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   11/12/92تاریخ پذیرش:   10/4/92 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 
وجود شکاف میان معرفت و عمل اخالقی متربیان با وجود برنامه هاي  لیدل ی، بررساین پژوهش اصلی هدف

از دیـدگاه عالمـه طباطبـایی     مطلوب یاخالق تیترب يها مؤلفه شنهادیپ زیرایج تربیت اخالقی در مدارس و ن

ی لـ یتحل -یفیتوص پژوهش روشبراي دستیابی به این هدف، از . باشد یمجهت کاهش شکاف مذکور  (ره)

تخلف از علـم، ضـعف اراده اسـت     ینشان داد که عامل اصل ي حاصل از این مطالعهها افتهی بهره گرفته شد.

 مؤلفـه اساس، شـش   نیاست. بر ا یاخالق يو الگوها یسه عامل عواطف، ملکات اخالق ریتحت تأثکه خود 

ه نظـام تربیـت اخالقـی رایـج در     موثر و غلبه بر شکاف مطرح شد. این در حالی است ک یاخالق تیترب يبرا

هـاي تربیـت اخالقـی کـم      مؤلفـه سایر  بر بعد معرفتی( آموزش نظري) تمرکز دارد و نسبت به شتریب مدارس

نظـام مطـرح شـد     نیجهت ایجاد تحول و بهبود در ا هاییشنهادی، پنتایج به دست آمدهتوجه است. بر اساس 

هاي عواطف، اراده،  مؤلفهتربیت اخالقی و توجه بیشتر به  يبه جامع نگري در برنامه ها توان یمکه از جمله 

   و الگوهاي اخالقی اشاره کرد.  مانیا

  ییعالمه طباطبا ،یرشد اخالق ،یاخالق تیمعرفت و عمل، ترب انیشکاف مهاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه

 اصـالحات  تمـامی  ریشـه  همچنـین،  و اجتمـاعی  -روانـی  يهـا  بیآس از پیشگیرياخالق شاهراه 

، ارتقـاي اخـالق   دلیـل  همـین  بـه  .اسـت  جوامع يها يناهنجار و مفاسد با مبارزه راه نیمؤثرتر و تماعیاج

مورد توجه مکاتب گوناگون الهـی و بشـري بـوده اسـت. در همـین راسـتا،        تاریخ طول  مندي در جامعه در

                                                
   f_vodgdani@yahoo.com یم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس،دکتري فلسفه تعل.  ١

 .مدرس تیدانشگاه ترب تیو ترب میگروه تعل اریاستاد.  ٢

 تیچگونگی تحول در نظام رایج ترب ).1393(ادق زاده قمصري، علیرضا فاطمه؛ ایمانی، محسن؛ ص، وجدانی

  .(ره)ییعالمه طباطبا دگاهید يمعرفت و عمل بر مبنا انیمدارس جهت کاهش شکاف م یاخالق

  .111 -130)، 1( 4،نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش
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 ی و عملـی اخالقـی  شکوفایی استعدادهاي علمـ  عهده داربخشی از برنامه تربیتی است که  نیز تربیت اخالقی

اخالق، خألهاي بسیاري  هفراوان مربیان در جهت توسع يها تالش با وجود ،در دهه هاي اخیر .است متربیان

 ویـژه  بـه  ،اگرچـه  نیز ما کشور . درخورد یمدر سراسر جهان به چشم مدارس در برنامه هاي تربیت اخالقی 

 يهـا  ارزش تـرویج  در فراوانی يها تالش و شد داده زیادي اهمیت اخالقی تربیت به اسالمی انقالب از پس

 نشـان  مـا  جـوان  نسل رفتار ؛ندنشد آن چنان که باید محقق نظر مورد يها هدف اما گرفت، صورت اخالقی

و افزایش اعتیاد به ویـژه   يبزه کارگسترش دامنه  .هستیم مواجه زمینه این در فراوان مشکالت با که دهد یم

ریشـه در مناسـبات نادرسـت دارد)،    اغلب چون ایدز که ( ییها يماریبگسترش در میان جوانان و نوجوانان، 

ماننـد تلفـن همـراه و شـبکه     نـوین   يهـا  يفناورو  کاربردهاي نادرست و غیر اخالقی وسایل ارتباطی جدید

بـا برخــی  در برخـی مـوارد    هـاي قضـایی موجـود در کشــور    هنمـاي جهـانی (اینترنـت) و برابـري پرونــد    تار

 بـارتر  تأسفه در شرایطی ئلاین مس ).Hasani, 2003( عیت جهان شاهدي بر این مدعاستجمهاي پر کشور

و بـا ایـن حـال، در مـوارد زیـادي       شناسـند  یماخالقی را کم و بیش  يها ارزشکه بدانیم این افراد،  شود یم

  است.» شکاف میان معرفت و عمل«ه اي که موسوم به ئل؛ مسکنند یمبرخالف علم خود عمل 

کـه   با وجود اینتعداد قابل توجهی از جوانان جامعه ما انجام شده در کشور،  يها پژوهش بر اساس

قبول دارند، در بسیاري و  شناسند یممانند انصاف، وفاداري، امانت داري و صداقت) را (اخالقی  يها ارزش

ــوارد ــه انجــام اعمــال  ،از م ــر  دســت ب ــی غی ــاخالق ــد یم ــل   زنن ــم خــود عم ــرخالف عل ــی ب ــ؛ یعن ــ یم                     دکنن

)Esmaili, 2000; Talebi, 2001; Bayat,1993  .(در مـواردي  ایـن کـار خـود را      بـه نـوعی   به عالوه، آنها

هر چند کـه نهادهـاي    ).Saeedi Rezvani, 2007( کنند توجیه نموده، خود را چندان گناهکار احساس نمی

، اما با توجـه بـه   الت دارندانی در این مشکل دخگوناگونی چون خانواده، رسانه و حتی تغییر و تحوالت جه

جدیـد اسـت،    يهـا  نسلتربیت دینی و اخالقی  دار پرچم به طور رسمیدستگاه تعلیم و تربیت که  مهمنقش 

آسـیب   مربـوط بـه   يهـا  پـژوهش له را نشان از ناکارآمدي نظام تربیت اخالقی نیـز دانسـت.   ئاین مس توان یم

مـدارس،   اخالقـی و دینـی   تربیـت  درکـه   دهند یمخالقی در کشور نشان شناختی در حیطه تربیت دینی و ا

بیشـتر  تاکیـد  چنین، . همرندیگ یمقرار   غفلتمورد عملی  و عاطفی هاي  حیطه ودارد  غلبه حیطه شناختی

توسـط دانـش   هـا  آن وار یطـوط  معلمان بر انتقال اطالعـات دینـی و اخالقـی و حفـظ    نیز درسی و  يها کتاب

 Shaabani, 2009; Zamani & Dehghani, 2008; Zadshir, Stoki(له است ئري از مسبخش دیگ آموزان

& Emamipoor, 2009; Saeedi Rezvani, 2007.(   م نظـا  اصـلی این امر نشان دهنده آن است که تمرکـز

 تـا  معرفتـی  ابعـاد  تقویت و توسعه لحاظ چه ازگرحیطه شناختی بوده است و  بیشتر برتاکنون، آموزشی ما 
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  بوده است.  ضعیف نسبتاً تربیت اخالقی در آن ، اما در مجموع، کارکردبودهموفق  حدي

 مؤلفـه فقـر نظـري و ابهـام در مبـانی و     نابسامانی در فرایندهاي عملی تربیت اخالقی در مدارس، بـه  

