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میشود ایه یردهها با تأکیگ بر سنت د ککاب ،شیوههای غلط تربیکدی خدود را
میان رترهای یونایون ،از جمله جواندان تدردیج میدهندگ حدای ،باتوجهبده
اهمیت تربیت اخ ری ،ایه پرسش محرد میشدود کده در ردیددرد نقدلیرایی
معیارهای تربیت اخ ری چگونه دنبای شگهانگ د ویا تربیت اخ ری نقلیرایانده
به ایه معیارها توجه کرده است یا خیر ایه مقاله با رد

تحلیلیاسدککاجی در

پی پاسخ به ایه پرسشهاست در ادامه داللتهای تربیکی ردیدرد نقلیرایی د
تأثیرات منفی ایه نوع تربیت اخ ری نقگ د بررسی میشود
واژگان کلیدی
تربیت اخ ری نقل یرایی ،سلفیان ،دهابیان ،نقگ ،ظاهریرایی
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طرح مسئله
محالعه تاریخ تربیکی اس م به یرایشهای یوندایونی ،از جملده عقدلیرایی،
با
م
نقلیرایی ،ردیدرد عرفانی د ک می برمیخوریو ایه ردیدردهدا بدا نگاههدای
مکفادت د از منابع معرفت شناسی خاص به موضوعات تربیکی توجده کردهاندگ
ایه مدکبها در نظر ادی ،تقابل تضادیونهای دارنگ ونچه ایده یرایشهدا را در
مقاطعی از تاریخ در برابر هو ررار داده است ،تعارض در مفاهیو اساسی نیست؛
بلده نوع تمسک هریک به نقل د سدنت اسدت (افکوداری )10 :1388 ،ایده
نحوه نگر
اخک ف در انواع فهو د با نظر به یذشکه،
م

ونان از تفسیر مکون دیندی

را وشدار میسازد (دینانی )262 :1385 ،همانطورکه یفکه شگ ،یددی از ایده
ردیدردها نقلیرایی است نقلیرایی بهمعنای تمسک به مکه ککداب د ردایدات
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است که برای هگایت د سعادت در حیدات دنیدایی د وخرتدی بتدر محلدوب د
عرصه فهو دینی نیست
راهگتاست؛ اما بهمعنای نفی عق نیت از
م

نقلیرایی در هر ددره نمودها د جلوههای یونایونی داشکه د ایه دیگیاه در
ددره های موکلف ،در علوم یونایونی چون فقه د ک م د حدگیم ظهدور کدرده
است (تبیانی د پهلوانینژاد )214 :1391 ،با دجودایه ،تأثیر ایده یدرایش در
پویایی د ردنب تمگن اس می اندارشگنی نیسدت ایده ردیددرد بدا اسدکفاده از
مؤلفههای مهمی ،چون ررون د سنت ،بهنوعی بدر تتددیل سداخکارهای ثابدت
تربیکی د شدل ییری فرهنگ د تربیت اس می تأثیریذار بوده د تاکنون هدو بده
روت خود باری مانگه است اسکاددینانی نیز به ایه ندکه اشاره کردهانگ« :ددر از
معکبر ،چیزی است که همواره به فدر د انگیته الهام بوتیگه د پایگاه پرداز عقل
بهشمار ومگه است (دینانی)2/58 :1385 ،
امردزه ،جریدان نقدلیرایی در جهدان اسد م جریدانی عدام د مودالف بدا
بهکارییری عقل بتری در تمام زمینههای فدری د عملی است در طوی تاریخ
اسدد م ،برداشددتهای نادرسددت د افراطددی از نقددلیرایی ،ون را بهسددوی
سححینگری ،سادهانگاری د برداشتهای فردی برده است در زمان کنونی ،در
دنیای اس م خوانشهای ختک د ختنی از ایه ردیدرد در رالدب یردههدای
فرره دیگر در حای یسکر
سلفی ،دهابی د دهها م

است بنابرایه ،بهدلیل اهمیت

تربیت اخ ری در دنیای معاصر د دجود نگر هدای یوندایون نقدلیرایی ،در
ایه مقاله تربیت اخ ری از منظر ایه ردیدرد بررسی میشود هگف ایده مقالده
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دارعیت نیست ،ایر ادعا شود که نصوص صدحیح اسد می بدهعنوان یدک مدکه

