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قد آن از  ی و  چارد رور ی  دیدگاه ر ی اخالق و  اخال با ل  ی (ره) ح با با  عال 
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 چکیده  

هدف پژوهش حاضر، تحلیل مبانی اخالق و تربیـت اخالقـی در دیـدگاه    
ریچارد رورتی و نقد آن از منظر عالمه طباطبائی بـا اسـتفاده از دو روش   

تـرین   مهـم هـاي پـژوهش نشـان داد،     یافته. بودتحلیل مفهومی و انتقادي 
هاي اخالق از منظر رورتی مشتمل بر قائل نبودن به مبناي عینی و  ویژگی

حقیقی براي اخالق، جایگاه کلیدي ادبیات در اخالق، رهـایی از شـرایط   
سلطه در تولید دانش اخالقی، همبستگی اجتماعی، اخالق بدون اصول و 

یازهـاي اجتمـاعی بشـر اسـت.     پیشرفت اخالقی مبتنی بر پاسخگویی به ن
رورتی معتقد است تربیت اخالقـی امـري اختصاصـی و محلـی اسـت و      
هنجارهاي جهان شمولی وجود ندارد که بتواند راهنمـاي عمـل جهانیـان    
باشد. هم چنین تربیت اخالقی رورتـی مبتنـی بـر گفتمـان اسـت کـه بـا        

. دکـر تـوان بـه یـادگیري اخالقـی کمـک       می هاي زبانی، بازيکارگیري  به

ترین اهداف تربیت اخالقی را شامل تهذیب  مهمرورتی در نظریات خود، 
یا پاالیش، خودسازي و عاملیت انسان، عدم تمایز میان امر واقع و ارزش 

کنـد. بـا در نظـر     مـی  در تربیت اخالقی و همگرایی و ادراك متقابل ذکـر 
 تـوان  مـی  هایی هسـتیم کـه   ضعفتربیت اخالقی رورتی، ما شاهد داشتن 

را بر مبناي دیدگاه عالمه طباطبایی در تربیت اخالقـی مـورد نقـد و    ها  آن
انکار متافیزیک حضـور و نفـی بازنمـایی در    به از جمله بررسی قرار داد. 

توجه بـه   تربیت اخالقی رورتی، ماهیت اقتضایی بودن و نسبیت محوري،
گرایانه در تربیت اخالقی رورتی، تکثرگرایی و  عقلاحساس و نفی قواعد 

رویکرد رادیکالی غیـر اقتـدارگرا اشـاره     رورتی و ۀنظریتنوع محوري در 
 . دکر

 عالمه طباطبایی، ریچارد رورتی، تربیت اخالقی، نقد :ها کلید واژه
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 مقدمه 

ی آن را گروهـ  .دارند نظر  اختالفماهیت تعلیم و تربیت  ةدرباراندیشمندان و فیلسوفان تربیتی 
مسلم و قطعی خواهد بود  زیچ  کاما در این میان ی ،دانند یمفن، بعضی هنر و بعضی آن را علم 

تربیت از هر حیث که باشد با موضوعی بنام انسـان سـروکار دارد و    و آن اینکه ماهیت تعلیم و
وسـیعی چـون تربیـت    و در ابعاد  فرد انسان اعمال شود ةدرباروتربیت   قرار است که این تعلیم

ــه     ــاالتر از هم ــاعی و ب ــاطفی، اجتم ــی، ع ــمانی، عقالن ــه جس ــی   ب ــت اخالق ــی تربی منته
روانی، اجتماعی هاي  آسیب) اخالق و تربیت اخالقی، شاهراه پیشگیري از 1391جاللوند،( شود

جوامـع  هاي  ناهنجاريمبارزه با مفاسد و  ۀوسیلتمامی اصالحات اجتماعی و  ۀریشو هم چنین 
بزرگ و دیرپاي بشـري  هاي  آرماندر جامعه از جمله مندي  اخالقه همین دلیل ارتقاي است. ب
تاریخ مورد توجه مکاتب گوناگون بشـري و الهـی بـوده اسـت و فیلسـوفان تربیتـی        یطو در 
انـد   بـاز نایسـتاده   هاي تربیتی بر مبناي آن کار اخالق و روش گاه از تکاپو براي فهم ساز و هیچ

کـه   ،از جمله فیلسوفان تربیتی نوعملگراست ،ریچارد رورتی ؛)12: 1392، ان(وجدانی و همکار
. ایشان در مواضـع  دانند میاخالق و تعلیم و تربیت  ةحوزپست مدرن در  یفیلسوف رابرخی او 

آورد و  مـی  تصادفی بودن و اقتضایی بودن اخالق سخن به میان ، اخالقی خود از ماهیت اتفاقی
و نیازهاي طبیعی انسان ها  آن را عبارت از نوعی تمایز تاریخی میان خواسته ، در تعریف اخالق
از نظـر رورتـی،    .)1979داند (رورتی، می ورزي عقلو دور اندیشی از تعقل و  با حزم و احتیاط

هاي اخالقی، برآمده از ضـروریات زنـدگی اسـت و در واقـع تعـادل و       فضیلتو ها  شایستگی
و نبایدهاي ها  هاي نفسانی و از سوي دیگر باید خواستهین غرایز و توازنی است که از یک سو ب
عملگرایانه آن را  ۀجنبآشکارا  ، د. چنین برداشتی از اخالقشو می زندگی و حیات بشري برقرار

دهد که در آن اخالقیات امري نوظهور و ناشی از الزامات و فشارهاي طبیعـی زنـدگی    می نشان
بایدها و نبایدهایی که از جهان بیـرون و دور از دسـترس تجـارب    شود، نه الزامات و  می تلقی
نظـر بـه اینکـه تربیـت اخالقـی از جملـه        .)1391(رهنمـا،  باشـد بر آن تحمیـل شـده   ها  انسان
از فیلسـوفان تربیتـی    ،هاي تربیتی مهم در نگرش اسالمی است. عالمـه طباطبـایی (ره)   ساحت

و بـه   کـرده رزشمندي را در ایـن زمینـه عرضـه    هاي ا دیدگاهمتقدم و مفسر بزرگ قرآن کریم، 
شـهید مطهـري بـیش از    ۀ و بنا به گفتـ  داشته است توجه وافريمسئله اخالق و تربیت اخالقی 

). عالمـه  190: 1363 ، (مطهـري  اسـت همه در میان حکماي مسلمان در این بـاره بحـث کـرده    
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 »روش رئالیسـم  و اصول فلسفه «و کتاب» المیزانتفسیر  «طباطبایی در دو اثر مهم خویش یعنی

نکـات و اشـارات    ، اند و در دیگر آثار خویش آوردهتأمالت قابل توجهی را فراهم  ، در این باب
 اند . داشتهمفیدي را عرضه 

همسـو  است که بـا ایـن پـژوهش     انجام شدههایی نیز  پژوهش ، حاضر ۀمطالعدر ارتباط با 
ـ  خود به تبیین دکتري رسالۀ) در 1385صالحی ( از جمله هستند  شـهید  منظـر  از اخـالق  ۀنظری

و نشـان داده   اقـدام کـرده  اخالقـی   تربیت درها  آنهاي  داللت نقد و رورتی ریچارد و مطهري
 درون در خداونـد  کـه  برخوردارنـد  تیهـوی  ازها  انسان مطهري، شهید دیدگاه طبق بر که است

 نـوعی  اخـالق،  مفهـوم  در و اسـت  بشـري  روح داراي انسان و است دمیده خود روح ازها  آن

 ةکننـد  تبیـین  بیشتر که دارد بر در هایی داللت اخالقی تربیت در دیدگاه این دارد. وجود قداست
 خـالف  بـر  اسـت، امـا رورتـی    اسالمی درسیهاي  برنامه وها  هدف با اسالمی تربیت و اخالق

 او نظـر  از و اسـت  متـافیزیکی  و دینـی  بنیـاد  فاقـد  اخـالق  مطهري معتقـد اسـت   شهید ۀنظری

 اینکه عالوه به ، ها آن اخالقی وجدان در نه دارد،ها  انسان درونی احساسات در ریشه اخالقیات

 هـدایت  راها  انسان ما اخالقی اعمال فرا طبیعی، و دینی دستورات از نوعی هیچ رورتی نظر به

تربیت اخالقی از منظر پسـت  «) با عنوان 1391ماست. رهنما ( خود ۀساختها  آن بلکه ،کند نمی
در هـا   نشان داد که بـا وجـود تفـاوت    »هاي اخالقی ریچارد رورتی اندیشهمدرنیسم با تأکید بر 
 ةنگـر  ةدهنـد  نشانبه اخالق و تربیت اخالقی، دیدگاه رورتی تا حدودي ها  نگرش پست مدرن

بر  تأکیدگرایی و گرایی، تکثر ضدسلطهنابنیادگرایی، هاي  و ویژگی است اخالقی پست مدرنیسم
همبستگی اجتماعی به جاي عینیت و مطلق باوري از نکات مهم این نگره در اخـالق اسـت و   

گونـاگون شـاگردان، شناسـایی    هـاي   گرایانه، پذیرش و احترام بـه تفـاوت   کلاتخاذ رویکردي 
توانـد در پـرورش    مـی  و بنیادهاي نوینی براي زندگی و توجـه بـه عنصـر دگرخـواهی    ها  بنیان
 قــی شــاگردان و معلمــان و مربیــان در تربیــت آموزشــگاهی مفیــد باشــد. ویســی        اخال

 تربیـت  هـاي  دیـدگاه  تطبیقـی  کارشناسی ارشد خود به تحلیـل  ۀنام پایان) در 1392آبادي( چراغ

 ۀفلسـف  از همـواره  رورتـی  و نشان داد به دلیل اینکه اقدام کردرورتی  ریچارد و کانت اخالقی
 تشـابه  اسـت،  مخـالف  آن با بنیان از و است کشیده چالش به را آن و کرده انتقاد کانت اخالق

 اخالقـی  تربیت اینکه جمله از مهمی و اساسیهاي  تفاوت اما شود، نمی دیدهها  آن میان خاصی

 ناخوشایند یا خوشایند و است عقالنی ۀوظیف به کردن عمل مهم آن در که گراست وظیفه کانت
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 هـدفش  کـه  گراسـت  نتیجـه  رورتـی  اخالقـی  تربیت ندارد. اما اهمیتی چندان عمل ۀنتیج بودن

 .اسـت  خود گرایی نسبیت عنصر حفظ به توجه با بیشتر همبستگی براي تالش و عینیت کاهش

 فراوان تأکید اخالقی تربیت مبناي و مرجع ۀمنزل به عقل بودن مطلق بر و است گرا اصول کانت

 فاقـد  او نظر مورد اخالقی تربیت حقیقت در و است عقل اقتدارگرایی مخالف رورتی دارد، اما

 صـرفاً  و گـرا  خـرد  و بـاور  عقـل  کانت، اخالقی تربیت رویکرد .است جهانی و ثابت بنیادهاي

 بـر  بیشـتر  و او بـوده  اشـتباه  عقل بر زیاد تأکید ، رورتی زعم به اما ،است عقل ۀپشتوان متکی به

 سـعادت  و اخالقی تربیت«) با عنوان 1393پژوهش امینی و آهنچیان ( .کند می تأکید احساسات

