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 چکيده
نراقی  احمد مال های برنامه درسی تربیت اخالقی مبتنی بر آموزه هایمؤلفه هدف پژوهش حاضر،

های بنیادین در این حوزه معرفتی داشته باشد. روش این تا بتواند سهمی در افزایش دانش است

تحلیلی از نوع )اسنادی( است. نتایج  –کاربردی  و روش مطالعه توصیفی  -پژوهش از نوع بنیادی

پژوهش بیانگر آن است در محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی مال احمد نراقی ،مؤلفه های قابل 

تواند مورد نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان درسی میکه  استنباط و استخراجی بیان کرده است 

ای درسی هاولویت اصلی برنامهاز جمله قرار گرفته تا بتواند رشد اخالقی فراگیران را تسهیل نماید 

آموزان، تأکید بر پرورش حافظه در برنامه های درسی، بر تربیت انسان، پرورش بعد اخالقی دانش

محوری در برنامه های درسی، تأکید بر دروس ریاضیات در برنامه های گرایی بودن و تجربه عمل

 .درسی، تأکید بر نقد و نظر در برنامه های درسی  و پرورش بعد دینی و معنوی دانش آموزان است

 .مال احمد نراقی، تربیت اخالقی، برنامه درسی، محتوای تربیت: واژگان کليدي
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 زهرا قنبرپور

 .گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
 

  نام نویسنده مسئول:

 زهرا قنبرپور

 نراقی احمد برنامه درسی تربيت اخالقی مبتنی بر آموزه هاي مال
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 مقدمه
شود. از یک سو؛ مفهوم کار گرفته میآید و حاصل آن در عمل بهاست که از دو نوع مطالعه نظری بدست میتربیت اخالقی فعالیتی 

شدت بر شناخت و آگاهی از فرد و اخالق مبتنی خواهد کند به شکلی که، یک نظریه تربیت اخالقی بهاخالق؛ هدف تربیت اخالقی را تعیین می

تواند فاعل اخالقی شود و کند که چگونه انسان میعت و تحول انسان در روانشناسی؛ مشخص میبود و ازسوی دیگر؛ مباحث مربوط به طبی

شاند کهای نظری  را به حیطه عمل میی اخالق بیندیشد و عمل کند و نهایتاّ تربیت عملی است که این دادهمطابق با معیارهای معین فلسفه

توان چنین گفت که دهد. پس میآن را با عوامل رشد اخالقی مطلوب مورد بررسی قرار میها را تعیین کرده، ارتباط و برنامه، روش و شیوه

هد و دای که مبدأ حرکت انسان است( به سوی مطلوب؛ یعنی قله کمال انسان را نشان میتربیت اخالقی مسیر گذار از وضعیت موجود )دامنه

 سان اخالقی را در وجود خویش پدید آورد. آال انکند تا سیمای آرمانی و صورت ایدهبه انسان کمک می
 ه ق( است. فاضل نراقی از8421 -8811های ممتاز در تمدن اسالمی و فرهنگ ایرانی؛ مال احمد نراقی) فاضل نراقی( )یکی از چهره

گوید و نظری و اخالق عملی میترین اخالق نگاران در جهان اسالم است. او در آثار اخالقی خود، از اخالق بزرگترین اخالق پژوهان و آزموده

زند. نراقی در در جستارهای اخالقی او موج می آید که اصالت اسالمیهایی ژرف در فلسفه اخالق دارد و از مطالعه آثار نراقی بر میشکاو

ای هون شک دارای جنبهاخالق بددینی و عرفانی سخن گفته است. از نظر نراقی،  - های اخالقی خود با سه رویکرد فلسفی، کالمیآموزش

 روح را بدون حکم نگذاشته وسالم هیچ عمل کوچک وبزرگ آدمیزیرا ا گوناگونی است که مهمترین آن جنبه فردی و اجتماعی اخالق است

همه آن  گردد و اخالق درزیرا شئونات زندگی انسان به یکی از این دو جهت برمی ؛اجتماع را کامال با احکام واخالق دینی در آمیخته است

 انسان به تکامل همهتا ای با آداب اجتماعی گره خورده که از نظر فردی ممکن نیست جهات نقشی به سزا دارد. اخالق فردی در اسالم به گونه