دسکیابی به پاسخ ایه پرسشهاست:
مؤلفههای اساسی تربیت اخ ری کگامانگ
در یرایش نقلیرایی تا چه انگازه به ایه معیارها توجه میشود
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شیوه نقلیرایی میتوانگ جوابیوی نیازهای خاص مواطبدان
ویا اککفا به
م
در ایه زمان باشگ
حیحده تربیدت
بهلحا تربیکی چه نقگها د انکقادهدایی بدر نقلیرایدان در
م
اخ ری دارد است
معیارهای تربیت اخالقی
حیحده
تربیت اخ ری یدی از دهها ساحت تربیکدی اسدت د زیرمجموعدهای از
م
دسیع تربیت بهمعنی عام است اهمیت تربیت اخ ری ،بهدلیل نقش ددسدویهای
است که در رشگ د تدامدل فدردی د اجکمداعی دارد؛ چراکده رفکدار انسدانها
ع دهبر تأثیر در رشگ د تدامل فردی بهطور مسکقیو بر دیگران د جامعه نیز اثر
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مییذار درهو تنیگیی تربیت دینی د اخ ری د سایر حیحههای تربیکدی بسدیار
منزله ه
خود مفهوم تربیت بدهکار
زیاد است د در بعضی از مکون ،تربیت اخ ری به م
برده شگه است ابهمسدویه درایهباره چنیه مییویگ:
انسان در پرتو تربیت اخ ری از رذایدل د صدفات ندوهیدگه میرهدگ د بده
فضایل د خصلتهای سکوده وراسکه می شود فضایل با تدرار اعمای شایسدکه د
بهتگریج در نفس رسوخ یافکه د بهشدل افعای نیدو از فرد سر میزنگ (بهتدکی،
)42 :1389
بدرای دسددکیابی بده معیارهددای محدرد در تربیددت اخ ردی الزم اسددت بدده
تعریف هایی از ایه مفهوم اشاره شود بارری مراد از تربیدت اخ ردی را ایجداد
عرصه شدناخکی د عداطفی د
دامنه ون سه
م
نوعی دیریونی در انسان میدانگ که م
رفکدداری را دربرمیییددرد (بددارری )15 :1377 ،همچنددیه ،از منظددر دینددی

اخ ریبودن بهمعنی عمل کردن براساس رواعگ دحیانی یدا تددالیفی اسدت کده
اساس ون ها حدو خگادنگ اسدت (پکرسدون د دیگدران )406 :1390 ،تربیدت
اخ ری بهمعنی وموز

اصوی د ارز های اخ ری د پدردر

یرایشهدا د

فضیلتهای اخ ری هو تعریف شگه اسدت (دادددی )11 :1389 ،کاندت نیدز
معکقگ است ،تربیت اخ ری تربیکی اسدت کده بده ودمدی یداد میدهدگ ،چگونده
بهعنوان وفریگهای وزاد زنگیی کنگ در ایه تعریفها به دیژییهدای متدکرکی،
به فضایل اشاره شگه است در اخ ق هنجاری بحم بر سر ایده اسدت کده مدا
برای تتویص کارهای موجه اخ ری از کارهدای ناموجده بایدگ چده مد و د
ضابحهای کلدی داشدکه باشدیو (مصدباد )17 :1386 ،بده همدیه دلیدل ،بدرای
متوصشگن معیارهای تربیت اخ ری به چنگ مدکدب متدهور کده در اخد ق
هنجاری ظهور کردهانگ ،اشاره میشود:
اخالق وظیفهگرا

1

ایه مدکب معکقگ است که اصوی جهانشمولی دجود دارد که میتوانیو ونهدا را
در رسیگن به احدام اخ ری موجه بهکار بریو (دبداز )132 :1388 ،بندابر رمی
اراده تعییهشگه نتأت میییرد دی سه رانون محرد
کانت امر محلب اخ ری از م
میکنگ که بهعنوان اصل اخ ری ،منتأ درو احدام اخ ریاندگ :ردانون ادی یدا
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حیحه انکواب د عمل به فعل اخ ری د یرایش
همچون توجه به نقش انسان در
م

رانون عام ،رانونی است که بیان میکنگ رفکار بایگ بهیونهای باشگ که بکوان ون را
1.Deontologistic Ethics.
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بهصورت رانونی فراییر در همهجا اجرا کرد؛ رانون ددم با تأکیگ بر احکدرام بده
اشواص د حفظ کرامت ونها به رفکار با انسانها بهعنوان هگف توجه میکندگ،
نه بهعنوان دسیلهای برای رسیگن به سایر هگفها؛ رانون سوم که هگفش ایجاد
جامعه اخ ری اسدت ،بدر نقدش اجکمداع در رانونگدذاریهای اخ ردی تأکیدگ
م
اراده
میکنگ(مجکهگی 110 :1390 ،تا  )114در ایه ردیدرد اخ ری بر نیدت د م
دظیفه عق نی افراد تأکیگ میشود
افراد د نیز رعایت کرامت انسان د
م
اخالق فضیلتگرا

1

رال ن به اخ ق فضیلتیرا ع دهبر اصوی اخ ری یا نکیجههای مکرتدب بدر ون
به نقش کنتگر اخ ق نیز تدیه میکنندگ همچندیه ،وندان دلیدل اخ ردی را در
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فردی جستدجو میکننگ کده فضدایل اخ ردی دارد بدهطورکلی ایده مدکدب

اخ ق لیبرای مگرن ایه است که دیگرخواهانه نیست؛ بهعبارتی درکی فاعدل در
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1.Virtue Ethics.
2.Altruistic.
3.E. Levinas.

