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  سیر المیزانها از منظر تفرویکردهاي قرآن در تعلیم و تربیت ارزش
 

    rahnama@qabas.netدانشیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/ سیداحمد رهنمایی 
  28/7/1393ـ پذیرش:  19/2/1393دریافت: 

  چكيده
کنیم. در ها، برداشت تفسـیر المیـزان را بررسـی مـیرو، با مروري بر رویکرد قرآن در تعلیم و تربیت ارزشدر نوشتار پیش

شوند. کم نیستند مـواردي واسطۀ تعلیم و تربیت واقع میها هستند که متعلَق بیها، خود ارزشو تربیت ارزشقلمرو تعلیم 
حـق و «انـد. هـا داوري کردهوگو قرار داده و دربـارة خـود ارزشها را محور گفتطور مستقیم ارزشکه قرآن و روایات به

، »مکـارم االخـالق«، »کلمۀ خبیثـه«، »کلمۀ طیبه«، »ركش«، »ایمان«، »جهاد«، »صالت«، »لباس التقوي«، »باطل
بـر رونـد. ها در گفتمـان قـرآن و روایـات بـه شـمار میگذاريهایی از این سنخ ارزشنمونه» محاسن کالمنا«و » عدل«

 پردازیم کـه قـرآن،ـ استنادي، به بررسی رویکردهایی میـ تحلیلیاین گرایش، در این پژوهش و با روش توصیفی اساس
  ها در پیش گرفته است.از منظر عالمه طباطبایی، در راستاي ارزش

  ها. ها، تعلیم و تربیت ارزشگذاري ارزشها، ارزششناسی ارزشرویکرد، هستی ها:کلیدواژه
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  مقدمه
  :فرمایدمی مصباح یزديعالمه 

دان تربیـت ماننـد توان شناسایی کرد که هم در حوزة تعلیم و هـم در میـدر عصر ما کمتر استادي را می
تالشـی  ،هاي آن بزرگـوارمرحوم عالمه طباطبایی توفیق یافته باشد و تالش در تبیین راه و روش و آموزه

  .)15ص، 1390(رهنمایی،  مبارك و درخور تقدیر است
. از اسـتمتغیري وابسته به منظومۀ باورهاي مورد قبول آن مکتب  هها به مثابدر هر مکتبی، منظومۀ ارزش

بـاوران هـاي خـاص ارزشهـا و سـوگیريهمواره با گرایش ،ايها در هر فرهنگ و جامعه، ارزشسویی
کـه  انـدچنان توانمند و باکفایـت خودنمـایی کردهها در شرایطی آن. این گرایشندابوده همراهمدار ارزش
اعتالي آنهـا بـه  ها و یاخودگذشتگی در راه صیانت از ارزشفشانی و ازرا تا حد اعالي جان خود پیروان

هـا و ها، معیار پایـداري افـراد و گـروهشناسی ارزش. چنین گرایشی از نگاه رواناندمیدان مبارزه کشانده
رود. بـا توجـه بـه چنـین جوامع انسانی بـر اصـول ارزشـی مـورد پـذیرش و باورشـان بـه شـمار مـی

  د.یابها اهمیت ویژه میشهایی است که مطالعه و بررسی رویکردها در تعلیم و تربیت ارزحساسیت
کـه زیم پـرداببهتر است نخست به تبیین و تشریح مطـالبی  »هاتعلیم و تربیت ارزش«اصطالح بارة در

یافتـه اسـت. انـدکی بازتاب ها از زبان قرآن و روایات ها و یا آثار ارزشدر تعریف و بیان عوامل، ویژگی
تعلـیم و تربیـت کـه دریـابیم نـیم و هـا پیـدا کشتأمل کافی است تا درك بهتري از تعلیم و تربیـت ارز

ند؟ ایـن تمـایز از دو شـوهایی چون تربیت اخالقی و تربیت دینی متمـایز میها چگونه از گرایشارزش
مسـتقیم بـر انعکـاس و تبیـین و  طـوربه ها بیشتر و تعلیم و تربیت ارزش است: اوالً پذیرجنبه تشخیص

هایی چون تربیت اخالقـی و دینـی و رزد، در صورتی که گرایشوها تأکید میپرورش و گسترش ارزش
هـا بـه دایـرة تعلـیم و تربیـت ارزش ثانیـاً ؛داننظایر آن بیشتر ناظر به آموزش و تربیت متعلمان و متربیان

ها در حوزة تعلیم و تربیت است؛ یعنی مبـانی و اصـول مـرتبط و ر گرایشدیگتر از دایرة مراتب گسترده
 ).6- 4صب، 1391د (رهنمایی، نگنجهاي تربیتی در این دایره میگرایشناظر به همۀ 

د که رویکـرد تنهـا مشـتمل بـر گـرایش و کرآید، باید توجه هنگامی که سخن از رویکرد به میان می
هـاي روشمندي نیست، بلکه با مبانی و اصول نیز داراي مرز مشترك است. با اشـاره بـه رویکـرد، مقولـه

ها هـر یـک بـه نـوعی شوند. این مقولهل، امکانات و هدفمندي تداعی مییابزار و وسامختلفی چون راه، 
  آورند. رویکرد را پدید می

در نظر بگیرید هنگامی را که با تعیین مقصـدي خـاص و بـا تـدارك  ،براي درك بهتر مفهوم رویکرد
 بـر اسـاستـدریج و به کنید تامشخص آغاز می يل مناسب و مورد نیاز، حرکت را از مسیریو وسا ابزار
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دقیق به مقصد مورد نظر برسید. کـل ایـن فراینـد را از نقطـۀ آغـاز تـا مسـیر و محـور  ریزي نسبتاًبرنامه
براي هر مقصدي مسیر یا مسـیرهایی در نظـر  نامیم. به بیانی دیگر،نقطۀ پایان رویکرد میو نهایتاً پیوستار 

