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  چكيده
  
ورزي و تفكـر در   هاي آموزشي جديد در جهت بهبود رونـد فلسـفه   از برنامه» فلسفه براي كودكان«

، داراي  هاي خوب براي ايجـاد فضـاي تفكـر و خالقيـت     اين برنامه با وجود ظرفيتكودكان است. 
ايـن منظـور، ضـروري اسـت مبـاني       بـه  باشد. يماي ناهمخوان با مباني فلسفي بومي ايران  مباني

فلسفي برنامه مورد بررسي و مداقه قرار گيرد. اين مقاله بـه دليـل اهميـت ويـژه اخـالق و تربيـت       
شود، بـه بررسـي    ز اهداف اين برنامه است و با ابزار داستان به كودك منتقل مياخالقي، كه يكي ا

گرايي اخالقي داستان ليزا و راهنماي آن (محتواي تربيـت اخالقـي برنامـه ليـپمن) و      مبناي نسبي
پردازد. بررسـي محتـوا بـا روش توصـيفي ـ تحليلـي نشـان         يممتعاليه  مقايسه آن با منظر حكمت

منـد   نـه يزمو  يشخصـ  ي خير مطلق،نف كند، گرايي را رد مي نسبي "ليپمن"ينكه ا رغم يعلدهد  مي
 مانـدن  گرايي اخالقي اين محتواست و اين محتوا به علـت  شواهدي بر نسبي ها و ارزشبودن تفكر 

است.در  آن توابع و گرايي نسبي دچار ثابت اصول و مالك نداشتن و قراردادگرايي نظريه تنگناي در
مدارانه به اخـالق   وجودي و فضيلت ي اخالقي، نگاهها گزارهمتعاليه با مطلق دانستن  حكمت مقابل،

دهـي   تـري در شـكل   رو داراي مباني ارزش شناختي مناسب گرايي است. ازاين مصون از گزند نسبي
  .يك برنامه منسجم تربيت اخالقي است

    
  .متعاليه حكمت گرايي اخالقي، نسبي مباني ارزش شناختي، فلسفه براي كودكان، :واژگان كليدي
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  مقدمه
 هاي آموزشي جديد است كه با استفاده از تربيت قواي تفكـر و  فلسفه براي كودكان از برنامه

از  رشد مهارت استدالل منطقي، سعي در برطرف كردن مشكالت نظام تعليم و تربيـت دارد. 
وگـوي عقالنـي در فهـم     ورزي و گفـت  هاي مثبت اين برنامه، استفاده از شيوه فلسفه ظرفيت

اسـت. طـراح ايـن برنامـه،      عميق و درست و جايگزيني آن با نظام حفظي و تلقيني صـرف 
عالمـت   و 2فلسفه بـراي كودكـان  نام  با است. اين برنامه 1»متيو ليپمن«اي به نام  استاد فلسفه
عنوان يـك تحـول مثبـت در     شود و در بسياري از كشورها به شناخته مي 3"فبك" اختصاري

  ).1ج ،الف/1389ناجي، (نظام تعليم و تربيت مورد استقبال واقع شده است 
 مختلـف  كشـورهاي  در كه است اي فلسفي طرح ليپمن »كودكان براي فلسفه« البته برنامه

 در هم نقدهايي با 4در آموزش نامهبر اين خوب آثار ظرفيت به اذعان با وجود ايران از جمله
برخـي   .اسـت  بـوده  مواجـه  و روش در مبـاني فلسـفي محتـوا    همـاهنگي فرهنگـي و   عدم

 در كالسـي  مشـترك  وگوهـاي  گفـت  »بـودن  مدارانـه  غايـت  غيـر  و تلقيني غير مندي، زمينه«
 گرايـي  كثـرت  از حاصل گرايي ليپمن را باعث نسبي سبك به كودكان براي فلسفه هاي كالس
 .)113ص ،1385 برد (امـي،  مي سمت اين به يتنها در را كودكان دانند كه يم مدرنيسم پست
پندارنـد كـه    يم جهاني راها  داستان ليپمن خود همچون و تابند يبرنم را نقدها نيز برخيالبته 

 بـه  برخي مبـاني  اختالف يحدر توض ).ب/1389ناجي، شود (بايد براي همه كشورها ترجمه 
                                                                                                                     

1. Mattew Lipman. 
2. philosophy for children. 
3. p4c. 

 يهـوش منطقـ   يكودكان بـر تحـول شـناخت    يفلسفه برا يبرنامه آموزش رينامه تأث انيپا يوسفياقا  رضايعلر.ك:  .4
كودكـان   يآموزش فلسفه برا رينامه تأث انيپا ،يطالع اليو سه 88- 87تهران سال  ييدختر ابتدا يو بهره هوش ياضير

  .1391 ،ياديبن يها بر رشد مهارت
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در حد تغييـر اسـامي و سـطحي     مختصر بسيار تغييرات سازي به يبومدر و  1توجيحاتي بيان
 و بـه  دانسـته  جهـاني  را "فبـك " فلسـفي  تربيـت  شيوه .برخي نيز 2كنند يم اكتفا در داستان

. اين امـر در حـالي   3كنند يم قناعت ايران در فبكي روش به اجرا و ايراني يها داستان نوشتن
 گيـري،  شكل فلسفي، اسالمي و غربي موجبو  ميان مباني فكري توجه قابل است كه تفاوت

براي كودكان بايد  برنامه فلسفه در شوند. مي تربيتي هاي شيوه از مختلفي انواع توسعه ورشد 
براي نيل به ايـن امـر بايـد     شده و تغييرات متناسب در آن اعمال شود. به اين امر مهم توجه

 شـناختي و  معرفـت  شـناختي،  شـناختي، انسـان   م از مبـاني هسـتي  مباني فلسـفي برنامـه، اعـ   
برنامـه بـر آن اسـتوار اسـت ـ       دهـد و  ـ كه اليه زيرين برنامه را تشـكيل مـي   شناختي ارزش

  تربيت اسالمي بررسي شود. يت آن با مباني فلسفي تعليم وو سنخاستخراج شود و تحليل 
موجود در داستان و راهنماي داستان ـ  شناختي اهميت مباني ارزش ليبه دلدر اين نوشتار، 

رفتار و اعمال او خواهد شد ـ يكـي از    كه به مباني اخالقي كودك بدل شده و مبناي گرايش،
و محتواي  هاي اخالقي است كه درباره ارزش »و راهنماي آنلیـزا « هاي برنامه، با عنوان داستان

 گيـرد.  مـورد بررسـي قـرار مـي    سالگي اسـت   14- 13كندوكاو اخالقي براي سن  برنامه براي
نسبت به مكتب  و عرفان برهان مستقلي است كه با ادغام قرآن، فلسفي مكتبمتعاليه،  حكمت
رو مبنـاي   گويي بيشتري اسـت. ازايـن   يي و عرفان داراي جامعيت و قدرت پاسخمشااشراقي، 

ر مكتـب  شـناختي هـ   تـرين مبـاني ارزش   مهمبررسي در اين نوشتار قرار گرفته است. يكي از 
گرايـي   ينسبگرايي در اخالق است. اين مقاله به بررسي و تحليل  گرايي يا اطالق ينسبتربيتي، 

حكمـت  منظر گرايـي از  يسـه آن بـا اطـالق   و مقا و راهنما لیزا اخالقي و شواهد آن در داستان
  پردازد. يممتعاليه 

  گرايي اخالقي تعريف انواع نسبي
رو اصـول و   يـن ازا قـرار دارد.  5يـي گرا مطلـق مقابـل  ي در كلـ  طور به 4اخالقي گرايي نسبي

                                                                                                                     
 »انجامد؟ مي گرايي نسبي به كودكان براي فلسفه آيا« .)1389اهللا ( روح يمي،كر. ر.ك:1

 اليل لسوفي). كودك ف1394( ديسع يناج ر.ك: .2

 بـرای فلسـفه درسـی  برنامـه در شـاهنامه های داسـتان از استفاده چگونگی بررسی رساله .)1392( علي ر.ك: حميدي،. 3
   .کودکان

4. moral relativism. 
5. moral absolutism. 
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 يني(حسـ دانـد   يمـ گرايـي وابسـته بـه امـور ديگـر       ي اخالقي را برخالف اطالقها ارزش
  مطرح شده كه عبارتند از: اخالقي ييگرا ينسبگونه   ). سه1386 ،يزمان ؛1384 ،يشاهرود

با گزارش و توصيف اخالقيات مختلـف جوامـع گونـاگون     كه 1گرايي توصيفي نسبي .1
و  متفـاوت  شود كه اخالق و احكام ارزشي افراد و جوامـع مختلـف،   نتيجه گرفته مي

 ).  253ص ،1380فرانكنا، (حتي متعارض است 

توانند صـادق و   هاي متفاوت اخالقي مي است همه نظام قائل 2فرا اخالقي گرايي نسبي .2
عقالني برخوردار از اعتبار عيني براي توجيه يكي در مقابـل  موجه باشند و هيچ رويه 

ديگري وجود ندارد. در نتيجه ممكن است دو حكم بنيادين متعارض بـه يـك انـدازه    
 منكر معيارهاي عيني اخالقي است. درواقع و معتبر باشند

گويد آنچه براي شخص  يم گونه شخصي و فرهنگي در دو 3يهنجارگرايي  نسبي .3
خوب و يا درست باشد ـ حتي در شرايط مشابه ـ بـراي شـخص يـا      اي  و جامعه

بر اصول اخالقي خاصي پافشاري كرد  دينبا جامعه ديگر درست يا خوب نيست.
 هاي اخالقي ديگـران را براسـاس معيارهـاي خـود قضـاوت كـرد.       و نبايد ارزش

