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سرآغاز

هاي گوناگون اخالق که بیش از هشـتاد عنـوان را   در بین زمینه
آمــوزش اخــالق یکــی از ۀگیــرد، بــدون تردیــد مســئلدربرمــی

هاست.ترین بخشاصلی
اخالق، مقابل دو سؤال ۀاندرکاران فلسفاندیشمندان و دست

» تغییرناپذیر اخـالق «ۀگروهی پیرو فرضی؛اندبنیادي قرار گرفته
»تغییرپـــذیري اخالقـــی«ۀه دیگـــر طرفـــدار فرضـــیو گـــرو
هستند.

روحــی و ژنتیکــی ۀطرفــداران تغییرناپــذیري اخــالق، زمینــ
اهـل را  تربیـت نـا  «اخالقمندي را ذاتی دانسته و نظر دارند کـه  

و معتقدند که ایـن اخـالق ذاتـی و    » چون گردکان بر گنبد است
دانند.ارثی است و تأثیر محیط را بسیار اندك می

اي ذاتی ولـی  معتقدان تغییرپذیري اخالق، اخالق را تا اندازه
دانند کـه البتـه ایـن    در ابعاد بیشتري متأثر از عوامل محیطی می

همان موضوعی است که در ایـن نوشـتار بـه آن پرداختـه شـده      
است.

تـوان بـه آثـار و ادبیـات اخالقـی و      دوم میۀدر تأیید فرضی

آموزش اخالق
*دکتر داریوش فرهود

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلینیک ژنتیک تهران

چکیده

قومی که گشت فاقد اخالق، مردنی استانــدروزگـار به اخالق زنـدهاقـوام
ها و فضائل نیـک و اخالقـی لـذت    امري است گسترده و بسیار ضروري، زیرا بشر به طور فطري از خوبی» اخالق«بررسی زوایاي مختلف زمینه:

هاي ها، تعصبات و جهالتطلبیها، جاهبا این حال، متأسفانه جهان در طول تاریخ، شاهد خودخواهیها و رذائل اخالقی بیزار است.برد و از زشتیمی
خانمانی مرگ گروه بزرگی از مردم بوده است.گروهی اندك و در مقابل، فقر و بی

شود، بشري که فطرتـاً  ت که چگونه میآنچه ذهن اندیشمندان و پژوهشگران، مصلحان اجتماعی و اخالق پژوهان را به خود مشغول نموده، آن اس
رو، عوامل مختلفی کـه در مسـیر رشـد    هاي اخالقی گردد؟ از اینهاي اخالقی است، تا به این حد اسیر رذایل و زشتیخواستار نیکی و کسب لذت

ایـد مـورد بررسـی قـرار گیرنـد.      گذارند، بشخصیت یک انسان و در جهت ترقی و پیشرفت یا برعکس سقوط و از هم پاشیدگی اخالقی او تأثیر می
عوامل تربیتی همچون خانواده، مدرسه و جامعه نیز هرکدام در جاي خود قابل توجه هستند.

آموزش «است و نه » آموزش اخالق«آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته و به آن پرداخته شده است، بخش آموزشی یا همان :گیرينتیجه
».آموزشاخالق در«و یا » اخالقی

آموزش اخالق، اخالق در جامعه، اخالق در خانواده، اخالق در مدرسه، رشد شخصیتها:کلید واژه

____________________________________________________________________________________
farhud@sina.tums.ac.irنشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول: * 
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دکتر داریوش فرهود: آموزش اخالق 

هـاي اخالقـی   شمندان و توصیهپندآموز مصلحان اجتماعی و اندی
پیامبران الهی و کتب آسمانی استناد کرد که اگر قرار بود انسـان  
قابلیــت تغییرپــذیري اخــالق نداشــته باشــد، پــس همگــی ایــن 

ماند.اثر میها بیهدایت
بایست از خانواده، مهـدکودك و دبسـتان   آموزش اخالق، می

اهی در آغاز شود وگرنه تدریس چند واحـد درس نظـري دانشـگ   
سال اثر چشمگیري نخواهد داشت، چون تـا آن  20سنین باالي 

زمان سجایا و یا رذائل اخالقی فرد نهادینه شده و تغییر آن بسیار 
دشوار خواهد بود.

