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محور اندیشــه ،احســار و رفتار ،اراره گردید .در ن،ایت ،با مقایســۀ
اهــداف و روشهــای تربیــت اخالقی در رویکرد دل مشـــیولی و
آموزه های قرآن ی ،جای گاه احســــاســــات در ترب یت اخالقی ،در
آموزههای قرآنی و رویکرد دلم شیولی ،مقای سه شد .نتیجۀ پژوهش
نشــان میدهد که از نظر رویکرد دلمشــیولی و آموزههای اخالقی
قرآن  ،تربیــت عوا ا اخالقی ،جــایگــاهی واال و نقشـــی م،م و
اثرگذار ،در تربیت اخالقی دارد اما برخالف نادینگز که عا فه را،
مالك اســاســی در اخالا قرار داده ،قرآن مجید ،در تربیت اخالقی
انسان ،به هر سه بعد شناخت ،احسار و رفتار او ،توجه کرده است
افزون بر این ،از نگاه قرآن ،تربیت احســـاســـات و عوا ا اخالقی
انسان نیز باید بر مبنای تعقّك و تفکّر انجام گیرد.
واژه های کل یدی :قرآن کریم  ،تربیــت اخالقی ،عوا ا و
احساسات ،دلمشیولی ،نادینگز.
مقدمه
اخالا و تربیت اخالقی به دلیك نقش م،می که در سرنو شت ان سان و جامعه دارد ،از
دیرباز ،مورد توجه اندی شمندان و پی شوایان دینی بوده ا ست .ق سمت اعظم آموزههای ادیان
را ،آموزههای اخالقی تشــکیك داده ،بیشــتر فعالیتهای بزرگان این ادیان ،در ج،ت تربیت
اخالقی ماا بان بوده اســـت .با این حال ،در دورع بعد از رنســـانا ،در هرب ،به اخالا و
تربیت اخالقی ،بیتوج،ی و گاهی با آن مبارزه شد .این امر سبب شد که این ک شورها ،از
نظر فردی و اجتماعی دچار آس ـیبهای جدی شــوند .بنابراین ،این تجربه تلخ نشــان داد که
انســان ،خواه منمن به دینی باشــد یا نباشــد ،هی گاه ،بینیاز از تربیت اخالقی نیســت .از این
رو ،امروزه ،تربیت اخالقی از موضـــوعات م،م و مورد توجه اندیشـــمندان حوزع تعلیم و
تربیت ،مربیان ،معلمان و والدین در میرب زمین شـــده ،تحقیقات متنو و متعددی در این
زمینه ،انجام میگیرد(داودی ،1385 ،ص.)154
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قرآن ،کتاب اخالا و تربیت اســـت و از وجوه اعجاز قرآن ،اعجاز اخالقی و اراره
اصـــول و روش های تربیت اخالقی هماهنگ با فطرت توحیدی انســـان اســـت(فیروزم،ر،
 ،1393ص .)12-10قرآن ،ب،ترین نساه درمان بیماریهای روحی انسان است(اسراء )82 :و
در قرآن ،همۀ ان سانها به ک سب ف ضایك اخالقی و دوری از رذایك اخالقی ،دعوت شدهاند
(نحك .)90 :خداوند ،هدف از نزول قرآن را پرورش همه جانبۀ انسانها(تزکیه ،)1بیان داشته
(جمعه )2 :و تمام معارف قرآن ،در این راســتا ،قابك ارزیابی اســت(تاش الدین و پازارگادی،
 ،1388ص .)51در روانشـــناســـی و علوم تربیتی نیز رویکردهای متنو و زیادی در زمینۀ
ترب یت اخالقی وجود دارد ا ما م،مترین و مشـــ،ورترین آن ها ،رویکرد های اســـ تدالل
اخالقی ،2تربیت منش 3و هماواری 4است(داودی ،1385 ،ص.)156
یکی از رویکردهای جدید در فلســفه اخالا و تربیت اخالقی ،رویکرد دلمشــیولی یا
مراقبت 5اســـت .پایه گذاران و نظریهپردازان اصـــلی این رویکرد ،گیلیگان 6و نك نادینگز

7

می باشـــند(هفاری1384 ،ب ،ص .)12-11این رویکرد ،به دلیك توجه ویژهای که به تربیت
اخالقی دارد ،در دهههای اخیر ،مشـــ،ور شـــدهاســـت(رهنما ،1388 ،ص .)52این رویکرد،
م،مترین مقدمات اخالا سنتی مانند فضیلت ،استدالل ،داوری و ج،ان شمولی را به چالش
کشـــیده ،بهجای آن بر عنصـــر عا فه تأکید میکند که تصـــمیمگیری در لحظات تعارض،
ارتباط مثبت با یکدیگر ،دلمشیولی بیعی و ...را سبب میشود.
این د ید گاه ،اخالقی بودن را به ارت باط با دیگران بر مب نای احســــار مســـ ول یت،
پذیرندگی و پاســاگویی منوط میداند .در این دیدگاه ،دلمشــیولی متضــمن مجذوبیت،8

« .1تزکيه» به معنای از ميان بردا شتن تمام موانعی ا ست که در م سير تربيت همه جانبۀ ان سان قرار دارد؛ به گونهای که
ان سان در اندي شه ،اخالق و رفتار خويش ،از بدیها ،پاك شده ،به ر شد شاي ستۀ خود بر سد(ف ضل اهلل ،1419 ،ج،22
ص.)206
2
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جابهجایی انگیزشی ،1خالی شدن از خود و درك دیگری است (.هفاری1384 ،ب ،ص)14
این رویکرد بر عا فه یا احســـار تأکید میکند و از لحاظ فلســـفی بر عا فهگرایی 2و
بیعتگرایی عمكگرا 3تکیه دارد .توســـك به عقك ،منطا یا اصـــول اخالقی در توجیه رفتار
اخالقی چ ندان مورد تو جه متفکران این مک تب نیســــت و بر م فاهیمی نظیر ه مدردی،4
نو دوستی ،شفقت و احسار مس ولیت تأکید دارد(هفاری1384 ،ب ،ص.)27
با توجه به جدید بودن رویکرد دلمشیولی در تربیت اخالقی ،منابعی که به معرفی این
رویکرد  -بهویژه به زبان فارســـی -پرداختهاند ،اندك میباشـــند .با این حال ،در این زمینه
میتوان از پژوهشهای هفاری(1384ب و  )1385یاد کرد که این رویکرد را معرفی کرده،
نقدهای اشــااصــی مانند اســلوت 5را به این رویکرد ،بیان کرده اســت .هفاری در پژوهش
دیگری(1384الا) پی شینۀ تاریای عا فهگرایی را برر سی کرده ،دیدگاههای اندی شمندانی
چون :کنفوسیور ،بودا ،الروتسه ،دیوید هیوم ،گلیگان ،نك نادینگز و ...را ،بیان نمودهاست.
حقیقت و مزیدی( )1387نیز مبانی فلســفی و روشهای آموزشــی چ،ار رویکرد تبیین
ارزشها ،تربیت منش ،رشــد شــناختی و رویکرد دینی را بررســی کردهاند .موحد ،باقری و
ســـلحشـــوری( )1387دیدگاه های تربیتی هزالی را بر دیدگاه های تربیتی نادینگز ،تطبیا
دادهاند .حاتمی و هفاری( )1393نیز ،مبانی فلســـفی و هســـتیشـــناســـی در اخالا ارتبا ی
نادینگز و کتاب مفاتیح الحیات جوادی آملی را برر سی کرده ،به نقد مبانی و ا صول اخالا
ارتبا ی نادینگز ،پرداختهاند.
عالوه بر اینها ،پژوهشهایی نیز در زمینۀ تربیت عوا ا و احســـاســـات وجود دارد
مثالً برین ( ،)1393در پی بررســـی جایگاه عقك و عوا ا انســـان در تربیت ،از دید اســـتاد
مط،ری ا ست و میگوید به نظر ای شان ،عوا ا بهتن،ایی هی نقش انگیز شی و معرفتی در
اخالا ایجاد نمیکند بلکه بهتدریج که قوای عقالنی پرورش مییابند ،فضــایك اخالقی در
انسان ایجاد شده ،به دنبال آن عوا ا او ،مطیع عقك شده ،پاسخهای عا فی ،با آنچه عقك،
1
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در ست ت شایص دادها ست ،سازگار میگردد .ب ،شتی ( )1379برخی از عوا ا اخالقی،
مانند :محبت ،خ شم ،شادی و ح سادت را ،از نگاه امیرالمنمنین( ) در ن،جالبالهه ،برر سی
کرده اســت .ســجادی( )1390میگوید رفتار عا فی و متکی بر فطرت ،ارزش اخالقی دارد
و مورد تأیید شـــش گروه از آیات قرآن میباشـــد .نجفی ،متقی و نصـــرتی( )1394در پی
اســتاراش مبانی ،اهداف ،اصــول و روشهای تربیت عا فی در قرآن بودند .ســلحشــوری و
احمدزاده( )1390نیز نشان دادند که عوا ا و احساسات کودکان ،زودتر از عقك و اندیشۀ
آنها شکوفا میشود.
بنابراین ،تاکنون پژوهشـــی به مقایســـۀ اهداف و روشهای تربیت اخالقی در رویکرد
دلمشــیولی و آموزههای اخالقی قرآن ،ن رداخته اســت .همچنین کســانی که دربارع تربیت
عوا ا و اح ساسات ان سان ،پژوهش کردهاند ،بهخوبی ،جایگاه و اهمیت تربیت عوا ا و
احســـاســـات اخالقی را با نگاه دینی و قرآنی ،بررســـی نکردهاند .از این رو ،این پژوهش
میخواهد از رهگذر مقایســۀ اهداف و روشهای تربیت اخالقی در رویکرد دلمشــیولی و
قرآن ،جایگاه تربیت اح سا سات اخالقی را م شاص نماید .بنابراین پژوهش حا ضر در صدد
پاسخگویی به این پرسشها است:
 .1اهداف و روش های تربیت اخالقی در رویکرد دلمشـــیولی و آموزه های اخالقی
قرآن چیست؟
 .2با مقایســۀ اهداف و روشهای تربیت اخالقی در رویکرد دلمشــیولی و آموزههای
اخالقی قرآن ،تربیت عوا ا و احســاســات اخالقی در این دو رویکرد ،چه مشــاب،تها و
تفاوتهایی دارد؟
 .3هر یک از دو رویکرد مورد نظر ،چه امتیازاتی برای تربیت اخالقی دارند؟
روش انجام این پژوهش ،تو صیفی -تحلیلی و مقای سهای ا ست به این شکك که ابتدا،
اهداف و روشهای تربیت اخالقی در رویکرد دلمشــیولی ،با مراجعه به کتابها و مقاالت
مرتبط ،بیان شــدهاســت .ســ ا ،اهداف و روشهای تربیت اخالقی در قرآن ،با مراجعه به
آیات قرآن و کتابهای مرتبط ،استاراش شده ،در سه محور اندیشه ،احسار و رفتار ،اراره
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گردیدهاست .در ن،ایت ،اهداف و روشهای رویکرد دلمشیولی و رویکرد قرآنی ،مقایسه
شده ،جایگاه و اهمیت تربیت عوا ا و احساسات اخالقی انسان ،بیان شدهاست.
 .1تربیت اخالقی در رويکرد دلمشغولی
در دلم شیولی ،فرد با مالحظه نیازها و کا ستیها در مو ضوعات ماتلا (که در ادامه
معرفی شدهاند) ،در رنج و ا ضطراب قرار میگیرد .این حالت ،او را بیدار میکند تا از خود
فراتر رف ته ،ن یاز های دیگران را ن یاز های خود دانســـ ته ،در ج ،ت برآورده کردن آن ها به
گونهای تالش میکند که دیگری را خود فرض میکند .بنابراین ،اســار این رویکرد ،میك
عا فی نسبت به دیگران است(حاتمی و هفاری ،1393 ،ص.)63
این رویکرد بر ز ندگی با ی کدیگر ،ای جاد ،نگ ،داری و توســـ عه روابط مث بت و بر
انگیزش در تربیت اخالقی تأکید دارد .بنابراین ،دلم شیولی باید در را ستای رفاه ،حمایت و
بزرگی شاص مورد دلم شیولی با شد(هفاری ،1385 ،ص .)60رویکرد دلم شیولی عمدتاً
تو سط نوی سندگان فمینی ستی ترویج یافته ا ست .این دیدگاه به برتری اخالا زنانه بر اخالا
مردانه اعتقاد دارد و بر تقدم نیازها بر حقوا و تقدم عشا و محبت بر وظایا تأکید میکند.
این گروه معتقدند که زنان نســـبت به مردان ،میراخ اخالقی و فرهنگی متفاوتی دارند که
میتوان اثر آن را در ویژگی های خاص آنان ،یعنی نقش مادری ،همکاری ،نو دوســـتی و
هماواری مالحظه کرد(حاتمی و هفاری ،1393 ،ص.)68
هـدف از تربیـت اخالقی در رویکرد دل مشـــیولی ،وارد کردن اخالا در زنـدگی
روزمره ،اجتناب از آســیب رســاندن به دیگران و ب،بود باشــیدن به روابط انســان با دیگر
موجودات اســـت(نادینگز2002 ،الا ،ص .)11از این رو ،نادینگز ،اقســـام دلمشـــیولی و
چیزهایی که باید در مورد آنها ،دهدهه داشته باشیم را اینگونه برمیشمارد:
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 .1دلم شیولی برای خود 1این دلم شیولی شامك زندگی بدنی( 2ورزش ،ا ستراحت و
تیذیه مناسب) زندگی معنوی ،3زندگی شیلی 4و زندگی تفریحی 5میشود.
 .2دلم شیولی در حوزه درونی 6که به دو شکك رابطۀ برابر( 7مانند ارتباط هم سران و
دوستان) و رابطۀ نابرابر( 8مانند رابطه فرزند و والدین) وجود دارد.
 .3دلمشیولی برای افراد هریبه و دور 9اینگونه از دلمشیولی به دلمشیولی در ج،ان
گستردهتر ،هریبهها ،خارجیها و افراد معلول میپردازد.
 .4دلمشـــیولی برای جانداران ،گیاهان و زمین

