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چکیده
امروزه موضوع تربیت اخالقی در بحثهای فردی و اجتماعی از جایگاه ویههای برخوردار است چراکه از یکساو ،نجاات جواما از
بحرانهایی مانن ازهمگسیختگی خانوادگی ،خودکشی و اختالالت روانی درگرو اخالق اسات و از ساوی دیگار ،بارای رسای ن باه
جامعهای اخالقی ،نیازمن تربیت انسانهایی اخالقی بهعنوان واح های بنیادین جامعهایم .عالوه بر این ،در بحثهای فردی نی
مسیر تکاملی انسان با ه

قرب الهی ،ج با تربیت اخالقی میسر نمیشود .ازآنجاکه رویکردهای موجود دارای نگااه تاکبعا ی

بوده و تناسبی با بافتار فرهنگ اسالمی ایران ن اشتهان پهوهش حاضر با استفاده از روش تحلی مضمون به دنبال تبیین عواما و
روشهای تربیت اخالقی از دی گاه شهی مطهری بهمنظور کاربرد در عرصه مشااوره اسات .یافتاههاای پاهوهش نشاان داد ها
تربیت اخالقی ،پرورش انسانی است که استع ادهای درونی او (عقلی ،دینی ،اخالقی و زیبایی) به تعادل رش کرده باش  .انساان
متعادل در حوزه بینش ،عق بر جهلش ،در گرایش ،پاکدامنی بر شهواتش و در رفتار ،شاجاعت بار ترساش غلباه مایکنا  .بارای
دستیابی به این ه

 ،عوام فردی (بینش ،گرایش و رفتار اخالقی) ،زمینهای (ازدواج ،کاار و جهااد) و محیطای (اصاالی محایط

عاطفی خانواده و الگودهی و الگوپ یری) تأثیرگ ارن و از روشهای پرورش استع ادهای عقالنای ،خودشناسای و کرامات نفا
عادتسازی میتوان بهره جست.
واژگان کلیدى :تربیت اخالقی ،شهی مطهری ،مشاوره ،تحلی مضمون
ه خانواده ،دانشگاه عالمه طباطبایی= zbabei@ymail.com

* دانشجوی کا شناسی ا شد مشاو
** دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربی
*** استاد گروه معا اسالمی ،دانشگاه امام صادق۷
**** استاد گروه مشاو ه ،دانشگاه عالمه طباطبایی=
تا یخ د یاف ۱۴۰۰/۰۷/1۲ :؛ تا یخ پذیرش1۴۰۱/02/۲۵ :

 ،دانشگاه عالمه طباطبایی=

و

مقدمه

تربی دا ای ساح های متعدد جنسیی ،عقالنیی ،عیاطفی ،اخالقیی و اجتمیاعی اسی  .تربیی
اخالقی یکی از مهمترین این ساح ها و زیربنای سایر آنها اس  .ایین جایگیاه وییژه ازآنجهی
اس که تربی اخالقی د برگیرنده همه ابعاد شخصی انسان و تمیام مراحیل شید از کیودکی تیا
سالمندی اس و د هیچ دو های از زندگی انسان متوقف نمیشود یعنی نمیتوان گف این فرد بیه
مرحلییهای از شیید سیییده اس ی کییه دیگییر بییه تربی ی اخالقییی نیییاز نییدا د (هاشییملو.)1400 ،
بهعبا تدیگر ،میتوان گف تربی اخالقی ،بهنوعی د انسان اعتدال ایجاد میکنید و ایین تعیادل
موجب میشود که ابعاد دیگر تربی انسان هم بهتناسب شد و پرو ش یابند (کارمی.)1۳9۳ ،
از سوی دیگر ،از مسائل مهم جهان امروز ،افزایش وزافیزون خودکشییهیا ،ازدییاد اخیتالالت
وانی ،خشون ها و ازهمگسییختگی خیانوادگی و غییر آن اسی کیه مییتیوان از آنهیا بیهعنیوان
بحرانهای معنوی و اخالقی د عصر حاضر یادکرد چراکه عل این بحرانها ،نفی دین و معنویی
اس (گروه معا

اسالمی دانشگاه امام صادق ،1۳89 ،۷ص )79و یشیه د یاییل اخالقیی و

عدم آ استگی به فضایل اخالقی دا د (بسیتان ،1۳98 ،ص)167؛ بنیابراین بشیر ،نییاز بیه اخالقیی
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همهجانبه و دا ای مبنا دا د (مطهری ،1۳98 ،ص .)242د میان ویکردهای وانشیناختی تربیی
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اخالقی ،سه ویکرد غالب؛ شناختی ،یادگیری اجتمیاعی و وان تحلیلگیری وجیود دا د .و یکیرد
شناختی بر شد و پرو ش شناخ اخالقی و بیاال بیردن آگیاهی اخالقیی و ا زشهیای آن تأکیید
میکند .این ویکرد با پژوهشهای پیاژه 1اوج گرفته و کلبرگ 2آن ا برای تبیین علمی مراحیل شید
اخالقی انسان وا د عرصه وانشناسی کرده اس  .ویکرد ییادگیری اجتمیاعی نییز بیه نقیش مهیم
الگوها و تقلید از آنها د یادگیری انسان و شد شناختی و اخالقی او اشا ه مییکننید .د ویکیرد
وان تحلیلگری نیز که فروید 3آن ا مطر کرده بر نقش انگیزهها و گیرایشهیای ناآگاهانیه و تیأثیر
آنها بر فتا تأکید شده اس (داوودی .)1۳85 ،بنابراین میتوان د یاف که هیر ویکیردی بیرای
تربی اخالقی وشها ،عوامل و مراحل مختلفی ا بیان میکند کیه ناشیی از اخیتال د تعرییف
اخالق به علی جهیانبینیی متفیاوت (مطهیری ،1۳98 ،ص )16و دسی گذاشیتن وی یکیی از
خصل های بشر برای تربی اخالقی اس (همان ،ص.)118
2. Kohlberg, L

1. Piaget, J
3. Freud, S

آموزههای اسالمی نشان میدهد که دین اسالم بهعنیوان مکتبیی جیامع بیه پیرو ش همیه ابعیاد
جسمانی و وحانی و فردی و اجتماعی انسان و سه ساح بینشی ،گرایشی و فتا ی توجهی وییژه
داشته اس  .از سویی ،با توجه به اینکه اسالم با نگرشی توحیدی ،برای تربیی اخالقیی عوامیل و
وشهای متفاوتی نسب به ویکردهای غربی که د باال به آنها اشا ه شد ،ا ائه میکند ،ضرو ت
دا د با تدوین عوامل و وشها ی تربی اخالقی فرزندان متناسیب بیا فرهنیگ ایرانیی اسیالمی د
جه ساختن جامعهای اخالقی گام برداش  .د میان اندیشمندان جهان اسالم دانشمندان فراوانی
به مسئله تربی اخالقی پرداختهاند که برای نمونه میتوان بیه دییدگاههیای مصیبا ییزدی ،عالمیه
طباطبایی ،شهید مطهری و شهید بهشتی اشا ه کرد .تعریف تربی اخالقی از دیدگاه مصبا یزدی،
برنامه یزی برای شد اخالق د متربی د جه مطلوب اسالم اس  .وشهیای تربیی اخالقیی
ازنظر عالمه طباطبایی موا دی از قبیل اجرای عبودی  ،احییای فطیرت و فیع و پیشیگیری اسی .
ا کان تربی اخالقی ازنظر شهید بهشتی ،انگییزش ،آمیوزش ،التیزام ،توانیایی د جهی عمیل بیه
اخییالق و جهی گیییری اسی (هاشییملو .)1400 ،د اییین میییان ،شییهید مطهییری صییاحبنظییری
ژ اندیش د حوزههای متعددی مانند فلسفه ،وانشناسی و جامعهشناسی اس و به همین دلیل
وی همچنین د پرتو تعالیم انسانساز اسالم د آثا خود به موضوع انسان و تربی اخالقی پرداخته
اس  .نظریه اصلی انسانشناختی شهید مطهری «نظریه فطرت» اس که آن ا ّام المسائل معیا
اسالمی معرفی میکند چراکه پذیرش و عدم پذیرش فطرت تأثیر زیادی د تمام مسیائل میرتبط بیا
انسان دا د (گروه معا

