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محمدحسنی

1

2

چکیده
هدف این پژوهش نقد اهداف ساحت تربیت دینی و اخالقی مصوب شورای عالی آموزش و پروش است .نقد در ابعاد
مبادی ِ اهداف و لوازم اهداف انجامشده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مبادی و بنیان فلسفی این اهداف
نظریه حسن و قبح شرعی یا نظریه امر ِ الهی است؛ که با اخالق پیشادینی که نشانههای و شواهد آن در منابع دینی
وجود دارد و با دیدگاههای نظری مندرج در مبانی نظری سند تحول بنیادین تعارض دارد .همچنین این اهداف منجر به
تربیت اخالقی «مُحاطشده در تربیت دینی» میشود که این نوع تربیت اخالقی در شرایط امروز کارآمدی الزم را نخواهد
داشت.

واژگان کلیدی :تربیت دینی اخالقی ،اهداف ،سند تحول

.

تاریخ پذیرش۱۰۴۴/۱۱/۱۱:
 1تاریخ دریافت۱۰۴۴/۴2/3۱ :
.
 2دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ mhassani101@gmail.com
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مقدمه
تعیین هدف برای نظام تربیت رسمی و عمومی در کشور ما از جمله فرآیندهای حساس و
سرنوشتسازی است که توسط نهادهای ذیربط سیاستگذار صورت میگیرد .در ایران اولین
هدفگذاری رسمی برای نهاد تربیت رسمی و عمومی (مدرسه) در تاریخ ۱313( ۱13۴
قمری مصوبه پنجشنبه دهم ذیقعده) توسط شورای عالی معارف انجام شد .در این سال
قانون اساسی معارف به تصویب این نهاد رسید .در مواد اول و دوم این قانون چنین آمده
است:
«ماده  - ۱مکتب و مدرسه عبارت است از تأسیساتی که برای تربیت اخالقی و
علمی و بدنی ابناء نوع دایر میگردد.
ماده  - 1پروگرام مدارس و مکاتب از طرف وزارت معارف معین میگردد و باید در
پروگرام حیثیت علمی و صنعتی و نشو و نمای بدنی ملحوظ باشد( ».کهندانی،
 ۱311ص )۰۱

در این دو ماده نشانهای از هدف و چشماندازی به کارکرد مدرسه ایرانی در دروان آغازین
شکلگیری مدرسه جدید مالحظه میشود .میبینیم که در این سند تربیت اخالقی ،علمی و
بدنی محور توجه قرار گرفته است .توجه به وجه مهم و محوری هدفگذاری در
برنامهریزیهای کالن نظام تربیت رسمی و عمومی از کارکردهای این نهاد قانونگذار بوده
است .در سالهای  ۱3۰۱ ،۱3۱3 ،۱3۱۶ ،۱3۴1مصوباتی ناظر به تعیین اهداف در فهرست
مصوبات این شورا دیده میشود (حسینی روحاالمینی .)۱31۰ ،بعد از انقالب نیز با عنایت به
اهتمام مدیران و سیاستگذاران ارشد نظام مبنی بر تحول اساسی در نظام تربیت رسمی و
عمومی ،توجه به صورتبندی اهداف به صورت جدی مالحظه میشود .در سال  ۱3۶۲در
سند کلیات تغییر نظام آموزشوپرورش ،مجموعهای از اهداف برای تربیت مدرسهای در
هشت حوزه به چشم میخورد (شورای تغییر بنیادی نظام آموزشوپرورش .)۱3۶۲ ،همچنین
در سالهای  ۱3۲3 ۱3۲۲شورای عالی آموزشوپرورش تالشهای دیگری برای صورتبندی
اهداف تربیت رسمی و عمومی انجام داده است که در مصوبات  ۶1۶و  ۶۰۲شورا دیده
میشود (حسینی روحاالمینی.)۱31۰ ،
تصویب و رونمایی از سند تحول بنیادین نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری
اسالمی ایران و مبانی نظری آن در سال  ،۱33۴جریان هدفگذاری برای تربیت رسمی و
عمومی وارد مسیر دیگری شد .متأثر از این اسناد ،در سال  ۱33۲شورای عالی آموزشوپرورش
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در مصوبه شماره  321با عنوان اهداف دورههای تحصیلی ،اقدام به صورتبندی جدیدی از
اهداف تربیت رسمی و عمومی در قالب چهار دوره 1و شش ساحت تربیت 2نمود .یکی از
ساحتهای تربیت در صورتبندیهای نظری ششگانه ساحتها در مجموع مبانی نظری
سند تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ،ساحت تربیت دینی و اخالقی است که
با عنوان «ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی 3و اخالقی» مورد توجه قرار گرفته است.
شورای عالی آموزشوپرورش برای ساحتهای ششگانه از جمله ساحت مورد نظر این
مقاله در سال  ۱33۲اهدافی را تعریف و تصویب نمود .مالحظه کلی این مجموعه اهداف
نشان از نوعی چرخش محوری در رویکرد هدفنویسی و دور شدن از رویکرد رفتارگرایی دارد.
این رویکرد هدف نویسی در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تربیت رسمی و عمومی با عنوان
شایستگی محوری یادشده است .در هر صورت این چرخش از نقاط مثبت این مجموعه
اهداف به شمار میآید .4با وجود این چرخش اساسی ،تحوالت دیگری در ابعاد دیگر اهداف
در این مصوبه مالحظه میشود.
اهداف تربیت در ساحت اعتقادی عبادی و اخالقی صورتبندی شده ،به نحو پیشرونده
در چهار دورٔه ابتدایی اول و دوم و متوسطٔه اول و دوم تدوین و سامان داده شده است در هر
دوره یک گزارٔه هدفی ویژٔه وجه اخالقی در این ساحت بیانشده است .وجه اخالقی اهداف
ساحت مذکور به این صورت در چهار سطح یا دوره تعریفشده است:
 دورٔه اول ابتدایی :با شناخت روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی (ادب،
راستگویی ،نظم ،پشتکار) تأثیر آن را در رفتار خود نشان دهد.
 دورٔه دوم ابتدایی :با مطالعه روش زندگی و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی
(عزتنفس ،تکریم والدین ،ا حترام به دیگران ،وفای به عهد) و شناخت احکام
موردنیاز ،الگوهایی را برای عمل صالح شناسایی کند و در زندگی به کار گیرد.
.

 1طبق یکی از بندهای سند تحول بنیادین نظام تربیـت رسـمی و عمـومی ،دورههـا ی تحصـیلی رسـمی کشـور بـه چهـار دور ابتـدایی اول،
ابتدایی دوم ،متوسطه اول و متوسطه دوم افزایش یافت.
.
 2طبق منویات و مضامین مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی شش ساحت تربیت صورتبندی شده است که
عبارتاند از :ساحت تربیت اعتقادی عبادی و اخالقی ؛ ساحت تربیت سیاسی اجتماعی ،ساحت تربیت علمی فناوری ،ساحت تربیت
زیستی و بدنی؛ ساحت تربیت هنری زیباییشناسی ؛ ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای( .صادق زاده و همکاران)۱33۴ ،
.
 3مراد از وجه عبادی ساحت مذکور ،آموزش و یادگیری احکام دینی است.
.4
با وجود این  ،جای آن دارد که این اهداف از منظر این معنا که تا چه حد رویکرد شایستگی محوری در آن تحقق یافته است رصـد و
ارزیابی شود.
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 دورٔه اول متوسطه :با بررسی گفتار و سیرٔه پیشوایان دینی (حقالناس ،کرامت نفس،
جدیت ،قانونگرایی ،امرارمعاش ،وطندوستی) مالکهایی را برای برنامه زندگی
شخصی و اجتماعی خود انتخاب و با عمل به آنها ،میزان تأثیر آن را ارز یابی کند.
 دورٔه دوم متوسطه :با الگوگیری از سیرٔه پیشوایان دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشر یت (جامعٔه عدل مهدوی :عدالتخواهی ،ظلمستیزی،
صلحجویی) تبیین کند و داللتهای آن را در موقعیتهای مختلف زندگی فردی
و اجتماعی به کار گیرد.
این چنین مینماید که در این اهداف وجه اخالقی اهداف این ساحت در وجه اعتقادی و
عبادی (دینی) منحل شده است ،به این صورت که تربیت اخالقی به شناخت و فهم متون
مقدس و رفتار رهبران دینی دربارٔه اخالق و عمل به آنها موکول شده است .رویکردی که در
هدف نویسی بعد از انقالب در سالهای  ۲۲ ،۶۲و  ۲3سابقه ندارد .گویی از عنوان ساحت
«اعتقادی ،عبادی و اخالقی» چنین برداشت شده است که تربیت اخالقی درواقع همان
انتقال و فهم محتوای اخالقی دین است .1طبق یک دیدگاه ،موضوعات محتوایی دین شامل
سه دسته گزارههای ناظر به «اعتقادات»« ،احکام عبادی» و «آموزههای اخالقی» است؛
بنابراین ،اخالق در این ساحت که با عنوان «اعتقادی ،عبادی و اخالقی» نامگذاری شده
است ،منحصرا ا دینی است .داللت تربیتی این برداشت چنین است که تربیت اخالقی
وجهی از وجوه تربیت دینی به شمار میرود.
مالحظه میشود در ساختار نحوی اهداف حرف اضافه «با» تکرار میشود و با این کار
اهداف فوق به دو بخش تقسیم میشود .بخش نخست اهداف که با حرف اضافه «با» شروع
میشود ناظر به فرآیند و بخش دوم ناظر به پیامد یا همان نتایج مورد انتظار (هدف) است که
در قالب توانایی ذکر شده است .مراد از بخش اول از ساختار نحوی اهداف ،فرآیند کالن
رسیدن به پیامدهای مورد انتظار است .یعنی بافت و موقعیتی که در آن پیامدها میتواند
.