اخ ری فاعلمحور است (دباز )194 :1388 ،بنابرایه ،بایگ فرد را فضدیلتمنگ
تربیت کنیو ،نه فردی که فقط با اصوی اخ ری وشنا باشگ
اخالق دگرآیینی

2

دسیله لویناس محرد شگ اد معکقگ است که اخد ق مدگرن فاعدل
ایه اخ ق به
م
بنیاد است د تنها فاعل د ضردرتهای هنجاری ون مدگنظر

اسدت د در ایده

ساخت ،پای افراد دیگر بهمیان میویدگ از نظدر لوینداس 3یددی از متدد ت

حدوزه اخد ق ،دیگددری را مفدردض نگیدرد ،شددرط امددان زیسدت اخ رددی
م
محقددب نمیشددود (دبدداز )232 :1388 ،درایهمیددان ،ردیدددردی کدده در
انگیته اس می محدرد شدگه اسدت د در تربیدت اخ ردی معیارهدایی محدرد
م
میکنگ ،ردیدرد عاملیت انسانی اسدت ،مبنیبدر ایندده عمدل ودمدی مهوتدریه
عامددل رشددگ ادسددت زنددگیی بددا انکودداب د عمددل انسددان ترسددیو میشددود
براسدداس عاملیددت انسددان سدده مبنددای عمددل محددرد میشددود :شددناخت د
یددرایش د اراده رفکددار براسدداس ایدده سدده مبنددا عمددل د انسددان عامددل
سهیانه صگق میکندگ؛ بهنحوی کده عمدل اخ ردی رفکداری هنجداری اسدت د
اراده فددردی انسددان
بددهنحوی پایددگار مبکنیبددر مبنددای شددناخکی یددرایش د م
است (همان)279 :
ایر بوواهیو به طور جامع به ایه موضدوع نگداه کندیو ،در تربیدت اخ ردی،
همچون ابعاد دیگر تربیت ،بایگ به حیحههای شناخکی د عاطفی د حرککی توجه
کنیو دراصل ،مؤلفههای تربیدت اخ ردی در بُعدگ شدناخکی شدامل ومدوز

د

شناخت وموزههای اخ ردی اسدت ،در بُعدگ عداطفی شدامل احسداس نیداز د
برانگیوکهشگن تربیتشونگه نسبت به مسدایل اخ ردی د در بُعدگ حرککدی نیدز
توانایی عمل کردن به کارهای خوب د ددری از اخ ق بگ است رایتنباخ معکقگ
است که در تربیت اخ ری د ارزشی ،توجه به مفاهیو اخ ری د تعییه د انکواب
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خواهگ بود (بارری )269 :1387 ،در تربیت اخ ری انسان عامل ،همیه مبدانی

ون ها د همچنیه ،توجه به تحوی اخ ری د تجزیه د تحلیل منحقدی نظریدههای
اخ ری الزم است (بهنقل از :سدجادی )1389 ،بدهطورکلی ایده مؤلفدهها بدر
فعایبودن انسان د منفعلنبودن اد تأکیگ میکننگ
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حای با تلفیب عناصر ردیدردهای یونایون در ایه حیحه بهنظر میرسگ کده
در تربیت اخ ری ،بایگ به مؤلفههای مهمی توجه کرد ایه مؤلفهها عبارتانگ از:
 1فاعلیت انسان ،براساس اخ ق فضیلتیرا؛  2عق نیت د اصدوی حداکو بدر
اخ ق که ریته در عقل دارد ،براساس اخ ق دظیفهیرا؛  3عاملیدت انسدان د
عمل اد ،براساس ردیدرد عاملیتیرایی؛  4توجه بده دیگدران د درنظریدرفکه
سایر افراد جامعه ،براساس اخ ق دظیفهمگار د دیرخواهی بهطور خ صه سه
مؤلفه عق نیتمحوری د انسانمحوری د دیرخواهی بهعنوان معیارهای تربیدت
م
اخ ری مگنظر ررار میییرنگ عق نیتمحوری بهمعنی الزام انسان به تدلیدف د
اصلها د رواعگ اخ ری است انسانمحوری بهمعنی توجه به اخکیار د یدرایش
انسان د دیرمحوری بهمعنی فردینبودن اخ ق د توجه به اجکماع د سایر افراد
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است حای ایه پرسش محرد میشود که به ایه مؤلفهها در اخ ق نقلیرایی تا
چه حگ توجه شگه است
نقلگرایی و تربیت اخالقی
نقلیرایان بنیانگذاران رد

انگیته تربیکی اسد م هسدکنگ ایده رد
نقلی در
م

عهگه دار شناخت چگونگی بازیتت فردع به اصوی است ایه اعکقاد کده ونچده
در ررون ومگه است اصل د جز ون ،همه فردعی هسکنگ که نایزیر بایگ بده اصدل
بریردد (اسماعیلعلی د جوادرضا )94 :1384 ،اهلنقل علوم فلسفی د برهانی
را به حریو شدنی د فیلسوفان را به نادانی مکهو ساخکنگ د مدردم را ضدگ ونهدا
شورانگنگ؛ چراکه ونها بهروی غزالی دظایف دینی ،چون عبادتها را دامینهندگ
د وداب دیه را کوچک میشمارنگ د در پی کسانی رفکهاندگ کده مدردم را از راه

