اصول تربیت اخالقی از منظر اسالم :رویکردی تطبیقی
بهروز رفیعی

چکیده
این مقاله میخواهد با پژوهشی بنیادی ـ تـاریخی و روش توصـیفی ــ تحلیلـی ،شـماری از اصـول
تربی اخالقی را از منظر اسالم بررسی کند؛ ازاینرو ،نخس

هر اصل را از زبان شـماری از مربیـان

بیان میکند تا زمینۀ فهم روشنتر اصل فراهم شود .آنگاه نظر اسالم را دربارۀ آن اصل میآورد .یکـی
از مهمترین نتایج مقاله این اس

که گوهر اخالقی اسالم اقتضا میکند که به اصـول تربیـ اخالقـی

هم پرداخته باشد .همچنین این مقاله بیآنکه درپ ِی حصر اصول تربی اخالقی از نگاه اسالم در چنـد
اصل خاص باشد ،اثبات میکند که اسالم به چهار اصل توجه میکند :سازگاری وسایل با هـدفهـا؛
پایبندی کامل به رفتار اخالقی؛ رعای
تحقیق آن اس

تفاوتهای فردی؛ بازتاب عینی و ذهنی اخالق .نتیجـۀ دیگـر

که این اصول جهانیاند و با فطرت بشر سازگار.

کلیدواژهها :اسالم ،اصول ،تربی  ،اخالق ،مربیان (مسلمان و غیرمسلمان) ،مکتبها.
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مقدمه

اهمی اصول در تعلیموتربی تا بدانجاس که برخی تربی پژوهانْ آموزشوپرورش را
علم به اصول دانستهاند (هوشییار .)3 :2815 ،در کشور ما شاید نخستین اثر درخوری که بـه اصـول
تعلیموتربی پرداخته ،اصـول آمـوزشوپرورش از محمـدباقر هوشـیار اسـ  .اسـاس کـار

هوشیار برگرفته از دو کتاب اصول آموزشوپرورش اثر هینس و نظر بـه آمـوزشوپرورش
نوشته کرشن اشتاینر اس .
تعریف اصل :اصل قاعدهاى اس کلی ،عینی و متنایر با هدف که منشأ کـنش و واکـنش
مربی و متربی اس ؛ یعنـی آندو را در موقعی هـاى تربیتـی ،بـراى گـزینش رفتـار تربیتـی
متناسب با هدف یارى میکند.
ویژگیهای اصل :برای اصول آموزشوپرورش ویژگیهاى برشمردهاند:
ل تکوینی و کشفی اس  ،نه قراردادی و وضعی؛ یعنی نمیتوان با تکیـه بـر ذهـن
 .۱اص ْ
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مکان .شریعتمدارى بر هوشیار خرده میگیرد که تناقضگویی کرده اس ؛ زیرا گاه اصـول را
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تعمیمی و گاه غیرتعمیمی میداند (همیا)21-22 :،؛ اما بـهنظر میرسـد هوشـیار در مقـام تبیـین

خود یا حتی رایزنی با دیگران چیزى را اصل نهاد و آن را مال رفتار تربیتـی دانسـ ؛ زیـرا
اصل مقولهاى عینی ،غیراعتبارى و فراذهنی اس

و تابع وضع و قرارداد افراد نیس  .کشـفی

بودن اصـول ،در دیـدگاههاى تربیتـی هوشـیار (همیا )23 :،اشـتاینر و کومنیـوس آمـده اسـ
(شریعتمماری)15 :2858،؛
 .۱اصول باید تعمیمی باشند؛ اما درعمل چنین نیس ؛ زیرا اصـولی کـه تـاکنون شـناخته
شدهاند ،گاه تعمیمی نیستند .مطلوب آن اس که اصل بر زمان و مکان باشد ،نـه در زمـان و

اصول موجود با اصول مطلوب بوده اس از دید او اصول بنابر قاعده باید تعمیمی باشند؛ امـا
اصول موجود چنین نیستند (فرق اصول در مرحلۀ ثبوت و اثبات)؛
ل ابزار عقالنی کار مربی و گاه متربی و راهنماى آنهاس تا به هدف تربیتی خود برسند؛
 .۰اص ْ
 .۴هر اصلی متنایر با هدفی اس و اصول خاص را براى هدفهای خاصی باید بهکار برد؛
 .۷اصول ،روشها و هدفهاى تربیتی با یکدیگر پیوند دارند؛ یعنی با اصول ،روشهـاى

درخور را براى رسیدن به هدفها برمیگزینند.
اشارهای به شماری از اصول شناختهشدۀ تربیتی :اشتاینر هف اصل کلی را بـراى تربیـ
شرح داده اس  :اصل کمال ،تفرد ،آزادى ،سندی  ،اجتماعی ،کنـونی بـودن و فعالیـ
 .)137 :2831هوشیار فقط به شـش اصـل اشـاره کـرده اسـ
فعالی
اس

و آنی

(هوشییار .)281 :2815 ،وى دو اصـل

(تناسب عمل و وضع) را یکی کرده و با عنـوان فعالیـ

(هما 288 :،و  .)231علیمحمد کاردان اصل سندی

 .)5شکوهی معتقد اس

(شیاتو،

بـه قیـد «آن» آورده

را سلطه و اعتبار میدانـد (کیاردا ،،ب،تیا:

که اشتاینر اصل تناسب عمل و وضع را

نیز بـاور دارد (شیکوه:2851 ،،

 .)281هوشیار به این اصل اشاره نکرده و کاردان بهجاى آن ،اصل آنی
ب،تا .)5 :شاتو هم این اصل را به کنونی بودن تعبیر کرده اس

را آورده اس

(کیاردا،،

(شاتو.)137 :2831 ،

دیگران نیز این اصول را کمابیش میپایرند و همۀ مربیان آنها را در رفتـار تربیتـی خـود
بهکار میبرند ،گرچه ناخودآگاه و نه با این عناوین؛ ازاینرو گفتهانـد دیـدگاههاى هف گانـۀ
فهم درس اصول تربی اخالقی ،الزمۀ موفقی اینگونه تربی اس ؛ زیرا اصـل ماننـد
سنجهای اس که شایستگی روشها و وسایلی را محـک میزنـد کـه بـرای تحقـق تربیـ
اخالقی بهکار رفتهاند .ضرورت بررسی این اصول هنگامی آشکارتر میشود که بدانیم لزومی
ندارد که هر وسیلهای که برای تحقق تربی اخالقـی برگزیـده میشـود ،در نفساالمـر هـم
وسیلهای تربیتی و درخور باشد؛ زیرا کم نیستند وسایلی کـه بـهنظر میرسـد تربیتیانـد؛ امـا
درواقع چنین نیستند و بهرهگیری از آنها در فرآیند تعلیموتربی  ،نتایجی خالف خواس
انتظار پدید میآورد و کار تعلیموتربی