اسالمی دانشگاه امام صادق ،1۳89 ،۷ص )21د تمایز تربی و اخالق

د آثا شهید مطهری ،تربی به معنای «پرو ش اسیتعدادهای د ونیی و بیه فعلیی د آو دن آنهیا
دانسته شده اس » بنابراین تربی انسان باید متناسیب بیا فطرییات (و یژگییهیای خیاص انسیان)
صو ت گیرد (مطهری1۳98 ،ب ،ص )4۳و اخالق به معنای «بازیافتن خود اصییل و واقعیی یعنیی
همان من ملکوتی انسان ،دانسته شده اس » (مطهری ،1۳98 ،ص 1۳7و )167؛ بنابراین مییتیوان
د یاف که د آثا شهید مطهری ترکیب منحصربهفرد این دو جز به معنای شناخ و پیرو ش دادن
استعدادهای فطری انسان و فراهم کیردن زمینیههیای شید و بیه فعلیی د آو دن آنهیا اسی کیه
موجبات حکوم خود عالی و اصیل (فطرت) ا بر خود دانی (غرایز) ،فراهم میسازد.
ررفی آثا شهید مطهری برای تحقیق پیرامون تربی اخالقی سبب شده اس تا د شتههیای
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تفکرات او د میان مسائل از گستردگی و یژهای برخو دا اس (حملهدا ی و موسویزاده.)1۳99 ،
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مختلف به این مهم پرداخته شود .آنچنانکیه میدو  ،بهشیتی و فرمهینییفراهیانی ( )1۳99تیالش
کردهاند تا مبانی تربی اخالقی ا ازنظریه انسانشناسی شهید مطهیری اسیتخراج کننید .همچنیین
جنابادی و جنابادی ( ،) 1۳99وجوه تمایز اخالق و تربی و معیا اخالقی زیسیتن از منظیر شیهید
مطهری ا بر سی کردهاند .با توجه به جستجوهای انجامشده د پایگاههیای نماییهسیازی مقیاالت
اینگونه به نظر می سد که پیرامون آثا شهید مطهری د زمینه مضامین میرتبط بیا تربیی اخالقیی
فرزندان د حوزه مشاو ه و وانشناسی پژوهشی انجام نشیده اسی  .لیذا ایین پیژوهش بیا هید
مطالعه عمیقتر مضامین مرتبط با تربی اخالقی د آثا شهید مطهری و یکپا چهسیازی مضیامین
د جهی معرفییی عوامییل و وشهییای مییؤثر د تربیی اخالقییی بیرای پژوهشییگران ،مشییاو ین،
وانشناسان و خانوادههای عالقهمند به تربی اخالقی فرزندان با ویکرد اسالمی به انجام سییده
اس  .سؤاالت پژوهش عبا تاند از .1 :عوامل مؤثر د تربی اخالقی فرزندان بهمنظو کا برد د
عرصه مشاو ه چیس ؟  .2وشهای مؤثر د تربی اخالقی فرزندان بیهمنظیو کیا برد د عرصیه
مشاو ه کداماند؟
روش
3۰
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پژوهش پیش و ،تحقیقی کیفی و وش گردآو ی اطالعات ،کتابخانیهای  -اسینادی بیود .جامعیه

پژوهش ،کلیه آثا شهید مطهری بود .از وش تحلیل مضیمون ،1جهی تجزییهوتحلییل عوامیل و
وشها ی تربی اخالقی از دیدگاه شهید مطهری اسیتفاده شید چراکیه ایین وش فراینیدی ،بیرای

تحلیل دادههای متنی پراکنده و متنوع اس و آنها ا به دادههیای غنیی و تفصییلی تبیدیل مییکنید
(براون 2و کال ک .)2006 ،3از سوی دیگر ،تحلیل مضمون ابزا تحقیقاتی منعطف و مفیدی اسی
که به عل عدم وابستگی به چها چوبهای نظری قبلی ،از آن میتوان د امیو مختلفیی اسیتفاده
کرد (عابدی جعفری ،تسلیمی ،فقیهی و شیخزاده .)1۳90 ،با توجه به اینکه مضمون ،الگویی اس
که د دادهها یاف میشود و حداقل بیه توصییف و سیازماندهی مشیاهدات و حیداکثر بیه تفسییر
جنبههایی از پدیده میپردازد (بویاتزیا )1998 ،4بیرای شیناخ مضیامین و الگیوی دادههیا ایین
پژوهش ،از وش استقرایی تحلیل مضمون که تنها مبتنی بر دادهها انجام مییشیود ،اسیتفاده شیده
2. Braun, V

1. Thematic Analysis

4. Boyatzis, R. E

3. Clarke, V

اس (پاتون .)1990 ،1مراحل تحلیل دادهها بر اساس فراینید سیهمرحلیهای تحلییل مضیمون کیه
کینگ 2و ها وکز 3د سیال  2010بیه آن اشیا ه کیردهانید ،شیامل کدگیذا ی توصییفی ،تفسییری و
یکپا چهسازی ،از طریق مضامین فراگیر اس  .د گام آشنایی با متن ،پا از مکتوب کیردن دادههیا
و مطالعه اولیه و مجدد دادهها به نوشتن ایدههای اولیه اقدام شد .سپا برای ایجاد کیدهای اولییه و
کدگذا ی تفسیری ،متن به بخشهای کوچ تر تفکی و کدگذا ی و یژگیهای جالب میتن انجیام
شد .د جه جستجو و شناخ مضامین ،به استخراج مضامین از کیدها و بیه پیاالیش و بیازبینی
مضامین پرداخته شد که خروجی این مرحله مضامین پایه بود .سیپا د مرحلیه یکپا چیهسیازی،
پا از مرتب کردن مضامین بر اساس جایگاه آنها د شبکه مضمونی ،د سطحی کالنتر مضامین
پایه مشابه که قابلی تشکیل مضامین فراگیرتری ا داشتند گردآو ی شد و مضامین سازماندهنده ا
تشکیل داد و با تکرا این فرایند به مضامین فراگییر دسی ییافتیم .د نهایی  ،پیا از تهییه جیدول
قالبهای مضامین ،شبکه مضامین بهصو ت نقشه شبکه تا نما سم و مضامین برجسته هریی از
سه سطح همراه با وابط میان آنها نشان داده شد کیه از ایین طرییق ،نتیایج حاصیل از میتن بیرای
خواننییدگان تحقیییق ،وشیین و فهمیییدنی شیید .مضییامین فراگیییر ،عوامییل و وشهییایی از بر سییی
معیا اعتمادپذیری 4که لینکلن 5و گوبا )1985( 6پیرامون قابلی اعتماد و اتکا به نتایج پژوهشهای
پژوهشهای کیفی مطر کردند ،به تحقق چها معیا (باو پذیری7؛ انتقیالپیذیری8؛ وابسیتگی9؛
تأیید پذیر بودن )10توجه شده اس  .برای تحقق باو پذیری ،تالش شد نزدیی تیرین کتیابهیا بیه
بحث تربی اخالقی انتخاب شود .عالوه بر اینکه وایی محتوا 11به تأیید پژوهشگران بینش مطهیر
سید و به جمالت و نوشتهها ی شهید مطهری ا جاع دقیق داده و د داخل میتن نییز گیزا ش شید.
بهمنظو انتقالپذیری ،تیالش شید تیا وش انجیام پیژوهش بیه وشینی توضییح داده شیود و بیرای
2. King , N

1. Patton, M. Q

4. Trustworthines

3. Horrocks, C

6. Guba, E. G

5. Lincoln, Y. S

8. Transferability

7. Credibility

10. Conformability

9. Dependability
11. Content Validity
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کتابهای شهید مطهریاند که برای تربی اخالقی فرزندان استنباط شدهاند .بهمنظو دس یابی به

3۱

اسناددهی معتبر ،تمامی جمالت بدون دخل و تصر بیان شیود .د جهی تحقیق وابسیتگی نییز
تالش شد تا مراحل انجام تحقیق برای تمامی کتابها به صو تی واحد و همراه با قواعید مشیخص
انجام شود .د نهای د استای تأیید پذیری نیز تالش شد تا نگرشهای شخصی نگا نده از یافتهها
و فرآیند انجام ،دو نگه داشته شده و تفسیرهای ا ائهشده به جمالت عینی کتابهای اصلی بازگردد.
یافتهها

با بر سی و مطالعه آثا شهید مطهری ،مضامین بهدس آمیده شیامل عوامیل میؤثر و وشهیای تربیی
اخالقی فرزنیدان بیود .عوامیل میؤثر عبیا ت بیود از عوامیل فیردی ،زمینیهای و محیطیی کیه مضیامین
سازماندهنده د عوامل فردی به سیه دسیته عوامیل اثرگیذا د حیوزه بیینش ،گیرایش و فتیا اخالقیی
طبقهبندیشده اس  .همچنین مضامین سازماندهنیده د عوامیل زمینیهای د سیه دسیته ازدواج ،کیا و
جهاد و د عوامل محیطی د دودسته اصیال محییط عیاطفی خیانواده و الگیوگیری و الگوپیذیری قیرا
گرفتهانید .مضیامین سیازماندهنیده د وشهیای اثرگیذا بیر تربیی فرزنیدان د سیه دسیته پیرو ش
استعدادهای عقلی ،خودشناسی و کرام نفا و عادتسازی یاف شده اس  .شیایان توجیه اسی کیه
ضوابط مرتبط با نوشتا پژوهشی حاضر ،امکان توضیح کامل تمامی مضامین استخراجشیده ا نیداد و از
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سویی فهرس دادهها بهتنهایی تصویر واضحی از نحیوه سییدن از متیون خیام بیه عوامیل و وشهیای
تربی اخالقی فرزندان ا د مکتوبات شهید مطهری نمیدهد بنابراین از توضیح کامل تمیامی مضیامین
پایه و مضامین سازماندهنده مرتبط با هری از مضامین فراگیر با طبقهبندی جدا ،اجتناب کرده و تنهیا بیه
یکر چند نمونه د قالب مضامین عوامل مؤثر د تربی اخالقی د جدول  ،1وشهای تربیی اخالقیی
فرزندان د جدول  ،2عوامل و وشهای مؤثر تربیی اخالقیی فرزنیدان د نمیودا  ،1مضیامین فراگییر
استخراجشده از متون د شکل  1و شبکه مضامین د شکل  ،2اکتفا میشود.
جدول  :۱مضامین عوامل مؤثر د تربی اخالقی فرزندان
دادههای اولیه
شرط اساسی تسلط بیر سرنوشی خیود و جامعیه تفکیر
اس (مطهیری ،۱۳۹۷ ،ص .)۲۵۶تفکیر مفیید شیامل
تفکییر د تصییمیمات و برنامییههییای انسییان و تفکییر د
سرنوش اقیوام و ملیل گذشیته و اندیشییدن د طبیعی
معرفی شده اس (گروه معیا اسیالمی دانشیگاه امیام
صادق ،۱۳۸۹ ،۷ص.)۱۳۱