 1شواهدی برای این جهـتگیری تربیـت اخالقـی نیـز در سـند برنامـه درسـی ملـی نیـز دیـده شـده اسـت .بـرای نمونـه میتـوان بـه چنـین
شواهدی اشاره کرد .در تبیین بیانیه حوزههای یادگیری .در دو حوزه به ویژه حوزٔه یادگیری «حکمت و معارف اسالمی» اخالق به عنـوان
یکی از قلمروهای سهگانه این حوزه تلقی شده است و چنین بیانشده است که« :اخالق :در حـد شـناخت مسـائل و موضـوعات اصـلی
اخالقی و التزام به آنکه در تکوین شخصیت انسان نقش محوری دارند و با توجه به مسئلهها و چالشهای اخالقی روز؛ یعنی حکمـت
عملی که درباره بهترین رفتار انسان برای رسیدن به سعادت و کمال (بایدها و نبایدها) است موضوع این بخش از محتوا است( ».سند
برنامه درسی ملی ص )11
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تحقق پیدا کند .1حرف اضافه «با» داللت ضمنی روشی نیز دارد یعنی نشان میدهد که
روش تربیت اخالقی از طر یق تأمل و فهم متون دینی صورت گیرد؛ یعنی درک و فهم اخالقی
و اخالقورزی از شناخت و آگاهی از سیره و آموزههای اخالقی پیشوایان دینی و پیروی از آنها
برمیآید .مثال ا پیامد اخالقی مورد انتظار در دوره دوم تربیت « الگوهایی را برای عمل صالح
شناسایی کند و در زندگی بکار گیرد» ،از طریق «مطالعه روش زندگی و آموزههای اخالقی
پیشوایان دینی» تحققپذیراست .یعنی پیامد مورد نظر تنها از طریق چنین بستر و موقعیتی
که کامال ا متکی بر باورهای دینی است ممکن میشود .در این فقره هم چنین برای تحقق
هدف مورد نظر نیازمند وجود باور و ایمان ِ یادگیرندگان به والیت پیشوایان دینی است .در
غیر این صورت چنان پیامدی تحقق نخواهد یافت.
این کیفیت از هدفگذاری برای ساحت تربیت اخالقی با منطقی که گفته شد متکی بر
روابط ویژه و خاصی بین دو ساحت تربیت دینی و تربیت اخالقی است؛ به سخن دیگر
چرایی و منطق چنین رابطهای بین تربیت اخالقی و تربیت دینی و این برداشتی از عنوان
ساحت «اعتقادی عبادی و اخالقی» شده است 2موجب آن ،اینگونه هدف نویسی شده
است .این برداشت و فهم از نسبت بین تربیت دینی و تربیت اخالقی که در نسخه جدید
اهداف ساحت مذکور مالحظه میشود واکنش انتقادی را برمیانگیزد .نگارنده از همان آغاز
تدوین این اهداف منقد این رویه برای هدف نویسی در ساخت تربیت اخالق بودهام و
بازخوردهایی را به ذیربطان و ذینفعان دادهام در این مقاله تالش میشود روایتی از این
نقدها بر رویکرد هدفگذاری تربیت اخالقی ارائه دهم.

روش
روش مورد نظر در این پژوهش نقد است .از سه منظر میتوان یک مدعای تربیتی یا
نظریه را مورد نقد قرارداد .نخست مبانی ،دوم خود نظریه یا مدعای تربیتی و سوم لوازم و
نتایج آن (قراملکی ۱312 ،ص  .)۱۱1هر نظریه یا مدعای تربیتی بر مجموعهای از گزارههای

.

 1این توضیحات براساس نظرات دو تن از اعضای اصلی گروه تدوینکنندگان اهداف ذکر شده است .خانم دکتـر آمنـه احمـدی و آقـای
دکتــر محمــود امــانی طهرانــی دبیرکــل فعلــی شــورای عــالی آمــوزشوپرورش دو تــن از مــدیران ایــن پــروژه بودهانــد .نگارنــده بــا مطالعــٔه
پاورپوینتها و شنیدن نظرات آن ها در جلسه ارائه این مجموعه اهداف ،به چنین فهمی رسیده است.
.
 2با این تبصره که اگر مراد از ساحت تربیت اعتقادی عبادی و اخالقی صـرفا ا همـان تربیـت دینـی بـه معنـای تربیـت بـرای دینـدار کـردن
است .توجه به بعد محتوایی اخالقی درون دینی با اینگونه هدفگذاری تناسبی دارد و مشکلی ایجاد نمیکند.
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پیشین استوار است که پایههای آن به شمار میرود (همان ص  )۱۱1نقد میتواند این سطح
از یک نظریه یا مدعا را شامل شود .همچنین هر مدعا و نظریٔه تربیتی داللتهایی در عمل و
لوازمی برای آن دارد .نقد میتواند این الیه از یک نظریه را نیز بپوشاند .در این پژوهش از دو
منظر ِ مبانی و لوازم ،اهداف تربیت اخالقی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش نقد میشود.
از منظر مبانی نقد از طریق مقایسه با مبانی نظری مقبول و دیدگاههای اندیشمندان ایرانی
انجام میگیرد؛ و در زمینٔه لوازم این مجموعه اهداف مصوب ،نقد ناظر به داللتهای این
مجموعه اهداف در عرصه عمل تربیتی خواهد بود.

مبانی نظری رویکرد هدفگذاری در ساحت تربیت «اعتقادی ،عبادی و اخالقی»
اگر بخواهیم مبانی نظری اهداف صورتبندی شده را رصد و بررسی نماییم .باید به موضع
و مسئله مهم نسبت بین اخالق و دین بپردازیم .اخالق و دین از ساحتهای مهم حیات
انسانهاست و از اینرو نسبت بین دین و اخالق که از موضوعات مهمی است که در زندگی
بشر نقش تعیینکنندهای دارند و همیشه موردبحث و اندیشهورزی بوده است .این پرسش
پیشینهای بس غنی و عمیقی در پهنای تاریخ اندیشه دارد .چنین بیان میشود که برای
اولین بار سقراط چنین پرسشی را در طرح کرده است .این پرسش را افالطون به نقل از وی
در رساله اتیفرون اینگونه صورتبندی کرده است« :آیا خدایان ،پارسایی را به خاطر اینکه
پارسایی]خوب[است ،دوست دارند؟ یا اینکه پارسایی ،پارسایی]خوب[است به خاطر اینکه
خدایان دوست دارند؟» (فنایی ۱332 ،ص  )3۱مشابه چنین پرسشی هم در عالم اسالمی بین
متکلمین قرون اول و دوم اسالم بروز کرد و سالها بحث دربارٔه آن ادامه پیدا کرد؛ اما شکل
صورتبندی شده پرسش به گونهای دیگر بود :پرسش متکلمین این بود که حُسن و قُبح
اخالقی ،ذاتیِ اعمال و امور است یا شرعی (براساس اراده شارع)؟ و فهم حسن و قبح از چه
طریقی صورت میگیرد از طریق عقل یا نقل.
دو پاسخی که به این پرسش داده میشود یکی نظریٔه حسن و قبح ذاتی است و دیگری
نظریٔه حسن و قبح شرعی است .براساس نظریٔه نخست «حسن و قبح صفت ذاتی امور ِ
حَسَ ن و قبیح است نه صفت اضافی آنها که برخی از آن افعال مانند قُبح ظلم و ناسپاسی و
کذب به ضرورت عقل شناخته میشود ...به عالوه آنها را برای هر عاقلی حتی قبل از ورود
شرع هم حرام میدانیم زیرا این افعال ذاتا ا قبیح بوده و عُقال بر چنین حکمی ،در هر موردی
متفقاند( ».شیدان شید ۱311 ،ص  )۱۱۰روشن است که تالی چنین مقدمهای استقالل ذاتی
اخالق از دین خواهد بود.
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دیدگاه دیگر ،نظریٔه حسن قبح شرعی است .غزالی یکی از متفکران طرفدار این دیدگاه
خطابی از جانب شارع در کار نباشد ،حُکمی راجع به
است .وی بر این باور است که« :اگر ِ
خوب و بد افعال وجود نخواهد داشت ...عقل نه چیزی را حَسَ ن میشمارد و نه قبیح».
(شیدان شید ۱311 ،ص  )۱۱۱با چنین مقدمهای بیشک نتیجه میشود که اعتبار گزارههای
اخالقی به اراده شارع (خداوند) است .براساس این دیدگاه ،دین و شرع ،مؤسس ارزشهای
اخالقی است .به دیگر سخن ،گزارههای اخالقی امری دین بنیاد است و از ناحیه شارع
تأسیسشده است .منشأ ارزشهای اخالقی و الزام به آن بهواسطه این است که آنها امر ِ
الهی هستند و خداوند به آنها فرمان داده است .این نظریه را با عنوان «امر ِ الهی »1نیز
میشناسند .این نظریه در عالم مسیحیت به سَ نت آنسلم ۱۴33( 2م –  ۱۱۴3م) نسبت داده
شده است (امیر خواص و همکاران ۱331 ،ص  .)۰1برخالف دیدگاه حُسن و قُبح ذاتی که در
آن ابزار شناخت ارزشهای اخالقی ،عقل است؛ در دیدگاه حُسن و قُبح شرعی ،ابزار شناخت
(آگاهی از امر ِ الهی) و اساسا ا نقل منتهی به وحی است زیرا مرجع آگاهی بخشِ ارزشهای
اخالقی نه عقل بلکه وحی است.
در حوزٔه دانش اخالق ،رویکردهای مختلفی در جهان اسالم شکل گرفته است.
رویکردهایی مانند فلسفی ،عرفانی ،نقلی ،تلفیقی (احمدپور و دیگران ۱31۶ ،ص  .)13در
رویکرد نقلی عالمان و منصفان این رویکرد ،روایات اسالمی در باب اخالق و آداب اسالمی
جمعآوری و تدوین مینمایند« .3پیشفرض مورد اتفاق نویسندگان این آثار ،گرچه به آن
توجهی تفصیلی نداشتهاند ،وابستگی معرفتشناسانه اخالق به وحی است ».شاید بتوان
گفت که این نوع تألیفات را برمدار این اعتقاد گردآورد که تنها منبع ،یا دستکم مهمتر ین
منبع ،اخالق ،وحی است و توجیه گزارههای اخالقی از طریق دیگری (مانند استدالل عقلی یا
کشف و شهود عرفانی) میسر نبوده یا دست کم کافی نیست .ظاهر این آثار ،اندیشه دیرپای
اشاعره ،حُسن و قُبح شرعی ،را به اذهان تداعی میکند ...وجه امتیاز این آثار از تصانیف
اخالقی دیگر در شیوه استناد و توجیه گزارههای اخالقی است» (همان منبع ،ص  .)22یعنی
وابسته کردن اعتبار ارزشهای اخالقی به وحی و روایات است.

