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Abstract 

The literature of professional ethics is increasing. It is broken through the boundaries 

of education, and categories such as teacher’s professional ethics are derived from it; 

therefore, it is necessary to attempt to localize this literature. On the other hand, 

educational jurisprudence is developing as a new field in education, so it is necessary 

to have a specialized approach to teachers and teacher training. The ratio of teacher’s 

ethics to teacher’s jurisprudence is necessary in research (science production) and 

education (educational program and curriculum) and this is the main issue of this 

paper. this study, through a descriptive and analytical method, explaining what the 

teacher’s jurisprudence and teacher’s ethics are, has determined the ratio between them 

and come to a conclusion that these two fields of study, while different, are closely 

related to each other, and in the position of research, (Islamic) teacher’s ethics can rely 

on teacher’s jurisprudence and submit to its methodology of Ijtihad so that a 

comprehensive system of teacher’s rules, manners, and ethics can be deduced 

systematically. At the end of paper, teacher’s ethics in the teacher training curriculum 

has been evaluated, and some suggestions have been offered. 

Key Words: educational jurisprudence, teacher’s studies, teacher training, 

jurisprudence of ethics, teacher’s Jurisprudence, teacher’s professional ethics. 
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 ینیجانش ای ینینش : همیاخالق معلمفقه و 
 *یموسو یدنقیس

 
 چکیده

 یو مقازتر  دهیرسا  تیا آمازز  و ررب  یدر حال رشد است و به مرزهاا  یا اخالق حرفه اتیادب
آن رال  نمازد    یساز یبزم یمعلم را به بار نشانده است که تزم است برا یا چزن اخالق حرفه

 رازان یاست و ما  نیدر حال رکز یپژوه−تیدر ررب دیجد ایعنزان عرصه به یتیفقه ررب نیهمچن
در دو مقاام   یو فقاه معلما   یاخاالق معلما   یسان   سخن گفت  نسبت یفقه معلم نامب یاز قلمرو

مقاله است   نی( ضرورت دارد و مسأله ایو درس یعلم( و آمزز  )برنامه آمززش دیپژوهش )رزل
آن دو را  یو اخالق معلم یفقه معلم یستیچ نییضمن رب یلیو رحل یفینزشتار حاضر با رو  رزص

باا   یادیررابط ز ز،یضمن رما یدو حززه مطالعار نیکه ا دهیرس  هینت نیانمزده و به  یسن  نسبت
کناد و   هیا رک یبه فقه معلما  رزاند ی( می)اسالم یدارند و در مقام پژوهش، اخالق معلم گریکدی

به صازرت   یاز احکام، آداب و اخالق معلم یدهد را نظام جامع یو یاجتهاد یشناس رَن به رو 
معلم، مازرد   تیررب یدر برنامه درس یسرفصل درس اخالق معلم انیپاروشمند استنباط شزد  در 

 ارائه شده است  یشنهاداریقرار گرفته و پ یابیارز
اخاالق   ،یمعلام، فقاه اخاالق، فقاه معلما      تیررب ،یمطالعات معلم ،یتیفقه ررب :یدیکل واژگان
  معلم یا حرفه
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 . مقدمه1

بدیل معلم در فرایند آموزش و پرورش بسیار مهم است و بایدد بدا مطالعات معلمی به دلیل نقش بی
سدازی ممموهده مطالعدات معلمدی و نید  تبیدی،، نقدادی و بدومیشناخت، خودباوری به ترجمه، 

ای در حال رشد و نمدو اسدت و در اید، مطالعات تربیت معلم همت گماشت. ادبیات اخالق حرفه
معلمدی نید  در حدال رشدد و نمدو اسدت و  اخدالق و اخدالق تربیدت ،میان شاخه اخالق آمدوزش

همچنی، از سدوی دیردر  مطالعات و تأمالت بومی و اسالمی در ای، زمینه ارزش ذاتی خود را دارد.
ای به نام فقه تربیتی است که درصدد است تموی ات پژوهی، شاخههای جدید تربیتیکی از هرصه

ید و موضوهاتی تعلیمی و تربیتی را با فقده تربیتی اسالم را با روش اجتهادی از شریعت استنباط نما
تواندد نویددب ش اسالمی محک ب ند. در ای، میان، بررسی فقهی معلمی کردن )فقه معلمدی  مدی

 مطالعات ت صصی فقهی در مطالعات معلمی و تربیت معلم باشد.

دیِ، گوییم مباحث بنیاس ، می« ای معلم از منظر اسالمیاخالق حرفه»در ای، میان، وقتی از 
کندد و گدری مدینسبت دی، و دنیا و سپس نسبت دی، و اخالق و سپس نسبت فقده و اخدالق جلدو 

هدایی نماید تا مواضعی هلمی ات اد نمایندد. در اید، زمینده شدالشپژوهشرران را به تأمل وادار می
 وجود دارد: 

 ،اخدالق بدر دید، ادامه بر تقددمهای مدرن بر سکوالر بودن اخالق و در ای مبتنی بر انرار هد 
دهندد. داللدت اید، سد ، گویند و تموی ات اجتماهی خدود را سدامان مدیفقه س ، می و اسالم

باشدد  اید، دیددگا  را « تربیدت اسدالمی»و حتی « فقه تربیت»بر « اخالق تربیت»تواند تقدیم می
 کنند.تایید و معاضدت می 1طرفداران تربیت سکوالر و حتی تربیت دینی سکوالر

دینی )و اسالمی  ضم، پذیرش فرادینی بودن ب شی از اخالق و های مقابل طرفدارن دیدگا در 
و لد وم بسدو و تأمدل در  نقلی و اسالمی ،تموی ات اخالقی )اخالق هقلی ، از وجود اخالق دینی

هدا از اسدالمی در مواجهده بدا فقده، طیزدی از دیددگا  و گویند. طرفداران اخالق دینیآن س ، می
کنند. نکته آنکه ای، گزتردو بدا تولدد ینی )جانشینی اخالق برای فقه  تا همنشینی را مطرح میجانش

 رقابت و همنشینی و ها در باب نسبت و رفاقتگیرد و پرسشبابی جدید به نام فقه تربیتی شدت می
جانشینی فقه تربیتی و اخالق تربیتی به صورت هام و نی  به صورت خدا  در هرصده مطالعدات  و

 نماید.معلم و تربیت معلم در قالب نسبت فقه و اخالق معلمی ظهور می
گدذاری هلدم نید  معلمی از منظر مدیریت دانش و سیاسدتسنمی فقه و اخالق ورود به نسبت

معلم و فقه معلمی هر دو در آغاز تولدد  یسازمان و ایحرفهمهم است؛ شراکه ای، دو شاخه اخالق 
                                                           

تربیت دینی »موظع سکوالریستی از . توضیح آنکه حضور دین در تربیت )و مدارس( موافقان و مخالفانی دارد. گروهی از 1
 کنند.به معنای آموزش درباره ادیان و آموزش سوپرمارکتی ادیان دفاع می« حداقلی
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شد  در مطالعات معلمدی و تربیدت معلدم الزم و ضدروری قرار دارند و ات اذ نرا  جامع و مدیریت
 است. بر ای، اساس نوشتار حاضر درصدد است به سؤاالت زیر پاسخ دهد: 

اندد و یدا بدا یکددیرر متمای اندد ؛ یک هلدم« اخالق معلمی )اسالمی »و « فقه معلمی». آیا 1
 یدا خواهددمدی« اخدالق معلمدی». آیدا 3در صورت تمای ، شه نسبتی بینشان برقدرار اسدت ؛  .2

فقه ». آموزش 4را بریرد  )همنشینی یا جانشینی  رفاقت یا رقابت  ؛ « فقه معلمی»تواند جای می
درس  سرفصدل اید، درس در شرونده بایدد باشدد  در قالدب یدک درس یدا دو « و اخالق معلمی

 ها )و دانشرا  فرهنریان  شرونه باید باشد  دانشرا 

سنمی ای به نسبتنوشتار حاضر در شمار تحقیقات توصیزی و تحلیلی بود  و با روش کتاب انه
 پردازد.فقه و اخالق معلمی می

، گزتده سد « اخدالق معلمدی»و سپس مزهدوم « فقه معلمی»در ادامه مقدمتًا از دایر  معنایی 
شود. توضیح آنکه برای س ، گزدت، از همنشدینی یدا سنمی میشود و در گام بعد ای، دو نسبتمی

. تنقدیح مزهدومی 1های زیدر الزم اسدت:  برداشت، گام« اخالق معلمی»و « فقه معلمی»جانشینی 
 ای از تعامدل دو داندش فقده و تربیدت؛ای از مطالعات فقهی و هرصهدر قامت شاخه« فقه معلمی»
در قامت گرایشی جدید در مطالعات اخالقی و ذیل ارتبداط دو « اخالق معلمی»تنقیح مزهومی  .2

