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Abstract
The purpose of this study is to explain the curriculum of
moral education in the aspect of comparative analysis of
Kant’s and Mullah Ahmad Naraqi’s theories using both
conceptual and comparative analysis in order to increase
the fundamental knowledge in this area. In order to
achieve this goal, try it with the use of primary sources
and secondary sources included (authentic books,
research, relevant research, publications and Internet sites)
study the methods of conceptual analysis and
comparative analysis is analyzed and analyzed. The
results indicate that Kant and Mullah Ahmad Naraqi
studied moral education in a profound manner and
remarkable implications in the content of curriculum of
moral education can be concluded from their theories.
Kant is the representative of west’s viewpoint and Mullah
Ahmad Naraqi is the representative of Islamic’s
viewpoint; Despite the obvious disagreements, shared
components are concludable that can be reviewed by
policy makers and curriculum planners so that it can ease
the students’ moral development. Among the main
priorities of curriculums, we can point out education,
training students’ moral dimension, emphasis on
development of memory in curriculums, practicality in
curriculums, emphasis on mathematic lessons in
curriculums, emphasis on criticism in curriculums and
training students’ religious dimension
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مقدمه

اخالق شاهراه پیشگیری از آسیب های روانی -اجتماا ی
و همچنین ریشه تمامی اصالحات اجتما ی و ماثررترین
راه مبارزه با مفاسد و ناهنجاری هاای جواما اسا ب باه
همین دلیل ،ارتقای اخاالقمنادی در جامعاه ،در طاول
تاریخ مورد توجه مکاتب گونااگو ال ای و بشاری باوده
اس ب در هماین راساتا ،تربیا اخالقای نیاز بخشای از
برنامه تربیتی اس که دهدار شاکوفایی اساتعدادهای
لمی و ملی اخالقی متربیا اس ب در دهه های اخیار،
باوجود تالش های فراوا مربیا در ج توسعه اخالق،
خألهای بسیاری در برنامههای تربی اخالقی مدارس در
سراسر ج ا به چشم میخوردب در کشور ما نیز با توجه
به تالش های صورت گرفته در ترویج ارزش های اخالقی،
اما هدفهای مورد نظر آنچنا که بایاد محقا نشادندب
رفتار نسل جوا ما نشا میدهد که با مشکالت زیاادی
در این زمینه مواجاه هساتیمب گساترش بزهکااریهاای
اجتمااا ی ،افاازایش پروناادههااای قضااایی ،کاربردهااای
نادرس و غیراخالقی از وسایل ارتباطی وببب شااهدی بار
این مد اس ()vojdani & et al. 2014:111-112ب
امروزه مسئوال و برنامه ریزا به دنبال راهکار ملی
برای حل این مشکالت هستند به نظر مایرساد برناماه
درسی در این زمینه میتواند نقش هماهنگکننده هماه
وامل دخیال در تربیا را ایفاا نماوده ،کارسااز باشادب
برنامه درسی هماواره باین دو نیاروی انساانی -معلام و
شاااگرد -در تعلاایم و تربی ا رابرااه برقاارار م ایکنااد و
میتوا از آ به نوا قلب نظام تعلیم و تربی و ابزاری
در ج تحق اهداف آموزش و پرورش یاد کردب برنامه
درسی از اساسی ترین و م م تارین موضاو ات و مساا ل
آمااوزش و پاارورش رساامی بااه شاامار م ایرود و گاااهی
کیفی آموزش و پرورش یک جامعه را از روی محتاوای
برنامه تحصیلی آ در مقاط مختلف ،ارزیابی مایکنناد
()Shamli & et al, 2011:79ب
با نای به اینکه انسا شد آدمی درگارو رساید
بااه قلماارو اخااالق و بازشناساای نیااک از بااد اساا

اندیشمندا تربیتی برجسته از جمله کان و مال احماد
نراقی بهصورت ژرف به این مسئله پرداختهاندب کان کاه
س م بسیار زیادی در تحول فلسفه غرب دارد االوه بار
فلسفه نظری ،در فلسفه ملی و اخالق نیز باه پاهوهش
پرداخته اس ب پرداختن به مسا ل اخالقی ،دغدغة اصلی
کان بوده اس تا جایی که بایاد تسسایی یاک فلسافه
اخالق جام و کامل را هدف مده و ن ایی وی دانسا
( )Heinrich, 1981کان در جستجوی معرفتی ضروری
و کلی برای اخاالق اسا و دساتیابی باه آ را تن اا از
طری قل و به انگیازه انجاام تکلیاف میسار مایداناد
()Mahini & et al. 2016:93ب
کان بر این قیده اسا کاه میا تارین قسام
تعلیم و تربی  ،تربی اخالقی اس و این قسم نبایاد
در هیچیک از سایر مسیرهای تعلیم و تربی مورد غفل
قرار گیردب وی حل دشوارترین مسا ل تعلیم و تربیا را
بر اده تربیا اخالقای ماین اد و تربیا اخالقای را
«تمامکننده تعلایم و تربیا » مایداناد ()Kant, 1996
کان بهشدت معتقد اس کاه تربیا اخالقای بایاد بار
قوا د کلی رفتار مبتنی شاود و منشاس ایان قوا اد کلای
رفتار بایاد در بااطن آدمای باشاد و ا االم مایدارد کاه
تقدس و تعالی اخالق بدا پایه اس که هیچگااه نبایاد
آ را در ردیف آماوزشهاای انضاباطی و تنبی ای قارار
دهیم و چنانچه درصادد اساتقرار مباانی اخاالق باشایم
میبایس بر درونی شد قوا د و اصاول کلای رفتاار در
فرد انساانی از هایچ کوششای فروگاذار نکنایم ( kant,
)1960ب
از نظر کانا  ،تربیا اخالقای ()Moral Education
تعلیماتی اس که فرد با تج یز به آ  ،به کسب بصیرت
در مسا ل ملی زندگی نا ل آمده و سابب خواهاد شاد
که در مقام ش روند پارورش یاباد و در این حاال یااد
میگیرد چگونه خود را بر مقتضیات جامعه منرب کناد
و چگونه از مزایای زندگی گروهی ب رهمند گرددب از نظار
کان  ،تربی اخالقای چیازی اسا کاه باه آدمای یااد
میدهد که چگونه به نوا آفریادهای آزاد مال کناد و
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سبب میگردد تا فرد را از ارزشای نساب باه ناور بشار
برخوردار ساازدب وی معناای حقیقای تربیا اخالقای و
اخالق را رو کرد آزادانه و آگاهانه به ارزشهای معنوی
میداند ()Shokohi,1995ب
از سااوی دیگاار ،مااال احمااد نراقاای از باازر تاارین
اخالقپهوها و آزمودهترین اخالقنگارا در ج ا اسالم
اس ب او در آرار اخالقی خود ،از اخالق نظاری و اخاالق
ملی میگوید و کاوشهایی ژرف در فلسفه اخاالق دارد
و از مرالعه آرار نراقی بر میآید کاه اصاال اساالمی در
جسااتارهای اخالقاای او مااو ماایزناادب شاااهکار اخااالق
نگاش های نراقای کتااب ظایم معارا الساعاده اسا ب
ایشاا در آماوزشهااای اخالقای خاود بااا ساه رویکاارد
فلسفی ،کالمی  -دینی و رفانی سخن گفته اس البتاه
چنا نیس که این گرایشها را بتوا جداگاناه در آراار
او یاف و دستهبندی کرد ولی با این حال رویکرد دینای
و رفانی نراقی به اخالق به مراتاب جانادارتر از گارایش
فلسفی وی به اخالق اس ( Ahmadabadi Arani & et
)al, 2016ب
از نظر نراقی ،اخاالق بادو شاک دارای جنباههاای
گوناگونی اس که م مترین آ جنبه فردی و اجتماا ی
اخالق اس زیرا اسالم هیچ مل کوچک و بزر آدمای
را بدو حکم نگذاشته و روح اجتمار را کامالً با احکام و
اخالق دینی درآمیخته اس ؛ زیرا شئونات زندگی انساا
به یکی از این دو ج برمیگردد و اخالق در هماه آ
ج ات نقشی بسزا داردب اخالق فردی در اسالم بهگونهای
با آداب اجتما ی گره خورده کاه از نظار فاردی ممکان
نیس تا انسا به تکامل همهجانباه برساد مگار اینکاه
درزمینة اخالق اجتما ی نیز به رشد الزم رسیده باشد و
این رشد اجتما ی در جامعه اسالمی در سایه ارزش ها و
باورهای مشترک رابا و پایادار تحقا پیادا مایکناد
()farmahini farahani & ahmadabadi Arani, 2010ب
از منظر نراقی ،تقرب به خداوند و تحصیل رضاای او
برترین کمال متصور برای انسا اس و آ هدف آرمانی
اس که همه دستگاه و سیستم وجودی انسا برای طی

