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Introduction 
the term "values education" applies to all aspects of the process of 

education, which either explicitly or implicitly relate to ethical and 
axiological dimensions of life and are such that can be structured ,guided, 
and monitored by using appropriate educational methods and tools. But 
education in general and values education in particular is faced with the 
challenge of time and space. But education in general and values education 
in particular is faced with the challenge of locality. Therefore, the situation is 
a vital concept for educational theories, and the success of values education 
depends on the proper perception of the situation. In this research, three 
important and influential contemporary approaches in value education that 
have paid particular attention to the situation were selected and their 
perceptions of the situation were analyzed. 

 

Method 
In this research a "linguistic and conceptual analysis" approach was used 

focusing on the technical Language in the literatures 

 

Results 
In contrast to the authoritarian approaches, attention to the situation is 

common in the various approaches to values education. The three 
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approaches, in spite of their commonalities, exhlbit different perspectives on 

situation: In Dewey's approach, situation as a "whole", in the neo-aristotian 

approach, situation as "conditions of an item", and in the anti-Aristotelian 

version, situation as "environmental stimuli" are maintained. 

 

Discussion 
"The situation as a whole" in the Dewey's pragmatism approach ;

"Situation as the conditions of action", in the NeoAristotlelians approach, 

and "Situation as the stimuli of the environment" in the anti-Aristotelian 

approach, were recognized. In analyzing the concept of position in these 

three approaches, attention to surrounding concepts was found to be very 

effective in determining its semantic distinctions; the concept of Situation in 

Dewey's pragmatism must be understood in relation to the surrounding 

concepts of "experience", "desire" ,"environment" and "organism". On the 

other hand, the concept of the sitution in Neo-Aristotelianism is related to 

the peripheral concepts such as "action", "reasoning", "virtue" and 

"personality". Finally in the anti-Aristotelian approach, the concept of 

situation is related to the peripheral concepts such as "environment", 

"behavior", "experiential adequacy "and at the same time it is in contrast to 

the concept of "person." 
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 اهواز انچمر شهيد دانشگاه تربيتی علوم ی مجله
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 1معاصر ارزشی تربیت رویکردهای در «موقعیت» مفهوم بازشناسی
 

 صباغ پور حسین داود

 شرفی محمدرضا

 الهدی علم جمیله

 سوزنچی حسین

 چکیده
 در ارزشی تربيت موفقيت و است یتربيت مکتب و نظريه هر برای محوری مفهوم يک «موقعيت»
 توجه که معاصر اثرگذار و مهم جريان سه پژوهش اين در است. مندی موقعيت از صحيح تلقی يک گرو

 مورد ها آن نزد موقعيت ی انگاره و شده انتخاب اند، داده نشان ارزشی تربيت در موقعيت به خاصی
 صورت رسمی و فنی زبان در «مفهومی و بانیز تحليل روش» اساس بر کار اين است. گرفته قرار تحليل
 مثابه به موقعيت» ديويی؛ پراگمايستيم رويکرد در «کل مثابه به موقعيت» اساس اين بر است.  گرفته

 ضد رويکرد در «محيط های محرک مثابه به موقعيت» و نوارسطوگرايی، رويکرد در ،«عمل شرايط
 رويکردهای با تقابل در موقعيت به توجه که دهد می نشان پژوهش نتايج اند. شده احصاء ارسطوگرايی

 اشتراکاتشان، رغم علی گانه سه رويکردهای است. مشترک ارزشی تربيت مختلف های طيف در اقتدارگرا
 و مصاديق، تطبيق غايات، اليه، سه از که ای  گونه به گيرند؛ می نظر در موقعيت برای متفاوتی ی دامنه

 صرفاً ارسطوگرايی ضد و را، رفتار و مصاديق تطبيق ارسطويی نو را، سه هر ديويی پراگماتيسيم رفتار،
 کند. می قلمداد موقعيت به وابسته را رفتار
 

 ضدارسطوگرايی نوارسطوگرايی، پراگماتيسم، موقعيت، کلیدی: های هواژ
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 مسئله بیان و مقدمه
 های  جنبه» :کند می یمعرف گونه اين را ارزشی تربيت ،3تربيتی ی فلسفه و نظريه ی دانشنامه

 انسان زندگی ارزشی و اخالقی عدبُ به ضمنی يا صريح طور به که تربيتی فرآيندهای مختلف

 تربيتی های ابزار و ها روش ی بوسيله نظارت و هدايت دهی سامان قابليت و هستند مربوط

 اما .(Strahovnik, 2016, 2) «شوند می قلمداد ارزشی تربيت زمره در دارند نيز را مناسب

 رو وبهر مکانمندی و زمانمندی چالش با خاص طور به ها ارزش آموزش و کلی طور به تربيت

 اند. آورده پديد را مذکور چالش سو دو از متقابل نگرانی دو (.Halstead & Tylor, 1996) است

 گرايی نسبی نوعی به فروافتادن مورد در ها دغدغه موقعيت، هب حد از بيش توجه سو يک از

 بر کيدأت و گرايی، نسبی از ترس ديگر، سوی از و (White, 2015, 204) داده افزايش را ادح

 نتيجه در و ارزشی تربيت اصول مکانی بی و زمانی بی به منجر جهانشمول، و مطلق های ارزش

 تعليم در فوق چالش بيرونی نکته دو اين، بر عالوه (.Alehoseini, 2015) ودش می آن ناکارايی

 باب در اتکا قابل نظری ی پيشينه يک فقدان اينکه نخست نمايد، می مضاعف را ايران تتربي و

 رويکردهای از استقبال به منجر تربيت، و ها ارزش در آن نقش و موقعيت جايگاه و معنا

 گرايی مطلق اينکه دوم است. شده ها آن از نگرانه سطحی و شتابزده اقتباس و بديل، غيربومیِ

 با و خاص، سياسی يا فرهنگی محدوده يک در ها ارزش ی دايره کردن ودمحد با نيز حاد

 موجب خود تنها نه خود، طرفداران ميان در شده پنداشته مطلق های ارزش کردن ای جزيره

 ،رو اين از زند. می دامن نيز اجتماعی گسست به بلکه شود می گرايانه نسبی گرايیِ موقعيت بسط

 دارد. ضرورت تربيت برای آن استلزامات و موقعيت مفهوم بازشناسی لزوم

 اصلی رسالت و وظيفه تربيت، و تعليم فلسفه در دار ريشه و ثرؤم رويکرد يک ديگر سوی از

 علم در استفاده مورد مفاهيم سازی شفاف و توضيح دوم، درجه فعاليتی مثابه به را فلسفه

 آن بر تربيت تحليلی فلسفه اساس اين بر (.Hirst & Peters, 2010, 5) داند می تربيتی وگفتمان

 از نابجا های استفاده و ها فهم سوء از تربيتی مفاهيم معنای سازی شفاف و توضيح با تا است

 «فرارونده منطقی تحليل» کنار در که-«مفهومی و زبانی تحليل» روش در کند؛ جلوگيری مفاهيم

 در مفهوم يک معنای تنياف بر اصلی تمرکز -است تحليلی روش در مهم جريان دو از يکی

 آنها معنای يافتن در «مفاهيم کاربرد» ،رو اين از است؛ رفته بکار آن در که است بافتی و زمينه
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 سه از -تحليل قلمرو حيث از-خود مفهومی، تحليل (.Bagheri, 2010, 189) دارد محوريت

 (Ibid, 170) «رسمی و فنی زبان در مفاهيم تحليل» پژوهش اين در که است برخوردار سطح

 محاوره در و تربيتی متون در که است زبانی» نيز فنی زبان از منظور است.  گرفته قرار نظر مد

 سياق يا بافت بررسی» مانند متنوعی های شيوه (.Ibid, 170) «دارد رواج تیتربي متخصصان بين

 بر تحليل» و «متضاد مفهوم حسب بر تحليل» ،«عبارات و کلمات ترادف بررسی» ،«مفهوم

 حسب به که ،(Ibid, 172-185) است شده ذکر مفهوم تحليل برای ،«معنايی شبکه حسب

 حاضر پژوهش در گيرند. می قرار استفاده مورد پژوهش، غرض و مدنظر مفهوم های ويژگی

 سياق و بافت بررسی» طريق از موقعيت، مفهوم معنايی دايره تبيين روی بر اصلی کيدأت

 و تمايزات شود می سعی عالوه به است. آن با «مرتبط مفاهيم کهشب» و مفهوم اين «کاربست

 تعريف اساس بر شوند. مقايسه هم با 3تطبيقی تحليل ی بوسيله مذکور رويکردهای اشتراکات

 و اشتراکات بيان هدف با نظريه چند يا دو مفاهيم تطبيقی تحليل در کيفی، پژوهش دانشنامه

 الگوهای گسترش امکان مفاهيم مقايسه و جداسازی رند.گي می قرار تحليل مورد هايشان تفاوت

 .1(Given, 2008, 100) نمايد می مهيا را مفهومی
 

 پژوهش ی پیشنه
 ذکر شايان گردد. می تر روشن پيشين های پژوهش به نگاه با پژوهش اين ضرورت و اهميت