و

را مختل میکند؛ بنابراین بـرای سـنجش شایسـتگی

فعالی های تربیتی ،ناگزیر باید چند اصل را معلوم کرد؛ برای مثال ،اصـلی کـه میـزان تحقـق
هدفهای تربی اخالقی را در متربیان مشخ
هدف (تربی

کند؛ اصلی که میزان سازگاری وسایل را بـا

اخالقی) روشن کند؛ اصلی که میزان اخالقی بودن رفتار متربیان را بسنجد.

در ایــن مقالــه تــالش مــیکنــیم از رهگــار پژوهشــی بنیــادی ـــ تــاریخی و بــا روش
توصیفی ـ تحلیلی ،شماری از اصول تربی اخالقی را موشکافی کنیم؛ ازاینرو ،پس از بررسی
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یادشده جزء آراى کهن تربی

اخالقی اس

(هما.)133 :،
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هر اصل ،نخس از نگرش مربیان به آن اصل و سغس از نگرش اسالم به آن سخن میگوییم.
شماری از اصول تربیت اخالقی در اسالم

در اینجا دربارۀ چند اصل ِ
کلی تربی

اخالقی توضی میدهیم.

 .1اصل سازگاری وسایل با هدفهای تربیت اخالقی

ِ
وسایل تحقق تربی

اخالقی باید اخالقی باشند؛ وگرنه حاصل کار ،تربی

فـردی اسـ

غیراخالقی؛ یعنی هدفهای اخالقـی بـا وسـایل غیراخالقـی محقـق نمیشـوند ،پـس هـر
وسیلهای در تربی

اخالقی باید ارزشمند و اخالقی باشد؛ یعنی وسایل باید اخالقـی و خیـر

باشند .برای تحقق خیر نمیتوان و نباید به بد رویآورد؛ زیرا با شر نمیتوان از شر رهـا شـد
و از شر جز شر برنمیخیزد.
الف) نظر مربیان دربارۀ این اصل
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متفکران و مربیان سه رویکرد متفاوت دارند:
 .۳هدف وسیله را توجیه میکند :برای رسیدن به هدف از هر وسیلهای میتوان سود جس ؛
بنابراین در تربی

اخالقی میتوان از هر وسیلهای ،حتی غیراخالقی و شـر بهـره بـرد؛ زیـرا

هدف مهم اس  ،نه وسیله .آلدوس هاکسلی جزء کسانی اس

که علیه این رویکـرد موضـع

شدیدی گرفتهاند .وی میگوید« :برخی پنداشتهاند با روشهای پلش

میتوان به هدفهای

شریف رسید .اینان ندانسته ره به جهنم میبرند( ».هاکسیل .)88 :2182 ،،وی در ادامـه میافزایـد:
«کسانی که چنین میاندیشند ،حتـی اگـر اهدافشـان ماننـد اهـداف فاشیسـ ها نباشـد ،راه
فاشیس ها را میروند( ».هما.)85 :،
 .2وسیله باید مانند هدف شریف باشد :با هر وسیلهای نمیتـوان هـر هـدفی را محقـق کـرد.
هدف و وسیله باید سازگاری ارزشی داشته باشند .هاکسلی از هواداران این رویکـرد اسـ .
او معتقد اس
وسایل پس
ماهی

هدفهای نیک را فقط با وسایل نیک میتـوان محقـق کـرد .محـال اسـ
به هدفهای شریف دس

بـا

بیابیم .هدف هرگز وسیله را توجیه نمیکنـد؛ زیـرا

اهداف را وسایل آنها تعیین میکند (هما .)1 :،رنه هوبر یکی دیگر از طـرفداران ایـن

نگرش اس

و میگوید مفهوم و ارزش وسایل را نسب

دقیق آنها با هـدف معلـوم میکنـد

(اوبیر.)131 :2151 ،
 .4وسیله باید با هدف سازگار باشد :برای هر هدفی ،وسیلۀ خاص باید برگزیـد .وسـیله و
ال با یکدیگر ارتباط دارنـد؛ بهطوریکـه هـدف،
هدف از یکدیگر گسسته نیستند ،بلکه کام ً
سرانجامِ وسیله و وسیله ،سرآغاز هدف اس  .فیلیـ
اس

فیـنکس از هـواداران ایـن رویکـرد

و میگوید:
«پیوند هدف با وسیله برایناساس اس که در فرایندی مستمر ممکن اسـ هـر
هدفی وسیله تحقق هدفی فراتر از خود شود؛ پس هدف فقط هدف نیس  ،بلکـه
فرص و مقدمهای اس برای آغازی تازه؛ ازاینرو ،وسایل نیز نسب بـه هـدف
غایی میتوانند هدف جزئی یا میانی باشند و هدف هم میتواند دورترین وسـیله
برای تحقق هدف باشـد؛ بنـابراین ،جداسـازی قـاطع هـدف از وسـیله ،نـاروا و
بیاساس اس ( ».فینکس ،2137 ،ص)311

برای تحقق اهداف لوازمی مفید ِ
پیشرو مینهند و اهداف هم بـه کـاربر بـرای بهرهگیـری از
بهترین وسایل بینش و انگیزه میبخشند؛ پس تحقق هدف بـدون وسـیلۀ دسـ یابی بـه آن،
پندار واهی اس

(هما.)353 :،

یکی از فیلسوفان بنام این حوزه ،جان دیویی اس  .وی میگوید بـاور وجـود ارزشهـای
ثاب  ،باعث تقسیم اهداف به ذاتی و میانی شده اس ؛ یعنی اهـدافی کـه ارزش ذاتـی دارنـد و
اهدافی که ارزش ذاتی ندارند و وسیلۀ تحقق اهداف ذاتیاند .بسـیاری پنداشـتهاند ایـن تقسـیم
سرآغاز حکم و گام نخس بازشناخ اخالقی اس  .بهنظر میرسد این تقسیم بسـیار مهـم
اس