10

زندگی ما به زندگی حیوانات و

گیاهان واب سته ا ست .بنابراین ،دلم شیولی برای حیوانات ،گیاهان و محیط زی ست نیز یکی
دیگر از لوازم زندگی اخالقی است.
 .5دلم شیولی برای ج،ان م صنو

11

هرچند ا شیا تأثیر اخالقی م ستقیمی بر ما ندارد،

اما چگونگی رفتار ما با اشــیا ،بر زندگیمان اثرگذار اســت .بنابراین ،رفتار هماوارانه در این
حوزه شامك استفاده به جا و درست از اشیا و شناخت ارزش آنها است.
 .6دلمشــیولی برای اندیشــهها 12بر اســار اینگونه از دلمشــیولی ،باید برنامه تربیتی
مدارر ،با توجه به تمایك و سطح درك دانشآموزان تنظیم شود .دانشآموزانی که نسبت
به موضوعی عالقهمند نیستند ،در سطح دیگری قرار داده میشوند و این امر ،به معنای سطح
پایینتر نیست بلکه سطحی متفاوت است و هر دانشآموزی باید در سطحی قرار گیرد که
خود او انتااب میکند و مفید تشـــایص میدهد(هفاری ،1385 ،ص .)63-60ایجاد چنین

1

. Caring for self
. Physical life
3
. Spiritual life
4
. Occupational life
5
. recreational life
6
. Caring in the Inner Circle
7
. Equal relationship
8
. Unequal relationship
9
. Caring for Strangers and Distant Others
10
. Caring for Animals, Plants, and Earth
11
. Caring for the human -made world
12
. Caring for Ideas
2
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مدارســـی ،ســـبب پرورش نابیهها ،در رشـــتههای ماتلا علمی میشـــود(نادنیگز،1992 ،
ص.)60
روشهای تربیت اخالقی در رویکرد دلمشیولی عبارت است از :اراره الگو ،1گفتگو،2
عمك 3و تأیید .4روش ارارۀ الگو ،در رویکرد دلم شیولی اهمیتی ویژه دارد زیرا اگرچه این
رویکرد ،اهمیت توضیح دادن و استدالل کردن را انکار نمیکند ،اما سعی دارد منظور خود
از دلمشـــیولی را از ریا الگوهای خارجی که دلمشـــیولی را در رفتار خویش نمایش
میدهند ،به متربیان معرفی نماید نه صــرفاً در گفتهها و نوشــتهها(نادینگز ،1998 ،ص.)131
مربیان ،معلمان و والدین از الگوهای اصـــلی در تربیت اخالقی به شـــمار میروند(رهنما،
 ،1388ص .)56متربیان از راه الگوها ،یاد میگیرند که چگونه نســبت به دیگران هماواری
کنند؟(منصوری قزالحصار ،1394 ،ص)39-38
گفتگو به معنای ســـان گفتن ،گفتگوی متقابك یا ارارۀ شـــفاهی بحثها برای رف
مقابك ،که صــرفاً پاســخ به ســناالت پراکنده باشــد ،نیســت بلکه روند و پایان آن ،از ابتدا
مشاص نیست .گفتگو ،چیزی نیست که از قبك ،دربارع آن تصمیم گرفته شده باشد .گفتگو
می تواند تفریحی یا جدی ،منطقی یا تایلی ،هدف مدار یا فرایندمدار باشــد اما همیشــه در
جستجوی چیزی است که در آهاز معین نشدهاست .گفتگو ،فرصتهایی را به یادگیرندگان
برای سنال کردن از علت مسارك میدهد.
نادینگز معت قد اســــت یکی از ع لك جرم و خالف کاری – به ویژه در نوجوا نان-
تصمیمات جاهالنۀ نادرست است بنابراین ،نوجوانان میتوانند از ریا گفتگو ،آگاه شده،
تصمیمات درست بگیرند و از جرم ،دور بمانند(نادینگز ،1992 ،ص.)23
افزون بر جنبــۀ آگــاهیدهنــدگی ،بــا گفتگو میتوان بــا دیگران ،ارتبــاط عــا فی
دلمشیولی برقرار کرده ،آن رابطه را حفظ کرد زیرا از راه گفتگو ،نیازها و عالرا همدیگر