مضامین پایه
تفکر مفید

مضامین سازماندهنده

مضامین فراگیر

بینش اخالقی

عوامل فردی

دادههای اولیه

مضامین پایه

انسان هر کا ی که میخواهد د با ه آن تصمیم بگیرد ،فکیر کنید
و بعد تصمیم بگیرد ،به عکاالعمل و لوازم آن فکر کند کیه ایین
کیا چییه اثیری بییه دنبیال دا د و عاقبی آن چیسی (مطهییری،
 ،۱۳۹۷ص .)۲۵۷انسان دو اندیشی و عاقب اندیشی میکنید و
مصلح ها و مفسدهها ا میسنجد و ا اده میکنید آنچیه عقیل
فرمان داده ا انجام میدهد (مطهری ،۱۳۹۸ ،ص.)۵۵
اخالق چگونگی و انسان اس  .اخالق امری ثاب  ،مطلیق،
همگانی و همیشگی اس و فتیا پییاده کیردن آن وحییات د
شرایط مختلف اس  .زمانی که مسئله جدیدی که انسیان هییچ
ً
سابقه یهنی ندا د به او عرضه شد فیو ا بتوانید اصیول ا بیهطیو
صحیح تطبیق کند و استنتاج نمایید (مطهیری ،۱۳۹۷ ،ص۱۰۵
و )۱۰۹؛ بنابراین اینکه انسان د فرع بیه اصیل بکنید و اصیولی ا
تغییر و قواعید تیازه ابیداع کنید ،ایین خیود نیوعی ابتکیا اسی
(مطهری ،۱۳۹۷ ،ص ۲۰و .)۲۱
باید به متعلم و علمیی یعنیی و حقیقی جیو یی عیا ی از
تعصب و جمود و غرو و تکبر داد (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۴۱

تدبر و
عاقب اندیشی

ابتکا و خالقی

حقیقیی جییو یی

اسیالمی دانشیگاه امیام صیادق،۷

اجتماعی

گرایش به زیبیایی
معقول و معنوی
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خیرخواهی همان چیزی اس که آن ا اخالق یا خییر اخالقیی

خیرخواهی

 ،۱۳۸۹ص .)۲۸انسان اخالقی ،انسانی اس که از داییره خیود
پا بیرون گذاشته و به غیر خیود سییده اسی  .د اسیالم توسیعه
شخصی بهگونهای اس که شخصیی انسیان بیا شخصیی
همه عالم یکی شود و این شخصی قیق ،لطیف و جهانی شود
(مطهری ،۱۳۹۸ ،ص ۴۹و .)۲۳۷
د انسان گرایش بیه زیبادوسیتی و زیبیاییآفرینیی د زمینیههیای
مختلفی وجود دا د .انسان مییخواهید هالیهای از زیبیایی تمیام
زندگیاش ا د بربگیرد .حا زیبایی و جمال د انسان منحصر
و محدود به جمال حسی و زیبایی جسیمانی نیسی (مطهیری،
 ،۱۳۹۷ص .)۸۳عالوه بر این با د نظر گیرفتن ایین گیرایش د
انسان باید گف دل هیم گیاهی خسیته مییشیود و احتییاج بیه
استراح دا د د این صیو ت دیگیر فکرهیای سینگین ا بیه او
تحمیل نکنید و یوقیات و ادبیات و هنر ا به او عرضیه بدا یید تیا
سرحال شود (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۴۴

گرایشهای اخالقی

عا ی از تعصیب
و غرو

مینیامیم (گیروه معیا

مضامین سازماندهنده

مضامین فراگیر

دادههای اولیه

مضامین پایه

بییز گتییرین و باشییکوهتییرین حال ی انسییانی آن حال ی

عشییق و پرسییتش

پرستشییی اسی کییه فییرد بییه خییود م ییگییرد (مطهییری،

آگاهانه

مضامین سازماندهنده

مضامین فراگیر

۱۳۹۸ج ،ص .)۱۰۴زمانی که میگو ییم اخالق از مقوله
پرستش اس منظو پرستش ناآگاهانه اس یعنیی قلیب
انسان بیهحسیب فطیرت ،خیدای خیود ا مییشناسید و
برحسب همان فطرت مطیابق ضیای او عمیل مییکنید
(گروه معا

اسالمی دانشگاه امیام صیادق،۱۳۸۹ ،۷

ص ۶۸و )۶۹
انسییان د اییین جهییان خییودش باییید خییودش ا بسییازد و

عاملییییی بییییا

مکلف به این امر اسی (مطهیری۱۳۹۸ ،ج ،ص.)۲۰۲

جدی و تصمیم

فتا اخالقی

انسان بیهحیق نتوانید سیید مگیر بیا جیدی و تصیمیم
(مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۲۱
تقوا و تزکیه نفا از عواملی اس که بیه ا اده اخالقیی انسیان

تقوا و تزکیه نفا

قیید ت و توانییایی بییهکا بسییتن میییدهیید (مطهییری،۱۳۹۷ ،

بیییا مشیییا طه و

ص .)۱۲۵تقوا خیود نگهیدا ی و همیان ضیبط نفیا اسی

مراقبه

(مطهری ۳۹۸ ،الف ،ص .)۱۷انسیان همیشیه بایید حیالش

3۴
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اگر همیشه ملی هیا د آسیایش و فیاه باشیند سسی و

ناکامی

بیا اده و ترسو میشوند و پا از گذشی چنید نسیل بیا
کوچ ترین خطر بیهکلیی از هیم مییپاشیند (مطهیری،
۱۳۹۸ب ،ص.)۴۲
تا ورایف ا نیاموزیم نمیتیوانیم عمیل کنییم (مطهیری،

آگیییییییییاهی از

 ،۱۳۹۷ص .)۲۷ازنظر شخصی اخالقی هیچ فرقی بین

ورییایف و سییهم

زن و مرد نیس (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص )۱۲۴و د برخیی

گذا ی د زندگی

امییو دیگییر ازنظییر کیفییی بییا یکییدیگر اخییتال دا نیید
(مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۱۶
ازدواج باوجوداینکییه پایییه طبیعییی و شییهوانی دا د جنبییه

خییروج از خییود

اخالقی نیز دا د و د واقع دو نفیر بیه شخصیی یکیدیگر

فردی و عالقه بیه

عالقهمند میشوند (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۶۶

سرنوش دیگران

ازدواج اولین مرحله خروج از خود فردی انسیان اسی و
نییوعی عالقییهمنیید شییدن بییه سرنوش ی دیگ یران اس ی
(مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۶۸

ازدواج

عوامل زمینهای

دادههای اولیه
انسان موجودی چند کانونی اس و کا برای همه بعیدها

مضامین پایه
حافظ سالمتی

مضامین سازماندهنده

مضامین فراگیر

کا

ضرو ی اسی (مطهیری ،۱۳۹۷ ،ص .)۲۷۸کیا بیرای
حفظ سالمتی انسان ضیرو ی اسی (مطهیری،۱۳۹۷ ،
ص.)۲۷۷
انسان د عمل فکرش با قوانین عیالم منطبیق مییشیود و

و سییازنده فکییر و

جلییوی قسییاوت قلییب ا میییگیییرد (مطهییری،۱۳۹۷ ،

میییانع قسیییاوت

ص)۲۸۳

قلب

جهاد به دو صو ت اس ی شکل آن شیدایدی کیه فیرد

جهییاد د قالییب

خود انتخاب میکند ،مانند مبا زه کیردن بیا انسیان ضید

انتخییاب فییرد یییا

انسان به خاطر انسانی که خود نوعی عالقه به انسیانی

واکییینش او بیییه

و عالقه به بشری اس (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص )۱۷۱و یا

حوادث سخ

جهاد

واکنش به شدایدی که بدون اختیا و انتخیاب انسیان بیر
سرش میآید (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۲۶۶
محیط خانوادگی بر اسیاس صیفا ،صیمیمی و صیداق

صییییییمیمی و

یکدیگر زندگی کنند .د چنین شرایطی فرزندان نیز چنین

اعتماد

ایمانی نسب به ماد و پد شان خواهند داش (مطهری،

عاطفه عاقالنیه و

خانواده

محیطی
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ا ادی والدین

محب عمیق و عاقالنه و منطقی نمییتوانید محیدود بیه
خواس فرزند و زمان حال باشد بلکه باید آینده ا هم د
نظر گرف (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۲۳۶
همه پیغمبران وسیله ساندن انسان به خدایند و صیحب
هر کاملی بز گترین عامل اصال و تربی انسان اسی

محبییی اولییییا

الگودهی

تغییردهنده انسان

و الگوپذیری

و تأثیر محب اولیا بهمراتب بیشتر از کا های فکری اس
(مطهری۱۳۹۸ ،ج ،ص.)۲۵
انسان تح تأثیر انسانهای دیگر قرا میگیرد (مطهری،

انتخاب دوسیتان

۱۳۹۸ب ،ص )۵۸و د معاشیرتهییای صیمیمانه بییدون

ییییادآو خیییدا و

اینکه بفهمد اثر پیدا میکند (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۲۶۱

فزاینیییده علیییم و

انسییان باییید د فیییق انتخییاب داشییته باشیید (مطهییری،

ترغیبکننیده بیر

 ،۱۳۹۷ص.)۲۵۷

عمل خیر

انسان آنقد وق و فرص ندا د که تمام کتابهای دنییا

انتخاب

ا مطالعییه کنیید و باییید انتخییاب کنیید (مطهییری،۱۳۹۷ ،

کتابهای اثرگذا

ص.)۲۵۶
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اس  .زن و شیوهر بایید د نهایی صیداق و ایمیان بیه

