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 مقدمه

 بر انمعلم تسلط از ترپیچیده و ترظریف ها،انسان میان روابط از قدیمی ینمود عنوانبه سیتدر

 ستا ایدهیچیپ لئمسا رندهیدر برگ حرفه نیات و شده اس انیب «1آموزش فنون» توانایی یا و درسی هایبرنامه

 یاخالق عتیو طب «2تدریس اخالق» ابعاد ضمنی، طوربه اگرچه .است شده عجین فراوانی اخالقی امور با که

 به ترکم عمل، در اما بوده، اهمیت دارای تخصصی، و علمی جوامع بیشتر در معلمان، ایحرفه هایمسئولیت

 تدریس، و ییادگیر با مرتبط شناختی هاینظریه از بیشتر و شده توجه اخالقی منظر از تدریس و یادگیری

 ,Campbell).  است شده گرفته بهره کالس مدیریت فنون نیز و کالس ارزیابی برای مؤثر رویکردهای

2008, PP .357-358) به خود عملکرد اخالقی پیامدهای از آگاهی بدون است ممکن معلمان رو، این از 

  .(Campbell, 2004, P.1) دهند ادامه خویش روزانه فعالیت

به  3کالس در مفقوده زبان در پگلی و ساکت اخالق، و تدریس ماهیت تنیدگیدرهم باوجود

اید ها پرداخته و براین باورند که معلمان بکشف و بررسی کمبود زبان اخالق در توصیف و تفسیر کالس

به  5و آگاهانه ، ترسیمی از کالس اخالقی را در ذهن خود رشد دهند4جای داشتن یک کالس فقط فنیبه

  (Sockett & LePage, 2002, PP. 159-160).  اخالقی تدریس نمایندشیوه 

ای به عنوان جایگاهی بر مدرسه نقش و اخالقی مربی یک عنوان به معلم نقش بیستم، قرن اواخر از

 نیضم جای به پژوهشگران و شد داده جلوه مهم آموزاندانش میان در اخالقی اصول و فضایل سازی نهادینه

 ایحرفه عمل مستقیم روابط بر اخالقی، هاینظریه به توجه و صرف تجربی مطالعات روی تمرکز و نگریستن

 عنوانبه تدریس، ایحرفه اخالق درباره .(Campbell, 2008, P. 360) نمودند تأکید معلمان، اخالقی عمل و

 یک چارچوب در خواه آن، نقش که شد مطرح قوی دیدگاه یک کاربردی، اخالق هایشاخه از یکی

 طمینانا ایجاد فراگیران، با معلم روابط در اساساً و خاص درسی برنامه یک خواه برای منسجم، درسیبرنامه

 را هانآ و بوده آگاه تدریس حرفه هنجارهای از ایمجموعه به نسبت باید معلم که بود امر این به نسبت

 هک است ایحرفه هایارزش و اخالقی مفاهیم دارای ها،حرفه دیگر مانند تدریس منظر، این از. کند درک

 از یعیوس طیف شکل به اغلب است و معلمان ایمسئوالنه اخالقی رفتارهای دهندهانسجام و کنندهتعیین

 .(Maxwell & Schwimmer, 2016, P. 468) کند ای، بروز میاز رفتارهای حرفه پذیرش قابل هنجارهای

 وقلمر. داردن یچندان قدمت یبه عنوان موضوع پژوهش آن، یاو اخالق حرفه سیاخالق تدر موضوع

                                                 
1. Pedagogy 

2. Ethics of Teaching 

3  . The Missing Language of the Classroom 
4. Technical 

5. Consciously 
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 و یفلسف یهاپژوهش از یبیترک در آن یگستردگ و گرددیم باز 1980 دهه به موضوع نیا در پژوهش

، کمبل، 2، کریستینسن1کارخی پژوهشگران تربیتی مانندبر. )olnerud, 2003, P. 559)C شودیم دهید یتجرب

 یاحرفهای به ماهیت اخالقی تدریس و اخالق ، در دو دهه اخیر توجه ویژه4ولو مکث 3هیگینز

مسائلی لم با معباورند  نیبرا ی،اخالق یتیبه عنوان فعال سیتدربیشتر  یضمن بررسها، . آنداشتند5سیتدر

که ها، چنانروبرو است. موقعیت 6اخالقی هایدوراههها و ها در مواجهه با موقعیتها و قضاوتمانند تصمیم

هاست و معلم به زیادی پیرامون آن«  7هایممکن»هایی هستند که اغلب ویگینز معتقد است، نیازمند فعالیت

ها، های ممکن را درک نموده و در گام بعدی با تأمل در این ممکنتواند این فعالیتعنوان شخص متفکر می

 .(Wiggins, 1980, P. 234)خیر انسانی رهنمون سازد  روشی را برگزیند که او را به غایت

س تنیدگی مسائل تدریهای اخالقی در تدریس و درهمتها و قضاودر توضیح موقعیت کوک و کار

توان تصور نمود که در حین تدریس السی را میها این است که کآن به مثالی اشاره دارند. تبیین و اخالق

کنند. آموزان متشنج میگویند و فضای کالس را برای دیگر دانشیکدیگر سخن میآموز در آن با دو دانش

ای از رفتار ناخوشایند و غیرمسؤالنه در فضای یادگیری باشدکه اغلب به عنوان یک تواند نمونهاین مثال می

نت عمال خشومسئله جدی برای معلمان قلمداد می شود. چنین مواردی گرچه رایج هستند، اما در مواردی نیز اِ

. به زعم این آیدتر به شمار میآموزانی با رفتارهای نامرتبط با فضای یادگیری، از مسائل جدیتوسط دانش

دو اندیشمند تربیتی، برای چنین رفتارهای نامناسبی حداقل سه بستر فکری وجود دارد: نخست، این قبیل 

ا را دارد، نیستند و در نتیجه آموزشی رخ نمی هآموزان درصدد یادگیری آنچه معلم قصد یاد دادن آندانش

 شود و در یادگیری وآموزان به یادگیری میآموزان باعث عدم توجه دیگر دانشدهد. دوم، رفتار این دانش

 ریزی درسیگیرد و سوم، معلم باید بپذیرد که ورای اجرا و اِعمال برنامهها خللی صورت میفهمیدن آن

های آموزشی وجود دارد. در همه موارد، آیا معلم باید به دنبال فای در میان هدروزانه، موانع بازدارنده

های عقل عملی و از ظرفیتها ورای اینتواند اصول و یا راهنمایی از دیگران باشد و آیا می ،استانداردها

ریس ران، تدگها استفاده کند؟ این پژوهشای برای داشتن قضاوتی مناسب در موقعیتهای حرفهدیگر ظرفیت

فی ی حساس و قابل انعطایهاکنند که در شرایط مختلف نیازمند قضاوتمعرفی می 8فکری یرا به عنوان فعالیت

                                                 
1. Carr 

2. Kristjansson 
3. Higgins 
4. Maxwell 

5. Professional Ethics of Teaching 

6. Ethical Dilemmas 
7. Possibles 

8. Reflective Practice 



 29 ...کار و دیوید ی( عقل عملسی)فرونس تیظرف                                                     1397 پاییز و زمستان، 2، شماره 8سال 

 (Cooke & Carr, 2014, PP. 91-93).باشدمی

 به سیتدر یاحرفه اخالق به ریاخ یهادهه در نیزم مغرب یتیترب شمندانیاند اهتمام یراستا در

 و خاص طور به سیتدر یهادوراهه و هاتیموقع در یاحرفه یهاقضاوت و هامیتصم به توجه و یطورکل

 ران،یا یتیترب نظام در آن ضرورت و تیاهم و نهیزم نیا در یپرداز هینظر و بحث ینسب خأل به تیعنا با زین

 مهعال نیز مواضعو  یتیترب لسوفانیف نیتربرجسته از یکی عنوان به 1دکاریوید هاینوشتار، دیدگاه نیا در

 پژوهشهدف اصلی این  .گرفته استقرار یبررس مورد معاصر مسلمان مفسر و لسوفیف عنوان به 2ییطباطبا

 ژهیو توجه و سیتدر یاحرفه اخالق نهیزم در کار، میمستق هاییهنظر و هادگاهید چارچوب در که است نیا

یی از اطباطب عالمه یفلسف نییتب و یقرآن میمفاه به تیعنا بانیز  و 5ییارسطو 4ی(عمل عقل) 3سیفرونس به او

 عقل) یسفرونس تیظرف در این نوشتار،. گردد استنتاج سیتدر یاحرفه اخالق یبرا ییهاداللت ،یمانیا اراده

 یورا یتقیحق عنوان به مانیا گاهیجا و یعقالن و یفکر ،یادراک یلتیفض عنوان به آن کاربرد و( یعمل