بـه طـور    بـدانیم، در تربیـت اخالقـی   فقـط نـادانی   اگر علت بـی اخالقـی را    .گردد یمبر هاي تربیت اخالقی 

د. امـا شـواهد حـاکی از آن اسـت کـه دانسـتن،       نمـو خواهیم  تمرکزبر توسعه شناخت  دانش آموزان  بیعیط

بـه دقـت    الـت دارنـد،  هاي دیگري کـه در ایـن فراینـد دخ    مؤلفهبراي عمل کردن کافی نیست و الزم است 

مبـانی   تـر  قیـ دقبا توجه به مطالب مطـرح شـده، مطالعـه    در تربیت اخالقی مد نظر قرار گیرند.  و روشن شده

به ویژه تحلیل و تبیین شکاف میان معرفـت و عمـل اخالقـی و یـافتن راه حلـی بـراي       تربیت اخالقی  فلسفی

پاسخ  سؤال اینگرفته و به پاسخ گویی به این نیاز انجام  در راستاي مقالهاین . رسد یمله ضروري به نظر ئمس

ي رایج تربیت اخالقی در مـدارس، میـان معرفـت و    چرا با وجود انجام فرایندها ،به لحاظ فلسفیکه  دهد یم

باشـد تـا    ییهـا  مؤلفـه تربیـت اخالقـی مطلـوب بایـد داراي چـه      و عمل اخالقی متربیان شکاف وجود دارد؟ 

جهت ایجـاد تحـول مطلـوب در نظـام تربیـت       هاییپیشنهاد سپس،شکاف میان معرفت و عمل کاهش یابد؟ 

  .دهد یمارائه اخالقی کشور 

  

 روش  

شکاف میان معرفت و عمـل اخالقـی بـر مبنـاي دیـدگاه       و از نوع نظري و بنیادي است هشاین پژو

    ،هـا  افتـه یبـر مبنـاي    . سـپس، مورد تبیـین و تحلیـل قـرار گرفـت     1تحلیلی -عالمه طباطبایی با روش توصیفی

   .شدندتعیین  -جهت کاهش شکاف  -٢هاي تربیت اخالقی موثرمؤلفه

  

  رفت و عمل اخالقیتحلیل و تبیین شکاف میان مع

نخسـت، عالمـه   اخالقی، توجه به دو مقدمه ضروري است.  میان معرفت و عمل براي تحلیل شکاف

                                                
1. Descriptive-Analytic Method 

ی تجویزهـاي تربیتـ  وصیف. لذا توضع و اعتبار هستند؛ نه از مقوله کشف و توصیه ها و بایدها از مقوله  از نظر عالمه طباطبایی.  2

احکـام   اینگیرد. کند و به کار میاعتبار میجهت رفع نیازها و تامین اغراض ، الزام هایی هستند که انسان نیز از سنخ اعتبار بوده

گذارند( به هدف واقعـی منتهـی مـی شـوند) و مـالك قضـاوت       اعتباري مبتنی بر نیازهاي واقعی هستند و آثار واقعی بر جاي می

لغویت است. یعنی از میان قضایاي اعتباري، تنها آنهایی که سازگار و مالیم با مبـانی تربیـت بـوده،     درمورد آنها، لغویت و عدم

و راهنمـاي   )Tabatabai, 2010, vol 3, , p.157(و اغراض( کمال انسان) داشته باشند، مـورد پذیرشـند    هدف هاآثاري متناسب با 

 گیرند.عمل قرار می
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گرچـه فاعـل   «: دیـ فرما یمـ و  داند یماراده را حقیقتی مغایر با علم  ١خالف فالسفه قبلی از جمله مالصدرابر

را جز از روي علم بـه مصـلحت فعـل و     اش ياریاخت(صاحب نفس متعلق به ماده) افعال  مختار از نوع حیوان

و لذا آن تعریفی از اراده که آن را بر علم  است، اما اراده یک کیف نفسانی غیر از علم دهد ینماراده انجام 

ایشان در تعلیقـه بـر اسـفار    ). Tabatabai, 2010, vol 3, p.331(.» میشناس ینمبه خیر بودن فعل منطبق کند، 

 ,Mulla Sadra, 1989( دانـد  یماز علم جازم و فعل خارجی و واسطه میان آن دو نیز، اراده را کیفیتی جدا 

p.315.(  مفهوم غیر از یکدیگرند.در مصداق عین هم هستند، اما در بنابراین، علم و اراده گرچه  

 عالمه در بحث ایمان نیز با تلقی ایمان به عنوان یک فعل ارادي و نه معرفت صـرف، اسـتقالل اراده  

علـم یقینـی بـه چیـزي،     داشتن در عین  تواند یمکه انسان  کند یمو بیان  دهد یمنشان معرفت را از ن) و ایما(

نتیجه آن کـه از نظـر عالمـه،     ).Tabatabai, 1995, vol 18, p.388(آن را نپذیرد  و در برابر آن تسلیم نشود

، امـا مفهـومی مسـتقل از    ابـد ی یماراده هر چند مسبوق به علم است و در فضاي نوعی شعور و آگاهی تحقق 

 معرفت عقلیتابع عقل ( تواند یمراین، اراده . بنابباشد یمعلم است و معرفت تنها مقدمه ضروري براي اراده 

و شـوق خیـالی). در ایـن نظـر،      (ادراك حسـی و خیـالی   باشد یا تابع حس و خیـال  و شوق و حب عقالنی)

بـه عبـارت   . ٢شـود  ینمـ از شـئون عقـل تلقـی     در صـورت لـزوم  و اراده  ابدی یممعناى اراده، امتداد و انبساط 

  . (یا اراده پاك) سخن گفت خیالی یا اراده عقلی -اراده حسی از  توان یمدیگر، 

و البته حسن و قـبح   داند یمحسن و قبح و وجوب را اعتباري  مانند، عالمه مفاهیم اخالقی دوم آنکه

 آن در سـعادت یـا شـقاوت انسـان بـر      ریتـأث تـایج عمـل و   را به دو قسم حسن و قبح فعل فی نفسـه (کـه بـه ن   

و حسن و قبح فعـل در مقـام صـدور از فاعـل (کـه       گردد یم) و توسط جامعه (عقال) یا شرع اعتبار گردد یم

 ) باشـد  یمـ حکم نفسانی فاعل اخالقی در لحظه عمل است و  به ویژه، محصول عواطف و احساسات انسان 

  و تمایز این دو براي بحث حاضر بسیار راه گشاست.  )Tabatabai, 2003, vol 2(دینما یمتقسیم 

                                                
فاعلیت انسان نسبت به اراده، فاعلیت بالتجلی است و علم اجمالی در عین  از نظر ایشان گرداند.مالصدرا اراده را به علم باز.  ١

 ).Mulla sadra, ?: 58; Mulla sadra, 2007, p. 528(کشف تفصیلی، علت تامه براي اراده اوست

باشند، جز در برابر لذات و کماالت  تهمردمی که در مادیات فرو رف«در این زمینه می توان به این سخن عالمه نیز اشاره کرد: .  2

شان تحت فرمان و انقیاد حس و ماده قرار گیرد و جز آن چه را که  مادي تسلیم نمی شوند و همین خوي باعث می شود که اراده

است از انسان ممکن «در جاي دیگري نیز می فرماید:  ).Tabatabai, 1995,vol 1, p. 316(.» حس و ماده تجویز کند، اراده نکنند

