
 ۳۸ـ  ۵، ص ۱۳۹۳ تابستان، ۲۶، پياپي دوم، شماره هفتمسال    ______________________ ________________________________     

1 
  
  
  

  از منظر قرآن» آورد یادگیري به رشد اخالقیروي«بررسی انتقادي 
  

    skarimzadeh178@yahoo.comاستادیار گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  زادهصادق کریم
  30/4/1393پذیرش: - 16/12/1392دریافت: 

  چکيده
ویـژه از  بـه  ،آورد یـادگیري و بررسـی انتقـادي آن   هاي مختلف فرایند رشد اخالقی در رويتوصیف جنبههدف این مقاله، 

 مـورد  رفتـار اجتمـاعی   انجـام  یـادگیري «آورد مزبور، رشد اخالقی را روي است. روش اسناديطریق تعالیم اسالمی و به 
رفتـار اجتمـاعی   «، کند. گستره ایـن فراینـد  توصیف می» شودکه از طریق پیامدهاي آن تقویت می خاص، جامعۀ پذیرش
ـ   »رفتار اخالقی«و مؤلفه اصلی آن » شدهپذیرفته ویـژه شـکل   ی، بـوده و تقویـت، بـه   ، در برابر شـناخت و هیجـان اخالق

شده از منـابع فرااجتمـاعی،   هاي اخذهاي ذاتی و نیز ارزشپذیرش ارزش رود. عدمشمار میهاجتماعی آن، سازوکار عمده ب
هـاي شـناختی و هیجـانی    گرفتن مؤلفهعدم تسري مرز اخالق به رفتارهاي اخالقی ناسازگار با هنجارهاي موجود، نادیده

آورد را بـه  اي است که از دیدگاه اسالمی مواضع این رويهاي عمدهاز سازوکارهایی غیر از تقویت، کاستی اخالق و غفلت
  کشد.چالش می

  آورد یادگیري، چیستی، گستره، مؤلفه، سازوکار.روي قرآن، کلیدواژها:
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  مقدمه
توجـه   شناسـی نـوین در کـانون   گیـري روان هـاي مختلـف رشـد اخالقـی از آغـاز شـکل      مطالعه جنبـه 
) تـاکنون (بـراي نمونـه آیسـنبرگ و     1928شـورن و مـی،   ؛ هارت1923(براي نمونه فروید، پژوهشگران 

شـناختی و  آوردهـاي روان در طول یـک قـرن گذشـته، روي    .بوده است )2002؛ توریل، 2002همکاران، 
ـ     هاي متعددي در بـاب ایـن موضـوع شـکل گرفتـه اسـت. روي      نظریه ر آوردهـاي یادشـده، بـا تمرکـز ب

بـه بررسـی    ،هـا هایی همچون عواطف و شـناخت هاي اصلی این حوزه و عمدتاً با تأکید بر مؤلفهپرسش
ن است که مطالعه رفتـار و  ایهاي مطالعه رشد اخالقی این پدیده مهم برخاستند. با وجود این، یکی از راه

اي اسـت کـه بیشـتر    مؤلفـه  . رفتار و کـردار، همـان  است هادعنوان مالك اصلی اخالق، قرار دکردار را، به
از رشـد   بحـث گوینـد.  هنگام بحث از اخالق و با استفاده از درك عمومی خود از آن سخن می بهمردم 

 بحـث . همچنین، استاز یک شیوه رفتار شایسته مثل کمک به همنوع ، بحث اخالقی بسنده فرد یا گروه
یوه رفتاري نامناسـب اسـت. بـراي مثـال،     به ش، استناد هاي فرد یا گروه خاصی در زمینه اخالقاز کاستی

کردن به افراد فقیر و تنگدسـت،  فریب دادن دیگران، کمک ،گویی براي حفظ آبروتقلب در امتحان، دروغ
یـک  کند. با وجود این، هیچجسم میترا در ذهن » بد«یا » خوب«اموري هستند که عنوان جمله همگی از

هـاي مربـوط بـه    اخالقی، که محور اصلی بسیاري از پژوهش از موارد یادشده از سنخ اندیشه یا احساس
  باشد.، نمیاسترشد اخالقی 

سنت یادگیري است کـه بـر مبنـاي     ،آوردهاي حوزه رشد اخالقی از سوي پژوهشگرانیکی از روي
، در مـورد  بـی اف اسـکینر  سـازي رفتـار،   ، در مورد شرطیجان بی واتسونهاي افرادي همچون پژوهش
بـدیل اکتسـابات و   ر به وجود آمده است. اساس این دیـدگاه، بـر پـذیرش نقـش بـی     شدن کنشگشرطی

شـود. کودکـان بـا ورود    از تجربه ناشی می ،انسان است. رشد در درجه اول» شدن«ها در فرایند یادگیري
دهنـد  هاي رفتاري گذشته را تغییـر مـی  گیرند، شیوهبه دنیاي مادي و اجتماعی، رفتارهاي جدید را یاد می

. بررسی موضع خاص ایـن  )224، ص 2011میلر، کنند (هاي خاص، رشد میو با تراکم روزافزون تجربه
ن جهت اهمیت دارد کـه در چـارچوب نظـام اندیشـه     ایویژه از به ،شناختی در زمینه اخالقرویکرد روان

همچنـین،   شناسی را از اینکه یک شاخه فلسفی به حساب آید، به علم تبدیل کنـد. کوشد روانمیخاص 
شـناختی حاضـر زنـده اسـت و مـا را بـه       رویکرد مزبور از نظم خاصی برخوردار بوده و در ادبیات روان

  .)51 ، ص1987(بونژه و آردیال، درك بهتر رفتار یاري رسانده است 
 سـودمندي رشد اخالقی، عالوه بر اینکه توضـیحات   آوردهايآورد یادگیري، همانند سایر رويروي
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چگـونگی تحقـق آن در مقـاطع گونـاگون رشـدي ارائـه        هـا و خالقی، عوامـل، همبسـته  در مورد رشد ا
رشد اخالقـی را تشـکیل    ۀبنیان نظریبرد که هاي کلی نسبت به اخالق بهره میدیدگاهبرخی از  دهند،می

 چگـونگی بـه   اساسـی،  هايیکی از این دیدگاه. دهندمختلف نظریه را تحت تأثیر قرار می ياجزاداده و 
نظریه بـراي فراینـد   این اي است که شود. موضوع دوم، گسترهیر اخالق و رشد آن در فرد مربوط میتفس

 همچنـین، مؤلفـه  کنـد.  رشد اخالقی در نظر گرفته و امور فراتر از آن را خارج از قلمـرو آن فـرض مـی   
  کند.اصلی که در تحقق رفتار اخالقی نقش دارند، موضوع سومی است که نظریه آن را توصیف می

را بـر   له یادشـده ئآورد یادگیري، بررسی مواضع آن در سه مسـ ا بازخوانی مواضع رويب این پژوهش،
ویژه بـا اسـتفاده از مضـامین    گیرد. عالوه بر این، داوري در مورد مواضع مرتبط با این دیدگاه، بهعهده می

و اهمیـت   اسکینررفتارگرایی  موقعیت کلیدي نظریه دلیل. به استمقاله این اندیشه اسالمی، هدف دیگر 
فراوان آن در این سنت پژوهشـی، و نیـز پرهیـز از تطویـل بحـث، موضـوع مقالـه بـر توصـیف و نقـد           

آورد قـرار  هاي دیگر، کـه در دامنـه ایـن روي   هاي ایشان متمرکز خواهد بود. توصیف و نقد نظریهاندیشه
است بـا ارائـه تصـویري گویـا از     تالش شده  ،شود. در برخی مواردگیرند، به مقاله دیگري موکول میمی

  شناختی موضوع، به استنتاج دیدگاه یادشده بپردازد.شناختی و روانهاي روشجنبه

  شناسي رشد اخالقي در سنت يادگيريپيشينه روان
عنوان یک نظریه پیشگام در سنت یادگیري، اندکی پیش از جنگ جهانی اول در آمریکا بـه  به رفتارگرایی،

هـاي  شـناختی در آن کشـور تبـدیل شـد و بـر دانـش      ده و به سرعت بـه گـرایش غالـب روان   وجود آم
ایـن موضـع   ی، از بارزترین چهرة طرفدار رفتـارگرای ، واتسوناجتماعی، تأثیر سودمند و قاطعی گذاشت. 

مشـاهده او صـورت پـذیرد.    هـاي رفتـاري قابـل   انسان باید بر پایـه ویژگـی  که مطالعۀ  کردطرفداري می
بینی و کنترل رفتار کمـک کنـد.   تواند به پیشنمی ،نگريده درونی و توصیف حاالت ذهنی یا درونمشاه

دقیـق  شـدة  هاي تعریـف ، همۀ رفتارها، حتی رفتارهاي پیچیده، براساس دادهپیشنهادي او شناسیروانر د
امکـان تحلیـل   ، پـاولف هـاي شـرطی   بازتـاب  ندیشـه شد. بـا اسـتفاده از ا  اي، تحلیل و تبیین میمشاهده

سـازي  که از طریـق شـرطی   ،هاي فطري یا اکتسابیهایی از بازتابهیجانات و افکار به الگوها یا مجموعه
هـاي  کـه مطالعـۀ گونـه    ،شناسـی تطبیقـی  رو، روانایـن . از، وجود داشتانددست آمده و یکپارچه شدههب

هـا، مـورد توجـه بیشـتر قـرار      آزمایشامکان دقت علمی زیاد در طراحی  دلیل تر از انسان است، بهپایین
عنـوان تنهـا روش تحقیـق علمـی     بـه  ،صورت روش اصلی و از برخی جهـات گرفت. روش آزمایشی به

  .)11، ص 1992کبی، (مکد ش معرفی ه،شد پذیرفته
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سـازي  شرطیفرایند که از طریق  ،خودکارهاي اي از بازتاباین رویکرد، رفتار اخالقی را به مجموعه
تـر و متمـایز از   بـه اجـزا و واحـدهاي کوچـک     ،تقلیل داد. رفتارهاي پیچیـده اخالقـی   اند،مدهبه دست آ

شـده  رفتار انسان را تعیـین رفتارگرایی، که آنجااز تر شود.شود تا شناخت آن آسانیکدیگر تحلیل برده می
محـیط   بـه  . نقـش اصـلی  اخالقـی وجـود نـدارد   گـزینش آزاد  براي خودفرمـانی یـا    گاهیجایداند، می

هاي فردي وجود ندارند و اینکه افراد چه بشـوند، حاصـل تجربـه    ، به هنگام تولد، تفاوتدارداختصاص 
  است. هاي مختلفاز تقویتآنان 

تأکیـد افراطـی بـر     ي. وورزیـد صـرار مـی  رفتـار، ا  تجربیمشاهدة بر ارزش  ،نوواتساز  بیش اسکینر
را  درونـی دیگـر  شـناختی یـا فراینـدهاي     مسـائل جسـمانی و  و عوامـل   هعوامل محیطی را حفـظ کـرد  

دار به صورت ابـزار تبیـین تقریبـاً همـۀ رفتارهـاي جهـت       سازي عاملرو، شرطیاینشمرد. ازاهمیت کم
 فنـون در حـوزة رشـد اخالقـی،     .بـود  و وظیفـۀ تحقیقـات، تنهـا یـافتن الگوهـاي تقویـت       معرفی شـد 

فـرض بـر ایـن اسـت کـه رفتارهـا،        .گیرندرار میدهی رفتار مورد استفاده قسازي عامل، در شکلشرطی
  .)16 (همان، ص گردندبرنمیاند، و به هیچ ویژگی اخالقی محصول الگوهاي تقویت

 رشـد له ئبـه مسـ   شـناختی  اجتمـاعی  هـاي یههاي نظري متأثر از رفتارگرایی، نظرگیرياز میان موضع
محققـان   ،تـولمن و  هـال هـاي  همچون نظـام  هاي یادگیرينظام یبا رشد برخ اند.پرداختهیشتر اخالقی ب

تـر رفتـار انسـانی، از قبیـل شـناخت، تعامـل اجتمـاعی، و        تدریج توجه خود را بـه الگوهـاي پیچیـده   به
بسـیاري از  امـروزه   .دنـد گیري در این فرایند بسـیار مـؤثر بو  تحلیلشخصیت، معطوف نمودند. آراء روان

توان آنها را تحـت  شود که میانجام می پژوهشگرانی سوياز  رفتار اخالقیمرتبط با  تجربی هايپژوهش
بـیش از اینکـه بـر اسـاس تأکیـدهاي       ،ین گـروه بندي نمود. ااجتماعی طبقه شناختیپردازان عنوان نظریه

ایشـان   ،کلـی  در یک نگاه. شوندمشخص می شناختیروش يهامفروضهنظري شناسایی شوند، از طریق 
شـناختی را غیرضـروري تلقـی     هـاي پذیرنـد و سـاخت  ن محصول یادگیري میعنوااخالقی را به یۀنظر
ـ   یآزمایشـ  رویکردهاي پردازان این سنت پژوهشی،نظریهکنند. می گیرنـد و  کـار مـی  ه را در تحقیقـات ب

این تحقیقـات،   (همان). و بر رفتارهاي خاص متمرکز استمطالعاتشان از لحاظ طرح تحقیق کامالً دقیق 
زدن دیگـران، دزدي، یـا   هاي اخالقی مرتبط بـا گـول  گیريجمله تصمیمها را ازقعیتطیف وسیعی از مو

بر این، مطالعات زیادي در مورد رفتار اجتماعی نیز انجـام شـده اسـت    افزون . شودشامل میگفتن دروغ 
کننـدة رفتـار   بـه بررسـی عوامـل تعیـین     ،رشـدي رویکرد  اجرا شده و براساس کودکان بیشتر بر رويکه 
  پردازد.گرانه میريیا
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  و رشد اخالقی ييرفتارگرا
هـا مربـوط   همه مشکالت اصلی به رفتار ما انسان عنوان یک رفتارگراي بنیادي، تقریباً، بهاسکینربه اعتقاد 

تواند در ایـن  تواند اوضاع ما را بهبود بخشد. آنچه که می، تغییر و اصالح رفتار میدلیلبه همین  .شودمی
(اسـکینر،   وري رفتار را اسـتخراج کـرد  اطراحی دانشی است که بتوان از آن یک فن ،ک کندزمینه به ما کم

  نویسد:باره میاو در این .)29، ص 1971
تـوانیم بـه کمـک دانـش     ما به ایجاد تغییرات گسترده در زمینه رفتار انسان نیاز داریم، اما این کار را نمی

رفتـاري   فناوريیک  وري رفتار است.اآن احتیاج داریم، فنشناسی انجام دهیم. آنچه ما به فیزیک و زیست
  .)11- 10 شناختی بهره ببرد، وجود ندارد (همان، صفیزیکی و زیست فناوريکه از توان و دقت 

مسـائلی را روشـن    ،شناسـی جدیـد  هـایی همچـون فیزیـک و زیسـت    بر این باور بود که دانـش  اسکینر
. بـا وجـود اینکـه رفتـار     )13- 12(همـان، ص   تر نیسـتند سان سادهاند که از برخی ابعاد از رفتار انساخته

انسان یک زمینه دشوار در حوزه مطالعات علوم است، تفاوت دانش مربوط بـه شـناخت رفتـار انسـان و     
از  ،مربـوط بـه آن   فنـاوري که شناخت رفتار انسان و تولیـد   یستشناسی در این ندانش فیزیک و زیست

ن است که در کانون توجه عالقه ما قـرار نگرفتـه و همـه    ای دلیله، بلکه به اولویت کمتري برخوردار بود
  امکانات آن مورد بررسی واقع نشده است.