 و هامیتصم یبرا یآموزش الگوی دو عنوان به ،است همراه عمل و اراده با علم بر عالوه که ادراک

 .ندافتهگرقرار یواکاو و یبررس مورد س،یتدر یهادوراهه و هاتیموقع در اثربخش یاحرفه یهاقضاوت

 

  ای در تدریساخالق حرفه

ست؟ ای در تدریس چیکاربرد اخالق حرفه که منظور ازپاسخ داده شود پرسش  نیادر ابتدا باید به 

ستفاده از ها و برخی نیز ابرخی اندیشمندان تربیتی کاربرد کدهای اخالقی، برخی دیگر، تحلیل موقعیت

منظور داشتن  معتقد است به 6ریچ .اندای تدریس دانستههای اخالقی را به عنوان کاربرد اخالق حرفهنظریه

انجمن ملی تعلیم و  آنچه توسط مانند «7یااخالق حرفه یکدها»باید به  معلمانس، یدر تدر یااخالق حرفه

 دخالت عدم دهنده نشان، یدر مسائل آموزش یاخالق یکدها اونظر به توجه کنند.شده است،  انیب8تربیت

 اخالقی ابعاد سازی شفاف کدها، این نقش و است آموزشی مسائل در افراد شخصی هاینظریه و ترجیحات

 هاآنکه  سازدیخاطر نشان م ستفاده انحصاری از چنین کدهایی،در انتقاد به ا9واترَس .است تدریس در مبهم

 ت،یو ترب میتعل یمانند انجمن مل یسازمان، هرچند شوندیرا شامل نم سیاخالق در تدر یاابعاد حرفه ههم

                                                 
1. David Carr 
2. Allama Tabatabaie 

3. Phronesis 

4. Practical Wisdom 
5. Aristotelian 

6  . Rich 

7. Professional Codes of Ethics 
8. National Education Association (NEA) 

9. Watras 
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را تنها در  سیتدر هحرف دهیچیپ تیهو توانیم یسختداده است، اما به ئهارا را یاخالق یاز کدها یفهرست

 که دارد اشاره نکته این به لتیسوس . (Warnick & Silverman, 2011, P. 274)نمود هکدها خالص نیا

 معلمان اخالقی، کدهای از استفاده صرف و باشند ناسازگار یکدیگر با اخالقی کدهای عناصر است ممکن

مواجه  لمشک با نیستند، اخالقی کدهای به وفادار که افرادی و اساسی و مهم اخالقی مباحث با مواجهه در را

تواند ای تدریس میکند که اخالق حرفهادعا می 1استرایک دیگر سوی از  Soltis, 1986, PP).3 .-(4 سازد

 2یگفتمان ییتوانا را عمل نیا های اخالقی در کالس، سروکار داشته باشد. اوبا تحلیل دقیقی از واقعیت دو راهه

 تحلیل نظیر عیت،موق یک یلتحل کهند باور نیرانسبت به این رویکرد، وارنیک و سیلورمن باما در انتقاد  .نامدیم

 هب تواندنمی تحلیل این و دهد ارائه هاآن برای عقالنی حلراه تواندنمی هرگز کالس، در اخالقی هایدوراهه

 فرصتی ایهحرف اخالق از استفاده که باورند این بر هاآن. رود کاربه موارد و هاموقعیت دیگر برای الگویی عنوان

کم، در تدریس است تا دست 4کانتی گراییو وظیفه 3سودگرایی مانند اخالقی هاینظریه کاربرد برای مناسب

 .(Warnick & Silverman, 2011, P. 274)شوند ها آشنا ی و نوع مواجهه با آناخالق هایافراد با دوراهه

 مطلوب ایتجربه تواندمی اخالقی متعدد هاینظریه یادگیری گرچه که است بر این عقیده لتیسسو

ای مانند ها برای مالحظات حرفهتوان از آننمی را در اختیار معلمان قرار دهد، اما معموالً 5آزاد آموزش از

سطحی و  یتیتثبها به طور عمده، به کارکرد آن برای تدریس استفاده کرد. به زعم او ،کاربرد این نظریه

 را یاخالق گرایینسبیت از ناسالم فضایی تواندمی حتی و شودمی منتهی اخالقی هایتیدر موقعظاهری 

 ,Soltis, 1986).دهندنمی ارائه اخالقی هایدوراه و مسائل برای متقن و واحد پاسخی هاآن که دهد ترویج

PP. 3-4)  ،طور به تواندمی اخالقی نظریه چند از زمانهم استفاده منفی، نگاهی با که است باور نیبرا کار

 مندانهفضیلت غیر هایفعالیت که قراردهد اخالقی هاینظریه از ایگزینه انتخاب معرض در را افراد نمونه،

 اخالقی اصول پذیریانعطاف عدم به نیز اخالقی هنظری یک از صرف استفاده شاید و نمایند توجیه را خود

 از 6خاصی منطقی تبیین توانندمی اخالقی هاینظریه که نمود توجه باید مثبت، نگاهی با اما شود، منتهی

ضمن تأیید نظر کار،  نلورمیو س کیارنو .Carr, 2000, P.)دهندقرار  ما اختیار در را اخالقی مباحث

 اخالقی سائلم برای را ثابتی و یراه حل قطعتوان خالقی، نمیاهای براین باورند که اگرچه با استفاده از نظریه

 دهایرویکر اما بخشید، سامان اخالقی نظریه یک با را اخالقی زندگی کل تواننمی و یافت تدریس در

                                                 
1. Strike  
2. Dialogical Competence 

3. Utilitarianism 

4. Kantian Deontologism 
5. Liberal Education  

6. Partial Accounts of the Logic 
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را  یستدر یندر ح یاخالق یهاهمسائل و دوراه یابعاد ناشناخته و جوانب مخف توانندیاخالق م فلسفه عمده

 (Warnick & Silverman, 2011, PP. 274-275). شندبخ وحوض

 

  یسدر تدر هادوراهه و هاموقعیت

 ایناز منظر کار،  یسکاربرد آن در تدر یو چگونگ )یعقل عمل(یسمفهوم فرونس یاز بررس پیش

 بیشترین .یابندمی نمود تدریس هایموقعیت کدام در اخالقی هایتصمیم و هاقضاوت که شودمطرح می پرسش

است  اخالقی هایدوراهه شوند،می اخالقی و ایحرفه هایقضاوت نیازمند معلمان که تدریس در مواجه نوع

 این. دهند رخ تدریس هایموقعیت از بسیاری در توانندمی تدریس، اخالق قلمرو از مهمی بخش عنوان به که

 و ابهامات دارای زیرا شوند؛می متمایز کالس ساختاریافته و متداول مسایل از اغلب اخالقی هایدوراهه

 (Campbell, 2008, P. 367). یافت هاآن برای ایساده هایحلراه تواننمی که هستند هاییپیچیدگی

 و میعلت قلمرو در یاوجود دارد که هدف از اخالق حرفه توافق عمده کی یتیترب شمندانیاند میان در

 یهاتصمیم بتوانند تا کنند کسب را ییهانهیو زم هاتدانش، مهار ،یو مترب یاست که مرب این سیتدر و تیترب

 ,Cooke, 2017). اتخاذ کنند  یاخالق یهادوراهه با مواجهه در و خاص یهاتیموقع در را یاخالقمسئوالنه 

P. 430) هاییگزینه میان صرفاً را خود که ندارد لزومی دیگر که است باور براین فوق ادعای تأکید در هیگینز 

 تواندینم کسهیچ کهآن ضمن. نماییم محصور نوکانتی، یا و سودگرا گرا،وظیفه اندیشمندان چارچوب در

 عملِ  این ن،گرفت تصمیم در یا و است اهمیت دارای دیگران به نسبت ما وظایف درباره تفکر که کند انکار

 اخالقی مالحظات چنین درچارچوب را خود نباید است بدیهی و است ارزش دارای که است درست

 فکری خط یتربیت فیلسوفان برخی که است باور براین نیز دادینگتون(Higgins, 2003, P. 132).  محصورکنیم

 سایلم به توجه برای مناسب دیدگاهی ارسطویی، دیدگاه که دارند تأکید هاآن. اندکرده دنبال را تریوارانهنظام

بود که برای اولین بار به این نکته اشاره نمود  1ارسطو این هانآ نظربه. است تدریس در اخالقی هایداوری و

های علمی و مشاهده قابل توجیه نیست و روش متفاوتی برای که برخی قلمروهای درک و رفتار انسانی از راه

 است« فرونسیس»تفکر جهت عاقالنه عمل کردن وجود دارد؛ اصطالحی که ارسطو استفاده نمود همان 

24)2-, 2013, PP. 223(Doddingtonیک عنوانبه فرونسیس که باورند نیز براین . هریسون وخارتون 

