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 چکیده

اخالق  بررسی مبانی و اصول پژوهش،هدف اصلی این 
 برای. باشدمی آموزاناسالمی در ارتباط معلم با دانش

 تاجیاستن -تحلیلی پژوهش روش از هدف این دستیابی به
هشت  نخست بر پایه نتایج به دست آمده،شد. بهره گرفته 

 متون از آموزاندانش با معلم ارتباطاخالقی مربوط به  اصل

 د از:شدند. این اصول عبارتن استنتاج اسالم تربیتی و دینی
 اندن،نرس آسیب فروتنی، و تواضع درستکاری، و صداقت

 و عدالت آموزان،دانش تکریم ،دامنیپاک و پیشگیعفّت
. ینیکوکار و احسان و ایحرفه تعهدات بهوفاداری  انصاف،

 ونمت از اصول این هر یک از به مربوط اخالقی قواعد سپس
 نداناندیشم سایر تربیتی و اخالقی آثار و اسالمی معتبر

 . شدند استنتاج

 اصول اسالمی، اخالق مبانی و اصول: کلیدیواژه های 
دانش با معلم ارتباط معلمی، اخالق قواعد معلمی، اخالق

 آموزان

Abstract 

The main purpose of this research is investigation of 

foundations and principles of Islamic ethics concerning 

the relationship of teacher with students. To achieve 

this goal, the analytical - inferential method was used. 

Based on the results, at first eight ethical principles 

related to the relationship of teacher with students were 

deducted from Religious and educational texts of Islam. 

These principles containing: truthfulness and honesty, 

humility, non-maleficence, chastity, honoring the 

students, justice and fairness, fidelity to professional 

commitments, and beneficence. Then, the ethical rules 

related to these principles were deducted from authentic 

Islamic texts and ethical and educational works of 

different thinkers. 

Keywords: Foundations and principles of Islamic 

ethics, ethical principles of teaching, ethical rules of 

teaching, Relationship between Teacher and Students. 
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      مقدمه

رفتارهایی است که در قالب اصول و  کنندهباشد و تعیینمیاستوار ای بر مبانی اخالق اخالق حرفه

کار و وظایف صاحبان  مانند چراغی مسیر و محدوده اخالقی قواعد و اصول .شوندقواعد اخالقی بیان می

ط در یک محی هموارهصاحبان حرفه . باشندمیدر پیمودن این مسیر  هاهنمای آنو را کنندمی حرفه را روشن

الزم است برای حفظ این روابط  . لذا،آن محیط روابط متقابل دارندهای کنند و با انسانانسانی کار می

ایی که با هپیش بگیرند. تعامل صحیح و مناسب صاحبان حرفه با انسان و راهکارهای مناسب را در بکوشند

قید  ها را بدون هیچمتقابل آن اصول اخالقی است که رابطه نیازمند پیروی از آن دستهها سروکار دارند، آن

 (Rahmani, 2013) کندبه صورت صحیح تنظیم و هدایت می و شرطی و

آموزان اصلی معلم تربیت دانش و وظیفهاست  های مهم و مورد نیاز جامعهمعلمی یکی از حرفه

و  اخالقی دارد معلمی جنبه از حرفه ی. بخشگیردبرمی درها و ابعاد جنبه در همهرا ها که رشد آن باشدمی

 زعم. به ی معلمی استپایبندی او به اصول و قواعد اخالق حرفه نیازمندهای تربیتی معلم مسئولیتتحقق 

 ,Gutek, 2004)«.ها نهفته استبه کمال رساندن انسان»اهمیت اخالق معلمی در هدف آن یعنی 1باتلر دونالد

p. 45).  توان در قالب اصول اخالقی بیان کرد که رفتار را آموزان را میوظایف اخالقی معلم در قبال دانش

شوند تا یان تر بتر و جزئیالزم است رفتارها به صورت مشخص لذا،کنند. به صورت نسبتاً کلی بیان می

 . داده شوندوظایف معلم به صورت دقیق نشان 

زیرا اگر چنین قواعدی برای  ؛معلمی ضروری است قواعد اخالقی برای حرفهبر این اساس، تعیین 

سنجش کار و رفتار معلم در اختیار باشند، رفتارهای او به آسانی و به صورت شفاف هم از جانب خودش و 

-کردن اصول و قواعد اخالق معلمی می، با مشخصعالوه بهگیرد. از سوی دیگران مورد ارزشیابی قرار می

معلمی در  توان چهارچوب و مبنایی را برای بررسی و نقد اصول و قواعد اخالقی مطرح شده برای حرفه

 مصوبات آموزش و پرورش کشورمان فراهم کرد.

 مطرحهای معلمان قواعد اخالق معلمی در آموزش و پرورش کشور به صورت وظایف یا صالحیت

 .(Rahmani, 2013, pp. 188-213) باشندنمیمنسجم  کامل و -های انجام گرفتهطبق بررسی -که است شده

معیارهای مربوط  ومبانی و اصول اخالق اسالمی ، تعیین دینی و فرهنگی غنی کشور بنابراین، با توجه به پیشینه

 .رسدمیآموز ضروری به نظر به ویژه در ارتباط معلم با دانش به آن

 

                                                           
1 . Butler, D. 
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  روش

ی به جزئی سیر منطقی کلبنابراین، در  .شد بهره گرفته استنتاجی -تحلیلی روش از پژوهش، این در

 اخالق و اسالمی اخالق زمینه در اندیشمندان آثار و اسالمی استنتاج اصول اخالق معلمی، نخست متون

یگر ها با یکدانسانگرفت و مبانی اخالق اسالمی در خصوص روابط  قرار تحلیل و بررسی مورد ایحرفه

 رفهصاحبان ح هایمسئولیت و وظایف مربوط به اخالقی صفات و فضائل ها،مشخص شدند. سپس، ارزش

-ویژگیز ا که اخالقی صفات و لئفضا ها،ارزشآن دسته از  ،سرانجام .شدند استخراج هاانسان سایر برابر در

. دندش انتخاب آموزاندانش با در ارتباط معلم اخالق معلمی اصول عنوان به برخوردار بودند، موردنظر های

 عبارتند از: هاویژگیاین 

شناختی اخالق اسالمی )وابسته و نیازمند بودن انسان به خدا یا همان فقر بر اساس مبنای هستی (1

 صفات و لئفضا ها،ارزش عنوان به اسالمی معتبر متون سایر و قرآن در باشند؛وجودی( قابل توجیه 

 أکیدت هاآن بر آموزشی هایمحیط در ویژه به انسانی روابط تنظیم برای و نداهشد معرفی اخالقی

  است؛ شده زیادی

ر، کرامت دیگها به یکشناختی اخالق اسالمی )وابسته و نیازمند بودن انسانبر اساس مبانی انسان (2

 حرفه احبانص ویژه به هاانسان رفتار نوع . این مبانیتیار و آزادی انسان( قابل توجیه باشندانسانی و اخ

 ؛کنندمی توجیه و تبیین هاانسان سایر به نسبت را

شناختی اخالق )فطری، عقالنی و وحیانی بودن اخالق( و به ویژه بر اساس بر اساس مبانی معرفت (3

 باشند؛قانون طالیی قابل توجیه 

 عامالتآموزش، ارزشیابی و ت عرصهآموزان در دانش برابر در معلم اخالقی رفتار مختلف ابعاد بیانگر (4

 باشند؛ روزمره در محیط آموزشی )قبل از تدریس، ضمن تدریس و بعد از تدریس(

ه در ک باشنداز سوی اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان به عنوان ارزش یا اصول اخالقی مطرح شده  (5

 ؛پیشینه به آنها اشاره شده است

 اب معلم شده در رابطهمطرح اخالقی صفات و لئفضا ها،ارزش همه و اشندب جامع و غیرتکراری (6

 صولیا سرانجام و شدند حذف با یکدیگر تلفیق قابل و مشابه اصول دهند؛ پوشش را آموزاندانش

 هانآ ذفحنیز  و دیگریکها در ادغام آن و بودند ضروری کامالً و غیرتکراری که شدند انتخاب

 . ممکن نبود
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 پیشینه پژوهش
ویژه اخالق معلمی و اصول و قواعد اخالقی آن ای و بهمتون اسالمی سنتی، اخالق حرفهدر منابع و 

لم و مع رابطهبوط به مر و مسائل اخالقی به صورت منسجم، صریح و به معنای امروزی کمتر مطرح شده

بته و ال های مشابهپژوهش ،های اخیردر دهه هرچنداند. آداب و وظایف بررسی شده عنوان بابیشتر  شاگرد

. به طورکلی، بر اساس نتایج به دست آمده از کشور صورت گرفته استداخل در ی در این زمینه محدود

تقدم مصالح معنوی بر  عدل و قسط، احسان و) های اجتماعیاصول حاکم بر ارزش توان بهمیاین مطالعات 