ذیل نسبت دو دانش فقه « اخالق معلمی»و « فقه معلمی». نسبت سنمی 3دانش اخالق و تربیت؛ 
 و اخالق. )ر.ک: شکل زیر 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

دربار  دو مزهوم همنشینی و جانشینی در نوشتار حاضر باید گزت در همنشینی دوئیت و تمدای  
دو شی  مزروض است و همنشینی استعار  از گزتردو و تعداطی و تعامدل اسدت. در واا  جانشدینی، 

شود. مزهوم جایر ینی از آن تبادر میهمسانی و یکسانی واقعی یا ُحکمی دو شی  مزروض است و 

 فقه

 تربیت اخالق

 تربیتی )فقه معلمی( فقه اخالق فقه

 اخالق تربیت )اخالق معلمی(
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کندد. البتده فرایندد نیدازی ایمداد مدیشدد ، بدیشوند  در کارکرد نسبت به شی  جدایر ی،جایر ی،
 تواند به نحِو حذف یا ادغام باشد.  جایر ینی می

 

 پیشینه پژوهش

ه دسدته از سد ،ای نوشتار حاضررشتهدلیل ماهیت میاندر مورد پیشینه پژوهش حاضر باید گزت به 
 و یمعلمد فقده بدا تنهدا که خا  نهیشیپ مقابل درتوان پیشینه هام آن به شمار آورد؛ مطالعات را می

 .ندارد یذکر قابل نهیشیپ د ،یا ،یا نوپابودن لیدل به که پردازد یم یمعلم اخالق با نسبتش
  پیشینه هام نوشتار حاضر به قرار زیر است:
هدا و ای معلدم. در اید، زمینده مقداالت، پایدان نامدهالف  ممموهده مطالعدات اخدالق حرفده

اند مانند هاشمی ای تحزظ کرد هایی نراشته شد  که برخی بر ادبیات ت صصی اخالق حرفهکتاب
  ؛1411  و وجدانی )1331 ، قراملکی )1331)

 ب  ممموهه مطالعات فقه تربیتی. به دلیل نوپایی و نوآورانه بودن ایدد  فقده تربیتدی، ممموهده
 پژوهشدینامه در مؤسسه اشدراق و هرفدان، دوفصدلنامه هلمدی آثاری در قالب کتاب، مقاله و پایان

های دکتری فقه تربیتدی جامعده المصدطزی العالمیده تدألیف شدد   مطالعات فقه تربیتی و نی  رساله
ر در حدال ای ندارد و توسو راقم در نوشدتار حاضدسابقه« فقه معلمی»است؛ اما به شکل ویژ  اید  

پردازی است. البته یکی از مملدات از سلسله کتب فقه تربیتی مؤسسه مدذکور، بده آداب ویدژ  اید 
 معلم اختصا  یافته که هنوز پژوهش و نرارش آن به اتمام نرسید  است؛

 نوشدتار برای هام پیشینه منظر ی،اند و از اداشته توجه اخالق و فقه نسبت به ی از مطالعات ن یج  برخ
 غندوی ، 1311)فدر ضیایی ، 1332) احمدپور مانندشود:  یاشار  م یشوند که برخمی محسوب حاضر

  .1411) نوری زاد  هالم ، 1333)
 

 . چیستی فقه معلمی2

از آنما که معلمی و مطالعات آن ب شی از هلم و همل تربیت است، برای تبیی، فقه معلمی در ابتدا 
 و نسبت دو هلم فقه و تربیت س ، گزت.باید از رابطه 
 شرایدی از نید  و  ب 1331 ی،و موسدو ی)اهرافد تربیت و تزقه تأثیرات و رابطه از یررد یدر ممال

شد  و بده صدورت    س ، گزته1334 ی،)موسو یتیبه نام فقه ترب یدر فقه اسالم مستقل یباب تأسیس
 ی،)موسدو اسدت شدد  تدأمالتی آن فلسزه و  1333 ی،و موسو یها )اهراففرض یشو پ یدر مبان یژ و

1331.  
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فقه تربیتی بنابر طراحی و وضِع واضع خود، بابی از ابواب فقده اسدالمی اسدت کده درصددد اسدت 
احکام رفتارهای مربوط به تعلیم و تربیت را از منابع معتبر اسالمی به روش اجتهادی استنباط نماید 

ها در فضای تعلدیم و تربیدت قدرار داد  اسدت )اهرافدی و اختیاری انسانو گستر  خود را تمام افعال 
های م تلدف تعلدیم و  . با گسترش مطالعات فقه تربیتی و ورود ت صصی به حوز 1333موسوی، 

هنوان یکی از هناصر اصلی تربیت رسدمی موضدوهیت  تربیت و آموزش و پرورش، مقوله معلمی به
سد ، « فقده معلمدی»فقهی از آن و گزتروی مستقل در مدورد توان از ضرورت بحث یابد و میمی

بررسی فقهی معلمی کردن و استنباط احکام شرهی مربوط به »توان گزت. بنابرای، فقه معلمی را می
 تعریف کرد.« ای از فقه تربیتیهنوان شاخه معلمان به

 
 . ضرورت فقه معلمی2−1

بده شدکل  1که هرشند در جغرافیای فقه تربیتدیدر باب شرایی فقه معلمی و ضرورت آن باید گزت 
های آمدوزش  ویژ  به احکام تعلیم از حیث محتوا در شندی، مملد توجه شد  است؛ همچنی، روش

و تعلیم و نی  فنون تدریس در قالب شند جلد مدنظر است و نی  یک جلد به بررسی مراک  آموزشی 
فقده »سدازی  ضدرورت تمرکد  و برجستهرسدد شرایدی و اختصا  داد  شد  است؛ اما به نظر مدی

های فقه تربیتی را باید در اهمیت و نقش معلم در فرایند تعلدیم و هنوان یکی از زیرشاخه به« معلمی
 تربیت دانست.

واقعیت ای، است که اهمیت معلم به می ان اهمیت اصِل آموزش و پرورش است و معلم نقشی 
محدوری افراطدی و ه ای، س ، بده معندای تدرجیح معلدمبدیل در فرایند تربیت برههد  دارد. البتبی

یادگیری به فرایند یکسویه باال به پدایی، نیسدت و مبتندی بدر فلسدزه تربیدت −تعریف فرایند یاددهی
 زمینه دارد.  آموز نی  سهم بس ایی در ای،اسالمی، متربی و دانش

نهایدت جمعیدت  آمدوزان و دراز سوی دیرر توجه به جمعیت معلمان و حتدی جمعیدت داندش
گیدرد و ضدرورت توجده ویدژ  بده خانوارهای مرتبو، دامنه وسیعی از مکلزان و م اطبان را دربرمی

، 31−39آمدوزان در سدال نماید. بنابر آمدار، تعدداد کدل داندشمقوله احکام معلمی را آشکارتر می
که تراکم م اطبدان شود ه ار نزر. مالحظه می 311میلیون نزر بود  و آمار معلمان حدود  12حدود 

 نماید.جمعیت فرهنریان اقتضای توجه ویژ  به احکام شرهی آنان را ایماب می
                                                           

اللته للیرضتا پروژه فقه تربیتی در سه سطح فقه تمام استداللی، نیمه استداللی و فتوایی توسط آیتت. شایان ذکر اینکه کالن1
تدّرس، تألیف و پژوهش است و مؤسسه اشراق و لرفتان فقته تمتام استتداللی  الرافی و همکاران ایشان در حال تدریس،

مجلتد بته پتاس رستیده  11جلدی در دست پژوهش و انتشار دارد. از این موستوله، تتاکنون  34آن را در قالب موسوله 
« ای فقته تربیتتیجغرافیت»است. در این موسوله، مجموله مسائل تربیتی قابل لرضه به فقه در پایان هر مجلتد، در قالتب 

 منعکس شده است. 
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ای در گذاراندهدر آن سو، معلم در جایرا  رأس هرم آموزش قرار دارد و مسائل تقنینی و سیاست
 تربیت معلم وجود دارد که مقتضی ورود مستقِل فقه تربیتی به شاخه فقه معلمی است. 