ها و برای رسیدن به پیامدهای برای ایجاد توازن میان دیگر فضایل مطرح است که در موقعیت 2فضیلتفرا

های عقالنی و اخالقی ظرفیت الزم برای ایجاد تصمیم ای مانند تدریس است وحرفه دهندهیاری فضیلتمندانه،

                                                 
1. Aristotle 

2. Meta-Virtue 
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 (Harrison & khartoon, 2017, P.11).   های اخالقی را داراست در مواجهه با دوراهه

 

  ارسطو منظر از تخنه از فرونسیس تمایز

و الزامات  2عنوان دو شکل استدالل و یا فعالیت عقالنی )دایانویا(و فرونسیس به 1تخنه میان ارسطو،

)ایده یک طرح( است و در جایی که  3فنی( بر مبنای ایدوس )تفکر شود. به زعم او، تخنهها تمایز قائل میآن

. ,Aristotle)نام دارد 4پوئسیس رود و عمل استفاده از این استدالل،کارمیچیزی ساخته و یا تولید شود، به

1141a) -1985, 1139a است. فرونسیس نیز بر مبنای  5کردن تولید این کلمه یونانی به معنای ساختن و

نام دارد که از یک  8)کنش و عمل( 7است و عمل استفاده از آن پرکسیس همان خیر عالی انسانی ،6یمونیاائودا

های خوبی و بدی تخنه، تولید محصولی با ارزش شود. ضمن آن که حالترویکرد عملی و تجربی حاصل می

 ن استهای خردمندانه و یا عدم آهای خوبی و بدی در فرونسیس، فعالیتارزش است؛ حالتو یا بی

.(Kristjansson, 2005, P. 456) ،وسِاید تا کندمی کمک ما به که است ابزاری تفکری ساده طور به تخنه 

 انجام از اینمونه .کاربریم به( پوئسیس) ساختن و نمودن تولید برای فرایندی در مکانیکی ابزاری با را نظر مورد

 محصول یک که دکنمی ایجاد را غایتی بیشتر و کمتر تأملی با که است هنرمندی یا و صنعتگر عمل پوئسیس،

 دقیقاً  که تاس معین غایتی دارای و شودمی منتهی محصول یک ایجاد به تولید فرایند تخنه، در. است تولید و

 دگذاریک آن برای راحتی به تولید محصول از قبل توانمی لذا شود. مشخص سازنده توسط قبل از تواندمی

 طرح یا تدریس برای الگویی عنوان به بسته تفکرِ نوع این .ندارد فرد شخصیت در تأثیری فرایند، این و نمود

  (Kristjansson, 2005, PP. 463- 464). شودمی به کار گرفته درسی ریزانبرنامه برخی توسط درسی، برنامه

 است باور نای بر فنی، -عقالنی بعد برابر در اخالقی اهمیت بعد و اولویت بر تأکید ضمن نیز کار،

 انواع عملی ردکارب در انگیزی وسوسه طرزبه که عقالنی رفتارهای کنونی، ابزارگرایانه شدت به عصر در که

 9فنی فکرت تواننمی و باشند کافی انسانی مشکالت حل برای توانندنمی دارند، وجود( علمی اترجیح) دانش

 (Carr, 1995, PP. 318-319). تنها و یا حتی وجه مهم مباحث عملی تلقی نمود  را

 

                                                 
1. Techne 
2. Dianoia 

3. Eidos 

4. Poesis 
5. To Make & To Produce 

6. Eudaimonia 

7. Praxis 
8. Action & Pactice 

9. Technical Deliberation 
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 تفاسیری از مفهوم فرونسیس ارسطویی 

 در ترجمه1دارند. به طور نمونه، راس مختلفی تعابیر فرونسیس مفهوم به نسبت ارسطویی اندیشمندان

یک حالت درست و مستدل از ظرفیت انسان است که  سیفرونسبر این باور است که  2یکوماخوسین اخالق

 المتیس داشتن به که چیزهایی انواع مانندشامل موارد خاص  تنها ییتوانا نیاخوب و بد را از هم بشناسد و 

. آیدمی وجود هب خوب زندگی برای طورکلی به تفکر توانایی این بلکه شود،نمی کنند،می کمک قدرت یا و

فرونسیس را توانایی خوب فکر کردن برای بهتر و برد را به کار می« 4درک موقعیت»اصطالح  3شوکمن

برد و بر این باور است که را به کار می« 6ادراک»برای فرونسیس، اصطالح  5داند. ریوزندگی کردن می

یا فرد عاقل به ادراک عملی نیاز دارد تا بتواند تشخیص دهد در شرایط مختلف چه نوع عملی  7فرونیموس

 .Noel, 1999, PP. 274)-(275برد کار میرا به«9تشخیص و تمیز دادن»نیز اصطالح  8را انجام دهند. شرمن

 .  ستا شده تأکید تمامی این موارد، بر روی تأمل و تفکر در تعریف فرونسیس در مجموع در

 

 10فضیلت بر مبتنی اخالق رویکرد در فرونسیس ضرورت

 اصول کلی و جهان شمول کانتیمرجح در مقابل  یلت را رویکردیفض بری اخالق مبتن کار، رویکرد

 شمول هانج و کلی اصول به نمودن عمل و کردن فکر توانایی و داندمی و نیز در برابر لذت و الم سودگرایی

 از. روندمیکاربه انسانی رشد جهت ها،توانایی از گیریبهره برای که داندمی وسیعی طیف از بخشی تنها را

 کافی و املک تبیینی اما نیستند، اخالقی رویکردهای میان در نادرست تبیینی رویکردها این او، گرچه منظر

 پروژه کی عنوان به اثربخش تدریس. آیندنمی شمار به تأثیرگذار و خوب تدریس یک توجیه برای نیز

 تنها هدف نای و است یادگیرنده منش بیشتر مندیبهره به بخشیدن تعالی آن هدف که شودمی ظاهر اخالقی

و یا  11شناسانهغایت بر طورنمونهبه که شودمی حاصل فضیلت بر مبتنی اخالق رویکرد تفاسیر از برخی در

 سیس ارسطوییفرونعقیده کار،  به .(McPherson, 2002, P. 204)هدف مستقیم بودن فضایل تأکید دارند 

 متضمن مفهوم، این که شودمی استفاده فضیلت بر مبتنی اخالق رویکرد تبیین در اساسی مفهوم یک عنوان به

                                                 
1. Ross 

2. Nicomachean Ethics 

3. Schuchman 
4. Discernmen 

5. Reeve 

6. Perception 
7. Phronimos   

8. Sherman 

9. Discrimination 
10. Virtue Ethics 
11. Teleological  
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کار برده که شامل فضایل را برای فضیلت به 2است و ارسطو، اصطالح کلی یونانی آرت 1منشی اخالق

فضایل برای فرد فضیلتمند، فقط  ،برای ارسطو .(Cooke & Carr, 2014, P. 103)شود عقالنی نیز می

 طورنمونه، فردبهآن زندگی هستند.  3دهنده به سمت شکوفایی زندگی خوب نیستند، بلکه سازندهسوق

عمل  کاری واندوزی که با راستگویی و عدالت همراه نباشد و یا از افراطتواند از ثروتنمی فضیلتمند

عنوان فضیلتمندانه عمل نمودن، خود به غیرخردمندانه، به عنوان بخشی از یک زندگی خوب لذت ببرد.

 فرد ریاریگ اخالقی، از فضیلت زندگی خوب برای ارسطو است و فرونسیس، به عنوان شکلی عقالنی

 بدون اخالقی لتفضی هیچ کهچنان یکدیگرند. ملزوم و الزم فرونسیس و فضیلت نتیجه در. است فضیلتمند

 .(Carr, 2007, P. 379) نیست متصور منشی فضایل بدون نیز اخالقی خرد هیچ و فرونسیس

 

 تدریس در فرونسیس اولویت

بیان 1976 در سال 4گرین توماس توسط تدریس، در عملی استدالل ایده از دقیق هاستفاد بار نخستین

ی، به طور مستقیم با موقعیتی عملی در کالس استدالل عملارسطویی درباره  هشد. او اظهار داشت که اید

 فنسرماخر، بعدها. (Noel, 1999, P. 274)تواند در ذهن معلم نقش بندد سروکار دارد و برهان عملی معینی می

 قبل از که تدریس پیچیده و مبهم هایموقعیت برای مناسب دانشی عنوان به را عملی عقل یا فرونسیس مفهوم

 اخالقی جنبه که دارد تأکید نیزنوئل  (Fenstermacher, 1994).نمایدمی معرفی معقول دانشی هستند، ناشناخته

 اخالقی هایموقعیت در استدالل از استفاده برای ایزمینه کنندهفراهم است، عملی عقل سازنده که فرونسیس

