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  11- 23: 1392 بهار، 18، دوره جدید، شماره مو یک بیستپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال 

  ماهیت تربیت اخالقی از نظر فردي یا جمعی بودن 
  )ره(از دیدگاه عالمه طباطبایی

  * فاطمه وجدانی
  ** محسن ایمانی
  *** رضا اکبریان

 **** علیرضا صادق زاده قمصري
  7/8/92: پذیرش نهایی     19/6/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

هدف مقاله این است که ابتدا ماهیت تربیت اخالقی را از دیدگاه فردي یا جمعی بودن 
این پژوهش از نوع بنیادي ـ . مشخص سازد و سپس داللتهاي تربیتی و اجتماعی آن را بیان کند

داد که تربیت اخالقی در دیدگاه  یافته ها نشان .توصیفی ـ تحلیلی است کاربردي، و روش آن،
عالمه ماهیتی جمعی دارد و صرفا قائم به اصالح فرد نیست؛ بلکه الزم است بخشی از برنامه 

لذا در این مقاله  ؛جامع تربیت اخالقی به ساماندهی وضعیت اخالقی جامعه اختصاص یابد
سه و کل جامعه ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل جامعه تربیتی، راهبردهایی در دو سطح مدر

  .براي اثر بخشی بیشتر برنامه تربیت اخالقی پیشنهاد شده است
تربیت اخالقی در جامعه، ماهیت جامعه و اخالق، نظر تربیتی عالمه طباطبایی،  :هاواژه کلید

   .جامعه تربیتی و دینی
  
  
  
  
  
  
 

  
 f.vodgdani@modares.ac.irدانشگاه تربیت مدرس     ـ دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت* 

 eimanim@modares.ac.ir                       استادیار دانشگاه تربیت مدرس  : نویسنده مسئول** 

  dr.r.akbarian@gmail.com                                ستاد دانشگاه تربیت مدرس            ا*** 

  ali_sadeq@modares.ac.ir                                      استادیار دانشگاه تربیت مدرس **** 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:f.vodgdani@modares.ac.ir
mailto:eimanim@modares.ac.ir
mailto:dr.r.akbarian@gmail.com
mailto:ali_sadeq@modares.ac.ir
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1392 بهار، 18، دوره جدید، شماره21سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  12

  مقدمه
 ریشـه  هـم چنـین،   و اجتمـاعی  روانـی  آسـیبهاي  از پیشگیري شاهراه اخالقی اخالق و تربیت

دلیـل،   همـین  بـه  .است جوامع ناهنجاریهاي و مفاسد با مبارزه وسیله و اجتماعی اصالحات تمامی
در  طـول تـاریخ مـورد     ارتقاي اخالقمندي در جامعه از جمله آرمانهاي بزرگ و دیرپاي بشـري، و 

دوران معاصـر اهمیتـی مضـاعف     این امر بویژه در. توجه مکاتب گوناگون بشري و الهی بوده است
می یابد؛ چرا که گسترش فناوریهاي علمی و غرق شدن انسان در امور مادي و احساس بی نیازي او 

 وضـعیت  ایـن . از اخالق، زمینه را براي افزایش کجرویها و ناهنجاریهاي اخالقی افزایش می دهـد 

 نگرانـی  اسـت،  فرهنگـی برخـوردار  و تمدن اصـیل   دینی قدرتمند مبانی از که ما کشور در بویژه

  . کندمضاعفی را ایجاد می
مسئله این است که در دهه هاي اخیر با وجود تالشهاي فراوان نظامهاي تربیتی در سراسر جهان 
و توسعۀ مباحث اخالقی، انحرافات اخالقی گوناگونی بویژه بین نوجوانان و جوانان رو بـه افـزایش   

ژه پس از انقالب اسالمی به تربیـت اخالقـی اهمیـت زیـادي داده     در کشور ما نیز اگر چه بوی. است
شده و تالشهاي فراوان در ترویج ارزشهاي اخالقی صورت گرفته است، اهداف مورد نظـر محقـق   

رو هسـتیم  رفتار نسل جوان ما نشان می دهد که با اشکاالت فراوان در ایـن زمینـه روبـه   . نشده است
ه را باید در ناکارامدي برنامه هاي تربیتی و به عبارت دقیقتر در ریشه هاي این مسئل). 1382حسنی، (

  .نگاه ناقص به مقوله اخالق و تربیت اخالقی جستجو کرد
یکی از مسائل مهم در زمینه تربیت اخالقی، توجه به تعامل عوامل بیرونی و درونی در اخالق و 

مـورد آن   دیدگاه هاي مختلفی در رفتار انسان است؛ این مطلب، بحث دامنه داري است و از دیرباز
پاداشـها و  (د را یکسره تابع عوامـل محیطـی   ررفتارگرایانی هم چون اسکینر رفتار ف. ابراز شده است

آنها از نقش افکار، عواطف و ارزشهاي فردي غافل شدند . تلقی می کردند) پیامدهاي ناگوار رفتار
ر نقطه  مقابـل، شـناخت گرایـانی هـم چـون      د. )1(و تا  حـذف مـفهوم انسان خود مختار پیش رفتند