بـه تفسـیر مـا از علـل      ،، ضعف عمده در بیشتر مباحث جاري در مورد رفتار انسـان اسکینربه اعتقاد 
دیدیم، در تبیـین  ک واقعه را میها اگر علت یدر گذشته، ما انسان .)13(همان، ص  شودرفتار مربوط می

دیدن نبـود، بـه امـوري کـه      کردیم. اما اگر علت آن قابلشده استناد مییک رویداد به همان واقعیت دیده
شناسـی نیـز بـراي    هایی نظیـر روان شدیم. حتی در دانشها باشد، متوسل میقابل رسوخ در درون پدیده

ه، عاطفه، احساس، قصد و سایر صفاتی کـه در درون مـا قـرار    پیدا کردن علل رفتار به اموري از قبیل اراد
در  اسـکینر ها نـام نهـاد.   دادن به اشیا و پدیدهکه شاید بتوان آن را شخصیت یزيدهیم؛ چدارند، ارجاع می

  گوید:این زمینه می
دي هاي درونی را رها کرده و به علل سـودمن شناسی به زودي تبیینهایی همچون) فیزیک و زیست(دانش

متوسل شدند، اما در زمینه مطالعه رفتار انسان، چنین حرکت مهمی رخ نداد. اما رفتـار انسـان هنـوز هـم     
شود. بـراي نمونـه (هنـوز هـم) گفتـه      اند، نسبت داده میطور عام به عللی که در درون او جاي گرفتهبه

  .همان)( بردشود یک نوجوان بزهکار از شخصیت آشفته خود رنج میمی
) سپرده ارثی شخص، که محصول تکامل نـوع اوسـت، بخشـی از امـور ذهنـی را      1971( اسکینر به نظر

دهـد. سـاختارهاي ژنتیکـی، گسـترة کلـی      کند و پیشینه فرد هـم بخـش دیگـر را توضـیح مـی     تبیین می

۱۰    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

ها سال تـاریخ تکامـل انسـان    پرخاشگري به میلیون کنند.زند، مشخص میهایی را که از فرد سر میپاسخ
مانـد. بـا وجـود    هاي کودکی حاصل شده است تا زمان پیري باقی مـی گردد و اضطرابی که در سالیبازم

 بر این فرایند کنتـرل داشـته و خواهـد داشـت     ؛ زیرااین، تنها محیط است که باید در کانون توجه ما باشد
هـن آدمـی و   وجوي درون و ذرو، براي شناخت علل رفتار، الزم نیست به جستایناز ).16(همان، ص 

حـل  در راه اسـکینر ترتیب، بدین هاي درونی براي تعین رفتار، اقدام نمود.فرض حاالت ذهنی یا انگیزش
به رابطه مستقیم و بدون واسطه محـیط   ،آن فناورينهایی براي شکوفایی دانش ما در مورد رفتار و ایجاد 

  رسد:و رفتار می
طور مستقیم به رابطـه  شناسی را دنبال کنیم که بهو زیست هاي فیزیکتوانیم همان مسیر دانشما زمانی می

هاي میانجی ذهنی فرضی را نادیده بگیریم. دانش فیزیک از طریق میان رفتار و محیط روي آوریم و حالت
بخـش، بـه   شناسی با توجه بـه ارواح زنـدگی  تر به شادمانی یک جسم در حال سقوط یا زیستنگاه دقیق

ما هم در رسیدن به یک تحلیل علمی از رفتار، محتاج این نیستیم که چنـد و   ،ابراینپیشرفت نائل نشدند، بن
هاي ذهنی، احساسات، صفات شخصیت، مقاصد، نیـات یـا سـایر لـوازم     چون واقعیت شخصیت، حالت
  .)20همان، ص ( انسان خودمختار را کشف کنیم

هاي ذهنی و خیالی صـورت  یق تبیینیابی رفتار انسان تاکنون از طر)، ریشه1971( اسکینربه اعتقاد 
پذیرفته است. این خود بر مشکالت فهم رفتار افزوده و جایگاه محـیط را بـیش از پـیش بـا ابهـام      

  کند:رو میروبه
وجـو کنـیم، امـا    خواهیم ظاهراً باید آنها را در محیط بیرون جسـت هاي غیرذهنی را میاگر ما تبیین

چ روي روشن نیست. مشـکل ایـن اسـت کـه محـیط بـه       مسئله این است که نقش محیط هم به هی
کنـد، بلکـه   کند و نه جذب میکند: محیط نه دفع میکند که توجه ما را جلب نمیاي عمل میشیوه

  ).22-21کند (همان، ص انتخاب می
تـوان بـه   با تالش زیاد مـی اما دهی و نگهداري رفتار آسان نیست، شناخت نقش محیط در شکل هرچند

اگر کنش متقابل میان موجـود زنـده و محـیط فهمیـده شـود، تـأثیراتی کـه زمـانی بـه          « :تیافآن دست 
فهـم) ربـط داده    شد، به شرایط در دسترس (و قابـل هاي ذهنی، احساسات و صفات اسناد داده میحالت

  ).30(همان، ص » رفتار دست پیدا خواهیم کرد فناوريبه  خواهد شد و احتماالً
فـرض  نسان، توصیفی است که از خلقت نوزاد انسانی بر مبناي دو پـیش رویکرد فوق در رفتار ا

آیـد؛ ب. او  اي بازتاب که ویژه نوع اوست، بـه دنیـا مـی   شود: الف. نوزاد انسان با مجموعهارائه می
شود که همچون لوح سفیدي اسـت. امـا ایـن وضـع خیلـی زود تغییـر       همچنین، با ذهنی متولد می

هـا  هـاي مسـتمر، تـداعی   ا محیط و تحریکات حسی ناشی از آن و تعامـل کند و بر اثر برخورد بمی



   ۱۱ از منظر قرآن» آورد يادگيري به رشد اخالقيروي«بررسي انتقادي 

کنـد  شوند و این لوح نانوشته قبلی، نقـش و نگـار خـاص خـود را پیـدا مـی      تشکیل و انباشت می
  ).68، ص 1390(محسنی، 

 هاي اساسی رفتار، اعم از اخالقـی و غیـر آن  شود نیروهاي محیطی ریشهگفته میاینکه با وجود این، 
هـاي  د، معنایش این نیست که رفتـار از همـان آغـاز پیـدایی، واکنشـی در برابـر شـرایط و محـرك        نهست

گونـه  داند که فطرتاً فعال است و سرشت او بـدین کودك را موجودي می اسکینرپیرامونی است. بعکس، 
ایـن  ها واکنش نشان دهد، بلکـه او داراي توانـایی دادن و گـرفتن پاسـخ اسـت.      نیست که تنها به محرك

خالصه کالم اینکـه رفتـار عـاملی    «گوید: و در مورد آن می داردویژه براي او اهمیت بسیار هب ،فرضپیش
. او از )107، ص 2005اسـکینر،  ( »بیش از آنچه از فرد گرفته شده باشد، از طـرف او صـادر شـده اسـت    

اي بـه  کند تا نتیجـه میدهد که روي محیط عمل زند و آن را مبناي نظریۀ خود قرار میرفتاري حرف می
رفتـاري اسـت،   هاي پـیش واسطۀ محركتحت مهار مستقیم و بی ،که رفتارهاي واکنشیحالیبار آورد. در
اي که به آسانی قابـل تشـخیص   در اصل توسط موجود زنده و در غیاب محرك برانگیزاننده ،رفتار عاملی

آنجاکـه ایـن نـوع رفتـار در ابتـدا بـا       د. ازشـو کنتـرل مـی   ،آوردنیست، صادر، و با نتایجی که به بـار مـی  
رسند. وقتـی  خودي به نظر میشوند، خودبهشده همراه نیست و از سوي فرد آغاز میهاي شناختهمحرك

کند. اگر این رفتار بـراي  که رفتار شروع شد و در محیط به مرحلۀ ظهور رسید، نقش محیط هم جلوه می
نتایج مثبت یا ناگواري را در مقابل آن آشـکار کنـد، رفتـار مـوردنظر     اي بود که هنوگاي از محیط به جنبه

از محیط دریافتی تقویت شود، خود آن رفتـار   يشود. اگر یک رفتاردوباره تکرار شده یا دیگر ظاهر نمی
دهد. اگـر محـیط نسـبت بـه یـک      یا رفتار مشابهی که احتماالً همان نتایج را به دنبال دارد، دوباره رخ می

یا یک امـر مطلـوب را از    ،دهنده مجازات کندواکنش منفی نشان داده و عامل را با یک محرك آزاررفتار 
دهـی و  یابد. بنابراین، محیط در تعیین رفتار، شکلدسترس او دور کند، احتمال تکرار آن رفتار کاهش می

  آفرین است.نگهداري آن نقش
 - جمله رفتار اخالقـی یط که هرگونه رفتارـ و ازاي از محترین جنبهاصلی :توان گفتترتیب، میبدین

که از طریق پیامـدهاي آن، نیرومنـدي   است یعنی جریانی  دهد، فرایند تقویت،را تحت تأثیر خود قرار می
ایـن رفتـار   زیـاد  احتمـال  بـه  اگر یک رفتار پیامد خاصی به دنبال داشته باشـد،   هد.دمیافزایش را پاسخ 

معناي سیر شرایط فرد در جهت افزایش احتمال بازگشت رفتـار خـاص   بهتقویت همیشه  شود.تکرار می
(تقویت مثبت) یا خـارج   است، اما این حرکت ممکن است با افزودن یک عنصر مطلوب به موقعیت فرد

منفـی از هـر    (تقویت منفی) صورت پـذیرد. تقویـت   کردن یک محرك آزارنده یا ناخوشایند از موقعیت
  مثبت، رفتار را نیرومند سازد. ة تقویتتواند به اندازلحاظ می

۱۲    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

بـودن ایـن    بودن و غیراجتمـاعی دهد، به اجتماعیدر مورد تقویت ارائه می اسکینرتقسیم دیگري که 
، هر فرایند اجتماعی است که موجب افزایش احتمـال  »تقویت اجتماعی«شود. منظور از فرایند مربوط می

. تقویـت اگـر   )619 ، ص2001ربـر و ربـر،   انجام شده اسـت (  شود که مقدم بر آنیا فراوانی رفتاري می
هاي فـردي بـه   ولی نوع دوم در موقعیت شود،تر اجرا میاز ناحیۀ گروه یا جامعۀ گسترده ،اجتماعی باشد

هـاي فـرد و   تأییدهاي گوناگون آنها از رفتار خاص و احتماالً پذیرفتن دیدگاه رود. توجه دوستان،کار می
شوند. تقویـت اجتمـاعی را نبایـد از هـر     هایی هستند که از سوي جامعه عملی میتقویت ،پیروي از آنها

هـاي  هـایی اسـت کـه در تقویـت    شبیه به تقویـت غیراجتمـاعی دانسـت، دلیـل آن هـم ویژگـی       ،جهت
  نویسد:باره میدر این اسکینرشود. غیراجتماعی، کمتر یافت می

کنـد. تقویـت اجتمـاعی از    مـی تفـاوت  وار یکی و ماشینتقویت اجتماعی از ابعاد مختلف با شرایط مکان
کننده بستگی دارد. بنابراین، به خاطر وجـود  کند و به شرایط عامل تقویتاي به لحظۀ دیگر تغییر میلحظه

توانـد بـه   هاي گوناگون ممکن است به نتیجه یکسانی منجر شود و یـک پاسـخ مـی   شرایط مختلف، پاسخ
مقایسـۀ آن در   تـر از رفتـار قابـل   تیجه، دایره شمول رفتار اجتماعی گستردهنتایج متفاوت ختم شود. در ن

باشد. آن، همچنین، از انعطاف بیشتري برخوردار است، به این معنا که وقتی رفتـار  محیط غیراجتماعی، می
ر، (اسـکین  آن پاسخ را کنار گذاشته و پاسخ دیگري بدهد موجود زنده مؤثر نباشد، امکان دارد خیلی سریع

  .)299، ص 2005
رسد نسبیت در تقویـت  با وجود اینکه نوعی نسبیت در تقویت، به شکل کلی آن، وجود دارد، به نظر می

  گوید:باره میدر این اسکینرتر باشد. اجتماعی گسترده
در یک نظام اجتماعی، یک تقویت ممکن است براي یک فرد مثبت باشد و براي فرد دیگر منفی. وقتـی از  

شـود، بـه ایـن خـاطر اسـت کـه اثـر        براي رزمنده فاتح جنگ یاد مـی  عنوان یک تقویتنگی بهغنایم ج
گیـرد، از  بازي را از یک کودك مـی کند. کودکی که یک اسبابناخوشایندي در رزمنده مغلوب ایجاد می

این طریق تقویت شده است، اما کودکی که آن را از دسـت داده اسـت، از ایـن وضـعیت متنفـر اسـت.       
ـتم شـرایط نامسـاعدي را بـراي      رو شده اسـت، بـه  هستگاري که با موافقت طرف مقابل روبخوا طـور ح

  .)323همان، ص ( کندخواستگاران دیگر فراهم می
 کننـد. به تشـکیل گـروه و عضـویت در آن، اقـدام مـی      ،هاي موجود در گروهکسب تقویت دلیلبه  افراد

اي در تکوین رفتار مطلوب و اصالح رفتارهـاي  دهشود مهار اجتماعی جایگاه عمهمین ویژگی سبب می
توانـد بـه وسـیلۀ    شود که میهایی مهار می، رفتار فرد از طریق وابستگیاسکینرکند. به باور نادرست پیدا 

با مهـار اجتمـاعی    ،جامعه، فرد دیگر یا حتی خود او ایجاد شده باشد. با وجود این، همه صور مهار رفتار
  و اراده آزاد نقش چندانی در آن ندارد.رابطه مستقیمی دارد 
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گیـري آنهـا را بایـد در قـوانین و     شـکل  سـازوکار براساس آنچه گفته شد، منشأ رفتارهاي اخالقی و 
از قبیـل   - توان از طریق گنجاندن برخی مفاهیم ذهنـی اصول کلی رفتار دنبال نمود. رفتار اخالقی را نمی

، اسـتفاده از  اسکینرادهاي علّی پیش از آن توجیه نمود. به اعتقاد بین رفتارها و روید - اراده یا انتخاب فرد
کنـد، تنهـا   به علت آنکه توجه ما را از علل واقعی رویدادها دور می ،این امور در تبیین رفتارهاي اخالقی

رفتار اخالقی هر فرد را حـوادث و   کنند.واقع چیزي را هم تبیین نمیدر .شودموجب گمراهی و ابهام می
زنـد. در میـان ایـن رویـدادها،     دادهایی که در گذشته و حال بـرایش اتفـاق افتـاده اسـت، رقـم مـی      روی

ویـژه تقویـت اجتمـاعی، نقـش اصـلی را در تعیـین       به ،یعنی تقویت فرایندهاي ناشی از محیط پیرامونی،
  رفتار اخالقی بر عهده دارند.