  .(Noel, 1999, P. 274) است تدریس

 رد (Carr, 2000). است اولویت در تدریس، برای مناسب دانش عنوانبه فرونسیس، کار، منظر از

پرورش مهارت اشاره نمود که او بر دانش تخصصی در جهت 5مور مواضع به توانمی دیدگاه، این با تقابل

را عناصر مهم در تدریس  7، ماهر و الیق6در تدریس تأکید دارد. او شخصیت فرهمند نیف -عقالنی یها

هایی زمانی شخص فرهمند، یک تدریس اثربخش را داراست که خصلت داند. به طورنمونه،اثربخش می

 ترینجرای مور، منظر از. باشد دارا را هاآن از مراقبت و آموزاندانش نمودن سرگرم تدریس، به اقیاشت مانند

 بخش،اثر تدریس یک در نیز عنصر دومین. است بحث همین ایرسانه نمادهای در خوب معلم زمینه در بحث

                                                 
1. Character  

2. Arete 
3. Constitutive 

4. Thomas Green 

5  . Moore  
6. Charismatic Subject 

7. Competent Crafts Person 
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 هادولت و داشته رسمی حالتی و هاستدولت اغلب مطلوب عنصر، این. است معلم بودن بودن الیق و ماهر

 طمنضب چارچوبی با بیرونی کنترلی آن وسیلهبه تا نهندمی آموزش دوش بر را اجباری مسئولیتی آن، واسطه به

 .القاءکنند حرفه، یک جوانب عنوان به اثربخش، تدریس برای را

 شده فتوصی هاموقعیت از ایپیچیده هایالگو تا رفتارگرایی از مختلفی هایشکل الگو، این در

 سطح در خش،اثرب تدریس یک ارزش است؛ زیرا گرفته قرار انتقاد مورد ایگسترده شیوه به الگو، این. است

 ورزدمی غفلت انسانی حرفه یک هایپیچیدگی از و شودمی دیده اهمیت کم گیری،اندازه قابل ایحرفه

.(Pinto, Portelli, Rottmann, Pashby Barret & Mujawamariya, 2012, PP. 74-76)  
 آموزش با وجود که است آن مور، عنصر اولین پیامدهای از یکی که باورند براین همکارانش و پینتو

 در ذارو تأثیرگ خوب معلمان ارزیابی برای استاندارد معیاری عنوان به را آن تواننمی هرگز ها،ویژگی برخی

 .یافت بتوان نیز عناصر دیگر در را اثربخشی معیار بسا چه و گرفت نظر

 در ریزیبرنامه و یاستس نیز و یادگیری تبیین کالس، ساختار تشکیل و مدیریت با بیشتر نیز دوم عنصر

 کافی ،کنندمی القاء هادولت با مفاد و مضامینی که موارد این همه که نمود توجه باید اما. دارد سروکار کالس

 نیز کار Pinto, Portelli, Rottmann, Pashby, Barret & Mujawamariya, 2012, P. 87).)رسدنمی نظر به

 توانستندمی مربیان و بود فقط فنی انضباط، ایجاد و کالس مسائل اگر که است معتقد مور، موضع این رد ضمن

 ستکارید مختلف هایشکل از استفاده با طورنمونه،به یابند، دست مطلوب غایت به معین ابزاری از طریق

 هاییعیتموق در ائلمس این اما نبود، نگرانی هیچ جای برسند، مطلوب هایهدف به افراد اجبار یا و شناسانهروان

 در مؤثر و نیستند خوب قضاوت و انضباط مولّد شرطی، یا و علّی طوربه ابزاری هیچ با اخالقی هایدوراهه مانند

 یاری به نیف هایمهارت تبیین پیش از است که آن موارد ترینکنندهنگران کار، منظر از کنند.نمی عمل کالس

 است نممک معلم یک به طورنمونه،. ایجادکند هاآن در نامطلوبی تأثیر معلمان، منش بیایند، نبود آموزاندانش

 داقتص فضای او کلی رویکرد یا و دهد نشان خود از کمتری صبر هاآن از گروهی یا و آموزدانش یک به نسبت

 قرار توجه دمور فنی هایمهارت تبیین با مواردی چنین نکند؛ ایجاد است، انسانی اجتماع هر نیازمند که را احترام و

 تدریس در ایحرفه منش و فرونسیس به توجه ضعف نتیجه مثبت، فضای کمبود حقیقت در. گیردنمی

 تشخیص برای معلمان به کمک در عملی عقل همان یا و فرونسیس نقش لذا (Carr, 2007, PP. 379- 380).است

  Cooke & Carr, 2014, P. 103).) است ضرورت و اهمیت دارای کالس خاص شرایط در تصمیم بهترین
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  سیفرونس 1یمعرفت یمبنا

 مندلتیفضعامل که ود. چنانشیم هیتوج «2اعتدال آموزه»توسط  ،لیفضادر  یأمل عملبرای ارسطو ت

 این ،کار اما. پرهیزکند( تفریط و افراط)حد  از بیش جسارت یا ترس از عملی، تأمل با تواندمی شجاع،

 عامل واقع رد کند؟می تعیین و توجیه را فضایل نوع این درستی چیزی چه دقیقاً که کندمی مطرح را پرسش

 دیگری یلتفض هر نوع با یا و حد از بیش جسارت یا ترس، از خود شخصی تفسیر در است ممکن فضیلتمند

 مانند وسیعی پارامترهای اگرچه کار، نظر به. باشند داشته صحیح قضاوتی نتواند روی،میانه و شجاعت مانند

 که است این مشکل اساسی اما دارد، وجود فضیلتمند عامل ایحرفه هایقضاوت برای اعتدال آموزه تبیین

 قی،اخال هدوراه یک حل برای فضایل انتخاب به دادن اولویت در اخالقی، خاص شرایط در توانمی چگونه

 در احساسات، و تمایالت سنجش معیار عنوانبه اعتدال آموزه که است معتقد کار، نمود؟ عمل درست

 او، ،نگرانی این به پاسخ در .سازد مواجه شکست با را ما رسدمی نظر به ضروری، مواقع در و خاص شرایط

 که است باور یندوئل بر اتوجه دارد. مک عملیتأمالت  یمعرفت یمبنا نهیدر زم 3دوئلمک هایدیدگاه به

 صورق یا و رذایل که است آن دوئلمک اساسی بحث. شوندمی معنادار «ادراک» از شکلی عنوان به فضایل

 قصور این هبلک است، فضایل و درستی به رسیدن برای ضروری هایروش کمبود در تنها نه فضایل، ایجاد در

 گردد؟می ازب کجا به قصور و هانقص منشأ که است آن پرسش اما. گرددبازمی نیز افراد صحیح نگاه عدم به

گردد. برمی« 5نفس فاقد کف»تشخیص ندادن صفت  ، به درست4ادراک عدم این درباره دوئلمک تبیین

هایش، او را از عامل فضیلتمند ممکن است فردی باشد که فقدان کف نفس و تمایالت نادرست و یا خواسته

همانند فردی باشد  در واقع ممکن است او تا حدودی بداند خوبی چیست، اما انجام عمل درست باز دارند.

دوئل، تواند به خوبی نگاه کند. از منظر مککه بر اثر مصرف مشروبات الکلی، دارای دیدی تار است و نمی

 براساس مبنای معرفتی، دقیقا مسئولیت اخالقی برای این قصور مشخص نیست. از یک سو با نگرش سقراطی،

د و البته مشخص نیست که افراد در برابر آن چگونه برگرد 6ساده غفلتی داشتن به تواندمی برداشت سوء این

 تتمایال و درست نگاه موانع از افراد که باشد مفروض تواندمی ادراکی عدم نیچن گرید یاز سو .ندا مسئول

 فالطونا جدایی. شودمی نزدیک افالطونی نظریه به دوئلمک جااین در نظرکار،به. واقعی دارند آگاهی خطا

دعا مربوط ا این به بلکه گردد،برنمی نیست، آگاهی و علم فضیلت، که ادعا این به بحث این در سقراط از

                                                 
1. Epistemic Basis 
2. The Doctrine of The Mean 

3. McDowell 

4. Misperception 
5. Incontinent 
6. Simple Ignorance 
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 و تمایالت زا موانعی یافتن در افالطون نگرانی. نیستند ساده غفلتی اخالقی، قصور یا و رذایل که می شود

رخ  هاییخطا چنین دقیق علت تشخیص در واقع در بلکه نیست، اخالقی بینش نشدن ایجاد در هاخواسته

گردد. شوند، برمیرفتارهایی که به خودانگاری منتهی می و 1خودیت به افالطون برای علت، این. دهدمی

آنچه  شود، بلکه به انکار شناختقصور اخالقی و عدم ادراک، تنها به غفلت به عنوان کمبود دانش ختم نمی