علم خود پیروي کند و یا به جهت پیروي از هوا و هوس، تمایالت نفسانی محرك انسان به سوي عمل خالف شود و اراده از آن 

 ).Rokhshad, 2009, p. 330(.» ها منبعث گردد
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 هـر  اکنون پس از ذکر این دو مقدمه، در تحلیل شکاف میـان معرفـت و عمـل اخالقـی بایـد گفـت      

 است غضبی یا شهوي عقلی، هاي خواسته از یکی ارضاي و نیاز رفع براي ،شود یم صادر انسان از که عملی

)Tabatabai, 2009,vol 2, p.185.( و حقیقی مثبت پیامدهايهر عمل نیکی عالوه بر   ،پس )و عقلی کمال 

دارد؛ یعنـی انسـان    هـم   منفـی  ظاهر به ، پیامدهايکند یم، چون از کمالی شهوي یا غضبی بازداري )حقیقی

همین طور، هر عمل قبیحی، هر چند کـه پیامـدهاي حقیقـی منفـی     که آن کار به ضرر اوست.  کند یمخیال 

رد و جامعه دارد و لذا از طرف جامعه یا دین مذموم است، چون انسان را بـه کمـال شـهوي و غضـبی     براي ف

که انجام عمل قبـیح،   کند یم، فوایدي براي او دارد و انسان خیال ظاهراً، رساند یم(که کمالی خیالی است) 

تا  استدر حال کشمکش  وستهیپگوناگون  يها تیموقع، در برخورد با به طور معمولانسان  به سود اوست.

 ) و ارضاي شهوت و غضبسازد یمرس اما پایدارتر را نصیب انسان  بین ارضاي خواسته عقل(که لذت دیر

هـر طـرف را   . و این انتخاب، ارادي و اختیاري است (که لذت فوري و ملموس را در پی دارد) انتخاب کند

آن کـه گرچـه    حاصـل . رسـاند  یمـ بـه انجـام   و آن را  کند یم، اعتبار وجوب و حسن بر آن که انتخاب کند

مستقیم حاصل اعتبارسازي انسان (اعتبـار حسـن و قـبح فعـل در مقـام صـدور از       به طور  ،انجام یا ترك فعل

  .گردد یماست؛ اما خود این اعتبارسازي در نهایت به یک انتخاب اساسی و ارادي بر  فاعل)

 دوم آنکـه ؛ (عامل علم) باید آن را بشناسد نخستانسان براي انجام هر عملی،  بر اساس بحث فوق،

ممدوح هـم  فعل خاصی، پیامدهاي مثبتی دارد و  داند یم فردي که. (عامل اراده) آن را انجام دهد »بخواهد«

آن را انجـام   »خواهـد  ینمـ « سـت، ی دیگر از قواي اورخب که به ضرر داند یمچون در عین حال ، ولی هست

و به صورت اختیاري، علم خود را به پیامدهاي واقعـی   زند یمود فریبی در لحظه عمل دست به خ ،. لذادهد

عمل، ضررهاي خیالی عمل و  يها يدشواربر عکس،  .کند ینمیعنی به آن توجه و التفات ؛ پوشاند یمعمل 

. اغواهاي شیطانی نیز به ایـن افکـار دامـن    کند یم(تزیین)  درشت نماییفواید موهوم ترك عمل را در ذهن 

نیست. پس بـر فعلـی   او که انجام آن فعل به مصلحت  کند یمکه انسان باور  رسد یمو کار به جایی  ١زند یم

بـه تعبیـر عالمـه، در چنـین مـوقعیتی      . دیـ نما یمـ حسن بوده است، اعتبار قبح نموده، آن را ترك  در واقعکه 

و واقعیـت و   کند یمور کها است،  ها و بدي که ممیز بین خوبیانسان به صورت اختیاري چشم عقل خود را 

د، شـو  مـی  خالفو مرتکب  )Tabatabai, 1995, vol 4, pp. 378-380(  شود یمحقیقت امر بر او پوشیده 

در اثـر   این امر را نـوعی جهالـت اختیـاري نامیـد کـه      توان یم. ٢کار خوبی انجام داده است کند یماما خیال 

                                                
 )24(نمل/» دونوجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون اهللا و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم ال یهت«.  1

 )104(کهف/» الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا هالذین ضل سعیهم فی الحیو« . 2



 1393 و تابستان  بهار، 1، شماره 4سال                                دانشگاه فردوسی مشهد     نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   116

نشانه اختیاري بودن آن هم ایـن اسـت کـه     .دیآ یمد به وجوضعف اراده و پیروي از امیال و هواهاي نفسانی 

ــل خـــویش پشـــیمان مـــی   وقتـــی کـــوران ــرده در دل انســـان فـــروکش کنـــد، از عمـ ــود هـــاي نـــام بـ                                    شـ

)Tabatabai, 1995, vol 4, p. 379 .(    در حالی که اگر جهل او اختیاري نبود، پشـیمانی معنـا و موضـوعیت

یک نوع اقتضا براي عمل است، نه علت تامه. جـزء   فقطمعرفت، ل بحث این است که علم و حاص نداشت.

در اکنـون   .باشد یماخیر علت تامه، اراده است و شکاف میان معرفت و عمل اخالقی، ناشی از ضعف اراده 

  بعدي باید دید علت ضعف اراده چیست. گام

  

  عوامل ضعف اراده

بـا توجـه بـه    چه عواملی قـرار دارد.   ریتحت تأثاراده  دید اساساً براي بررسی علل ضعف اراده، باید

  سه عامل اساسی را به عنوان عوامل موثر بر اراده در نظر گرفت. دست کم  توان یمعالمه،  دیدگاه

 

  عواطف )الف

که انجام فعل نیکـویی بـراي او پیامـدهاي خـوبی دارد و الزم اسـت کـه انجـام         داند یمگاهی انسان 

. وقتی دل انسان شود یمفعل فی نفسه)، اما چون دلش جاي دیگري است، از انجام آن منصرف (حسن  شود

و کمـال شـهوي یـا     لـذت و  شود یممشحون از حب دنیا باشد، اراده او به سمت خواسته هاي دنیایی متمایل 

اوت متفـ  وضـعیت کـامالً  ، اگر قلب انسان مشحون از حـب عبـودي باشـد،    بر عکس. ندیگز یم غضبی را بر

و محبت عقالنی، محرك اراده عقالنـی خواهـد    زدیانگ یم محبت خیالی، اراده خیالی را بر پس. خواهد بود

ــذا ــفعالعالمــه معتقــد اســت کــه تمــام  ، بــود. ل        شــود یمــصــفت حــب و بغــض اداره دو انســان بــا  يهــا تی

)Tabatabai, 1995,vol 9, p.156.(   وم قطعـی عواطـف نیسـت؛    اما نباید از نظر دور داشت کـه اراده محکـ

  .ردیگ یمآنها قرار  ریتحت تأثبه میزان زیادي  گرچه
  

  ملکات اخالقی )ب

ملکـات ارتبـاط   . شـود  یمـ به تدریج حاالت و ملکات فاضله در انسـان تشـکیل    نیک با تکرار عمل

 )Tabatabai, 2010,vol1, p.477(اقتضاي انجام کار خاصی را دارد  زیرا هر خلقی ؛دنمستقیمی با اراده دار

زمانی که انجام  ،لذا .)Tabatabai, 1995, vol 5, p.125( شود یمبروز آثار و افعالی بر خالف آن  از مانعو 