کننـده اسـت.   چنین رفتاري تقویـت ؛ زیرا دهندهاي اجتماعی را تشکیل میگروه افراد، مهار از طریق جامعـه: 
ها به نوبۀ خود با تدوین قوانین، مقررات و رسوم مدون یا غیرمدونی که موجودیت مـادي فراتـر از   گروه

هـاي  کنند. قوانین یک ملت، مقررات یـک سـازمان و سـنت   زندگی اعضا دارند، اعضاي خود را مهار می
شـوند  روند و متغیرهاي مهارکنندة قدرتمندي مـی فرد فراتر میهاي مهار متقابل هر یک فرهنگ از روش

  ).463، ص 2008فیست و فیست، کنند (که در زندگی اعضا نقش ایفا می
کننـد. یکـی از ایـن عوامـل را     ي وجود دارند که رفتار ما را مهـار مـی  بسیارنیروها و فنون اجتماعی 

از  ). جامعـه 66، ص 2005کرد (اسـکینر،  صیف سازي کنشگر توتوان با عنوان کلی فرایندهاي شرطیمی
سـازي کنشـگر   ها، که از اصـول شـرطی  کند. این شیوهخود را کنترل می يطریق سه روش اصلی، اعضا

اند، عبارتند از: تقویت مثبت، تقویت منفی و تنبیه. والدین ممکن است براي تالش زیـاد فرزنـد   اخذ شده
 ،(تقویـت مثبـت)   هاي مناسب او را مورد تحسین قرار دهنـد دوستانه در فرصتهاي نوعخود در فعالیت

طلبد، محرومیـت او بـراي شـرکت    یک رفتار نامطلوب از والدین خود پوزش میدلیل یا وقتی کودك به 
رفتـار   دلیـل (تقویت منفی). همچنـین، والـدین ممکـن اسـت بـه       در میهمانی خانوادگی را کاهش دهند

ستن ظروف آشپزخانه را به او واگـذار کننـد (تنبیـه). در ایـن     ناشایست کودك، تکلیف پرزحمتی مثل ش
یـا تغییـر    ،زنند. اثربخشی سـازوکارهاي تکـوین  موارد، والدین تقویت یا تنبیه را با رفتار کودك پیوند می

هر حال، آنچـه   بهرفتار خاص به شیوه اجراي آنها، موقعیت زیستی فرد و پیشینه تقویت او بستگی دارد. 
  باشد.بخشد، نتایج عمل او میفرد شکل یا ثبات میکه به رفتار 

تنبیه براي حذف رفتار زشت، خطرناك یا هر شکل از رفتار نامطلوب از خزانـه رفتـار فـرد در    
شود که اگر کسی را به دلیـل رفتـار خاصـی تنبیـه     شود. تنبیه با این فرض تجویز مینظر گرفته می

۱۴    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

 اسـکینر ام آن کار مبادرت خواهد کـرد. بـا وجـود ایـن،     کنند، او در آینده به احتمال کمتري به انج
لوحانه دانسـته و اثربخشـی تنبیـه بـراي تقلیـل احتمـال رفتـار نادرسـت را         چنین دیدگاهی را ساده

شود، الزاماً رغبت کمتري به ادامه این پذیرد. کودکی که به دلیل بازي جنسی به سختی تنبیه مینمی
هـاي تنبیهـی از بـین    )؛ زیرا بعد از آنکه وابستگی65-64، ص 1971رفتار نخواهد داشت (اسکینر، 

  شود.شده دوباره ظاهر میبروند، رفتار تنبیه
، ص 2005اسـکینر،  ( باشـد روش دوم بـراي مهـار اجتمـاعی رفتـار مـی     » هاي تقویتبیان وابستگی«
هـاي  ار ببریم کـه وابسـتگی  اي به کگونهکه فنون مهار رفتار مبتنی بر تقویت یا تنبیه را بهصورتی. در)319

نظر نخواهد داشت. امـا اگـر   توانایی فرد در مهار رویدادهاي مورد تقویت روشن نباشد، حاصلی جز عدم
براي فرد توصیف کنیم، امکان توفیق در مهار رفتار به میـزان   روشنیرابطه میان رفتار و پیامدهاي آن را به

ها، اغلب از طریق کلمات، الفاظ و عالئـم بـراي   تگیچشمگیري افزایش خواهد یافت. توصیف این وابس
که هنوز از فرد صادر نشده اسـت، بـه او یـاد     ،هاي رفتاريپذیرد و از طریق آن، وابستگیفرد صورت می

شـوند کـه   بـه مـا یـادآور مـی     ،هاي مدارسهاي عمومی و محیطهاي مندرج در رسانهشود. پیامداده می
از عواقب ناخواسته اجتناب کنیم. یک پیام اخالقـی   ،شایند را دریافت کردهچگونه رفتار کنیم تا نتایج خو

پیـام دیگـر نتـایج     و پوشـی کننـد  خواهد از خطاي مردم بگذریم تا دیگران از اشتباهات ما چشماز ما می
ها و تهدیدهاي والدین نیـز نـوعی وابسـتگی توصـیفی     کند. توصیهاعتنایی به قانون را به ما گوشزد میبی
». خواهی نکنی، از دیدن فالن برنامـۀ تلویزیـونی محـروم خـواهی بـود     اگر از خواهرت معذرت«تند: هس

آمیـزي صـورت نپـذیرد، امـا     موفقیـت  امکان دارد مهار رفتار فرد بـه شـیوه   ،یک از این مواردالبته، در هر
هـا بـراي   ایـن تـالش  دهنـد.  یک از آنها این احتمال را که رفتار مطلوب از او صادر شود، افزایش مـی هر

پذیرند، بلکه هدف آنهـا تغییـر شـرایط محـیط او     دادن احساسات یا شرایط ذهنی فرد صورت نمی تغییر
 این محیط است کـه مسـئول رفتـار نادرسـت اسـت و بایـد تغییـر داده شـود         ،اسکینرباشد. به اعتقاد می

  .)77، ص 1971(اسکینر، 
شـیوه سـوم کمـک بـه مهـار رفتـار آنهـا و        از ت بخشی هاي مثبکنندهافراد از تقویت» محروم کردن«

کـه  اینشـود:  کردن به دو صورت انجـام مـی  . محروم)319همان، ص ( باشدکاستن از رفتار نامطلوب می
که منشأ تقویـت را از دسـترس فـرد،    این. دوم کنیمشود، دور فرد را از شرایطی که در آن تقویت ارائه می

اي رفتـار کننـد کـه بـراي     بیشتر امکان دارد به شیوه ،اندکه محروم شدههر حال، افرادي  به. سازیمخارج 
عنوان بخش دیگري از روش سوم بـه  تواند بهفرد نیز می» سیرکردن«اند. کاستن از محرومیت ترتیب یافته
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شود که ناشی از فقدان تقویتی است کـه  شود. سیري یا اشباع به کاهش رفتاري گفته میمهار رفتار منجر 
ـ      بخشد. سیري زمانی اتفاق میرفتار را استمرار میآن  رو هافتد که زمینه وقـوع رفتـار بـا هـیچ مـانعی روب
بـه احتمـال کمتـري     ،شـود صورت گسترده وجود دارد. کسی که سیر میشود و امکان ارتکاب آن بهنمی

ـ   کند که براي دیگران نامطلوب است. والدین میاي رفتار میگونهبه زدن کـودك را بـا   قتواننـد احتمـال ن
  .هاي جالب به آنها کاهش دهندبازيدادن اسباب
یکی از عناصر اصـلی رشـد اخالقـی در رویکـرد یـادگیري، رشـد توانـایی فـرد در زمینـه           خودمهـارگري: 

توانـد متغیرهـایی را در محـیط ایجـاد     که جامعه مـی  گونههمان :معتقد است اسکینرخودمهارگري است. 
نند متغیرهایی را در درون محـیط خودشـان تغییـر دهنـد و نـوعی خودمهـارگري را       تواکند، افراد نیز می

دهد که فرد متوجه شود یک رفتار معـین بـه پیامـدهاي متضـادي     اعمال کنند. این فرایند زمانی روي می
شود؛ یعنی جایی که رفتار هم تقویت مثبت دریافت کند و هم تقویت منفی. در چنین مـواردي،  منجر می

توانند یک گرایش بینابین را نسبت به رفتـار ایجـاد کننـد، امـا آنچـه      می ،تقویت به کمک یکدیگر این دو
 اسـکینر شـود. بـه اعتقـاد    دهد، تمایل شدید به همان رفتاري است که تقویـت مثبـت مـی   واقع رخ میدر
  ) حتی رفتار خودمهارگري هم تا حد زیادي محصول مهارهاي اجتماعی است:2005(

خودکار رفتاري که نوشیدن الکـل را مهـار    اصی همانند مصرف الکل تنبیه شود، زمینه تقویتاگر رفتار خ
کنـد. برخـی از   شود، به علت آنکه چنین رفتاري محرك آزارنده را از ارگانیزم دور مـی کند، فراهم میمی

ـیم و  اما در غالب موارد، این جامعه انس .کننداین نتایج رفتار را نیروهاي طبیعت تأمین می انی است که تنظ
اگر این ادعا درست باشد، تعداد اندکی از مهارهاي اصلی بـراي فـرد بـاقی     ترتیب آنها را بر عهده دارد.

فعـالیتی   ماند. ممکن است یک انسان، زمان بسیار زیادي را براي طراحی شیوه زندگی خود صرف کند.می
فتـار اسـت و مـا آن را از طریـق متغیرهـاي      شود، اما این هم یک رکه یک خودتعینی سطح باال تلقی می

واقع همین متغیرهاي محیطی هستند که مهار عمده رفتـار  در کنیم.محیطی و پیشینه (تقویت) فرد توجیه می
  .)240ص  همان،( دهندرا صورت می

یـرد.  گفرایند مهار رفتار افراد جامعه با تقویت رفتار خوب و تنبیه رفتار بد صـورت مـی  ، اسکینربه اعتقاد 
ـ  وقتی فرد مرتکب رفتار زشتی می شـود کـه بـه    رو مـی هشود، از سوي جامعه با مجازات و واکنشـی روب

اگـر ایـن رفتـار تکـرار شـده و       .)325، ص 2005، (اسـکینر  شـود ایجاد تحریک آزارنده در او منجر می
 با یـک پدیـده   ،شدنشود. این شرطیجامعه آن را تنبیه کند، فرد نسبت به این تحریک ناگوار شرطی می

نـامیم، امـا ماهیـت آن را بایـد در همـان      هیجانی همراه است که گاهی آن را احساس گناه یـا شـرم مـی   
طـور مسـتقیم یـا    جو کرد. ازآنجاکه این شرایط بهوتحریک آزارنده بیرونی ناشی از واکنش جامعه جست

۱۶    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

آیـد کـه   ترتیب، موقعیتی پیش مینکند. بدیغیرمستقیم آزاردهنده است، فرد به دنبال تغییر آن حرکت می
گیرد و احتمال بروز رفتاري را که تنبیه فرد را به دنبـال دارد، کـاهش   رفتار جانشین مورد تقویت قرار می

بهتـرین مثـال بـراي    «نویسد: می ،گویایی از این رفتار معرفی کرده ۀخودمهارگري را نمون اسکینردهد. می
گیرد، مهار خود است. گروه، همچنین اعمال مربوط به مهـار خـود را   رفتاري که زیر کنترل گروه قرار می

کنـد، ایـن کـار را    که فرد رفتار خود را مهار میهنگامی .)325همان، ص ( »کندطور مستقیم تقویت میبه
در سطح گـروه یـا جامعـه     ،د که براي مهار رفتار افراد دیگرشوبا دستکاري کردن همان متغیرهایی انجام 

  برد. پس مهار خود تا حدود زیادي نتیجۀ مهار اجتماعی است.به کار می
توان به مهـار خـود اقـدام نمـود؛     کنند که با استفاده از آنها میهاي متعددي اشاره میبه روش اسکینر

، نمونـه بـراي   ).240- 231(همـان، ص   روندهایی که برخی از آنها در کنترل اجتماعی نیز به کار میشیوه
توان از آن براي مهار خود نیـز اسـتفاده   شود، بلکه میبه کنترل اجتماعی محدود نمی محدودیت جسمانی

کنـیم.  هـاي جسـمانی، مهـار مـی    ها بسیاري از رفتارهاي خود را از طریق ایجاد محدودیتنمود. ما انسان
ن بسـت . هایی از محدودکردن فضـاي فیزیکـی اسـت   ها، نمونهکردن درب مغازهها و قفلبستن درب خانه

مصادیقی از محدودکردن اعضـاي بـدن در هنگـام حرکـت      ،دیدهبستن دست آسیبیا گچ ،زانو با زانوبند
، او ممکن است در یـک جلسـه   نمونهکنند. براي هاي مشابه رفتار خود را مهار میاست. افراد هم با شیوه

یـین ایـن رفتارهـا    حالت خنده صورت را پنهـان کنـد. در تب   ،ها در جلوي دهانرسمی با قراردادن دست
شـود.  توان به شرایط تقویتی خاصی اشاره کرد که پس از محدودیت جسمانی براي فرد حاصـل مـی  می

از پیامدهاي منفـی رفتـار خنـده از قبیـل سـرزنش دیگـران        ،فرد ممکن است با برقراري این محدودیت
ات محیط اجتمـاعی  ئاقتضااجتناب ورزد؛ پیامدهایی که شرایط اجتماعی آن را به وجود آورده است. اگر 

تواند از بروز رفتار خاص جلوگیري کنـد، امـا توجـه بـه پیامـدهاي اجتمـاعی آن سـبب        نباشد، فرد نمی
  ي ترتیب دهد که رفتارش را محدود کند.اگونههاي محیطی را شود که او بتواند وابستگیمی

تغییر دادن محرك نـام دارد.   ،دداربراي مهار رفتار با شرایط تحریکی ارتباط بیشتري  ي کهشیوه دیگر
آید که پاسخ را ایجاد کـرده یـا مـوقعیتی    ها، شرایطی به وجود میدر این شیوه، به لحاظ موقعیت محرك

یک نمونه مهار رفتـار بـا ایـن روش در جـایی کـه خودمهـارگري مطـرح         سازد.براي بروز آن فراهم می
کند. در این مثال، سازنده آن دارو ممکـن  د مینیست، مصرف دارویی است که در بیمار حالت تهوع ایجا

است محتـواي دارو را در محفظـه یـک کپسـول قـرار دهـد تـا از بـروز ایـن عارضـه جلـوگیري کنـد.             
توانـد بـا   خواند، از میان برداشته است. هر فردي مـی ترتیب، او محرکی را که پاسخ آزارنده را فرامیبدین
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اي احسـاس  ها در خود را مهار کند. فردي که با دیدن منظـره حركهاي ماستفاده از شیوه مشابهی، بازتاب
درب را بسته یا پـرده را بکشـد،    ،کند، ممکن است براي پرهیز از مشاهده محرك آزارندهناخوشایندي می

ویژه زمانی کـه بـراي پرهیـز    اي، بهها قرار دهد. چنین شیوهها را روي چشمها را بسته یا دستچشمو یا 
اجتنـاب از  «، استفاده واقـع شـود   اي که از سوي جامعه تدارك دیده شده است، موردي آزارندهاز پیامدها

  شود.هم نامیده می »وسوسه
احتمال وقوع رفتار مطلوب را افـزایش   ،هاتغییر محرك ةفرد، همچنین، ممکن است با استفاده از شیو