 
 فقه معلمی . قلمرو2−2

شناسی، تابع روش فقه تربیتدی و توان گزت که فقه معلمی در روشبرای تبیی، گستر  فقه معلمی می
روش اجتهادی است و ممموهه افعال اختیاری معلمان در مقام تعلیم و تربیت را مورد بررسی قدرار 

شدیابی، تعامددل بددا داری، سددنمش و ارز هدا و فنددون آن، کدالسدهددد؛ اهدم از تدددریس و روشمدی
ها، مدیران و مسائل خصوصی، همومی و مسائل مربوط به ارتباطات جنسیتی آموزان، خانواد دانش

 و مانند آن.
 و یریادگید و یاددهید نددیفرا در معلم فیحقوق و تکالدربار  قلمرو باید گزت در فقه معلمی، 

که از  یعیمدنظر است و گستر  وس سیتدر و میتعل از پس و ،یح قبل، اقدامات و پرورش و آموزش
شدود و یمعلم را شامل مدجذب و نرهداشت  ی،،تأم یت،تربنظام دستم د و جبران خدمت تا نظام 

ُخدرد را  مسدائل تدا یحکمراند و ،یتقند ،یگذاراستیاز س یو صز یافعال معلم شه در سطح ستاد
 گیرد.دربرمی

های معلمی نیست؛ معلمی درصدد تبی، انرار  شایان ذکر است اینکه هرشند اواًل و بالذات فقه
دی، اما با استنباط تموی ات فقهی در زمینه معلمی و تربیت معلم می توان بتوان به صورت برهدان ننی

انرار  معلمی از منظر فقه اسالمی را نی  استکشاف نمود که تبیی، و دفاع از ای، مدها، ممالی دیرر 
 طلبد.را می
 

 علمی. پیشینه فقه م2−3

الی ابواب فقه اسالمی مدنظر بود  است و رویکرد فقهدی  شایان ذکر اینکه که بحث از معلم در البه
به معلمی شندان بدون پیشینه نیست. از جمله مسائل معلمدی، اید، اسدت کده اگدر معلمدی بدرای 
 آموزش کودک معینی اجیر شود و کودک از دنیا برود، وضعیت قرارداد و حقوق وی شرونه خواهدد

ای معلمان در فقه مطرح    موضوع دیرری که دربار  مسائل حرفه321تا،  شد  )هالمه حلی، بی
آموزی به دلیل تنبیه بددنی از دنیدا بدرود، معلدم  شد ، ضمان معلم است. به ای، ترتیب که اگر دانش

و ضمان « آموزش شنا»  بحث ضمان معلم در مورد 66ب،  1319ضام، است. )شیخ طوسی، 
؛ 193الدف،  1319مطرح شد  است )شیخ طوسی، « آموز مهارت»صورت تلف شدِن معلم در 

  .434،  1416اب، براج، 
، احکام مربوط بده حقدوق و دسدتم د و مسدائل جبدران «فقه معلمی»از دیرر مسائل مربوط به 
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گذاری و تعیدی، دسدتم د،  خدمات معلمان است. برای نمونه، اجیر شدن برای تعلیم قدرآن و شدرط
، در نکاح هدایی کده در کتداب    از گ ار 312تدا،  دانسته شد  است. )هالمه حلدی، بدی مکرو 

در هقدد « ای از قدرآن و شدبیه آن ِمهر قرار دادن آموزش قرآن یا سدور »موضوع آموزش مطرح شد ، 
اج،  نکاح است )اب،  . حتی به ج ئیات و فروهات ای، موضوع پرداخته شدد  کده 131،  1416بری

دی، اگر شنی،  ازدواجی سبب طالق شود، تعلیم قرآن به شه می انی بایدد انمدام شدود  )هالمده حلی
1413  ،192.  
از « هددالت آموزشدی»  از دیرر مسائِل معلمی است و در اید، حدوز ، مسدأله« روش تدریس»

آموزان مستحب اسدت  رود. در فقه شیعه تساوی در تعامل با دانش مسائل مهم و مبتالبه به شمار می
دی، و  آمدوزش » ؛ البتده در مدورد 112،  1412نباید میان شاگردان تزاوت قائل شد )محقد  حلی

دد)معلددم خصوصددی ، ایدد، کددار جددای  اسدت )« خصوصدی  ،ی؛ نمزدد21 تددا، یبدد ،یهالمدده حلی
  .463  تا، یب

از دیرر مسائل حوز  روش تدریس، به کارگیری تنبیه و تشوی  است. برخدی فقهدا بدا توجده بده 
آموز را ارجح دانسدته و حتدی مددارا در  با متربی و دانش« روش رف  و مدارا»روش،  های ای، آسیب

همچندی، بدا  .  39   ،1413آموز را نی  توصیه کدرد  اسدت )سدب واری،  مقاِم تأدیب و تنبیه دانش
 ، بیان داشته که تأدیب کودک نباید از د  ضربه فراتدر رود )محقد «تنبیه بدنی»ایماد محدودیت در 

ی،  ها، اخدتالف نظدر وجدود دارد )گلپایردانی،   . هرشند در تعیی، تعداد ضربه111  ، 1411حلی
اند: ظاهر ای، اسدت کده تأدیدب کدودک بده نظدر  . برخی دیرر از فقها شنی، گزته269ص، 1412

گاهی مصلحت اقتضدای بدیش از د  ضدربه و گداهی  .کنند  و ولیی طزل بستری دارد ش ص تأدیب
کند و نی  از مقدار تع یر ش ص بالغ،  دارد، نباید از آنچه مصلحت اقتضا می اقتضای کمتر از آن را

  .499تا،  خمینی، بی تماوز کرد )امام 
 

 . چیستی اخالق معلمی3

کند و در دوران جدید مطالعات اخالقدی در قلمروهدای ندوینی  هلم اخالق دربار  اخالق بحث می
کندد بدا روش کده تدالش مدی 1. اخدالق توصدیزی1شدود: شکل گرفت که بده اختصدار اشدار  مدی

. اخدالق دسدتوری یدا 2تمربی، تبیی، و گ ارشی از اخالق جوامدع بشدری ارائده نمایدد؛ −تاری ی
که از حس، و قبح، باید و نباید افعال، رفتار و صزات خوب و بدد و  3)اخالق درجۀ اول  2هنماری

                                                           

1. Descriptive ethics 

2. Normative ethics 

3. First order ethics 
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یدا فلسدزه اخدالق کده بده  1. فدرااخالق3کندد؛  فضایل و رذایل آدمیدان بده روش هقلدی بحدث می
پدردازد شناسدی مسدائل اخالقدی مدی معناشناسی مزاهیم اخالقی، مسائل منطقی اخدالق، معرفت

های هلم جدای دارد و از  م اخالق که در شمار فلسزه. فلسزه هل4 ؛ 13،  1311)مصباح ی دی، 
 2. اخالق کاربردی.1کند؛ تاری چه، هدف، روش هلم اخالق بحث می

اخالق کاربردی مش صًا در دهه هزتاد قرن بیستم رواج یافدت؛ ولدی معمدواًل سدابقه تداری ی 
زنندد.  یوندد میاخالق کاربردی را در غرب با آغاز دغدغده فالسدزه بدرای کداربردی کدردن فلسدزه پ

گدویی بده  تأسیس رشته جدیدی در مطالعات اخالقی به نام اخالق کاربردی همدتًا به هدف پاسدخ
آوری است )جمعی از های هلم و ف،ممموهه مسائل اخالقی نوپدیدی که همدتًا ناشی از پیشرفت

 های اختصاصی زندگی   و مسائل اخالقی خا  هریک از هرصه16−43،  1319نویسندگان، 
تعارضات اخالقی کده البتده برخدی از آنهدا مانندد سدقو جندی،   مدرن و حل مؤثر معماها یا همان

گیر بشر بود ، صورت گرفته است. البته ای، رویکرد به اخالق کاربردی تدا حددی در  دیرزمانی دام،
مسدلمان بدود  و آندان بده هنداوینی نظیدر اخدالق حکمراندی،  گذشته نی  مورد توجه هالمان اخالق 

اندد )جمعدی از نویسدندگان،  دانشوری، اخالق پ شکی و اخالق محیو زیست توجه داشته اخالق 
شدود   هایی تقسدیم می  . اخالق کاربردی خود به شدعبه1316؛ فرامرز قراملکی و همکاران، 1319

 مانند اخالق مدیریت، اخالق ورزش و اخالق تعلیم و تربیت.
توان نرریست. رویکرد سنتی، ناظر بر مدیریت منابع  می ای را دو گونهطور کلی اخالق حرفه به 

  اما رویکرد نوی،،  کند؛ ها توجه می انسانی است و به نحو فردگرایانه، صرفًا به اخالق صاحبان حرفه
کیدد« سدازمان»مندد و کدل گرایانده، بدر اخدالق  با نراهی نظام ، 1313دارد )فرامدرز قراملکدی،  تأ