 جا) (همان

آن اسـت كـه   ي مطلـق در  هـا  ارزشگرايي اخالقي در يك مكتب، نبـود   ينسبروح كلي 
اگـر   ،گرايـي  يدر مقابل نسب گرايي در محتوا بايد مورد بررسي واقع شود. ينسببراي بررسي 

بـد، درسـت و    ،و به تبع آن بـه وجـود اوصـاف خـوب     يردرا بپذ يگرايي اخالق واقع يكس
گرا  الجرم اطالق ،خود مستقل بداند يالها و ام يو آنها را از آگاهباشد نادرست اعتقاد داشته 

گرايي به ايـن معناسـت كـه همـه      . بنابراين اطالق)20- 5،ص1390يني، الد (ركن اهد بودخو
 اند و تابع سليقه و قرارداد افراد نيستند. هاي اخالقي مطلق ارزش

  اخالقي در ليزا گرايي ينسب
 ،1395اسـكانيان،   شـارپ و  (ليـپمن،  گرايي اخالقي در عباراتي از ليـپمن  ينسبرغم رد  يعل
تواننـد   يمـ تـوان اشـاره كـرد كـه      يمـ ي فلسفي بارزي در اين مـتن  ها شاخص)، به 191ص

  گرايي اخالقي در متن باشند. ينسبشواهدي بر 
                                                                                                                     

1. description relativism. 
2. meta-ethical relativism. 
3. normative relativism. 
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 . نفي ارزش مطلق1

كـه   طـور  همانـ    درواقع ي مطلق است.ها ارزشگرايي، نفي  ينسبهاي مهم  يكي از شاخص
 هـا  ارزشين نظر، در ارد. پذي ينمگرايي هيچ ارزش مطلقي را در طول زمان  ينسببيان شد ـ  

رو همـواره در   ينازاكنند.  يموابسته به اموري هستند كه در طول زمان و حتي با مكان تغيير 
شود. ليـپمن   يم. اين مفهوم به كرات با عبارات مختلف در ليزا و راهنما تكرار اند تحولحال 

بـار و   ست اسـت يـك  هيچ حكمت نهايي وجود ندارد كه به ما آنچه را در«كند كه  تأكيد مي
تعلـيم  «هدف كنـدوكاو اخالقـي را    ) و14ص ،1394(ليپمن و شارپ، » براي هميشه بگويد

    .)15ص (همان،» داند هاي خاص به كودكان نمي ارزش
نوبه خـود بايـد بـا معيارهـاي      دارد كه معيارها هم به ليپمن در راهنماي داستان بيان مي
 ضرورتاً هيچ معيار يا مالك نهـايي وجـود نـدارد و   ديگري ارزيابي شوند. ولي در نهايت 

اساس تربيت كند، صرفاً فهم فرآيند حكـم   آموزان را برآن خواهد دانش چيزي كه ليپمن مي
 تربيـت  ثابتي يها ارزش براساس كودكان اينكه افتد، نه چيزهايي است كه در ليزا اتفاق مي

 تـر خواهـد كـرد (ليـپمن و     سـان زيرا وي قائل است فهم اين فرآينـد، زنـدگي را آ  ؛ شوند
واقع آنچه براي ليپمن مهم است، فرآيند حل مسـأله اسـت نـه    در ).31ص ،1394شارپ، 

شدت خـود را نشـان    محوري برنامه ليپمن به يكي از فضاهايي كه روش نتيجه حل مسأله.
را بـه روش پـژوهش    خـود  دهد، كندوكاو اخالقي است كه در مواجهه با امور اخالقي مي

ي، (بـاقر نمايـد   كند و از ارائه محتواي فكري و ارزشي خـودداري مـي   اخالقي محدود مي
اند و آنچه  ي كامالً شخصيامور يج حاصل در فرآيند كندوكاو اخالقي،نتا .)37ص ،1394

وگو و حـل مسـأله در زمينـه     در برنامه اهميت دارد، آموزش فرآيند كندوكاو، روش گفت
ي هـا  ارزش نبـود  اي، چنين برنامـه  در وگو و كندوكاو است. ود با كمك گفتتجربيات خ

ي محتـوا  هـا،  يد بر فرآيند بـه جـاي ارزش  تأك و واقعي، ثابت، مالك و معيار معين، قطعي
هـا   كند كه از ثمرات آن نسـبيت ارزش  اخالقي را قطعاً متأثر از سليقه افراد در كندوكاو مي

  خواهد بود.
كنـد، ولـي    گرايي را رد مـي  اين است كه ليپمن گرچه در ظاهر نسبينكته در خور تأمل 

هـاي اخالقـي    تابـد، ارزش  گرايي بر نمـي  كند. آنچه او از نسبي گرايي را نيز تأييد نمي اطالق
انـدازه پاسـخ ديگـر     صرفاً ذهني است. به اين معنا كه در يك موقعيت معين، هر پاسخي بـه 

منـدي   كـه موقعيـت   حـالي در .)191ص ،1395، اسـكانيان  شـارپ و  ليـپمن، (درست باشـد  
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طور كه بـه   شخصي افراد، آنها را از ذهني و نسبي بودن خارج نخواهد كرد؛ همان هاي ارزش
  وجه رنگ اطالق هم به آنها نخواهد زد. هيچ

 ها . شخصي بودن تفكر و ارزش2

 بـراي  رديفـ  تفكـر  ليپمن هدف اين برنامه را بار آوردن كودكاني با تفكر مسـتقل و امكـان  
آمـوزان   ليپمن تأكيد دارد كه بايـد بـه دانـش    .)62ص كند (همان، مي تعريف جمع در كودك

هاي  ارزش« هاي فلسفي را منتقل كرد تا خود با كندوكاو اخالقي، گستردگي و پيچيدگي ايده
آموزنـد كـه آنچـه آنهـا را هـدايت       آموزان مي درواقع دانش .)17ص همان،( را دريابند »خود
هاي ثابت نيست، بلكه تعهـدي اسـت كـه بـه روش كنـدوكاو       اي از ارزش مجموعه كند، مي

). ليپمن تفكر براي خود را مستلزم 223ص ،1395اسكانيان،  شارپ و ليپمن،(دارند  اخالقي
ـ  در جهـان دانسـته  شخصي تأمل در تجربه و وضعيت  تفكـري را مسـتلزم ارزيـابي     نيو چن

بـر ضـرورت    او .)35ص داند (همان، اخالقي مي هاي فردي و درواقع ارزيابي هويت ارزش
هدف  ) كه36ص همان،(كند  تربيت تأكيد مي به تعليم و »تفكر براي خود«وارد كردن مؤلفه 

هـا و   هاي موقت از طريق رسيدن بـه پاسـخ   ي شخصي با توافقها ارزشآن تربيت افرادي با 
يست تجربـي افـراد اسـت    درد بخور در حلقه كندوكاو درجهت كمك به بهبود ز باورهاي به

گرايي تجربي  توافقي با معيار كاربرد هاي موقت ). چنين نظام تربيتي با ارزش116ص همان،(
  گرايي نخواهد داشت. آوردي جز نسبي شك ره كند، بي كه متناسب با افراد تغيير مي

اي بـودن   توان بـه سـليقه   ها در داستان و راهنماي آن، مي از شواهد شخصي بودن ارزش
كننـده وسـايل و كنـدوكاو     تعيـين  اهـداف  معناي شخصي از درسـت،  هاي اخالقي، اوتقض
  .شود يمپايان اخالقي اشاره كرد كه در ادامه بيان  يب

  هاي اخالقي اي بودن قضاوت سليقه الف)
دانـد و   هاي انسان را از سر ذائقه او مي ها و قضاوت انتخاب راهنما، در» ذائقه«ليپمن در ايده 

هـاي   بـه همـه حيطـه    و اين امـر را  است 2ينسب و 1يشخصداند كه  وضوعاتي ميآن را از م
تـوان از ارزش   ي و نسـبي نمـي  شخصـ  مند، ي ذائقهها ارزشدهد. با  سرايت مي انسانارزش 

كنـد كـه مـردم در امـور      وجود ليپمن خاطرنشان مي ينباامطلقي در طول زمان سخن گفت. 
آورند و حتي ممكن اسـت   كنند و استدالل هم مي وخوب قضاوت مي زشت قشنگ، زيبايي،

                                                                                                                     
1. Subjective. 
2. Relative. 
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دانـد كـه ذائقـه     اين امـر مـي   ها قوي و متقاعدكننده نيز باشد و اين امر را دال بر اين استدالل
 درسـت  .)191ص ،1394گرچه نسبي است ولي ريشه در واقعيت دارد. (ليـپمن و شـارپ،   

تلقي كند و قائل اسـت ايـن امـور پـس از     خواهد صرف اميال را ارزش  است كه ليپمن نمي
ـ  ،)191ص اسكانيان، شارپ و شوند (ليپمن، تأمل در كندوكاو ارزش تلقي مي ي موضـوع  ول

هاي قراردادي حاصل از تأمل و كندوكاو چيـزي از واقعيـت بـه معنـاي      اينجاست كه ارزش
نـدوكاو نيـز   بعـد از ك  قـراردادي  هاي ها اضافه نخواهند كرد و اين ارزش صحيح را به ارزش

رسد در تفكـر   نظر مي بهزمينه تجربي خود نيستند.  ها با پيش چيزي بيشتر از توافقات ذهنيت
ريشـه در واقعيـت داشـتن     دهد، گرايي نجات مي ليپمن، آنچه به گمانش او را از ورطه نسبي