کند. کسی کـه مایـل اسـت    میري هاي ورزشی سپبخشی از اوقات خود را در محیط ورزشکاردهد. فرد 
  هاي مزاحم را از اتاق مطالعه دور سازد.ساعات مطالعه خود را افزایش دهد، ممکن است محرك

طور جـدي و فعاالنـه بـه انجـام     ن است که فرد نیروي خود را بهاییکی دیگر از فنون خودمهارگري 
فن انجام دادن کاري دیگر، صرفاً بـراي  ، معطوف کند. شودمیتنبیه منجر به کار دیگري، غیر از کاري که 

توان آنها را در مورد کنترل اجتماعی بـه کـار بـرد. در ایـن حالـت، فـرد       رود و نمیکنترل خود به کار می
 .دهد. این روش بر پایه اصل غلبـه اسـتوار اسـت   براي خودداري از رفتار نامطلوب، کار دیگري انجام می

  شود که رفتار جایگزین از رفتار ناخواسته نیرومندتر باشد.می ، تنها زمانی مؤثر واقعدلیلبه همین 
گونـه  این برداشت از مهار خود بر مبناي نتایج مطلوب یا نامطلوب رفتارها استوار اسـت؛ فـرد همـان   

شـخص در رفتـار   «در مورد این پرسـش کـه    اسکینرکند. کند، خود را هم مهار میکه دیگران را مهار می
کنـد و  هاي مربوط به آنهـا اسـتناد مـی   ها و وابستگیبه تقویت ،»چه احساسی دارد؟ کردن به نفع دیگران

  کند:احساسات را محصوالت جانبی آنها معرفی می
ما نباید رفتار به نفع دیگران را به عشق به آنها نسبت دهیم. شخص به علت داشتن احساس تعلق خاطر به 

ورزد. ساس بیگانگی با آنان از کار به نفع آنها اجتنـاب نمـی  اح دلیلکند و به دیگران به نفع آنان کار نمی
  .)110، ص 1971(اسکینر،  رفتار او مبتنی بر مهاري است که محیط اجتماعی آن را به کار گرفته است

به همین دلیل، این فرایند را نباید به اموري همچون احساس مسـئولیت و قـدرت اراده نسـبت داد،    
شـدة فـرد مربـوط کـرد. چنـین      هاي محیطی و نیز سابقۀ رفتارهاي تقویـت بلکه باید آن را به متغیر

کنـد،  برداشتی از خودمهارگري با تلقی سنتی از آنکه آن را نمونه بـارز عمـل شـخص معرفـی مـی     
باشـد. بـه همـین    ناسازگار است. براساس دیدگاه سنتی، خودمهارگري نمونه بارز عمل شخص مـی 

کننده نظیر اراده آزاد فرد، ضـروري اسـت. بـه اعتقـاد     عییندلیل، فرض وجود یک عامل درونی و ت
هـاي  دفاع است و نه طرح و نقشه تربیتی در موقعیـت چنین برداشتی نه از نظر علمی قابل  اسکینر،

  ).241، ص 2005کند (اسکینر، عملی تربیتی ارائه می

۱۸    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

هـاي آن را در  و پایـه  توان رفتار اخالقـی ویژه شکل اجتماعی آن، میبا روشن شدن نقش تقویت، به
دهـد، تقویـت و پیشـینۀ تقـویتی،     شناخت. آنچه که اساس رفتار اخالقـی را تشـکیل مـی    اسکینردیدگاه 

 ،تواند راز درك رفتار اخالقی تلقـی شـود. حاصـل اینکـه    ویژه بخش اجتماعی آن است؛ چیزي که میبه
  کنند.یجه، رشد اخالقی را ایجاد میهاي یادگیري از طریق تقویت، رفتار را تغییر داده و در نتتجربه

 ابعاد رشد اخالقي

رفتـار یـک   کـه  آید میبر اسکینراز اظهارات  هاي مهار اجتماعی:منزله یادگیري سازگاري با وابستگیرشد اخالقی به
که میان شکل اخالقی و انواع دیگر آن تفـاوتی نبـوده و همـه از     )15(همان، ص است  ايفرایند پیچیده

کنـد  از همان ضوابطی یاد مـی ، گویدها سخن میزمانی که از ارزش وي کنند.صی پیروي میقواعد مشخ
ترین مؤلفـه در  . ازآنجاکه اصلی)125- 101، ص 1971(اسکینر،  روندکه در مورد سایر رفتارها به کار می
 نگـاه  ی دررفتار اخالقـ  :توان گفتویژه شکل اجتماعی آن است، میهتکوین و نگهداري رفتار، تقویت، ب

ارزش بـوده   خـاص بـا   اجتماعی نظام یک اقتضا حسب بر که شوداطالق می ییرفتارها از او به آن دسته
 ایـن . شـوند مـی  کنتـرل  و ایجـاد  محیطـی  هـاي وابسـتگی  طریق از اخالقی رفتارهاي. اندشده پذیرفته و

 ارادة و نـه  محـیط  امـا  ،باشـند  شـده  ایجاد شخص خود یا دیگر، فرد جامعه، توسط توانندمی هاوابستگی
تـوان رفتارهـاي غیراخالقـی    نمـی  ،اسکینربه اعتقاد  .هستند مزبور رفتار حفظ و بروز سبب آزاد و فردي،

، محیط زندگی ماسـت کـه مسـئول چنـین رفتـاري      ردنظیر بزهکاري را با افزایش حس مسئولیت حل ک
  ).77- 76همان، ص ( نه برخی از صفات فرد ،محیط است که باید تغییر داده شود ،است

(همـان، ص   داننـد ها پیامدهایی براي رفتار هستند که مردم آنها را خـوب مـی  ارزش ،اسکینراز نگاه 
هایی است که مـردم را بـه پیـروي از    کنندهتعبیر دیگري از وجود و عدم تقویت ،. خوب و بد بودن)103

اي که معمـوالً بـه وسـیله دیگـران     هرفتار بر حسب شیو ).117(همان، ص کنند قانون (اخالقی) وادار می
بـا   معمـوالً  ،. درستی یا نادرستی رفتـار )110همان، ص شوند (نامیده می» بد«یا » خوب«د، شوتقویت می

. به بیان دیگر، اینکه چه چیز خـوب اسـت   )110(همان، ص شود هاي دیگر تعیین میتوجه به وابستگی
شود که نوع انسان تحت آنهـا تکامـل یافتـه    تعیین میهاي حیاتی و چه چیز بد است، از طریق وابستگی

شـوند  انـد، یافـت مـی   هاي اجتماعی که براي کنترل برقرار شـده یا در وابستگی ،)104(همان، ص است 
بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه       ،)104(همـان، ص   اسـکینر با این تحلیل، طبیعی است که  ).112 همان، ص(

بندي کردن رفتارها بر حسب اثرهـاي تقـویتی آنهـا. بنـابراین،     طبقه :داوري ارزشی کردن عبارت است از
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هاي کنترل هم اخالقی بودن و اخالقی نبودن یـک ارزش رفتـاري مشـخص    محیط اجتماعی و وابستگی
  .کندبینی میهاي اخالقی را پیشبخشد و هم سازوکار یاددادن ارزشرا تعین می

هاي کنترل ص را محیط اجتماعی و وابستگیاگر اخالقی بودن یا نبودن یک رفتار، یا ارزش خا
شـده، در محـیط اجتمـاعی    هـاي تعریـف  کند، فرایند رشد اخالقی هم با تمرکز بـر ارزش تعیین می

شـود.  عنـوان عنصـر اصـلی یـادگیري، آموختـه مـی      شود و از طریق فرایند تقویت، بـه توصیف می
ي است که فرد نباید آنها را نقض کنـد  هاي رفتاربنابراین، یک بعد رشد اخالقی، آن دسته از ارزش

باشد. هر دو جنبه را محیط اجتماعی بر عهـده دارد.  و بعد دیگر آن، فرایند انتقال و اکتساب آنها می
کنـد، رفتـار سـازگار و    هایی را ایجاد مـی سازد، براي آنها وابستگیهاي اخالقی را میجامعه، ارزش

گیرد. به همین دلیـل، از نظـر   ادن آنها به مردم را بر عهده میکند و یاددناسازگار با آن را تقویت می
کنـد کـه بـه    ) داوري اخالقی به شـیوة تفکـر، آداب و رسـومی اشـاره مـی     112(همان، ص  اسکینر
 بجـز  چیـزي  ،اسـکینر  شود. بنـابراین، رشـد اخالقـی بـراي    هاي معمول یک گروه مربوط میروش

 سـازوکار  .باشـد نمـی  خـاص  جامعـۀ  هنجارهـاي  با قمنطب هاي مربوط به رفتارهايیادگیري ارزش
  .دارند اجتماعی جنبۀ عمدتاً که است ابزارهایی طریق از هم آن تغییر یا ایجاد

، در مـورد قلمـرو آن هـم    ه شـد اساسـی رشـد اخالقـی گفتـ     ۀآنچه کـه در بـاب هسـت    قلمرو رشد اخالقی:
هـاي  هاي مختلف چگونـه بـر طبـق ارزش   تکننده خواهد بود. اگر فرد با یادگرفتن اینکه در موقعیتعیین

توان نتیجه گرفت که دامنـه ایـن   شود، میشده محیط اجتماعی رفتار کند، به رشد اخالقی نائل میپذیرفته
هاي رفتاري خاصی است که جامعه یا گروه آنها را به رسـمیت  شناختی فرد هم ارزشسنخ از رشد روان

مورد تقویت قرار داده است. البته خود رفتار هم از پیشینه فرد، کـه   آنها را ،تربه بیان دقیق و شناخته است
بایـد توجـه کـرد کـه عامـل اول همـان        .پذیردریشه در دوره تکامل دارد، و هم از محیط کنونی تأثیر می

  هاي انباشته فرد در گذشته است که حاصل برخورد او با شرایط و محیط اجتماعی بوده است.تجربه
هاي اخالقـی، هماننـد   ن است که صفات، فضایل و منش، ایین دیدگاه در مورد اخالقیکی از نتایج ا

گیرد؛ چیزي که شاید بتوان آن را حالت اصـلی  سایر صفات انسانی، در عامل اخالقی مورد انکار قرار می
 اسـکینر هـاي اخالقـی درسـت عمـل کنـیم.      شـود در موقعیـت  شمار آورد و سبب میهحیات اخالقی ب

کنـد، بلکـه بـه علـت     ایمـان اسـت از دیـن حمایـت نمـی      شخص به خاطر آنکه یک فرد با« نویسد:می
. )116، ص 1971(اسـکینر،   »کنـد هایی که سازمان دینی ترتیب داده است، از دین جانبداري میوابستگی

شـود، امـا او   چند داوري او در اینجا در مورد یک مقوله کلی است که شامل رفتـار اخالقـی هـم مـی    هر

۲۰    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

دوستی یا ازخودگذشتگی را بـا  یعنی نوع ؛که متضمن رهایی از خودخواهی است ،ترین رفتار اخالقیباال
چیزي که بتوان به آن اعتقـاد داشـت و خـود    « کند:هاي تقویت و مهار رفتار توجیه میاستناد به وابستگی

م رفتـار بـه نفـع    شوند که براي دعـوت مـردم بـه انجـا    هایی یافت میرا وقف آن کرد، در میان وابستگی
کـه  این دلیـل ن اسـت کـه مـردم بـه     ای. معناي این سخن )117(همان، ص  »انددیگران در نظر گرفته شده

هایی که از محـیط دریافـت   تقویت دلیلکنند، بلکه به هاي خوبی هستند، دیگران را بر خود مقدم نمیآدم
  کنند. کنند، به نفع دیگران رفتار میمی

هایی در زمینه رفتار اخالقی است، همـان توصـیفی را ارائـه    فرد دچار کاستی در جایی هم که اسکینر
 کند:پسند ارائه میکند که در مورد رفتارهاي خوب و جامعهمی

برد، ممکن است فکر کنیم با تغییـر دادن آن  ارزشی رنج میبه نام بی *که فرد از یک وضعیت درونیزمانی
توانیم مشکل را برطرف کنیم. قی یا نیرومند ساختن تعهد معنوي) میبا زنده کردن نیروي اخال حالت (مثالً

  ).118- 117(همان، ص ها هستند واقع آنچه که باید تغییر کند، وابستگیاما در
اي بـه فراینـد رشـد    مؤلفهن است که نگاه تکاینتیجه دیگر دیدگاه یادشده  تبیین رشد اخالقی از طریق رفتـار: 

گیـري اسـت. بنـابراین،    مشاهده و انـدازه کند و آن همان رفتار بیرونی است که قابلاخالقی به ما ارائه می
هاي فراینـد رشـد اخالقـی باشـند،     مؤلفه ةپردازان دیگر در زمرسایر اموري که ممکن است از نگاه نظریه

) احسـاس و هیجـانی را کـه ممکـن اسـت      1971( اسـکینر ، نمونهاهمیت چندانی نخواهند داشت. براي 
  کند:نادیده گرفته و آن را امري فرعی معرفی می محرك فاعل اخالقی در انجام رفتار باشد، تقریباًعامل 

ـتفاده   هـاي مـورد  کنندهاینکه شخص در هنگام رفتار کردن به نفع دیگران چه احساسی دارد، به تقویت اس
قـه بـه   شخص بـه علـت احسـاس عال    ها هستند.ها محصوالت فرعی وابستگیشود. احساسمربوط می

ورزد، رفتار از این کار اجتناب نمی ،احساس بیگانگی با آنان دلیلیا به  ،کنددیگران، به نفع آنان رفتار نمی
  .)110(همان، ص شود او از کنترلی که محیط اجتماعی بر او روا داشته است، ناشی می

بنـدي  در هنگـام دسـته   کـی پرو  هترینگتـون د که داراین نتیجه به همان جنبه رفتاري رشد اخالقی اشاره 
خاطر برخـی پژوهشـگران ایـن حـوزه، کـه      دغدغه. این امر اندهاي رشد اخالقی به آن اذعان کردهنظریه

اي . مجموعـه )666، ص 1983هترینگتـون و پرکـی،   ( باشدعمدتاً از پیروان رویکرد یادگیري هستند، می
تیجه رهنمـون  ، او را به این ناسکینرم اعتقادي شناسی در نظاشناسی و انسانهاي مرتبط با معرفتاز گزاره

هـاي اخالقـی   بر این پرسش تأکید کند که افراد در موقعیت ،است که در پژوهش بر موضوع اخالقکرده 
کشاند. به بیان دیگر، در این دیـدگاه،  کنند و چه عوامل بیرونی آنها را به رفتار خاص میچگونه رفتار می

هاي دیگري که براسـاس  به تعبیر بهتر، مؤلفه و هاي زیرساز رفتار یات که الیهنیازي به این دیده نشده اس
  .)86، ص 1387(باقري،  زنند، فرض شوندتر در کنار هم رفتار اخالقی را رقم میجامع دیدگاه
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هاي یافتگی درونی ارزشدهد و سازماناین نظریه، همچنین به فعالیت شناختی فرد اهمیت نمی
)، فراینـدها و  1971( اسـکینر دانـد.  یافتگی بیرونـی آنهـا مـی   ده را ناشی از سازمانشاخالقی کسب