صداق

۱۳۹۸ب ،ص.)۸۶

سیازنده

اصال محیط عاطفی

عوامل

جدول  :۲مضامین وشهای تربی اخالقی فرزندان
دادههای اولیه

مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

مضامین فراگیر

د تعلیموتربی باید مجال فکر کردن داده شود و به فکیر

تشویق بیه تفکیر

پییرو ش اسییتعدادهای

وشها

کردن ترغیب شود (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص .)۱۹انواع تفکر

د طبیعیییییی و

عقلی

شامل ،تفکر د عالم خلق که برای معرف و شناسیایی

تییییا یخ ملییییل

خدا و د واقع کشف عیالم بیرای شیناختن خیدا اسی و

گذشته و اقیوام و

تفکییر د تییا یخ و سرنوش ی و سرگذشی اقییوام و ملییل

ضمیر انسان

گذشته که مایههیای آموزشیی بسییا ی د آنهیا اسی و
تفکر انسان د بیا ه خیود؛ اینکیه د بیا ه کا هیای خیود و
چگونه تصمیم گرفتن و کا کردن خیود بیه فکیر بپیردازد
(مطهری ،۱۳۹۷ ،ص ۲۵۴و ص .)۲۵۵
برای پرو ش حقیق جو یی بایید کیا ی کیرد کیه طالیب
حقیق بوده نه اینکه بگویند از حاال نباید فضول باشید و

امکییان پرسیییش
سؤاالت

حق ندا د فکر و سؤال کند و جلویش ا بگیرند تیا هرچیه
ا به او یاد میدهند فقط یاد بگیرند (مطهیری۱۳۹۸ ،ب،
ص.)۴۶
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حضییرت سییه بییا تک یرا کییرد :آیییا اگییر بگییویم بییه کییا

سیینجش آمییادگی

میبندی؟ و این برای این بود کیه حضیرت مییخواسی
ً
کامال او ا برای آن حرفی که میخواهد بگوید آماده کنید

قبل از پاسخگو یی

(مطهری ،۱۳۹۷ ،ص ۳۴و ص .)۳۵
عقل مستقل یعنی دا ای قد ت نقد و انتقاد باشد و بتوانید

نقیید و تجز یییه و

مسائل ا تجز یهوتحلیل کند (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص)۱۸۵

تحلیل

و نقد کردن یعنی خوبیها آن ا از بدیها آن جیدا کیردن

اسییتدالل بییرای

(مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۳۴

قبول صحب ها

انسان واقعی آن اس که قبول و دش بر معیا دلیل باشید و هیر
جا دلیل نبود نمیدانم بگوید (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۹۰
اگر بخواهید انسان ا به اخالق حسنه سوق دهند او ا بیه

د وننگری

د د جه اول د خودمان و فرزنیدانمان حیا پرسیتش و

عبادت بر مبنیای

عبادت به همان معنای واقعیی پیرو ش دهییم (مطهیری،

محبییی و زی و

 ،۱۳۹۷ص .)۲۳۰و عبییادت ابطییه انسییان و خییدا و

انقطییاع بییه یات

محب و زی به خیدا و انقطیاع بیه یات پرو دگیا اسی

پرو دگا

د وننگری متوجه میکنند (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۵۸

(مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۲۲۲

خودشناسی و کرامی
نفا

دادههای اولیه
چیزهایی که طبع به آنها مایل نیس مثل عزت خیواهی

مضامین پایه
توصیه

مضامین سازماندهنده

مضامین فراگیر

عادتسازی

و شراف خواهی و کرام نفا خواهی بایید بیا توصییه
آنها ا تقوی کرد (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۳۶
تا انسان میدتهیا اعمیال شیجاعانه ا تمیرین نکنید شیجاع

تجربیییه عملیییی

نمیشود (مطهیری۱۳۹۸ ،ب ،ص )۴۱صیبر نییز شیجاع

بییییرای کسییییب

انسان و خو یشتندا ی اس (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص.)۱۵۳

شیییییییجاع و

فعلی ا که آفرین میطلبد اخالقی میگویند .وقتی انسان

تمرین صبر

مقییدا ی نیکییی دا د و بعیید ببینیید مییردم نیکییهییای او ا
میشناسند همین خود عاملی اس برای اینکه بدی ا د
وجود خود کم کند (مطهری۱۳۹۸ ،ج ،ص ۲۰و )۴۲
البته د موا دی خود محب کیه یشیهاش قصید خییر و

تشییویق و تنبیییه

احسان داشتن اس  ،عدم نرمی ایجاد میکند؛ اما کودک
ً
باید کامال آگاه شود تشویق و تنبیه ای که مییشیود بیرای

عادالنه و آگاهانه

چیس (مطهری ،۱۳۹۷ ،ص ۲۱۹و .)۲۳۸

آنچنیانکیه مشییاهده مییشییود ،بر سیی تحلییل دادههییا بیه  4مضییمون فراگییر و  11مضییمون
 .1عوامل فردی

عوامل فردی بهعنوان یکی از مضامین فراگیر ،عواملی مختص انسان و مرتبط با د ون اوس و با توجه بیه
وجوه افتراق انسان با سایر موجودات ،استعدادهای خاص و سیاح هیای ا ادی وی ا تحی تیأثیر قیرا
میدهند .این عوامل ،شخصی اخالقی فرد ا که خود ،وجودی دا ای اصال د ویکیرد اسیالمی دا د
د سه حوزه شناخ  ،عاطفه و فتا تح تأثیر قرا میدهد .با د نظر گیرفتن ایین موضیوع کیه خیانواده
مهمترین و نخستین کانون برای شکلگیری شخصی اخالقی افراد اس میتیوان نتیجیه گرفی کیه بیا
توجه و تالش د جه تحقق این عوامل میتوان موجبات تربی اخالقی فرزنیدان ا د خیانواده فیراهم
آو د که د ادامه به توضیح پیرامون هری از آنها میپردازیم .یکیی از سیه ناحییه تفیاوتهیای اصییل و
عمیق انسان با جاندا ان دیگیر ،ناحییه اد اک و کشیف خیود و جهیان (بیینش) اسی  .د واقیع د مییان
استعدادهای مخصوص انسان د د جیه اول اسیتعدادهای عقالنیی اسی (مطهیری ،1۳97 ،ص.)18۳
عقل ،تفکر ،استنتاج و تجزیهوتحلیل اس (همان ،ص )۳5و عقیل بیودن عقیل ،بیه اسیتقالل آن اسی
(همان ،ص .)185د اینجا منظو از استقالل ،آزادی عقل از حکوم تلقینات محیط و عیر و آزادی از
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سازماندهنده ختم شد که د ادامه به توصیف این مضامین پرداخته میشود.
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نفوی سن ها و عادات اجتماعی (همان ،ص )۳5و تأثیر نپذیرفتن از قضیاوت و تشیخیص دیگیران اسی
(همان ،ص .)۳8دومین ناحیه تفاوتها این اس که عالوه بر کششها و جایبههیای میادی کیه انسیان ا
مثل سایر جاندا ان بهسوی خود میکشاند ،جایبههای معنوی خاصی انسان ا به خیود جلیب مییکنید.
این جایبهها این امکان ا میدهد که انسان دایره فعالیتش ا از حدود مادیات تا افق عالی معنوی توسیعه
دهد (گروه معا

اسالمی دانشگاه امام صادق ،1۳89 ،۷ص .)142گرایشهای معنیوی و واالی بشیر

که زاده دلبستگی او به برخی حقایق د این جهان اس آنگاهکه پاییه و زیربنیای اعتقیادی و فکیری پییدا
میکند نام ایمان به خود میگیرد (همان ،ص .)118ایمان برای انسان عشق ،امید ،جه و خواسیتههیای
ماو ا منافع فردی و مادی عرضه میدا د (همان ،ص .)215از دیگر تفاوتهای انسان و حیوان با جمیاد و
گیاه این اس که آن دو کا ها ا با خواس انجام میدهند .خواس حییوان ،مییل غرییزی اسی کیه د
مقابل آن قد ت و مقاومتی ندا د اما انسان قاد اس د مقابل میل د ونی ایستادگی کیرده و ایین توانیایی
انسان بهحکم نیروی دیگری اس که از آن به ا اده تعبیر میشود (گیروه معیا

اسیالمی دانشیگاه امیام

صادق ،1۳89 ،۷ص )141ا اده به معنای تسیلط بیر نفیا و مالکیی نفیا اسی (مطهیری،1۳97 ،
ص .)21۳پیرامون ا تباط عقل و ا اده گفته میشود ا اده نیرویی اس که وابسته به عقل انسان اس و هیر
38

جا که عقل هس ا اده نییز هسی (همیان ،ص .)21۳د واقیع ا اده قیوه اجراییی عقیل اسی (همیان،
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ص .)215ا اده میتواند آنچه عقل به او فرمان میدهد انجام دهید نیه آنچیه مییلش مییکشید؛ بنیابراین
اخالق کامل اخالقی اس که بر اساس نیرومندی عقل و ا اده باشد (همان1۳98 ،ج ،ص.)58
 .2عوامل زمینهای