  (عدالت، تواضع و تأدُّب به آداب اجتماعی)عوامل بهبود اخالق اجتماعی ، (Shirvani, 2011) (منافع مادی

(Alizadeh, Alemzadehnoori, Mazaherisaif, Ahmadpoor, & Medavifarid, 2010) ،های فضیلت

دم، عفت، سخنان احسان، عدل و انصاف، امر به معروف و نهی از منکر، اصالح میان مر)اخالقی اجتماعی 

نیکو گفتن، عفو و گذشت، همیاری در کارهای نیک و ناهمیاری در کارهای ناپسند و اهتمام به امور 

 و نفس ضبط) شاگردان به نسبت معلم وظایف و آداب ،(Davoodi, 2011) (هامسلمانان و رسیدگی به آن

 و یمل و دینی آداب به احترام سازی،صحنه و تکلف عدم احتیاط، و حزم نرمش، و محبت داری،خویشتن

فطری بودن اخالق،  نظیرمبانی اخالق اسالمی  توان بهمی همچنین اشاره کرد. (Hojjati, 1978) (فروتنی

مبتنی بودن اخالق بر نیازهای درونی، عقالنی بودن اخالق، مالزمت اخالق با آزادی، محوری بودن جایگاه 

 ها،ارزش مراتبی سلسله درک ایجاد ضرورت اصولی مثل ، وعدالت در اخالق و عاملیت انسان در اخالق

 زومل عمل، در خردورزی زمینه آوردن مفراه شدن، اخالقی مختلف سطوح به توجه فطرت، ساختن شکوفا

 اب معلم ارتباط در تدریس اخالق اصول به عنوان آموزاندانش مورد در عدالت رعایت و شاگردان تکریم

 اشاره نمود. (Bagheri Naoparast, 2007) شاگرد

 

 یکدیگر برابر در هاانسان اخالقی هایمسئولیت

 برای انیانس هر بنابراین،. نیست میسر او برای فردی زندگی و است اجتماعی ذاتلبا موجودی انسان

 تواندمی هم وا خود و دارد نیاز هاانسان سایر کمک به باشد او انسانیت شایسته که زندگی تحقق و ماندن زنده

 هاانانس برای متقابلی هایکمک چنین. کند کمک نوعانشهم سایر به اجتماعی زندگی تحقق برای

        انی مب بر هاانسان برابر در حرفه صاحبان اخالقی هایمسئولیت. آوردمی بار به اخالقی هایمسئولیت

 به انسان ودنب نیازمند و وابسته) شناختیانسانمبانی  ،(خدا به انسان بودن نیازمند و وابسته) شناختیهستی

یانی عقالنی بودن، فطری بودن و وحشناختی )معرفتمبانی و  (انسان آزادی و اختیار و انسانی کرامت انسان،
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-مسئولیت بین این مبانی و رابطه چگونگی .(Rahmani, 2013, pp. 103-105) باشندمیاستوار  بودن اخالق(

 :باشدمی زیر شرح به هاانسان برابر در حرفه صاحبان اخالقی های

 وجود یحت و دارد که چیزهایی همه و خداست مخلوق انسان :خدا به انسان بودن نیازمند و وابسته (1

 که آن در موجود هاینعمت و هستی تمامی عالوه، به. است شده عطا او به خدا سوی از خودش

 اطرخ این به. باشندمی خدا آفریده همه هاست،آن به وابسته انسان زندگی و نداشمارش غیرقابل

 ربیانگ که دارند وجود قرآن در زیادی آیات. است نیازمندی موجود پروردگارش مقابل در انسان

 ;The Noble Qur'an, 1992, pp. 16/14; 32/27; 36/23,72,73; 2/22) باشندمی واقعیت این

 .خداست به نیازمند و وابسته آخرت زندگی و ماندن زنده خلقت، لحاظ از انسان .(40/79 ;14/32

 او و اوست آفریدگار و خالق خداوند که است جهت آن از خدا به خلقت لحاظ از انسان نیازمندی

 ینیازمند. نداشته است نقشی هیچ خویش آفرینش در انسان خود و است آورده وجود به عدم از را

 آفریده خلقت تمامی که است دلیل این به خدا به کردن زندگی و ماندن زنده لحاظ از انسان

 مرگ از پس زندگی لحاظ از خدا به انسان نیازمندی همچنین،. اوست هاینعمت ءجز و پروردگار

 پیدا دامها دیگر جهان در بلکه پذیرد،نمی پایان مرگ با تنها نه انسان زندگی که است جهت این به

 اند،هداد انجام دنیا این در که اعمالی به توجه با و یابندمی حضور الهی دادگاه در هاانسان و کندمی

 کالم ،بر این اساس. است نیازمند او و وابسته خدا به همیشه انسان بنابراین،. دهندمی پس حساب

 از داخ رضایت زیرا ؛کند تبعیت آن از میل کمال با و باشد حُجّت مسلمان یک برای باید قرآن

 و محاک خدا اسالم، دیدگاه از. باشند راضی او از خدا بندگان که شودمی حاصل زمانی بندگانش

 مه دستوراته مطیع باید خوشبختی به رسیدن برای و اوست بنده نیز انسان و است انسان مطلق خالق

 صفت یا فضیلت ارزش، هر اساس، این بر. است شده بیان وحی کالم در که باشد الهی اوامر و

 عنوان به ،باشد شده معرفی ضروری انسانی روابط تنظیم برای و شده اشاره آن به قرآن در که اخالقی

 و توجیه نیتبی آن اساس بر را اخالقی اسالم توان اصولمی و شودمی پذیرفته مبنای اخالق اسالمی

 .کرد

 و نیازها یدارا شاوجودی ماهیت به بنا انسانی هر :یکدیگر به هاانسان بودن نیازمند و وابسته (2

 هب نیازهای انسان همه کردن برآورده. اوست هایکوشش و تالش محرک که است هاییمحدودیت

 برای تواندنمی ،است محدود انسان عمر آنجاکه از. دارد نیاز فراوانی هایمهارت و هاتوانایی زمان،

. کند برآورده را نیازهایش همه تنهایی به و کسب گوناگونی هایمهارت و هاتوانایی نیازهایش رفع
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 عنوان هب نیز او خود و بگیرد کمک هاانسان سایر از نیازهایش رفع برای است ناچار انسانی هرپس 

 هاسانان ترتیب، این به. کند برآورده را هاانسان دیگر نیازهای از بخشی انسانی، جامعه از عضوی

 که است آن دنیازمن امری چنین تحقق .کنند برآورده را نیازهایشانتوانند می یکدیگر کمک به فقط

 متقابل صورت به هاآن براساس بتوانند تا باشند داشته اخالقی هایمسئولیت یکدیگر به نسبت هاانسان

 «یکدیگر هب هاانسان بودن نیازمند و وابسته» مبنای واقع، در .کنند برآورده را یکدیگر حقوق و نیازها

 از کیی عنوان به را یکدیگرها به نیازمند بودن انسان توانمی ،لذا. دارد اشاره انسان جمعی هویت به

 .درنظرگرفت اخالقی اصول توجیه و تبیین اساسی مبانی

 هر. هاستآن انسانی کرامت یکدیگر قبال در هاانسان بودن لوئمس برای دیگر دلیل :انسانی کرامت (3

 بخشیده او به خلقت هنگام به خداوند که است چنین کرامتی دارای بودنش انسان واسطه به انسانی

 دموظفن حرفه صاحبان ویژهبه و انسانی هر بنابراین، .(The Noble Qur'an, 1992, p. 17/70)  است

 داشته رانتظا دارند حق نیز هاآن البته،. کنند حفظ را خودشان مخاطبان یا نوعهم انسانی کرامت که

 ذاتی تکرام شامل انسانی کرامت. بماند محفوظ شاننوعانهم جانب از شانانسانی کرامت که باشند

. است الزم و ضروری هاانسان سوی از آن نوع دو هر نگهداری و حفظ که است اکتسابی کرامت و

 ثروت، جنسیت، زبان، فرهنگ، پوست، رنگ نژاد، مانند انسان عارضی هایویژگی در ضمن،

هر ارزش، فضیلت و  ،بنابراین .برندمی بین از را آن نه و شوندمی کرامت ایجاد باعث نه شهرت

-بول میقابل ق مبنای اخالقبه عنوان یک  ،صفت اخالقی که در راستای حفظ کرامت انسانی باشد

 آموزان از آن استفاده کرد. دانشتوان برای تنظیم روابط اخالقی معلم با باشد و می

 انسان بودن عامل معنای و به انسان بارز هایویژگی از یکی آزادی و اختیار :انسان آزادی و اختیار (4

 هدد انجام را کاری خود اختیار و اراده روی از و بیرونی اجبار بدون انسانیعنی  ؛است عمل انجام در

 آگاهی نیز و آزادی و اختیار به انسان مسئولیت و عقاب و ثواب تکلیف، بر این اساس،. ندهد انجام یا