پیاژه و کولبرگ رفتار انسان را واکنش بیرونی ساختهاي ذهنی او دانستند و از تأثیرات محیط غافل 
بعدها این نوع نگرشهاي تک بعدي اصالح و تعدیل شد؛ به عنوان نمونه، بندورا در پـی نقـد   . شدند

، )جهی به تأثیر عوامل اجتماعی در رفتـار اخالقـی  دلیل بی تو به(رویکرد شناختی پیاژه و کولبرگ 
نظریه شناختی اجتماعی را عرضه و بیان کرد که استدالل اخالقـی تنهـا در ارتبـاط بـا سـایر عوامـل       
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روانی ـ اجتماعی می تواند رفتـار و سـلوك اخالقـی را اداره کنـد؛ گـاه در برخـی موقعیتهـا، حتـی          
. مدهاي پیش بینی شده اجتماعی یا قانونی تنظیم مـی کننـد  اصولی ترین افراد هم رفتار خود را با پیا

در واقع، مردم رفتارهایشان را طوري مدیریت می کنند که با آن چیزي متناسب باشد که موقعیت از 
پس تأثیرات اجتماعی است که حمایت جمعی را بـراي پیـروي از   . خواهد و مصلحت استآنها می

بنـدورا،  (سـازد  الیـت سـامانه اخالقـی فـرد را آسـان مـی      استانداردهاي شخصی فراهم می کنـد و فع 
اش در کولبرگ، حامی جدي دیدگاه رشـد شـناختی، چنـد سـال بعـد از بیـان نظریـه       ؛ حتی )1991

د که کرو اذعان  ،را مطرح 1جامعه عادل فکرتکمیل نظریه قبلی خود و یا به عنوان نظریه اي جدید، 
استداللهاي اخالقی خود را در موقعیـت هـاي عملـی بـه      براي اینکه دانش آموزان در نهایت بتوانند

قـرار بگیرنـد تـا حساسـیت و مسـئولیت      ) مدرسـه ( کار گیرند، الزم است در جو عادالنـه اجتمـاعی  
پـاور و  ( توسعه یابـد  آنانپذیري اجتماعی آنها تقویت شود و توان داوري و تصمیم گیري اخالقی 

  ). 2008، 2هیگینز
آدمی و اراده او به عنوان آخرین حلقه از علـت تـام عمـل، عنصـري      در دیدگاه اسالم، عاملیت

انسـان موجـودي اجتمـاعی، و از تـوان الگوپـذیري بسـیاري        اساسی تلقی مـی شـود؛ بـا ایـن حـال،     
فیلسوفان مسلمان متقـدم، دیـدگاه هـاي ارزشـمندي را در زمینـه اخـالق و تربیـت        . برخوردار است

اط قوت این رویکردها توجه به مبحث نفس، توجه بـه روش  اند که از جمله نقاخالقی عرضه کرده
هـاي دیـن اسـالم اسـت؛ بـا      و توجه به آمـوزه ) هایابی آنتأمل در حاالت باطنی و ریشه(درون بینی 

وجود این، نقاط ضعفی هم در آنها مشاهده می شود که از آن جمله می توان به انحصار اخـالق در  
و ) 1379همت بناري، (ثیر عوامل اجتماعی بر اخالق فردي سیر و سلوك فردي و کم توجهی به تأ

این نگرش کـم و بـیش در میـان فیلسـوفان و متفکـران      . یا حداقل، فرعی تلقی کردن آن اشاره کرد
  . ادامه یافت

به نظر می رسد بخشی از کاستیهاي برنامه هاي تربیت اخالقی، ناشـی از کـم تـوجهی بـه نقـش      
فیلسوف گرانقـدر و مفسـر بـزرگ قـرآن     ) ره(عالمه طباطبایی. باشد جامعه در اخالقمند شدن افراد

اند و در خالل بحثهاي گونـاگون خـود، اشـاره هـاي     کریم، توجه وافري به بحثهاي اجتماعی کرده
، تعامالت و تـأثیرات متقابـل   )از لحاظ اعتباري یا حقیقی بودن( دقیق و بدیعی درباره ماهیت جامعه

 
1 - Just Community Approach 
2 - Power & Higgins 
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سالم و نقش روابط اجتماعی صحیح در رشـد و اعـتالي فـرد و جامعـه      فرد و جامعه، اهمیت جامعه
اند؛ لذا جا دارد که براي مطالعه ماهیت اخالق از دیدگاه فردي یا جمعی بـودن و بررسـی   بیان کرده

رابطه اخالق، جامعه و تربیت، دیدگاه هاي ایشان را با نگاهی جامع و مسئله محـور مـورد مطالعـه و    
  . بررسی قرار دهیم

  
  مطالعه یروش شناس

 دگاهیـ از د یاخالقـ  تیـ ترب ایـ آ: اسـت کـه   یسؤال اساس نیبه ا ییپاسخگو یپژوهش در پ نیا
 یاخالقـ  تیترب يبرنامه ها يبحث برا نیا ياست؟ سپس داللتها یجمع ایو  يفرد ،ییعالمه طباطبا