خگا باز میدارنگ د به وخرت بادر نگارنگ (همان )98 :همچنیه ،ونها بده علدو
ک م هو تاخکنگ د کوشیگنگ از ارز

ون بداهنگ؛ چراکه معکقگنگ در ررون اخبدار

دالیل الزم ومگه است د نیازی به مجادلهها د دلیلهای ک می نیست ردیددرد
نقلیرایی بده دلیل تأکیدگ بدر ککداب د سدنت د برداشدتهای ظداهری ،بدگدن
تفسیرهای عق نی ،سبب ردیودردن مردم به ظواهر دیه د توجده سدححی بده
1
ه
شناسدی نقلیرایدان د
دربداره معرفت
معارف ختک د مذهبی شگ سجسکانی
م

تأکیگ ونان بر نقل د دحی چنیه مییویگ:
د کسی هو که بهدنبای فل سفه د نگر

فلسفی است ،بایگ از ادیان ددری جویگ

شریعت خوبی د درسکی را در خود نهان دارد پرسشهایی نظیر چرا د بده چده
دلیل ،در ون جایی نگارد؛ چون پاسخها از ربل محرز است شک د تردیگ در ون
مسیر ،نهتنها بیثمر است که مضر است (جابری)132 :1381 ،
بهایهترتیب ،نقل یرایان هر دسکور د شناخکی را نه با عقل ،بلده با توسل به
نقدل امدانپدذیر می دانندگ از نظدر وندان خگادندگ بده هدر فدردی کده در پددی
شریعت است ،راهی نتدان داده اسدت از جملده ابهرشدگ در نقدگ مکدلمدان د
فیلسوفان ،یفکار دینی را بنایی رالو به ذات دانسکه د ون را به سده اصدل مکددی
میدانگ 1 :همواره ،عقل یفکار دیندی را تصدگیب مدی کندگ؛  2ردرون خدود را
توضیح میدهگ؛  3تأدیل کننگیان بایگ به اسلوب زبان عربی پایبنگ د بدا یفکدار
دینی کام ً وشنا باشدنگ (همدان 230 :تدا  )239درایهمیدان ،ابهتیمیده 2رد
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کسی که دیه داری را انکواب کرده ،بایگ از حساسیت به فلسفه ددری یزینگ

 1ابوسلیمان ،رهبر مدکب بغگاد در ررن پنجو هجری است
 2در ررن شتو ( 628تا )661
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ظاهریرایی ایه جرم د ابهرشگ را در دفاع از مذهب حنبلدی بدهکار بدرد ایده
مسیر در نقلیرایان منجر به جمود د تقلیگ شگ ابهتیمیه در رد

خود بر سکیز

با فلسفه د منحب د ک م تأکیگ د به نقلیرایی سلفی توجه میکرد د تابع محدض
حگیم بود (بگاشکی )177 :1382 ،باتوجهبده محالدب بیانشدگه ،میتدوان بده
دیگیاههای کلی نقلیرایان در تربیت اخ ری از چنگ منظر توجه کرد:
 .1انسان شناختی

از نگاه ونان انسان در خود عناصر خیر د شر دارد د سعادت اد در چیرهکدردن
خیر بر شر در دجود خویش است (اسدماعیلعلی د جوادرضدا)103 :1384 ،
اشعریان د نقلیرایان در ظاهر ،جبریرایی را یاری نمیکننگ؛ زیرا افعای اجباری
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د اخکیاری را از هو جدگا میکنندگ؛ دلدی مییویندگ ،هریداه انسدان مصدممانه
می خواهگ کاری انجام دهگ ،خگادنگ در ون لحظه ،رگرت انجدام ون عمدل را در
انسان بهدجود میودرد؛ پس رگرت ،مولدوق خگادندگ اسدت د عمدل بهدسدت
انسدان انجدام میشددود بندابرایه انسددان ،فاعدل حقیقدی افعددای خدود نیسددت
(شیخاالس می )219 :1387 ،ایه نوع تفدر ،برای انسدان وزادی د ارادهای در
یزینش د انجام کارهای خیر رالل نمیشود د به جبر اعکقاد دارد
 .2معرفتشناسی

چنانکه پیش از ایه یفکه شگ ،نقلیرایان ررون د سنت را منبع ررار دادهانگ د در
برابر نصوص تسلیو محض هسکنگ ونها تلقی خاصی از عقدل دارندگ در نظدر
محگدده کار عقل ،فهدو فرمدان خگادندگ د شدناخت ردگرت الهدی اسدت
ونها
م