 هاي دیدگاه مقایسۀ و تحلیل ضمن »)رورتی الك، فارابی، دیدگاه مقابلۀ( ایران آموزشی نظام در

ـ  سـند  در تربیـت  مبانی باها  آن آراي سازگاري میزان اخالقی، تربیت دربارة الك و فارابی  یملّ
 مقابـل  در رورتـی »دهنـدة  نجـات  حقیقت« مفهوم به سپس ؛کردند بررسی را پرورش و آموزش

 میان که رسیدند نتیجه این به نهایت در و دهکر توجه اخالقی تربیت دربارة الك و فارابی آراي

 و آمـوزش  نظـام  هـاي  هدف نیز و الك و فارابی دیدگاه با رورتی» دهندة نجات حقیقت« مفهوم
 همـان  کـه  کنـد  یانکـار مـ   را انسان رستگاري رورتی زیرا ،ندارد وجود انطباقی کشور پرورش

رسـیدن بـه    درگرونظر به اینکه انسان شدن آدمی  .است دهنده نجات حقیقت یا واقعی سعادت
ریچارد رورتی  جمله از مشهوراندیشمندان تربیتی  ،قلمرو اخالق و بازشناسی نیک از بد است

اخـالق و   ۀزمینـ توجـه در   شـایان  ۀنکتـ اما  ،اند هکرد توجهمهم  ۀمسئلو عالمه طباطبایی به این 
ماهیـت امـور اخالقـی و     بـارة یا فیلسـوفی در  تفکّرتربیت اخالقی آن است که طرز تلقی هر م

بررسـی  همچنـین   ؛اي در پرورش اخالقی به دنبـال دارد  هاي ویژه گیري آن، نتیجههاي  خاستگاه
هاي تربیت اخالقی  اندیشهارتباط با نقد دهد تاکنون در  می نشان انجام شدههاي  پژوهش ۀپیشین

 دارد ضـرورت  همـین رو  از ،اسـت  انجام نشده اي مطالعه رورتی از منظر عالمه طباطبایی (ره)

عالمه طباطبایی یکی ۀ چون اندیش ،دشو نقد و بررسی از نگرش اسالمی اوهاي اخالقی  دیدگاه
تواند راهگشاي کسانی  می ایشان دینی در کشور ماست و بررسی نظریات ۀاندیشاز منابع اصلی 

. بـر ایـن    بردارنـد گسترش و تکامل اخالق و تربیت اخالقی گـام   ۀزمینخواهند در  می باشد که
 بررسـی اخالق و تربیت اخالقی  مبانی ۀابتدا دیدگاه رورتی در زمین بوداساس، هدف اصلی آن 

 قرارگرفتـه و امعان نظر  موردگفتگومنظر رورتی به چه نحو  ازله أمساین مشخص شود شود تا 

بر مبناي نظریات اندیشمند  ،نقدهاي وارده بر دیدگاه تربیت اخالقی رورتیدربارة سپس  ،است
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 .شودو بررسی  بحثتربیتی مسلمان عالمه طباطبایی (ره) 

 :از بودند عبارت پژوهش يها سؤال

 مبانی اخالق و تربیت اخالقی در دیدگاه رورتی چیست؟ -1

توان بر دیدگاه رورتی ذکـر   می یت اخالقی عالمه طباطبایی، چه نقدهایی رابر مبناي ترب -2
 کرد؟ 

 روش  

از آنجایی که هر یک از  ،باید به دو پرسش اصلی پاسخ داده شود ، براي نیل به اهداف پژوهش
و براي نائل شـدن بـه پاسـخ هـر      کند را بررسی می هاي پژوهش جنبهاي از  جنبهها  این پرسش
کار گرفـت از   به ، باید روشی متناسب با اقتضائات هر پرسش و پاسخ احتمالی آن ، ها کدام از آن

.  شـد این رو روش تحلیل مفهومی و انتقادي متناسب با دو پرسش پژوهشـی معرفـی خواهنـد    

براي پاسخگویی به پرسش نخست پژوهش(مبانی اخالق و تربیت اخالقی در دیـدگاه رورتـی   
ایـن روش بـر فـراهم آوردن     شـد، ی (مفهوم پردازي) استفاده روش تحلیل مفهوم از چیست؟)

هاي آن بـا سـایر مفـاهیم     ارتباطتوضیح دقیق  ۀتبیین صحیح و روشن از معناي مفاهیم به واسط
دوم  سـؤال در پاسخ بـه   .)1388ناظر است و تالشی در جهت فهم مفاهیم است(کومبز و دنیلز،

توان بـر دیـدگاه رورتـی     می یی، چه نقدهایی راپژوهش (بر مبناي تربیت اخالقی عالمه طباطبا
توان نقاط ضعف و قوت  می چون از طریق این روش، ؛ذکر کرد؟) از روش انتقادي استفاده شد

 .دکرهاي داده شده مشخص  یک دیدگاه را با توجه به مالك

در ، در نیویـورك  1931اکتبـر   4رورتــى در    کـى   مــک ریچـارد : رورتی ریچارد فکري مبانی
 ۀفلسـف تـرین دانشـمندان    رورتـی از مهـم   استالینیسم متولـد شـد.   ضدطلب و  اصالحاي  خانواده

اي در  تـازه ترین فیلسوف آمریکایی اسـت. او نظـرات    بزرگ ، برخی ةعقیدتحلیلی معاصر و به 
گرایانـه اش پسـامدرن    نسـبی هر چند برخی او را به دلیـل عقایـد    ،پراگماتیسم ارائه کرده است

پنداشـت (معنـوي    مـی  معنـا  بـی پـذیرفت و آن را اساسـاً    نمیاما او چنین عنوانی را  ،اند دانسته
کـالج    در  1961  تـا  1958از  در دانشگاه ییـل،  1956  تا  1954از سال ) رورتی 122: 1389پور،

در دانـشگاه ویرجــینا مشـغول    1982و از سال  پرینستن،  دانشگاه  در 1982تا  1961از  ولزلى،
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 .کـرد   تــدریس   هاى مختلـف  دانشگاه  در  او در مقام استاد مدعو ، این  عالوه بر ،بودبه تدریس 

ــان ــرح مختصــرى  چن ــى در ش ــه رورت ــدگى  از  ک ــام زن ــا ن ــده«اش ب ــاى  تروتســکى و ارکی ه
»وحشى

شـروع شـد کـه در      هایى کتاب  بـا خـواندن او غیررسمىآموزش ابتدایى و  نویسد، مى1
 »تاریخ انقالب روسـیه«  کتاب  ویژه دو یافته بود، به  کتابخانۀ والدینش

2
»ادبـیات و انــقالب «و 

3
 

کمیسـیون تحقیـق دیـویى دربـارة محاکمـات      «لئون تروتسکى و همچنین دو جلـد کتـاب     اثر
»مسکو

4
  چـون   سرشناسـى   هـاى  ـا ســوسیالیست اش ب و همچنین رابطۀ خـانواده  ها کتاب  این -

سـتمدیده و مــبارزه بــراى      مـردم   بـار  را با وضعیت اسـف   رورتى ، جان فرانک و کارلوترسکا
دانشگاه شیکاگو شد و   وارد ، در پانزده سالگى1946رورتى در سال  .عدالت اجتماعى آشنا کرد

سپس مجذوب فلسفۀ ذهن  ،خـذ کردا  دانـشگاه  همان  را از  خود  لیسانس مدرك لیسانس و فوق
  و مـدرك  مقطع دکترى بـه دانـشگاه ییـل رفـت،    در  تحصیل  ۀادامو فلسفۀ تحلیلى شد و براى 

ـ « او در مــقالۀ  از این دانـشگاه گرفـت.  1956  سـال  در  را  خود  دکتراى جسـم، -ذهــن  تهوی 

»خصوصــى و مقــوالت ةحــوز
5
6شــناختى چــرخش زبـــان )،1965( 

در دفـــاع از « و )1967( 
»انگارانـه  ماتریالیسم حذف

7
و بسـط و   کـرد گـرا را مطـرح    نظریـۀ ماتریالیسـم حـذف    ) 1970( 

کـه بـا نگـارش رســالۀ      ،ات تحلیلـى ر رورتى در این آثار تـعهد خــود بـه سـنّ    گسترش داد.
»مفهوم عاملیت بـالقوه«اش دکترى

8
از  اًاو نــهایت  کنـد.  تشریح و تعـدیل مــى    ،بود  شـروع شده 

 پدیدارشناسى روح ۀمطالعرورتى پس از  .گردان شد تحلیلى نیز روى ۀفلسف
9

هگل دریافت کـه  
از یـک   توان، بـه مــدد عقـل،   مـى  راها  آن متضاد اًپایان فـالسفه و اصـول نخستین غالب نزاع بى

بـه قالـب یـک بافـت مفهـومى از      « کـه  کردوقفه به گفتگویى مـبدل   بى بحث و جـدل ظـاهراً
بـا مطالعـۀ آثــار هــایدگر       رورتـى   این درك درخواهد آمد.»تر و عادالنه  بهتر ، اى آزادتر جامعه
بـار دیگـر بـا آثـار   اش در دانـشگاه پرینستن یک هاى تـدریس سال  یطرورتى در  .تر شد پخته

                                                                                                                                        

1. Trotsky and the Wild Orchids 

2. History of the Russian Revolution 

3. Literature and Revolution 

4. Dewey Commission of Inquiry into Moscow  

5. Mind-body Identity, Privacy and Categories 

6. The Linguistic Turn 

7. In Defense of Eliminative Materialism 

8. The Concept of Potentiality 

9. Phenomenology of the Spirit 
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 انـس و  کنار گذاشـته بـود،    راها  آن به مکتب افالطونى  اش دلمـشغولى  که به دلیل جان دیویى،

اش بـا آراى ویلفرد سـالرز و   در کنار آشـنایى روى آوردن مجدد او به آثار دیویى، الفت یافت.
را مــصروف مطالعـه و بسـط فــلسفۀ       خـود  رورتى را بر آن داشـت تـا هـم دبلیو.وى.کواین،

یعنـى   ،1970در سـال   »فلسـفه و آینـۀ طبیعـت   «انتشار اولین کتابش .آمـریکایى عملگرایى کند
  کـاملش از   جـدایى   نقطـۀ  اًعلنـ  آمـریکا انـتخاب شـد، ۀفلسفسالى که به ریاست انجمن  همان

هـاى اساسـى    او در این کتـاب بــه فــرض   دکارتـى بـود. 1یگرایى افالطونى و مـبناگرای ذات
رورتـى در اواخـر عمـر     .تاخـت -شناخت و فلسـفه  ذهن،  یعنى مفاهیم -شناسى مدرن معرفت

فه مطرح ساخت که در آن قرائت خاصى از نظریۀ تـکاملى داروین را بــا  مفهومى از فواید فلس
کشـور شـدن   «همچـون    آثـارى   در  این مفهوم بیشـتر  کرده بود.  تلفیق  دیویى  اصول دموکراتیک

»کشورمان
2
3جلد سـوم  مقاالت فلسفى، حقیقت و پیشرفت: )1998( 

و فلسـفه و امیـد    )1998( 
) رورتی با آنکه در 84-85: 1392امیري، ۀترجم(گریپ،  تاس  بسط داده شده )1999اجتماعى(