د این رسکه به نظر میگردد و خالصه آناز سر خودرأیی است، برمی درست است و یا توجیهی که کامالً

تجربه رایجی از احساسات مانند پشیمانی از کارهایی  است. 2عدم ادراک، شکلی از خودمحوری خودفریبی

شد در که کارهایی را میخورند و یا باور به اینکه در گذشته انجام شده و اکنون افراد بابت آن تأسف می

شد، بهتر انجام می بایستگذشته بهتر انجام داد و در واقع پذیرش مسئولیت در برابر دانستن اینکه کارهایی می

 به دراکا بنابراین، از نگاه افالطونی، منشأ رذایل و عدمباشند. مصادیق خودمحوری خودفریبی میاز جمله 

 نهاد در یاخالق درستی دانستن وجود با اخالقی عامل تبیین، این در. شودمی منتهی خودپسندی از اَشکالی

 اخالقی خطای مرتکب بود، آن دادن انجام بهتر به قادر که درستی عمل دیدن در قصور با خود،

   (Carr, 2017, PP. 326- 329).شودمی

 

 طباطبایی عالمه منظر از عملی عقل

 عقلی ردیگ تعبیر به و عملی عقل جایگاه که شودمی مطرح پرسش این بحث، این به ورود در آغاز

 دارد؟ هایییویژگ وچه کجاست طباطبایی عالمه فلسفی دستگاه در کند،می راهنمایی را نبایدها و بایدها که

  یلسوفانیف نزدث حب نهیشینسبت به پ یشناخت اجمال نه،یزم نیدر ا ییعالمه طباطبا دگاهید یبررسمنظور به

 است.  تیاهم یو مالصدرا دارا نایسابن ،یمسلمان مانند فاراب فانلسویکانت و فمانند 

 کتاب در ،اوکانت است.  ،نمود یتلق مهمرا  یکه نقش عقل عمل نیمغرب زم لسوفیف نیتربرجسته

 هایتوانایی باید بلکه بست، را عملی عقل آزادانه رشد راه دهد که نباید، نشان می3اخالق عهیمابعدالطب ادیبن

 اخالق کانت، یبرا .(Schneewind, 2003, P.651) کوشید آن پرورش در همواره و شناخت را عملی عقل

 یتیرا واقع آن دیبا ریناگز لذا. است ریجداناپذ بشر یزندگ از و ستین هیتوج قابل( ینظر عقل ظور)من عقل با

اخالق از آنچه معرفت انسان است،  ی. وقتکند هیتوج را خود تواندیم مستقل دانست که تنها خودش

از  یعقل عمل تیاولو ،کانت یواقع برا در .افتدیبه دست اخالق ماعتقادات  نییتع اریاخت رد،یسرچشمه نگ

                                                 
1  . Egoism 
2. Egotistical Self-Deceit 

3. Groundwork of Metaphysics of Morals 
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 لیکانت به دو دل یبرا تیاولو نیا Gilson, 2001, PP.182).-(183 دشویبارز اصالت اخالق م یهانمونه

 یانسان التیتما و حواس ادراکات، به بودن مشروط از و باشد محض تواندیم یعمل عقلاست: نخست، 

 حواس به یابیدست عدم درصورت که ینظر عقل برخالف. باشد مستقل یانسان یهاآرمان ای و هاخواسته مانند

از خطاهاست و  زیو پره یانسان نشگسترش دا ،ینظر عقل هدف ،خواهد بود. دوم ریخطاپذادراک،  و

 مشهور تعریف . (Williams, 2008)است دیترد و شک در یتجرب یمرزها یورا یانسان دانش یادعا درباره

اراده  با و عاقل موجود تنها و کندمی کار قوانین طبق طبیعت در چیزی هر که است آن عملی عقل از کانت

 قوانین از اعمال دستیابی خواستار عقل، که جا آن از. را دارد اصول و قوانین طبق عمل بر توانایی است که

از  تیبه تبع لسوفانیف شتریجهان اسالم، ب در اما  (Celano, 2014).نیست عملی عقل جز چیزی اراده است،

 به توانی، ممسلمان و تابع ارسطو لسوفانیفلسفه توجه نمودند. از ف یبه عنوان شاخه اصل یارسطو به عقل نظر

از  یکیاست و آنچه  یدارای کارکرد ادراک ،مانند عقل نظری یعمل عقل ،از دیدگاه او. نمود اشاره یفاراب

ست. معلومات عقل نظری احکام هاآن مدرَکاتمعلومات و  کند،یمشخص و ممتاز م گرییدو را از د نیا

انسان  ارییاحکام مربوط به افعال اخت یعملکات عقل و نفس االمری است. اما مدرَ یخارج قیحقامربوط به 

 اساس ،ینظر عقل زین نایسابن نظرهب (Farabi, 1984, PP. 29-30). مانند ادراک حسن عدل و قبح ظلم است

 لیتکم آن هدف که است یعمل عقل خدمت در انسان مدرَکات تمام و است یعمل حکمت و ینظر حکمت

  (Nayeeji, 2009, PP. 153-154). است ینظر عقل

 عقل تابع ،یعمل عقل که باورند نیا بر مسلمان لسوفانیف عنوانبه نایسابن و یفاراب ،مجموع در

تابع علم  اراده، هاآن یبرا واقع در. کندیم رشد زین انسان یعمل عقل ،ینظر عقل تیتقو با و بوده ینظر

 یهامانند گزاره ینظر مالصدرا، احکام عمل اساسبرو  ردتا زمان مالصدرا ادامه دا انیجر نیاست. ا

در  یراز ؛تفاوت در درجه و مرتبه است تنهاها ندارند، بلکه تفاوت درآن یتفاوت یبا احکام نظر ی،اخالق

 یدهااجاعل ب ی،است، در مرتبه انشائ یقیو حق االمری نفس احکام جاعل که انسانی همان یمرتبه ادراک

 . (Akbarian, 2010, PP. 17-22) است  یاخالق یدهایو نبا

مانند  زین شانیا : نخست،سه نکته وجود دارد ،ییطباطبا عالمه منظر از عقل کاربرد حیتوض در

به  است که مربوط قیادراک عقل، ادراک حقا نیاول :گذشته به دو نوع ادراک عقل قائل است لسوفانیف

است  دهایو نبا دهایکه مربوط به با هایو بد هایو دوم ادراک خوب شودیم هاستیها و نهست

.(Tabatabaie, 1995,Volume 8, PP. 61-62)  تقاد اع نیا بر ییعالمه طباطبا ان،ینیشیپ نظر برخالف ،دوم

و  یقل نظرع انیم یدیتول یارابطه و ستندیقابل استنتاج ن ینظر ادراکاتاز  یعقل عمل ادراکاتاست که 
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الزمه  ،یعقل عمل تیتقو از این دیدگاه،(Tabatabaie, 1985,Volume 2, P.162).  وجود ندارد یعمل

 ،یعقل نظر عمل موطنِ  کهنیندارد و سوم ا وجوددانش و ارزش  انیم یاو رابطه ستین یعقل نظر یضرور

 برای قلیع کاتمدرَ گونه نیا که است تصدیق یا و تصور ای عقل، عملو  است غیراعتباری و حقیقی معانی

 در. است ادراک همان این که است حکایت و اخذ قل،ع عمل و دارند عقل از مستقل تحققی و ثبوت خود

 است زیجا ح،یناصح ایاست  حیصح ،عمل ایآ که جهت آن از است، انسان عمل عملی، عقل موطن مقابل،

 نداشته واقعیتی و تحقق خارج در شودکهیمحسوب م اعتباری اموراز  باشد راستا نیدر ا یباطل و هر عمل ای

 به (Tabatabaie, 1995, Volume 14, P. 133). است ادراک و تعقل موطنها، صرفا آن تحقق محل و

ان بعد سومی برای انسنظرعالمه طباطبایی، در کنار عقل نظری و عقل عملی که ماهیتی جز ادراک ندارد، 

 تیعالوه بر تقو ،وازعم به .داد نسبت توانیم وجود دارد که آن را به اراده، عمل و مستقل از شئون ادراکی

 توانیاراده م تیتقو قیاست و از طر یرضرو زیاراده ن تیتقو ،(دهایو نبا دهای)با یو عقل عمل یعقل نظر

 . شودیم پرداختهورود به آن  یساحت و چگونگ نیا لیو تحل یادامه به بررس در .دنائل ش مانیبه ساحت ا

 

 ییعالمه طباطباایمان از منظر 

توان در قالب حقیقت و رابطه آن با مقوله اراده مورد درباره ایمان را می ییعالمه طباطبادیدگاه 