ماادار آ بایااد تعاادیل و تنظاایم گااردد و انفکاااک
ارزشهای معنوی و اخالقی از فرایندهای تربیتی ممکان
نیس ()Jamali, 2009ب
برخی پهوهش های داخلی در راستای پهوهش حاضر
بااارتانااد از :پااهوهش ( )Rahnama, 2006بااا نااوا
"مقایسة دیدگاه کان و خواجاهنصایرالدین طوسای در
تربیاا اخالقاای" بیااانگر آ اساا کااه بااا توجااه بااه
تفاوتهایی که در اهداف ،اصول و روش از منظر کان و
خواجه نصیرالدین به چشم می خورد اماا تسکیاد کانا و
خواجه نصیرالدین طوسی به پرورش قوه درک و ف ام در
مراحاال باااالی تربی ا اخالق ای اس ا ب نتااایج پااهوهش
( )Beheshti & Nikoui, 2009با نوا "تحلیل و نقدی
بر فلسفة تربیتی کان با تسکید بر نظریه تربی اخالقای
وی" نشا داد کان با تقسیمبندی تعلیموتربیا باه 4
مرتبة پرورش ،تسدیاب ،آماوزش و اخاالق از  113نکتاة
تربیتی سخن گف که اخالق و تربی اخالقای برتارین
مرتبه تعلیم و تربی و به منزلة مقصد و غای آ اس ب
( )jalalvand, 2012در پهوهشاای بااا نااوا "تربیاا
اخالقی از منظر کان و نسب آ با ارتقاء م اارت هاای
اجتمااا ی و دالل ا هااای آ در دوره متوسااره" اذ ااا
میکند در مورد فلسفه اخالق و تربی اخالقای کانا و
دیدگاه های مربوط به م ارت های اجتما ی می تاوا باه
نسب های مشترکی همچو خودآگاهی ،خویشتنداری،
مساائولی پااذیری و تع ااد نسااب بااه خااود و دیگاارا ،
همدلی حفظ حقوق متقابال و احتارام باه دیگارا و ببب
میا دو حوزه نامبرده شده دس پیدا نموده و بر اساس
این نسب ها باه طراحای راهنماای آموزشای در ج ا
ارتقاء م ارت هاای اجتماا ی از رهگاذر تربیا اخالقای
کانااا در دوره متوساااره اشااااره نماااودب پاااهوهش
( )Ahmadabadi Arani & et al, 2016بااا نااوا
"تحلیل و نقد آرای امانو ل کان و مال احماد نراقای باا
تسکید بر تربی اخالقی" نشاا داد کانا و ماال احماد
نراقی گرچاه باه دو منظوماه فکاری متفااوت (غارب و
اسالم) تعل دارناد ولای هار دو بار قا ال باود انساا
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به نوا نقره مرکزی در تربی اخالقی ،تسکید بر منشاس
ارادی باارای اخالقیااات و تااسریر اراده آدماای در انجااام
کردارهای اخالقی ،پارورش قاوه درک و ف ام آدمای در
مرحله باالی تربی اخالقی تسکید شده اس که از موارد
تشاابه م ام ایان دو دیادگاه اسا  ،همچناین در بیاا
مغایرتهای تربی اخالقی؛ در دیدگاه کان خرد ملای
یا وجدا انسانی (خاستگاه اخالق) تکوین منش (هادف
تربی ) روش های آموزشی دموکراتیک و تسکید بر آزادی
شاگرد (روش های تربیتی) پارورش جسامانی ،تسدیاب و
فرهنگ (مراحال تربیا اخالقای) و در دیادگاه نراقای؛
نفی ناطقه انساانی (خاساتگاه اخاالق) ساعادت انساا
(هدف تربی ) تمرین و تکرار ،الگوپذیری و محب ورزی
وببب (روش های تربیتی) تسدیب و تعلیم و تف یم (مراحال
تربی اخالقی) را میتوا اشاره نمودب
از آنجا که در حوزه تربی اخالقی ،کانا باه ناوا
نماینده دیدگاه غرب و مال احمد نراقی به نوا نمایناده
دیادگاه اساالمی از شااخ تاارین فیلساوفا باه شاامار
میروند هدف این پهوهش آ اس با نگاهی تلفیقی باه
آراء فالساافه شاااخ حااوزه تربیاا اخالقاای ،فصااول
مشترک مورد توجه باهمنظاور ب ارهگیاری در محتاوای
برنامههای درسی تربی اخالقی مورد تحلیال و بررسای
قرار گیرد و به این سثاالت ذیل پاسخ دهد؟  -1محتوای
برنامه درسی تربی اخالقای از دیاد کانا حااوی چاه
مثلفههاایی اسا ؟  -2محتاوای برناماه درسای تربیا
اخالقی از دید مال احمد نراقی حااوی چاه مثلفاههاایی
اس ؟  -3فصل مشترک دیدگاه کان و مال احمد نراقی
در محتوای برنامه درسای تربیا اخالقای ،حااوی چاه
نکاتی اس ؟
روش پژوهش

با توجه باه ماهیا و کیفیا مرالعاة حاضار ،در ایان
پااهوهش سااعی باار آ شااده اس ا از مناااب دس ا اول
(معرا السعاده و مثنوی طاقدیی ماال احماد نراقای ) و
مناااب دس ا دوم شااامل (کتااب معتباار ،پااهوهشهااا و
تحقیقااات ماارتب بااا موضااور پااهوهش ،نشااریات و

سای های اینترنتی) استفاده شودب برای نیل باه اهاداف
پهوهش ،باید به سه پرساش اصالی پاساخ داده شاودب از
آنجایی که هار یاک از ایان پرساشهاا باه جنباهای از
جنبههای پهوهش میپردازد و برای نا ل شد به پاساخ
هر کدام از آ ها باید روشی متناساب باا اقتضاا ات هار
پرسش و پاسخ احتمالی آ  ،باه کاار گرفا  ،از ایان رو،
روشهااای پااهوهش تحلیاال مف ااومی و روش تحلیاال
تربیقی متناسب با سه پرسش پهوهشی معرفی خواهند
شدب از روشهایی که در این پهوهش برای پاسخگویی به
پرسش اول (محتوای برنامه درسی تربی اخالقی از دید
کان حااوی چاه مثلفاه هاایی اسا ؟ ) و پرساش دوم
پهوهش (محتوای برنامه درسی تربی اخالقی از دید مال
احمد نراقی حاوی چه مثلفه هایی اس ؟) مورد اساتفاده
قرار میگیارد ،روش تحلیال مف اومی (مف اومپاردازی)
اسا ب روش تحلیال مف ااومی باار فااراهم آورد تبیااین
صحیح و روشن از معنای مفاهیم به واسرة توضیح دقی
ارتباطهای آ با سایر مفاهیم ناظر اس و تالشی اسا
در ج ا ف ام مفااهیم اسا ( Kombes & Denelz,
 )2009در این روش ،ساعی بار آ اسا تاا باا تحلیال
مفاهیم در متو  ،موارد صحیح و ناصحیح استعمال آ ها
مشخ شود تا بتوا با حذف کاربردهای غل واژهها ،از
بروز مسا ل نظری و ملی پیشگیری کرد یاا باه تعبیار
دیگر ،مسا ل را بجای حل کرد  ،منحال نماودب تحلیال
مفاهیم ممکن اس شامل تحلیل ناصر تشکیل دهنادة
یک مف وم ،ارتباط این ناصر با یکادیگر یاا ارتبااط آ
مف وم با سایر مفااهیم شاود ()Bagheri & et al, 2010
همچنین در پاسخ به سثال سوم پهوهش (فصل مشترک
دیدگاه کان و مال احمد نراقی در محتوای برنامه درسی
تربی اخالقی ،حاوی چه نکاتی اس ؟) از روش تحلیال
تربیقی پیوسته استفاده شده اسا ب در فرایناد تحلیال
تربیقی پیوسته ،بخشی از داده ها همانند یک مف وم یاا
یک گزاره ،با دیگر مف ومها یا گزارهها ،مقایسه مایشاود
تااا تفاااوتهااا و شااباه هااای آ هااا آشااکار شااود و بااا
جداسازی و مقایسه پیوسته مف وم ها و گزارههاا ،امکاا
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گسترش الگوی مف ومی م یا میشود کاه نشاا دهناده
رابره های گوناگو میا مف اوم هاا یاا گازاره هاا اسا
()Haggerson, 1991ب
محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی از دید کانت

کان فیلسوف گرانمایاه ای اسا کاه باا طارح فارامین
اخالقی (اصاول و قوا اد کلای رفتاار) و تحلیال مف اوم
انسا و ماهیا او ،وظیفاه و تکلیاف ،پارورش مانش و
اراده نیااک ،کراما افااراد ،واطااف اخالقاای ،هماادلی و
هم حسی اخالقی ،ارزش اخالقی توانساته اسا نگارش
خاا و منحصااربهفااردی را در زمیناة تعلاایم و تربیا
اخالقی ارا ه نمایدب وی معتقد اس اخالقی بود باید از
راه تربی حاصل شود وبر حی وظیفهشناسی شدید بنا
گرددب به نظر کان فیلساوفا و مربیاا بایاد گارد هام
آیند و آرما هایی برای یک نظام جدید مدرسهای پدیاد
آورند که مبتنی بر قانو اخالقی و مقام فردی باشدب وی
همچنین تعلیم می دهد که انساا بایاد حای اخالقای
خاااویش را پااارورش دهاااد و در ایااان رابراااه هماااه
دس اندرکارا طرحهاای آماوزش و پارورش را متوجاه
یک اصل تربیتی؛ که همواره باید پیش روی خود داشاته
باشند؛ می نماید بر این اساس که تربی باید هماواره باا
ایده کل انسانی و با کل سرنوش انسا ساازگار باشاد
( )Mair, 1995توجه اساسی کان باه مف اوم؛ انساا و
انسانی ؛ زمینه را برای مرارح سااختن نخساتین و باه
بارتی م مترین حرک در برنامة تربی اخالقی آشاکار
میسازد و بهصورتی روشنتر محتوای برنامههای مرباوط
به تربی اخالقی را جلوهگر میسازدب
کان در مقالة خود درباره تعلیم و تربی و هار جاا کاه
مستقیم و غیرمستقیم به مسئلة تعلیم و تربی پرداخته
از فعالی های روزمره و قصد ناشدة محی های آموزشای
غافل نشده اسا و مربیاا را از اهمیا تجاارب قصاد
ناشدة روزانه آگاه کرده اس ب او در اشاره به غفل نظاام
تعلیم و تربی از وظاایف روزمارة مادارس ،باه تکاالیف
روزانة دانشآموزا اشاره میکند و مینویساد :در حاالی
که به احساس شاس در ماورد ظما متعاالی خاویش