1

. Modeling
. Dialogue
3
. Practice
4
. Confirmation
2
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را میشــناســیم .بنابراین ،به ور کلی ،گفتگو ،تالش و جســتجویی همگانی ،برای شــناخت
همدیگر ،همدلی و س اسگزاری است(نادینگز ،1992 ،ص.)23
وجه تمایز رویکرد دلمشـــیولی از رویکردهای دیگر در منلفۀ تأیید اســـت(هفاری،
1384ب ،ص .)21در روش تأیید ،ما شا صیت یا کار ماا ب را به ب،ترین شکك ممکن –
به گونهای که مطابا با واقع با شد -ارزیابی کرده ،کارهای او را به ب،ترین انگیزههای واقعی
ممکن ،نســبت میدهیم(نادینگز2002 ،الا ،ص .)288-287بنابراین ،به وســیلۀ فرایند تأیید
(یعنی رفتار ناهماوارانۀ فرد را ،انعکار کامك خود فرد تلقی نکنیم) ما خود ب،تری را در
فرد نشانه میرویم اما عمك خاص او را تأیید نمیکنیم.
تأیید واقعی مستلزم شناخت درست و کافی افراد مورد دلمشیولی است ،به وری که
هماوار بتواند انگیزع زیرین آنها را به گونه ای که همخوان با واقعیت باشــد ،مورد اشــاره
قرار دهد .در این صورت است که فرد مورد دلمشیولی ،چنین انتسابی را خواهد پذیرفت و
خواهد پذیرفت که در واقع ،این آن چیزی بوده اســت که او می خواســته انجام دهد .چنین
تأییدی ،قوت قلبی برای فرد مورد دلمشــیولی اســت و ســبب رشــد بیشــتر و برقراری خود
ب،تری در فرد خواهد شد (هفاری ،1385 ،ص )91زیرا وقتی متربی از سوی دیگران ،تأیید
میشــود ،ســعی میکند با آنان ،همرنگ شــود و به دنبال این اســت که خود ب،تری را برای
خودش در نظر بگیرد(منصوری قزالحصار ،1394 ،ص.)40
از دیدگاه نادینگز ،کامك شـــدن تربیت متربی در گرو ایجاد زمینههای تجربۀ کارهای
اخالقی برای او اســـت(هفاری ،1385 ،ص .)90نادینگز میگوید ما و بچه ها نیاز داریم که
دلمشیولی را به صورت عملی ،تمرین کنیم مثالً کودکان در حفظ نظافت محیط همکاری
نمایند والدین را در کارهای خانه یاری دهند و . ...بنابراین باید ســـاختار قانونی و فرصـــتی
فراهم شود تا کودکان در خانه ،مدر سه ،بیمار ستانها و ...بتوانند دلم شیولی را به صورت
عملی ،تمرین و تجربه کنند(نادینگز ،1986 ،ص .)187تجربۀ عملی کارهای دلمشـــیوالنه،
از سویی ظرفیت توجهکنندگی و ارتباط بین فردی را تو سعه خواهد داد(هفاری1384 ،ب،
ص .)20از ســـوی دیگر ،متربیان با پیامدهای رفتارهای اخالقی و هماوارانۀ خود مواجه
میشوند و این ،نقش م،می در تربیت اخالقی آنان ،خواهد داشت(رهنما ،1388 ،ص.)66
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 .2تربیت اخالقی در آموزههای قرآنی
قرآن ،ک تاب و بر نا مۀ جامع ترب یت اســــت(فیروزم،ر ،1393 ،ص .)139این ک تاب،
انسانها را به گام ن،ادن در مسیر تربیت ،تشویا نموده ،ویژگیهای نیک اخالقی و صاحبان
آن را ســتوده(فرقان )76-63 :و خصــوصــیات بد اخالقی و صــاحبان آن را ،نکوهش کرده
است(ماعون.)7-1 :
از آنجا که بینشها ،گرایش ها و رفتارهای انســـان ،تأثیر متقابك بر یکدیگر دارند ،در
فرای ند ترب یت با ید به ه مۀ این اب عاد ،تو جه نمود(جاللی ،1380 ،ص .)45به همین دل یك،
هنگامی که با دید تربیتی به قرآن نگاه میکنیم ،میبینیم که قرآن میخواهد ان سان را در هر
سه بعد اندیشه ،احسار و رفتار ،تربیت کند بنابراین ،اهدافی که قرآن برای تربیت اخالقی
انســان در نظر دارد و روشهای قرآن برای رســیدن به آنها ،در ســه دســته قرار دارد :الا)
اهداف و روشهای پرورش اندیشــۀ اخالقی ب) اهداف و روشهای پرورش احســاســات
اخالقی ش) اهداف و روشهای پرورش رفتار اخالقی.
 .1-2اهداف و روشهای پرورش انديشه اخالقی
پرورش بعد شناختی متربی و آشنا کردن او با ویژگیهای اخالقی خوب و بد و قواعد
و اصــول اخالقی ،نقش تعیینکنندهای در تربیت اخالقی دارد(داودی ،1388 ،ش ،3ص.)94
از این رو ،قرآن ،در تربیت اندیشــۀ اخالقی انســان ،دو هدف دارد :پرورش آگاهی اخالقی
متربی و پرورش ف،م و تعقك اخالقی متربی.
یکی از اهداف تربیت اخالقی در قرآن ،دادن برخی شـــناختهای اخالقی به متربی و
آشـــنا کردن او با اصـــول و ارزشهای اخالقی اســـت .مثالً ذات انســـان بهخوبی کمک به
دیگران ،آگاه اســت اما پرســشــی که وجود دارد این اســت که باشــیدن از مال خود به
دیگران ،تا چه اندازهای ،رواست؟
خداوند در آیۀ  29سورع اسراء ،پاسخ دادهاست که در باشش ،میانهرو باشید یعنی نه
آن اندازه ،بایك با شید که هی خیری از شما به دیگران نر سد و دیگران ،شما را سرزنش
کنند (ملوم) و نه آن گونه بباشــید که خودتان نیازمند و درمانده(محســور) شــوید(س ـید بن
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ق طب ،1214 ،ش ،4ص .)2224قرآن برای پرورش آ گاهی اخالقی انســــان ،از روش هایی
استفاده میکند ،مانند :دادن بینش صحیح به انسان در مورد هستی ،بیان صفات اخالقی نیک
و بد و آثار و عواقب آنها و تبیین موانع رفتارهای اخالقی و راههای هلبه بر آنها.
در ا سالم ،بینش و شناخت ،نقش زیربنایی دارد از این رو ،ابتدا شناخت صحیحی از
حقیقت و جایگاه انســـان ،هســـتی و خداوند به بشـــر داده میشـــود سـ ـ ا بنای مفاهیم و
دســتورات اخالقی و فق،ی بر این اســار ،گذاشــته میشــود(باقری ،1385 ،ش ،1ص.)104
بنابراین ،قرآن تالش میکند تا دیدگاهی صــحیح به انســانها ،در زمینههای ماتلا ،بدهد
مثالً :در مورد نظام هســـتی(آل عمران ،)167 :دربارع دنیا و حقیقت زندگی(ک،ا ،)7 :در
زمینۀ حقیقت انســان و جایگاه او در نظام هســتی(فا ر ،)15 :در مورد تاریخ ،جامعه و آیندع
بشـــر در زمین(مجادله )21 :و دربارع مرگ و پا از مرگ(عنکبوت .)64 :بهعنوان نمونه،
قرآن ،این شناخت را به ان سان میدهد که زندگی حقیقی او ،پا از مرگ ا ست(عنکبوت:
 )64و انسان در ج،ان پا از مرگ ،سزای کارهای خود را میبیند(آل عمران.)185 :
از دیدگاه قرآن ،یقین به ج،ان پا از مرگ و حسابرسی کارهای انسان در آن ج،ان،
سبب فروتنی انسان(بقره ،)46-45 :افزایش صبر انسان در ساتیها(بقره ،)156-155 :راحت
شدن نیکوکاری(نمك )3 :و رعایت کردن حقوا دیگران(اعراف )29 :است.
آشــنا شــدن متربی با صــفات نیک و بد اخالقی ،علك و آثار آنها در زندگی انســان،
نقش م،می در تربیت اخالقی او دارد .از این رو ،قرآن تالش میکند ویژگی های اخالقی
زیبا و زشت را برای ماا بان نام برده ،تعریا و تحلیك کند(داودی ،1388 ،ش ،3ص .)128
مثالً ،قرآن برای دور نگه داشــتن افراد از تکبر و هرور ،برخی آثار آن را بیان داشــتهاســت
مانند :بیتوج،ی به عقك و منطا(هافر ،)37 :دور شـــدن از خداوند(لقمان )18 :و همراه با
شیطان ،به ج،نم وارد شدن(اعراف .)18 :همچنین یکی از صفاتی که خداوند از آن تمجید
کرده ،داشتن حیا است(قصص.)25 :
«حیاء» در لیت به معنای رنجش و بیزاری نفا انســـان از زشـــتی ها و ترك آن ها
ا ست(راهب ا صف،انی ،1412 ،ص .)268قرآن برای تقویت این ویژگی در ان سان میفرماید
آگاه باشـید که خداوند ،فرشـتگان ،پیامبر اسـالم(ص) و منمنان راسـتین ،به تمام اندیشـهها،
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انگیزهها و رفتارهایتان آگاهند و در آن ج،ان ،بر کارهای شما گواهی میدهند(توبه.)105 :
وجود این صفت در ان سان ،سبب دور شدن ان سان از آلودگیها و رفتارهای ز شت ا ست
(اسدیان ،قطبی و شعیری ،1394 ،ص .)145اهمیت و کارایی این ویژگی در تربیت انسان از
آنجا اســت که همانگونه که هورهای نفســانی و وســوســههای شــیطانی ،از درون انســان
میخروشد و انسان را به سمت گناه ،میکشاند ،این حا نیز از درون انسان میجوشد و او
را از گناه ،دور میسازد.
بیان موانع رفتارهای اخالقی و راه های از میان برداشـــتن آن ها نیز روش دیگر تربیت
اندیشــۀ اخالقی در قرآن اســت(داودی ،1388 ،ش ،3ص  .)127مثالً آیات  268-267ســورع
بقره ،موانع انفاا و کمک به نیازمندان را بیان میکند عالمه فضــك اد در تفســیر این آیات
میگوید انســـان به خا ر عالقهای که به اموالش دارد ،ذاتاً بایك اســـت افزون بر این ،اگر
باواهد به نیازمندان کمک کند ،شیطان او را وسوسه کرده ،او را از فقیر شدن ،میترساند.
به این شکك ،انسان از کمک کردن به نیازمندان ،منصرف می شود .اما خداوند برای این که
انســـان بتواند بر این ترر هلبه کرده ،به نیازمندان کمک کند ،میفرماید روزی انســـان به
دست خدا است و باشش ،ثروت انسان را زیادتر کرده ،سبب باشیده شدن گناهان انسان
میگردد(فضك اد ،1419 ،ش ،5ص.)106
پرورش ف،م و تع قّك اخالقی در متربی ،نیز یکی از م،مترین اهداف تربیت اندیشـــۀ
اخالقی در قرآن اســـت(عابدی ،1384 ،ص )39یعنی متربی با عقك و بینش پرورش یافته بر
اســار تعالیم دینی ،به معیارهایی دســت یابد که بتواند بایدها ،فضــیلتها و امور سـودمند و
همچنین نبایدها ،رذیلتها و امور زیانآور را بشــناســد و بر اســار آن ،رذیلتها را از خود
دور کرده ،خود را به فضایك بیاراید(فیروزم،ر ،1393 ،ص.)142
