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 Moral education as one of the most important pillars of 
an educational system contributes greatly to orientation 
to that system. Thus, the view according to which we 
choose to face moral issues founds the educational 
system in a completely decisive way. Therefore, moral 
education is not only a specific and separate educational 
background and sphere, but, in a sense, it shows the 
depth and essence of the education system. Virtue-
oriented ethics as an alternative to act-oriented moral 
systems can provide a different perspective on our 
understanding of moral issues and can also make the 
foundation of moral education undergo a fundamental 
transformation. This paper aims to analyze and 
formulate this role in the macro educational system to 
determine that virtue-oriented moral education can be a 
different framework for the totality of educational 
system. In this paper, in one hand, we seek to address 
virtue ethics philosophically and theoretically in terms 
of its effectiveness on the educational system, and, on 
the other hand, just a certain aspect of this system 
should not be considered, but the effectiveness of ethics 
on the totality of educational system should be 
investigated. The paper is concluded with the approach: 
the virtue-oriented moral education will basically create 
a different attitude to moral education, because many of 
the foundations of moral education in the formal 
educational system are based on a rule-based and 
external approach, which deprives the leaners of 
forming internal moral structures. In the virtue-oriented 
moral education, the moral education will aim to pursue 
moral perfection in the various aspects of the learners’ 
life, and not just to persuade them to do their 
homework. 
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 اطالعات مقاله   چکیده

ترین ارکان یک  ظاکات تربی،کیه یکهمی عمک    ر  عنوان یکی از مهم تربیت اخالقی به
ما بکر مننکای آن مواجهکه بکا م کا   گیری آن ظاات  ار  از این لحاظ مناری که  جهت

یکاز    ای ظاکات تربی،کی را برمی کننک   صکور  ککامالت تییین گکیینیمه به اخالقی را برمی
رو تربیت اخالقی فقط ی  زمینه و یاحت تربی،ی مشخص و منف  ظی ته بلکه  این از

 رک    ر ایکن میکان  ی ظاکات تیلکیم و تربیکت را ظشکان می به ی  میناه عمق و جکورر 
تواظکک   محوره می رککای اخالقککیل عمکک  عنوان بکک یلی بککرای ظاات گرا بککه اخککالف فلککیلت

اظ از م،فاوتی را  ر فهم ما از م ا   اخالقی رقم زظ  و بنیا  تربیت اخالقی را ظیکی  چشم
بن ی این ظقش  ر   ی،خوش تحول بنیا ین گر اظ   ر ف از این مقاله واکاوی و صور 

تواظک   من  می خص گکر   ککه تربیکت اخالقکی فلکیلتظاات تربی،ی کالن ایت تکا مشک
چارچوبی م،فاو  برای کلیت ظاات تربی،ی باش    ر این مقاله تالش بر این ایت تا اوالت 

صور  فل فی و ظار ی  به اخالف فلیلت  ر ارتناط با تأثیرگذاری بکر ظاکات تربی،کی  به
ر  توجه ظناش ه بلکه تأثیر پر اخ،ه شو  و از یوی  یگر تنها جننه خاصی از این ظاات مو

اخالف بر کلیت ظاات تربی،ی مور  برریی قرار گیر   مقاله ظهای،ات با این رریافت به پایکان 
من اظه  ر ایاس ظوعی ظگرش م،فکاو  بکه یکاحت  ری  که: تربیت اخالقی فلیلت می

 رکای تربیکت اخالقکی  ر ظاکات تربیت اخالقی را رقم خوار  ز ه زیکرا ب کیاری از بنیان
مکک ار و بیروظککی ایکک،وار شکک   ایککت کککه اجککاز   ریککمی تربی،ککی بککر پایککه رویکککر ی قاع  

ظمای    ر تربیت اخالقکی  رای اخالقی را از م،ربیان یلب می گیری  روظی شاکله شک 
من ه ر ف از تربیت اخالقکی  ظنکال ظمکو ن کمکال اخالقکی  ر ابیکا  مخ،لک   فلیلت

 صرف به اظجات تکالی  از یوی آظها زظ گی م،ربیان خوار  بو  و ظه پر اخ،ن 
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 مقدمه

 و رویکاارد و چیساات اخااال  و تربیاات و تعلاایم میااان ارتبااا 
 بارای ثمراتای و ها ضارورت چاه اخاال ، مورد در ما گیری جهت

 از یکای سااال ایا  داشات  خواهد همراه به تربیت و تعلیم نظام
 آن باا تربیتای نظاام و بنیاان هار کاه اسات هایی دغدغه تری  مهم
 تری  اساسای از یکای کاه رساد می نظار به گونه ای . روست روبه

 اخالقای اهتماام مختلا،، جواما  در تربیتی نظام هر های اهتمام
 های سااحت حتای هاا، نظام ای  از بسیاری در که نحوی به است،

. گیرند می قرار اخالقی تربیت با قویم ارتباطی در نیز تربیتی، دیگر
 گیری جهت را تربیتی رویکردهای ای  اصلی گیری جهت اگر حتی

 تاال  مقالاه ایا  در. ایم نگفتاه گازا  به سخنی بدانیم، اخالقی
 هاای ترابط و هنجاری اخال  به متفاوت های نگاه سنخ تا شود می
 .شود واکاوی اخالقی تربیت با رویکردها ای 

 
 ادیبن عامل اخالق و محور عمل اخالق.1

 مساال  فهام در رویکاردی و گیری جهات چاه کاه لحاا  ای  از
 نیاز تربیات و تعلایم باه ماا بنیاادی  نگااه باشایم، داشاته اخالقی

 دیگار عباارت باه. شد خواهد اساسی تحوالت و تغییر دستخو 
 فصا  و ح  و اخالقی مسال  با مواجهه آن مبنای بر ما که منظری

 کاامالا  صاورت باه گازینیم، برمی را انضامامی اخالقی معضالت
 و منظار روی، ایا  از. ساازد برمی را تربیتای نظاام ای کنناده تعیی 

 یاا و درسای ی ماهبرنا باا مرتبط امری فقط اخالقی تربیت رویکرد  
 یاک به بلکه نیست، منفک و مشخص تربیتی ساحت و زمینه یک

 .دهد می نشان را تربیت و تعلیم نظام ی هجوهر و عمق معنا،
 در اصلی گیری جهت سه از توانیم می کلی طور به زمینه ای  در
 تربیات مبحا  باه هریاک ورود که نماییم صحبت اخال  فلسفه

 خواهاد معای  را تربیت و تعلیم نظام سرنوشت و سرشت اخالقی
 (. 62ص ،1831 ملکیان، مقدمه مرداک،) نمود

 قابا  عماده ی هزمینا دو در خاود اصالی گیری جهت سه ای 
 دو. بنیااد فاعا  اخاال  و محور عما  اخاال  اسات؛ بندی جم 

 اخااال  عنااوان ذیاا  ماادرن، اخااال  ی هفلسااف ی هعمااد رویکاارد
 ،1831 ملکیان، مقدمه مرداک،) گرفت خواهد قرار محورانه عم 

 و قواعاد باا مطاابق عما  بار کانت  گرایانه وظیفه اخال (. 61ص
کیاد  وظیفاه ایا  انجاام ی هانگیز و نیت با اخالقی، اصول . دارد تأ

 از نظر صاار  اخالقاای قواعااد کاناات اخالقاای منظاار در بنااابرای 
 شاعار. آیناد می حساب به اخالقی ی هوظیف عنوان به پیامدهایشان،

 و محوری قاعااده هماای  باار مبتناای زمینااه ایاا  در کاناات اصاالی
 تاو عما  کاه نماا عما  ای گوناه باه اسات؛ اخالقی گرایی وظیفه

 (.806ص ،1833 هینم ،) درآید اخالقی ای قاعده همچون
 و تکلی، هر بودن ذاتی بر که اخالقی گرایی وظیفه ای  برابر در

 را اخالقای عم  اخالقی پیامدگرایان دارد، تأکید اخالقی ی هوظیف
 عما  هار دهناد؛ می قارار نظار ماورد آنها غایات و نتایج پرتو در

 همای  پرتاو در کاه دارد اخالقای ارز  صاورتی در تنها اخالقی
 خاود خودی به عم  یک بنابرای . گردد مالحظه غایات و پیامدها

 غایاات  و نتاایج باه بساته بلکاه باشد، نمی اخالقی ارز  دارای
 البتاه(. 806ص ،1833 هیانم ،) گردیاد خواهد تلقی ارزشمند

 ساود نتیجاه و غایات ای  و باشد باید چه اخالقی غایت ای  اینکه
 پیامادگرایان میاان برسد، افراد بیشتری  به که سودی یا است فردی

 ارز  کاه نکتاه ایا  در حاال هار باه ولی دارد وجود نظر تفاوت
 گرایاان غایت میاان نمایاد، می تعیی  پیامدها را عم  یک اخالقی
 .دارد وجود همداستانی اخالقی

 اسات، گرایان وظیفه و پیامدگرایان طی، دو هر نظر مورد آنچه
 شخصایت باه تاوجهی چنادان منظر ای  از و است اخالقی عم 