و بهیاهر زیانی ندارد؛ اما درواقع اگر به آن عمل کنیم ،نتایج بسیار خطرنـاکی دارد (دییوی،

ب،تا .)131 :دیویی توصیه میکند پیش از شناخ وسیلۀ مناسب ،درپِی تحقـق آن هـدف نباشـیم؛
زیرا تحقق این هدف ،بهزیان هدف یا اهداف اخالقی دیگر اس ؛ بـرای نمونـه ،ممکـن اسـ
کسی تالش کند با زیان رساندن به دوستانش به اهداف خود برسد یا با هزینه کـردن شـرافتش
ثروت بیندوزد یا شراف ملی را فدای کسب شراف فردی کند (یالج.)213 :2818 ،،
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وانگهی وسایل و اهداف میتوانند با یکدیگر پیوند مؤثری داشـته باشـند؛ یعنـی وسـایل
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ب) دیدگاه اسالم دربارۀ رابطۀ وسیله و هدف

اسالم به گزینش وسیلۀ مناسب برای دس یابی به هدف ،توجه تام میکنـد .قـرآن کـریم
میفرماید« :ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از خدا پروا کنید و وسیلهای بهسـوی او بجوییـد و
در راه او جهاد کنید .باشد که رستگار شوید( ».مائم )87 /،این آیـه آشـکارا بـه گـزینش وسـیله
برای رسیدن به هدف ،یعنی تقرب به خداوند فرمان میدهد .روشن اس

که این وسیله باید

از مشروع باشد ،نه حرام.
این تأکید از آنرو اس که خیر جـز بـا خیـر بهدسـ نمیآیـد و چنانچـه شـری وسـیلۀ
دس یابی به خیری شود ،گاه باعث پیدایش شـر بـهجای خیـر میشـود و ممکـن اسـ شـر
حاصل بسیار بیش از شری باشد که همچون وسیله برگزیـده شـده اسـ ؛ ازایـنرو از رسـول
خدا 6پرسیدند :آیا خیر با شر بهدس میآید حضرت پاسخ دادند« :خیر جز با خیر بـهکف
نمیآید و از شر جز شر بدتری برنمیآیـد( ».عسیقالن )831 /3 :2823 ،،بنـابراین ،اسـالم دسـتور داده
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اس بدی را با خوبی بزداییم؛ زیرا اگر آدمی باید همواره درپِی اهداف شایسته باشد ،نمیتوانـد
شر را با شر دفع کند؛ چون دفع شر با شر ،باعث شر میشود ،نه خیـر؛ پـس قاعـدۀ اساسـی در
اسالم این اس که باید شر را با خیر و بدی را با خوبی ازمیان برد« :خوبی با بدی یکی نیسـ .
[بدی را] با نیکوترین شیوه دور کن [( »]...فصیل) .)88 /عالمان دین برایناساس گفتهانـد « :ضـرر
با ضرر دفع نمیشود( ».سییوط )33 :2171 ،،برهمیناساس اس که در اسالم برای دس یـافتن بـه
حالل ،نمیتوان از حرام استفاده کرد (سیوط)51 /2 :2178 ،،؛ یعنی از نگـاه اسـالم ،هـدف وسـیله را
توجیه نمیکند (شاطب.)285-283 /1 :2131 ،،
ازسر تسام و ناچاری ،گاهی قاعدۀ فقهی «تسامحی که در وسائل رواس
علمای اسالم َ
در اهداف روا نیس » را میپایرند و عمل به آن را روا میدانند( .مکار /شییرازی )88 :2828 ،برخی
احکام شرعی بهخودیخود هدفاند و برخی دیگر وسیله و مقدمۀ تحقـق احکـام دیگرنـد؛
ازاینرو ،در وسایل یا احکام تبعی ،تسام و تساهل وجود دارد (زحیل.)755 :2811 ،،
 .2اصل لزوم رعایت تفاوتهای فردی

ازآنجاکه انسانها با یکدیگر تفاوت دارند ،الزم اس

پـیش از گـزینش وسـیلۀ درخـور

برای تربی

اخالقی آنها ،ویژگیهـای سـنی ،اسـتعدادها و شـرایط تربیتـی آنـان را درنظـر
اخالقـی بـا خواسـتههای متربـی در سراسـر

بگیریم (محمود و غیر .)21 :2138،،اصوالً باید تربی

مراحل رشدش سازگار باشد (اوبییر .)815 :2151 ،گوهر تربی

اخالقی و وسایل آن باید همگـام

با مراحل رشد جسمی و عقلی متربی دگرگون شـود .متربـی فقـط چیـزی را درمییابـد کـه
درخور فهمش اس

کـه بـا خواسـتههای او در هـر

و فقط چیزی درخور فهم متربی اسـ

مرحله از رشدش سازگار باشد (هما.)718 :،
الف) نظر مربیان دربارۀ این اصل

دانشمندان از دیرباز تاکنون به این اصل تربیتی توجه کردهاند؛ برای مثال ،ارسـطو دربـارۀ
اهمی

این اصل میگوید« :در تعلیموتربی

کس آنچه را برای او مناسبتر اس

باید خصوصیات فردی را سنجید و کوشید هـر

فراگیرد( ».ارسطوطالیس.)135 /1 :2873 ،

مربیان بزرگ مسلمان نیز بهخوبی به این اصل پرداختهانـد .ابوحامـد محمـد غزالـی کـار
«همچنانکه پزشک برای درمـان بیمـار بایـد نـوع و میـزان درد را معلـوم کنـد و
براساس این تشخی و توجه به ویژگیهای جسمی ،پیشه و سن بیمار ،با تعیین
داروی مناسب به درمان بیمار بغردازد؛ زیرا اگر پزشک بـا دارویـی واحـد درپِـی
درمان همۀ بیمارانش برآید ،ناگزیر بیشـتر آنـان را خواهـد کشـ  .بـرای درمـان
بیماریهای اخالقی نیز نخسـ بایـد گونـه و میـزان بیمـاری را معلـوم کـرد و
باتوجهبه سن و توان فرد ،وسیلۀ درخوری را برای درمان او برگزید و او را درمان
کرد( ».غوال ،،ب،تا.)32 /8 :