اورهای ب در سایه ارزشها واین رشد اجتماعی در جامعه اسالمی جانبه برسد مگر اینکه در زمینه اخالق اجتماعی نیز به رشد الزم رسیده باشد و

 [8]می کند. مشترک ثابت وپایدار تحقق پیدا 
از منظر ایشان هدف علم اخالق، رساندن انسان به سعادت است که رسیدن به سعادت با دفع اخالق ذمیمه و اوصاف رذیله و کسب 

ن هت مشابهت این دو علم ، ایملکات ملکیه و صفات قدسیه با تهذیب نفس صورت می گیرد. وی علم اخالق را شبیه علم طب می داند و به ج

 و علم را طب روحانی می داند و رسیدن به سعادت انسان ها را در این می داند که افراد به اصالح جمیع صفات بپردازند و افعال خود را ثابت

ستم سی همه دستگاه وآن هدف آرمانی است که  تحصیل رضایت او برترین کمال متصور برای انسان است و تقرب به خداوند وپایدار سازند 

 .انفکاک ارزشهای معنوی و اخالقی از فرایندهای تربیتی ممکن نیست تنظیم گردد و وجودی انسان برای طی مدارج آن باید تعدیل و

از آن جا که در حوزه تربیت اخالقی، مال احمد نراقی به عنوان نماینده دیدگاه اسالمی از شاخص ترین فیلسوفان به شمار می رود به 

با نگاهی به آراء این فیلسوف شاخص حوزه تربیت اخالقی، دیدگاه  اینالوه فلسفه تعلیم و تربیت خود از مبانی عمده برنامه درسی است بنابرع

 قرار می گیرد. سیایشان  به منظور بهره گیری در محتوای برنامه های درسی تربیت اخالقی، مورد برر

 

 روش پژوهش

اسنادی است. در این پژوهش سعی بر آن شده است ازمنابع  -هش حاضر، روش پژوهش از نوع تطبیقی با توجه به ماهیت وکیفیت پژو

های حاصل نیز در راستای هدف پژوهش برداری بوده و دادههای فیشدست اول و منابع دست دوم استفاده شود و ابزار پژوهش نیز شامل فرم

  بندی و تحلیل شده است. طبقهآوری، های تحلیل کیفی، جمعبا استفاده از تکنیک

 

 برنامه درسی تربيت اخالقی مبتنی بر آموزه هاي  مال احمد نراقی 
 ابعاد و مؤلفه های محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی مال احمد نراقی به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 

 پرورش بعد معنوي دانش آموزان توجه برنامه درسی به 
نگاه نراقی پدیده ای است که درنهایت اتقان وحسن آفریده شده است. در این نگرش انسان، تنها آمیزه ای از عناصر اعتدال  انسان در

یافته ای نیست وگرچه کالبد، نمود عینی وجود اوست حقیقتش روح اوست  و آنچه به برتری انسان بر دیگر آفریدگان انجامیده است روح 

نسان را به همین اعتبار شریف وکریم خوانده است. نراقی با توجه به این رویکرد در کتاب شریف مثنوی طاقدیس الهی اوست و خداوند خود ا

 (18: 8811اشاره دارند: )نراقی، 

 تا مگر پرد به باالتر همی   جان علوی پر زند بر هم همی  

 [4]بال وپر افشاند وبر خود تپد          سوی باال بیند وگردن کشد
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ایشان در اسالم  شرافت وکرامت از حیثیات ذاتی انسان واز حقوق طبیعی اوست که چون حق حیات در همه حال با اوست ونباید از نظر 

ی واز اینجا روشن م "از وی سلب شود؛ بنابراین ، این رویکرد ناشی از انسان بودن آدمی است و ویژه کسی نیست. او در این باره می فرماید: 

والم ومحل جمیع آثار، انسان است که از میان جمیع مخلوقات ، مخصوص شده است واز این جهت است که مظهریت شود که جامع همه ع

اسما متقابله الهیه به او اختصاص دارد ومرتبه قابلیت خالفت ربانیه به او تعلق گرفته وعمارت عالم صورت ومعنی در خور اوست وخلعت 

همیت این بعد در تعلیم وتربیت اسالمی این است که می توان آن را زیر ساختی ترین مبنا ا [8] سلطنت اقلیم غیب وشهود برازنده قامت او

در آموزش وپرورش اسالمی دانست. باور عمیق نراقی به اصل کرامت ذاتی انسان است که او را واداشته است گوهر کودک را پاک ونفیس بداند 

، اساس تربیت از نگاه اوست. لذا در محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی ، بر پرورش که به فطرت توحیدی زاده شده است وکرامت  انسان 

 بعد معنوی انسان و رعایت جنبه های گوناگون حقوق انسانی، تأکید ویژه می نماید.