 اخااال  از هااا قرالت بعضاای البتااه. شااود نمی اخالقاای عاماا 
 عام  به بیشتر توجه با تا اند نموده تال  پیامدگرایی و گرایی وظیفه

 وارد نیاز را محور شخصایت اخال  مشخصات از بعضی اخالقی
 صاورت، هار در ولای. نمایناد خاوی  اخالقی ی هنظری و  فلسفه

 و عم  بر  ویژه تأکید است، نظریات ای  تمامی مشترک وجه آنچه
، 1831 یاان،ملک مقدماه مارداک،) اسات محوراناه عم  رویکرد

 (.63−62ص
 و توجاه اخالقای عاما  بار اخالقای گرایی فضایلت برابر، در
(. 63ص ،1831 ملکیاان، مقدماه مارداک،) عما  نه دارد تمرکز

 بااه توجااه بااا بایااد اخااال  در گرایی فضاایلت بحاا  جغرافیااای
 از ای مقالاه مبحا  ای  پشتوانه. گردد مشخص بدی  رویکردهای

 اینکاه سابب باه را اخالقای محوری قاعده که بود آنسکوم الیزابت
. داد قارار انتقااد ماورد باشاد اساتوار قاویمی پشتوانه بر تواند نمی

 خاوی  سانتی نق  ادیان دیگر که روی آن از منظر، ای  با مطابق
 تاوان نمی دیگر بنابرای  اند داده دست از غرب فرهنگی جهان در را
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 و دساتورات و قواعاد ی هپشاتوان که نمود تأکید خدا از مفهومی بر
 ایا  از(. 31ص ،1831 خداپرسات،) گیرد قرار اخالقی تکالی،

 باساتان یوناان ی همداران فضایلت اخال  به بازگشت نوعی به روی
 .گرفت قرار توجه مورد

 ی هارالا در اخاال ، از محور عما  رویکردهاای ایا ، بر عالوه
 ای جانباه همه و انضامامی قابلیت انسان اخالقی زندگی از تصویری
کید  . نداشتند  ابعااد تماامی خاوبی باه توانست نمی عم  بر تنها تأ
 اخااال  روی ایاا  از نمایااد، تبیاای  را انسااانی اخالقاای زیساات
 اخالقای و ساعادتمندانه زنادگی به مجدد بازگشتی گرایی فضیلت

 دنباال باه سقرا  که گونه همان. بود یونان باستانی عصر فیلسوفان
 افالطااون و باشااد داشااته را زیساات  ارز  کااه بااود ای زناادگانی

 و غایااات باار مبتناای اخالقاای زناادگی دنبااال بااه نیااز ارسااطو و
 بار نیاز اخالقای گرایان فضایلت بودند، انسانی ی هویژ کارکردهای

 داشتند تمرکز و تأکید اخالقی عام  من  بر مبتنی اخالقی زیستی
 (.88−63ص، 1831 ی،)باتل

 در را آن فضایلت، اخاال  باه ای نگاره چنای  جا بدی  تا البته
 ایا . دهاد  می جای اخال  ی هفلسف هنجاری  ی هشاخ چارچوب

 و بایدها و بد و خوب معیارهای تعیی  بر اخال  ی هفلسف از شاخه
 از شااخه ایا  به نیز فضیلت اخال . پردازد می اخالقی نبایدهای

 فضیلت اخال  ی همحدود تنها ای  ولی پردازد می اخال  ی هفلسف
 شاام  نیاز را فارااخال  ی هحیطا فضایلت اخاال  بلکاه نیست،

 بااه کااه اساات اخااال  ی هفلسااف از ای شاااخه فاارااخال . شااود می
)ون  پاردازد می معناشناساانه و منطقای و شناساانه معرفت مباح 

 اخاال  ی هفلساف از شااخه ای  در(. 63−60ص، 1833روج ، 
 بلکاه شاود، نمی پرداختاه اخالقای هنجااری  رد و قبول و دفاع به

 معناشناختی و شناختی معرفت نظر از اخالقی های گزاره و مفاهیم
 رویکااارد بناااابرای . گیرناااد می قااارار فحاااص و بحااا  ماااورد

 و فرااخال  ساحت دو هر ی هدربرگیرند اخال  به محورانه فضیلت
 (.11 و 12ص، 1833 پالمر،) بود خواهد هنجاری خال  ا

 
 ها ارزش و گرا لتیفض اخالق. 2

 تربیاات ی همساائل بااا ارتبااا  در توانااد می کااه نکاااتی از یکاای
 گرا فضیلت اخال  توجه و تمرکز گیرد، قرار هنری و شناسانه زیبایی

 نبایادها و بایادها و قواعاد صار  جاای باه باد و خوب مفهوم به

 توانااد می خصااوص بااه فضاایلت اخااال  در تغییاار ایاا . اساات
. نمایاد عیان را تربیت و تعلیم نظام در اخال  ی هعمد تأثیرگذاری

 نبایادها و بایدها از اخالقی چنی  در که نیست معنا بدان ای  البته
 کاه هساتند هنجاری های گزاره نبایدها و بایدها. ندارد وجود اثری

 فضایلت اخال  در روی ای  از. گیرند می شک  واق  امر مبنای بر
 .مواجهیم نیز نبایدها و بایدها با ها، نیست و ها هست بر عالوه

کید بدان اینجا در آنچه اما  اخاال  کاه اسات ایا  شاود می تأ
 پیوناد اهمیات بار اخالقای، باد یاا خاوب بر تمرکز با گرا فضیلت
 ایا  از. نماید می تأکید اخالقی عام  شخصیت و من  با اخال 

. نهااد تفااوت قاانون بار مبتنی حقو  و اخال  میان توان می منظر
 دنبال به باشد اخالقی قوانی  دنبال به آنکه از بی  فضیلت اخال 

 سانخ از توانناد نمی اخالقیاات رو ایا  از اسات، شخصیتی  من 
 درون از اخالقاای نبایاادهای و بایاادها. باشااند حقااوقی قااوانی 

 در کاه است آن مبنای بر و گیرد می شک  اخالقی عام  شخصیت
 یاا انجاام به حکم مند فضیلت شخصیت خاص، مصادیق و موارد
 باه محوراناه قانون نگااه آن، بارخال . دهاد می فعلای انجام عدم

 کاه نمایاد می تبادی  بیرونای اماری به را نبایدها و بایدها اخال ،
 عاما  شخصایت و مان  و هاا انگیز  باا ارتباطی حقو ، مانند

 (.04ص ،1832 زگزبسکی،) ندارد اخالقی
 و ها انگیز  به وقعی چندان اخالقیات به محور قانون رویکرد

 گاذارد، نمی اخالقای عام  منشی و شخصیتی تعهدات و عواط،
 دارد اهمیات حقوقی شبه و مدار قانون رویکرد با اخال  برای آنچه

 داشاته مطابقت اخالقی های قاعده و قوانی  با اعمال، که است ای 
 و احساسااات و عواطاا، همچااون امااوری میااان ایاا  در و باشااد

 رویکارد در کاه حاالی در نادارد، اهمیتای اخالقی عام  باورهای
 و ها انگیز  و باورها به اخالقیات برعکس، کامالا  گرایانه، فضیلت
 .است وابسته اخالقی عام  تعهدات و عواط،

 قابا  حضاور نیاز ها قاعاده محور، فضایلت اخال  در مسلماا 
 بیارون از الزامای اموری ها، قاعده ای  ولی داشت خواهند توجهی

 شناساایی باا اخالقی فاع  بلکه بود، نخواهند اخالقی فاع  برای
 و عاطفاه و بااور باه توجاه با و دارد قرار آن در که خاصی موقعیت
 مرداک،) دارد، اخالقی موقعیت ای  به نسبت که متناسبی انگیز 

 خاود بارای درونی لحا  به( 00−06ص ،1831 ملکیان، مقدمه
 مان  و شخصایت بنیاان بر الزام ای  که آفریند می اخالقی الزامی
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 از و( 04 و 00ص ،1831 ماارداک،) گیاارد می شااک  او اخالقاای
 بار را فااعلی چنای  عم  و اراده سامان او مند فضیلت خود رو ای 

 رویکرد در بنابرای . نماید می الزام او درونی فضای  با منطبق عم   
 هساتیم، رو روباه نبایادها و بایادها با ما نیز محور فضیلت اخال 

 باا متناساب و اخالقای عاما  درون از نبایادها و بایادها ای  ولی
 .گیرند می شک  او وجود ساختار کلیت
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 و عما  اخال  و گرا فضیلت اخال  میان های تفاوت از دیگر یکی
 اسات تر شخصای هاای ویژگی و صفات بر تال  در محور، قاعده

 ایا  باه چندان مدرن دوران گرای قاعده و محور عم  اخال  در که
 در محبات و دوساتی و عشاق مثال برای. شود نمی توجه ها ویژگی
 در آنچاه زیرا داشت؛ نخواهد چندانی جای عم  بر مبتنی اخال 

 کاه اسات عما  خاود باه توجه است، اهمیت دارای رویکرد ای 
 اخاال  ولی گیرد، انجام شده غیرشخصی قوانی  و قواعد با مطابق

 همچاون خاصای هاای ویژگی بلکاه نادارد، ساروکار عم  با تنها
 اسات اخالقای مان  و شخصایت ی هساازند نیاز عشق و محبت