البته در خصوص آموزش غیرمستقیم اخالق، نهاد خـانواده و  
الگوهاي اجتمـاعی و اخالقـی (معلمـان، اسـتادان، نویسـندگان،      

ورزشکاران) بسیار مهم است.وهنرمندان
ها بـه ویـژه تلویزیـون، اینترنـت و نظـام      بدون تردید رسانه

اطالع رسانی مجازي نیز اثرات انکارناپذیري خصوصاً بر کودکان 
توانـد  هاي نامناسـب مـی  و نوجوانان دارند. به همین مقدار برنامه

موجب فساد شدید و جبران ناپذیر اخالق جامعه به ویژه در نسل 
جوان شود.
که کتابی بسیار اخالق ناصرينصیرطوسی، در کتاب خواجه

» خُلـق «هاي اخالقـی اسـت، در تعریـف    ارزشمند در باب آموزه
اي بود نفس را منقضـی سـهولت صـدور    خُلق ملکه«نویسد: می

)101(ص » احتیاج به فکري و رویتیفعلی از او بی
علـم اخـالق   همچنین در پایگاه اخالق سه گونه تعریـف از  

آورده شده است:
کـه برابـر فارسـی آن    » خُلـق «جمـع  » اخـالق «واژة عربی -1

اند.است و اصل آن را به معناي تقدیر برگرفته» خوي«
خُلق همان سیرت و سـجایاي انسـان اسـت کـه حکایـت از      -2

شـود،  هیأت باطنی انسان دارد و با چشم عقالنـی درك مـی  
هري و جسـمی  هیـأت و شـکل ظـا   » خلق«گونه که همان

شود.آدمی است که با چشم جسمانی دیده می
گیـرد کـه در   آن دسته از صـفات را دربرمـی  » خُلق و خوي«-3

اي کـه انسـان   ناپـذیر، بـه گونـه   نفس راسـخ باشـند و زوال  
پسندیده و یا ناپسندي را انجام دهد.کارهاي درنگ بی

در جاي دیگر در همان منبع آمده است:

یست، چه بسا کسانی که در نهاد بخشـنده  خُلق عمل خارجی ن«
د، چرا که مـال نـدارد و یـا بـراي     ند اما بخشش نداشته باشنباش

اي وجود دارد و چه بسا کسی بخیل باشـد  بخشندگی او بازدارنده
.ولی بـرخالف میـل و خُلـق خـود از روي ریـا مـالی را ببخشـد       

گیـرد کـه   آن حاالت و صفات پایدار نفسانی را دربرمـی » خُلق«
ستگاه رفتار آدمی است.اخ

را در علمِ زیسـتن یـا علـم    » علم اخالق«همچنین مطهري 
موجب آن علم اخـالق  به که کندچگونه باید زیست، تعریف می

آمـوزد. مطهـري ایـن    هاي چگونه رفتـار کـردن را مـی   به ما راه
کند:چگونه زیستن را در علم اخالق این چنین تعریف می

دو شـعبه دارد: شـعبۀ چگونـه رفتـار     در حقیقت، چگونه زیستن «
چگونه رفتار کردن مربوط به اعمال » کردن و شعبۀ چگونه بودن

شود) یـا چگونـه بایـد    انسانی است (که البته شامل گفتار هم می
ها و ملکات انسـان  شود به خويباشد و چگونه بودن، مربوط می

».که چگونه و به چه کیفیت باشد...
گفته شد بدین نکته راهبر است » علم اخالق«آنچه در باب 

تغییرپـذیري  «طرفداران .»آیا اخالق قابل تغییر است یا نه«که: 
دالیلی را » اخالقتغییرناپذیري «و در مقابل، طرفداران » اخالق

دهند که هـر کـدام در جـاي خـود     براي اثبات نظر خود ارائه می
آمـوزش  «قابل بحث است، اما از آنجا که موضـوع ایـن نوشـتار    

است، پرداختن به نظریۀ طرفداران تغییرناپذیري اخالقی » اخالق
امري است بیهوده، زیرا در این صـورت، کـل موضـوع آمـوزش     
اخالق، غیرعملی و باطل خواهـد بـود. چـرا کـه در آن صـورت،      

هـاي مختلفـی چـون    آموزش و پرورش (تعلـیم و تربیـت) از راه  
د بود.فایده و اثر خواهبی،خانواده، مدرسه و اجتماع

توان از دالیل زیر می» تغییرپذیري اخالق«در اثبات فرضیۀ 
کمک گرفت کـه البتـه هـم زمـان دالیـل رد فرضـیۀ مقابـل را        

