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بر اساس ديدگاه ديدگاه رايج تربيت اخالقي سه بررسي انتقادي 
1عالمه طباطبايي(ره)  

 
 2فاطمه وجداني

 3نائيني محسن ايماني
 4قمصري عليرضا صادق زاده

 چكيده
تربيت اخالقي بخش مهمي از برنامه تربيتي انسان است كه استعدادهاي علمي و عملي اخالقي او را 

كند. رويكردهاي تربيت اخالقي مختلفي در سراسر تأمين ميشكوفا، و سعادت دنيوي و اخروي او را 
تربيتي درست از تجربيات ديگر كشورها الزم است ابتدا تجارب گيري  جهان وجود دارد؛ براي بهره

حاضر با هدف بررسي انتقادي  ها با معيار مباني فكري و ديني اسالم مورد ارزيابي قرار گيرد. پژوهش آن
و فهم نقاط قوت  ترين رويكردهاي تربيت اخالقي در جهان بر اساس ديدگاه عالمه طباطبايي(ره)رايج

از ديدگاه عالمه طباطبايي(ره) برنامه  پژوهش عبارت است:ؤاالت س انجام گرفته است. ها و ضعف آن
هايي دارد؟ آيا رويكرد رفتار اخالقي منجر شود، چه مولفهثر كه به تحقق اعمال و ؤآموزش اخالقي م

مه طباطبايي نظر عال  هاي موردلفهؤمنش مرد اخالق غمخواري و رويكرد تربيتشناختي، رويك ـ رشدي
ابتدا سه رويكرد  باشد.انتقادي ميـ  تطبيقيـ  حليليتدهند؟ روش پژوهش، را تحت پوشش قرار مي

 هاي اساسي تربيت اخالقي مؤثر از ديدگاه عالمه مؤلفهو سپس بر اساس شود مي تبيينمذكور 
مورد نقد  )جامعه صالح و ايمان و تقواي الهي ،حاالت و ملكات اخالقي ،عمل اخالقي، عواطف ،معرفت(

ه خاصي از تربيت اخالقي كه هر يك از اين رويكردها تنها بر جنب دهدميها نشان  يافته. گيردميقرار 
توانند اخالقي سكوالر را كه به اعتقاد عالمه، عالوه  مي . در نتيجه رويكردهاي مذكور تنهاكنندمي تأكيد

 فراهم سازند. ،نداردهم هاي اساسي با اخالق ديني، ضمانت اجرايي  بر تفاوت
 

 واژگان كليدي
 اخالقي مؤثر، عالمه طباطبايي، رويكرد رشدي ـ شناختي، رويكرد غمخواري، رويكرد تربيت منشتربيت 
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  F_VODGDANI@yahoo.com                (نويسنده مسؤول) دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس ـ2
 eimanim@modares.ac.ir                                                   دانشگاه تربيت مدرسگروه علوم تربيتي  دانشيارـ 3
 ali_sadeq@modares.ac.ir                                            مدرسدانشگاه تربيت گروه علوم تربيتي استاديار  ـ4
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 مقدمه 
تربيت اخالقي بخشي از برنامه تربيتي انسان است كه متكفل شكوفايي استعدادهاي علمي و 

ه . تربيت اخالقي، نمد نظر داردعملي اخالقي است و پرورش شخصيتي آراسته به فضايل اخالقي را 
 دهد.كه زندگي دنيايي را نيز سامان ميتنها براي سعادت اخروي انسان ضروري است، بل

رويكردهاي مختلفي براي تربيت اخالقي در سراسر جهان وجود دارد. اين رويكردها بنا بر مباني 
 هايي براي تحققروش ها وو برنامهكنند از زاويه ديد خود تعريف ميفلسفي خود، تربيت اخالقي را 

 انحرافات كه دهدمي نشان تحقيقاتهاي تربيتي، هاي پيگير نظامدهند. به رغم تالشآن ارائه مي
 بهداشت سازمان گزارش. است افزايش به رو جوانان و نوجوانان ميان در ويژهبه مختلف اخالقي
 در جمله از ؛دهدمي مختلف نشان كشورهاي در را اخالقي انحرافات و خشونت باالي آمار جهاني،
 شده برابر دو نزديك به  1994تا 1980سال از مختلف فقط اخالقي انحرافات آمريكا متحد اياالت
 آمارهاياذعان كارشناسان تربيت كشورمان،  به ).3، ص1387 نقل از آرمند،به  ،1999(اكسپرس،  است

كه ما نيز با دهد چنين، رفتار نسل جوان ما نشان مياجتماعي و هم هايبآسي زمينه در موجود
اند نتوانسته آموزشي هنوزهاي نظام ).1382حسني، ( ين زمينه مواجه هستيماشكاالت فراواني در ا

الزم ابتدا ها د. در راستاي اصالح اين كاستيكننؤثري در مدارس پياده طور متربيت اخالقي را به
روشن  هاآنرويكردهاي موجود تربيت اخالقي مورد بررسي قرار گيرند و نقاط قوت و ضعف  است

 شود تا بتوان از تجارب پيشينيان حداكثر استفاده را به عمل آورد. 
با  3و رويكرد تربيت منش 2، رويكرد غمخواري1شناختي ـ سه رويكرد رشدي پژوهش، در اين

انتخاب  و به عنوان نمايندگان اصلي رويكردهاي تربيت اخالقيها در جهان تر آنتوجه به رواج بيش
هاي اساسي تربيت اخالقي مؤثر از ديدگاه  مؤلفهو سپس بر اساس اند و معرفي و تبيين شدهشده 
 : شودمياالت زير پاسخ داده ؤر اين مقاله به سد اند.مورد ارزيابي قرار گرفته ،عالمه
ثر كه به تحقق اعمال و رفتار اخالقي ؤبرنامه آموزش اخالقي مديدگاه عالمه طباطبايي(ره) از ـ 1

 هايي دارد؟ؤلفهمنجر شود، چه م
 ست؟ورد نظر عالمه طباطبايي را داراهاي ممؤلفهشناختي،  ـ آيا رويكرد رشديـ 2
 مه طباطبايي را تحت پوشش قرار مورد نظر عال هايمؤلفهآيا رويكرد اخالق غمخواري ـ 3

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Developmental- cognitive approach 
2- Caring ethics 
3- Character education approach 
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 دهد؟ مي
 مورد نظر عالمه طباطبايي را دارد؟ هايمؤلفهآيا رويكرد تربيت منش، ـ 4
 

 پژوهشروش
(دالور، تحقيقات كاربردي در جستجوي هدف عملي هستند پژوهش حاضر از نوع كاربردي است. 

اين پژوهش  ).87، ص1383(شريفي و شريفي، كنند  هاي اجرايي كمك مي و به بهبود روش )49، ص1384
 انجام گرفته است.  هاي عملي تربيت اخالقي نيز با هدف كمك به بهبود برنامه

روش پژوهش، تحليلي ـ تطبيقي ـ انتقادي مي باشد. در روش تحليلي، اطالعاتي كه از طريق 
هاي  شود كه بتوان به پرسش اي سامان داده مي بررسي اسناد، مدارك و كتب به دست مي آيد، به گونه

روش تطبيقي نيز شناخت و تبيين مواضع خالف و وفاق  ).1376(سرمد و همكاران، وهشي پاسخ داد پژ
، 1387(فرامرز قراملكي، نگر را به دنبال دارد  و بصيرت نافذ و همه جانبه نمايد ها را روشن مي ديدگاه

با توجه به  توان نقاط قوت و ضعف يك ديدگاه را چنين، از طريق روش انتقادي مي . هم)297ـ295ص
هاي داده شده مشخص نمود. در اين پژوهش ابتدا سه رويكرد رشدي ـ شناختي، رويكرد  مالك

و رويكرد تربيت منش مورد بررسي تحليلي قرار گرفته و مباني فلسفي و برنامه تربيت  غمخواري
المه هاي تربيت اخالقي مؤثر از ديدگاه ع مؤلفهها تبيين شده است. سپس بر اساس  اخالقي آن

طباطبايي(ره) (معرفت، عواطف، عمل اخالقي، حاالت و ملكات اخالقي، ايمان و تقواي الهي و جامعه 
 صالح)، مورد نقد و مقايسه قرار گرفته اند و نقاط قوت و ضعف هر يك مشخص شده است.