از معاصران غربی ،به دیدگاه فیلی

فینکس اشاره میکنیم .وی معتقد اس

برای تربیـ

متربی باید روشهایی را بهکار ببریم که با سن ،رشد ،توانـاییهـا و خواسـتههای او سـازگار
باشد .این کار مغایر اهداف آرمانی و پدرانۀ تربی
دس

متربی نیس

یاف ؛ بهشرطیکه این هدفها با مراحل آیندۀ تربی

رشد وی با اهداف بلندمدت تربی

که در آینـده بایـد بـه آنهـا

متربی سازگار و با روند حقیقـی

او متناسب باشند (فینکس.)313 :2137 ،

اصول تربیت اخالقی از منظر اسالم :رویکردی تطبیقی

مربی را مانند کار پزشک میداند:

۱۳۰

ب) دیدگاه اسالم دربارۀ این اصل

اصل تفاوتهای فردی یکی از اصول شناختهشده در اسالم اس  .گاشته از آیاتی ماننـد
آیۀ  ۱۹۶سورۀ بقره 1،معصومان :نیز در گفتار تربیتیشان به این معیار اشاره کردهاند .رسـول
خدا 6گفتهاند« :ما پیامبران فرمان داریم با مردم درخور خردشان سـخن بگـوییم( ».حرانی،،

 )85 :2838همچنین از آن حضرت نقل کردهاند« :مردم کانهایی چون کانهـای سـیم و زرنـد»
(شی

صمو.)851 /8 :2828 ،،
رسول خدا 6در این سخنان کوتاه ،از ناهمگونی آدمیان در استعدادها میگویـد؛ یعنـی

هرکس ویژگیهایی دارد که در دیگران نیس
اس

و هرکس در جـای خـود جهـان ارزشـمندی

و خداوند کسی را بهگزاف نیافریده اس  .انسان گاشته از ارزش نوعی ،ارزش فـردی

نیز دارد که مالک انسان بودن اوس  .هـرکس بـهتنهایی گوهرهـای نهفتـهای دارد کـه بایـد
کشف شوند و با تربی
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۱۳۴

جال یابند .رسول خدا 6گفته اس « :کاری پیشه کنید کـه از شـما

ساخته اس » (عسقالن.)225 /7 :2823 ،،
 ..اصل پایبندی کامل به رفتار اخالقی

با این اصل ،میزان تحقق کامل تربی اخالقی را در متربـی میسـنجند .تربیـ اخالقـی
هنگامی تحقق کامل یافته اس که فرد در پیدا و پنهان و در شرایط گونـاگون از شـر و بـدی
بیزار باشد و خیر و نیکی را دوس

و بزرگ بدارد؛ زیرا تربی

اخالقی ،آمادگی کامـل بـرای

تن دادن به اخالق در هر وضعی ،حتی در محیط ضداخالق اس .
الف) نظر مربیان دربارۀ این اصل

اهمی

این موضوع بسیاری از مربیان را واداشته اس

برای سنجش میزان تحقق تربیـ

اخالقی در فرد ،معیارهایی وضع کنند .ارسطو معیار کمال اخالقی فرد را پدید آمـدن عـادت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1خدا هیچ کس را مگر بهاندازۀ توانش تکلیف نمیکند .هرکس هر مایه نیکی کند ،بهسود او و هر پایه بدی کند ،بـهزیان
اوس  .پروردگارا اگر از یاد بردیم یا کژ تافتیم ،بر ما مگیر.

میداند (ارسیطوطالیس)118 /1 :2873 ،؛ یعنی متربی باید عادت کـرده باشـد اخالقـی رفتـار کنـد و
عادت غیراخالقی در او نباشد .فارابی معتقد اس

اخالق هنگامی در متربی کمال مییابد کـه

رفتار اخالقی براثر تکرار ،تمرین و عادت ،از وی طبیعی سـربزند (فیاراب .)15 :2817 ،،مسـکویه
میگوید« :هرگاه اخالق بهصورت هیل

و ملکـه درآیـد و نفـس بیتأملودرنـگ بـه رفتـار

اخالقی رویآورد ،اخالق در متربی پدید آمـده اسـ ( ».مسیکویه .)82 :2815 ،معیـاری ابنسـینا
برای تحقق تربی

اخالقی این اس

که در نفس متربی ،ملکـهای چیـره شـود کـه بـر همـۀ

گرایشهای او حاکم باشد و وی را پیوسته به رفتار اخالقـی برانگیـزد (اب،سیینا.)111-112 :2133 ،
ابوحامد محمد غزالی تربی

اخالقی را هنگامی کامل میداند که اخـالق بخشـی از طبیعـ

ازسر عالقـه بـه رفتـار اخالقـی رویآورد،
متربی شده باشد ،وی بهآسانی ،بیدرنگوتأمل و َ
همیشه در سراسر عمر چنین کند و از رفتار غیراخالقی گریزان باشـد .اگـر متربـی گـاهی از
رفتار خالف اخالق بیزار و زمانی از آن خشنود باشد یا فقط گاهی به اخالق نیک تـن دهـد،
طبیع

او نشده اس

(غوال ،،ب،تا.)78-78 /8 :

ب) دیدگاه اسالم دربارۀ این اصل

از نگاه اسالم کسی تربی

اخالقی شده اس

که:

 .۳نهتنها به رفتار اخالقی پایبنـد اسـ  ،بلکـه تـا میتوانـد نمیتوانـد رفتـار اخالقـی را
فرونهد؛ زیرا اخالق و فضیل

اخالقی مانند درختی اس

که چون ریشـه دوانـد ،نـاگزیر و

بهاقتضای طبیعتش پیوسته برگوبار میدهد .شاید ازاینروس که رسول خـدا 6مسـلمان
را به درختی تشبیه کرده اس
نمیریزد .این درخ

که برگش نمیریزد« :درمیان درختان ،درختی اس

که برگش

مانند مسلمان اس » (طهطیاوی)118 /2 :2811 ،؛ یعنی مسلمان پیوسته نیکـی

میکند؛ حتی اگر اندک باشد .رسول خدا 6گفته اسـ « :بهتـرین کارهـا نـزد خداونـد آن
اس

که همیشگی باشد ،گرچه اندک» (عسقالن.)53 /28 :2823 ،،
 .۱پیوسته در نهان و آشکار ،رفتار اخالقی میکند .قـرآن کـریم میفرمایـد« :کسـانی کـه

دارایی خود را روزان و شبان ،پنهان و پیدا میبخشند ،پاداششـان نـزد پروردگارشـان اسـ ،