دانـد  تغییرات شناختی فرد را، همانند دو مؤلفه دیگر، تعبیر دیگري از عوامل و شرایط محیطی مـی 
دهد. بـا  کس مستقیماً اندیشه و ذهن کسی را تغییر نمیهیچ«یابند. هاي آن تجلی میکه در وابستگی

شـود حـاکی از تغییـرات ذهـن     شود که گفته مـی هاي محیط، تغییراتی ایجاد میییردادن وابستگیتغ
  ).92ص  (همان،» است

دیدگاه اسـت کـه رشـد اخالقـی انسـان را متضـمن رشـد        این در تقابل با  ،چنین برداشتی از اخالق
زي افـراد از درسـت و   سـا این دیـدگاه، مفهـوم   اساسداند. بر اندیشه فرد در مورد درست و نادرست می

نادرست، براساس درك و فهم آنان از مقوالت اخالقی از قبیل عدالت، انصاف و خوشبختی مـردم رقـم   
دهـد.  هاي مراحل رشدي، کیفیت تغییرات رشدي آنها در حوزه اخالق را شکل میخورد و دگرگونیمی

شـود.  اخالقـی ناشـی مـی   از اندیشـه و افکـار عامـل     ،ن است که اخـالق در درجـه اول  ایمعناي سخن 
کننـد و  طور عمده بر داوري اخالقـی تکیـه مـی   پردازانی در بررسی رشد اخالقی بهرو، چنین نظریهینااز

داننـد کـه بـه ایجـاد     داري مـی عنوان تابعی از تغییرات رشدي نظاماستدالل در مورد مفاهیم اخالقی را به
، 2006الپسـلی،  شـوند ( وان مراحل توصیف میهاي شناختی در مورد اخالق منتهی شده و با عنساخت

گرایی مبنی بر اینکه افراد تصورات خود از واقعیـات  به پیروي از سنت تجربه اسکینردر مقابل،  ).39ص 
هـا، قصـدها و   گیرنـد، باورهـا، ادراك  را در نتیجه تأثیرات محیطی کسب کرده و از بافت خارج، الگو می

یا خود آنها در عمـل اخالقـی نقشـی     ،یجاد تغییر در ذهن، تغییر پیدا کنندداند که با اعقاید را اموري نمی
  نویسد:داشته باشند. او می

کند، احتمال عمل است. انواع چیزهایی کـه  ها و عقاید) آنچه که تغییر میدر مورد (باورها، ادراك
ن حالت، محصـوالت  هاي ذهنی نیستند. آنها در بهتریشوند، حالتعنوان باور یا اطمینان درك میبه

فرعی رفتار هستند که با رویدادهاي پیش از رفتار ارتباط دارند. وقتی با تقویت رفتار احتمال یـک  
ها، شیوة نگاه فرد به شـیء و  سازیم. ما با تغییر دادن وابستگیدهیم، باور را میعمل را افزایش می

دهیم. ما با انجام شود، تغییر نمیمیده میدهیم؛ ما چیزي را که ادراك نابیند، را تغییر میآنچه که می
دهیم. ما قصـد یـا هـدف را بـراي     ها را تغییر میتقویت تفکیکی اعمال گوناگون، توان نسبی پاسخ

کنیم. ما رفتـار شـخص را   آوریم، (بلکه) شیوة خاصی از رفتار را تقویت میشخص به ارمغان نمی
گیري کـرده و آن را  آن. ما رفتار کالمی را نمونهدهیم، نه نگرش نسبت به نسبت به چیزي تغییر می

  ).95-94، ص 1971دهیم، نه عقاید را (اسکینر، تغییر می
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سـازند، نسـبت بـه    بر این اساس، افراد از کودکی با تمهیداتی که مراجع قدرت در جامعه فـراهم مـی  
فشـار   مثبـت و  هـاي حاصل تقویـت  ،شوند. احساس تعهد اخالقی کودکانمسائل اخالقی، اجتماعی می

پـذیري  بـه جامعـه   ،اگر به خـوبی طراحـی و اجـرا شـود     کهباشد هاي محیط خانوادگی و جامعه میالزام
  شود.اخالقی آنها منتهی می

  بررسي انتقادي
شناختی و راهبـرد او  هاي معرفتبدون توجه به جنبه ،نسبت به اخالق اسکینر. داوري در مورد دیدگاه 1

کار آسـانی نیسـت. رویکـرد رفتـارگرا، از      ،شناختیهاي روانکردن پژوهش منددهی و قانونبراي سامان
شناختی را دنبال کـرده و  یک انگیزه روش ،گراشناسی ذهنموضع واکنشی در برابر روان دلیلسو، به یک

شناسی را بـه یـک دانـش    نگري پرهیز کرده و روانکرد از اندیشه نیروهاي ذهنی و روش درونسعی می
 ،مشکل بزرگ ایـن اسـت کـه دنیـاي ذهـن      ،اسکینرعینی و تجربی علوم طبیعی تبدیل کند. به نظر  کامالً

. )17(همـان، ص   شـود تمام توجه را به خود جلب کرده، و رفتار به صورت موضوعی مستقل دیده نمی
بـود  گرایـی، کـه مـدعی    گرا به اندیشه پدیدهشناسی اثباتاز سوي دیگر، به علت سیطره و جاذبه معرفت

  .)116، ص 1987بونژه و آردیال، ها یا ظواهر وجود دارند، تن داد (تنها پدیده
برد. بر طبق این راهبـرد، نظـام   میبا وضعیت جدید، به راهبرد جعبه سیاه پناه هماهنگی براي  اسکینر
اد و دنظـر از میـزان پیچیـدگی آن، داراي درون   شود کـه صـرف  منزله یک جعبه خالی تلقی میارگانیزم به

 دهد و تالش براي کشف آنچـه در درون آن هستند که ظاهر آنها نشان می گونهداد است. اشیا همانبرون
 شـود اما کار به اینجا ختم نمی ).117همان، ص گذرد، کاري بیهوده است (می آن در ترکیب و ساختار و
ام کنـد کـه بـا مبـانی     شـده، بـه تعیـین جـایگزین مناسـبی اقـد      باید براي حاالت درونـی نفـی   اسکینر و

شناختی و چارچوب فلسفی نظام نوظهور هماهنگ باشد. او با وجود اذعـان بـه اهمیـت کشـف     معرفت
کننـده  کرد چنین الگوهایی هرگـز قـانع  تصور می ،، و نیز الگوي خبرپردازيپاولفپاسخ  - الگوي محرك

درونی (بـر مبنـاي پـردازش    گر ) یا یک پردازشپاولفیک موجود درونی (براساس الگوي  زیرا ؛نیستند
، 1971(اسـکینر،  داد تبـدیل کنـد   داد را به بـرون یا درون ،خبر) الزم بود تا محرك را به پاسخ تبدیل کرده

گرایـی در آن فـرو رفتـه    اند که ذهن. بنابراین، دو دیدگاه جانشین هم گرفتار همان مشکلی شده)23ص 
گرایی دل بست؛ دیـدگاهی کـه در   ونی با رفتار به محیطله ارتباط فرایندهاي درئبراي حل مس اسکینربود. 

  داند.هاي ژنتیک خود میبرابر نهادگرایی است که انسان را حاصل شکوفایی برنامه
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در اندیشه تقویت تجلی پیدا کرد. در این الگو، جایی براي اسـتناد   ،طور خاصبه اسکینرگرایی محیط
دهـد، از طریـق   آنچه که رفتار فرد را شکل می رارد، بلکه هبه غرایز یا هوش یا هر اندیشه ذاتی وجود ند

هـا،  از اسـتعمال برخـی واژه   اسـکینر شود. با وجود اینکه هایی است که از محیط دریافت میارائه تقویت
بـه دسـت   ورزد، اما از اظهارات او بـه خـوبی   بار معنایی ناسازگار با اصول دیدگاه او، اجتناب می دلیلبه 
چیزهـاي خـوب امـوري    « گروي است:تعبیر دیگري از لذت ،زه تقویت در نظام رفتاري اوکه آموآید می

کنـد  کننده هستند. چشیدن غذایی که مزه آن خوب است، ما را تقویت میطور مثبت تقویتهستند که به
  .)103همان، ص » (کنددهد، ما را تقویت میکردن چیزي که احساس خوبی به ما میو لمس

اسـت کـه مفهـوم     گروسیکفهمیم، همان واقعیت مورد اذعان می اسکینرهاي ز این گفتهآنچه که ما ا
گـري  تحلیلتوان چیزي معادل مفهوم اصل لذت در نظریه روانرا به آسانی می اسکینردر نظریه  »تقویت«

  ).1992(گروسیک،  دانست فروید
را یـک ارگـانیزم خـالی تصـویر      ، که انسـان اسکینرشواهد تجربی و منابع دینی با این موضع مبنایی 

هـاي  داند، مخالف اسـت. برخـی آزمـایش   هاي بیرونی میکند و رفتار او را تنها محصول تأثیر تقویتمی
اموري از قبیـل آمـادگی    - حاکی از این است که کارآیی یک محرك به شدت به ساختار ،لشلیکالسیک 

، 1987بـونژه و آردیـال،   ( زم وابسـته اسـت  ارگـانی  - داشتن، نگرش، مهیابودن براي دریافت محركدرونی
دهند که افراد ممکن است محـرك یکسـانی را ببیننـد، امـا هـر      ها، نشان میپژوهشهمچنین ). 123 ص

را  oکـه   طور متفـاوت درك کننـد. یـک نفـر    آن را به ،کدام با توجه به آخرین شرایط و بافت فعلی خود
  اند و دیگري آن را صفر بخواند.الفباي زبان انگلیسی بد oبیند، آن را حرف می

هاي خارج از فرد در حوزه رشد اخالقی، آن هـم بـراي کـودك،    تأثیر نامحدود محركافزون بر این، 
به یک خط پژوهشی در زمینه مطالعـات تجربـی اخـالق اشـاره      ،به شدت مورد تردید است. براي نمونه

شد رفتارهاي اخالقی مطلوب کودکان مربـوط  دهی والدین در رهاي نظمکنیم که به بررسی تأثیر شیوهمی
هاي انضباطی مبتنی بر اعمال زور، تنبیـه و تـرس از   اند که شیوهدادههاي متعددي نشان شود. پژوهشمی

امـا در   .شـود هـاي اخالقـی والـدین را موجـب مـی     مجازات، پیروي موقت و موقعیتی کودك از ارزش
در مقابـل،   .)284، ص 2006گروسـیک،  ( کنـد اهم مـی مدت اسباب ناکامی و سرکشـی آنـان را فـر   بلند

سازي کـودك نسـبت بـه نتـایج     کردن، توجیه و آگاه هاي مبتنی بر رهنمود دادن، استداللاستفاده از شیوه
شـده کمـک بیشـتري    هاي درونـی به پرورش ارزش ،رفتار، براي حصول رشد اخالقی او سودمندتر بوده

دهـی والـدین،   تنها در انتخاب شیوه نظمنشان دادند کودکان، نه ،ديهاي بعکند. با وجود این، پژوهشمی
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کننـد، نیـز تأثیرگـذار    که از طریق رویـدادهاي انضـباطی اکتسـاب مـی     ،هاي اخالقیبلکه در ایجاد ارزش
هـاي مـادران و اعمـال    ن است که نگرشایحاکی از  ،تحقیقات دیگر هاي). یافته285همان، ص ( هستند

کند. افزون بر این، برخـی دیگـر   واکنش کودکان در برابر رفتار آنها متأثر بوده و تغییر میانضباطی آنان از 
هاي انضـباطی والـدین اکتسـاب    ها و قواعدي را که کودکان از روشنشان دادند که ارزش ،هااز پژوهش

هـا و معیارهـا   شطور معناداري تحت تأثیر شیوه ارزیابی و تفسیر کودکان از کیفیت انتقـال ارز کنند، بهمی
تـوان  نـد کـه نمـی   رهاي یادشده همگی در ایـن نکتـه اشـتراك دا   یافته ).همان( از سوي والدین قرار دارد

  کنند.طور مطلق و نامحدود، عمل مینیروهاي بیرون از فرد به ،معتقد شد
هاي در منابع اسالمی شواهدي وجود دارد که با مبناي رشد اخالقی، به صورت سازگاري با وابستگی

، به یک رویـداد  »کهف«سوره  26تا  13تقویتی محیط، هماهنگ نیست. براي نمونه، قرآن مجید در آیات 
ها و رسوم پردازد که حکایت از این دارد که گروه اندکی از مردم جوان با اندیشهآموز میتاریخی و عبرت

گونه که گفته با آن برخاستند. آن جاري و مسلط بر جامعه زمان خود همراه نشده، باالتر اینکه به مخالفت
، که معرب آن دقیانوس است، دکیوسشده است، این حادثه مربوط به زمان یک فرمانرواي قدرتمند به نام 

تحمل کرده و براي اهل کفر و شـرك آمـاده   باشد که همه شرایط را براي اهل ایمان دشوار و غیرقابل می
اي بر رویدادهاي کلی گونهنیروها و شرایط اجتماعی مؤثر به ).329، ص 1353نموده بود (مکارم شیرازي، 

و جزیی جامعه و فرد مسلط بودند که اندیشه مخالفت با آن هم دشوار بوده است. به همین دلیـل، وقتـی   
برند، آشکار نمودن آن را کاري بزرگ و پرمخاطره هاي رایج پی میشماري به سستی اندیشهافراد انگشت

که قران کریم اظهار عقیده آنان را نوعی به پاخاسـتن و اقـدام غیرمتعـارف معرفـی     ايگونهپنداشتند، بهمی
). شاهد دیگر اینکه مقابله با این اوضـاع،  13(کهف: » اذْ قاموا، زمانی که آن چند نفر به پا خاستند«کند: می

پذیر بوده، لذا قرآن از د امکانآور بوده است که مقاومت این افراد، تنها با یاري ویژه خداونآنچنان اضطراب
 هایشـان را محکـم کـردیم.   و ما دل )؛14(کهف: » قُلُوبِهِم على ربطْنا و«ها یاد کرده است: آن با ربط بر دل

رو شدند که راهی به غیر از شاهد سوم اینکه آنان در اولین اظهار عقیده با چنان فشاري از سوي مردم روبه
بردن به بیابان و سکونت در غار و انتخاب شیوه زندگی ابتدایی سراغ نداشـتند:  پناهگیري از جامعه و کناره

»و إِذ موهتَزَلْتُماع ونَ ما ودبعی وا إِلَّااللَّهإِلَى فَأْو فخدا غیر به که آنچه و ایشان از چون )؛16(کهف: » الْکَه 
  ید.شو پناهنده غار به نمودید، گیرىکناره پرستیدندمى

از  ،نفـر  این چنـد آید به دست میکه از روایات این ،کندکه شرایط محیطی را بیشتر آشکار می اينکته
ق، 1417(طباطبـائی،  کـرده اسـت   مى مشورت آنان با خود امور در حاکم و اندنزدیکان پادشاه حاکم بوده
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اد برخـوردار بـوده و   ن است که آنان از زندگی راحت و امـوال زیـ  ای). معناي این سخن 253، ص 13ج 
اند. با وجود این، با شـرایط موجـود مخالفـت کـرده و آن زنـدگی      ها را در اختیار داشتههمه گونه نعمت