ند توا يمورزد. ولي غافل از اينكه واقعي بودن هنگامي  يماست كه در چندين جا بدان تأكيد 
يـات  واقع گير نشده باشـد.  ينزمگير كند كه خود در تجربيات متغير افراد  ينزمگرايي را  ينسب

نـدارد و فقـط    گرايـي اخالقـي را   ينسبمتغير در تجربيات شخصي افراد، توانايي حل مسأله 
شـرايط تجربـي    در ييـر تغكفايت دارد كه همواره بـا تحـول و    ها ارزشمند شدن  براي زمينه
  را نيز تغيير خواهد داد. ها ارزش د،مختلف افرا

  ب) معناي شخصي از درست
 كننـد، اصـطالح   اصطالحي كه ليزا و دوستانش در نحوه سـبك زنـدگي خـود اسـتفاده مـي     

كننـد و ليـپمن در راهنمـا     اي استفاده مـي  نحو گسترده آنها از اين اصطالح به است.» درست«
» درسـت «درواقـع چيـزي    بـرد.  مـي  ركـا  بـه را به معناي سازگاري با سبك زندگي » درست«

نحو هماهنگي با كليت وجود شخص و آرمـان مـدنظر او در زنـدگي     به«شود كه  تعريف مي
  .)22ص ،1394ليپمن و شارپ، (» تناسب داشته باشد

) درسـت  106ص /ب،1389ليـپمن،  داسـتان ( ليپمن نظرات مختلف ليزا و مـارتي را در  
 موضوعي كامالً شخصي است و ربطي به عدالت نـدارد » درست«داند؛ با اين توضيح كه  مي

)؛ گرچه عمل درست گاه به علت ناسازگاري بـا حقـوق ديگـران    404ص شارپ، ليپمن و(
سـنجد و   هايشان مي ها را با آرمان ). ليپمن درواقع انسان484ص همان،شود ( يمغير منصفانه 

آنهـا را در   هرچـه  ت.هـاي شخصـي آنهـا اسـ     آرمان افراد متناسب با سبك زندگي و ارزش
و اضـافه كـردن قيـد     نامـد  مـي  »كامـل «و  »درست«ياري كند،  رسيدن به اين زندگي آرماني

عدم اخالل در آزادي ديگران، براي كسي كه معيارها براساس سليقه افـراد   عدالت و انصاف،
  ي نخواهد داشت.ثمر خاصخورد،  رقم مي
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گويد كـه هـر كسـي     مي» زندگي كليت زا او تصور مثابه به كس هر كمال«ليپمن در ايده 
خصوص در دوره نوجواني تصوري از زندگي آرماني در ذهن دارد و هر عملـي را بـا آن    به

تصـويري از   در اين دوره (به بيان ليپمن) انسان شروع به شكل دادن سنجد. مي تصور آرماني
 در قالـب  بـا ايـن هويـت آرمـاني بـه ايفـاي نقـش        كند و خواهد بشود مي آن چيزي كه مي

 .)487ص همـان، ( دانـد خواهـد كـرد    يممجاز  و انجام اعمالي كه خود شخصي ييها ارزش
سوي اهداف ثابت  به ثابت كند كه زندگي اخالقي سفري با هويت رو ليپمن تصريح مي ازاين

نحـو   مشخص تغييرناپذير نيست. بلكه در طول زندگي، اهدافي كه در هر زمان مطلوبنـد بـه  
فرد در تمـام   هاي و ارزش ) وآرمان237ص اسكانيان، شارپ و د (ليپمن،شون موقت نظر مي

گمـان زنـدگي بـر     بـي  اش تغيير خواهد كرد. دوران زندگي خود متناسب با تجربيات زندگي
دنبـال خـود خواهـد     اي افراد چيزي است كه نسبيت را به يقهسلي شخصي و ها ارزشمبناي 
  آورد.

 كننده وسايل ج) اهداف تعيين

وگوي با هري در مورد درست بودن يا نبودن خوردن  پدر هري در گفت لیزا،در داستان اول 
از هري كه قائل است براي خوردن يا نخوردن حيوانات بايـد شـرايط را بررسـي     حيوانات،
خواهي بگويي كاري كه بايد بكنيم، تا حد زيادي به اين بستگي دارد كـه   مي« پرسد: كرد، مي

درواقـع ليـپمن    ؟)26ص /ب،1389(ليـپمن،  » جور دنيايي زنـدگي كنـيم  خواهيم در چه  مي
گيرد و همين امر در راهنمـا   كار بهداند كه بايد  كننده وسايلي مي هدف و غايت افراد را تعيين

نظـر او   درهمـواره   يگـر، داز سـوي   ).91ص ،1394شارپ،  ليپمن و( شود توضيح داده مي
هـا   اي بازسازي شوند تا به آن موقعيت گونه اري و بهگذ هاي اخالقي بايد دوباره ارزش مالك

). در 192ص ،1395يـپمن،  (لرو هيچ قاعده اخالقي همواره مفيد نيسـت   ازاين مرتبط شوند.
طور كه اهداف افراد ابزار مورد نياز براي رسيدن به اهـداف و حتـي خـود     نظر ليپمن، همان

رس افـراد نيـز    ر، ابـزار در دسـت  سـوي ديگـ   از كنـد،  افراد را در فرآيند شـدن كنتـرل مـي   
افراد  هاي و آرمان مطلوب اهداف و مؤثر در فرآيند شدن آنها هستند. كننده اهداف آنها تعيين

افـراد   رس دست در مورد نظر اهداف به يابي دست براي كهاي  يلهوس  به منوط در طول زمان،
). بنابراين در تفكـر ليـپمن اهـداف    237ص (همان، دارد قرار تحول فرآيند در همواره است

اصـطالح وسـايل را    ، بـه انـد  آمـده وجود  افراد كه در طول زمان متناسب با شرايط براي او به
تواند متناسب با هدفي كه در موقعيت زنـدگي بـراي خـود ترسـيم      يمكنند و فرد  يمتوجيه 
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او كـه متناسـب بـا    اي هدايت كند كه با هدف  گونه ي و بهگذار ارزشنموده است، وسايل را 
هـا ي اخالقـي همـواره در حـال      ايـن نگـاه، مـالك    در موقعيتش اخذ شده متناسب باشـد. 

ين امري به معناي نسـبيت  چنها هستند.  گذاري متناسب با موقعيت ها و تغيير و تحول ارزش
  هاي فرد در طول زمان متناسب با موقعيت او خواهد بود. اهداف و ارزش

 القيپايان اخ د) كندوكاو بي

در حال تغيير اسـت   زندگي ما همواره پايان است و جهان در نظر ليپمن، كندوكاو اخالقي بي
 ،1394ليـپمن و شـارپ،   ( هـاي جديـد آن را پيـدا كـرد     و بايد قابليت سازگاري با وضعيت

ها، معيارهـا و اعمـالي    انتها در باب ارزش هدف كندوكاو اخالقي، تأملي پايدار و بي .)14ص
رو ليپمن يكـي از نكـاتي را    ينازا .)15ص زندگي روزمره ما وجود دارد (همان،است كه در 

دارد، انديشيدن به طريقي است كـه   كه در توضيح كاربرد فلسفه در كندوكاو اخالقي بيان مي
مـؤثر   هاي نو بـاز گذاشـته شـود و ايـن رونـد را راه صـحيح       هاي تازه و راه راه براي گزينه

ي بـا  سـفر  شود كه زندگي اخالقي كودكان آموخته مي به). 15ص همان،(داند  يم انديشيدن
اهـدافي كـه در هـر زمـان      بلكـه  هويت شخصي ثابـت و مشـخص و تغييرناپـذير نيسـت،    

شـرايط خـود در فرآينـد     شوند و همه در هر زمان منوط به موقت نظر مي نحو اند، به مطلوب
ده اخالقـي همـواره مفيـد    اين ديدگاه، هـيچ قاعـ   در .)237ص ،1395 ليپمن،( تحول هستند
رسـي نـداريم كـه     به منبعـي دسـت   ما ) و192ص ،1395اسكانيان،  شارپ و نيست (ليپمن،

حال بـه اصـول اخالقـي قطعـي و مسـلم هـم        نتوان صالحيت آن را زير سؤال برد و درعين
اي از  كنـد، مجموعـه   آنچـه كنـدوكاو را هـدايت مـي     ).209ص همـان، (رسي نـداريم   دست
يـن  ا .)223ص آل نيست. بلكه تعهد به روش كندوكاو اخالقي است (همان، ايدههاي  ارزش

پايـاني در طـي تحـول و تغييـر زنـدگي در قالـب        هـاي بـي   شك ارزش پايان بي كندوكاو بي
ي شخصي افراد را در طول زمان ايجاد خواهد كرد كه توسط موقعيت افـراد خلـق   ها ارزش

  ا رقم نخواهد زد.گرايي ر اين امر چيزي جز نسبي شود و مي

  ها مند بودن كشف ارزش . زمينه2
هـاي   شود كه در موقعيت وقتي براي كودكان مطرح مي ها ارزشليپمن قائل است سؤال از 

اصـول انتزاعـي بيشـتر بـه تجربـه       جاي تمركـز بـر   كندوكاو باشند. او عالقه كودكان را به
من در پ). بنـابراين ليـ  31ص ،1394ليپمن و شارپ، (داند  مستقيم آنها در گفتار و عمل مي
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كند و اين كـودك   هاي مختلف، كودك را به تجربه كشف ارزش تشويق مي راهنما در مقام
او وسايل مورد اسـتفاده و   هاي خود بپردازد. است كه خود در تجربه بايد به كشف ارزش