 
 هاي سه رويكرد رايج تربيت اخالقيمباني، اهداف و برنامه بررسيـ 1

شوند تا در  معرفي ميمنش   تربيت شناختي، غمخواري وـ  رويكرد رشديدر اين قسمت، سه 
 ثر مورد بررسي قرار گيرند.ؤمرحله بعدي بر اساس معيارهاي تربيت اخالقي م

 
 شناختي ـ رويكرد رشديـ 1ـ1

دارد. مفروض  تأكيدبر رشد و پرورش شناخت اخالقي و داوري اخالقي  شناختيـ  رويكرد رشدي
 ي درسترفتارها اخالقي كنند، به سويدرستي داوري گاه متربيان بتوانند به هراست كه اين  ،آن

 كنند. د و از رفتارهاي ناشايست دوري ميدهنرا انجام مي هاآن ،گرايش پيدا كرده
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 ي به ميزان رشد شناختي فرد داردگذار اين رويكرد، معتقد بود كه اخالقي بودن، بستگبنيان پياژه،
مشتمل ( با گسترش كار پياژه، طرح جديدي از مراحل تحول اخالقي 1كولبرگ ،بعد از او ).1932پياژه، (

اخالق شود، از شروع مي كه از اخالق پيش قرارداديمطرح كرد سه سطح و شش مرحله) بر 
دين ب ).1958كولبرگ، ( يابدردادي يا مبتني بر اصول خاتمه ميكند و با اخالق فراقراقراردادي عبور مي

مطلق و جهاني  ،گرايانه رش اصولترتيب، استدالل اخالقي از كنترل بيروني به كنترل دروني و نگ
كند. قاعده بنيادين در اخالق، عدالت و انصاف است و اوج رشد اخالقي انسان آن است كه تغيير مي

 قبل از مرگ كولبرگالبته داوري كند.  مورد تمام رفتارهاي خود و ديگران بر اساس عدالت دربتواند 
ق مردم در نظريه خود تجديد نظر و مرحله ششم را حذف كرد؛ زيرا دريافته بود كه اكثر قريب به اتفا

فرادي را توان ااند و نميالي چهارم قضاوت اخالقي رشد كردهدوم  كشورهاي غربي فقط تا مرحله
 باشند. (اصول اخالقي جهاني) رسيده ششم رحلهخصوص به ميافت كه به سطح سوم، به

را مطرح و  2اي جديد، رويكرد جامعه عادلو يا به عنوان نظريه خود در تكميل نظريه او بعدها
هاي هاي خود را در موقعيتدانسته يي استدالل،آموزان بايد عالوه بر ارتقاي تواناكه دانش دكر تأكيد

حاكم  مردم ساالرانهدر مدرسه عادل، جوي . )1975كولبرگ، ( به معرض عمل بگذارندواقعي مدرسه 
دگي مشترك در مدرسه را اتفاق قواعد مطلوب زنوزان، معلمان و كاركنان مدرسه بهآم است؛ دانش

 ي همين قوانين مورد بررسيآمده را بر مبناآموزان مشكالت پيشكنند و از آن پس، دانشتعيين مي
له توسط معلمان و كاركنان مدرسه بررسي د، مسأومشكل حل نش ،اگر در اين سطح دهند وقرار مي

را تقويت آموزان دانشو توان داوري پذيري مسؤليت حساسيت اجتماعي، يمحيط چنين. شودمي
 ). 2000پاور و هيگينز، ( كند مي

 
 مباني فلسفي رويكردـ 1ـ1ـ1
 ت انسان را جهلنادرسريشه تمام رفتارهاي  كه اين رويكرد ريشه در نظريات سقراط دارد 
تر بر توانايي برگ بيشكول و داشت تأكيدهاي اخالقي شناخت ارزشسقراط بر چه دانست؛ گر مي

 اخالقي.استدالل 
او بر ايده تكليف و اصول جهان  تأكيدتوان پيرو مستقيم ايده كانت و سوي ديگر، كولبرگ را مياز 

اخالق،  پيروي و استقالل دريده كانت، هدف تربيت اخالقي، خودشمول وجداني در افراد دانست. به عق
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Kohlberg, L. 
2- Just community approach 
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كه با انگيزه  ي كانت، فعلي اخالقي استيعني پيروي از اصول اخالقي دروني و خوديافته است. برا
چنان عمل كن كه گويي بناست « انجام شود: اخالقكلي، مطلق و طاليي احترام نهادن به قانون 
يعني اخالق از قوانين ). 61، ص1375كانت، (» ، يكي از قوانين عام طبيعت شودآيين رفتار تو به اراده تو

رويكرد كولبرگ نيز  ).1382(الرود،  شودرفتار موجه مي هاآنشكيل شده است كه در چارچوب ت  ميحاك
 بلكه به اصول فراگير انتزاعي و الزام عقلي متكي است. به شخص وابسته نيست؛

 
 برنامه تربيت اخالقيـ 2ـ1ـ1
هدف تربيت اخالقي باال تربيت اخالقي، فرايند تقويت قدرت داوري اخالقي است.  ،در اين ديدگاه 

و هدف نهايي، دست يافتن به عدالت براي همه مردم و تحقق القي فرد، بردن سطح استدالل اخ
 از:اصول تربيتي عبارتند  ).1390دوست،  عاطفت (نوروزي و استهاي عالي انساني در زندگي  ارزش
ها يا تفكر و استدالل بدون آموزش ارزش محتوا)؛ يعني تقويت از بيش( فرايند آموزش بر تأكيدـ 

 .به همراه دارد گرايينوعي نسبيت كه )1387حقيقت و مزيدي، ( عيارهاي خاصم
 آموز دانش مستقيم مشاركت وبر تدريس آزادمنشانه  تأكيدودن فرايند تربيت اخالقي؛ يعني تعاملي بـ 

 است.كننده و همكار  تسهيل مربي صرفاً آموز بوده،محوريت اصلي كالس با دانش لذاها. بحثدر 
 ). جا مانه( ندكفرايند ارتقا به مراحل باالتر را تسهيل مي كه؛ و تفكر حول معماهاي اخالقيبحث  ـ 

 اخالقي). رشد بودن ايتوجه به مرحله با( كودك به آمادگي توجهـ 
واقعي آموز در معرض معماهاي واقعي و غير،  قرار دادن دانشاصلي در اين رويكرد روش تربيتي

) است تا او از راه بحث و گفتگو درباره معماها، به مرحله هاي اخالقي تمرين فضيلت به جاي( اخالقي
 و شودميآشنا د با مشكالت ساختار تفكر اخالقي خو با اين كار، او. )1958 ،كولبرگ( شود باالتر منتقل 

عادل، وارد مراحل يابي به تد براي دستشودهد و وادار مي ادل به او دست مياي احساس عدم تع گونه
 ). 1385(داوودي،  دباالتر شو

 
 رويكرد اخالق غمخواري ـ 2ـ1

(در همان سن)  رهاطبق مراحل رشد اخالقي كولبرگ، پسرها از نظر رشد اخالقي باالتر از دخت
نظريه اخالق غمخواري را در برابر نظريه كولبرگ به اين امر معترض بود و  1گيليگان گيرند.قرار مي

 نشاند.  »عدالت« به جاي اصل را »غمخواري«و اصل  نمود مطرح
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Gilligan, C. 
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اخالقي  است. به عبارت ديگر، 1يا همدلي همدردي، رفتار اخالقي مبتني بر حس در اين رويكرد 
 د.كرتكميل را نظريه  اين2نادينگزرفتار كردن.  همدرديبودن يعني مطابق حس 

نحوه مواجهه نادينگز بين عشق يا روح زنانه و عقل يا روح مردانه دوگانگي قائل است. به اعتقاد او 
كاهند و  را به اصول انتزاعي فرو مي واقعياتمسائل اخالقي متفاوت است؛ پسرها  دخترها و پسرها با

براي هر معضل اخالقي معتقدند وار حل كنند؛ يعني مسائل اخالقي را با منطقي رياضي دارندسعي 
و  »عدالت« ،مهم آن را به ياري قواعد استنتاج كرد؛وجود دارد كه بايد  »يك راه حل درست«همواره 
ديگران است. اما از نظر دخترها  معضالت اخالقي،  »حقوق«خود يا عدم تجاوز به  »حق«احقاق 

را در  هاآنرد و زندگي ك هاآنبايد با مسائل رياضي نيستند كه راه حل مشخصي داشته باشند. بلكه  
دهند و بسته اي از روابط قرار ميدخترها مسائل را درون شبكه. )69ص ،1984نادينگز، ( زندگي حل نمود

البته اخالق  .الف)1992(نادينگز،  بر تقويت روابط مثبت است هاآنتأكيدكنند و به شرايط اقدام مي
ر اين د  ميول و مستقيتجارب دست اگرچه زنان  ؛است ـ زن و مرد ـاخالقي براي انسانيت  غمخواري،
  ).1995،  موه( مورد دارند