 

 اولویت پرورش تزکيه بر تعليم توجه برنامه درسی به 
درست است که نراقی علم را می ستاید و برای عالمان رسالتی پیامبرگونه می شناسد؛ اما اخالق در نظر او ارج مرتبتی فراتر از دانش 

تربیت اخالقی که با تعابیری چون تزکیه، تهذیب نفس، حکمت دینی، در متون  [2]دارد و به اعتبار اخالق است که عالمان را رسالتی است. 

علم  "ن یاد شده است، یکی از برجسته ترین جلوه های نظام تربیتی نراقی است و در این باره به روشنی بر این نکته تاکید دارند :اسالمی از آ

حقیقی را بهجت وسرور وصفا  ونوری است ودلی را که نور علم واقعی در آن داخل شد مستغرق لجه عظمت خداوند جلیل ومحو مشاهده 

ات به غیر او نمی کند  ونه همین است که صفات خبیثه واخالق رذیله ، مانع از طلوع انوار علوم حقیقیه از مطلع جمال جمیل می شود والتف

فیوضات الهیه باشد وبس بلکه بدون تزکیه نفس وتصفیه قلب ، عبادات ظاهریه را اثری وطاعات بدنیه را ثمری نیست وچه فایده مترتب می 

ایشان نه تنها بر لزوم تزکیه بر تعلیم باور دارد بلکه اصوال حصول علم حقیقی را جز از تزکیه نفس محال شود بر آراستن ظاهر وکاستن باطن 

  می داند.

 

 پرورش حافظه دانش آموزانتوجه برنامه درسی به 

اوار سز "در برنامه های درسی تاکید می کند  بر استفاده از این روش آموزشیابتدای دوران آموزش علمی به کودکان  فاضل نراقی در 

آن است که طفل را در ابتدای تمیز و ادراک، تلقین به ترجمه عقاید مذکوره نمایند تا آنها را حفظ کند و بر صفحه خاطر نقش نماید و به 

در قلب حاصل شود و از برای او اعتقاد به  "یرسوخ "تدریج معانی آنها را تعلیم نمایند تا معانی آنها را بفهمد وسبب نشو و نمای  او بر این 

یمان اهم می رسد  اگر چه هیچ دلیل و برهانی از برای او نباشد و این از فضلهای غیر متناهیه الهیه است که در ابتدای نشو، دل انسان را محل 

تقد معبر این اساس  .ید از همان بدو تولد آغاز کرد به غایت تربیت پذیر است وکار تربیتی را با آدمیاو،  [از نظر4]  می کند بی دلیل وبرهان

مانند صفحه که ساده از نقش وصورت باشد  هر نفسی در مبادی آفرینش ودر آغاز طفولیت از جمیع صفات وملکات خالی است و "است: 

ن در درون حاصل ودر مرتبه دوم هر عملی که یک مرتبه سر زد اثری از آ حصول ملکات وتحقق آن به واسطه تکرار اعمال مقتضیه آنهاست و

شود ....وهمین است سبب در سهولت تعلیم اطفال وملکه راسخه می شود تا بعد از تکرار عمل، اثر آن مستحکم تر گرددآن اثر بیشتر می

 [4] "وتادیب ایشان وصعوبت تغییر اخالق مشایخ وپیران

اندک اندک به آن عادت میکند وآن عمل ملکه  ،رار یک عمل پسندیدهکند که کودک از طریق تکاین روش اذعان مینراقی با توجه به

اثیری ترا به وجودآورد. سپس بر اثر استفاه از این روش، آدمی توان به تدریج، صفات پسندیده در اوگرددکه از این طریق میراسخه جان او می