گرفته شده است و معنای اصلی آن نوعی امنیت دادن است؛ چرا  ن( -م -)ءبررسی قرار داد. ایمان از ماده 

 ونمص تردید و شک از را خود اعتقادات و باورها تواندمی و دارد اطمینان آورده ایمان آنچه به مؤمن که فرد

 هایواژه در دارد؛ متعددی تعابیر ایمان حقیقت درباره ایشان، .(Tabatabaie, 1995, Volume1, P.72) دارد

 سوی به گشتباز و جزا روز به تصدیق پیامبران، ،خدا یگانگی به تصدیق معنای به خداوند، به ایمان قرآنی،

 ,Tabatabaie).  است آمده عملی پیروی با همراه اند،آورده او فرستادگان که حکمی هر به تصدیق و او

1995, Volume15, P.4)  است همراه باطنی اعتقاد با که شده معرفی قلبی امری ایمان، ،دیگر جاییدر، 

 چنینهم (Tabatabaie, 1995, Volume 15, P.16).شود  پیدا نیز ظاهری اعمال در آن آثار که طوریبه

 ,Tabatabaie, 1995). است شده بیان عملی آثار و لوازم به التزام با همراه اذعانی و تصدیق عنوان به ایمان،

Volume18, P. 241) دارد همراه به را آرامش و امنیت نوعی که .(Tabatabaie, 1995, Volume15, 

P.200) کونس آرامش، و تیامن از منظورو  شودمی یمعرف یو باطن یقلب یامر در اصل مانیا ،بیترت نیبد 

 عملی لتزاما آرامش، این الزمه و گرفته تعلق آن به ایمان که است چیزی هر به نسبت نفس، در خاصی علمی

  .(Tabatabaie, 1995, Volume 16, P. 395) دارد ایمان آن به که است چیزی آن به نسبت انسان،

با قلب و  اساًیی آیا ایمان، اسعالمه طباطباشود که به نظر با توجه به تعابیر ذکرشده، این پرسش مطرح می
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براین باوراست که تعابیر ایشان در نگاه نخست متفاوت و گاهی متعارض ، یا عمل انسان سروکار دارد؟ نصیری

. دارد ظرن شود،می صادر ایمان تبع به هایی کهرسد که گاهی به ماهیت ایمان و گاهی به لوازم و نشانهنظر میبه

 نظیر امور سایر و است قلبی امری ایمان، ماهیت، و چیستی لحاظ به که است معتقد طباطبایی عالمه نصیری، نظربه

 ایمان ذال رود.نمی بین از ایمان باشد، نداشته وجود لوازم به عمل اگر و است آن لوازم جزء عملی، التزام و شناخت

  (Nasiri, 2014, PP. 56-57). نیست شرط آن تحقق در آن متعلق به عمل و زبانی اقرار و است قلبی امری

 وجود باهم عمل و اراده علم، ایمان، تعریف در که باورند براین گلستانه و اکبریان دیگر سوی از

صرف ادراک نیست، بلکه عبارت است از  ،یمانا که است آمده طباطبایی عالمه تعابیر از یکی در. دارند

س در برابر قبولی که باعث شود نف ،پذیرایی و قبول مخصوصی از ناحیه نفس، نسبت به آنچه که درک کرده

آن ادراک و آثاری را که اقتضاء دارد تسلیم شود، و عالمت داشتن چنین قبولی این است که سایر قوا و 

1Volume 1 abatabaie, 1995,.(T ,شوندود نفس در برابرش تسلیم نیز آن را قبول نموده، مانند خ رحجوا

P. 484 است ممکن. است چیز آن به علم از مؤخر چیزی به ایمان طباطبایی، عالمه منظر از هاآن زعم به 

 دارد، علم نچهآ به نسبت عمل مرتبه در و باشد نداشته آن به ایمان هنوز اما باشد، داشته مطلبی به علم کسی

 عملی قوای و علمی ادراکی، یقوا و ستین منفک عمل و علم از مان،یا بیترتنیبد. باشد نداشته عملی التزام

علم  صرف و  (Akbarian & Golestaneh, 2012, PP. 25 & 31)کنندمی ایفا نقش ایمان تحقق در دو هر

 (Tabatabaie, 1995, Volume 18, P. 241). ستین ریپذامکانزام عملی الت نبدو ،و یقین به وجود چیزی

 آن ایمان، حقیقت بودن مراتب دارای و بودن تشکیکی به توجه با بتوان رسدنظرمی به تفسیر، دو این کنار در

 . نمود لحاظ اراده و عمل مقام در هم و قلبی اذعان قالب در هم را

 ظواهر رشپذی و شهادتین نمودن جاریزبان  به که است قلبی باور و اذعان اعتقاد، ایمان، مرتبه اولین

 امانج و عمل خلوص دینی، حقایق تمام به اعتقاد دوم، مرتبه دارند. جای مرحله این در دینی نواهی و اوامر

  (Tabatabaie, 1995, Volume1, PP. 455-456). است صالح اعمال

 الحص عمل همان عمل از منظور که است باور این بر طباطبایی عالمه عمل، و ایمان میان ارتباط بیان در

 ,Tabatabaie).نیست پذیرامکان صالح عمل بدون و تنهایی به ایمان و است ایمان صالح، عمل خاستگاه که است

)1995, Volume 13, P. 421 گریکدی کنار در صالح عمل و ایمان که است آیاتی همبستگی، این هاینشانه از 

رباره مفهوم عمل دهنده آن است که اگر ایمان با عمل صالح همراه نباشد، اثری ندارد. دو این نشان 1اندشده بیان

                                                 
، آمده که این 9؛ یونس، 10، فاطر/111؛ کهف/9؛ مائده/277در آیات سور بقره/« الذین امنوا و عمل الصالحات»طورنمونه، به .1

 دو مفهوم در کنار هم قراردارند. 
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ارت عب «فساد» است و  فساد ر مقابلد «صالح»ه کلمبر این باور است که  1صالح، عالمه طباطبایی به نقل از راغب

هر  صالح به معنای باقی ماندن و یا بودن د، در نتیجهکنمیتغییر چیزی از آنچه طبع اصلی آن اقتضاء  :است از

که به ، تا آنچه خیر و فایده در خور آن است بر آن مترتب گردد، بدون اینآن است چیزی به مقتضای طبع اصلی

   (Tabatabaie, 1995, Volume15, P 399).شودچیزی از آثار نیک آن تباه  خاطر فساد

همراه است و نشان دهنده آن است که انجام عمل صالح با به زعم خوشدل مفرد، عمل صالح با تکلیف 

کاری عبارت است از . لذا معنای لغوی عمل صالح2سختی و مشقت همراه است و باید از روی آگاهی و علم باشد

که معنای گاهی و علم بوده و از آثار نیک مترتب بر آن کاسته نشود، درحالیآفاعل و همراه با مشقت و که با اراده 

   (Khoshdel Mofrad, 2009, P. 46).آیدالحی عمل صالح  اغلب همان عمل خیر، شایسته و نیک به شمار میاصط

ضایل اخالقی توجه نمود، به نوعی ف مؤمن، به اعمال صالح وکه انسان  یزماندر مرحله سوم و 

 آن مانند صالحی عمل هر. ((Tabatabaie, 1995, Volume1, P. 457 یابدخلوص عملی  نیز دست می

ل هم از این قبی اخالقی فضایل و دارد نافع و مفید ثمراتی پر بهره و فروعی و ثابت اصلی که است

 .((Tabatabaie, 1995, Volume 12, P. 17 هستند ثمرات

 در آن نفوذ که است انسان افعال و اعمال کلیه در عبودی تسلیم مرحله نیز چهارم مرتبه در

 یردگفرامی را انسان وجود تمامی که است کامل حالتی ایمان مرحله، این در. است انسان شئون جمیع

 ,Tabatabaie, 1995, Volume1).گیردبرمی در را او زندگی تمام آرامش و امنیت که جاستاین و

PP. 455-457)   
دت و ش تیقابلدر  دیرا با مانیمراتب در ا نیوجود ا لیباور است که دل نیبر ا ییطباطبا عالمه

ه به طوری ک ،است شده لیتشک دو هر عمل به التزام و علم از ،جا که ایمانضعف آن جستجو نمود. از آن

که شدت و   هستندجا که علم و التزام به عمل هر دو از اموری شود، و از آنیمآثار علم در عمل هویدا 

ان زیادت و نقص وقابل شدت و ضعف پذیرد، ایمان هم که از آن دو تالیف شده ضعف و زیادت و نقصان می

مراتب که بر اساس  ذو نمود استنباط نیچن توانیم ،لذا .Volume 18, P. 388), (Tabatabaie, 1995 است

