکیه بسا هچ و است ایجابی هجنب
 تری مرتفع فهم به رسیدن برای را راه متربی که باشد این باید انتقادی تفکر از هدف پس کند.

  شود. نائل برتری افق به تا بپیماید خیر امر از

  خویشتن قبال در متربی پذیری مسئولیت تقویت ب(
 این از و کند ارزش خلق به اقدام خود بتواند که نحوی به فرد مطلق آزادی که شد گفته

ا  و جعلی هویتی طریق  مطلوب عنوان هیچ به  زند، رقم خود برای فرد منحصربه و شخصی کامال
 ارزشی چارچوب و زمینه در فرد بلکه .نیست تیلور مدنظر اخالقی استقالل و اصالت اخالق

 اخالقی استقالل کسب هدف به فرزندان گذاشتن دآزا است. خالقیت به مجاز فراخودی
ا   .هاست آن آزادی مانع خود ها آن حصر و حد بی آزادی که چرا نیست، معقولی عمل اصال
 و هاست آن آزادی عین گردد، آنان اراده و نفس تضعیف موجب چه هرآن از فرزندان منع

 آزاد، قدرتمند، های املع پرورش برای لذا شود می ها آن در اختیار و اراده تقویت موجب
 بارآورد. مکلف و پذیر مسئولیت را متربی باید خود، ذهنی تلقیات بر مسلط و مستقل مختار،

 است. خویشتن قبال در مسئولیت احساس پذیری، مسئولیت اشکال ترین مهم از یکی
 تاس رویکردی از موثرتر بسیار نماید، تقویت متربی در را احساس این که تربیتی رویکردی

 را وی متربی دائمی همراهی با که باشد درصدد و باشد نداشته تربیت به نگاهی چنین که
 و کند می تقویت متربی در را وابستگی روحیه اول رویکرد برخالف دوم رویکرد نماید. تربیت
 درقبال خود وظیفه انجام در متربی سستی سبب که رود پیش چنان آن است ممکن

 وی به را مسیر است موظف مربی که دهد پرورش وی در را جا نابه توقع این و گردد خویشتن
ا  متربی اگر که درحالی دهد. نشان  خالصه یابد. می را آن خود باشد، طریق هجویند حقیقتا

 قبال در خود را مسئولیت ترین بزرگ کند احساس متربی که باشد ای گونه به باید تربیت
 بتواند که است کسی موفق مربی هستند. او معین و معد تنها دیگران، و دارد خویشتن

  ببیند. پروژه ترین بزرگ همنزل به را خود وی که برساند ای مرحله به را متربی

  اخالقی های انتخاب در خودگزینشی و خودآگاهی تقویت ج(
 التزام اصل پذیرش صورت در تنها تیلور مدنظر اخالقی استقالل ،شد گفته که طور همان

 و مستقل عملی گر استدالل باید را ارزشی های چارچوب این البته که یابد یم مفهوم و معنا
 برتر های افق سوی به سازنده ارتباطات و تعامالت در تا کند بازبینی مستمر طور به خودپیرو

 بر مستمر تسلط و التفات مستقل گر استدالل که است این مستلزم ارتقا این یابند. ارتقا
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 روی از افعالش امکان حد تا که نحوی به باشد، داشته خویش ذهنی تصورات و خویشتن
 پست های خواسته و ها گرایش یا بیرونی اقتضائات روی از نه ،پذیرد صورت آگاهی و اختیار
 تمام بر فرد که است آن واقعی آزادی است. فردی آزادی حقیقی معنای این و درونی
 که طور همان باشد. کرده انتخاب را آن شا واقعی خود و باشد داشته آگاهی و تسلط اش افعال
 ما، اعمال هم گاهی نیست؛ هماهنگ بدن طبیعت با و است کاذب ما نیاز احساس گاهی

 حقیقی معنای در که آگاهی و اختیار عنصر و نیستند مان واقعی خود خواست
 انتخاب و اختیار بر اساس نه گزینش و ماند می مغفول دارد، محوری نقش ،«خودگزینشی»

ا  بلکه آگاهانه،  و هیجانات کنترل به قادر که فردی گیرد. می صورت ناآگاهانه و جبری کامال
 اسیر درواقع فرد این نامید. آزاد فردی توان نمی نیست، اش نفس های خواست و ها هوس