  .مطرح خواهد شد
در روش . اسـت   یلـ یـ تحل  یفیو  روش مطالعـه، توصـ   ،يـ کـاربرد   يادیـ پژوهش از نوع بن نیا
سـامان   يبـه گونـه ا   دآییاسناد، مدارك و کتابها به دست م یبررس قیکه از طر یاطالعات ،یلیتحل

 يبــرا). 1376ســرمد و همکــاران، (پاســخ داد  یپژوهشــ يشــود کــه بتــوان بــه پرســش هــایداده مـ 
  ازیـ مـورد ن  يهاداده ،یاخالق تیترب تیماه ینیو تب نییتع یعنیپژوهش،  یاصل سؤالبه  ییپاسخگو

     يجمـع آور  ییعالمـه طباطبـا   ینـ یـ د  یفلسـف  فـات یاز آثـار و تأل  يریـ و با بهره گ يبه روش اسناد
 یاخالقـ  تیـ ترب يبرا يبحث نظر نیا يسپس داللتها رد؛گییقرار م یلیتحل یشود و مورد بررسیم

  .گردد یم انیکارامد ب
  

  یجمع ای يفرد ،ییعالمه طباطبا دگاهیاز د یاخالق تیترب تیماه یبررس
براي پاسخدهی به این سؤال، الزم است موضوع در چنـد محـور، مـورد بحـث و بررسـی قـرار       

  .گیرد و سپس نتیجه گیري الزم به عمل آید
    الف ـ طبیعت اجتماعی انسان

. نـد عالمه طباطبایی انسان را مدنی بالطبع، و بناي زندگی بشر را بر اساس اجتماع تعاونی مـی دا 
البته مدنی بالطبع بودن انسان در دیدگاه عالمه معناي بخصوصی دارد؛ زیرا ایشان انسـان را بـه طبـع    

به اعتقاد عالمه، طبع اولیه انسان بهره کشی و استخدام دیگران اسـت و ایـن   . ثانوي، مدنی می دانند
دون همکاري با دیگـران  طبع، او را به اختالف و فساد می کشاند؛ اما از آنجا که جمیع نیازهاي او ب

و در انزوا  براورده نمی شود، همان طبیعت و فطرت و عقل عملی او را هدایت مـی کنـد بـه اینکـه     
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و بـراي  ( خـود  پس انسان در مسـیر کمـالى  . تشکیل دهد اختالف را برطرف سازد و اجتماع تعاونى
 197: 2، ج1374طباطبـایی،  ( به طبع ثانوى، ناچار از حیات اجتماعى و تعاونى است) رفع نیازهایش

او موجودي است که باید اجتماعی زندگی کند و ایـن مطلـب را اوال،   ). 388: 10؛ همان، ج 196و 
ثانیا تا جایی که تاریخ نشان داده، هـر جـا بشـر بـوده، اجتمـاعی      . ها درك می کندفطرت تمام انسان

ایـن مطلـب   ) ترین بشر بوده استکه نشاندهنده زندگی قدیمی(کرده و آثار باستانی هم  زندگی می
شـودکه تشـکیل اجتمـاع تحمیلـی     ؛ زیرا مشخص مـی )144: 4، ج1374طباطبایی، (کند  را ثابت می

البته قرآن کـریم هـم   ). 189:  2، ج 1374طباطبایی، (نیست؛ بلکه به مقتضاي فطرت بشر بوده است 
  .)2(با بهترین بیان در آیات بسیاري از این حقیقت خبر داده است

  ب ـ وجود حقیقی و شخصیت واحد جامعه
عالمـه طباطبـایی   . گفته شد که انسان بنا بر ضرورت عقلی، زندگی اجتماعی در پیش می گیرد

خـالف برخـی از فیلسـوفان کـه جامعـه را ترکیـب اعتبـاري        بـر  . دیدگاه  خاصی درباره جامعه دارد
: فرمایدایشان می. داندواحد میمحض می دانند، عالمه جامعه را داراي وجودي حقیقی و شخصیتی 
ناخواه به وجود و کینونتی دیگر بین فرد و جامعه رابطه حقیقی وجود دارد و این رابطه حقیقی خواه

شود و در نتیجه غیر از وجود تک تک افراد، وجـود دیگـري بـه نـام      منجر می) کینونتی در مجتمع(
افـراد دارنـد، خـواص و آثـاري دیگـر و      شود و غیر از آثار و خواصی که تک تک  مجتمع پیدا می

اي کـه فـرد   دهد؛ بـه گونـه  شود که افراد را تحت الشعاع قرار می قویتري به نام آثار اجتماع پیدا می
    تواند در مقابل آن بایستد؛ مثال انقالبات و مبـارزات اجتمـاعی، بیشـتر افـراد را بـه سـمت خـود       نمی
فراد شجاع ممکن است قدرت تصمیم گیري خود را از کشاند و با خود همراه می سازد و حتی امی