ای در تربیدت نید  انطبداق داد و  را می توان بر حوز  اخدالق حرفده . ای، دو رویکرد 163−112 
کند تدا فضدایل اخالقدی پایده  هلمی است که تالش می« ای در تربیت اخالق حرفه»توان گزت  می

برای کارکنان و سازمان تربیتی و همچنی،، رفتارهدای اخالقدی آنهدا را در قبدال همددیرر و در قبدال 
ها  تبیدی، کندد و همچندی،، ت احمدات اخالقدی را در اید، سدازمانمحیو بیرونی سازمان تعیدی، و 

  .1411هایی پیشنهاد دهد )وجدانی، حلشناسایی نمود ، برای رفع آنها را 
هدا و گیری حوز از منظری دیرر در سایه تعامل دو دانش اخالق و تربیت )هلوم تربیتی  و شکل

کده ذیدل « اخالق تربیت. »1دو حوز  مطالعاتی هستیم: گیری ای، شاهد شکلرشتههای میانشاخه
کده ذیدل « تربیدت اخالقدی. »2شدود؛ برجسته می« اخالق معلمی»یا « ای معلماخالق حرفه»آن 

 دهد.ادبیات هلوم تربیتی، پرورش اخالق را در متربیان مورد بررسی قرار می
                                                           

1. Meta ethics 

2. practical ethics 
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 . نسبت فقه و اخالق4

« فقه تربیتی و اخالِق تربیتدی»تابعی است از نسبت « فقه معلمی و اخالق معلمی»بحث از نسبت 
بنابرای، در ای، ممال به نسبت فقه و اخالق پرداخته «. فقه و اخالق»و آن نی  تابعی است از نسبت 

 شود.می
 

 . معنای فقه و اخالق4−1

ای هربدی و از مداد   در اصدل واا « اخالق»شود. در ابتدا نراهی به معنای فقه و اخالق افکند  می
ه»و در لغت به معنای « ُخُل »و « ُخل » به کار رفته است. برخی َخلد  و ُخلد  را « سرشت و سمیی

شود کده بدا  های ظاهری اطالق می اند؛ با ای، تزاوت که َخل  به اشکال و هیئت ریشه اخالق دانسته
شود.  هایی اختصا  دارد که به ششم بصیرت دید  می شود و ُخل  به سمایا و خوی ششم دید  می

 و یفدرد ِی معدان ابتددا در ریدز بیددارد که بده ترت یمتزاوت یکاربردهااخالق در اصطالح، معانی و 
اخالق به  ی.گاه1شود: یآن ذکر م یو نهاد یاجتماه تیموقع و نقش به ناظر یمعان سپس و یدرون
 سدبب که دارد اشار  «یصزات راسخ نزسان»تنها به  ی. و گاه2است؛  یمطل  صزات نزسان یمعنا

 در. 3 شود؛ یم انسان از تأمل و تزکر به ازین بدون و خودجوش طور به آنها با متناسب یافعال صدور
 بده اخدالق کاربردها، یبرخ در. 4 است؛ «کوین اخالق» و ها لتیفض اخالق، از منظور  ین یموارد
 در. 1 ؛ تیش صد و)مدنش  رود یمد کدار بده آن از یناشد یرفتارهدا و کدوین صزات ندیبرآ ِی معنا

گرو  است که در  کی یمنظور، نظام رفتار« هایناز اخالق» و «یحیمس اخالق» مانند ییکاربردها
 شندان ،یصزات نزسان بر یظاهر یرفتارها ابتناء نکهی)و گواشود یگزته م یو اجتماه یفرد مسائل
 هلدم، ،،ید هرِض  در یاجتماه نهاد کی مثابه به اخالق کاربردها از یشمار در. 6 ؛ ستین مدنظر
. در نهایدت، در 9 است؛ جامعه افراد یراهنما که است ی یرود و منظور از آن، شیم کار به حقوق

برخی کاربردها منظور از اخالق، یک دانش است کده البتده در تعیدی، موضدوع آن، از انحصدار در 
هدا وجدود دارد. صزات و یا صزات راس ه تا شمولش نسدبت بده افعدال ظداهری طیزدی از دیددگا 

   منظور از اخالق در نوشتار حاضر معنای اخیر است. 221−219،  1333)اهرافی و موسوی، 
گاهی، مطل  فهم، فهم همی  و نی  در اصطالح به معنای شناخت  فقه در لغت به معنای مطل  آ

  که معنای آخر، مدنظر 36−31رود. )همان،  همی  دی، و شناخت همی  احکام دی، به کار می
 ای، نوشتار است.

 آید.بت دی، و اخالق و سپس نسبتش با فقه س ، به میان میدر ادامه در ابتدا از نس
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 . رابطه دین و اخالق4−2

شروع بحث دربار  رابطه دی، و اخالق در گ ارش افالطون از گزتروی سقراط بدا اثیزدرون مشداهد  
شود که در مورد یکی از مسائل ای، هرصه یعنی هقلی و شرهی بودن حس، و قدبح بدود  اسدت.  می

آیا شون خدا به شی ی امر کرد  است، آن شی  صدواب اسدت یدا شدون آن شید  »پرسد:  سقراط می
  اید، پرسدش، 212−241ص، 1369)افالطدون، « خددا بده آن امدر کدرد  اسدت  صواب است،

داری میان فالسزه و متکلمان شد تا در زمیند  اخدالق  های دامنه دستاوری ی برای آغاز سلسله بحث
دینی یا استقالل اخالق از دی، اظهار نظر کنند. تا پیش از دوران جدیدد و هصدر رنسدانس، گدرایش 

، 1391حی، اهتقداد بده همداهنری دید، و اخدالق بدود )مصدباح ید دی، غالب اندیشدمندان مسدی
شدد، درواقدع،  های اخالقی از کتاب مقدس است راج و استنباط می   و احکام و ارزش31−32 

 شد. ای گسترد  بود که اخالق ج ء دی، مسیحیت تلقی می هماهنری دی، و اخالق، به گونه
س، نوهی اخالق را برای یک دور  موقت، پدیش از به باور برخی از محققان، هیسی و پولس قدی

کوئیناس»و « اگوستی،»اند و  آنکه خدا نهایتًا سلطنت موهود را برپا کند، ابداع کرد  از نیازمنددی « آ
های فکری و فرهنری پس از رنسانس، حاکمیت سکوالر بر  کردند. دگرگونی اخالق به دی، دفاع می

 اخدالق شیدایدسدبب پ یخددامحور یبه جا یمدار انسان همۀ شئون زندگی مردم و نی  جایر ینی
مسدئله   . امدا233−232،  1393 ینتایر،ا )مک شد اخالق از تیحیمس ،ید استقالل و سکوالر

ارتباط دی، و اخالق در اندیشه اسالمی بده صدورت مسدتقل، کمتدر بحدث شدد  اسدت. متزکدران 
اسالمی، اهم از متکلمان، فقیهان و هالمان اخالق در بحث حس، و قبح شرهی یا هقلی، از رابطده 

اند. هدلیه در حقیقت، از استقالل اخدالق از دید، در مقدام ثبدوت سد ،  دی، و اخالق س ، گزته
گزتند و اشاهر  از وابستری. در مقام اثبات، بیشتر هدلیه بر ای، باورند که هقل آدمی صرف نظدر  می

گونه که از ظواهر س نان اشداهر   از دی،، توانایی کشف خوبی یا بدی برخی از افعال را دارد؛ اما آن
ک خدوبی یدا شود، آنان بر ای، باور بودند که صرف نظر از حکم شرع، هقدل تواندایی در استزاد  می

  .191−191،  1311یک از افعال را ندارد )مصباح،  بدی هیچ
های متزاوتی مطرح شدد  اسدت؛ امدا از لحداط منطقدی سده  دربار  رابطه دی، و اخالق، دیدگا 

رویکرد قابل تصور است. اخالق و دی، یا هی، هم هستند و هیچ دوگانری با هدم ندارندد یدا اینکده 
اینکه نه کاماًل منطب  بر هم و متحد و نده کداماًل متزدرق و مسدتقل هسدتند؛ کاماًل مستقل هستند یا 

ها در  بلکه در هی، داشت، مرزهای جداکنند ، رابطه و تعامل با هم دارند. در ادامه، ب شی از دیددگا 
 شود. ذیل سه رویکرد کالِن تبای،، اتحاد و تعامل مطرح می

اند که سبب وحدت ماهوی و  دی، را تعریف کرد  ای گروهی از متزکران مغرب زمی، نی  به گونه
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گوید: دی، همان  محتوایی میان دی، و اخالق شد  است، برای نمونه، ماتیوآرنولد در تعریف دی، می
اخالق است که احساس و هاطزه به آن تعالی، گرما و روشدنی ب شدید  یدا فدویر بدان، دید، و نید  

