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  سي از ديدگاه ارسطو وتاثير آن در تربيت اخالقيارزش شنا
  1سيمين مرادي

  
امروزه علي رغم پيشرفتهاي گسترده در زمينه هاي گوناگون تعليم و تربيت، اعم از گسترش منابع اطالع 
رسان، امكانات و تجهيزات الزم، توجه به مسائل جامعه شناختي و فلسفي و روانشناختي در رابطه با تربيت، 

كه .باشددراين عرصه چالشها و مسائل مهمي وجود دارد كه دغدغه انديشمندان هر نظام آموزشي مي هنوز هم
همچنين از مهمترين و ضروري ترين مسائل مربوط . از جمله اين مسائل مي توان به تربيت اخالقي اشاره نمود

چرا كه اين . ر تن پوشيده اندبه هر جامعه اي توجه به مواردي است كه از ديد مردمان آن جامعه لباس ارزش ب
ارزشها هستند كه غناي فرهنگ و باورهاي رايج هر جامعه اي را باز مي تابند و با توجه به اين ارزشهاست كه 

  .چگونگي تربيت و بالخصوص تربيت اخالقي شكل مي گيرد و معني مي يابد
باشد، م و تربيت رابطه اي تنگاتنگ مياز آنجا كه توجه به ارزشها و رابطه آن با تربيت اخالقي در نظام تعلي
از جمله فيلسوفاني كه به وادي ارزش . مستلزم است كه مباني ارزش شناختي  مورد توجه و تفحص قرار گيرد

شناختي و اخالق توجه ويژه اي نموده است، ارسطو فيلسوف مشهور يوناني مي باشد كه در اين مقاله سعي مي 
ارزشها و تربيت اخالقي، ارزش شناسي از نظر ارسطو و تاثير آن در تربيت  شود با نظر به اهميت رابطه بين
  .اخالقي مورد بررسي قرار گيرد

  :پرسش هاي پژوهش
 ارسطو چه ديدگاهي در رابطه با ارزش شناسي دارد ؟ -

  رابطه بين ارزش شناسي ارسطو و تربيت اخالقي چگونه است؟ -
 ن اهداف  طبق اين ديدگاه كدامند ؟ اهداف تربيت اخالقي و روشهاي نيل به اي -

روش كتابخانه  پژوهش حاضر با توجه به ماهيت داده ها، تحقيقي كيفي بوده و در گرد آوري اطالعات از
اي ورايانه اي و براي رسيدن به پاسخ پرسشها ي مطرح شده ازتوصيف، تحليل، استنتاج و استدالل استفاده 

  .خواهدشد
بسياري از . ا توجه به آرا و عقايدش از جمله فالسفه رئاليست قلمداد مي شودارسطو فيلسوف شهير يوناني ب

يعني براين باورند كه ارزشهايي وجود دارند . رئاليستها مانند رئاليستهاي تعقلي ارزشها را ثابت و مطلق ميدانند
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). 1391علوي، (كه با طبيعت انسان سازگارند و از اين رو براي تمامي انسانها ارزش به حساب مي آيند 

رئاليستها كه خرد ورزي را بعنوان يكي ازويژگيهاي برتر مميز انسان در نظردارند، انسانها را ترغيب مي 
اينگونه كه بر اساس شناخت بتوان به . كنندكه ارزشهايشان را بر اساس ساختار و واقعيت سازمان دهند

عتقد است كه تصميمات اخالقي بايستي بر ارسطو نيز م. انتخابهاي خردمندانه اي درباره زندگي دست زد
  ). 1391گوتك، (اساس عقل و باحصول معرفت اتخاذ شوند 

كنندكه انسانها بتوانند درست را از نادرست تشخيص  ارزشها با توجه به اينكه اصول ثابتي دارندكمك مي
خود دست به كشف اين  البته اين وظيفه برعهده انسانهاست كه ازطريق عقل. داده و داراي اخالق نيكوشوند

  ) . 1388خليل شوريني، (ارزشها بزنند 
ارسطو . اخالق نيز بعنوان يكي ازشناخته شده ترين موضوعات ارزش شناسي به بايدها و نبايدها مي پردازد