تر شدن تـدریجی بـه مقصـد اسـت. انتخـاب زدیکچه ن این مسیرها موجب هرپیمودن شود. گرفته می
نـامیم. ترجمـۀ انگلیسـی ایـن واژه مسیر و چگونگی سیر در مسیر تا رسیدن به مقصـد را رویکـرد مـی

 approachدر استفادة فعلی خود با  approachingو  to approachروشنی گواه این برداشت ویژه است. به
د. برخی از تعاریف و تعابیري که در فرهنگ انگلیسـی واژگـان معنا هستنریشه و همدر استفادة اسمی هم

  :ندبدین قرار انددر نظر گرفته شده approachبراي تبیین واژة  وبستر
کـه بـه تقـاطع نزدیـک و هـا همچنـانتر آمـدن: ماشـیننزدیک و نزدیک: الف. . در برداشت فعلی1

در اطـراف ج. ار کـردن روي چیـزي؛ شـروع بـه کـ؛ ب. کاسـتنداز سرعت خود می ؛شدندتر مینزدیک
پیشـرفت حاصـل کـردن: ؛ د. را مـورد بررسـی قـرار دادنـد مسـئلهچیزي تحقیـق کـردن: پژوهشـگران 

چیـزي را نزدیـک چیـزي دیگـر ؛ هـ . هایی را به دست آوردندکاوشگران در مسیر تحقیق خود پیشرفت
  قرار دادن.

؛ وسیله و امکان دسـترس بـه چیـزيب. ؛ در مجاورت و نزدیکی چیزي: الف. . در برداشت اسمی2
  .خط جریمه در زمین بازي؛ د. نقش و انجام وظیفه يهایی در راستاي ایفاگامج. 

در این پژوهش مفهوم اصطالحی رویکرد از مفاهیم لغوي در دو حالت فعلی و اسـمی اقتبـاس 
ها، و برنامـه ها، طـرحهـا، فرضـیهفرضشده است. بنابراین رویکرد در اینجا به امـوري چـون پیش

ها تعلق دارد کـه مجمـوع آنهـا در کنـار هـم و بـا رونـدي هماهنـگ اندازها و روشاهداف، چشم
سازند. رویکردهاي پژوهش در یک تر میپژوهشگر را به نتیجه و مقصود پژوهش نزدیک و نزدیک

رین آنهـا در قلمـرو تعنوان نمونه به برخی از مهم اند که در ادامه بهو یا چند زمینۀ گوناگون فراوان
  .کنیمشناسی اشاره میانسان

شــناس بــا رویکــرد فیلســوف بــا رویکــرد فلســفی، مفســر قــرآن بــا رویکــرد تفســیري، روان
شـناس بـا شـناختی، زیستشناس با رویکرد جامعهشناختی، پزشک با رویکرد پزشکی، جامعهروان

تی، و فقیه با رویکرد فقهی هرکدام شناختی، کارشناس تعلیم و تربیت با رویکرد تربیرویکرد زیست
پـردازد و هـاي وجـودي او میاز دریچۀ نگاه علمی خویش به معرفی سیماي انسان و بیـان ویژگی

کند. رویکردهاي متفاوت ممکـن اسـت هویت و جایگاه او را در نظام آفرینش تجزیه و تحلیل می
بسا به ارائۀ تفسیرهاي مختلف از یـک ها چههاي متفاوتی را پدید آورند و گوناگونی دیدگاهدیدگاه
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ها و زوایاي متفاوت منتهی گـردد. در مـوارد نـادري هـم ممکـن موضوع مشترك، با توجه به جنبه
است رویکرد جامع و فراگیر به صورت تلفیقی از رویکردهاي گوناگون به کار آید کـه ایـن دیگـر 

ها جاري در تعلیم و تربیت ارزشسرآمد همۀ رویکردهاست. در اینجا گذري کوتاه بر رویکردهاي 
  در غرب خالی از فایده نخواهد بود. 

تـوان ها مـیکم به هفت رویکرد در زمینۀ تعلیم و تربیت ارزشتربیت غرب دست در فلسفۀ تعلیم و
، کلبـرگرویکرد اخالقی . 4، رویکرد روایتگري. 3، رویکرد تبیینی. 2، پروريرویکرد منش. 1 اشاره کرد:

رویکردهـا ایـن از  . هرکـدامرویکـرد جـامع. 7، مـدرنرویکرد پسـت. 6، دموکراتیکـ یبرالرویکرد ل. 5
طراحـی و در پـیش گرفتـه کـه دیدگاهی  بر اساسها است جهت ایجاد، انتشار و توسعۀ ارزش درصدد

اي کـه در بسـیاري از گانـه بـا دامنـۀ گسـتردهریزي کند. تشریح و تبیـین ایـن رویکردهـاي هفـتبرنامه
گنجد. با این وصف الزم اسـت تـا حـدي منظـور از هاي زندگی انسانی دارند در این مجال نمیساحت

بـه  یمتـر بتـواند تا آسـانشوها در فرهنگ غرب روشن رویکردهاي جاري گرایش تعلیم و تربیت ارزش
  .زیمپرداب عالمه طباطباییتبیین رویکردها از دیدگاه 

نیـز تبیینی و روایتگـري و هاي پروري و تا حدي رویکرد، رویکرد منشیاد شدهاز میان رویکردهاي 
د. ایـن هسـتن عالمـه طباطبـاییقابل انطباق با رویکردهاي مورد نظر  بقیهبیش از  کلبرگرویکرد اخالقی 

هـاي د و هـم بـا گـرایشنـهاي دینی سـازگاري دارها هم با نگرشسه رویکرد در تعلیم و تربیت ارزش
د و هیچ سنخیتی بـا تعلـیم و نگنجسکوالر میصرفاً ر قالب رویکردهاي رویکردها همه ددیگر سکوالر. 

