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چکیده
اخالق و تربیت اخالقی در عصر حاضر از بنیادیترین موضـوع بشریسـت کـه همـواره مـورد توجـه
اندیشمندان و صاحبنظران مختلف در اقصا نقاط جهان بوده است .از این رو ،پژوهش حاضر بـا هـدف
بررسی مقایسهای اهداف تربیت اخالقی از دیدگاه روسو و آیت هَاّلل جـوادی آملـی انجـام شـده اسـت.
رو تحقیق این پژوهش تحلی تطبیقی میباشد .یافتههای پژوهش حکایت از آن دارد که هدف غایی
تربیت اخالقی در نظام طبیعتگرایانه 1روسـو تبعیـت انسـان از طبیعـت و در نظـام وحیـانی آیـت هَاّلل
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(تاریخ دریافت۷۶/۳۱/۱۴ :؛ تاریخ پذیر

)۷۶/۳۶/۱۱

 .1طبیعتگرایی ( )Naturalismeیا فلسفه اصالت طبیعت از جمله فلسفههای محض قدیمی است که طبیعت را تنها واقعیـت مـی
پندارد و تقریباا به غیر آن معتقد نیست .به عبارت دیگر ،به نظر پیروان این سیستم فکری آنچه واقعیت دارد ،همـان «طبیعـت» اسـت
آنچنان که حواس ما در مییابند .هی گونه علت و قدرت فراسوی طبیعی بر جهان حکومت نمی کند بلکـه جهـان ،قـائم بـه ذات
اســت ،توضــیح آن در خــود اســت ،ادارها بــه عهــده خــود

مــیباشــد ،و خــود ،راهنمــا و رهبــر خویشــتن اســت.


جوادی آملی تقرب انسان به سوی خدا میباشد .روسو برای نی به چنـین غـایتی محافظـت از نفـس،
تواضع و اعتدال ،تحقق آزادی ،نوعدوستی و دگرخواهی و آیت هَاّلل جوادی نیز شناخت خالق ،شـناخت
خود ،فطرتجویی ،تواضع و اعتدال ،کرامتمداری ،تحقـق آزادی ،نـوع دوسـتی و دگرخـواهی را بـه
عنوان اهداف واسطهای معرفی نمودهاند .وجـوه اشـتراک خاصـی بـین اهـداف ترسـیم شـده هـر دو
اندیشمند وجود دارد که از مهمترین آن توجه ویژه هر دو اندیشمند به تربیـت اخالقـی اسـت .ولـی از
مهمترین وجوه اختالف دو صاحب نظر این است که ،روسو دستیابی به اهداف اخالقـی را در دوری از
جامعه میداند ،در حالی که از نظر استاد جوادی آملی دستیابی بـه چنـین مقاصـدی در درون جامعـه
محقق میشود .همچنین محوریت طبیعت از یک سو و خداونـد متعـال از سـوی دیگـر از مهـمتـرین
تضادهای ماهوی و سرچشمههای معرفتی اهداف تربیت اخالقی در دو دیدگاه است کـه جهـت دهـی
زیست اخالقی آدمی را از ابتدا تا انتها بر عهده دارد.
کلیدواژهها :تربیت اخالقی ،اهداف ،روسو ،آیت هَاّلل جوادی آملی.

سال پنجم ـ شماره روم ـ پیاپی  32ـ بهار و تابستان 3116

۱۰۴

طبیعت گرایی نظام فکری کسانی است که همه عل غایی را در طبیعت مییابند .طبیعتگرایی ،کـه سـادهتـرین و روشـنتـرین
فلســفههــای محــض اســت ،واقعیــت و طبیعــت را یکــی یــا متــرادف مــیدانــد ،و آدمــی را فرزنــد طبیعــت مــیپنــدارد
نه جامعه (شعاری نژاد.)۴۱۳:۱۰۹۰ ،

مقدمه

در حوزۀ تعلیم و تربیت یکـی از مهمتـرین ،تأثیرگـذارترین و در عـین حـال ،دشـوارترین
مباحث ،تربیت اخالقی است .به همین جهت پرداختن به مباحث مربوط به اخالق و به تبـع آن
اصالح و تهذیب نفس او در سعادت فردی ،اجتماعی ،دنیوی و اخروی او نقـش بسـزایی دارد،
به طوری که اگر انسان تمامی علوم را تحصی کند و کلیۀ نیروهای طبیعت را به تسخیر خـویش
در آورد ،اما از تسخیر درون و تسلط بر نفس خود ناتوان باشد ،از رسیدن به سـعادت و نیـ بـه
کمال باز میماند .تمامی پیشرفتهای علمی و صنعتی در صورتی کـه بـا اصـالح درون انسـان
همراه نباشد ،کاخهای سر به فلك کشیدهای را میمانند که بر فراز قله آتشفشان بنا شده باشد .از
این رو ،تربیت اخالقی انسان و «برنامه انسان سازی» برای هر جامعهای امری حیـاتی اسـت .بـا
وجود این ،نگاهی به اوضاع جوامع بشری نشان میدهد آنچه قب از همه بـه دسـت فراموشـی
سپرده شده ،تربیت اخالقی و معنوی انسان است (سادات .)۱ :۱۰۹۴ ،بشر امروزی نیز به دلیـ
رویارویی با بحران هویت انسانی و ارز های اخالقی ناگزیر اسـت بـه ارز هـای اخالقـی
روی آورد (نجار زادگان.)۱۱ :۱۰۹۹ ،
تربیت اخالقی به دنبال فهم معنوی زندگی و احساس اخالقی در حیات است؛ تـا انسـان را
در گرفتاری های زندگی یـاری کنـد .در واقـع ،تربیـت و بـاالخ
ارزشمند است که شخ

تربیـت اخالقـی از آن رو

واجد آن فضای  ،کام و سعادتمند به شمار میرود .با چشم پوشـی

از بعد دینی اخالق ،فضائ اخالقی از ضروریات حیاتی جامعه سعادتمند و بـا فضـیلت اسـت
(عرسان کیالنی.)۴۱-۴۰ :۱۰۹۶ ،
در این پژوهش از میان فالسفه و مربیـان بـزرک غربـی ،ژان ژاک روسـو 1کـه از جملـه
مشهورترین اندیشمندانی است که اندیشهها و آثار او در عالم سیاسـی ،تربیتـی ،اجتمـاعی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jean Jacques Rousseau
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تربیت اخالقی از جایگاه رفیعی برخوردار است .به عبارت دیگر ،سـازندگی درونـی انسـان و

۱۰۷

اخالقی همواره مورد توجه صاحبنظران مختلف قـرار گرفتـه (امیـدی )۱۰ :۱۰۷۷ ،انتخـاب
شده است .دیدگاههای وی علی رغم آنکه در بعضی از زمینههـا بـا جهـان بینـی اسـالمی در
تعار

است ،اما در بسیاری از زمینهها به نوعی ،نزدیکی و هم پوشانی بـا دیـدگاه اسـالمی

دارد .از سوی دیگر ،یکی از اندیشمندان اسالمی معاصر که در زمینه اخالق و فلسفه اخـالق
اسالمی نظرات ارزشمندی را بیان فرموده ،اندیشمند بزرگوار حضرت آیت هَاّلل جوادی آملی
است .از آنجایی که طرح و بررسی همـه دیـدگاههـای ایـن دو اندیشـمند در زمینـه تربیـت
اخالقی ممکن نیست ،در این مقاله به بررسی مقایسـهای مهمتـرین اهـداف ایـن سـاحت از
تربیت خواهیم پرداخت .البته انتخاب اهداف هم دلیلی منطقی دارد؛ چرا که گزافه نیست اگر
بگوییم بسیاری از نابسامانیهای اخالقی موجـود در دنیـای کنـونی مـا و نیـز در روزگـاران
پیشین ،از انتخاب هدفهای نادرست یا ناآگاهی نسبت به هدفهای درست تربیت اخالقی
نشأت گرفته است .یا نمیدانیم به کدام سو باید برویم یا میدانیم و مقصد را میشناسـیم ،امـا
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۱۰۶

عواملی مانند هوسها و امیال ،ما را به سوی دیگری سوق میدهد ،و البته این نیز ناشـی از ایـن
است که معرفت کاملی نسبت به هدف و ارز

آن نداریم .بنابراین درست است اگر بگوییم

اکثر این نابسامانیهای اخالقی از بیمعرفتی نسبت به هدفهای اخالقی بوده است .در ایـن
رابطه باید افزود که اگر دستاندرکاران و برنامهریزان تربیت اخالقی هدفهـای درسـت را
نشناسند و به ارز

آنها پی نبرده باشند ،چه بسا کاروان تربیت اخالقی را به بیراهه بکشانند

و به راهی سوق دهند که پر از تاریکی ،بیخدایی و تهـی از ارز هـای انسـانی باشـد .اگـر
معلمان و مربیان هدفها را نشناسند ،یا هدف های درست را انتخاب نکـرده باشـند ،اگـر چـه
رهبران و برنامه ریزان درست عم کرده باشند ،هم برای رسیدن به هـدفهـای مـورد نظـر
تال

الزم و کافی نمیکنند و هم ممکن است متربیان و متعلمان ،خسارت دیده و به کژراهه

کشیده شوند .نیز اگر متربیان و متعلمان با اهداف آشنایی کافی نداشته باشند ،انگیزهای بـرای
تبعیت و تأثیرپذیری از مربیان نخواهند داشت و اگر هدفهای نادرست را پذیرفته باشند ،نه