 وقتی ات و دهدمی نشان را راه فقط انسان در آگاهی و شناخت عنصر زیرا ؛دارد بستگی او گرایش و

 Khavas, Hoseini) شودنمی مشاهده انسان از اختیاری فعل ،شودن ایجاد انسان در اراده و میل عنصر

ghal’aBahman, Dabiri, Sharifi, & Pakpoor, 2009). ،مورد در شناخت داشتن صرف بنابراین 

 به او انیتانس و فضیلت که انسان ملکات و افعال» زیرا ؛شودنمی آن انجام به منجر عمل یا رفتار یک

 در هاانسان مسئولیت .(Beheshti & Faqihi, 2001) «.دنباشمی انسان اراده پیرو است، وابسته آنها

نه  دباش فرد خود اختیار و اراده روی از که گیردمی خودش به اخالقی وجهه زمانی یکدیگر برابر
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 گفت توانمی . بنابراین،شودانجام  و ...  چشمداشت ،طمع ترس، مانند دیگری عوامل خاطر به اینکه

معلم  توان اصول اخالقیاست که با استفاده از آن می انسان اختیار و آزادی اخالق، مبانی از یکی که

 آموزان را تبیین و توجیه کرد. در برابر دانش

 خداوند که است انسان خاص خلقت فطرت، و حیوان خاص خلقت غریزه، :اخالق بودن فطری (5

 که واقعیت این به داشتن باور .(The Noble Qur'an, 1992, p. 30/30) است سرشته آن بر را انسان

 تواندیم است، پایدار و ثابت مشترک، هاانسان همه میان در فطرت این و هستند فطرت دارای هاانسان

 توانمی را فطرت این که اشاره داشته باشد امر این هب هم و باشد هاارزش بودن مطلق بر دلیلی هم

 ربّ  را خود ازل، روز از کند. خداوندمی اخالق آموزش به بزرگی کمک خود این و کرد بیدار

 .The Noble Qur'an, 1992, p) کرد. یادآوری او این را به و دانست خودآن  از را انسان و انسان

 فظح را آشنایی این نتواند اگر و دارد آشنایی خالقش با ازل روز همان از انسان بنابراین، (7/172

 به او الفت و نزدیکی منشأ اش،کننده هدایت منبع با انسانی فطرت پیوند. شودمی بیگانه او با کند

 دو نای انتخاب در انسان البته،. شودمی شرّ  و بد کارهای از گزیدنش دوری و نیک و خیر کارهای

 ,The Noble Qur'an, 1992) کند انتخاب تواندمی بخواهد که را هرکدام و است باز دستش مسیر

pp. 91/8-10). اری،پرهیزک مسیر انتخاب شوند؛می منتهی متفاوتی مقصدهای به مسیر دو این اما 

 همچنین، .کشاندمی هالکت یورطه به را او پلیدکاری مسیر گزینش و رستگاری سوی به را انسان

-نسانا همه برخورداری زیرا، ؛شودمی اخالق در گرایینسبیّت مانع الهی فطرت از انسان برخورداری

 که تندهس مشترکی و جاودان ثابت، هایویژگی دارای هاآن که است آن بیانگر یکسان فطرت از ها

 که است معنی این به اخالق بودن فطری مبنای یکسانی پیروی خواهند کرد. هایارزشبه تبع آن از 

 زینیا کهاین بدون ،کنندمی درک فطری صورت به را اخالقی هایارزش و اصول از برخی هاانسان

 درک الق،اخ نظرانصاحب و عالمان گفته به البته،. باشند داشته اجتماع طریق از هاآن یادگیری به

بر  .نیست واضح بسیار دیگر برخی درک اما ،است واضح فطری صورت به اخالقی امور از برخی

توان فطری بودن را به عنوان یکی دیگر از مبانی اخالق اسالمی عنوان کرد و اصول این اساس، می

 . نموداخالقی را بر اساس آن تبیین و توجیه 

 در هک است( الهی کالم) وحی ،اخالقی امور شناسایی منابع از دیگر یکی :اخالق بودن وحیانی (6

 ترینلکام قرآن اسالم، دیدگاه از. است شده نازل( ص) مصطفی محمد پیامبر، آخرین بر قرآن قالب

 صورت به و گردیده ترسیم کلی صورت به انسان زندگی مسیر ،آن در که است انسان اخالقی برنامه
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 اخالقی هایآموزه از مملو خدا کالم. است شده اشاره آن اصول و اخالق مبانی به آشکار و ضمنی

 حثب مورددر آن  کلی صورت به اخالقی مسائل از برخی و هاستانساندیگر  با انسان ارتباط در

مورد  و گرفته شوند کلی آن از قرآن اصول و مبانی اخالق است الزم ،بنابراین. ستا گرفته قرار

 اخالقی اصول و اخالق مبانی توانمی ایحرفه اخالق با ارتباط در ،به طور نمونه. تحلیل قرار گیرند

 تربیتی یانمرب و فیلسوفان آثار از را اخالقی قواعد سپس و استنتاج و استخراج کرد وحی کالم از را

 اسالم، دین هایبر اساس آموزه. نمود اخذ هاست،آن عمر از زیادی هایسال فکری تالش حاصل که

نای مب. گیرندمیوحی در راستای هم قرار  و عقل بلکه ،گیردنمی قرار سلیم عقل مقابل در وحی

 و اصول تنیاف برای ،لذا. است قرآن به مربوط تفاسیر و سنّت و قرآن بر مبتنی وحیانی بودن اخالق

 چراغ و خدا کالم قرآن زیرا ؛است و ضروری الزم سنّت و قرآن به مراجعه ایحرفه اخالق قواعد

 تخراجاس قرآن از مستقیم صورت به ها راآن توانمی که است اخالقی هایپیام از مملو و بشر راهنمای

 و بندیستهد را هاآن و استنباط وحی کالم تفسیر به مربوط منابع از غیرمستقیم صورت به یا نمود

توان وحیانی بودن اخالق را به عنوان یکی دیگر از مبانی اخالق می ،بر این اساس .کرد سازماندهی

 آموزان را بر اساس آن تبیین و توجیه کرد. اسالمی معرفی و اصول اخالقی معلم در برابر دانش

 دکنمی متمایز موجودات سایر از را او که انسان مختص هایویژگی از یکی :اخالق بودن عقالنی (7

 با انانس. است ورزیاندیشه قدرت یا عقل آید،می شمار به اخالقی افعال تشخیص برای منبعی و

 هر در انسان یراز ؛ببردپی اخالقی مسائل مقع و کُنه به تواندمی اشاندیشه و عقل از برگرفته توانایی

. تهاسآن فصل و حل چگونگی و اشزندگی مسائل مورد در تفکر درگیر مداوم طور به و لحظه

 در هک صورتی در تنها عقل قرآن، نص بر اساس. نیستند مفید و مناسب آدمی تفکرات همه هرچند

 ,The Noble Qur'an, 1992) .بود خواهد مفید گیرد، قرار استفاده مورد فطری هایگرایش پرتو

p. 2/75) ریاتفط مستدل پرورش برای کانونی باطنی، و درونی حجت یک عنوان به عقل» واقع، در 

 طرتف روند، این بر اگر و است مختلف هایگرایش برای مناسب ایزمینه انسان عقل ؛است انسان

 آن از روایات و آیات در که عقلی همان .شودمی حاصل الهی و فطری عقل باشد، حاکم انسان

 عنوان به عقل .(Beheshti M. , Faqihi, Aboja’fari, & A’rafi, 2009, p. 74) «.است شده تمجید

 عقل کمک به انسان. رودمی کاربه تعارض مواقع در ویژهبه و اخالقی افعال تشخیص برای مالکی

 است، بهتر هک را تمایلی و شود قائل تمایز آید،می پیش برایش که اخالقی هایتعارض بین تواندمی

 تمایل، ود بین گزینش در انسان بنابراین،. باشدمی انسان روح از ایبارقه عنوان به عقل. برگزیند
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 مالک» نخست،: است الزم نکته دو به اشاره خصوص این در. است ترمهم که گزیندبرمی را تمایلی

 دو میان تعارض در عقل خاطر، همین به. است ابدی بقای و جاودانگی عقل، نظر از بودن ترمهم

 دانه،جاو لذّت با موقّت لذّت تعارض قعمو در و گزیندبرمی بداند پایدارتر که را یکی آن کمال،

 یوجود نظر از که است کمالی کمال، ترینمهم و برترین عقل نظر از ،دوم گزیند.برمی را دومی

 هایذّتل بر پایدار و جاودانه لذّت اساس، این بر. باشد ترهماهنگ انسان روح عالی ابعاد با و ترقوی

 مبنا این .(Kardan, A'rafi, Pakseresht, & Hoseini, 2004, p. 454) «.دارد ارجحیت زودگذر

 تواندمی یانسان هر یعنی ؛است زمینه این در متخصص افراد سایر و فرد خود عقالنی قدرت بر مبتنی

