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پیشگفتار
هدف از تالیف این کتاب ارائه برنامه درسی تربیت اخالقی در آماوزش عاالی بار مبناای
آموزههای اخالقی قارآن کاریم بار اسااس تفسایر المیازان بارای دانشاجویان و اسااتید
دانشگاهی می باشد  .بدین منظور از آیات قرآن کریم و تفاسیر مرتبط با تربیات اخالقای
تفسیر المیزان بهره گرفته شد تا بتواند رهنمون دانشجویان در این مسیر گردد .بناابراین
به کمک کدگذاری اولیه و ثانویه مضامینی در دو حوزه «باورها» و «رفتارهاا» شناساایی
شد وپس از اعتبار یابی محتوایی مدل مفهومی ،الگوی کالن تربیات اخالقای بار اسااس
تفسیر المیزان طراحی و الگو با روش دلفی اعتباریابی و با  ۶معیار «شارایط زمیناهسااز،
عوامل تسهیلکننده ،اصول تربیت اخالقی ،موانع پیش روی تربیت اخالقی ،شیوهشناسی
تربیت اخالقی و ویژگی دانشجویان» که هر کدام دارای زیر معیااری اسات ماورد تاییاد
قرار گرفت .در مبحث تعیین ویژگیهای عناصر الگوی برنامه درسای تربیات اخالقای در
آموزش عالی نظر متخصصین رشتهی برنامهی درسای باا اساتفاده از مصااحبه کسا و
عناصر هدف ،اصول و سازماندهی انتخاب محتوا ،روشهای تربیت اخالقی ،نقاش اساتاد،
فضا وجو وارزشیابی به عنوان عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی انتخاب.و الگاوی نهاایی
تربیت اخالقی بر اساس الگوی کالن مورد نظر طراحی شد که در برگیرنده مبانی تربیات
اخالقی (انسان شناسی و اعتقادی) باه عناوان اسااس تربیات اخالقای و اصاول تربیات
اخالقی (تزکیه ،مجاهدت فردی ،هماهنگی تربیتی و سالمت محیط) برگرفته از مباانی و
عناصر برنامه درسی تربیت اخالقی است.
اما بهمنظور اعتباریابی محتوایی و آزماون مادل مفهاومی اولیاه متخصصاین رشاته
معارف و اخالق اسالمی در سطح دانشگاهها و حوزههاای علمیاه شاهر تهاران باهعناوان
جامعه انتخاب و با استفاده از پرسشنامه و روش تحلیل عاملی مدل ماورد ارزیاابی قارار
گرفت .جهت تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب برنامه درسای تربیات اخالقای و
رفتار عینی دانشجویان در حیطه اخالق از کلیه اساتید شاهر تهاران باا بهاره گارفتن از
پرسشنامه و آزمون ( tتی همبسته) تحلیل شکاف گرفته شد و نتایج حااکی از آن اسات
که در خصاوص وضاعیت موجاود و مطلوب تربیات اخالقای در آماوزش عاالی ،تفااوت
معنااداری باین میااانگین نمونااه و میااانگین فرضاای جامعااه وجاود دارد .بناابراین
مولف بر آن شد جهت رفع این نقیصه برنامه درسی تربیات اخالقای بار گرفتاه از قارآن
کریم را براساس تفسیر المیزان را تالیف نماید تا قادمی هار چناد کوتااه در ایان مسایر
برداشته شود.