دهد که جامعه افزون بر وجود افراد از این گونه آثار و خواص امور اجتماعی نشان می. دست بدهند
ایشـان  شـواهدي قرآنـی    ). 152-154:  4،  ج1374طباطبایی، (نوعی وجود مستقل برخوردار است 

می کنند که جامعه را داراي سرنوشـت مشـترك، نامـه    براي این مطلب می آورند و به آیاتی اشاره 
اگـر جامعـه اصـال وجـود حقیقـی نداشـت و       . )3(عمل مشترك و شعور و طاعت و عصیان می دانـد 

اعتباري محض بود، این تعابیر براي آن لغو و عبث بود؛ بنابراین، خداوند براي جامعه نـوعی حیـات   
  . واقعیتی است که قرآن از آن پرده برداشته استمی پذیرد و این نه از باب تشبیه و نظیر، بلکه 

اي مرکـب از اعضـا و    از سوي دیگر، عالمه جامعه را به بدن انسان تشـبیه مـی نمایـد؛ مجموعـه    
این وحـدت حقیقـی   . قوایی چند که همه دست به دست هم داده و وحدتی حقیقی تشکیل داده اند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1392 بهار، 18، دوره جدید، شماره21سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  16

قالل مجموع، استقالل خود را از دسـت  شود که تک تک آن اعضا و آن قوا در تحت است باعث می
، ج  1374طباطبایی، ( بدهند و در مجموع مستهلک شوند؛ پس جامعه داراي شخصیتی واحد است 

  ).166و 167: 4
  ج ـ هویت جمعی انسان

اگر افراد جامعه مانند اعضـاي بـدن بـا همـدیگر همـاهنگی و  وحـدت حقیقـی داشـته باشـند و          
به عنوان عنصري مسـتقل، بلکـه وابسـته و مـرتبط بـه دیگـران و جـزء        اجتماعی فکر کنند، انسان نه 

منافع فرد جزئی از منافع اجتماع و خیر اجتماع، خیر او و شـر اجتمـاع، شـر    .  جداناپذیر جامعه است
در این صورت، اگر جامعه صالح و با تقوا شد، او نیز صالح و با تقوا می شود و اگـر جامعـه   . اوست

بنا بر توضـیح اسـتاد مطهـري،    ). 166و167:  4، ج 1374طباطبایی، (گردد  د میفاسد شد، او نیز فاس
فطـري کـه مولـود حرکـت      "مـن "یـک  : زندگی می کنـد  "من"انسان با دو حیات، دو روح و  دو 

مـن جمعـی در مـن    . جمعی که مولـود زنـدگی اجتمـاعی اسـت     "من"جوهري طبیعی است و یک 
ل نسـبی فـرد حفـظ مـی گـردد؛ زیـرا حیـات فـردي و         فردي حلول می کند در عین حال که استقال

). 36: 1372مطهـري،  (فطریات و مکتسبات فرد از طبیعت، بکلی در حیات جمعـی حـل نمـی شـود     
خالصه اینکه گرچه تعیین کننده نهایی عمل انسان، اراده اوست، اراده او بشـدت تحـت تـأثیر اراده    

  .جمعی قرار دارد
ه بر فرد به معناي سـلب اراده از او نیسـت؛ زیـرا عالمـه در     باید توجه کرد که تأثیرگذاري جامع
انـد،   کند که اگر چه در میان اجتماعات فاسد زندگی کـرده جاي دیگري به افراد صالحی اشاره می

دلهایشان با آنان نبوده و افکارشان به رنگ افکار فاسـد آنـان در نیامـده و خالصـه فسـاد و بیمـاري       
طباطبـایی،  ( )4(ست و البته این گونه افراد را انگشـت شـمار مـی دانـد    جامعه در آنان سرایت نکرده ا

فـرد غالبـا   ) اراده( جامعه بـر ) اراده(تاثیر : ایشان در جاي دیگري نیز می فرمایند). 167:  4، ج 1374
کند؛ هر چند در وضعیت ناهمسویی جامعه با فرد، حرکـت   رسد و از آن تجاوز نمی تا حد اقتضا می
در مجموع می توان گفت ). 265: 13، ج 1374طباطبایی، (سیار دشوار خواهد بود برخالف جامعه ب

به دلیل نیرومندتر بودن قوا و خواص اجتماعی نسبت به قوا و خواص فردي، غالـب افـراد کـه اراده    
فردي ضعیفی دارند بشدت تحت تأثیر جو جامعه قرار می گیرند و تنهـا تعـداد بسـیار کمـی کـه از      

تأثیرگذاري اجتناب ناپـذیر  . ردارند در برابر جریان عادي جامعه مقاومت می ورزنداراده قوي برخو
جامعه بر فرد از یک سو ـ اگر حرکت کلی جامعه به سوي باطل باشد ـ  نیروي بازدارنـده و نـاتوان     
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اي در مقابل تالش کارگزاران تربیت اخالقی خواهد بود و بالعکس، اگر حرکت کلی جامعه کننده
سـازي و  اي براي آسـان اب و هماهنگ با اهداف تربیت اخالقی باشد، ظرفیت فوق العادهرو به صو