 . هستندمختلفی  درجات و مراتب یدرا مانشانیمؤمنین برحسب ا مان،یبودن ا
 

                                                 
1. Ragheb  

قرآنی را به عنوان شاهدی بر دو عامل اساسی تکلیف و علم و آگاهی در تعریف مفهومی عمل صالح  خوشدل مفرد دو آیه . 2

 امنوا والذین البصیر و االعمی یستوی وما»  و 42/اعراف « ...وسعها اال نفساً النکلف الصالحات عملوا و الذین امنوا» کند:بیان می

    .58/غافر « .... الصالحات عملوا و
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 ییطباطبا عالمه نگاه از ایمانی اراده 

 از جامع یفیتعر اما ،است واضح عقل نزد اراده یمعنا که آن وجود با ،ییطباطبا عالمه از دیدگاه

بل از ق انسان، ،یشانا زعمبه (Tabatabaie, 2009, Volume 1, P. 207). است دشوار یکار اراده قتیحق

 گرقدرت و اختیار دارد و ا یکار ترک ای و انجام به نسبتکه  دیاببه حکم وجدان درمی ،یشروع به هرکار

 ,Tabatabaie, 1995).دشومتعین می نهیاراده آن گز اختیار و سپس با با ند،یبرگز رااز میان آن دو، یکی 

Volume 1, P. 151) در ورود به ساحت  یاز لوازم اساس یکیعنوان به یمطلب که عمل اراد نیتوجه به ا با

 است.  تیاهم یدارا زیآن ن یریگشکل یچگونگ د،یآیبه شمار م مانیا

 شوق، ،یعلم تصور مبدأهار به چ ،یاراد عمل کی شیدایپ یچگونگ لیتحل در ییطباطبا عالمه 

شده  جادیکه شوق اموردنظر این از نکات  یکیعضالت اشاره دارد.  درپخش شده  عامله قوه سپس و اراده

 تیثیم، حعل تیثیاز اراده است. ح ریبه غ زیاز شوق است و علم ن ریبلکه اراده غ ست،یدر انسان منشأ اراده ن

و در  داندیماراده را علم و شوق به فعل ن شان،یآثار است. ا تیمنشأ تیثیاراده، ح تیثیاما ح ،است تیکاشف

 یانسان را به سو ،تا قوه عامله ردیگ صورت دیاب اراده بلکه ،شودینم اراده باعث ییتنها بهواقع علم و شوق 

 یدارا ،یمباد نیاز ا یکاست که هر  آن ییعالمه طباطبا دیمورد تأک گریانجام فعل حرکت دهد. نکته د

انجام  یا برار بمعنا که انسان تمام جوان بدانبر عقل باشد  یمبتن ت،یغا اگر . به طورنمونه،هستند یتیغا

 یلماست و اگر تصور ع یو متعال یفکر ،یعقل ت،یغا ،ردیبگ نظرخود را در  انیبسنجد و سود و ز یکار

(. در بردیم نیساخته و بعد آن را از ب یکه خانه گل یاست )مانند کودک یلیتخ تیباشد، غا لیبر تخ یمبتن

باور  نیبر ا ایشان. شودیعبث نم تیشد، غا یوجود ندارد و اگر مبدأ، فکر یو فکر یعقل تیافعال عبث، غا

 اشجهیتظن بود، ن یاریلذا اگر مبدأ فعل اخت ،همراه باشد مانیو ا نیقی اب ستیبایم انسان یاست که عمل اراد

 .(Tabatabaie, 2009, Volume 2, PP.61-63)است  ینیقی ،یباشد، فعل اراد یو فکر یظن و اگر مبدأ علم

در ظرف  مانیباور است که ا نیو اراده انسان، بر ا مانیا انیم وندیدر بحث پ ییطباطبا عالمه ب،یترت نیبد

 درو اراده است. ایمان  اریداشتن اخت مان،یفرد با ا یهایژگیاست و از جمله و رشیو اراده قابل پذ اریاخت

با اکراه و اجبار  تواندیاست، نم یقلب اعتقاد و اذعان ق،یتصدمرتبه اول آن که  در یآن و حت مراتب تمام

رای و اعتقاد قلبی ب است یکیزیف و یو حرکات ماد افعالکاربرد اکراه و اجبار تنها در  رایهمراه باشد؛ ز

  (Tabatabaie, 1995, Volume 2, P.523).خود، علل و اسباب دیگری از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد

 رد،یعلق بگت ینیقی ریاگر به امور غ مانیاست که ا یو شناخت عقل نیقیمرحله، همان  نیو اذعان در ا قیتصد

در تمام مراتب  اریاراده و اخت نیا و .(Omid, 1994, P.64)برخوردار نخواهد بود  قتیاز دوام، ثبات و حق
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 .انجامدیم بخش اثر و حیصح عمل به که است یجار و یسار مانیا

 

 طباطبایی عالمه منظر از اخالقی عامل خطای منشأ

ام در انج یاست که الهامات اله بر این عقیده ییعالمه طباطبا انسانی، عمل و اراده ایمان، کنار در

ت. اس یعقل نظر ایالهامات، بدون نقش حواس و  نیدارند که ا یاساس ینقش  زین  یاخالق یدهایو نبا دهایبا

سوگند به نفس و خلقت کامل و تمام عیار آن که خدای سبحان آن »آمده است:  یاله اتیدر آ نمونه،طوربه

ر به آن الهام کرد، در نتیجه ه است( و فجور )آنچه ناسزاوار است( راه سزاوار نچرا بیافرید و سپس تقوا )آ

این آیات به اعمال .« 1شودزیانکار می ،آن را آلوده کند ینفس را پاک نگه دارد، رستگار و هر فرد فردی

به انسان داده  افکندن در دل الهام از طریقغیر صالح است که اعمال صالح و بیانگر  انسان اشاره دارد و

و حتی بدیهیات کلی و عقلی را  دادهالهامات را از دست  نیا تواندیم انسان، اهدر اثر کجرویشود و می

شود که عقل به سالمتی خود باقی مانده باشد و آن تا زمانی است حاصل می یزماندرک عقلی  .ددرک نکن

 نیامقتضیات  ،گرفته باشداهی غیر از راه عقل را پیشکه ر یانسان ،جهیرا از دست نداده باشد. در نت مانیاکه 

ندهد،  صیو حق و باطل را تشخ ندیو نیروی تفکر آسیب بب لگاه که عقو آن دهدمیالهامات را از دست 

 ،نیبنابرا. (Tabatabaie, 1995,Volume 5, PP. 507-509)ندارد ییمعنا کیانجام کار ن یبرا یالهام اله

 یاله الهامات قیطر از خدواند یاری با قیوث یارتباط تواندیم تدبر و تعقل با همراه صالح عمل انجام و مانیا

 . باشد داشته

 هک یجهالت است. در واقع فرد ،یاخالق یمل خطاواعاز   ،ییطباطبا عالمه عالوه براین، از دیدگاه

حرام  ،داندکه میشود با اینمی یحرام بمانند کسی که مرتک استجاهل  نشناسد،طور کامل  هرا ب تیواقع

 ،یافتطور کامل بصیرت می هب فردطوری که اگر هندیشد، باینم نآ یامدهایپعصیان و ، اما به مخالفت ،است

 پیروی از هوای نفس نیز منشأ .(Tabatabaie, 1995,Volume 12, P. 525)شد ها نمینهرگز مرتکب آ

 زیچی به یا ود.برراهه بی حالدرعین و بداند درست را انسان راه ندارد منافات است، چراکه اخالقی خطای

 که ستا هدایت با مالزم علمی آن بلکه نیست، هدایت مالزم علم زیرا کند، انکار را آن و باشد داشته یقین

ز ا پیروی خاطر عالم  به اگر یابد و هدایت تا کند عمل آن به و باشد  خود علم لوازم به با التزام عالم توأم

 به التزام اب توأم اگر یقین نیز است و ضاللت باعث علمی چنین نباشد، خود علم لوازم به نفس، ملتزم هوای

  .(Tabatabaie, 1995,Volume 6, P. 264)ندارد  منافاتی انکار با نباشد، آن لوازم
                                                 

 .7-9شمس /. سوره  1
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 نتیجه

 شدر در چگونه تدریس، فعالیت که است دارد این اهمیت آنچه تدریس ایحرفه اخالق قلمرو در

 قیاخال تربیت و آموزاندانش از مراقبت دنبال به کهآن از پیش قلمرو این در .شودمی سهیم معلمان تعالی و

 همین نیز تدریس ایحرفه اخالق حقیقت و بوده معلمان منش و شخصیت تعالی دنبال به باید باشیم، هاآن

 در اساسی موضوع های .(Higgins, 2003, P.135) داریم سروکار دست این از موضوع هایی با ما که است

ور به ط که ایحرفه فنون و هامهارت بر صرف تمرکز جای به نخست، کههستند  این از عبارتند قلمرو این