اعتنا به نیازهاي گوناگون زندگانی و در بند  بیتحلیلی آموزش دید، آن را محدود،  ۀفلسفت سنّ
مدرسی و دانشگاهی یافت. او از این رو از سویی به فیلسـوفانی چـون دیـوئی    هاي  بینی باریک

چون نیچه، هایـدگر و سـارتر. او کوشـید تـا دسـت       روي آورد و از سویی دیگر به فیلسوفانی
هـاي    هآوردهاي فیلسوفانی چون کوآین، سالرز، توماس کوهن و دیویدسون را در جهت اندیش

کار گیرد و گسترش دهد. از ایـن روسـت کـه در     بهکسانی چون دیوئی، ویتگنشتاین و هایدگر 
پست مدرن بـه هـم   هاي  و نیز اندیشهتحلیلی، پراگماتیسم  ۀفلسفگوناگونی از هاي  کار او جنبه

 ).397: 1390شوند (نقیب زاده، می بر نهاده

 ها    هیافت

 چیست؟ رورتی اخالقی در دیدگاه تربیت و اخالق اول پژوهش: مبانی سؤالپاسخ به 

اخـالق و تعلـیم و    ةحوزدر که پست مدرن  یرورتی فیلسوف :رورتی دگاهیاخالق در د یمبان
تبیین مواضع تربیت اخالقـی رورتـی، ابتـدا بـه مواضـع اخالقـی        براي و است معروفتربیت 

 . شود میسپس تربیت اخالقی ایشان بررسی  و رورتی اشاره

                                                                                                                                        

1. Foundationalism 

2. Achieving Our Country 

3. Truth and Progress: Philosophical Papers III 
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 قائل نبودن به مبناي عینی و حقیقی براي اخالق-1

 ، مورد قبول قرار گرفته ، تیهاي سنّ دیدگاهرا که در ها  رورتی، نائل شدن به شناخت عینی پدیده
اي عمیـق و اساسـی دارد کـه در سـاختار و      ریشـه  ، ایـن امتنـاع   ، . بـه نظـر وي   داند می ناممکن

) همچنـین  57: 1386کنیم (باقري، می خصایص زبانی است که ما در امر شناخت، آن را استفاده
 نظـر  از. گرفـت  نظر در اخالق براي توان نمیثابتی  هاي پایه و ها بنیان رورتی،دیدگاه بر اساس 

بلکـه   ،باشـند  نوشـته  جـایی  در اخالقی منشور صورت به که نیستند عینی اموري اخالقیات او،
اموري اتفاقی هسـتند کـه از اقتضـائات و الزامـات زنـدگی بشـري و وضـعیات کلـی انسـانی          

با نظر به این ویژگی اخالقی است که ریچارد رورتـی از ماهیـت اتفـاقی،     .گیرند می سرچشمه
) بـه  121-122: 1391، (رهنمـا  آورد مـی  تصادفی بودن و اقتضایی بودن اخالق سخن بـه میـان  

و بـراي  ده کـر فیلسوفان تعلیم و تربیت که ذاتاً بنیادگرا هسـتند، انتقـاد    ازهمین سبب است که 
) بـر ایـن مبنـا، رورتـی در     1381ی ارزشی قائل نیست (آهنچیان، فلسفه به منزله تأمالت فلسف

نظریات اخالقی خود از عینیت دست برداشته و زبان و همبسـتگی اجتمـاعی را جـایگزین آن    
 کرده است. 

 اخالق در اتیادب يدیکل گاهیجا -2

 نابـاکوف،  مثل معروف نویسان رمان و ادبی نویسندگان از همبستگی و بازي پیشامد، در رورتی

 نباید کنیم، ظلم نباید که این مثالً است اخالقی هاي پیام حاوي که آورد می هایی قول نقل اورول

 دیگـر.  ينبایـدها  بسیاري و کنیم تحقیر را دیگر مردم نباید باشیم، اعتنا بی دیگران رنج و درد به

(جانسـون بینیم مـی  را رورتی اندیشۀ در ادبیات مهم جایگاه که اینجاست
1

رورتـی  ). 13: 2004، 
 از بیش ادبیات(شعر و رمان) را نقش گوید می سخن همبستگی مخصوصاً و عدالت از وقتی که

در  ادبیـات  شـود کـه   مـی  مشـاهده  رورتـی  هاي نوشته همچنین در ،کند می گوشزد فلسفه نقش
 روشـی اسـت   و کند می دعوت اندیشیدن به را ما رمان رورتی، نظر از است. همبستگی خدمت

) یـک اثـر یـا حتـی     1385از نظر رورتی () 3: 1389اخالقی (اصغري، اعمال به ما تشویق براي
عـالی و فـاخر باشـد کـه      ۀنمونتواند در حد یک  می ادبی و داستانیۀ شعري خصوصی و نوشت

حاکی از تجلیات و حیات اخالقی انسانی باشد چنانکه رورتی گفته است پیروزي نهـایی شـعر   
                                                                                                                                        
1

 . Johnson  



     … و تحلیل مبانی اخالق و تربیت اخالقی در دیدگاه ریچارد رورتی 

 

 

153

.  اسـت پیروزي نهایی استعاره خودآفرینی در برابر استعاره کشـف   ۀفلسفبا در نبرد دیرین خود 

توان بدان امیدوار بود. در فرهنگی که شـعرا   می به نظر او تنها این نوع قدرت و سلطه است که
تعریف آزادي در به رسـمیت شـناختن پیشـامد و نـه الـزام       ،شوند می در برابر فیلسوفان پیروز

اي  شبکهضرورت است. آنچه هست همانا بافتی از مناسبات است که تاروپودش دوباره باید در 
اخـالق و   ، ) در ایـن دیـدگاه  97: 1385از روابط انسانی در گـذر زمـان تنیـده شـود (رورتـی،      

هاي علوم انسـانی   شاخههنر و سایر  ، ادبیاتهاي اخالقی پیوندي نزدیک با عرف و قصه،  گزینه
را پراهمیت یا اجبـاري  ها  پذیري است که برخی گزینه فرهنگفرایند  ، . بر اساس این اعتقاد دارد

 )1387(تقوي، دکن  می اعتبار بیو برخی دیگر را سخیف و 

 رهایی از شرایط سلطه در تولید دانش اخالقی -3

و معتقد است دهد  میتی را در دسته باور عمومی قرار زیک سنّرورتی بسیاري از فیلسوفان متافی
: 1992(رورتـی،  انـد   داشتههم با ادعاي واژگان نهایی و کلیت، ویژگی باور عمومی را  ها آنکه 

دهد. از نظر او روشـنفکران   می تري رورتی به نقش روشنفکران در تولید دانش اهمیت کم) 74
چرا که در تولیـد دانـش    ، بیشتري در تولید دانش ندارند سهمها  نسبت به سایر طبقات و گروه

طبقات و اعضاي جامعه نقش یکسانی دارند. رهـایی   ۀهم ، هاي انسانی ارزشاخالقی و پیشبرد 
از شرایط سلطه همانند رهایی از وضعیت بنیادگرایی در گفتگو و مذاکره است. گفتگـو بـه مـا    

دیگر را درك کنیم و از طریق مـذاکره و گفتگـوي   نیازها و شرایط یک ، کند تا موقعیت می کمک
 آگـاه هـا   هاي خود، بـر سـایر افـراد و گـروه     ارزشو ها  هریک از ما، از تأثیرات خاص نگرش

 ).1391(رهنما، شویم می

 همبستگی اجتماعی-4

اي  نظریـه توان بـه   نمیمفهوم حقیقت را باید به کلی رها کرد؛ زیرا که رورتی بر این باور است 
و ده کـر پذیري معنا  توجیهحقیقت دست یافت. رورتی حقیقت داشتن یا صادق بودن را  ةدربار

( امینـی مشـهدي و    کـه انسـان بـدان تعلـق دارد     دانـد  مبتنی می آن را بر همبستگی با اجتماعی
ورزد و بارهـا   می تأکیدرورتی، بر همبستگی اجتماعی و توجه به دیگران ). 74: 1393، آهنچیان

استثمار، تجاوز و  رکوبگر سخن گفته و همچنین اموري همچون دست ورزي،بر علیه قدرت س
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تـر را مـذمت کـرده     ضـعیف و افراد ها  و طبقاتی از جامعه بر علیه گروهها  آسیب رساندن گروه
عمـومی  ة کنـد. در حـوز   می عمومی اخالقی تفکیک ةخصوصی را از حوز ةحوزاست. رورتی 

گرفتن اصل(عدالت)و منصفانه رفتار کردن با دیگران امري توجه به دیدگاه سایر افراد و در نظر 
خصوصی که عمدتاً با طنـز و گفتـار شـاعرانه سـر و کـار      ة در حالی که در حوز اساسی است،

یابد، لیکن  می حضور دیگري کاهش ۀمالحظاي است که در آن توجه به دیگران و  عرصه ، دارد
ة سـان حـوز   بـدین آفرینی) بیشتري را در این حـوزه شـاهد هسـتیم.    -اصالت، نوآوري و (خود

آفرینی) سروکار دارد. -خصوصی با (خودة عمومی اخالقیات به نظر رورتی با (عدالت) و حوز
: شـود  یمـ  تیـ و ترب میمنجر به دو مرحله از تعلـ  ، یخصوصو در نظر گرفتن دو حوزة عمومی 

رورتی این نظر را مطرح کرده اسـت کـه تربیـت در دوران پـیش از       2شیو پاال 1يریپذ فرهنگ
 ایـن  در کـه  معنا این به. است پذیري فرهنگ و شدن اجتماعیطور عمده معطوف به  بهدانشگاه، 

 و اجتمـاعی  اخالقـی،  ارزشی، هاي گرایش و ها یدگاهباید کودکان و نوجوانان در اخذ د ، دوران
 در آنچـه  ۀهم ارزیابی و نقد بر تربیت و تعلیم اساس دانشگاهی، دوران در اما ،بکوشند دانشی

 )1999 ،ی(رورتدارد قرار شده کسب دانشگاه از پیش دوران

بـه حـداکثر رسـاندن     ،توان شک کرد نمیبه نظر رورتی با آنکه در فضیلت اخالقی عدالت 
بـه خـودي    معیارهاي اجتماعیآفرینی و حفظ اصالت در زندگی شخصی با نظر به -خود ۀجنب

شود. رورتی متأثر از نیچه، اساس یـک رابطـه    نمیخود فضیلت یا شایستگی اخالقی محسوب 
داند. به نحـوي کـه از دیـدگاه او،     می فردي بر فرد دیگرة اجتماعی را بر قدرت و اعمال سیطر

ابتدایی یا ناقص نیست، بلکه به ذات زنـدگی تعلـق    ، اي فاسد جامعهکشی وضعیت خاص  بهره
آفرینـی اسـت خبـري از    -دارد؛ در صورتی که در عالم خصوصی که جایگاه اسـتقالل و خـود  

پـردازي و   طنـز کشی و ظلم و تعدي به دیگري نیست و این خود دلیل استقبال رورتـی از   بهره
-واژگـان مربـوط بـه خـود     ورزي به عنوان یک روش اخالقی و تربیتی است. از نظـر او  طعن