ین روش را به عنوان یک روش از این رو ا گردد.افزونتر وپایدارتر میثیرات آن به مراتب بر اساس مرور زمان أگیرد که تاز آن به خود می

 .کند عنوان میوتربیتی مناسب آموزشی 

 

 عالقه و نيازهاي فراگيران توجه برنامه درسی به 

عایت ر این خود به نوعی بیانگرباشد کهنراقی در بحث محتوا معتقد به نوعی هماهنگی میان رشد طبیعی وصناعی در دانش آموز می

مراحل وترتیب در تربیت بر اساس توانمندی ورشد طالب علم است . اودر پرورش استعداد های متربی واصالح رفتار وی، توجه به نیازها 

ها، احساسها وویژگیهای شخصیتی، افکار وعقاید وایجاد تعادل بین آنها وتربیت آنها ضروری است ورعایت تربیت وتوجه به آنها موجب وخواسته

 پذیرد. شود معلم ومربی در نقش خویش موفقتر باشند وتعلیم وتربیت آسان تر ودر زمان کمتری انجام میمی

هنر و صنعتی است که انسان را از نقص به کمال و از کمال به کمال بیشتر  "تعلیم و تربیت "از نظر نراقی، دلیل این امر این است که 

، تابع حرکتی است که در طبیعت وجود دارد وحرکت طبیعی الگوی مناسبی برای حرکت صناعی برد. در این حرکت صناعی، تعلیم وتربیتمی
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سازد.... او رعایت نظم منطقی وروان شناختی در تنظیم محتوا را مد نظر قرار داده است. همانندی  طبیعی حرکت صناعی را کار آمدتر می

رشد طبیعی وصناعی از دیدگاه نراقی است. فاضل نراقی در کتاب معراج  است واین نظم منطقی وروان شناختی، چیزی شبیه تعادل میان

 [4]داند از او مضایقه نکند وضنت وبخل نورزد در تعلیم، به قدر فهم او اکتفا کند و چون او را سزاوار علمی "السعاده معتقد است که

الب به داند از آموختن مطا شود واگر شاگردان را سزاوار علمیبنابراین در این راستا معتقد است در تعلیم باید به قدر فهم شاگردان اکتف

شاگردان مضایقه نکند و معلم، دانش آموزی را که تشخیص داد برای فراگرفتن علم آمادگی دارد، از آموختن به وی کوتاهی نکند ومطالب 

هه باید پس از کشف حقیقت وبه اصطالح امروزی کند وقادر به فهم آن نیست به وی آموزش ندهد وموارد شبرا که او درک نمیومفاهیمی

ومطالبی که مورد شبهه است باید مسکوت گذاشت تا مطالب صحیح به دست آید آنگاه تدریس شود.  "به دانش آموز ارائه گردد "حل مسئله"

ترین اصول نراقی در بحث ارائه ها برای رسیدن به فهم آگاهانه مطالب، از مهمتوجه به ادراک وفهم مطالب در قالب عمل کردن به آموخته

وختی، ... و بعد از آنکه ادب را به فرزند آم"کند . محتوای تربیتی است که بر لزوم ارتباط میان محتوای تربیتی و رشد طبیعی انسان تاکید می

امری شود که استعداد ندارد، تا  مالحظه کن که قابلیت واستعداد کدام علم وصنعت را دارد. سپس او را به آموختن آن بدار و نگذارکه مشغول

 [8] "عمر او ضایع نگردد

 

 سير خطی و سلسله مراتبی در تنظيم محتوي توجه برنامه درسی به 
رسد؛ توجه به مقتضیات سنی و نیازهای شاگردان، ارائه محتوا از نظر نراقی آنچه که در سازماندهی محتوای دروس ضروری به نظر می

به به صورت تدریجی وگام به گام و رعایت سلسله مراتب محتوایی است تا این امر موجب حصول ملکه در متعلم شود؛ زیرا فکر واستعداد آدمی

بدان که از برای کسب فضائل صفات ومحاسن ملکات، ترتیبی است الیق که تجاوز  "کندآید . او اذعان میه قوه به فعلیت درمیتدریج از مرحل

به اولی کند از مرتشود حرکت میای به مرتبه دیگر منتقل میاز آن نباید نمود وتوضیح این کالم آن است که شکی نیست که هرچه از مرتبه