 مواجهاه ی هنحو(. 63 و 63ص ،1831 ملکیان، مقدمه مرداک،)
 اخالقای مان  کاه است هایی ساحت تری  مهم از یکی دیگران با

 ی هقاعد و عم  ی هپای بر تنها دیگران با ارتبا  ای  و سازد می را فرد
 و غمخااواری و هماادلی مانناد مفاااهیمی باود، نخواهااد اخالقای

 دهند نشان را خود عم  در بتوانند آنکه از بی  مسئوالنه ی هدغدغ
 . بود خواهد اخالقی عامالن شخصیتی و منشی ویژگی

 صفات به توانیم می نیز اخالقی رذای  جانب در که گونه همان
. نمااییم اشاره حسادت و ریاکاری و بزدلی همچون هایی ویژگی و

 بیروناای بااروز کااه باشااند ای مرحلااه در هااا ویژگی ایاا  هرچنااد
 را فرد که بود خواهند اخالقی رذای  خود خودی به ولی یابند، نمی

 باه. نماود خواهناد محاروم فضایلت بااالتر مراح  به دستیابی از
 بیرونای صاورت باه هاا ویژگی و صفات ای  چند هر دیگر عبارت

 های اساوه زنادگی از گارفت  بهره با تا کند تال  فرد و نکنند بروز
 کاه همی  ولی نماید، عم  آنها برخال  عم  هنگام در اخالقی،

 تر پنهاان های سااحت و هاا بخ  در هناوز ها ویژگی و صفات ای 
 زنااادگی از را اخالقااای فاعااا  دارناااد، حضاااور او شخصااایتی

 باه. ساازند می دور کلماه اصی  و واقعی معنای به مندانه، فضیلت

 ماواردی باا تاوان می اساالمی سانتی اخالقی کتب در دلی  همی 
 خاوی  کاردار و گفتار ی هنحو در مدار فضیلت فرد که بود رو روبه

 وجود در هنوز ولی نماید، می عم  مندانه فضیلت سلوک بر منطبق
 چناد هار حضاور امکاان کاه دارد وجود باورهایی یا و عواط، او

 فاارد روی ایاا  از و کنااد می فااراهم را رذایاا  از بعضاای حااداقلی
 نیاز رذایلای چنی  با مقابله برای شالبه بی تالشی باید مدار فضیلت

 . دهد انجام
 آدمای وجود از هایی بخ  تنها گرایانه، عم  معنای در اخال 

  هاای بخ  تاری  بیرونی و تری  ساطحی کاه گرفت برخواهد در را
 تاال  محور فضایلت اخال  مقاب  در ولی بود خواهد وجودی 

 سطوح دیگر و برگذرد ظاهری نگاه ای  حدود از تا دارد ای گسترده
 ایاا  بااا مطاابق بنااابرای . دهااد قارار ماادنظر را انسااان شخصایتی

 و ها خواساته و هاا انگیز  احساسات، و عواط، باورها، رویکرد،
 .باشند غیراخالقی یا اخالقی توانند می نیز انسان نیازهای
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 گفتااری و کارداری باروز مساتقیم طور باه کاه هایی ساحت حتی
 ماا اخالقیاات ی هحیط در نیز یابند نمی بیرونی های جلوه و ندارند

 تعلاق آنهاا باه خطاا یا صواب/ بد یا خوب عنوان و گیرند می جای
 و نگار  نوع مورد در خوی ، گفتار و کردار بر عالوه ما. یابد می

 خاواهیم اخالقای مسئولیت نیز خودمان و جهان خدا، به باورمان
 طفاره یاا و ناصاواب و سرساری عقایاد برگزیدن درنتیجه،. داشت

 ای عقیاده پاذیر  یاا و درست عقاید جستجوی و تحقیق از رفت 
 مسائولیت ماا بارای مان طلباناه منفعت مواض  و ها هوس براساس
 ماا بارای تنهاا هایمان نگر  و باورها زیرا داشت؛ خواهد اخالقی

 هاا نگر  و باورهاا ایا  بلکاه داشات، نخواهند صر  نظری بعد
 ایا  از. داد خواهناد شاک  را ماا اخالقی من  و شخصیت بنیاد
 مسئولیت مان ظاهری کردار و اعمال برابر در که نحو همان به روی

 مساائولیم اخالقاااا  نیااز مااان های نگر  و باورهااا براباار در داریاام،
 (.68ص ،1832 زگزبسکی،)

 دانناد می خاار  انسان ارادی ساحت از را باورها کسانی اینکه
 ی هاراد ی هگساتر از کاه اسات محادودی و غلاط تعری، از ناشی
 معناای باه تنهاا اراده، تعریفی، چنی  در زیرا. دهند می اراله آدمی

 اسات ارادی چیازی تعری، ای  مطابق. باشد می مستقیم انتخاب
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 چنای  در نتیجاه در. برگزیند مستقیماا  را آن بتواند انسانی فاع  که
 زیارا شاد؛ نخواهاد بااز باورهاا باودن ارادی برای جایی دیدگاهی

 کاه هنگاامی. نیسات ماا مساتقیم گزین  و انتخاب نتیجه باورها
 اینکاه بدون آورد، خواهد باور آن به فرد آید فراهم باور یک شرایط

. گیرناد قارار او ارادی و اختیاری اعمال ی هزمر در نمودن باور ای 
 زیارا اسات؛ انسان ی هاراد معنای از محدود ای تلقی ای  البته ولی

 و تغییار خاوی  بااور مباادی ماورد در که داریم را توانایی ای  ما
 باا و عامداناه را خاوی  باورهاای اینکاه یاا و نماییم ایجاد تحول

 مساایری در را آنهاا و دهایم قارار نقاد معار  در خاوی  ی هاراد
 (.34−36ص، 1831)خداپرست،  بپرورانیم متفاوت

 مسلم، طور به که گیرد می قرار ای منظومه در باورها گیری شک 
 تنهاا اراده، آمد که گونه همان زیرا است جاری آن در انسان ی هاراد

 که شود مطرح ادعا ای  تا نیست چیزی مستقیم برگزیدن معنای به
 و گریز آن انتخاب از آمد فراهم باور یک شرایط ی ههم که هنگامی
 گیارد برمی در را فراینادی اراده تر وسی  مفهوم بلکه نیست، گزیری

 ایا  نهایی ی همرحل در باور ای  اگر و انجامد می مذکور باور به که
 از کلای طور باه روناد ای  ولی نیست فرد مستقیم اختیار در فرایند

 تاوان می روی ایا  از و باود نخواهد خار  او ارادی شمول ی هدایر
 .داد قرار اخالقیات ذی  نیز را باورها

 گرایان وظیفاه آنچاه برخال  اخالقی فضای  در که گونه همان
 اهمیات اخالقای فع  تنها کنند، می مطرح اخالقی پیامدگرایان یا

 در بزند، سر مند فضیلت فاع  از که دارد اهمیت فعلی بلکه ندارد،
 باا همساان. باود خواهد گونه همی  به امر نیز فکری فضای  مورد

 بااا نیااز معرفاات مبحاا  در اخالقاای پیاماادگرایان و گرایان وظیفااه
 هماان باه. باود خواهیم رو روبه معرفتی گرایان برون و گرایان درون
 اخالقای وظاای، و قواعد اهمیت بر  اخالقی گرایان وظیفه که نحو

 باور برای وظیفه طرح بر نیز شناختی گرایان درون نمایند، می تأکید
کید  در ماا کاه معتقدناد گرایان درون دیگر عبارت به. نمایند می تأ

 باه باورهاایی بایاد تنهاا و مسئولیم و مند وظیفه خود باورهای برابر
 داشاته برایشاان مکفای دلیا  و توجیاه که شوند می تبدی  معرفت
 چنای  مسالماا . دهایم ارالاه بتاوانیم کاه شواهدی و دالی  باشیم؛
 انساانی باورهاای دانسات  ارادی بار متکای باور اخال  به منظری

 فاعا  تا نیست الزم که اند عقیده ای  بر گرایان برون برابر در. است
هاات و شواهد ی ههم به معرفتی گاهاناه دسترسای خاوی  موجِّ  آ

 گویناد؛ می معرفتای گرایان وثاقت که گونه همان بلکه باشد، داشته
 هار باشاد، یافته  دست باوری به اعتمادپذیر روندهای براساس اگر

 بااور ایا  باشاد، نداشاته کاافی ی هادل و شواهد باور آن برای چند
 گرایاان برون. گردد تلقی او های معرفت از یکی درستی به تواند می

 معیاار باا رو ایا  از و بودناد بیشاتر صاد  باورهای تولید دنبال به
 کساب بارای را آن و کردناد مخالفات گرایان درون ی هگرایان وظیفه

 گریاان درون دوی هر ی .بنابرادانند می گیرانه سخت بسیار معرفت،
کیاد معرفتی عم  بر گرایان برون و ، 1831)خداپرسات،  دارناد تأ

 (.144 و 33ص
 شناساا عام  بر معرفتی گرایی فضیلت موض ، دو ای  برابر در
 گذشات، فضایلت اخاال  بح  در که گونه همان. کند می تمرکز
 اهمیت دارای محور فضیلت اخال  در خود خودی به عم  صر 