  .اثر بخشی اقدامات تربیتی خواهد بود
  د ـ چگونگی و ابعاد تأثیرات جامعه بر فرد

بخشی از تـأثیرات جامعـه   . اکنون باید دید جامعه به چه صورتی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد
به فرمـایش عالمـه متـداول شـدن     . همانندسازي و الگوپذیري فرد از اطرافیان مربوط استبر فرد به 

کند و باعث تشکیل عـادات رفتـاري و   عملی خاص در جامعه، آدمی را به موافقت خود دعوت می
مورد آن عمل می شود به گونه اي که انسان از مخالفـت آن وحشـت، و    صورتهاي ذهنی جدید در

کنـد و قهـرا اعمـالش بـا اوضـاع و       م چون شناي بر خالف جریان آب تصور میمخالفت با آن را ه
؛ در ایـن  )265:  13، ج 1374طباطبـایی،  (گـردد   احوال محیط و جو زندگی اجتماعیش تطبیـق مـی  

توانند خوبی و بدي آن را به آسانی بررسـی،   صورت، وقتی مردم بر عملی عادت کردند، دیگر نمی
البتـه تـأثیر الگـو بـه     . د و به اصطالح عادت طبیعت دوم انسان می شـود و به آسانی آن را ترك کنن
اگر انسان شاهد مردمانی در جامعه باشد که به حق عمل می کننـد، او  . تأثیرات منفی محدود نیست

زند؛ زیرا خوبی عمـل بـه حـق و امکـان       هم بدون واهمه و بدون درنگ به انجام دادن آن دست می
دهنـد   م می بیند تا چه رسد به اینکه ببیند همه افراد جامعـه آن را انجـام مـی   انجام دادن آن را به چش

و البتـه مخالطـه بـا    ) 117:   6، ج 1374طباطبـایی،  (که در این صورت، بیشتر به آن تشویق می شود 
، 1374طباطبـایی،  (اهل معصیت نیز، انسان را با گناه مأنوس، و احتمال رفتار زشت را بیشتر می کند 

؛ به همین دلیل به اعتقاد عالمه، کسب تقوا براي تربیت اخالقی انسان کافی نیست، بلکه )202 :  7ج 
. عالوه بر آن، انسان باید در جمع افراد صالح قرار گیرد و از مخالطه با اهـل معصـیت دوري جویـد   

درسـت   روانشناسان بویژه حامیان نظریه شناختی ـ اجتماعی، نقش الگو را در یادگیري و رفتار هـاي  
نشـان دادنـد کـه الگـو نـه تنهـا مـی توانـد          1966بندورا و همکارانش در سـال  . بسیار مهم می دانند

پاسخهاي جدید را آموزش دهد، بلکه می توانـد احتمـال رخ دادن رفتارهـاي آموختـه شـده را نیـز       
بدانـد کـه   تغییر دهد و این یادگیري به دریافت پاداش نیاز ندارد؛ به عبارت دیگر، مشاهده گر، چه 

اي از پاداشی براي تقلید صحیح دریافت خواهد کرد و چه نداند بـه یـک میـزان یـادگیري مشـاهده     
  ). 380: 1389به نقل از گروزك، (خود نشان می دهد 

       عالوه بر نقش الگویی اطرافیـان در زمینـه اخـالق، کـه بیشـتر، تـأثیرات غیـر مسـتقیم بـه جـاي           
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بـه اخـالق از طریـق نظـارت مسـتقیم و همگـانی اجتمـاعی نقـش         گذارد، جامعه زنده و حساس می
نظارت اجتماعی همگانی که در اسالم به . بسزایی در تحریک و زنده نگهداشتن اخالق ایفا می کند

، ج 1374طباطبـایی،  (عنوان امر به معروف و نهی از منکر  بر عموم مردم با ایمان واجب شده است 
ترغیـب فـرد و سـوق دادن او بـه سـمت عمـل درسـت و پرهیـز از         ، می تواند مسـتقیما در  )154:  4

ارتکاب رفتار زشت ایفاي نقش کند؛ بالعکس، زمانی که بی اعتنایی در جامعه همه گیر شـد، فسـاد   
در احادیث، افرادي که امـر بـه معـروف و    . و انحراف با سرعت بیشتري در جامعه گسترش می یابد

بنـابراین، وجـود جـو    . )5(اجسـاد بـی روح تشـبیه شـده انـد      نهی از منکر را ترك کنند به مردگـان و 
اجتماعی حساس به اخالق و حس مسـئولیت جمعـی بـه عنـوان یکـی از عوامـل مـؤثر در عملکـرد         

  .رودشمار میاخالقی افراد به
عالمه عالوه بر بیان این وظیفه عمومی، قواي حکومت اسـالمی را نیـز حـافظ و مراقـب تمـامی      

ن می داند و عالوه بر عمـوم مـردم، مـأموران حکـومتی را نیـز مخصوصـا بـه        شعائر دینی و حدود آ
  ).154:  4، ج 1374طباطبایی، (نظارت اجتماعی و دعوت به خیر و نهی از منکر موظف می داند 