ویند. گرساند یا از قدرت واختیار ما بیرون است وآن را حرکات طبیعیه میفعالی که هر چیز را از مرتبه نقص به کمال میبه ثانیه وحرکات وا

[8] 

کند که سازماندهی محتوایی هم باید بر اساس نظم منطقی )توجه به ساخت منطقی دروس( وهم نظم نراقی در این بخش تاکید می

رد ( تنظیم شود ورعایت نظم منطقی وروان شناختی در تنظیم محتوا را به خوبی در نظریات تربیتی خود روان شناختی ) عالیق ورغبتهای ف

وح شود راین ارتباط موجب میمد نظر قرار داده است . او ارتباط محتوایی میان دروس را موجب رسیدن به نتیجه مطلوب میداند ضمن اینکه 

داند که مورد نیاز شاگرد ایده سازماندهی محتوا را جلوگیری از تدریس دروس ومطالبی میاکتشاف وتحقیق در دانش آموز تقویت شود وف

 . نیست لذا بر اساس نظر نراقی، بایسته است در سازماندهی محتوای برنامه درسی به رویکرد خطی و سلسله مراتبی توجه ویژه مبذول داشت

[8] 

 

  عملگرایی و فعاليت محور بودنتوجه برنامه درسی به 
بر فهم آگاهانه مسایل تاکید دارد ومعتقد است دانشجو نباید کورکورانه به درس و شیوه کسب دانش  فاضل نراقی به تبع این رویکرد بر

 ه چیست؟ألله وتاریخ مسأبلکه باید بفهمد آغاز وپایان وفایده مس ؛بنشیند

 کند:میدر کتاب مثنوی طاقدیس با زبان نظم اشاره بر این موضوع اشاره ایشان  

 بدـواندت یا مستـودی خـیا عن گرنه اصل آن از او پرسی به جد

 ؟مبداش چه منتهای آن کجاست منشا آن را نداند از چه خواست

 د بادـه از تقلیـج جملـایـآن نت ود از اجتهادـون قضایایش نبـچ

 [4]کی زگربه شیر زاید ای عمو پـس بـود تقـلیـد سـر عـلـم او 

 

درسی طوری سازماندهی و تدوین گردد تا فراگیر در فرایند یادگیری شرکت فعال داشته باشد واز حالت انفعال درآید؛  از نظر او برنامه

 ویعنی با نظارت واشراف معلم از آنچه آموخته به آنچه باید بیاموزد برسد و یا دست کم در روند دستیابی بدان، به خود پویایی نسبی برسد 

شی توان گفت نظام آموزود و در نتیجه به دگرگونی ساختار شخصیتی او انجامد وتنها در این صورت است که میخود به فهم مطلب نزدیک ش

 این نکته اشاره دارند:در تحقق روح آموزشی موثر بوده است. ایشان با توجه به این رویکرد با زبانی شیوا به

 سوی مقصد باشد آن را خاتمت  هررهی کاید به منزل عاقبت

 نزد آخـر بین بود سهـل ای فالن       ودوری ودشـواری آنکـژی 

 (403: 8834بود سعی وبذل وجهد واجتهاد ) نراقی،       هم خطایی هر که در ره افتاد
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 ؛این است که استاد کمتر دیده اند به نظر مال احمد کسانی که سالهای بسیاری در مدرسه مانده اند و به جایی نرسیده اند؛ رمز آنان نه

بلکه عقب ماندگی آنان بر اثر بی توجهی به نیروی فکر و اندیشه بوده است آنان به جای مطالعه و پژوهش و فهم مطلب، سالها در پی استاد 

 یها برای خود فراهم نکردند از نظر نراقی اندیشه ورزدویده و دفترها از تقریرات درسی انباشته بودند ولی مجالی برای تجزیه و تحلیل آموخته

ا هضم ها آن ربا تجزیه و تحلیل آموزه  گیرد و آدمی است و در سایه تفکر و تدبر دانش قوام میراه اساسی دستیابی به مطالب مشکل علمی

ان آن خواند تاها فرا میسپارد. او افزون بر استاد راهنما ومتون درسی، متعلمان را به اندیشه ورزی ومطالعه آموزهکرده و در گنجینه حافظه می