 در. بزند سر مند فضیلت فاع  از که است مهم عملی بلکه نیست،
 دسات صار . اسات منوال همی  بر امر نیز فکری  فضیلت مورد
 تصاور را ماشاینی تاوان می. ندارد چندانی اهمیت صد ، به یافت 

 تولیاد را ممک  صد  بیشتری  که شده طراحی ای نحوه به که کرد
 ای مندانه فضایلت ارز  مکاانیزمی و ماشی  چنی  ولی نماید؛ می

 فاعا  کاه اسات ای  دارد اهمیت آنچه روی آن از. داشت نخواهد
)خداپرسات،  باشاد صاد  جساتجوی در مندانه فضیلت معرفتی
 (. 141 و 142ص، 1831

 فکاری فضای  که دریافت گفته ای  به توجه با توان می بنابرای 
 معرفتای عم  بر آنکه از بی  اخالقی فضای  همچون نیز ذهنی و

 و تمرکاز شاناختی فاعا  مان  و شخصیت بر باشند داشته تأکید
 صد  به یافت   دست صر  که شود می مشخص حتی و دارند تکیه

 بلکااه باشااد، اهمیاات دارای خااود خااودی بااه توانااد نمی معرفتاای
 فاعا  هاای تال  و هاا انگیز  باا باید معرفتی صد  به دستیابی
 روی ایاا  از و باشااد همااراه هااا انگیز  ایاا  مبنااای باار معرفتاای

 متضاام  عما    تعریا، در معرفتای فاعا  انگیاز  و شخصایت
 .داشت خواهد ای اساسی نق  فکری، فضیلت

 نگااه از را فکاری  فضایلت رویکارد کاه نکااتی از دیگر یکی
 اسات تأکیادی نماید، می متمایز معرفت به گرا عم  و محور قاعده

 در. گیاارد می صااورت حکمات مفهااوم باار فکاری فضااای  در کاه
 باا تنهاا ماا که آنجایی از معرفت به گرا عم  و محور قاعده رویکرد

 مباحا  طارح بارای جاایی بناابرای  داریم سروکار معرفتی عم 
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 معرفات مشخصاا  ولی. ماند نخواهد باقی حکمت چون تری عمیق
 دانست (. 41 و 44ص، 1832 ی،)زگزبسک دارد تفاوت حکمت با

 ارزشای" حکمات ولای دانست معرفت توان می را ای ساده امر هر
 آن از را ا  شخصای وجه توان می دشوار که است شناختی معرفت
 هاای ارز  و امیال حتی آدمی، فهم و تجربه ک  حکمت،. گرفت

 معرفات، برخال  که است امری حکمت. بخشد می وحدت را او
 فارد کاه کارد فر  توان می. ندارد وجود آن از سوءاستفاده امکان

 ارزشی حکمت اما کند استفاده سوء آن از و باشد معرفت صاحب
 ساوء باودن نااممک  مقومات  از یکی که است اخالقی−معرفتی
 بنیااد گزاره و باوربنیااد رویکرد رسد می نظر به. است آن از استفاده

 کها  مفهاوم ایا  باه اعتناایی بی اصالی عاما  شناسی معرفت به
 در را حکماات فصاایلت، ی هنظریاا کااه حااالی در اساات فلساافی
 تواناد می کاه ای گوناه باه دهد، می جای واالتری معرفتی موقعیت

 و شخصای معرفتای   و اخالقی های ارز  بی  تعار  ی هکنند رف 
 (.34ص ،1831 خداپرست،" )باشد غیرشخصی
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 مطارح تاوان می نیاز احساسات و عواط، مورد در را بح  همی 
 باه بناا) ذهنی و درونی ساحت در نیز عواط، و احساسات. نمود

 تاوان می  را انساان دورنای سااحات ی ههم ذه ، ی هفلسف تعری،
 گیرند می قرار( (. 13ص ،1833 مسلی ،) نامید ذه  عنوان تحت

 اخال  شمول ی هدایر از را آنها باید که نیست آن معنای به ای  ولی
 دوبااره بحا  ای (. 162ص ،1831 خداپرست،) دانست خار 

 احساسااات و عواطاا، نبااودن یااا بااودن ارادی معنااای همااان بااه
 بگذاریم، بودن غیرارادی بر عواط، مورد در را مبنا اگر. گردد برمی
 توجاه باا ولی. دهیم قرار اخالقیات شمول تحت را آنها توانیم نمی

 شامول تحات نیاز احساسات و عواط، محورانه، فضیلت نگاه به
 باه اگرچاه باورهاا همچون نیز عواط،. گیرد می قرار آدمی ی هاراد

 شامول از اماا نیسات، انسان گزین  و اختیار در مستقیم صورت
 ماورد در کاه همانگوناه. باشاد نمی خاار  ماا غیرمستقیم ی هاراد

 ماا بار را خاود اگرچاه نیاز احساسات و عواط، آمد، گفته باورها
 گیرناد نمی قرار ما گزین  ی هدایر در کلی طور به و کنند می تحمی 

 دارناد قارار فرایندی در باورها، همچون نیز آنها صورت هر به ولی
 فرایند ای . انجامد می خاص ای عاطفه یا احساس به نهایت در که

 مقدماه مارداک،) نیسات خاار  انساان ارادی ساحت از پیچیده
 (.01ص ،1831 ملکیان،

 چیازی به عالقمندی احساس با که سلیقه مبح  مثال طور به
 بیارون آدمی اختیار و اراده از که دارد قرار فرایندی در دارد سروکار
 فارد نمااییم، مطارح را هناری ی هسالیق مثاال عنوان به اگر. نیست

 همای  در هناری امور در م  ی هسلیق که استدالل ای  با تواند نمی
 در تغییر با تواند می فرد بلکه نماید، اختیار سلب خود از است حد
 هناری عالقمنادی و سالیقه آن بررسای و نقاد و نگار ، ی هنحو

 قارار متفااوت هناری آثاار معار  در را خود همچنی  و خوی ،
 خاوی  هنری عالیق و سالیق در متفاوت، نظریات شنیدن و دادن

 سااحت میاان تفااوتی روی ایا  از. نماید ایجاد تحول و تغییر نیز
 بارای گرفت  قرار شمول تحت در کردار و گفتار ساحت و عواط،
 .بود نخواهد اخال 
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 در هام تاا کرد خواهند کمک ما به شناسانه زیبایی تجربیات و هنر
 تار اخالقی عواطا،، و احساسات ی هزمین در هم و باورها ی هزمین

 ایا  در اخالقیاات به هنر مددرسانی و نق  ای  سر  . نماییم عم 
 فهام تاا شاوند می سبب شناسانه زیبایی تجربیات و هنرها که است
 واقعیات لماس در و بیاابیم واقعیات از تری جانباه همه و تر عمیق

 و هنرهااا کااه اساات روی آن از ایاا . کنیم عماا  تر موفااق نهااایی
 از را مخاطبااان آنهااا از برخاسااته ی هشناسااان زیبایی تجربیااات
 اجاازه آنهاا باه و کند می رها سویه یک دید زوایای و ها محدودیت

 را ها انساان دیگر و جهان خوی  تخی  از گیری بهره با تا دهند می
 باه هنرهاا. بفهمناد و کنند تجربه متفاوت و تازه جهاتی و ابعاد در

 بساته ی همحادود و زاویه از که دهند می را امکان ای  مخاطبانشان
 خاوی  ادراکی و شناختی نقصان و ضع، و یابند رهایی خوی 

 و تااری  مهم از یکاای نظاار بااه جااا ایاا  در تااوان می. بیابنااد را
 آیااریس معاصاار، اخااال  گرای فضاایلت فیلسااوفان تأثیرگااذارتری 

 اخالقیاات زمینه در تخی  و خیال ثرام نق  با ارتبا  در مرداک،
 :که نمود استناد

 فاار  فرقای تخیا  یاا خیاال و تاوهم یاا وهام میاان مرداک
 و کنااد می ارزیااابی گاار ویران و منفاای بساایار را اولاای و گااذارد می
 تاوهم( هناری نیاز و) اخالقای اساتکمال بزرگ دشم : "گوید می
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 آن برای و داند می سازنده و مثبت بسیار را دومی و" است شخصی
 قالا  مهمای و خالقاناه نقا  اخال  و دی  هنر، فلسفه، علم، در

 از را آدمای کاه تاوهم بارخال  درسات مارداک، نظار باه. است
. کناد می نزدیاک هاا واقعیت به را ما تخی  کند، می دور ها واقعیت

 آن باه پیوست  برای که جهان از گریخت  برای نه خود، تخی  از ما"
 ی هتوساع باا را تخیا  ی هدامن ی هتوسع رو، ای  از". جوییم می بهره
کید و داند می مالزم تمییز ی هقو تقویت و بین  ی هدامن  کناد می تأ
 از ناشاای ی هخودبیناناا تااوهم میااان کاارد تفکیکاای بایااد کااه

 ،1831 مارداک،" ) تعاالی ی هقو ی همثاب به تخی  و خوردگی فریب
 (. 86 و 81ص ،ملکیان مصطفی ی همقدم از نق  به