قابل تعادل و بحث و گفتگو با دیگران نیست، بلکـه مسـتلزم نادیـده     ،آفرینی همچون استقالل
عمومی (همانند عـدالت)، نـاظر بـه    ۀ در حالی که واژگان مربوط به عرص ؛گرفتن دیگران است

ث و گفتگـو  نهادهاي اجتماعی، باعث به راه انداختن بحهاي  روابط با دیگران است و در حیطه

                                                                                                                                        

1. Acculturation 

2. Edification  
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میان این دو عرصـه کـه بـا دو     ۀرابط) به نظر رورتی 61-62: 1386شود (باقري،  می با دیگران
ناپـذیر اسـت، بـدین     تفاهمناپذیر و  قیاساي  رابطهشود،  می سخن گفتهها  آن واژگان متفاوت از

و رود . بـه نظـر ا   مـی  همبسـتگی بـه شـمار   هاي  گونه حس همدردي از دیدگاه رورتی از بنیاد
همبستگی یافتنی و کشف شدنی نیست، بلکه آفریدنی است، همبستگی با افزایش حساسیت ما 

. من بر آنم که چیزي بـه نـام پیشـرفت    یدآ می به رنج و سرکوب و تحقیر شدگی دیگران پدید
شود که همانا افزون شدن همبستگی انسانی است. این پیشرفت همانـا دسـت    می اخالقی یافت

ـ  از مـا   ، اي دارنـد  گسـترده هـاي   کـه بـا مـا تفـاوت     ایی اسـت کـه مردمـی را   یافتن به این توان
 )424:1386زاده، نقیب( بشماریم

 اخالق بدون اصول -5

 . شـد  چـاپ  1999 سال در که است »اجتماعی امید و فلسفه «رورتی، هاي کتاب آخرین از یکی

بخـش   در رورتـی  اوسـت.  آثار دیگر از تر روشن بسیار کتاب این در رورتی فلسفۀ اخالقی پیام
 و عقـل  بـین  کـانتی  تمایزهاي آن در و کند می صحبت »اخالق بدون اصول «دوم این کتاب از 

 داند می احساس را اخالق مبناي و پایه هیوم همانند و کند می رد را پسینی و پیشینی یا احساس

 است این باور بر او  .است اخالق در گرایانه عقل کلی قواعد و عقل حکومت منتقد شدت به و

: 1384دانـد(رورتی،  مـی  نهفتـه  را کلـی  اي قاعده اخالقی، شهود هرگونه پسِ در تیسنّ که اخالق

 تا حدودي و کند می نقد ، است روشنگري دورة میراث بیشتر که را کلی قواعد این ). رورتی129

 دارد. اخالق به هیومی نگاهی

 اجتماعی بشرپیشرفت اخالقی مبتنی بر پاسخگویی به نیازهاي  -6

اسـت.   پیشـرفت اخالقـی   شـود،  مـی  مطـرح  کتاب فلسفه و امید اجتماعی در که مهمی موضوع
 اخالقـی  افزایش عقالنیـت  در نه را جامعه در اخالقی پیشرفت مدرن، دیدگاه خالف بر رورتی،

 و مردم از بیشتري بیشتر و مجموعه نیازهاي به پاسخگویی توان وها  حساسیت افزایش در بلکه
 مقایسـه  ) رورتی پیشـرفت اخالقـی را بـا پیشـرفت علمـی     135: 1384داند (رورتی، می هاچیز

 بـه  در پاسـخگویی  مـا  توانـایی  افزایش معناي به علمی پیشرفت که چنان هم گوید می و کند می

 در -ظـاهري واقعیـت   نمودهـاي  پـسِ  در شـده  پنهـان  حقیقت کشف نه و است مردم نیازهاي
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 بـه  )136شرط نیسـت(همان:   و قید بی اخالقی تکالیف دادن توضیح ما وظیفۀ اخالقی پیشرفت

 گویـد  مـی  رورتـی . نیسـتیم  حقیقـی  و عمیـق  چیـزي  کشـف  دنبـال  اخـالق  در دیگـر،  سـخن 

 و زرق پر و رنگارنگ بسیار بزرگ، لحاف دوختن شبیه بیشتر را اخالقی پیشرفتها  پراگماتیست
بـه عبـارتی    ؛)141و عمیـق (همـان:   صادق چیزي به آشکارتر نگرشی به رسیدن تا دانند می برق

 بر که رهایی یابد کانتی گراي تکلیفاخالق  شر از خود پراگماتیستی نگرش با خواهد می رورتی

 است. مبتنی مطلق و عقالنی کلی قواعد و اصول

 

 

 

 

 

 مبانی اخالق در دیدگاه رورتی :1نمودار

 تربیت اخالقی و اهداف آن از منظر ریچارد رورتی

 ةدربـار توان نکات بیشـتري را   می کسی است که از آثار او» رورتی« ، ها میان پست مدرنیستاز 
تربیـت اخالقـی فاقـد     ، ). از نظـر رورتـی  63: 1379 ، دسـت آورد (سـجادي   بـه تربیت اخالقی 

 در را آن ریشـۀ  ، اخـالق  شـدة  تثبیـت  و خارجی مبانی رد ایشان با.  استهاي ثابت و عام  بنیان

1عواطف
2هاي انگیزشو  

 و اوضاع شرایط، تبع به واقع، درها  . ارزش کند می وجو جست انسانی 
 خـویش،  زنـدگی  بـه  بخشی غنا براي تازه هاي راه ایجاد به انسان نیاز اساس بر و تاریخی احوال

3نگاه درونی ، نگاه رورتی به اخالق ).1384(باقري، گیرد می شکل
. بـه نظـر او مسـیحیت     است 

و اخالقیات امري تصادفی و ها  . ارزش کند می که اخالق را از عواطف جدا کند میاشتباه  تیسنّ
دهیم. انسان نجیـب   می که ما انجام شوند واقع می در واقع با چیزهاییها  ند. ارزشهست احتمالی

و هـا     شو ارز و شایسته بودن، به تبع شرایط و اوضاع و احـوال تـاریخی، امـري نسـبی اسـت     

                                                                                                                                        

1. Emotions 

2. Motivations 

3. Internal 

 

مبانی اخالق در دیدگاه  
 رورتی

پیشرفت اخالقی مبتنی بر  
پاسخگویی به نیازهاي 

 اجتماعی بشر

 همبستگی اجتماعی اخالق بدون اصول
رهایی از شرایط سلطه 
 در تولید دانش اخالقی

جایگاه کلیدي ادبیات در 
 اخالق

قائل نبودن به مبناي عینی 
 و حقیقی براي اخالق
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). بـر مبنـاي ایـن نظـر     39: 1995(کوهلی و وینـدي، گیرند می تاریخی به خود ۀجنباخالقیات، 
هـاي بـزرگ یـا هنجارهـاي      طرحوارهرورتی، تربیت اخالقی امري اختصاصی و محلی است و 

همچنـین تربیـت اخالقـی     ، جهان شمول وجود ندارد که بخواهد راهنماي عمل جهانیان باشـد 
توانیم به  می هاي زبانی بازيکارگیري گفتمان و  هن با برورتی مبتنی بر گفتمان است. از نظر ایشا

 ۀهمـ هاست و مردم در  انسان ۀهمتولید دانش کار  ، . از نظر رورتیکنیمیادگیري اخالقی کمک 
آورنـد.   می دانش از جمله دانش اخالقی را با توانایی و شایستگی خود پدید ، ایام زندگانی خود

 کننداخالقی کمک ل ئمسایکدیگر را در ارتباط با قضایا و  کنند تا می بر این اساس، مردم سعی

» گفتگـو «یـا  » دیـالوگ «هـاي غیـر اقتـداري     شیوه ، سانیر هاي کلیدي این یاري شیوهکه یکی از 

پســت  ).66: 1379، ورزد (ســجادي مــی اســت. رورتــی بســیار بــر محــاوره و گفتگــو تأکیــد 
نظر و عمل قائل هسـتند.   ةحوزتنوع و تکثر را پذیرفته و اهمیت شایانی به آن در ها  مدرنیست

 هـا  و اندیشـه هـا   اصلی پست مدرنیسم اسـت کـه بـه تنـوع فرهنـگ      ۀخصیصگرایی  کلیتنفی 

 گرایـی  کثـرت انجامد. رورتی به تکثر فرهنگی معتقد بود و این موجب همبستگی گروهی یا  می

 ، اي جامعـه  حاشـیه هـاي   گـروه ) 1985پست مدرنیسم رورتی ( ) در نگاه1377شود (باقري، می
.  آید می میان بهتري از همبستگی گروهی  گستردهمفهوم  ، یابند و بر اساس آن می اي ویژهجایگاه 

همبستگی گروهی، در اینجا به معناي وحدت و اشتراك نظر افراد جامعه در مفهوم ساده کلمـه  
از نظر رورتـی   .)1375 ، (باقري استگرایی قابل جمع  کثرتبلکه این گونه همبستگی با  ، نیست

هایی است در گرایش به یکی از این دو قطـب و   نوسانعبارت از  ، فلسفی ۀاندیشتمام تاریخ « 
ایـن   ، ر یعنی پست مدرنیسـم بر این اساس باید گفت در دور جدید تفکّ ، اعراض از قطب دیگر

) بـر ایـن اسـاس تربیـت     149: 1979(رورتـی، » استگرایی  یئجزسوي  هگرایی ب کلینوسان از 
هاي تربیتی و نسبی بـودن آن در   روش ، اخالقی رورتی منبعث از تکثرگرایی به تنوع در اهداف

تربیت اخالقی متفـاوت و خـاص خواهـد     ، هاي مختلف خواهد بود و به عبارت دیگر موقعیت
رویکـرد    بـه  ، اسـت. رورتـی  گرایـی   اقتـدار بود. همچنین رویکرد تربیت اخالقی رورتـی ضـد   

ده اسـت. بـه نظـر رورتـی،     کـر اقتدارگرا براي کـاهش نقـش روشـنفکران توجـه      غیررادیکالی 
؛ البتـه بـا زبـان و     هسـتند تنها یک مورد خاص در میان متخصصـان   ، روشنفکران و متخصصان

در رویکرد غیر اقتـداري در تربیـت اخالقـی بـه روابـط       )،1،1998:62(کهولیمتدولوژي متمایز
                                                                                                                                        

1. Kholy 
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رورتـی  دهـد.   مـی  به ویژه رابطه معلم و شاگردان و شاگردان با هم نیز اهمیت فراوانی ، مدرسه
مبتنـی بـر رویکـرد     معتقـد اسـت تربیـت اخالقـی اساسـاً      مدرنیسـم ران پست مشابه اکثر متفکّ
افقـی و عرضـی    ۀرابطـ از نـوع   آموز دانشمعلم و  ۀرابطبلکه  ،گرایی نیست الگواقتدارگرایی و 

مقتدرانـه و   غیـر هاي  شیوهتربیت اخالقی باید به  ، ؛ بر این مبنا ارتفاعیعمودي و  ۀرابط است نه
رفتـار  هـاي   که هدف، یکی از زیر ساخت از آنجا). 69: 1379(سجادي، انجام شوددموکراتیک 

اندیشـمندان تربیتـی،    فیلسـوفان و  ،اسـت  بسـامان آدمـی   هاي  و واکنشها  کنش یافته و سازمان
 چون اند دادهاختصاص  تربیت يها هدف در وکاو کند به را خود آثار وها  بخشی مهم از اندیشه