تنها متأثر از تربیت مربی نخواهند بود ،بلکه در تربیت اخالقی بـه سـوی همـان هـدفهـای
نادرست پیش خواهند رفت (اسمیت ،1ترجمه بهشتی.)۵۷ :۱۰۵۳ ،
سؤاالت پژوهش

 .۱تربیت اخالقی از دیدگاه آیت هَاّلل جوادی آملی به چه مفهومی است و مهمترین اهـداف
آن کداماند؟
 .۰وجوه اشتراک و افتراق آرا روسو و آیت هَاّلل جوادی آملـی در هـدف غـایی و اهـداف
واسطهای تربیت اخالقی کداماند؟
روش پژوهش

مقایسه اهداف تربیت اخالقی از دیدگاه روسو و آیت هَاّلل جوادی آملی بـا اسـتفاده از رو
تحلی تطبیقی بررسی شده است .رو

تحلی تطبیقـی بـه بـاور ریـوکس ،)۱۳۳۶( 2مقایسـه

تحلیلی میان افراد ،گفت وگوها ،گزارهها ،مجموعهها ،موضوعها ،گروهها یا دورههـای زمـانی
است که شباهتها و تفاوتهای آنها را آشکار میکنـد .در دانشـنامه پـژوهش کیفـی ،بخـش
اصلی تحلی تطبیقی ،تحلی تطبیقی پیوسته خوانده شده و آمده است :در فرایند تحلی تطبیقـی
پیوسته ،بخشی از دادهها همچون یک مفهوم یا یک گزاره ،با دیگر مفهومها یا گزارهها ،مقایسـه
میشود تا شباهتها و تفاوتهای آنها آشکار شود .با جداسازی و مقایسه پیوسته مفهومهـا و
گزارهها ،امکان گستر

الگوی مفهومی مهیا میشود که نشان دهنده رابطههای گوناگون میـان

مفهومها یا گزارههاست (گیون .)۱۳۳ :۱۳۳۹ ،3بدین منظور که ابتدا اهداف تربیـت اخالقـی دو
اندیشمند به صورت جداگانه توصیف و تبیین شـده و سـپس بـا یکـدیگر تطبیـق داده شـده و
مهمترین وجه اشتراک و افتراق آنها مشخ

گردیده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Smith
2. Rihoux
3. Given
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 .۱تربیت اخالقی از دیدگاه روسو به چه مفهومی است و مهمترین اهداف آن کداماند؟

۱۰۵

یافتهها

 .1سؤال اول پژوهش :تربیت اخالقی از دیدگاه روسو بـه چـه مفهـومی اسـت و مهـمتـرین
اهداف آن کداماند؟
روسو ( )۱۰۷۰در کتاب امی تربیت اخالقی را پرور

و تقویـت فضـائ و جلـوگیری از

شک گیری رذای اخالقی با محوریت طبیعت تعریف میکند .از دیدگاه روسو تربیت اخالقـی
آنگونه تربیتی است که انسان را آزاد بپرورد و طبیعت اخالقمنشـانه او را نـابود نگردانـد .نگـاه
روسو به انسان یک نگاه طبیعت مدار است .روسو معتقد است آدمی از حیث طبیعت موجودی
اخالقی است و اگر چنانچه حرکتی به سوی صفات و رفتارهای غیراخالقی دارد با تمسـک بـه
تربیت منفی میتوان او را از این معضالت رهایی بخشید.
از نظر روسو هدف عالیه تعلیم و تربیت باید رساندن انسان به درجات باالی اخـالق باشـد.
از نظر او ،برترین جنبۀ انسان که او را از دیگر جانوران متمایز میکنـد ،وجـدان اخالقـی یعنـی
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۱۰۹

توانایی تشخی

نیک از شر و گرایش به نیکی است .انسان پاک و نیک اسـت .وجـدان انسـان

ندایی آسمانی دارد و داور نیکی و بدی است .اعتقادات روسو در زمینه پرور
ناشی از این امراست که وی اعتقاد دارد که انسان قادراست غرایز

اخالقـی افـراد،

را انتخاب کنـد (حسـینی،

صفدریان .)1332 ،به عقیده روسو ،دو غریزه اصلی؛ یعنی صیانت نفس و غریزه نوعدوستی یـا
دیگرخواهی در طبیعت بشر وجود دارد .انسان اصالتاا خوب و همـدل اسـت و دارای وجـدانی
است که او را بـه داوری دربـاره درسـتی و نادرسـتی چیزهـا قـادر میسـازد .از نظـر روسـو،
درحالیکه غرایز اولیه باعث اتحاد و یگانگی انسانها میشوند ،عق آنها را از هم جدا میکند.
از همین رو وجدان و عق در کنار هم میتوانند تمایالت انسـان را محـدود نماینـد .از سـوی،
روسو معتقد است جامعه انسان را به بند و فساد خواهد کشید .هرچه که از دسـت خـالق عـالم
ج شانه بیرون میآید از عیب و نق

مبراست .ولی به محض اینکه به دسـت اوالد آدم رسـید

فاسد میشود (روسو ،ترجمه زیرک زاده .)2:1342 ،از این رو ،روسو یک نگاه بدبینانـه نسـبت
به جامعۀ داشت و معتقد بود که جامعه انسان را بـه تبـاهی میکشـد و او را بـه شـکلی تربیـت
میکند که در بزرگسالی میتواند یک موجود ترسناک باشد .او معتقد است که طبیعت انسـان را

نیک پدید آورده ،ولی این جامعه است کـه او را شـریر تربیـت میکنـد .طبیعـت انسـان را آزاد
آفریده ،ولی جامعه او را بنده گردانیده است ،طبیعت انسان را خوشبخت آفریده ولی جامعـه او
را بدبخت و بیچاره نموده است (شاوارده ،ترجمه قاسمی .)48 :1321 ،از جهتی دیگـر ،روسـو
تعق و استدالل نمود باید مواردی را که ممکن است خود

را با کودکان دیگر مقایسـه کنـد از

وی دور داشت .زیرا از این مقایسه غیر از خودپسندی و حسد چیزی عاید او نمیشـود ،چـون
کودک باید در جامعه زندگی بکند ،الزم است روابط اجتماعی را مطالعه نماید (روسو ،ترجمـه
زیرک زاده .)142 :1342،با توجه به مطالب فوق برای روسو تربیت اخالقی دارای یـک هـدف
غایی و یکسری از اهداف واسطهای است که در زیر به آنها اشاره میشود.
 .1.1هدف غایی تربیت اخالقی روسو

انطباق و هماهنگی کام با طبیعت هدف غـایی تربیتـی اخالقـی روسـو اسـت .از نظـر او،
طبیعت کودک به طور ذاتی ،نیک است .بدینعلت ،روسو توصیه میکند که طبیعت را مالحظـه
کنید و راهی را که طبیعت برای شما مشخ

کرده است دنبال نمایید .لذا میبینم در نظر روسـو

بازگشت به طبیعت ،به معنای برگشتن به یک حالت حیوانی نیست ،بلکه بـه معنـای دادن یـک
موقعیت به انسان ،به منظور متکام ساختن خود به طور کام و هماهنر میباشد .لذا سـعادت
را فقط از طریق حفظ و نگهداری تمایالت در محدودی تعیین شده به وسیله طبیعـت میتـوان
به دست آورد (روسو.)23 :1342 ،
 .2.1اهداف واسطهای تربیت اخالقی روسو

 .1.2.1محافظت از نفس

یکی از مواردی که روسو برای هماهنگی و همسویی با طبیعت آدمی به آن اشـاره مـیکنـد
حفظ نفس در مواجه با موقعیتهای طبیعی است .او معتقد اسـت کـه« ،انسـان بایـد در حفـظ
سالمت نفس خود کوشا باشد .مـی بایسـت از موقعیـتهـایی کـه وظایفمـان را در مقابـ بـا
منافعمان قرار میدهد و سودمان را در زیان دیگری میدانـد ،بپرهیـزیم ،زیـرا بـه رغـم عشـق
صادقانه ای که به تقوا داریم ،به یقین در چنین موقعیتهایی دیر یا زود ،بی آنکه خود بـدان پـی
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بودن فرد در جامعه سالم را ضروری میداند و بیان میدارد که :به محض اینکه طف شـروع بـه

۱۰۷

ببریم ،تاب مقاومت از دست میدهیم و در عم بی انصاف و بد خواه میشـویم در حـالی کـه
باطناا همچنان نهضت و مهربان بر جا ماندهایم» (روسو.)۵۰ :۱۰۹۹ ،
 .2.2.1اعتدال

یکی از هدفهای مهم در اندیشه روسو این است که افراد همواره حد تواضـع و اعتـدال را
حفظ نمایند .چه در حال رسیدن به درجات عالی علم ،و چه در حال رسیدن به ثروت و مقام که
این خود (تواضع) باعث حفظ آنها خواهد شد .به همین جهت روسو بر این عقیده اسـت کـه،
در صورت کسب فضائ اخالقی انسان باید در رفتار و کردار خود معتدل تر باشـد .اگـر روزی
به واسطهی کسب فضائ و کماالت ،الیق این شدی که بـرای مـردم سـخن بگـوئی ،بـا آنهـا
طوری حرف بزن ،که وجدانت به تو دستور میدهد و ابداا به فکر این نبا

که بـا سـخن گفـتن

تو آنها تو را مورد تمجید قرار دهند .همچنین در کسب دانش نباید افراط ورزید که موجب بی
عقیدگی میشود ،و اینکه فیلسوفان متکبر و خود پسند اغلب متعصب میشـوند .شخصـی کـه
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۱۴۳