 Tabatabai, 1995, vol(علمیه متعدد براي عمـل   يها صورتحذف به دلیل ، کاري براي انسان ملکه شود

1, p.164،(   اسـتن از دشـواري عمـل    کسـود و زیـان عمـل،     بی نیازي از محاسبات تفصیلی)Tabatabai, 

2009, vol 1, pp.111-110(  را مجبور بـه  انسان  ،خلق البته .شود یم تر آسان آنانجام کاستن از تردیدها، و
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تـرك عمـل مناسـب بـا خلـق و       امـا  ،سـازد  ینمکند و ترك آنها را محال  انجام کارهاي مناسب با خود نمی

 ).Tabatabai, 1995, vol 13, p. 263(دشوار است بسیار انجام خالف آن 

 

  جو اجتماعی و الگوهاي اجتماعی )ج

برخـی  خالف عالمه طباطبایی دیدگاه خاصی درباره جامعه و نوع ارتبـاط افـراد در جامعـه دارد. بـر    

کـه جامعـه داراي    دهـد  یمـ ، عالمـه بـا اسـتدالل نشـان     داننـد  یمفالسفه که جامعه را ترکیب اعتباري محض 

همچنین، ایشان  ).Tabatabai, 1995, vol 4, p.154-152( ل و شخصیتی واحد استوجودي حقیقی، مستق

. در این نگاه، انسـان  دینما یمو جامعه را به بدن انسان تشبیه  کند یمبه وجود وحدت حقیقی بین افراد اشاره 

معه باعث جامعه است. وحدت حقیقی بین فرد و جا جدایی ناپذیردیگران و جزء  اعنصري وابسته و مرتبط ب

شود که تک تک افراد جامعـه تحـت اسـتقالل مجمـوع، اسـتقالل خـود را از دسـت داده و در مجمـوع          می

-Tabatabai, 1995, vol 4, pp.166( اراده جمع قرار گیرد ریتحت تأثمستهلک شوند و اراده فرد به شدت 

فطـري   »مـن «: یـک  کنـد  یمـ زنـدگی   »مـن «این دیدگاه، انسان با دو حیات، دو روح و  دو  بر اساس. )152

جمعی که مولود زنـدگی اجتمـاعی اسـت. مـن      »من«انسانی که مولود حرکت جوهري طبیعی است و یک 

؛ زیرا حیات فردي و شود یمحفظ نیز استقالل نسبی افراد  ال،، در عین حکند یمجمعی در من فردي حلول 

 پس ).Motahari, 1993, p. 36( شود ینمفطریات و مکتسبات فرد از طبیعت به کلی در حیات جمعی حل 

  هم داراي هویت فردي و هم داراي هویت جمعی است. ،انسان

زیـرا عالمـه    ؛جامعه بر فرد به معناي سلب اراده فردي از او نیسـت  يرگذاریتأثباید توجه داشت که 

بـا آنـان    نشـا یها دل امـا انـد،   که اگر چه در میان اجتماعات فاسد زنـدگی کـرده   کند یماز افراد صالحی یاد 

 دانـد  یمـ نبوده و افکارشان به رنگ افکار فاسد آنان در نیامده است و البته این گونه افراد را انگشـت شـمار   

)Tabatabai, 1995, vol 4, p.167 .( جامعـه بـر فـرد     ریتـأث « کـه  دیفرما یمچنین ایشان در جاي دیگري نیز

جامعـه بـا فـرد، حرکـت      ییسـو  نـاهم ند در شـرایط  کند؛ هر چ رسد و از آن تجاوز نمی تا حد اقتضا می غالباً

خالصـه آنکـه بـه دلیـل      ).Tabatabai, 1995, vol 13, p.265( برخالف جامعـه بسـیار دشـوار خواهـد بـود     

که اراده ضعیفی دارند، بـه  یافراد  بیشترنیرومندتر بودن قوا و خواص اجتماعی نسبت به قوا و خواص فردي، 

و تنها تعداد بسـیار کمـی کـه از اراده قـوي برخوردارنـد، در       رندیگ یمقرار  اجتماعیجو  ریتحت تأثشدت 

وقتی انسان شاهد مردمانی در جامعه باشد که به حق عمـل   ،لذا .ورزند یمبرابر جریان عادي جامعه مقاومت 

زیـرا خـوبی عمـل بـه حـق و امکـان         ؛زنـد  ، او هم بدون واهمه و بدون درنگ دست به انجام آن میکنند یم

دهنـد کـه در ایـن     تا چه رسد به این که ببیند همه افراد جامعـه آن را انجـام مـی    ،ندیب یمآن را به چشم انجام 
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عکس، مخالطه با اهـل  ر ب و )Tabatabai, 1995, vol 6, p.117( شود یمصورت، بیشتر به انجام آن تشویق 

 ,Tabatabai, 1995( کنـد  یمـ  و احتمال انجام اعمال زشت را بیشتر کند یم مأنوسمعصیت انسان را با گناه 

vol 7, p.202.(   ،جامعـه  و اگر  شود یمو با تقوا با تقوا شد، فرد نیز صالح و اگر جامعه صالح به همین دلیل

از این رو، براي اصـالح فـرد،    ).Tabatabai, 1995, vol 4, pp.167-154( شود یمفاسد شد، فرد هم فاسد 

   جو جامعه باید سالم باشد.

دسـت   ،شد که ضعف اراده عامل اصلی تخلف از علم است و ایـن مشـکل خـود    ینحاصل بحث ا

) و فاضـله  ه هـاي یا فقدان ملکـ ( رذیله ه هايو ملک ها عادت، و حب شهوات حب دنیا کم ناشی از سه عامل

  .باشد یمیا فقدان الگوهاي اخالقی مناسب) ( همچنین وجود الگوهاي اجتماعی نامناسب

  

  ف میان معرفت و عمل اخالقینقش ایمان در کاهش شکا

تربیـت   کـه  شود یم، مشخص به دنبال تعیین ضعف اراده به عنوان علت شکاف میان معرفت و عمل

و همچنـین اصـالح شـرایط محیطـی و      و ملکـات اخالقـی   هـا  حالـت از طریق تعالی عاطفی، ایجـاد   اخالقی

و عمل اخالقی را کاهش دهد. اما  اراده را تقویت و تا حدي شکاف میان معرفت تواند یمالگودهی مناسب 

عقـل و حتـی   و  این کار به دلیل طبع استخدام گري انسان و سرکشی قواي شهوي و غضبی و ناتوانی فطرت

ــل آن،    ــرل کامـ ــراي کنتـ ــاعی بـ ــوانین اجتمـ ــقـ ــد ینمـ ــد   توانـ ــراه باشـ ــري همـ ــم گیـ ــت چشـ ــا موفقیـ                           بـ

)Tabatabai, 1995, vol 4, p. 495 .(  

شکاف میان معرفت و عمل را به طور کامل از میـان بـردارد و    تواند یمتنها عاملی که  از نظر عالمه،

معرفـت، عواطـف،    از جملـه هاي موثر بر اخـالق ورزي   مؤلفهکه  کند، ایمان به خداست تضمیناخالق را 

نسبت به داشته، الهی  جهان بینی، معرفت حقیقی و مؤمندر بعد معرفت، . دینما یمملکات و اراده را متحول 

  .  خواهد بودظاهر و باطن دنیا آگاه 

 کـه نفـس آن را بپـذیرد    شـود  یمـ حقیقی و محکـم بـودن (بـدون آفـت بـودن) ایـن معرفـت سـبب         