 را کـار  آن از هـدف  يکار هر به پرداختن از شیپ که کند یم اقتضا انسان یعقالن تیثیح اصوالً
ـ  هدف به توجه با بتواند تا دارد معلوم تر تمام چه هر یروشن به و دقت به  رقـم  يهـا  هـدف  ای

اهـداف   نیـی تع و کنـد  فـراهم  را هدف آن به دنیرس در ثرؤم عوامل و ابزار و ها روش خورده،
ـ ز است؛ یتیترب نظام کی مسائل نیتر یاساس از تیترب ریو حفظ اهداف در مس تیترب  ۀهمـ  رای

هدف  یفراموش و ابدی یم سامان و ردیگ یم شکل آن اهداف به توجه با یتیترب نظام کی ساختار
 مـدام  آن اهـداف  بـا  تیترب ساختار یوستگیپ ستیبا یم و شود یم تیراه ترب یموجب فراموش

. بـر ایـن اسـاس رورتـی نیـز بسـان دیگـر        ابدین راه یوستگیپ نیا در یخلل چیه و شود لحاظ
اهدافی را در نظـر گرفتـه    ، فیلسوفان و مربیان تربیتی؛ در مباحث اخالق و تربیت اخالقی خود

 .شود میکه بررسی 

 پاالیش یا تهذیب-1

کوشیده است مفهوم اساسـی تربیـت را بـه     ، گادامر تأویلی دیدگاه با آوایی هم نوعی در رورتی
تردید در این خصوص، تا حدي و  بیاما  ، گرایی وفاق یابد عملنحوي سامان دهد که با دیدگاه 

) 1989هاي گـادامر (  دیدگاهکالسیک دور شده است. رورتی با گرایی  عملاز  ، از برخی جهات

ورتی نظر گـادامر را بـه ایـن    از جمله ر ،دارددر کتاب حقیقت و روش از چند جهت موافقت 
ر در را هـدف تفّکـ  » دانش  «ت فلسفی غرب که همواره کند که وي بر خالف سنّ می نحو بیان

. هر چند رورتی خـود   گیرد می ر در نظرهدف تفکّ ۀمنزلرا به » تربیت یا خودسازي«نظر گرفته 
کوشد  می اما سرانجام ، آورد می   Bildung ةواژرا معادل » خودسازي«و » تربیت« هاي  واژهنیز 
یـا  » تهـذیب « این واژه  .اي دیگر را به جاي آن به کار ببرد تا مقصود گادامر را بهتر برساند واژه
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فراینـد خـود    ، در تعریف رورتی از تعلیم و تربیـت  .)128-129: 1386، است (باقري» پاالیش«
بیشتر از اکتسـاب و انتقـال حقـایق دریافـت شـده از نظـر        ، زبان ۀبوتسازنده و خودآفرینی در 

شناسی است. در این تعریـف مجـدد، رورتـی همچنـین از کـاربرد تهـذیب بـه عنـوان          معرفت
تـر، و پربـارتر در سـخن گفـتن را      جالب ، بهتر ، هاي جدیدتر شیوهبرد که  می اي مقاوم نام پروژه
کنـد کـه    مـی  العمر و خودآفرینی را توصیف مادامتهذیب اخالق پروژه خودسازي  . کند می ارائه

اي از باورها و تمایالت انسانی نامتمرکز و مشـروط مناسـب    شبکهبراي مفهوم انسان به عنوان 
طنزگرایی بـه همـراه احسـاس     ۀروحیی، ) از نظر رورت76: 1389 ، است (نوروزي و نیک نشان

زنـد. شخصـیت طنزگـراي آزاده هـر دو جنبـه       مـی  ساختار روش تربیتی او را رقم ، آزادي فرد
 زندگی فردي و اجتماعی خـود را در جریـان تعریـف و توصـیف مجـدد در منشـی شـاعرانه       

یبـایی  شخصی و عمومی به صـورت مقـوالت ز   ۀجنبشهر رورتی، هر دو  پروراند. در آرمان می
گـراي   طعـن تهذیب اخـالق   ، فردي شدن . )29: 1381، اند (باقري و خوشخویی درآمدهشناسانه 

 کند که به توصیف مجدد خودش در واکنش به لغات معمولی روزانـه  می لیبرال را طوري دنبال

. دیـویی ایـن تهـذیب اخـالق را      پـردازد  مـی  پردازد و در فرایندي دوباره به بازآفرینی خود می
بندي کلـی   تقسیماما رورتی این  ،داند می هاي طبیعی گفتمانی انقالبی و واکنشی در برابر حرکت

 را بین اجتماعی شدن و فردي شدن به طور محکم و پایداري در قالب یک فرمول قویتر مطرح

است و منسوب به آموزش و » کامالً متمایز«نویسد که این دو فرایند از یکدیگر  می سازد: او می
اي  حرفهاجتماعی شدن و غیر  ۀوظیفپرورش پیش دانشگاهی (از کودکستان تا دبیرستان ) براي 

 فـردي شـدن   ۀوظیفـ ) بـراي  هـا  و دانشـگاه هـا   شدن و منسوب بـه آمـوزش عـالی (دانشـکده    

  .)1384، (باقري شود می

 ازي و عاملیت انسانخودس-2

.  داردهـاي وي اشـتراك نظـر     دیـدگاه داند و بـا اغلـب    می رورتی در اصل خود را پیرو دیویی

داند. از نظر رورتی، انسـان   می ترین نقطه اشتراك خود را با دیویی در تعریف انسان مهمرورتی 
هـاي   امکـان بـه   ، به عنوان موجودي است که به وجود متافیزیکی متکی نیسـت و بـه جـاي آن   

شـود.   مـی  شود و به عبارتی از طریق خودآفرینی به آینده امیـدوار  می اتوپیایی در آینده متمرکز
طنـین   ، . در این نگاه گوید می به خویشتن سخن ءاتکاانسان از یک نوع احساس  ةدرباررورتی 
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 تافیزیکی مسـؤل در قبال یک قدرت مها  کند که انسان می یابد و این ایده را طرد می گرایانه ماده

گونه قدرت استعالیی و وابستگی آدمی  هررورتی عقیده دارد که ) « 39: 1998 ، ند (رورتیهست
به آن باید نفی شود و همه چیز انسانی و زمینـی تعریـف شـود (قداسـت زدایـی از      ها  تو سنّ
سـبت بـه   وابستگی خـود را ن  ،ها تها) از دیدگاه رورتی، فرد باید با قداست زدایی از سنّ تسنّ
هاي حاکم به توصیف مجـدد خـویش دسـت     تبردن سنّ سؤالبه چالش بکشاند و با زیر ها  آن

عاملیت انسان و اختیار وي در خودسازي  ، بر این مبنا .)159: 1395 ، (موالیی و همکاران» بزند
 ۀخصیصـ خود نیـز از   ، اي دارد. وي معتقد است عالوه بر زبان برجستهرورتی نقش  ۀاندیشدر 

امکانی برخوردار است؛ زیرا فرد پیوسته در حال ساخته شدن اسـت و چیـزي بـه نـام ماهیـت      
ت فرد از طریق خودآفرینی تحقق خواهد یافت و این یک امـر امکـانی   آدمی وجود ندارد. هوی

سازد (نوروزي و نیـک   می ؛ لذا تنها اختیار و عاملیت است که انسان را آن گونه که هست است
 ).84: 1389، نشان

 عدم تمایز میان امر واقع و ارزش در تربیت اخالقی-3

مفـاهیمی   ۀزمینـ توان ایـن دانسـت کـه در     می ترین هدف تربیت اخالقی را مهم ، به نظر رورتی
بـه   ؛این داعیه را مطرح کرده که ما با ماهیتی رو بـه رو نیسـتیم   ، دانش و اخالق ، چون حقیقت
از  .حقیقت یا اخالق قائل شـد  ، ماهیت معینی براي دانش توان نمی، ایشاناز نظر  ، عبارت دیگر

پیامدهاي اصلی این دیدگاه آن است که میان امر واقع و ارزش در تربیت اخالقی تمایزي قائـل  
دیگر میان امر واقـع و   .اگر ما بدانیم این واژگان جنبه عملی دارند ، چون به نظر رورتی ،نباشیم

 هـا  ارزش ۀزمینـ این اساس، دیدگاه نو عملگرایـی رورتـی در   . بر  شویم نمیارزش تفاوت قائل 

تمـایز امـر واقـع/     ةدربـار هیـوم   ۀنظریکوشد شکاف میان دانش و ارزش را پر کند و به رد  می
  .)1386(باقري، بپردازدگرایانه  طور کلی نقد مغالطه طبیعت ارزش و به

 همگرایی و ادراك متقابل  -4

هاي الزم در کـردار اخالقـی بایـد از نیـروي هـم حسـی و        انگیزشبه نظر رورتی، براي ایجاد 
 چنـین هـدفی   ،هـاي مثبـت در ایـن مسـیر بهـره بـرد       انگیزهبه عنوان ها  وفاداري به سایر انسان

کالسی و ایجاد روابط اصیل در مدرسـه و   ةمناظرتواند از طریق مطالعات رسمی و بحث و  می
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ـ کالس درس حاصل شود کـه بـه    عی ادراك متقابـل و اصـول همگرایـی و    خـود بـه نـو    ۀنوب
تواننـد ضـرورت، دالیـل و     مـی  شود. معلمان نیز در ایـن راسـتا   همبستگی با سایرین منجر می

خواهی در شکل فردي، گروهی و اجتماعی آن را براي شاگردان تشریح کنند، در  دگرپیامدهاي 
 ، شـوند  می اه دیگران آشنانتیجه چنین فرایندي، شاگردان نه تنها با ضرورت و دالیل درك دیدگ

 هاي الزم براي انجام دادن چنـین عملـی در مقیـاس فـردي و اجتمـاعی را شخصـاً       زمینهبلکه 

 ) 136: 1391، دست آورند (رهنما بهتوانند  می

 

 

 

 

 

 یرورت دگاهید در اخالق تیترب: 2 نمودار

 

 تـوان  مـی  را نقدهایی چه طباطبایی، عالمه اخالقی تربیت مبناي دوم پژوهش: بر سؤالپاسخ به 

 کرد؟ ذکر رورتی دیدگاه بر

 نقد تربیت اخالقی رورتی بر مبناي دیدگاه عالمه طباطبایی

ساز اسالم به موضوع انسان، سعادت و کمال او بسیار  انساناندیشمندان مسلمان در پرتو تعالیم 
ت مربوط به انسـان و تربیـت او بنـا    سؤاالگویی به  پاسخهاي فکري را براي  نظاماند و  پرداخته
از حاصـل   ،انـد  بـرده هـاي دینـی    آموزهاي که از  بهرهعالوه بر  ، ها اند و در بناي این نظام گذارده
. عالمه طباطبایی از جمله این اندیشمندان است کـه بـه    اند جستههاي فیلسوفان نیز بهره  اندیشه

اخالقی توجـه اساسـی و خـاص مبـذول      موضوع انسان، کمال و تربیت به ویژه ساحت تربیت
هـایی را   تفـاوت . نظر به اینکه در مبانی اخالقی پست مدرنیسم و نگـرش اسـالمی    استداشته 
هاي عالمه طباطبایی بـه عنـوان یکـی از اندیشـمندان      آموزه. بر این مبنا بر اساس  هستیمشاهد 