به دنبال دانش است باید از افراط و تفریط دوری کنـد (روسـو .)۱۱۳ :۱۰۷۰،همچنـین روسـو
اعتدال را بهترین عام در حفظ فرد از خطرات روزگار میداند و معتقد است کـه ،بـرای اینکـه
آدمی به جایی برسد ،برای اینکه همیشه یک جور باشد ،بایـد کـردار او مطـابق گفتـار

باشـد

(همان .)۴۱ :این مطلب موید آن است که ،روسو مخالف افراط و تفریط بوده است و همواره بر
حد وسط قرار گرفتن در هر امری تاکید داشـته اسـت .افـراط و تفـریط همـواره از روزگـاران
گذشته توسط ادیان و صاحبنظران مختلف در هر امری نهی شد است .وقتـی افـراد در عمـ و
رفتار خود تواضع به خرج دهند و اعتـدال را در بدسـت آوردن علـم و دانـش رعایـت نماینـد
میتوانند به درجات باالی کمال نفسانی که زمینه ساز سعادت بشریست دست یابند.
 . 3.2.1تحقق آزادی

یکی از اهداف تربیت اخالقی روسو آزادی است .از نظـر روسـو انسـان آزاد آفریـده شـده
است (روسو .)۷ :۱۰۴۷،او معتقد است که طبیعت انسان را نیک پدید آورده ،ولـی ایـن جامعـه
است که او را شریر تربیت میکند .طبیعت انسان را آزاد آفریده ،ولی جامعه او را بنـده گردانیـده
است ،طبیعت انسان را خوشبخت آفریـده ولـی جامعـه او را بـدبخت و بیچـاره نمـوده اسـت

(روسو .)۱۷:۱۰۷۰،روسو در اهمیت آزاد بودن انسان از نظر اراده و نفس معتقـد اسـت ،فـردی
که از آزادی اراده و نفس برخوردار است میتواند از نظر اخالقی رشد کند و به درجـات بـاالی
اخالقی دست یابد .جامعه می خواهد انسان را گرفتار آلودگیهای اخالقی کند ،اما آن کس کـه
گویای این حقیقت است که ،افرادی کـه همـواره از نظـر نفسـانی آزاد بودنـد و در دام شـیطان
گرفتار نشدهاند به قلههای باالی اخالقی دست یافتهاند.
 .5.2.1نوعدوستی و دگرخواهی

نوع دوستی از جمله ویژگیها و صفاتی است که انسـان را از تنـر نظـری و حصـار خـود
محوری خارج ساخته ،موجب میشود تا در برابر دیگران ،از خود ایثار ،فـدارکاری و گذشـت
نشان دهد و با آنها پیوند صمیمانه بر قرار کند (کاویانی ،موسوی .)۷۷ :۱۰۹۷،به عقیده روسـو،
دو غریزه اصلی؛ یعنی صیانت نفس و غریزه نوعدوستی یا دگرخواهی در طبیعت بشـر وجـود
دارد .انسان اصالتاا خوب و همدل است و دارای وجدانی است که او را به داوری درباره درسـتی
و نادرستی چیزها قادر میسازد .از نظر روسو ،در حالی که غرایز اولیه باعـث اتحـاد و یگـانگی
انسانها میشوند ،عق آنها را از هم جدا میکنـد .از همـین رو وجـدان و عقـ در کنـار هـم
میتوانند تمایالت انسان را محدود نمایند .روسو در بخشی از کتـاب امیـ در مـورد محبـت و
نوع دوستی میگوید« :سوفی بهترین عبادتها را اخالق نیک و کردار نیک میداند و تمام عمـر
خود را وقف خدمت به مخلوقات مینمایـد تـا خـالق از او راضـی باشـد» (روسـو .)۱۰۷۰،او
معتقد است ،هر آدم مـیهن پرسـت نسـبت بـه بیگانگـان سـخت گیـر اسـت ،زیـرا در نظـر او
خارجیها موجود زندهای بیش نیستند و هی ارزشی ندارند .این نق

اجتنـاب ناپـذیر اسـت

ولی زیاد مهم نیست ،آنچه اهمیت دارد این است که ،انسان نسبت به کسانی که با آنهـا مـراوده
دارد خو

رفتار و مهربان باشد (همان .)۴۳-۰۷ :مهربانی و نیکی بـه همنـوع مسـتلزم احتـرام

گذاشتن به دیگران است .روسو در این باره می گوید :توصیه من به مردم این اسـت کـه رحـیم
باشند و به تمام مردم از هر طبقه و سنی که هستند شفقت نمایند ،شفقت اولین وظیفه شماسـت
(همان .)۷۹ :همچنین در بیانی دیگر در همین رابطه می گوید« :وقتی گروهی از مـردم اجتمـاع
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آزاده باشد میتواند خود را از بند جامعه آزاد سازد (روسو .)۷۵- ۷۹ :۱۰۴۱،این گفتهی روسـو

۱۴۱

کرده و هیئتی را تشکی می دهند ،اگر در بین گروه به یکی اهانت و توهین و بی احترامی شـود،
مث آن است که به سایر اعضای گروه توهین شده است ،بنابراین باید افراد در روابط اجتمـاعی
احترام به دیگران را رعایت نمایند (همان .)۷۵ :با توجه به مطلب فوق مـی تـوان اینگونـه بیـان
نمود که ،احترام گذاشتن به گروه های مختلف در تمام ابعاد ،باعث ایجاد دوسـتی و اسـتحکام
آن در بین گروه های مختلف ،ایجاد آرامش و صلح در بین آن ها می شود .اما بعد دیگر احتـرام
همانطور که اشاره شد احترام به ادیان مختلف است .روسو در مورد احترام به ادیان چنـین مـی
گوید« :من تمام ادیان را خوب و قاب احترام مـی شـمارم بـه شـرط اینکـه پیـروان آن خـدا را
بشناسند و او را خوب عبادت کنند (روسو .)۱۱۵ :۱۰۷۰ ،این گفتار روسو نشان مـی دهـد کـه
خود روسو با توجه به اینکه پیرو دین خاصی است اما همواره ادیان دیگر را محترم می داند.
 .2سؤال دوم پژوهش :تربیت اخالقی از دیدگاه آیت هَاّلل جوادی آملی بـه چـه مفهـومی
است و مهمترین اهداف آن کداماند؟
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۱۴۱

بررسی آثار آیت هَاّلل جوادی آملی حاکی از آن است که از دیدگاه ایشان تربیت اخالقـی بـه
صراحت تعریف نشده است؛ اما می توان با مالحظه تعریف تربیـت و اخـالق در اندیشـه وی
به مفهوم تربیت اخالقی دست یافت .ایشان در تعریف تربیت می نویسد «ربوبیت و تربیت و
اداره و تدبیر هر شی  ،عبارت از دادن کمالها و اوصاف و ارزاق مورد نیاز آن شی اسـت؛ و
چون اعطاى کمالها به شی مستکم  ،أمرى تکوینی است نه اعتبارى و قراردادى ،بنـابراین
تکمی و تربیت با ایجاد نوعی شرط بین آن شی متکام و کمال وجودى آن مساوى اسـت»
(جوادی آملی .)۰۶۰ :۱۰۹۹ ،اخالق نیز از دیدگاه ایشان عبارت است از« :ملکـات نفسـانی و
هیئات روحی است که باعث می شود کارهاى زشت یا زیبا به آسانی از نفس متخلـق بـه آن
اخالق خاص ،نشأت بگیرد» (جوادی آملی .)۵۰ :۱۰۵۷ ،بنـابراین مـی تـوان مفهـوم تربیـت
اخالقی را در اندیشه ایشان مبتنی بر این قرائتهاى خـاص از «تربیـت» و «اخـالق» بـه ایـن
صورت تقریر نمود« :ایجاد ربط وجودى میان وجود متربی و کماالت وجودى او (که همـان
اخالق االهی است) "از طریق ایجاد مقتضی ،فراهم نمودن شرایط و رفع موانع" به نحوى که
آن نفس بتواند به صورت تکوینی با واجد شدن آن ملکات نفسانی و هیئتهاى روحـی ،بـه

استکمال برسد و اعمال و جلوههاى رفتارى نیکو و متناسب با آنها را با سهولت انجام دهد و
به آسانی از اعمال و کارهاى قبیح رفتارى ،پرهیز کنـد .»1در ادامـه بـه تبیـین دیـدگاه آیـت هَاّلل
جوادی آملی نسبت به اهداف این نوع از تربیت اخالقی میپردازیم.
 .1.1.2قرب الهی

هدف غایی تربیت اخالقی از دیدگاه آیت هَاّلل جوادی آملی هدفی اسـت کـه مطلوبیـت آن
ذاتی است؛ یعنی آن را برای رسیدن به هدف دیگری نمیخـواهیم بلکـه خـود

موضـوعیت

دارد .بر این اساس ویژگیهای هدف های غایی که در ک به آن ماهیت خاصی بخشـیده اسـت
عبارتاند از :همسازی با فطرت ،جامعیت ،بر انگیزندگی ،عدم محـدودیت و وحـدت هـدف
نهایی با هدف آفرینش .در این راستا از نظر ایشان در اسالم قرب الهی بـه عنـوان هـدف غـایی
تربیت اخالقی بوده و موجب فضیلت و دست یابی به سعادت پایدار در دنیا و آخرت میشـود
(جوادی آملی ،)۱۵۶-۱۵۵: ۱۰۷۴ ،و انسان از این طریق به مقام خلیفه الهی که کمال حقیقـی او
است ،دست مییابد (جوادی آملی .)۶۵-۵۳ :۱۰۵۷ ،در نگاه این اندیشمند بزرگوار بـرای ایـن
که انسان به آن مراح نهایی نزدیک شود ،ابتدا باید حجابهای معروف ظلمـانی را ،کـه جـز
رذای اخالقی است ،بر طرف نموده (جوادی آملی )۱۳۳ :۱۰۵۷ ،و سپس اقدام بـه یـادگیری و
کسب فضائ اخالقی به عنوان اهداف واسطهای نماید (همان.)541-541 :
ال جوادی آملی
 .2.2اهداف واسطهای تربیت اخالقی آیت ه ل