 غناا و یاافت  در را ما توانند می شناسانه زیبایی تجربیات و هنر
 عشاق، محبات، همچاون درونای و شخصای صفاتی به بخشیدن

 دیگاری به نسبت داشت  مسئوالنه ی هدغدغ و غمخواری و همدلی
 قواعاد و عما  سانخ از اینکه از بیشتر ها ویژگی ای .رسانند یاری

 بار تمرکز با تنها که اند شخصی صفاتی سنخ از باشند آن به مربو 
 را خاوی  اصالی معناای اخالقای فعا  جاای باه اخالقی فاع 

 فاعا  زیسات  ی هنحو با ارتبا  در مستقیماا  ها ویژگی ای . یابند می
 باارای روی ایاا  از. کننااد می پیاادا را خااود جایگاااه اخالقاای

 هنرهاا. نیازمندیم صفاتی چنی  پروراندن به زیست  مندانه فضیلت
 باه را فرصات ایا  زیارا نمایناد، یاری را ما زمینه ای  در توانند می

 تجرباه" دیگاری" انداز چشام از را جهاان تا دهند می مخاطبانشان
 مشارکت او زیست ی هنحو و ها محدودیت و ها دغدغه در و نمایند
 تاا شاود می سابب امار ایا . باشاند داشته تری انضمامی و جدی

 گاردد رنگ کم توجهی قاب  حدود تا" م " تازی یکه و خودمحوری
 آثاار دیگر عبارت به. شود مهیاتر دیگری حضور فهم برای زمینه و

 مند فضایلت فرد مدد به اینجا در شناسانه زیبایی تجربیات و هنری
 و موقعیات از تری انضامامی و بهتار فهام و شاناخت او تا آیند می

 ی همواجها باه بتواناد طریاق ایا  از و بیاباد دیگاری جهان زیست
 .یابد دست او با تری غمخوارانه و همدالنه

 های سااحت تماامی باا فضایلت اخال  که شد بیان همچنی 
 تحات را سااحات ای  تمامی و دارد سروکار انسان بیرونی و ذهنی

 تجربیااات و هناار روی ایاا  از. دهااد می قاارار اخااال  شاامول
 ی هزمیناا در جااایگزی  غیرقاباا  و جاادی تااأثیری شناسااانه زیبایی

 نموناه عنوان باه. داشات خواهند ساحات ای  به اخالقی پرداخت

 مااثر باورهاا گیری شاک  فرایند در شناسانه زیبایی تجربیات و هنر
 بار بیانادازیم پرتاوی هنار، از استفاده با توانیم می ما. بود خواهند
 مجادداا  را آنها طریق ای  از و خوی  باورهای و ها نگر  ساحت

 فضااای در مااا باورهااای از بساایاری زیاارا. نماااییم نقااد و بررساای
 ساایر باا شادن رو روباه باا و اناد گرفته شک  ما  ی هزیست ی هتجرب

 خاود باورهای تا آید می فراهم ما برای امکان ای  زیسته های تجربه
 باارای را زمینااه طریااق ایاا  از و بنگااریم متفاااوت منظرهااایی از را

 در. نماااییم مهیاا آنهااا تغییار نتیجاه در و آنهااا انتقاادی باازخوانی
 بااه را امکااان ایاا  شناسااانه زیبایی تجربیااات و هنرهااا حقیقاات

  تجرباه در مشاارکت ی هزمینا حادی تاا که دهند می مخاطبانشان
 و تنگ ی هدایر از وسیله بدی  و نمایند تجربه نیز را دیگران ی هزیست

 تاازه، گری تجرباه امکاان ایا . روند فراتر خوی  زیست محدود
 فااراهم فاارد هااای نگر  و باورهااا مجاادد خااوان  باارای را زمینااه

 .سازد می
 و باورهااا کااه داشاات توجااه نکتااه ایاا  بااه بایااد کااه همچنااان

 در بلکاه نیساتند، انتزاعای صارفاا  فرایناد یاک محصول ها، نگر 
 دیگرمااان شخصاایتی و وجااودی های ساااحت بااا آخاار تحلیاا 

 عنوان باه مجازا کاامالا  ساحتی توان نمی روی ای  از. اند تنیده درهم
 اساسااا  صاورت باه کاه نماود مطارح را ها نگر  و باورها ساحت
 تماامی بلکاه باشد، منفک شخصیتی های ساحت دیگر از انتزاعی

 و احساسات. ارتباطند در یکدیگر با پیچیده نحوی به ساحات ای 
 نقا  ماا باورهاای از کاه گوناه همان ما کردار و گفتار و عواط،

 و 41ص، 1832 ی،)زگزبسک گذارند می نیز تاثیر برآن پذیرند، می
گاهانه با بنابرای (. 46  شخصایت به نسبت ما ی همواجه شدن تر آ

 و تر ملماوس صاورت باه نیاز ماا باورهای آن، ابعاد و ها ساحت و
گاهی دسترس در تری واضح  . گیرند می قرار ما ی هنقادان نگاه و آ
 یاباد می اهمیات نیز جهت ای  از هنر اخیر، ی هنکت به توجه با

 بردن بهره با. رساند می  یاری ما عواط، و احساسات پاالی  به که
 تاا یاابیممای را فرصات ایا  شناساانه، زیبایی تجربیاات و هنر از

 حااالت باه و دهایم قارار کنادوکاو مورد را هیجاناتمان و عواط،
گاه خوی  احساسی  و احساساات بسا چه روی ای  از. شویم تر آ
 نیسات، ماا نظر امعان و توجه مورد چندان امر بدو در که عواطفی

 و کیفیات وضاوح، باه تاوانیم می هنری آثار با مواجهه اثر در ولی
. نمااییم شناساایی را خوی  عواط، و احساسات رخداد ی هنحو
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گاهاناه ی همواجها و ما احساسات شدن واضح و شفا  همی   تر آ
گاهی عمق از عواط، ای  که شود می سبب آنها با ما  باه ما ناخودآ
 .گردد فراهم آنها پاالی  امکان جهت همی  به و آیند در

 
 انهیگرا لتیفض ی  اخالق تیترب .7

 تربیات باا ارتباا  در بااال در شاده مطارح نکات به توجه با حال
 بر که تربیتی و تعلیم از کلی سیمایی توان می محور فضیلت اخال 

 : آورد دست به گیرد می شک  اساس ای 
 شخصایت سویی و سمت گرایانه فضیلت اخالقی تربیت. 1−1
 و هام کاه معناسات ای  به نکته ای . محورانه عم  نه و دارد محور

 مشاخص رفتاری قواعد براساس محور فضیلت اخالقی تربیت غم
 ابعااد بر که است ای  تربیتی چنی  از هد  بلکه گیرد، نمی سامان

 و فراینااد در اخالقاای عااامالن شخصاایت ی هپیچیااد و گوناااگون
کید تربیت و تعلیم عم  چارچوب  .نماید تأ

 هاای نظام از بسیاری با ای اخالقی تربیت چنی  ای  فار  فر 
 هنجاری  رفتاری قواعد براساس که موجود تربیت و تعلیم اخالقی

 عاامالن نباودن و بودن اخالقی معیار که است ای  نمایند می عم 
 پاای  از قواعااد بااا صاار  مطابقاات دیگاار رویکااردی چناای  در

 چاه تربیتای، چنای  در اخالقای عاامالن. بود نخواهد  شده تعیی 
 ای شخصایتی و وجاودی استقالل به یک هر متربیان، چه و مربیان

 ایا  در حقیقت در. داشت خواهند را خود اخالقی نظام دارند، که
 رقام را آنهاا نبودن یا بودن اخالقی آنچه تربیت و تعلیم به رویکرد
 صاورت باه را خود که آنهاست شخصیتی و فردی من  زد خواهد
 خواهاد مشاخص اخالقای عاامالن رفتارهای و اعمال در محدود

 شادن عیاان ایا  کاه داشت مبرم توجه نکته ای  به باید ولی. نمود
 دربرخواهاد را فارد اخالقای ساحت از کوچکی بخ  تنها اعمال
 متعادد یهاا بخ  اخاال ، سااحت زیرا. را آن تمامی نه و گرفت
 تاا جاوارحی و جاوانحی سااحات از گیارد؛ می دربر را فرد وجود

 را شخص بیرونی گفتار و رفتار ابعاد فقط نه و عمومی و خصوصی
 (.04ص ملکیان، مقدمه ،1831 مرداک،)

 نماره همچاون ای داوری ارز  معیاار از تاوان می مثال طور به
 کارنماهااای یااا و ها کارنامااه در آن متااراد  هااای واژه یااا انضاابا 

 ی هدهند نشان واضح صورت به حقیقت در که برد نام آموزان دان 
 هاای رهیافت ساوی باه ماا تربیت و تعلیم نظام مفر  گیری جهت

 پشات کاه ای اخالقای تفکار وجاود. دارد زده قانون و محور قاعده
 چشام غیرقاب  و شگر  تأثیر اتفاقا و دارد قرار انضباطی های نمره