Divine command theory
Saint Anselm
.3

برخی از آثاری که در این رویکرد در باب اخالق نگاشته شده است؛ مکارم االخالق ،المحاسن ،غررالحکم ،ارشاد القلوب.
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حال این پرسش پیش میآید که وجود محتوای اخالقی در مضامین و پیامهای دینی چه
معنا و تفسیری دارد .شأن مضامین اخالقی در مجموعه آموزههای دینی چیست؟ با عنایت
به دیدگاه عموم علمای امامیه 1که به نظریٔه حسن و قبح ذاتی و عقلی گرایش دارند؛ در پاسخ
باید گفت که حضور ارزشهای اخالقی در مجموعه قضایای دینی از باب تائید است نه باب
تأسیس .این ارزشها به نحو پیشادینی مورد تائید عقل بشری بوده است و صرفا ا دین آن
ارزشها را مورد تائید قرار داده است .این معنا در قاعدٔه مالزمٔه عقل و شرع که عموم فقهای
شیعه به آن اعتقاد دارند نیز وجود دارد .مالزمٔه عقل و شرع چنین صورتبندی دارد که
«بین احکام عقلی و شرعی 2یک تالزم وجود دارد ».یعنی هر چه عقل فرمان دهد شرع هم
به آن فرمان میدهد .یکی از روایتهای مشهور از این قاعده فقهی این است که ارزشهای
اخالقی [که احکام عقل عملی هستند] مورد تائید و تصویب شارع نیز قرار میگیرند (فنایی،
 ۱332ص  .)۱۰۴سقراط نیز در رساله اتیفرون مدعی شده است که« :درست [حُسن اخالقی]
به معنای متعلق امر خدایان بودن ،نیست( »3فرانکنا ۱313 ،ص .)1۰
در یک جمعبندی میتوان چنین گفت که نسبت و وابستگی بین دین و اخالق در چهار
قلمرو قابل بررسی و تأمل است .الف) وابستگی معناشناختی .براساس اینگونه از وابستگی
همه یا برخی از مفاهیم اخالقی با ارجاع به مفاهیم و گزارههای دینی قابل تعریف هستند.
ب) وابستگی وجودشناختی .بر مبنای این نوع وابستگی ،ارادٔه تشریعی خداوند منشأ
وجودی ارزشهای اخالقی است .پ) وابستگی معرفتشناختی .به این معنا که فهم گزارههای
اخالقی مسبوق به برخی باورها و معرفت دینی است .ت) وابستگی روانشناختی .مراد این
است که التزام و عمل به مقتضای الزامات اخالقی متوقف بر ایمان به گزارههای دینی است
(دانش ۱331 ،ص  .)۱1در واقع میتوان سه نوع وابستگی اول را وابستگی محتوایی اخالق به
.

 1در مقابل دو رویکرد اشعری و معتزلی ،علمای شیعه رویکرد سومی را اتخاذ کردهاند که به معتزله نزدیک است.
.
 2البته این قاعده یکسوی دیگر دارد و آن مالزمه شرع و عقـل اسـت .بـه ایـن صـورت کـه هـر چـه شـارع حکـم میکنـد عقـل نیـز بـه آن
حکم میکند .این سوی مالزمه مورد بحث و نقد زیاد بین فقها و اصـولیین واقـع شـده اسـت .زیـرا برخـی احکـام شـرعی قابـل توجیـه بـا
استدالل عقلی نیستند یا به بیان دیگر عقل به فلسفه آن احکام دسترسی ندارد.
.
 3بین برخی علمای مسلمان این بحث هم وجود دارد که اگرچه اخالق عقلی است و شامل «مستقالت عقلیه» است؛ یعنی احکام
اخالقی جزء قضایایی به شمار میرود که عقل یا ع ُقال در کشف یا اعتبار آن ها نیازمند شرع یا نقل نیستند؛ ولی قدرت عقل در
کشف و اثبات مصادیق حُسن و قُبح اخالقی بسیار محدود است و در مورد بسیاری از افعال عمال ا راهی مستقل از شرع و نقل برای
کشف حُسن و قُبح وجود ندارد (فنایی ۱332 ،ص )3۱؛ یعنی اگرچه در کلیات حُسن و قُبح عقلی است و عقل قادر به شناخت
مستقل حُسن و قُبح اعمال و امور است اما در جزییات و مصادیق نیازمند شرع و دین است.
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دین و نوع آخر را پشتوانها ی تلقی نمود .آنچه که از منویات دیدگاه اشاعره برمیآید چنین
است که سه نوع نخست وابستگیهای بین دین و اخالق یعنی وابستگی معرفتشناختی،
وجودشناختی و معناشناختی بیشتر مورد تأیید آنهاست و وابستگی آخر یعنی وابستگی
روانشناختی به تبع سه وابستگی نخست هم چنین است .لذا گزارههای اخالقی ،گزارههای
مستقلی نیستند و حیث وجودی وابسته و طفیلی دارند.
صرفنظر از اینکه چه نقدهایی بر موضع امر ِ الهی در فلسفٔه اخالق ،که به عنوان مبنای
نظری اهداف صورتبندی شده در تربیت اخالقی لحاظ شده است ،وارد است ،باید گفت که
این موضع با جهتگیریهای مبانی نظری سند تحول بنیادین در بخش ارزششناسی
تعارض دارد؛ ز یرا در این مبانی به صراحت بر این نکته تأکید شده است که« :در درجٔه
نخست معیار ارزش ،حُسن و قُبح عقلی است .یعنی عقل میتواند مالک خوب و بدی افعال
اختیاری آدمی را بشناسد» (صادقزاده و همکاران  ،۱33۴ص .)۲3
همچنین در بخش فلسفٔه تربیت رسمی و عمومی ،از مبانی نظری تحول بنیادین یکی از
ویژگیهای خاص تربیت رسمی و عمومی «ارزشمداری عقالنی» بیان شده است در تبیین
این ویژگی چنین بیان شده است که« :در این الگو باآنکه نظام تربیت رسمی و عمومی
نسبت به مجموعهای از ارزشها ،یعنی نظام ارزشهای ناظر به حیات طیبه و مبانی آن،
سوگیری و التزام آشکار دارد ،اما میکوشد تا این ارزشها علیاالصول نخست به نحو جذاب،
عقالنی و مستدل برای متربیان تبیین و توجیه گردند و در صورت عدم آمادگی فکری (به
لحاظ مراتب رشد) متربیان نیز ،حتیاالمکان سعی میشود از روشهای عاطفی و نرم و
غیرمستقیم برای هدایت و جهتدهی متربیان به سوی التزام به ارزشها استفاده شود به
گونهای که در نهایت به طور اختیاری و با توجه به منافع و امتیازات شخصی و اجتماعی
التزام به ارزشها ،آنها را برگزینند .ضمن اینکه در [جریان] دعوت به ارزشها [تربیت
اخالقی] نیز ارزشهای اساسی زندگی و متالئم با فطرت پاک متربیان در اولویت قرار دارند؛
بنابراین در چنین فضایی انتظار این است که عموم متربیان (و نه لزوما ا تمامی ایشان) به طور
آگاهانه و اختیاری به پذیرش و التزام نسبت به ارزشهای موجه و مقبول نظام تربیت رسمی
و عمومی روی آورند» (همان منبع ص .)12۰
به عبارت دیگر موضع مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی،
استقالل ارزشهای اخالقی از دین از منظر منشأ وضع و روش درک و فهم آنهاست .با وجود
صراحت مبانی نظری سند تحول بنیادین بر نظریه «حُسن و قُبح عقلی ارزشهای اخالقی»
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میتوان چنین نتیجه گرفت که جهتگیری نظری که در صورتبندی اهداف ساحت تربیت
«اعتقادی ،عبادی و اخالقی» مبنا قرار گرفته است با مواضع مبانی نظری سند تحول
بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی ناسازگار است .این ناسازگاری اساسا ا قابل توجیه
نیست .در حالی که فرض براین بوده است که تمامی طرحها و برنامههای تحولی در نظام
تربیت رسمی و عمومی با مبانی نظری مقبول و مورد تائید هماهنگ و متناسب باشد.
افزون بر این ،فیلسوفان معاصر مسلمان نیز با جهتگیریهای جدید خود نشان میدهند
که با این رویکرد همآوایی ندارند .یکی از این نمونهها عالمه طباطبائی (ره) است وی به عنوان
یک فیلسوف معاصر و مورد وثوق در مجامع علمی در نظریه ادراکات اعتباری ِ خود ،بین دو
دیدگاه گروه معتزله (عدلیه) و اشاعره در خصوص ماهیت حُسن و قُبح ارزشهای اخالقی
موضع سومی را اتخاذ کرده است از نظر ایشان اعتبار حُسن و قُبح اعمال و امور محصول
تکاپوی عقل عملی است که براساس نیازهای بشری صورتبندی میشود .از نظر ایشان
ارزشهای اخالقی اموری اعتباری هستند که اعتبار آنها از عقل عملی برمیآید نه عقل
نظری ،یعنی «عقلی که دعوت به صالح و کمال میکند...حکم به خوبی و بدی میکند[ ...این
احکام] واسطه بین انسان و افعال ارادیاش واقع میشود ...هیچ فعلی بدون وساطت آنها از
او سر نمیزند و اصوال ا انسان به وسیلٔه اینهاست که کماالت را به سوی خود جلب میکند»
(المیزان ،ج  ،3ترجمه مصباح یزدی ص  .)1۱۰از اینرو از موضع عالمه نیز چنین برمیآید
اخالق ذاتا ا امری عقلی از نوع عملی آن است.
اندیشمند دیگر حائری یزدی است که او نیز بر حقیقی بودن ارزشهای اخالقی تأکید
دارد .حائرییزدی بر این باور است که افعال اخالقی ،هستیهای مقدورند که فاعل و عامل
ضرورت بخش آن ،اراده و علم آدمی است یعنی وقتی میگوییم «باید عدالت ورزید» معنی
آن این است که عدالت معلول علم و اراده آدمی است در واقع ارزشهای اخالقی از سنخ
معقوالت ثانیه فلسفی است (حائری یزدی  .)۱۴1 ،۱3۶۱داللت این موضع چنین است که
شناخت ارزشهای اخالقی ،امری عقلی است و نمیتواند محصور در دین باشد .همچنین
مصباح یزدی بر این اعتقاد است که «باید» ]ضرورت[ در معنای اخالقی آن با سایر معانی
خود در حوزه غیر اخالقیات (مانند حقوق) تفاوتی ندارد .هر دو گونه «باید» به معنای
ضرورت بالقیاس الی غیر است .تنها تفاوت در این است که متعلق «باید ِ» اخالقی ،فعلِ
اختیاری آدمی است .این «باید» انشاء و اعتبار است اما اعتبار بیپایه و مایهای نیست این
اعتبار یک نحو بیانی است از حقیقتی که در وراء اعتبار نهفته است (مصباح یزدی،۱3۶۲ ،
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1