 .1.1.2شناخت خالق

ساختار وجودی آدمی به گونهای است که به سوی خدا گرایش و تمایـ نشـان میدهـد ،و
احساس نیاز و فقر وجودی به او دارد و این حاکی از آن است که شـناختی اجمـالی از خداونـد
داشته و توانمندی شـناخت تفصـیلی را دارد (جـوادی آملـی .)26 :1332 ،امـام رضـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1این تعریف در صفحه  ۱۴۳پژوهش مسقیمی ( )۱۰۷۴نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

الزم
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ال جوادی آملی
 .1.2هدف غایی تربیت اخالقی آیت ه ل

۱۴۰

میداند فرد این توانمندی ادراکی را افزایش دهد و شناخت خود را نسبت به خـدا و صـفات او
از قبی بینیازی خداوند ،شنوایی ،دانایی ،توانایی ،عدالت ،خالقیت و اینکه هی کسـی و هـی
چیزی مانند او نیست و وجودی منحصر به فرد دارد و شریک و ضدی هم نـدارد ،ارتقـا دهـد
(ابنشعبه حرانی1484 ،ق .)428-426 :آدمی باید معرفت حضوری و فطری خود را نسبت بـه
خدا بپروراند و در معرفت حصولی به خدا و صفات حسنای الهی بکوشد تا معرفت یقینی پیـدا
کند و بداند که همه امور به قدرت اوست ،و همه خلق و امر

حکیمانه است .ربوبیت و تـدبیر

نظام عالم و امور بشر همه ،به دست اوسـت .اوسـت کـه همـه هسـتی را بـرای آدمـی و کمـال
شایستها

آفریده است و هدایتهای او نسبت به بشر از علم نامتناهی او سرچشمه میگیـرد و

همه در راستای سعادت اوست .خداست که بشر را به خـاطر خـود او دوسـت دارد و وی را از
رحمتها و الطاف نامحدود خود بهرهمند میسازد .کوشش برای شناخت هر چه بیشـتر خـدا،
همانگونه که پیامبر گرامی اسـالم
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میفرماینـد از بهتـرین اعمـال تربیتـی و اخالقـی بـوده

(محمدی ریشـهری ،1381 ،ح  )228و نقـش مهمـی در قـرب بـه او دارد و بـدون شـناخت
خداوند پرور

و تحول رشدی به سوی کمال و تقرب به خداوند امکانپذیر نیست و ازاینرو

است که معرفت آغاز دین که هدف تربیت اخالقی در اسالم است؛ در کالم امام علی

مطـرح

شده استَ « :أ َّو ُل اَلدِّ ی ِن َم ْع ِرفَتُ ُه» (کلینی1488 ،ق ،ج )148 :1؛ معرفت خدا سرآغاز تدین اسـت.
این جمله بیانگر آن است که هدفی همچون معرفت خداوند محوریت داشته و بدون آن تربیـت
اخالقی مطلوب وجود ندارد.
 .2.1.2شناخت خود

یکی از اهدافی که آیت هَاّلل جوادی آملی به آن فوقالعاده ،اهمیـت داده انـد مسـئله معرفـت
النفس یا به عبارت دیگر خودشناسی است (جـوادی آملـی .)۹۱ :۱۰۹۶ ،خودشناسـی بـه ایـن
معناست که انسان با تأم در وجود خویش و استعدادهای درونی و کششهـای بـاطنی خـود،
هدف اصلی و کمال نهایی را بشناسد .در این صورت انسـان مقـام واقعـی خـویش را در عـالم
وجود درک میکند و میداند که خاکی محض نیست و پرتویی از روح الهـی در او هسـت .بـه
عبارت دیگر درک ظرفیتها و آنچه باید بشود و این که چه توانمندیهایی دارد که میتوانـد از

عزت خـود
آنها در تحول به سوی آنچه باید بشود ،استفاده کند .همچنین قدر خود و کرامت و َ
را بشناسد تا در تحوالت دچار افراط و تفریط نگردد (جوادی آملی.)۱۴۱ :۱۰۷۱ ،
 .3.1.2فطرت جویی

۱۴۱۶ق )۰۷۶ :آمده است .کلمه فطرت بر وزن "فعله" بوده بر نـوع ویـژه داللـت میکنـد و در
ل ت به معنای سرشت و نحوه خاصی از آفرینش و خلقت اسـت (جـوادی آملـی.)۱۴ :۱۰۹۷ ،
آیه  ۰۳سوره روم صراحتاا مبیَن وجود نـوعی فطـرت در انسـان اسـت کـه خداونـد او را بـدان
مفطور نموده است .مهمترین ویژگی این فطرت همان توجه و جهـتگیری انسـان نسـبت بـه
آیین پروردگار است .لذا فطرت بر نحوه خاصی از آفرینش داللت دارد کـه طبـق آن انسـان بـه
سوی شیوه خاصی از زندگی ،با غایتی مشخ

 ،گرایش داشته و بـه سـمت آن هـدایت شـده

است .مراد از این سنت یا شیوه خاص همان «دین الهی» است (طباطبـایی ،۱۰۹۱ ،ج .)۱۹۶ :۱۶
از دیگر آیاتی که داللت به وجود فطرت در انسان دارد این آیه است :قالَ َربنَا الَّذی َأ ْعطی کُـ َّ
در خطبه  ۱نهجالبالغه میفرماید« :پس رسوالنش

شَ ْی َخلْقَ ُه ثُ َّم َهدى (طه .)۷۳،امام علی
را در میانشان گمارد و پی مبرانش را پیاپی فرسـتاد تـا از آنـان بخواهنـد حـق میثـاق فطـرت را
بگذارند و نعمتی را که فراموششان شده به یادشان آرند .حمد و سپاس ویژه خـدایی اسـت کـه

حمد خود را به بندگان الهام کرده و سرشت آنان را بر معرفت خود آفریده است» .بـا توجـه بـه
این نکته است که تربیت اخالقی باید با هدف بازشناسی ،پرور

توانمندیها و بازسازی امـور

طبیعی و فطری در متربیان آغاز شود .یعنی افراد را باید به خودشان متوجه سـاخت تـا بـا علـم
حضوری ،فطرتشان را بیابند و با اندیشههای عقالنی و حصـولی ،بـه بازسـازی علـوم قلبـی و
شهودی خویش کمک کنند و با مشاهده واقعیتهای وجودی عالم صـ یر و فطرتشـان ،عـالم
کبیر و ساحتهای مختلف خود و هستی را ادراک نمایند .در ایـن صـورت اسـت کـه متربیـان
آگاهانه میپذیرند که با رفتارهای اخالقی و هماهنرسـازی اعمـال خـویش بـا راهنماییهـا و
احکام دین ،در زندگی دنیوی میتوانند برای خویش زندگی سعادتمندانه دائمـی را در آخـرت
بسازند و بر این اساس ،مناسبات خود را با خدا ،خویشتن ،دیگـران و هسـتی تنظـیم نماینـد و
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فطرت از ماده "فَطَ ر" در ل ت به معنای شکافتن از طول ،ایجاد و ابـداع (راغـب اصـفهانی،

۱۴۷

اخالقشان را متکام سازند (خلیلی.)۱۱ :۱۰۷۷ ،
 .4.2.2اعتدال

از نظر آیت هَاّلل جوادی آملی اسالم شرط اساسی برای رسیدن به کمـال اخالقـی را قـوام در
قوام به عدل» میداند .انسان در این طریق بایـد نفـس خـویش را بـا عـوالم
توازن و به تعبیری « َ
وجود هماهنر سازد؛ یعنی عالَم نفس باید با عالم تکوین و تشریع سـازگاری داشـته باشـد تـا
بتواند در طریق شریعت به جایگاه حقیقت بار یابد ،از نگاه اسالم ،شـرط کمـال انسـان ،وجـود
ملکه نفسانی عدالت در اوست .برای توضیح بیشتر بایـد گفـت عـالَم انسـانی و نفـس او بایـد
متعادل و متوازن نسبت به همه امور عالم و اشخاص و انسانهای دیگر باشد .بـرای گـام نهـادن
در مسیر سعادت و کمـال انسـانی و رسـیدن بـه آن ،عـدالت اخالقـی ،ضـروری اسـت ،زیـرا
ناهمگونی مایه انحراف و اعوجاج در مسیر تکام است و غایت انسانی را تأمین نخواهـد کـرد
(جوادی آملی ۱۷۴ : ۱۰۷۳،ـ  ،۱۷۰الف) .همچنین از نظر ایشان ،اسراف ،ضـد اقتصـاد و میانـه
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۱۴۶

روی است ،در نتیجه افراط و تفریط و زیاده روی و کوتـاهی بـه عنـوان اعمـال غبراخالقـی در
بهرهوری نعمتهای الهی ،هر دو ممنوعاند .خداوند متعـال تمـام نعمـتهـای را بـرای انسـان
آفریده است ،ولی آن بنده نزد ایشان پسندیده تر است که از هر چیز به انـدازه و در جـای خـود
استفاده نماید (جوادی آملی ،۱۰۷۱،ج  .)۴۶۱ :۱۶اما نکته بـارزی کـه ایشـان در همـین رابطـه
میفرمایند این است که ،حاکمان و مسئولین بلند مرتبهی هر حکومتی باید خود از حد تواضـع
و اعتدال بسیاری برخوردار باشند تا در پیشگاه خدا و بنده او محبوب تـر شـوند ،واال نـداری و
فقیر سایر مردم موجب ط یان آنها خواهد شد (همـان .)۴۶۱ :ایشـان همچنـین بـرای تواضـع
مراتبی قائ است و اعتقاد دارد که ،تمام انسانها به مراتب یکسانی از آن دست نخواهنـد یافـت
و تعداد اندکی از مقربین ،چون حضرت رسول و ائمه اطهار میتوانند به مراتب باالی تواضـع و
فروتنی دست یابند (همان .)۴۶۰ :با توجه مطالب فوق ،مشخ

میشـود کـه افـراط و تفـریط

هی سودی برای انسان به ارم ان نمیآورد و جز مانع تراشی در راه پیشرفت و دست یـابی بـه
مراتب عالیه اخالقی از هر نظر منفعتی برای انسان نخواهد داشت.