دربردارد:
کنـد، روح و روان او نیـز   گونه که جسم آدمی تغییر میهمان-1

شود.دستخوش تغییر می
توان جانوران وحشـی را رام و اهلـی کـرد،   گونه که میهمان-2

ها را پرورش داد.توان انسانبدون تردید می
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1390پاییز،3ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

هاي بزرگـان  ها و ستودههاي آسمانی و نیز سرودهکلیۀ کتاب-3
هـاي درس، حتـی   هاي کـالس دانش و ادب و فلسفه، آموزه

شود.رفتار و منش یک استاد در انسان مؤثر واقع می
وجود پیامبران، رسوالن و مصلحان اجتمـاعی مؤیـد همـین    -4

ست، زیرا اصالح اخالق رفتار مـردم منظـور اصـلی    فرضیه ا
هاي آسمانی بوده است.بعثت انبیاء و نزول کتاب

که خُلق هر شخصی ذاتی خواجه نصیرطوسی در خصوص این
هـر خُلـق کـه    و اینکـه انـد  است یا آنکه مردم را آنگونه آفریـده 

خواهند کسب کنند و یا حد میان این دو است که بعضی اخـالق  
و بعضـی اکتسـابی، آراء متفـاوتی را در بررسـی ایـن      ذاتی است 

موضوع آورده است. رواقیان معتقد بودند که طبیعت مردم بر خیر 
گردد تا به تـدریج بـدي در   در آدمی مؤثر واقع میرّاست ولی شَ

طبعش راسخ شود. گروهی دیگر معتقد بودند که طبیعت آدمی بر 
بـر آن بـود، کـه    پذیر است. جالینوسشر نهاده شده ولی اصالح

بعضی اهل خیرند و بعضی اهل شر و گروهی نیز متوسـط میـان   
این دو، زیرا طبیعت بعضی مـردم بـه سـوي خیـر تمایـل دارد و      
طبیعت بعضی به سوي شـر گـرایش دارد و بـاقی مـردم در اثـر      

. ارسـطو  ورشـوند یـا شـر   ر مـی یمجالست با دو گروه پیشین یا خَ
شوند، هر چند یب و تعلیم، اخیار میدأاعتقاد داشته که اشرار به ت

این حکم، مطلق نیست. آخرین گروه، بر این نظر بـود کـه هـیچ    
خلقی ذاتی نیست زیـرا، هـر خلـق، تغییرپـذیر اسـت و هـر چـه        
تغییرپذیر باشد ذاتی نیست اگر خُلق، ذاتی بود عقـال بـه تأدیـب    

، به تعیین و 102-105کردند. (اخالق ناصري، کودکان اقدام نمی
قیح: مجتبی مینوي و علیرضا حیدري، تهران خـوارزمی، چـاپ   نت

، تهران)1369چهارم، 
بــه » تغییرپــذیري اخــالق«در پــذیرش فرضــیۀ طرفــداران 

26کارآیی عنصر تربیت و حق برخورداري از آن، در آغـاز مـادة   
اعالمیۀ حقوق بشر چنین اشاره شده است: 

مند شود. رههر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش به-1«
آموزش و پرورش و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان 

اي بایـد  باشد. آموزش ابتدایی اجباري است. آموزش فنی و حرفه
همگانی شود و دستیابی به آموزش عالی باید بـا تسـاوي کامـل    

پذیر باشد تا هرکس بتواند بنا به استعداد خود از براي همه امکان
د.مند گردآن بهره

شخصـیت  ۀهدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانب-2
انسان و تقویت رعایت حقـوق بشـر و آزادیهـاي اساسـی باشـد.      
آموزش و پرورش باید به گسترش حسـن تفـاهم، دگرپـذیري و    
دوستی میان تمام ملتها و تمام گروههاي نژادي یا دینی و نیز به 

یاري رساند.هاي ملل متحد در راه حفظ صلح گسترش فعالیت
پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش بـراي فرزنـدان   -3

خود بر دیگران حق تقدم دارند.
امـري اسـت بسـیار    » پرورش اخـالق «و » آموزش اخالق«

ها در بـاب ایـن موضـوعات    اساسی و از این رو بسیاري از کتاب
اهمیت بیشـتر اسـت، آنسـت کـه     نوشته شده و حتی آنچه حائز 

ناپـذیر  جزء الینفـک و جـدایی  » پرورياسطوره«و » يالگوساز«
ها، ادبیـات  هاست. به یاد داشته باشیم که فقط نوشتهادبیات ملت