و عالقه انسان  كه مورد توجهاست ي ليت يا نگراني درباره كسغمخواري نوعي احساس مسؤو
 برايو  ازهاي ديگري را نيازهاي خود بدانيم، نياز خود فراتر برويمشود باعث مياين حالت، . است

لفه وجود دارد: جابجايي در هر مواجهه غمخوارانه دو مؤ ).9ـ7، صالف1992، همو( تالش كنيم مين آنتأ
همان، ( نزديك استبسيار  يا همدلي همدردي. جابجايي انگيزشي به مفهوم 4و مجذوبيت 3انگيزشي

مجذوبيت هم صرفاً يك احساس عاطفي نيست؛ بلكه نوعي تفكر و هشياري در غمخواري  .)15ص
درون انسان در  غمخواري ).1984، همو( از خود به سوي ديگران حركت كنيمشود  است كه باعث مي

هايي در برابر اين مقاومت حتي اگر ؛ريشه دارد و يك واكنش طبيعي و از روي ميل و رغبت است
ش ، خاطرات خوينيزفرد غمخوار و به عنوان  ي اخالقي خودهانابه آرم ، با مراجعهميل احساس كنيم

مند . در هر صورت، نيازكنيمبر اين مقاومت غلبه مي از غمخواري كردن و مورد غمخواري بودن،
البته نادينگز منكر اهميت اصول در استنتاج  ).41ص ،الف1992، همو( يمرجوع به يك اصل اخالقي نيست

بيش از حد بر آن و  تأكيدپذيرد؛ اما از را به مثابه اصول راهنماي عمل مياخالقي نيست و اصول عام 
انديشه  او .)187ص ،1995همو، ( رياضي ناخشنود است ـتبديل داوري اخالقي به نوعي استنتاج منطقي 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Sympathy 
2-Nodding, N. 
3- Motivational displacement 
4- Engrossment 
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دارد.  تأكيدمختلف،  شرايطهمتا بودن مواجهات انساني در بر بيكند و شمول را رد مياخالق جهان
و به صورت  افرادگرايي، شكلي از غمخواري طبيعي را براي همه در عين حال، براي پرهيز از نسبي

 پذيرد.مي )28ـ5، ص1984، نادينگز( شمولجهان
 
 مباني فلسفي رويكرد ـ1ـ2ـ1

 فلسفي دانست:توان متأثر از پنج مكتب غمخواري را مياخالق 
عوامل انگيزشي و عاطفي در  تر بر نقشبيشگرايي دارد؛ زيرا خواري ريشه در عاطفهاخالق غم

عواطف و به انگيزه خيرخواهي  كارهايي كه از روي تا عوامل عقالني و شناختي. كنديم تأكيدعمل 
به  كارهايي كه صرفاًدردي)، به لحاظ اخالقي ارزشمندند و (مانند هم يا ديگرخواهي انجام شوند

در اين نگاه، افراد و چيزهايي كه با  ).1384مصباح، ( هستند ارزششوند، بي انگيزه خودخواهي انجام
نه خوشنودي  مهم است هاآنشويم، به خودي خود ارزشمند هستند و رشد و بالندگي روبرو مي هاآن
توجه به غمخواري  هم پاسخ عاطفي انسان را با نادينگز ).64ص ،1385، نقل از غفاري، 1998(هولمز،  ما

 كند.طبيعي توجيه مي
دو نوع رابطه اساسي بين فرد و  1بوبرگرايي دارد. يگر، اخالق غمخواري ريشه در هستياز سوي د

فرد خود را  »آن من و«. در  رابطه »من و تو«و رابطه   »من و آن«كند: رابطه مي تفكيكديگري را 
بكر، ( بيندارتباط متقابل با ديگري ميخود را در  »من و تو«اما در رابطه  بيند؛از ديگري جدا مي

وجود دارد و لذا رابطه ميان  »مجذوبيت«و  »گيزشيجايي انجابه«در غمخواري نيز عناصر  .)1378
 بوبر است.  »من و تويي«فرد غمخوار و فرد مورد غمخواري متأثر از رابطه 

ها و مفاهيم ها، نظريهيعني با پرهيز از پيش فرض ثر است.نيز متأغمخواري از پديدارشناسي 
كنيم ميله نگاه سأپردازيم، از زاويه ديد ديگران به مشهود و توصيف مستقيم پديدارها ميه فلسفي، ب

هم به حال ديگري و هم بر حالت  ،شويم. فرد غمخوارمينزديك  هاآنهاي و به احساسات و نگرش
 كند.  خويش در هنگام غمخواري، توجه مي ذهني و عاطفي

گيرد كه در پي قرار مي 2گرازير مجموعه جنبش فمينيسم تفاوتاخالق غمخواري از نگاهي ديگر، 
هاي كند و از دل آن، تفاوتهاي جنسي تأكيد ميبا مردان نيست؛ بلكه بر تفاوت احقاق حقوق برابر

 ).2007بگيني، ( اي زنان در نظر بگيردتا راهي متمايز در تفكر و عمل بر كشدتري بيرون ميعميق

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Buber, M. 
2- Difference feminism 
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تر در بعد دانند و لذا بيشاي فرعي ميان ورود به بعد نظري اخالق را مسألهنادينگز معتقد است كه زن
توانند غالباً مي هاآن ؛گيري منطقي نداشته باشندشوند؛ نه اين كه توانايي نتيجهعملي آن وارد مي

هاي آلحساسات، نيازها، تأثرات و ايدهتر بر ا؛ اما اين داليل بيششان دليل بياورندبراي اعمال
به طبيعت از پيش تعيين قائل البته او   ).3ـ2ص ،1984 (نادينگز، تا اصول همگاني شخصي متكي است

با داند و تربيتي) مي( ريخيشده براي انسان نيست و ريشه تفاوت زن و مرد در غمخواري را، تا
 شود، مخالف است.تثمار آنان ميجانبه زنان براي مردان كه منجر به اس غمخواري يك
است  »ارتباط«گرا دارد. اخالق غمخواري سراسر گرايي عمل غمخواري ريشه در طبيعتدر نهايت، 

بر انسان بر مبناي تمايل طبيعي انسان براي مورد غمخواري قرار گرفتن، شكل گرفته است و و 
شود. گرايانه بيان مياي ابزاري و عمل هگون رسد كه بهخود مي »بايد«ترين همين اساس، به بنيادي

هايي ارزش قائليم، بايد به شكلي است كه اگر ما براي چنين ارتباط بنيادي، اين »بايد«مفهوم اين 
 ).145و  139ص ،1995، همو( ، استمرار ببخشيم و افزايش دهيمرا ايجاد كنيم هاآنعمل كنيم كه 

 
 برنامه تربيت اخالقيـ 2ـ2ـ1
پيوستگي افراد همر نهايت، بهد پرورش افراد غمخوار و ،هدف تربيت اخالقياين ديدگاه، بربنا

غمخواري و همدلي از طريق تقويت  (پاسخ عاطفي) تارهاي اخالقيتربيت اخالقي، ارتقاي رف باشد. مي
 است.

 عبارتند از: اصول تربيت اخالقي
 ؛)1998نادينگز، ( توضيح، توصيه و استدالل) با نه( درك واقعي غمخواري از طريق تمرين عمليـ 
 ؛)1998، موه( نقش الگويي معلمـ 
 ؛)2002،  موه( عاطفي تجارب بر برقراري تعامل جهت كسب تأكيدـ 
و بخشي از وجود خويش  عنوان به(و پذيرش ديگران  سوق دادن متربي به سوي درون بينيـ 

 .)جا همان( )يرش مشكل او به عنوان مشكل خودپذ
 ؛كندمي تأكيد 1و تأييد يعملتمرين  گفتگو، هاي تربيت اخالقي بر الگودهي،روشنادينگز از ميان 

رب كافي از مورد غمخواري آموز نشان دهد، تا او تجابايد غمخواري را در رفتار خود به دانشيعني معلم 
گفتگو نيز با هدف آگاه شدن  .)190ص ،1998 ،همو( افزايش يابد اشغمخواريظرفيت كسب كند و  بودن

لذا احساسات  د؛ نه براي توسعه استدالل اخالقي؛گيرد مقابل و همدردي با او انجام مينيازهاي فر از
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Conformation 
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 ه عمل خويش را نيز ارزيابي نمودتوان نتيجگفتگو مي در طي موضوع گفتگوست. تر ازمخاطب، مهم
 ).235، ص1989، همو( آموزش موضوعات درسي نيست ت صرفاًتربيچنين، هم ).46، صب1992، نادينگز(