میبالناد خاویش را از قیاد اطا ا تکاالیف متعاارف و
یومیه که در این صاورت در نظرشاا بایقادر و قیما
جلوه میکند ،آزاد میساازند ( )Kant, 2001از نظریاات
کان میتوا استنباط کرد کاه برناماه درسای مادارس
باید مورد نقادی شاگردا قارار گیارد؛ زیارا در جاهاای
متفاوت ،تلقین و اجبار را در تمام صحنههای زندگی و از
جمله آموزش و پارورش ،مخاالف خاودآیینی و شاس و
منزل انسانی میداند و بر این باور اس که هیچ قیده
و نظریهای از نقادی بینیاز نیس ب" خارد بایاد در هماة
کارها خود به نقادی گرفته شود و نیز باید اجازه یابد که
کااار خااود را باایهاایچگونااه مااانعی انجااام دهااد
()Naghibzadeh, 2007ب
از آرار شناخ شناسانة کان نیاز مای تاوا نتیجاه
گرف که تسکید کان بر برنامة درسی کسب شده بایش
از برنامه درسی طراحی شده اس ب تعاابیر و تفسایرهای
فراگیرندگا از برنامه درسی و تجربیات یادگیری فاراهم
آمده ،گویای تسکید بر فرایندهای ذهنی اس ب کانا بار
این باور اس که در برنامه درسای بایاد فراگیرنادگا را
در مقابل مشکالت و چالشهای واقعی قرار داد تا بتوانند
تجارب خاود را بازساازی کننادب از نظار کانا آماوزش
برخی اصول اخالقی به تن ایی برای تربیا یاک انساا
کافی نیس ؛ یعنی بسیاری اوقاات فراینادها و الگوهاای
یاددهی -یادگیری محتوای درسی م م تر تلقی می شوند
()Landet, 2003ب
با نای به آنچه ذکار شاد محتاوای برناماه درسای
تربی اخالقی از دید کان مستلزم توجه به مثلفههاایی
ذیل اس :
 1ـ اهتمام محتوای برنامه درسی به پرورش هماهنـ
قوای ذهن

از نظاار کان ا بیاانش کلاای حاااکم در تعلاایم و تربی ا ،
می بایس پرورش هماهنگ روح و جسم کاودک باشادب
تعلیم و تربی باید نو ی هدف غایی درونی داشته باشد،
چنا باشد که تمرین یک قوه به تمارین هماهٔ قاوای
دیگر کمک کند بد نباید جز برای هوش و هوش نباید
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جز برای تربی وجدا اخالقی وجاود داشاته باشادب باا
چنین سلسله مراتبی تعلیم و تربی جم بندی و شاکل
مرلوب خود را خواهد یاف ب کانا بار آماوزش سانتی
خُرده میگیرد که صراحتاً قوظ ف م و تصور و حتی خودِ
قل را فدای حافظه میکندب کان تصریح میکند نبایاد
قوهای در زیا قوة دیگری پرورش یابدب مثالً قاوة تصاور
تن ا به سود قوة ف م تربی شود؛ و لاذا مایبایسا باه
«هدف غایی درونای» نااظر باشادب کانا اگرچاه منکار
ارزش حافظه نیس و پرورش آ را الزم مایداناد ولای
آموزش های مبتنی بر صِرف حافظه را سرحی و مخارب
و سرحی میداند چاو فقا باه کاار پارورش حیاوا
بااارکش م ایآی اد و ساارانجام بااه نااابودی قااوة قضاااوت
میانجامدب بنابراین آرزوی کان این بود کاه کودکاا از
چیزهای حفظ کردنی معاف شوندب
کان در کالمی باه ایان مرلاب اشااره مایکناد:
"اینکه میگویند دانش هر کی به قادر حافظاة اوسا
کامالً صحیح اس " از این رو پرورش حافظه بسیار الزم
اس و چیزها طوری ساخته شده اند که ادراک ،نخسا
نتیجه تسررات ذهنی اس و حافظاه بایاد ایان ارارات را
حفظ کند؛ اما حافظه باید تن ا برای چیزهایی که حفاظ
آ حا ز اهمی میباشد و برای زندگی واقعای ساودمند
اس  ،به کار گرفته شود؛ بنابراین" حافظه نبایاد جاز باا
چیزهایی که القه مند به حفظ کرد آ هاا هساتیم و
رابرهای با زنادگی واقعای دارناد ،اشاغال گارددب کانا
پرهیز از «چ ارچوب آماوزش حافظاه صِارف» را سابب
خالصی از لفاظی میداندب بار ایان اسااس بخاش م ام
توجه مربی کودکا به حافظه ،از این روی صورت گیارد
که کودک را برای قوة قضاوت و تشخی آمااده گرداناد
که بتواند بدرستی واقعی ها را تشاخی دهادب وی باه
آفرییندگی ذهن توجاه مای کناد و ا االم مایدارد کاه
تربی حافظه باید با تربی ف م توامااً و در هماا ابتادا
آغاااز گااردد و حافظااه هرگااز نبایااد بااه هاایچ ب انااهای
مراقب های مربی را تن ا به خود اختصا دهد ( Kant,
)1995ب

کان درباارة قاوة تعقال نیاز باه دو جنباة پارورش
مومی و خصوصی قاوای ذهان نظار داشاته اسا کاه
موضور پرورش مومی قوای ذهنای «پارورش جسامی
کودک به معنای تمرین وتسدیب» و بیشاتر تقویا ایان
قوا میباشد تا آموزش داد ؛ کاه کاودک در آ منفعال
اس و باید از دستور دیگرا پیروی کند اماا جنباة دوم
یعناای پاارورش خصوصاای قااوای ذهناای ،پاارورش قااوة
شناخ  ،پرورش حواس ،تصور ،حافظه ،قادرت توجاه و
مرایبه؛ که به دانیه ف م مربوط اس مورد نظر میباشدب
کان ا همچنااین در مااورد پاارورش قااوة تصااور هشاادار
میدهاد کاه کودکاا مومااً از قادرت تصاور جیبای
برخوردار میباشند که برای توسعه وتشدید آ نیازی به
قصه های پریا ندارند و بیشتر باید تعدیل شاود وتحا
قا ده درآید و در هماا حاال بالفاصاله و بیکاار نماناد
()Shokohi, 1995:46ب
کان تصریح میکند که برای تربی قال ،بایاد باه
روش سقراطی مل کنیمب از بسیاری ج ات ،نیاازی باه
ورزید قل کودکا نیس و بههیچوجاه نبایاد درباارة
هر چیزی قوه تعقل خود را ورزیده کنندب شناختن اصول
آنچه که باید آنا را به شایستگی تربیا کناد از ساوی
خودشا ضرورت ندارد ،به محض اینکه موضاور وظیفاه
در میا باشد ،اصول مربوطه باید به آنا تف یم شود؛ اما
در این ماورد بایاد کاامالً مراقبا نماود کاه معلوماات
استداللی به آنا تلقین نگردد ،بلکاه ترتیبای داده شاود
که آ ها را شخصاً خود وی استنتا کناد کانا معتقاد
اس در حقیق " قل واحادی خودکفاسا کاه در آ
همچو یک بد سازما یافته ،هر ضاوی بارای ساایر
ا ضاء و مجمور ا ضاء برای هریاک از آ هاا وجاود دارد
ببب"ب "قا دة اصلی این اس که هرگز یکی از قوای ذهن،
تن ا برای خودش وال غیر پرورش نیابد ،بلکه هر قوَه تن ا
در ارتباط با سایر قوا و ماثالً تصاور تن اا باه ساود ف ام
پرورده شود ضمناً کان معتقد اس برای تربی حواس،
باید سعی شود که فارد بتواناد افکاار خاود را روی یاک
موضور به طور راب متمرکز کند زیرا در غیر این صورت
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تفرقة حواس اتفاق می افتد و تفرقة حاواس دشامن هار
نور تعلیم و تربیتی اس ب در این مورد توجاه کانا باه
درس تاریخ ناه باه ناوا ماادة درسای ،بلکاه همچاو
وسیلهای برای ورزش ف م و قضاوت و قوة تحلیال فارد،
بسیار مورد توجه و مداقه اس ()Kant, 1995:46ب
 2ـ اهتمام به محتوای برنامه درسی به تربیـتبـدنی و
بازی

از دیدگاه کان م مترین نکته در تربیا بادنی (ورزش)
استفاده از حرکات ارادی و اندام هاای حسای اسا ب وی
معتقد اس که در خصاو اساتفاده از حرکااتِ ارادی،
مرلوب آ اس که کودک همیشاه گلایم خاویش را از
آب بیرو بکشد و بدین منظور ،قاوت ،م اارت ،سار
مل و ا تمادبه نفی ،الزم و حتمی اس ب برای آماوزش
ایاان نکااات مراارح م ایکنااد کااه کااودک را از گااذرگاه
کمپ نایی بور دهیم و در ین حال اینکه ایان گاذرگاه
پرتگاهی پیش چشم دارد یا از معبر شیبداری باال روناد
یا از روی الواری نااستوار بور کنند و معتقد اس کسی
که چنین کاری از وی ساخته نباشد ،توانا یاش در حاد
انتظار نیس ب کان اذ ا میکند بیشتر ماردم از تارس
خرر سقوط خیالی ،گویی اندامهایشا فلج مایگاردد و
جرأت چنین کارهایی را به خود نمیدهند و این با باالتر
رفتن سن ،بدتر خواهد شدب کانا  ،مشا پرتااب اشایاء
برای کودکا را کاه تمارین حاواس مخصوصااً تخماین
بصری را به دنبال دارد بهشدت مورد تسکید قرار میدهدب
وی توپ بازی را مستلزم ورزش سالم دوید اس  ،از
ب ترین بازیهای کودکا ذکر مایکناد و معتقاد اسا
ب ترین بازیها ،آ هایی هستند که توسعة م اارت را باا
تمرین حواس توأم میسازند مثل بازیهایی کاه بیناایی
را با تخمین دقی فاصله ،بزرگی نسب  ،با تعیاین موقا
اماکن در نقااط مختلاف باه کماک آفتااب و نظاایر آ
پرورش دهاد و هماة ایان هاا را ورزش بسایار مناسابی
میداند همچنین تصور اماکنی کاه شاخ قابالً در آ
واقعاً چیزهاایی را دیاده اسا بسایار ساودمند و مفیاد
میداندب مثالً با به خاطر آورد درختانی که در راه خاود

میدیدیم راه بازگش خویش را در جنگال پیادا کنایمب
وی در این میا به موسیقیدانا اشاره میکند که جاای
کلیاادها را در نظاار دارنااد و در هنگااام ساااختن آهنااگ،
نیازی به اینکه آل موسایقی ماورد نظار را پایش روی
خود داشته باشند ندارندب وی حتی پرورش قوة شانید
را از همین طرق مورد تسکید قرار مایدهادب باازیهاایی
چو تاب خورد و نواختن نیلبک توس خودِ کودکا
را از بازی های سالم میداندب کان اذ ا میکند که اماا
باید دق نمود که هدف بازی فق سرگرمی نباشد بلکه
نتیجه دار و هدفمند باشدب چو هرچه باد کاودک در
بازیها تنومندتر و نیرومندتر شود به نحو مرمئنتری از
واقب ویرانگری آزادی بیش از حد ،مصو خواهد مانادب
وی ورزش ژیمناستیک را توصیه میکناد اماا ناه بارای
زیبایی ساختگی و ظاهری تان ،بلکاه در ج ا ورزیاده
شد و آماده شد برای جامعه و به قول ژا ژاک روسو
فق از کودک شیرا و شالوِ اماروز مایتاوا ماردا
فرزانهای برای فردا ساخ ()Kant, 1995ب
 -3اهتمام محتوای برنامه درسی به نقش و اهمیت کار