جـور  چـه   خواهنـد در  داند كه مي نحوه عملكرد افراد را تا حد زيادي منوط به اين امر مي
كننده عقيـده   يينتع. درواقع اين موقعيت افراد است كه )91ص همان،( دنيايي زندگي كنند

كـه بـه ايـن امـر پـي       مختلف زندگي اسـت  هاي موقعيت آنهاست و افراد در تجربيات و
 همـان، ( آيـد  دسـت مـي   هاست كه بـه  و تحليل معيارها با موقعيت) 91ص برند (همان، مي
  ).405ص
 گونـه  ايـن  كودك به ،»كنيد انتخاب را خود هاي ارزش« عنوان با تمريني طراحي در پمنيل
 بخـواهيم  او از كـه  اسـت  ايـن  فـرد  يـك  شـناخت  بـراي  هـا  روش از يكي كه كند مي تفهيم

فراغـت ـ    اسـتقالل ـ دينـداري،    مثـل  مختلفـي  موارد و كند بيان را خود ارزشي هاي اولويت
بـا ايـن    گيرنـد،  مـي  قـرار  هـم  روي روبه تمرين در كه)201ص همان،( عشق ـ عفت  مذهب،
 شـرايط  ،»ارزش« بحـث  طـرح  در كنـد. ليـپمن   وگو براي كودك حالت تساوي پيدا مـي  گفت

 همـان، شـوند (  مـي  جا جابه ها ارزش شرايط، تغيير با كه كند مي ترسيم كودك براي را مختلفي
است به اين معنـا  كند، رابطه جزء و كل  يمرو يكي از اصولي كه ليپمن مطرح  ينازا .)202ص

كه يك موقعيت ممكن است عمل خاصي را بطلبد كه آن موقعيت را تكميـل و يـا بـه انجـام     
و عمـل مقابـل آن   » درسـت «در نتيجه چنين عملي اگر در چنين موقعيتي انجام شود،  برساند.

بسيار مهم  را 1البته در تشخيص درست، فهم از زمينه .)475ص شود (همان، خوانده مي» غلط«
 داند يمكل را عمالً ناممكن  ناقص از زمينه، استفاده صحيح از رابطه جزء و فهم با شمارد و مي

ي پازلي هستند كـه در كلّيـت   ها تكهي افراد همچون ها ارزشرواقع، تمام د .)476ص همان،(
فرد  هر شوند. يممعنا  يبو در چارچوب زندگي شخص ديگر  يابند يمموقعيت زندگي او معنا 

بايد به شناختي از موقعيت و كلّيت زندگي خـود برسـد و اجـزاي ارزشـي زنـدگي خـود را       
تشخيص دهد و البته نظام ارزشي زندگي هر فرد با تغيير و تحول هميشگي كلّيت زنـدگي او  

گرايي ارزشي را بر زندگي هر فـرد   ينسبتغيير است و اين امر در كل، فضاي  همواره در حال
  كند. يمحاكم 
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: ها در تفكر ليپمن مي مندي ارزش ز شواهد زمينها

                                                                                                                     
1. Contex. 
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  ها، توافق اخالقي در حلقه كندوكاو ارزش الف)
تـوانيم داليـل خودمـان را     ما نمي«كند كه  از زبان هري بيان مي داستان، 26 در قسمت پمنيل

بـار و بـراي هميشـه اثبـات      يكچيز را نتوانيم  بار براي هميشه اثبات كنيم. شايد هم هيچ يك
تفكر براي خود و تفكر مستقل را تأمـل شخصـي و    يو ).178ص /ب،1389(ليپمن،  »كنيم

هاي خود و ارزيابي هويـت خـود    داند كه مستلزم ارزيابي ارزش وضعيت خود در جهان مي
موقت  توافقات ها مجموع، در برنامه ليپمن ارزش در .)35ص ،1394 ،شارپو  است (ليپمن

ي موقـت افـراد   قراردادهـا ايـن   درواقـع  شوند. جا مي راد هستند كه با توجه به شرايط جابهاف
همواره در حال تحول خواهند بـود و   قراردادهااين  و البته دنشو يماست كه ارزشمند تلقي 

ير قطعي بپندارند و بـا اسـتقبال از   غي خود را ها دگاهيدكودكان بياموزند  كند يمليپمن سعي 
 ).107ص ،1395اسكانيان،  شارپ و ليپمن،( نو، به كندوكاو جمعي متعهد باشندي ها دهيا

  هاي اخالقي جامعه با تغيير افراد ب) تغيير تدريجي ارزش
متـأثر از تغييـرات ارزشـي مـردم در      زمان مرور بههاي اخالقي جامعه  در تفكر ليپمن، ارزش

هـاي   د، بلكه واكنشـي بـه ديـدگاه   دان او خواست جامعه را امر ايستايي نمي حال تغيير است.
زيـرا زمـاني كـه اعضـاي جامعـه، نقـش فعـالي در         كنـد؛  مختلف اعضاي جامعه تلقـي مـي  

بنابراين  گذارند. يكديگر اثر مي گيرند، متقابالً بر يي كه حق انتخاب دارند بر عهده ميها نهيزم
اش را  سـبك زنـدگي  كه  كند و چنين فردي جامعه هم رشد و تغيير مي تغيير افراد، با رشد و

 مفـاهيم  بـا  نمايـد و  وتعديل مـي  انتظارات جامعه را جرح كند، درواقع انتخاب و مديريت مي
تبع آن، مفـاهيم اجتمـاعي مربـوط بـه       شود و به متناسب خود مواجه مي »كامل«و » درست«
، ليـپمن  درواقـع  .)487ص ،1394 ،شـارپ  شود (ليـپمن و  در جامعه بازتعريف مي» انصاف«

هد بگويد تغييرات بنيادين فرهنگي و ارزشي در بسـتر جامعـه در طـي زمـان اتفـاق      خوا مي
حقـوق اجتمـاعي    افتد و رعايت فرهنگ جامعه در هر زمان معناي انصـاف و عـدالت و   مي

هـاي جديـد كـه خـود      است كه در بستر جامعه و زمان تغيير كرده و جاي خود را به ارزش
  دهد. اند مي مردم ساخته

داند كه هر آنچه ممكن است در رسيدن به آن  را معياري مي 1يآرمانت شخصي تجسماو 
يـابي   و بدين لحاظ، آنچه موجـب دسـت   شود شخصيت سهيم باشد، با آن معيار سنجيده مي

                                                                                                                     
1. Ideal. 



 

 

ينسب نييتب
 ييگرا

خالق
ا

 زايل ي
هنما

و را
 ي

 مقا
 در

آن
 سهي

الق
ا اط

ب
 ييگرا

تعال
ت م

حكم
در 

هي
  

111 

 همـان، ( شود ناميده مي» بد«شود  يابي به آن نمي و آنچه مانع دست ،»خوب«شود  به آرمان مي
 خواهد شد و در بسـتر زمـان،   ها، خوب و بدها هم عوض با تغيير آرمان جهينت در .)566ص

ي هـا  ارزشهاي جامعه همواره در حال تغيير خواهند بود و اين چيـزي جـز نسـبيت     ارزش
به توافقات در حلقه كنـدوكاو   ها ارزشو وابسته بودن  ها ارزشمندي  زمينه با اخالقي نيست.

حل آن نيز معناي درستي نخواهـد   ات اخالقي و راهتعارض ي جامعهها ارزشو تغييرتدريجي 
  داشت.

داستان و راهنماي داستان بيان شد، با نفي وجود اصـول ارزشـي    ازي كه ا گانه سهشواهد 
گرايـي اخالقـي از    ادعاي خود او بر طرد نسبي رغم يعلدهد كه برنامه ليپمن  يممطلق نشان 

داراي محتـوايي بـا مبـاني كـامالً      ،)191ص ،1395اسـكانيان،   شـارپ و  ليـپمن، ( اش برنامه
  .انجامد گرايي اخالقي مي گرايانه است و به نسبي نسبي

  مقايسه و بررسي ديدگاه ليپمن  از منظر حكمت متعاليه
هاي خـاص خـود    تبع مباني فلسفي حاكم بر آنها داراي ويژگي  هاي مختلف اخالقي به نظام

 لسفي اسالمي و مبـاني فلسـفي مكاتـب غربـي،    رو با وجود فاصله زياد مباني ف ينازا هستند.
غربـي وجـود دارد. در ادامـه     توجهي بين نظام تعليم وتربيت اسـالمي و مكاتـب   قابل فاصله

ي و بررسـ گرايي اخالقي داستان ليزا و راهنما با حكمت متعاليه مـورد مقايسـه    ينسبشواهد 
  گيرد. يمقرار 

  هاي اخالقي . اطالق گزاره1
ي مطلق و بنـا كـردن سـاختمان ارزشـي نظـام      ها ارزشطور كه بيان شد، ليپمن با نفي  همان

هاي متغير حاصـل از تجربـه شخصـي افـراد، درواقـع تربيـت        يتموقعتربيتي خود بر زمين 
 بـودن  منـد  بـر ذائقـه  گرايي اخالقي را طراحي نموده اسـت. تأكيـد او    ينسباخالقي با مبناي 

ي قطعـ  هـا و اصـول انتزاعـي،    بودن تعلـيم ارزش  ممنوع نهايي، هيچ حكمت نبود ها، ارزش
 در مخالفـت  هـا  ارزشمطرح نكردن موضوعات اخالقي و نبود معياري خاص براي ارزيابي 