 .)1۰از دیدگاه این اندیشمند اعتبارات اخالقی نیز از معقوالت ثانیه فلسفی به شمار
میرود .این شواهد نظری حاکی از آن است که اخالق امری عقلی است و توسط عقل وضع و
بالمآل درک و فهم میشد.
از منظر دیگر میتوان استقالل ارزشهای اخالقی از دین را بررسی و تائید نمود .علم کالم
یکی از دانشهای ریشه دار بشری است .وظیفه علم کالم موجه کردن تعالیم یک دین به
روش فلسفی است یکی از پرسشهایی که در علم کالم مطرح بوده و موجب بحثهای زیادی
است این پرسش است که« :به چه دلیل خدا باید پرستیده شود؟» به بیان دیگر« :با چه
دلیلی میتوان انسانها را به پرستش خداوند دعوت کرد؟» یکی از دالیلی که در علم کالم
برای ضرورت پرستش خداوند و ورود به ساحت دین و دینورزی طرح شده است ،حکم
اخالقی «وجوب (حُسن) شکر مُنعم» است .براساس این دیدگاه ،اصل اخالقی سپاسدانی
حکم میکند که خدا را بپرستم و چنین نتیجه گرفته میشود که پس اخالقی است که از او
اطاعت کنیم .بر پایه این استدالل ،ارزش اخالقی به مثابٔه امری مستقل از دین برای دعوت
به ساحت دینورزی و عبادت حقتعالی استفاده میشود .به سخن دیگر اگر کسی از منظر
اخالقی به خداوند بنگرد؛ وجدان اخالقی او (اصل اخالقی سپاسدانی) حکم میکند که
موجودی با این اوصاف و ویژگیها ،شایستٔه پرستش است .چنین حکمی ،پرستش را
به عنوان امری اخالقی توجیه میکند (فنایی ۱332 ،ص  .)۱33این همان پرستشی است که
امام علی (علیهالسالم) آن را پرستش آزادگان مینامد .2پرستشی که با ماهیت سپاسمندانه
از ذات باری صورت میگیرد.
عالوه بر دالیلی که ذکر آن رفت،برخی شواهد نقلی در منابع دینی وجود دارد که مضمون
آنها داللت بر استقالل ارزشهای اخالقی از دین (رد وابستگیهای معرفتشناختی،
.

 1معقوالت ثانیه ،مصداقی در عالم خارج ندارند ،فقط در ذهن موجود هستند .پس از آنکه تعـداد زیـادی صـور کلّـی از قبیـل انسـان و
اسب و گوسفند و گل و درخت و سـفیدی و سـیاهی و شـیرینی و ترشـی و ...بـرای ذهـن حاصـل شـد ،ذهـن بـه مرحلـهای متعـالیتر پـای
مینهد و از این معقوالت اولیّه ،خود را به معقوالت ثانیه میرساند .یعنی همچنانکه از تص ّرف در محسوسات به معقوالت اولیّه دست
مییابد ،از تص ّرف در معقوالت اولیّه به معقوالت ثانیه که در کمال تج ّرد و انتـزاع هسـتند نائـل میشـود (.بـه نقـل از ویکـی فقـه  ،تـاریخ
برداشت  ،۱۰۴۴/۱۴/13مدخل معقوالت ثانیه منطقی)
.
 2امام علی علیهالسالم میفرماید« :گروهـی خـدا را بـرای چشـمداشـت ،میپرسـتند و ایـن پرسـتش بازرگانـان اسـت .گروهـی او را از روی
ترس عبادت میکنند و این عبادت بردگان است و گروهی او را سپاسمندانه میپرستند و این پرستش آزادگان است» (نهج البالغه ،ص
 ،2۱۴حکمــت  )13۲بــه نقــل از وبگــاه موسســه تحقیقــات و معــارف اهلالبیــت علیهمالســالم ( )http://ahlolbait.irتــاریخ برداشــت /۱۴
31/1
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وجودشناختی و معناشناختی) دارد .در ادامه به برخی از این شواهد اشاره میکنیم .یکی از
آیاتی که در جریان مجادالت بین اشاعره و معتزله مورد استناد متعزلیان بود آیٔه مبارکٔه 11
سوره اعراف است .در این آیه چنین آمده است« :و چون کار زشتى کنند مىگویند پدران
خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است .بگو قطعا ا خدا به کار زشت فرمان
نمیدهد آیا چیزى را که نمیدانید به خدا نسبت مىدهید »1در متن آیه به صراحت بر قبح
آشکار افعال مشرکان اشاره شده است که همگان آن را درک میکنند و تأکید دیگر آیه بر
اینکه خداوند به زشتکاری امر نمیکند .در کتاب اصول کافی از امام جعفر صادق
(علیهالسالم) روایتی دربارٔه کارکرد عقل وجود دارد که میفرماید« :عقل چیزی است که به
وسیلٔه آن خداوند رحمان پرستیده میشود و بهشت به دست آورده میشود ».2این کارکرد
عقل که در کالم معصوم (علیهالسالم) آمده است همان کارکرد عقل عملی است .عقل
عملی ،عقلی است که با آن نیک و بد یا همان حُسن و قُبح اعمال و امور شناخته میشود.
عقل عملی که کارکرد اخالقی دارد بستر و روشی برای شناخت و پرستش خداوند است.
روایت دیگری باز از امام صادق (علیهالسالم) نقلشده است که میفرمایند «کسی که مروت
ندارد ،دین ندارد و کسی که عقل ندارد مروت ندارد 3».منطوق این سخن چنین است که
عقل منشأ مروت و مروت پایه دینداری است .لذا طبق این بیان ،مرجع دینداری و پرستش
خداوند اصل اخالقی «مروت »4است .روایت دیگری از زراره نقلشده است :او میگوید به
امام باقر (علیهالسالم) عرض کردم مردم از پیامبر نقل میکنند که «برترین و باشرفترین
شما در جاهلیت ،برترین و باشرفتر ین شما در اسالم است» [آیا درست نقل میکنند؟] امام
فرمود :راست می گویند ولی منظور آن نیست که شما فکر میکنید .باشرافتتر ین در
جاهلیت ،بخشندهترین ،خوشخلقتر ین ،خوش همسایهترین و کم آزارترین بودند ،چنین
کسی وقتی مسلمان میشود ،اسالمش جز خیر برایش ندارد (بحار ،ج  ،۲۴ص -133