  اند.هاي اولیه رو آوردهدردسر را رها کرده و به زندگی انسانبی
در بـاب رشـد اخالقـی و مبنـاي      اسـکینر ن اسـت کـه بـا دیـدگاه     ای ،هدف از بیان این شاهد قرآنی

بـا انتخـاب موضـع     اسـکینر رفتـارگرایی   ،توان همراهی نمود. اول، اینکـه از دو جهت نمی ،شناختیوانر
کنـد.  در برابر سازوکارهاي قدرتمنـد محـیط را نفـی مـی     ،گونه انتخاب موضع فردگرایی امکان هرمحیط

پایـه اصـل لـذت،    هاي تقویـت و مهـار بـر    ن است که از نظر او، تنظیم وابستگیای ،این مبناي کلی ۀالزم
طـور  رفتاري را کـه بـه   اسکینر دلیل،ها، اعم از اخالقی و غیر آن، باشد. به همین مبناي اصلی رشد ارزش

 ،اسـکینر دهـد. بـه اعتـراف    هاي درونـی او نسـبت نمـی   متعارف در دفاع از اعتقاد خاصی باشد، به جنبه
هـایی کـه سـازمان    وابستگیدلیل که به کند، بلاز دین حمایت نمی ،ایمان است شخص به دلیل اینکه اهل

ن اسـت کـه   ایـ . معناي ایـن سـخن   )116، ص 1971(اسکینر،  کنددینی ترتیب داده است، این کار را می
داري او از دیـن  منشأ تالش و فداکاري شخص متدین نیست، بلکه رمز جانـب  ،گاه خود ایمان دینیهیچ

  جو کرد.ودینی جستشده از سوي سازمان را باید در نظام تقویت ارائه
شود که همه آنچه منشـأ حرکـت   ، از آیات مرتبط با رویداد باال فهمیده میاسکینرمقابل این سخن در 

جهـان   أباشـد: اول، اعتقـاد راسـخی کـه بـه مبـد      اندك بوده است، دو واقعیت مرتبط به هم می آن گروه
 ایمـان  پروردگارشـان  به که بودند جوانانى به درستی که آنان )؛13(کهف: » بِرَبهِم آمنُوا فتْیه إِنَّهم« :داشتند

دهد چیزي که این جوانمردان را به دفـاع از آیـین حـق ترغیـب کـرد، ایمـان       آوردند. این تعبیر نشان می
هایی که در جامعه ترتیب داده شده بود. واقعیت دوم، درك درستی اسـت کـه   درونی آنان بود، نه تقویت

نْ  نَـدعوا  لَـنْ  الْأَرضِ و السماوات رب ربنا فَقالُوا« :ه مردم جامعه خود داشتندآنان از بطالن عقید مـ  ه ونـد 
ینٍ  بِسلْطانٍ علَیهِم یأْتُونَ لَوال آلهه دونه منْ اتَّخَذُوا قَومنَا هؤُالء شَطَطاً إِذاً قُلْنا لَقَد إِلهاً نْ  بـ فَمـ  نِ  أَظْلَـم مـم 

 مـا  اسـت،  زمـین  و هـا آسمان پروردگار ما همان پروردگار آنان گفتند:) (14(کهف: » کَذباً اللَّه علَى افْتَرى
 ببـین  ایـم. کرده تجاوز حق راه از هنگام این در بخوانیم اگر کهچرا خوانیم،نمى را دیگرى معبود او غیر به
 نیاورنـد،  ایشـان  ربوبیـت  بـر  قـاطعى  دلیـل  اگـر  اینهـا  انـد، گرفتـه  خـدایانى  خدا غیر چگونه ما مردم که

یعنـی هـم نتیجـه     )؛کیست؟ ببندد، دروغ و افتراء خدا بر که کسى از ستمکارتر زیرا مردمند، کارترینستم
تأمل در آفرینش آسمان و زمین و هم سستی و نیز فقدان دلیل معتبر از سوي آن قـوم منحـرف، آنـان را    

  به اعتقاد حق نائل کرده بود.

۲۶    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

ي هـا محـرك  ةکننـد دهد که از نگـاه قـرآن، افـراد دریافـت    عیت اول، یعنی اعتقاد راسخ، نشان میواق
بـه صـورت فعـال مـورد بـازنگري و       ،کننـد از محیط نیستند، بلکه آنچه را از محیط دریافت مـی محض 

از این اسـت  کنند. واقعیت دوم هم حاکی پذیرند یا رد میکنند، میگونه که ادراك میآن ،تحلیل قرار داده
که تأمل در آفرینش آسمان و زمین و نیز فقدان دلیل معتبر از سوي آن قـوم منحـرف، ایـن گـروه را بـه      

هـاي  نه وابستگی ،شوندبه حاصل فرایندهاي شناختی مربوط می ،اعتقاد حق نائل کرده بود و هر دو نکته
هـاي تقـویتی و کنترلـی    سـتگی محصـول واب  ،انسـان  ةشدهاي پذیرفته، اگر ارزشسوي دیگرتقویت. از 

 :تـوان گفـت  بینیم. در مورد این رویداد، مـی جامعه باشد، نتیجه آن نباید چیزي باشد که در این حادثه می
دهد که از گروه حاکم به وفـور  هاي مثبتی تشکیل میهاي محیطی آن گروه را تقویتبخشی از وابستگی

از گـروه سـاحر دربـار فرعـون نقـل       روشـنی ان بـه  هایی است که قرتقویت ،شود. نمونه آندریافت می
ا  إِنْ لَـأَجراً  لَنا إِنَّ قالُوا فرْعونَ السحرَةُ جاء و« :کندمی نُ  کُنـَّ بینَ  نَحـنـزد  سـاحران ) (113(اعـراف:  » الْغـال 

نه کـه  گوالبته همان )؛داشت؟ خواهیم مهمى پاداش و اجر گردیم، پیروز ما اگر آیا: گفتند و آمدند فرعون
 کیـد، أت منظـور  بـه  بلکه ،اندنکرده اجرت تقاضاى ،عبارت این ساحران در ،کندمطرح می یئطباطباعلّامه 

. جالب اینکه فرعون در ادامـه کـار   )215، ص 8ق، ج 1417(طباطبائی،  به صورت خبر ابراز کردند را آن
م  قـالَ « :نـد کتري را ارائـه مـی  دهد و تقویت مثبت قويتنظیمات تقویتی را توسعه می نَعـ و  نَ  إِنَّکُـم لَمـ 

  چنین است، و به درستی که در این صورت شما از نزدیکان من خواهید بود. )؛114(اعراف: » الْمقَرَّبِین
دار در محیط جامعـه و  هاي منفی موجود و ریشهبخش دیگري از سازوکار تقویتی محیطی را تقویت

زنـدگی خـانوادگی    ،اجتناب از آنها دلیلیی که این گروه به داد؛ یعنی همان تهدیدهاحکومت تشکیل می
، شـاهد دیگـر بـراي وجـود ایـن      افـزون بـر ایـن   و حضور در اجتماع را رها کرده و به غار پنـاه بردنـد.   

م « :گویـد هاي منفی، بیان یکی از همین گروه رستگاران است که میکنندهتقویت رُوا  إِنْ إِنَّهـ ظْهـی  کُملَـیع 
مرْجیوکُم أَو وکُمیدعی یهِم فلَّتیـا  کننـد، مى سنگسارتان شوند آگاه شما وضع از آنها اگر )؛20(کهف: » م 

هاي حاصـل از انـواع امکانـات مـادي و     هم لذت ،رسدبه نظر می .گردانندمى باز را شما خویش آئین به
فضاي آلوده موجـود در جامعـه،   زرق و برق آن، و هم یقین به کشته شدن به بدترین شکل ممکن، و هم 

رود رفتارهـاي سـازگار بـا    دهند. در نتیجه، انتظار مـی هاي تقویتی عمده را تشکیل میبخشی از وابستگی
دیگـر، هـیچ    سـوي با احتمال بسیار باالیی از این گروه، همانند دیگران، صادر شود. از  ،نظام تقویتی رایج

ري در مقابل وضع جـاري نظـام تقویـت اجتمـاعی آن     شاهد مشخصی وجود ندارد که نظام تقویتی دیگ
هـاي  روز وجود داشته است که بتواند مبناي شیوه عمل این گروه باشـد. اگـر مبنـاي رفتـار را وابسـتگی     
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هـاي  پندارد، روشـن اسـت کـه وابسـتگی    می اسکینرگونه که شده از سوي جامعه بدانیم، آنتقویتی وضع
ا داشته است که گـروه مزبـور بـا هنجارهـاي اجتمـاعی هماهنـگ       این اقتضا ر ،موجود در جامعه آن روز

هـاي مثبـت و پرهیـز از    رود بـراي کسـب تقویـت   در نتیجه، انتظار مـی  ).77، ص 1971(اسکینر،  باشند
  پیامدهاي ناخوشایند، با وضع موجود مبارزه نکنند.

ي اجتمـاعی، مربـوط   به نارسایی تفسیر اخالق از طریق سازگاري با هنجارهـا  ،. جنبه دیگر موضوع2
هنجارهاي رایج در محیط اجتماعی، کـه رفتـار بـر طبـق آنهـا از سـوي        ،اسکینرنظریه  اساسشود. برمی

به ایـن مطلـب اشـاره     خصوصب، بركشوند، مالك اصلی فرایند رشد اخالقی هستند. جامعه تقویت می
االي اجتماعی، تعارض پیـدا  هاي وکند که هنجارهاي معمول در جامعه، گاه با اصول اخالقی و غایتمی
باشد، بلکه ممکـن اسـت در   هایی، سرپیچی از هنجارها، کاري غیراخالقی نمیدر چنین موقعیت .کندمی

. کار کسانی کـه بـه بهـاي از دسـت     )1371(محسنی،  مواردي شجاعانه و منطبق بر فضائل اخالقی باشد
تـوان اخـالق و رشـد آن    دهد که نمید، نشان میکننعدالتی مبارزه میها و بیبا نابرابري ،دادن جان خود

  در افراد را با تمرکز بر هنجار اجتماعی، یکسان دانست.
کند، اما تمام قواعد اجتمـاعی را  چه اخالق به تنظیم روابط اجتماعی افراد کمک میاگر افزون بر این،

انـد  این موضوع پرداخته هاي زیادي به بررسیپژوهش ،توان اخالقی دانست. در طول چند دهه اخیرنمی
هاي اخالقی و عرفـی تفکیـک   که آیا کودکان سنین مختلف، در هنگام داوري و توجیه امور، میان فعالیت

طـور قـاطع   نتایج بیش از صد پژوهش بـه  ،دنکناشاره می و دیگران کیلنگونه که یا خیر. آن ،قائل هستند
خود، اخالق و عرف اجتمـاعی را از یکـدیگر جـدا    هاي اول عمر کنند که کودکان از همان سالتأیید می

تمایز میان دانـش اخالقـی کودکـان و درك آنهـا از      ،رواین. از)122، ص 2006(کیلن و اسمتانا،  کنندمی
 شـناختی،  - ها، از قبیل نظریه قلمرو اجتمـاعی هسته اصلی رشد اخالقی در برخی نظریه ،روابط اجتماعی

  تحولی جدا شده است. - هاي ساختاري ظریهاز سایر ن ،شده و از همین نقطه
خوریم که مخالفت با یک هنجار اجتماعی رایج، عمل اخالقـی  در منابع اسالمی هم به مواردي برمی

کنـد کـه در رفتـار جنسـی     سري یاد میاز جامعه خیره ،مطلوبی تلقی شده است. خداوند متعال در قرآن
 الْفاحشَـۀَ  لَتَـأْتُونَ  إِنَّکُم لقَومه قالَ إِذْ لُوطاً و«: رده بودندگرایی رو آوخود دچار انحراف شده و به همجنس

ی  تَـأْتُونَ  و السبِیلَ تَقْطَعونَ و الرِّجالَ لَتَأْتُونَ أَإِنَّکُم الْعالَمینَ منَ أَحد منْ بِها سبقَکُم ما فـ  یکُمنْکَـرَ  نـادالْم «
 انجـام  زشـتى  بسـیار  کـار  شـما : گفـت  خود قوم به که هنگامى ادیمفرست را لوط و )؛29- 28(عنکبوت: 

 رویـد، مى مردان سراغ به شما آیا نداده است. انجام را آن شما از پیش جهان مردم از یکهیچ که دهیدمى
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دهید؟ بـا وجـود اینکـه از    مى انجام کار ناپسند مجلس خود در و کنید،مى قطع را انسان نسل تداوم راه و
عمومیت داشته است، قرآن بـا تعبیراتـی از    شود که ارتکاب این عمل تقرباًمبر خدا فهمیده میخطاب پیا

قبیل فحشا و منکر، آن را یک عمل غیراخالقی معرفی کرده است و بـر طبـق اخبـار قـرآن مجیـد،      
ۀ  هذه أَهلِ مهلکُوا إِنَّا«خداوند هم مرتکبین آن را دچار عذاب نموده است:  ؛ 31(عنکبـوت:   »الْقَرْیـ(

شـود کـه   ما اهل این شهر را نابود خواهیم کرد. روشن است که عذاب خدا شامل حال قومی نمـی 
شـمردن هنجـار   شـود کـه از نگـاه قـرآن، یکـی     رود. از اینجا معلوم مـی شمار نمیعمل آنها فسق به

حوریـت هنجـار   توان رشد اخالقی را با ماجتماعی و قانون اخالقی باطل است. به همین دلیل، نمی
  مورد پذیرش جامعه تعریف کرد.

ایـن   ،»با اصول اخـالق ناسـازگار باشـد؟    ،چگونه ممکن است هنجار رایج در یک جامعه«راز اینکه 
است که توافق یک گروه یا جامعه بر پذیرش یک شیوه عمل مشترك، همیشه بـر پایـه رعایـت مصـالح     

، چـه بسـیار   امـروزه شود. هم در گذشـته و هـم   نمیواقعی، که به استکمال مستمر آنان منجر شود، واقع 
اند، اما مصلحت واقعی و کمـال اخالقـی   اجتماعی خاصی را تن داده جوامعی یافت شده است که ارزش

 کـانُوا  أَهلَهـا  إِنَّ« :استدالل خداوند در مورد سرنوشت همـین قـوم اسـت    ،اند. شاهد این معنارا رها کرده
 یئطباطبـا علّامـه  گونه کـه  ه درستی که اهل این شهر مردم ظالمی بودند. همانب )؛31(عنکبوت: » ظالمینَ

 کنـد دارشـدن ظلـم در آنهـا، را بیـان مـی     کند، این آیه علت استحقاق نابودي آنها، یعنـی ریشـه  اشاره می
 ،»ظـالمین  کـانوا  انهـم «: بفرمایـد  که بود نای ظاهر مقتضاى اینجا در .)124ص 16ق، ج 1417(طباطبائی، 

 مخصوصـى  ظلـم  قـوم،  ایـن  ظلـم  اینکه به است اشاره این برده، کار به را ظاهر اسم ضمیر، جاىبه ىول
  بودند. مبتال به آن مردم روز آن که ظلم مطلق نه کرده است، نابودي مستوجب را آنان که بوده،
ه از . از آنچه گفته شد، موضع قرآن در بحث از گستره رشد اخالقی هم روشن شد؛ به این معنـا کـ  3

توان رفتارهـاي آشـکار مبتنـی بـر هنجارهـاي اجتمـاعی محـض        نگاه قرآن، قلمرو رشد اخالقی را نمی
رغم داشتن پـذیرش اجتمـاعی در میـان یـک     دانست. اینکه از نظر قرآن، یک رفتار جنسی نظیر لواط، به

کنـد،  ن پیروي نمین نیست که هنجار اجتماعی از آدلیل ایشود، به جامعه، یک رفتار غیراخالقی تلقی می
، به تولید و تکثیر نسـل انسـان آسـیب    سوبلکه براساس ظاهر یا تصریح قرآن به علت آن است که از یک

بـه ظـالم    ،قرآن در تعلیل استحقاق آنها بـراي عـذاب آسـمانی   ، کند و شاید به همین دلیلمهمی وارد می
کنـد. بـه بیـان    ب اصرار دارنـد، اسـتناد مـی   اي که بر انجام کار باطل و ناصوامعناي جامعهبودن آن قوم به

هاي واقعـی مـرتبط بـا حیـات انسـانی      ن دلیل غیراخالقی است که از مصلحتایدیگر، رفتار این قوم به 



   ۲۹ از منظر قرآن» آورد يادگيري به رشد اخالقيروي«بررسي انتقادي 

رود. شـمار مـی  هکند. از سوي دیگر، رفتار مزبور یک رفتار منکر و نافرمانی اراده خالق انسان بپیروي نمی
اي فراتر از رفتـار آشـکار منطبـق بـر     ه قلمرو رشد اخالقی به حوزهن است کایبنابراین، یک فرض دیگر 

هنجار اجتماعی، گسترش یافته و اموري همچون مصالح واقعـی مـرتبط بـه کمـال اخالقـی و نیـز اراده       
  تشریعی آفریننده فاعل اخالقی، یعنی انسان، را هم شامل شود.