  د.ننگاه اسالمی ندار ازها تربیت ارزش
وقی، قـهـاي خـاص اخالقـی، حد بـا تأکیـد بـر ارزشوشـکپروري، مربی میبه کمک رویکرد منش

ورد، بـه ایـن امیـد ها فراهم آسیاسی و یا هر قلمرو دیگر، زمینه را براي بازشناسی و بازپروري آن ارزش
، 1383رهنمـایی،  :د (ر.كنوخو و منش و سبک رفتار و زندگی فراگیـران شـوها جزو خلقکه آن ارزش

سازي و روشـنگري بـه حـدي اسـت کـه برداري از رویکرد تبیینی، شفاف). در نتیجۀ بهره188- 187ص
 ،دنـهـا بازشناسـی کضدارزش ها را به آسانی ازآن ارزش دهد تا پیروفرصت مناسبی به فراگیر دست می

  در عالمـههـاي اخالقـی مـورد نظـر به جانب آنها روي آورد و بـه آنهـا ارج نهـد. مـروري بـر مسـلک
هـا بـه یـک ارزشدربـارة تربیتـی خـود  يدهد که چرا و چگونه قرآن در بیان آرانشان می المیزان تفسیر

، بهتر است مجالی هـر چنـد المیزانز نگاه از بیان رویکردهاي چندگانه ا پیشاست.  رویکرد بسنده نکرده
  د.شوتر ها روشنها اختصاص یابد تا مبنا و مأخذ تعلیم و تربیت ارزشارزش شناسیهستیاندك به 
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  هاشناسي ارزشهستي. ۱
هـا ها، ازجمله مباحث مهم و بنیادین قلمـرو ارزشها و نیستبینی و هسترابطۀ مفاهیم ارزشی با جهان

امـور  گـذاري رفتـار و، در ارزشـیابی و ارزشعالمه طباطبـایی. از نگاه آیدبه شمار میا هگذاريو ارزش
ها کشـف و تبیـین کـرد. در ها و واقعیتها را با هستهاي گوناگون رابطۀ ارزشتوان از جنبهانسانی می

وم یابنـد. مفهـ ،هاي مزبـورها توجه ویـژه مبـذول شـود تـا جنبـهبه عناصر و ارکان ارزشزمینه باید این 
پذیرنـد. ورو مییابنـد و از سـنخیت آنهـا رنـگشـناختی هویـت میها در ارتباط بـا مبـانی جهانارزش
بینی خیـالی و جهـان کهدرصـورتیبخشـد؛ هاي برگرفته از خود حقیقـت میبینی حقیقی به ارزشجهان

هـاي نی الهـی، ارزشبیبیند. همچنـین از جهـانهاي منتسب به خود را پنداري و وهمی میوهمی ارزش
هــاي مــذهبی و از بینی مــذهبی، ارزشهــاي مــادي، از جهــانبینی ماتریالیســتی، ارزشالهــی، از جهــان

از کـوزه بـرون همـان تـراود کـه در به تعبیر بهتـر، کند. هاي فلسفی تراوش میبینی فلسفی، ارزشجهان
شـناختی و ها نیز بـه مبـانی هستیها، بل چگونگی هستِ ارزشتنها هستِ ارزشاوست. از این جنبه، نه

  شناختی آنها بستگی تام دارد.جهان
هاي نظـري کنـد نسـبت بـه پشـتوانهشـناختی تعلـیم و تربیـت ایجـاب میبررسی مبانی ارزش

و نظایر آن در تعلـیم » تکلیف و مسئولیت«، »باید و نباید«، »مطلوبیت و مبغوضیت«مفاهیمی چون: 
ها بسنده کرد، بلکـه دانـش در بیان مبانی نباید تنها به دانش هستی روو تربیت حساس باشیم. ازاین

هـا تفسـیر بایدها را نیز باید از نظر گذراند تا حلقۀ مبانی تکمیل گردد و چیستی و چگونگی ارزش
شود. بدیهی است هر اندیشه و هر عملی در حوزة تعلیم و تربیت نخست بایـد رابطـۀ میـان حلقـۀ 

دها کشف کند و سپس براي تعلیم و تربیت نظر و دسـتورالعمل ارائـه دهـد؛ ها را با حلقۀ بایهست
اعتباري اندیشه خواهد طور قطع به بی در غیر این صورت، گرفتار التقاط خواهد شد؛ التقاطی که به

اي که کمترین گونهدرستی کشف و حل شده است؛ به این رابطه به عالمهانجامید. در نظریۀ تربیتی 
  .این خصوص باقی نمانده است ابهامی در

این است که بایدها و نبایـدها و مطلوبیـت و نامطلوبیـت از کجـا و چگونـه نشـئت پرسش بنیادین 
ن یـک عمـل میـابه ایـن بیـان کـه  ؛اي مترتب استبر هر عملی نتیجهاینکه  ند؟ آنچه مسلم استریگمی

ایـن رابطـۀ ضـروري از ناحیـۀ عمـل اختیاري و نتیجۀ نهایی مترتب بر آن رابطۀ ضروري برقرار اسـت. 
شود و داللت بـر آن دارد کـه ضرورت بالغیر و به تعبیري ضرورت بالقیاس الی الغیر نامیده می ،اختیاري