)Tabatabai, 1995, vol 11, p. 213(  و چنـان   شـود  یمـ  تثبیـت و وقتی به آن ایمان آورد، آن علم در قلب

 ,Tabatabai(شود  که هرگز در اعتقاد خودش دچار شک و تردید نمیدهد  دل گرمی و اطمینانی به فرد می

1995, vol 1, p.73.( 

که معرفت در دایره توجه و التفات قرار گیرد. در حـالی کـه    شود یمایمان باعث «از طرف دیگر،  

 .»ه شودعلم کنار گذاشت در غیاب ایمان و نیز در مراتب پایین ایمان ممکن است در لحظه انجام عمل، موقتاً

)Tabatabai, 1995, vol 2, p. 598 .(معرفتی حقیقی و موثر در اختیار دارد. مؤمن پس   
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 يهـا  لـذت از  پوشـی . چشـم  کنـد  یمبراي اخالق ورزي فراهم  يتر يقوایمان انگیزه عالوه براین، 

دي سـعادتی  و مقاومت در مقابل هواهاي نفسانی نیاز به انگیزش باالیی دارد. انسان ما فوري شهوي و غضبی

 نـدارد و در اعمـالش هـدفی جـز رسـیدن بـه لذایـذ و مزایـاي مـادي          کنـد  ینمـ به جز سعادت مادي تصـور  

)Tabatabai, 1995, vol 19, p. 455(، کند ینمجز هوا و خواهش نفس را پیروي  لذا )Tabatabai, 1995, 

vol 15, p. 68(ساس کرد، آتش شـوق در دلـش   هر زمان که پاي نفع مادي در کار بود و او هم آن را اح  ؛

در ایـن  ، خمـود و سـرد اسـت.    در غیـر ایـن صـورت   شود،  ور گشته و به سوي انجام عمل تحریک می شعله

، فواید محسوسی از قبیل مـدح و سـتایش مـردم و    خواند یمانگیزه اي که او را به عمل اخالقی فرا  صورت،

دارد.  ییهـا  یکاسـت این سیستم انگیزشـی   ).Tabatabai, 1995, vol 4, p. 179( مسائلی نظیر آن خواهد بود

 شـود  پنهانی، دیگر مانع ارتکاب انسـان نمـی   يها تیموقعاما در ؛ مدح و ستایش مردم تا حدي مشوق هست

)Tabatabai, 1995, vol 11, p. 213(.   

دارد که عمـل عمـومی    از طرف دیگر، مذمت مردم تا زمانی انسان را از ارتکاب عمل زشت باز می

 ,Tabatabai, 1995, vol 12( شـود  ینمباشد؛ ولی وقتی عمومی و مرسوم شد، دیگر زشت محسوب  نشده

p. 402( ًمذمتی وجود نخواهد داشت. باقی ماندن نام نیک در تاریخ هم زمانی براي فـرد جـدي و   و اساسا ،

هـیچ عـاقلی از    معتقد باشد و با نبـود ایـن اعتقـاد، دیگـر     پس از مرگانگیزه بخش خواهد بود که به حیات 

از ایـن   .)Tabatabai, 1995, vol 11, p.213(گذرد تا بعد از او، نامش را به نیکی یاد کننـد   منافع خود نمی

 .)Tabatabai, 1995, vol 6, p.290( ایمان استتنها ترین مانع انحرافات اخالقی،  رو، قوي

ادي داشـته باشـد و چـه    شود که حق را در آن ببینـد؛ چـه سـود مـ     به سوي عملی تحریک می مؤمن

 ).Tabatabai, 1995, vol 4, p.177(تر است  نداشته باشد؛ چون معتقد است آنچه نزد خداست، بهتر و باقی

برخـی از مـردم از تـرس    ؛ براي انجام اعمـال اخالقـی متفـاوت اسـت     مؤمنانشدت ایمان و نوع انگیزه  ،البته

رضـایت   و محبت به خـدا  با انگیزهو گروه سوم  اخروي يها نعمتعذاب و برخی دیگر به خاطر رسیدن به 

  ).Tabatabai, 1995, vol 11, pp.214-218( شوند یممحبوب، به اعمال صالح مایل 

بـه   ،لـذا  .است مؤثرتراما در هر صورت، به دلیل احساس حضور دائمی خداوند، این نظام انگیزشی 

 و بر عکس، )Tabatabai, 1995, vol 4, p.176( هبود ایمان به خدا  تنها عامل پایبندي به اخالق، عالمه نظر

اسـتخفاف امـر حسـاب و جـزا و یـا فراموشـی موقـت روز         ،ایمان به آخـرت  فقدان، ها یبداخالقریشه تمام 

  ).Tabatabai, 1995, vol 12, p.402( باشد یمحساب 
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صـورت،   . در ایـن ١شـود  یمـ سبب تشدید محبت بـه خـدا   زیرا  ؛دهد یمرا نیز تغییر  ایمان، عواطف

. وقتـی محبـت   شـود  یمـ خشـمگین   یـا  و خوشـحال  دارد یم، دشمن دارد یمانسان تنها به خاطر خدا دوست 

انسـان بـا قاطعیـت      ،لـذا  .مانـد  ینمخداوند قلب انسان را پر نمود، جایی براي حب دنیا و حب شهوات باقی 

. ایمـان  دهـد  یمـ اري عمل خیر و تن به دشو کند یمو خواسته هاي نفس مقاومت  ها وسوسهبیشتري در برابر 

در اثر ایمان، ترك گناه و مداومت بر طاعات، حالتی روحی به نـام  زیرا ؛ دهد یمملکات انسان را هم شکل 

که جامع تمام ملکات اخالقی است. در این صورت، هم و غمـی بـراي    دیآ یمملکه تقوا در نفس به وجود 

ــاقی   ــی ب ــآدم ــد ینم ــک     مان ــه ی ــد ک ــب باش ــه مراق ــز آنک ــج ــد  ی ــاي خــدا باش ــورد رض ــایش م                   ک کاره

)Tabatabai, 1995, vol 11, p.212.(   

بـه   لئـ قا تقـوا  فضـیلت  و قـوا  اعتـدال  از سخنان عالمه در مورد ملکه تقوا برمی آید که ایشـان بـین  

 ددانـ  یمـ ، شـود  یم نفس يها لتیفض همه شامل که قوا در نفس اعتدال همان را تقوا و ملکه است عینیت

)Tabatabai, 1995, vool 5, p.438.( نفسـانی(ملکه عـدالت)    يها لتیفض تمام داراي فرد متقی ،نتیجه در

به عبارت دیگر، شخصیت با تقوا، تعبیـر دیگـري اسـت از همـان شخصـیت اخالقـی. شخصـیت        خواهد بود.