هاي دیگر رفتـار  مسائل رشد اخالقی، از مؤلفه عنوان کلید اصلیبا تأکید افراطی بر رفتار به اسکینر .4
 ایـن  نتیجۀ ).29، ص 1971(اسکینر،  اخالقی، یعنی عاطفه اخالقی و شناخت اخالقی، غفلت کرده است

 رفتـار  مشاهدةقابل پیکرة ما که آنچه از غیر به دیگري، مؤلفۀ هیچ که است نای ،اخالقی عمل از برداشت
 رفتـار  امکـان  کـه  خـاص،  موقعیـت  یـک  در فـرد  کـه  انـدازه  همین .نشود شناخته رسمیت به نامیم،می

 بـودن  اخالقـی  بـراي  دهد، انجام را اجتماعی هايارزش بر منطبق رفتار است، فراهم او براي غیراخالقی
 رفتـار  چـارچوب  رعایـت  از بـیش  چیـزي  به ،اخالقی رفتار مورد در داوري براي. کندمی کفایت او کار

توصـیف رشـد اخالقـی از طریـق رفتـار       ،رسـد به نظـر مـی  . نیست نیاز ون،گوناگ شرایط در آن صحیح
شود. هیچ رفتاري، اعـم از اخالقـی   شناختی انسان منجر نمیمحض، به تصویر جامعی از این فرایند روان

عنـوان محـرك و   توانـد واجـد مؤلفـه عـاطفی بـه     و غیر آن، وجود ندارد هر قدر هم شناختی باشد، نمی
عنـوان  بـدون آنکـه ادراك یـا فهـم، بـه      ،توان شاهد حاالت عاطفی بودد. همچنین، نمیدهنده نباشانرژي

ساخت شناختی آن حاالت، در آن مشارکت نداشته باشد. رفتار، یکی است و دو جنبه شناختی و عاطفی 
 ). به همین دلیل، یـک نظریـه جـامع در   39تا، ص ناپذیرند (پیاژه، بیناپذیر و تحویلدر عین حال جدایی

تواند از سایر عناصر مؤثر در تکوین این فرایند پیچیده غفلت کند. با وجود اینکـه  مورد رشد اخالقی نمی
 جـذب  مکمـل  و عمـده  کنش تحولی، که دواز قبیل سنت شناختی - پژوهشی دیگر برخی خطوط عمده

تـار اخالقـی   رف تنظیم محیط را مسئول اقتضائات با هاساخت آن انطباق نیز و شناختی ساخت به تجارب
 و تـرس  گنـاه،  عـواطفی نظیـر احسـاس    طریق از اخالقی را گرها، که رشدتحلیلداند، و نیز روانفرد می

هم بر مؤلفه خاصی در رشد اخالقی تأکید  - کنندمی توجیه والدین به کودك هايدلبستگی نیز و اضطراب
  .کندمی ن حکایتورزند، اما همین تمرکز از چند بعدي بودن پدیده اخالق در انسامی

 بررسـی در شناخته شده است.  رسمیت به براي رشد اخالقی يبسیار هايدر منابع اسالمی هم مؤلفه
 معرفـت، : نقش دارنـد  اساسی مؤلفۀ پنج شناختی،در ایجاد این رویداد روان که شودمعلوم می قرآن آیات

 رفتـار  یـا  آشـکار  رفتار :گفت توانمی شناختی،روان بیان یک به. عمل تحقق و کار بر عزم اراده، گرایش،
 آن تحقـق  ارادة و آن سـوي  به گرایش آن، مختلف جهات به نسبت شناخت براساس که ،ناپیدا و درونی

۳۰    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

دو در اینجـا بـه    ،بود. براي نمونـه  خواهد اخالقی رشد تحقق گرنشان و بود خواهد عمل بگیرد، صورت
  کنیم.مؤلفه عمل اخالقی در قرآن اشاره می

 بیشـتر  عمـل  مبنـاي  کـه  کندمی توصیف را آن ايگونهبه آدمیان اعمال از گفتن سخن هنگام در قرآن
ونَ  إِنْ« :دهـد مـی  تشکیل اساسبی هايگمان و هاحدس را آنان تَّبِعـنَّ  إِالَّ ی م  إِنْ و الظـَّ ون  إِالَّ هـ خْرُصـی «

 گـاهی . گوینـد نمى سخن تخمین و گزاف به جز و کنندنمى پیروى را پندار و گمان جز آنان ؛)65(انعام: 
 و« :اسـت  شده واقع نهی مورد غیرعلم از پیروي هرگونه ،آیات هم برخی در. شودمی توجیه علم با عمل

مکن. الزمـه ایـن سـخن     دنبال ندارى علم بدان که را چیزى و ؛)36(اسراء: » علْم بِه لَک لَیس ما تَقْف ال
 بـا  عمـل  قـرآن،  نظـر  از ،تواند بر پایه علم صـورت پـذیرد. حاصـل اینکـه    ین است که عمل انسانی مای

 یـک  هـاي جلـوه  آنهـا  همـۀ  اما دارند، تفاوت یکدیگر با چندهر که شودمی تبیین هاییویژگی و اوصاف
 و مطلـوب  پیامـدهاي  و عمـل  بـه  نسبت فرد یعنی تصویري که ؛شناخت عنصر هم آن و هستند واقعیت

  ارد.د ذهن در آن نامطلوب
 نگـاه  در کـه  کنـد می استفاده مفاهیمی از آدمی، عمل منشأ به اشاره براي قرآن موارد، برخی در

 یـاد  اسـرائیل بنـی  قـوم  عمـل  از وقتـی  آیه یک در براي نمونه،. نیستند شناختی مفاهیم نوع از اول،
ولٌ  جـاءکُم  ماأَفَکُلَّ« کند:می یاد پیامبران مورد در آنها ناشایست رفتار از گونهاین کند،می سـال بِمـا  ر 

 زمـان،  هـر  کـه  نیسـت  چنین آیا )؛89(بقره: » تَقْتُلُونَ فَریقاً و کَذَّبتُم فَفَریقاً استَکْبرْتُم أَنْفُسکُم تَهوى
 او بـه  آوردن ایمـان  از و کردیـد  تکبـر  او برابـر  در آورد، شـما  نفس هواى خالفبر چیزى پیامبرى

 کـه  گونهآن ،»هوي. «»رساندید؟ قتل به را جمعى و کرده، تکذیب را اىدهع پس نمودید، خوددارى
راغـب اصـفهانی،   (اسـت   هـایش خواسـته  و هاشهوت به نفس گرایش گوید،می مفردات در راغب
 قـرآن  در اما شود،می ممدوح و مذموم میل نوع دو هر شامل گرایش، این البته). 849 ق، ص1412
 بـه  مخاطـب  عمل شیوة توجیه مقام در آیه است. بنابراین، رفته ه کارب مذموم هايگرایش در بیشتر

. بـود  دشـوار  آنهـا  عمـل  تبیـین  نبود، آنها عمل در ویژگی چنین اگر گویا که کندمی استناد مفهومی
 اسـت  دیگـري  سـنخ  از بلکه نیست، شناختی مقولۀ یک مستقیم طوربه باشد، چههر مفهومی، چنین

  .شودمی یاد »هیجان« یا »عاطفه« به از آن ی،شناختروان اصطالح در که

  هاي رابطرفتار اخالقي، انگيزه و سازه
توجه خـود را بـه زنـدگی ذهنـی      ،اعتقاد داشت که بشر در طول قریب به دو هزار و پانصد سال اسکینر

. حال آنکه ما نیازي به این نداریم که چگونگی شخصـیت،  )18، ص 1971(اسکینر، معطوف کرده است 



   ۳۱ از منظر قرآن» آورد يادگيري به رشد اخالقيروي«بررسي انتقادي 

تـوان  . زمانی مـی )20(همان، ص نیازهاي انسان مستقل را کشف کنیم ها، مقاصد، نیات یا سایر پیششهنق
 ،که از اسناد شخصـیت و حـاالت آن   ردرفتار، اعم از اخالقی و غیر آن، را به درستی شناخت و تحلیل ک

د اراده، عاطفـه،  هـایی هماننـ  گونه که دانش فیزیـک بـا سـلب ویژگـی    به فاعل اخالقی پرهیز کنیم. همان
هاي جهشی نائل شد، ما هـم در تصـویر صـحیح رفتـار بایـد نیـت،       به پیشرفت احساس و قصد از اشیا

. به اعتقاد او، دلیل ناکامی مـا در تحلیـل   )31همان، صقصد، هدف و غایت را از رفتار انسان پاك کنیم (
تـوجهی کـرده و بـه جـاي آن، بـه      ن است که به شرایط پیشایند و نیز پیامدهاي رفتار بـی ای درست رفتار

، رفتـار  دعمل خاص فردي را فهمی ة. وقتی نتوان دلیل شیو)13(همان، ص کنیم عاملی درونی، استناد می
در عـین حـال    و دهـیم ، نسـبت مـی  ردتوان توجیه کـ و رفتار او را نمی دیدتوان او را به شخصی که نمی

ن اسـت کـه   ای. به نظر ایشان، بهترین راه جایگزین )19(همان، ص تمایلی به پرسیدن در مورد او نداریم 
  دادن آن نائل شویم.به فهم بهتر رفتار و شکل ،ها و اصول و قوانین تقویتکنندهبا شناسایی تقویت

توان نقش اهداف رفتار و جایگاه آن را در رفتـار واقعـی نادیـده گرفـت و نـه      نه می ،رسدبه نظر می
هـاي مربـوط   بدیلی براي فهم بهتر همه رفتارها باشد و نه همه واقعیتیتواند جانشین بعنصر تقویت می

 اسـکینر جو کـرد. دیـدگاه   ومشاهده جستتوان در شرایط پیشایند و رویدادهاي پیامد قابلبه رفتار را می
مقبـول عـام   حتی در میان خود رفتارگرایـان هـم    ،هاي ناپیداي رفتاردر باب انکار متغیرهاي رابط و سازه

تـداوم   ،تـولمن اسـت. از نگـاه    ادوارد چیس تـولمن آموزه رفتار هدفمند در نظریه  ،شاهد آن هم فت.نیا
(السـون و   یـا هدفمنـد اسـت    ،دهد کـه فاعـل آن متوجـه هـدف اسـت     جوگرانه نشان میورفتار جست

ه کرد که همه انواع رفتار هدف دارند؛ هر رفتـاري بـه وسـیل   تأکید می تولمن. )372، ص 2009هرگنهان، 
، ص 1999(لفرانسـوا،   شـوند هـاي مشـخص هـدایت مـی    ها یا متغیرهاي رابط به سمت هـدف شناخت

، امـا همـین کـه او    نیستبا دیدگاه غیررفتارگرایانه هماهنگ  از هدفمندي کامالً تولمن. البته توجیه )171
رفتـار در  از وجود یک شکاف تئوریک در تحلیل حکایت کوشیده است رفتارهاي هدفمند را تبیین کند، 

  کند.سنت رفتارگرایی می
توان بدون جنبه هدفمند آن دهد که رفتار اخالقی را نمیتأمل در مضامین منابع اسالمی هم نشان می

گرایـی اسـکینري، کـه مبنـاي آمـوزه تقویـت       هاي درونی رابط در نظر گرفت. همچنین، لذتو نیز سازه
کـه  ویژه در آن کارهـایی  به ،القی باشد. چنین برداشتیتواند مبناي کاملی براي توجیه رفتار اخاست، نمی
شـود، عبـور   هاي عادي، که در چارچوب سازوکار تقویت تفسیر مـی تري دارد از سطح انگیزهنمود قوي

کند که بـه روشـنی   رفتار اخالقی گروهی از مردم را با مفاهیمی تبیین می ،کند. قرآن مجید در موارديمی

۳۲    ،۱۳۹۳تابستان  ، سال هفتم، شماره دوم 

در  ،تواند آن را توجیـه کنـد. بـراي نمونـه    نمی ،کند که تبیین متکی بر تقویتبر اهداف خاصی داللت می
گوید که با وجود گرسنگی و نیاز شدید، غذاي خـود را بـه دیگـران    اي سخن میبرخی آیات از خانواده

زاء  منْکُم النُرِید اللَّه لوجه انما نُطْعمکُم« :گونه توصیف کردندبخشیده و کار خود را این جـ شُـکُوراً  ال و «
 شـما  از سپاسـى  و پـاداش  هـیچ  کنـیم و مـى  اطعـام  خـدا  بـه خـاطر   شـما را  ؛ به درستی که ما)9(دهر: 

 انگیـزه کسـب   ایـن  بـه  انسـان  عمـل  که خواهیم. معناي اینکه عملی براي وجه خدا باشد، این استنمى
گـر در  اطعـام  خـانواده  ،جهـت  همـین  به .شایسته معبود بودن است او تنها اینکه براى خشنودي او باشد،

گـزاري.  سـپاس  نه و خواهیم،مى پاداشى نه شما از ؛ ما»شُکُوراً ال و جزاء منْکُم النُرِید« :کردند اضافه ادامه
 اسـیر  و یتـیم  و مسـکین  بـه  انـد خواسته ،ن باشد که در آن صورتایاین سخن معناي البته ممکن است 

گـذاریم. ایـن   نمـى  منـت  شـما  بر و گفت خود با دیگران سخن نخواهیم ما از احسان که بدهند اطمینان
 آن بـه  را ایشـان  خواهـد مـى  خداونـد  باشـد و  ایشان حال زبان یادشده، احتمال هم وجود دارد که جمله

خشـنودي   دلیـل  به تنها هگرو کار این که دارد، ستایش کند و به ما بفهماند خبر آنان باطن از که اخالصى
  .)127، ص 20ق، ج 1417طبائی، طبابود ( خدا