 اصول توجیه و تبیین برای خودش عقل قدرت از هم و حوزه این متخصصان افکار مجموع از هم

 با که دباشمی موجود آنان شده ثبت و مکتوب آثار در متخصصان نظر اجماع. کند استفاده اخالقی

 همچنین .پرداخت اخالقی اصول تبیین و بررسی به توانمی هاآن بررسی و مطالعه و آثار به مراجعه

 تحلیل و تجزیه طریق از اسالم اخالقی اصول توجیه و تبیین برای خویش عقالنی قدرت از استفاده

 و همیتا به تواندمی اخالقی مسائل مورد در تأمل و تفکر با انسان. است میسر اخالقی مسائل ذهنی

رای هم ب و خودش برایهم  را اخالقی اصول به پایبندی و ببردپی بشری جامعه برای هاآن ضرورت

 ثارآ از هم و اسالم اخالقی نظام به مربوط آثار از هم توانمی عقالنی روش در. کند توجیه دیگران

-جهان و درک قابل مفید، هایروش از یکی. کرد استفاده غیرمسلمان فیلسوفان اخالق به مربوط

 توجیه و تبیین برای خویش فکر و عقل از آن از استفاده با تواندمی ایحرفه صاحب هر که شمول

 فلسفی مکاتب و الهی ادیان اکثر در طالیی قانون. است «طالیی قانون» کند، استفاده اخالقی اصول

 این به آن هوممف کل، در اما است، شده بیان گوناگونی تعابیر به و گرفته قرار تأکید مورد غیرالهی

 رفتار تو با موقعیت همان در دهیمی رضایت که کن رفتار طوری فقط دیگران با» که است معنی

 .(Gensler, 1998, p. 193) «.شود

 مبانی فوق اساس بر توانمی را هاانسان برابر در انسان اخالقی هایمسئولیت ،گفته شد آنچه بر اساس

ز آنجاکه قدرت ا .کرد توجیه و تبیین ،های عقالنی استکه یکی از روش«طالیی قانون» از استفاده با ویژهبه و

باشد، ممکن است بتوان اصول اخالقی را با استفاده از یک یا چند مبنا برای ها متفاوت میدرک و فهم انسان

با استناد  ،ها نتوان چنین کاری را انجام داد. بنابرایناما برای برخی دیگر از آن ،ها توجیه کردبرخی از انسان

های نی از انساتروسیع توان اصول اخالقی را برای دامنهل بیشتر مییو آوردن دال مورد اشارهمبانی  همهبه 

 برای ما ایهتوجیه کرد. در این صورت استداللتبیین و  ،های فردی مختلفتفاوتزندگی و  یدارای پیشینه
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 پایدارتر و ترآموزان محکمدر برابر دانش ای اومعلم و تعیین اصول اخالق حرفه اخالقی هایمسئولیت اثبات

 صاحب هر هک است آن نیازمند هاانسان سایر به نسبت انسان اخالقی هایمسئولیت انجام ،بنابراینبود.  خواهند

 فروتن و متواضع( 2 ؛رفتار کند یدرستکار و تقادبا ص( 1 ذینفعانش به نسبت ویژه یک معلمای و بهحرفه

 با( 6 شود؛ احترام قائلبرای دیگران ( 5 ؛ی پیشه کنددامنپاک و عفّت( 4 ؛ها آسیب نرساندبه آن( 3 باشد؛

 هادر حق آن تواندمی که جایی تا( 8 و باشد؛ وفادار ایشحرفه تعهدات به( 7 کند؛ رفتار انصاف و عدالت

 .(Rahmani, 2013, pp. 125-132) کند نیکوکاری و احسان

 

 با اصول اخالقی آن مبانی اخالق اسالمی و رابطه

می های اسالیعنی بر اساس آموزه ؛برقرار است ءرابطه کل و جز اسالمیبین مبانی و اصول اخالق 

ر اساس اخالق ببه بیان دیگر، باشد. مبانی اخالق اسالمی قابل توجیه و تبیین می مبنایهر اصل اخالقی بر 

در  (2 ؛( در قرآن و سنت بر آن تأکید شده باشد1توان اخالقی خواند که می زمانییک اصل را  ،اسالمی

با  (4 ؛نفعان باشدحفظ کرامت انسانی ذی جهت( در 3 ؛قرار گیردنفعان راستای برآورده کردن نیازهای ذی

« یقانون طالی»ویژه ( بر اساس مبانی فطری، وحیانی و عقالنی و به6 ؛ واختیار و آزادی خود انسان انجام بگیرد

 . (Rahmani, 2013, pp. 77-93) اخالق برای افراد مختلف قابل توجیه و پذیرش باشد

 

 آموزان دانش با معلم ارتباط در اسالمی اخالق اصول

 یادیز مشترک وجوه و هاستانسان تربیت و رشد صحیح هدایت آن هدف که است ایحرفه معلمی

 اصول مهه بنابراین،. دارد -باشدمی بشر رفاه و زندگی بهبود به کمک نیز هاآن هدف که – هاحرفه سایر با

 نیز معلمی حرفه مورد در اند،شده مطرح هاانسان با حرفه صاحبان ارتباط در و اسالمی اخالق در که اخالقی

 احبص هر که است اخالقی قواعد نوع در دارد، دیگر هایحرفه با حرفه هر که تفاوتی اما ،کنندمی صدق

 .کند ترعای ،است ارتباط در هاآن با اشحرفه اقتضای به که هاییانسان با ارتباط در را هاآن بایدای حرفه

 درش تربیت و تعلیم هدف زیرا، ؛باشندمی آموزاندانش ،پرورش و آموزش در عنصر ترینمهم ،در ضمن

. گیردمی صورت معلم توسط و آموزشی محیط در آن از ایعمده بخش تحقق که ستهاآن جانبههمه

به نحو  را هاولیتمسئ این بتواند کهاین برای و دارد سنگینی هایمسئولیت شاگردانش قبال در معلم بنابراین،

اشد ب پایبند هاقواعد مربوط به آن و اسالمیاخالق  گانهاصول هشت به است الزم برساند، انجام به احسن

(Rahmani, 2013, pp. 155-165) . باشندیماین اصول و قواعد به شرح زیر: 

های اخالق اسالمی صداقت و درستکاری به عنوان یکی از ارزش :صداقت و درستکاریاصل  (1



 33...  اسالمی اخالق اصول و مبانی                                                                              1395 بهار و تابستان، 1، شماره 6سال 

هماهنگی گفتار با صداقت به دو معنی  .(Makarem-e-Shirazi, 2010, p. 83)مطرح شده است 

وینده آنچه گ دارد به اینکه. مفهوم نخست اشاره کار رفته استبهپندار و هماهنگی گفتار با کردار 

ت بدین معنی اس  مفهوم دومو  گونه است و باطن و ظاهر او یکی استگوید در باطن نیز همانرا می

 ,Bathaei Golpayegani) دهدکند در عمل نیز انجام میگوید و ادعا میگوینده آنچه را که می که

1998, pp. 36-39). رزنش مورد س ،کسانی که رفتارشان با گفتارشان ناهماهنگ استکریم قرآن  در

 شودمی باعث نبودن درستکار و صادق .(The Noble Qur'an, 1992, pp. 61/2-3) اندقرار گرفته

 او به نیاز موقع در دیگران و بدهد دست از را دیگران پشتیبانی و اعتماد طرف، یک از انسان که

 پیدا زلتن اشکاری نادرست و گوییدروغ خاطر به او انسانی کرامت دیگر، طرف از و نکنند کمک

های بارز شخصیت انسان و عظمت فکر و پاکی روح اوست. از نشانه گوییراست» در ضمن .کند

 های غلط و حبّ و خالی از تعصب طمعبیاخالص،  افرادی شجاع، صریح، با افراد راستگو معموالً

ها ممکن نیست. از طرف دیگر، افراد دروغگو بدون این گوییراستزیرا  ؛های افراطی هستندو بغض

-Makarem) «هستند.های غلط اع، متعصّب، لجوج و گرفتار حبّ وبغضترسو، ریاکار، طمّ معموالً

e-Shirazi, 2010, p. 84). 
 یحیات اهمیت دارد، هاانسان تربیت در مهمی نقش اشحرفه که معلم برای درستکاری و صداقت

 یک از معلم. آورد شمار بهمعلمی  توان آن را به عنوان یک اصل اخالقی برای حرفهدارد و می

 زندگی هایمهارت به مربوط اطالعات و علمی اطالعات انتقال و آموزاندانش یادگیری در طرف،

 ؛آیدمی شمار به هاآن زندگی در مهمی الگوی اخالقی دیگر، طرف از و دارد مهمی نقش آنان به

 موزانشآدانش بارآمدن درستکار و صادق برای خوبی الگوی تواندمی درستکار و صادق معلم یک