یکی دیگر از مضامین فراگیر ،عوامل زمینهای اس که زمینههای پیرو ش اسیتعدادهای فطیری ا د تربیی
اخالقی فراهم میکند و از سویی دیگر تقو ی کننده عوامل فردی اس و میتوان مشاهده کرد که هریی بیر
تمام ابعاد شناختی ،عاطفی و فتا ی اثرگذا ند .این عوامل خود به سه مضمون سازماندهنیده؛ ازدواج ،کیا
و جهاد تقسیم شده اس  .ازدواج باوجوداینکه پایه طبیعی و شهوانی دا د جنبه اخالقی نییز دا د و د واقیع دو
نفر به شخصی یکدیگر عالقهمند میشیوند (مطهیری ،1۳97 ،ص .)166د واقیع عامیل تشیکیل خیانواده
عاملی اخالقی اس که جانشین نمیپذیرد و آن پختگی اس که جز د پرتو ازدواج و تشکیل خیانواده پییدا
نمیشود (همان ،ص .)267از سویی دیگر ،ازدواج بهعنیوان اولیین مرحلیه خیروج از خیود فیردی انسیان و
نوعی عالقهمندی به سرنوش دیگران اس (همان ،ص.)168
شهید مطهری د با ه کا معتقد اس انسان موجودی چند کانونی اس و کا برای همه بعیدها ضیرو ی

اس (همان ،ص )278ابطه انسان و کا  ،ا تباطی دوسویه اس ؛ انسان ،کا ا خلق میکنید چیون فعیل و
اثر اوس ولی د همان حال ،کا هم او ا خلق میکنید و مییآفرینید یعنیی د او اثیر مییگیذا د (همیان،
1۳98ب ،ص .)۳9د تأثیر کا سودمند د آثا شیهید مطهیری بیه میوا دی از قبییل سیازنده فکیر (همیان،
 ،1۳97ص ،)275حییافظ سییالمتی (همییان ،ص )277و مییانع قسییاوت قلییب (همییان ،ص )28۳مییتییوان
دس یاف  .جهاد ،آخرین عامل زمینهای ،به دو صو ت اس ی شکل آن شدایدی کیه فیرد خیود انتخیاب
میکند مانند مبا زه کردن با انسان ضدانسان به خاطر انسانی که خود نوعی عالقه بیه انسیانی و عالقیه بیه
بشری اس (همان ،ص )171و یا واکنش به شدایدی که بدون اختیا و انتخاب انسیان بیر سیرش مییآیید
(همان ،ص )266د چنین شرایطی ،صبر بر حوادث دشوا زنیدگی ماننید ایین اسی کیه حیوادث سیخ
وزگا همچون آ ایشگری فرد ا زیباتر میکند (همان1۳98 ،ج ،ص.)1۳۳
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شکل  :۱شبکه مضامین تربی اخالقی فرزندان بر اساس تحلیل آثا شهید مطهری

 .3عوامل محیطی

یکی از دالیلی کیه شیهید مطهیری کیودکی ا دو ان مناسیب بیرای پیرو ش اسیتعدادها (تربیی )
مییدانیید اییین اسی کییه د اییین دو ان د محیطییی قیرا مییگییرد کیه وزبییه وز بییر معلومییات،
افکییا  ،یوقیییات و عییواطفش افییزوده میییشییود (مطهییری ،1۳97 ،ص .)48بییااینوجییود مییتییوان
د یاف که عوامل محیطی د برگیرنده موا دی میباشند که به عل نقش محیط د تربی اخالقیی
فرزندان باید د نظام خانواده د نظیر گرفتیه شیوند و از اهمیی آنهیا نبایید غفلی و زیید .ایین
عوامل خود د دو مضمون سازماندهنده اصال محیط عاطفی خانواده و الگیودهی و الگوپیذیری
د ادامه آمده اس .
شهید مطهری معتقد اس یکی از خألها ،خرابی محیط عاطفی خانواده اسی  .وی د ایینبیا ه
م ییگو ی ید انسییان بییه غییذاهای زیییادی نیییاز دا د کییه یکییی از آنهییا ،غییذای عییاطفی اس ی  .وی
پیرامون ا صال محیط خانواده کیه جریانیات عیاطفی آن د تربیی دو ان کیودکی اثرگیذا اسی
به مضمون صمیمی  ،صداق زن و شوهر نسب بیه یکیدیگر و اعتمیاد فرزنیدان بیه آنهیا اشیا ه
۴۰

کرده اس و عالوه بیر ایین بیه لیزوم محبی منطقیی و مصیلح میدا والیدین بیه فرزنیدان نییز
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پرداخته اس  .شهید مطهری د کتابهایش از دو عامیل دیگیر بیهعنیوان محبی اولییا و انتخیاب
کتاب و دوس یاد میکند .آنچنیانکیه د نقیش محبی اولییا آن ا بیز گتیرین عامیل اصیال و
تربییی انسییان دانسییته (مطهییری ،1۳97 ،ص )256و تییأثیر آن ا بییهمراتییب بیشییتر از کا هییای
فکری میداند (همان1۳98 ،ج ،ص .)25وی انسان ا تح تأثیر ناخودآگاه دوسیتان و هیمنشیینان
دانسته (همان ،1۳97 ،ص )261و بیه صیحب پییامبر ۹کیه «انسیان بیه دییندوسیتانش اسی »
استناد کرده اس (همان ،ص .)259از سویی دیگر میگو ید انسان آنقید وقی و فرصی نیدا د
که تمیام کتیابهیا دنییا ا مطالعیه کنید و بایید انتخیاب کنید و بهتیر اسی د پاییان هیر وز بیه
ا زیابی کتابهای مطالعه شده و اثری که گذاشتهاند فکر شود (همان ،ص)256؛ بنابراین مییتیوان
د یاف که این مضیامین د فراینید الگیودهی بیه فرزنیدان و پیذیرش تیأثیر آنهیا حتیی بیشیتر از
فرایندهای فکری ،فرزندان ا تح تأثیر قرا میدهد و باید د تربی اخالقی فرزندان د خانوادهها
مدنظر قرا گرفته شوند.

عوامل زمینهای (وجه پش )
عوامل محیطی

عوامل فردی

وشها (قاعده هرم)
شکل  :۲مضامین فراگیر مرتبط با تربی اخالقی استخراجشده از آثا شهید مطهری

 .۴روشهای اثرگذار بر تربیت اخالقی

وشهای اثرگذا بر تربیی اخالقیی ،شییوههیای عملیی اسی کیه موجبیات تربیی اخالقیی ا
مهیا میکنند و از سویی دیگر ،عوامل اثرگذا مطر شده نیز د بستر این وشهیا بیروز مییکننید.
استعداد اخالقی ،خودشناسی و کرام نفا و عیادتسیازی بیود .د بیاب پیرو ش اسیتعدادهای
عقالنی شهید مطهری میگو ید اه تربیتی اسالم پرو ش ،شد و استقالل بخشیدن به عقل اس نه
کوبیدن و خفه کردن و خاموش کردن آن (مطهری ،1۳97 ،ص .)194د واقع قرآن مییخواهید کیه
انسان اه خودش ا بهحکم عقیل انتخیاب کنید (همیان ،ص )19۳و خیود ،مسیتقل از دیگیران بیه
اهشناسی نائل آید.
پیرامون وش دوم گفته شده اس  ،بز گترین سرمایه عالم برای انسان نفا خیود انسیان اسی
(مطهری1۳98 ،ج ،ص )120و خودشناسی مقدمه پی بردن به از اصلی جهان یعنی خدا و اخیالق
یعنی چگونه فتا کردن اس (همان ،ص .)154اخالق د اسالم بر محو خودشناسی و احسیاس
کرام د خود واقعی اس (گروه معا

اسالمی دانشگاه امام صادق ،1۳89 ،۷ص .)72شیهید

مطهری د تعریف خودشناسی میگو ید عزتنفا ،محترم شمردن خیود اصییل و واقعیی اسی و
اخالق اسالم ی با دس گذاشتن وی یافتن خود واقعی و کرام نفا ،تمیام اسیتعدادهای وجیود
انسان ا هماهنگ با هم و بدون افراطوتفریط شکوفا میکند (همان ،ص.)129

عوامل و روشهای تربیت اخالقی از دیدگاه شهید مطهری...

د وشهای اثرگذا د تربی اخالقی سه مضمون سازماندهنده یافی شید کیه شیامل پیرو ش

۴۱

د مکتوبات شهید مطهری از عادتسازی بیهعنیوان یکیی از مهیمتیرین وشهیای اثرگیذا د تربیی
اخالقی یاد میشود .آنجا که بیان میکند برخی عادتها سبب تقویی ا اده مییشیود (مطهیری1۳98 ،ب،
ص .)۳8ا اده با عمل و تکرا تقوی میشود یعنی سلسلهای از عادتها ،منشأ قوت ا اده میشیوند (همیان،
ص .)41او معتقد اس این قانون که عادت ضد آگاهی و ضد آزادی اسی شیامل همیه عیادتهیا و همیه
حاالت ناشی از تکرا نمیشود .عادات بر دو قسم اس  :عادات فعال و عادات انفعالی .عادات فعیال د اثیر
تمرین و مما س و عادات انفعالی تح تأثیر عالم خا جی انجام مییشیود .بسییا ی از ملکیات نفسیانی
مثل شجاع و سخاوت و عف  ،عادات فعال اس (همان ،1۳97 ،ص )60و عادت کا ی ا کیه برحسیب
طبیع برای انسان دشوا اس آسان میکند (همان ،ص .)61پیا هرچیه تمیرین انسیان زییاد گیردد کیا
سهلتر و سادهتر میشود (همان ،ص .)1۳۳بنابراین مییتیوان د یافی کیه عیادات انفعیالی ،مناسیب اییام
کودکی اس چراکه زمینهسازی برای تربی اخالقی د این دو ان از اهمی بسیا ی برخو دا اسی و فیرد
با انعطا پذیری بیشتری تح تأثیر محیط تربیتی خویش قرا میگییرد و عیادات فعیال مناسیب تربیی د
ایام نوجوانی و جوانی اس چراکه آزادی و آگاهی نقش مهمی ا د انتخاب افعال اخالقی ایفا میکنند.
۴2
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نمودا  :۱عوامل و وشهای مؤثر تربی اخالقی فرزندان د تحلیل آثا شهید مطهری