ودات بشری دانسته است که به وحدت دی، و اخدالق ای مبتنی بر هواطف میان موج اخالق را رابطه
 . دیددگا  کنزوسیوسدی و نید  262،  1311شود )خسدروپنا ،  یا تحویل اخالق به دی، منمر می

 تدوان یمد اتحداد کدردیرو ی، را در راسدتااسات یمحندن تیحیدر مسآنچه ادهاهای پارکر در کتاب 
واطدف که فروکاست، دی، به امور احساسی و ه   روش، است13،  1319 یان،. )ملککرد یابیارز

 رو است. هایی روبه با اشکال
طرفداران اخالق سکوالر، به دیدگا  تبای، معتقدند. البته در میان آنها، برخی ضم، نزدی دید،، 

کنند و بعضی ضم، پدذیرش دید،، قلمدروش را از اخدالق جددا و مقددم  بر حزظ اخالق تأکید می
که −ان بر ای، باورند که رویکرد آمپریستی هیوم در فلسزه اخالق انسان کنند. برخی از پژوهشرر می

های نزس را کنار  کاست و مسأله نزس و خصلتهای آن فرومیمسأله اخالق را در حد رفتار و گ ار 
های واقعی اخالقی به سمت قدوانی،  به تدریج موجب شد بحث از ملکات و خصلت −گذاشتمی

گزت امدا و اهتبارات حاکم بر رفتار کشید  شود. کانت نی  اگرشه از هقل هملی و وجدان س ، می
هقل هملی و وجدان در اندیشه وی دیرر از جنس نزس و ملکات نزسانی و یا یک واقعیت نزسدانی 

دکارت نزس به ذه، فروکاسته شد  بود. ای، وضعیت به تدریج منمر به اید، شدد نبود بلکه از زمان 
بحدث  −که بعد از کارهای کانت به تدریج جایر ی، اخالق شد−تری، وظیزه فلسزه اخالق  که مهم
های خدوب و بدد انسدان و در  ها و خصلت های باید و نباید باشد نه پژوهش دربار  فضیلت از گ ار 

ث ای، بحث شدت گرفت که آیا در حدوز  تعیدی، بایددها و نبایددها، دید، مقددم بدر میانه ای، مباح
اخالق است یا برهکس. در ای، تعبیر مرادشان از دی، نه برنامده الهدی بدرای سدعادت انسدان بلکده 

های اخالقدی در  ورزی غیرمنطقی اراد  خود بود و مرادشان از اخالق هم نده رشدد خصدلت تحکم
  .16−11،  1333های ارزشی از اراد  انسان بود )سوزنچی،  ار انسان؛ بلکه تبعیت گ 

رسد که رابطه اخالق و دی،، تبای، و تضاد نیست؛ شراکه نه دی،، به رابطه با خدا و نده  به نظر می
 را ،یدد که یستیسکوالراخالق، به تنظیم روابو اجتماهی محدود است. برخالف بینش حداقلی و 

اسدالم همده  و ،یدد کده میبداور ،یدا بر کند، یم یزندان خود ای و خال  با رابطه و هبادترا  هیزاو در
روابدو  میاز تنظد شیکدارکرد اخدالق پد ،ی. همچنددهدد یرا پوشش م یو اجتماه یفرد یها هرصه

  و پالودن درون است. بیارمغان تهذ ،یاجتماه
صدحیح نیسدت و همچنان که دیدگا  اتحاد ارگانیکی و رابطه کل و ج ء بی، دی، و اخدالق هدم 

تواندد  می« اخالق بشدری»های  توان تمام اخالق بشری را در گستر  دی، دانست؛ شراکه داوری نمی
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ها، قراردادهدای  طور که هواطدف، احسداس به مستقالت هقلیه یا غیرمستقالت مستند باشد؛ همان
مسدتقالت هقلیده اجتماهی و مانند اینها نی  در شمار منابع اخالق بشری قرار دارد. از سوی دیردر، 

شود. بدر  شود و با قاهد  مالزمه، حکم هقل مستقل، شرهی می هنوان منبعی برای اسالم تلقی می به
تواندد  توان گزت که اخالق بشری فقو در مسائلی که هقل، حکمی مستقل دارد، می ای، اساس، می

تدوان در قلمدرو  را نمی با اسالم متحد باشد و رابطه ارگانیکی داشته باشد و بقیه گستر  اخالق بشری
 و اخالق رابطه تعامل خواهد بود. دی، وارد کرد. بنابرای، رابطه دی،

 
 . نسبت علم فقه و علم اخالق 4−3

 کده است روش،. کرد بررسی باید را اخالق هلم و فقه نسبت اخالق و ی،بودن رابطه د یتعامل یبرمبنا
تواند باشد  سدکوالرها اخدالق را می شه بحث ی،ا در اخالق از منظور اما است؛ اسالمی دانشی فقه
 در الاقدل را اخدالق دیندداران، و شدمارند می پاردوکسدیکال را اخدالق دانست، دینی و دانند می ینیفراد

 شود:می تصویر زیر قرار به اخالق و فقه نسبت صور. دانند می نقلی و دینی آن، از هایی ب ش
اتحاد دانش فقه و اخالق )شه اخالق دیندی و شده فرادیندی  )اید، صدورت شدامل شندد   الف

 اند؛ فقه ذیل اخالق است؛ اخالق ذیل فقه است ؛ احتمال است: هر دو یکی

تبای، فقه و اخالق. یعندی در هناصدر اصدلی و هویدت، هددف، روش و ... فقده و اخدالق   ب
استقالل محض دارند و هیچ وابستری و تشابهی به هم ندارند. ای، نظدر براسداس اینکده اخدالق را 

 شود: سکوالر یا دینی بدانیم به دو دیدگا  تقسیم می
اندد روشنزکران به غ الی منسوب دانسدتهب. تبای، فقه و اخالق اسالمی. ای، فرض را برخی −1

  ؛1334که در نوشتاری دیرر به تزصیل، ارزیابی صغروی و کبروی شد  است )اهرافی و موسوی، 
ب. تبای، فقه و اخالق سکوالر. برخی از روشدنزکران دیندی و طرفدداران اخدالق سدکوالر، −2

گویند؛ گواینکده اخدالق  ر س ، میشنی، دیدگاهی دارند و از استقالل و تبای، فقه با اخالق سکوال
پردازد و توانایی پاس رویی به آنها را ندارد و اخدالق  مدرن اقتضائاتی دارد که اساسًا فقه بدانها نمی

  ای، دیدگا  مبنائًا مورد قبول نیست و طرح مدرنی اسیون 1313و  1314بر فقه مقدم است. )فنایی، 
کیدد ری شاپفقه و شریعت م دوش است. نویسند  در نوشتا نشد  تالش کرد  ای، دیددگا  را بدا تأ

 بندی و بررسی نماید؛بر آراء سروش و فنایی، صورت
هدای  تواندد خوانش تعامل فقه و اخالق. تعامل فقه و اخدالق دیندی و اخدالق سدکوالر می  ج

متزاوتی داشته باشد؛ اما براساس دیدگا  م تار، ب شی از اخدالق، فرادیندی اسدت و ب شدی از آن 
 دینی. بنابرای، در هیِ، تمای  مرزهای ای، دو دانش، ارتباطات میان ای، دو برقرارست.
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صدورت اول، قددائلی ندددارد. صددورت سدوم )تبددای، فقدده و اخددالق سدکوالر  مبتنددی بددر مبددانی 
سکوالریستی و مدرن است که مبنائًا مورد پدذیرش نوشدتار حاضدر نیسدت )و البتده بدرای رهایدت 

پرداخت . احتمال شهارم یعنی تعامل فقه و اخالق مورد قبول نوشتار حاضر توان بدان اختصار نمی
است. برای تبیی، تعامل فقه و اخالق در ابتدا ای، دو دانش در شهار محوِر موضوع، محمول، هدف 

 شوند.سنمی میو روش نسبت
 
 نسبت در موضوع (الف

شدرهی، افعدال مکلزدان اسدت، گوید و شون موضوع احکدام دانش فقه از احکام شرهی س ، می
موضوع دانش فقه به اتزاق فقهای شیعه و اهل سنت، افعال مکلزان است؛ اما در مورد گستر  افعدال 
و شمولیت آن نسبت به افعال درونی، اخالقی، ذهنی و به اصطالح افعال جوانحی مبداحثی وجدود 

سد ، گزتده شدد  اسدت  دارد و در ممالی دیرر از ضرورت گسترش موضوع فقه به افعال جوانحی
الف . دربار  موضوع دانش اخالق و شمولیت آن نسدبت بده افعدال و یدا 1331)اهرافی و موسوی، 

انحصار موضوع اخالق به صزات نزسانی )رذیلدت و فضدیلت  دو دیددگا  مطدرح اسدت. دیددگا  
ض شود به صدورت بدالعرمشهور ُقدما انحصار است و اگر هم از افعال در هلم اخالق صحبت می

است نه بالذات؛ شراکه صدزات و ملکدات نزسدانی مبددأ و منشدأ افعدال هسدتند و افعدال مسدتقاًل 
توان گزت که افعال و رفتارها بدون درنظدر شوند. در نقد ای، دیدگا  میموصوف به ُحس، و ُقبح نمی
نشدا توانند به ُحس، و ُقبح و خوبی و بدی متصف شوند بدون آنکه به م گرفت، صزات و ملکات، می

نزسانی آن توجه شود و یا افعال مقدمه تشکیل صزت یا ملکه نزسدانی قدرار گیدرد )مصدباح ید دی، 
1391  ،241.  