.
شة ا قَالُوا وَجَد ْنَا عَل َیهَا آب َاء َنَا وَاللَّهُ أَمَ َرنَا بِهَا قُل ْ إِنَّ اللَّهَ َال یأْمُر ُ بِالْفَح ْ َ
ح َ
شاء ِ أَتَقُولُو َن عَلَى اللَّه ِ مَا َال تَعْلَم ُونَ .برگرفته شـده از
 1وَإِذَا فَعَلُوا فَا ِ
وبگاه پارس قران ،ترجمه فوالدوند.
.
 2أحمد بن إدریس ،عن محمد بن عبد الجبار ،عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبی عبدهللا علیهالسالم قال :قلت له :مـا العقـل؟ قـال :مـا
ع ُبد به الرحمن واکتسب بـه الجنـان .الکـافی ج  ۱صـفحه  ۱۱بـه نقـل از وبگـاه مکتبـه الشـیعه ( )http://shiaonlinelibrary.comتـاریخ
برداشت 89/۱/3۴
.
 3بحاراالنوار ،جلد  ۶1صفحه  311به نقل از فنایی۱332 ،
.
 4جوانمردی .بزرگواری .انصاف .عیاری .فتوت (به نقل از فرهنگ دهخدا)
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1)13۰همچنین روایت مشهور امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشگریان خصم
فرمود« :ای پیروان ابوسفیان ،اگر دین ندارید الاقل آزاده باشید»).2بحاراالنوار ،ج  ،۰2ص ۰3
به نقل از وبگاه راسخون ،3تاریخ برداشت .)۱331 ،مضمون این روایت نیز چنین است که
آزادگی به عنوان یک ارزش اخالقی مستقل از دین و دینداری است .داشتن چنین صفت
اخالقی نیاز ِ به باورها و ایمان دینی ندارد .روایت دیگری از امام کاظم (ع) در این زمینه در
اصول کافی باب عقل و جهل نقل شده است که بسیار مناسب این فضای بحث است .از
ایشان نقل شده است که خداوند دو حجت (راهنما) برای انسان قرار داده است یکی حجت
ظاهری که پیامبران و ائمه (ع) هستند و دیگری حجت درونی که عقول هستند( 4.کافی جلد
 ۱صفحه  ۱۶به نقل از وبگاه مکتب الشیعه ،5تاریخ برداشت .)۱331 ،حجت درونی همان
عقل عملی است که راهنمای انسانها در صورتبندی اصول راهنمای اخالقی است .پیامبر
اکرم (ص) میفرماید« :خوشاخالق باشید زیرا خوشاخالقترین مردم ،دینش هم نیکوتر
است» (نهجالفصاحه حدیث شماره .)۱۴۱۴ :پیامبر(ص) در روایتی میفرماید :من برای تکمیل
مکارم اخالق مبعوث شدهام( .6وسائل الشیعه ۱۲۰:۱1-به نقل از وبگاه شفقنا ،7تاریخ
برداشت )۱331 ،در واقع براساس این روایت ،یک نظام اخالقی پیشادینی وجود داشته است
و پیامبر برای اتمام و اکمال آن برانگیخته شده است .یک برداشت از چنین روایتی این است
که اخالق و ارزشهای آن تأسیس دین نیست و پیامبر (صلواتهللاعلیه و آله) آن را نه ایجاد

 .1کتب حسین بن سعید و النوادر عَن ِ النَّضْ ر ِ عَن ِ ابْن ِ رِئَاب عَن ْ ز ُ َرا َرة َ قَا َل قُل ْ ُ
ت ِْلَبِـی جَعْفَـر ع النَّـاسُ یـرْو ُو َن عَـن ْ َرسُ ـول ِ اللـَّه ِ ص أَنـ َّهُ قَـالَ:
س حَی ُ
ث تَذْهَب ُو َن کا َن أ َ ْ
ش َرف ُکم ْ ف ِی الْجَاهِل ِیةِ أ َ ْ
أَ ْ
ش َرفُهُم ْ ف ِی الْجَاهِل ِیةِ أ َ ْ
ش َرف ُکم ْ ف ِی ا ْْل ِ ْ
سـخَاهُم ْ نَف ْسـا ا و َ أَح ْسَ ـنُهُم ْ
س َالم ِ فَقَا َل (ع) َصدَقُوا و َ ل َی َ
َّ
ُّ
َّ
َ
َ
َ
َ
ا
ا
ا
ا
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
سالمُه إِال خیرا( .بحار ،ج  ،۲۴ص )13۰-133
سل َم لم ْ یزِد ْه ُ إ ِ ْ
خُلقا و َ أح ْسَ نهم ْ ِجوَارا و َ أکفهم ْ أذى فذل ِک الذ ِی إِذا أ ْ
.
ا
 2إن لَم ی َکُن لَکُم دین ٌ و کُنت ُم التَخافو َن المَعاد َ فَکونوا اَحرارا فِی د ُنیاکُم ) بحاراالنوار ،ج  ،۰2ص )۰3
rasekhoon.net

3.

شامُ إِنَّ لِلَّه ِ عَلَى النَّاس ِ حُجَّتَـین ِ حُجَّـة ا ظَـاهِ َرة ا و َ حُجَّـة ا ب َاطِنَـة ا فَأَمَّـا الظَّـاهِ َرة ُ فَال ُّرسُ ـلُ و َ ا ْْلَن ْب ِیـاء ُ و َ ا ْْلَئِمَّـة ُ (علـیهم السـالم) و َ أَمَّـا الْب َاطِنَـة ُ
 .4ه ِ َ
فَالْعُقُولُ (کافی جلد  ۱صفحه )۱۶
http://shiaonlinelibrary.com

5.

 .6قَا َل َرسُ ولُ اللَّه ِ ص :عَل َیکم ْ بِمَکارِم ِ ا ْْلَخ َْالق ِ فَإِنَّ َرب ِّی ب َ َعثَن ِی بِهَا و َ إِنَّ مِن ْ مَکارِم ِ ا ْْلَخ َْالق ِ أَن ْ یعْفُو َ الرَّجُلُ عَمَّن ْ ظَلَمَـهُ و َ یعْطِـی مَـن ْ حَ َرمَـهُ
ص َ
ل مَن ْ قَط َ َعهُ و َ أَن ْ یعُود َ مَن ْ َال یعُود ُه ُ (وسائل الشیعه (۱1:۱۲۰-به نقل از وبگاه شفقنا مقاله "بررسی اعتبار حدیث انما بعثت التمم
وَ ی ِ
مکارم اخالق" زهرا اخوان صراف .تاریخ برداشت31 /1 /۱۴ :
fa.shafaqna.com/news/578848/

7.
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بلکه تائید و تأکید و ،طبق روایت مشهور دیگری که از اهل سنت نقلشده است ،تمام کرده
است (به نقل از اخوان.)۱331 ،1
داللت این شواهد نقلی و عقلی چنین است که درک و فهم اخالقی باب ورود به ساحت
دین و دینورزی است .بدون درک و فهم اخالقی ،دینورزی کامل محقق نمیشود .براساس
این نگاه و دیدگاه ،اخالق ما را در ساحت دین قرار میدهد .این ،بدان معنا نیست که ورود به
ساحت دینداری یعنی وداع بااخالق .درست برعکس ورود به ساحت دینداری یعنی تشدید
ب ُعد اخالقی زندگی دینورز .در واقع دینداران واقعی از مسیر آن وارد ساحت دین میشوند.
در عین حال ورود به ساحت دین نیز به معنای گذر از اخالق نیست .چه اینکه همین نظام
اخالقی مورد تأیید دین نیز هست و با تأیید ارزشهای اخالقی توسط دین آن ارزشها
به نوعی دینی میشوند .شواهد موجود در منابع دینی ما نشان میدهد که ورود به ساحت
دین و ایمان مستلزم تعلیق ارزشهای اخالقی نیست بلکه وارد شدن در مداری با سطح
انرژی اخالقی باالتر است که انگیزه اخالقی شدن را نیز تشدید مینماید؛ یعنی نه تنها دین
عامل ربایش اخالق از زندگی نیست بلکه مؤید آن است.
چنین معنایی در مبانی نظری تحول بنیادین مورد توجه نیز قرار گرفته است:
«نظام معیار اسالمی مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزشها ناظر به همه ابعاد
زندگی انسان است که نه تنها همٔه آنها به لحاظ اهمیت و اولویت در یک سطح و
مرتبه نیستند بلکه پذیرش برخی از ارزشهای اخالقی و اساسی این نظام معیار
دینی متوقف به شناخت و انتخاب دین حق نیز نیست (زیرا عقل سالم و فطرت
الهی فعال در وجود هر انسانی نسبت به اینگونه ارزشها به طور مستقل حکم
میکند هرچند دین هم آنها را تائید میکند)( ».صادقزاده و همکاران ص )۱3۱

داللت استدالل فوق برای بحث ما این است که اخالقی بودن و اخالقورزی مقدمه الزم (نه
کافی) برای دینداری و دین ورزی است؛ لذا تربیت اخالقی اعم از تربیت دینی است.