از نظر او سعادت عبارت است از بهره مند شدن حداكثر از . در باب اخالق نظريه سعادت را مطرح كرده است
به عقيده ارسطو فضيلت يا اخالق حد وسط ميان . كن و دوري گزيدن از ناخوشيها به قدر امكانخوشيهاي مم

به نظر او هر حالت . در اين جاست كه نظريه اعتدال ارسطويي مشخص مي شود. افراط و تفريط مي باشد
ارزشي ارسطو در نظام . روحي يك حد معيني دارد كه كمتر از آن و يا بيشتر از آن به سمت رذيلت مي رود

براي رسيدن به  اين سعادت و نيكبختي و كسب اينگونه فضايلي بايد ارزشهاي مثبت راشناخت و بدانها عمل 
  .كرد

با اينكه نظريه اعتدال ارسطودر فلسفه اخالق توسط بسياري از علماي اسالمي مانند خواجه طوسي و مرحوم 
جمله اينكه وقتي گفته ميشود بايد اعتدال بين سه قوه  از. نراقي پذيرفته شده است، ولي خالي از اشكال نيست

شهوت، غضب و عقل برقرار باشد، يعني اينكه سه قوه در عرض يكديگرند، در حاليكه قوه شهوت و غضب 
اشكال ديگر اين است كه در نظريات  ارسطو زهد و پارسايي جايگاه روشني . در واقع خادم عقل هستند

دنيايي ميداند و صحبت او در باب سعادت فقط  وه را فقط همين زندگييعني محور اين سه ق. ندارند
  ).1390مصباح يزدي، ( شود مي مخصوص به زندگي دنيايي

  :يافته هاي پژوهش
) محسوس و غير محسوس(طبق تعريف، تربيت اخالقي عبارت است از بكار بردن ابزار آموزشي و پرورشي 

ه هاي اخالقي جهت رسيدن به زندگي سعادتمندانه در دنيا و جهت شناسايي فضايل و رذايل و دريافت گزار
  ).1388بهشتي، (آخرت و در آخر رسيدن به هدف غايي تربيت كه همان قرب الهي است 
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البته هدف غايي ارسطو در اينجا همان فعليت مطلق . در نظر ارسطو انسان اين ابزار را در دست دارد
از نظر وي هر كسي مي تواند با به فعليت رساندن . ارسطو ياد كردميباشدكه مي توان از آن به عنوان خداي 

استعدادهاي بالقوه خويش ارزشهاي را كه باعث معرفت نسبت به رذايل و فضايل مي شوند شناسايي كرده و 
   .از اين جهت صاحب كماالت اخالقي شود

ت هر موجودي غايتي است كه در  فلسفه اخالق ارسطو كه متاثر از فلسفه نظري او مي باشد، خير و سعاد
براي او مشخص شده است و چون كمال انسان را در عقالنيت ميداند پس اعتقاد دارد خوشبختي و سعادت 

به عقيده وي با استفاده از عقالنيت  مي توان ارزشهاي نيكو . انسان در زندگي مبتني بر عقالنيت مي باشد
كند كه در فضايل اخالقي حد وسط رعايت شود راشناخت و همچنين اين نيروي عقل است كه حكم مي

  ).1384صادق الوعد، (
منشا نيكي .بنابراين هدف تربيت اخالقي ارسطو كسب فضايل اخالقي، رسيدن به سعادت وكمال است

قانون طاليي اعتدال نيز از اصول تعليم و تربيت .اخالق براي رسيدن به اين اهداف تجربه،تعليم و عادت است
  .بنابراين راه رسيدن به سعادت و نيكبختي رعايت اعتدال و ميانه روي در امور است. ارسطو مي باشد

از روشهاي مورد نظر ارسطو براي نيل به اين اهداف ميتوان به تشويق، ترغيب، به كارنبردن سخنان بيهوده، 
دون مايه  ازرذايل، جلوگيري ازآشنايي كودكان با شوخيهاي زشت ومعاشرت نداشتن با افراد دوري كردن
همچنين ارسطو به استفاده از هنر و موسيقي در امر آموزش براي تربيت احساسات جهت ايجاد . اشاره كرد

  . آمادگي اخالقي تاكيد نموده است
  .ارزش شناسي، ارسطو، تربيت اخالقي، اخالق، سعادت و نيكبختي :واژگان كليدي
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