در مقابل این گروه، افرادي قرار دارند که عمل اخالقی، یعنی کمک به دیگـران را بـه شـکل دیگـري     
ر  بِالْیومِ لَا و بِاللَّه لَایؤْمنُونَ و النَّاسِ رِئَاء أَموالَهم ینفقُونَ الَّذینَ« :دهندانجام می ی ؛ کسـان )38(نسـاء:  » االَْخـ

کنند و بـه خداونـد و روز قیامـت ایمـان ندارنـد.      دادن به مردم انفاق میهاي خود را براي نشانییکه دارا
 ؛دهنـد دادن خود در نگاه دیگران انجـام مـی  جلوه این افراد، دادن بخشی از دارایی خود را با انگیزه خوب

  شود.قصد فاعل دو گونه میگیرد، با استناد به یعنی عملی را که در ظاهر به یک شکل صورت می
هـدف   ،ثانیـاً  .توانـد هدفمنـد باشـد   مـی  ،دهد که رفتار اخالقی اوالًنشان می ،آیاتاین تأمل در مفاد 

بـه   .از فرایندهاي درونی نادیدنی متـأثر اسـت  ، شودکه به لحاظ نظام ارزشی خوب یا بد تلقی می، مزبور
ـ  ،یعنی مشـاهده افـراد نیازمنـد   ، یدر دو گروه که با رویداد محیطی یکسان دلیل،همین  انـد،  رو شـده هروب
کنـد کـه برتـرین مصـداق     در این موقعیـت کـاري مـی    ،. یک گروهکنیممشاهده میهاي متفاوتی واکنش

  ایمان است. توحید عملی است، ولی رفتار گروه دیگر مصداق واقعی کفر و عدم
قویت، جایگزین دیگـري را نیـز معرفـی    به منظور نفی عوامل درونی، عالوه بر طرح آموزه ت ،اسکینر

دیگـري از   ةیاد شد. به اعتقاد او، خودمهـارگري هـم جلـو    »خودمهارگري«کند که در گذشته از آن به می
کنـد.  هاي محیطی به فرد و به صورت پنهان عمل میهاي اجتماعی است که با ارائه وابستگیتأثیر تقویت

گفتـه   شود. در این مـوارد، معمـوالً  تعبیر می سادگی از آن سوء وقتی ناظر بیرونی نباشد، به« :گویداو می
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دهد این است که کنتـرل جنبـه آشـکار    اما آنچه روي می شود کنترل به صورت درونی درآمده است.می
  .)70، ص 1971(اسکینر،  »خود را از دست داده است

تـوان  شـود، امـا نمـی   مـی  تردید برخی رفتارها از نظارت پیدا و ناپیـداي عوامـل اجتمـاعی متـأثر    بی
تـوان بـه   مـی  ،طور کامل به نفع رویدادهاي آشکار بیرونی، مصادره کرد. در این زمینـه خودمهارگري را به

). بـه  409، ص 2009کرد (السون و هرگنهان، از مهار رفتار فرد در غیاب منابع بیرونی اشاره  بندوراتبیین 
شـوند، امـا   ارتکاب آنها تقویت یا تنبیه مـی  دلیله دیگران به اعتقاد او، افراد از طریق مشاهده رفتارهایی ک

ها، انتظارات فـرد  آموزند. این مالكآن رفتار تقویت نشده است، معیارهاي عملکرد را می دلیلخود او به 
کننـد. اگـر عملکـرد فـرد در یـک      مبنایی براي ارزشیابی شخصی فـرد فـراهم مـی    ،از خود را شکل داده

عیارهاي او همخـوان باشـد، او آن را مثبـت ارزیـابی کـرده و معمـوالً هنجـار سـطح         با م ،موقعیت معین
آن را منفـی ارزشـیابی کـرده و عمـل را      ،از معیارها باشد ترگیرد. اما اگر عمل پایینباالتري را در نظر می

  کند.  در جهت کاهش ناهمخوانی هدایت می
نی فرد توجه نکنیم، یـافتن الگـوي عینـی ثابـت     هاي دروکه اگر ما به حالت معتقدند ،آردیالو  بونژه

. بـه  )130 ص ،1987، بـونژه و آردیـال  ( ها، کار بسیار دشواري خواهد بودها به محركبراي ارتباط پاسخ
ها (یا براي برخی افراد) تأثیر خاصی دارد کـه  داد، در برخی موقعیتدرون ی،هاي درونهمین حالت دلیل

دیگر چنین تأثیري ندارد. این حالت درونـی، ممکـن اسـت متغیـر فرضـی       یا براي افرادو در زمان دیگر 
داد و هاي فرضی باشد. اولی تنها به ارتبـاط میـان درون  رابط میان محرك و رفتار باشد و امکان دارد سازه

نشـده یـا تحقـق    هاي مشـاهده اي در مورد وجود هویتکند، ولی متضمن هیچ فرضیهداد کمک میبرون
هـا یـا   دهد و هم بر وجـود هویـت  یرمشکوك نیست. اما دومی هم کار وساطت را انجام میفرایندهاي غ

. به این ترتیـب، بـا پیـروي از    )132همان، ص ( کندداللت می ،مانند انگیزه و حافظه ،فرایندهاي نادیدنی
هـاي الزم در  بینـی توان امیدوار بود که اطالعات موجود بتواند ما را بـه پـیش  می ،این الگوي تحلیل رفتار

  مورد رفتار و نتایج آن قادر کند.
هـاي درونـی   تـري از برخـی رویـداد   طور صـریح عالوه بر آنچه از قرآن نقل شد، منابع روایی هم به

در مـورد عامـل    امـام بـاقر   شـوند. بـراي نمونـه،   اند که به مهار عمل اخالقی فرد مربوط میسخن گفته
ی عنـه      « :فرمایدکننده رفتار اخالقی میتعیین اسِ لَـنْ تُغْنـ واعظَ النـَّ نَّ مـواعظاً فَا هنْ نَفْسم لْ لَهعجی نْ لَمم
(مجلسـی،  اي نباشد، پندهاي مـردم بـه او سـودي نخواهـد داشـت      ؛ کسی که از درون او پنددهنده»شَیئاً

 . در ایـن روایـت، از واقعیتـی گـزارش شـده اسـت کـه بـه روشـنی در یـک          )173، ص 78ق، ج 1413
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تنهـا وجـود   گیـرد. بـاالتر اینکـه، نـه    مشاهده بیرونی قـرار مـی  در برابر واقعیات قابل ،بندي نخستیندسته
عنوان یک واقعیت عینی یا یک سازه، مـورد اذعـان اسـت، بلکـه کـارکرد آن      دهنده درونی، خواه بهاندرز

  کنند.بیرون کمک میباالتر و مؤثرتر از برخی عواملی تلقی شده است که به مهار رفتار فرد از 
مشکل پیشنهاد جایگزین این نیسـت   ،رسدشود. به نظر میاشکال دیگر به الگوي جانشین مربوط می

گروانه آن برگردانده است، براي اینکه ممکـن اسـت بتـوان ادعـا     که رفتار اخالقی انسان را به مبناي لذت
، 1387رنـج اسـت (مصـباح،    یز از درد و ها، رسیدن به لذت و پرهها و خواستهکرد انگیزه اصلی فعالیت

هاي نخسـتین  با اصل قراردادن نیازهاي جسمانی از تقویت اسکینرکه  استله جایی ئ، بلکه مس)177ص 
، ص 2005(اسـکینر،  دانـد  مـی  کننـده تأمین این نیازها، تقویـت  دلیلها را به سایر لذت و گویدسخن می

یافتـه سـخن   کننده نخستین و ثانوي یا تعمـیم از تقویت ،بر همین اساس .)109، ص 1971؛ همو، 80- 70
از قبیـل غـذا، آب،    ،گستره تقویت از مرزهاي نیازهاي جسمانی پایه اسکینرترتیب، از نظر گوید. بدینمی

  یابد.و اموري که جانشین این نیازها باشد، توسعه می ،امنیت و نیاز جنسی
تـر لـذت   او را به نادیده گرفتن گستره وسیع ،راشناسی رفتارگبر حفظ چارچوب روش اسکینراصرار 

کشانده است. ممکن است بتوان پذیرفت که همه رفتارهاي اختیاري بـراي کسـب لـذت یـا اجتنـاب از      
هـاي غیرمـادي و حتـی    هاي معنـوي و رسـیدن بـه پـاداش    این غایت به لذت ۀنامالیمات است، اما دامن

محرومیـت قهـري از جهـاد در راه خـدا اشـک       دلیـل شود. فردي که بـه  هاي موهوم هم کشیده میلذت
شـود. قـرآن در یکـی از    هاي جسمانی رایج مقایسه نمـی هایی دل بسته است که با لذتریزد، به لذتمی

پردازد که از عـدم امکـان حضـور در جهـاد، غمگـین بـوده و اشـک        به توصیف حال گروهی می ،آیات
یض  أَعینُهم و تَولَّوا علَیه أَحملُکُم ما أَجِد ال قُلْت لتَحملَهم تَوكأَ ما إِذا الَّذینَ علَى ال و« :ریزندمی نَ  تَفـ مـ 

 بـر  را آنـان  کـه  آمدنـد  تـو  نزد وقتى که آنها بر نیست ؛ ایرادى)92(توبه: » ینْفقُون ما اَلّایجِدوا حزَناً الدمعِ
 کـه حـالى در بازگشـتند  ،نـدارم  کـنم،  سوار آن بر را شما که ىمرکب: گفتى کنى، سوار) جهاد براى( مرکبى

 میـدان  بـه  آن بـا  و( کننـد  انفـاق  خـدا  راه در کـه  نداشـتند  چیزى زیرا ؛بود اشکبار اندوه از چشمان آنان
فرسا و جانفشـانی در راه خـدا   ن بود که امکان تالش طاقتای دلیلبه  ،بروند). اندوه این گروه هفت نفره

هـاي  اند که براي کسـب لـذت  اي از معرفت رسیدهاینان به درجه ،رسده بودند. به نظر میرا از دست داد
معنوي برتر و پایدارتر، حاضرند این رنج مختصـر چنـد روزه را تحمـل کننـد و از اینکـه ایـن فرصـت        

شـوند؛ رویـدادي کـه فهـم آن در چـارچوب      دهند، به اندوه شدید دچار مـی کشیدن را از دست میرنج
  دشواري است.بس  ي، کاراسکینررفتار  يفناور
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  گيريبحث و نتيجه
گـرا، و  شناسـی اثبـات  ، پیامدهاي منطقی پـذیرش معرفـت  گذشترشد اخالقی زمینه در  اسکینرآنچه از 

باشد. تأکید فراوان او بر نقـش محـیط و   گرایی میاعتقاد به ارگانیزم خالی و عنصر مکمل آن، یعنی محیط
هاي کاربردي در تربیـت اخالقـی، از وجـوه    ار و اصول تغییر آن و تأکید بر جنبههاي کنترل رفتوابستگی

معناي تمرکز بر یک گـروه از عوامـل و اعتقـاد    گرایی، بهباشد. با وجود این، تقلیلآورد میقوت این روي
گرایـی نهفتـه در   شـود. محـیط  به کفایت آنها در حوزه اخالق، کاستی عمـده ایـن دیـدگاه شـناخته مـی     

هاي ذهنی و رفتاري را از اساس نپـذیرد  بودن برخی ویژگیسو، سبب شده است ذاتییکاز  فتارگرایی،ر
کند که روند طبیعی رشد اخالقی در جهت ازدیاد همنـوایی  فرض را مطرح میو از سوي دیگر، این پیش

القی را، که الزامـاً  هاي جدید رفتار اختواند رشد صورتاي نمیدر نتیجه، چنین نظریه باشد.اجتماعی می
  هاي دیگر انطباق با شرایط هستند، توضیح دهد.قراردادي نبوده و راه

گرایی، سبب شده است کـه در  بر نقش کلیدي مفهوم تقویت در کنار آموزه محیط اسکینرتأکید 
ها هم به مشـکل بخـورد و بـه نقـش آن در     کنندگی پدیدهتوجیه چگونگی پدیدآیی ویژگی تقویت

توانـد بـه درك نقـش    وز رفتار یا پیامـدهاي تقویـت اسـتناد کنـد. چنـین توصـیفی، نمـی       ازدیاد بر
تـر ایـن   رسد، بررسـی دقیـق  جمله فاعل اخالقی کمک کند. به نظر میهاي درونی امور و ازویژگی

هـاي  تواند نقش فرایندهاي شناختی و هیجانی در رفتار اخالقی و تداخل و تعامـل جنبـه  آموزه می
  ا پررنگ کند.گوناگون آن ر

هاي آن در زمینه تربیت اخالقی مربوط شـود.  هاي این نظریه، به داللتترین چالششاید یکی از مهم
دهد، هم سازوکار اصلی رشد اخالقـی اسـت   فرایند تقویت، که هسته اصلی آن را اصل لذت تشکیل می

ت تقویت در شکل کامـل آن  شود. بدون اینکه بخواهیم از اهمیو هم عامل عمده تربیت اخالقی تلقی می
ویـژه در دوره کـودکی و   بکاهیم، تأکید بر سازوکارهاي دیگر تربیت اخالقی از قبیل مشاهده و تقلید، بـه 

اگر با تأیید افراد مهم در زندگی فاعـل اخالقـی باشـد، الگوهـاي      ،. این جریاناستنوجوانی هم کارساز 
 کنـد. رفته از منـابع فراانسـانی، را در او تثبیـت مـی    هاي برگرفتاري، اعم از هنجارهاي اجتماعی یا ارزش

هاي شـناختی همـراه   شود که وقتی با فعالیتتر این فرایند در الگوگیري و الگودهی یافت میشکل کامل
شـده را بـه دنبـال دارد. در سـطح     یـا رعایـت   ،شدههاي اخالقی نقضسازي با ارزششود، نوعی همسان

هـا و آداب اخالقـی، تعمـیم    هاي عالی، از قبیل مهـارت تواند به کنشمی سو،دیگر، فرایند یادشده از یک
  ها و شرایط نادیده و ناشنیده، گسترش یابد.دیگر، به چگونگی عمل در موقعیت سويپیدا کند و از 
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پژوهی تجربی را هـم  نظریه، یک داللت مهم در عرصه اخالقاین اشاره در بررسی  هاي موردکاستی
توان تنها در چارچوب همنوایی بـا هنجارهـاي اجتمـاعی موجـود     گر رشد اخالقی را نمیبه دنبال دارد. ا
پذیر و مؤلفه آن را به رفتـار و سـازوکار آن را بـه تقویـت،     یا قلمرو آن را به رفتار مشاهده ،توصیف نمود

ري هاي مورداسـتفاده و ابزارهـاي گـردآو   هاي پژوهشی مرتبط با رشد اخالقی و روشمحدود کرد، طرح
هـاي حاصـل از   ها فراتر رفته و بر مبناي نظري جامعی تنظـیم شـوند کـه داده   ها هم باید از این جنبهداده
  تري از این فرایند جذاب ارائه کند.تر و کاملانداز روشنبتواند چشم ،آنها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   _____________________ ________________________________   هانوشتپی
 اعتقادي ندارد. ست، اما خود او به آنیادآوري این نکته سودمند خواهد بود که تعبیر اسکینر به حالت درونی بر پایه شیوه رایج ا* 
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