دسدیله
یزاره اخ ری به
(اسماعیلعلی د جوادرضا )105 :در ایه ردیدرد هیچ
م
م
عقل نفی د اثبات نمیشود (ردحانینژاد )4 :1389 ،از نظر غزالی نیز عقل فقط
در تدمیل ابهام های موجود در شرع کاربرد دارد (صادری )1392 ،عقل در نظر
نقل یرایان تنها ،ابزار فهو موضوعاتی است که ررون د شرع ون را بیان کردهانگ د
هیچ معنای یسکرده د برهانی در ون دیگه نمیشود
 .3روششناسی

است که در رد های اهلنقدل دیدگه می شدود هدرکس بده موضدوعاتی کده
نقلیرایان در ککابهای تربیکی خود بگانها پرداخکهانگ ،نظدر کندگ ،درخواهدگ
حدوزه محدگددی از موضدوعات فقهدی ومدوز
یافت که ونها به
م

کودکدان د

مقکضیات شرعی ونها پرداخکهانگ (اسدماعیلعلی د جوادرضدا)101 :1384 ،
بهطوریکدده در طددوی هتددت رددرن ،میددان ابهسددحنون د ابهرجددب ،در رد
محالعه موضوعات تربیکی تغییری ایجاد نتگ د ونهدا بده افقدی
نقلیرایان برای
م
یسکرده تر از ح ی د حرام نرسیگنگ (همان )102 :دیگیاههای کلی نقلیرایدان
سبب شگه است که وثار تربیکدی د ککدب اخ ردی وندان نیدز ،تحتتدأثیر ایده
نگر ها ررار ییرد بهعنوان نمونه در تاریخ اس م ،ککاب رابسی 1پس از ککاب
زمینه تعلیودتربیت اسدت ایده ککداب
ابهسحنون ،ددمیه ککاب شناخکهشگه در
م
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داسحه توجه خاص به نقدل د ردایدات ،از جملده دیژییهدایی
محگددنگری به
م

ویینه تمامنمای تعلیو دتربیت کودکان در ررن چهدارم هجدری اسدت (اعرافدی،
م
 1الرسالة المعضلة الحوای المکعلمیه د احدام المعلمیه د المکعلمیه
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شیوه اد در بیان موضوعات تعلیودتربیدت دیندی د اخ ردی بده
)141 :1384
م
شیوه فقهی فقیهان اهلحگیم است؛ دلی رد
م

عقلی نگارد د فقط به ردایتها د

کلمههای یذشکگان تمسک میجویگ (همان)141 :
درباره تربیت است ،چنیه
ککاب ابهسحنون 1نیز که نوسکیه ککاب مسلمانان
م
حالکی دارد ایه ککاب سراسر ،ه
نقل از یذشکگان است د محالب پراکنگهای ماننگ
وموز

ررون در برخی از احدام د

در ون ودرده شدگه اسدت (همدان)71 :

ککاب زرنوجی 2در ررن شتو ارکباساتی از یذشدکگان اسدت د دیگدران را بده
ه
پایبنگی به میراث د بررسی محالب کهه د نادیگهانگاشکه محالب نو فرامیخوانگ
برنامه وموزشی اد نیز با همیه مفهوم سازیار اسدت (کی ندی)293 :1387 ،
د
م
بحمها د بررسیهای ابهحجر هیثمی در ررن دهو هجری نیز از چارچوبهای
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وداب مذهبی فراتر نمدی ردد د تنهدا در پدی یسدکر

منقوالت مذهب د رواعگ ون است (همان )331 :مراکز وموز

دینی در جهدان

اس م هنوز هو بر ایه خحا پا میفتارنگ که معرفت د دانش فقط منحصر بده ون
چیدزی اسددت کدده از یذشدکگان صددالح برجددای ماندگه اسددت (همددان)336 :
درایهمیان ،بهدلیل تأکیگ بر نقلها خواهناخواه موضوع نگهگاری ردایات پدیش
میویگ که ایه موضوع منجر به تأکیگ فرادان به رد های سدنکی حفدظ مکدون،
خوانگن ،یو دادن د در تربیت د بدالحبع تربیدت اخ ردی د سدبب غفلدت از
رد های جگیگ د بهردز تربیکی شگه است
 1وداب المعلمیه
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ایده افددار از راه بیدان

 2تعلیو المکعلو

نقد و بررسی
زمینه عق نیتمحوری د انسانمحوری د دیرمحوری
همانیونهکه بیان شگ ،سه
م
از مؤلفههای مهو تربیت اخ ری است در اینجا ایه پرسش محرد میشدود کده
معیارهای تربیت اخ ری نقلیرایی چه کاسکیهایی دارد د چه نقگهایی بدر ون
دارد است که در ادامه به ایه محالب اشاره میشود:
بیتوجهی به فلسفۀ اخالق