به نظر کان  ،ب ترین طرز ب رهمند شد از زندگی ،کاار
کرد اس ب کاار ،خالصای و رهاایی میقای اسا کاه
آدمی را تحق میبخشد و به وی اجازه میدهاد آزاداناه
بشکفد و او را از کسال برهاند تا دلبستگیهاای ملای
(که قل را سارزنده کارده و سارانجام او را باه خوشای
میرساند) را بیابدب کسی کاه کاار مایکناد باه هساتی
خویش معنا میدهد و از ایان راه خوشابخ مایشاودب
کان تصریح میکند که کار کرد کودکا حا ز اهمی
فراوا اس و آدمی تن ا جانوری اس که باید کار کناد
وی حتی مرحلة کارآموزی را برای کودکاا و نوجواناا
م م میشمرد و کار را منوط به این نمیداند کاه صارفاً
باارای رفا نیازمناادی خااویش و در مراحاال بزرگسااالی
انتخاب گرددب کان مدرسه را محلی برای گرایش به کار
کرد کودکا ذکر میکندب چنانکه اشاره میکند کاه در
مدرسه هم سا اتی ج آموزشهاای اجبااری در نظار
گرفته شود و هم سا اتی برای تفریح بعد از آموزش های
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صورت گرفتهب؛ بدین لحاظ کودک معنای کار اجبااری و
سا ات تفریح و استراح را باهخاوبی از هام تشاخی
خواهد داد ()Jalalvand, 2012ب
 -4اهتمام محتوای برنامه درسـی بـه آینـده نگـری و
آیندة فراگیر

از جمله فنو اصلی در تعلیم و تربی بر طبا دیادگاه
کان  ،تربی کودکا بر طب وض آیندة ممکن و ب تار
انسانی اس نه وضعی فعلای آناا  ،وی ایان اصال را
دارای اهمی بسیار فاراوا ذکار ماینمایاد ( Kardan,
 )2002:116کان تصریح مایکناد والادین ب تار اسا
به جای تربیا و ساازگاری کودکانشاا بارای وضاعی
فعلی در جامعه و همنوا و سازگار شاد آناا باا وضا
کنونی ،تالش کنند تا آیندة بسیار ب تر و درخشاا تاری
را کسب نمایند (هماا جاا) وی ،زماا ملای تعلایم و
تربی را با شرور از آینده در نظر میگیرد زیرا بر طبا
«فلسفة انتقادی» او پاسخ انسا به ساه ساثال اساسای
(چه می تونم بدانم؟ چه باید بکانم؟ باه چاه مایتاوانم
امیدوار باشم؟) اسااس بنیاادین زنادگی اسا ( Kant,
 )1995:32و لاااذا وی پرسشااای را کاااه بایاااد انقاااالب
کوپرنیکی را تمام کند در تعلیم و تربی ناه باه مف اوم
لم بلکه به معنای مل میداند ،ملای کاه اسااس آ
ایما به آینده به نوا اصل و معیاار زماا حاال اسا
()Kardan, 2002:118ب
 -5اهتمام محتوای برنامه درسی به آموزش توأم با نظم

کان فقدا انضباط را یب بسیار بزرگی میداند و برای
آ اهمی بسزایی قا ل اس ؛ و میگوید :آ کسای کاه
آموزش ندیده باشد خام اس ولی آنکه منضاب نباشاد
وحشی اس ؛ زیرا فقدا آموزش را قابل ترمیم مایداناد
اما طردِ وحشیگری را ممکن نمایداناد و معتقاد اسا
اشتباهی که در مورد انضباط رخ دهد جبرا ناپذیر اس ب
وی حتی آموزش را زمانی مثرر میداند کاه بار انضاباط
متکی اس  ،زیرا آ نور آموزش موجد اطا اس ب وی
حتی در این مرحله تعلیم و تربی را به نوا فرهناگ و
انضااباط در امتااداد یکاادیگر ذکاار ماایکناادب (نقیااب

زاده )135- 1387:136،کان ا معتقااد اس ا  :نظاام یااا
مش  ،ذات حیوانی را به فررت انساانی بادل مایکنادب
انضباط انسا را به پیاروی از قاانو هاای بشاری مقیاد
میکند و فشار را به او میف ماند از ایان رو باه مدرساه
فرستاد کودکا در وهلهٔ اول بهمنظور ادت به خوی
نظم و انضباط اس و مان از آ خواهد شد کاه بشار از
راه غرایز حیوانی ،خاود را از انساانی دور کنادب وی باه
ج فرایند بازدارندگی انضباط از وحشیگری ،از آ به
تربی منفی تعبیر میکند و در مقابل ،آموزش را بخاش
مثب تربی نام مین د (جاللوند)1391،ب
 -6اهتمام محتوای برنامه درسی به نقش تجربه

کان هشدار میدهد که در دانشآموزش و پرورش همه
چیز به «تجرباه» بااز گاردد و تعلایم و تربیا را فنای
میداند که بهوسیلة بسیاری از نسلها تکمیل میگردد و
گام به گام پیشرف خواهاد کاردب وی معتقاد اسا اگار
تعلیم و تربی لمی ،باه معناای قاوی کلماه ،معرفتای
مستقل از تجربه باشد؛ در حدی که واجد دانشای راجا
به ذات موضور خودش باشد؛ پی یا آدمی آزاد نباوده و
شبیه اشیا ی اسا کاه ذاتشاا بادو نیااز باه تجرباه
هستی ،آ ها را تعیین میکند و یا اینکه قل ما تاا حاد
دانش مرل (که خا خداوند اس ) می تواناد معرفا
موجااودات آزاد را تشااکیل دهااد ،درصااورتیکااه چنااین
نیس بلکه تعلیم و تربی ؛ نه یک معرف ؛ بلکه همچو
فنی اس که با جرأت و قاطعانه به تجربه مربوط خواهد
بودب کان اذ ا میکند که خوشبختانه یا بدبختاناه ماا
دیگر در آغاز تاریخ بشر نیستیم؛ نسالهاای بایشاماری
پیش از ما بودهاند و باید روی تجربة آ ها تسکیاد نماودب
وی معتقد اس تعلیم و تربی با از سر گرفتن تجرباه از
صورت یک «فن ماشینی» خار خواهد شد و به شاکلی
سنجیدهتر به پرتوا ترین اهرم تاریخ بدل خواهد گشا
و بهصورت تفکر ینی ،انضمامی و کنونی درباارة تجرباة
انسانی  ،درآمده و با طرد اشتباهات ،اقدامات بیفایاده و
بی وده ،پیشرف خود را تضمین خواهاد نماود ( Kant,
)1995ب
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 -7اهتمام محتوای برنامه درسی بـه تللـیم و تربیـت
سختگیرانه

کان  ،تعلیم و تربی سختگیر را برای نیرومناد سااختن
بد بسیار سودمند میداند و معتقد اس این نور تعلیم
و تربیاا از ایجاااد روحیااة راحاا طلباای در کودکااا
جلوگیری میکنادب وی خااطر نشاا مایکناد کاه باه
کودکی که برای هر چیزی گریه میکناد نبایاد تاوج ی
نمود و نباید کودکا سعی کنند با جیا و داد و فریااد،
تقاضایشا را مررح کنند ولای اگار خواساتههایشاا را
درس مررح کنند و مشروط بار آنکاه آ خواساته باه
مصلحتشا باشد ،باید باه آ ترتیاب ارار داده شاود در
ضمن بر ارر چنین رفتااری کاودک باه راساتگویی خاو
میگیرد و مزاحم در ج رسید به خواساتههاایش
ایجاد نخواهد کردب کان تصریح میکند کاه هایچ چیاز
برای کودک ،از رفتار انضباطی آزارگار و بنادهپارور کاه
هاادفش در هاام شکسااتن ارادة شخصاایشااا باشااد،
زیا آورتر نیس ب وی نظام تعلیم و تربیتای را کاه صارفاً
نوازشگر اس موجب خودرأی بار آورد کودکا دانسته
و معتقد اس اگر کودکا به این نکته خو گرفته باشاند
که همة هوس های خود را ارضاء شده ببینند برای درهم
شکستن ارادة آ ها دیگر دیر شده اسا ب کانا معتقاد
اس که تنبیه نباید هدفی ا م از اصالح مقصار یاا داد
سرمش داشته باشد و تسکید میکند که تنبیه باید فق
به خاطر خرایی که رخ داده باید ا مال شاود و در ایان
مورد خواها این اس که کودکا بف مند هدف تنبیاه
فق اصالح خودشا اس ب وی در مورد پااداش معتقاد
اس که سبب ایجاد روحیاة کاسابکاراناه در کودکاا
خواهد شدب کان تسکید میکند که بههیچروی ،تصاوری
از شرمندگی برای کودک ایجاد نکنید زیرا او در مراحال
اولیة کودکی که منش و خاوی کاودک شاکل نگرفتاه،
هیچ تصوری از شرمندگی و آراستگی نداردب
 -8اهتمام محتوای برنامـه درسـی بـه روش تـدری
متناسب تربیت اخالقی

کان  ،زمانی که به مسائله آماوزش مایپاردازد مسائله
« اادم توافاا محتااوای آمااوزش بااا امکانااات ذهناای
دانشآموز» را مررح میکند و اشاره میکند که آموزش،