 نخواهد چه هرآن و دهد انجام بخواهد چه هرآن که نیست گونه این است. خویشتن هیجانات
ا  انسان کند. ترک   .برد می لذت حاکمیت این از و دارد اش نفس بر حاکمیت آزاد واقعا

 برای معیاری و مالک انسان اگر که است این ،شود توجه آن به باید تربیت در که ای نکته
 انسان ذهن که چرا ،بندد می نقش ذهنش در معیاری و مالک ناخودآگاه نکند، انتخاب خود

 فعلی هر ،فلسفی لحاظ به تر دقیق به عبارتی است. نزیسته معیار و مالک بدون هیچگاه
 متربی اگر نداریم، آگاهی گاهی و داریم علم این به آگاهی ما گاهی .است علمی به مسبوق

 به تواند می باشد، داشته آگاهی است اش ذهنی هنهفت تصورات همان که علم این به بتواند
 شخص که شود سعی باید تربیت در کند. مدیریت را خود های انتخاب و دهد جهت ها آن

 و خودمختاری از مقبولی و معقول سطح به بتواند تا برسد ذهنی خودآگاهی این به متربی
  یابد. دست اخالقی استقالل

  تعلق اصل به مربوط مالحظات دوم( بخش

  متربی اخالقی آگاهی در مهم، دیگران   نقش به توجه الف(

 باید ،ما هویت تکوین در «مهم دیگران» بسزای نقش و انسان تعاملی ماهیت با توجه به
 هجامع یک وجود ،تیلور مبنای بنا بر  .داد اهمیت دیگران با مان فرزندان ارتباط هنحو و نوع به

 چون هم ای جامعه دانست، مؤثر بسیار افراد هشایست تربیت در توان می را گفتگومدار و آزاد
 بر مشروط است، مرسوم و طبیعی بسیار امری آن در گوناگون یآرا تضارب که یونان هجامع

 جهت در و مهم امر درباب اندیشه و فهم یارتقا منظور به جامعه این در تعقل و تفکر که آن
 و ها افق از مختلف های تلقی شناختن رسمیت به باشد. شده نهادینه زیستن سبک یارتقا
 حضور باشد. واالتر افقی انهآگاه انتخاب در انسان گشای راه تواند می ها آن بررسی و نقد
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 مؤثر استعدادهایش کشف و شکوفایی سوی به وی مسیر طی در تواند می فضا این در متربی
 های نظام در تدبر با بتواند تا باشد برخوردار کافی نظری بلوغ و رشد از که شرطی به باشد،

 آن در که یسنت و فرهنگ از فراتر نگاهی به جامعه در مطرح های خیر و موجود اخالقی
 و بپردازد اخالقی های نظام این ارزیابی و قضاوت به واال منظر این از و برسد کند، می زیست
 کنار در بردارد. خود شکوفایی راه در قدمی سبب بدین و دهد ارتقا را خود اخالقی آگاهی
 .شود توجه متربی «مهم دیگران» عنوان به هم والدین نقش به باید ،جامعه و دوستان نقش

 شرطی به ،کند ایفا جامعه و دوستان نقش به نسبت تری پررنگ بسیار نقش تواند می خانواده
 دیگر «مهم دیگران  » اهمیت از باالتر متربی نظر در خانواده اهمیت که کند رفتار ای گونه به که

 و است قائل اهمیت نظراتش و آرا و او برای خانواده که کند احساس فرزند اگر گیرد. قرار
 خواهد والدین های ارزش به نسبت بیشتری انفعال و تأثر شناسد، می رسمیت به را ها نآ

  است. اهمیت حائز نیز آموزشی مربیان نقش آموزشی فرایندهای در برآن عالوه داشت.

  شان منتخب های افق  از فرزندان فهم بازبینی و تعمیق جهت سازنده دیالوگ امکان ب(
 گسستی از ناشی هستندکه مواجه بزرگی مشکل با فرزندان تربیت برای والدین امروزه

 قدرت ارتباطی جمعی وسایل و رسانه رشد دارد. وجود فرزندانشان و ها آن بین که است
 برای را ها اولویت توانند می ها رسانه دارد. خیر امر از فرزندان تلقی و فهم بر زیادی تأثیرگذاری

 القا گونه این برعکس یا و گردانند تر ارزش با و تر مهم دفر  ذهن در را اموری و کنند تعریف فرد
ا  کرده تکیه آن به فرد که افقی که کنند  را فرد طریق ازاین و است ساختگی و ارزش بی کامال