خـود   عقیده و از دکن یم مقاومت هاي مخالف انگیزه مقابل که در »من قوي« اخالقی یا با تقوا، یعنی یک

  . کند یم پیروي

ایمان هم از این رو با التزام عملی همراه است که مالزم با ملکـه تقواسـت. بـه تبـع تشـکیکی بـودن       

 توانـد  یمـ انگیزه تقـواي دینـی    و )Tabatabai,1995, vol 6, p.190( ایمان، تقوا نیز حقیقتی تشکیکی است

  .)Tabatabai, 1995, vol 11, p.214(خوف، رجا یا حب الهی باشد 

یعنی همین که در انسـان مـادي هـم بـا انگیـزه       ؛گرفت نیز در نظرتقوا را به معناي عام  توان یم ،البته

بتوانــد بـر نفــس خــویش مســلط شــود و  هـاي مختلــف، مراتبــی از ملکــات اخالقـی شــکل بگیــرد و انســان   

قدرت  به طور قطع؛ اما شود یمرخوردار مرتبه تقوا، یعنی تقواي انسانی ب نیتر نییپابورزد، از  يدار شتنیخو

تنها مزیت حقیقـی و تنهـا    نیز عالمهو  بازدارندگی و استحکام تقواي الهی بسیار باالتر از تقواي انسانی است

 ,Tabatabai,1995, vol 18( دانـد  یمـ  او تنها وسیله رسیدن به سعادت آخرت و حتی سـعادت دنیـا را تقـو   

p.490( .هاست لغزشدر برابر  ساس مسئولیت و مراقبه دائمیاحساس حضور، اح کهچنان .  

نحـوه تعامـل    تـوان  یمـ  طـور خالصـه  بـه   .خشـکاند  یم، ایمان ریشه هاي ضعف اراده را بحث فوقبر اساس 

  .) به تصویر کشید1شکل (معرفت، عواطف، ملکات، اراده، عمل و ایمان را در 

                                                
 )165(بقره/» الذین امنوا اشد حبا هللا. « 1
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  : نحوه تعامل عناصر موثر در اخالق ورزي1شکل 

ــان التــــزام عملــــی ، باشــــد تــــر يقــــوایمــــان انســــان هــــر چــــه                                           خواهــــد بــــود بیشــــترانســ

)Tabatabai, 1995, vol 1, pp.453-457.(        به گونه اي که در مراتـب بـاالي ایمـان، انسـان از آنچـه بـدان

 ,Tabatabai, 1995( ؛ نه در قلب، نه در اخالق و نه در جوارح و اعمـال کند ینمهرگز تخلف ایمان دارد، 

vol 1, p.650( .تعیـین عوامـل تقویـت اراده، مـا را بـه       و این همان غلبه بر شکاف میان معرفت و عمل است

  .سازد یمهاي تربیت اخالقی موثر نزدیک  مؤلفه

  

  هاي تربیت اخالقی موثرمؤلفه

را اساسـی   مؤلفـه شـش   توان یممعرفت و عمل و عوامل تقویت اراده، بحث شکاف میان با توجه به 

  نمود:جامع و موثر در مدرسه پیشنهاد تربیت اخالقی براي 

 
  معرفت )1

عبارت دیگـر، انسـان تنهـا آن کـاري را      به است. و ارادي معرفت مقدمه ضروري هر عمل اختیاري

عواطـف نیـز بـه عنـوان      ).Tabatabai,2010,vol1, p.470( بدهـد کـه کمـال خـود تشـخیص      کنـد  یماراده 

بـه تعبیـر عالمـه، اول بایـد بـه اعمـال صـالح و         معرفتی دارند. مبدأ یطور کلبه محرك و برانگیزاننده عمل، 

 ,Tabatabai,1995, vol 19(ها عمل کرد تا به تدریج تزکیه به دست آید عالم شد و بعد به آناخالق فاضله 

p.448.(  ،الزم اسـت   پـس در سایر مبادي عمل نیز خواهد شـد.   ییها یکاستنجر به معرفتی مضعف بنابراین

بـه انتخـاب حسـن واقعـی و انجـام عمـل        این امر گرچه لزوماًد. شوتبیین  دانش آموزانبراي  احکام اخالقی

شـرط   و)، اما مقدمه ضـروري  باشد یمو نیازمند تحقق عناصر دیگري چون اراده نیز ( شود ینمصالح منتهی 

 .شـود  یمـ ي عمل اخالقی است و منجر به بازشناسی و تفکیک اولیه اعمال مختلف و پیامدهاي آنها الزم برا
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زیـر   محـور چهـار   شـامل دست کم دارد و بعد معرفتی تربیت اخالقی هم جنبه محتوایی و هم جنبه فرایندي 

  خواهد بود:

 )و... ان، دین، کمالجهان، خدا، انسشناخت ( به مبانی هستی شناختی و انسان شناختینسبت  معرفت .1

  اخالقی (حسن و قبح افعال فی نفسه) يها لتیرذو  ها لتیفضشناخت  .2

و جامعه که ناظر بـر   فردبر سعادت ها آن ریتأثدنیوي و اخروي اعمال و ي (پیامدها ها ییچرامعرفت به  .3

  فلسفه اخالق ورزي است)

 )ها لتیفضستن نفس به و آرا ها لتیرذتهذیب نفس از  يها روششناخت ( ها یچگونگمعرفت به  .4

  هاي مختلف و مقایسه پیامدهاي فعل و ترك)سنجش منطقی گزینه و(تفکر  استدالل و قضاوت اخالقی .5

، معـادل بیـنش و بصـیرت اخالقـی     باشـد  یمیاد شده موارد شامل  معرفت عمیق و گسترده اي را که توان یم

  گرفت.

  

  عواطف) 2

محرك انسان براي عمل باشـد.   تواند ینمبه تنهایی  ، اماکند یممعرفت، پیش روي انسان را روشن  

بـدن (ماننـد    يهـا  سـتم یسکـه حالـت برانگیختگـی در     هاسـت  جـان یهاین وظیفه بر عهده دستگاه عواطف و 

و آنها را براي پاسخ  کند یمدستگاه عصبی خودمختار و مدارهاي عصبی و دستگاه هاي درونی بدن) ایجاد 

اعتبـار وجـوب و حسـن هـم بـراي تشـدید عواطـف و         .دیـ نما یمـ و تنظیم  دهی به خواسته هاي انسان آماده

شادي، غم، ترس، امیـد، یـاس، خشـم، نفـرت و کراهـت در انسـان        مانند. عواطف گوناگونی هاست جانیه

انسـان را  اداره   يها تیفعالوجود دارد، اما حب و بغض دو عاطفه اصلی انسان است که تمام امور زندگی و 

معرفتـی دارنـد.    عواطـف مبـدأ  بر این است که  عمومی اعتقاد. )Tabatabai, 1995, vol 9, p.156( کند یم

 کـه  میکنـ  یم، آنگاه احساس میکن یمارزیابی  آور یعنی زمانی که رویدادي را خوب یا بد، سودمند یا زیان

و  اما نکته اینجاست کـه عواطـف مـا گـاه بـر حسـب معرفـت خیـالی         ،آن را دوست داریم یا دوست نداریم

 از قسـم طبیعـی، خیـالی    توانـد  یمـ و گاه به تبع شناخت عقالنی. به تعبیر عالمه محبـت   شود یم وهمی ایجاد

گاهی چیزي را دوست داریم کـه خیـال    یعنی)؛ Tabatabai, 1995, vol 1, p.620( (موهوم) یا عقلی باشد

هم چیزي را دوست  گاهی.ستسعادت واقعی ما مضر ا رايب که یحال، در سازد یمما را سعادتمند  میکن یم

جهت دهـی، کنتـرل و عقالنـی نمـودن عواطـف      بدین ترتیب، موجب سعادت ماست.  حقیقتدر داریم که 

واقـع مصـلحت و مایـه    در آن چیـزي را کـه   متربی  ؛ یعنیاست مدرسه بخش مهمی از برنامه تربیت اخالقی