 ظحف و سالم ارتباط برقراری موجب آموزاندانش به نسبت معلم درستکاری و صداقت. باشد

. است ضروری و الزم اصل این به معلم پایبندی خاطر، همین به. شودمی هاآن بین اعتماد و صمیمیت

ا رآموزان نسبت به دانش معلمقواعد اخالق معلمی در خصوص صادق و درستکار بودن ترین مهم

 اب درسی مسائل در؛ کند برقرار آموزاندانش با صادقانه دوطرفه ارتباط (1چنین برشمرد:  توانمی

 فیمخ بدانند، درسی محتوای مورد در باید آموزاندانش که را هاییحقیقت و باشد راستگو هاآن

 برنامه در شده تعیین زمان مدت اندازه به (3؛ کند عمل دهدگوید و وعده میمی آنچه به (2؛ نکند

ه ب. بپردازد آموزشی فعالیت به و باشد داشته حضور درس کالس و مدرسه در مدرسه، آموزشی

 هب هم و( هادرس از هرکدام به شدهتعیین زمان دادن اختصاص) آموزش کمیّت به همعبارت دیگر، 

 آماده تدریس برای را خود قبل از (4؛ کند توجه( ارزشیابی و تدریس چگونگی) آموزش کیفیت
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 قتو کارها این برای و نماید فراهم را یادگیری محیط و درس طرح قبیل از تدریس مقدمات و کند

 هب را آن و ببرد را استفاده حداکثر درس کالس فیزیکی فضای از» (5؛ دهد اختصاص انرژی و

 «.نبینند صدمه کالس فیزیکی فضای و آموزشی ابزارهای و مواد که کند حفظ ایگونه

(Haerizadeh & Mohammad Hosein, 2007, p. 121). وسایل و امکانات نباید از ضمن، در 

 معلمی جایگاه و شأن در که ارهاییرفت و اعمال انجام از (6 و ؛کند شخصی برداریبهره آموزشی

 . کند خودداری نیست،

 Alizadeh) های اخالق اسالمی تواضع و فروتنی استیکی دیگر از ارزش :تواضع و فروتنیاصل  (2

et al., 2010, P. 227) . تواضع با خشوع و خضوع در ارتباط است و در مقابل تکبّر و تذلّل قرار

. تواضع و فروتنی صفتی است که خداوند متعال به بندگان استهای اخالقی رذیلت ءکه جز گیردمی

)ص( که  و به پیامبرش (The Noble Qur'an, 1992, p. 25/63) خاص خود نسبت داده است

 The Noble) امر کرده که رفتارش را با زینت فروتنی آراسته کند ،بزرگوارترین انسان است

Qur'an, 1992, p. 26/215)« .های اخالقی فراوانی مانند خوش رفتاری، احترام و فروتنی با خصلت

مصافحه همراه است و در مقابل، تکبّر باعث گسترش برخی از رذایل ، سالم و گویی خوشادب، 

تأکید بر این  .(Aliborji, 1998, pp. 172-173) «.شودادبی، بدرفتاری میاخالقی مانند تحقیر، بی

 The) که در قرآن به آن اشاره شده است شوداصل اخالقی در آثار و رفتار بزرگان زیاد دیده می

Noble Qur'an, 1992, p. 31/18; 17/37) با توجه به اهمیت و نقش تواضع و فروتنی در برقراری .

وتنی رآموزانش تواضع و فها، الزم است هر معلمی در برخورد با دانشو تنظیم روابط سالم بین انسان

  پیشه کند.

 ،لذا. است برتر آموزاندانش از ایحرفه هایمهارت و هاتوانایی و سال و سن لحاظ از معموالً معلم

 به هانآ به توجه با که موقعیتی نیز و هامهارت و هاتوانایی به نسبت او که دارد وجود احتمالاین 

 رتارزش کم و ترپایین سطح در را آموزاندانش و بداند برتر را خود و شود مغرور آورد،می دست

 اصل این هب پایبندی .است ضروری و الزم اخالقی اصل این به معلم پایبندی بنابراین،. کند تلقی

 با حصحی رابطه برقراری به را او و شود بینیبزرگ خود و غرور دام در معلم افتادن مانع تواندمی

 در برابر او تواضع و فروتنی خصوص در معلم اخالقی قواعد از برخی. دهد سوق آموزانشدانش

 آغاز از قبل و آموزاندانش جمع به شدن وارد هنگام به (1: باشندمیبه این شرح  آموزاندانش
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-دانش رخ به را خود تحصیالت سطح و موقعیت مقام، (2 ؛کند پرسیاحوال و سالم آنها با صحبت،

 هایشایستگی و هاتوانایی موقعیت، مقام، دادن نشان در( 3 ؛نداند برتر آنها از را خود و نکشد آموزان

-دانش معقول پیشنهادهای و اظهارنظرها ها،سؤال به( 4 ؛نپوشاند را هاواقعیت و نکند اغراق خود

؛ تواضع باطنی و ظاهری او یکی باشد (5؛ دهد گوش دقت با دشوار و سخت شرایط در حتی آموزان

 کالمی و ظاهری و از روی ریا نباشد.  فقطتواضع او 

ر های اخالقی است که دکردن و آسیب رساندن به دیگران از رذیلتستم :آسیب نرساندناصل  (3

ت های اخالق اسالمی و صفاآسیب نرساندن از ارزش ،بنابراین اسالم بر آن تأکید زیادی شده است.

ده تأکید زیادی ش -ای که باشدهر وسیلهبا  -در قرآن بر آسیب نرساندن آید.می شمار بهمؤمنان 

 زبان و ذهن دست، با است ممکن رساندن آسیب.  (The Noble Qur'an, 1992, p. 49/12) است

یم وارد شدن به حر به توانمی صاحبان حرفه به دیگران رساندن آسیبمصادیق از  .گیرد صورت

، فاش کردن اطالعات محرمانه، تنبیه کردن، سوءاستفاده مالی، برچسب زدن، طعنه دیگرانخصوصی 

  اشاره نمود.جویی عیبو زدن، دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن 

 و عیس تمام و کند فراهم آموزاندانش برای جذابی و شاد محیط که است این معلم وظایف از یکی

 کی در زیرا ؛باشند امان در گزندی و آسیب نوع هر از آموزاندانش تا بگیرد کاربه را خود تالش

 محیط هک اهمیتی خاطر به لذا،. شد نخواهند محقق تربیت و تعلیم هایهدف ترسناک و منناا محیط

 علمیم حرفه برای اخالقی اصل یک عنوان به نرساندن آسیب دارد، آموزاندانش تربیت برای ایمن

 و اقتدار از ایحرفه هایمهارت و هاتوانایی داشتن خاطر به معموالً معلم زیرا، ؛است ضروری و الزم

 الس و سن لحاظ از در ضمن، معلم باشند.می هاآن فاقد آموزاندانش که است برخوردار اختیاراتی

 در معلم آگاهی عدم است ممکن بنابراین،. است برتر آموزاندانش از معموالً جسمانی قدرت و

 رخیب سوی از احتمالی ناشایست رفتارهای بروز و طرف یک از هامندیبهره این از درست استفاده

 از معلم که دشو باعث دیگر، طرف از معلم به نسبت یا هایشانکالسیهم به نسبت آموزاندانش از

 اصل این هب معلم پایبندی .کند استفاده سوء شاگردان به رساندن آسیب برای شاتاختیار و قدرت

 را یرز اخالقی قواعد باید برای این منظور معلم یی شود.رفتارها مانع بروز چنین تواندمی اخالقی

 (2 ؛نکند دخالت هاآن خصوصی امور در و نشود وارد شاگردان شخصی حریم به (1: کند رعایت

 مطابق باشد،می موجود آنها پرونده در یا و داندمی آموزاندانش مورد در که را ایمحرمانه اطالعات»

 هب قانون درخواست به یا ایحرفه مقاصد راستای در جز را آنها و کند نگهداری مقررات و قانون با
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 روش آخرین عنوان به را تنبیه (3 ؛(Teachers council of NewZealand, 2004)ندهد  ارائه کسی

 سمانیج آزار شاگرد به که باشد حدی در و بگیرد نظر در دیگر هایروش نبودن کارا زمان در فقط و

 برچسب از( 5 ؛نگوید ناسزا آنها به و نزند رکیک هایحرف آموزاندانش مقابلِ در( 4؛ نشود وارد

 مورد شرایطی هیچ تحت را آموزاندانش» (6 ؛کند خودداری آموزاندانش به زدن طعنه و زدن

 شسرزن کارشان در موفقیت عدم خاطر به دیگران حضور در را آنها و ندهد قرار توهین یا تمسخر

 هایعیب و هابدی ولی کند بازگو را آموزاندانش هایخوبی( 7 ؛ و(Shakeri, 1986, p. 38) «.نکند

 .بپوشاند را آنان

ی و پیشگهای مهم اخالق اسالمی عفّتیکی دیگر از ارزش :دامنیپاکپیشگی و عفّتاصل  (4

عفّت، یعنی بازداشتن نفس از »در نظام اخالقی اسالم،  .(Davoodi, 2011, p. 124)است  دامنیپاک