 [1در سایه تفکر، حصار تقلید را بشکنند و نوآوری کنند ]

انجامد وتوجه عمیق او را به فراگیر میبر این اساس ، تدوین و طراحی برنامه درسی مبتنی بر فعالیت محور بودن ، به پویایی علمی

از این اصل به آموزش چگونه آموزی وگاه آموزش به آفریندکه امروزه میانگیزد ودر او اعتماد به نفس وشجاعت علمیموضوع آموزش بر می

 شود . و نیز روش حل مساله تعبیر می 8طریق فعال

 

 مشارکتی بودن و نقد و نظرتوجه  برنامه درسی به 

ر ونظشود واین کار از نقد نوآوریها است که سبب رشد علم وفرهنگ می در مباحث گروهی آزادی اندیشه و این توجه دارد کهنراقی، به

د اومناظره جدا نیست ومعتقد است که نقد باید مبتنی بر مدارا وآهستگی وادب باشد وافراد گروه هم نسبت به نظر دیگران بردبار باشند و افر

 [1] .گروه اگر پس از سعی وتالش سخنی را ناصواب یافتند به نیکویی نادرستی آنها را برای یکدیگر اثبات کنند

 کنند:این نکته اشاره میقدیس با ظرافت بهایشان در کتاب مثنوی طا

 ور بود غیر از هالک جاه نیست     هیـچ منزل دانی انـدر راه نیست

 وز نکـردن طعـن کـس در ابتدا          در ثـواب آنکه افـتـد در خـطـا  

 کز بقا آغاز بر هـر کـس مجوش           این بود ای داده بر گفتـار گوش  

 سوی مقصد باشد آن را خاتمت           ه منـزل عاقبتهـر رهی کاید ب

 نـزد آخر بین بود سهل ای فالن             کــژی ودوری ودشــواری آن

 بود سعی وبذل وجهد واجتهاد  هم خطایی هر که در ره افتاد

 

شکی نیست که حصول ملکه اجتهاد وفهم آیات واخبار وکلمات  " تاکید می کندنیروی اندیشه قدرت به به این روش توجه  ایشان با

پس تامل در  گردد؛موقوف است به تکمیل قوه نظریه وتشحیذ ذهن وخاطر واین امور موجب ازدیاد قوه ونظریه تشحیذ ذهن می ،علمای ابرار

شد که الزم باشد، بلکه مقصود آن است که در این امور بسا با این امور از ابتدا از برای طالب فی الجمله مطلوب وسعی در آنها مرغوب است و

رف همه عمر خود را ص به قدر ضرورت اکتفا کند پس اگر تا ممکن باشد تشحیذ ذهن مطلوب و تقویت قوه نظر و مستحسن باشد باید آدمی

از راههای کسب دانش وروشن شدن علمی بنابراین در نهایت آنچه از نظر او حایز اهمیت است؛ داد وستد های( 30: 8811)نراقی،  "کندآن 

گر را همدی اشتباهات علمی شود که از نظریات یکدیگر سود برند ومنجر می های علمیگفتگوهای چند جانبه و مکاتبه که بهحقایق است 

 [8] که این رویکرد باید به صورت جدی در برنامه های درسی لحاظ گردد.تحلیل نمایند 

 

 اعتدال گرایی در ارائه محتويتوجه برنامه درسی به 
کندو تحصیل علوم دنیوی واخروی را نراقی در بحث محتوای تعلیم وتربیت به اعتدال در تحصیل علوم بر اساس نیاز انسان اشاره می 

لیه علوم باطنیه عقدر تحصیل علوم باید میانه روی واعتدال را اختیار کنی و وسط میان "فرماید : شمارد ومیبرای رسیدن به سعادت الزم می

وباطنی وعلوم ظاهریه شرعیه را بگیری وچون خواهی که جامع میان عقلیات ونقلیات باشی باید در هر دو میانه روی را اختیار کنی و عدالت 

فهوم آموزش وپرورش از نکات بسیار مهم در آثار نراقی بخصوص معراج السعاده، توجه به تربیت همراه تعلیم ومجموعاً م [3] "را باید اختیار کرد

تواند شروع همان تفکری باشد که امروزه این جنبه میداند کهتواما و بدون تفکیک است که در مسیر رشد انسان آنها را الزم وملزوم هم می