اصول تربیت اخالقی از منظر اسالم :رویکردی تطبیقی

هنوز چنانکه باید اخالق در او شکل نگرفتـه اسـ ؛ یعنـی اخـالق بخشـی از شخصـی

و

۱۳۷

هراسی ندارند و غمگین نمیشوند( ».بقر.)158 /،
ازسر میل و خواسـ
 .۰گاشته از پایبندی پیوسته در آشکار و نهان ،رفتار اخالقیاش َ

و

باخشنودی اس :
«کسانی که پیش از آنان [مهاجران] در شهر [مدینه] زندگی میکردند و به [وادی]
ایمان درآمده بودند ،کسانی را که بهسوی آنان هجرت کردهاند ،دوس میدارنـد
و در خود به آنچه به [مهاجران] دادهاند ،آز نمیورزنـد و هرچنـد خـود نیازمنـد
باشند ،آنان را بر خویش پیشمیدارند .هرکه را از آزمندی نفس خویش بازدارند،
همو رستگار اس ( ».حشر)1 /

 .۴از عالقه به کار نیک فراتر میرود و در راه آن از مال و محبوب میگارد؛ زیرا رفتـار و
فضیل

اخالقی از نگاه او ارزشمندتر از هرچیز اس « :هرگز به نیکی نخواهید رسـید؛ مگـر

از آنچه دوس

دارید ،ببخشید .بیگمان خدا از آنچه ببخشید ،آگاه اس

( ».آل عمرا)11 /،

 .۷در راه اخالق از جان شیرین هم میگارد؛ ازاینرو حضرت امامحسین علیهالسـالم
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۱۳۶

در روز عاشوا فرمود« :سیهکاری فرزند سیهکار مرا میـان دو کـار نهـاده اسـ  :شـهادت و
خواری! ما و خواری هرگز!» (سییماب،طاووس :2838 ،ص .)283داسـتان فرعـون و یـاران موسـی
علیهالسالم نیز از دیگر نمونههای از جان گاشتن برای حفظ فضیل هاس  .فرعون آنهـا
را تهدید کرد و گف :
«آیا پیشازآنکه من به شما اجازه دهم ،به او گرویدید بیگمان او بزرگتان اسـ
که به شما جادوگری آموخته اس  .حالیا دس ها و پاهایتان را ناهمسان میبـرم،
شما را به تنههای خرمابن بر دار میکشم و درخواهید یاف که شکنجۀ کـدامیک
از ما جانکاهتر و پایاتر اس ( ».طه)52 /

کسانی که تربی

اخالقی بر آنها اثر نکرده و روحشان از فضیل

سرشار نشده اس  ،از

ازسـر بیـزاری و ناخرسـندی ،بـرای خواسـتههای دنیـایی،
رفتار اخالقی لـات نمیبرنـد و َ
همراهی با جمع و تظاهر به نیکی ،گاه به رفتار اخالقی تن میدهنـد و فضـیلتی سـاختگی از
آنان سرمیزند .اینها از رفتار اخالقی نفرت دارند و در نهان خـویش از رفتـار اخالقیشـان
پشیماناند و برای مثال ،اگر صدقهای دادهاند ،خـود را مالباختـه میداننـد«:تنهـا چیـزی کـه

نگااش

بخششهای آنان را بغایرند ،این بود که آنان به خدا و فرستادۀ او کفـر ورزیدنـد و

ازسر بیحالی نماز نگزارند و جز با بیزاری نبخشیدند( ».توبه)78 /
مگر َ

 ..اصل ارزیابی بازتاب عینی و ذهنی اخالق

الف) نظر مربیان دربارۀ این اصل

فیلسوفان در بارۀ عینی و بیرونی یا ذهنی و درونی بودن این ارزیابی همنظر نیستند.
 .۳رویكرد عینی (بیرونی) :براساس این رویکرد ،رفتار اخالقی را با سنجههایی بیرونـی و
عینی میسنجیم که با درون انسان ارتباط ندارند .هواداران این رویکرد به چند مکتب و گروه
تقسیم میشوند.
مكتب پراگماتیسم :در این مکتب ،رفتار اخالقی را با میزان سود و موفقی مادی یـا
ازآن فـرد شـود ،خـواه ِ
معنوی آن می سنجند؛ خواه این فایده و پیـروزی ِ
ازآن گـروه؛
براین اساس ،هرچه سود عمل برای مردم بیشتر باشد ،رفتـار اخالقی تـر خواهـد بـود
مكتب سازگاری با محیط :هربرت اسغنسر از هواداران جدی این مکتب اسـ  .او معتقـد
اس

معیار اخالقی بودن رفتار انسان ،میزان سازگاری آن با محیط اس ؛ پس هرچه رفتـار

با محیط سازگارتر باشد ،اخالقیتر اس ؛ زیرا سازگاری خیر اس

و ناسـازگاری شـر .از

سازگاری ،لات و شادی ،و از ناسازگاری ،رنج و اندوه برمیآید .اسغنسر پیـرو المـارک و
داروین و از هواداران سرسخ

داروینیسم اخالقی اس  .وی معقتد اس

اخالق پدیدهای

ال طبیعی و بدون هرگونه مبنای الهی اس  .اخالق هم مانند جانداران ،مراحلی تطوری
کام ً
را طی کرده اس  .در مرحلۀ نهایی که اخالق به کمال رسیده اس  ،اخالق با طبیع

یکـی

ال
شده اس  .ازنظر این مکتب اخالقی ،مقوالت اخالقی مانند خیر بـه غیـر ،رفتـاری کـام ً
غیراخالقی اس ؛ زیرا با قانون بقای اصل سازگاری ندارد ،درافتادن بـا طبیعـ
قانون بقای اصل اس

و نقـ

و سرانجام باعث انحطاط نسل بشر میشود (کر ،/ب،تا.)838-832 :

مكتب تجربهگرا یا غایتگرا :براساس این مکتب ،معیار اخالقی بودن رفتار ،غای

خوب

و مطلوب آن اس ؛ یعنی انسان بـهیاری تجربـه ،رفتـار اخالقـی را از رفتـار غیراخالقـی

اصول تربیت اخالقی از منظر اسالم :رویکردی تطبیقی

(طویل.)158 :2135 ،

۱۳۵

بازمیشناسد؛ یعنی برای درک اخالقی بودن رفتار ،آن را درعمل میآزماییم .اگر بـرای مـا
بهره مادی یا معنوی داش  ،اخالقی اس
اس