اسددت بددگدن داشددکه زیربنددای فلسددفیاخ ری ،ت

هددای انجامشددگه

در بیان ردایتها د تدرار د تأکیگ بر ونها بهمنظور تربیدت اخ ردی بیحاصدل
است زیرا اساسیتریه د محوری تریه موضدوعات الزم بدرای دردد بده علدو
فلسفه اخ ق بحم میشدود (مصدباد،
اخ ق د تبییه نظام اخ ری درست ،در
م
فلسفه اخد ق از رلمدرد
درباره اخ ق د
 )19 :1386در جهان اس م ،پژدهش
م
م
انگیدزه مکدلمدان در طدرد ایده بحدم
علو اخد ق خدار اسدت؛ بندابرایه،
م
نیز فقط تبییه ادصاف د افعای خگادنگ د دسکیابی به نظریدهای اسدکوار در بداب
الهیات بوده است ،نه کتف د تأسدیس مبندایی بدرای علدو اخد ق ونهدا بده
پیامگهای مهو اخ ق د رفکار ودمیان که ریته در ادصاف د افعای الهی داشدت،
نمیپرداخکنگ (فنایی )22 :1384 ،بهنظر میرسگ که در نقلیرایی بر عملکردن،
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بی تددوجهی بدده فلسددفه ،در تربیددت اخ رددی نقلیرایددان تددأثیر منفددی یذاشددکه

دکوانه نظددری بسددیار تأکیددگ شددگه اسددت د ایدده ردیدددرد،
بددگدن داشددکه پتد م
فلسدفه اخد ق د بدالحبع نپددرداخکه بده پرسددشهای
ناشدی از بیتدوجهی بدده
م
بنیادیه اخ ق است
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تأکید بر انگیزههای بیرونی

در اخ ق نقلیرایی بهمنظور جذب افراد به رفکار اخ ردی بدر عوامدل بیردندی
بسیار تأکیگ میشود در ایه اخ ق بر کلمههای ثوابداشکه ،پادا
انجام مسکحبات برای دریافت پادا

انجام کار،

بیتکر یا پرهیز از مدردهات برای رهایی

از مجازات د تتویب افراد به انجام رفکارهای اخ ری ،بسیار تأکیگ میشود ایه
ردیدرد ،ناشی از کوتوجهی د نادیگهانگاشکه نقش فاعلیت انسان اسدت؛ زیدرا
نکیجه تصمیو شوص برای عملکردن به طریب اخ ری باشدگ ،حقیقکد ًا
ایر فعل
م
اخ ری است (ردبیژو )215 :1381 ،هر تعلیو اخ ری کده فقدط از انگیزههدا
سوه مییویگ ،ممده است یمراهکننگه باشگ (همان ) 308 :ایر فعلدی محدابب
با رواعگ اخ ری باشگ؛ اما به دالیلی چون تورع بهدستودردن پادا
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یدا ددری

از جزای درنظریرفکهشگه انجام شود ،ون فعل بهروی کانت فعل اخ ری نیسدت
ایهیونه عبارتها افراد را بهسمت اخ ق پیامگیرا میکتانگ همچنیه ،ایهیونه
ردیاردیی با افعای اخ ری ،افراد را بهسوی خودمحوری میکتانگ؛ بهنحویکده
هگف از انجام فعل اخ ری بهدستودردن سود د برطرفساخکه رندج شوصدی
است بنابرایه ،فعل اخ ری بایگ بکوانگ نقدش اصدلی را بده انکوداب د تصدمیو
شوص بگهگ دردارع ،ایه رفکارهای اخ ری ،بگدن چارچوب محدو د اساسدی
است د نمیتوان بر ونها تدیه کرد
محدودکردن نقش عقل

یفکه شگ که عقلانگیتی به نظر اهلنقل چیزی است که موجب معرفت خدگا در
ادامر د نواهی میشود ونها نه برای رد های عقلی اعکباری راللانگ ،نه برای

کسانی که به ایه اسکگالیها ردی میودرنگ چنانکه بیان شدگ ،صداحبان وثدار
ه
ردوه نظدری د عقلدی
اخ ری نقلیرا ،بیتکر اهل ردایتانگ تا درایت د اعمدای م
فلسدفه اخد ق دانسدت
پویانبودن وثار اهلنقل را میتوان بهدلیل بیتوجهی به
م
همچندیه ،نقلیرایددان بدا کددو تدوجهی بدده راهدای عقددل درزی نظیدر ،تفدددر،
فلسفهدرزی سبب یردیگنگ رد های تربیت اخ ری ازتعمب ددر شود د عقدل
را تنها بهعنوان خگمکگزاری س اده برای فهو دسدکورات دیندی محدگدد کدرده د
کوچک شمردنگ

بریسون اخ ری را که از دردن فرد میجوشگ د ت شی برای رسیگن به ورمدانی
دردنی است ،اخ ق باز د پویا می داندگ ایده اخد ق سدوای عدادت د رسدوم
اخ ری است اد ایه اخد ق را شدور د طلدب مینامدگ (مدککویری:1375 ،
 )353فهو د تربیت اخ ری حدو میکنگ که ما به تصمیوهای خود ویاه باشدیو
فلسفه اخ ق سدبب
د براساس انگیزههای صحیح د عق نی به ونها عمل کنیو
م
تقویت منبع خودکنکری دردنی د دجگانهای انسانی میشدود در ایده حالدت،
افعای اخ ری از زیربنای محدمی برخدوردار میشدونگ د انسدان دیگدر نقدش
انفعالی نگارد؛ بلده فعاالنه درییر چرایی د چگونگی افعای اخ ردی اسدت امدا
تربیت اخ ری نقلیرایی نمی توانگ زمینه را برای ایه درییدری در افدراد ایجداد
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کمرنگبودن فاعلیت انسانی