 .5.2.2کرامتمداری

بر اساس بیانات آیت هَاّلل جوادی آملی ،انسان به صورت طبیعی ،از کرامت و شـرافت ذاتـی
برخوردار بوده و نسبت به حیوانات از برتـری وجـودی برخـوردار اسـت و از ایـن رو ،بـرای
اساس هدف کرامت ،انسان موجودی شریف است که در نیکوترین شک آفریـده شـده اسـت:
ِ
نسانَ ف ِی َأ ْح َس ِن تَقْ ِویم (تین ،)۴ :وی باید از جایگاه خود در هستی آگاه شـده و
لَق َْد َخلَقْنَا ْاإل َ
بداند که او برترین آفریدگان است و همه هستی برای او و به خاطر او آفریده شده و خداونـد او
را جانشین خود در روی زمین قرار داده و او را به برترین جایگـاه در عـالم هسـتی فراخوانـده
است .در آموزههای دینی دستورات و برنامههای متعددی یافت میشود که انسـان را بـه ارز
نهادن به خود و دیگران فرامیخواند و احترام به خود و دیگران ،و خدمت به ایشـان را ارزشـی
متعالی میشمارد .خداوند متعال در سورهی مبارکه اسرا درباره کرامت انسان در جهان خلقـت
و عالئم کرامت وی چنین میفرماید« :ما فرزنـدان آدم را بسـیار گرامـی داشـتیم و آنهـا را بـه
مرکب َبر و بحر سوار کردیم (جهان جسم و جان را مسخر ایشان ساختیم) و از هر غذای لذیـذ
و پاکیزه آنها را روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بزرک بخشیدیم»
(اسرا  .)68 :دیگر نشانه تکریم و عظمت شأن آنسان این است که خداونـد از روح خـویش در
وجود وی دمیده و به همین لحا وی را شایسته سـجده فرشـتگان دانسـته اسـت در سـورهی
مبارکه حجر چنین میخوانیم :چون آن عنصرها را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بـدمم
همه (از جهـت حرمـت و عظمـت آن روح الهـی) بـر او سـجده کنیـد (حجـر .)23 :از دیگـر
نشانههای کرامت و شرافت انسان ،توانمندی رسیدن به مقام جانشینی خداونـد در روی زمـین
است .در سورهی مبارکه بقره میخوانیم« :بهیاد آر آنگاه که پروردگار فرشتگان را فرمـود ،مـن
در زمین خلیفه خواهم گماشت» (بقره .)38 :بنابر تفاسیر آیت هَاّلل جوادی آملی بـر آمـوزههـای
وحیانی قرآن کریم ،روند تربیت اخالقی ،باید از ایـن هـدف متـأثر باشـد و بایـد آن را در همـه
عناصر و مراح و عملکردها جاری ساخت بنابراین نباید امری در تربیت اخالقی رخ دهد کـه
کرامت و شرافت انسانی آسیب ببیند بلکه باید این کرامت افـزایش پیـدا کنـد .تربیـت اخالقـی
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عزت ،ارزشمندی و شرافت خود کوشش میکند و از پستی و فرومایگی بیزار است .بـر
ارتقای َ

۱۴۵

زمانی موثر است که در تمام تعامالت افراد با یکدیگر کرامت آنـان رعایـت شـود و احتـرام بـه
شخصیت همگان از رفتار افراد آشکار گردد .امام صـادق
اکرم

ظهـور تکـریم در تربیـت رسـول

مکرم میداشـت و هرکسـی بـر او
را چنین میفرماید« :آن حضرت همیشه دیگران را َ

وارد میشد ،چه بسا عبای خود را زیر پای او پهن میکرد و بالشی که تکیه گاه خود بود ،بـه وی
میداد» (ابن شهرآشوب ،۱۰۵۷ ،ج.)۱۴۵ :۱
افراد غیر مسلمان تـا هنگـامی کـه بـه مسـلمانان آزاری نمـیرسـانند و بـا نظـام اسـالمی
نمیجنگند از آن جهت که انساناند از همزیستی مسـالمت آمیـز بـر خوردارانـد و ایـن همـان
رعایت اص حقوق بشر و انسان دوستی است (جـوادی آملـی .)۴۷: ۱۰۹۵ ،آیـت هَاّلل جـوادی
آملی در کتاب ارزشمند مفاتیح الحیاه مصادیقی مختلف از کرامت مداری را ذکر فرمودهانـد کـه
در اینجا به نیکی به همنشنین یهودی اشاره میشود .امام صادق

فرمود« :اگـر فـردی یهـودی

با تو همنشین شد با وی به نیکی همنشینی کن» (به نق از آیت هَاّلل جـوادی آملـی.)۰۳۷ :۱۰۷۷،
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با توجه به این روایات مشخ

میشود که حتی باید به افراد که از سایر ادیان آسـمانی هسـتند

احترام گذاشت .ایشان یکی از راههای کسب احترام در بین مردم را تواضع میدانند و معتقدنـد،
یکی از مشکالت ما آن است که با آموختن چند جملهای از مردم توقع احترام داریـم و خـود را
از آنان باالتر میدانیم و همین سبب ناکامی و موجب سلب توفیق ماست .وقتـی اینگونـه عمـ
نمایم حتی مردم از ما فاصله میگیرند و حجابی بـین شـما و مـردم ایجـاد خواهـد شـد .پـس
همواره انسانی مورد احترام واقع خواهد شد که در عین شایستگی و سر آمدی از نعمت تواضـع
نیز برخـوردار باشـد کـه ایـن خـود احتـرام را بـرای او بـه ارم ـان مـیآورد (جـوادی آملـی،
 .)۱۳۶:۱۰۵۷بنابراین انسان همواره باید در همه حال نسبت به تمـام ادیـان و انسـانهـا احتـرام
قائ شود.
 .6.2.2تحقق آزادی

آزادی از کلمات پر برکت دین اسالم است ،چنان که حضرت امیر مومنـان

فرمودنـد« :و

ال تکن عبد غیرک و قد جعلک هَاّلل حراا» (نهج البالغه ،نامه)۰۱؛ اما انسانهای خفیـف ایـن واژه
مقدس را از معنای حقیقیا

تهی میکنند و آن را بر بی بند و بـاری تطبیـق مـیدهنـد ،چـون

انسان بی م ز ،کار بی م ز میکند؛ بر خالف انسان لبیب و وزین که کـار پـر م ـز و ن ـز انجـام
میدهد (جوادی آملی .)۱۵۶ :۱۰۹۶ ،در آموزههـای اسـالمی دو نـوع آزادی قابـ بازشناسـی
است :آزادی اجتماعی و آزادی معنوی .آزادی اجتماعی ،یعنی وجود شرایطی در اجتماع که بـه
آزادی اجتماعی در جامعهای حکفرماست که روابط و قـوانین اجتمـاعی مـانعی در راه رشـد و
تکام فرد نباشند .این نوع آزادی ،به نوبۀ خود از اهمیت بسزایی در زنـدگی انسـان برخـوردار
است .یکی از اهـداف رسـالت انبیـا  ،اعـتالی آزادی اجتمـاعی بـوده اسـت .در قـرآن کـریم
دستوراتی در نفی استثمار و صـیانت از آزادی و اسـتقالل افـراد وجـود دارد .میفرمایـدَ :وال
یتَ ِخذ بعضنا بعضاا اَرباباا مِن ُد ِ
ون هَاّلل (آلعمران .)۶۴ ،نوع دیگر آزادی ،آزادی معنوی است کـه
َ
َ
وجه تمایز مکتبهای بشری و مکتب انبیای در مسئلۀ آزادی است .برای تبیـین آزادی معنـوی،
الزم است بار دیگر به انسانشناسی اسـالمی برگـردیم؛ جـایی کـه «انسـان را موجـود مرکبـی
میداند که از دو بخش مادی و روحانی تشکی شده اسـت( ».حجـر )۱۷ ،انسـان هنگـامی بـه
استقالل و آزادی حقیقی یا معنوی دست مییابد که فطرت خداگرا و حقیقـتجوی خـود را از
قید جذبهها و کششهای مادی و دنیوی ،که از «من مـادی یـا حیـوانی» سرچشـمه میگیرنـد،
برهاند و در مسیر حقیقی خویش قرار دهد .به عبارت دیگر ،وجود هر انسانی ،عرصـۀ جـدال و
کشمکش نیروهای شیطانی است که دائماا در تالشند تا افکار و رفتار انسان را به جهتی متمایـ
سازند و او را بندۀ خود کنند .در این میان ،آزادی معنـوی زمـانی تحقـق مـییابـد کـه قسـمت
روحانی و انسانی فرد از قسمت حیوانی و شهوانی او آزاد باشد.
از نظر آیت هَاّلل جوادی آملی ظهور کام آزادی در عزم و اراده و تسلط کام در افعال اسـت.
انسان آزاد آفریده شده ،لـذا نبایـد بـرده و اسـیر دیگـران باشـد ،او در مقابـ هـی کـس ،جـز
آفرینندهای که حیات را به او عطا کرده نباید بندگی کند .عبودیـت و بنـدگی او فقـط در مقابـ
ذات اقدس اله شایسته انسانیت اوست .تجویز این امر نیز بر اساس فطرت او تنظیم شده اسـت:
وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنََّ وَالْإِنسَ إِلََّا لِیَعْبُدُونِ (ذاریات .)۷۶ ،عبودیـت دیگـران و بنـدگی هـوای
نفس و تسلیم پذیری مطلق العنان در مقاب حاکمان ،خالف مسـیر فطـرت انسـانی اسـت ،هـر
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موجب آن انسان از قید اسارت و بندگی انسانهای دیگر آزاد باشد .به عبـارت دیگـر ،هنگـامی