 .1روایت مشهور تر از پیامبر که در منابع اهل سنت آمده است :إِنَّمَـا بُعِثـ ْ ُ
ت ِْل ُتَمِّـ َم مَکـارِ َم ا ْْلَخ ْ َـالق ِ (سـنن البیهقـی -حـدیث  )۱3۴3۶بـه
نقل از وبگاه شـفقنا ( :)fa.shafaqna.com/newsمقالـه «بررسـی اعتبـار حـدیث انمـا بعثـت التمـم مکـارم اخـالق» زهـرا اخـوان صـراف.
تاریخ برداشت31 /1 /۱۴ :
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نقد لوازم تربیتی اهداف ساحت تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی
مراد از لوازم در اینجا داللتهای عملی اهداف اخالقی صورتبندی شده در عرصه عمل
تربیت اخالقی است .همانگونه که بحث شد نظریٔه حُسن و قُبح شرعی دیدگاهی است که
از رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در تربیت دینی حمایت و پشتیبانی میکند.
به عبارت دیگر طبق منویات دیدگاه حسن و قبح شرعی ،ساحت اخالق توسط دین مصادره
شده و عنوان شرع بر آن زده میشود و چنین ادعا میشود که اخالق برخاسته از اراده
تشریعی خداوند است درک و فهم ارزشهای اخالقی منوط به فهم مضامین دینی و بارو به
آنهاست .ازاینرو در این بستر نظری ،تربیت اخالقی نیازمند آگاهی از ارادٔه خداوند نسبت
به حسن و قبح اخالقی امور است .بیتردید آگاهی از ارادٔه خداوند تنها از طریق و مسیر نقل
میگذرد؛ یعنی ابزار شناخت ارزشهای اخالقی ،آگاه شدن از ارادٔه شارع است که از طریق
نقل صورت میگیرد .این نقل نیز به واسطٔه پیامبر صلواتهللاعلیه (وحی) و معصومین
علیهمالسالم (سنت یا همان قول و فعل و تقریر) ممکن میشود .پس تربیت اخالقی یعنی
آگاه کردن متربی از ارادٔه شارع و احکامی که برای عمل اخالقی وضع کرده است .این احکام
به صورت گزارههای حالل ،حرام ،مستحب ،مکروه و مباح یا در قالب گزارههای «خدا دوست
دارد که »...و «دوست ندارد که »...و یا بیان پاداش و عقاب اعمال اعالم میشود .براساس
این نگاه به تربیت اخالقی روشن است که چنین تربیت اخالقی کامال ا وابسته به تربیت دینی
و محاط در آن میشود .بدینسان ،طبق این دیدگاه ،اخالقی شدن میؤه تربیت دینی است.
حال باید بررسی کرد که مُحاط شدن تربیت اخالقی در تربیت دینی چه لوازم و پیامدی
دارد .یکی از لوازم دینی کردن همه ظرفیت اخالق ،این است که موجب میشود گروهی از
آحاد جامعه که دیندار نیستند یا ایمان دینی متزلزلی دارند در اعمال اخالقی آنها هم
تزلزل ایجاد شود و ظرفیتهای اخالقیشان ،معطلمانده و رشد ننماید؛ لذا کجرفتاری اخالقی
در جامعه رشد پیدا کند .برخی تحلیلهای موجود در خصوص وضعیت اخالقی جامعه
کنونی ایران چنین است که ارتباط و اتصال کامل بین دین و اخالق موجب شده است که در
شرایط کنونی که در باورهای دینی گروهی از مردم تزلزلی به وجود آمده است در رفتار اخالقی
این گروه تزلزل ایجاد شود (زمانیان .)۱313 ،در تائید وجود پدیده تزلزل اخالقی در جامعه
معاصر ایران حاجیانی ( ۱333ص  )۱۲۶از تحلیل و بررسی  3۲پژوهش ( ۱3۲3الی  )۱33۴این
ن تیجه را گرفته است که احساس آنومی اخالقی یا نابسامانی و تزلزل اخالقی در بین مردم
ایران شیوع زیادی دارد .به دلیل همین وضعیت اخالق اجتماعی جامعٔه معاصر ایران،
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گروهی نیز بر این باورند به سبب تغییر ذائقه دینداری بسیاری از آحاد جامعه بهتر است
به جای اخالق تعبدی (اخالق متکی بر انگیزههای دینی) اخالق عقلی را در جامعه توسعه
دهیم زیرا با شرایط امروزی متناسبتر خواهد بود و کیفیت حیات اجتماعی ما بهتر خواهد
شد( .دباغ )۱31۲ ،تربیت اخالقی آحاد جامعه باید بهگونهای باشد که نوسان در باور و ایمان
مذهبی ،موجب نوسان در گرایش به اخالق و رفتارهای اخالقی و بهرهگیری از ظرفیت حجت
باطنی شود.
از منظر تربیتی هم این موضع و رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در دین ،مشکالتی را
ایجاد مینماید .مهمتر ین مشکلی که از ناحیه این رویکرد برمیخیزد این است که به نحو
ضمنی حصر روشی به تربیت اخالقی تحمیل میشود؛ یعنی روش تربیت اخالقی را منحصر
به آگاهاندن متربی از محتوای اخالقی دین مینماید که از طریق اطالعرسانی به مؤمنان از
حالل و حرام خداوند و یا اعمال محبوب و نامحبوب خدا انجام میگیرد یا از روشهای مرتبط
با آن ،مانند تقلید و الگوپردازی بهره گرفته میشود .اگرچه این روشها در تربیت اخالقی به
ویژه در جوامع دینی میتواند مورد استفاده قرار گیرد؛ اما حصر روشی در تربیت اخالقی
ت نظام تربیتی را در عرضه و کاربرد روشهای دیگری (که در حوزه تربیت اخالقی تاکنون
دس ِ
تجربهشده است و بهنوعی اثربخش هم بوده است) تنگ مینماید .در حالی که در منابع
سَ لف و خَلف تربیت اخالقی ،روشهای ثمربخشی تبیین و تجربه شدهاند.
از سوی دیگر این سبک هدف نویسی و داللت آن یعنی تربیت اخالقی محاط شده در
دین ،موجب خواهد شد که در برنامهریزی درسی ،تربیت اخالقی به حوزٔه یادگیری قران و
معارف دینی 1موکول شود و دیگر حوزههای یادگیری و ساحتهای تربیت نسبت به تربیت
اخالقی حساسیت آن چنانی نداشته باشند؛ یعنی عالوه حصر روشی ،حصر موضوعی (حوزه
یادگیری) هم به دنبال خواهد داشت .این حصر موضوعی برخالف منویات سند برنامه درسی
ملی است .در سند برنامه درسی ملی (ص  )۱2پنج شایستگی اساسی تعریف شده است که
عبارتاند از :عقل ،اخالق ،ایمان ،عمل و علم .2داللت این تقسیمبندی چنین است که این
پنج شایستگی اساسی باید در تمامی یازده حوزههای یادگیری و تربیت به مثابٔه هدف و

.

 1این حوزه از جمله یازده حوزه یادگیری و تربیت است که در سند برنامه درسی ملی بیان شده است.
.
 2این موضع سند برنامه درسی ملی در خصـوص فهرسـت شایسـتگیهای اساسـی قابـل نقـد اسـت و در ایـن مجـال امکـان ورود بـه آن
ممکن نیست.
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پیامدهای مورد انتظار مورد توجه قرار گیرند .بر این اساس شایستگی اخالقی نباید محصور
در یک حوزه یادگیری باشد .از اینرو میتوان نتیجه گرفت که چنین رویکردی در صورتبندی
اهداف اخالقی ،برخالف منویات سند برنامه درسی ملی نیز هست .به بیان دیگر داللت این
1
موضع در سند برنامه درسی ملی ،برنامهریزی درسیِ تربیت اخالقی با رویکرد بین برنامهای
است .مفروض چنین سخنی این است که تمامی برنامههای درسی ظرفیت انتقال ارزشهای
اخالقی و تبدیل شده به بستر و موقعیتی برای تربیت اخالقی را دارند (شویتما.)1۴۴1 ،2
آثار چنین نگاهی به اخالق یعنی تربیت اخالقی محصور و محاط در تربیت دینی در
برخی برنامههای وزارت آموزشوپرورش نیز هویداست .در برنامه سال  31وزارت
آموزشوپرورش بخش معاونت پرورشی (ص  )32-۱1در راستای تحقق راهکار  ۱ -1سند تحول
بنیادین یعنی« :تدوین برنامٔه عملیاتی برای ترویج و تقویت مستمر و تحکیم فضایل اخالقی
در محیطهای تربیتی با استفاده از تمام ظرفیتهای آموزشی و تربیتی با تأکید اولویت
کرامت و عزتنفس ،شجاعت ،حیا و عفت ،صداقت ،مسئولیتپذیری و نظم در تمام
دورههای تحصیلی» که بر تربیت اخالقی دانشآموزان تمرکز دارد؛ برنامهای با عنوان:
«طراحی و اجرای فعالیتهای مکمل و فوقبرنامه جهت غنیسازی اوقات فراغت دانشآموزان
و دورههای مختلف تحصیلی براساس برنامههای درسی حوزههای یادگیری و تربیت»
تعریفشده است .ذیل این برنامه ،معاونت پرورشی دو فعالیت به شرح زیر برای تحقق
راهکار و برنامه فوق تعریف کرده است:
 شرکت دانشآموزان و فرهنگیان در مسابقات قرآن و عترت در چهار سطح مدرسه،
منطقه ،استان و کشوری
 برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم دانشآموزان جهان اسالم.
مالحظه میشود که در برنامهای که ذیل راهکار توسعٔه اخالقی دانشآموزان آمده است از
اخالق و تربیت اخالقی ذکری به میان نیامده است و فعالیتی که مستقیم به این ساحت
مرتبط باشد طراحی و پیشنهاد نشده است .مهمتر اینکه فعالیتهایی که ذیل این برنامه
تعریف شدهاند محدود و محصور در فعالیتهای قرآنی شده است .گویی فرض بر این است
شرکت در مسابقات قرائت قرآن و مسابقات قرآ ن و عترت موجب رشد اخالقی خواهد شد.
cross curricular
Schuitema, J.

1.
2.
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در واقع این شاهدی است بر مدعای فوق که چنین رویکردی در هدفگذاری تربیت اخالقی،
حصر موضوعی هم ایجاد میکند.