اگر متربی از این توانایی برخوردار باشـــد ،به آســـانی میتواند در شـــرایط گوناگون،
وظیفۀ اخالقی خود را ت شایص داده ،ت صمیم صحیح بگیرد و از افتادن در ور ۀ انحرافات
اخالقی در امان بماند(داودی ،1388 ،ش ،3ص .)132قرآن برای پرورش ف،م و تعقّك اخالقی
متربیان از روشهایی مانند :اســتفاده از دلیك ،بیان ســرگذشــتهای تربیتی و تمثیك ،اســتفاده
میکند.
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یکی از روش های تربیت اخالقی قرآن ،بیان دلیك دســـتورهای اخالقی اســـت .مثالً
قرآن ،هنگام بیان حرمت ،علت حرام شدن آنها را نیز میگوید(مارده )91-90 :قرآن ،این
دو را رجا  -به معنی چیز نجا و ناپاك -و کاری شیطانی که سبب ایجاد کینه و دشمنی
در میان افراد ،متزلزل کردن جامعه و هافك شـــدن از خدا اســـت ،معرفی میکند( برســـی،
 ،1372ش ،3ص .)370بهکارگیری این شیوه سبب میشود که متربی با علت حرمت مشروب
و قمار ،آشنا شده ،راحتتر و ب،تر از آنها ،دوری کند همچنین سبب میشود متربی به این
شــناخت برســد که از کارهای زیانآوری که ســبب هافك شــدن از خداوند و ایجاد کینه و
دشمنی میان او و دیگران است ،دوری کند.
یکی از پرکاربردترین شـــیوه های تربیت اخالقی ،داســـتانگویی اســـت .قرآن برای
پرورش اخالقی ماا بان 122 ،داســـتان تربیتی نقك کرده اســـت(حقیقت و مزیدی،1387 ،
ص .)127مثالً ،خداوند حکیم در آیات  34-17ســورع قلم ،نقك میکندکه پیرمردی منمن،
باهی خرم داشـــت .او هرســـال ،باشـــی از میوههای باغ را به نیازمندان میداد .هنگامی که
پیرمرد از دنیا رفت ،فرزندان او گفتند از این پا ســ،می به نیازمندان نمیدهیم .آنها ،برای
اینکه وقتی برای چیدن میوهها میروند ،فقیران ،آنها را نبینند و سر نر سند ،قرار گذا شتند
صــبح زود و در تاریکی ،برای چیدن میوهها بروند .هنگامی که آنها به باغ رســیدند ،دیدند
که جز ویرانه و ســوختهای ،از باغ باقی نمانده اســت .این داســتان نشــان میدهد کمک به
نیازمندان ،بیش و پیش از آنکه به ســـود نیازمندان باشـــد ،به ســـود خود ک مککننده
است(مکارم شیرازی ،1374 ،ش ،24ص.)394
از دیگر روش های پرورش ف،م و تع قّك اخالقی در قرآن ،تمث یك اســـت .در تمث یك،
نک ته های پیچ یدع اخالقی ،روشـــن و ملمور شــــده ،متربی به راحتی ،آن ها را درك
میک ند(حقی قت و مز یدی ،1387 ،ص .)126خداو ند میفر ما ید ما این تمث یك ها را ب یان
میکنیم تا انسانها ،در آنها تفکّر کرده(،حشر )21 :پند و اندرز بگیرند(ابراهیم.)25 :
مثالً میفرماید فردی که هیبت دیگری را میکند ،مانند این است که آن دیگری مرده
است و آن فرد ،گوشت او را میخورد .تفکّر در این مثال ،زشتی ،ت،و آور و ناجوانمردانه
بودن هیبت را نشان میدهد(حجرات.)12 :
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 .2-2اهداف و روشهای پرورش احساسات اخالقی
قرآن ،توجه ویژهای به تربیت عوا ا اخالقی انســـان نمودهاســـت .اهداف تربیت
احســاســات اخالقی در قرآن ،پرورش حا فضــیلتخواهی در انســان و در مســیر رضــایت
خداوند قرار گرفتن احساسات انسان میباشد.
از دیدگاه قرآن ،فطرت انســـان ،خواهان فضـــیلت ها و ارزش های واقعی و متنفر از
پســـتیها و بدیها اســـت اما گاهی این گرایش ،بر اثر شـــ،وترانیهای انســـان ،فراموش
می شود یا انسان به آنها ،بیتوج،ی میکند .بنابراین ،تربیت اخالقی انسان ،نیازمند پرورش
حا فضــیلتخواهی اســت(فیروزم،ر ،1393 ،ص .)130از این رو ،خداوند از نیکوکارانی
که علیرهم میك و نیازشان به هذا ،هذای خود را به نیازمندان میدهند ،تشکر میکند(ان سان:
 )9-8و کسانی را که فضیلتها را فراموش کرده ،برای رسیدن به ثروت ،از هی ستمگری،
پرهیزی ندارند ،نکوهش میکند(فجر.)26-17 :
هدف دیگر تربیت اخالقی در قرآن ،در مسیر رضایت خداوند قرار گرفتن احساسات
انســان اســت .مثالً ،قرآن ،مســلمانان را به کنترل م،ر و ق،ر خود ســفارش کرده ،بندع واقعی
خداوند را کســی میداند که عوا ا او نیز در راســتای رضــایت ال،ی باشــد بهگونهای که
محبت یا خشم او ،نمیتواند او را از راه حا و عدالت ،خارش کرده ،به تعصب نابهجا نسبت
به دوسـتان یا سـتمگری نسـبت به دشـمنان بکشـاند(آل عمران 134 :و مارده .)8 :قرآن برای
رســـیدن به این اهداف ،از روش هایی معرفی الگوهای اخالقی ،برانگیاتن و بازداشـــتن و
محبت ،استفاده نمودهاست.
روش الگــــویی از اساسیترین روشهای تربیت اخالقی اســــت(حقیقت و مزیدی،
 ،1387ص .)125در این روش مربی میکوشــد نمونۀ حالت یا رفتار نیک را در معرض دید
متربی قرار د هد تا او از آن اســـوه پیروی کرده ،آن حا لت یا رف تار را در خویش پد ید
آرد( باقری ،1385 ،ش ،1ص .)144قرآن نیز از این روش اســـت فاده نموده ،برخی افراد را
بهعنوان اسوه ،معرفی میکند تا ما در زندگی خویش ،از ایشان الگو بگیریم مثالً ،حضرت
محمد(ص) را کامكترین الگو (احزاب )21 :برای تمام م سلمانان ،در گذ شته ،حال و آینده
معرفی کرده است( با بایی ،1417 ،ش ،16ص.)289
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برانگیاتن و بازداشـــتن(ترهیب و ترهیب) به معنای ایجاد شـــوا در فرد برای انجام
کاری یا ای جاد ترر در او برای ترك رف تاری اســــت(ابن منظور ،1414 ،ش ،1ص.)422
قرآن  ،برای تقویت گرایش متربی به داشـــتن اخالا نیک ،فواید دنیوی و اخروی صـــفات
اخالقی نیک را بیان کرده و برای کاهش تمایك او به اخالا بد ،زیانهای دنیوی و اخروی
صفات اخالقی بد را برشمردهاست .مثالً میفرماید هر کار نیکی که با خود به ج،ان آخرت
بیاورید ،ده برابر پاداش میبینید(انعام )160 :و میفرماید هر کا انسان بیگناهی را به عمد،
بکشد ،به خشم خداوند دچار شده ،در ج،نم ،جاودانه میگردد(بقره.)93 :
ترهیب و ترهیب ،باید همیشــه با هم و بهاندازه باشــد زیرا که انســان در خوشــیها و
ر فاه ،ها فك ،میرور و ســـرکش میشـــود و در ســـاتی ها و ترر ها ،ناام ید ،ســــاکن و
خاموش(اسراء 84-83 :هود.)11-9 :
محبت ،از ب،ترین روشهای تربیت اخالقی اســـالم اســـت .محبت ،نیروی فراوانی در
شکوفا کردن گرایشهای متعالی انسان دارد .هرگاه انسان به چیزی دل بندد ،این دلبستگی
چنان او را مجذوب خود میســـازد که همۀ تمایالت خود را متوجه خویش میکند(حاجی
باباریان ،1388 ،ص .)199از این رو ،مربی برای ایجاد و ا ستوار کردن رابطۀ محبتآمیز میان
خود و متربی ،باید عالقه خود به متربی را بیان کند تا متربی نیز مربی خود را دوسـت داشـته
با شد و با جان و دل ،به رهنمودهای او ،عمك کند(باقری ،1385 ،ش ،1ص .)231قرآن نیز از
این روش اســتفاده کرده ،گاهی نعمتهایی که خداوند به انســان داده اســت را ،یادآوری
میکند(مانند :الرحمن 24-1 :بقره 29 :روم ) 21 :تا محبت خداوند در دل انســـان ،زیاد
شود (فیروزم،ر ،1393 ،ص.)368
گاهی نیز میفرماید خداوند ،فالن عمك یا کســـانی که فالن صـــفت (مانند عدالت) را
دارند ،دوســت دارد(حجرات 10 :ممتحنه 8 :بقره )195 :تا منمنان به ســمت آن ویژگی و
کســـانی که آن را دارند ،گرایش پیدا کنند در برخی موارد نیز میفرماید خداوند ،فالن
عمك یا ک سانی که فالن صفت (مانند هرور) را دارند ،دو ست ندارد(ن ساء 36 :لقمان18 :
قصص )77 :تا منمنان از آن رفتار و صفت اخالقی و از کسانی که به آنها آلودهاند ،دوری
کنند.
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 .3-2اهداف و روشهای پرورش رفتار اخالقی
هدف اصـــلی در تربیت اخالقی ،ایجاد و تقویت عادتهای رفتاری مطلوب در متربی
است بهگونهای که متربی بتواند بهآسانی ،در هر شرایطی ،رفتار شایسته اخالقی متناسب با
آن را ان جام د هد(داودی ،1388 ،ش ،3ص .)94به همین دل یك ،قرآن ،تأک ید فراونی بر
رفتارهای اخالقی دارد و همواره در کنار ســـفارش به ایمان ،به عمك صـــالح نیز ســـفارش
کرده(مانند :بینه 7 :عصر ،)3 :آن را نشانۀ راستی و درستی ایمان میداند(انفال 4-2 :و .)74
از نظر قرآن ،دان ستن تکالیا اخالقی ،به تن،ایی ،کافی نی ست بلکه این دانش ،زمانی
ارزشـــمند اســـت که به آن عمك شـــود .به همین دلیك ،خداوند ،برخی دانشـــمندان ی،ود را
سرزنش کرده ا ست(آل عمران )187 :زیرا آنان ،ن شانههای پیامبر آخرالزمان را در تورات
خوانده بودند و می دانســـتند که محمد(ص) ،همان پیامبر آخرالزمان اســـت و بر اســـار
آموزه های دین ی،ود ،موظا بودند که او را به مردم ،معرفی کنند اما به خا ر تعصـــب،
منف عت لبی و ...این حقی قت را از مردم ،پن ،ان میکرد ند(ســـ ید بن ق طب ،1419 ،ش،1
ص .)541اگر تکالیا اخالقی ،تن،ا در ذهن انســان جای گرفتهباشــد و انســان ،به آن عمك
نکند ،به تعبیر قرآن ،آن شاص ،مانند االهی است که کتابهای ارزشمندی بر دوش دارد
اما از آنها ب،رهای ندارد ،جز خستگی و نفرت(جمعه.)5 :
م،مترین هدف تربیت رفتار اخالقی در قرآن ،دا شتن توانایی انجام تکالیا اخالقی و