. در اسـتارزش عمل اختیاري ارزشی غیري و مستند به ارزش نتیجۀ نهایی است که بر آن عمل مترتب 
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گــردد و ذاتــی و میاز خــود آن نتیجـه بــایـن صــورت، ارزش نتیجــه، دیگـر غیــري نیســت، بلکـه بــه 
انسان در طلـب نتیجـه و در اندیشـۀ دسـتیابی بـه که خودي است. در غیر این صورت، معنا ندارد بهخود

به انجام کاري اقدام کند. به عبارتی، ارزش به هر دو قسـم مثبـت و منفـی خـود، صـفتی  ،امري مطلوب
عمل را. بنابراین ارزش هم صـفت عمـل اختیـاري  کند و هم نتیجۀ آناست که هم عمل را توصیف می

هـر دو داراي  ،عمل و نتیجۀ مـورد نظـر آن روازاینانسان است و هم صفت نتیجۀ عمل اختیاري انسان. 
ارزش نتیجه به معناي مطلوبیـت ذاتـی، و ارزش فعـل بـه معنـاي مطلوبیـت «اند، با این تفاوت که ارزش

  ١).49ص ،1ج  ،1388(مصباح یزدي، » بالغیر است
محدود به حوزة رفتار و نتیجۀ وضعی و طبیعی رفتـار اسـت. در  ،گذاري به وصفی که گذشتارزش

وجـو کـرد. ناچار باید در تفسیر رابطۀ میان رفتار و نتیجۀ رفتار جستگذاري را این صورت، منشأ ارزش
اد بـرد. بـه عبـارتی، بایـد گذاري نبایـد از یـعوامل اصلی و جانبی را در ارزشدیگر عالوه بر این، نقش 

همچنین دین، فرهنگ، آیین، رسـم، آداب و و عامل و پدیدآورندة رفتار، منزلۀ بهشخص که توجه داشت 
هـا را ارائـه شناسـی ارزشها تفسیري از هستیگذاريها و ارزشها و یا منابع ارزشپشتوانهمنزلۀ بهسنن 

اي در رونـد گونـهبـه یـک  د کـه هـرنـرور میهایی بـه شـماهسـت از جملـهاین امـور همۀ د. ندهمی
اساسـاً «گـذار اسـت. بـاور ارزشتر و مؤثرتر، نقش انسان ارزش. از همه مهماستگذاري اثربخش ارزش

مفهوم ارزش با عوامل و عناصـري چـون انگیـزه، عالقـه، خواسـت و مصـلحت انسـان سـروکار دارد. 
بیند، به سوي امور مادي بـالفطره کشـش ر مادیات میگونه که انسان به دلیل منافع و مصالحی که دهمان

  ).112ص، 1383 (رهنمایی،» کند، نسبت به معنویات نیز، به همان دلیل، بالفطره کشش داردپیدا می
توانـد و این، انسان به دلیل نداشتن آگاهی کافی نسبت بـه مصـالح و مفاسـد خـویش، نمیوجود با 

نوي و بدون واسطۀ عواملی چون فطرت، عقـل سـلیم و وحـی و هاي ناب معنباید بدون تعهد به ارزش
 عالمـه طباطبـایییافتگان مکتـب مستقل اقدام کند. برخی از پرورش طوربهگذاري در مقام ارزش ،نبوت

ۀ دو برداشـت ئـنمونه بـه ارابراي اند که هساختلۀ حیاتی را باز و مبرهن ئنیز با الهام از استاد خود این مس
، تعهـد انسـان نسـبت بـه اسـتاد مطهـرياز دیـدگاه  :کنیمبسنده مـی استاد مصباح یزديو  استاد مطهري

  اساس:براینکند. هاي معنوي معیار و میزان کمال او را تعریف و تعیین میارزش
تر خواهد بود. این به این معنا هاي معنوي نیرومندتر باشد، انسانیت او کاملهرچه تعهد او به ارزش

هاي اصیل معنوي را بیافرینند. نهایت کاري که براي انسـان توانند ارزشا خود میهنیست که انسان
هایی که خاستگاه دینی و فطـري دارد، ارج گـذارد و بـه میسر است این است که نسبت به ارزش

  2قراردادها و اعتبارهایی که خداوند تعیین فرموده است گردن نهد (همان).
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جویی، جویی، حقیقـتهـاي فطـري انسـان نظیـر کمـالیشنیـز گرا اسـتاد مصـباح یـزديدر نظر 
اند که در تعیین، طلبی، میل به پرستش، و احساس تعلق به موجودي برتر همه از جمله اموريفضیلت

هـاي کننـده و پشـتیبانی دارنـد. بـا وجـود چنـین گرایشها نقش هدایتتعریف و تشخیص ارزش
هـا نیسـت. ۀ عقلی و نقلـی در تعیـین و تبیـین ارزشاي، چندان نیازي به کاربرد برهان و ادلفطري
هـا، جهـت بخشـیدن بـه آنهـا و تعیـین هاي فطـري تـا آنجـا در تعیـین ارزشاساس گرایشبراین
عقربۀ  به مثابه«کنند که امیال فطري را وسوي کماالت انسانی نقش برجسته و ممتازي را ایفا میسمت
  ). 159ص، 1387اند (مصباح یزدي، دانسته» نماقطب

ها، حقیقت ارزش شناختی ارزشسنجی تمام، ضمن تبیین بنیاد هستیقرآن با ظرافت و نکته
  چنـین ترسـیمگانۀ ایمـان و رفتـار و اخـالق، اینگذاري را، با توجـه بـه مراتـب سـهو ارزش

  : فرموده است
بِاللّـهِ وَالْیَـوْمِ االخِـرِ وَالْمَآلئِکَـۀِ  ءامَـنوَلَـکِنَّ الْبِرَّ مَنْ  یْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِلَ

وَالسَّآئِلِینَ وَفِی الرِّقَابِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ 
ـینَ الْبَـأْسِ وَأَقَامَ الصَّالةَ وَ رَّاء وَحِ َّ اء والضـ َ آتَى الزَّکَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِینَ فِـی الْبَأْسـ

ـئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  ـئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَ  )؛ نیکی به این نیست که توجهتـان را بـه شـرق و177(بقره: أُولَ
ـتاخیز و غرب منعطف دارید. ن یکی (و نیکومنشی) اما وصـف کسـی اسـت کـه بـه خداونـد و روز رس

ـین  فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورده است (مرتبـۀ ایمـان) و از روي عشـق و عالقـه مـالش را ب
کند. (وي کسی است کـه) ماندگان و فقیران و بردگان توزیع میراهخویشاوندان و یتیمان و نیازمندان و در

ـتند کـه وقتـی پیمـانی  ازجملهسیرتان پردازد. نیکدارد و زکات مالش را میپا می بهنماز را  کسانی هس
ند (مرتبۀ عمـل). اینـان اقدمها و تنگناها استوار و ثابتکنند و در سختیببندند، به عهد و میثاقشان وفا می

  ند (مرتبۀ اخالق).اواقع در زمرة راستگویان و پرهیزگاران در
هـاي توجـه همـه را بـه بیـان ویژگی و کنـدها، به بیان مفاهیم بسنده نمیام تبیین ارزشقرآن در مق

کنـد تــا عــالوه بــر بیـان چیســتی و چگــونگی و چرایــی مــداران جلــب میبـاوران و ارزشارزش
رو قـرآن تنهـا بیـان مفـاهیم را کـافی ها را نیز گوشزد کنـد. ازایـنها، اهمیت التزام به ارزشارزش

ها سـخن بـه میـان هـا و ضـدارزشخواهـد از ارزشاین دأب قرآن است کـه هرگـاه میداند. نمی
پردازد تا مطلب بـه صـورت روشـن و مـدلل ارائـه شـود آورد، به شرح احوال حامالن آنها نیز می

  ).428-427ص، 1ق، ج 1430(طباطبایی، 
آثـار اجتمـاعی و  شناسـانه نیـز در ارتبـاط بـاهاي دیگـر هستیهـا از جنبـهاز این فراتر، ارزش

گـردد، و نیـز زند و یا نتایج و لوازم اصلی و جانبی که بر آنها مترتب میاي که از آنها سر میفردي
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انجامـد، قابـل طـرح و با توجه به اسباب و عوامل درونی و بیرونی که بـه بـروز و ظهـور آنهـا می
  اند. البته در اینجا مجال تفصیل این امور نیست.بررسی

  هااي رايج در تعليم و تربيت ارزشرويكرده. ۲
ۀ ئـاخالقـی، موضـع قـرآن را در ابـداع و اراـ با تبیین و تجزیه و تحلیل دو رویکرد رایـج تربیتی عالمه

بـه آن پرداختـه نشـده جـایی از قـرآن پیش سازد که اختصاصی قرآن است و رویکرد سومی روشن می
تواننـد در گانـۀ مزبـور بهتـر مـیهـاي سـهیکـردیـک از روکدامکه د کناست بیان  در صدداست. ایشان 

؟ رویکردهـاي نشان دهندپدیداري و کارآمدي و تثبیت فضایل و از بین بردن رذایل نقش تربیتی خود را 
  :نداشرح دینب ،به تبیین و تفسیر و مقایسۀ آنها پرداخته است عالمهاخالقی که ـ چهارگانۀ تربیتی
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نظرهـا را در آراسـتگی و پیراسـتگی روان  آیـدبه شمار میترین رویکردها اول که به نوعی رایج رویکرد
هـاي هـا و اندیشـهبـر دیـدگاهو ، کنـدمیخیز دنیوي آمیز و منفعتهاي مصلحتمتوجه اهداف و انگیزه

منزلـۀ بهوان تورزد. از چنین رویکردي میو رعایت مصالح دنیوي تأکید می ،پسندیده نزد عرف و جامعه
رویکرد ارزشی دنیاگرایانه، مبتنی بر تأمین مصالح اجتماعی و دنیوي یاد کرد. قـرآن ایـن رویکـرد را کـه 

  شمارد.در تربیت انسان کافی نمی ،بنایش بر پسند و ناپسند عرف است
محور است بر پسند و ناپسـند عمـومی و اقبـال و طـرد اجتمـاعی رویکرد نخست که رویکردي دنیا

بـه لحـاظ جایگـاه و شـأنی  اساسبراینها گزینی از ضدارزشها و دوري. پایبندي به ارزشاستوار است
، اقتضـاي رویکـرد عالمـه طباطبـاییل هسـتند. از نگـاه یاست که افراد در انظار عمومی براي خویش قا

ندیشـد جهانی خویش به اصول اخالق فاضـله بینخست این است که انسان در راستاي تأمین مصالح این
هـاي اخالقـی و حـد اعتـدال اخـالق و ارزش ،عالمهبر تعریف  و به مفاد آنها پایبند باشد. این اصول بنا

  تفریط است. مرز میان افراط و
هـاي اعتـدالی ، حکمت، شجاعت، عفت و عدالت چهـار اصـل فضـایل و ارزشعالمهدر بیان 

کنــد و بــراي هرکــدام ه یــاد میمنزلــۀ ریشــۀ اخــالق پســندیده و فاضــلهســتند کــه وي از آنهــا به
منزلـۀ حـد اعتـدال نیـروي فکـر و کند. حکمت بههاي اصیل را تعریف میاي از ارزشزیرمجموعه