 گرايي در اخالق است. صريح با اطالق

گرايانه در اخالق است. او با توجـه دادن   اطالق كامالًداراي موضعي  در مقابل، مالصدرا
تمام خيرات چه تكويني و چه در حوزه عمل و نفـس،   در انسان، ي خير بالذاتآثار واقع به

اي براي رسيدن به خير بالذات باشد، به ايمـان و حسـن خلـق     شرطي كه وسيله انسان را به
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اين امـر بـه معنـاي مطلـق بـودن       .)176ص ،3ج ،1364صدرالدين شيرازي، ( داند منتهي مي
 كشـف  در عقـل  و نقـش  عقلـي  قـبح  و حسـن  بـر  دتأكي باصدرا  اخالق در نظر اوست كه

  ).422ص ،3ج ،1366همو، ( گذارد برآن صحه مي اخالقي هاي ارزش
، هاسـت  ارزشها منبع تشخيص  بر خالف نظر ليپمن كه ذائقه و نظرات افراد در موقعيت

و مـالك قـوه   اسـت  » فطـرت اصـلي  «صدرا  قبح و خيرات در منظر منبع تشخيص حسن و
خوبي و بدي درواقع التذاذ و اشمئزاز در مقام فطرت نفـس اسـت    كردن بهعاقله براي حكم 

اي مطلقـي   هـاي اخالقـي گـزاره    رو در نظر صـدرا، گـزاره   ينازا .)255ص /ب،1360 (همو،
 تشـخيص حسـن و   هاي عالم ماده نبودنـد، در  ها دربند نيازها و وابستگي هستند و اگر انسان

اهللا  آيـت  .)80- 78ص ،7ج ،م1981همـو،  ( شـدند  دچـار اخـتالف نمـي    حكم فطرت قبح به
كه مثل علوم تجربـي از   داند يمرا طبابت روح  اخالق جوادي آملي از ديگر حكماي متعاليه،

ي اخالقـ  و بـد خوب درواقع  .)30ص ،1387 يك رابطه واقعي حكايت دارد (جوادي آملي،
خيص درست آنها مهم تش خورد و در عالمي وراي عالم كثرت رقم مي اصولي ثابت دارد كه

گرايي، مالصـدرا بـا قائـل شـدن      كل اطالق درشود.  شرع محقق مي است كه با جهاز عقل و
كـه ليـپمن بـا مخالفـت بـا       يدرحـال كند،  يمجلوگيري  ها ارزشاز نسبيت  ها ارزشثبات در 
  گرايي دارد. ينسبدر ارزش، رو در گرايي  اطالق

  ها . واقعي بودن ارزش2
 بـا  افراد توسطها  ارزش خلق وها  ارزش به شخصي و دادن معناي دانستناي  سليقه با ليپمن
توانـد   يها نمـ  ارزش مورد در پايان يكندوكاو ب نهايت در و زندگي شرايط و اهداف به توجه

هـاي تجربـي    يتموقعي درگير ها ارزشداشته باشد.  ها ارزشادعاي درستي در واقعي بودن 
  هني را خلق نخواهد كرد.ي شخصي و ذها ارزشافراد، چيزي جز 

 در سـعي  واقعيـت،  در آنهـا  بودن دار يشهر يانب ها با ارزش بودن مند ذائقهوجود  با ليپمن
 در آوري اسـتدالل  بـراي  واقعيـت  از مقدار همين است دارد وقائل گرايي نسبي توابع از گذار
تـوان   يمـ اي را  يپمن سعي دارد استدالل كند هـر موقعيـت يگانـه   . لكند يم كفايت آنها مورد

ي در چنين موقعيتي درسـت و يـا   كار چهعيني بررسي كرد تا مشخص شود انجام  صورت به
، امكان عينيت اخالقـي  منظرهاها يا  يدگاهدكند استدالل كند كه تفاوت  يمي او سعخطاست. 
). توجـه او بـه واقعيـت در منظرهـاي     594ص ،1394و شـارپ،   ليـپمن بـرد (  ينمرا از بين 

نـوعي   گرايـي را بـه   گرايـي، نسـبي   مختلف، امري است كه او سعي دارد با آن با حفظ عينيت
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گرايـي   ي نيزدر ايران با اين توجيـه ليـپمن را از نسـبي   برخ گرا تقليل دهد. عينيتگرايي  منظر
هـاي افـراد در    يـت موقعتوجـه بـه نقـش     گرچـه  اين تالش سودي ندارد. 1اند. بريء دانسته

 افـراد تجربـي   يـت بـا موقع  يـر اساسـاً متغ  يـت واقع قضاوت اخالقي امري بديهي است، ولي
گرا بودن (به بيان او)، به معناي درگيري  و اين حد از عيني گرايي را طرد كند ينسبتواند  ينم

  گرايي كافي نيست. در موقعيت متحول براي رهايي از نسبي
از  شناســانه بــه اخــالق وجــودي اســت و نگــاه وجــوددر مقابــل، مالصــدرا فيلســوف 

اند  كه صفات وجودي جهت ازآنانديشه اوست كه فضايل اخالقي و ملكات را  هاي نوآوري
 اسـت كـه   قائـل  وثيقـي  ارتباط واقعي سعادت و كمال و اخالق بين . اوداند يمداراي كمال 

 و دنيـا  و آسـمان  و زمـين  بـر  خداونـد  خالفت كبري، سيادت و عظمي سعادت آن وسيله به
ترين برنامـه   رو اخالق را مهم ينازا .)5ص تا، بي صدرالدين شيرازي،(آيد  مي دست به آخرت

اصل تشكيك وجود، از كنش و افعال انسان تا مرتبه  كند كه براساس تربيتي انسان معرفي مي
رارت شدن بـه ملكـه، ماننـد حـ      تبديل شود كه با تكرار و تجردي و قلب انسان را شامل مي

كند و كل زغال را گرفته و برافروختـه سـازد،    ضعيفي كه در قطعه زغالي بيفتد و شدت پيدا
يعنـي وجـود انسـان صـورت      ).35ص ،8ج ،م1981همـو،  گرفـت ( وجود انسان را خواهد 

سهولت بدون نيـاز بـه تفكـر و     شود كه مبدأ آثار است و فعل متناسب با آن به اي مي نفساني
بنابراين ميان افعال اختيـاري انسـان و    .)202ص /الف،1360همو، ( شود ميتأمل از او صادر 

 درواقـع  كمال مطلوب او يك رابطه حقيقي و واقعي از نوع رابطه علي معلولي وجود دارد و
  شود. با احكام اخالقي اين رابطه توصيف مي

فضـايل و رذايـل را هـم     صدرا بنا به وجـودي دانسـتن اخـالق و تشـكيك در وجـود،     
اسـت؛ مثـل    متفـاوت  داند كه نسبت به موجودات با درجات وجودي مختلف، كيكي ميتش

رذيلت شره، فجور، تهور و جربزه كه براي نفس انساني بد، ولي براي نفوس سـافل، كمـال   
در منظر صدرا حسن خلق همچون راهـي اسـت    چراكه ؛)115ص ،4ج ،1981است (همو، 

توان گفت  مي درواقع .)374ص ،6ج ،م1981، همو( كند انسان را محقق مي كه كمال حقيقي
                                                                                                                     

 ايـن  طـرح  در ليپمن كه هايي مثال يپمن،عبارات ل يهبا توج ليزا راهنماي كتاب ترجمه پانوشت در اهللا كريمي روح .1
 لفـظ  در تسـامح  ليـپمن  سـوي  از را گرايـي  نسـبي  لفـظ  آوردن و داند مي جور »گرايي نسبت« با را آورد مي موضوع
 انجامد؟) در توجيه نظـر ليـپمن، آن   مي گرايي نسبي به كودكان براي فلسفه آياخود (با ارجاع به مقاله  او شمارد. برمي

 برد. مي تأويل حداقليگرايي  واقع به را
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تشكيك در وجود، اخالق نيز داراي تشكيك است. فـرد متناسـب    موازات  بهدر منظر صدرا 
بـا رشـد    كه آنچنان مرتبه اخالقي خاصي را نيز حائز است؛ با ظرفيت و درجه وجودي خود،

البته  را خواهد داشت. تعالي باري به تشبه و الهي قرب درجات باالتري از اخالق و وجودي،
اصول اخالقي ثابت نيست، بلكه به معناي وجود اصول اخالقي ثابت ولي  اين به معناي نبود
 و وجـود  معـدن  از دوري از حـرص  و غضـب  مثـل  قبيح صفات كه چنان مشكك است؛ آن

 ،2ج ،1362همـو،  (شـوند   مـي  بيشـتر  خـدا  بـه  قـرب  و وجـودي  سـعه  با و كماليه صفات
 كسـب  واقعي شرايط حصول با اند كه وجودي واقعي كمالي درجات مسير، . دراين)460ص
  است. تأثير بي آن در قرارداد و سليقه و ذوق و رسانند مي الهي قرب به را انسان و شوند مي

ورزي در اخالق و حل تعارضات  ي اخالقي، امكان فلسفهها گزارهاز ثمرات واقعي بودن 
  .شود يماخالقي است كه به آنها اشاره 

  ورزي در اخالق فلسفه امكان الف)
مند بـودن ريشـه در واقعيـت     نسبي و ذائقه باوجود ها ارزشبا وجود اينكه ليپمن قائل است 

ي واقعيت اين ول ،)191، ص1394 شارپ، يپمن ولتوان براي آنها استدالل آورد ( يمدارند و 
فـراد اسـت بيشـتر    است كه آوردن استدالل بـراي آنچـه نتيجـه ذائقـه و نظـرات شخصـي ا      

واقعي را داشته  استداللتواند شرايط  ينمخواهد بود و  ها ارزشتوجيحاتي شخصي در باب 
رو اخـالق در   يـن ازاآوري در اخالق بسيار مهم است.  ، در تفكر صدرا برهاندر مقابل باشد.