وجده اسدت. هدر دو از افعدال بنابرای، نسبت موضوع هلم فقه و اخالق، نسبت هام و خا  ِم،
از لحاط تعیدی، ذم  و دیرر  و کنند و یکی از نظر تعیی، ُحس، و ُقبح )مدحاختیاری انسان بحث می

هدا و ملکدات )و بحدث از  استحقاق ثواب و هقاب. در ماد  افتراق در قسدمت اخدالق، تنهدا خوی
های اکتساب و اجتناب آنها  وجود دارد و در ماد  افتراق در طرف فقه، اشیاء و اهیان  ماهیت و روش

 شود. خارجی قرار دارد که به لحاط تعیی، حکم وضعی از آنها بحث می
 

 در محمول  نسبت (ب
های نخبداری، کلمداتی  شود. محمول گ ار  های اخالق به دو گونه نخباری و ننشایی تقسیم می گ ار 

و « مسدئولیت»، «تکلیف»، «وظیزه»، «صحیح و غلو یا صواب و ناصواب»، «حس، و قبح»مانند 
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ندش اخدالق است. از ای، نظدر، داندش فقده نید  مانندد دا« باید و نباید»های ننشائی،  محمول گ ار 
های فقهی با دو شکل ننشایی )احکام تکلیزی  و نخباری )احکام وضدعی  بیدان  است؛ شراکه گ ار 

الت و احکام فقهی، براساس نوع و می ان مطلوبیدت بده طیزدی از احکدام  شود. همچنی، محمو می
شود )واجب، مستحب، حرام، مکرو  و ها تقسیم می ها و مزسد  دارای شدت و ضعف در مصلحت

 یرفتارهدا و ها خصدلت از یبرخد و دارد وجدود  یمحموالت هلم اخالق نمباح  و همی، طیف در 
شوند و ممکد، اسدت شدماری ترجیحی متصف می ُقبح وُحس،  ایو  یُقبح ال ام و ُحس، به انسان،

هایی بدا دیرر از حیث ُحس، و ُقبح مساوی باشند. بنابرای، محموالت فقهی و اخالقی نی  مشابهت
 یکدیرر دارند.

توان تزاوت در ضدمانت اجدرا را نی  می« بایدهای اخالقی»و « بایدهای فقهی»در مورد تزاوت 
ذکر نمود. در مورد ماهیت احکام حقوقی )و فقهی  و اخالقی مباحث مزصدلی وجدود دارد کده در 

 کنند  نیست.نوشتار حاضر شندان تعیی،
 

 نسبت در هدف (ج
احکام و کسب حمت در همل به تکالیف مکلزان است و رساندن مکلف هدف اولیه فقه، استنباط 

هنوان  هدای فقهدی قدرار دارد. بده به اهدافی واسطی، مانند تهذیب و ت کیه نی  در شمار اهدداف گ ار 
هدف غایی، فقه درصدد است تا با استنباط احکام و تعیی، تکالیف مکلزان، آندان را در رسدیدن بده 

همچنی، هدف دانش اخالق، هدایت اراد  انسدان بده سدوی  یاری رساند.رضوان الهی و رستراری 
خیر و کمال و ممارست در فضائل و دوری از رذائل است. بر ای، اساس، باید گزدت کده هددف دو 

گیری هر دو به سمت کمال انسان است. برخی تمدای   هلم اخالق و فقه بسیار همسو است و جهت
ی نیسدت و زتمان نمات و گزتمان کمال، دانستهدو هلم فقه و اخالق را به تمای  گ اند که سد ، تدامی

 در هر دو سوی نمات و کمال در فقه و اخالق موارد نقض وجود دارد.
هایی وجدود  و اخالق سکوالر در سطح و نوع کماالت تزاوت یاسالم و ینیدالبته میان اخالق 

سدانی اسدت )در اخدالق فدردی ؛ دارد. همچنی، گستر  کمال در اخالق بیشتر ناظر به کمداالت نز
های کماالت را در همه شئون فردی و اجتماهی، سیاسدی، برخالف کماالت مدنظر در فقه که جلو 

شود )هرشندد در رویکردهدای جدیدد، وجده اجتمداهی هلمی، اقتصادی، بدنی و غیر  را شامل می
 شود .اخالق برجسته می
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 نسبت در روش (د
شناسی با منابع هلم در ارتباط است. منابع فقه شامل کتاب، سنت و هقدل اسدت. روش فقیده روش

 نی  در استنباط از دو منبع اول، روشی نقلی و از منبع سوم، روشی هقلی است. 
با توجه به تقسیم اخالق به اخالق دیندی و غیردیندی در مدورد روش بایدد دانسدت کده اخدالق 

شناسی حاکم بر آن نی  روش هقلدی و هقالیدی  گیرد و روش الء بهر  میغیردینی، از منبِع هرف و هق
هنوان منبدع اصدلی درنظدر گرفتده  است؛ اما در اخالق دینی، اف ون بر هقل، کتاب و سدنت نید  بده

کندد و  های اخالق و حس، و قبح اظهار نظر می شود و روش آنها نقلی است؛ زیرا دی، در هرصه می
 دهد.  دهی و تغییر می در اخالق، جهت احیانًا احکام ظنی هقل را

دربار  رجوع به قرآن در ای، دو دانش بحثی نیست؛ اما در مراجعده بده سدنت در فقده و اخدالق 
تسدامح »شناختی قابل ذکر است. در اخالق اسالمی بنابر دیدگاهی و براساس قاهد  اختالقی روش

ه دلیل آنکه هدف هداِلم اخدالق، صدزای شود؛ ببه بررسی اسناد روایات پرداخته نمی« در ادله سن،
رو، مانند فقیهان در سدند   نزس و تطهیر باط، است و به دنبال حمیت روایات و یقی، نیست. از ای،

شود؛ ولی ادله آنان بر ای، مدها کافی نیست و بنابر نظر م تار، روایات اخالقدی  احادیث دقت نمی
   از طری  وثوق م بری هستند.تربیتی نی  شایسته بررسی سندی و وثوق به صدور 

شود که فقه و اخالق در موضوع، محمول، هدف و روش نسبت ن دیکی در ممموع مالحظه می
توان از خدمات متقابل و تعامل دوسویه میدان اید، وجه داشته و میاهم از هام و خا  مطل  و ِم،

 دو س ، گزت.

 
 تعامل فقه و اخالق  وخدمات . 4−4

 داندش راتیتأث. شود یم ارائه دو ،یا متقابل راتیاز تأث یصار فهرستاخت به فوق حاتیتوض یبرمبنا
 ،یاخالقد  اتیدر تمدو یگر تیهدا ،یصزات اخالق لیهبارتند از مقدمه تشک اخالق دانش بر فقه
 یمبداد سداخت، از هبارتندد فقده دانش بر اخالق دانش راتیفهم حس، و قبح و تأث یبرا یسازنهیزم

و گسدترش  یاز موضوهات و احکام فقهد یاخالق یهالیتحل ارائه ،یفقه حکم لیتعد ،یفقه حکم
  .493−463،  1331 ی،و موسو ی. )اهراف«االخالق فقه» سیدامنه موضوهات فقه و تأس

 
 . همنشینی فقه و اخالق معلمی5

 گردد: مباحث ای، ب ش در قالب شند نکته تبیی، می

تواندد جدای یمد وخواهد یمدر پاسخ به سؤال سوِم پژوهش حاضر )آیا اخالق معلمی  :1نکته 
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« اخالق معلمدی سدکوالر»فقه معلمی را بریرد   باید در دو فرض از اخالق معلمی س ، گزت. 
تواند جانشی، فقه معلمی باشد؛ شراکه مبنائًا رویکردهای سکوالر به اخدالق و تربیدت مقبدول نمی

توان همنشینی اید، دو از جانشینی نباید س ، گزت و می« خالق معلمی اسالمیا»نیست؛ اما در 
 را مطرح کرد. 