اندیشه، و مرز میان جربزه و کودنی؛ شجاعت به مثابه حد اعتدال نیروي غضبیه، و مرز میـان تهـور 
تـر از پرستی و خمودي؛ و مهمتمنزلۀ حد اعتدال نیروي شهوانی و مرز میان شهوو جبن؛ عفت به
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شـود (طباطبـایی، پذیري تلقـی میهمه، عدالت ناظر به هر سه فضیلت، مرز میان ستمگري و سـتم
انـد همـه ). ثمراتی که بر التزام و تعهد به اصول ارزشی یادشده مترتب373-371ص، 1ق، ج 1393

هـاي اجتمـاعی قناعـت در رویارویی. براي مثال، ثمرة عفـت و اندجهانی انسانناظر به جایگاه این
عکس، موجب بزرگواري و سربلندي و عظمت شأن انسان در نظـر دیگـران خواهـد بـود؛ و یـا بـه

دستی و ذلت انسان را اعتباري و بخل و تنگطلبی و حرص و طمع، اسباب بینتیجۀ پلشتی و زیاده
  ).355-354صفراهم خواهد ساخت (همان، 

جهانی بیشتر براي کسانی است که دوست دارند در دنیا از اعتبـار و یا اینمجموع، رویکرد دنیایی  در
فرمایـد کـه رسد، قرآن گوشزد مـیو منزلت اجتماعی برخوردار باشند. گرچه این امر مطلوبی به نظر می

 گذاري بسنده کند.انسان نباید به این سطح از ارزشمندي و ارزش
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هـا و ملکـات اخالقـی معطـوف جهـانی فضـیلتگرا به بیان آثـار اخـروي و مصـالح آنرویکرد آخرت

عملی مؤثر بـراي رسـیدن بـه  به مثابه هاها و پرهیز از رذیلتبر کسب فضیلت گردد. چنین رویکرديمی
ورزد. آیـات فراوانـی از قـرآن بـر اسـتفاده و فرجامی خوش و آخرتی سودمند و سـعادتمند تأکیـد مـی

اي از آیات که نیکـان و صـالحان را دسته :نداري این رویکرد اشاره دارند. آیات مزبور بر دو دستهکارگیهب
شایسـتۀ د و دسـتۀ دیگـري کـه فاسـدان و فـاجران را نـدههاي فراوان آن بشارت میبه بهشت و نعمت

  آیات دستۀ اول:  جمله ازد. ندانعذاب جهنم می
اتِ عَـدْنٍ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُ ؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا االنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَمَسَاکِنَ طَیِّبَۀً فِی جَنـَّ

م بِـأَنَّ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْـوَالَهُ)؛ 72(توبه:وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَکْبَرُ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 
یلِ وَالْقُـرْآنِ وَمَـنْ أَوْفَـى لَهُمُ الجَنَّۀَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقا فِی التَّوْرَاةِ وَاالنجِ

ذِینَ ؛ )111توبه:وَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَیْعِکُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِکَ هُ واْ ءامَنـوَأُدْخِـلَ الـَّ
  .)23(ابراهیم:سَالَمٌ  وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا االنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیهَا

آید، سنت قرآن در رویکـرد نخسـت بـر بشـارت بـه دست می گونه که از این آیات و نظایر آنها بههمان
هـا و چنـین وعـده هاي بهشتی تأکید دارد. مسـلماًبهشت و برخورداري بهشتیان از انواع گوناگون نعمت

بسـیار  ،دهنـدند و کارهـاي شایسـته انجـام مـیاهایی بـراي همـۀ کسـانی کـه جـزو شایسـتگانبشارت
    امیدوارکننده و اثربخش است.

که بر انذار و هشدار نسبت به روز قیامت و عواقب وخیمـی کـه در  گیرددربر میدوم آیاتی را دستۀ 
  دستۀ دوم: آیات  از جمله. نداد بود مبتنینانتظار نااهالن و ستمگران خواه
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ذَابُ جَهَـنَّمَ وَبِـئْسَ وَلِلَّذِینَ کَفَـرُوا بِـرَبِّهِمْ عَـ؛ )74زخرف:إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِی عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (
إِنَّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُـمَّ لَـمْ یَتُوبُـوا فَلَهُـمْ عَـذَابُ جَهَـنَّمَ وَلَهُـمْ ؛ )6ملک: الْمَصِیرُ (

  .  )10بروج:عَذَابُ الْحَرِیقِ (
اخـالق و تربیـت انسـان بسـیار  دهـیدر روند سامانتوانند میبدیهی است این هشدارها و بیم و انذارها 

در نگـاه  ،اندیشـی اسـتشناسـی و آخـرتد. این رویکرد به هر دو دستۀ باال که مستلزم فرجامنمؤثر باش
  مسلک اهل آخرت معرفی شده است.منزلۀ به عالمه

اقتضـاي رویکـرد دوم را نیـز  عالمـه طباطبـایید، شـهمانند آنچه در ارتبـاط بـا رویکـرد اول بیـان 
با این تفـاوت  ؛داندها میل و ضدارزشیهاي اعتدالی و پرهیز از رذابه اصول فضایل و ارزش آوريروي

تنهـا بـه منظـور تـأمین مصـالح دنیـوي و  ،ل در رویکرد نخستیکه کسب این فضایل و پرهیز از آن رذا
 مقصـد و مقصـود متربـی از چنـین اکتسـاب و اجتنـابی در کـهدرحالیاعتبار و منزلت اجتماعی اسـت، 

 ).373ص، 1، ج ق1393(طباطبایی،  استنیل به کمال و سعادت حقیقی در دنیا و آخرت  ،رویکرد دوم
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کنـد انسـان بـا شـناخت اي است که کمک میگونه به المیزاناخالقی بنا بر تفسیر ـ رویکرد سوم ارزشی
زد. بپرهیـد و از نزدیک شدن به رذایل بمایل یال تیبه جانب فضا ل و رذایل اساساًیدرست و حقیقی فضا