 است ممکن که کند تعریف خود برای را جدیدی هویت خود های افق تغییر با تا کند تحریک
 هویت منفعالنه صورت به یا و کند نقد را آن نهفعاال طور به فرد یا بیفتد اتفاق حالت سه

  گردد. هویت بحران دچار یا و شود پذیرا را جدید
 رسمیت به با و دهند قرار مدنظر تربیت در را جدید شرایط و اقتضائات باید والدین
 برای را راه ،ها آن انتخاب حق به احترام و فرزندان ۀگشت انتخاب های افق هاولی شناختن

 شان منتخب های افق از فرزندان فهم بازبینی و تعمیق جهت سازنده دیالوگ یک برقراری
 بیرونی دیالوگ از هدف اگر بیرونی. هم و باشد درونی هم تواند می دیالوگ این کنند. هموار

 و شورانگیزتر بسیار ،باشد فرزند در درونی دیالوگ یک ایجاد فرزند و والدین بین
 احساس تا انسان سازد. رهنمون تر مهم افق یک سوی به را دفرزن که است تر کننده تحریک
 احساس که این محض به اما ،رفت نخواهد عطش رفع جهت آب به دنبال ،نکند تشنگی
 هیچ به اقدام ،نرسند طلب همرحل به تا فرزندان گردد. می آن جستجوی در خود کرد، تشنگی
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 آنچه از تر بخش لذت و باالتر افقی نحوی به که شوند می طالب وقتی و کرد نخواهند حرکتی
 را فهم این هزمین سازنده دیالوگی برقراری با توانند می والدین کنند. حس را اند کرده گزینش

 توجه بدون والدین که درصورتی گردانند. تر مهم افقی یافتن طالب را او تا کنند ایجاد فرزند در
 انکار و نفی به تحریمی های روش اب ابتدا همان از گشتن(، )طالب موضوع این اهمیت به

 بسیار را فرزندان و خود بین گسست نمایند، اقدام فرزندانشان منتخب های افق و ها ارزش
  کرد. خواهند دارتر ریشه و تر عمیق

  نهایی بندی جمع و گیری نتیجه
 سپس و شد توصیف باب دراین مطرح های نگرش و فردیت تطورات ابتدا پژوهش این در
 اصالت هاید تیلور شد. تبیین آن در اخالقی خودپیروی جایگاه و تیلور منظر از صالتا اخالق

 لذا باشد، داشته فراخود های ارزش به اتصاف که دانست می معقول و پذیرفتنی در صورتی را
ا  آنچه بر اساس گزینش و انتخاب  مانعی عنوان به را کنیم می تلقی باارزش و مهم خود صرفا

ا  خودفرمانی به عبارتی کرد. ذکر خودشکوفایی برای   که را محتوا هحوز  در فردی تماما
 از منحرف صورتی همنزل به کنند، می حمایت آن از جدی طور به طرف بی های لیبرالیست

 صورت هرگونه فاقد را نامحدود و مطلق اتونومی و دانست معنا هرگونه فاقد واقعی، اصالت
  دانست. مقبول و معقول

 داشت سعی لذا ،است مخالف اخالقی گرایی نسبی با بگوید که بود این لورتی تالش تمام 
 بر اساس و نماید ارائه عینی های ارزش از فهمی و اخالقی های چارچوب نفع به استداللی که
 تفکیک هم از را شیوه و محتوا هحوز  دو پایان در وی کند. ریزی پایه نو از را اصالت اخالق آن

 انسان یعنی پذیرفت. زیستن سبک و روش هحیط در تنها را پیرویخود و خودگزینی و کرد
 و کند اقدام خود با سازگار زندگی سبک تعیین به فراخود های ارزش چارچوب در باید

 پنج پایان در باشد. بهتر و تر غنی زیستی دنبال به استعدادهایش و ها ظرفیت با متناسب
  است: زیر موارد شامل که شد ارائه قتعل و التزام اصل دو مبتنی بر تربیتی همالحظ

  استدالل قوه تقویت -1
  خویشتن قبال در پذیری تکلیف حس تقویت -2
  اخالقی های انتخاب در خودگزینشی و خودآگاهی تقویت -3
  تربیت امر در خانوادگی و اجتماعی ارتباطات نقش به توجه -4
 .ها آن رفع و فرزندان و والدین بین گسست عوامل یابی ریشه -5
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  بررسی و نقد
ا  و خارجی منبع هرگونه از گیری بهره بدون دارد قصد که بود آن تیلور مدعای  با صرفا