۱۴۷

چند این آفت در مقطعی از زمان شیوع زیادی پیدا کند (جوادی آملـی .)۱۷۳-۱۷۱ :۱۰۹۴ ،امـا
نکته مهمی که ایشان درباره آزادی میفرماید این است که« ،آزادی در حیـات انسـانی نبایـد بـا
فساد و تبهکاری و بی بند و باری مشتبه گردد ،چنان که غالباا در مفهوم آن ایـن م الطـه و اشـتباه
صورت میگیرد .آزادی با عناصری چون تفکر که موجب کشف حقایق عالم و اعمـال صـالحه
بر مبنای آن میشود پیوند عمیق دارد ،پس آزادی حقیقی در اراده و عمـ زمـانی واقعیـت پیـدا
میکند که بر مبنای تعق و تفکر باشد؛ اما اگر اسـاس آن امیـال و خواسـتههـای نفسـانی باشـد
آزادی کاذب است» (همان .)۱۷۱ ،از سوی دیگر ،ایشان اعتقاد دارند که یکـی از پیچیـدهتـرین
مسائ اخالقی این است که بدانیم آیا به گونـه اسـیری خـدمتگزار ،لـذت مـی بـریم یـا ماننـد
فرمانروایی حاکم؟ تهذیب اخالق آن است که انسـان لـذت فرمانـده و امیـر را ببـرد؛ نـه لـذت
فرمانبر و اسیر را .چون لذت اسیر ،لذت دروغین و درد راسـتین ،و لـذت امیـر ،لـذتی راسـتین
است و اگر رنجی هم داشته باشد ،ثواب دارد ،چون مقدمه گنج اسـت (جـوادی آملـی:۱۰۵۷ ،
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 .)۱۴۷با توجه به مطالب فوق ،میتوان به این نتیجه رسید که انسان فقط باید بنده خـدا باشـد و
غیر از او در مقاب هی احدی سر خم ننماید .البته شایان ذکر است این امر فقط بـا آزادی نفـس
امکان پذیر است.
 .7.2.2نوع دوستی و دگرخواهی

پیوند با انسانهای دیگر و نیکی به آنان از راههای مهم رشد و تعـالی (در همـه زمینـههـا) و
تقرب به خدای سبحان است که پس از ایمان به خدا از با فضیلت ترین اعمـال دینـی بـه شـمار
میآید و اجر و پادا

مادی و معنوی فراوانی دارد .آیت هَاّلل جوادی آملی در این زمینه قائـ بـه

چند مرتبه دگرخواهی هستند که از محبت و دوست داشتن والدین شروع میشود و همسایهها
و دیگر افراد جامعه را در بر میگیرد .احساس به والدین (به عنوان عام) چنـان مهـم اسـت کـه
حتی شرک آنان منانع احسان به آنان نیست ،گر چه باید از عقاید مشرکانه آنان بـه دور بـود ،و از
کمترین بی احترامی و آسیب رساندن به آنان نهی شده و نهایت فروتنی و مهربـانی بـه آن دو در
حال حیات و مرگشان توصیه و معادل نماز ،جهاد ،حج و غیره شمرده شده است ،حتـی تشـکر
از آنان مقارن شکر الهی قرار گرفته اسـت (جـوادی آملـی .)۱۱۷ :۱۰۷۷،نیکـی بـه خـانواده از

جنبههای دیگر دگرخواهی است که انسان به غیر از والدین خویش باید به آنها محبت کند کـه
شام همسر و فرزندان میباشد .ایشان در همین رابطه پیامبر گرامی اسالم

را الگـو محبـت

بشریت معرفی میکنند و معتقدند انسان موظف است هم در ارتباط با خدای سـبحان و هـم در
آملی باالترین محبتها ،محبت به خداوند و فرستادگانش است .انسـان اول بایـد محـب خـدا
شود ،سپس محبوب او (جوادی آملی ،۱۰۷۳ ،ج  .)۷۱ :۱۰با توجه به این موارد مـیتـوان بیـان
نمود که آیت هَاّلل جوادی آملی اعتقاد دارند پیوند و دوستی با خویشاوندان رسیدن به قرب الهـی
را برای انسان به ارم ان میآورد و باالترین محبت ،محبت نسبت به خداست.
 .3سوال سوم پژوهش :وجوه اشتراک و افتراق آرا روسو و آیـت هَاّلل جـوادی آملـی در
هدف غایی و اهداف واسطهای تربیت اخالقی کداماند؟
ذکر این نکته در اینجا الزم است که ،روسو و آیت هَاّلل جوادی آملی تفـاوت مبنـایی بـا هـم
دارند .این تفاوت ها عمدتاا در موارد زیر است:
 .۱روسو مربی به معنای خاص کلمه است و مستقیماا آرا تربیتی دارد .در این خصوص بـه
اعتقاد صاحبنظرانی از جمله ،ژان شاتو ( )۱۰۷۷روسو بعد از افالطون بزرگترین مربـی تربیتـی
غرب است .در حالی که استاد جوادی آملی به عنوان مربی تربیت خـاص شـناخته نمـی شـود.
همانطور که در پژوهش قاسم پور و خسروی ( )۱۰۷۴ایشان به عنوان یکـی از مفسـران بـزرک
قرآن در عصر حاضر شناخته میشود.
اخالق مورد نظر روسو اخالق طبیعی اسـت .روسـو معتقـد اسـت کـه امــور اخالقــی و
ارزشهـایی کـه در تربیت شهروندی باید استفاده شـود بایسـتی از تعــادل انــسان بــا محـیط
سرچشمه گیرد .به عقیـده روسـو انسـان طبیعــی (وحــشی) کـه آداب و رسـوم و تکلفـات
اجتماعی آلوده ا

نـساخته ،نیـك است .روسو کـه در قلـب انـسان بــرای شــرارت ذاتــی

جـایی نمی یافت ،معتقد بود که شر از جامعه فاسد سرچشمه مـی گیــرد .بـه عقیـده وی بچـه
هنگام تولد نیك است ،چون کودکان زمـان تولد به طور ذاتی خـوب هسـتند ،در صـورتی کـه
قرار باشد آموز

و پرور

افـرادی خـالق پـرور

دهـد ،بایـد از انگیـزه هــا و تمـایالت
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ارتباط با خلق ،بر مدار محبت حرکت کند (جوادی آملی .)۰۰۱:۱۰۵۵ ،از نظر آیت هَاّلل جـوادی

۱۷۱

طبیعی کـودك پیـروی کنـد .برنامـه و رو

بایـد از طبیعت کودك نشئت بگیــرد .روســو در

نظریـه اخالقـی خـود به صورتی که در امی بیان شده ،به وضعیت ابتدایی یـا حالــت طبیعـی
انسان به عنوان خاستگاه روابط اخالقی توجـه مـیکنـد .انسان طبیعی به حکم تجربه مسـتقیم،
با محیط خود به تعامـ می پردازد و با آن روبه رو می شـود ،نـه از طریـق فرمـول هـای لفظـی
یا مجرد کالمی ،فلـسفی و حقـوقی .انـسان طبیعـی یـا وحشی نجیـب ،رو راسـت ،صـریح و
بـی تکلـف اسـت؛ در مقابـ انسان به طور کام اجتماعی شده ،این صفا و سـادگی نخسـتین
خود را از دست داده اسـت .زنــان و مــردان اجتمــاعی بــار آمــده ،در ضـمن فراینـدهای
اجتماعی شدن و پرور