 مالئكـه  جنـود  و خـدا  حزب عقل اين منظر، در شود. يمتفكر صدرا حكمت عملي خوانده 
 قدر هماني صدرا وجوداخالق  .)82ص ،9ج ،م1981صدرالدين شيرازي، (است  القاخ در

ورزي در اخـالق را   دهد، امكان برهان و فلسـفه  كه واقعي بودن قضاياي اخالقي را نتيجه مي
ـ  مطهري،( يهمتعال، بسياري از حكماي درواقع .كند يمفراهم  ؛ جـوادي  369ص ،22ج ،تـا  يب
معقول ثانيه دانسـتن مفـاهيم اخالقـي، پـاي      با )61ص ،1370؛ مصباح، 41، ص1387املي، 

  گشايند. برهان را به فضاي اخالق مي
ي اصـول كلـي و   دارا ،انـد  يواقع كه جهت را ازآن اهللا جوادي آملي قضاياي اخالقي آيت

كـه اگـر امـري شخصـي باشـد، نـه از درون        داند يمآوردن  قابل استدالل و برهان و فلسفه
 ،1387جـوادي آملـي،   ( ول كلي آورد و نه از بيرون فلسفه و براهين كليبرايش اص توان يم

كه با تركيبـي از   داند يم ي اخالقيآور بسياري از آيات قرآن را از قبيل برهان شانيا .)30ص
ـ گ جـه ينتبرهاني گزاره اخالقـي   طور بهشناختي  شناختي و ارزش مقدمه هستي  شـود  يمـ ي ري
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كـه معيارهـا را    كسـي  ورزي اخالقي ليـپمن،  ادعاي فلسفهبرخالف  نيبنابرا). 48ص (همان،
 كنـد، در ايـن فضـاي دور از واقعيـت     ي هر كـس تعريـف مـي   زندگ باطبق معيارهاي نسبي 

  دليل عقلي و برهاني بياورد. تواند بر بد بودن زندگي براساس ظلم نمي

  هاي اخالقي گرايي متعاليه در حل تعارض ب) توانمندي واقع
 »غـول سـه سـر   « را بـا اصـطالح  » نيـت و پيامـد   صداقت،«هاي اخالقي،  تليپمن براي قضاو

 همـان،  شـارپ،  ليـپمن و (كنـد   يمـ معيارهاي اخالقي براي قضـاوت اخالقـي بيـان     عنوان به
در حـل   كـار  ايـن راه  ليـپمن،  سـوي  از حل براي قضاوت اخالقي راه بيان با وجود .)316ص

هـا تعـارض    ارزش بودن مند زمينه و سليقه اريتأثيرگذ با زيرا ها معناي درستي ندارد؛ تعارض
 بـراي  كودك به مهارت آموزش دادن درواقع واقعي وجود نخواهد داشت و ارائه اين معيارها

 ليـپمن  گرايي عمل نسبي فضاي در تر متناسب انتخاب براي خود متغير هاي زمينه به بهتر توجه
  .است

حـل   راه گرايي اخالقي است. تبع آن مطلق گرايي و به  تعارض اخالق درواقع از توابع واقع
ها با كمال مطلوب ـ كـه همـان قـرب الهـي اسـت ـ         ارزشي صدرا كه ارزش متناسب فضاي

 ،1381وابستگي وثيق دارند (صدرالدين شـيرازي،   و حكمت عرفان ، با فقه،شوند يمسنجيده 
همـان،  ( ندهسـت  مـؤثر  و اخـالق شريعت الهيه كه در تكامل عقل عملـي   آداب. )54 و12ص
، همواره امري كـه ارزش  حل راهاين  در در اخالق است. از قاعده اهم و مهم تيتبع )،83ص

ارزشـمندند كـه در    واقع بههاي اخالقي وقتي  شود. در اين منظر، ارزش بيشتري دارد، مقدم مي
و انسان را به قرب الهي برسانند و اال تبديل به ضـد ارزش   قرارگرفتههاي الهي  راستاي ارزش

ي معقول براي حفظ اهم است، مطـابق حسـن و قـبح ذاتـي     حل راه تنها نهشوند. اين روش  مي
 نظـر  ازعمـل   ، برآينـد و بـدتر افعال است و با وجود ارتكاب به قبيح در هنگام تخيير بين بد 

تشـخيص   البته در ايـن روش،  بت خواهد بود.درجه وجودي و ايجاد ملكه در انسان امري مث
ـ تأكشود و از داليـل   امري مهم است كه با كمك شرع به عقل فهميده مي اولويت امور، بـر   دي

هـاي   كـه صـدرا شناسـايي جـان و نيازمنـدي      در حكمت متعاليه همين امر است؛ آنچنان دين،
دان  ن بايد از فروغ چراغاست براي شناسايي جا و معتقدداند  اخالقي آن را دانش دشواري مي

  ).40ص ،1361همو، ( نبوت و انوار وحي و رسالت و كتاب و سنت مايه گرفت

  گرايي ليپمن نسبت به اخالق قرارداد . برتري اخالق فضيلت صدرا3
هاي اخالقي  سازي گزاره كذب و موجه كه گذشت، در برنامه ليپمن معيار صدق و طور همان
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 و هـدف  و اعتبـار افـراد اسـت    قهيسل ها، ود و مالك ارزشش وجو مي در توافق افراد جست
او حركت به سمت يك توافق موقتي است كه از طريق رسـيدن بـه    ازنظر مباحثه و كندوكاو

ـ گ يمبراي افراد صورت  بخش تيرضاكاربرردي  و باورهاي ها پاسخ  شـارپ و  (ليـپمن،  ردي
 "فبك"در برنامه  1دادگرايي اين امر حاكي از جريان نظريه قرار ) و116ص ،1395اسكانيان، 

كند، ولي اين واقعيت محصـور در موقعيـت و    مي ديتأكگرچه ليپمن ظاهراً بر واقعيت  است.
  گرايي باشد. تواند مانعي براي نسبي نمي قرارداد

جـاي  كند و بر بـودن بـه    عنوان مقصود و هدف زندگي تأكيد مي مالصدرا بر فضيلت به
عملِ صرف توجه دارد و به نقش الگوهاي اخالقي وتحقق فضايل در عرصه حاالت دروني 

گرايـي دانسـت    توان تابع نظريه اخالقي فضـيلت  رو او را مي ورزد. ازاين و بيروني اصرار مي
نـه نتيجـه و وظيفـه،     اخالق فضيلت صدرا آنچه مهـم اسـت،   در .)1393رضازاده و ميري، (

 ندانه يا همان شبيه شدن به خداوند است كـه صـدرا هـدف فلسـفه و    م بلكه زندگي فضيلت

 .)20ص ،1ج ،م1981دانـد (صـدرالدين شـيرازي،     استكمال نفس انساني را در تحقق آن مي
نفس از جهت تعلـق بـه بـدن، حصـول ملكـه عـدالت در        سعادت رو در منظر صدرا، ازاين

عقل بـودن   حاكميت شرع ومعناي عدالت را تحت  و) 127ص ،9ج (همان، اخالقيات است
اخالق را مقدمه باالترين سـعادت و   نيچن نياصدرا  ).80ص همان،( گيرد در نظر مي اخالق

اكتساب حكمت حقه الهي و تكميل قـوه نظريـه و اسـتكمال     ـ كه رئيس حسنات و فضايل
در ايـن نگـاه، كلـي     .)5ص ،1387همو، ( داند يم صفات الهي است ـ  عقل با علم به ذات و

جهـت كـه انسـان     جهت است كه خداوند آنها را براي انسـان ازآن  بودن احكام اخالقي ازآن
 ،1387جـوادي آملـي،   (است قـرار داده و همـه آنهـا مطـابق فطـرت مشـترك انسانهاسـت        

ـ فطرتي الهي است و اگر انسان مطـابق آن حركـت كنـد،     و اين فطرت مشترك،) 129ص ه ب
    .)124ص ،1389همو، (و شيفته الهي خواهد شد همان ميزان مجذوب 

گرايـي   يي فضـيلت گرا مطلقيي اخالقي حاصل از آن، با گرا ينسبيي و قراردادگرا بنابراين
 مكتـب  .دهـد  يمـ صدرا فاصله زيادي داشته و اين دو مكتب را از اين نظر مقابل هـم قـرار   

پرداختن بـه مراحـل آن،   مدار به علت توجه به ملكات وجودي و تزكيه و تهذيب و  فضيلت
ي و نقش بستن ملكات پسنديده در روح ساز انساندر تحقق عملي اخالق در فرد در جهت 

                                                                                                                     
منافع متقابل بر سـر   نيتأمكه افراد متعقل براي  داند يم قرار دادگرايي اخالق را متشكل از مجموعه قوانيني هينظر .1

 ).215ص ،1387ريچلز، ( اند كردهپذيرش آن توافق 
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ـ ازاو  دارد يبرمبراي رسيدن به انسان متعالي و كامل قدم  انسان، و جان در جهـت   جهـت  ني
يـي،  گرا ينسـب قراردادگرايي با ايجـاد بسـتر    نظريه كه يدرحال. كند يمتعالي جامعه بهتر عمل 

و حداكثر امري كه مدنظر دارد،  برد يم سؤال فضايل اخالقي را در جامعه سست كرده و زير
  1كردن و تنظيم روابط اجتماعي است. مدار قانون