اي طريق كسب پارهغمخواري كردن را از طريق تمرين عملي ياد گيرد؛ نه از متربي بايد نحوه 
(مانند  در اعمال غمخوارانهشود تا ميشود و از وي خواسته ه ميلذا تكاليف عملي به او داد . اطالعات

با بزرگترها گفتگو  آنمورد منافع و مشكالت  خدمات اجتماعي) مشاركت نموده، دريا مراقبت از اطفال 
منجر به فراتر رفتن ييد واقعي تأ شود. در نهايت، رفتار درست متربي تأييد مي )52، صالف1992، همو( نمايد

 قوت قلبي براي اوست.و  )1998، همو( شود بهتري در درون فرد مي »خود«از خود و برقراري 
 
 منش  تربيت رويكردـ 3ـ1

 ويژه ارسطوداردسقراط، افالطون و به يونان، مدارفضيلت عقايد فالسفه در ريشه منشرويكرد تربيت
اعمال تمامي  به اخالقو  مندانه زندگي كنديلتمعتقد بودند كه انسان بايد فض ايشان ).1382(الرود، 

 از حاميان جدي اين رويكرد هستند. 2و ديويد كار 1. ليكوناشودميمربوط او انسان، يعني به تمام زندگي 
 اخالقي قواعد نه است، اخالقي فاعل به ناظر كه است مهم خالقيا أمنشدر اين رويكرد، 

 هاآنيعني مجموعه معين و مدوني از اصول اخالقي در اختيار نيست تا بر اساس  ؛)1382پينكافس، (
ي زماني شريف تلقي عمل هربتوان تصميم گرفت كه در زماني خاص، چه فعلي را بايد انجام داد. 

صرف بر رفتار  تأكيدلذا به جاي  .ودمند يا شريف انجام ششود كه توسط يك عامل فضيلتمي
كه اعمال مورد  به جاي اينگيرد و خالقي قرار مياخالقي، منش فرد معيار سنجش فرهيختگي ا

هاي انسان انگيزه منش، مقاصد و)، »غلط است دزدي اخالقاً« گفته شود، مثالً( ارزيابي قرار بگيرد
هاي اعمال، اگر نگوييم و داوري )»گذشتگي ستودني استاز خود« شودگفته مي (مثالً شودداوري مي

اي منش مجموعه .)51ـ49ص ،1983، كار( هاي منشي هستند يل به داورينامناسبند، ثانويه يا قابل تحو
 بوده،چيزي بيش از مهارت در استدالل  يعني. ثابتي است كه با عمل مرتبط است از خصايص نسبتاً

عواطف و مقاومت در برابر  عالوه بر باورها، شامل انگيزش مناسب، قدرت اراده براي كنترل
پيدايش عادات اخالقي  سببهاي نامعقول است و از راه تكرار و تمرين رفتارهاي اخالقي كه  خواسته

دارد از فردي كه  تريي با تربيت صرف علمي، استواري كمفردلذا  آيد.د، به دست مينشومناسب مي
در  .)140ـ139ص ،1999 ،همو( آموزي و تمرين كرده باشدمهارت گيري يا پايداري،در زمينه تصميم

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Lickona, T. 
2- Carr,D. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دوفصلنامه پژوهشی علوم تربیتی از دیدگاه اسالم، سال دوم، بهار و تابستان 93، شماره 2                                                                                      52

52 
 

 طريق انسان از ).46ـ7، ص1983، ارك( دنگيرفه و رفتار با هم مد نظر قرار مياستدالل، اراده، عاطجا  اين
جامعه  ساير افراد با تريبيش آسايش با ،غمخواري، صداقت، شجاعت و انصاف مانند فضايلي تقويت
 .است جامعه و خود براي مفيدي و فرد )97ص ،1387آرمند، ( كندمي زندگي
 
 مباني فلسفي رويكردـ 1ـ3ـ1

ارسطو به جاي محوريت قائل شدن ريشه در اخالق فضيلت ارسطو دارد.  منش عمدتاًتربيترويكرد 
فردي  ،در اخالق ارسطو .مند بسازد ر پي آن بود تا نخست فاعلي فضيلتد براي رفتارهاي خارجي، عمدتاً

بهره ويژه حكمت) بيبه( كه از وجود منش اخالقي يعني چهار فضيلت حكمت، عدالت، شجاعت و عفت
ضايل اخالقي، خود شناخت احكام اخالقي و انجام اعمال صحيح را ندارد. از سوي ديگر، ف، توان باشد

قواي عقالني ما تدريج كه ملي تركيب شوند. نتيجه آن كه، بهيابند كه با حكمت عزماني گسترش مي
چه عقل آنهاي عاطفي ما با پاسخ هاآنشوند و به دنبال ند، فضايل اخالقي در ما ايجاد مييابپرورش مي

 د. به واسطه سازگاري بين عقل و عاطفه است كه فاعل با حفظ تعادل درگردتشخيص داده، سازگارتر مي
عقل تواند افعالي را انجام دهد كه مطابق با موقع از اين عواطف، ميعواطف گوناگون خود و استفاده به

قي و عقالني خود وحدت ايجاد كند، فرد بين فضايل اخال بتوانداز اين رو، فردي كه  ).1384(خزاعي،  هستند
 خوشبختي است.

كه  1گرايي گرايي جديد يا توصيف هاي ارسطو از طبيعت گراي جديد، عالوه بر انديشه ديدگاه فضيلت
هاي طبيعي رفتار انسان  ثر است؛ بدين معنا كه فضايل، جنبهگيرد، نيز متأ قرار مي 2گرايي در برابر توصيه

زنبور است، فضيلت هم  هشوند؛ همان گونه كه گزيدن الزمكوفايي وي محسوب ميو ضروري براي ش
 و فضايل وابسته به ترجيحات شخصي يا فرهنگ نيستند. )27، ص1385غفاري، ( الزمه انسان است

 
 برنامه تربيت اخالقيـ 1ـ3ـ2

هاي اخالقي براي كمك به افراد، جهت درك ارزشمنش عبارت است از: تالش عمدي تربيت
تربيت اخالقي براي پروردن ملكات ). 70ص ،1993ليكونا، ( هاآنو عمل بر مبناي  هاآناصيل، مراقبت از 

ت در صور وگيرد داري و عدالت) انجام ميمانند شجاعت، خويشتن( ويژه فضايل اصليبهپسنديده 
 ). 266ص ،1378(رهنما،  شوندرعي نيز تحصيل ميف توفيق در اين امر، فضايل

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Descriptivism  
1- Prescriptivism  
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 :عبارتند ازمنش  اصول تربيت
 به وليتاحساس مسؤ دوستي و زيبايي صداقت، غمخواري، ماننداساسي  هايارزش ترويجـ 1

 ؛فرهنگي و قومي هايو مستقل از تفاوت الزامي موضوعات عنوان
 ؛رفتاري تربيت و عاطفي شناختي، ابعاد به توجهـ 2
 ؛هاي مدرسه)فعاليت و هابرنامه، هاظرفيت استفاده از همه( نگريجامع ـ3
برآورده شدن بهتر نيازها، يادگيري  ،امنيت كه باعث احساس( مدرسه در صميمي محيط ايجاد ـ4

 ؛شود)مي هاارزش تقويت بهتر و
 ؛اخالقي لاعما براي تكرار فرصت ايجاد ـ5
 ؛متفاوت نيازهاي و استعدادها عاليق، با فراگيران كليه و كمك به احترام ـ6
 انتظار يا قانون از (نه ترس خوب كارهايبراي انجام  دروني پرورش انگيزه تالش براي ـ7

 ؛پاداش)
 ؛در تربيت اخالقي مدرسه كاركنان مشاركت تمام ـ8
 ؛تربيتي برنامه آموزشي از مدير حمايت ـ9

 ؛تربيتي هايبرنامه در و نهادهاي اجتماعي والدين مشاركت ـ10
 .)103ـ98ص ،1387آرمند، ( )رفتاري و عاطفي قلمرو شناختي، در سه(منش جانبهارزشيابي همه ـ11

 له،مسأ پاسخ، حل پرسش و كالسي، و سخنراني، بحث هاي شرحروش ازمنش  تربيت در رويكرد
 و ديگران با همدلي خود، رشد احساسات براي كشف(نقش ، ايفايمشاركتي سرايي، يادگيريداستان
 همان،( شود ه ميروش تمرين عملي استفاداجتماعي) و  هايارزش و هادرباره واقعيت بصيرت كسب

 عملي خالصه نمود. هنمايي مستقيم، الگودهي و تمرين را در را هاآنتوان كه مي) 110ـ104ص
 