گذشته از نقش عوامل انسانی در  تربیت اخالقی، قوانین و نظام جزا و پـاداش نیـز در تحریـک    
عالمه طباطبایی با نگرشی واقع بینانه و با در نظـر  . خالقی مؤثر خواهد بودعمل ا افراد به انجام دادن

گرفتن تفاوتهاي فردي معتقدند که انسانها با سه نوع انگیزه متفاوت، خویشتنداري و تقوا می ورزند 
گروهی از انسانها را تنها جزا و پـاداش محسـوس   . و ملزم می شوند تا در مسیر درست حرکت کنند

رکت در می آورد؛ برخی دیگر به دلیل جزا و پاداش اخروي به اخالقیات تن می دهنـد  دنیوي به ح
و گروه سوم، متعالی ترین، پاکترین و قویترین انگیزه را دارند که همانا عشق و محبـت بـه محبـوب    

از آنجا که رسیدن به مرحله سـوم  ). 214: 11، ج1374طباطبایی، (حقیقی یعنی خداوند متعال است 
رسـند و  ها و مجاهدتهاي فراوانی نیاز دارد، تنها عده کمی از افراد به این سـطح اخـالق مـی   به تالش

عموم افراد جامعه بر اساس جزا و پاداشی که در برابر رفتار خود دریافت مـی دارنـد، نظـام رفتـاري     
راد ؛ حتی در جامعه دینـی هـم در بسـیاري از افـ    )52:  7، ج1374طباطبایی، (کنند خود را تنظیم می

ضعیف االیمان ممکن است وعده جزا و پاداش اخروي نتواند انگیزه و کشش الزم را براي پایبندي 
در این صورت، الزم می آید که جامعه از طریق قوانین مناسب جزا و پـاداش  . به اخالق فراهم کند

نامـه تربیـت   افراد را به رفتار اخالقی ملـزم سـازد؛ لـذا عالمـه بخشـی از بر     ) مانند حدود و تعزیرات(
اخالقی و طهارت نفسانی را وضع و تحمیل قوانین صالح اجتماعی بر انسان می داند تا شئون زندگی 
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د و مفاسـد زنـدگی اجتمـاعی او را از طـی طریـق اخـالق ورزي بـاز نـدارد         واجتماعی او صالح شـ 
بازدارنـده  صاحبنظران زیادي همین اعتقـاد را دارنـد و نقـش عوامـل     ). 90:  3، ج 1374طباطبایی، (
را داراي اهمیتی قاطع در تعیین فراوانی انحراف و کجروي در ) مانند مجازاتهاي قانونی و اجتماعی(

بنابراین، برقراري نظام جـزا  ). 380: 1380ارلیش، به نقل از سلیمی و داوري، ( دانند اي می هر جامعه
جامعه نیـز در رونـد تربیـت     و پاداش مناسب و مؤثر نه تنها در داخل کالس و مدرسه، بلکه در متن

 عالمـه در همـین ارتبـاط    . اخالقی و کنترل انحرافات اخالقی مؤثر است و باید در نظر گرفتـه شـود  
علت اینکه دنیاى متمدن گرفتار انحطاط اخالقى شده است، این نیست که اخالق ضامن : فرمایندمی

شده است که با اخالق فاضله انسانى اجرا ندارد، بلکه این است که مواد قوانین جاري طورى تنظیم ن
الکلى تهیه و استعمال شود،   متناسب باشد؛ بدیهى است در کشورى که ساالنه میلیونها تن مشروبات

گـویى محسـوب نخواهـد     شود، چیزى جز یـاوه بدارتر هم  تبلیغات و تعلیمات هرچه شدیدتر و دامنه
  ). 114 :1388طباطبایی، (شد 

ست که عالمه بر ضرورت همسویی و هماهنگی جامعـه بـا برنامـه هـاي     به دلیل چنین تأثیراتی ا
وقتی تربیت و رشد اخالق و غرائز در یک فـرد انسـان   : کنند و تصریح می فرمایندتربیتی تأکید می
شود که جو جامعه با آن تربیت معارضـه نکنـد وگرنـه از آنجـایی کـه گفتـیم قـدرت         مؤثر واقع می

اگر اخالق و غرائز جامعـه بـا ایـن تربیـت ضـدیت      . کند نیروي جامعه، فرد را در خود مستهلک می
شود و یا اثر آن قدر ناچیز است که قابـل قیـاس و انـدازه گیـري       مؤثر واقع نمیکند، تربیت یا اصال

آال در آب  این چنین تربیتی شبیه به پرورش  ماهی قـزل ). 154:  4، ج 1374طباطبایی، (نخواهد بود 
شور است که در چنین محیط نامناسبی ماهی یا اصال زنده نمی ماند و یا آن طور کـه بایـد، رشـد و    

تربیت اخالقی در دیدگاه . نمی یابد؛ با این بحث، پاسخ سؤال اصلی این پژوهش روشن شدپرورش 
عالمه ماهیتی جمعی دارد و صرفا قائم به اصالح فرد نیست؛ بلکه الزم است بخشی از برنامـه جـامع   