غالباً معلوماتی را رضه میکند که دانشآموز هنوز واقعاً
در سن درک آ نیس  ،این نور آموزش ،نظام طبیعا
را مختل میکناد ،در حقیقا ایان ناور آماوزش ،قاوة
ادراک نوپای کودک را به کسب معلوماتی وادار مایکناد
که تن ا ،استداللی رسیده و ورزیده ،قادر به تصااحب آ
اس ب بهجای اینکه آموزش و طبیع را به این طری در
برابر یکدیگر قرار دهیم ،ب تر اس آ ها را طوری به هم
مربوط کنیم یا الاقل آ ها را طوری هدای کنیم که باه
یکدیگر بپیوندندب با در برابر هم قرار داد آ ها جاز باار
آورد دانشمندانی ساختگی که داناش در آناا رشادی
ایجاد نکرده بلکه ظاهرشاا را باه لعاابی انادوده اسا ،
کاری از ما ساخته نیس و باه هماین دلیال اسا کاه
گاااهی بااه دانشاامندانی یااا بااه افااراد تحص ایلکااردهای
برمیخوریم که ف م و درک کمی دارند ونیاز باه هماین
دلیل اس که دانشگاهها بیش از سایر مثسسات جامعاه،
مغزهای آشافته تولیاد مایکنناد ( )Kant, 1995کانا
معتقد اسا در نظاام تعلایم و تربیا باه جاای اینکاه
اندیشااههااا را ساااخته و پرداختااه از خااار تحویاال
دانش آموزا دهیم ،ترتیبی اتخاذ نماییم که خود آ هاا،
اندیشااههااا را بسااازندب کان ا  ،ب تاارین روش آمااوختن
اندیشهها را استفاده از روش سقراطی ذکر میکند البتاه
کان خود تصریح میکند که استفاده از روش ساقراطی
فق در قلمرو اندیشههاا و پرساشهاای اخالقای کاامالً
امکا پذیر اس اما میتوا با سادهتر کرد این روش به
شکل پرسش و پاسخهای معمول ،آ را در آموزشهاای
متعدد دیگر بکار گرف ()Naghibzadeh, 2008:137ب
 -9اهتمام محتوای برنامه درسی به تربیت دینی

بنابر نظر کان در دانش آموزش و پارورش ساخن از
«دیاان و تربی ا دیناای» بساایار م ایرود امااا نخسااتین
پرسشی که پیش میآیاد ایان اسا کاه آیاا مایشاود
مفاهیم دینی را با خردسااال در میاا گذاشا ؟ببب آیاا
القاء حاکمی ال ی با تکرار به افرادی کاه هناوز خاود و
دنیای خویش را نمای شناساند امکاا پاذیر اسا ؟ وی
معتقد اس که کودک قاادر باه درک مفااهیم تکلیاف،
خدا و وظیفهای که انسا در برابر خداوند دارد ،نیس و
از این رو ،هرگونه اقدام به انتقال ایان مفاهیام و ایجااد
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تغییر در حوزة شخصی وی ،به معنای ادم توجاه باه
استعداد و توانایی اوس از طرف دیگر مواج ة کودک باا
دنیای پیرامو خود که بعضاً مملو از نشانه های ماذهبی
و دیناای در قالااب و انجااام مناسااک ،بیااا بااارات و
گفتارهای ماذهبی وببب اسا وی را در معارد دریافا
نااو ی تجربااه و درک دیناای قاارار م ایدهااد کااه کااامالً
غیرموجه و ناصحیح اس ب
وی در ج آموزش دینی اذ ا میکناد کاه بایاد
ابتدا توجه کودکاا باه اهاداف و باه آنچاه باا بنایآدم
مناسب دارد جلب شود ،قوة قضاوتشا ورزیاده گاردد،
مرااالبی دربااارة نظاام و شاااهکارهای طبیعا بااه آنااا
آموخته شود ،سپی دانش پردامنه تری از ساخ ج ا
بر آنچه یاد شد ،افزوده شود و سارانجام بار اسااس ایان
مقدمات ،برای نخستین بار مف وم خدای تعاالی و شاارر
با آنا در میا گذاشته شودب بنابراین اگر قرار باشد کاه
کودکا صرفاً با شنید نام خداوند فقا شااهد مراسام

تعظیم ذاتِ اقدسش باشند و یا ترس زیاد از قدرت ال ای
برای آنا تصور شود ،ب تر اس که اندیشههای دینای را
بااا کااودک در میااا بگااذاریم ولاای ایاان آشاانایی بااا
اندیشااههااای دیناای نبایااد تن ااا کااار حافظ اه و تقلیااد
کورکورانه باشد؛ بنابراین راهی که بدین منظور برگزیاده
میشود باید همواره متناسب باا طبیعا باشاد باهطاور
مثال؛ نخس همه چیز باید به طبیع و سپی به خاودِ
خدا نسب داده شود؛ ابتدا نشا داده شاود کاه چگوناه
همه چیز برای حفظ انوار و تعادل آ ها و در هما حال
و در دراز مدت ،با نای به سرنوشا آدمای کاه بایاد
نیکبخ گردد ،ترتیب یافته اسا بب وی در اداماه شارح
میدهد که ب ترین راه برای روشن گردانید تصور خادا
برای کودکا  ،احتماالً شباه با پدری اس که همة ماا
زیر سایة الراف واسعهاش به سر می بریم ،بادین طریا
میتوا وحدت مردمی را که به ناوا خاانوادة واحادی
تصور شدهاند ،به خوبی نشا داد ()Shokohi, 1995ب

جدول  .1مؤلفههای اصلی محتوی برنامه درسی تربیت اخالقی کانت
ویژگیها
مؤلفههای اصلی
اهتمام محتوای برنامه درسی به پرورش هماهنگ از نظر کانت ،بینش کلی حاکم در تعلیم و تربیت ،میبایستت پترور ماامنت
روح و جسم کودک باشد.
قوای ذهن
اهتمام به محتوای برنامه درسی به تربیت بدننی و از دیدگاه کانت ،مهمترین نکته در تربیتبدنی (ورز ) استفاده از حرکات ارادی
و انداممای حسی است بدین منظور قوت ،مهارت ،سرعت عال و اعتاادبهنفس،
بازی
الزم و حتای است.
اهتمام محتوای برنامه درسی به نقد و اهمیدت به نظر کانت ،کار ،رمایی عایقی است که آدمتی را تققت متیبخشتد و بته وی
اجازه میدمد آزادانه بشکفد و او را از کسالت برماند تا دلبستگیمتای عالتی را
کار
بیابد.
اهتمام محتوای برنامه درسدی بده آیندن نگدری و کانت ،تعلیم و تربیت را نه به مفهوم علم بلکه به معنای عال میداند عالتی کته
اساس آن ایاان به آینده بهعنوان اصل و معیار زمانِ حال است.
آیننة فراگیر
تعلیم و تربیت نه یک معرفت بلکه ماچون فنی است که با جرأت و قاطعانه بته
اهتمام محتوای برنامه درسی به نق تجربه
تجربه مربوط خوامد بود.
اهتمام محتوای برنامه درسی به تعلدی و تربیدت کانت تعلیم و تربیت سختگیرانه را برای نیرومند ستاختن بتدن بستیار ستودمند
میداند.
سختگیرانه
بهترین رو آموختن اندیشهما ،استفاده از رو سقراطی است.
اهتمام محتوای برنامه درسدی بده روش تدنری
متناسب تربیت اخالقی
آغاز آموز دینی در کودک بر مبنای فطرت آنان
اهتمام محتوای برنامه درسی به تربیت دینی
اهتمام محتوای برنامه درسی به آموزش تدومم بدا نظم ،ذات حیوانی را به فطرت انستانی بتدل متیکنتد و انستان را بته پیتروی از
قانونمای بشری مقید میکند.
نظ
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کان معتقد اس دین ،هما قانو وجاود ماسا و
چو در منت ا درجة اخالق تجلی مییابد هرگز نباید باا
تمسک به کوشش برای جلب غیر باهناو ی با پرساتی
حاکی از ترس یا طم در کسب پاداش تبدیل گرددب لذا
آموزش دینی در کودک را باید با قانونی کاه در خاودش
موجود اس آغاز نماود هماا قاانونی کاه برخاساته از
فررت آدمی اس و وجود آ تن ا به اینکه خداوند بدی
را من فرموده ،بستگی نداردب بدینج آماوزش دینای
نباید با حکم ال ی آغااز گاردد زیارا دینای کاه فقا
مبتنی بر حکم ال ی باشد ،هرگز نمایتواناد چیازی از
اخالق را شامل شود و فق مبتنی بر ترس از یاکساو و
قصد و نی های ج یافتاه از تصاور پااداش ،از ساوی
دیگر را شامل میشود و از این روی ،آماوزش دینای باه
این سبک جز آیینی موهاوم بااقی نخواهاد مانادب پای
اخالق باید سرآغاز آموزش در دین باشد و ال یات در پی
آ بیایاد و ایان ،آ چیازی اسا کاه «دیان» نامیااده
میشودب
محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی از دید مال احمـد
نراقی

محتااوا اصااول و مفاااهیمی را در باار ماایگیاارد کااه بااه
شاگردا ارا ه می دهیم تا به مدد آ هاا باه هادفهاای
آموزشی و تربیتی تحقا بخشایم ومضامو اهاداف در
اهداف رفتااری مایباشاد و راهنماای گازینش آ ناور
محتواسا ( )Jamali, 2009نراقای باا اشااره باه نقاش
واهمی لام وداناش و ر ایا تقادم وتاسخر محتاوای
دروس در ارا ه آ چنین اذ ا میکناد" :جمیا لاوم
اگر چه روح را کمال اند ونفی را جمال لیکن متفاوت اند
در شراف و تکمیل وجوب تحصیل ،زیرا که لوم بار دو
قسماند:
الف) علم دنیا

از نظر او لم دنیا " لومی اس که معظم فایده آ برای
دنیاس  ،مثل طب ،هندساه ،نجاوم ،ارود ،موسایقی،
هیئ ا و حساااب وببب و از ایاان لااوم چناادا ب ج ا و
سعادتی در الم قبی حاصل نمی شود و از ایان ج ا

تحصیل و از این ج تحصیل آ ها واجب نیسا بلای
نادرا می شود که در تحصیل بعضی مسا ل بعضی از ایان
لوم ،واجب کفایی باشد" ()Naraghi, 2009:83ب
ب) علم آخرت