آنچنانکـه  ،و اشعار اخالقی و پندآموز، ماندگار و جاودانـه هسـتند  
هاي بارز ادبیات آموزش اخالق سعدي و آثار ارزشمند او از نمونه

است. اخالقی و نادرستیهاي نادر، ناشر بیو نمونهاست 
هـاي  آمـوزش مهـارت  «گیریم که از آنچه یاد شد نتیجه می

براي رساندن انسان به سعادت فردي » زندگی و فضایل اخالقی
، امري است بسـیار ضـروري، رشـد و سـازندگی     و رفاه اجتماعی

شود. فکري و اخالقی انسان، زیر سایۀ تعلیم و تربیت، محقق می
اي کـه منظـور همـۀ    ادت و مدینـه فاضـله  اي به سـع هیچ جامعه

رسد، مگر آنکه فرزندان آن جامعـه  مصلحان اجتماعی است نمی
مجهز شوند.» دانش و اخالق«به سالح 

تواند پایه و اسـاس  یکی از نهادهاي مهم، که به درستی می
هـا را  هاي دیگر جامعه باشد و سعادت انسانکلیۀ نهادها و ارگان

است.» آموزش و پرورش«س تضمین کند، نهاد مقد
اي که در اي بدون اخالق، به جنگلی از جانوران درندهجامعه

شـود کـه   هاي نیمه جان یکدیگرند تبدیل مـی حال دریدن الشه
ترها، اجزاء این گورستان ترها و در نهایت قويالبته ابتدا ضعیف

خواهند شد.
و اما در راه کسب علـم و ادب شـروطی الزم اسـت کـه در     

بیت فرد بسیار اثر گذارند، همچون:تر
داشتن معلم و مربی کـارآزمودة توانـا، کـه البتـه ایـن مربـی       -1

تواند حتی یـک پیرمـرد دیـر و آنچـه در کتـب عرفـانی       می
شود، نیز باشد. صد البته، معلمـی  خوانده می» مراد«عنوان به
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دکتر داریوش فرهود: آموزش اخالق 

هـاي اخالقـی دعـوت    که شاگرد خـود را بـه کسـب آمـوزه    
ها باشد، زیـرا در غیـر   باید متخلق به نیکیکند، خود نیزمی

این صورت تعلیم او بر شاگردان، نتیجه بخش نخواهد بـود.  
)Exogen(عوامل محیطی= 

وجود مربی و معلم، زمانی مفید است که انسان (شاگرد) نیز، -2
ذاتی مستعد و مستمع خـوبی باشـد و   ،ايداراي زمینۀ روحیه

(عوامـل ژنتیکـی= درونـی    نصایح معلم خود را به کار بنـدد  
Endocen(

یکی دیگر از شروط مهم براي تعالی شخصیتی فرد، دوستان -3
ـ هستند، همنشینی که می ی و کمـال یـا مایـۀ    تواند مایۀ ترقّ

گمراهی و زوال فرد گردد، تا آنجا که به قول سعدي:

پسر نـوح بـا بـدان بنشســت    
سگ اصحاب کهف، روزي چنـد 

ــد   ــم ش ـــش گ ــدان نبوت خان
نیکان گرفـت و مـردم شـد   پی

گوید:و یا در جاي دیگر می
ام روزيمــگلــی خوشــبوي در ح

بدوگفتم که مشـکی یـا عبیـري   
ــودم   ــاچیز ب ــی ن ــن گل ــا م بگفت
کمال همنشین در مـن اثـر کـرد   

رسید از دست محبوبی به دسـتم 
ــو مســتم  ــز ت ــوي دالوی کــه از ب
ــل نشســتم  ــا گُ ــیکن مــدتی ب ول
وگرنه من همان خاکم، که هستم

و یا:

او نه از کرم پیله، نامـی شدبوسنـدچادر کعبه را کـه می
الجرم همچو او، گرامی شدبا عزیزي نشست، روزي چند

هـا در  وقتی که زشـتی نکتۀ دیگر، ادب کردن نفس است. تا-4
تـوان جلـوي آن را   دار نشده، مینهاد، انسان متمکن و ریشه

تـدریج  ها بـه دي و پلَشتیصورت، پلیگرفت، زیرا در غیر این
شـود  در نهاد انسان انباشته شده و سرانجام جزء ذات او مـی 

که دیگر هـیچ تربیتـی بـر ایـن نـوع ذات، مفیـد و کارسـاز        
نخواهد بود.