 کهدوم این ود.ش تأکید تدریس ایحرفه اخالقی طبیعت اولویت بر مستولی شده است، آموزشی نظام بر عمده

 کهچنان و دارد تدریس و کالس اخالقی مسائل در مهم و اساسی نقشی معلم، شخص اخالقی عاملیت

.) ,Kristjanssonمورد تأکید است« 1اخالق معلم» جای به «اخالقی معلم» به توجه کند،می بیان کریستینسن

2015, P. 129) ایحرفه اخالق برای جامع حلی راه اخالقی متعدد هاینظریه یا و اخالقی کدهای کهسوم این 

 اخالقی کدهایی یا و منشورها قالب در است ممکن گرچه اخالقی پویایی و رشد دهند؛نمی ارایه تدریس

 و شخصیتی رشد به هاآن که شود حاصل اطمینان این اندمایل معلمان اما شوند، اِعمال آموزشی امور برای

 و .(Higgins, 2003, P.133) یابند دست یا و شده نزدیک تدریس و کالس تعامالت در ارزش با مفاهیم

 از ایحرفه هایو تصمیم هاقضاوت نیازمند تدریس، در اخالقی هایدوراهه و هاموقعیت ،کهاین چهارم

 اخالقی کدهای از استفاده ورای نگاهی با سو، یک کار از فوق، مبانی راستای در. است اخالقی معلمان سوی

 اخالق رویکرد چارچوب در و است اخالقی فعالیت یک نخست تدریس رایج، اخالقی رویکردهای یا و

 فهیوظ ارسطو، از پیروی به ،او. یابدمی هویت( عملی عقلفرونسیس ) آن، مهم رکن و بر فضیلت مبتنی

 و احساسات ال،یام دهندهنظم که دانسته آن حیتصح ای عمل کی انجامراهنمایی  را( یعمل)عقل  سیفرونس

 از را لاصی عواطف و احساسات امیال، آنچه حقیقت در .است انسان منش شدن بهتر یبرا که است یعواطف

 ستداللا این، و هاستآن عقالنی هایویژگی سازد،می جدا انسانی غیر هایخشونت مانند خام تأثرات و تأثیر

 ,Carr, 2011) رساندمی یاری باشند، فضیلتمند اخالقی عامل کهآن برای را افراد که است عملی اخالقی

PP.86-87) .ت دس یستدر یااخالق حرفه یبرا یجیبه نتا توانیم ینهزم یندر ا ،از مواضع کار مجموع در

 :یافت

در  فعالیت، این بلکه ،شودیانتقال دانش صرف منحصر نم یاها و از مهارت یابه مجموعه یس،تدر .1

  د؛شویدرک م یارزش یشاتو گرا یعقالن هایینگربا ژرف ی،و اخالق یشخص یلقلمرو فضا

                                                 
1. Teacher of Morality 
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نش م یدارا یدبا درصورت لزوم ی،مناسب، معلمان اخالق یو تأمالت اخالق یلبه منظور داشتن دال .2

در  اییلتمندانهفض یهاو قضاوتها یمتصم تاد نباش یاخالق یتو حساس یادراک اخالق ی،اخالق

  باشند؛ داشته یستدر یاخالق یهاو دوراهه هایتموقع

عنصر  ینترعنوان مهمهب که است یسفرونس یازمندن فضیلتمندانه و یاخالق یهاو قضاوت هاتصمیم .3

را از  یاحرفه یلوان منش و فضاتیآن م یلهو به وس شودیشناخته م یاحرفه یسدر تدر یضرور

 نمود؛ یزاست، متما یمستول یکه بر نظام آموزش یاها و فنون حرفهمهارت

و  جموعهبه عنوان م تواندینم یس،ر اساس فرونسب فضیلتمندانه و یاخالق یهاو قضاوت هاتصمیم .4

حاصل از  یبلکه آن، عمل ،القاء شود یسیعنوان عمل پوئسآماده شده و به یشاز پ یانسخه

و  یطدر شرا معلمان یهاو خواسته یالتتما ،کننده احساساترلهنده و کنتدنظم یس،پرکس

 ؛آموزان استدانش با یراز تعامالت رفتا هایییتموقع

 رد اخالقی یهاهدوراه حل ،فضیلتمندانه و یاخالق یهاقضاوت و هاتصمیم برای یکمعلم فرونت .5

و  یودپسنداز خ یاَشکال زا فرونسیس، باید از استفاده با فضایل انتخاب به دادن اولویت و تدریس

 .نماید پرهیز یخودمحور یبیخودفر

مورد  یعمل عقل ضمن اشاره به که شد اشاره طباطبایی عالمه مواضع به عالوه براین، در این نوشتار

ایمان، اراده و عمل نیز تأکید دارد. در مجموع  بر و رفته فراتر گامی انسان، ادراکی بعدعنوان به ظرکارن

 اخالق یهاو دوراهه هاتیدر موقع یاحرفه هایمیتصمهایی برای به داللت عالمه طباطباییتوان از منظرمی

 :     یافت دست تدریس

 ی؛یقیناذعان، درک و اعتقاد  یق،تصد از: عبارتند گیرند،می قرار ایمان ذیل در که مهمی عناصر .1

و  التزام به لوازم و فاضلهاعمال صالح همراه با ملکات  تسلیم؛ و امنیت ، اطمینان آرامش، سکون،

 )عمل(؛ یآثار عمل

 یمان( در تحقق ایو عقل عمل یوجود انسان )عقل نظر یهمراه با ابعاد ادراک عمل، و اراده قلمرو .2

 امانج برای اراده در ایمان واقع درعمل است و  یبه سو یشاراده از سنخ گرا یقتهستند. حق یلدخ

از امام  ثییبه حد ییطباطبا عالمه .باشد همراه ینیقیو  یفکر مبدأبا  ستیبایم و یابدمی نمود ،عمل

 منظور و (Tabatabaie,1995,Volume18, P.405)عمل است  ،ایمانهمه  کهصادق )ع( اشاره دارد 

  نیست؛ میسر ایمان، داشتن بدون که است صالح عمل عمل، از

ها از آن مراتب تام و کامل است و بعضی از آن یدارد که بعض یحاالت، درجات و منازل یمان،ا .3
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 فرادانه تام و کامل و نه ناقص است، بلکه به سوی کمال ترجیح دارد. لذا  یزناقص است و بعضی ن

  ؛Tabatabaie,1995,Volume18, P.405)) ب گوناگون هستندتمرا یدارا یمان،از نظر ا نیز

 یاخالق یهاهحل دوراه یبرا نیز و لتمندانهیفض و یاخالق یهاقضاوت و هامیتصم نیانجام بهتر یبرا .4

 یامگباید (، ی)عقل عمل سیبا فرونس ییوآشنا ینظر قیعالوه بر درک و رشد حقا س،یدر تدر

 ؛شودتوجه  زیاراده و عمل ن مان،یا تیفراتر نهاده به تقو

 تیتقو عمل واراده  ،سان، فکرل قلب،را در مرتبه  مانیا توانندیم وصالح مؤمن یمعلمان اخالق .5

فضایل  و صالح لاعما منش، یداراد نها بتواننهرقدر آ مان،یبودن مراتب ا یجیا توجه به تدرب. ندینما

 . شودیم جادیا یتراثربخش فضیلتمندانه و یاخالق یهاقضاوت و هامیتصم ،باشنداخالقی 

الگوی  ود عنوان به طباطبایی عالمه و کار منظر از ایده دو این که دریافت توانمی شد بیان آنچه از

 علوّ  که این در کار تالش گرچه. گیرد قرار توجه مورد تواندمی تدریس ایحرفه اخالق قلمرو در آموزشی

 برای وا تالش و است میسر ادراک ساحت در قلمروی عنوان به عملی عقل سایه در تنها (نیاائودایمو) اخالقی

 و کریتف دیدگاهی با همراه ای،حرفه و اخالقی هایتصمیم و هاقضاوت داشتن به معلمان فرونتیک دعوت

 تالشی ،(Cooke & Carr, 2014, P.108) انسانی فضایل از ایپیچیده و گسترده طیف شکوفایی در عقالنی

 اب آن، ادراکی موطن و صرف عملی عقل به توجه ورای طباطبایی، عالمه نزد اما است، شایسته و خور در

 ایحرفه اخالق هایتصمیم و هاقضاوت در الهی الهامات مدد به عمل، و اراده ایمان، تقویت تر،جامع نگاهی

 این ردکارب چگونگی هایروش و طرق البته که بود خواهد رفیع بس جایگاهی دارای معلمان مؤمن و صالح،

 . طلبدمی دیگر مجالی تدریس ایحرفه هایموقعیت در آموزشی الگوی دو
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