در تبیی، نوع همنشینی فقه و اخالق معلمی )اسالمی  نی  بنابر قرائت رایدج از اخدالق  :2نکته 
تدوان از همکداری و تعامدل اید، دو شود، میبندی میاسالمی که در هرض هقاید و احکام صورت

گزت و بنابر قرائتی دیرر از اخالق اسالمی که میان تموی ات اسالم در فقه و اخالق تمای ی س ، 
 توان از اتحاد و ادغام ای، دو س ، گزت. قائل نیست، می

بنابر دیدگا  م تار که ممدال تزصدیل نیسدت، ماهیدت و اهتبدار تمدوی ات اخدالق اسدالمی و 
هدای اخدالق اسدالمی )و از  شته باشدند و در پژوهشدا دینبا وندارند تموی ات فقه تزاوت شندانی 

جمله اخالق تربیتی و اخالق معلمی  باید روش منضبو اجتهادی را در موضوهات اخالقی به کار 
گرفت و رویکرد فقه االخالقی را ات اذ نمود. امکان، ضدرورت و پیشدینه فقده االخدالق بده معندای 

 . بندابرای، ضدم، پدذیرش 1333موسدوی، مذکور در ممالی دیرر مددلل شدد  اسدت )اهرافدی و 
پژوهدی تزکیک فقه تربیتی و اخالق تربیتی و ضرورت استقالل مرزهای اید، دو داندش، در اخدالق

پژوهدی ای معلم، باید روش اخدالقای و از جمله اخالق حرفهاسالمی و بسو ادبیات اخالق حرفه
کید باشد و رویکرد  )به معنای اجتهداد در اخدالق  در  «اخالق اجتهادی»اسالمی مدنظر و مورد تأ

 شود. اخالق معلمی اسالمی پیشنهاد می
شناسی فقه و اخالق معلمی، دوگونه نسبت، قابل تصویر است: الف  به دلیل در نسبت :3نکته 

ای از فقه و اخالق هام هستند، بنابرای، همان نسبت فقه و اخدالق، اینکه فقه و اخالق معلمی شاخه
تری نیاز نیست؛ ب  ممک، است سنمی و گزتروی اضافهخواهد بود و به نسبت میان ای، دو حاکم

های خاصی در فقه معلمی یا اخالق معلمی وجود داشته باشد که نسبتی جدیدد را مطالبده و ویژگی
بدر « ای معلدماخالق حرفده»ادامه گزترو را توجیه نماید. در توضیح گونه دوم باید گزت: مطالعات 

کند و گواینکه ادهدا و نی  توجه به ت احمات معلمی تمرک  بیشتری می یمعلم و میتعلوجه سازمانی 
ای همه مسائل اخالقدی اهدم از صدزات، ملکدات و شود که در رویکردهای جدید اخالق حرفهمی

رفتارهای اخالقی فردی و جمعدی مددنظر نیسدت؛ بلکده بدر وجده سدازمانی رفتارهدای اخالقدی و 
سدازمانی سدازمانی و بدرونه هوامل تربیتی و بدازیرران تربیتدی  میدانسازمانی )همتعامالت درون

شدود. در اید، صدورت از آنمدا کده )خانواد  و  و ت احمات اخالقی در محیو سازمان تمرکد  مدی
ای معلدم مقیدد بده رفتارهدای موضوع فقه معلمی، مطل  افعال معلم است و موضوع اخالق حرفده
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ای، دو هام و خا  مطل  خواهد بود و بندابر پیشدنهاد سدطور  سازمانی و مت احم است، رابطه میان
شناسی اجتهادی در ب ش تموی اتش با فقه معلمی پیشی،، اخالق معلمی به دلیل تبعیتش از روش

 در یاسدالم اتیدادب تیدو تقو ییکتب که درصدد شناسا یخواهد بود. ُطرفه آنکه در برخمتساوی 
هدا مانندد اخالقدی سدازمان   موضدوهات1316و همکداران،  یقراملکد)فرامدرز  بدود  هرصده ،یا

امانتداری و صداقت و غیر  با سه رهیافت فقهی، اخالقی و حقوقی بررسی شد  و از احکدام فقهدی 
ای در سدنت حرمت و وجوب صحبت شد  و پیشینه فقهدی را نید  در شدمار پیشدینه اخدالق حرفده

 اسالمی قلمداد کرد  است. 
شنهاد فوق )مبنی بر نشست، اخالق معلمی در دامد، فقده معلمدی و تبعیدت در تأیید پی :4نکته 

ای )معلم  به هرصه ت احمات و حدل ت احمدات، شناختی از او  باید گزت ورود اخالق حرفهروش
کند و قدمی مبارک اسدت؛ امدا بدا نردا  بده ضم، آنکه به کاربردپذیری اخالق در جامعه کمک می

که در ابتدا مقاله −اند ورود کرد  یبا نررش اسالم تیترب ومعلم  یاآثاری که در حوز  اخالق حرفه
را بده  تیدترب و یدر معلمد یاند بحث ت احمدات اخالقدشود که نتوانستهیمالحظه م −گ ارش شد

 صورت موف  بکاوند. دلیل ای، امر شند شی  است: 
اصولی است که بحث بدون −های فقهیاواًل بحث ت احمات، دارای مباحث بنیادینی در تئوری

«. مکد، همرهدی خضدربدی قطدع اید، مرحلده»توجه به آنها، مصداق ای، مصرع حافظ است کده 
دانشوراِن فقه و اصول با تزکیِک بحِث تعدارض و تد احم و اختصداِ  تعارضدات بده مقداِم ادلده و 

و از تزاوت تد احم دهی رفتار مکلزان را ترتیب داد   ت احمات به مقاِم امتثال، ممالی مهم در سامان
و تعارض، شروط تحق  ت احم، انواع ت احمات، احکام و حاالِت تد احم، مرجحدات بداب تد احم 

نی   2و تربیت اخالقی 1شناسی رشد اخالقی اند. ای، نیاز تئوریک در مطالعات روان و... س ، گزته
 شود. به مشاهد  می

بسیار دشوار است و نیازمند مطالعات بندی ت احمات سازمانی و معلمی ثانیًا استقراء و صورت
 ای میسر نیست.پژوهی و مانند آن است و با مطالعات کتاب انهمیدانی، اقدام

از ت احمات مستقر در افعال معلم، دو مسأله مورد توجه اسدت: اول آنکده  یهالج موارد یثالثًا برا
شدد  و دوم آنکده بده  یبندصورت فقه اصول دانش در که یمهست ییهاتئوری یازمندن یبه صورت کبرو
 معلمی های ارزش نظام یازمندتر، ن مهم طرف یحترج یو برا یو ناظر به مسائل معلم یصورت صغرو

 نیسدت موجود یا  ی)اسالم معلمی اخالق مطالعات در فعالً  ها، ارزش نظام ای، که یمدانمی و هستیم
و  ید،در احکداِم د ها یتنظاِم اولو ی،اساس تدو ی،بر ا مند است.نظام و دقی  بندی صورت نیازمند یا و
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 در هرضدی و طولی مراتِب  سلسله باید که ای گونه به دارد؛ ضرورت معلمی و تربیتی ی اتاز جمله تمو
 میداِن  هرضدی و طدولی مراتِب  سلسدله سدپس و  مسدتحبات و مکروهدات محرمدات، نی )و  واجبات
 و مدنظم ای سدامانه سدپس و اسدت راج و تدوی،  شندگانه ای) دوگانه صورت به احکام دیرر و واجبات
 اولدویتِی  نظاماِت   همه انکسار و کسر و تطبی  و آیندی هم از برآیندی که شود تأسیس و طراحی منسمم
 و تربیدت جمله از)و  زندگی های هرصه همه افِ   در و جانبه همه را مکلزان همِل  وظیزه و است مذکور
 .دهد قرار توجه مورد یی،اجرا یها کاربست و ت احمات مقاِم  در  معلمی
 

 . آموزش فقه و اخالق معلمی6

 پرسش شهارم ای، پژوهش به آموزش و برنامه درسی فقه و اخالق معلمی اختصا  داشت. 
دربار  نسبت فقه و اخالق معلمی پیشنهاد ما در مقدام پدژوهش و نظدرورزی مبندی بدر همنشدینی و 

)بنابر نظر م تار  روشد، « اخالق معلمی»نشستِ، « فقه معلمی»دامِ، تعامل )بنابر یک نظر  و بر 
ویژ   رید ی درسدی بدرای دانشدمویان کارشناسدی بدهری ی آموزشی و برنامهشد؛ اما از منظر برنامه

شود تا دانشمو معلم بدون آنکه بده دانشمو معلمان ادغام و ترکیب فقه و اخالق معلمی پیشنهاد می
ات اخالقی و فقهی در زمینه گرفتار آید، بدا نظدام جدامعی از احکدام، آداب و تزاوت و تغایر تموی 

شناسی منضبو اجتهادی آشنا شود. البته در مورد ندام درس و ادبیدات اخالق معلمی مبتنی بر روش
توان به نام و تابی و یا ثقالت نام و ادبیات فقهی میحاکم بر آن ای، پیشنهاد وجود دارد که به دلیل کژ

را  مدت، وهندوان درس کرد نرارشی اخالقی در سرفصل و مت، درسی اکتزا نمود و در واقع نام و روی
ها و تألیف مت، از ادبیات اخالقدی و انری شدی بدرای  قرار داد و حتی در سرفصل« اخالق معلمی »

ادی ها از روش اجتهسهولت انتقال مزاهیم بهر  برد؛ اما در محتوا و است راج نظام ارزش و اولویت
 و فقه االخالقی کوتا  نیامد. 