 است، فتهگر قرار تربيت و تعليم فلسفه پژوهشگران توجه مورد «موقعيت» مفهوم که است

Alamalhoda (2010) زمينه در مفصلی بحث تربيت و تعليم اسالمی نظريه کتاب در 

 است. داده انجام تربيتی ی نظريه در آن جايگاه و اسالمی ديدگاه از موقعيت شناسی مفهوم

 مفهوم به نيز (Sadeghzadeh, 2011) پرورش و آموزش تحول سند نظری مبانی همچنين

 های   نظريه در «موقعيت» شناسی مفهوم وجود اين با است. داده نشان ای  ويژه التفات موقعيت

 پژوهش در است نياز ،رو اين از است. نبوده مذکور های   پژوهش مستقل هدف غرب تربيتی

 ميان مقايسه زمينه تا گردد روشن رقيب رويکردهای در موقعيت مفهومی های   لفهؤم و ابعاد مستقلی

                                                      
1-  Camparetive analyze 

 اين رويکرد بنگريد ضرغامی، سعيد و همکاراناز های داخلی استفاده  دو نمونه از پژوهشبه جهت مالحظه  -1
ومی پرورش تفکر همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنياد نظريه انسان به (؛ بازانديشی مفه3103)

. و همچنين باقری نوع پرست، خسرو؛ باقری نوع پرست، محمدزهير؛ 38-37منزله عامل. راهبرد فرهنگ، 
 .1؛ پژوهش نامه مبانی تعليم و تربيت؛ پاييز و زمستان؛ سال اول، شماره 3109
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 در تری جامع تصوير بتواند مقاله اين است اميد ،رو اين از گردد. مهيا بديل رويکردهای با ها   آن

 پژوهش اين در دهد. دسته ب وتربيت تعليم در جديد رويکردهای نزد موقعيت های   انگاره مورد

 و شده انتخاب اند، داده نشان  موقعيت به ای  ويژه توجه که ارزشی تربيت در معاصر رويکرد سه

 رويکردهای «ثيراتأت فراگيری» بر عالوه است. شده مقايسه و واکاوی ها آن نزد موقعيت مفهوم

 مفهوم محوريت و اهميت» بودن بارز (،Strahovnik, 2016) معاصر ارزشی تربيت در مذکور

 در ترتيب بدين است. گرفته قرار مدنظر مذکور رويکرد سه درانتخاب رويکردها اين در «موقعيت

 به معطوف ارزشی تربيت باب در مذکور رويکردهای کلی مواضع بر مروری مقاله اول بخش

 رويکرد هر در موقعيت مفهومی های لفهؤم خاص طور به دوم بخش در و داشت، خواهيم موقعيت

 طريق از پژوهش های يافته نيز نهايی بندی جمع در داد. خواهيم قرار بررسی و تحليل مورد را

 گردد. می ارائه مختلف رويکردهای در آن مفهومی های لفهؤم و موقعيت معنايی ميدان ی مقايسه
 

 وتربیت تعلیم در گرایی موقعیت
 دیویی پراگماتیسم

 کند. می پيدا اهميت وتربيت تعليم در ديويی آرای رواج با تاريخی لحاظ به گرايی موقعيت

 .يابد می معنا تدريس های لحظه خلق با ارتباط در موقعيت مفهوم ديويی تربيتی الگوی در

 آموزش های حوزه ی همه که داند می يادگيری راه شاه را ها موقعيت از خاصی انواع خلق ديويی،

 کلی بطور .(Dewey, 1916) شود می شامل را ها ارزش و واقع، امور ها، نظريه ها، مهارت از اعم

 و درسی برنامه بازسازی جهت در را معلمان است درصدد موقعيت ی ايده طرح با ديويی

 بايد آموزشی های روش و درسی برنامه بازسازی، اين در .نمايد مجاب موثر آموزشیِ های روش

 ,Hildebrand) باشد آموزان دانش شخصيتی های ويژگی با متناسب و مراقبت بر مبتنی آزمايشگاهی،

 های استراتژی بجای– بايد معلمان آموزان دانش انگيزش برای ديويی طرح در (.81-82 ,2016

 آموز دانش جاری انرژِی با که درموقعيت موجود های لفهؤم به -تقويت بر مبتنی ی رگرايانهرفتا

 موقعيت يک ساختن ،رو اين از (.Dewey, 1916, 54 & 133) نمايند توجه کند، می برقرار ارتباط

 ها موقعيت اين در .است آموزان دانش عاطفی سازمان و ذائقه، ، پيشينه شخصيت، شناخت نيازمند

 های العمل عکس و ها گرايش» بر درسی، محتوای و موضوعات بر تمرکز بجای بايد علمانم

  (.Dewey, 1916, 192) کنند تمرکز است «شان کنونی های استعداد و نيازها» تابع که «آموزان دانش

  وی کند. می ارائه ها ارزش ماهيت از خاصی تلقی خود، شناسی ارزش مبانی براساس ديويی
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 رفتار از مستقل چيزهايی مثابه به ارزش از -غلط او نظر از البته -و رايج تلقی که تاس آن بر

 .دهد می قرار آموز دانش به اخالقی کدهای و قواعد تحميل نادرستِ مسير در را تربيت روزمره،

 در فرد يک توسط که است هايی پژوهش نتيجه اغلب اخالقی های ارزش که است آن بر ديويی

 تحليل و جو و جست آن در که حلی راه وی ی   عقيده به .شوند می تجربه آميز مسئله موقعيت

 به ديويی رويکرد در شد گفته آنچه اساس بر نيست. اصيلی حل راه نباشد دخيل شخصی

 رفتارشان پيامدهای از مناسب فهمی دادن بدست طريق از را آموزان دانش بايد ارزشی تربيت

ه ب دستور و خطابه خوانی، متن طريق از پيامدها اين درست فهم اما نمود؛ مختلف معانی متوجه

 شود. می ساخته موقعيت در تنها بلکه آيد، نمی دست
 

 نوارسطوگرایی

 نيست؛ ديويی پراگمايستی رويکرد در منحصر تربيت و تعليم در موقعيت مفهوم اهميت

 خاص شرايط و قعيتمو برای ای  اساسی سهم نيز 3نوارسطوگرايی به موسوم نوين های خوانش

 آرای از احياگرانه قرائت يک عنوان به اگرچه رويکرد اين اند. گرفته نظر در اخالقی عمل

 است. گرايی مطلق از گرايان فضيلت نشينی عقب نوعی متضمن شود، می شناخته ارسطو اخالقی

 فلسفه بنيادين مفاهيم از يکی بر کيدأت با عمل باب در بازانديشی برای جريان اين تمرکز

 تواند می فرونسيس مفهوم توضيح ،رو اين از است.  گرفته صورت 1فرونسيس يعنی ارسطو

 باشد؛ ارزشی تربيت در موقعيت کارکرد و نقش از جريان اين تلقی به يابی دست راهگشای

 به مربوط تنها فرونسيس که کند می تصريح موقعيت با فرونسيس ارتباط ی زمينه در ارسطو

 «خاص های موقعيت با هم عمل و دارد سروکار عمل با چراکه» نيست شمول  جهان های ارزش

(Aristotle, 1984, 198-199؛) همچنين MacIntyre (2014, 259) فرونسيس که کند می اذعان 

  «.است درست نحو به و درست زمان در درست، امور به کردن عمل و کردن حکم» متکفل

 گرايانه فضيلت های   نظريه از متنوعی طيف در توان می را ها   زشار تربيت در گرايی ارسطو    نو ثيرأت

 الگوگرای گرايی فضيلت نظريه و اينتاير، مک آرای از ملهم مراقب اجتماع ی نظريه نمود. مشاهده

 و آموزش سازمان اجتماعی بعد» بر مراقب اجتماع نظريه اند. ثيرأت اين از نمونه دو زاگزبسکی،

 آموزان دانش حضور» ،«اخالقی جو مثابه به مدرسه آموزشی فضای ارتقای و گيری شکل» ،«پرورش

                                                      
3- MacIntyre ،Anscombe ،PhilippaFoot .از جمله متفکرين اصلی جريان نوارسطوگرايی شناخته می شوند 

2-  Phronesis 
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 «ديگر فرهنگی و اجتماعی های   محيط با محصالن عاطفی تعامل» و «متنوع اجتماعی های   محيط در

 آن با مرتبط های   خير و شناسی غايت که است آن بر اينتاير مک (.Naghdi, 2014, 30) دارد کيدأت

 نظر مد اخالقی فضای مثابه به بايد مدرسه ،رو اين از (Wilcox, 2005, 539) هستند متن به وابسته

 ,Power, et al., 2008) کنند ايفا نقش ها   ارزش تربيت جريان در مدرسه اوقات تمام و گرفته، قرار

 از که شود می آموزان دانش ارزشی های   افق شدن تر وسيع باعث مدرسه اخالقی فضای (.275-276

 & Blake) شود می جمع واحد ملی و تاريخی سير يک در متضاد، های   ايده و ها   سنت آن، ريقط