 که دهد نشان و زند دست ایده این بازسازی و تقویم به اصالت هاید خود لوازم از استفاده
 وی نظر از هستند. خودابطال و ناکافی ،اصالت فرهنگ خودشیفته و خودمحور های شیوه

ا  و ها لیبرال خوانش که کرد اثبات منطقا تحلیلی، رویکردی با توان می  از انگاران نسبی کال
  است. درونی تضاد و تناقض دچار ،هستند ها ارزش تمام تساوی به قائل که اصالت فرهنگ
 معیار عنوان به را ماست های خواسته و امیال از فراتر یا غیر که چیزی یک وجود وی

 ما از بیرون معیارهای این با ارتباطی که آنچه هر و داند می فرض پیش امور، ارزشمندی
ا  خاستگاه و نداشته  غیرمهم و غیرارزشمند ،باشد داشته فرد منحصربه و شخصی کامال

 اما است! غیرارزشمند باشد دلخواه صرفا که چیزی است مدعی وی به عبارتی شمارد! می
 هنظری برابر در باید تیلور کم دست است. ناکافی ادعا این اثبات برای آورد می که استداللی
 یک ،داند می فرد درونی احساس و حس را ارزشمندی معیار که هیوم اخالقی گرایی احساس

ا  ایده این در برابر بتواند که کند عرضه استداللی ا  و کند مقاومت اوال  تیلور کند. نقد را آن ثانیا
ا  باید   کنند. ارزش خلق توانند نمی ام های گزینش که کرد می اثبات مشخصا

ا  اشیا از ذاتی ارزش هیوم اخالقی هنظری در  به وابسته هرچیز ارزش و شده منعزل کامال
 اهمیت محتوا از فارغ انسان گزینش و انتخاب نفس لذا ،است انسان های گزینش و امیال

 باید تیلور ت.اس کننده گزینش و مختار منظر و خواست تابع هم محتوا ارزش که چرا ،یابد می
 چنین توانست می تیلور اگر کند. ارائه اخالقی نظریه این درقبال ای کننده قانع دلیل مشخصا

 الزم شرط فراخود امر وجود که کند ادعا توانست می گاه آن ،کند عرضه ای کننده قانع دلیل
  است. اصالت هاید

 با ارتباط همان که التاص هاید هشد ادعا الزم شرط دیگر بر استدالل بر اشکاالت همین
 که آن برای ما که رساند نمی تنهایی به اصالت هاید خود است. وارد تعلق( )اصل باشد جمع

 در اصل این با ایده این بسا چه و  باشیم ملتزم تعلق اصل به باید لزوما ،باشیم خود بتوانیم
 استداللی نیازمند ،یابیم می مهم دیگران با ارتباط در را خود هویت ما که این باشد. تضاد
 از نماید. توجیه نحوی به را ها آن و کرده مقاومت نقض های مثال قبال در بتواند که است
ا  که کرد اشاره عرفا به توان می نقض های مثال  خویش خدای با خود بهتر شناخت برای اتفاقا

 اصالت هیدا برای تعلق اصل لزوم و ضرورت برای تیلور جا این که استداللی کنند. می خلوت
ا  ،آورد می  تعامل و سازیم می مهم دیگران با ارتباط در را مان اصیل خود ما که است این نهایتا
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ا  ما هویت لذا ،دارد سازنده و فعال نقش ما هویت ساخت در ایشان با  ایشان با ارتباط دائما
  .1است شدن حال در

 در سعی و برانگیز چالش ثمباح به ورود در تیلور جسارت و جرأت اوصاف این تمام با اما
 معترف خود تیلور که شود می اضافه آخر در است. توجه خور در بسیار اصالت هاید بازسازی

 وی دهد. ارایه شده یاد شروط لزوم بیان برای قوی استدالل و تحلیل است نتوانسته که است
 نایل محکمی نتایج به که کنم ادعا توانم نمی من که کند می اشاره پنجم فصل پایان در (1991)

 از تر وسیع تواند می حوزه این در عقلی استدالل قلمرو که باشم رسانده امیدوارم اما ،ام شده
  است. شده فرض اغلب که باشد چیزی آن
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