در برنامده درسدی دانشدرا  « ای معلماخالق حرفه»بار ، مطالعه انتقادی سرفصل درس   در ای،
رسدد. توضدیح آنکده در هندسده برنامده درسدی کارشناسدی پیوسدته اید، فرهنریان مزید به نظر می

سرفصل آن بازنرری شد  است و ندام ای وجود دارد که اخیرًا دانشرا ، درسی در حوز  اخالق حرفه
و رویکرد حاکم بر آن تغییر کرد  است. نام ای، درس در برنامه پیشدی، و برنامده بدازنرری شدد  بده 

کید بدر حقدوق و تکدالیف اسدالمی اخالق حرفه»ترتیب  اخدالق معلمدی از »و  1«ای معلم )با تأ
 است. 2«دیدگا  اسالم

                                                           

ریزی آموزشتی وزار   سرفصل اول: برنامه درسی کارشناسی پیوسته ویژه دانشگاه فرهنگیان، مصوب شورای لالی برنامه .1
 .8/3/1331خ للوم، ابالغ برای اجرا از تاری

ریزی  . سرفصل دوم: برنامه درسی بارنگری شده کارشناسی پیوسته ویژه دانشگاه فرهنگیان، مصوب شتورای لتالی برنامته2
 .  1333وزار  للوم، ابالغ برای اجرا از مهر  آموزشی
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ها، اشکاالت سرفصل اول کده منمدر بده زنرری سرفصلبا توجه به هضویت راقم در کارگرو  با
 1شود:نرارش و تصویب سرفصل دوم شد، جهت ثبت در ادبیات پژوهشی، در اینما نقل می

یدا « اخدالق تعلدیم و تربیدت از دیددگا  اسدالم»بایست بده  رسد هنوان فعلی می اواًل به نظر می
ها نی  بایدد  . به تبع اصالح هنوان، سرفصلتغییر یابد« ای معلم از منظر اسالم اخالق حرفه»حداقل 

، و  براساس دیدگا  اسالمی بازنویسی شوند، شراکه ای، سرفصل ها در بهتری، وضعیت، بددون تعدیی
گیری شزاف نسبت به مبانی اخالق اسدالمی بدود  و گدویی بدا هدر مبندای فکدری )حتدی بدا  جهت

ری ی درسدی در  نویسدی و برنامده حدال آنکده شندی، سرفصل  رویکردهای غیردینی  نی  سدازگارند،
 های دارای رویکرد ارزشی مش ص، مطلوب نیستند.  ممموهه

ر روشد، و صدائبی از موضدوع و محمدول  ثانیًا به نظر می رسد محتوای ای، درس براساس تصوی
کنندگان، صزات و ملکات های اخالقی سامان نیافته است. آیا از دیدگا  تدوی، دانش اخالق و گ ار 

لیه و ذاتی اخالق هستند یا افعال و رفتار )کنش   به نظر می)منش  م رسد در ای، نردارش  وضوع اوی
های مهم دیرر از ای، دست توجه نشد  و در نتیمه، نسبت و ترابو  سرفصل، به ای، پرسش و پرسش

فقه و اخالق )فقه تربیت و اخالق تربیت  مغزول ماند  و با بازآفرینی اخالق در شارشوب ادبیدات 
 قوق و تکالیف، محموالت اخالقی به محموالت فقهی تحویل گردید  است. ح

دم و  ثالثًا در اخالق اسالمی، اخالق اجتماهی و بی، االثنینی )مانندد رابطده اخالقدی میدان معلی
م خودسازی بر دیررسازی  و مصبوغ به اخالق بندگی و الهدی  م  مسبوق به اخالق فردی )تقدی متعلی

های ارتباطی  معنا و تعریدف  هنوان منط  حاکم بر تنظیم سایر حوز  با خدا به)رابطه اخالقی انسان 
 شود، اما ای، اندماج و ابتناء را در طراحی نظام سرفصل درس شاهد نیستیم.  می

اخددالق »کنددد؛ ماننددد سرفصددل ها را نمددی رابعددًا منددابع آموزشددی کزایددت برخددی از سرفصددل
« هدای تربیتدی تعارضات اخالقدی در موقعیت»ا مانند ه در برخی از سرفصل«. های تربیتی سازمان

ای صورت نپذیرفته و از ای، جهدت، مندابع معرفدی شدد  پوشدش الزم را  نی  اساسًا تولید هلم همد 
 ندارند. لذا دست اساتید در تهیه و تدارک مطالب تقریبًا خالی است. 

ان می ان طرح مسائل ، به هم«اخالق سازمان»خامسًا در صورت احساس نیاز به طرح مباحث 
ها پرداختده نشدد   یابدد، حدال آنکده در سرفصدل نی  اهمیت طرح می« اخالق سازمانی»مربوط به 

 است.

                                                           

به معاونت آموزش دانشگاه فرهنگیان، مثبو  به « های دروس تعلیم و تربیت اسالمی بازنگری سرفصل». گزارش تفصیلی 1
های  در اتوماسیون اداری دانشگاه فرهنگیان؛ )الضای کارگروه بازنگری سرفصتل 2/7/1337/د، مورخ 04/164شماره 
همتت بنتاری، ستیدنقی موستوی تعلیم و تربیت اسالمی:حجج اسالم دکتر محمود نتوذری، للتی لطیفتی، للتیدروس 

 )مسئول((.
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دانیم که مت، درسی و استاد در کارآمدی برنامده درسدی بسدیار مهدم اسدت و موفقیدت البته می
تراز با اف  ذهنی دانشمو  همسرفصل دوم در گرو تألیف متونی مطاب  با استانداردهای آموزشی و در 

 های هینی و کاربردی و نی  مهارت و دانش کافی استاد مربوطه است. معلمان و همرا  با نمونه
 

 . جمع بندی7

ای معلم نسبت سنمی اخالق حرفه نوشتار حاضر با هدف تأمل و تدقی  در ادبیات اسالمی اخالق
ای، نتیمه رسید که فقه و اخالق معلمدی )اسدالمی  معلمی و فقه معلمی را در دستور قرار داد و به 

در هی، تمای ، ترابو و تعامل فراوانی با یکدیرر دارند و به َتَبع نسبت تعاملی فقه و اخالق، میدان آن 
دو نی  تعامل و تأثیرات متقابل وجدود دارد و نبایدد از جانشدینی و اکتزدا بده اخدالق معلمدی )بندابر 

ه معلمی س ، گزت و تحقیقات اخدالق معلمدی و فقده معلمدی رویکردهای سکوالر  و حذف فق
توانند در هرض یکدیرر به حیات پژوهشی خود ادامده دهندد؛ امدا نوشدتار حاضدر دو پیشدنهاد می

 نماید: مطرح می
الف  در مقام پژوهش بنابر مبانی مذکور، اخالق معلمدی در دامد، فقده معلمدی بنشدیند و بدا 

 ق معلمی و رویکرد فقه االخالقی کاوید  شود؛شناسی اجتهادی مسائل اخالروش
شناسدی معتبدر ب  در مقام آموزش، ضم، حزدظ اصدالت و اهتبدار محتدوا و مسدتند بده روش

توان هنوان اخالق معلمدی ها می اجتهادی در بررسی مسائل اخالق معلمی در نام درس و سرفصل
 فقهی کاسته شود.  ها، دافعه و یا کژتابی ادبیاترا برجسته نمود تا از پیچیدگی

 شدد  نرارش ،1411 سال یاسالم یانسان هلوم یالملل ،یب کنرر  ،یششم تیحما با مقاله ،یا
 .است
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