نتیجهگیری
از دیدگاهی تفصیل یافتهتر نسبت دین و اخالق در سه حالت قابل بررسی است :تباین،
اتحاد و تعامل .در نسبت تباین از تفاوت ذاتی اخالق و دین بحث به عمل میآید که دو
منشأ و مقصد متفاوتی دارند .در نسبت اتحاد از یکی بودن این دو حمایت میشود عموما ا
هم در چهارچوب این نسبت ،اخالق یک بخش از سه بخش گزارههای دینی محسوب
میشود که اعتبارشان به مانند دو بخش نخست گزارههای محتوایی یعنی اعتقادات و احکام
از وحی سرچشمه میگیرد .این همان دیدگاه اشاعره است که حسن و قبح را امری شرعی و
نقلی میدانند .براساس این دیدگاه اخالق میوه دین و تربیت اخالقی وجهی از تربیت دینی و
محاط در آن است .در واقع همان موضعی است که به عنوان بنیان نظری اهداف صورتبندی
شده توسط شورای عالی آموزشوپرورش شناخته شد .در نسبت تعامل بحث بر این است که
آنها دو شأن از شئون حیات آدمی هستند که ضمن داشتن استقالل ،بین آنها دادوستدی
(تعاملی) برقرار است.
صرف نظر از مباحث انتقادی عمیق فلسفی در باب این روابط ،از ب ُعد ارتباط محتوایی بین
اخالق و دین ،عقل در شناخت ارزشهای اخالقی و تبیین و توجیه آنها نقش اساسی دارد و
دین در اینباره به نحو حداکثری نقش تأییدی دارد و اگر هم نقش تأسیسی برای دین در
حوزه اخالق قائل شویم این نقش محدود به تعیین و صورتبندی برخی مصادیق ارزشهای
اخالقی خواهد بود ،چنانکه مصباح یزدی بر این باور است؛ او بر این نظر است که اخالق در
مقام ثبوت نیازی به دین ندارد و عقل قادر است احکام عقلی کلی را استنتاج نماید اما در
مقام اثبات یعنی شناخت مصادیق نیازمند دین و هدایت دین است (خسرو پناه.1)۱313 ،
سروش ( )۱3۲۲آنها (مصادیق دینی ارزشهای اخالقی) را ارزشهای خادم مینامد که در

.

 1این که عقل می تواند ارزشهـای اخالقـی را وضـع کنـد ( مقـام ثبـوت) امـا قـادر نیسـت مصـادیق آن را ( مقـام اثبـات) تعیـین کنـد خـود
مدعایی قابل نقد است که در این مجال قصد ورود به آن را نداریم .در ایـن مقالـه بـه عنـوان شـاهد تـا همـین میـزان از ایـن مـدعا کمـک
گرفته می شود که عقل واضع ارزشهای اساسی اخالقی است و همین مدعا از رویکرد تربیت اخالقـی محـاط در تربیـت دینـی حمایـت
نمیکند .به عبارت دیگر واقعیت اندارج اخالقیات در تعالیم دین نمـیتوانـد از رویکـرد تربتـی اخالقـی محـاط شـده حمایـت نمایـد .زیـرا
همانگونه که استدالل شد ،این ارزشهای اخالقی تأسیس دین نیستند.
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مقابل ارزشهای مخدوم قرار دارند .ارزشهای مخدوم ارزشهای اصیل و نابی هستند که
زندگی برای آنهاست و در مقابل این ارزشها ارزشهای خادم هستند که این ارزشها برای
زندگی هستند و به تعبیری آداب مقاماند و تابع شرایط هستند بنابراین نظر قاعدتا ا تربیت
اخالقی که امر درک و فهم ارزشهای اخالقی است اساسا ا از طر یق عقل و روشهای عقالنی
انجام میشود پذیرش آن مصادیق که در دین ارائه شده است منطقا ا مستلزم درک عقالنی
ارزشهای اخالقی است.
بر این اساس تربیت اخالقی ماهیتا ا فراتر از دایره تربیت دینی قرار میگیرد؛ زیرا گزارههای
اخالقی (مشروط و نامشروط) عقل بنیاد هستند؛ یعنی از پیامبر درونی (عقل عملی) نشئت
میگیرند .در عین اینکه مورد تائید دین هستند ،به نحو مستقل و جدا از دین هم
موضوعیت دارند .تعالیم دینی و باورهای ایمانی ،اخالقی بودن دینداران را تشدید مینماید و
در واقع از اخالقورزی پشتیبانی انگیزشی مینماید .دوری از عقاب الهی و طلب پاداش الهی
(رضایت خداوند) دو عامل مهم انگیزشی مؤمنان برای انجام عمل اخالقی است .عالمه
طباطبائ ی در جلد دوم تفسیر المیزان در فرازی از مباحث خود که به تشریح مکاتب اخالقی
میپردازد و در آن ،از دو نوع سبک اخالق دینی با عناوین «اخالق انبیا» و «اخالق قرآنی»
بحث می کند در اخالق انبیا ،شوق به بهشت و بیم از جهنم (سعادت اخروی) انگیزٔه اعمال
اخالقی است و در اخالق قرآنی محبت و عشق به خداوند (طباطبائی ۱3۲2 ،ص  .)3۱1شهید
مطهری نیز از این نوع وابستگی انگیزشی (روانشناختی) دین نسبت به اخالق حمایت
میکند و بر این باور است که ضمانت اجرا و پشتوانه عمل در اخالق میل به قرب الهی و
کسب جزا و پاداشهای اخروی است (مطهری .)۱13 :۱321 ،بدین سان برای ورود به ساحت
اخالقی زندگی نیازمند عبور از ساحت دینورزی و انکار دین نیستیم .بلکه دین متقابال ا در
توسعه اخالقی رفتار جامعه نقش داشته باشد .به سخن دیگر ،دین عامل انگیزشی برای
اخالقورزی است .نه راه انحصاری برای اخالقیشدن و اخالقورزی.
این تأثیر یعنی پشتیبانی انگیزشی دین از اخالقورزی را میتوان در برخی پژوهشها و
دیدگاه ردیابی کرد .رایت ) ۱313( 1بر این باور است که تربیت دینی از دو منظر میتواند به
تربیت اخالقی کمک کند .نخست اینکه میتواند به شناخت ارزشهای اخالقی توسط
دانشآموز کمک کند و دوم به شکلگیری فلسفه زندگی فرد که اخالق هم بخشی از آن
Wright
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است یاری کند .آیهیوما ( )۱31۶از پژوهش خود چنین نتیجه میگیرد که گرچه اخالق
به طور منطقی مستقل از دین است؛ اما برخی از باورها و اعمال مذهبی انگیزههای
روانشناختی قوی را فراهم میکنند که ممکن است به طور مؤثر در خدمت تربیت اخالقی
بکار گرفته شوند .مانهآ )1۴۱۰( 2در یک نظرسنجی از معلمان ابتدایی رومانی به این نتیجه
رسید که از نظر این گروه معلمان تربیت دینی میتواند در تربیت اخالقی کودکان تأثیرگذار
باشد مشروط بر آنکه این کار با رویکرد بینرشتهای صورت گیرد (نه محاط شده در دین).
جانسون )1۴۱۰( 3نیز در بررسی خود از تعدادی معلم مدارس دولتی آمریکا که به
تربیتمنش 4پرداختهاند به این نتیجه دست یافت که از نظر معلمان آموزش دینی با رویکرد
مقایسهای میتواند در موفقیت تربیتمنش( 5تربیت اخالقی) تأثیرگذار باشد .اِلو )1۴۱۶( 6از
پژوهش خود چنین نتیجه میگیرد که تربیت دینی ،اخالقورزی را ترویج میکند ،در حالی که
آموزش ارزشی به برخی از جنبههای دین بستگی دارد که رفاه را در جامعه ارتقا میدهد .با
این حال ،هم تعلیمات دینی و هم تربیت ارزشی به منظور ایجاد جامعهای خوب و هماهنگ
است که در آن همٔه شهروندان صرفنظر از نژاد ،قبیله ،مذهب ،موقعیت اجتماعی یا
اقتصادی باید به طور مسالمتآمیز همزیستی داشته باشند .ایوآگو )1۴۱1( 7در پژوهش خود
دیدگاه عدم همافزایی بین دین و اخالق رد کرده است و بیان میکند که اگرچه ممکن است
دغدغهها و مشغلههای دین و اخالق متفاوت باشد؛ اما اگر آنها همافزایی را دنبال کنند
جهان مکانی بهتر خواهد شد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تعاملی بین تربیت دینی و
اخالقی وجود دارد که الزم است در نظر گرفته شود.
شواهد عملی حاکی از آن است که در برنامههای درسی تربیت اخالقی و دینی با هم رابطه
دارند .کشورهایی که در آنها سنت دینی قوی وجود دارد برنامه درسی دینی با تربیت
اخالقی آمیخته است .در کشورهای اسالمی به صورت تلفیق شده با درس دینی است.
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کشورهایی که دارای نظام دینی ریشهداری هستند اخالق را در چهارچوب تربیت دینی ارائه
میدهند (چا 1به نقل از پوکا.)1۴۱۱ ،2در کشورهای اسالمی که دارای سنت دینی قوی هستند
درس تعلیمات دینی متکفل ارائه محتوای اخالقی نیز هست .دو کشور اسالمی مالزی و
ترکیه درس اخالق به همراه تعلیمات دینی ارائه میشود (یونسکو .)1۴۱۱ ،در کشور ماالوی
درسی به نام تربیت دینی و اخالقی 3برای دانشآموزان ارائه میشود .همچنین در کشور
زامبیا درس تربیت اخالقی و معنوی 4در نظر گرفته شده است (مَتمبا .)1۴۱۴ ،5در کشور
مالزی درس مطالعات اسالمی برای دانشآموزان مسلمان ارائه میشود که شامل آموزشهای
اخالقی نیز میگردد؛ اما برای دانشآموزان غیرمسلمان درس ویژه تربیت اخالقی ارائه
میگردد (بالکریشنان( )1۴۱۴ ،6هون .)1۴۱3 ،7همراهی تعلیمات اخالقی با تعلیمات دینی به
دلیل درآمیختگی عمیق دین و اخالق حتی در کشورهایی که سنت مسیحی مستحکمی
دارند نیز مالحظه می شود .در کشور اسکاتلند نیز به دلیل سنت مذهبی قوی درس تربیت
اخالقی درهمتنیده با درس تربیت دینی ارائه میشود (آموزشوپرورش اسکاتلند .)1۴۱۰ ،هر
چند ماهیت آموزش اخالقی در آن کشور ماهیتی سکوالر دارد اما بنا بر نظر تدوین کنندگان
این برنامه ،دینهای بزرگ بشری الهامبخش ارزشهای اخالقی هستند .تلفیق تربیت اخالقی
با تربیت دینی در نظامهای آموزشی کشورهای مسلمان هم به معنای محدود شدن به آن
نیست .در کشور ترکیه نتیجه یک تحقیق نشان میدهد که تربیت اخالقی در دورٔه ابتدایی
در همه برنامههای درسی دنبال شده است( .دمیرل )1۴۴3 ،8در بررسی روند تحوالت برنامه
درسی تربیت اخالقی در ایران طبق اسنادی که حسینی روحاالمینی )۱31۰( ،در کتاب خود
آورده است این نکته آشکار میشود که از دهه چهل به بعد این مأموریت یعنی تربیت
اخالقی عمدتا ا بر عهده درس تعلیمات دینی گذاشته شده است و این روند تاکنون ادامه
داشته است (حسنی )۱333 ،و در شرایط کنونی نیز درس دینی متکفل ارائٔه بیشترین