 ديدگاه عالمه طباطبايي(ره)ثر از ؤبرنامه تربيت اخالقي مهاي لفهؤمـ 2

ها و عواطف اخالقي را رشد ها، گرايشتنها شناخت اي است كه نهؤثر برنامهبرنامه تربيت اخالقي م
به تفصيل  توسط محقق دهد، بلكه تحقق اخالقيات را در رفتار تضمين كند. مباني فلسفي اين مطلب، قبالً

و  همو؛ 1391(وجداني،  هاي مورد نظر استخراج و منتشر گرديده استؤلفهم مورد بررسي قرار گرفته و
رايج تربيت گيرد، بررسي انتقادي سه رويكرد ي كه در اين مقاله انجام ميجديد كار ).1391همكاران، 

مورد  هاي مؤلفه؛ تا مشخص شود كه اين رويكردها تا چه حد استالذكر هاي فوقاخالقي بر اساس مؤلفه
، ها نيستمجال اندك، فرصتي براي تكرار بحثجا كه اين . از آنهندد مينظر عالمه را تحت پوشش قرار 

مبناي بررسي انتقادي رويكردهاي رايج  ها به عنوان نظام معيار معرفي واز طرفي الزم است كه مؤلفهو 
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شوند؛ سپس  هاي مورد نظر عالمه به اختصار معرفي مي غربي قرار گيرند، در اين قسمت، مؤلفه
توان شش  (ره) ميگيرند. بر اساس ديدگاه عالمه طباطبايي رويكردهاي رايج بر اين مبنا مورد نقد قرار مي

 در نظر گرفت:  مؤثرتربيت اخالقي  مؤلفه اساسي را به شرح زير براي يك برنامه
        

 معرفت 1ـ2
ند كه كمال خود ك ميانسان تنها آن كاري را اراده  معرفت مقدمه ضروري هر عمل ارادي است.

مبدا معرفتي  عواطف نيز به عنوان برانگيزاننده عمل، عموماً ).470ص ،1، ج1389(طباطبايي،  تشخيص بدهد
عمل كرد، تا به  هااول بايد به اعمال صالح و اخالق فاضله عالم شد و بعد به آنبه تعبير عالمه،  دارند.

الزم است احكام اخالقي براي متربيان  بنابراين، .)448ص ،19، ج1374، (همو تدريج تزكيه به دست آيد
(و نيازمند  ودش ميبه انتخاب حسن واقعي و انجام عمل صالح منتهي ن لزوماًچه اين امر گرتبيين گردد. 

 مقدمه ضروري و شرط الزم براي عمل اخالقي است و )، اماهستتحقق عناصر ديگري مانند اراده نيز 
قي، جنبه معرفت اخال ود.ش ميها منجر به بازشناسي و تفكيك اوليه اعمال مختلف و پيامدهاي آن

شناختي و : معرفت به مباني هستياستدست كم مشتمل بر موارد زير محتوايي و فرايندي دارد و 
 ها چگونگيورزي)، معرفت به  (فلسفه اخالق هاشناختي، شناخت فضايل و رذايل، معرفت به چراييانسان

 هاي تهذيب نفس از رذايل و آراستن نفس به فضايل) و استدالل و قضاوت اخالقي.(شناخت روش
 
 عواطفـ 2ـ2
تنهايي محرك انسان براي عمل نيست. عواطف و كند، اما به ميمعرفت، پيش روي انسان را روشن  

دهي به  ها را براي پاسخآن نند وك ميهاي بدن ايجاد تند كه حالت برانگيختگي در سيستمهيجانات هس
نمايند. حب و بغض دو عاطفه اصلي انسان است كه تمام امور هاي انسان آماده و تنظيم ميخواسته

واند ت ميمحبت به تعبير عالمه  .)156ص ،9، ج1374طباطبايي، ( ندك ميهاي انسان را  اداره زندگي و فعاليت
يعني گاهي چيزي را دوست داريم كه  )؛620، ص1، جهمان( (موهوم) يا عقلي باشد قسم طبيعي، خيالياز 

بدين ترتيب،  و بالعكس. كه براي سعادت واقعي ما مضر است، نيم كمال ماست، در حاليك ميخيال 
 . بخش مهمي از تربيت اخالقي است ،دن عواطفكردهي، كنترل و عقالني جهت
 
 عمل اخالقي 3ـ2

 (متابعت  حسن ناشي از اعتبارهدفمند،  اختياري،است:  عملي عمل اخالقي ،عالمه بر اساس ديدگاه
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تكرار عمل  د. البته ملكه نفساني خود در گرويعني ريشه باطني دار ؛ملكه فاضلهصادره از از مصلحت) و 
ود تا در نهايت، ملكه فاضله و عمل ش مياست. لذا در تربيت اخالقي، فرد به مداومت بر عمل ترغيب 

مركز ثقل برنامه  ،عمل اخالقي و مداومت بر آنبه هرحال، اخالقي به معناي واقعي به دست آيد. 
 ارتقاي ايمان ،دار شدن و تثبيت علم در نفسعمل صالح باعث پيدايش، ريشهتربيت اخالقي است؛ زيرا 

 ).110، ص1، ج1388، همو( ودش مياراده  تقويت، ايجاد ملكات و )100ص ،3، ج1374(طباطبايي، 
 
 حاالت و ملكات اخالقي ـ4ـ2

تواند از اخالق مناسب با  اراده در بقا و استدامه حياتش تنها مي ا اراده دارد؛ب  ميارتباط مستقي ،اخالق
تر از كسي است كه اين خلق را  اش قوي لق شجاعت است، ارادهخود استمداد كند؛ كسي كه داراي خُ

(طباطبايي،  اشدب ميتر از فرد شجاع  اش در قبول ظلم قوي ندارد. بر عكس، آن كه ترسوتر است، اراده
 مهم تربيت اخالقي است. هاي مؤلفهپس تقويت اراده نيز يكي از  ).174ص ،4، ج1374
 
 ايمان و تقواي الهي ـ5ـ2

طوري كه به علم به چيزي و التزام عملي به مقتضاي آن،«عبارت است از:  نظر عالمهايمان از 
يعني ايمان  ؛)388ص ،18، ج1374(طباطبايي، » در عمل هويدا شود ـ الجمله هر چند في ـ آثار عملي علم

چه انسان درك كرده در مقابل آن صرف ادراك نيست، بلكه  پذيرش مخصوصي از ناحيه نفس است
شود نفس در برابر آن ادراك و آثاري كه اقتضا دارد، تسليم شود. ميكه باعث  است پذيرشياست؛ 

ده، مانند خود نفس در كرعالمت چنين پذيرشي اين است كه ساير قوا و جوارح آدمي نيز آن را قبول 
جزء وان گفت ايمان عالوه بر ت ميبنابراين، . )484ص ،11ج، 1374طباطبايي، ( برابرش تسليم شود

 معرفتي، داراي جزء ارادي نيز هست.
، آن علم در قلب پذيردميوقتي نفس مطلبي را  .)499 ،12، جهمان( ندك ميايمان معرفت را تثبيت  

دهد كه هرگز در اعتقاد خودش دچار ترديد و تزلزل  ود و چنان اطميناني به فرد ميش ميجايگير 
هد. در حالي كه در د ميچنين، معرفت را در دايره توجه و التفات قرار هم .)73ص ،1، جهمان( شود نمي

 علم كنار گذاشته شود غياب ايمان يا در مراتب پايين آن، امكان دارد كه در لحظه انجام عمل، موقتاً
از سوي ديگر،  يعني انسان به دليل غلبه هواهاي نفساني، به علم خود توجه نكند. ؛)598ص ،2، جهمان(

 .)213ص ،11، جهمان( شود مانع از ارتكاب جرم ميالتزام عملي مي آورد و  مالزم با تقواست و تقواايمان 
. از سوي ديگر، ايمان، سبب تشديد است تربندي به اخالق، قوي، پايباشد لذا هر چه درجه ايمان باالتر
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و حب شهوات در دل ، جايي براي حب دنيا كند. وقتي محبت خداوند قلب را پر 1ودش ميمحبت به خدا 
هاي تن به دشواري هاي نفس مقاومت كرده،تري در برابر وسوسهماند و انسان با قاطعيت بيشنمي

، طباطبايي( اندد مي، عالمه ايمان را ريشه اخالق و ضامن آن هد. به داليل فوقد ميانجام اعمال خير 
 .)176، ص4ج؛ همان، 402ص ،12ج