 حاال زماان در آموزان دان  اخالقی هویت و سرشت بر ای پوشی
 از صاوری ای شاکله که است نکته ای  ی هدهند نشان دارد، آینده یا

 اخالقای شخصایت مرهاون اینکاه از بای  که دارد وجود اخال 
 بیرونی موجودیتی همچون آنها بر باشد، درونی صورت به متربیان
 گیری جهات و هویات اینکاه جاای به نتیجه در و گردد می تحمی 
 ترسیم شخصیتی و بود درون صورت به را اخالقی عامالن اخالقی

 خاوی  درونی متناسب اخالقی نظام تا دهد اجازه آنها به و نماید
 تحات شاده قاانونی مراتاب سلسله یک در را آنها دهند، سامان را

 آنهاا هویات باه طریاق ایا  از و دهد می قرار خود دالمی نظارت
 توان می نکته همی  از. بخشد می شک  خواهد می خود که گونه آن
 .برد محور فضیلت اخالقی تربیت دوم ویژگی به پی

 محاور درون رویکاردی گرایانه فضیلت اخالقی تربیت. 1−6
 مطالاب در کاه گوناه همان دیگر عبارت به. محورانه برون نه و دارد
 به درون از گیری جهت ارزشی، نظام چارچوب گردید، مطرح باال

 و قواعاد نیسات قارار کاه معناا ایا  باه. باالعکس نه و دارد برون
 عاامالن اخالقای هویات آماوز  نظاام در موجاود سازوکارهای

 معکاوس صورت به کام  طور به روند بلکه دهد، شک  را اخالقی
 محوریات و براسااس کاه هساتند اخالقی عامالن ای  و آید درمی

 دسات اخالقای قواعد به خوی  مدار فضیلت اخالقی   شخصیت
 . یابند می

 و اداماه در گرا فضیلت تربیت ثانویه ویژگی ای  دیگر سخ  به
 باه رویکاردی چنای  در زیارا بود؛ خواهد اول ویژگی از برخاسته

 کاه باود نخواهاد ایا  آموزشای نظام هد  دیگر اخالقی، تربیت
 را قواعاد از مشخصای تعاداد که بپروراند و نماید تربیت را افرادی
 فرایناد در را آنهاا نتیجاه در و اناد گرفته خاو آنهاا باه و اند آموخته

 و تعلایم نظاام کاه روندی بلکه اند، نموده درونی شدن، اجتماعی
 متربیاان و افاراد اخالقای پرور  راستای در محور فضیلت تربیت
 های شخصایت بنیاادی  گیری شک  بر که است ای  دهد می انجام

کیااد مندی فضاایلت و اخالقاای  ایاا  بااه توجااه بااا کااه کنااد می تأ
 و متعدد اخالقی های موقعیت و موارد در شان، درونی خصوصیت

 خاود شخصایتی ی هشااکل و هویات براسااس متناقض، حتی گاه
 . کنند می عم 
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 را فارد وجاودی ابعاد تمامی گرا فضیلت اخالقی تربیت. 1−8
. را کاردار و گفتار ظاهری های ساحت تنها نه و دهد می قرار مدنظر

 و باورهاا سااحت باه که موجود تربیتی و تعلیم وضعیت برخال 
 نیاز و فکاری فضاای  براسااس باورها گیری شک  اخالقی ی هشیو

 تاوجهی ها خواست و ها اراده و عواط، باروری و پرور  ساحت
 در آنهاا شدن گر جلوه بر تنها دهد می نشان توجهی هم اگر و ندارد
 گیری شاک  باودن اخالقی به نه و است افراد گفتار و کردار و عم 
 تربیاات ،(ها خواساات و عواطاا، و باورهااا) ساااحت سااه ایاا 

 خاودی باه را وجاودی سااحت پانج ای  از یک هر محور فضیلت
 ی هداعیاا کااه آنجااا از و دادنااد می اخالقاای ارز  دارای خااود

 ماان  در را کاادام هاار دارد، اخالقاای بخشاای کلیت و یکپاارچگی
 .خواهد می پوشان هم و راستا هم یکدیگر با افراد محور فضیلت

 و ها خواسات و عواطا، گیاری شاک  ماورد در را نکته همی 
 محاور فضایلت تربیتای اخاال . کارد مطارح توان می نیز آرزوها

 و افاراد مشاخص هرچاه مسائولیت بار فعلای، رویکارد برخال 
 آنهاا آرزوهاای و ها خواسات و عواطا، قبا  در اخالقی عامالن
کیاد  باه آنهاا پویاای یاابی جهت و پارور  بار رو ایا  از و دارد تأ

 اینکاه ناه شاود، می قالا  خاصای اهمیات مدار، فضیلت صورتی
 صاورت باه را آنهاا موجاود رسامی اخالقی تربیت نظام همچون
 در و نمایاد رها متربیان روان و روح در سرگردان و متشتت جنگلی

کید فرد گفتار و کردار ظاهری های جنبه به تنها حال عی  . نمایاد تأ
 ساطوح در خصاوص به فعلای نظاام درسای های برناماه بررسی با

 سازایی به کامالا  اهمیت متربیان اخالقی گیری شک  در که ابتدایی
 از کلای طور باه ماا تربیتای رسامی نظاام که شویم می متوجه دارد

 خواسات و اراده ساحت نیز و احساسی و عاطفی ی هوجه پرور 
 چنای  بتاوان مواردی در هم اگر و دارد مبنایی و بنیادی  غفلتی آنها

 .تربیتی تا دارد دستوری ی هجنب بیشتر یافت را توجهی
 بار مبتنای و انضامامی گرایانه فضایلت اخالقی تربیت. 1−0
 مشاخص قواعد بر مبتنی نه است اخالقی عامالن زیسته ی هتجرب

 اخاال  بر مبتنی تربیت آمد باال مطالب در که گونه همان. انتزاعی
 نتیجاه در و است ارتبا  در فرد درونی شخصیت با گرایانه فضیلت
 اخالقای زیست محوریت بر آید می دست به آن از که نیز قواعدی

 درون از کاه است اخالقی من  و زیست ای . آید می دست به فرد
 عاما  جهات ایا  از بناابرای . تاراود می بیرون اخالقی قواعد آن

 و ماان  ی هدهند شااک  خااود انضاامامی، صااورتی بااه اخالقاای
 اخالقای عما  سااحت در اگر و است خوی  اخالقی شخصیت

 کاامالا  او بارای کاه بود خواهد قوانینی شود، می متوس  قوانینی به
 محور فضایلت شخصایت و مان  باه توجه با زیرا معناست دارای

 خاود ایا  مبنای بر و است یافته درونی صورتی به را آنها خوی ،
 بار مبتنای ناه اسات نماوده بندی صاورت را آنهاا که است درونی

 معناای هار فاقد او برای بسا چه شاید که انتزاعی قواعد از یکسری
 بار تربیتای نظاام ساوی از کاه روی آن از تنهاا و باشند مشخصی

کیاد آنهاا ثیرگذاریأت و اهمیت  صاورت باه را آنهاا اسات شاده تأ
 .گیرد کار به صوری
 مندانه فضایلت پارور  در اخالقای قواعد ای  دیگر سخ  به

 شخصایت درونای اخالقای منطق از که دارند کارایی جایی تا تنها
 اخالقاای تربیاات روی ایاا  از باشااند، برخاسااته مند فضاایلت

 معناا یاک باه هام است اخالقی قواعد از بی  هم محور فضیلت
 اصاول و قواعاد از بای  تربیتای چنای  سوی یک از. آنها از کمتر

 از بخشای تنهاا و دارد منشی خصلتی زیرا است اخالقی مشخص
 شخصااایت کلیااات از و گیااارد دربرنمی را متربااای شخصااایت

 ساوی از و آیناد می دسات به متربی خود   اخالقی و مندانه فضیلت
 بارای کاه دلیا  ایا  به است؛ متعار  اخالقی اصول از کم دیگر
 باه نیاازی متربای شخصایت در اخالقای فضایلت گارفت  شک 

 شاده شاناخته رسامیت به اخالقی قوانی  با او تمام و تام مطابقت
 را خاود وجهای هار باه کاه کسانی که نیست معنا ای  به و نیست

 گرداننااد، می انتزاعاای و متعاای  اخالقاای اصااول کاماا  مطااابق
 روی ایااا  از. گردناااد قلماااداد مندی فضااایلت های شخصااایت

  ویژه صورتی به رویکردی چنی  در اخالقی مند   فضیلت شخصیت
 مانهج بار و باشاد می دارا را خاوی  اخالقای مخصاوص فردیت
 اماور از بعضای در چند هر زید می خوی  درونی فضیلت خاص

 .نماید عم  فضیلت صاحب های ن انسا دیگر شبیه
 نااه اساات فرایناادی مندانه فضاایلت اخالقاای تربیاات. 1−4

 تربیات قواعاد، بار مبتنای تربیتی های وضعیت برخال . برآیندی
 پار مسایری بار مبتنای و اسات سایال امری همواره مندانه فضیلت

 منشای خصلتی تربیت ای  که آنجا از. است مستقیم نه و خم و پیچ
 ایا  دورنای صاورتی باه تاا رساند  می مدد را متربیان بنابرای  دارد