 «.ها را جایز دانسته استمحرمات الهی و محدود کردن نفس به اموری که خداوند انجام آن

(Davoodi, 2011, p. 127). مه بهاجتماع را  کند و شیرازهدار میکرامت انسان را خدشه ،عفّتیبی 

 عفاف پوششی است که جامه»بخشد. در واقع، در مقابل، عفّت به انسان عزّت و احترام می .ریزدمی

]به  نماید وبر هر اندامی که پوشیده شد، صاحب خود را در پیشگاه خلق و خالق عزیز و محترم می

ات و روایات نیز به . در آی(Bathaei Golpayegani, 1998, p. 21) «.بخشداعتبار میاو[ ارزش و 

 The Noble) های آلوده تأکید شده است.داری و دوری از نگاهنفس و خویشتن وفور بر عفّت

Qur'an, 1992, pp. 24/31-32; 23/5/7) ًبرای کنترل شهوت شکم و دامان  مفهوم عفّت معموال

 سالمت قوا و آگاهی از کیفیت با وجودشود که صاحب عفّت به کسی گفته می و رودکار میبه

لذّات و فراهم بودن اسباب و نبود موانع خارجی برای شهوات و لذات دنیوی، پا را از اطاعت شرع 

 یدآارد. هرگاه نیروی شهوت تحت فرمان عقل درآید، فضیلت عفّت پدید میو عقل فراتر نگذ
(Alizadeh et al., 2010, P. 152.)  

یز وری درست از آنها نشود، بلکه به بهرهتنها ناروا شمرده مین، سرکوب امیال نهآبر اساس نص قر

شهوت، پسندیده آن است که  در قوه» (The Noble Qur'an, 1992, p. 2/60) توصیه شده است

 ,Sheber, 2001)  «.عقل و شرع مورد استفاده قرار گیرد شهوت در حد اعتدال بوده و در محدوده

p. 220). ای هتأکید و از ازدواج به عنوان یکی از بهترین راه دامنیپاکپیشگی و در قرآن بر عفّت

های و راه (The Noble Qur'an, 1992, pp. 24/31-33; 30/21; 7/189) رسیدن به آن یاد شده است

 .The Noble Qur'an, 1992, p) ستنادرست ارضای نیاز جنسی مورد نکوهش قرار گرفته ا

27/55) . 
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 اشتهد ارتباط کسانی با خود ایحرفه محیط در معلم که کندمی اقتضاگاهی  معلمی حرفه امروزه

از  برخی ،لذا. ها باالتر باشداز آن سال و سن لحاظ از هم و نباشند خودش جنسهمهم  که باشد

 تجارب کهچنان. گیرندمی قرار کودکان یا مخالف جنس کنار در خود ایحرفه محیط در معلمان

 چنین رد معلم، ویژهبه و ایحرفه فرد یک برای است ممکن داده است، نشان مختلف نقاط در بشری

 یا مخالف جنس با جنسی نامشروع رابطه برقراری به طور نمونه گناه و خطا به ارتکاب زمینه مواقعی

 چنین با ارزهمب برای سالح قدرتمندترین مواقعی، چنین در. شود فراهم کودکان از جنسی سوءاستفاده

 معلمی رفهح برای دامنیپاک و عفّت بنابراین،. باشد دامنیپاک و پیشگیعفّت تواندمی خطاهایی

 ایدب معلم آن تحقق راستای در رود کهمی شمار بهاست و یک اصل اخالقی  ضروری و واجب امری

 ؛نماید اقدام خانواده تشکیل برای وقت اسرع در و جدّیت با (1 :کند رعایت را زیر اخالقی قواعد

 از اشمعلمی جایگاه خاطر به و کند پیشه عفّت خود، کار محل در ویژه به و جا همه در و همیشه( 2

 و گناه به آلودگی از را خود چشم ویژهبه و جوارح و اعضا( 3 ؛نکند جنسی سوءاستفاده شاگردان

 بارزیان آثار و عواقب و کردن پیشه عفّت ارزشمند آثار و عواقب مورد در( 4 ؛کند حفظ هرزگی

 رفتارهای از و دهد قرار خود الگوی را دامنپاک و عفیف افراد (5 ؛کند تفکر عفّتیبی و هرزگی

 هاآن کار سرانجام و عواقب و دامنآلوده افراد اعمال و رفتار مورد در( 6 و ؛کند تبعیت هاآن نیک

 .دهد قرار خود( الگوی ضد) منفی الگوی را هاآن و بیندیشد

 وظایف ازهای اخالق اسالمی و ها یکی دیگر از ارزشتکریم انسان :آموزانتکریم دانشاصل  (5

که  ستواال آنقدراز دیدگاه اسالم  انسانجایگاه . (Shojaei, 2013, p. 92) باشدمیاخالقی مؤمنان 

 .(The Noble Qur'an, 1992, p. 5/32) در قرآن قیمت جان او بسیار ارزشمند معرفی شده است

 خشیده شده استبخشی از کرامت انسان ذاتی است که در روز ازل از سوی پروردگارش به او ب

(The Noble Qur'an, 1992, p. 17/70)  و که با تالش و سیر استاکتسابی اما بخش دیگر آن 

-ستد            در گرو به ثمر نشستن »شود و سازی حاصل میجامع انسان سلوک و پیروی از برنامه

هر  .(Bagheri Noaparast, 2010, p. 229) « .های اصلی کرامت وی، چون عقل و فطرت استمایه

ال به که خداوند متعتکریم است. چنان انسانی حداقل به خاطر برخورداری از کرامت ذاتی شایسته

 ودب« الهیخلیفه » ای را که پس از آفرینش به او داد، درجهخاطر کرامت ذاتی انسان، اولین درجه

(The Noble Qur'an, 1992, p. 2/30). اگر کرامت ذاتی و خدادادی انسان نباشد، چه  راستی به

تواند از همان بدو خلقت، شایستگی جانشینی پروردگارش را به او ببخشد. تکریم چیز دیگری می
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این  برمبنای .باشدمیاو که از سوی پروردگار به او بخشیده شده است، بر کرامت ذاتی مبتنی  انسان

-سانویژه انها بهای باید هم کرامت ذاتی و هم کرامت اکتسابی دیگر انسانهر صاحب حرفه ،اصل

 شان وظایفی دارد، حفظ کند. هایی را که با آنها سروکار و در مقابل

 ,Bagheri Naoparast)خالق معلمی مطرح شده است آموزان به عنوان یکی از اصول اتکریم دانش

2007, p. 388)  .از و انسانند باشند، که نژادی و رنگ هر از و مقامی و سطح هر در آموزاندانش 

 بلکه ،دکن حفظ را آموزاندانش همه کرامتباید  تنهانه معلم بنابراین،. برخوردارند انسانی کرامت

 را زیر اخالقی قواعد اصل این تحقق راستای بکوشد و در نیز هاآن تکتک کرامت ارتقای درباید 

 القاب و اسامی دادن نسبت از و بزند صدا محترمانه و خودشان اسم به را شاگردان (1: کند رعایت

 احترام عایتر برای و تکریم بسیار را یارانش نیز( ص)پیامبر» کهچنان. کند خودداری آنها به نامناسب

 ,Hojjati, 1978) «.کردمی یاد خودشان عنوان و نام و نیهکُ باها از آنشان شخصیت بزرگداشت و

p. 174)یک عنوان به آنها با ،شاگردان اجتماعی و اقتصادی پایگاه یا درسی وضعیت از جدای( 2 ؛ 

کند  ایجاد کودکان برای تهدیدآمیزی رغی و شاد جوّ درس کالس در( 3 ؛کند رفتار انسان

(Bazargan, 2011, p. 103) قعیتمو یا ناتوانی جنسیت، سن، ملّیت، پوست، رنگ نژاد، اساس بر (4؛ 

 ای امتیاز رساندن مانع ،نکند محروم یادگیری هایبرنامه در شرکت از را آموزاندانش خانوادگی،

 )ندهد  یازامت رابطه اساس بر ندارند، شایستگی که آموزانیدانش به و نشود آموزاندانش به منفعت

Association of National Education, 2014)به ویژه آموزاندانش شخصیت ارزشیابی از( 5و  ؛ 

 .  کند خودداری جمع حضور در هاآن شخصیت منفی هایجنبه ارزشیابی

 Alizadeh,et) است های اخالق اسالمیارزشاز  انصاف و عدالت :رعایت عدالت و انصافاصل  (6

al, 2010, p. 000) در متون اخالق اسالمی جایگاه واالیی دارد و در قرآن بر آن  عدل و انصاف

(The Noble Qur'an, 1992, p. 16/90; 42/15) تأکید زیادی شده است
 در باید عدالت ،بنابراین.  .