Binko, 2005, 302.) در اخالقی الگوهای محوريت بر خود ی درنظريه نيز 3زاگزبسکی ليندا 

 & Shahriari) دارد کيدأت اخالقی انگيزش ايجاد و خاص های   موقعيت در فضايل شناسايی

Navvab, 2016, 41.) استوارند خوب الگوهای بر اخالق بنيادين مفاهيم که است آن بر وی 

(Zagzebski, 2010, 51) ابزار مهمترين فرد، عواطف بر تکيه با اخالقی روايات و حکايات و 

  (.Zagzebski, 2013, 12) شوند می محسوب اخالق آموزش موفقيت
 

 ضدارسطوگرایی
 است، طرح قابل معاصر ارزشی تربيت در گرايی وقعيتم   گفتمان مورد در که سومی جريان

 تجربی آزمايشات ميالدی 69 دهه در شود. می شناخته 1شخص-موقعيت منازعه عنوان تحت

 منشی صفات به آنکه از بيش اخالقی های رفتار داد می نشان که شدند اجرا و طراحی بسياری

 حيطه به تنها نه بحث به دايره .هستند محيط موقعيتی عناصر ثيرأت تحت باشند وابسته فرد

 شد دنبال اخالق فلسفه در تری وسيع طور به بلکه نشد محدودشناسی  روان تجربی مطالعات

(Kristjansson, 2012.) برای تجربی مطالعات اين نتايج از هرمان گيلبرت و دوريس جان 

 که اند عقيده اين بر ها آن .1کردند استفاده فضيلت و اخالقی منش ثيرأت و وجود بردن زيرسوال

 رفتار در منش و شخصيت نقش مورد در نوارسطوگرايان( و ارسطو بويژه) اخالق فيلسوفان

 پيش را خاص موقعيت يک در فرد رفتار درستی به تواند نمی خاطر همين به و اند کرده غلو

  سطح سيارب انتظارات ،    ارسطو منشی صفات ديگر عبارت به (،VanderGeest, 2015) کنند بينی
 

                                                      
1-  Zagzebski 
2-  Person-Situation Debate 

1-  Gilbert Harman در مقاله (Moral Philosophy Meets Social Psychology: Virtue Ethics and the 

Fundamental Attribution Error, 1999،) John Doris  در مقاله(Persons, Situations & Virtue Ethics, 

به دفاع از  ،(Lack of Character: Personality and Moral Behavior, 2002)( و کتاب 1998
 گرايی و حمله به اخالق فضيلت و تربيت منش پرداختند. موقعيت  
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 .(Doris, 1998, 514) نمايد می ايجاد اخالقی رفتار برای افراد از را واقعی غير و باال

 نخست، شود. می مطرح بديل رويکرد عنوان به گرايان موقعيت  جانب از کلی پيشنهاد دو

 بانز نوعی به را خود جای بايد اخالقی ستبر و عام صفات از استفاده که معتقدند گرايان موقعيت 

 صفات را جايگزين اين دوريس است. برخوردار بيشتری تجربی کفايت از که بدهد اخالقی

 مکانيک توانيم می ما نمونه عنوان به کند. می قلمداد موقعيت به وابسته مندِ-مکان-زمان شینِمَ

 ماشين تعمير هزينه مورد در او چراکه بناميم (صادق فرد يک نه) صادق مکانيک يک را ماشينمان

 نفر يک برای کلی( بطور صداقت مثال) عام و ستبر صفات از استفاده لکن گويد، نمی دروغ ما به

 باال واقعی غير بطور را او اخالقی رفتار از ما انتظارات سطح که است غيرمنطقی معيار يک

 در او صداقت مورد در نابجايی داللت صادق مکانيک مند-مکان-زمان صفت مقابل، در برد، می

 & Doris) شود نمی منصفانه غير های سرزنش به منجر و کند نمی ايجاد اش زندگی های جنبه بقيه

Stich 2017, 115, 116.) بوجود برای تربيت متوليان که است آن گرايان موقعيت  دوم پيشنهاد 

 صفات رشد و ايجاد صرف آنکه از بيش را شان تالش و توجه بايد مطلوب اخالقی رفتار آوردن

 سعی بايد همچنين آنان نمايند. معطوف موقعيتی یها مؤلفه تاثير بر کنند، ستبر و حکممست منشی

 که هايی موقعيت از را افراد حال عين در و کنند خلق ای  تکرارشونده اجتماعی های محيط کنند

 (.Doris, 2002, 146) دهند پرهيز آورند، بوجود نامطلوب اخالقی رفتارهای توانند می
 

 ارزشی تربیت رویکردهای در موقعیت مفهوم تحلیل

 در شدند؛ معرفی معاصر ارزشی تربيت در گرا موقعيت اصلی جريان سه پيشين بخش در

 طريق از ها آن نزد موقعيت مفهومی یها مؤلفه هريک، پنهان يا مصرح روايت بر تمرکز با ادامه

 بحث اين به ورود از پيش اما گردد. می شناسايی آن پيرامونی مفاهيم و متن سياق بررسی

 به هايشان تفاوت رغم علی موقعيت مختلف رويکردهای که است الزم نکته اين به پرداختن

  دارند. قرار تربيت در اقتدارگرايانه رويکردهای مقابل در مشترک خط يک در کلی طور

 هويت به دهی شکل پرورش و آموزش اصلی وظيفه پيشامدرن گرايانه اقتدار های   سنت در

 فضا اين در بود؛ فلسفی يا دينی خورده رقم پيش از فرامين و احکام بر مبتنی آموز دانش

 به شد. می قلمداد الهی نظم با مخالفت معنای به مذکور، مرجعيت خالف بر ادعايی هرگونه

 باب در شمولی جهان های  توصيه به منجر انسان ماهيت باب در افالطون نظريه مثال عنوان

 همچنين است. گرفته شکل خير ی ايده توسط پيشاپيش که شد می موزشآ های   روش و اصول
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 اين بر داشت. روا ها   تفاوت به نسبت اندکی تساهل بايد ارسطو آرای از ها قرائت برخی بنابر

 بايد آن افراد همه تربيت رو اين از و است غايت يک دارای کشور هر ارسطو باور به اساس

 بيشتری شدت و بسط البته مسيحی سنت در ارسطو از بانهأم ارباب برداشت اين باشد. يکسان

 خاطر به مذکور سنتی نظرگاه به مدرن های   نظريه چه اگر (.Hugan, 2015, 170-174) يافت

 در انگاری يکسان اتهام از نيز، خود اما تاختند، رحمانه بی متابعت و تسليم بر حدش از بيش کيدأت

 تجانس عدم به نسبت خشونت اعمال به و نماندند مصون د،بودن آن مدعی که بديلی عقالنيتِ

 در مدرن های   نظريه توسط که عقالنيتی  و خودآينی اساس اين بر گرديدند. متهم زبانی های   بازی

 نقادانه فلسفی های   کوشش که-اقتدارگرايی پيشامدرن اشکال اندازه به» نيز شود می توصيه آموزش

 (.Hugan, 2015, 175) «است طلبانه انحصار -کرد می تلقی ها   آن بر پيروز را خود مدرنيه

 «سنتی پرورش و آموزشی» يا «3پدرساالر رويکرد» مانند عناوينی تحت موقعيت به توجهی بی

 خيری های   مثال و ها   نمونه تعيين معنی به آموزش در پدرساالر رويکرد گرفت. قرار انتقاد مورد

 پايين به باال از اخالقی احکام رويکرد اين در بنابراين آنند. از ویپير به محکوم ديگران که است

 به مشخص زندگی سبک يک های   ارزش از دفاع معلم نقش (.Carr, 1993, 195) شوند می ديکته

 خاص زندگی سبک اين به را جوانان که است مکلف او است. خويش برتر خرد و اقتدار وسيله

 -نامد می سنتی پرورش و آموزش را آن که- رويکرد اين به انتقاد رد ديويی (.Ibid, 196) کند وارد

 و عيب بدون عمل و کار يک عنوان به» خاص اخالقی رفتار يک رويکرد اين در که است معتقد

 وقوع به آينده در قطع طور به که تغييراتی يا آن ايجاد اوليه های روش به و شود می تدريس کامل

 و فرهنگی تعامالت گسترش با امروزه، (.Dewey, 1990, 17) «ودش نمی توجهی هيچ پيوندد می

 يک به رويکرد اين ناکارامدی جامعه، در متفاوت های   ارزش و ها انديشه با آموزان دانش ی مواجهه

 و خالقيت بر را راه عملی حيث از آنکه ضمن رويکرد اين است. شده تبديل عمومی اجماع

 که است رو به رو بنيادين چالش اين با نيز نظری حيث از د،کن می مسدود افراد فکری استقالل

 ارائه ها   موقعيت ی همه برای بد و خوب امر از ناپذير خدشه و نهايی روايت يک توان می چگونه

 موقعيت، به معطوف بديل رويکردهای شد، اشاره چنانکه وجود اين با (.Carr, 1993, 197) نمود

 دارند هايی  تفاوت گيرند می نظر در تربيتی فرآيندهای در مفهوم ناي برای که جايگاهی و معنی در