ا صالح رابطۀ ان سان با خود ،خداوند ،ان سانهای دیگر و محیط زی ست ا ست زیرا خداوند
میفرماید هدف از نازل کردن کتابهای آسمانی ،عمك به آنها است بنابراین ،کسانی که
ادعا میکنند به کتابهای آســمانی ایمان دارند و به دســتورات آنها ،آگاه هســتند ،اما به
آنها عمك نمیکنند ،اصالً به آن کتابها ،ایمان ندارند(جمعه.)5 :
مثالً در زمی نۀ اصـــالح ارت باط با خود ،قرآن می فر ما ید با گ ناه کردن ،به خود ظلم
نکنید( الا )1 :زیرا که گناه ،آثاری چون :ر سیدن بالها به ان سان در این دنیا( شوری)30 :
دارد یا قرآن ،در زمینۀ اصــالح ارتباط با خداوند میفرماید انســان باید به خداوند ،بهعنوان
یگانه آفریننده و ادارهکنندع هســتی ،ایمان بیاورد(اعراف ،)54 :به دســتورات ســعادتباش
او ،عمك کند(بقره )229 :یا دربارع ب،بود باشــیدن به رابطۀ خود با دیگران ،قرآن میفرماید
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حقوا دیگران را رعایت کنید و به کســی ســتم نکنید(نســاء )30-29 :نیز قرآن ،در زمینۀ
ا صالح ارتباط ان سان با محیط زی ست میفرماید من همه چیز را برای شما آفریدم(بقره)29 :
و از شما میخواهم که زمین را آباد کنید(هود .)61 :قرآن برای ایجاد توانایی انجام تکالیا
اخالقی در متربیان ،روشهایی را به کار گرفتهاست مانند :بیان تدریجی دستورات اخالقی،
تشویا ،تنبیه ،مواجه شدن با نتایج عمك و توبه.
یکی از روش های قرآن در تربیت رفتار اخالقی ،تربیت تدریجی می باشـــد .در این
روش ،برای ایجاد تیییر در عادات اخالقی ،ابتدا آمادگی ذهنی ایجاد میشـــود ســـ ا،
قوانین سادهتر و بعد قوانین ساتتر اراره میگردد(باقری ،1385 ،ش ،1ص .)223مثالً قرآن،
دســـتور حرمت نوشـــیدن شـــراب را در چند مرحله و به مرور زمان ،ابالغ کرد یعنی ابتدا
مسلمانان را از کارهای زشت و گناهان باز داشت(اعراف ،)33 :س ا ایشان را از مستی در
هنگام نماز ن،ی کرد(نســـاء ،)43 :ســـ ا با لحنی مالیم ،حرمت نوشـــیدن شـــراب را بیان
کرد(بقره ،)219 :در پایان ،به خا ر بیتوج،ی برخی مســلمانان نســبت به حرمت شــراب ،با
لحنی بسیار شدید ،از آن ن،ی کرد(مارده ( )91-90 :با بایی ،1417 ،ش ،2ص.)195-194
در روش تشـــویا ،بعد از این که متربی عمك اخالقی را انجام داد ،برای این که عمك
اخالقی او ،ترك ن شود ،او را ت شویا میکنند(باقری ،1385 ،ش ،1ص .)234مثالً خداوند از
مســلمانانی که با پیامبر اســالم (ص) پیمان وفاداری بســتند و به آن وفا کردند ،تشــکر کرده،
میفرماید به خا ر این وفاداری ،شـــما را در جنگ با مشـــرکان ،پیروز گرداندیم و هنارم
فراوانی به شما دادیم(فتح.)29-18 :
اگر عمك ضـــداخالقی از متربی ســـر زد ،برای جلوگیری از تکرار آن ،متربی ،تنبیه
می شود(باقری ،1385 ،ش ،1ص .)234مثالً خداوند میفرماید به بنیاسراریك ،نعمت آسایش
و هذاهای لذیذی که بهراحتی در اختیارشان قرار میگرفت دادیم اما آنها ناس اسی کردند
و ما این نعمتها را از آنان ،گرفتیم(بقره.)61-57 :
بر اسار روش مواجه شدن با نتیجه عمك ،به متربی اجازه داده می شود تا زیان یا سود
عمك خود را ببیند .هنگامی که فرد ببیند پیامد عمك او ،سود یا زیان خودش است ،انگیزهای
درونی برای انجام یا ترك آن عمك پیدا میکند(باقری ،1385 ،ش ،1ص )151مثالً خداوند
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میفرماید هر م صیبتی که به شما میر سد بهخا ر کارهای بد شما ا ست( شورا .)30 :پیامبر
اســـالم (ص) در تفســـیر این آیه میفرماید هر ســـاتی که در زندگی ،گریبانگیر انســـان
میشــود ،نتیجۀ کارهای بد خود او اســت که در این دنیا ،به او بازگشــته اســت (1برســی،
 ،1372ش ،9ص.)47
یکی از روشهای تربیتی ب سیار منثر ،روش توبه ا ست(روحانینژاد ،1389 ،ص.)144
ان سان به خا ر دا شتن هرایز و بع حیوانی ،گاهی مرتکب خطا می شود .در این موقع مربی
نباید متربی خطاکار را براند بلکه باید او را به پوزش خواستن از خداوند و بازگشت بهسوی
او و اصـــالح خود ،دعوت کند(فیروزم،ر ،1393 ،ص .)378از این رو ،خداوند ،گناهکاران
را از ناامیدی ،ن،ی کرده ،به ایشــان ،نوید باشــش میدهد و آنان را به بازگشــت بهســوی
خداوند و جبران گذشته ،دعوت میکند(زمر.)54-53 :
 .3هدفها و روشهای جامع تربیت اخالقی
منظور از اهداف جامع ،هدفهای ن،ایی و ا صلی تربیت اخالقی ا ست که هر سه بعد
اندیشــه ،احســار و رفتار انســان ،برای رســیدن به آنها ،پرورش مییابد .هدفهای جامع و
ن،ایی تربیت اخالقی در قرآن ،بنده و ت سلیم خداوند شدن در تمام ابعاد وجود و ر سیدن به
مقام خلیفهالل،ی است.
هدف اصلی تربیت اخالقی انسان در قرآن ،تربیت انسانی است که اندیشهها ،عوا ا
و رفتارهای او ،تســلیم محخ خداوند متعال و در مســیر رضــایت او باشــد(ضــرابی،1394 ،
ص.)53
از این رو ،قرآن ،میفرماید دین خداوند ،از ابتدای آفرینش انســـان تاکنون ،تن،ا یکی
ا ست و آن« ،ا سالم» ا ست(آل عمران .)20-19 :منظور از «ا سالم» در این آیه ،ت سلیم خدا
بودن است یعنی اندیشه ،احسار و رفتار منمن حقیقی ،کامالً تسلیم خداوند است و هدف
او از زندگی ،همان اســـت که خداوند به او معرفی کرده و تمام تالش او در زندگی این
است که با عمك به دستورات خداوند ،به این هدف برسد(فضك اد ،1419 ،ش ،5ص.)274
« .1ما من خدش عود و ال نكبۀ قدم إال بذنب».
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خداوند در آیۀ  30ســـورع بقره ،جایگاه واالی انســـان در نظام آفرینش و هدف ن،ایی
تربیت او –که ر سیدن به مقام خلیفهالل،ی ا ست -را بیان کرده ا ست(مال صدرا ،1366 ،ش،2
ص .)299اگر انســان در هر ســه بعد وجودی خویش ،پرورش یافته ،تســلیم و بندع خداوند
گردد ،به هدف ن،ایی آفرینش که رســیدن به مقام خلیفهالل،ی و جانشــینی خداوند اســت،
میرســد .کســی که به این مقام برســد ،وظیفه دارد که به امور دیگر آفریدگان ،رســیدگی
کرده ،آن ها را تربیت کند و به ســـوی ک مالشـــان ،هدا یت ن ما ید(جوادی آملی،1381 ،
ص .)120-118قرآن برای رســـیدن به این اهداف ،روشهایی را به کار گرفته که م،مترین
آنها ،ازدواش ،زمینهسازی ،در نظر گرفتن تکالیا تربیتی و محاسبه نفا است.
یکی از روشهای تربیت اخالقی در اســـالم ،ازدواش اســـت .بســـیاری از اندیشـــهها،
گرایشها و رفتارهای ضــد اخالقی انســان ،به خا ر خودخواهی و خودبینی اســت .ازدواش،
تأثیر زیادی در توجه به دیگران و رها شدن از خودخواهی و خودبینی دارد(مط،ری،1382 ،
ص .)165افزون بر این ،تالشهای تربیتی والدین برای تربیت فرزندان خود ،نقش م،می در
تربیت اخالقی خود والدین نیز دارد(هالمی ،1396 ،ص.)8
به همین دلیك ،خداوند ،ازدواش کردن و همســر داشــتن را بهعنوان یکی از نعمتهای
خداوند که ســـبب ایجاد آرامش در همســـران و برقراری «مودت و رحمت» در میان آنها
اســت ،برشــمرده(روم .)21 :در لیت« ،مودت» به معنای دوســت داشــتن قلبی(ابن منظور،
 ،1414ش ،3ص )453و «رحمت» به معنای م،ربانی و دلســوزی اســت(همان ،ش ،12ص.)30
بنابراین ،هر یک از زن و مرد ،به تن،ایی ناقصند و ازدواش کردن ،سبب شکوفا شدن محبت
میان آن ها ،ایثار و از خودگذشـــتگی برای یکدیگر و فرزندان ،رســـیدن آن ها به آرامش
حقیقی و کامك شدن آنها است( با بایی ،1417 ،ش ،16ص.)167
موفق یت در ترب یت اخالقی ،پیش از هر ا قدامی و بیش از هر چیزی ،به وجود زمی نۀ
منــاســــب برای تربیــت اخالقی ،بســـتگی دارد(داودی ،1388 ،ش ،3ص .)113منظور از
زمینهســازی ،اموری اســت که موانع رشــد اخالقی متربی را از بین برده ،او را در رســیدن به
فضایك اخالقی ،یاری میرساند(فیروزم،ر ،1393 ،ص .)250بنابراین ،زمینه سازی دو ج،ت
دارد:
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 .1فراهم آوردن شـــرایط اولیهای که احتمال بروز اندیشـــهها ،گرایشها و رفتارهای
اخالقی را در متربی باال میبرد(باقری ،1385 ،ش ،1ص .)137مانند :انتااب همســر خوب و
ت شکیك خانوادع شای سته(نور ،) 26 :دو ست دا شتن نیکان و دو ستی با ای شان( شوری،)23 :
م،اجرت به ســـرزمین هایی که زمینۀ رشـــد اخالقی در آن فراهم اســـت(بقره )100-97 :و
تشکیك حکومت عادل دینی(مارده.)67 :
 .2جلوگیری از شـــرایط اولیهای که احتمال بروز اندیشـــهها ،گرایشها و رفتارهای
ضــــداخالقی را در متربی ،افزایش مید هد( باقری ،1385 ،ش ،1ص .)138مان ند :ازدواش
نکردن با افراد ناشــایســت(بقره ،)221 :پرهیز از دوســتی و همنشــنی با بدان(فرقان،)29-27 :
رعایت حجاب برای جلوگیری از شیو فساد در جامعه(نور )31-30 :و انجام کارهای نیک
در خفا برای جلوگیری از ریا(بقره.)271 :
در شرایع آسمانی ،برخی از دستورالعمكهایی که به کار بستن آنها برای تربیت انسان
ضــروری اســت ،بهصــورت تکلیا تربیتی واجب ،در نظر گرفته شــده(باقری ،1385 ،ش،1
ص .)127فریضه سازی در تربیت ،تضمینکنندع مداومت بر عمك تربیتی و اثرگذاری آن بر