از نظر او " لم آخرت که رمره اصلی آ تحصیل سعادت
اخرویه اس و آ سه لم اس که آ هاا را لام دیان
گویندب یکی لم ال ی که باهوسایله آ  ،اصاول و قایاد
دین و احوال مبدأ و معاد شناخته میشاود و آ اشارف
لوم و افضل آ اس و دیگری لم اخالق که بهوسایله
آ راه تحصیل سعادت و آنچه بهواسره آ نفی نجاات
می یابد یا به هالک میرسد دانسته مایشاود و بعاد از
لاام ال اای لماای از آ اشاارف نیساا " ( Naraghi,
)2009:83ب
نراقی اندیشمندی غای گرا اس و مراتب و درجاات
لوم را برحسب غای آ ها ارزیابی میکند مانناد لاوم
دنیوی نظیر طاب ،هندساه ،نجاوم ،ارود ،موسایقی،
هیئا و حساااب کااه باارای آ هااا غایا سااعادتمندانه
مستقل اخروی قا ل نیس و آ هاا را در حاد صانا ات
دنیوی ارزیابی میکند و کار ویهه آ ها را تسمین نیازهای
متغیر زندگی انسانی می داند و برای آ ها نقاش ابازاری
قا ل اس و در این اذ ا میکند که از این لوم چندا
ب ج و سعادتی در الم قبی حاصل نمیشود و از این
ج تحصیل آ ها واجب نیس و در تحصیل بعضی از
مسا ل واجب کفایی اس ()Jamali, 2009ب
با توجه به مقدماتی که ذکر شد ابعااد و مثلفاههاای
محتوای برنامه درسی تربی اخالقی مال احمد نراقی باه
شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار میگیردب
 -1اهتمام محتوای برنامه درسی به پرورش بلد ملنوی
دانشآموزان

در نگاه مال احمد نراقی ،انسا در نگاه او پدیدهای اسا
که درن ای اتقا و حسن آفریاده شاده اسا ب در ایان
نگرش انسا  ،تن ا آمیازهای از ناصار ا تادال یافتاهای
نیس و گرچه کالبد ،نمود ینی وجود اوس حقیقتش
روح اوس و آنچه به برتری انساا بار دیگار آفریادگا
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انجامیده اس روح ال ی اوس و خداوند خاود انساا را
بااه همااین ا تبااار شااریف و کااریم خوانااده اساا
( Ahmadabadi Arani & Farmahini farahani,
)2012ب
همچنین ایشا در کتاب شاریف مثناوی طاقادیی
اشاره دارند:
جا لوی پر زند بر هم همی
تا مگر پرد به باالتر همی
سوی باال بیند و گرد کشد
بال و پر افشاند و بر خود تپد
()Naraghi, 1983:77
اهمی این بعد در تعلیم و تربی اسالمی این اسا
کاااه مااایتاااوا آ را زیرسااااختیتااارین مبناااا در
آموزش وپرورش اسالمی دانس ب بااور میا نراقای باه
اصل کرام ذاتی انسا اسا کاه او را واداشاته اسا
گااوهر کااودک را پاااک و نف ایی بدانااد کااه بااه فراارت
توحیدی زاده شده اس و کرام انسا  ،اسااس تربیا
از نگااه اوسا ب لاذا در محتااوای برناماه درساای تربیا
اخالقی ،بر پرورش بعد معنوی انسا و ر ای جنبههای
گوناااگو حقااوق انسااانی ،تسکیااد ویااهه مااینمایااد
()farmahini farahani & et al, 2015:64ب
 -2اهتمام محتوای برنامه درسی بـه اولویـت پـرورش
تزکیه بر تللیم

تربی اخالقی که با تعابیری چو تزکیه ،ت ذیب نفای،
حکم دینی ،در متو اساالمی از آ یااد شاده اسا ،
یکی از برجستهترین جلوه های نظام تربیتی نراقی اسا
و در این باره به روشنی بر این نکته تسکید دارناد " :لام
حقیقی را ب ج و سرور و صفا و ناوری اسا و دلای را
که نور لم واقعی در آ داخل شد مستغرق لجه ظم
خداوند جلیل و محو مشاهده جمال جمیال مایشاود و
التفات به غیر او نمیکند و نه هماین اسا کاه صافات
خبیثه و اخالق رذیله ،مان از طلور انوار لوم حقیقیه از
مرل فیوضات ال یه باشد و بی بلکه بدو تزکیه نفای
و تصفیه قلب ،بادات ظاهریه را ارری و طا ات بدنیاه را

رمری نیس و چه فایده مترتاب مایشاود بار آراساتن
ظاااهر و کاسااتن باااطن ( )Naraghi, 2009:30ایشااا
نه تن ا بر لزوم تزکیاه بار تعلایم بااور دارد بلکاه اصاوالً
حصول لم حقیقی را جز از تزکیه نفی محال میداندب
 -3اهتمام محتوای برنامه درسی بـه پـرورش حافظـه
دانشآموزان

مال احماد نراقای در ابتادای دورا آماوزش لمای باه
کودکا بر استفاده از این روش آموزشی در برناماههاای
درسی تسکید میکناد سازاوار آ اسا کاه طفال را در
ابتدای تمیز و ادراک ،تلقین باه ترجماه قایاد ماذکوره
نمایند تا آ ها را حفظ کناد و بار صافحه خااطر نقاش
نماید و بهتدریج معانی آ ها را تعلیم نمایناد تاا معاانی
آ ها را بف مد و سبب نشو و نمای او بر این "رساوخی"
در قلب حاصل شود و از برای او ا تقاد به هام مایرساد
اگرچه هیچ دلیل و برهاانی از بارای او نباشاد و ایان از
فضلهای غیر متناهیه ال یه اس که در ابتدای نشو ،دل
انسااا را محاال ایمااا ماایکنااد باایدلیاال و برهااا
()Naraghi, 2009:88ب
نراقی با توجه به این روش اذ ا میکند که کاودک
از طری تکرار یک مل پساندیده ،انادکانادک باه آ
ادت میکند و آ مل ملکه راسخه جا او مایگاردد
که از این طری می توا به تدریج ،صفات پسندیده در او
را به وجود آوردب ساپی بار ارار اساتفاده از ایان روش،
آدمی تسریری از آ به خاود مایگیارد کاه تاسریرات آ
باهمراتااب باار اساااس ماارور زمااا افاازو تاار و پایادارتر
میگارددب از ایان رو ایان روش را باه ناوا یاک روش
آموزشااای و تربیتااای مناساااب ناااوا مااایکناااد
()hassani,1995ب
باری از نظر نراقی تلقین به حفظیات و تمرین وتکرار
رویکردی مناسب برای بخاطر سپرد مرالب ودساتیابی
به ملکه شناختی و ذهنی اس لذا این رویکارد بایاد در
محتوای برنامههای درسی لحاظ گرددب
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 -4اهتمام محتوای برنامه درسی به عالقـه و نیازهـای
فراگیران

نراقی در بحث محتوا معتقد باه ناو ی همااهنگی میاا
رشد طبیعی و صنا ی در دانشآموز اس که ایان خاود
بهنو ی بیاانگر ر ایا مراحال و ترتیاب در تربیا بار
اساس توانمندی و رشد طالب لم اسا ب او در پارورش
استعدادهای متربی و اصالح رفتار وی ،توجه به نیازهاا و
خواسته ها ،احساس ها و ویهگی های شخصایتی ،افکاار و
قاید و ایجاد تعادل بین آ ها و تربیا آ هاا ضاروری
اس و ر ای تربی و توجه به آ ها موجاب مایشاود
معلم و مربی در نقش خویش موف تر باشاند و تعلایم و
تربی آسا تر و در زما کمتری انجام میپذیردب
از نظر نراقی ،دلیل این امر این اسا کاه "تعلایم و
تربی " هنر و صنعتی اسا کاه انساا را از نقا باه
کمال و از کمال به کمال بیشتر میبردب در ایان حرکا
صاانا ی ،تعلاایم و تربی ا  ،تاااب حرکتاای اس ا کااه در
طبیع وجاود دارد و حرکا طبیعای الگاوی مناسابی
برای حرک صانا ی اسا ب هماننادی طبیعای حرکا
صنا ی را کارآمدتر میساازدببب او ر ایا نظام منرقای و
روا شناختی در تنظیم محتوا را مد نظر قرار داده اسا
و این نظم منرقی و روا شناختی ،چیزی شابیه تعاادل
میااا رشااد طبیعاای و صاانا ی از دیاادگاه نراقاای اسا
()jamali, 2009ب
بنابراین نراقی در این راساتا معتقاد اسا در تعلایم
باید بهقدر ف م شاگردا اکتفاا شاود و اگار شااگردا را
ساازاوار لماای دانااد از آمااوختن مرالااب بااه شاااگردا
مضایقه نکند و معلم ،دانشآماوزی را کاه تشاخی داد
برای فراگارفتن لام آماادگی دارد ،از آماوختن باه وی
کوتاااهی نکنااد و مرالااب و مفاااهیمی را کااه او درک
نمیکند و قادر به ف م آ نیس به وی آموزش ندهاد و
موارد شب ه باید پای از کشاف حقیقا و باه اصارالح
امروزی "حال مسائله" باه داناشآماوز ارا اه گاردد" و
مرالبی که مورد شب ه اس بایاد مساکوت گذاشا تاا
مرالب صحیح به دس آید آنگاه تدریی شودب توجه باه

ادراک و ف م مرالب در قالب مل کرد به آموختاههاا
برای رسید به ف م آگاهانه مرالب ،از م مترین اصاول
نراقی در بحث ارا ه محتوای تربیتی اسا کاه بار لازوم
ارتباط میا محتوای تربیتی و رشد طبیعی انسا تسکید
میکند ()ahmadabadi arani & et al, 2013ب
بنااابراین آنچااه کااه امااروزه تح ا ن اوا هاادای
تحصیلی و شغلی مورد توجاه مشااورا و مربیاا قارار
دارد و در برنامه های مراکز آماوزش ،فصالی را باه خاود
اختصا داده در آرار نراقی نیز بدا اشاره شده اس ب
 -5اهتمام محتوای برنامـه درسـی بـه سـیر خیـی و
سلسله مراتبی در تنظیم محتوی