 منظر سه در موقعيت ی انگاره اساس اين بر پرداخت. خواهيم آن بررسی به ادامه در که

  به موقعيت» ترتيب به توان می را ضدارسطوگرايی و نوارسطوگرايی، جريان ديويی، پراگماتيسم
 

                                                      
1-  paternalism 
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 نهاد. نام «بيرونی های محرک مثابه به موقعيت» و «عمل شرايط مثابه به موقعيت» ،«کل يک مثابه
 

 کل یک مثابه به موقعیت
 شکل اليبنيتس منادهای بحث با نسبت در موقعيت مفهوم از ديويی فلسفی استفاده اولين

 اخالقی ستبر صفات که است آن بر ديويی 1اخالقی ی نظريه و عمل کتاب در بعد کمی .3گيرد می

 يک به ما های پاسخ ی نحوه به ناظر و قيدی  صورت به بايد صداقت( و عشق عدالت، مانند)

 ,Hildebrand, 2016) صادقانه( طور به عاشقانه، طور به عادالنه، طور به) روند بکار خاص موقعيت

 آلبرت نام به شخصی نامه جواب در موقعيت مفهوم درباره ديويی نظر اظهار موثرترين اما .1(82

  :نويسد می نامه اين در ديويی .است رسيده چاپ به 5فلسفه مجله نشريه در و دهش مرقوم 4بالز

 و فضا از وسيعی ی گستره در را بسياری متنوع عناصر که است امری معادل موقعيت»

 بحث همين کند. می حفظ نيز را وحدتش حال عين در و گيرد می بر در زمان از طوالنی ی بازه

 و من به شما ی نامه .است موقعيت از بخشی دقيقاً دهيم می انجام يمدار اينجا در و اکنون ما که

 را آن من که است چيزی آن از بخشی هستم شما به پاسخ در آن نگارش حال در من که آنچه

 ويژگی تنها هستند موقعيت ی برجسته های ويژگی اينکه عين در عناصر  اين .ام ناميده موقعيت

 های منظر ]که دارد وجود مفصلی ی پيشينه مورد، هر در .نيستند آن مسلط ويژگی حتی يا

 ارتباطات و مقاالت ها، کتاب ها، معلم ما، مطالعه مثال[ عنوان ]به :آورد[ می بوجود را متفاوتی

 موقعيت[ عناصر ]از يک هر اکنون که حالی در دهند می شکل را ما منظرهای که اند    شده وارد

  (.Dewey, 1949, 315) دياب می ديگری از متفاوت را خودش

 هايی لفهؤم شامل که است طول و عرض دارای موقعيت که کند می روشن نگاشته اين در ديويی

 ،ها گو و گفت ها نامه ها، کتاب مردم، مانند روزمره عادی اتفاقات عناصر شود. می زمان و مکان در

 کنند. می ايجاد را ظرهايیمن  تفاوت ها آن ی پيشينه و عمق که است شده ساخته غيره و مطالعه

  (Dewey, 2008, 72) «6اطراف ی شده تجربه جهان» عنوان به را موقعيت منطق، کتاب در ديويی
 

                                                      
1-  John Dewey, Leibniz’s New Essays Concerning the Human Understanding (1888), EW 1. 
2-  Moral Theory and Practice 1891 

کنيم؟ و البته در کتاب دموکراسی و  وی چگونه تفکر می 3039مفهوم موقعيت به طور وسيع در اثر سال   -1
ر ديويی مانند تجربه و خأآموزش و پرورش؛ پرداخته شده است. آشکارترين نمود بحث موقعيت البته در آثار مت

 شود.  طبيعت، هنر به مثابه تجربه و منطق ديده می
4-  Albert G.A. Balz 
5-  Journal of Philosophy, XLVI (1949) 
6-  An environing experienced world 
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 که معناست اين به «اطراف» قيد است، داده توضيح Brown (2013, 5) چنانکه کند. می تعريف

 «شده تجربه» قيد همچنين دهند. می شکل فعاليت برای را محيط و زمينه پيش متن، موقعيت،

 و کليت حائز زيرا است «جهان» يک موقعيت آخر سر و است محيط و ارگانيسم تعامل به ناظر

 بلکه پنداشت می راسل که نيست شمولی جهان گرايی کل آن جهان از مراد البته است. وحدت

 ایدني کار؛ و کسب دنيای و بال بيس دنيای همچون هايی عبارت در ما که است معنايی مراد

 شناسی، روان مختلف های کاله با توان می اگرچه ،رو همين از بريم. می بکار سپتامبر، 33 از پس

 قابل هيچگاه موقعيت لکن زد برچسب موقعيت در چيزهايی به غيره و اخالقی هنری منطقی،

 تغيير خودشان پايه عنوان به را موقعيت توانند نمی ها برچسب اين از يک هيچ و نيست؛ تجزيه

 (.Hildebrand, 2016, 85) هندد

 و زمانی های فاصله :کند می تعيين را موقعيت کران ،ديويی تعريف در «عمل» مرکزيت درک

 يا چيز يک 3بودن مربوط بلکه نيستند، موقعيت کران کننده تعيين هيچيک علَی صرفا روابط و مکانی

 از فراتر سيارات .تاس موقعيت از بخشی چيز آن کند می مشخص که است عمل يک به اتفاق

 اين به يقيناً اما دارد، اثر کامپيوتر با تايپ در من فعاليت بر یلّعِ صورت به اگرچه شمسی منظومه

 در را مهمی بسيار مطلب نکته اين (.Brown, 2013, 6) ندنيست مربوط معناداری نحو به من فعاليت

 و نگرش تابع انسان عمل به زیچي بودن مربوط اينکه آن و کند می آشکار موقعيت مرزهای مورد

 اعتبار و انسان، به وابسته ديويی منظر در موقعيت که گرفت نتيجه توان می بنابراين اوست؛ اعتبار

 اين بلکه نيست؛ فيزيکی امر يک» ديويی نظر در موقعيت که کرد توجه بايد ،رو اين از اوست.

 کيفی امر يک کليت و تماميت اين ؛ودنم درک آموز دانش توجه و عالقه با نسبت در بايد را کليت

  (.Dewey, 1916, 206) «شود می ساخته موقعيت توسط که است

 ارائه سطح دو در توان می را ديويی منظر در موقعيت مفهوم تحليل گذشت، آنچه به توجه با

 شکل را خاصی معنايی شبکه که آن، پيرامونی مفاهيم با موقعيت مفهوم ارتباطات اول سطح داد،

 اساس اين بر ديويی؛ نگاه در موقعيت مفهوم درونی های ويژگی و ها مؤلفه دوم سطح و دهند، یم

 و «ميل» ،«محيط» ،«ارگانيسم» مفهوم چهار به بايد موقعيت مفهوم پيرامونی مفاهيم خصوص در

 فوق چهارگانه مفاهيم با محکمی بسيار پيوند موقعيت مفهوم ديويی منظر از نمود. اشاره «تجربه»

 ديويی بود. نخواهد درک قابل موقعيت مفهوم ارتباط، اين گرفتن نظر در بدون چنانکه دارد،

 در نيازهايش به توجه با که گيرد می نظر در فعال و هوشمند «ارگانيسم» يک مثابه به را انسان

                                                      
1-  Relevance 
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 فضا و زمان دارای که پيرامونی فيزيکی عناصر از است عبارت «محيط» کند. می فعاليت «محيط»

 ميان به را «تجربه» مفهوم نهايتاً و شود می برقرار «ميل» طريق از «محيط» و «ارگانيسم» پيوند ست.ا

 معنا «تجربه» و «ميل» ،«محيط» ،«ارگانيسم» مفاهيم با پيوند در موقعيت مفهوم بنابراين آورد. می

 موقعيت يک در همواره «ارگانيسم» و است؛ ای «تجربه» هر زمينه پيش و بستر موقعيت يابد. می

 خورد. می پيوند «محيط» با «ميل» طريق از موقعيت آن در و است،

 توجه شايان نکته شش به توجه موقعيت مفهوم درونی های ويژگی و ها مؤلفه خصوص در

 ها، کنش از اعم انسانی های ساحت و ها عرصه همه ديويی نگاه در موقعيت آنکه نخست است.

 و نيست متافيزيکی ای انگاره ديويی نگاه از موقعيت آنکه دوم ود؛ش می شامل را شناخت و ها ارزش

 عناصری از موقعيت ديگر عبارت به ندارند؛ دخالتی موقعيت به بخشی تعين در متافيزکال عناصر لذا

 انسان عمل با نسبت در موقعيت، کران آنکه سوم شود. می ساخته اند جاری روزمره زندگی در که

 تعيين انسان، عمل به بودن مربوط لفهؤم بلکه نيست شمول جهان کل کي موقعيت گيرد، می شکل

 انسان اعتبار و نگرش -پيشين نکته به توجه با- آنکه چهارم است. موقعيت کران و عناصر کننده

 غير کليتی و وحدت حائز موقعيت اينکه پنجم دارد. موقعيت کران و عناصر تعيين در محوری نقش

 به فروکاهش قابل است دريافت قابل موقعيت يک عناصر مجموع از که معنايی است. تجزيه قابل

 فراموقعيتی هيچ با نسبت در ديويی موقعيت اينکه ششم باالخره و نيست. آن اعضای از يک هيچ

 است. موقعيت در هست هرچه و ندارد وجود فراموقعيتی معنای هيچ ديويی ديد از نيست.
 