 مورد توجه آموزش وپرورش نوین قرار گرفته است. 
نراقی مهم ترین مولفه هایی که باید یادگرفته شود را می  با توجه به آنچه بحث شد در محتوای برنامه درسی تربیت اخالقی مال احمد

 توان در موارد زیر ذکر نمود:

 تاکید بر پرورش بعد معنوی دانش آموزان در برنامه های درسی -8

                                                           
1 active 
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 اولویت پرورش تزکیه بر تعلیم در محتوای برنامه های درسی -4

 انتدوین محتوای برنامه درسی مبتنی بر پرورش حافظه دانش آموز -8

 توجه بر عالقه و نیازهای فراگیران -2

 توجه بر رویکرد خطی و سلسله مراتبی در سازماندهی محتوای برنامه درسی -1

 عملگرایی و فعالیت محور بودن برنامه های درسی-3

 محتوای برنامه درسی با تأکید بر مشارکتی بودن و نقد و نظر-7

 [7]سیاعتدال گرایی در ارائه محتوای برنامه های در-1

 

 بحث و نتيجه گيري
سیاست گذاران و برنامه ریزان عرصه آموزش وپرورش را جهت استفاده بهینه  کاربردی ذیلهای پژوهش حاضر پیشنهادات یافته بر اساس

 یم.نمایارائه می

شایسته ترین افراد جهت تصدی امر تعلیم وتربیت گزینش  پیشنهاد می گردد، دانش آموزاندر  علمانم اخالقیثیر نقش أتوجه به تبا  -8

 شوند. 

و اجتناب مبتنی بر نقد و نظر  گروهی مباحث های پژوهش محوری واستفاده از شیوهبا  آموزش وپرورشایجاد زمینه یادگیری در  -4

 انباشتن ذهن دانش آموزان از محفوظات بدون کاربرد ومحض از معلم محوری 

شود روشهای صحیح تربیت انسان را نشان دهد لذا پیشنهاد می تواند راههای بدیع وبزرگ می دیشمندانهای تربیتی انارائه اندیشه -8

ورد م فیلسوفان تربیت اخالقیهای ناب اندیشهمدارس و دانشگاهها و...  پژوهشی و های تربیتی مراکز علمیبرنامه در محتوای کتب درسی و

 گیرد. تحلیل بیشتری قرار تجزیه و
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 مراجعمنابع و 
( تبیین آرای تربیتی مال احمد نراقی، مجله پژوهش در 8834احمدآبادی آرانی نجمه؛ فرمهینی فراهانی محسن, رهنما , اکبر.) [8]

 .888-38، ص 81، شماره48مسائل تعلیم وتربیت اسالمی, سال 

 .انتشارات زهیر(. معراج السعاده، تهران: 8811نراقی، مال احمد.) [4]

 .( . مثنوی طاقدیس، ترجمه حسن نراقی، تهران : انتشارات امیر کبیر8834نراقی، مال احمد.) [8]

ی پژوهشتحلیل وتبیین آرای تربیتی مال احمد نراقی ومقایسه آن با دیدگاه جان دیویی، مجله علمی .(8811).جمالی، محمود [2]

 .828معرفت، شماره 

    .، ترجمه ی علی اصغر فیاض ، تهران ، انتشارات سمت 4و8یشه های تربیتی ج( تاریخ اند8872مایر، فردریک ) [1]

نقیب زاده،  (. نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش، تهران: انتشارات طهوری، چاپ ششم8872نقیب زاده، میر عبد الحسین.) [3]

 .( نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، تهران، انتشارات طهوری8817میرعبدالحسین ) 

 .808( تصویر اخالقی ازجهان، ترجمه مجید ابوالقاسم زاده، مجله معرفت، شماره8318دیتر ) هنریش، [7]

( . ماهیت تربیت اخالقی از نظر فردی یا 8834وجدانی فاطمه، ایمانی محسن، اکبریان رضا، صادق زاده قمصری علیرضا.)  [1]

 .42-81،88، شماره 48یت اسالمی، سال جمعی بودن از دیدگاه عالمه طباطبایی، مجله پژوهش در مسائل تعلیم وترب
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