زمینه عمدل فعدل اخ ردی
کنگ؛ چراکه تنها ازطریب نقلها در صگد فراهوکردن
م
است در ایه شیوه نقش انسان به شنونگهای منفعل د ساکت محگدد میشود کده
بایگ براساس شنیگهها د ردایتها عمل کنگ
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ظاهرگرایی

بهطورکلی می توان یفت که همواره ،سیر تفدر تعقلیرایی تحتتأثیر دد مبندای
عمگه د بنیادیه ایتان بوده است :یدی تقگم نقل بر عقل د دیگری ظداهریرایی
(تبیانی د پهلوانینژاد )214 :1391 ،که از پیامگهای ظاهریرایی ،سدلیقهیرایی
نکیجده ایده رتدرینگری
در تفسیر مکون دینی ،یعندی تفسدیر بده رمی اسدت
م
ددرشگن از حقیقت د اصل د باطه تعالیو دینی اسدت در تربیدت اخ ردی نیدز
اککفاکردن به حفظ ظاهر ،معیار ردرار میییدرد د افدراد همدواره ،بده عمدل بده
ظددواهر فراخوانددگه میشددونگ ایدده ردیدددرد ،جمددودنگری د تعصددبهای
بیپایه نسبت به ظاهر اَعمای را به دنبای خواهگ داشت ظداهریرایی در تربیدت
اخ ری ،تربیتشونگیان را به سوی ریاکاری د تمسک بده ظداهر مدکه در هدر
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مورعیکی میکتانگ
ضعف در روش تربیتی

از دیرباز ،رد

اخ ق نقلیرا در حگ رد

سنکی ومدوز دپردر

د تربیدت

اخ ری باری مانگه است از برکردن ،سونرانی ،یو دادن د خوانگن ،از جملده
رد های سنکی حفظ مکون ردایی هسکنگ حامیان رد های سدنکی نگهدگاری
مکون معکقگنگ که حفظ مکون مقگس ،هو مکههای راهنما را در اخکیار فراییدران
مینهگ د هو شوصیت ونها را میسازد (سجادی )1379 ،ایه رد ها فقط بر
بُعگ شناخکی د دانتی افراد تأکیگ میدرزنگ د سدایر ابعداد تربیکدی ،مانندگ بُعدگ
همه نیازهدای یادییرندگیان را
عاطفی را نادیگه میییرنگ د بنابرایه ،نمیتواننگ م
ره فراییران مکناسب نیسدکنگ ایده رد هدا
پوشش دهنگ د ایه رد ها با ع م

روه تفددر عق ندی
توانایی ایجاد د افزایش عقلدرزی د اسکگالییابی د تقویت م
در افراد را نگارنگ د نمیتواننگ مفاهیو اخ ری را در فراییران دردنیسازی کنندگ
د ونها را به فهو عمیب برساننگ از ونجا که در ردیدرد نقلیرایی بر منبع نقل د
جنبه تقدگس مکدون دیندی
رادیان احادیم تأکیگ میشود د از طرفی با توجه به م
ممده است جهت فراییران افعای اخ ری ایه ذهنیت پیش ویگ که حب پرسدش
د شککردن را نبایگ داشکه باشنگ د بایگ بگدن چوندچرا افعای اخ ری یفکهشگه
را بپذیرنگ ایه نوع نگاه به افعای اخ ری ،انسان را از انگیتهدرزی د احسداس
اخ ری فقط به عنوان افعالی که بایگ انجام شونگ یا نتونگ ،نگاه کندگ همچندیه،
ایه افعای بهشدل ویاهانه انجام نمیشونگ بنابرایه ،با تربیت اخ ری ،سححی د
ساده برخورد میشود
درخودبودگی

اهلنقل بهدلیل تأکیگ بر سعادت اخردی د توصیههای مددرر مبنیبدر سدعادت
فردی ،اخ ریانی برجسکه شگنگ؛ اما درعیهحای ایه ردیدرد ،توانایی انجام کار
مثبت را در نظام زنگیی دحوادث ون از ونهدا یرفدت ایده ردیددرد اخ ردی
نقلیرایان ،خود را با پرداخکه ونها به جنبههای ردحانی زنگیی د غفلکتان از
جامعده انسدانی د هرچده سدود زیربندایی دارد ،نتدان داد
صنعت د مهارت د
م
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مسئولیت در ربای ونچه انجام میدهگ ،بازمیدارد د باعم میشود فرد به افعدای