 عمل شرایط مثابه به موقعیت
 پی فرونسيس مفهوم ذيل بايد شد اشاره چنانکه را نوارسطوگرايی جريان در نديشیا موقعيت

 مبتنی تفسير» عناوين تحت فرونسيس مفهوم از رايج گانه سه تفاسير مستقلی مقاله در نوئل گرفت.

 «1موقعيتی دريافت و بصيرت بر مبتنی تفسير» ،«1اخالقی شخصيت بر مبتنی تفسير» ،«3عقالنيت بر

 و ارگانيک نسبت يک در تفسير سه اين که است معتقد نهايت در وی .4کند می یبند صورت

                                                      
1-  The Rationality Interpretation 
2-  The Moral Character Interpretation 
3-  The Situational Perception and Insight Interpretation 

بر يک « در اين موقعيت خاص بايد چه عملی را انجام دهم؟»هر يک از اين تفاسير در پاسخ به اين پرسش که   -4
ک ی نوئل تفسير اول مبتنی بر قياس عملی است که در آن، صغری با توجه به در   کنند به عقيده محور خاص تکيه می

(. طبق Noel, 1999, 275-277شود ) بر کبری تطبيق داده می -های ممکن به مثابه يکی از احتمال-عامل از موقعيت 
تفسير دوم، فرونسيس بيش از آنکه يک توانايی شناختی باشد به اين امر ناظر است که اين فرد چه نوع فردی است 

(Dunne, 1993, 273 & Noel, 1999, 282-286 .) 
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 و بصيرت بر مبتنی تفسير» براساس (.Noel, 1999) يکديگرند مکمل و دارند قرار هم با هماهنگ

 بر اخالقی اصول تطبيق از نه - دهيم انجام خاص موقعيت يک در بايد آنچه فهم «موقعيتی دريافت

 آن در عامل که است شهودی و بصيرت بر مبتنی بلکه -عملی قياس وسيله هب خاص شرايط يک

 يک ویاح فرونسيس اساس اين بر (.Noel, 1999, 279-282) شود می برخوردار آن از موقعيت

 يک کاربرد نه و است نظريه يک خود خودی به نه حال عين در که است خاص و جزئی دانش

 بيشتری تمايل جديد نوارسطوگرايان آنجاکه از (.Dunne, 1993, 157) معين مصداق يک در نظريه

 1اند    داده نشان 1اخالقی شناسی موقعيت مثابه به فرونسيس مفهوم از 3گرايانه خاص تفسير يک به

(Vaccarezza, 2018, 248،) منظر اين از فرونسيس اساسی یها مؤلفه از تری بسوط توضيح ادامه در 

 داد. خواهيم ارائه

Dunne (1993, 280 & 293) را فرونسيس ديدن، به فرونسيس تشبيه در ارسطو از الهام با 

 خاص های موقعيت تشخيص که است آن بر وی داند. می اخالقی های تجربه به ناظر هايی چشم

 با فرونسيس ارتباط بر (Noel, 1999) نوئل همچنين .ببينيم را درست کند می قادر را ما

 کتاب در ارسطو راستا اين در .4کند می کيدأت تخيل و ينشب تشخيص، ادراک، چون عناصری

 مربوط است ادراک که نهايی ويژگی يک به فرونسيس که است کرده تصريح نيکوماخوس

 و گرفته قرار آن در فرد که شرايطی درست درک از است عبارت معنا اين در فرونسيس است؛

 مفهوم با فرونسيس ارتباط اين، بر الوهع (.Reeve, 1992, 97) دهد انجام بايد واقعاً که عملی

 اين بر مبتنی -تخيل فعاليت بر تکيه با -تشخيص مفهوم است. توجه شايان نيز 6تخيل و 5تشخيص

 تفسير، نيروی مثابه به ،تخيل ديگر عبارت به شوند. می گر جلوه مردم برای چگونه چيزها که است

 (.Noel, 1999, 280) کند می ممکن را خاص يزچ يک عنوان به امور ديدن ،پديدها ادراک بر عالوه

 در که چيز يک مثابه به را جهان در اشياء که است عملی تخيل که است معتقد باره اين در نوسبام

 دهند، می پاسخ ما عملی های نگرانی يا منافع به که چيزی و کنيم، می دوری آن از يا آنيم طلب

 فرونسيس برای را موقعيت يک در عمل برای کنمم احتماالت تخيل بنابراين دهيم. می تشخيص

                                                      
1-  particularism 

 .وی اخذ شده استداند، اين عبارت از کار  فرونسيس می تری برای معادل مناسبشناسی اخالقی  ، موقعيت(2006)باقری   -1

( دو چهره شاخص و اثرگذار در خوانش Carr, 2004, 1995, 1987) ( و ويلفرد کارDunne, 1993جوزف دان )  -1
 تربيتی از فرونسيس هستند.

 (2005سن ) گرا و خاص گرا از فرونسيس بنگريد به کريستين موقعيت از انتقادهای وارد به تفسير برای آگاهی   -4

5-  Discernment 
6-  Phantasia 
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 صغرای مقدمه ساکنان ما ،Dunne (1993, 175) آميز کنايه تعبير به (.Noel, 1999, 281) کند می مهيا

 قوت يا اصول بر آنکه از بيشتر اوقات، اغلب در ما، اخالقی زندگی کيفيت هستيم. استدالل

 است. مربوط پيرامون دنيای به نگاهمان چگونگی به باشد، مبتنی مان استدالل

 دو به رجوع با جز را خاص موقعيت يک در عمل معنای ،اينتاير مک تبيين طبق ديگر سوی از

 قصديت به نيت لفهؤم (.Alehoseini, 2012, 109-113) فهميد توان نمی 1صحنه و 3نيت لفهؤم

 را عمل اينتاير مک دهد. می رخ آن در عمل که ای زمينه به صحنه مفهوم و دارد اشاره عمل در حاضر

 وقتی اساس براين .1دهد می توضيح روايی بستر يک در است نهفته آن در که قصديتی طريق از

 بيرونی ناظر يک از ما و دهد می انجام درس کالس در خاصی رفتار يک معلمی يا آموز دانش

 ها، نقش از روايی ختارسا يک در رفتار آن که است ممکن زمانی پاسخ ؛«کند؟ می چه او» پرسيم: می

 عمل که است آن بر اينتاير مک بعالوه گيرد. قرار معين رفتار آن پسين و پيشين اعمال و ها نيت

 عقيده به ينابنابر .4است ارتباط در عامل نيت با که افتد می اتفاق صحنه يک در لزوماً انسان

 های صحنه با ]متناظر که بدانيم بايد» بلکه نيست کافی رفتار توصيف برای ها نيت کشف اينتاير مک

 های نيت و اند کدام ايم شده متوسل بدان که نيتی ترين درازمدت و درازمدت های نيت متقاطع[

 بدين و (،MacIntyre, 2014, 349) «شوند می مربوط مدت بلند های نيت به چگونه مدت کوتاه

 گيرد. می شکل های نيت ميان روايی تاريخی ساختار يک ديگر بار ترتيب

 تصريح خود اينتاير مک .است گرفته شکل سنت مفهوم با ارتباط در صحنه مفهوم حياتی لفهؤم

 ممکن صحنه برم. می کار به کلی نسبتاً اصطالحی عنوان به را «صحنه» واژه اينجا در من» کند: می

 هر که است اين اساسی نکته اما باشد. اجتماعی زندگی محيط يک يا عمل يک نهاد، يک است

                                                      
1-  Intention 
2-  Setting 

های اجتماعی انسان پديد آورده وحدت روايی  اينتاير معتقد است که مدرنتيه با گسستی که ميان خود، و نقش مک  -1
ها و مقاطع رشدی مختلف )زندگی خصوصی از زندگی  را از بين برده است. تجزيه انسان به ساحت زيست بشر

اجتماعی، کار از فراغت، کودکی از جوانی و جوانی از پيری( باعث شده است که مفهوم خود، فاقد يک وحدت 
وايی مفهوم خود، و تبيين روايی انسجام دهنده باشد، از اين رو اصالح وضعيت موجود را در احياء همان وحدت ر

 (.MacIntyre, 2014: 69-70 & 343-346) داند عمل انسان در بافت روايی آن می

های گوناگونی درنظر گرفته شود، به عنوان مثال وقتی معلمی سر کالس  تواند در آنِ واحد در صحنه البته عمل می  -4
کند و  ای چند صدساله عمل می  ر ادامه يک سنت مدرسهکند که صحبتش را آغاز کند همزمان د آموز اشاره می به دانش

 تواند در يک مدرسه غيرانتقاعی برای جلب رضايت مشتريان انجام شده باشد در عين حال، اين عمل می
(Alehoseini, 2012, 112در اين صورت فهم تقاطع اين صحنه .) ی هر يک  های هدايت کننده ها و يافتن ويژگی