بیشـتر در مقـام رفـع رذایـل  عالمهو به تعبیر  ،ورزد تا درماناین رویکرد که بیشتر بر پیشگیري تأکید می
است و نه دفع آنها، نظر به مراتب عشق و محبتی دوخته است کـه انسـان را بـه جانـب کسـب فضـایل 

کلی بر رذایـل ببنـدد. ایـن  طوربه فضایل و تشخیص رذایل راه را ، تا با اکتساب ی کنددهاخالقی جهت
حکمت محبت، بر حب عبودي و عشق و عالقۀ انسـان بـه پروردگـار و هزینـه شـدن  بر اساسرویکرد 

ر وجـود سـراسرحمت خاص خداونـد بـر  متقابالًکه د شوبراي خداوند مبتنی است. این امر موجب می
مدار محبوب خدا گردد و در ردیـف ربـانیون جـاي باور ارزشرزشمحب خدا گسترانده شود و انسان ا

  ).  358ص، 1، ج ق1430گیرد (طباطبایی، 
پروراند. گاه انگیزة نهـایی بـراي کـاري انسان براي انجام هر کاري انگیزة خاصی در سر می مشخصاً

 ؛ورزدطمـع مـیزند عزت و جایگاهی است که انسان طالب آن است و نسبت به آن که از انسان سر می
در هـراس اسـت. گـاه نیـز  آندهد کـه از که گاه کار خود را به انگیزة رهایی از قدرتی انجام میهمچنان

اما چنانچه انسان کار خود را براي جلب رضایت خداوندي انجام دهـد  ؛هاي دیگري در بین استانگیزه
، دیگـر نـه طمعـی بـه )165ه: بقـر( ها نـزد اوسـتو همۀ قدرت )65یونس: ( ها از اوستکه همۀ عزت
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کـم ایـن دو هاي دیگران خواهد داشت و نه هراسی از قدرت دیگران به دل راه خواهد داد. دسـتداشته
نکته را که انسان بداند و به مفاد آن پایبند بماند، وجودش از هر زشتی و پلشـتی پیراسـته خواهـد شـد و 

    ).359صانی آراسته خواهد گشت (همان، هاي متعالی و عزت و تقواي الهی و ربروانش به ارزش
د، شـوهمت و تالش متربی در رویکرد سوم تنها مصروف این نیست که بـه فضـایل انسـانی مـزین 

طلبد. در این صورت، انسان هر اندازه کـه ایمـان خشنودي خدا را می ،بلکه در همۀ احوال و تمامی امور
وب تفکر در ساحت قدسی پروردگارش خواهـد و معرفتش فزونی و استحکام یابد، روح و روانش مجذ

نظر خواهد گرفت و همچنان حالـت جذبـۀ  حسناي الهی و صفات زیباي خداوندي را در يشد و اسما
بینـد و آداب بنـدگی او را بـه نحـو تا آنجا که گویا خداوند را می ،الهی در درون او اشتداد خواهد یافت

از اخـالق مبتنـی بـر عشـق و محبـت الهـی و محور، خدا آورد. اخالق خداگرایانه وشایسته به جاي می
  ).374- 373و  363- 358ص ،ند (هماننککه رویکرد سوم را تفسیر و تبیین می نداتعابیري جمله
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کند که پیرو آن اخـالق و صـفات اخالقـی، همـه خـواه در در پایان به رویکرد چهارمی اشاره می عالمه
 روازایـنخواه در قلمرو فروعشان، تابع نظر و پسند و ناپسند عرف و جامعـه هسـتند.  ناحیۀ اصولشان و

گذاري خواسته باشـد ارزشیابی و ارزش بدون اینکه در مقام ؛کنداي به تشخیص خود عمل میهر جامعه
یعـی و اي براینـد نظریـۀ تحـول و تکامـل طبگونه بهبه اصل مطلق و استواري پایبند بماند. این نظریه که 

هـاي اخالقـی دارد و جملـه ارزش هـا ازرود، داللت بر نسبیت اصـول و فـروع ارزشمادي به شمار می
    ).379- 375ص ،(همان ستنی ايپذیرفتنینظریۀ  عالمهبنابراین از نگاه 

  گيريبندي و نتيجهجمع
د وشـکمـیهاي مهمی است که هـر مکتـب فکـري و اعتقـادي رسالت از جملهها تعلیم و تربیت ارزش

، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، آگاهانه یـا ناآگاهانـه نسـبت بـه هگفته یا ناگفته، نوشته یا نانوشت
هـایی وابسـته اسـت کـه قوام و پایداري مکاتب به استحکام باورها و ارزش انجام آن اهتمام ورزد. اصوالً

در این میان، بسـته بـه مبـانی، اصـول، اهـداف،  اند.گذاري شدهمکاتب به منظور حفظ و صیانت آنها پایه
  ند.شوارزشی از یکدیگر بازشناسی و متمایز میـ ها و رویکردها، مکاتب تربیتیروشمندي

هـا، آن هـم از رو، تنها به معیار تمایزبخش رویکردها در تعلیم و تربیت ارزشدر پژوهش پیش
هـاي کردیم و از بیـان دیگـر معیارهـا و مقیاس ، بسندهالمیزاندر تفسیر  عالمه طباطباییزاویۀ نگاه 
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تنها از این پوشی کردیم. بحث از رویکردها بسیار مهم و حیاتی و کلیدي است؛ نهمتمایزکننده چشم
اي هرچند گذرا و اجمالی و احیاناً به صورت ضمنی مشتمل بر بیان گونهخود و بهخوديجنبه که به