1.

Cha
Poukka
3.
religious and moral education
4.
spiritual and moral education
5.
Matemba,Y.
6.
Balakrishnan, V.
7.
Hoon, L. C.
8.
Demirl. M.
2.

593

دوفصلنامه فلسفه تربیت

سال  ،3شماره  ،5بهار و تابستان 5000

محتوای تعلیمات اخالقی است .لذا در تشریح و بیان مضامین اخالقی از منابع دینی ،آیات
قرآن ،روایات و داستانهای دینی بهره گرفته میشود .با وجود این سایر کتابهای درسی نیز
حاوی اشارتی مستقیم و تلویحی به تربیت اخالقی است .شواهد پژوهشی نشان از این دارد.
بحرانی ( )۱311در پژوهش خود دریافته است که حجم قابل توجهی از مفاهیم ارزشی
اخالقی در محتوای کتابهای درسی مندرج است .تحقیق افکاری ( )۱333نشان از وجود
مضامین ارزشی و اخالقی فراوان در محتوای کتابهای درسی دورٔه ابتدایی دارد.
بنابراین با وجودی که این پژوهشها ارتباطی بین تربیت دینی و تربیت اخالقی را در نظر
میگیرند اما این ارتباط لزوما ا از رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در تربیت دینی حمایت
نمیکند .اگرچه آموزههای اخالقی در متن دین مندرج است و بخش مهمی از محتوای تعالیم
ادیان به ویژه اسالم را تشکیل میدهد و بخشی از تربیت دینی به خودی خود شامل تربیت
اخالقی نیز میشود اما به دلیل ماهیت اخالق که منشأ دیگری دارد .از این اندارج نمیتوان
رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در تربیت دینی را نتیجه گرفت .تربیت اخالقی مندرج در
تربیت دینی که در کشورهای مسلمان رایج است با رویکرد تربیت اخالقی محاط شده در
تربیت دینی متفاوت است .زیرا که در این مورد اخیر تربیت اخالقی منحصرا ا از طریق فهم
آموزههای دینی میسر است ولی در مورد نخست تربیت اخالقی در جریان تربیت دینی هم
رخ میدهد زیرا تعالیم دینی میتواند انگیزهای برای روی آوردن به ساخت اخالقی زندگی
باشد .همچنین حصر روشی نیز در این رویکرد اندارجی یا تلفیقی وجود ندارد .درک عقالنی
ارزشهای اخالقی نیز عامل شدت بخش گرایش به دینورزی خواهد بود .ضمن این که منعی
برای سایر حوزههای یادگیری برای متکفل شدن امر تربیت اخالقی وجود ندارد.
به طور کلی ،در مقام تربیت ،تربیت اخالقی میتواند مستقل از تربیت دینی نیز صورت
گیرد ،زیرا استدالل در جهت دعوت افراد برای ورود به ساحت اخالقی زندگی و داشتن
زیست اخالقی لزوما ا نیازمند ارتباط با فهم تعالیم دین و حتی ایمان دینی نیست؛ زیرا ربط
معرفتشناسی ،وجودشناختی و معناشناختی بین آموزههای دینی و اخالقی مخدوش است.
از اینرو ادعای کویین (کویین ،1به نقل از دانش ۱331 ،ص  )1۰1که «تنها انسانهای دارای
معرفت دینی ،قادرند که معرفت اخالقی داشته باشند» به دلیل شواهد تجربی در زندگی
انسانها مورد تردید جدی واقع است .با وجود این باید پذیرفت که تعاملی بین این دو
Quinn
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ساحت تربیت وجود دارد .برای ورود به ساحت تربیت دینی ،تربیت اخالقی شروع مناسبی و
حتی الزمی خواهد بود .در واقع یکی از داللتهای این مدعا توجه و تأکید بر چگونگی تربیت
دینی نیز هست .طبق این نظر ،تربیت دینی ،تربیتی اخالقمدارانه خواهد شد .هر قدر
کیفیت تربیت اخالقی در محیطهای تربیتی افزایش یابد و هر چه افراد اخالقیتر باشند،
زمینٔه مناسبتری برای تربیت دینی فراهم خواهد آمد و امکان ورود حقیقی به ساحت
دینداری برای یادگیرندگان بیشتر خواهد بود .این تبیین از رابطه بین تربیت دینی و تربیت
اخالقی ،رابطه همافزایی است.
در مجموع از دالیل فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که تربیت اخالقی را نباید در تربیت
دینی مُحاط کرد .بلکه درست برعکس به دلیل اهمیتش در مناسبات اجتماعی و همچنین
نقش ارزنده آن برای تقویت ساحت دینداری ،باید به صورت محیط بر سایر از تجارب
یادگیری در مدرسه مورد مالحظه قرار داد .به گونهای که در تمامی تجارب یادگیری حوزههای
مختلف یادگیری در مدرسه ،اخالق حضور پررنگ و جدی باید داشته باشد .حتی مالکهای
اخالقی بر چگونگی مناسبات یادگیری در فرصتهای یادگیری حاکم ،جاری و ساری باشد از
این طریق دانشآموزان ارزشهای اخالقی را در تجربه زندگی مدرسهای خود درک و فهم
میکنند .این کار به غنای محیط مدرسه برای توسعه درک و فهم اخالقی و بالمآل درک و فهم
دینی دانشآموزان کمک میکند .مدرسهای در تربیت دینی موفقتر خواهد بود که محیطش
را سرشار از ارزشهای اخالقی نماید .حد زدن به تربیت اخالقی از طر یق محاط کردن آن در
تربیت دینی سودمند نیست .از اینرو الزم است که برای اهداف اخالقی در این ساحت
صورتبندی دیگری انجام شود.
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طباطبایی ،محمدحسین ( )۱3۰۶تفسیر المیزان جلد  .3ترجمه محمدتقی مصباح یزدی ،قم :دارا لعلم.
طباطبایی ،محمدحسین ( )۱3۲2تفسیر المیزان جلد  .1ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی ،قم :دارالعلم.
صادقزاده علیرضا .حسنی ،محمد؛ احمدی ،آمنه؛ کشاورز ،سوسن ( )۱33۴مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیموتربیت
رسمی و عمومی ایران .تهران :شورای عالی انقالب فرهنگی.
فنایی ،ابوالقاسم ( )۱332دین در ترازوی اخالق .تهران :انتشارات صراط.
فرانکنا ،ویلیام ( )۱313فلسفه اخالق .ترجمه هادی صادقی .تهران :انتشارات طه.
کهندانی ،مصطفی ( )۱311تاریخ تطور و تحول شورای عالی آموزشوپرورش از سالهای  ۱1۲2تا  ۱311هجری شمسی .تهران:
نورالثقلین.
مصباح یزدی ،محمدتقی ( )۱3۶۲دروس فلسفه اخالق .تهران :انتشارات اطالعات.
مطهری ،مرتضی ( )۱321بیست گفتار .تهران انتشارات صدرا.
نقیب زاده ،میر عبدالحسین ( )۱3۲1درآمدی به فلسفه .تهران انتشارات طهوری.
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.۱331 ) برنامه وزارت آموزشوپرورش در سال۱331( وزارت آموزشوپرورش
منابع روایی
.۰3  ص،۰2  ج،بحاراالنوار
.311  صفحه۶1  جلد،بحاراالنوار
.13۰-133  ص،۲۴  ج،بحاراالنوار
.۱۱  و۱۶  صفحه۱ کافی جلد
.۱3۴3۶  حدیث-سنن البیهقی
.13۲  حکمت،2۱۴  ص،نهج البالغة
. مرکز تحقیقات رایآنهای قائمیه اصفهان، نسخه الکترونیکی1۰۲۶  و1۴۱۴  و۱۴۱۴ :نهج الفصاحه حدیثهای شماره
.۱۲۰:۱1-وسائل الشیعه
:وبگاههای موردمراجعه
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