 
 جامعه صالح و الگوهاي اخالقي شايسته ـ6ـ 2

ود ش ميباعث  جو اجتماعي شايسته و الگوهاي اخالقي مطلوب در محيط خانه، مدرسه و جامعه،
، تربيت پذير بداند. اساساًكند و آن را امكانكه متربي عالوه بر تعليم نظري، عمل صحيح را مشاهده 

. به شودميواقع  مؤثرهاي نظري  گاه آموزشگردد؛ آناخالقي ابتدا بايد از عمل اخالقي مربي آغاز 
شود كه جو جامعه با آن تربيت  واقع مي مؤثرتربيت اخالقي به شرطي در يك فرد  ،اعتقاد عالمه

(طباطبايي،  شود، يا اثر آن، بسيار ناچيز است واقع نمي مؤثر معارضه نكند. در غير اين صورت، تربيت اصالً
 ). 167ـ154ص ،4، ج1374
وليت جمعي و امر به معروف و نهي از منكر نيز براي الوه بر نقش الگويي افراد، حس مسؤع

نظام . )154ص (همان، تحريك اخالقمندي مهم است و در اسالم بر عموم مردم واجب گرديده است
است؛ زيرا به اذعان عالمه، تنها  مؤثرورزي  جزا و پاداش جامعه و مدرسه نيز در تحريك اخالق

اخالق تعداد كمي از افراد ناشي از حب عبودي و انگيزش دروني است و عموم افراد جامعه رفتار خود 
بخشي از برنامه تربيت  ،لذا عالمه ).52، ص7ج، مانه( نندك ميرا بر اساس جزا و پاداش ملموس تنظيم 

ون زندگي اجتماعي او صالح اند تا شؤد ميح اجتماعي بر انسان اخالقي را وضع و تحميل قوانين صال
  ).90ص ،3ج همان،( ورزي باز نداردگردد و مفاسد زندگي اجتماعي، انسان را از طي طريق اخالق

 هاي مؤلفه مطرح گرديد. اكنون بر اساس مؤثرگانه برنامه تربيت اخالقي شش هاي مؤلفهبدين ترتيب، 
 يرند.گ ميمذكور، سه رويكرد رايج تربيت اخالقي مورد بررسي انتقادي قرار 

 
 بررسي انتقادي رويكردهاـ 3

از ديدگاه عالمه طباطبايي جا دارد كه سه  مؤثراكنون پس از طرح معيارهاي برنامه تربيت اخالقي 
 شناختي، غمخواري و منش از اين نظر مورد ارزيابي قرار گيرند و نقاط قوت و ضعف  ـ رويكرد رشدي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )65 (بقره، الذين امنوا اشد حبا هللا ـ1
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 مذكور بررسي شود. هاي مؤلفهها از نظر توجه به  آن
 
 شناختيـ  رويكرد رشدي1ـ3

بر بعد  گانه تربيت اخالقي، عمدتاًشش هاي مؤلفهاز ميان  شناختي ـ رشدي عمده رويكرد تأكيد
مورد بعد شناختي  در. ندك مياز داوري اخالقي تلقي تابعي  ر اخالقي رارفتا كولبرگشناختي است. 

قلمرو  ود.ش ميارائه ن آموزان به دانش )اصول معيني( بر فرايندهاي شناختي تمركز دارد و محتوا نيز،
، هاي خارج از اين حوزه. لذا گزينشاجتماعي است نيز محدود به تعارضاتمسائل اخالقي 

خصوص اشاره  اخالقي نيستند و كولبرگ به جز ترجيح شخصي به معيار ديگري در اينهاي  گزينش
گيري راجع به نوع رسالت و وظيفه انساني در زندگي در زمره مسائل اخالقي تصميم ،مثالً ؛كندنمي

جلسات بحث و بررسي  ي اخالقي وها نارسد معماها و داستاز سوي ديگر، به نظر ميگيرد. قرار نمي
كند؛ اما مواردي نظير  قضاوت »ديگري«ارند تا در مورد د ميفرد را وا  در مدرسه عادل نيز عمدتاً

 .  گيردقرار ميتر مورد توجه و قضاوت در مورد خويشتن كم شناسيخود
همدلي  مانندهاي عاطفي نيز تابعي از رشد شناختي بوده، مفاهيم عاطفي در نظريه كولبرگ جنبه

و هد د ميد را به جاي ديگري قرار وند. به اين صورت كه فرد خوش مياز لحاظ شناختي تبيين  كامالً
عريضي و ( هدد ميبر اين اساس كه اگر خودش در آن موقعيت بود، چه انتظاري داشت، به او پاسخ 

ردد. اين درحالي گ ميبرانگيختگي براي عمل تلقي  أتنهايي منشبدين ترتيب، استدالل به ).1389پاژخ، 
اوست كه هميشه هم مبتني بر است كه به عقيده محقق، موتور محركه انسان عواطف و احساسات 

عقالني نسبت به موضوع نيست؛ بسياري از عواطف و احساسات، در برابر خواسته عقلي  معرفت
اخالقي شرط گرچه رشد شناختي براي بروز عواطف نند. پس ك مي منحرفحتي آن را  كرده،مقاومت 

 الزم است، ولي هرگز كافي نيست. 
هاي رفتاري ها و ويژگييكي ديگر از نقاط ضعف عمده اين ديدگاه، غفلت از اهميت كسب آمادگي

توجه است. اگر هاي عملي تربيت اخالقي بي؛ زيرا اين ديدگاه نسبت به جنبهو منشي معين است
ها است. در حالي كه اگر انسان در برابر هوستمريني هم وجود دارد، تمرين استدالل اخالقي 

كه  ؛ مگر ايننادرست شودعمل  مانع از انجامواند ت ميها هم نترين استداللدار نباشد، قويخويشتن
 اراده از راه تمرين عملي، تقويت شده باشد. 

عادل  ند. اگر رويكرد جامعهك مياجتماعي اخالق نيز غفلت هاي از جنبه شناختي ـ رشدي رويكرد
اي مجزا در نظر بگيريم، در ديدگاه شناختي و نه به عنوان نظريه ـ را به عنوان مكمل ديدگاه رشدي

اي هم در راستاي تمرين داوري جامعه عادل نيز محوريت استدالل اخالقي حفظ شده و چنين جامعه
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و عواطف و نيز  توجهي به نقش اميالهاي واقعي، ضرورت يافته است و نقيصه بياخالقي در موقعيت
در هرحال، جامعه تربيتي مورد نظر كولبرگ با جامعه صالح  ل اخالقي كماكان وجود دارد.تمرينات عم

زيرا جامعه صالح عالمه، مبتني بر ايمان به خدا و تقواي  ؛هاي بنيادي داردمورد نظر عالمه تفاوت
معيني بر آن حاكم است؛ نه مبتني و اصول اخالقي قطعي و  )266ص ،5، ج 1374(طباطبايي،  الهي است

 گيري آزادانه و مستقل. بر توافق جمعي يا تصميم
 
 رويكرد غمخواريـ 2ـ3

بر  گانه تربيت اخالقي، عمدتاًشش هاي مؤلفهاز ميان  غمخواري عمده رويكرد تأكيدرسد به نظر مي
در خدمت عواطف است.  ود و اصوالًش ميبعد عقالني كم اهميت تلقي هيجاني است و  -بعد عاطفي

مل قرار بگيرند، براي اين است كه ببينيم در اثر انجام اين أاگر الزم باشد كه پيامد اعمال مورد ت يعني
افراطي بر  تأكيد ).45ص ،ب1992نادينگز، ( نندك ميوارانه چه سرنوشتي پيدا عمل خاص، روابط غمخ

اخالقي)، درك =( براي تشخيص عمل غمخوارانهمعيار مورد قبول نادينگز رسد كه عواطف به جايي مي
ان به كمك و يا پذيرش غمخواري از سوي فرد مورد غمخواري است. يعني مهم، درك نياز ديگر

در اين بنابراين،  .)1385، غفاري( حسي با ديگراندردي و همل فارغ از همغمخواري است؛ نه فضاي
 وجود ندارد.  ـ اصليعني  ـ درمورد اعمالهيچ معيار بيروني مشخصي براي داوري رويكرد، 

شكي نيست كه عواطف، بخش مهمي از اخالق است، اما اتكاي صرف بر احساس همدلي و 
  رفتار و خوشايندبودن يك  دالنهاخالقي باشد. آيا همهاي واند جوابگوي همه موقعيتت مين دردي هم

 مانندواند مالك درست و پسنديده بودن آن باشد؟ البته در مواردي ت ميبودن آن براي ديگري، 
اما در موارد ديگري مانند حكم  .همدلي با كودكي يتيم يا گرسنه، تشخيص اين درستي دشوار نيست