و اگر رنج مادی یا معنوی داشـ  ،غیراخالقـی

(هما.)237 :،
 .2جمع رویكرد عینی و ذهنی :در این رویکرد ،برای اخالقی بودن رفتار به برابـری آن بـا

قوانین اخالقی بسنده نمیکنند ،بلکه رفتار اخالقی باید خواستۀ عقل ،دل و ارادۀ خیـر باشـد.
ارادۀ خیر جانمایۀ رفتار اخالقی اس ؛ یعنی ارادۀ خیر اسـ

کـه بـه رفتـار رنـگ اخالقـی

میدهد؛ زیرا کار دل و ارادۀ خیر هرگز به شر و بدی آلوده نمیشود .ارسـطو از پیـروان ایـن
رویکرد اس  .او معتقد اس

رفتار برخاسته از فضایل ،فقط درصورتی اخالقی اس

که:

 .۱فاعل رفتار ،بداند چه میکند؛
ازسر اراده و اختیار کامل بـه رفتـار روی کـرده ونتـایج و لـات رفتـار،
 .۱فاعل َ
خواسته و مطلوب او باشد؛
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 .۰فاعل برای رفتار اخالقی تصـمیم قطعـی گرفتـه باشـد ،و بـههیچروی درپِـی
رفتاری خالف رفتار اخالقی نرود (ارسطوطالیس.)183 /1 :2873 ،
کان

برای بازشناخ

رفتار اخالقی ،معیار حسی و یـاهری و معیـار معنـوی و بـاطنی

وضع کرده اس :
الف) معیار معنوی یا درونی :کان

بر معیار معنـوی و بـاطنی بـیش از معیـار حسـی و

یاهری تأکید کرده اس  .از نگاه او معیار معنوی یا باطنی همان ارادۀ خیر اس ؛ زیـرا وی
معتقد اس

که هیچچیز وجود ندارد که خیر مطلق و بیقیدوشرط باشد؛ مگـر خـود ارادۀ

خیر (کان) .)72 :2818 ،او میگوشد اصوالً ارادۀ خیر شرط تحقق هر خیر دیگـر اسـ
 . )78اگر رفتار اخالقی با نی

اخالقی نباشد ،اخالقی نیس ؛ زیرا ممکن اسـ

(همیا:،

کسـی کـار

اخالقی را برای اغراض مادی یا هر هدف غیراخالقی دیگر انجام داده باشـد (همیا)78-78 :،؛
افزونبراین ،معیار بودن نی
انگیزه ،خواس

و ارادۀ اخالقی اقتضا میکند کـه رفتـار اخالقـی مسـبوق بـه

و گرایشی دیگر نباشد .هیچیک از این مقـوالت فـرد را وانمیدارنـد کـه

احساس کند باید به رفتار اخالقی تن دهد .آنچه باعث احساس واجب بودن رفتار اخالقی

میشود ،وجوب ذاتی رفتار اخالقی اس
ب) معیار بیرونی :کان

معتقد اس

(هما.)73-72 :،
معیار برونذهنی یا حسی رفتار اخالقی چنـد قاعـدۀ

اساسی دارد که دو تایشان از بقیه مهمترند:
 .۱چنان رفتار کن که با ضابطهای سازگار باشد که میتوانی بهخواس
عمومی طبیع

خود آن را قـانون

کنی (هما)211 :،؛

 .۱چنان رفتار کن که انسانی

را در خودت و در دیگران غای

همیشـگی و درعینحـال

ذاتی رفتار اخالقی بدانی ،نه فقط وسیله (هما 211-213 :،و .)282
این معیار را میتوان قرنها پیش از کانـ  ،آنهـم دقیـقتر ،در اندیشـۀ ابوحامـد محمـد
غزالی یاف  .وی میگوید در اخالق (چه خوب و چه بد) ،چهار چیز دخیل اس :
 ۱ـ رفتار نیك یا بد؛
 ۱ـ بازشناخ

نیك از بد؛

 ۴ـ حالتی نفسانی و ثاب کـه بـه یکـی از دو کـار گـرایش دارد ،انسـان را بـه آن
میخواند و کار را بر او آسان میکند (غوال ،،ب،تا.)78 /8 :
غزالی دربارۀ نقش هریك در اخالق و اخالقی بودن رفتار میگوید:
«روشن اس که صرف وجود خوبی یا بدى ربطی به اخالقی بودن رفتـار نـدارد.
شناخ نیك و بد هم باعث اخالقی شدن کردار نمیشود؛ زیـرا معرفـ غیـر از
رفتار اس  .رفتار نیك و بد هم نشان اخالقی بودن عمل نیس ؛ زیرا برای نمونـه
ممکن اس کسی اهلبخشش باشد؛ اما ازروى تنگدستی یا مـانعی دیگـر نتوانـد
گشادهدستی کند و برعکس ،ممکن اس کسی اهلامسا باشد؛ اما بـراى فریـب
مردم یا جلب منفعتی ،باتکلف بخشش کند؛ اما نه رفتار اولی اخالقی اسـ و نـه
فعل دومی .اخالق فقط توانایی انجام دادن نیك و بد هـم نیسـ ؛ زیـرا مـردم در
سرش خود بر هردو توانایند؛ اما این توانایی رفتار آنها را نیك یا بد نمیکنـد و
رفتارشان اخالقی نمیشود؛ پس آنچه اخالق اس و رفتـار را اخالقـی مـیکنـد،
همان حال نفسانی و ثابتی اس
آنها آسان میکند( ».هما)،

که کسان را به فعل و تر وامیدارد و کار را بر

اصول تربیت اخالقی از منظر اسالم :رویکردی تطبیقی

 ۰ـ توانایی بر انجام نیك یا بد؛

۱۳۷

ِ
عبارتدیگر ،رفتار هنگامی اخالقی اس که جزء شاکله و شخصی فـرد شـده باشـد و
به
(هما)71-73 :،؛ همانکه غزالی از آن به هیل نفـس و صـورت

بتوان آن را طبع ثانوى وى دانس

باطنی هم تعبیر میکند (هما )78 :،و خواجهنصیر به آن ملکه میگوید (طوس.)112 :2838 ،،
ب) دیدگاه اسالم دربارۀ معیار رفتار اخالقی

اسالم برای شناخ

رفتار اخالقی از رفتار غیراخالقی دو میعار وضـع کـرده اسـ

یکی یاهری یا بیرونی اس

و دیگری باطنی یا درونی.