. بـه تعبیـر   و انزجـار پیـدا نمایـد    مایه شقاوت اوست، کراهـت  آنچه نسبت بهسعادت اوست، دوست بدارد و 
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تولی و تبري (حـب و   یعنی از عواطف شهوي و غضبی به عواطف معنوي و الهی متربی بایدعواطف دیگر، 

  .بغض فی اهللا) ارتقا یابد

  

  عمل اخالقی )3

عمـل انسـانی را از سـایر رفتارهـاي      »ارادي بودن«و  »يهدفمند«است که  دو عامل  بر آننظر  بیشتر

عمـل اخالقـی    کـه  گفـت  تـوان  یمـ بر اساس دیدگاه عالمـه   .)Galen, 1998, p.96( سازد یمتمایز انسانی م

عملی است اختیاري، هدفمند، ناشی از اعتبار حسن (متابعت از مصـلحت) و صـادره از ملکـه فاضـله؛ یعنـی      

ت اخالقـی،  در تربیـ  ،ملکه نفسانی خود در گروي تکرار عمـل اسـت. لـذا    ،عملی که ریشه باطنی دارد. البته

تا در نهایت، ملکه فاضـله و عمـل اخالقـی بـه معنـاي واقعـی بـه         میکن یمفرد را به عمل قبل از ملکه ترغیب 

، عمل اخالقی و مداومت بر آن مرکز ثقـل برنامـه تربیـت اخالقـی اسـت؛ زیـرا عمـل        هر حالدست آید. به 

 ,Tabatabai, 1995, vol 3(ن ارتقـاي ایمـا   ،صالح باعث پیدایش، ریشه دار شـدن و تثبیـت علـم در نفـس    

p.100 ( شود یمایجاد ملکات و تقویت اراده)Tabatabai, 1995, vol  1, p.110.(  

 
  و ملکات اخالقی هاتحال )4

اراده در بقـا و  «در این بـاره معتقـد اسـت کـه     عالمه  .ملکات و اخالق ارتباط مستقیمی با اراده دارد

سب با خود اسـتمداد کنـد؛ کسـی کـه داراي خلـق شـجاعت اسـت،        تواند از اخالق منا حیاتش تنها می ادامه

اش در  آن کـه ترسـوتر اسـت، اراده   ، عکـس بـر  تر از اراده کسی است که این خلق را نـدارد.   اش قوي اراده

پـس   ).Tabatabai, 1995, vol 4, pp.173-174(.» باشد یمتر از اراده کسی است که شجاع  قبول ظلم قوي

  هاي مهم تربیت اخالقی در مدرسه است.مؤلفهز تقویت اراده نیز یکی ا

  

  ایمان و تقواي الهی) 5

هـم  ریشـه اخـالق و    عالمـه  هـاي اخـالق ورزي،   مؤلفـه به دلیل نقش کلیدي ایمان در تحول سـایر  

تربیت اخالقی به گونه . لذا داند یم راه براي تقویت اراده و کاهش شکاف را ایمان به خدا نیمؤثرترچنین، 

 .شود یماعتقادي و تقویت ایمان دانش آموزان تلفیق  اي با تربیت

  

  و الگوهاي اخالقی شایسته جامعه صالح )6

شود که جو جامعـه بـا آن تربیـت معارضـه      تربیت اخالقی به شرطی در یک فرد انسان موثر واقع می

ــت     ــورت، تربی ــن ص ــر ای ــد. در غی ــالًنکن ــی  اص ــع نم ــوثر واق ــت     م ــز اس ــا چی ــیار ن ــر آن، بس ــا اث ــود، ی                      ش
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)Tabatabai, 1995, vol 4, p.154-167.(        جو اجتمـاعی شایسـته و حضـور الگوهـاي اخالقـی مطلـوب در

کـه   شـود  یمباعث مجازي به ویژه در مدرسه و نقش الگویی مربی  يها طیمحو  ها رسانهخانه، متن اجتماع، 

، آن را ممکـن و شـدنی بدانـد. اساسـاً     دانش آموز عالوه بر تعلیم نظري، عمـل صـحیح را مشـاهده نمایـد و    

نظري موثر واقـع خواهـد    يها آموزشد؛ آنگاه شوتربیت اخالقی ابتدا باید از عمل اخالقی خود مربی آغاز 

 . )Vojdani, Imani, Akbarian & Sadeqzadeh, 2013, p.138(شد

نیـز بـراي    عالوه بر نقش الگویی افراد، حـس مسـئولیت جمعـی و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر        

تحریک و زنده نگه داشتن اصول اخالقی آموخته شده، بسیار مهـم اسـت و از همـین جهـت، در اسـالم بـر       

گذشته از نقش عوامل انسانی در تربیت ). Tabatabai, 1995, vol 4, p.154( ه استشدعموم مردم واجب 

زیرا  ؛ق ورزي موثر خواهد بوداخالقی، قوانین و نظام جزا و پاداش در جامعه و مدرسه نیز در تحریک اخال

عالمه، تنها اخالق تعداد کمی از افراد ناشی از حب عبودي و انگیزش درونـی اسـت و عمـوم افـراد      زعمبه 

). Tabatabai, 1995, vol 7, p.52( کننـد  یمـ جامعه بر اساس جزا و پاداش ملمـوس، رفتـار خـود را تنظـیم     

ضـعف ایمـان در بسـیاري از افـراد انگیـزه جـزا و پـاداش        هم ممکن است بـه دلیـل    داران نیدحتی در میان 

نفسـانی انسـان غلبـه کنـد. پـس الزم اسـت از طریـق         يهـا  هـوس موثر واقع نشود و نتواند بـر   یاخروي گاه

عالمـه بخشـی از    ،برقراري قوانین جزا و پاداش محسوس، افراد را به انجام اعمال اخالقی ملزم سـاخت. لـذا  

تـا شـئون    دانـد  یمـ ارت نفسانی را وضع و تحمیل قوانین صالح اجتماعی بر انسان برنامه تربیت اخالقی و طه

د و مفاسد زندگی اجتماعی، انسان را از طی طریـق اخـالق ورزي بـاز نـدارد     شوزندگی اجتماعی او صالح 

)Tabatabai, 1995, vol 3, p.90(. دهد یماجتماعی تربیت اخالقی را مورد تاکید قرار  این مطلب، ماهیت. 

. بـر ایـن اسـاس، تنهـا در     شـد برنامه تربیت اخالقی جامع و مـوثر مطـرح    گانه ششهاي  مؤلفهبدین ترتیب، 

 تـوان  یمـ قـرار دهـد،    توجـه را مورد  یاد شدههاي  مؤلفهصورتی که برنامه تربیت اخالقی در مدرسه تمامی 

و تحول اخالقی نیز توسعه  در این فضا ابعاد رشد. شکاف میان معرفت و عمل اخالقی متربیان را کاهش داد

  . ابدی یم

  

  ابعاد تحول اخالقی

تحـول اخالقـی را محـور شـناختی و معرفتـی       اصـلی  خالف نظام تربیت اخالقی رایج کـه محـور  بر

بایـد در دو محـور اصـلی معرفـت و      نـاگزیر هاي مطرح شده نشان داد که تحـول اخالقـی را    مؤلفه، داند یم

رشد و تحول اخالقی دست کم در شش بعـد مطـرح   ، ابعاد تر قیدقلیلی اراده (و عمل) پیگیري نمود. در تح

  ) نشان داده شده است. 1که به طور خالصه در جدول ( شود یم
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  در برنامه تربیت اخالقی موثرابعاد تحول اخالقی  :1 جدول    

  
 کـه نـه آن  ،دبرنامه ریزي و تالش کن ها مؤلفهبنابراین، نظام تربیت اخالقی مدرسه باید براي تمام این 

  تربیت اخالقی را به یک بعد خاص( مثل معرفت) فرو بکاهد. 