تجربه شخصي  كه افراد معموالً ـ هايي نظير حكم اعدامدر موقعيت طور؟ مثالًعدام يا سقط جنين چا
با او  آيا اصوالً ؟با او همدلي نمود كرده،وان احساسات مخاطب را درك ت ميچگونه  ـ در آن ندارند

وان بين ت ميد يا با خانواده مقتول؟ در اين گونه موارد، تنها از طريق محاسبات عقلي كر همدرديبايد 
 د. هاي مختلف قضاوت كرگزينه

ق از دايره اخال در حالي كه .ندك ميخالق را محدود اين ديدگاه نيز مانند ديدگاه كولبرگ قلمروي ا
اموري وجود دارد كه از سنخ غير دوستي نيست؛ اما جزو اخالقيات  تر است؛حدود غير دوستي وسيع

رسد كه اين رويكرد يك  چنين، به نظر ميهم. )44ص ،1372(مطهري،  است؛ مانند تن به ذلت ندادن
بيني افراطي به انسان و عواطف او دارد و با يكسره پاك دانستن آن، تمام اعمال انسان را به خوش
 داري  خويشتن اهميت ،نيزو  واهاي نفسانيسپارد و طبيعي است كه ديگر سخني از ه مي عواطفدست 
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 ود. ش ميتقويت اراده مطرح ن و
 ؛ودش ميقي براي تربيت مهم تلقي در اين رويكرد، وجود جو اخالقي و غمخوارانه و الگوهاي اخال

ه مورد زيرا فرد زماني قادر به ابراز غمخواري به ديگران است كه خود در كودكي يا در گذشت
 معلم ياد بگيرد.از  غمخواري كردن را عمالًنيز  و بعداً) 2002نادينگز، ( غمخواري قرار گرفته باشد

گيري عادات و ملكات فاضله اين ديدگاه، شكلقي، بايد گفت در لفه ملكات اخالؤاز نظر توجه به م
لذا  ؛مندانه خودتر متوجه نياز فرد متقابل است، تا رفتار فضيلتزيرا فرد غمخوار بيش د نظر نيست؛م

 ورزي است. تمرين عملي هم هست، تمرين عاطفه اگر
اين روست  چنين، اگر محيط اجتماعي مناسب و جو اخالقي از نوع غمخوارانه اهميت دارد، ازهم

 بگيرد.ورزي ديگران، الگو هاي عاطفي مناسب را كسب كند و از عاطفهكه متربي تجربه
بهره است. اين از پشتوانه ديني بي ،نظريه قبل، سكوالر بوده مانندلفه ايمان نيز اين ديدگاه ؤاز نظر م

عواطف متعالي آن قدر در  هد. اصوالًد ميدر حالي است كه ايمان، عواطف و احساسات انسان را جهت 
ديدگاه عالمه طباطبايي مهم است كه ايشان باالترين مرتبه اخالق را اخالق مبتني بر حب عبودي و 

برخاسته از معرفت عقالني  اما چنين عشقي قطعاً ؛)542ـ541ص ،1، ج1374طباطبايي، ( اندد ميعشق به خدا 
اي از آتش هم، شعله هاآنو همدلي با  هاناو شناخت كمال و جمال خداوند است و محبت  به انس

 .اشدب ميعشق به خداوند 
 
 رويكرد تربيت منشـ 3ـ3

ويت خودانضباطي و ند. تقك ميالگوي ليكونا سه جنبه شناختي، عاطفي و عملي را تلفيق 
 ،عمال اخالقي و ايجاد عادات نيكآموزي، تمرين امهارتخودكنترلي يك راهبرد اساسي است و 

وار (نه پيروي ماشين گيري مستقلالبته رشد توانايي داوري و تصميم د.نوش ميمحسوب  يل مهمواص
آموز بايد به بصيرت اخالقي برسد؛ يعني عالوه بر دانش .از قوانين كلي اخالقي) نيز اهميت دارد

در ها، ياد بگيرد كه نظرات غير اصولي عامالن اخالقي را نپذيرد و اجتماعي شدن و تبعيت  از ارزش
  ).34ص ،1385غفاري، ( عمال ناعادالنه نيز مشاركت نكندا

علم و اطرافيان ايجاد جو اخالقي در مدرسه، مشاركت همگاني در تربيت اخالقي و نقش الگويي م 
شش معيار مورد نظر، به منش از رسد رويكرد تربيت. بدين ترتيب، به نظر مينيز اهميت زيادي دارد

 جه دارد. در اين رويكرد، هدف از تربيتلفه اساسي است) توكه البته مؤ غير از ايمان( پنج عامل
و رضاي  سعادت زندگي دنيوي استآميز و خالصه، اخالقي، تربيت شهروند خوب، زندگي مسالمت

در حالي كه طبق . باشدنمي، نيت انجام كارها مهم و اساساً نيستخداوند يا سعادت اخروي مطرح 
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واند انگيزش ت مياست كه و نيت الهي در لحظه سخت عمل، تنها اعتقاد به توحيد و معاد  ،نظر عالمه
 . دكنورزي را تضمين و اخالق سازدها فراهم كافي را براي مقاومت در برابر وسوسه

) مانند صداقت، امانت و عدالت(هاي اصليدر اين رويكرد، يك مجموعه ارزشاز طرف ديگر، 
وند و در واقع ش ميو ادارات رسمي و با توافق گروه تعيين  ها ناتوسط سازم وجود دارد كه معموالً

عه مجمو و البته يك نه به عنوان اصول فراگير عقالني)( از نظر آماري) هستند( هاي اكثريتارزش
هاي اجتماعي امرنگي با الزدر حد هم اخالق را صرفاً ،تا فرد ،هاي شخصي هم وجود دارندارزش
ود؛ ش ميهاي اخالقي ديني در اين چند مورد خالصه نارزش در حالي كه .)19ص ،1385، غفاري( نپندارد

داري، وفاي به عهد، تواضع، ايثار، اخالص هاي ديگري از قبيل امانت بلكه دامنه وسيعي دارد و ارزش
 توجه است.بي هاآنود كه اين رويكرد نسبت به ش ميرا نيز شامل 

 
 گيري بحث و نتيجه

 معرفت، عواطف، شناختي، غمخواري و منش بر اساس شش معيار ـ بررسي رويكردهاي رشدي
بر جنبه  هاآنكه هر يك از  دهدمينشان  محيط اجتماعي شايستهايمان و ملكات،  تمرين عملي،

نقش محوري  ،استدالل برايشناختي ـ  رويكرد رشدي اند.كرده تأكيدخاصي از تربيت اخالقي توجه و 
از نقش  د،كن تر شناختي و قوه داوري را پيشنهاد ميبراي تضمين عمل، رشد هر چه بيش است وقائل 

هاي عقلي خود پيروي چگونه ما از داوري ند كه چرا وك مياحساسات و عواطف غفلت ورزيده، تبيين ن
و به دليل را در آن، جايگاهي نيست عنصر ايمان و تقوا ، و دارداين رويكرد، ديدگاهي سكوالر  نيم.ك مي

. جامعه دهدنميآموزش  متربياناصول معيني به هاي اخالقي قطعي و معين، عدم اعتقاد به وجود ارزش
در تعيين قوانين اخالقي ساالري  دممرآن بر  تأكيدورزي ندارد و خاصي در زمينه اخالق عادل نيز، مالك

قوانين ديني و  ،. اين در حالي است كه از نظر عالمه، تنها و تنهااستاجراي درست آن و نظارت بر 
سازد.  وحياني قادر است نظم، آرامش و اخالق را به معناي واقعي و به صورت پايدار در جامعه برقرار

واند كليه ابعاد تربيت اخالقي را تحت پوشش قرار دهد و اخالقي بودن را ت ميبنابراين، اين رويكرد ن
 تضمين كند.