 .۳معیار عینی و بیرونی :مراد از این معیار ،اصول و قواعد اخالقی اس
کرده اس

تا با آنها راه درس

بیرونی را قرار داده اس

کـه

کـه اسـالم وضـع

و خیر برای زندگی انسان معلوم شـود .خداونـد ایـن معیـار

تا انسان معیاری برای شناخ

رفتـار اخالقـی ،خیـر از شـر ،راه از

بیراه و نور از تاریکی داشته باشد« :ای اهلکتاب ،فرستادۀ ما نزدتان آمد تا بسیاری از آنچـه را
از کتاب [آسمانی] پوشیده میدارید ،بر شما روشن کند و بسیاری را نادیده بگیرد؛ راسـتی را
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که از خداوند برای شما نور و کتابی روشن آمده اس

( ».مائم)27 /،

معموالً با تهییج و فشار یکی از عوامل یادشده پدید میآید ،نه با عقل ،تفکر و اخـالص الزم

۱۱۳

برای رفتار اخالقی؛ ازاینرو ،انگیزه بهعنوان معیار رفتار اخالقی چندان مهم نیس ؛

 .2معیار درونی یا باطنی :به این معیار ،با واژگانی مانند اراده ،نی  ،انگیزه ،اخالص ،غای
اشاره شده اس  .پیش از شرح این معیار اخالقی ،باید مفهوم چند اصطالح یادشده را اندکی
توضی دهیم:
انگیزه :انگیزه درواقع میل و گرایش درونـی بـه چیـزی اسـ  .عامـل گـرایش میتوانـد
زیس شناختی ،روانشناختی ،اعتقادی یا اجتماعی باشد (عثما ،،ب،تا .)115 :انگیزه هرچه باشـد،

نیت :نی ْ خواستن چیزی و رفتن دل درپِی آن اس
قصد ،که خواس

انجام کار در زمان حال اس  ،و آهنگ (عزم و تصمیم) ،که خواس

دادن کار در آینده اس  .اراده و نی

یا یک چیزند یا اراده اعم از نی

عزم مانند نی  ،بخشی از ارادهاند (هما .)3 :،نی
به نتیجۀ رفتار؛

(حسین ،،ب،تا .)5 :نی

دو گونـه اسـ :
انجام

اس ؛ بنابراین قصـد و

و اراده گاه به خود رفتار تعلق میگیرد و گـاه

اخالص :زدودن دل از کار برای غیرخدا؛
غایت :غای ْ آخرین چیزی اس

که انسان از رفتار خود اراده میکند؛ پس غایـ

همـان

هدف دور رفتار اس .
سنجش رفتار اخالقی هم با غای
به وجود غای

و هم با اراده ارتباط دارد؛ یعنی اخالقـی بـودن رفتـار

و اراده بستگی دارد اس  .غای

برای رفتـار اخالقـی ضـرورت دارد؛ زیـرا

رفتـار بیهــدف وارد حــوزۀ مســلولی اخالقـی نمیشــود .اراده در رفتــار اخالقــی ازآنرو
ضرورت دارد که بدون آن نمیتوان میزان مسؤولی
معلوم کرد .غای

و جزای اخالقی را برای رفتار اخالقـی

رفتار اخالقی برای سنجش اخالص فرد در رفتار اخالقی ضـرورت دارد؛

بنابراین ،نقش اراده و غای

در رفتار اخالقی بسیار مهم اسـ ؛ زیـرا اخالقـی بـودن رفتـار

اخالقی فقط درگرو تطابق رفتار با قوانین اخالقی نیس  .این سازگاری فقط پوسـته بیرونـی
رفتار را معلوم میکند .اراده ،نی

و غای

اس

که گوهر و الیـۀ ناپیـدای رفتـار اخالقـی را

درگرو نی  ،و بهرۀ هرکس همان نی

اوس ( ».عسقالن.)28 /2 :2823 ،،

اصول کاربست چند اصل تربیتی یاد شده

با اشارۀ کوتاهی به شماری از اصول کاربرد اصلهای یاد شده ،این مقاله را تمام میکنیم:
 .۳مربی باید این اصول را بهخوبی بیاموزد و آنها را بهدق
 .2باید متربی را با مفهوم تحقق تربی

اخالقی آشنا کـرد و اصـول تربیـ

آموزش داد .آنگاه او را تشویق کرد تا بکوشد در تربی
 .۱الزم اس

بهکار بندد؛
اخالقـی را بـه او

اخالقی به کمال برسد؛

مربی گهگاه و در مراحل گوناگون هریک از متربیان را بیازماید تا دریابد در چه

مرحلهای از تربی

اخالقی قرار دارند؛ برای نمونه ،میتوان محیطی فـراهم کـرد تـا متربیـان

بتوانند در آزمون تقلب کنند .اگر کسی تقلب کرد ،معلوم میشود هنوز چنانکه بایـد تربیـ
اخالقی نشده اس  .آزمون در تربی

اخالقـی بسـیار مهـم اسـ  .قـرآن کـریم میفرمایـد:

«چشمتان به یتیمان باشد تازمانیکه به ازدواج برسـند؛ پـس اگـر در آنـان بالنـدگی دیدیـد،
اموالشان را به خودشان واگاارید» (نساء)3 /؛

اصول تربیت اخالقی از منظر اسالم :رویکردی تطبیقی

نمایان میکنند که درواقع روح رفتار اخالقی اسـ  .رسـول خـدا 6گفتـه اسـ « :رفتـار

۱۱۱

 .4باید افراد را آموزش داد با خودآزمایی ،وضع و میزان تربی

اخالقی خود را محک بزننـد

(یالج.)117 :2818 ،،
نتیجهگیری

هدف این مقاله ،اثبات وجود برخی از اصول تربی اخالقی در اسالم بود .اثبـات کـردیم
که اسالم به اصول تربی