 ل است.برای عمل، برعهده عام
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 داشته قرار بايد بلکه دارد، قرار آن در تنها نه عامل افراد پيشينه که تاريخی دارد؛ تاريخی صحنه

 اين از و دارد تاريخی است آن درگير فرد که عملی» کار تعبير به (MacIntyre, 2014, 347) «باشد

 به سنت يک هاست. آن عمل درونی خيرهای حافظ که اند تاريخی سنت يک بران ميراث آنان ،رو

 سوی به حرکت برای تالش با عامالن آن در که شود می پرورانده فرآيندی طريق از تدريجی نحوی

 بر متامالنه آگاهی سطح به را سنت از مانده جای به پيشاتاملی علمی دانش فضيلت، حصول

 «روند فراتر شده انجام و شده، فکر سنت، آن درون در حال به تا آنچه مرزهای از تا کشند می

(Carr, 2015, 84.) اينتاير مک نگاه از نوارسطويی ای انگاره در موقعيت مفهوم تبيين در آنچه بنابراين 

 آن در که است سنت يک در مندرج ، صحنه يک مثابه به موقعيت که است آن نمود استنباط توان می

 دارد. وجود عمل برای ای  کننده هدايت های ويژگی

 دو روابط به اشاره پيشين بخش همچون نوارسطورايان نزد تموقعي مفهوم نهايی تحليل در

 شبکه در پيرامونی مفاهيم با موقعيت روابط به ابتدا اساس اين بر است. شايسته موقعيت سطحی

 ذکر رويکرد اين نزد موقعيت درونی یها مؤلفه سپس و شد خواهد اشاره خود خاص معنايی

 مفهوم چهار به توان می ارسطوگرايان نو نزد موقعيت با همبسته مفاهيم خصوص در شود. می

 مفهوم معنايی ارتباطات به توجه نمود. اشاره «عمل» و «اخالقی استدالل» ،«شخصيت» ،«فضيلت»

 روشن را نوارسطوگرايان نزد موقعيت مفهوم معنای آنکه بر عالوه مذکور مفهوم چهار با موقعيت

 بايد اساس اين بر نماياند. می نيز را پيشين رويکرد با مفهوم اين معنايی اشتراکات و تمايزات کند، می

 شکل اخالقی عمل و نظريه شکاف رفع دغدغه اساس بر رويکرد اين در موقعيت اهميت گفت

 همزمان البته است. «عمل» با «اخالقی استدالل» وصل حلقه اخالقی شناسی موقعيت است. گرفته

 مفهوم لذا شود می انجام فرد يک توسط همواره اخالقی «عمل» و «استدالل» که نمود توجه بايد

 به را جهان خود شخصيت اساس بر فرد دارد؛ انکاری قابل غير نقش ارتباط اين در نيز «شخصيت»

 عالوه شناسی موقعيت بنابراين زنند. می عمل و استدالل به دست و کنند می درک متفاوتی های گونه

 در گيرد. می قرار پيوند در نيز افراد شخصيت با ارد،د اخالقی عمل و استدالل ميان که وساطتی بر

 است اين اينجا در اهميت حائز نکته است. توجه شايان نيز «فضايل» با موقعيت مفهوم پيوند نهايت

 غاياتی مثابه به «فضايل» دارند. فراموقعيتی سرشتی پراگماتيستی( رويکرد برخالف) فضايل که

 ها «موقعيت» ديگر عبارت به شوند. عمل آنها اساس بر «موقعيت» در بايد که شوند می گرفته درنظر

 .آنها تکوين ظرف نه است اخالقی فضايل ظهور ظرف
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 اين بر شود. توجه موقعيت مفهوم درونی یها مؤلفه و ها ويژگی به است الزم تحليل دوم سطح در

 مفهوم ذيل رويکرد اين در موقعيت آنکه نخست شود. می اشاره رابطه اين در نکته شش به اساس

 حوزه علمی، عقل و نظری عقل ميان تفکيک به توجه با و شود می تعريف باز ارسطويی فرونسيس

 طرح انسان عمل به ناظر های ارزش با نسبت در موقعيت و شده خارج بحث ميدان از ها شناخت

 پيامدهای و عمل شرايط به نسبت بصيرت نوعی و جزئی ادراک طريق از موقعيت آنکه دوم گردد. می

 دارد. غيراستداللی و انضمامی شهودی، درک نوعی بر داللت اينجا در بصيرت واژه گيرد، می شکل آن

 قوه وسيله به انسان است؛ مهم بسيار موقعيت های کران گيری شکل در انسان التفات و تخيل آنکه سوم

 را  موقعيت عناصر وسيله ينبد و دهد می معنا خود نيات و قصدها با نسبت در را خارجی اشياء خيال

 يک در بايد البته که است عمل برای انسان قصدهای و ها نيت حاصل موقعيت اينکه چهارم سازد. می

 ،رو اين از و دارد قرار سنت يا صحنه يک در همواره موقعيت آنکه پنجم شوند. درک روايی ساختار

 در فراموقعيت يک با پيوند در را موقعيت نوارسطوگرايی رويکرد اينکه ششم باالخره و است مند تاريخ

 چيز دو حداقل شوند. نمی فروکاسته موقعيت به چيز همه رويکرد اين در ديگر عبارت به گيرد. می نظر

 .نظری عقل به مربوط حقايق و شمول جهان اخالقی اصول يا فضايل هستند: موقعيت از خارج
 

 محیط های محرک مثابه به موقعیت
 رفتار که اند عقيده اين بر تجربی های آزمايش به استناد با گرايان موقعيت  که شد اشاره تر پيش

 طبق .3است محيط موقعيتیِ متغيرهای تابع باشد، منشی صفات تاثير تحت آنکه از بيش اخالقی

                                                      
کنندگان بايد بوسيله  ميالدی آزمايشی ترتيب داد که در آن شرکت 79در دهه  Milgram, (1963)به عنوان نمونه،   -3

کردند. اگرچه دستگاه  های ارائه شده، تنبيه می شوک الکتريکی فرد ديگری را در ازای هر پاسخ خطا به پرسش
کرد که مورد شوک الکتريکی قرار گرفته است، اما نتايج  یشوک دهنده دستکاری شده بود و يادگيرنده وانمود م

درصد( ضمن تبعيت از آزمونگری که به  65نفر ) 49نفر از  16داد که تعداد  آوری نشان می آزمايش به طور حيرت
خواست آزمايش را ادامه دهند، حاضر شدند اعمال شوک الکتريکی را تا  ها می صورت مودبانه اما قاطع از آن

 Darley and Batsonمرحله ادامه بدهند. در آزمايش ديگری که به آزمايش سامری خوب شهرت يافت، آخرين 

نسبت به فرد نيازمندی  -که از ميان طالب علوم دينی گزينش شده بودند-کنندگان  رفتار ياريگرانه شرکت (1973)
نشان داد رفتار ياريگرانه افراد وقتی که  ها قرار گرفته بود را مورد سنجش قرار دادند؛ نتايج آزمايش که سر راه آن

 61شوند) عجله دارند تا شش برابر کمتر از زمانی است که  افراد در شرايطی طبيعی با فرد نيازمند رو به رو می
نيز در آزمايش خود پی بردند که احتمال کمک به زنی که  Isen and Levin (1972)درصد(.  39درصد در مقابل 

برابر نسبت به ديگران  11ای ده سنتی پيدا کرده بودند   افتاده توسط افرادی که اندکی قبل سکهکاغذهايش بر زمين 
با انجام آزمايش  Mathews and Canon (1975)درصد(. همچنين  4درصد در مقابل  88بيشتر بوده است)

برابر کمتر از زمانی که  5شود افراد به ميزان  ای نشان دادندکه صدای چمن زن برقی در محيط باعث می  جداگانه
ی  صدای محيط در حالت عادی است به مردی ظاهرا زخمی که کتاب هايش از دستش افتاده کمک کنند. نکته

های فوق اين بود که حضور يک متغيير محيطی ظاهرا کم اهميت و نامربوط به رفتار  مشترک در ميان آزمايش
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 مثال عنوان به بخشد. می انتظام او شخصيتی صفات را فرد يک رفتار سيرت، از ارسطويی ی انگاره

 که هايی وضعيت تمام در قدم ثبات با که رود می انتظار باشد، شجاعت فضيلت دواج کسی اگر»

 رفتاری برای هايی انگيزه آنکه غم هب کند، عمل شجاعانه است، شجاعانه رفتاری ی شايسته اخالقا

 ,Flanagan, (1991 بندی صورت طبق (.Doris & Stich 2017, 47) «باشد داشته وجود متفاوت

 هستند استوار و 1پايدار متفاوت های موقعيت در که هستيم 3عامی شخصيتی اتصف واجد ما ،(279

 ظهور صفت يک با مرتبط متنوع های موقعيت در (3 برخودارند. ويژگی سه از عام صفات همان(.)