(اسماعیلعلی د جوادرضا )101 :1384 ،غزالی نیدز یگانده هدگف اخد ق را
شیوه فهو جزلینگدر د
رسیگن به سعادت اخردی میدانگ (صادری )1392 ،ایه
م
نافراییر نقلیرایی که تنها به یک جنبه از سعادت فردی مینگرد ،سبب شگ کده
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ونها به نیازهای ردز جامعه د حوادث پیشومگه بیاعکندا شدونگ بندابرایه ،در
درباره ارتباط فرد بدا جامعده د
تربیت اخ ری ،توصیهها د راهدارهای کمکری
م
حضور در اجکماع داده شگ
ایستایی

اخ ق نقلیرایی بهدلیل بسنگهکردن به میدراث یذشدکگان د نقدل ردایتهدا از
اص د د نوودری د نوزایی بیزار است امردزه ،حرکت دردنی فرهنگ عدرب د
یرایش های تربیکی بیش از ونده دارای حرکت اعکمدادی د جهتدی باشدگ ،بدا
حرکت نقلی ایسکایی عجدیه شدگه اسدت (جدابری )246 :1381 ،در تربیدت
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اخ ری نقلیرای نیز بهدلیل ایجاد فضا ی محگدد د تأکیدگ بدر تقلیدگ د پیدردی
هصرف از یذشکگان ،فضایی خالی از حرکت بهچتو میخورد که در حگ کاربرد
ساده دسکورات اخ ری باری مانگه د از ایه چارچوب فراتر نرفکه است
م

نتیجه
یفکه شگ که مترب اخ ری نقلیرا که بر ویات د ردایات اخ ری مکدی اسدت،
همت خود را بر یردودری د نقل ظاهر ویات ررون کریو د ردایات اخ ری ررار
عرضه نوعی شناخت کلی د تأکیگ بر منبع
میدهگ به ردیدرد نقلیرایی بهدلیل
م
حقیقی معرفت د داشکه ساخکار ثابت اصوی اخ ری ،در طدوی تداریخ تربیکدی
یوشه کوچدی از پازی
اس م توجه شگه است نگاه ایه ردیدرد به اخ ق ،فقط
م
تربیت اخ ری را می توانگ کامل کنگ ایه ردیدرد چارچوب سدادهای دارد د از
فلسفه اخ ق بدهلحا معرفتشناسدی د دجودشناسدی
بهطورکلی پرداخکه به
م
حقایب اخ ری خالی است د بهدنبای حل تعارضهدا د جمعبندگی یزارههدای
اخ ری هدو نیسدت در مجمدوع ،تربیدت اخ ردی نقدلیرایی بدا کاسدکیها د
فلسفه اخد ق ،تأکیدگ بدر انگیزههدای
نارساییهایی ردبهردست :بیتوجهی به
م
بیردنی محگددکردن نقش عقل ،کمرنگبودن فاعلیت انسان ،ظاهریرایی ،ضعف
در رد

تربیکی ،درخودبودیی د ایسکایی

سدابقه دادههدای ناشدی از
در دنیای کنونی که جهدان اسد م بدا امدوا بی
م
جهانیسازی ردبهردست د نیز در مورعیت کنونی کده یرایشهدا د ررالتهدای
ختک از اس م با عنوانهای سلفی ،دهابی د

یسکرده د فراییر شدگه اسدت،

توجه به تربیت اخ ری اهمیت دارد مربیان د دستانگرکاران بایگ مرارب باشنگ
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حگ دسکهبنگی فراتر نمیردد ایه ردیدرد از اثبات د نفی یزارههای اخ ردی د

که مسیر تربیت اخ ری ،فقط به نقل ها کتیگه نتود جای تردیگ نیست کده بده
مکون مقگس بهدلیل تقگس ذاتی ونها توجه عامه میشود؛ امدا اشدکباه فداحش
مسیر تربیت اخ ری هنگامی رخ میدهگ که تنها به مکدون یذشدکگان د نقلهدا
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پتکوانه عق نی ،بگدن توجه
اککفا شود هنگامی که از تربیتشونگه بگدن داشکه
م
به نقش عاملیت د اخکیار انسدان د بدگدن توجده بده انگیتدهدرزی ،عمدل بده
دسکورات دینی خواسکه شود ،رگم در راه تربیت نقلیرایی نهادهایو امردزه ،ایه
شددیوه جواب یددوی نسددل جددوان نیسددت د ایددر تنهددا بدده ون پرداخکدده شددود،
تربیتشونگیان را مکعصب ،ظاهربیه ،رترینگر د منفعل بار میودرد امدردزه،
ودردن ردایات مدرر در ذیل یک عنوان تربیت اخ ری ،دیگدر رد

مناسدبی

نیست تربیت شونگیان بایگ ازطریب ردیدردهای یوندایونی همچدون ارتبداط،
یفتدیو ،تحلیل د تبییه ارز ها د وموز

تفدر انکقادی نسبت به موضوعات

د افعای اخ ری رضادت کننگ د عدسالعمل نتان دهنگ
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