انســان اســت(همان .)129 :مثالً ،یکی از واجبات شــرعی در قرآن ،نماز اســت(بقره )43 :که
یکی از آثار آن ،پاك شــدن انســان از تکبر و هرور معرفی اســت(1صــدوا ،1385 ،ش،1
ص .)248همچنین اســالم ،واجبات مالی ،مانند :خما و زکات را معین کرده اســت(انفال،
 ) 41که سبب توجه به محرومان ،فریفته نشدن به ثروت خود و ایجاد روحیۀ شکرگزرای در
انســـان شـــده(،مردانی نوکنده ،1382 ،ص )32رشـــد روحی و اخالقی انســـان را به همراه
دارد(جوادی آملی ،1381 ،ص.)191
یکی از روشهای اســاســی در تربیت اخالقی ،محاســبۀ نفا اســت(حشــر .)18 :اهك
بیت( ) بســیار به این روش ســفارش کرده ،فرمودهاند کســی که هر روز خود را محاســبه
نکند ،شـــیعه نیســـت(2کلینی ،1365 ،ش ،2ص .)453پا آنگونه که دو شـــریک بدبین به
یکدیگر ،به حساب هم میرسند ،خود را حسابرسی کنید (3برسی ،1392 ،ص.)468
 .1فاطمه (ع)« :ففرض اهلل ...الصالة تنزيها عن الكبر».
 .2امام کاظم (ع)« :ليس منا من لم يحاسب نفسه فی کل يوم».
 .3پيامبر (ص)« :ال يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبۀ الشريك شريكه».
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محا سبه نفا اینگونه ا ست که ان سان ،تمام اندی شهها ،گرایشها و رفتارهای روزانۀ
خود را بررسی کرده ،ببیند آیا مطابا رضایت خداوند بودهاست یا خیر؟ پا اگر اندیشهها،
گرایشها و رفتارهای آن روزش مورد رضــایت خداوند بود ،خداوند را شــکر میکند اما
اگر خطایی دید ،توبه کرده ،جبران مینماید(نراقی ،بیتا ،ش ،3ص.)79-78
 .4مقايسۀۀۀۀ هدف ها و روش های تربیت اخالقی در رويکرد دلمشۀۀغولی و
آموزههای اخالقی قرآن
مقایسۀ اهداف و روشهای تربیت اخالقی در رویکرد دلمشیولی و قرآن ،مشاب،تها
و تفاوتهایی را میان آنها نشان میدهد:
 .1-4مشابهتها
 .1تو جه و تأک ید بر ترب یت عوا ا و گرایش های اخالقی :رویکرد دل مشـــیولی،
بهجای تکیه بر عوامك عقالنی ،بر حا همدردی ،اح سار م س ولیت و هماواری ن سبت به
دیگران ،تأکید میکند .قرآن نیز به پرورش اح سا سات و گرایشهای اخالقی توجه دا شته،
میخواهد حا فضیلتخواهی انسان را پرورش داده ،عوا ا و گرایشهای او را در مسیر
رضایت خداوند قرار دهد.
 .2تو جه کاربردی به اخالا :هدف رویکرد دل مشـــیولی ،وارد کردن اخالا در
زندگی روزمرع انسان و ب،بود باشیدن به رابطۀ انسان با دیگر موجودات است از این رو از
دلمشــیولی برای خود ،در حوزه درونی ،برای افراد هریبه ،برای جانداران ،گیاهان و زمین،
برای ج،ان مصنو و برای اندیشهها ،سان میگوید .قرآن نیز دانستن دستورات اخالقی را
به تن،ایی کافی نمیداند بلکه در پی ب،بود باشـــیدن به رابطۀ انســـان با خود ،خداوند،
انسانهای دیگر و محیط زیست در عمك است.
 .3برانگیاتن اح سار م س ولیت در متربی ن سبت به دیگران :در رویکرد دلم شیولی،
متربی به گونهای در برابر دیگران احسار همدردی و مس ولیت میکند که نیازهای دیگران
را ن یاز های خود دانســـ ته ،در ج ،ت برآورده کردن آن ها تالش میک ند(ه فاری،1385 ،
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ص .)59قرآن نیز ســفارش میکند که افزون بر رعایت حقوا دیگران ،به دیگران – بهویژه
نیازمندان – توجه کرده ،نیازهای مادی و معنوی آنها را برآوردهکنید(بقره 215 :و .)220
 .4اســـتفاده از روش الگودهی و تأیید :در رویکرد دل مشـــیولی ،والدین ،مربیان و
معلمان ،م،مترین الگوها هستند .قرآن نیز در زمینههای ماتلا ،الگوهایی را معرفی میکند
و حضـــرت محمد(ص) را ب،ترین و کامكترین الگو برای همۀ انســـانها ،در همۀ زمانها و
مکان ها معرفی میکند .همچنین در رویکرد دلمشـــیولی ،مربی با روش تأیید در پی این
اســـت که میان ذات پاك متربی و عمك خطایی که انجام داده ،فرا بگذارد و از این راه،
تلقی مثبتی از متربی در ذهن خودش ایجاد کند که این در رشــد اخالقی او ،اثر مثبت دارد.
در روش توبه در قرآن نیز شـــبیه همین کار انجام میشـــود .مثالً در داســـتان یوســـا( )،
هنگامی که یوســا( ) خود را به برادرانش که بســیار به او ســتم کرده بودند ،معرفی کرد،
خودش به آنها تلقین کرد که علت بدیهایی که به من کردید ،نادانی شما و و سو سههای
شیطان بود اما حاال که خردمند و دانا شده اید ،سرزنشی بر شما نیست شما فقط توبه کنید
و از خداوند باواهید که شما را ببا شد که او ب سیار م،ربان و با شنده ا ست(یو سا-88 :
.)100
 .5بهکارگیری روش عمك و در نظر گرفتن تکالیا تربیتی :در رویکرد دلمشـــیولی،
این فرصــت برای متربی ایجاد میشــود تا اعمال دلمشــیوالنه را در محیطهایی چون :خانه،
مدرســه و بیمارســتان ،تجربه کند .در قرآن نیز تکالیا اخالقی در نظر گرفته شــده و متربی
موظا اســــت آن ها را ان جام د هد مان ند وا جب کردن ک مک های مادی و معنوی به
نیازمندان(نور 22 :نساء.)8 :
 .2-4تفاوتها
 .1عا فهگرا بودن رویکرد دلمشـــیولی در برابر شـــناختگرا بودن تربیت اخالقی
قرآنی :اگرچه رویکرد دلمشـــیولی یک رویکرد هیرعقالنی یا ضـــدعقالنی نیســـت و در
موقع یت های دل مشـــیولی ،فرد هماوار بر مب نای مالك های عقالنی شـــاصـــی ،ع مك
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دلمشیولی را انجام میدهد اما اسار این رویکرد ،عا فهگرایی و برقراری ارتباط اخالقی
میان فرد هماوار و فرد مورد هماواری است(نادینگز ،1992 ،ص.)21
در حالی که در قرآن ،هرچند به تربیت احســاســات اخالقی توجه شــده ،اما تربیت ،بر
مبنای شـناخت و عقك پایهگذاری شـدهاسـت( با بایی ،1417 ،ش  ،19ص 265و فضـك اد،
 ،1419ش  ،6ص .)365از این رو ،ســـورههایی که در ابتدای پیامبری حضـــرت محمد(ص)
نازل میشـــد(ســـور مکی) ،بیشـــتر در پی اصـــالح اندیشـــهها و عقاید مردم بود و محتوای
سورههایی که در سالهای پایانی پیامبری ایشان نازل می شد(سور مدنی) ،بیشتر ،آموزههای
اخالقی ،فق،ی ،اجتماعی و سیاسی است(حجتی ،1386 ،ص.)80-79
 .2تفاوت هدف تربیت عوا ا اخالقی :اگرچه ،هم رویکرد دلمشــیولی و هم قرآن
به تربیت عوا ا اخالقی توجه دارند اما هدف از تربیت احســـاســـات اخالقی در رویکرد
دلمشیولی ،پرورش احسار مس ولیت نسبت به دیگران و همدردی متربی با دیگران است
اما هدف تربیت اح سا سات اخالقی در قرآن ،پرورش حا ف ضیلت خواهی در ان سان و در
م سیر ر ضایت خداوند قرار گرفتن اح سا سات او میبا شد .بهعبارت دیگر ،هدف اخالا در
رویکرد دلمشــیولی تن،ا خود فرد یا موضــو مورد دلمشــیولی اســت و پذیرش او برای
اخالقی بودن رفتار کافی اســـت اما در رویکرد قرآنی ،جلب رضـــایت خداوند نیز مالك
رفتار اخالقی میباشد.
از این رو ،قرآن ،برای تربیت اخالقی انســان ،هدفهای جامعی ،چون تســلیم خداوند
شــدن در تمام ابعاد وجود و رســیدن به مقام خلیفهالل،ی در نظر گرفته که نقطۀ ن،ایی کمال
انسان از دیدگاه قرآن است اما از این هدفها در رویکرد دلمشیولی ،اثری نیست.
 .3به کارگیری روش برانگیاتن و بازداشـــتن و روش های جامعی چون ازدواش،
زمینهســازی ،در نظر گرفتن تکالیا شــرعی و محاســبۀ نفا در قرآن :قرآن ،برای تربیت
اخالقی ان سان ،روشهای جامعی دارد که برای تربیت هر سه بعد اندی شه ،اح سار و رفتار
انسان است در حالیکه این روشها در رویکرد دلمشیولی به کار گرفته نمیشود.
 .4مدون بودن دیدگاه تربیتی رویکرد دلمشیولی و مدون نبودن دیدگاه تربیتی قرآن:
نادینگز ،یک دیدگاه مدون برای اخالا و تربیت اخالقی بر اســـار رویکرد دلمشـــیولی
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عر ضه نمودها ست در حالیکه آموزههای قرآنی ،باید تو سط متا ص صان اخالا و تربیت
اخالقی ،تبدیك به رویکردها و نظریه هایی برای تربیت اخالقی شـــو ند .به عبارت دیگر،
رســـالت دین با تدوین یک نظریۀ اخالقی فرا میکند .بنابراین ،برخی از آموزههای دینی
در حد اشاره به کلیات هستند و موارد جزری نیز به شکك مدونی عرضه نشدهاند .مثالً قرآن
از صــبر ،حلم و رعایت حقوا دیگران بهعنوان صــفات اخالقی ممتاز ،یاد کرده اســت اما
برای اجرایی شدن این دستورات در فرهنگ رانندگی مسلمانان ،متاصصان اخالا و علوم
تربیتی باید راهکارهای کاربردی مناسب را تدوین کنند.
 .5فمینیســـتی بودن رویکرد دلمشـــیولی و ارزشمدار بودن رویکرد قرآنی :رویکرد
دلمشیولی فمینیستی و نسبت به مردان دارای موضعگیری منفی است در حالیکه رویکرد
قرآنی چنین ســوگیری نســبت به هی یک از دو جنا ندارد مثالً قرآن ،همۀ انســانها را از
نظر آفرینش ،مســـاوی دانســـته ،مالك برتری انســـانها بر یکدیگر را ،تقوا(حجرات،)13 :
علم(زمر ،)9 :ایمان و عمك صــالح(بینه )7 :شــمردهاســت نه جنســیت .همچنین دســتورات
قرآن ،هر دو جنا مذکر و مننث(نور 31-30 :احزاب )35 :و همۀ مردم را ماا ب قرار
داده است(اعراف 158 :حج.)49 :
هدفها و روشهای تربیت اخالقی در رويکرد دلمشغولی و قرآن کريم
شباهتها
بهصورت