یافتن در مؤسسات فاسد یادگرفته اند افرادی مبادی آداب ،امـا نقـش

بازانی سلطه گـر باشند (گوتر .)۱۰۷۱،ولی اخالق مورد نظر آیـت هَاّلل جـوادی آملـی اخـالق
الهی است .از نظر ایشان اخالق الهی رابطه انسان با خداوند است .شاید بتوان گفت شـاخههای
دیگر اخالق همه تحت تأثیر این شاخه میباشند و موفقیت یا عـدم موفقیـت در اخـالق الهـی
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موفقیت یا شکست انسان در روابط دیگر اخالقی را به دنبال دارد .بر اساس براهین اقامـه شـده،
خالقی برای این مخلوقات وجود دارد و بر اساس خمیرمایهی خلقتـی کـه در وجـود انسـانها
قرار داده است (فطرت) وجود کششی به سمت پرستش موجود برتر و می حرکت به سـوی او
در وجود همه هست به خاطر همین هدف خلقت را عبودیت این خـالق و خداونـد دانسـتهاند
زیرا که عبودیت او غیر از این که نفعی برای ذات مقدسش ندارد ،همهی سود آن بـرای بنـدگان
است و این سود همان صعود و رسیدن به کمال انسانیت است که آن متصف شـدن بـه صـفات
عالیه و کمالیه و دور شدن از رذائ و پستیهاست یعنـی همـان هماننـد خداونـد متعـال شـدن
است .در این رابطه هم علم اخالق دست بکار شده و آن روابطی را که مربوط به حیطهی انسـان
و خداوند میشود شناسایی کرده و بایدها و نبایدها در این مورد را نشان میدهد تا آنهـایی کـه
قصد سیرالی هَاّلل را دارند ،سرگردان نمانده و با عم به این بایدها و نبایدها خویشتن خود را بـه
صفات عالیه مزین کرده و از لوث رذائ پاك نمایند تا آرام آرام با سیر صعودی قلـههای کمـال و
سعادت را طی کرده و هـر روز ضـعفها ونقصـانهای خـود را از بـین ببرنـد و الهـی شـوند
(فتحعلی خانی.)۱۰۷۰ ،

در رابطه با اشتراکات میان دو اندیشمند هم باید افزود که هر دو از اشتراک توجه به اخـالق
در تربیت برخوردارند .زیرا هر دو به اخالق و تربیـت اخالقـی اهمیـت داده و وجـود آن را در
جامعه به شدت توصیه میکنند.
 .1.3در دست یابی به هدف غایی

الف) وجوه اشتراک

 .۱روسو و آیت هَاّلل جوادی آملی معتقدند که ذات و فطرت انسان از سوی خداوند متعـال از
آغاز آفرینش پاک و منزه بوده است و استعداد نی به سعادت را به عنوان هدف غایی دارد.
ب) وجه افتراق

 .۱انطباق و هماهنگی کام با طبیعت هدف غایی تربیتی اخالقی روسـو و رسـاندن انسـان
به تقرب الهی مورد نظر آیت هَاّلل جوادی آملی است.
 .۱سعادت فردی محصول نظام تربیتی روسو و سعادت دنیوی و اخروی مورد نظر آیـت هَاّلل
جوادی آملی است.
 .۰از نظر استاد جوادی آملی پاک نگاه داشتن ذات پاک آدمی ،منوط به تمسـک جسـتن و
چنر زدن به ریسمان الهی است که این امر در پرتو عم به دستورات او میسر مـیشـود .در
حالی که در دیدگاه روسو اشاره به وصال به درگاه الهی نشـده اسـت و ایشـان رو

تربیتـی

منفی را در دوری از رذای اخالقی و کسب فضلیت اخالقی میپسـندد و مـیپنـدارد محـیط
آلوده به فساد مهمترین هدایت کننده انسان به سمت رذای اخالقـی اسـت و بـرای دوری از
این محیطها به تربیت منفی که همان تربیت طبیعت است روی آورده شود .به همـین جهـت
است که ،روسو در آغاز کتاب امی میگوید« :هر چه از دست پروردگار عالم بیرون میآید از
عیب و نق

مبری است .ولی به محض اینکه به دسـت اوالد آدمـی برسـد فاسـد مـیشـود

(امی  ،ترجمه زیرک زاده.)۷ :۱۰۷۰،
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در ادامه به مهمترین وجوه اشتراک و افتراق نظری میان دو اندیشمند پرداخته میشود:

۱۷۰

 .2.3در دست یابی به اهداف واسطهای

الف) وجوه اشتراک

 .۱روسو و آیت هَاّلل جوادی آملی معتقدند که ،افراط و تفریط در هی امـری جـایز نیسـت و
تواضع یکی از خصلتهای خوب انسانی است و همواره انسانها باید بر مدار اعتدال و تواضـع
گام بردارند.
 .۱روسو و آیت هَاّلل جوادی آملی هر دو معتقدند که ،احتـرام گذاشـتن بـه دیگـران یکـی از
الزامات تربیت اخالقی است و باید به گروهها ،سنتها و ادیان مختلف احترام گذاشت.
 .۰از نظر هر دو اندیشمند احترام گذاشتن به افراد دیگر جامعه سرآغاز شک گیری دوسـتی
در بین آنها خواهد بود.
 .۴از نظر روسو و آیت هَاّلل جوادی آملی آزادی در جنبههای مختلف آن از اهمیت بـاالیی در
زندگی افراد برخوردار است .چرا که بر این باور هستند که ،آزاد بودن اراده فطری همه انسانهـا
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بوده و موافق وجدان عمومی بشر است و نه تنها عوام ،بلکه همه خـواص و فالسـفه در نظـر و
عم به آن اعتقاد دارند.
 .۷روسو و آیت هَاّلل جوادی آملی هر دو معتقدند که ،نوع دوسـتی و دگـر خـواهی جایگـاه
مهمی در دایره زندگی اخالقی فرد دارد و انسانهـا بایـد همـواره نسـبت بـه یکـدیگر محبـت
ورزند.
ب) وجوه افتراق

 .۱حفاظت از نفس از نظر روسو در مقاب جهان طبیعی است و علت آن فقط مادی در نظـر
گرفته شده است ،حال آن که در دیدگاه وحیانی آیت هَاّلل جوادی آملی مبدأ و مقصد خداسـت و
همه امور باید با محوریت خداوند متعال انجام بپذیرد.
 .۱از نظر آیت هَاّلل جوادی آملی تواضع فرد باید در مسیر کسب رضایت خداوند قرار گیـرد،
در حالی که روسو تواضع را عاملی بر حفظ فرد از خطرات پیش رو میداند و بیشـتر تواضـع را
یک عام برای همکاری فرد در جامعه مطرح میکند.
 .۰از نظر روسو ،اتحاد و یگانگی انسانها جز ذات بشر اسـت .امـا عقـ اسـت کـه افـراد

انسانی را از هم جدا میکند .ولی دیدگاه آیت هَاّلل جوادی آملی قسمت دوم ادعـای روسـو را رد
نموده و تأکید میکند که عق با دعوت به اخالق مسبب پایداری اجتماعات انسانی است.
 .۴روسو معتقد است که انسان همواره در بند جامعه است .امـا در دیـدگاه اسـتاد جـوادی
میتواند جامعه را به تسخیر خویش در آورد و انسان بنده جامعه نیست.
 .۷از نظر آیت هَاّلل جوادی آملی محبت به خداونـد بـاالترین مرتبـه محبـت اسـت و انسـان
همواره باید تال

کند به انجام آن نای آید .اما در اندیشه روسو در این مـورد چیـزی مشـاهده

نمیشود.
 .۶بر خالف نظر روسو ،دیدگاه آیت هَاّلل جوادی آملی این است که تحول تربیتی و تخلق بـه
اخالق فقط در گرو شناخت هر چه کامـ تر از خداونـد اسـت .هـر چـه شـناخت وسـیعتر و
عمیقتر گردد زمینه شکوفایی و تحول بیشتر در هر زمینهای به ویژه اخالق فراهم میشود .البتـه
در این مسیر انسانهایی موفق ترند که با پی بردن به اعماق نفس خویشتن (خودشناسـی) ،آن را
به عنوان آیتی از آیات الهی و مظهر بسیاری از صفات الهی بشناسـند؛ یعنـی از طریـق شـناخت
حصولی ،به نوع دیگری از خداشناسی دست پیدا کند.
 .۵در ارتباط با فطرت جویی آدمی آیت هَاّلل جوادی آملی اعتقاد دارد که انسـان فطرتـی دارد
که پشتوانه آن روح الهی است ،و طبیعتی دارد که به گ ِ وابسته است ،همـه فضـای انسـانی بـه
فطرت و همه رذای به طبیعت او باز میگردد ،اگر انسان به طبیعت خود توجه کند و از هویـت
انسانی خود که روح اوست ،غاف گردد ،نه تنها از پیمودن مسیر قرب الهی باز مـیمانـد ،بلکـه
ك ک َْاْلَن َْعامِ بَ ْ ُهـ ْم
دچار انحطاط میشود .ایشان در این ارتباط به آیات قرآن اشاره کردهُ :أولَئ ِ َ
َأ َض (اعراف )۱۵۷ ،و بیان میدارند که اگر انسان به بُعد فطری خـود توجـه کنـد ،تـا جـایی
تکام پیدا میکند که به «افق اعلی» و مقام «او أدنی» میرسد که از مقـام فرشـتگان برتـر اسـت:
َو ُهو ب ِ ْ ُ
َاب ق َْو َسیْ ِن َأ ْو َأ ْدنَی (نجم)۵-۷ ،؛ در حالی کـه در
اْلف ُِق ْاْلَ ْعلَی* ثُ َّم َدنَا فَتَ َدلَّی* فَکَانَ ق َ
َ
افق اعلی قرار داشت ،سپس نزدیک و نزدیکتر شد ،تا آن که فاصـله او بـه انـدازه دو کمـان یـا
کمتر بود .حال آن که روسو فقط معتقد به طبیعت مادی و این جهانی و ماسوا الهی است.
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آملی اعتقاد بر این است که انسان فقط بنده خداوند است و باید در برابر او اطاعت نماید .آدمـی