. ساازند معناادار را خوی  اخالقیات و بپیمایند را شخصی طریق
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 پی  دیگران که نیست مسیری عنوان هیچ به مسیر ای  روی ای  از
 را آن نهایات در بتوان تا باشند کرده طی را آن صوری نحو به آن از
 مربیاان و آماوزان دان  به متشک  قواعد از ای مجموعه صورت به

 .داد انتقال
 ی هنتیجا و برآیند یک به رسیدن مندانه فضیلت تربیت از هد 
 چنای  در اخالقای یاافت  فعلیات بلکاه نیست، اخالقی مشخص

 آن باه آن و سایال و تادریجی همواره اخالقی، تربیت به رویکردی
 از کاه خواساتی روی ایا  از. آیاد می دسات باه و گیارد می شک 

 نتیجاه در و اسات شارایطی چنی  فهم بر مبتنی دارد وجود مربیان
 وضاعیت دربااره مشخصای و شاده تمام نهایی قضاوت توان نمی

 اخال  بر مبتنی تربیت   مسیر زیرا داشت؛ اخالقی عامالن اخالقی
 نظر عط، با نه و شود می تعیی  مسیر ای  کلیت در محور فضیلت

 از تاوجهی قاب  بخ  ترتیب ای  به. آن از محدودی های بخ  به
 هاای نظام در کاه متعادد اخالقای های قضاوت و ها داوری ارز 
 دارد وجاود ایاران پارور  و آماوز  نظاام مانناد تربیتی و تعلیم

 و سایالیت چنای  ای . بود خواهند اخالقی وجاهت فاقد و مبنا بی
 چااارچوب در کااه اساات هااایی خم و پیچ متضاام  بااودنی راه در

 از بیارون از ناه و شوند فهم باید اخالقی عام  اخالقی شخصیت
 .شخصیتی و شخصی طریق ای 

 ایا . اسات محور موقعیات گرا فضایلت اخالقای تربیت. 1−2
 یاک اخالقای جزلی امور برای که معناست ای  به محوری موقعیت

 نادارد وجود نهایی صورت به تقرریافته پی  از متعی  و کام  قاعده
 ای ویاژه جزلیاات و کااری ریزه از پار اخالقی های موقعیت و امور و

 تبادی  فارد منحصاربه ماوقعیتی عنوان باه را موقعیات هار که است
 کاه اسات یجزییات از مملو بودن ویژه ای  دیگر عبارت به. نماید می
 آن در بایاد اخالقای عاامالن نهایات در کاه را اخالقی موقعیت هر

 .گرداند می فرد به منحصر و خاص بزنند، گیری تصمیم به دست
 بر تأکید محور فضیلت اخالقی تربیت رویکرد در روی ای  از

 باارای مشااخص قااوانی  ماادام ی هارالاا جااای بااه کااه اساات ایاا 
 شخصایت بار اند، گردیده انگاری یکسان غلط به که هایی موقعیت

 عاامالن ی ههما کلی طور به و معلمان نیز و متربیان فضیلت دارای
 اخالقی، عامالن ای . شود تکیه تربیت، نیروهای عنوان به اخالقی
 هستند فضیلت صاحب های  شخصیت عنوان به متربیان، و معلمان

 مشخص اخالقی موقعیت بهمان یا فالن در دهند می تشخیص که

 را ای اخالقای سالوکی چگونه آمده پی  ی هویژ و فرد به منحصر و
 آماوزان دان  باه اخالقی اصول آموز  نتیجه در. بگیرند پی  در
 باا تقابا  در آموزشای نهادهای دیگر و کالس و مدرسه محیط در

 .دارد قرار گرا فضیلت اخالقی تربیت
 اخالقای آزادگی پرور  مندانه، فضیلت اخالقی یتترب .1−1

 چنای  تاال  کاه گفت باید ویژگی ای  مورد در. است متربیان در
 هام کاه اسات آماوزانی دان  و متربیان پرور  بر تربیتی و تعلیم

 جهاان از خاوی  ی هبینانا واق  درک و فهام بارای تال  به نسبت
 عواطا، ساحت گیری شک  به نسبت هم و دارند اخالقی تعهدی

 گفتاار و کردار به نسبته البته هم و خود آرزوهای و های خواست و
 عواط، و باورها های ساحت با پویا و قویم ارتباطی در که خوی 

 شخصاایت چناای  بااارز ویژگاای روی ایاا  از. آرزوهاساات و
 . بود خواهد آزادگی ای، اخالقی

 خواهاد ایا  باه ها اندیشه و عقاید و ها فهم ساحت در آزادگی
 در توهماات وجاود باه نسابت کاه یابناد پرور  متربیانی که بود

 سااحت در گونااگون توهمات ای  و باشند حساس کامالا  خوی 
 شخصایت از تویی در تو های الیه در تواند می که اندیشه، و عقیده
 روی ای  از و بدانند خوی  آزادگی مخ  را باشد داشته قرار انسان

 یاا و باداهت رغام باه انتقادی، نگاهی با تا باشند صدد در همواره
 گری پرسا  و کنادوکاو مورد را آنها توهماتی، چنی  بودگی پنهان
 بااه ظناای  و انتقااادی نگاااه داشاات  روی ایاا  از. دهنااد قاارار دالام

 خصای  و ها ویژگی تری  مهم از یکی خوی  باورهای و اعتقادات
 ویژگای ایا  دیگار عبارت به. است مندانه فضیلت تربیت و تعلیم
 و دارد قارار بااور و اندیشاه سااحت در تعصاب با تقاب  در کامالا 
 و تعلایم نظاام یاک هرچاه. داناد می خود خصم را تعصبی چنی 

 پیشاینی ایادلولوژی یاک بار و باشاد تر متعصاب و تر بسته تربیتی
 و پارور  نظاامی چنای  داما  در که متربیانی نماید، تکیه بیشتر

 باورهاای و عقایاد باه ظنای  و انتقادی نگاه کمتر یابند، می تربیت
 چنای  خاود در ایا  از فراتار حتای اساسااا  و داشت خواهند خود

 خاوی  اعتقاادات و باورها در مداوم کاو  و کندوکاو به را نیازی
 از را باورهاا و عقایاد ای  تمامی حقیقت در و نمایند نمی احساس

 .نمایند می فر  بدیهی درستی لحا 
 متربیاان در ای آزادگای چنی  نیز آرزوها و عواط، ساحت در

 ها اندیشاه و باورها به که انتقادی نگاه همی . یافت خواهد پرور 
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 باه نیاز آرزوهاا و خواست و عواط، ساحت مورد در دارد، وجود
 چنای  در کاه ای متربای دیگار عبارت به. بود خواهد منوال همی 

 ی ههما کاه است واق، امر ای  به یابد می پرور  اخالقی نظامی
 ی هدهناد شاک  کاه آنهاا چه او، آرزوهای و ها خواست و عواط،

 در تنهاا و نیساتند چنای  ایا  کاه آنها چه و هستند او قول و عم 
 مانناد، می بااقی صار  آرزوهاای و ها خواسات و عواط، سطح
 اخاال  و گرفات خواهناد قارار اخالقی امر شمول و عنوان تحت

 نخواهاد صاامت و ساکت نیز ساحات ای  مورد در محور فضیلت
 مند فضایلت و اخالقای شخصیتی که برند می پی روی ای  از. بود

 ایا  بار و باشاد داشاته آرزویای و خواست و عاطفه هر تواند نمی
 و غیراخالقاای آرزوهااا و ها خواساات و عواطاا، از بعضاای منااوال

 از ای متربای چنی  روی ای  از. اند اخالقی شخصیت با نامتناسب
 موظا، انضامامی و درونای صاورت باه را خاود اخالقای لحا 

 و آرزوهااا و ها خواساات بااه انتقااادی همااواره نگاااهی تااا دانااد می
 .باشد داشته خوی  گوناگون عواط،

 زماره در کاه صافاتی باه گرایانه فضیلت اخالقی تربیت. 3−1
 و شاود می قالا  شایانی اهمیت نیز گنجند نمی متعار  اخالقیات

 اخاال  ی هشاد تثبیات و متعار  مسال  از فراتر اهمیت ای  حتی
 همادلی، عشاق، همچاون مفاهیمی مثال طور به. رود می متعار 

 حکمات شخصیتی، یکپارچگی اخالقی، یکپارچگی غمخواری،
 در دساات، ایاا  از دیگاار مفاااهیمی و جویی حقیقاات و عملاای

 قاویم جایی چندان محور، عم  متعار    اخالقی تربیتی های نظام
 در شاود می پرداختاه آنهاا باه گااهی هم اگر و ندارند مستحکم و

 جاای بار گفتاار و کاردار روی کاه اسات مشخصای تأثیر راستای
 و فهام بارای جادی ای برناماه کاه اماوری عنوان به نه و گذارند می

 اخالقای   تربیات بنابرای . باشد داشته وجود آنها تقویت و پرور 
 چنادان توانناد می که است هایی ویژگی جستجوی در مند فضیلت

 باه و نباشند کردار و گفتار مشخص ی هعرص به نمودن ترجمه قاب 
 ایا  پارور  البتاه و. گیرناد قارار ها سااحت ایا  از فراتر مراتب
 خواهند هایی بنیان و ها رو  مندانه، فضیلت خصایص و ها ویژگی
 غیرقابا  و آشاکار تفاوت محور عم  اخالقی تربیت با که داشت