  تناقضات در برنامه فبك و سازواري حكمت متعاليه وجود .4
 عملكـرد  و ارگفت كه بايد ميان تفكرات، »سازگاري منطقي«خود ليپمن بر امر  ديتأكبا وجود 

امر در برنامه خـود او مغفـول مانـده     نيا ،)107ص ،1394، شارپ ليپمن وباشد (فردي  هر
اسـكانيان،   شـارپ و  (ليـپمن،  ورزد يمـ يي اخالقي مخالفـت  گرا ينسببا  سو كاست. او از ي

كه اشـاره شـد ـ شـواهد زيـادي در برنامـه        طور همان. از سوي ديگر هم ـ  )191ص ،1395
  اخالقي داللت دارد.   ييگرا ينسبليپمن بر 

(مثـل   ي قطعـي هـا  ارزشرد هر ارزش مطلقـي در كليـت برنامـه خـود، برخـي       وجود بااو 
 عنوان به وفاداري به دموكراسي آن تبع بهپرورش قدرت تفكر، احترام به افراد گروه، توافق و 

ـ گ يمـ جامعه) را امري ثابت در نظر  در صلح كننده نيتضمامر  و  )Lipman,1991, p120( ردي
يـا  گو گيـرد.  ورزي خـود ثابـت در نظـر مـي     عنوان شيوه كـار و روش فلسـفه   اين امور را به

نـوين در كشـيدن حصـاري بـراي حـذف       وهيش يي اخالقي در قالب قراردادگرايي،گرا ينسب
يـي و  گرا كثـرت ي از ا لفافـه ي مطلـق خـود را در   هـا  ارزشي مطلق رقيب است تا ها ارزش
نفـي   وجـود  بابا اين روش، ليپمن  درواقع باالتر از دفاع قرار دهد. در جايگاهي گرايي ينسب

ي دينـي بـراي كـودك    هـا  ارزشاز دور خـارج شـدن بسـياري     باعثهر ارزش مطلقي كه 
  .كند يمي ديگر ها ارزشرا جايگزين  ي مطلق تفكر خودها ارزش، شود يم

ره شـد، مبـاني   آن اشـا  شـناختي  مبـاني ارزش  كه بـه برخـي   طور همانداستان،  راهنماي
واضـح   طـور  بـه ي خاص خود را نيز دارد كـه  شناخت انساني و شناخت معرفت شناختي، هستي

اينجاسـت   سـؤال تا بتواند كالس فلسفي خود را اداره كنـد.   شود يمبراي مربي توضيح داده 
ي راهنمـا قائل شدن به نبود هيچ اصل درست و مطلقي داسـتان و   وجود باكه چطور ليپمن 

فلسفه براي كودكـان  برنامه  ،خود. او كه به اعتراف سدينو يمداستان با فضاي فلسفي خاص 

                                                                                                                     
مؤسسـه پيشـبرد فلسـفه    «ن.ك بـه:   داستان برنامه خود (مارك) در پي تحقق آن است. نيآخركه ليپمن با  نچنانآ .1

  .https://www.montclair.edu/iapc : »براي كودكان
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از عـدم وجـود    تواند يم چطور )،Lipman, 2004, p 108داند ( يم را بر مبناي ديدگاه ديويي
 تنها فضاي تفكر فلسفي خـود را مطلـق   عمالًاو  درواقع هيچ اصل درست و مطلقي دم بزند.

  .كند يميي خلع سالح گرا ينسبو نظرات رقيب را در فضاي  رديگ يمدر نظر 
چـارچوب سـازوار    منـدي را دارد كـه   تفكر ليـپمن، ايـن تـوان    برخالفحكمت متعاليه 

يي گرا واقعقائل شدن به امور مطلق و اصول ثابت كه الزمه  وجود باي ايجاد كند كه ا يفلسف
ورزي واقعـي،   راه را براي منتقدان باز بگذارد تا بتوانند با برهان و فلسفه شهامت باآن است، 

 "مقبول افـراد "مقبول شود، نه اينكه  تر يقواز خود و تماميت مباني خود دفاع كنند تا برهان 
انتقـال   وجـود  باورزي واقعي  در فضاي ليپمن حرف از فلسفه كه يدرحال برهان تصور شود.

  .دينما يمموقعيت، امري گزاف  بند درمعيار از واقعيت به نظرات افراد 
تالش بـراي تشـخيص    ي سامان دادن كندوكاو اخالقي، جوهر واقعي اخالق رابراليپمن 
ــاســته داناخــالق در زيســت تجربــي  مصــاديق ــاو توان همــه  يي درك اســتنباط موقعيــت ب
و براي تحقق ايـن امـر، نـاگزير از پـذيرش      داند يم هكنند نييتع را در اين امر، هايش پيچيدگي

 ،1394، شـارپ  ليپمن و( شود يم "مقدمه هر ظلمي خطاست"ي اخالقي، مثل ها گزارهبرخي 
ـ نها در) كه با ادعاي پيشين او بر نبود هيچ اصل ثابت در تضـاد اسـت. ليـپمن    21ص در  تي

مختلف بـا كنـدوكاو    طيدر شراكه به نظريه اخالقي خاصي قائل نيست و  دارد يمراهنما بيان 
) و ايـن رونـد ادامـه    327ص همان،شود (درست تلقي  تواند يماي  اخالقي هر نظريه اخالقي

يـي  گرا يو نسـب يي اخالقي قراردادگرا بهخود اين روند حاكي از التزام برنامه  كه يدرحالدارد. 
 .استحاصل از آن 

  يي اخالقي در برنامه تربيتي ليپمنگرا ينسب يامدهايپ .5
يـك   كـاركرد تربيتـي   آنهـا دنبال دارد كه وجود  پيامدهاي نامطلوبي را به يي اخالقيگرا ينسب

 شود: . به برخي از اين پيامدها اشاره ميدهد يمقرار  ريتأثبرنامه آموزشي را تحت 

  نقد رفتار ديگران تيممنوع الف)
و لغو خواهـد   معنا يبيي اخالقي، ارشاد به فضايل اخالقي يا نقد اخالقي ديگران گرا ينسببا 

يكـي از امـور    كه يدرحالآنان كاري درست باشد.  نظر ازممكن است همان كار  چراكهبود؛ 
بـر طريـق درسـت     آوردنبرهان  ي فلسفي صدرا، نقد تفكرات ديگران وشناس روشمهم در 

داند و هـر كـدام    يمرا همراه هم  "و عرفان حكمت  فقه،" كه در مسير اخالق، است؛ آنچنان
در  .)54 و 12ص ،1381(صـدرالدين شـيرازي،    كنـد  يمشدت نكوهش و نقد  يي را بهتنها به
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  اين نگاه، رفتار اخالقي و عرفاني بدون ضوابط خاص مضر بوده و بايد نقد شود.

  ي بر نظريه ديگرينظر اخالقب) عدم ترجيح يك 
بـه افـراد و    وابسـته  نظريـه اخالقـي مطلـق نبـوده، بلكـه      اخالقي توجيه هيچ ييگرا ينسببا 

 شود و از نظر منطقي هيچ دليلي براي برتري يك شيوه اخالقي خـاص  هاي مختلف مي گروه
احكام اخالقـي را بـا شـرايط، متغيـر      تينها در خود ليپمن كه آنچنان وجود نخواهد داشت.

ـ ازا). 327ص ،شـارپ  (ليـپمن و  كنـد  ينمـ داند و در ظاهر نظريه خاصي را قبـول   مي  رو ني
ي بنـد  رتبـه در منظر صدرا،  .شدرفتارهاي اخالقي نادرست الجرم در جامعه پذيرفته خواهد 

نظريات اخالقي با معيار قرب الهي است و برخي را در مسير سعادت الهي و تكامـل انسـان   
بـه   اورو  يـن ازا ).366ص ،1354صدرالدين شـيرازي،  داند ( يمو برخي را در مسير شقاوت 

ي شـرايع  ريكـارگ  بـه اول سلوك اخالقـي را   مرتبه يد ويژه دارد وتأكاخالق برگرفته از دين 
). 270- 262ص ،1382همـو،  ( كند يمو آن را مقدم بر تهذيب نفس بيان  داند يمالهي و دين 

ارزشمندند كه انسان را در مسير قرب الهي قرار هاي اخالقي وقتي واقعاً  در اين منظر، ارزش
  برسانند. الهیةخلیفداده و به مقام 

  رشد اخالقي به معناي واقعيو ج) نبود زيست 
موقـت افـراد و    قـرارداد ي اخالقي ناظر به موقعيت و وابسته ها گزاره گرايي اخالقي، در نسبي
معنـاي درسـتي    اخالقـي  رشـد  تفاوتي بـاهم ندارنـد و   جهت زايناهاي متغير بوده و  فرهنگ

ولي در صدرا غايت نهايي اخالق قرب الهي است كه بـا تحقـق آن، رشـد اخالقـي      يابد. نمي
ـ و قواعد خاص خود سـالك را تـا كمـال     آداباخالق با  درواقع شود و محقق مي ـ نها يب  تي

) محقـق  335ص ،5ج ،1389با تهذيب و تطهير نفس (همـو،   و تعالي اخالقي كند يمهدايت 
 شـود  يم. اخالق، در اين منظر نتيجه اعمال است كه با طهارت قلب و نور الهي ايجاد شود يم

كند كه بستر رشـد   يمـ را ايجاد  است ـ كه باالترين كماالت و خود ظرفيت افاضه علوم الهي
  ).80- 74ص ،1381همو، (كند  يمنهايي انسان را فراهم 