از نظر نراقی آنچه که در ساازما دهای محتاوای دروس
ضروری به نظر مایرساد؛ توجاه باه مقتضایات سانی و
نیازهای شااگردا  ،ارا اه محتاوا باه صاورت تادریجی و
گام بهگام و ر ای سلسلهمراتب محتوایی اسا تاا ایان
امر موجب حصاول ملکاه در ماتعلم شاود؛ زیارا فکار و
استعداد آدمی بهتدریج از مرحلة قوه به فعلی درمیآیدب
او در این زمینه ،اذ ا میکند" بدا که از برای کساب
فضا ل صفات و محاسن ملکات ،ترتیبی اسا الیا کاه
تجاوز از آ نباید نمود و توضیح این کالم آ اسا کاه
شکی نیس که هرچه از مرتبهای به مرتبه دیگر منتقال
میشود حرک میکند از مرتبه اولی به رانیه و حرکاات
و افعالی که هر چیز را از مرتبه نق به کمال میرسااند
یا از قادرت و اختیاار ماا بیارو اسا و آ را حرکاات
طبیعیه میگویند ()Naraghi, 2009:55ب
نراقی لوم را دارای درجات و مراتب مای داناد و باه
فراگیرا توصیه میکند که لاوم را باه ترتیاب اهمیا
بیاموزند و قا ده اهم و م م را پاس دارنادب او از معلماا
می خواهد در فرایند آموزش به اصل تدریجی مل کنند
و قدرت فراگیاری داناشآماوزا را در نظار گیرناد و از
آمااوزش زود ب اه هنگااام و آنچااه فراتاار از درک اوس ا
خودداری ورزند و در آموزش و ارتقای درسای فراگیارا
این اصل را ملحاوظ دارناد ( farmahini farahani & et
)al, 2015ب
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از نظر نراقی ،ساازما دهای محتاوایی هام بایاد بار
اساس نظم منرقی (توجه به سااخ منرقای دروس) و
هم نظم روا شناختی ( الی و رغب های فارد) تنظایم
شود و ر ای نظام منرقای و روا شاناختی در تنظایم
محتوا را بهخوبی در نظریات تربیتی خود ماد نظار قارار
داده اس ب او ارتبااط محتاوایی میاا دروس را موجاب
رسید به نتیجه مرلوب میداند ضمن اینکه این ارتباط
موجب می شود روح اکتشااف و تحقیا در داناش آماوز
تقوی شود و فایده سازما دهی محتاوا را جلاوگیری از
تدریی دروس و مرالبی میداند که ماورد نیااز شااگرد
نیس ()Jamali, 2009ب
بنابراین این نکته پیوسته باید ماورد توجاه معلماا ،
مربیا  ،اولیاء و مسئوال آموزش و پرورش قرار گیارد و
برنامههاای تربیتای را متناساب باا مراحال و اقتضاا ات
خا خود مورد توجه قارار دهناد و نحاوه برخاورد باا
مسا ل و تفسیر آ ها را نیاز باه تناساب صاورت دهناد
()Nowrozi & et al, 2014:27ب
 -6اهتمام محتوای برنامه درسـی بـه عمـل گرایـی و
فلالیت محور بودن

نراقی بر اساس اصل مل به دانستهها ،معتقد اس  :لم
باادو ماال گمراه ای و ضااالل و تعلاام باادو طا ا ،
خسرا وبال اس ()Naraghi, 2003:21ب
همچنین مال احمد نراقی ،بر شیوه کسب دانش و بار
ف م آگاهانه مسا ل تسکید دارد و معتقد اس دانشآماوز
نباید کورکورانه به درس بنشیند؛ بلکه باید بف مد آغاز و
پایا و فایده مسئله و تاریخ مسئله چیسا ؟ ( Jamali,
)2009ب
از نظر نراقی ،برنامه درسای طاوری ساازما دهای و
تدوین گردد تا فراگیر در فرایند یادگیری شارک فعاال
داشته باشد واز حال انفعاال درآیاد؛ یعنای باا نظاارت
واشراف معلم از آنچه آموخته به آنچه باید بیاموزد برسد
و یا دس کم در روند دستیابی بادا  ،باه خاود پویاایی
نسبی برسد و خود باه ف ام مرلاب نزدیاک شاود و در
نتیجه به دگرگونی ساختار شخصایتی او انجاماد و تن اا

در این صورت اس که میتوا گف نظاام آموزشای در
تحق روح آموزشی مثرر بوده اس ب
به نظر مال احمد کسانی کاه ساالهاای بسایاری در
مدرسه ماندهاند و بهجایی نرسیدهاند؛ رمز آناا ناه ایان
اس که استاد کمتر دیده اند؛ بلکه قبماندگی آنا بار
ارر بیتوج ی به نیروی فکر و اندیشاه باوده اسا آناا
بهجای مرالعه و پهوهش و ف م مرلب ،ساالهاا در پای
استاد دویده و دفترها از تقریرات درسای انباشاته بودناد
ولی مجالی برای تجزیهوتحلیال آموختاههاا بارای خاود
فراهم نکردناد از نظار نراقای اندیشاه ورزی راه اساسای
دستیابی به مرالب مشکل لی اس و در ساایه تفکار و
تدبر دانش قاوام مایگیارد و آدمای باا تجزیاهوتحلیال
آموزهها آ را هضم کرده و در گنجینه حافظه میسپاردب
او افزو بر استاد راهنما و متو درسی ،متعلماا را باه
اندیشه ورزی و مرالعه آموزهها فرا میخواند تاا آناا در
سایه تفکار ،حصاار تقلیاد را بشاکنند و ناوآوری کنناد
()Razavi, 2002ب
بر این اساس ،تدوین و طراحی برنامه درسی مبتنای
بر فعالی محور بود  ،به پویایی لمی فراگیر میانجامد
و توجه می او را به موضور آموزش برمایانگیازد و در
لمی میآفریند که امروزه از
او ا تمادبه نفی و شجا
این اصل به آموزش چگوناه آماوزی و گااه آماوزش باه
طری فعال 1و نیز روش حل مسئله تعبیر میشودب
 -7اهتمام محتوای برنامه درسی به مشارکتی بـودن و
نقد و نظر

نراقی درباره مباحثه معتقد بود که داناشآماوزا بایاد در
جریا یادگیری بهصورت گروهی کار کنند تا قدرت تفکار
و اسااتدالل در آ هااا تقویا شااود و بحااثهااای گروهاای
به نوا یک روش حاکم بر تعلیم و تربیا قلماداد شاودب
نراقی ،به این توجه دارد کاه در مباحاث گروهای آزادی
اندیشه و نوآوری ها اس که سبب رشد لام و فرهناگ
میشود و این کار از نقد و نظر و منااظره جادا نیسا و
معتقد اس که نقد باید مبتنای بار مادارا و آهساتگی و
ادب باشد و افراد گروه هم نسب به نظر دیگارا بردباار
1. active
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باشند و افراد گروه اگر پی از ساعی و تاالش ساخنی را
ناصواب یافتند به نیکویی نادرستی آ ها را برای یکدیگر
اربات کنند ()Razavi, 2002:338ب
مال احمد نراقی با توجه باه ایان مثلفاه ،باه قادرت
نیروی اندیشه تسکید میکند "شکی نیسا کاه حصاول
ملکه اجت اد و ف م آیات و اخبار و کلمات لماای ابارار،
موقوف اس به تکمیال قاوه نظریاه و تشاحیذ ذهان و
خاطر و این امور موجب ازدیاد قوه و نظریه تشحیذ ذهن
میگردد؛ پی تسمل در این امور از ابتادا از بارای طالاب
فیالجمله مرلوب وسعی در آ ها مرغاوب اسا و بساا
باشد که الزم باشد ،بلکه مقصاود آ اسا کاه در ایان
امور بهقدر ضرورت اکتفا کند پی اگار تاا ممکان باشاد
تشحیذ ذهن مرلاوب و تقویا قاوه نظار و مستحسان
باشد بایاد آدمای هماه مار خاود را صارف آ کناد"
درن ای  ،آنچه از نظر او حا ز اهمی اس ؛ دادوستدهای
لمی از راههای کسب دانش و روشن شد حقای اس
که به گفتگوهای چندجانبه و مکاتبههاای لمای منجار
می شود که از نظریات یکادیگر ساود برناد و اشاتباهات
لمی همدیگر را تحلیل نمایناد کاه ایان رویکارد بایاد
بااهصااورت جاادی در برنامااههااای درساای لحاااظ گااردد
()ahmadabadi arani &et al, 2013:107ب
 -8اهتمام محتوای برنامه درسی به اعتـدالگرایـی در
ارائه محتوی

مال احمد نراقی در باب ا تدال معتقد اس  :شناخ حد
ا تدال قوای انساانی حادود افاراطوتفاری و تشاخی
فضایل از رذایل و تمیز داد مرزهای خوبیها و بدیهاا

موجب میگردد متربی بهدرساتی در جساتجوی کساب
اخااالق قدساای و رهااایی از اخااالق مااذموم و رفاا
گرفتاریهای ناپسند انسانی فا آید؛ بنابراین برنامههاا،
سیاس ها ،رفتارهاا و ملکردهاای تربیتای اخالقای در
صورتی راهبر بهسوی اهداف یااد شاده اسا کاه تااب
ا تدال باشد و از حد وس و مرزهای ا تدال دور نگردد؛
بنابراین هر حرک و فعل تربیتی باید بر ا تادال اساتوار
باشد چاو تربیا اخالقای خردمنداناه ،تربیتای اسا
مبتنی بر حفظ ا تدال در همه امور و پرهیز از افاراط در
همه شئو ()Nowrozi & et.al, 2014ب
همچنااین از نکااات بساایار م اام در آرااار نراقاای
بهخصو معرا السعاده ،توجه به تربی همراه تعلایم و
مجمو اً مف وم آماوزش و پارورش باهصاورت توأماا و
بدو تفکیک اس که در مسایر رشاد انساا  ،آ هاا را
الزم و ملزوم هم میداند که این جنبه مایتواناد شارور
هماااا تفکاااری باشاااد کاااه اماااروزه ماااورد توجاااه
آماوزشوپارورش نااوین قارار گرفتااه اسا ؟ ( Jamali,
)2009ب
فصل مشترک دیـدگاه کانـت و مـال احمـد نراقـی در
محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی

در چ ارچوب محتوای برناماه درسای "کانا " و "ماال
احمد نراقی" کاه از شااخ تارین فیلساوفا در حاوزه
تربی اخالقی به شمار میروند مثلفههای مشترک قابال
استنباط و اساتخرا اسا کاه در جادول ذیال اشااره
میگرددب

جدول  .2مؤلفههای اصلی محتوی برنامه درسی تربیت اخالقی مال احمد نراقی
ویژگیها

مؤلفههای اصلی

اهتمام محتوای برنامه درسی به پدرورش بعدن در مقتوای برنامه درسی تربیت اخالقی ،بر پرور
معنوی دان آموزان

بعد معنتوی انستان و رعایتت

جنبهمای گوناگون حقوق انسانی ،تأکید ویژه مینااید.