 .دارند انکاری
 از. اسات جمعای و مشاارکتی گرایانه فضایلت اخالقی تربیت

 فضایلت، اخاال  های دغدغاه و ابعااد تاری  مهم از یکی که آنجا

 از یکای اسات، هاا"غیریات" و هاا" دیگاری" باا مواجهاه ی هنحو
 اخالقای ساوی باه آن هاای گیری جهت تری  کانونی و تری  اصلی
 محور فضیلت تربیت در حقیقت در. بود خواهد مواجهه ای  شدن

 و گیری شاک  اسات، اخاال  باه رویکاردی چنای  بار مبتنای که
 اندرکاران دسات و معلماان خاود   نیاز و متربیان اخالقی صیرورت
 . یابد می ورز دیگری، با مواجهه ی هنحو با آموزشی

 کناه در مندانه فضایلت اخالقای تربیت که گونه همان بنابرای 
 تماامی در متربیاان فضیلت بر مبتنی تربیت سوی به روی خوی 
 از ای گساتره بار را منشای و درونی تحول ای  دارد، تربیتی سطوح

 اخالقاای تربیاات. نمایااد می فهاام جمعاای ای مواجهااه و حضااور
 متربیااان، معلمااان، ی هچندگاناا ارتبااا  محصااول مندانه فضاایلت

 جریاان در مساتمر های ارتبا  ها، خانواده تربیتی، اندرکاران دست
 پرورشای و آموزشی ی هویژ محیط و ها کالس هم و ساالن هم گروه
 بساتری در را اخالقی تربیت چنی  یافت  شک  مجموع در و است

 .شناسد می ساحتی چند و چندمحوری موقعیت یک از
 با بود درون و ذاتی ارتباطی فضیلتمندانه اخالقی تربیت. 1−3

 و تزییناای ارتباااطی صارفاا  نااه دارد شناساانه زیبایی ساااحت و هنار
 ای  از و جهان متفاوت کردن نظاره برای است تالشی هنر. َعَرضی

 هسات نیاز دلی  همی  به. خویشت  مجدد نشست  نظاره به طریق
 فهام توانند می و شوند می تلقی معنابخ  کانونی هنرها همواره که

 آثاار مخاطاب بارای چاه و هنرمند برای چه را متفاوتی و منسجم
 اخاال  کاه اسات هادفی همای  درسات ایا . بزنناد رقم هنری

 و معناادار و منساجم فهمای. بیناد می خوی  ی هعهد بر فضیلت
 بادیهی متوهماناه و نادرسات به که اموری از را انسان که یکپارچه
 را فضاایلی بار مبتنی اخالقی حیات و بخشد رهایی است انگاشته

 .زند رقم او برای
 اخاال  چاارچوب در و امتاداد در هنری فعالیت منظر ای  از

 و وثیاق و کاافی شاناخت بدون گرفت؛ خواهد قرار محور فضیلت
 تاوان نمی زییم، مای آن در کاه جهانی و خوی  خویشت  از جام 
 فضایلت بار مبتنای ماداری اخال  گاذاردن پایه برای موثقی بنیان

 اماار و هناار پااای مساالماا  وثیااق و معنااادار شااناخت ایاا  و یافاات
 در هناری آثاار و هنر زیرا کشید؛ خواهد میان به را شناسانه زیبایی

 قارار جهاان و خاوی  از متفاوتی شناخت و معناداری چنی  او 
 طریاق در را خاود کاه تربیتای و تعلایم نظام هیچ نتیجه در. دارند
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 اهمیات از تواناد نمی داند، می اخالقی محوری فضیلت به رسیدن
 و غفلت هنری آثار و هنرها جایگزینی غیرقاب  نیز و انکار غیرقاب 

 .نماید تغاف  یا
 و مندانه  فضایلت اخالقی تربیت میان پویایی ارتباطی. 1−14
 نگااه اخالقای تربیات باه که منظر ای  از. دارد وجود دینی تربیت

 معناای باه اخالقای تربیت ذی  نیز را دینی تربیت توان می نماییم،
 دینای، تربیات از تعریا، ناوع ای  مسلماا  البته. داد قرار کلمه عام

 و پوشااانی هم در را آن کااه اساات دیناای تربیاات از ویااژه تعریفاای
 و هاد  معناا ایا  باه. دهد می قرار اخالقی تربیت با راستایی هم

 شخصیتی یکپارچگی و کمال به رسیدن نیز دینی تربیت از مقصود
 نیاز دینی تربیت های دقیقه تری  مهم از یکی نحو همی  به و است

 دینای تربیات که گونه همان هاست، غیریت و ها دیگری با مواجهه
 کاه است مرکبی های جهالت و توهمات نمودن نابود صدد در هم
 دارد باازمی جهاان ملماوس و دقیق و جانبه همه شناخت از را فرد

 (.82−80ص، 1831 ملکیان، مقدمه مرداک،)
 اخالقای تربیات هم و دینی تربیت هم معنا ای  به حقیقت در

 باه فرد از درست و عمیق و دقیق فهمی تا درصددند مندانه فضیلت
 معناای به دینی، و اخالقی زیستی و حیات بتواند او تا دهند دست
 باه شادن قالا  روی ایا  از. نماید تجربه را کلمه، اصی  و واقعی

 اماری مندانه فضایلت تربیات و دینای تربیات میان عمیق شکافی
 ایا  به و بود نخواهد پذیرفت  قاب  و موجه عنوان هیچ به که است
 نیاز دینی تربیت از نظامی در متربیان شخصیت پرور  حتی معنا

 نیازمناد مند فضایلت اخالقای تربیتی های رو  و اندازها چشم به
 صورت به که نکاتی از بسیاری توان می دلی  همی  به. بود خواهد

 شود می عنوان مندانه فضیلت اخالقی تربیت با ارتبا  در مشخص
 را دیا  از بنیادی  تعریفی و کارگرفت به نیز دینی تربیت مورد در را

 باا خاوی  حیاتی و اصی  های دغدغه و ها بنیان در که گفت سراغ
 دیگار عباارت باه. دارد تماام و تام اشتراکی مندانه فضیلت اخال 
 جستجوی و صدد در آن ی همندان فضیلت معنای به اخالقی تربیت
 را آن خاوی  کناه و بنیااد در دینای تربیات که است چیزی همان

 هااای  خودبینی از کااه اساات شخصاایتی پروراناادن آن و طلبااد می

 ابعااد و سااحات تماامی مسایر ایا  در و باشاد شده رها اخالقی
 یکپارچاه انانیات ایا  از آزادی و رهاایی بارای را خوی  وجودی

. باشاد پروراناده بنیاادینی هاد  چنای  برای را آنها و باشد نموده
 حادی  در را راساتایی هم و پوشانی هم چنی  بتوان خوبی به شاید

 ".االخالق مکارم التمم بعثت انی" که دید رسول حضرت مشهور
 
 یریگ جهینت و یبند جمع

 باه متفااوت نگار  ناوعی اساس در فضیلتمندانه اخالقی تربیت
 های بنیان از بسیاری زیرا زد، خواهد رقم را اخالقی تربیت ساحت
 رویکاردی پایاه بر ما فعلی تربیت و تعلیم نظام در اخالقی تربیت

 اجااازه کااه اساات شااده اسااتوار بیروناای و ماادار قاعده و اثباااتی
 ساالب متربیااان از را اخالقاای های شاااکله دروناای گیری شااک 

 اخالقی تربیت از هد  مند، فضیلت اخالقی تربیت در. نماید می
 متربیاان زنادگی مختلا، ابعااد در اخالقای کماال نماودن دنبال

 یاا و آنها سوی از تکالی، انجام به صر  پرداخت  نه و بود خواهد
 . اخالقی مشخص اهدا  و پیامدها به رسیدن
 را رهیااافتی چناای  کااه تربیتاای و تعلاایم نظااام روی ایاا  از
 یاافت  تحقاق را خاود اصلی و عمده مشغولی دل نباید گزیند برمی

 کاه بداند تکالیفی و وظای، به بخشیدن تجسم یا و خاص نتایجی
 و وظاای، عنوان باه متربیاان، و آماوزان دان  بار اجتمااع سوی از

 کاه است ای  عمده هد  بلکه شوند، می تحمی  اخالقی تکالی،
 اخالقای اعماال بارای نپیامادهایی دیگار ساوی از و وظاای، اگر

 گرفتااه نظار در ای تربیتای نظاام چنای  درون در اخالقای عاامالن
 فضایلت عاامالن منشای و شخصایتی ی هزمینا از برآمده شود می

 پای  از و صوری های دستورالعم  همچون اینکه نه و باشد محور
 به. گردد تحمی  آموزان دان  روحی و ذهنی فضای بر یافته ترتیب
 آنهاا باود؛ خواهد صاد  نیز معلمان مورد در نکته ای  نحو همی 

 از بایاد آموزان دان  با رویی روبه های شیوه و کالس ی هادار در نیز
 . باشند برخوردار ای آزادی چنی 
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