  . تربیت اخالقی به ساماندهی وضعیت اخالقی جامعه و اطرافیان متربی اختصاص یابد
  

  تی بحثداللتهاي تربی
هاي اخالقـی نظـري قـرار    بحث نظري مقاله نشان داد که متربی بیشتر از اینکه تحت تأثیر آموزه

بگیرد از طریق مشاهده و در قالب تعاملی کـه بـا اطرافیـان برقـرار مـی کنـد، مـی آمـوزد و باورهـا،          
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برداشـت   جامعـه در . گیردعالیق، و حتی عادات اخالقی او تحت تأثیر تعامالت واقعی او شکل می
اولیه، محیط کالس و مدرسه را شامل می شود و در برداشت کاملتر، خانواده، رسانه و سطح جامعه 

تأثیرگذاري جامعه بر فرد ظرفیت و امکان زیادي است که اگر به حـال خـود   . را نیز در بر می گیرد
مندانه در جهـت  رها شود، بازدارنده  قدرتمندي در مقابل تربیت اخالقی خواهد بود؛ اما اگـر هوشـ  

کننده قدرتمند تربیت عمل خواهد کرد؛ بدین ترتیـب،  برنامه هاي تربیتی قرار گیرد، به عنوان آسان
یـا  "عالمه طباطبایی در ذیـل آیـه   . است "جامعه تربیتی"مهمترین داللت این بحث، ضرورت ایجاد 

بـر لـزوم   ) 200/آل عمـران ( "ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقـوا اهللا لعلکـم تفلحـون   
همفکري و همکاري عموم مردم براي حل مشکالت جامعه و دستیابی به سعادت تأکید می ورزنـد  

سعادت کامل دنیوي و اخروي منوط به وجود مرابطه در جامعه است؛ بدین معنا کـه  :  و می فرمایند
طباطبـایی،  (حاصـل گـردد   باید اقدامات تک تک افراد به هم وصل شود تا نیرویـی بیشـتر و قـویتر    

ایشـان در همـین رابطـه و ذیـل آیـه      . و به عبارت دیگر، هـم افزایـی ایجـاد شـود    ) 144:  4، ج1374
را معرفـی و   "جامعه صالح"، )2/مائده("تعاونوا علی البر و التقوي و ال تعاونوا علی االثم و العدوان"

و تقوا و یا به عبارتی بر ایمان   برّ جامعه صالح جامعه اي است که در آن مردم بر : توصیف می کنند
شـعار جامعـه   ). 266:  5، ج 1374طباطبـایی،  (و عمل صالح ناشی از ترس خـدا اجتمـاع مـی کننـد     

هـدف  .  است، نه پیـروي از خواسـت طبـع  اکثریـت    ) در اعتقاد و عمل( اسالمی تنها پیروي از حق
است به گونه اي که با تعدیل همه ) رسیدن به قرب و منزلت نزد خدا(مشترك آنها سعادت حقیقی 

هاي مادي آنها ـ در حد متعادل ـ براورده شود و هم  ابعاد و قواي انسان بر اساس عدالت، هم خواسته
اهللا  ۀفاي براي رسیدن به معر هاي مادي وسیله و مقدمه جنبه معنوي ایشان اشباع گردد و بلکه خواسته

مشترك، عالوه بر اینکه قواي حکومت اسالمی حافظ  در راستاي دستیابی به این هدف.  قرار گیرد
ــز از حساســیت بســیاري      ــردم نی ــی و حــدود آن هســتند، عمــوم م ــی و اخالق ــعائر دین و مراقــب ش

اوال، خود عامـل اخالقـی و الگـوي عملـی بـراي اخالقمنـدي هسـتند و ثانیـا در برابـر          . برخوردارند
، ج  1374طباطبایی، (سب نشان می دهند رفتارهاي دیگران احساس مسئولیت می کنند و واکنش منا

جامعه صالح می تواند . نمونه اي از جامعه صالح است) ص(جامعه زمان رسول خدا ). 154-150:  4
  .الگویی براي جامعه تربیتی مورد نظر این پژوهش واقع شود

ی در این قسمت با توجه به فضاي بحث، راهبردهایی در دو سطح مدرسه و جامعه براي اثر بخش
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  :شودتربیت اخالقی پیشنهاد می
  )به عنوان جامعه تربیتی کوچک(سطح اولیه ـ مدرسه 

  ایجاد جو اخالقی در مدرسه: هدف
  :راهبردها

منظـور  ایجاد مراکز تربیـت مربـی اخـالق بـه    (تربیت معلمان و مربیان عالم و عامل به اخالق ـ   1
 )گزینش و تربیت مناسب مربیان تأثیرگذار

براي ارتقاي اخالقمندي تمـام  ) به صورت ضمن خدمت(دوره هاي اخالق عملی برگزاري ـ   2
 کارکنان مدرسه