از نظر

کلی

هدف

تفاوتها

 .1توجه

 .1استفاده از

عا فهگرا

تفاوت هدف

 .1استفاده از

توجه و

کاربردی به

روش الگودهی

بودن رویکرد

تربیت

روش برانگیاتن

تأکید بر

اخالا

و تأیید

دلمشیولی

عوا ا

و بازداشتن و

 .2بهکارگیری

در برابر

اخالقی در

روشهای جامعی

عوا ا و

.2

روش عمك و

شناختگرا

رویکرد

چون ازدواش،

گرایشهای

برانگیاتن

در نظر گرفتن

بودن تربیت

دلمشیولی و

زمینهسازی ،در

اخالقی

احسار

تکالیا تربیتی

اخالقی

قرآن

نظر گرفتن

تربیت

مس ولیت در

از نظر روش

بهصورت

از نظر هدف

از نظر روش

کلی

قرآنی

تکالیا تربیتی و
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متربی نسبت

محاسبۀ نفا در

به دیگران

قرآن
 .2مدون بودن
دیدگاه تربیتی
رویکرد
دلمشیولی و
مدون نبودن
دیدگاه تربیتی
قرآن
 .3فمینیستی بودن
رویکرد
دلمشیولی و
ارزشمدار بودن
رویکرد قرآنی

مقای سۀ اهداف و روشهای تربیت اخالقی در اخالا ارتبا ی نادینگز و قرآن ،اهمیت
و ضرورت تربیت اح سارها و عوا ا اخالقی ان سان را ن شان میدهد و تأکید آموزههای
قرآنی و رویکرد دلم شیولی بر تربیت اح سا سات و گرایشهای اخالقی ،ن شان میدهد که
تربیت اخالقی انسان ،بدون توجه به تربیت احساسات اخالقی او ،محقا ناواهد شد.
به همین دلیك اســت که پیامبر اســالم(ص) که مربی و الگوی تربیتی همۀ انســانها در
همۀ زمانها و مکانها است(اعراف )158 :و خداوند ،ایشان را ب،ترین الگو در هر زمینهای و
برای هر کســـی ،معرفی کرده اســـت(احزاب ،)21 :برای تربیت اعتقادی و اخالقی مردم ،با
م،ربانی ،دلســـوزی ،بردباری و اخالا نیک ،ابتدا دل های مردم را شـــکار کرده ،محبت و
گرایش به خودش را در دل ماا بان میکاشت س ا این محبت ،رشد کرده ،قلب و عقك
ماا ب را تسلیم او و رفتارش را شبیه ایشان میکرد(آل عمران.)159 :
از این رو ،خداوند به پیامبر اسالم(ص) میفرماید به مردم بگو من در برابر انجام وظیفۀ
پیامبری و هدایت کردن شـــما ،مزدی نمیخواهم ،مگر این که از شـــما میخواهم اهك بیتم
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یعنی :علی ،فا مه ،ح سن و ح سین علی،م ال سالم(عرو سی حویزی ،1415 ،ش ،4ص )572را
دوســـت بدارید(شـــوری .)23 :در این آیه ،خداوند ،مزد رســـالت را ،محبت اهك بیت( )،
معرفی کرده است ،نه ا اعت از آنها زیرا که این محبت و گرایش قلبی ،زمینهساز گرایش
فکری و رفتار اختیاری و با رضایت خا ر است و در ن،ایت ،رشد اخالقی ،اعتقادی ،فردی
و اجتماعی مســلمانان را رقم خواهد زد .یعنی اگر عوا ا ماا بان در مســیر درســت قرار
گیرد ،اندیشهها و رفتارهای آنها نیز در آن مسیر حرکت خواهد کرد.
این دیدگاه و رویکرد قرآن ،کامالً هماهنگ با یافتههای دانشمندان روانشناسی ،علوم
تربیتی و اخالا اســت که میگویند عوا ا انســان ،نقش م،می در اندیشــهها ،انگیزهها و
رفتارهایی که از او ســـرمیزند دارد(نجفی و همکاران ،1394 ،ص .)49به همین دلیك ،امام
صــادا( ) تربیت گرایشها و احســارهای اخالقی را ســبب دور شــدن از ج،نم و رفتن به