تربیت نا اهل را چون گروگان بر گنبد است
اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است

ري از امور با خردمنـدان و  دیگر، مشورت انسان در بسیاۀنکت-5
عالمان است که در ایـن صـورت انجـام یـک امـر مهـم بـا        

کمترین میزان خطا همراه خواهد بود. مشورت با افراد آگاه و 
شـده،  آن تأکید میخردمند، امري است که در گذشته نیز بر

که در کتب مختلف حتی پادشـاهان را بـه شـور و    به طوري
گیري عالمان و دانشـمندان در  کارمشورت با خردمندان و به

کردند، هر چند خردمند امور مهم دولتی ترغیب و تشویق می
نیسـت و حتـی بـر    » مقام و منصب دنیوي«دنبال واقعی به

شده که مقام خردمندان بسـی بـاالتر از مقـام    این تأکید می
کردند پادشاهان است و حتی پادشاهان را به این سفارش می

و تخت پادشاهی، خود را به سالح که بیش از تصاحب ملک
علم و اخالق مجهز کنید که در غیر این صورت فالح از آن 

خیزد.سرزمین برمی

ه ملکـر و عقل آنکــز باید و تدبیــتمی
که ملک و دولت نادان سالح جنگ خداست

حتی مقام عالمان و دانشمندان، برتـر و بـاالتر از مقـام عابـدانی     
مستغرق خویشند، چرا که عابدان در پی نجـات  بوده که تنها 

خویش، ولی عالمان در پی نجات اُمتند، تا آنجا کـه سـعدي   
در حکایتی از گلستان گوید:
خانقاهزصاحبدلی به مدرسه آمد

بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود

اتا اختیار کردي از آن، این فریق ر
برَد زِ موجگفت، آن گلیم خویش به در می
کند که بگیرد غریق راوین جهد می

ها در ایـن خصـوص یکـی از ارکـان آمـوزش اخـالق       رسانه-6
تـوان از طریـق   شوند. کودك و نوجـوان را مـی  محسوب می

هـاي مختلـف تلویزیـون و دنیـاي رنگـی تصـویر بـا        برنامه
نا کرد و از آنجا کـه جهـانِ  هاي اخالقی آشبسیاري از آموزه

هـایی بـه مراتـب بیشـتر از     تصویري براي کـودك جـذابیت  
درسه دارد هرگونه تعلل و نقصانی در امر آموزش مخانواده و 

توانــد در کــودك بــه در رســانۀ تصــویري (تلویزیــون) مــی
هاي رو مدیران بخشرفتارهاي ناهنجاري منجر شود، از این

اي بسـیار مهـم   دار وظیفهتصویري عهدهۀمختلف این رسان
وجدانی و ملی هستند.
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1390پاییز،3ششم، شماره فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال

ــی چــون   -7 ــاطع مختلف ــز مهــم آموزشــی در مق ــروزه مراک ام
دبسـتانی، دبسـتان، راهنمـایی، دبیرسـتان،     مهدکودك، پیش

منظور آمـوزش دادن بـه فـرد    سپس دانشگاه، که همگی به
، بـه طـور   »آمـوزش اخـالق  «اند باید در مسـیر  شکل گرفته

دراز مدت، کوشا باشند، معلمـان و  ۀرنامصحیح و بنیادي با ب
کننـد.  مدیران مدرسه در این عرصه نقش اساسـی ایفـا مـی   

هاي درسـت زنـدگی اخالقـی و بـا     معلمی که نتواند مهارت
عمل نکرده دبه رسالت خوهدشرافت را به کودك آموزش د

است.
نهاد خانواده کـه کـودك در آن متولـد شـده و رشـد و نمـو       -8

تــرین بســترهاي آمــوزش کــودك اســت. کنــد از مهــممــی
اي که خود دچار مشکل است و پدر و مـادر همـواره   خانواده

کنند و محیط فاسد حرمتی میبه یکدیگر بی،گوینددروغ می
توانند فرزندان خـوبی تربیـت کننـد و    اند، نمیرا فراهم کرده

تر است، زیرا هـر  اساسی» مادر«البته در این خصوص نقش 
بـر  ،در طی دوران بارداري و نیز پـس از تولـد  گونه رفتار او 

کودك اثر گذاشته و چه بسا مـادران عصـبی و پرخاشـگر و    
لق و خـوي  اند، که حاصل خُنی ناهنجار داشتهقرار، فرزندابی

بخش همین مادران بـوده  نامناسب و ترشحات هرمونی زیان
است.

با آرزوي اعتالي اخالق فردي و اجتماعی در ایران
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