بحث و نتیجهگیری

تربی اخالقی د آثا شهید مطهری به معنیای پییروزی د جیات عیالی انسیان بیر امییال حییوانی
اوس ؛ بنابراین هد این پژوهش تبیین عوامل و وشهای مؤثر د تربی اخالقی فرزندان بود تیا
استعدادهای فطری که خاص انسان اس با د نظر گرفتن عوامل مؤثر د آنهیا پیرو ش یابید و بیا
انجام وشها ی تربیی اخالقیی ،امکیان شید بیشیتر و بیه فعلیی د آو دن آنهیا فیراهم شیود.
وشهای تربی اخالقی از منظر شهید مطهری ،عالوه بر تیأثیر بیر حیوزه عوامیل فیردی بیر سیایر
ً
وشها و حوزهها نیز اثرگذا اس و کامال ابطه دوسویه میان آنها برقرا اس  .برای نمونه شیهید
مطهری میگو ید انسان میخواهد تصمیم بگیرد عادت کند تا قبل از انجام کا  ،فکر کند (مطهری،
 ،1۳97ص )258و یا گناه نکردن و اجتناب از گناه ،ملکه او شده و جزء شخصیی او شیده باشید و
ً
واقعا از گناه تنفر پیدا کند (مطهری1۳98 ،ب ،ص .)98د این نمونه باآنکه وش عیادتسیازی د
حوزه فتا ی مدنظر قرا میگیرد اما د حوزههای بینش و گرایشها نیز اثرگذا بیوده و آنهیا ا نییز
تح تأثیر قرا میدهد.
د بر سی ادبیات پژوهشی د این زمینه ،پژوهش نا وایز )2006( 1به دنبال ویکردی بیا عنیوان
منشهای خاص تأکید داشته اس  .وی بدین منظو  5گام اساسی برای پرو ش اخالقی افیراد یکیر
کرده اس که شامل برقرا ی ابطهای غمخوا انه د گام اول ،برقرا ی فضیای حمیایتی د مد سیه،
منزل و اجتماع برای کسب شخصی اخالقی د گام دوم ،پیرو ش مهیا تهیای اخالقیی د گیام
سوم ،تسلط بر خویشتن و خودتنظیمی د گام چها م و د آخیر زنیدگی اخالقیی د میتن اجتمیاع
ً
اس (نا وایز .)2008 ،الگوی او با یافتههای پژوهش پیش و کامال متفاوت اس .
د میان نظریههای وانشناسی ،نظر یه شد اخالقی کلبرگ که شش مرحله د سه سطح اخالق
شد اخالقیی

پیشقرا دادی؛ اخالق قرا دادی و اخالق پا قرا دادی ا د برمیگیرد ،معتقد اس
ً
اساسا نشئ گرفته از استدالل اخالقی اس که طی مراحل مختلفی از کودکی تیا نوجیوانی شیکل
میگیرد (کلین ،1۳89 ،ج ،1ص .)148از منظر کلبیرگ ،اسیتدالل و داو یهیای اخالقیی تنهیا بیا
جنبههای شناختی ا تباط دا د (جاویدان ،دهقان ،شمشیگوشکی و عباسی .)1۳91 ،نا وایز د نقد
1. Narvaez, D
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تربی اخ القی ترکیبی بوده و د آن به استدالل فکری ،تعهید بیه عیدال و آمیوزش شیهروندان بیا
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ویکرد کلبرگ میگو ید جنبه شناختی افراد برای تربی اخالقی شرط الزم اس اما کافی نیسی و
از سوی دیگر ویکرد کلبرگ محتوای وشنی ا برای شد اخالقی ا ائه نمیدهد (نیا وایز.)2015 ،
کلبرگ قضایای اخالقی ا از قبیل اعتبا ات اجتماعی دانسته که بیر خواسیته از نیازهیا و احساسیات
د ونی مردم اس و با تغییر آن تحول میپیذیرد (آقیا تهرانیی و همکیا ان ،1۳90 ،ص .)1104ایین
ً
نظریه کامال با یافتههای این پژوهش تفاوت دا د و ماهی چندبعدی اخالق ،نقش والدین د شید
اخالقی فرزندان و نشئ گیری اخالق از فطرت و نه اعتبا یات جامعه ا نادیده میگیرد.
 .1عوامل فردی

پژوهش حاضر به عوامل فردی بهعنوان عواملی که د د ون خود فرد اس و د سیه شیاخه بیینش،
گرایش و فتا اخالقی اثرگذا اس پرداخته اس  .عوامل فردی اثرگذا د بیینش اخالقیی شیامل
تفکر مفید ،عاقب اندیشی و ابتکا و خالقی اس  .اصفهانی ( )1۳95د پژوهش خویش همسیو
با تحقیق حاضر نشان داد که یکی از شاخصهای عقلگرایی و تربی اخالقی ،عاقبی بینیی عقیل
اس و بیان میکند که انسان عاقل همیشه باید عواقب کا خویش ا د نظیر گییرد .عقیل یکیی از
۴۴

مؤلفهها ی اصلی د تربی اخالقی اس و انسان نیازمند اندیشیدن بهصیو ت مسیتقل و منعطیف
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اس (صبو  ،1۳67 ،ص )57آنچنانکه شهید مطهری د نقش عقل میگو ید :عقل ،قیوه عمیل د
مد کات اس که آنها ا از صو ت محسوس بهصو ت معقول د میآو د و د معقوالت به ترتییب
خاصی که استدالل نامیده میشود ،عمل میکند (مطهری ،1۳85 ،ص .)۳16د واقع اطالعات بیه
باو ها شکل میدهند و بر اساس آنها د زندگی عملی ا انجام داده یا عقاید دیگران ا بر سی کرده
و بهترین تصمیم اخذ میشود .بدین منظو میتوان د س استدالل کردن و خالقانیه اندیشییدن ا
با تالش د جه کشف نادانستهها و مسائل جدید به کم آموختههای قبلی و یافتن بط مطالیب
فراهم کرد و تصمیمسازی بهتر ا د سایه عاقب اندیشی و د نظر گرفتن لوازم و نتایج کا ها تقوی
کرد و تشخیص سره از ناسره ا د مواجهه با انبوه اطالعیات بیهواسیطه تفکیر مفیید کیه بیابهیای
جدیدی برای انسان باز میکند ایجاد نمود.
عوامل فردی اثرگذا د گرایشهای اخالقی شامل حقیقی جیو یی عیا ی از تعصیب و غیرو ،
خیرخواهی اجتماعی ،گرایش به زیبایی معقول و معنوی و عشق و پرستش آگاهانه اسی  .پیژوهش
اصفهانی ( )1۳95د اهدا تعلیموتربی که ساختن افراد جامعه انسانی اسی بیه پیرو ش عقیل

اشا ه کرده اس و د آن به تفکر ،استدالل ،تحلیل ،حقیق جو یی و و علمی میپیردازد کیه بیا
پژوهش پیش و متفاوت اس  .د همیین پیژوهش همسیو بیا تحقییق حاضیر د بییان خواسیتگاه
گزا ههای اخالقی میگو ید د پرتو اعتقاد به خداس که هم احساسات نوعدوستانه ،تقوی و هیم
حا زیبایی ،پرو ش مییابد و نیز اعتقاد به و مجرد و قوه عاقله مستقل از بدن تقوی مییشیود
(مطهری ،1۳97 ،ص .)1۳6یکی دیگر از مؤلفههای اصلی د تربی اخالقی ایمان اس که هدفی
باالتر از سطح فردی و دنیایی ا برای فرد اخالقی تعیین میکند .د واقع ،باو به وجود خدا و تسلیم
د برابر او موجب انجام فعالی های زنیدگی بیرای کسیب ضیای و انجیام وریایف د مقابیل او
میشود که موجب خواهد شد یائقه و گرایش انسان اصال شود و بهجای پیروی از شهوات و هوای
نفسانی که لذات آنی و کوتاهمدت ا د پیی دا د از تقیرب بیه وجیودی بیاالتر کیه لیذات بیشیتر و
پایدا تری ا د آینده به دنبال دا د ،پیروی کند و وجیود خیویش ا توسیعه دهید .بیرای ایین مهیم،
حقیق جو یی ،تالش برای پیدا کردن حقیق اصلی (خدا) ا به دنبال داشیته ،خیرخیواهی ،فراتیر
فتن از مرزها ی شخصی ،ایثا د حق دیگران ،ترحم د حق حیوانیات ،تیالش د جهی حرکی
جامعه بهسوی کمال د قالب امربهمعرو و نهیازمنکر ا باعث میشود .جمال دوستی نییز دیگیر
خدا موجبات شکرگزا ی و عبادت عاشقانه ا د فرد مهیا میکند.
عوامل اثرگذا د فتا اخالقی شامل عاملی با جدی و تصمیم ،تقوا و تزکیه نفا با مشیا طه
و مراقبه  ،ناکامی ،آگاهی از ورایف و سهم گیذا ی د زنیدگی اسی  .پیژوهش بیراد ان ،حسینی،
داودی و ستا ی ( )1۳98همسو با یافتههای ایین تحقییق یکیی از شییوههیای ا زشییابی د تربیی
اخالقی ا مراقبه و محاسبه دانسته و معتقد اس متربی با استفاده از چها مها ت :مشا طه ،مراقبه،
محاسبه و معاقبه با وش خودسنجی به ا زشیابی اخالقی خود میپردازد .یکی دیگر از موا دی کیه
د شخصی و عملکرد اخالقی افراد نقش مهمی دا د ،ا اده اس  .ا اده ،محیرک عمیل آگاهانیه و
آزادانه برای فرد اس و د نتیجه پذیرش نقیش خیود و قبیول کامیل مسیئولی