 6سنجشی وحدت دارای (1 .5است خوردار بر 4ثبات از متفاوت های زمان و مکان در (1 .1کند می
 مقابل در .7دارند قرار يکديگر با نسبی پيوند يک در مشابه های ارزش و صفات ،آن طبق که است

 Doris) نيست برخودار تجربی کفايت از سيرت، از تصور اين که داد می نشان مذکور آزمايشهای نتايج

& Stich, 2017, 48.) آن بر خوب سامری و ميلگرام های آزمايش به ارجاع ضمن (2002) دوريس 

 نيستند اثبات قابل تجربی نظر از عام، شخصيتی صفات مورد در فلناگن گانه سه یها مؤلفه که است

 آنچه است معتقد وی عوض در نمود. استفاده اخالقی تجويزهای يا توصيف برای آنها از نبايد لذا

 مند-زمان-مکان صفات است. خوردار بر بيشتری تجربی کفايت از نامد می 8مند-زمان-مکان صفات

 بر برخوردارند. ثبات از معين زمينه و موقعيت آن در و ،اند خاص ی زمينه و وقعيتم يک به محدود

 .0شود استفاده تر محدود دامنه با صفاتی از ستبر، و کلی صفات از استفاده بجای بايد اساس اين

 طور به بايد گذشته رويکرد دو همچون نيز حاضر رويکرد نزد موقعيت مفهوم تحليل در

 با البته نمود؛ توجه موقعيت مفهوم درونی ها ويژگی و یها مؤلفه و پيرامونی مفاهيم به توامان

 به آنکه از بيش رويکرد اين دارد؛ سلبی حالت موقعيت مفهوم رويکرد اين در که تفاوت اين

                                                                                                                             
های اين پژوهش ها،  گرايان با استناد به يافته موقعيت ذاشت؛ گ گيری بر رفتار افراد برجای می اخالقی تاثير چشم

 را به چالش کشيدند؛ -به ويژه قرائت ارسطويی از آن –های رايج در باب سيرت اخالقی  تلقی
1-  Global character traits 
2-  Consistency 

 رود زه با سرطان بکار میهای متنوعی از جنگ با دشمن تا مبار به عنوان مثال صفت دليری بر موقعيت  -1

4-  Stability 
مثال اگر فردی صادق است انتظار داريم فردا نيز صادق باشد همانگونه که امروز صادق است؛ يا در محل کار   -5

 نيز صادق باشد همانطور که در منزل صادق است و الی آخر

6-  Evaluative integration 
 ست انتظار داريم حيوان آزاری هم نکند.مثال اگر کسی در خانه فرد مهربانی ا  -7

8-  local 
آموز کوشا  يک مکانيک منصف به جای فرد با انصاف؛ فرد مهربان با حيوانات بجای فرد مهربان؛ دانش مثالً  -0

 در فيزيک بجای فرد کوشا و غيره.
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 اخالق در ارسطويی های ديدگاه نفی جهت در آن از بپردازد موقعيت مفهومی یها مؤلفه تبيين

 ضدارسطوگرايی جريان نزد در موقعيت مفهوم پيرامونی مفاهيم اين، وجود با کند. می استفاده

 محيطی های محرک اساس اين بر «.شخص» و «تجربی کفايت» ،«محيط» ،«رفتار» از است عبارت

 جای به رفتار بر کيدأت است. رفتار کننده تعيين غيره و زمانی محدوديت محيط، دمای صدا، مانند

 و ها گرايش از گسسته انسان، رفتار رويکرد اين در که است بابت اين از نيز تجربه يا عمل مفهوم

 اخالقی ادعاهای که است آن نيز «تجربی کفايت» از مراد شود. می گرفته نظر در او های شناخت

 بدين شوند. ييدأت خاص های موقعيت در آماری کمی های سنجه و تجربی مطالعات طريق از بايد

 ادعاهای «تجربی کفايت» کمی، مطالعات و هستند «رفتار» کننده عيينت «محيط» تاثيرات ترتيب

 اما دارند. قرار موقعيت مفهوم با پيوند در مفهوم سه هر حال عين در و زنند، می محک را اخالقی

 صفات اساس اين بر است. گرفته شکل شخص مفهوم با تقابل در موقعيت ديگر سوی از

 رفتار که اند    موقعيت عناصر اين بلکه ندارند اخالقی ایرفتاره تحقق در چندانی نقش شخصيتی

 دهند. می شکل را اخالقی

 نکته پنج به بايد نيز رويکرد اين در موقعيت مفهوم درونی های ويژگی و ها مؤلفه مورد در

 به محدود صرفاً را موقعيت ثيرتاً -خودش تصريح بنابر- رويکرد اين آنکه نخست نمود. اشاره

 موقعيتی اخالقی اصول و ها ارزش حتی نه و ها شناخت نه رو اين از داند؛ می انسان رفتار دامنه

 يک با شدن مواجه صدا، يک شدن شنيده قبيل از محيطی های محرک آنکه دوم شوند. نمی تلقی

 هستند. موقعيت اصلی عناصر دست اين از مسائلی و زمانی عجله يک در داشتن قرار تصوير،

 دهد؛ می رخ تاملی غير و خودکار عمدتا رويکرد، اين منظر از موقعيت در انانس رفتار آنکه سوم

 انسان اعتبار و عامليت برای خاصی نقش رويکرد اين -پيشنين نکته به توجه با- اينکه چهارم و

 با تقابل نوعی در را موقعيت رويکرد اين آنکه پنجم نيست. قائل موقعيت به دهی شکل در

 نيستند موقعيت تابع ها آگاهی و شخصيتی صفات اساس اين بر يرد.گ می نظر در فراموقعيت

 ندارند. انسان موقعيتی رفتارهای بر نيز چندانی ثيرأت که هرچند
 

 بندی جمع

 رويکردهای منظر از موقعيت مفهوم اساسی های لفهؤم زيادی حد تا پيشين توضيحات با

 با پيوند در بايد ديويی پراگماتيسم یتلق در موقعيت ی انگاره اساس اين بر شد؛ روشن گانه سه

 کيدأت نوارسطوگرايانه رويکرد ،مقابل در گردد. لحاظ تجربه و ،محيط ارگانيسم، چون مفاهيمی
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 مطرح فرهنگ و سنت با پيوند در را آن و دارد موقعيت روايی و تاريخی وجوه بر بيشتری

 غالبی رفتارگرايانه و گرايانه جربهت طنين ضدارسطوگرايی، نظر در موقعيت ديگر سوی از نمايد. می

 رويکردهای در مشترک نکته يک است. پيوند در رفتار و پاسخ و محرک چون یمفاهيم با و دارد

 است. شده مطرح انسان رفتار و عمل دادن سامان راستای در موقعيت مسئله که است آن گانه سه

 موقعيت به توجه و ارزشی رفتارهای به دادن سامان ميان محکمی پيوند که دهد می نشان نکته اين

 دارند. يکديگر با نيز مهمی افتراق وجوه رويکردها اين در موقعيت ی انگاره اما دارد. وجود

 اثرِ برای رويکردها اين که است قلمرويی نمود اشاره آن به بايد اينجا در که ای  مسئله ترين مهم

 تعيين گانه سه رويکردهای در مندی موقعيت     که نسبيتی ميدان ،رو اين از ؛اند گرفته درنظر موقعيت

 های اليه بر حاکم موقعيت پراگماتيسی تلقی در گفت بايد اساس براين .است متفاوت کند می

 رويکرد اين در ندارد. وجود بخشی تعيين فراموقعيت هيچ ديگر عبارت به و است تجربه مختلف

 (.Hildebrand, 2016, 87) باشد داشته وجود واندت نمی اهداف يا ها ارزش از نهايی بندی رتبه هيچ

 به چيزی هيچ -شود می خلق آن در انتخاب که- بخصوص موقعيتِ يک نيازهایِ از جدا» نتيجه در

 آثار در خود ديويی اگرچه (.Dewey, 1916, 248) «ندارد وجود ها ارزش رتبه يا درجه مثابه

 برنامه طراحی لزوم به اشاره با  آينده به وجهت ضمن تجربه تداوم مسئله طرح با (1938) متاخرش

 استلزام تبيين در رسد می نظر به اما است، برآمده خويش موضع تعديل پی در پيشينی، آموزشی

 است. مانده ناکام است تربيتی غايت نوعی فرض که خود نظر اصلی

 به وابسته کامالً را ها ارزش ای  وسيله-هدف الگوی در که ديويی گرايی موقعيت   خالف بر

 پوشی چشم غيرقابل عنصری عمل، غايت نوارسطوگريی رويکرد در نموده، تعريف موقعيت

 بيرونی تماماً نسبتی را وسايل و اهداف ميان نسبت ]ديويی[ ابزارگرايی» ديگر عبارت به است.