 ةحـوز اخالقـی   ۀفالسـف رورتی به عنوان یکی از  ةنگر ، پردازان تربیت اخالقی نظریهاسالمی و 
 . شدنقد و بررسی خواهد  ،پست مدرنیسم به شرح ذیل

تربیت اخالقی در دیدگاه  
 رورتی

 تربیت اخالقی رورتی

 مبتنی بر گفتمان 

 همگرایی و ادراك متقابل خودسازي یا عاملیت انسان

عدم تمایز میان امر واقع و 
 ارزش در تربیت اخالقی

 رویکرد غیر اقتداري 

 در تربیت اخالقی

 تهذیب یا پاالیش
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 انکار متافیزیک حضور و نفی بازنمایی در تربیت اخالقی رورتی  -1

 ؛گرایی آن اسـت  واقعگرایی و  عینیت ، مدرن ۀفلسفریچارد رورتی معتقد است مشکالت اصلی 
هاي ما قبـل   فلسفهفه مدرن، بلکه به طریق اولی متوجه متافیزیک و فلس ۀمتوجاین ایراد نه فقط 
باید از هـر گونـه    ، ، براي اینکه به مشکالت فلسفی موجود فائق آییماو ۀاندیشمدرن است. در 

دست برداشته و تفسیر خود را از واقعیـت   ،اعتقاد به واقعیت عینی، که باید مکشوف واقع شود
 ) 1392یر دهیم (محسنی،ثبات تغی بیبه امر گسسته و 

ـ تـرین مفـاهیم در    : ویژگی امکانی از مهم معتقدند) 1384باقري و سجادیه ( رورتـی   ۀنظری
را هـا   او با تأکید بر این ویژگی در درون و برون آدمی، بر این باور است که باید قطعیت .است

شرایطی احتمـالی و ناپایـدار   را کنار گذارد و آدمی را در درون و برون، با ها  عینیت ، انکار کرد
) کـه منبعـث از نگـاه    1991تربیت اخالقـی رورتـی (   .)1384روبرو ساخت (باقري و سجادیه،

تالشـی بـراي    ، بازنمـایی  ۀنظریانکار متافیزیک حضور و هم چنین نفی  ،پست مدرنیستی است
طباطبـایی   ۀعالمـ این نگاه رورتی در دیدگاه تربیت اخالقی  .ارائه تصویري غیر رئالیستی است

کننـد کـه    می تصریح را خویش نکاتی ۀنظری. چون عالمه طباطبایی در بیان  استچالشی جدي 
همان گونه که تـا  : » کنند می . عالمه طباطبایی تصریحکند می گرایان جدا واقعراه ایشان را از غیر 

مکـان  مجاز معنا نخواهد داشت، به طور کلی، بـدون وجـود حقیقتـی محـض، ا     ، حقیقتی نباشد
هـاي اخالقـی نیـز بـر حقـایقی اسـتوار        نسـبت اعتبـار   ، اعتبار هم وجود ندارد و بر این اساس

  .)157و  115: 1387، طباطبایی ( »است

 ،دیدگاه عالمه ناظر بر ارتباط تبعیتی ادراکات اعتباري (تابع) از علوم حقیقی (متبوع) اسـت 
قـی برآمـده از واقعیـت نیسـت بـه      هاي اخال ارزشلذا عالمه بر خالف رورتی که معتقد است 

 گراي اخالقی مطرح است.  مطلقگرا و  واقععنوان یک فیلسوف 

 ماهیت اقتضایی بودن و نسبیت محوري در تربیت اخالقی رورتی -2

هاي ثابتی بـراي اخـالق در نظـر گرفـت. اخالقیـات       پایهو ها  بنیان توان نمی ، بر اساس نظر رورتی
.  هسـتند بلکه اموري اتفاقی  ،صورت منشور اخالقی در جایی نوشته باشند هاموري عینی نیستند که ب

آورد و از نظـر   مـی  از ماهیت اتفاقی، تصادفی بودن و اقتضایی اخالق سخن به میانریچارد رورتی 
هاي انسانی هسـتند کـه متناسـب بـا شـرایط       گزینشو ها  هاي اخالقی همانا انتخاب فضیلتایشان، 
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بـر   . انـد  آمدهوجود  بههاي مختلف  اقوام و ملیت ، ها زندگی انسان ةویژریخی فرهنگی، اجتماعی و تا
سـازي از   مفهـوم ایـن  مبناي این نظر رورتی، تربیت اخالقی امري نسبی، اختصاصی و محلی است. 

. چـون عالمـه    اسـت مقابل موضع اخالقی عالمه طباطبـایی   ۀنقطدرست  ، اخالق و تربیت اخالقی

. ایشان در برابر مکـاتبی کـه حسـن و قـبح      داردهاي ثابت اخالقی باور  ارزشطباطبایی به اصول و 
چنانچـه   «بـر ایـن بـاور اسـت      ، دانند می ها جوامع و ملت ، افعال را نسبی و منوط به تشخیص افراد

نظام زیبـایی و زشـتی، خـوبی و     ، سپرده شودها  تجوامع و ملّ ، داوري حسن و قبح به دست افراد
خـوب و   ، نسبیت، ممکن است کاري در نظر مردمی ۀنظریبنا بر  ، . از نظر ایشان ریزد می بدي به هم

دیگـر هـیچ گونـه     ، . در این صـورت  شودبد و زشت قلمداد  ، زیبا و همان کار در نظر مردمی دیگر
ـ .  مانـد ها بـاقی نخواهـد    گذاري ارزشو ها  ها، ارزشیابی داوريمعیار و مداري براي  نسـبیت   ۀنظری

دیدگاه مزبور آن است کـه   ۀالزم.  کند می هاي قومی، اجتماعی و فرهنگی مرامرا تابع ها  آنها  ارزش
موجب  ، و تعالی و کمال یافتگی و نزد قوم و گروهی دیگر ءموجب ارتقا ، کاري نزد قوم و گروهی

عالمه در توضیح و   ؛)375:  1ج  ، تفسیر المیزان ، (عالمه طباطبایی »سقوط باشد. این امر شدنی نیست
کنون و پس از آن تـا زمـانی    تابه وصف اجتماعی بودن انسان از آغاز  ، براي نمونه ، تأیید مطالب باال

طور مطلق وجود  بههمچنان که وصف اجتماع «گوید:  می کند و می اشاره ، که نوع انسانی باقی است
 ، گردنـد  مـی  ایی و زشتی موصـوف اي احکام اجتماعی، که به وصف خوبی و بدي یا زیب پاره ، دارد

 ، کنند. از ایـن رو  نمیمانند و با تغییرات خاص و جزئی جوامع تغییر  می طور مطلق باقی بههمچنان 
تفسـیر   ، (عالمـه طباطبـایی  » گونه که اجتماع انسـانی مطلـق داریـم    حسن و قبح مطلق داریم؛ همان

گرایی اخالقی به روایت عالمه وجود  نسبیمرکزي روایت  ۀهستپس آنچه در  .)378: 1ج  ، المیزان
هـا   عبارت است از اختالف بنیادین بر سر باورها و اصول اخالقی، عدم پذیرش عینیت ارزش ،دارد

فقدان حقایق جهان شمول در اخـالق هماننـد نیـک بـودن      ، ها راهیابی تغییر در ارزش ، و در پی آن
 )41-42: 1395همیشگی عدالت و زشت بودن ظلم (صلواتی،

ولی اخالق حداقل در اصول  ،آداب نسبی هستند ، بر این اساس، از دیدگاه عالمه طباطبایی
 گرایی در اصول تربیت اخالقی پذیرفته نیست.  نسبیتمطلق است و 

 گرایانه در تربیت اخالقی رورتی عقلتوجه به احساس و نفی قواعد  -3

 مبنـاي  و پایـه  هیـوم  ماننـد  و کند می صحبت »اخالق بدون اصول«نظریات خود از  در رورتی
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رورتـی در نظریـات    اسـت.  اخـالق  در گرایانـه  عقـل  قواعـد  منتقد و داند می احساس را اخالق
 وسـیع  ۀدامنـ گیرد که شامل تربیت احساسی در  می تربیت را در مفهومی در نظر ، اخالقی خود

ابـل نقـد و بررسـی    نگرانه و ظریف عالمـه طباطبـایی ق   جامعاین نظر رورتی در نگاه  شود، می
چون عالمه طباطبایی در ارتباط با نقش انحصاري حس معتقـد اسـت: شـناخت حقـایق      .است

. ایشان به نقـش مهـم عقـل در     گنجد نمیهرگز در چارچوب امور حسی و تجربی  ، عالم غیب
عقل ما هرگـز از درك و تشـخیص   «کند  می کسب واقعیت تأکید دارند و در این زمینه تصریح

هود الهی ناتوان نیست؛ همچنان که از کشف و درك وجود او عاجز نیست و ما هرگز افعال مش
تـر در   روشـن تکوین و تشریع و بـه بیـان    ۀمرحلنباید عقل خود را از تشخیص افعال الهی در 

چون در غیر این صورت، خطـاي بسـیار بزرگـی مرتکـب      ،عقل نظري و عملی بازداریم ۀمرتب
افعال الهی خواهیم توانست قـوانین و احکـام نظـري مـرتبط بـا زنـدگی        ةمشاهد. ما با  ایم شده

بـرداري   بهـره زندگی و معاشـرت اجتمـاعی    ةادارانسانی خود را کشف و استخراج و از آن در 
عالمه طباطبایی (ره) احساس را به عنـوان یکـی   ) 57-58: 1ج  ، المیزان تفسیر ، (طباطبایی» کنیم

 ،گیـرد  نمـی اما اولویت اصلی را براي احساس و عاطفه در نظر  ،دکن می از منابع معرفتی قلمداد
تربیت اخالقی تأکید دارد و معتقـد   ۀبرنامنقش عواطف و احساسات در دن کربلکه بر هدفمند 

ـ جزعواطف و احساسات باید دن کرکنترل و عقالنی  است هـاي تربیـت اخالقـی     برنامـه از ی ئ
یابـد   ءسوي عواطف معنوي و الهـی ارتقـا   هن بمدارس باشد و عواطف شهوانی و غضبی متربیا

گرایـی   فروکـاهش شـاهد   ، بر این مبنا در تربیت اخالقی رورتـی  .)1393 ، (وجدانی و همکاران
تري را  گستردهدر حالی که تربیت اخالقی عالمه طباطبایی، منابع شناختی  ،منابع معرفتی هستیم

هاي متقن اسالمی  آموزهشهود و... که با  ، حس، عقل ، دانند از جمله می در تربیت اخالقی دخیل
 همسویی دارد. 