ا د قبیال آنچیه

میدهد به دنبال دا د .از سویی دیگر ،عالوه بر نقشی که د انجام کا ها دا د د انجام ندادن برخیی
از فتا ها مانند خشم نیز اثرگذا بوده و مانند کنترلی د ونی عمل میکند و مانع از این میشود کیه
فرد واکنشهای سریع و ناگهانی از خود بروز دهد؛ بنابراین آگاهی از ورایف ،موجب افزایش توجه
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د حد امو محسوس نبوده و جستجوی زیبایی معقول و معنوی ا د پی دا د و د نهای شیناخ
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و دق فرد د کا ها شده و ناکامی زمینهساز تالش و صبر برای نتیجهگیری میشود .از طرفی تقوا و
تزکیه نفا با مشا طه و مراقبه امکان توجه و نظا ت کامل ا بر عملکرد وزانه و هد گیذا یهیای
جدید و اهیابی د طول برنامه تربیی اخالقیی ،فیراهم مییکنید .عاملیی  ،بیا تصیمیم و جیدی
موجبات باو فرد به اینکه میتواند تغییر دهد ،انتخاب کنید و د صیو ت اشیتباه امیید بیه تغیییر و
بازگش داشته باشد ا مهیا میسازد.
 .2عوامل زمینهای

د یافتههای پژوهش حاضر عوامل زمینیهای اثرگیذا د تربیی اخالقیی کیه زمینیههیای پیرو ش
استعدادهای فطری ا د تربی اخالقی فراهم کرده و از سویی دیگیر تقو یی کننیده عوامیل فیردی
اس  ،ازدواج ،کا و جهاد معرفی شدهاند .بیراد ان و همکیا ان ( )1۳98متفیاوت بیا ایین تحقییق،
انتخاب همسر پاکنی

ا بهعنوان یکی از وشهای احیای فطرت معرفی کرده اس  .وی میگو ید

بهمنظو احیای فطرت د تربی اخالقی به اجرای وشهایی از قبیل انتخیاب همسیر پیاکنیی ،
تأکید بر خودشناسی و آغاز زودهنگام تربی اخالقی از کودکی و غیره مییتیوان پرداخی  .ازدواج
۴6

آ امش فکری و وحی جوانان ا د سایه برقرا ی ابط عاطفی بسیا نزدی فراهم کرده و موجبیات
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صیان اخالق ا مهیا میکند (ساال ی فر )1۳98 ،و فیرد دیگیر د اثیر فشیا نیازهیای جنسیی بیه
فتا های خال اخالق کشیده نمیشود .از سویی دیگر فرد با ازدواج کردن ،اخالق و عف خود ا
بهتر حفظ میکند چراکه عالقه و غیرت نسب به همسر ،زمینه پاکدامنی فیرد نسیب بیه نیوامیا
دیگران ا نیز فراهم میسازد (نو ی ،1988 ،ج ،14ص  154 ،150و .)159
کا  ،د تربی انسان بهویژه د ا تباط با نوجوانان و جوانان از اهمیی زییادی برخیو دا اسی (پنیاهی،
 )1۳86چراکه کا از وی غب و عالقه باعث نوعی اعتمادبهنفا و آ امش وانیی مییشیود (میالنیی فیر،
 )1۳74و د مقابل ،بیکا ی موجیب مییشیود تیا فیرد خیود ا بییفاییده و کیما زش تلقیی کنید و گرفتیا
خودکمبینی و کاهش اعتمادبهنفا و د نهای افسردگی شود (مایستون )1۳75 ،بنابراین نقشی که د ا تبیاط
ً
با انسان دا د کامال دوطرفه اس که هم انسان باید کا ی ا که د آن استعداد دا د انتخاب کیرده تیا بیا عالقیه
به آن بپردازد و هم کا باعث نشاط مضاعف و تقوی حا ا زشمندی برای جامعه و استقالل د فیرد شیده
و از قساوت قلب وی کم شده و حا همدلی نسب به سایرین د او ایجاد میشود .عیالوه بیر میوا دی کیه
گفته شد انسان د کا  ،فکرش منطقی شده یعنی وابط عل و معلیولی ا لمیا کیرده و فکیرش بیا قیوانین

عالم منطبق میشود (مطهری ،1۳97 ،ص.)28۳
آنچنانکیه گفتیه شید جهیاد د دو شیکل د تربیی اخالقیی اثرگیذا اسی  .یکیی از آنهیا،
عکاالعمل د مقابل سختیها و مشکالت زندگی اس که فرد بدون خواسی و ا اده خیویش بیا
اد

آنها مواجه میشود .نگاه به اینها بهعنوان آ ایشگری که زیباتر شدن و و شید شخصیی
ً
پی دا د باعث صبر ،افزایش قید ت تیابآو ی ،عیدم واکینشهیای صیرفا هیجیانی ،تیالش بیرای
سازگا ی با شرایط جدید و پذیرش د صو ت عدم توانایی تغییر ،خواهد شد .از سوی دیگیر ،بیاو
به حیات اخروی و د یاف پاداش و جزا و ثب اعمال د پیشگاه خدا این نوع جهاد ا د نظیر فیرد
دا ای ا زشهای معنوی میسازد و تحمل آن ا بهجای سختی همراه بیا شییرینی مییکنید .د نیوع
دوم ،فرد به خاطر عالقه به انسانی با ضدانسان مقابله میکند و با خواس و ا اده خویش اعمیالی
ا انتخاب میکند که موجبات توسعه شخصی اخالقی ،آگاهی ،تصمیمگیری ا ادی و خودکنترلی
ا فراهم میآو د.
 .3عوامل محیطی

عوامل محیطی اثرگذا د تربی اخالقی فرزندان کیه بیه علی نقیش محییط د تربیی اخالقیی
اسمتانا ( )1۳89همسو با یافتههای پژوهش حاضر د کتاب خویش بیان میکنند که وابط عیاطفی
با اعضای خانواده برای شد فتا ها و اد اکات اخالقیی ،امیری محیو ی اسی  .فرزنیدانی کیه د
خانوادههایی بر پایه صمیمی و محب

شد میکنند به انحرافات اخالقی و اجتماعی کمتری برای

ا ضای نیازهای عاطفی خویش متوسل میشوند .از سویی دیگر خانواده ،نخستین محلی اس کیه
د آن ا زشهای اخالقی مثل صداق  ،تعهد و وفادا ی معنا میشود و اگر فرزندان از نزدی شاهد
صداق  ،صمیمی و اعتماد والدین خود باشند ،آن ا آموخته و تمرین میکنند .همچنیین بایید د
نظر داش که محب د حد اعتدال ،د اصال فتا و برخو دا ی از سجایای بلند اخالقی نقیش
ّ
مهمی دا د و ابراز محب نسب به فرزندان د حد افراطوتفریط ،خسیا تبیا اسی  .عیدم توجیه
عاطفی به کودکان ،باعث تشدید حال پرخاشگری و نیز تقوی

وحیه خیالبیافی ،انیزوا و عقیده

حقا ت د کودکان میشود و باعث میشود تا به خاطر جلب محب دیگران ،به خواس آنها تین
دهندّ .اما از سو یی دیگر ،والدینی که د مقابل خواسیتههیای نیامعقول فرزنیدان سیر تسیلیم فیرود
میآو ند ،حا خودپسندی ا د آنها تقوی کرده و وحیه مقاوم د مقابل نامالیمیات زنیدگی
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فرزندان معرفی شدند شامل اصال محیط عاطفی خانواده و الگودهی و الگوپذیری بودند .کلین و
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ا تضعیف میکنند .ابطه عاطفی صحیح والدین با فرزندان که د ایین پیژوهش د قالیب محبی
منطقی و مصلح مدا معرفی شیده اسی تیأمینکننیده سیالم و بهداشی