 يک با مناسب وسايل برگزيدن که است آن بر ]ارسطويی[ سنت که حالی در کند، می قلمداد

 «باشد داشته سهم نيز درونی خيرات در که بگيرد قرار مالحظه مورد نحوی به بايد معين، تغاي

(Smith, 2015, 420.) MacIntyre (2014, 312) عنوان به ها انسان به نه فضايل» کند می تصريح 

 يک عنوان به انسان غايت شوند. می متعلق نفسه فی انسان به بلکه اجتماعی های نقش صاحبان

  .3«اند    فضيلت بشری اوصاف از يک کدام که کند می تعيين نوع،

                                                      
ی ارسطويی متضمن يک زيست شناسی گراي    اينتاير همچون غايت گرايی مد نظر مک    البته بايد توجه نمود که غايت  -3

گرايی  موقعيت  توان گفت  متافيزيکی نيست، بلکه در خود عمل و ساختار روايی آن ريشه دارد. بر اين اساس می
 ها با عمل در شرايط خاص است. ی استدالل ارزشی و تطبيق ارزش   نوارسطويی اساسا بحثی در حوزه نحوه
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 يک اصوالً گرايی موقعيت   نوع اين اوالً که گفت بايد ضدارسطوگرايی رويکرد مورد در اما

 قول به يا تجربی ادعای يک اساساً ،رو اين از و شود می محسوب اخالقشناسی  روان در رويکرد

 اخالقشناسی  روان های بحث و ارزش درباب اخالقی یها بحث ميان دوريس است. عملی دوريس

 که است اخالقی تفکر از هايی جنبه مورد در دوريس ادعای (.Doris, 2002, 109) گذارد می تمايز

 اينکه به راجع بحث از صريحاً وی خورد، می پيوند شخصيتشناسی  روان و اخالقشناسی  روان با

 عبارت به (.Doris, 2002, 108) کند می نظر صرف دشو اتخاذ انسان توسط بايد هايی ارزش چه

 تجربی کفايت عدم و اخالقی های نظريه عملی يا تجربی های جنبه مورد در را ادعايش او ديگر

 پرسش مورد را -کنند می دفاع آنها از ها نظريه اين که هنجارهايی و- ها نظريه و کند، می مطرح ها آن

 (.VanderGeest, 2015, 43) دهد نمی قرار

 مورد در چيزی معموالً که اخالقی های فضيلت و احکام برخالف دوريس منظر از

 مسئله اين بر گرايان موقعيت  عملیشناسی  روان گويند، نمی ما به موقعيت هر خاص های ويژگی

 اخالقی عمل و داوری بتوانيم چگونه و بگيريم اخالقی تصميم يک چگونه که است متمرکز

 نه تجربی گرايی موقعيت   که گفت توان می بنابراين .3(Doris, 2002, 109) باشيم داشته بهتری

 رفتار حوزه درکامالً  بلکه جزئی، موارد بر اصول تطبيق حوزه در حتی نه و ارزشی غايت حوزه در

 گيرد، می قرار نوارسطوگرايانه روايت مقابل در تنها نه تلقی اين است. معنادار تجربیکامالً  معنای به

 چرا است؛ تقابل در نيز ديويی چون هايی پراگماتيست نزد موقعيت انگاره با بسياری حد تا کهبل

 آن گرايان، موقعيت  تلقی اما است جمع قابل عامليت مفهوم با مذکور تلقی دو در مندی موقعيت     که

 .تاس استوار رفتار از گرايانه موجبيت تبيينی بر و دهد می قرار عامليت با تضاد در را

 گرايی موقعيت که شد روشن معاصر ارزشی تربيت رويکردهای در موقعيت تحليل از اينبنابر

 شده تبديل سنتی پرورش و آموزش يا پدرساالر های رويکرد به مشترک واکنش ینوع به تبديل

 رو اين از است. ناپذير اجتناب امری ارزشی عمل به توجه راستای در مهم اين و ؛است

 نشان تری اساسی توجه موقعيت مفهوم به بايد خود تکامل سير در نيز بومی بديل رويکردهای

 دارد. وجود رويکردها اين در مندی موقعيت     ميدان مسئله در بويژه نيز هايی تفاوت البته دهند.

 رفته موقعيت ميدان گفت بايد مذکور رويکردهای تاريخی سير گرفتن نظر در با اساس اين بر

 مختلف های اليه از وسيعی ی دايره ديويی نزد موقعيت ی انگاره است. شده محدودتر رفته

                                                      
ها را در جايگاه خودشان، و همچنين در موارد  کند بلکه آن رد نمی ری را مطلقاًهای نظ ی بحث   البته او فايده  -3

 .داند نادری که اختالف نظر ذاتی در يک مسئله وجود دارد، مفيد می
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 روايت در شد؛ می شامل را رفتار و عمل و خير مصاديق تعيين ها، ارزش غايات، از اعم تجربه

 و هستند مند ناموقعيت ذاتاً اما اند موثر موقعيت بر اگرچه ها ارزش و غايات ارسطوگرايان نو

 اهميت حائز رويکرد اين منظر از موقعيت در آنچه شوند، می تلقی بيرونی موقعيت به نسبت

 موقعيت ی دايره است. عمل شرايط و ها امکان بر اشراف طريق از مناسب عمل تشخيص است

 آنان شود؛ می تر تنگ هم اين از اخالقشناسی  روان در تجربی ی سطوگرايانهرضدا رويکردهای نزد

 های محرک تنها و کنند، می تلقی بيرونی موقعيت به نسبت زني را اخالقی استدالل و سيرت حتی

 سه دغدغه گفت توان می اين بر عالوه .دهند می قرار مدنظر موقعيت مثابه به را بيرونی محيطی

 منظر از ديويی پراگماتيسم رويکرد است. مهم نيز مندی موقعيت مسئله طرح برای مذکور رويکرد

 توجه موقعيت به غيره و اجتماع و خود بين ذهن؛ و نعي بين کاذب های گرايی ثنويت رفع

 نظر ميان ثنويت رفع اخالقی عمل ارتقای دغدغه بيشتر ارسطوگرايان نو که حالی در نمايد. می

 اخالقی رفتار افزايش ی دغدغه ارسطوگرايان ضد و نمايند، می پيگيری را اخالقی عمل و

 رويکردهای از يک هر پيامدهای ترتيب بدين ند.دار اخالقی های نظريه تجربی کفايت تحقق مطلوب،

 «کودک نياز و ميل محوريت» ديويی پراگماتيسم رويکرد است؛ متفاوت نيز ارزشی تربيت در مذکور

 نمايد. می پيگيری را «اجتماع و فرد تربيت آميختگی» و «تربيت فرايند در روزمره های   مسئله به توجه

 محوريت» ،«اخالقی فضای مثابه به مدرسه تعريف» در توان می را نوارسطوگرايان ديدگاه پيامد

 اعتماد و مسئوليت جمله از اخالقی فضايل توسعه بر کيدأت» و «حکايات و اخالقی الگوهای

 ستبر و عام صفات کاربرد از پرهيز» گرايی ارسطو    ضد رويکرد باالخره و نمود. مشاهده «اجتماعی

 داشت. خواهد دنبال به را «محيط بيرونی های   محرک دهی سامان   بر کيدأت» و «اخالقی

 مدعی بومی و بديل رويکرد هر مذکور، رويکردهای در موقعيت مفهوم تحليل به توجه با

 تطبيق غايات، اليه در مندی موقعيت     برای که دهد پاسخ پرسش اين به بايد موقعيت به توجه

 های پژوهش نيازمند که نمود، خواهد خابانت را موضعی چه اخالقی رفتار و مصاديق بر اصول

 مورد تاکنون آنچه گفت توان می مذکور رويکرد سه به کلی نگاه يک در اما است. مستقلی

 های ساحت از بخشی يا همه در موقعيت عناصر تاثير به ناظر غالباً گرفت قرار بررسی و بحث

 مورد کمتر انسان های شبين و ها ارزش اعمال، آفرينی موقعيت شان لکن است، آدمی عملی

 آنکه حال شود می تصور موقعيت «در»عموماً  انسان رويکرد سه هر در است. گرفته قرار توجه

 در تصرف به دست و بايستد ها موقعيت فراز بر گاهی که رددا را قابليت و استعداد اين آدمی

 تربيت در زيادی ربسيا اهميت نکته اين نمايد. خلق را جديد موقعيتی حتی و بزند موقعيت آن
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 به ديگران و خود برای انسان آفرينی موقعيت نأش به توجه داشت. خواهد همراه به ارزشی

 موقعيت مسئله به ناظر های پژوهش در که است مهمی مسئله هايش عمل و ها ارزش وسيله

 گيرد. قرار عرصه اين فعالين و پژوهشگران نظر مد بايد پيش از بيش

 

 

 
پور صباغ، طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و تحليل مطالب، ارسال  داود حسينگان: نویسندمشارکت سهم 

و اصالحات مقاله، و نويسنده مسئول؛ دکتر محمدرضا شرفی، همکاری در طراحی چارچوب کلی، انتخاب 
رويکردهای تربيت ارزشی؛ بررسی اوليه؛ دکتر جميله علم الهدی، مقايسه رويکردهای تربيت ارزشی، 

گيری؛ دکتر حسين سوزنچی، سازواری پژوهش؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی  هنتيج
 اند. قرار داده و تائيد نموده

از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 
 دارند. اند اعالم می بوده

در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد. اين مقاله مستخرج از  اذعان می کنند کهنويسندگان منافع:  تضاد
 الهدی و دکتر سوزنچی است. رساله دکتری، با رهنمايی دکتر محمدرضا شرفی و مشاورت دکتر علم

 اين مقاله مشمول حمايت مالی بنياد پژوهش های اسالمی آستان قدس گرديده است.: منابع مالی
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