تر هویت یک مکتب تر و سریعاز این زاویه نیز که مستقیمهاست، بلکه مبانی و اصول و روشمندي
  سازد.تربیتی را آشکار می

یم: رویروبـه هـاتبیین و تـرویج ارزشزمینۀ امروزه در سطح جهانی با دو رویکرد کلی و عمومی در 
ر آنان را موضوع تعلیم و تربیـت قـرا نظر دارد وباور مدار ارزشرویکرد اول به اشخاص و جوامع ارزش

اندیشـد و هـا مـیدهد. این در حالی است که رویکرد دوم، فارغ از اشخاص و جوامع، به خود ارزشمی
هـاي تربیتـی نـاظر بـه اشـخاص و ورزد. در نگاه اول، فعالیـتها تأکید میسازي خود ارزشبر معیارمند

هـا نـاظر بـه حیثیـت و د، در صورتی که در نگاه دوم این فعالیـتهستنها ملتزم و پایبند به ارزش جوامعِ
اخالق اسـت، امـا هاي مؤمن پرهیزکار خوشانسانبارة ي مثال، گاه بحث درا. بریندهامنزلت خود ارزش

محـور، محـور و چـه ارزش. هر دو رویکرد، چه متربـیاستایمان، پرهیزکاري و حسن خلق دربارة  گاه
یکردهـاي کلـی و عمـومی رواز این دام د. هرکناهمیت و جایگاه و مزایا و آثار تربیتی خاص خود را دار

هـاي دسـتۀ دوم که در نوشتار حاضر به بیان زیرمجموعـه ندهایی برخوردارخاص از زیرمجموعه طوربه 
چگونـه  یممصروف این شد تا نشان ده مان. در این راستا، تمام تالشیمپرداخت المیزانبا نگرش به تفسیر 

ها را در نظر و عمل آشـکار سـاخت و جایگـاه و تر ارزشیستهاي شاگونه بهتوان و با چه رویکردي می
  خواند. ماهیت آنها را به تصویر کشید و اذهان و افهام شایستگان را به جانب آن فرا

ترین رویکــرد را رویکــرد بــا اشــاره بــه چهــار رویکــرد، برتــرین و شایســته عالمــه طباطبــایی
د و انگیـزة کسـب رضـایت الهـی اسـتوار خدامحوري دانست که بر پایۀ توجه و محبت به خداونـ

رود و عالوه بر سرآمدي و امتیـازاتی کـه است. انتخاب این رویکرد از ابتکارهاي قرآن به شمار می
نســبت بــه دیگــر رویکردهــا دارد، بــا رویکــرد جــاري و فراگیــر قــرآن یعنــی بــا نظــام و اندیشــۀ 

سیاسی، حقـوقی، اقتصـادي هاي شخصی، اجتماعی، فرهنگی، توحیدمحوري قرآن در همۀ ساحت
هاي متعالی و هاي فطري به سوي ارزشو... کامالً سازگار است. این سازگاري زمینۀ جذب گرایش

ترتیب شایسـته سـازد. بـدینپیشگیري و پرهیز از رذایل و مفاسد اخالقی را بهتر و بیشتر فراهم می
هـاي هاي التـزام بـه ارزشنههاي بیشتري صورت پذیرد تا از سویی زمیاست در این زمینه پژوهش

واالي الهی، و از سوي دیگر راهکارهاي پیشگیري از رذایل و مفاسد، بر حسب انگیزه و محبـت و 
 آید. جلب رضایت الهی بیشتر و بیشتر فراهم



   ۱۷ ها از منظر تفسير الميزانرويكردهاي قرآن در تعليم و تربيت ارزش

   ________________ ________________________________   هانوشتپی

منظـور فهـم به ،وضوح به بیان این مطلب مهم نپرداخته استدرواقع کسی چون ایشان به .رفته از بیانات عالمه مصباح یزدي. برگ1
  هاي اخالقی توجه فرمایید: بهتر، به گوشۀ دیگري از بیانات عالمه مصباح یزدي در خصوص ارزش

اي است که با انجـام ایـن افعـال، عایـد رزش آنها به خاطر نتیجهافعال اخالقی پیوسته داراي مطلوبیت بالغیر هستند و همۀ ارج و ا
خودي نیست. این ارزش صفت فعل اختیاري است و به یعنی مطلوبیت ذاتی و خودبه ،شود و از سنخ ارزش فالح و فوزانسان می

  تیاري نیست.هاي اخشود. در صورتی که ارزش نتیجۀ فعل یعنی فوز و فالح از سنخ ارزشتبیین می» باید«وسیلۀ 
ارزش منفـی «... گویـد: هاي منفی اخالقی نیز ارائه کـرده اسـت، آنجاکـه میعالمه مصباح یزدي چنین تفسیري را در مورد ارزش

اخالقی نیز اوالً صفت فعل اختیاري انسان است و ثانیاً پرتوي از ارزش منفی و مبغوضیت ذاتی نتیجۀ نـامطلوب آن فعـل خواهـد 
 نتیجۀ نامطلوب مبغوضـیت ذاتـی اسـت؛ باز ارزش منفی عمل اختیاري مبغوضیت بالغیر است، اما ارزش منفیدر این رابطه  .»بود

گردد. این اتصاف ذاتی و بالغیر بیان رابطۀ جبري، وضعی و ضـروري یعنی اینکه نتیجه به خودي خود به آن مبغوضیت متصف می
  باشد.آن برقرار میاست که بین عمل اختیاري منفی و نتیجۀ نامطلوب مترتب بر 

  .236ـ235، ص1387. براي مطالعۀ بیشتر، ر.ك: مطهري، 2
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