 رورتی ۀنظریتکثرگرایی و تنوع محوري در - 4

. مفهـوم تکثـر و تنـوع در تربیـت      انـد  پذیرفتـه طلبـی را   تنوعگرایی و  کثرت، ها پست مدرنیست
یی جـاي  فه بر مبناي دیدگاه اخالقی عالمـه طباطبـا  این مؤلّ ؛اي دارد عمدهاخالقی رورتی سهم 

 هـاي گونـاگون ایجـاب    سـاحت در ها  نقد دارد. چون عالمه معتقد است اصل همگرایی ارزش

همه به یک کانون  ، دیگر یکدر انسجام و هماهنگی و همگرایی کامل با ها  کند قلمرو ارزش می
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همـدیگر را  هـا   شـود ارزش  می مرکزي بازگردند و به یک محور متکی باشند. این اصل موجب
و نبایدها پدید آورند. ایشان در مباحث تربیـت اخالقـی،   ها  و نظام هماهنگی از باید تأیید کنند

هاي مورد توجه قرآن را در ضمن سه مرتبه متمـایز   ارزشگیرند و  می مراتب ارزشی را در نظر
 ، ایمـان  ۀمرتبـ :  ازترتیب آرایش قرآنی عبارتنـد   به. این سه رده  استبندي کرده  رتبهاز یکدیگر 

اي است که میان  ویژهانسجام و هماهنگی  ، آن چه از دیدگاه عالمه اهمیت دارد –اخالق  ، عمل
بینـی قرآنـی از سـوي دیگـر وجـود       جهاناین مراتب از یکسو و ارتباط راسخ این سه مرتبه با 

ـ توان اذعـان کـرد در    می بر این اساس .)427-430: 1ج  ، تفسیر المیزان ، ( طباطبایی دارد  ۀنظری
اما در دیدگاه عالمـه طباطبـایی،    ،گرایی وجود دارد تکثرطلبی و  تنوع ، ها واگرایی ارزش رورتی،

 با یکدیگر بر محور مراتب ارزشی را شاهد هستیم. ها   همگرایی ارزش

 رویکرد رادیکالی غیر اقتدارگرا در تربیت اخالقی رورتی-5

. رورتـی مشـابه    دکنـ  مـی  اخالقی تأکیداقتدارگرا را در تربیت  غیررورتی یک رویکرد رادیکالی 
 ،تربیت اخالقی اساساً مبتنی بـر الگـو گرایـی نیسـت     ،اکثر متفکران پست مدرنیسم معتقد است

عمودي و ارتفاعی؛ بر  ۀرابطافقی و عرضی است نه  ۀرابطاز نوع  آموز دانشمعلم و  ۀرابطبلکه 
ــا  ــن مبن ــه    ، ای ــد ب ــی بای ــت اخالق ــیوهتربی ــه و  ش ــاي غیرمقتدران ــورت   ه ــک ص دموکراتی

. ایشـان   اسـت ). این دیدگاه رورتی از منظر عالمه طباطبایی قابل نقد 69: 1379(سجادي، پذیرد
و معتقد به داشتن راهنما و الگو در مراحل مختلـف  د کن می در این بعد، دیدگاهی متفاوت ارائه

تـرین راهنمایـانی    برجستهپیامبران و امامان «تعلیم و تربیت است. عالمه طباطبایی معتقد است: 
آگاهی وحیانی به انسان و مصالح انسـانی، از اعتبـار بسـیار     ةگسترهستند که به دلیل اشراف و 

 ، تکـوینی  ۀجنبـ واالیی در تعلیم و تربیت برخوردارند. در این جهت، راهنمایان الهی نه تنهـا از  
فیوض باطنی و ظـاهري او   ۀواسطخداوند و  ةنمایندگذاري نیز  قانونبلکه در جایگاه تشریع و 

) ایشـان الگوهـاي تربیتـی و    304: 14ج  ، تفسـیر المیـزان   ، ( عالمه طباطبـایی  »اند مردمدر میان 
الگوهاي اخالقی مطلوب در  «دانند و در این زمینه معتقد است:  می اخالقی را براي متربیان الزم

عمـل صـحیح را    ، تعلیم نظـري شود که متربی عالوه بر  می مدرسه و جامعه باعث ، محیط خانه
تربیت اخالقی ابتـدا بایـد از عمـل اخالقـی      ، پذیر بداند چون اساساً امکانمشاهده کند و آن را 

-167: 4،ج 1374، طباطبـایی (« شـود  مـی  هاي نظري مـؤثر واقـع   آموزش؛ آنگاه  گرددمربی آغاز 
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تربیت اخالقی متربیـان   عالمه رویکرد الگو محوري را براي رشد و بهبود ، بر این اساس .)154
هاي فلسفی خود با زاویه مخالف به ایـن   فرض پیشدر حالی که رورتی بر مبناي  ،داند می الزم

 نگرد.  می دیدگاه

 گیري نتیجهو  بحث

توان از ریچارد رورتی به عنوان یک فیلسوف پست مـدرن   می ، با عنایت به مباحث مطرح شده
 اخـالق از دیـدگاه رورتـی   هاي  ترین ویژگی برد و از مهماخالق و تعلیم و تربیت نام  ةحوزدر 

توان به قائل نبودن به مبناي عینی و حقیقی براي اخالق، جایگاه کلیدي ادبیـات در اخـالق،    می
اخـالق بـدون اصـول و     ، رهایی از شرایط سلطه در تولید دانش اخالقی، همبسـتگی اجتمـاعی  

همچنین ایشان در  .دکراجتماعی بشر را اشاره  پیشرفت اخالقی مبتنی بر پاسخگویی به نیازهاي
 ردهاي ثابـت و عـام اسـت و بـا      بنیانمباحث تربیت اخالقی معتقد است تربیت اخالقی فاقد 

 جست وجـو  انسانی هاي انگیزشعواطف و  در را آن ریشۀ ، اخالق شدة تثبیت و خارجی مبانی

هـاي   طرحـواره . در دیدگاه رورتی، تربیت اخالقی امري اختصاصـی و محلـی اسـت و     کند می
قـرار  هـا   انسـان  ۀهمـ بزرگ یا هنجارهاي جهان شمولی وجود ندارد که بخواهد راهنماي عمل 

توان به  می هاي زبانی بازيکارگیري  بهگیرد، تربیت اخالقی رورتی، مبتنی بر گفتمان است که با 
تربیت اخالقی رورتی منبعـث از تکثرگرایـی اسـت کـه      همچنین ،دکر یادگیري اخالقی کمک
هـاي مختلـف خواهـد     موقعیتهاي تربیتی و نسبی بودن آن در  روش ، منجر به تنوع در اهداف

رویکرد رادیکالی غیراقتدارگرا براي کاهش نقش روشنفکران به  ، بود. رورتی در تربیت اخالقی
هاي غیـر مقتدرانـه و دموکراتیـک     شیوهکند تربیت اخالقی باید به  می تأکیداست و  کردهتوجه 

ند از هسـت  عبارت ،دکن می ترین اهدافی که در تربیت اخالقی تأکید مهم. ایشان از  پذیردصورت 
همگرایـی و   ، خودسازي و عاملیت انسان، عدم تمایز میان امر واقع و ارزش ، تهذیب و پاالیش

 ادراك متقابل است. 

شـاهد نقطـه    ،ه آنچه در تربیت اخالقی رورتی، مورد بحث و بررسی قـرار گرفـت  با نظر ب
پرداز  نظریهتوان بر مبناي دیدگاه عالمه طباطبایی به عنوان  می هایی هستیم که اشکالو ها  ضعف

 ءآرابـر مبنـاي    ، تربیت اخالقی مورد نقـد و بررسـی قـرار داد. از جملـه اینکـه      ةحوزشاخص 
وارهـاي بـزرگ و    طـرح رورتی، تربیت اخالقـی امـري نسـبی، اختصاصـی و محلـی اسـت و       



     … و تحلیل مبانی اخالق و تربیت اخالقی در دیدگاه ریچارد رورتی 

 

 

167

هنجارهاي جهان شمول وجود ندارد که بخواهد در تربیت اخالقـی، راهنمـاي عمـل جهانیـان     
مقابل موضـع اخالقـی عالمـه     ۀنقطدرست  ، سازي از اخالق و تربیت اخالقی مفهوماین  ،باشد

 .شـوند  می هاي اخالقی، اموري ذاتی و فطري تلقی شایستگی طباطبایی است که در آن اصول و

انکـار متافیزیـک    ،در تربیت اخالقی رورتی که منبعث از نگاه پست مدرنیستی اسـت همچنین 
ایـن   .تصویري غیر رئالیسـتی اسـت   ۀارائبازنمایی، تالشی براي  ۀنظریحضور و هم چنین نفی 

از نظـر عالمـه طباطبـایی، علـم     چون  ،ه استنگاه بر مبناي دیدگاه عالمه با چالش جدي مواج
نمـایی علـم را    واقـع زیـرا از یکسـو کاشـفیت و     ،علوم بشري است ۀهمحضوري مبدأ و منشأ 

رورتـی در نظریـات    کند و از سوي دیگر، هیچ گونه خطایی بر آن نیسـت. همچنـین   می توجیه
 وسـیع  ۀدامنـ گیرد که شامل تربیت احساسی در  می تربیت را در مفهومی در نظر ، اخالقی خود

(ره) احساس  طباطباییعالمه اما در نقطه نظرات عالمه این دیدگاه ناقص است. چون  ،گردد می
را براي احساس و عاطفه در  اصلیاما اولویت  ،کند می را به عنوان یکی از منابع معرفتی قلمداد

تربیت اخالقی تأکید  ۀبرنامو احساسات در نقش عواطف دن کربلکه بر هدفمند  ،گیرد نمینظر 
مفهوم تکثر و تنوع در تربیت اخالقی رورتی با توجـه بـه پسـت مـدرن بـودن      دارند. همچنین 

اي دارد و هدف اساسی آن، آگاهی از وجوه مشترك حیات انسـانی اسـت و    عمدهسهم  ، ایشان
هاي تربیتـی   روش ، هدافشود که به تنوع در ا می گرایی کثرتاین موجب همبستگی گروهی یا 

عالمه طباطبایی  ،در نقطه مقابل آن ؛خواهد شد منجرهاي مختلف  موقعیتو نسبی بودن آن در 
نـه اینکـه مبتنـی بـر توافـق       ،اصول قطعی و معینی در تربیت اخالقی حاکم اسـت  است معتقد

مباحث اخالقی  همچنین در .باشدگیري آزادانه و مستقالنه یا بر ابتناي گفتمان  تصمیمجمعی یا 
در هـا   کنـد قلمـرو ارزش   مـی  هاي گوناگون ایجـاب  ساحتدر ها  اصل همگرایی ارزش  ،عالمه

همه به یک کانون مرکزي بازگردند و به یک  ، انسجام و هماهنگی و همگرایی کامل با یکدیگر
محور متکی باشند. رورتی مشابه اکثر متفکران پست مدرنیسم در ادعـایی دیگـر معتقـد اسـت     

گرایی نیست و یـک رویکـرد غیـر اقتدارگرایانـه در تربیـت       الگوبیت اخالقی اساساً مبتنی بر تر
 اما عالمه طباطبایی، الگوهاي تربیتی و اخالقـی را بـراي متربیـان الزم    ،اخالقی را مد نظر دارند

مدرسه و جامعـه   ، دانند و در این زمینه معتقد است الگوهاي اخالقی مطلوب در محیط خانه می
 .  کندعمل صحیح را مشاهده  ، شود که متربی عالوه بر تعلیم نظري می اعثب

گـذاران و   سیاسـت استفاده بهینـه   براي؛ پیشنهادات ذیل  حاضرهاي پژوهش  بر اساس یافته
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 .شود  میتعلیم و تربیت ارائه  ۀعرصریزان  برنامه

هاي درسـت تربیـت    تواند روش هاي اخالقی اندیشمندان بزرگ اسالمی می اندیشه ۀارائ-1
هـاي تربیتـی مراکـز     ، در محتواي کتب درسی و برنامـه دشو  می لذا پیشنهاد ،انسان را نشان دهد

هاي ناب فیلسوفان تربیت اخالقی مسـلمان   اندیشه ،ها و... و پژوهشی مدارس و دانشگاه علمی 
 مورد تجزیه و تحلیل بیشتري قرار گیرد.