 ؛نیست ردارب استثنا زمینه این در و رعایت شود ناتوان و توانا فقیر، و غنی بیگانه، و خویش همه، مورد

اجرای عدالت  ،البته. (The Noble Qur'an, 1992, p. 4/135) زیرا این دستور صریح قرآن است

ها عبارتند از: آن ترینمهم»کار دشواری است و همیشه بر سر راه اجرای آن موانعی وجود دارند که 

 .Davoodi, 2011, pp)« دشمنی و خصومت و خویشاوندی و دوستی رابطه های نفسانی،گرایش

، شناخت حقوق دیگران و نخستبرای تحقق عدالت رعایت دو نکته ضروری است:  .(113-114

ازمند یتحقق چنین امری ن البته دیگری غلبه بر موانعی که در مسیر اجرای عدالت وجود دارند که
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  تمرین و تکرار است. 

 زانآمودانش حقوق از دسته آن ،به عبارت دیگر. دارد ارتباط کودکان حقوق با انصاف و عدالت

-برآورده کردن حقوق دانش د. هرچندشو ادا او سوی از کامل طور به باید ،است معلم گردن بر که

 و آموزش وزارت نیز و دولت در موجود انسانی نیروی مجموعه عهده بر گسترده سطح در آموزان

 از آموزاندانش کردن مندبهره درس، کالس در ویژهبه و مدرسه محیط در اما ،باشدمی پرورش

 و مدرسه اندرکاراندست برعهده هاآن همه به نسبت عدالت رعایت و پرورش و آموزش مزایای

 فیمعر شاگردان با معلم ارتباط در ایحرفه اخالق مهم اصول از انصاف و عدالت. است معلم ویژهبه

 آموزش تعامل، زمینه در باید معلم طورکلی، به .(Bagheri Naoparast, 2007, p. 388) است شده

 زیربه شرح این اصول  .کند رعایت آموزاندانش همه مورد در را انصاف و عدالت ارزشیابی، و

 باشند:می

 کسانی بدی و نیکی هرگز» قرآن، نص بنابر :شاگردان با تعامل در انصاف و عدالت رعایت( الف

 دو هر تنبیه و قتشوی اسالم دیدگاه از ،بنابراین. شودنمی داده یکسان پاداش بدکار و نیکوکار به و «نیست

 موزشیآ نظام در انصاف و عدالت مهم هایمصداق از یکی تنبیه و تشویق نظام رعایت. اندشده پذیرفته

 فردی هایویژگی به (1 شاگردان با تعامل در باید معلم انصاف، و عدالت اصل تحقق راستای در. است

 پاداش و جُرم حد در را مجازات» (2 ؛نماید رعایت را آنها حقوق و کند توجه آموزاندانش از یکهر

کند  نبیهت یا تشویق اند،داده انجام که عملی با متناسب را شاگردان کند؛ تعیین زحمت و تالش حد در را

(Bagheri Naoparast, 2007, p. 389)کالس نظم و مدیریت برای مشخصی هایروال و قوانین» (3 ؛ 

 ؛(Haerizadeh et al, 2007, p. 47)« .گیرد کاربه آموزاندانش همه مورد در منصفانه را آنها و کند وضع

 به را الزم اطالعات و کند بررسیرا  آنها غیبت علل و دهد اهمیت آموزاندانش غیاب و حضور به( »4

 پایمال را آموزاندانش انسانی حرمت و شخصیت تنبیه، هنگام ( به5 ؛(Safi, 2002, p. 77) بیاورد دست

 نکند.

؛ است شده زیادی تأکید آموزش در تساوی به اسالم در :آموزش در انصاف و عدالت رعایت( ب

و ] کند سرپرستی امت این از را کودک سه که مربی هر: »است فرموده( ص) 1اسالم پیامبرچنان که 

 کارانخیانت با قیامت روز ندهد، آموزش یکسان را غنی و فقیر و[ شود دارعهده را هاآن تربیت و تعلیم

 و عدالت تحقق راستای در معلم .(FathAlikhani & Fasehizadeh, 1998, p. 77) «شودمی محشور

 را زرنگ و متوسط ضعیف، شاگردان همه( 1: کند رعایت را زیر اخالقی قواعدباید  آموزش در انصاف

 با مرتبط مباحث و درسی مطالب مورد در( 2 ؛مشارکت دهد یادگیری فرایند در تبعیض ایجاد بدون

                                                           
1 . Prophet of Islam 
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-تعیین محتوای تمامی( 3 ؛بدهد کردن سؤال و اظهارنظر حق شاگردان همه به تبعیض ایجاد بدون درس،

 هنگام( 4 ؛ ونکند موکول خصوصی، درس کالس مانند دیگری موقعیت به را آن و دهد آموزش را شده

 . بگیرد درنظر را قوی و متوسط ضعیف، آموزاندانش همه هایآمادگی و هاتوانایی آموزش،

 ردانشاگ کار از ارزشیابی معلم، وظایف از یکی دیگر :ارزشیابی در انصاف و عدالت رعایت( پ

 یرس دیگران یا خود به خواهدمی و شودمی تربیت و تعلیم دارعهده که کسی» 1خلدون ابن گفته به. است

 «.شود گاهآ خود کار نتیجه از متعلم تا بپردازد عملکردها ارزیابی و محاسبه به است الزم بدهد، تکاملی

(Beheshti et al, 2001, p. 127). آموزاندانش ارزشیابی در انصاف و عدالت تحقق راستای در معلم 

وارد  ارزشیابی و آموزش فرایند در را شخصی بغض و حبّ( 1: کند رعایت را زیر اخالقی قواعد باید

 ارزشیابی برای مشخصی و واضح قواعد( 2 ؛ندهد قرار املوع این تأثیر تحت را شاگردان یادگیری و نکند

 هایموقعیت در و مستمر طور به را شاگردان( 3 ؛کند رعایت شاگردان همه مورد در را آنها و بگیرد درنظر

 دیگری هایحوزه یا موقعیت به را حوزه یک یا موقعیت یک ارزشیابی نتایج و کند ارزشیابی مختلف

 دمانن ارزشیابی مختلف هایروش از شده تعیین آموزشی محتوای و هاهدف به توجه با( 4 ؛ندهد تعمیم

 مطمئن رنظ مورد موضوع یا مهارت بر آموزاندانش تسلط از تا کند استفاده عملی و شفاهی کتبی، روش

 ,Shakeri, 1986) « .کند ارزشیابی آنها فردی هایتوانایی اساس بر را آموزاندانش کارهای( »5 ؛شود

p. 24) آموزاندانش به فردی هایتفاوت و هاتوانایی اساس بر( 6 ؛ ونکند مقایسه هم با را هاآن کارهای و 

 .کند روشن برایشان را آن و دهدب تکلیف

ست ابه عنوان یک ارزش اخالقی مطرح  تعهدات به وفاداری :ایتعهدات حرفه بهوفاداری اصل  (7

شود یاد می« هاآن به رسیدگی و مسلمانان امور به اهتمام»عنوان  که در متون اسالمی از آن با

(Davoodi, 2011, p. 148). دارای برخی وظایف و خود  ایای در زندگی حرفههر صاحب حرفه

ش را ابا توجه به این که از روی اختیار و اراده حرفه وباشد اش میهای مربوط به حرفهمسئولیت

ه وفادار و متعهد باشد و بباید ها و تعهدهایی که به او سپرده شده است، در مقابل امانتبرگزیده، 

 شناسی و حضور به موقع،وقت انندمواردی م ایتعهدات حرفه بهوظایفش عمل کند. وفاداری 

 عهد تأکید زیادی شده است در قرآن بر وفای بهشود. قدردانی را شامل می و نظم و ترتیب رعایت

(The Noble Qur'an, 1992, p. 5/1; 17/34)  .آثار زیادی به عهد در روابط اجتماعی  وفای به

 «.شودمتزلزل می یکدیگرمردم به  اتکا، اعتماد و عهد بهدر صورت عدم وفای »زیرا،  همراه دارد؛

(Hojjati, 1978, p. 198).  ،ای یکی دیگر از اصول اخالق تعهدات حرفه وفاداری و ادایبنابراین

  شود.می برده منیز نا مسئولیتعنوان اصل  هبای است که از آن حرفه

                                                           
1 . Ibne Khaldun 
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 که حرفه است آن صاحبان هایمهارت و دانش با متناسب و حرفه آن خاص ایحرفه هر تعهدات

 اشاره تعهدات از دسته آن به معلم ایحرفه تعهدات. شودمی یکدیگر از حِرَف صاحبان تمایز باعث

 اهداف تحقق به تعهدات این انجام و آنهاست انجام به موظف آموزاندانش برابر در معلم که دارد

: باشد پایبند زیر قواعد به باید معلم اخالقی اصل این تحقق راستای در. انجامدمی پرورش و آموزش

 دینی و اخالقی عقالنی، جسمی، روانی، اجتماعی، عدب شامل آموزان،دانش جانبه همه رشد برای( 1