۱۷۷

 .۹در نظر آیت هَاّلل جوادی آملی کرامت به عنوان هدف تربیت اخالقی موهبتی است کـه در
بین مخلوقات ظاهری خداوند تنها مخصوص آدمی است و هی موجود زمینی دیگری بـه ایـن
شرافت توصیف نشده است ،لذا در انجام امور همواره باید بر این ویژگـی انسـان تأکیـد شـود.
ایشان در این زمینه فرمودهاند« :ولقد کرمنا بنی آدم؛ یعنی ما انسان را گرامـی داشـتیم؛ چـون در
خلقت او گوهری کریم به کار رفته است .اگر انسان مانند سایر موجودات فقـط از خـاك خلـق
میشد ،کرامت برای او ذاتی یا وصف اولی نبود؛ ولی انسان دارای فرع و اصـلی اسـت :فـرع او
به خاك بر میگردد و اص او به هَاّلل منسوب است» .روسو بر خالف ایشان به ایـن معتقدنـد کـه
کرامت انسان در تبعیت از طبیعت است و هر کس در این راه عمیق تر و ثابت قدم تر باشد بایـد
توسط دیگران مورد تکریم قرار گیرد.
نتیجه گیری

امروزه اخالق در ابعاد مختلف آن از الزامات اساسی شک گیری روابط اجتماعی ،سیاسـی،
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فرهنگی ،اقتصادی ،علمی و غیره است که غفلت از آن میتواند خسارتهای جبـران ناپـذیری
را به بار بیاورد .به همین دلی  ،امروزه به دلی وجود انحرافات اخالقی جوامع از هر زمان دیگـر
در معر

آسیبهای اخالقی و اجتماعی قرار دارند .اخالق و تربیت اخالقی به طـور خـاص

در بر گیرندهی یک سری از ویژگیهایی است که وقتی فردی به آن دست یابد مـیتوانـد در راه
صحیح که سر آغاز شکوفایی و بالندگی فردی و اجتماعی و دنیوی و اخـروی گـام بـردارد .در
بین مباحث اخالقی ،یکی از مباحث مهمی که همواره مورد توجه بوده اهداف تربیـت اخالقـی
است .اهداف تربیت اخالقی گویای یک سری از امور است که ما را در رسیدن به قلـه سـعادت
و خوشبختی در این دنیا یاری نموده و زمینه ساز سعادت در آخرت میباشد .از این رو ،یکی از
اندیشمندان و مربیان تربیتی مشهور که همواره آرا و اندیشههای او در زمینـههـای مختلـف از
جمله اخالق مورد توجه قرار گرفت است ژان ژاک روسو میباشـد .در اندیشـه تربیتـی او کـه
بیشتر در کتاب معروف امی تبلور پیدا میکند یکـی از مباحـث اصـلی او ،در مـورد اخـالق و
تربیت اخالقی افراد مختلف جامعه میباشد .روسو همواره در جای جای کتاب امی به اخـالق

و رعایت آن تاکید میکند .از سوی دیگر یکـی از اندیشـمندان معاصـر اسـالمی کـه در زمینـه
اخالق دارای نظرات برجستهای هستند حضرت آیـت هَاّلل جـوادی آملـی مـیباشـند .بنـابراین
توجه به تطبیق اهداف تربیت اخالقی از منظر این دو اندیشمند که هدف اصلی پژوهش حاضـر
داشت که آیت هَاّلل جوادی آملی ضمن توجه به آموزههای وحیانی اسالم به همه ابعـاد اخالقـی
انسان توجه نمودهاند از فردی و اجتماعی گرفته تا دنیوی و اخروی .از نگاه ایشان کسی تربیـت
اخالقی شده است که نه تنها به رفتار اخالقی پایبند است ،بلکه تا مـیتوانـد نمـیتوانـد رفتـار
اخالقی را فرونهد؛ زیرا اخالق و فضیلت اخالقی مانند درختی است کـه چـون ریشـه دوانـد،
ناگزیر و به اقتضای طبیعتش پیوسته برک و بار می دهد .همچنین فرد تربیـت شـده پیوسـته در
نهان و آشکار ،رفتار اخالقی انجام می دهد .در این مورد استناد ایشان بـه آیـه  ۱۵۴سـوره بقـره
است که خداوند در آن میفرماید« :کسـانی کـه دارایـی خـود را روزان و شـبان ،پنهـان و پیـدا
میبخشند ،پاداششان نزد پروردگارشان است ،هراسی ندارند و غمگین نمیشـوند» .در مقابـ
روسو کار تربیت اخالقی را بیشتر از هر چیز دور نگه داشتن طبیعـت انسـانی از پلیـدیهـای
اخالقی جامعه میشمارد .او ماهیت انسـان را مـاهیتی مسـتق از هـر گونـه تـأثیرات تـاریخی
ال بی گناه معرفی میکند .روسو کار تربیـت اخالقـی را پرورانـدن
میداند و انسان را از آغاز کام ا
استعدادهایی میداند که در سرشـت انسـان اسـت .تربیـت اخالقـی بـه هـی رو بـاز داشـتن
فعالیتهای طبیعی کودکی نیست ،بلکه فعالیتهای کـودک را آزاد گذاشـتن و حتـی اگـر الزم
باشد برانگیختن فعالیتهای کودک است .تربیت اخالقی را به یک معنی ،نوعی ت ییـر طبیعـت
و در معنای دیگر ،نوعی تبعیت در طبیعت در معنای وسیعتر و معنویتر مـیدانـد .مـراد ،تنهـا
طبیعت از لحا اجبار و ضرورت آن نیسـت ــ جـز در دوره طفولیـت ــ بلکـه غـر

 ،بـه

خصوص ،قانون اخالقی ،دینی و مدنی است که امی تحت عنوان طبیعت همواره بـدان اسـتناد
میکند .از نظر روسو انسانها در حوزه اخالق به وسیله سه استاد تربیـت مـیشـوند :طبیعـت،
مردم و اشیا  .رشد و نمو قوای اخالقی انسان از سوی طبیعت اولین استاد اسـت؛ ایـن کـه یـاد
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بود میتواند مسیر مشخصی در تربیت اخالقی ارائه نماید .نتایج چنین مقایسهای حکایت از آن
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میگیرد آنها را مورد استفاده قرار دهد .تربیت اخالقی به وسیله مردم یا از سوی مـردم دومـین
استاد بوده و آن چه با تجربه خود از محیط به دست میآورد تربیت اشـیا یـا بـه وسـیله اشـیا
است .بنابراین شاگردی که این سه درس در وی تأثیرات منفی به جا گذارد خوب تربیت نشـده
است و هرگز بین روحیه او و رفتار

توافق و هماهنگی به وجود نمیآید.

در پایان از تحلی تطبیقی اهداف تربیت اخالقی میان این دو اندیشمند ،می توان ایـن گونـه
نتیجه گرفت که شباهتهایی میان این در زمینۀ اهداف واسطهای تربیت اخالقـی وجـود دارد و
به نظر می رسد در تدوین سیاستگذاریها ،اصالح نظامنامههای تربیتـی و همچنـین طراحـی
برنامههای درسی به آنها توجه شود .اگرچه این الگوبرداری فوایـدی دارد ،کـه از جملـه ایـن
فواید این است که ،با وجود تفاوتهای زمانی و مکانی و نیز فرهنگی و عقیدتی بـین روسـو و
آیت هَاّلل جوادی آملی این تطبیق می تواند زمینه ارزیـابی و مقایسـه اندیشـه هـای اندیشـمندان
غربی را با اندیشمندان خودمان فراهم نماید (میرزا محمدی .)۱۰۹۱،و از همـه مهـم تـر امکـان
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استفاده از نتایج تطبیق در تصمیم گیری های نظام تربیتی خودمان را فراهم کند.
در ساختار و تدوین اهداف تربیـت اخالقـی نـوعی شـباهت صـوری و یـا یـك ترکیـب
ناسازوار است؛ زیرا مبنای هدف گـذاری و ارز هـای موجـود در اندیشـه روسـو بـا مبـانی
اسالمی آیت هَاّلل جوادی آملی یك سان نیست و این دو تفاوتهـایی مـاهوی بـا هـم دارنـد؛ از
جمله اینکه توحید به منزلۀ محور بحثهای اسالمی مطرح است ،درحالی که در طبیعت گرایی
بحث از همه خدایی و تقدس طبیعت میشود .البته ناگفته نمانـد کـه در فراینـد تـدوین برنامـۀ
درسی ملی به این نکته توجه شده است و از توحید به منزلـۀ محـور الگـوی هـدف گـذاری در
برنامه درسی سخن به میان آمده است؛ ولی در عم و در اهداف تفصیلی گاهی ردپـای توحیـد
یافت نمی شود .ازاین رو چه بسیار ارز هایی که در مبانی نظری سند تحول و مبانی حاکم بـر
برنامۀ درسی به آنها اشاره شده ،ولی در اهداف سخنی از آنها به میان نیامده است .نکته دیگـر
این که پیشنهاد می شود که اهداف تربیـت اخالقـی در نظـام آمـوز

و پـرور

ایـران واقـع

گرایانهتر و متناسب با رشد ذهنی و تجربیات کودك اصالح شوند و از سطح انتزاع آنهـا کاسـته

شود چرا که در زمینۀ اهداف تربیت اخالقی در ایران ،ما شاهد اهداف فراوانی هستیم که بسـیار
جنبۀ آرمانی دارند و شمار آنها نیز باالست؛ درحالی کـه بـه مرحلـۀ اجـرا نمـی رسـند؛ امـا در
کشورهای دیگر اهداف واقعیتر و متناسب با روحیـات و ذهنیـات کـودك تنظـیم شـدهانـد و
کمتری وجود خواهد داشت.
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درعین حال از شمار اندکی برخوردارند و به همین دلی برای اجرایـی کـردن آنهـا مشـکالت
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