لفه عاطفي تغيير داد و بعد ؤلفه شناختي به مؤمحوريت تربيت اخالقي را از م ،رويكرد غمخواري
عواطف، بخش مهمي از در ديدگاه عالمه طباطبايي نيز د. كرمعرفتي اخالق را كم اهميت تلقي 

و  )620ص ،1، ج1374طباطبايي، ( ودش ميميان عواطف وهمي و عقلي تمايز قائل  وياما  ؛اخالق است
ثير قرار وات، اراده و عمل انسان را تحت تأشهست كه در غياب عقل و ايمان، حب دنيا و معتقد ا

 چه را كه واقعاًاست كه عواطف عقالني خواهد بود و انسان آن هد و تنها در سايه عقل و ايماند مي
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 يرد،گ ميپس عنصر عاطفه در كنار عناصر معرفتي و ايمان مورد توجه قرار  دارد.ميخير است، دوست 
تنهايي. به عبارت ديگر، همدلي و غمخواري و محبت به مردم بايد منبعث از حب عبودي باشد، نه به

هاي وحي از هدايت است ونيز سكوالر  رويكرد غمخواري ي كهدر حالپايدار باشد؛  به خطا نرود وتا 
در نهد. در اختيار نميبراي ارزش داوري نيز هاي مناسبي مالك اين رويكرد به عالوه،اي ندارد. بهره

اشد. به ب مياما تشخيص حسن و قبح بر عهده عقل  ،همدلي محرك و انگيزه عمل هستحالي كه 
هاي متفاوت، عواطف به فعل حال، اين ديدگاه نتوانسته است تبيين كند كه چگونه در ميان گزينه هر

در مباني فلسفي و نظري  ايهاي عمدهرسد كاستيند. در مجموع، به نظر ميك ميخاصي تعلق پيدا 
 اين رويكرد وجود دارد. 

غلبه منش، به عنوان يك رويكرد تلفيقي تا حد زيادي بر نقاط ضعف دو رويكرد قبلي رويكرد تربيت
اما به دليل منفك بودن از دين و فقدان هدف غايي مطلوب، گرفتار نقاط ضعف قابل توجهي شد.  كرد؛

كه ملكات بسيار  وند. در ديدگاه عالمه نيز، با اينش ميدر اين رويكرد، عادات و ملكات بسيار مهم تلقي 
هد؛ اصول د ميار نالشعاع قراهميت مباني معرفتي مستحكم و عقالني را تحت ،مهم هستند، اما اين امر

گيري و عمل نمايد و در اثر اخالقي معين و قطعي وجود دارد كه متربي بايد بر اساس آن تصميم
اي شخصيت اخالقي خود را شكل دهد. به تعبير ديگر، در ديدگاه مداومت بر چنين اعمال آگاهانه

تقوا هم بر محور ايمان و  و ملكه )212ص ،11، ج1374طباطبايي، ( عالمه، جامع ملكات اخالقي، تقواست
 ود. ش ميها در رويكرد منش با اجماع تعيين يرد؛ در حالي كه ارزشگ ميالهي شكل  پيروي از قوانين

 ،هاي مادي بودهبيني انسان، مادي باشد، حب و بغض او هم معطوف به انگيزهجهان وقتيچنين، هم
زندگي دنيوي خواهد بود. در اين صورت، هواي ورزي او نيز، مدح و ذم ديگران و اصالح انگيزه اخالق

هاي كه اين انگيزهخواهد بود تر از آن گري و عالقه به تمتعات و لذايذ مادي قوينفس، طبع استخدام
. حتي اگر گفته شود در تربيت منش، عادات اخالقي كنددنيايي بتواند به طور كامل و پايدار آن را كنترل 

ابند كه او چه انگيزه كافي داشته باشد و چه نداشته باشد، به اخالقيات يچنان در متربي استحكام مي
وار بدون اتكا بر مبادي معرفتي و د، در اين صورت، اعتبار و ارزش عادات اخالقي ماشينكرعمل خواهد 

نند و ك ميوار را رد دهي عادات ماشينحاميان اين ديدگاه، شكل رود.ميال ؤانگيزشي مناسب زير س
بيني محدود مادي اين است كه انساني با جهان الؤسسازند. اما نوعي بصيرت اخالقي را مطرح ميلزوم 

 واندت ميچگونه  ـ ناپذير جزا و پاداش اخرويبدون اعتنا به نظارت دائمي و دقيق خداوند و نظام خلل ـ
ترين ضمانت اجرايي در شرايط معاد مهمجا كه  به هر حال، از آن؟! بيني داشته باشدبصيرت و آخر

اين رويكرد حتي اگر بتواند منش اخالقي در متربي به وجود آورد، چون ورزي است، اخالقبحراني 
كمك كند؛  افرادواند به اصالح زندگي دنيايي ت مياعمال انسان از نيت درستي برخوردار نيست، حداكثر 
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هدف هم به ميزان چشمگيري دست يابد و سعادت واند به همين ت ميكه البته در غياب ايمان به خدا، ن
بند به هنجارهاي اجتماعي تربيت واند شهروند خوب و پايت مي، چنين تربيتي نهايتاً .پيدا كنداخروي 

 واند رابطهت ميكند، نه انسان متخلق به اخالق نيكوي الهي و مكارم اخالق. از سوي ديگر، حداكثر 
  با يكديگر را تبيين كند و از نحوه رابطه فرد با آفريدگار خود غافل است. هاناانس

 است. قابل مشاهده 1در جدول شمارهمورد سه رويكرد  در ي پژوهش حاضرهاخالصه يافته
 

 رويكرد تربيت اخالقي سهـ مقايسه 1جدول 

 
 

ديني عام و  مسلك حكما، مكتب :بندي عالمه از مكاتب اخالقي به سه مكتببا توجه به تقسيم
مكتب اخالقي وان رويكرد منش را مصداقي از ت مي ،)542ص ،1، ج1374طباطبايي، ( مكتب ديني خاص

ورزي واند حداقل سطح اخالقت مي؛ رويكردي كه از حداقل حقانيت برخوردار است و كردحكما قلمداد 
 .كندمين را تأ

دهي زندگي وانند در تنظيم و سامانت ميالذكر فوقكه هر يك از رويكردهاي  با ايندر مجموع، 
آدمي راه ندارند و  به همه زواياي وجوداما هيچ يك  فردي و اجتماعي انسان نقش داشته باشند،

ق ديني، هاي اساسي با اخالوانند اخالقي سكوالر را كه به  اعتقاد عالمه، عالوه بر تفاوتت ميحداكثر 
هايي است كه بشر معاصر بيش از . شاهد اين ادعا، نابسامانيسازندفراهم ضمانت اجرايي هم ندارد، 

هاي تربيت هر زمان ديگري با آن روبروست. اين امر ضرورت طراحي روشمند و اجراي برنامه
مورد  )گيري از تجربيات ديگر كشورهاهمراه با بهرهالبته ( اخالقي مبتني بر تعاليم وحياني اسالم را

 هد.د ميقرار  تأكيد
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 ةالعالم ملنهج خالقيه، وفقادراسة نقدية لثالثة مناهج األكرث شيوعا يف الرتبیه األ 
 الطباطبايئ

  
 فاطمه وجدانی

 نائيني محسن ایامنی
 قمرصي علیرضا صادق زاده

 امللخص
تزدهر العملية و  العلمية و همواهب قو تتألإلنسان لالرتبية األخالقية هو جزء مهم من الربنامج التعلیمی 

ستخدام إل  و األخالقية يف جميع أنحاء العامل؛ هناك أساليب مختلفة للرتبية و خرويةنيوية و األ دال هحيات
 قدو املؤسسات الدينية.  املعايري الفكرية وو التجارب ذه أن يتم تقييم ه :أوالتجارب الدول األخرى، يجب 

لعالمة ملنهج ايف العامل وفقا  ةاألخالقي ةمناهج األكرث شيوعا يف الرتبیللهذا البحث ملراجعة نقدية  أنجز
 .ةو سلبیات ةلفهم ایجابیات ذلك طباطبايئ و

و األسئلة املطروحة فی هذه الدراسة عبارة عن: ما هي مقومات مرشوع التعلیم األخالقي املؤثر الذي 
 املعريف، و اتجاه املواساة، و ـ التنموياإلتجاه  یؤدي إلی بروز الترصفات و السلوك األخالقی؟، و هل یعمّ 

 ة لدی آیة هللا الطباطبایي؟همملالنقاط او القائم علی الرتبیة اإلتجاه 
االتجاهات الثالثة املذكورة أوال ثم  قام بتبينيإن املنهج الدرايس يف هذه املقالة التحلیيل املقارن النقدي ؛ 

عرَِضها للنقد علی أساس مقومات الرتبیة األخالقیة املؤثرة من وجهة نظر العالمة ( املعرفة، و العواطف، و 
   ثانيا. امن و التقوی و املجتمع الصالح)حاالت و امللكات األخالقیة، و اإلیالعمل األخالقي، و ال

تشیر النتائج أن أیا من االتجاهات الثالثة إمنا تركز علی جانب خاص من جوانب الرتبیة األخالقیة و و 
الجذریة مع  بالنتیجة الیؤدي إال إلی بروز األخالق العلامنية و یعتقد فيه العالمة أنه فضال عن اختالفاته

 األخالق الدینية فإنه الیتصف بضامن التنفيذ.
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