اهتمام محتدوای برنامده درسدی بده اولویدت نراقی نهتنها بر لزوم تزکیه بر تعلیم باور دارد بلکه اصوالً حصول علم حقیقی را جز
پرورش تزکیه بر تعلی

از تزکیه نفس مقال میداند.

اهتمام محتوای برنامه درسی به پرورش حافظه کودک از طری تکرار یک عال پسندیده ،اندکاندک بته آن عتادت متیکنتد و آن

تبیین محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی از منظر تحلیل مقایسهای آرای کانت و مال احمد نراقی 45 /
عال ملکه راسخه جان او میگردد که از این طریت متیتتوان بتهتتدریج ،صتفات

دان آموزان

پسندیده در او را به وجود آورد.
اهتمام محتدوای برنامده درسدی بده عالقده و توجه به نیازما و خواستهما ،احساسما و ویژگیمای شخصیتی ،افکتار و عقایتد و
ایجاد تعادل بین آنما

نیازهای فراگیران

اهتمام محتوای برنامه درسی به سیر خطدی و توجه به مقتضیات سنی و نیازمای شاگردان ،ارائته مقتتوا بتهصتورت تتدریجی و
گامبهگام و رعایت سلسلهمراتب مقتوایی

سلسله مراتبی در تنظی محتوی

اهتمام محتوای برنامه درسی به عملگرایدی و دانشآموز نباید کورکورانه به درس بنشیند؛ بلکه باید بفهاد آغاز و پایتان و فایتده
مسئله و تاریخ مسئله چیست؟

فعالیت محور بودن

اهتمام محتوای برنامه درسی به مشارکتی بودن دانشآموزان باید در جریان یادگیری بهصورت گرومی کارکنانتد تتا قتدرت تفکتر و
استدالل در آنما تقویت شود و بقثمای گرومی بهعنوان یک رو

و نقن و نظر

حاکم بر تعلتیم

و تربیت قلاداد شود.
اهتمام محتوای برنامه درسی به اعتنال گرایدی تقصیل علوم دنیوی و اخروی و آموز

و پترور

بتهصتورت توأمتان و بتدون

تفکیک

در ارائه محتوی

جدول  .3مؤلفههای مشترک محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی کانت و مال احمد نراقی
مؤلفههای مشترک

آرای مال احمن نراقی

آرای امانوئل کانت

اولویدت اصددلی برنامدههددای تربیت باید ماواره با ایده کل انسانیت و با کتل کرامت انستان ،استاس تربیتت استت و تربیتت
درسی :تربیت انسان

سرنوشت انسان سازگار باشد.

انسان زیرساختیترین مبنا در آمتوز وپترور
اسالمی است.

پدددرورش بعدددن اخالقدددی آرمانمایی مدارس مبتنتی بتر قتانون اخالقتی و
دان آموزان

مقام فردی و پرور

حس اخالقی دانشآموزان

انفکاک ارز مای اخالقی از فراینتدمای
تربیتی ماکن نیست.

تأکین بر پدرورش حافظده در دانش مر کتس بتهقتدر حافظتة اوستت .ادراک ،تارین و تکرار رویکردی مناسب برای به خاطر
برنامههای درسی

نخست نتیجه تأثرات ذمنی است و حافظه بایتد سپردن مطالب و دستتیابی بته ملکته شتناختی و
ذمنی است لذا ایتن رویکترد بایتد در مقتتوای

این اثرات را حفظ کند.

برنامهمای درسی لقاظ گردد.
عمل گرایدی بدودن و تجربده در دانشآموز
محوری در برنامههای درسی

و پرور

ماه چیز بته تجربته تدوین و طراحی برنامه درسی مبتنی بر تجربه و

بازمیگردد.

فعالیت به پویایی علای فراگیر میانجامد.

تأکیددن بددر نقددن و نظددر در میچ عقیده و نظریه ای از نقادی بینیتاز نیستت .در مباحث گرومی آزادی اندیشه و نتوآوریمتا
برنامههای درسی

خرد باید در ماة کارما خود بته نقتادی گرفتته است که سبب رشد علم و فرمنت

متیشتود و

شود و نیز باید اجازه یابد که کار خود را بیمیچ این کار از نقد و نظر و مناظره جدا نیست.
گونه مانعی انجام دمد.
پرورش بعن دیندی و معندوی دین ،ماان قانون وجود ماست .کانت در جهتت در مقتوای برنامه درسی بر پرور
دان آموزان

آمتتوز

بعد معنتوی

دینتتی معتقتتد استتت بایتتد ابتتتدا توجتته انستتان و رعایتتت جنبتتهمتتای گونتتاگون حقتتوق

کودکان به امداف و به آنچه با بنتیآدم مناستبت انسانی ،تأکید ویژه مینااید.
دارد جلب شود تا قوة قضاوتشان ورزیده گردد.
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بحث و نتیجهگیری
یکی از مسا ل م م تعلیم و تربی معاصر ،مسئله تربی
اخالقی اس ب امروزه تربی اخالقی به نوا یکی از ابعاد
تربی  ،مورد توجه قرار گرفته اسا ب چارا کاه صار ماا
صر بحرا ها و چالشهای بنیا افکن اس و اگار بشار
بخواهااد مق ااور شاارای نشااود و در رواباا فااردی و
اجتما ی موف باشد باید باه تربیا اخالقای روی آوردب
در این راستا ،برنامه درسی در این زمینه میتواند نقاش
هماهنگکننده همه وامل دخیل در تربی را ایفا نماید
و میتوا از آ به ناوا قلاب نظاام تعلایم و تربیا و
ابزاری در ج تحق اهداف آموزش و پرورش یاد کارد
بر این اساس ،در پهوهش حاضر محتوای برناماه درسای
تربی اخالقی از منظر تحلیل مقایساهای آرای کانا و
مال احمد نراقی به نوا دو اندیشمند تربیتای برجساته
در حوزة اخالق مورد کنکاش و واکااوی قارار گرفا تاا
س می در افزایش دانشهای بنیادین داشته باشدب
با نای به آنچه مورد تحلیل و بررسای قارار گرفا در
محتوای برنامه درسی تربی اخالقی کانا مثلفاه هاای
ذیل از جمله اهتمام محتوای برنامه درسای باه پارورش
هماهنگ قوای ذهن ،تربی بدنی و بازی ،نقش و اهمی
کار ،روش تادریی متناساب تربیا اخالقای ،القاه و
نیازهای فراگیرا  ،آیندهنگری و آیندهٔ فراگیر ،تعلایم و
تربی سخ گیرانه ،تربی دینی و آموزش توأم باا نظام
را می تاوا اشااره نماود همچناین در محتاوای برناماه
درسی تربی اخالقی ماال احماد نراقای مثلفاههاایی از
جمله پرورش بعد معنوی دانشآموزا  ،اولویا پارورش
تزکیه بر تعلیم ،اهتمام محتوای برنامه درسی به پرورش
حافظه دانش آموزا  ،توجه به القه و نیازهای فراگیارا
در برنامه درسی ،اهتمام محتوای برنامه درسی باه سایر
خری و سلسله مراتبی در تنظیم محتوی ،ملگرایای و
فعالی محور بود  ،اهتمام محتاوای برناماه درسای باه
مشارکتی بود و نقاد و نظار و ا تادالگرایای در ارا اه
محتوی برنامه درسی را ذکر کردب لذا در محتوای برناماه
درسی تربی اخالقی کانا باه ناوا نمایناده دیادگاه

غرب و مال احمد نراقی به نوا نماینده دیدگاه اسالمی،
مثلفههای مشترک قابل استنباط و اساتخرا اسا کاه
می تواند مورد نظر سیاس گذارا و برنامه ریزا درسای
قرار گرفته تا بتواند رشاد اخالقای فراگیارا را تسا یل
نماید از جمله میتوا بر اولوی اصلی برنامههای درسی
بر تربی انسا  ،پرورش بعد اخالقی دانشآموزا  ،تسکید
بر پرورش حافظه در برنامههای درسی ،ملگرایی بود
و تجربه محوری در برنامه های درسی ،تسکیاد بار نقاد و
نظر در برنامههای درسی و پرورش بعد دینای و معناوی
دانشآموزا را اشاره نمودب
بر ایان اسااس ،پیشان اد هاای کااربردی ذیال را بارای
استفاده ب یناه سیاسا گاذارا و برناماه ریازا رصاة
آموزشوپرورش ارا ه مینماییمب
1ب بااا توجااه بااه تااسریر نقااش اخالقاای معلمااا در
دانش آموزا  ،پیشان اد مای گاردد شایساته تارین افاراد
بهمنظور تصدی امر تعلیم و تربی گزینش شوندب
2ب ایجاااد زمینااه یااادگیری در آمااوزشوپاارورش بااا
استفاده از شیوه های پهوهش محوری و مباحث گروهای
مبتنی بر نقد و نظر و اجتناب از معلم محوری محاض و
انباشتن ذهن دانشآموزا از محفوظات بدو کاربردب
3ب ارا ااه اندیشااههااای تربیتاای اندیشاامندا باازر
میتواند راههای بدی و روشهای صحیح تربیا انساا
را نشا دهد لذا پیشان اد مایشاود در محتاوای کتاب
درسی و برناماههاای تربیتای مراکاز لمای و پهوهشای
مدارس و دانشاگاه هاا وببب اندیشاههاای نااب فیلساوفا
تربی اخالقی مورد تجزیهوتحلیل بیشتری قرار گیردب
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