ب ،شت ،دان ستها ست« :من ملك نفسه ه ه غب إذ غب إذ غب و ه ههغضب غب إ ه ههذ غب
حرم هلل جسده علب لنا » (صدوا ،1404 ،ش ،4ص.)400
ضبّ ،

اما تفاوتی که میان رویکرد دلمشـــیولی و قرآن در تربیت اخالقی وجود دارد این
است که نادینگز عا فه را بهعنوان مالك اساسی در اخالا قرار میدهد و بیشتر توجه او به
رشـــد عا فهورزی و توجه به دیگران در متربی اســـت در حالی که یک رویکرد اخالقی
کارآمد نمیتواند تن،ا متکی به احســاســات باشــد(موحد و همکاران ،1387 ،ص .)57از این
رو ،قرآن مجید ،در تربیت اخالقی ان سان ،به هر سه بعد شناخت ،اح سار و رفتار او ،توجه
کرده ،اهداف و روشهای تربیت اخالقی او ،شامك هر سه بعد انسان میشود.
افزون بر این ،از د ید گاه قرآن ،گاهی عا فهورزی ،برخالف مصـــل حت فردی و
اجتماعی ا ست مثالً محبت کردن به ک سانی که به حقانیت دین خداوند ،یقین دارند ،اما از
روی کینه و حســادت ،با منمنان دشــمنی میکنند ،ســبب آســیب رســاندن به دین خدا و
انســـانیت و ماالا رشـــد و توســـعۀ جامعۀ انســـانی اســـت از این رو ،خداوند از منمنان
میخواهد محبت دشـــمنان خداوند را  -هرچند از خویشـــان باشـــند -از دل بیرون کرده ،با
آنها ،دوستی نکنند(مجادله.)22 :
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بنابراین ،عا فهورزی انسان ،برای این که واقعاً مفید و منثر باشد ،باید بر پایۀ اندیشه و
عقك باشـــد .به همین دلیك ،قرآن ،بســـیار به تع قّك و تفکّر ســـفارش کرده(مثالً :بقره73 :
آلعمران 65 :انعام ،)32 :یکی از اهداف نزول قرآن را ،تعقّك و تفکّر برشمردهاست(یوسا:
 2زخرف .)3 :در روایات اســالمی نیز ،عقك ،پایه ،اســار و چراغ راه خوشــباتی ،1مبدأ و
منشـــأ نیکی ها 2و پیامبر درون 3معرفی گردیده ،خوشاخالقی ،نتیجۀ کمال عقك انســـان،4
دانسته شدهاست.
بنابراین ،از دیدگاه قرآن ،تربیت عوا ا و گرایشهای اخالقی ،یکی از ارکان تربیت
اخالقی است و تربیت اخالقی ،بدون توجه به آن ،ناقص و ناکارآمد است از سوی دیگر با
توجه به این که در کودکی ،عوا ا و احساسات انسان ،زودتر از عقك و اندیشۀ او شکوفا
میشــود(ســلحشــوری و احمدزاده ،1390 ،ص .)121تربیت عوا ا اخالقی کودکان ،در
آرا سته کردن آنان به صفات اخالقی نیک و پیرا سته کردن آنها از صفات اخالقی ز شت،
کارایی و بازدهی بیشـــتر و ب،تری دارد .البته همان گونه که گفتهشـــد ،در الگوی تربیت
اخالقی قرآن  ،باید به هر ســـه بعد اندیشـــه ،احســـار و رفتار انســـان توجه کرد و تربیت
احساسات اخالقی نیز باید بر مبنای تعقّك و تفکّر باشد.
نتیجهگیری
 .1رویکرد دلمشیولی و قرآن ،از نظر توجه و تأکید بر تربیت عوا ا و گرایشهای
اخالقی ،اســـت فاده از روش الگودهی و تأی ید و به کارگیری روش ع مك و در نظر گرفتن
تکالیا تربیتی ،شباهت دارند.

 .1امام صادق(ع) « :دعامۀ اإلنسان العقل و العقل منه الفطنۀ و الفهم و الحفظ و العلم و بالعقل يكمل و هو دليله و مبصره
و مفتاح أمره(»...کلينی ،1363 ،ج ،1ص.)25
 .2امام صادق(ع) « :أن أول األمور و مبدأها و قوتها و عمارتها التی ال ينتفع شئ إال به ،العقل الذی جعله اهلل زينۀ لخلقه
و نورا لهم (»...کلينی ،1363 ،ج ،1ص.)29
 .3امام صادق(ع)« :إن هلل على الناس حجتين :حجۀ ظاهرة و حجۀ باطنۀ ،فأما الظاهرة ،فالرسل و األنبياء و األئمۀ و أما
الباطنۀ ،فالعقول»(مجلسی ،1403 ،ج ،1ص.)137
 .4امام صادق(ع)« :أکمل الناس عقال ،أحسنهم خلقا»(حر عاملی ،1414 ،ج ،12ص.)150
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 .2برخالف نادینگز که عا فه را بهعنوان مالك اســـاســـی در اخالا قرار میدهد و
بیشــتر توجه او به رشــد عا فهورزی و توجه به دیگران در متربیان اســت ،قرآن ،در تربیت
اخالقی ان سان ،به هر سه بعد شناخت ،اح سار و رفتار او ،توجه کرده ،اهداف و روشهای
تربیت اخالقی او ،شامك هر سه بعد انسان می شود .همچنین از نگاه قرآن ،هرچند که تربیت
اخالقی انســـان ،بدون توجه به تربیت عوا ا و گرایش های اخالقی ،ناقص و ناکارآمد
است اما تربیت عوا ا اخالقی انسان باید بر مبنای تعقّك و تفکّر انجام گیرد.
همچنین ،قرآن و رویکرد دلمشیولی از نظر هدف تربیت عوا ا اخالقی ،استفاده از
روش برانگیاتن و بازدا شتن و روشهای جامعی چون ازدواش ،زمینه سازی ،در نظر گرفتن
تکالیا تربیتی و محاســبۀ نفا در قرآن ،مدون بودن دیدگاه تربیتی رویکرد دلمشــیولی و
مدون نبودن دیدگاه تربیتی قرآن و فمینی ستی بودن رویکرد دلم شیولی در برابر ارزشمدار
بودن رویکرد قرآنی ،تفاوت دارند.
 .3با توجه به اینکه ،احســاســات کودکان ،بیشــتر از اندیشــۀ آنها رشــد یافته اســت،
والدین و مربیان ،باید بیش از این که برای تربیت اندیشـــه و رفتارهای اخالقی کودکان،
برنامهریزی و تالش میکنند ،باید گرایشها و تمایالت آنان را به ســمت فضــایك اخالقی،
جلب کرده ،تنفر از رذایك اخالقی را در وجود آنها ،ن،ادینه کنند.
 .4برای تربیت گرایشهای اخالقی افراد ،باید:
الف) الگوهای ایرانی -اسالمی اخالقی به آنان معرفی شود
ب) سانان و ماصو صاً رفتار ک سانی که با متربیان در ارتبا ند ،باید به گونهای باشد
که گرایشهای قلبی متربیان را به سمت ویژگیها و رفتارهای نیک اخالقی و کسانی که به
این ویژگی ها آراســـ تها ند ،بیشـــتر کرده ،در ق لب و ناخودآ گاه آن ها ،تنفر و بیزاری از
خصوصیات و رفتارهای بد را ایجاد کند
ج) والدین ،مربیان و ر سانهها ،باید با تقویت روحیۀ ایمان و گرایشهای پاك و عالی
افراد بهخوبی های اخالقی و حیای آن ها از بدی ها و با ایجاد تعادل در ترر و امید آنان
نســبت به خداوند ،والدین و مربیان و با اســتفادع آگاهانه و به موقع از روشهای برانگیزاننده
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و بازدارنده ،احســارها و گرایشهای آنان را به ســمت نیکخویی و نیکرفتاری ،هدایت
کنند
د) تولید شعر ،داستان ،تصویر ،فیلم ،سریال و نمایشهایی که روحیۀ ایمان ،خروش از
خودخواهی و توجه به دیگران را در افراد ( بهعنوان عوامك محرك آن ها به ســـمت اخالا
نیک) رشـــد میدهد و حا حیا و ترر از خداوند را در آنان ( بهعنوان عوامك بازدارندع
آنها از اخالا بد) تقویت میکند ،تأثیر فراوانی در تربیت اخالقی خواهد داشت
هۀ) والدین و مربیان باید تالش کنند متربیان را از محیطها ،داستانها ،فیلمها و آثاری
که روحیۀ بیایمانی ،خودخواهی ،ناامیدی ،بیحیایی و ولنگاری را در آنها ایجاد میکند،
دور نگه دارند.
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