هـاي بـروز رفتارهـاي     زمینـه جهـت کـاهش    اصالح سـاختارها و قـوانین آموزشـی در   -2
هـاي آموزشــی مناســب منطبــق بــا       نظامطراحی هاي رفتاري، مثالً  نابهنجاريغیراخالقی و 

تـدوین مرامنامـۀ اخالقــی در راســتاي     همچنین  راهبردهـاي توسعۀ اخالق و معنویات فردي
  مدار حقایجاد تعهد و اهتمام ویژه به توسعۀ فرهنگ اخالقی 

تـرین   شایسـته  ،دشـو   می پیشنهاد ، انآموز دانشنقش اخالقی معلمان در  تأثیرتوجه به با  -3
 تصدي امر تعلیم وتربیت گزینش شوند. برايافراد 
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 علوم پژوهشگاه بنیادي، رورتی، غربشناسی ریچارد فلسفۀ اخالقی پیام .)1389اصغري، محمد(

  .14-1:)٢(1،فرهنگی مطالعات و انسانی

تربیـت اخالقـی و سـعادت در نظـام      .)1393آهنچیـان محمـد رضـا(    و  سـمانه  ،مشهديامینی 
 ):1( 6، تربیتـی  هـاي پژوهش و اسالم ، الك و رورتی) آموزشی ایران (مقابله دیدگاه فارابی،

80-65 

 عمـومی،  و خصوصـی  قلمـرو  میان پلی با رورتی آرامش و صلح. )1386عبدالحسین( آذرنگ،

 .1 ، شمارهفلسفه ماه کتاب

نامـه   پایـان  ، هاي مدرن و پست مدرن مناسبات انسانی در سازمان .)1381محمدرضا ( ، آهنچیان
 .دانشگاه تربیت معلم تهران ، دکتراي فلسفه تعلیم و تربیت

 .تهران: دانشگاه تهران ، نو عملگرایی و فلسفه تعلیم و تربیت .)1386خسرو( ، باقري

ـ  چاردیر دگاهیاز د یآدم تیعامل .)1384نرگس( ،سجادیه و خسرو ،باقري  يامـدها یو پ یرورت
 .55-29): 13(4 ،یآموزش يها  ينوآور فصلنامه ،یاجتماع تیآن در ترب

 ،یرورت چاردیر ییگرا عمل نو دگاهید در تیترب و میتعل اصول ومراحل  .)1384(خسرو ،يباقر
 .28 - 1 :70،)تهران دانشگاه(یتیترب علوم و یشناس روان مجله

مجلـه علـوم تربیتـی دانشـکده      ، ) تعلیم و تربیت در منظر پست مدرنیسـم 1375( خسروباقري 
  .83-63):4-1(2،روانشناسی و علوم تربیتی

 علـوم  ۀمجلـ انسان از دیدگاه پراگماتیسم جدیـد،   .)1381منصور( خوشخویی، و باقري،خسرو

 .13-42:34، انسانی

پـژوهش در   هـاي روشو  رویکردهـا  .)1389طیبه ( توسلی، و نرگس سجادیه، .،خسرو باقري،
 ، تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیتربیت و تعلیم ۀفلسف

 نامـه  پـژوهش  همبسـتگی،  بر مبتنی عقالنیت و رورتی ریچارد ،)1387(محمد علی سید تقوي،

 108-85 :13 ،یاسیس علوم

 يهـا  مهـارت آن بـا ارتقـاء    نسـبت  واز منظـر کانـت    یاخالق تیترب). 1391جاللوند، طاهره (
ـ پا. متوسطه دوره در آن يها داللت و یاجتماع ۀکارشناسـی ارشـد. تهـران: دانشـکده     نام انی
 وروانشناسی دانشگاه تهرانتربیتی  علوم

 تیترب در آن يها داللت و ییطباطبا عالمه یشناس ارزش دگاهید یبررس .)1382محمد(، حسنی
 .دکتري دانشگاه تهرانۀ ، رسالیاخالق
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 .مرکز: تهران یزدانجو، امیپ ۀترجم ،یو همبستگ يباز شامد،یپ). 1385(رورتی، ریچارد

 نی :تهران ،آزرنگ نیعبدالحس ۀترجم ،یاجتماع دیفلسفه و ام .)1386(رورتی،ریچارد

 .نی: تهران آذرنگ، عبدالحسین ، اجتماع امید و فلسفه).  1384(ریچارد رورتی،

اخالقـی  هـاي   بـر اندیشـه   تأکیدتربیت اخالقی از منظر پست مدرنیسم با  .)1391اکبر ( ، رهنما
 119-140):4 ( 8، یتیترب نینو يها  شهیاند فصلنامهریچارد رورتی، 

تربیت اخالقی از منظر پست مدرنیسم و اسالم ( بررسـی و نقـد    .)1379سید مهدي( ، سجادي
 .2ج  ، مجله تربیت اسالمی ، تطبیقی مبانی و اصول)

تعلـیم و تربیـت در جمهـوري اسـالمی ایـران،      ۀ فلسـف  .)1386( رضـا یعل، زاده قمصري صادق
 .گزارش منتشر نشده

تبیـین تعلـیم و تربیـت اسـالمی از دیـدگاه عالمـه        .)1387یاراحمدي مصـطفی(  ، صالحی اکبر
 .23-50 ):7(3، اسالمی تربیت مجلههاي تربیتی،  و روشها  طباطبایی با تأکید بر هدف

 مجلـه  ، گرایی اخالقی از منظـر عالمـه طباطبـایی    نسبینقد و بررسی  .)1395عبداهللا ( ، صلواتی

 .16 :6، فلسفی مالتأت

سید محمد باقر موسوي همدانی، قـم:   ۀترجم، زانیالم ریتفس .)1374محمد حسین ( ، طباطبایی
 .دفتر انتشارات اسالمی

ر انتشارات اسالمی وابسـته بـه جامعـه    قم: دفت ، تفسیر المیزان .)1376محمد حسین ( ، طباطبایی
  .مدرسین حوزه علمیه قم

سـید محمـد بـاقر موسـوي همـدانی،       ۀترجمـ تفسیر المیزان،  .)1363محمد حسین( ، طباطبایی
 .تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء

  .انتشارات اسالمی :قم. 4. ج القرآن ریتفس یف زانیالم .)1369( حسین محمد ،طباطبایی

صادق الریجانی، تهران: دانشگاه ۀ ، ترجمانجام تا آغاز از انسان .)1371(محمدحسین ،طباطبایی
 .الزهراء

 .قم: بوستان کتاب ، اصول فلسفه و روش رئالیسم .)1387محمد حسین ( ، طباطبایی

خسـرو   ۀترجم ،مفهومی تحلیل: فلسفی پژوهش .)1388دنیلز، لو روي بی ( و جرالد آر ، کومبز
مهرمحمـدي و   ۀترجمـ درسی،  ۀبرنامشناسی مطالعات  روش، شورت  ادموند سی در ، باقري

 .همکاران، تهران: سمت

 .83-90 : 67امیري،  یمصطف ۀترجم ،کتاب ماه فلسفه ).1392(گریپ،ادوارد

، دانشکده ادبیـات و علـوم انسـانی    نشریۀ ،ییطباطبا عالمه یشناس اخالق .)1380مسعود، امید(
44 ،)179-178:(70-45. 
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 .تهران: صدرا ، مارکسیسم بر نقدي .)1363مرتضی ( ، مطهري

(رسالت مدرسه: رویکردهاي فلسـفی، عرفـانی،   تیترب و میتعل فلسفه) 1389پور، داود ( معنوي
 .روان شناختی و جامعه شناختی)، تهران: دوران

هـاي تربیتـی    آمـوزه  .)1395سـید جـالل (   ،هاشـمی  و محمـد رضـا   ،سـرمدي  ، .برزو ،موالیی
 ، گیـري از آن در نظـام آموزشـی ایـران     بهرهنوعملگرایی در دیدگاه ریچارد رورتی و امکان 

 .155-163 ):6(2، انسانی علوم در جدید تحقیقات

 .11ش  ، مجله اخالق ، طباطبایی عالمه اخالقی مبانی .)1387محمد ( ، نصر اصفهانی

. )1393( کمـال  ،نصرتی هشـی  و  میر محمد ،زاده موسوي ، .ستاره ،، موسوي.رضا علی ،نوروزي

 ):13 ( 4، اخـالق  فصـلنامه  ، درآمدي بر اخالق و تربیت اخالقی در اندیشه عالمه طباطبـایی 

65-39. 

هاي تربیتی فارابی و رورتی،  اندیشه) تحلیلی بر 1389شقایق ( ،نیک نشان و علی رضا ،نوروزي
  .55-90):80(،انسانی علوم مجله

). 1392(  زاده قمصري علیرضـا  صادق و رضا ،، اکبریان.محسن ، نایینی ، ایمانی.فاطمه ،وجدانی

 مجلـه ماهیت تربیت اخالقی از نظر فردي یـا جمعـی بـودن از دیـدگاه عالمـه طباطبـایی،       

 .24-11):18(21، یاسالم تیوترب میتعل مسائل در پژوهش

بررسـی سـه    .)1393علیرضـا (  ،زاده قمصـري  صادق و محسن ،ایمانی نایینی ،. فاطمه ،وجدانی
 تربیتی علوم فصلنامه دو ، دیدگاه رایج تربیت اخالقی بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی (ره)

 .43-65):2(2 ، اسالم دیدگاه از
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Abstract 

The aim of the present research was to analyze the foundations of ethics and moral 

education in Richard Rorty’s view and their critiques from the perspective of Allameh 

Tabataba'i using two methods of conceptual and critical analysis. The findings of this 

study showed that the most important ethical features from the perspective of Rorty 

included a lack of real and objective foundations for ethics, the key role of literature in 

ethics, liberation from the domination in the production of moral knowledge, social 

solidarity, ethics without principles and moral progress based on responding the social 

needs of mankind. Rorty believes that moral education is a matter of a special and local 

nature, and there are no universal norms that can guide the practice of the human beings. 

Rorty’s ethical education is based on discourse, which can be used for moral learning 

through the use of language games. Rorty views the most important goals of moral 

education as refinement, self-fulfillment and human agency, the lack of distinction 

between reality and value in moral education, convergence, and mutual perception. 

Considering the ethics and morality principles of Rorty, we see some forms that can be 

criticized on the basis of Allamah Tabataba'i's point of view. Among them, denial of 

metaphysics of presence and negation of representation in moral education of Rorty, the 

nature of contingency and the axial relativism, attention to the sensation and denial of 

rationalistic rules in the moral education of Rorty, pluralism and the diversity of axioms 

in the Rorty theory and the non-authoritarian radical approach can be mentioned. 
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