اخالقی توجه کرده اسـ

کردیم :سازگاری وسایل با هدفهای تربی

و بـرای نمونـه ،بـه چهـار اصـل اشـاره

اخالقـی؛ لـزوم رعایـ

تفـاوتهـای فـردی؛

پایبندی کامل به رفتار اخالقی؛ ارزیابی بازتاب عینی و ذهنی اخالق .همچنین نشان دادیم که
مربیان غربی و عالمان مسلمان نیز به این اصول توجه میکند و با انـدکی اخـتالف ،رویکـرد
یکسانی دارند؛ پس دس کم شماری از اصول تربی اخالقی در بند زمان و مکـان نیسـتند و
بر زمان و مکاناند ،بعد جهانی دارند و اسالم هم بر آنها تأکید کرده اس .
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منابع
 .۱قرآن کریم.
 .۱ابنسینا ( ،)۱۷۹۹فی علم االخالق (ضمیمه الماهب التربوی عند ابنسینا من خالل فلسفته
العملیة) ،عبداالمیر شمسالدین ،الشرکة العالمیة للکتاب ،بیروت.
 .۰ارسطوطالیس ( ،)۱۰۷۶اخالق نیكوماخس ،ترجمۀ ابوالقاسم پورحسینی ،دانشگاه تهران،
تهران.
 .۴اوبیر ،رونیة ( ،)۱۷۶۵التربیة العامة ،ترجمه عبدال عبدالدائم ،دارالعلم للمالیین ،بیروت.
 .۷حرانی ،ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة ( ،)۱۰۶۰تحف العقول عن آل

الرسول ،صححه و علق علیه علیاکبر الغفاری ،مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة
المدرسین بقم المشرفة ،قم.
 .۶حسینی ،أحمد محمد (بیتا) ،نهایة االحكام فی بیان ما للنیة من احكام ،المطبة األمیریة،
قاهرة.
قاهرة.
 .۹زحیلی ،محمد ( ،)۱۴۱۳القواعد الفقهیة علی المذهب الحنفی والشافعی ،جامعة الکوی ،
الکوی .
 .۷سیدابنطاووس ( ،)۱۰۹۰لهوف ،ترجمۀ عباس عزیزی ،صالة ،قم.
 .۱۳سیوطی ،عبدالرحمن ( ،)۱۷۷۴الجامع الصغیر ،ملتزم الطبع عبدالحمید حنفی ،قاهرة.
 .۱۱ــــــــــــــــــ ( ،)۱۷۷۷األشباه و النظائر ،مطبعة البابی الحلبی ،قاهرة.
 .۱۱شاتو ،ژان ( ،)۱۰۶۷مربیان بزرگ ،ترجمۀ غالمحسین شکوهی ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۰شاطبی ،ابواسحاق ( ،)۱۷۶۷الموافقات فی اصول األحكام ،مکتبة صبی  ،قاهرة.
 .۱۴شریعتمداری ،علی ( ،)۱۰۵۰اصول تعلیموتربیت ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۷شیخصدوق ( ،)۱۴۱۰من ال یحضره الفقیه ،تحقیق :محمدجواد الفقیه ،فهرس

و تصحی :

یوسف البقاعی ،داراالضواء ،بیروت.
 .۱۶طوسی ،خواجهنصیرالدین ( ،)۱۰۶۴اخالق ناصری ،تصحی و تنقی  :مجتبی مینوی و
علیرضا حیدری ،خوارزمی ،تهران.

اصول تربیت اخالقی از منظر اسالم :رویکردی تطبیقی

 .۵دیوی ،جون (بیتا) ،تجدید فی الفلسفة ،ترجمه مرسی قندیل ،مکتبة األنجلو المصریة،

۱۱۰

 .۱۵طویل ،توفیق ( ،)۱۷۶۵الفلسفة الخلقیة ،دارالنهضة العربیة ،قاهرة.
 .۱۹طهطاوی ،السیدعبدالرحیم عنبر ( ،)۱۰۱۷هدایة الباری إلی ترتیب أحادیث البخاری ،مطبعة
السعادة ،قاهرة.
 .۱۷عثمان ،عبدالکریم (بیتا) ،الدراسات النفسیة عند المسلمین [والغزالی بوجه خاص] ،مکتبة
وهبة ،قاهرة.
 .۱۳عسقالنی ،احمدبنعلیبنحجر ( ،)۱۴۱۹فتح الباری بشرح صحیح البخاری ،دارالکتب
العلمیة ،بیروت.
 .۱۱غزالی ،ابوحامد محمد (بیتا) ،احیاء علوم الدین ،دارالمعرفة ،بیروت.
 .۱۱فارابی ،ابونصر ( ،)۱۴۳۷الجمع بین رأیی الحكیمین ،قدم له وعلق علیه البیر نصری نادر،
المکتبة الزهراء ،تهران.
 .۱۰فینکس ،فیلیب ( ،)۱۷۶۷فلسفة التربیة ،ترجمه محمد لبیب النجیحی ،دارالنهضة المصریة،
قاهرة.
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 .۱۴کاردان ،علیمحمد (بیتا)« ،عقاید تربیتی کرشن اشتاینر» ،ضمیمه مجله دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران ،شماره اول ،سال ششم ،ص .۵
 .۱۷کان  ،ایمانوئیل ( ،)۱۴۳۰اسس متیافیزیقا األخالق ،ترجمه و قدم له مع تعلیقات فیکتور
دلبوس محمد فتحی الشنقیطی ،دارالنهضة العربیة ،بیروت.
 .۱۶کرم ،یوسف (بیتا) ،تاریخ الفلسفة الحدیثة ،دارالقلم ،بیروت.
 .۱۵محمود ،یوسف و غیره ( ،)۱۷۶۴سیكولوجیة الفروق الفردیة ،دارالنهضة المصریة ،قاهرة.
 .۱۹مسکویه ،احمدبنمحمدبنیعقوب ( ،)۱۴۱۵تهذیب األخالق و تطهیر األعراق ،تحقیق و
شرح :نوف الجراح ،دار صادر ،بیروت.
 .۱۷مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)۱۴۱۰انوار الفقاهه ،مدرسه االمام امیرالمؤمنین ،7قم.
 .۰۳هاکسلی ،آلدوس ( ،)۱۷۴۱الوسایل و الغایات ،ترجمه محمود محمود ،لجنة التألیف و
الترجمه ،قاهرة.
 .۰۱هوشیار ،محمدباقر ( ،)۱۰۱۵اصول آموزشوپرورش ،دانشگاه تهران ،تهران.
 .۰۱یالجن ،مقداد ( ،)۱۴۱۰التربیة األخالقیة اإلسالمیة ،دار عالم الکتب ،ریاض.

