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  ش اسالمينگر هاارزش ةفلسفها مبتني بر تعليم و تربيت ارزش
  ١سيد احمد رهنمايي

  
اي كه هيچ چيزي را هيچ كجا در هيچ زمان گذاري است، به گونهها جهان ارزش و ارزشجهان ما انسان

معنا حتي آنان كه به هر بياني زندگي و يا هستي را پوچ و بي. گذاري يافتتوان فارغ از ارزش و ارزشنمي
پردازي آنان انگاري و گمانهاند، پوچگذاري پرهيز داشتهارزش دانسته و يا به گمان واهي خويش از هر نوع

ارزشي و بيهودگي به خودي خود از بار در واقع، ادعاي بي. رودگذاري به شمار ميخود مصداقي از ارزش
ارزش زندگي ما به بهايي است كه خود براي . ارزشي خاصي برخوردار است كه گريزي از آن نيست

ويش قايل هستيم و بهاي ما رهين معنا و حقيقتي است كه در تفسير زندگي جستجو خويشتن و زندگاني خ
دهي، نشان از ارزشي دارد كه تابي و به آن اهميت ميپس اين حقيقت شنيدن دارد كه هرچه را برمي. كنيممي

  . ايبراي آن در نظر گرفته
از تالش تا  -فعل و انفعاالت ما را  ها و آفاق وجودي ما سايه افكنده و تمامينگرش باال بر همة ساحت

زندگي از اين رو . در بر گرفته است -معاش، از خوردن تا خفتن، از زندگاني تا مرگ و از دنيا تا آخرت 
ها را بدين وصف، فلسفة ارزش. يابدگذاري معنا، اعتبار و روايي ميسار ارزش و ارزشبراي انسان در سايه

لوم انساني دانست كه هر كاوشگري در مقام واكاوي مفاهيم و مضامين و مباني هاي عنياز همة رشتهبايد پيش
  . هاي علوم انساني به درك آن نيازمند استو اصول و روش

- هاي سهاي از مسائل ناظر به ساحتها از نگاه اسالم، پارهگفتار پيش رو، ضمن بررسي مباني و اصول ارزش

ها را مورد شناختي و برخي از مسائل بنيادين مرتبط با اين ساحتانشناختي و انسشناختي، معرفتگانة هستي
هاي مضاف، ارزش ها در ميان ساير فلسفهها، جايگاه فلسفة ارزشچيستي ارزش. دهدتجزيه و تحليل قرار مي

ايي هنمونه. . .  ها با فطرت، وها با دين، رابطة ارزشو واقعيت، ارزش و حقيقت، ارزش معرفت، رابطة ارزش
ها، به عنوان يكي از انداز فلسفة ارزشرود از اين رهگذر، چشمانتظار مي. رونداز اين مسايل به شمار مي

ها هاي مضاف مرتبط با حوزة علوم انساني و ارزشي به ويژه در ساحت تعليم و تربيت ارزشترين فلسفهبرجسته
  . به تصوير كشيده شود
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