وسايلي براي رسيدن بـه قـرب الهـي هسـتند؛     فضايل اخالقي  در اخالق متعاليه، درواقع
آنچنانكه انسان با فضايل اخالقي جذب صفات و اسـماء عاليـه الهـي شـده، از عشـق الهـي       

كنـد و همـه مخلوقـات را     مـي  نظر صرفرسد كه از غير خدا  شود و به جايي مي سرشار مي
يـت كمـال و   چنـين بـه نها   يـن ) و ا353ص ،1ج ،1371بيند (طباطبـايي،   اي از خدا مي جلوه

  شود. سعادت انساني نائل مي
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  گيري نتيجه
هـايي اسـت كـه بـدون      آوري هـا و فـن   برنامه فلسفه براي كودكان، همانند بسياري از برنامه

ــران شــده اســت   ــاني فلســفي وارد اي ــانيو دارابررســي و تحليــل مب اي هســتند كــه  ي مب
و  لیـزا شناختي داسـتان  ي ارزشهايي با مباني فلسفي بومي ايران دارد. بررسي مبان خواني ناهم

دهـد كـه    تمركـز دارد، نشـان مـي    در فبـك  بـر آمـوزش مباحـث اخالقـي     كـه   آنراهنماي 
هاي اصلي اين برنامه اسـت. ليـپمن گرچـه سـعي دارد در      گرايي اخالقي يكي از مؤلفه نسبي

خالقي با هاي ا گرايي فاصله گرفته و با ارتباط دادن گزاره هاي اخالقي از ذهنيت تحليل گزاره
دليل نداشتن اصول ثابت در اخالق و  گرايي دور نگاه دارد، ولي به واقعيت، خود را از نسبي

 همچنـان  هاي اخالقي به زمينه تجربه هرچند واقعي ولي متحـول افـراد،   معلق كردن قضاوت
اصـول   و داشتنمقابل، حكمت متعاليه با قائل شدن به مالكات واقعي  در ماند. در نسبيت مي

كارهــاي عقلــي قضــاوت اخالقــي در  گرايــي در امــان اســت. راه ت اخالقــي، از نســبيثابــ
در  گرايي ليپمني معنايي جز آمـوزش مهـارت عملكـرد    فضاي نسبي درهاي اخالقي  تعارض

كـه اخـالق متعاليـه بـا ارائـه تبيـين        هاي شخص نيسـت. درحـالي   زمينه با مالك موقعيت و
ورزي در  وگـوي منطقـي و فلسـفه    گفت تيظرف الق،با معيارهاي واقعي از اخ شناسانه وجود

هـا در   هـا و اولويـت   است و با كمك گرفتن از دين در تشـخيص ارزش  حوزه اخالق را دار
تناقضـات در برنامـه    وجـود  كنـد.  هاي اخالقي توانمند عمـل مـي   تشخيص اهم در تعارض

وجود لوازم آن در برنامه، قائل شدن به  رغم يعليي اخالقي، گرا ينسبهمچون انكار  "فبك"
قائـل شـدن بـه نظريـه      عـدم  رد هرگونه اصول مطلـق،  وجود بااصول ثابت اخالقي خاص 

يي برنامـه را در ارائـه يـك چـارچوب     توانـا  يي،قراردادگراالتزام به  وجود بااخالقي خاصي 
م مـنظم و بـدون   . در مقابل، حكمت متعاليه با داشـتن نظـا  برد يم سؤالمنسجم اخالقي زير 

  .كند در ارائه يك الگوي تربيتي متقن، موفق عمل  تواند يمتناقض دروني 
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  نامه كتاب

 يـا  ليـپمن؛ پنـدار   الگـوي  و كودكـان  بـراي  فلسـفه  و گرايـي  نسبيت« ).1385( زهرا امي، .1
 .116 تا 100ص .35ش .سینوی حکمت ؛»واقعيت

 .یاسـالم یـتو ترب یماز منظر فلسفه تعل یانتقاد یفبک در ترازو نگاه .)1394خسرو ( ي،باقر .2
 .يمطالعات فرهنگ و يگاه علوم انسان تهران: پژوهش اپ اول.چ

 .الهیـات و حقـوق مجلـه .»و نسـبيت  اخـالق « .)1384( يمرتضـ يد سـ  يني شاهرودي،حس .3
 .152- 125ص .18ش

  برنامـه  در شاهنامه هاي داستان از استفاده چگونگي بررسي رساله .)1392( علي حميدي، .4
 :دانشگاه تربيت معلـم تهـران  نامه ارشد تعليم وتربيت  پايان .كودكان براي فلسفه درسي

 .تعليم و تربيت دانشكده

 اسراء. قم: .انسان از آغاز تا انجام ).1389( يمحمدتق جوادي آملي، .5

 حـــسين ششــم. بــه تحقيـــق چــاپ .قـــرآن در اخــالق مبــادی ).1387(ـــــــــــــــــ   .6
 .اسراء: نشر شـفيعي. قـم

 گاه حوزه و دانشگاه. پژوهش :قم .کودکان یفلسفه برا یفلسف ینقد مبان .)1393( يعل ي،ستار .7

 معرفـت  ؛»گرايـي  گرايـي و مطلـق   تبيـين تـالزم واقـع   « .)1390( نيحس ديس الديني، ركن .8
 .26- 5ص ) ،4(4 ،اخالقی

تأكيـد بـر   بازخواني نظريه اخالقي مالصـدرا بـا   « .)1393( چهريپروميري  رضا رضازاده، .9
 .108- 97ص .1ش .صدرایی حکمت .»گرايي معاصر فضيلت

 .حكمت :تهران آرش اخگري. ترجمه .اخالق فلسفه ).1387( مزيج ريچلز، .10
 .306- 288ص .10ش .اخالق مجله .»گرايي اخالقي ينسب« .)1386محسن ( ي،زمان .11

 .یــادیبن یهــا کودکــان بــر رشــد مهارت یآمــوزش فلســفه بــرا یرتــأث ).1391( اليســه ي،طــالع .12
 آزاد اسالمي تهران: مركز. دانشگاه ي ارشد علوم تربيتيكارشناسنامه  یانپا

دفتـر انتشـارات    قـم:  چهارم. چاپ .تفسیر المیزان .)1371( نيمحمدحسسيد  طباطبايي، .13
 جامعه مدرسين.

 حكمت.تهران:  ان شاءهللا رحمتي. ،ترجمه  .فلسفه اخالق ).1380( ويليام كيفرانكنا،  .14
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 مجلـه .»انجامـد؟  مـي  گرايـي  نسـبي  به كودكان براي فلسفه آيا« .)1389( اهللا روح يمي،كر .15
 .120- 101ص ).2(2 .کودک و تفکر

 پیشـگامان بـا وگو گفـت ؛»نوجوانان و کودکان برای فلسفی کندوکاو« .)/الف1389( متيو ليپمن، .16
 فرهنگي. مطالعات و انساني علوم گاه پژوهش: تهران ).1ج( فبک برنامه

 علـوم گـاه   پـژوهش  تهـران:  بحرينـي.  حميـده  ترجمه .لیزا .)/ب1389(ـــــــــــــــ  .17
 فرهنگي. مطالعات و انساني

. در کـالس درس فلسـفه .)1395( اسـكانيان  فردريـك  شارپ و مارگارت آنمتيو و ليپمن، .18
 مطالعـات  و انسـاني  علـوم  گـاه  پـژوهش  تهـران:  پرسـت.  نوع باقري محمدزهيرترجمه 

 فرهنگي.

كريمـي.   اهللا روح ترجمـه  .اخالقـی کنـدوکاو .)1394( شـارپ  مارگارت آن متيو و ليپمن، .19
 فرهنگي. مطالعات و انساني علوم گاه پژوهش تهران:

 شـناختي  تحـول  بـر  كودكـان  براي فلسفه آموزشي برنامه ). تأثير1388ماندانا ( محمدي، .20
نامـه   يـان پا .87 و 88سـال   تهـران  ابتـدايي  دختـر  هوشـي  بهره و رياضي منطقي هوش

 .دانشكده علوم انساني :دانشگاه پيام نور مركز تهران كارشناس ارشد علوم تربيتي

ــ مصــباح، .21 ــم .4؛ سلســله دروس مبــانی اندیشــه اســالمی»اخــالق فلســفه« ).1396( يمجتب  :ق
 .1مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني انتشارات

 اطالعات. نشر :تهران . چاپ دوم.اخالق فلسفه .)1370( يمحمدتق مصباح، .22

 صدرا. تهران: .مجموعه آثار شهید مطهری .)تا بي( مرتضي مطهري، .23

ترجمـه و   ).5(ج الکـریم القـرآن ریتفسـ .)1389( ابـراهيم  محمـدبن  صدرالدين شيرازي، .24
 صدرا. حكمت بنياد تهران: نشر خواجوي. محمد تصحيح

 حكمـت  بنياد نشر تهران: .الکمالیه اسرارالعلوم يف المظاهراالهیه .)1387(ـــــــــــــــ  .25
 صدرا.

 محقـق  مصـطفي  و تصـحیح تحقیـق بـا مقدمـه، الربوبیه. الشواهد .)1382(ـــــــــــــــ  .26
 .صدرا اسالمي حكمت بنياد تهـران: انتشارات اي. خامنـه محمـد اشراف به داماد،

 جهـانگيري.  دكتـر  تصـحيح  ومقدمـه    .الجاهلیـه االصـنام کسر .)1381(ـــــــــــــــ  .27
 اسـالمي صدرا. حكمـت بنيـاد تهـران:

 مؤسسـه  تهران: خواجوي. محمد با تصحيح .کـافی اصولشرح  .)1369(ـــــــــــــــ  .28
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