 و آمادگی که بپذیرد را دروسی آموزش( »2 ؛گمارد همت آن تحقق برای و باشد قائل اهمیت

 دارد،ن را آنها تدریس آمادگی که دروسی تدریس گرفتنبرعهده از و دارد را آنها تدریس توانایی

 ؛ردازدبپ آنها انجام به اولویت اساس بر و کند بندیاولویت را آموزشی هایفعالیت( 3 ؛ورزد اجتناب

 تشویق هاارزش و هاروال ها،ایده و هاپدیده درک اندیشیدن، به را آموزاندانش( »4

 فعالیت آموزاندانش با همراه کالس پایان تا آغاز از( 5 ؛(Haerizadeh et al, 2007, p. 81)«کند

 کردار و رفتار درس، کالس در (6 ؛نکند رها را یادگیری و آموزش فرایند و کالس مدیریت و کند

 گردی از آموزاندانش از بعضی که ندهد اجازه و کند کنترل را یکدیگر به نسبت آموزاندانش

 تا باشد دسترسقابل آموزاندانش برای( 7 ؛ها آسیب برسانندبه آن یا کنند سوءاستفاده آموزاندانش

 واضح، بازخوردهای یادگیری، فرایند طی در( »8 ؛ وکنند مراجعه او به لزوم موقع در بتوانند آنها

 .(Haerizadeh et al, 2007, p. 93) «دهد ارائه کنندهتشویق و حمایتی ،موقع به ویژه،

 احسان و نیکوکاری است های اخالق اسالمییکی دیگر از ارزش :احسان و نیکوکاریاصل  (8

(Davoodi, 2011, p. 99) . احسان و نیکوکاری به معنای کمک کردن به دیگران و برآورده کردن

اظهار ه توان بهای آن میاز نشانهگونه چشمداشتی است که نیازهای آنان با خلوص نیّت و بدون هیچ

-گشاده ،(The Noble Qur'an, 1992, p. 2/83) نیکو سخن گفتن ،محبت و دوست داشتن دیگران

عنای به م احسان و نیکوکاری فراتر از عدالت» اشاره کرد.بذل و بخشش  و خویی و مدارانرم ،رویی

-زیرا، عدالت بر حسابگری و دقت استوار است، اما احسان و نیکوکاری بی ؛حق و استحقاق است

احسان زمانی ارزش دارد و به معنای واقعی  .(Bagheri Noaparast, 2010, p. 222) «.استحساب 

که اگر انسان از آن غافل شود،  باشد دور بهگذاشتن  منَت شود که از آفتکلمه احسان نامیده می

ن برد و ارزش احسانیّت را از بین میخلوص  گذاشتن منتزیرا  ؛ارزش احسان از دستش خواهد رفت

در این  1سعدی شیرازی .(The Noble Qur'an, 1992, p. 2/264) کندو نیکوکاری را پاک می

                                                           
1 . Saadi Shirazi 
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 Saadi)« که ایزد در بیابانت دهد باز کن و در دجله اندازتو نیکی می» :گفته استچنین زمینه 

Shirazi, 1995). افزایش فضیلت، معرفت، لذت، حیات »احسان و نیکوکاری به معنای  ی،کلبه طور

پس هرکاری که صاحبان حرفه بدون منّت  .(Gensler, 1998, p. 284) است« یا آزادی افراد دیگر

ها شود، در آنها ویژگیاین و چشمداشت و ریاکاری برای دیگران انجام دهند و باعث افزایش 

 احسان و نیکوکاری است.

 یعلم هایتوانایی ویژهبه استادان و معلمان هایتوانایی ،هادانشگاه و مدارس در موارد بسیاریدر 

 آنها کمک هب مختلف هایزمینه در موفقیت کسب برای شاگردان و است بیشتر شاگردانشان از انآن

 ارائه گاهی است ممکن البته،. است ضروری خیلی شاگردانشان به معلمان کمک بنابراین،. دارند نیاز

 کمک دانشاگر به وظایفشان از بیشتر معلمانو  برود فراتر هاآن رسمی وظایف از حتی هاکمک این

 باالتر نیز عدالت از را آن ارزش که است احسان خاص هایویژگی از نکته این واقع، در. کنند

 نه ؛دهدب او به حقوقش اندازه به کسی هر به که کندمی پیدا تحقق زمانی معلم عدالت زیرا ؛بردمی

 آموزانِ دانش که حقوقی از فراتر که است معنی این به معلم نیکوکاری و احسان اما. بیشتر نه کمتر

 هاآن بر و باشد نداشته هاآن از هم چشمداشتی هیچ و کند کمک هاآن به دارند او گردن بر نیازمند

-دانش فسبه ن اعتماد تقویت جهت در( 1 معلم که شودمی زمانی عملی اصل این البته. نگذارد منّت

 با( 3 ؛باشد برخوردخوش و مهربان یکسان طور به آموزاندانش همه با( »2 ؛باشد کوشا آموزان

 ,Sohrabi & Azadbakht, 1998) «باشد داشته صمیمانه رابطه نیز مدرسه از خارج در خود شاگردان

p. 81)دانش( »5 ؛کند جلوگیری نامناسب اشخاص با شاگردان معاشرت از تواندمی که جایی تا (4 ؛-

 آموزاندانش با( »6 ؛(Sohrabi et al, 1998, p. 103) «کند تشویق بیشتر کوشش و کار به را آموزان

 آموزاندانش به( 7 ؛(Raouf, 2007, p. 116) «شود جویا را آنها مشکالت و کند مشاوره دارشکلم

 که زمانی (8  و ؛کند کمک بیشتر هاآن به و دهد اختصاص بیشتری وقت ویژه نیازهای دارای

 .  کند همدردی هاآن با شوند،می گرفتاری و ناراحتی دچار آموزانشدانش

 

        نتیجه
ناختی ششناختی و معرفتشناختی، انسانبر اساس نظام اخالقی اسالم، اخالق دارای سه مبنای هستی

ن و پذیرش را برای تعیی گیرند و دالیلیقرار میی برای تبیین و توجیه اصول اخالقی است که پایه و اساس

ات و ها، صفارزش پژوهش، بر اساس مبانی اخالق اسالمی و با نظر بهکنند. در این فراهم می یاصول اخالق
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معلم در  های اخالقیکه بیانگر مسئولیت آموزانارتباط معلم با دانش در اصول اخالقی ،قیهای اخالفضیلت

این به  بایدهر معلمی در حرفه و محیط کار خود بر این اساس،  .، استخراج شدندباشدآموزان میبرابر دانش

 را از خود نشان دهد: زیرآموزان رفتارهای اخالقی اصول پایبند باشد و در ارتباط با دانش

آموزان انجام هم در محیط مدرسه و هم در خارج از مدرسه کارهایی را که باید در ارتباط با دانش (1

 ؛مام به انجام برساندبا صداقت و درستکاری ت دهد

ن متواضع و فروت -از هر طبقه و گروهی و در هر مقام و منزلتی که باشند -شآموزاندر مقابل دانش (2

 های خودش را به رخ آنان نکشد؛باشد و دانش و مهارت

های جسمانی و روانی وارد نکند آموزان آسیبای و از هر راهی که ممکن است به دانشبا هر وسیله (3

 وارد کنند؛ یکدیگرگونه آسیبی به آموزان در محیط کالس هیچندهد که دانشو اجازه 

ویژه کودکان، را برادر و خواهر دینی خود بداند و در برخورد با جنس مخالف و به شآموزاندانش (4

 ؛پیشه کند دامنیپاکعفّت و 

ترام اح -که باشند در هر مقام و موقعیت و از هر جنسیت و ملت و نژادی -آموزانشبرای تمامی دانش (5

قبل از  و شان نداندمنوط به وضعیت درسی و آموزشی تنهاها را قائل باشد و احترام قائل شدن به آن

  ها به عنوان یک انسان نگاه کند؛آموز ببیند، به آنها را به عنوان یک دانشاین که آن

 کارگیری نظام تشویق و تنبیهها و نیز بهآموزان و آموزش و ارزشیابی آندر زمینه تعامل با دانش (6

 منصفانه و عادالنه برخورد کند؛

م آموزانش دارد، بدون کبدون اجبار و اکراه و از روی وظیفه به تمامی وظایفی که نسبت به دانش  (7

 گونه منّتی نگذارد؛ ها هیچو کاست، عمل کند و به خاطر انجام دادن وظایفش بر آن

آموزان دارای نیازهای ویژه نیکی کند بیش از وظایفش به دانشهای عادی و غیرعادی، در موقعیت (8

ا هگونه چشمداشتی داشته باشد و بر آنها هیچبدون این که از آن ،و نیازهای آنان را برآورده نماید

 منّت بگذارد. 

علم از اصول م نیازمند پیرویتعلیم و تربیت  هایهدفگفته شد، تحقق بخش زیادی از  بنا بر آنچه

 و معیارهای اخالق معلمی است.
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