مقدمه
تمرکز بر تعلیم و تربیت 1و برنامههای درسی نشان میدهد؛ هیچ نظام تربیتی را نمایتاوان
یافت که برای تربیت انسانها کوشش کند ولی جهتگیری مشاخ در ایان کاار نداشاته
باشد؛ بنابراین تعلیم و تربیات ،عرصاههاا و وجاوه گونااگونی دارد کاه یکای از مهامتارین
واصلیترین آنها حوزهی «تربیت اخالقی » ۲است؛ که این حوزه مساتلزم انجاام مطالعاات
علمی گسترده میباشد .در این راستا قرآن کالم وحی ،کالم خداوناد و خاالق انساان ،عاام
است و فراگیر که در کلیات و حتی بسیاری از جزئیات حیات بشر به عالمانهترین شایوههاا
واردشده است و میفرماید« :ما هیچچیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکردهایم.» 1
»( .انعام  )38و در آیه (انعام  )11۴آمده است کاه «اوسات کاه ایان کتااب را باهتفصایل
بهسوی شما نازل کرده است» ۲؛ و درجایی دیگر میگوید« :و ما بر تو ایان قاران عظایم را
فرستادیم تا حقیقت هر چیز را روشن کناد و راه حاق را از راههاای باطال بنمایاد و بارای
مسلمین هدایت و رحمت و بشارت باد( » 3نحل .)89
«قران کتاب هدایت است( » ۴بقره  .)۲این کتاب بیهایچ شاک راهنماای پرهیزگااران
است؛ و این تنها هدف نزول قران و بعثت پیامبران اسات و البتاه الزماهی هادایت تربیات
است« ،قران راه را مینمایاند( .» 5آلعمران  )19همانا دین پسندیده نزد خدا اسالم اسات؛
اما به همین بسنده نکرده است و با برترین شیوهها انسان را گامبهگام راهنماایی مایکناد؛
میگوید« :ای پیامبر اگر تندخو و سختدل بودى ،قطعاا (ماردم) از پیراماون تاو پراکناده
مىشدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه»( ۶آلعمران )159؛ و به او میآماوزد
که چگونه «حق را از باطل»( 7آل عمران  )۴تشخی دهد «راه را مى نمایاد»( 8اسارا )9
«پر اندز»( 9ص )1است« .برای پند گرفتن»( 1۰قمر )17است در حقیقت قرآن برای انساان
یک برنامه زندگی منسجم و منظم طراحی کرده است کاه انساان بارای بهاره باردن از آن
برنامه کامل ،سالم و همهجانبه باید تحت یک تربیات صاحیح و البتاه فراگیار قارار گیارد.
بهنحویکه تمام طول عمر و همهی جوان و ابعاد انسانیاش را در برگیرد .موضوع انسان و
تربیت او یکی از اساسیترین موضوعاتی است که تنها باهوسایله خاالق هساتی مایتواناد
بهدرستی شناسانده و سپس تربیت گردد که خود خالق اوسات (طوسای .)139۰ ،بار ایان
اساس بهترین منبع تربیت اخالقی همان منبع متصل به وحای الهای ،یعنای قاران اسات.

1- Education
2- Moral Education

چراکه در قرآن مجید مجموعه آیاتی وجود دارد که اصول کلی اخاالق در آن ترسایمشاده
است (مکارم شیرازی.)3۶ :139۲ ،
گویند روزی هیزمشکنی در جنگل با کوشش فراوان مشغول قطع کردن درختاان باود.
جوانی دانا و زیرك کاه ازآنجاا مایگذشات ،متوجاه موضاوع عجیبای شاد .ایساتاد و باه
هیزمشکن گفت :چرا نوك تبرت را تیز نمیکنی تا راحتتر بتوانی درختان را قطع کنی...
هیزمشکن گفت :فرصت این کار را ندارم زیرا باید هماهی ایان درختاان را قطاع کانم.
بهراستی تیز کردن تبر چقدر زمان میبرد؟ آیا با تبر تیز سرعت کار بیشتر نمیشد؟
«طراحی برنامه درسی »1مانند تیز کردن ناوك تبار اسات؛ زیارا جنباههاای مفیاد و
تفصیلی برنامه درسی را در میدان عمل فراهم میکند (دهقانی ،امین خندقی ،جعفری ثانی
و دیگران .)1۰8 :139۰ ،از طرفی با برجسته کردن عناصر و ارتبااط میاان آنهاا در پدیاد
آوردن گزارههای نظری جدید به نظریهساز یااری مایرسااند (دهقاانی 139۰ ،باه نقال از
کاپالن .)19۶۴ ،در واقع ،برنامه درسی که بهمثابه تبر یا قل مراکز دانشگاهی و مهمتارین
عنصر نظام «آموزش عالی »۲نقشی تعیینکننده و انکارناپذیر در تحقّّق اهداف و رسالتهای
آموزش عالی ایفا میکند (آلت باخ.)1988 3،
این اندیشه که مأموریت اصلی دانشگاهها بهعنوان سازمانهای تولیاد داناش ،تربیات و
آموزش کار تخصصی و باکیفیت ،پژوهش و خدمت باه جامعاه اسات؛ و همچناین داشاتن
الزامات اخالقی و اجتمااعی جهات آماوزش دانشاجویان بارای تبادیلشادن باه شاهروند
دموکرات ،دلسوز ،خالق و مسئول (جوزف .)۲۰11 ، ۴کتااب حاضار بار آن اسات بااوجود
آمارهای اخیار اروپاایی و انگلیسای در خصاوص کااهش دیانداری در دانشاگاههاا (ویال
فورد )۲۰1۰ ،P5P۶Fو انتقادات مهمی که بر برنامههای درسی دانشگاههاای جهاان اساالم
واردشده که برنامههای درسی عمدتا دربرگیرنده ایدئولوژی جهان غرب میباشاد باا ادغاام
برنامهها ی درسای مشاتمل بار میاراال اساالمی باا اساتفاده از مناابع معرفاتشاناختی و
رشتههای مدرن (امین و حنیف )۲۰11 ، ۶برای دانشاجویان کشاورهای مسالمان آماوزش
بهتری را در زمینه تربیت اخالقی از دیدگاه اسالم فراهم آورد.
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