 یکپارچه سازي برنامه هاي تربیت اخالقی با تمام دروس ـ  3

 آموزش اخالقیات در قالب فعالیتهاي فوق برنامه و تمام  فعالیتهاي غیر رسمی مدرسهـ  4

اخالقی و امر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـه خـود       واگذاري مسئولیتهایی هم چون داوري ـ   5
 دانش آموزان

 اصالح نظام جزا و پاداش در برابر رفتار اخالقی و غیر اخالقیـ  6

اصالح ساختارها و قوانین آموزشی در جهت کاهش زمینه هاي بروز رفتارهاي غیر اخالقی ـ   7
 هم چون حسادت، تقلب، دروغگویی و نظایر آن 

درسه به صورت محیطی اخالق محور و اخالق پرور در می آید که به زبان بدین ترتیب، کل م
  .کندرسمی و غیررسمی دانش آموزان را به اخالقمندي ترغیب می

  )به عنوان جامعه تربیتی(سطح پیشرفته ـ کل جامعه 
  ارتقاي اخالقمندي در میان کل مردم جامعه: هدف

  :راهبردها
 عرضه نه فقط اکتفا به(ترویج اخالق در تمام برنامه ها  تغییر جهتگیري رسانه ملی در جهتـ   1
  )هایسخنران
 ) تأسیس نهادي براي تولیت این امر(آموزش و تربیت اخالقی جدي والدین و خانواده ها ـ  2

  گسترش و تعمیق برنامه هاي اخالق حرفه اي در سازمانهاي گوناگونـ  3
 امعهاحیاي امر به معروف و نهی از منکر در سطح جـ  4

نظارت و کنترل اجتماعی جدي تر نهادهاي رسمی براي حـذف یـا کـاهش الگوهـاي غیـر      ـ    5
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 1392 بهار، 18، دوره جدید، شماره21سال   پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/  22

 اخالقی موجود در جامعه

 پایبندي بیشتر نخبگان جامعه و مسئوالن کشور به اخالق و الگودهی براي سایر مردمـ  6

فراتـر  شـود و از تـدریس چنـد واحـد درسـی      اي جـامع مـی  بدین ترتیب، تربیت اخالقی، برنامه
  .اي که تمام نهادهاي تأثیرگذار در اخالق را تحت پوشش قرار می دهدخواهد رفت به گونه

  
  نتیجه گیري

اخالق علمی، عملی است؛ شاید بتوان گفت نوعی سبک زیستن اسـت و لـذا  یـادگیري آن بـا     
ی، یـادگیري اخـالق عمـدتا و بـه معنـاي واقعـ      . یادگیري ریاضیات، تاریخ و بیولوژي متفاوت است

 شود و تعـامالتی کـه مـنش اخالقـی متربـی را شـکل       تثبیت میتد و فااتفاق می) تعامل(هنگام عمل 
دهد، بسیار وسیع است؛ بنـایراین، تربیـت اخالقـی نسـل جـوان نیازمنـد چیـزي بـیش از اصـالح          می

ر حتی در بهترین موقعیتها و عرضه بهتـرین نـوع تربیـت د   . محتواي کتابها و برنامه هاي درسی است
مدرسه، باز هم باید گفت واگذاري تمام مسئولیتها به نظام آموزشی و غفلت از توان عظـیم جامعـه،   

تربیـت اخالقـی،   . احتمال کسب موفقیت هاي چشمگیر و پایدار را در این حیطه بسیار کم می کنـد 
عزم جدي عمومی، همسـویی و همفکـري آحـاد مـردم و نهادهـاي جامعـه و در یـک کلمـه بسـیج          

درست است که نظـام آموزشـی رسـما عهـده دار ایـن      . راي سازندگی اخالقی را می طلبدعمومی ب
مسئولیت خطیر است، این امر، بسیار عظیم تر و سنگین تر از آن  است که نظام آموزشی به تنهـایی  
بتواند از عهده آن برآید ضمن اینکه تعریف این مسئولیت براي مدرسه، عمال باعث شده است کـه  

ا از قبیل خانواده، رسانه و عموم مردم از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کننـد؛ لـذا ایـن    سایر نهاده
 "جامعه تربیتی"مقاله ضمن تأکید بر لزوم برنامه ریزي جامع براي تربیت اخالقی، ضرورت تشکیل 

  .را در راستاي افزایش اثر بخشی برنامه هاي تربیت اخالقی مطرح کرد
  

  یادداشتها
 اسکینر، فراسـوي آزادي و منزلت: ر كـ  1

 )13/حجرات( "یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا": به عنوان نمونهـ  2

 47/و یونس 5/؛ غافر113/؛ آل عمران66/؛ مائده108/؛ انعام28/؛ جاثیه34/اعرافـ  3
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موجود در جامعه ) فاسد(پیامبران الهی نیز مصداقهاي روشنی از این افراد هستند و  همیشه بر خالف وضع   ـ 4
 .قیام کرده اند و افکار، رفتار و اراده ملتها را تحت تاثیر قرار داده اند

  )404: 11 وسائل، ج(من ترك انکار المنکر بقلبه و لسانه و یده فهو میت بین االحیاء ): ع(حضرت علیـ  5
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