  

  نتیجه

واکاوي علت ناکارآمدي نظام رایج تربیت اخالقی در مدارس که منجـر بـه    ،این مقالههدف اصلی 

. باشـد  یمـ آن و ارائه راه حلی براي کاهش  شود یمبروز شکاف میان معرفت و عمل اخالقی دانش آموزان 

 صـورت نبـود  پایبندي به اخالق را تضمین نماید. در  تواند ینمنشان داد که آموزش اخالق به تنهایی  ها افتهی

هاي اخالق ورزي از جمله اراده پاك و قوي، همواره این امکان وجود دارد که انسان در لحظه  مؤلفهسایر 

  خالف علم خود عمل نماید.بر عمل، کامالً

که خود دست کم ناشی از سه عامل حب دنیـا   باشد یم پس علت اصلی ایجاد شکاف، ضعف اراده

فاضـله) و همچنـین وجـود الگوهـاي     ه هـاي  (یـا فقـدان ملکـ   ه هاي رذیلـت  و ملک ها عادتو حب شهوات، 

بایـد داراي   نـاگزیر تربیـت اخالقـی مـوثر     ،(یا فقدان الگوهاي اخالقی مناسب) است. لذا اجتماعی نامناسب

همـه آنهـا   اخالقی، ایمان و الگوهاي اخالقی شایسته باشد و  ه هايکمعرفت، عواطف، عمل، مل مؤلفهشش 

  را سامان دهد. 

بیشـتر  این بحث، ضـرورت تحـول اساسـی در نظـام تربیـت اخالقـی رایـج مـدارس کشـور را  کـه           

 -رویکـرد تقـوا   توان یمهاي تربیت اخالقی موثر  مؤلفه. بر اساس کند یم، گوشزد باشد یممحور  -شناخت
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محوري) براي تربیت اخالقی مدارس پیشنهاد نمود.  -عنوان جایگزین رویکرد رایج (شناختمحوري را به 

را تحـت پوشـش قـرار    هـاي مـوثر در اخـالق ورزي     مؤلفـه داراي یک شـبکه مفهـومی اسـت و کلیـه      تقوا

  ) به تصویر کشیده شده است.2. این شبکه مفهومی در شکل (١دهد یم

  
  شبکه مفهومی تقوا: 2شکل 

یگر، تقوا یک حقیقت تشکیکی است و مراتب بی شماري را از تقواي انسـانی تـا تقـواي    از سوي د

و هنگامی که به عنوان محور برنامه تربیتی در نظر گرفتـه شـود، پویـایی کـم نظیـري بـه        ردیگ یمالهی در بر 

بـر  و  پایـان در  .٢کنـد  یمـ و قابلیت مطرح شدن در جوامع دینـی و غیـر دینـی را پیـدا      بخشد یمبرنامه تربیتی 

  :پژوهش، پیشنهادهاي زیر براي ایجاد تحول در نظام تربیت اخالقی قابل طرح است اینیافته هاي  اساس

  محـوري بـه تقویـت اراده (عـالوه بـر تقویـت        -تغییر رویکرد نظام رسمی تربیت اخالقی از شـناخت

سط دانش آمـوزان  معرفت) است؛ بدین معنا که اخالقیات باید از طریق عملی آموزش داده شده، تو

فاضـله   ه هـاي و ملکـ  هـا  حالـت علم در قلب آنها تثبیت شود،  جیبه تدرتا  به  طور عملی تمرین شود

  و آثار علم در عمل ظهور یابد.  شودایجاد 

                                                
بـا   ختـه یمعرفـت افزاسـت. تقـوا آم    زیـ و البتـه خـود ن  ) Tabatabai, 1995, vol 3, p.570(دارد  میفهم ارتباط مستق زانیتقوا با م.  ١

مربوط به ناحیه عمل  میحال، به طور مستق نیو در ع )Tabatabai, 1995, vol 11, p.214(چون خوف، رجا و حب است  یعواطف

 يبه عـالوه، تقـوا  ). Tabatabai, 1995, vol 3, p. 99(وجهی همان عمل صالح است  به، )Tabatabai, 1995, vol 18, p.356( بوده

ملکه تقـوا در واقـع، جـامع     گر،ید ي. از سو)Tabatabai, 1995, vol 20, p.40(است  و معاد دیبر توح یو مبتن مانیحاصل ا ینید

تـوان   یمـ  ت،یو در نها )؛Tabatabai, 1995, vol 11, p.212(کند یاز اعمال را فراهم م یتمام ملکات فاضله است و مراقبت دائم

 نمود. یاز مظاهر اراده تلق یکیتقوا و تسلط بر نفس را 

»: االخالق سییر یالتق: «ندیفرما ی(ع) میشده است. حضرت عل ادیاز تقوا به عنوان اصل و اساس اخالق  زین ها تیدر روا.  2

  ).Nahjul balagheh, Hikmat. 410(اصل اخالق است  يزگاریپره
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         با توجه به جایگاه محوري ایمان در اخالق و معرفـی آن بـه عنـوان ریشـه و ضـامن اخـالق، تقویـت

ن پایه تربیت اخالقی به طور جدي مـورد توجـه و برنامـه ریـزي مربیـان      ایمان متربیان نیز باید به عنوا

 قرار گیرد.

پیشنهاد مهم دیگر این پژوهش، ایجاد جـو اخالقـی در مدرسـه و فـراهم نمـودن الگوهـاي اخالقـی        

 : شود یممطلوب براي متربیان است که خود مشتمل بر سه پیشنهاد 

 ینش و تربیت مربیان کارآمد و عامالن اخالقی). سامان دهی نظام تربیت مربی دینی و اخالق (گز 

    برگزاري دوره هاي آموزشی و تربیتی ضمن خدمت براي کلیه کارکنان مدرسه تا بتواننـد الگوهـاي

  شایسته اي براي دانش آموزان باشند و جو اخالقی را در مدرسه حاکم کنند.

  (والدین) تا آنها نیز عامل بـه اخـالق    ها خانوادهتدوین برنامه نظام مند و جدي براي آموزش و تربیت

  (متربیان ) باشند. و الگوي مناسبی براي فرزندان خود

، اجتنـاب جـدي از تـرویج    پـژوهش در ارتباط با نهادهاي غیررسمی تربیت اخالقی نیز پیشنهاد ایـن  

ب که منجر به ریشه دار شدن دنیازدگی و حـ  هاست رسانهفرهنگ تجمل گرایی در جامعه به ویژه توسط 

، اساساً. سازد یمدنیا و در نتیجه غفلت از معنویات شده، دستیابی به اخالق مبتنی بر حب عبودي را دشوار 

شایسته است که تغییري جدي در رویکرد رسانه ملی از رویکرد سرگرمی، جـذب مخاطـب و پـر کـردن     

 بـه کودکـان و نوجوانـان   به ویژه در برنامه هاي مربوط  »تفریحی سالم -تربیتی«اوقات فراغت، به رویکرد 

کلی رسانه سـعی بیشـتري در ارائـه    ایط محیطی) انجام گیرد و به طوربه عنوان بخشی از برنامه اصالح شر(

 الگوهاي اخالقی به جوانان داشته باشد.
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