وانیی فرزنیدان و

زمینهساز بروز استعدادها د آنها اس  .محب منطقی مصلح مدا  ،امکیان تجربیه و مشیاهده
عاقب کا ها ا برای فرزندان مهیا کرده و حا مسئولی پذیری ا د آنها تقوی میکنید .امیروزه
وانشناسان تعلیموتربی ایعان دا نید کیه مهیمتیرین نیوع ییادگیری انسیان ییادگیری مشیاهدهای
(سرمشق گیری) اس که د آن فرد با انتخاب الگو به تقلید فتیا آن مییپیردازد (سییف.)1۳70 ،
تأثیر الگودهی و ا ائه الگو د نقشپذیری و همانندسیازی ،امیری اجتنیابناپیذیر اسی  .ازایین و
بهرهگیری از الگو و پیروی از اولیاء الهی که به عل و یژگیهیای متعیدد اخالقیی شایسیتگی الگیو
شدن ا دا ند موجبات باو به عملی بودن فضایل اخالقی ا با مشاهده مصداق عینی و ایجاد سب
زندگی اخالقی با همانندسازی مهیا میکند .بر اساس این پژوهش ،عالوه بر اولیا الهی ،دوسیتان و
کتابها نیز د نقش الگو عمل کرده چراکه فرد بهتد یج شبیه به دوسیتان خیود شیده و کتیابهیا و
دوستانها به الگوسازی برای فرزندان میپردازند.
 .۴روشها
۴8
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وشها ،شییوههیا ی عملیی بیرای تربیی اخالقیی فرزنیدان اسی کیه د سیه مضیمون پیرو ش
استعدادهای عقلی ،خودشناسی و کرام نفا و عیادتسیازی یافی شیدند .پیژوهش بیراد ان و
همکا ان ( )1۳98همسو با این تحقیق د بیان وشهای احیای فطرت ،بر خودشناسی و شناساندن
گوهر وجود ،تقوی عقل فطری ،استمرا فتا صالح ،کسب ملکه فضیل و اصال محیط تأکید
کرده اس (وجدانی .) 1۳91 ،هد تربی اخالقی پرو ش انسانی اس که اسیتعدادهای د ونیی
(عقلی و علمی ،دینی ،اخالقی و زیبایی) شد ا متعادل کرده و د پرو ش هیچی افیراطوتفیریط
نکرده باشد .این انسان کامل (انسان متعادل) ،د حوزه بینش ،عقل بر جهلش فائق آمده ،د حیوزه
گرایشها ،پاکدامن ی بر شهواتش پیروز شده و د فتا ش ،شجاع بر غضبش غلبیه کیرده اسی ؛
بنابراین میتوان د یاف که برای سیدن به هری از موا د گفتهشده باید وشهایی پیشینهاد شیود
که نهتنها د حوزه خود اثرگذا اس بلکه د تضاد با سایر وشها نبوده و آنها ا نیز تقوی کند.
د وش پرو ش استعدادهای عقلی به مضامین تشویق به تفکر د طبیع  ،تا یخ ملل گذشته و
ضمیر انسان ،امکان پرسش سؤاالت و سنجش آمادگی قبل از پاسخگو یی ،نقید و تجزییهوتحلییل،
استدالل برای قبول صحب ها اشا ه شد که د پژوهش اصفهانی ( )1۳95همسو بیا پیژوهش پییش

و د پرو ش عقل و عقلگرایی به تفکر ،استدالل و تحلیل نیز پرداخته شده اس  .وی بیان میکند
که د تعلیموتربی باید مجال فکر کردن به دانشآموز داده و وی ترغیب به تفکر گردد و معلم بایید
عالوه بر آموزش دانشآموز ،نیروی فکیر و اسیتدالل او ا نییز پیرو ش دهید .انسیان اگیر بخواهید
بهگونها ی متعادل تمامی ابعاد خویش ا شد دهد ،باید با حاکمی عقل انجیام دهید .آنچنیانکیه
جوادی آملی ( ،1۳77ص )70میگو ید :عقل ،عقل نامیده شده اس زیرا غضب و شهوت سیرکش
ا مها و عقال میکند .افرادی که از عقل خویش استفاده میکنند گو یندههیایی متفکیر و منطقیی و
د عینحال شنوندگانی فعالاند که بیه احتیی فرییب دیگیران ا نخیو ده و جیذب گیروههیا و افیراد
نمیشوند .این افراد وحیه پرسشگری داشته و قضاوت آنهیا بیهدو از تعصیب و لجبیازی بیوده و
نسب به مسائل دید وسیع و دقیقی دا ند؛ بنابراین میتوان د یاف کیه اگیر آدمیی د طیول حییات
خویش عقل ا شد دهد و اههای تقوی و افزایش قوه تشخیص و تمیز ا کشف کند بیه سیرمنزل
مقصود که همان غلبه عقل بر جهال بهعنوان بعدی د تربی اخالقی اس خواهد سیید .بیدین
منظو تفکر د طبیع موجبات شناخ خداوند ا بهعنوان از اصلی جهان و کشف جهان فیراهم
میسازد  .از سویی دیگر تفکر د اقوام گذشته فرد ا با سرگذش و عاقب کا های انجامشده آنهیا
سنجش میزان هماهنگی اهدا با تصمیمات گرفتهشده ا فیراهم مییکنید .فیراهم کیردن امکیان و
تشویق به پرسش سؤاالت د جوی امن و قبل از پاسخ به سؤاالت سنجش میزان آمادگی مییتوانید
تضمینی برای عمل به آنچه فرد میشنود و اندیشیدن بیشتر د با ه ابهامات و سؤاالت باشید .نقید و
تحلیل مسائل برای اطالعات د یافتی و دلیل خواهی برای آنچه گفته میشود د نهای فراهمکننیده
موجبات استقالل عقلی و عدم تسلیم ناگهانی د مقابل اطالعات فراوانی اس که حیق و باطیل د
آن به هم آمیخته اس .
پیرامییون خودشناسییی و کرام ی نفییا بییه مضییامین د وننگییری ،توصیییه ،عبییادت بییر مبنییای
محب و زی به خدا و انقطاع به یات پرو دگا دس یافتیم .پیژوهش شیهریا ی و شیرفی ()1۳9۳
همسو با این تحقیق د مسیر احیا احساس کرام نفا به خودشناسی اشا ه کرده و بیان میکند که
متربی برای احساس کرام نفا باید معرف نفا (خودشناسیی) کسیب کنید و از سیوی دیگیر،
عبادت ا یکی از وشهای تحصیل کرام اکتسابی میداند که این نوع کرامی میالک تقیرب د
پیشگاه خدا اس  .د واقع ،توانمندیهای مادی و معنوی بسیا ی به انسان عطا شده اس که انسان
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آشنا میسازد و تفکر د ضمیر و کا های انسیان موجبیات برنامیه ییزی و تصیمیمگییری مجیدد و
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با شناخ و توجه به آنها از طریق د وننگری ،احساس ا زشمندی (کرام نفا) خواهید کیرد و
انسان ا د جه کسب فضایل و زدودن یایل اخالقیی برخواهید انگیخی (فرهیوش ،مهکیام و
هم بنا ی .)1۳96 ،از سوی دیگر ،نزدیکی و اتصال به قد ت مطلق خداوند بهعنیوان منشیأ تمیام
توانمندیها و ا زشمندیها د قالب عبادات ،عزتنفسی ا موجب شده که غفلی و خودپسیندی
د آن اه ندا د .از طر دیگر ،تقوی عزتنفا د فضیای سرشیا از محبی و آ امیش خیانواده
ً
زمانی محقق میشود که عالقهمندی والدین بیه علی ا زشیمندی یاتیی انسیان و نیه صیرفا علیل
قرا دادی مثل ابطه والد  -فرزندی بوده و توصیه فرزندان به کسب فضایل و دو ی از یایل به عل

ا زشمندی گوهر وجودی آنها باشد .د چنین شرایطی د ک این نکته که فرزنیدان د نگیاه والیدین
موجوداتی ا زشمندند که با اشتباهات آنها این ا زش زایل نمیشود ،باعیث غلبیه پیاکدامنیی بیر

شهوات خواهد شد.
د این پژوهش وش عادتسازی با مضامین؛ تجربه عملی برای کسب شجاع و تمرین صیبر
و تشویق و تنبیه عادالنه معرفی شد .د تحقیق براد ان و همکا ان ( )1۳98همسو با این پژوهش ،از
تمرین و تکرا برای سیدن به عادات مثب اخالقی یاد کرده و بیان میکند که بایید زمینیه تکیرا و
5۰

تمرین انجام بسیا ی از فضایل اخالقی برای کودکان فراهم شده تا زمینهسیاز شیکلگییری عیادات
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مثب د آنها شود و برای جلوگیری از شکلگیری عادات منفی باید زمینه و بسیتر تمیرین و تکیرا
یایل فراهم نشود .همچنین د تحقیق شیهریا ی و شیرفی ( )1۳9۳تشیویق ا یکیی از وشهیای
احیای احساس کرام نفا دانسته و معتقد اس د فرایند تربی اخالقی بایید وش توجیه دادن
متربی به کرام و شراف نفسش ا مدنظر قرا داد که وشهای جزئی آن شیامل تغافیل ،تشیویق،
تأیید فتا نی  ،زمینهسازی د محیط ،تحقیر یایل و تحسین فضایل اس که بیا یافتیههیای ایین
پژوهش متفاوت اس  .ثبات اخالقی که د تربی اخالقی به دنبال آنیم یعنی پایدا کیردن صیفات
اخالقی نیکو د فرد ،بهتد یج حاصل میشود ،چنان چه شهید مطهری د اینبا ه میگو ید :حاالت
وحی آ امآ ام ملکه میشود و برگرداندن آن دشوا اس (مطهری ،1۳97 ،ص .)57وقتیی انسیان،
عملی ا بهطو مستمر تکرا کرد بهتد یج به آن خوکرده و بین انسان با عمل مزبو  ،الفی خاصیی
پیدا میشود و آن ا ادامه میدهد .ممکن اس انجام عملی بیرای انسیان د آغیاز ،دشیوا و حتیی
ناگوا باشد ولی بعد از تکرا و حصول عادت ،آسان و گوا ا میگردد .ازجمله وشهایی که ادامه و
تکرا عمل ا تقوی میکند تشویق اس که د نقش تقوی مثب عمل میکند آنچنانکه اسکینر

نیز معتقد بود هر نوع پاداش که باعث افزایش تکرار دفعات رفتار شود تقو یتکنناد محسوب میشیود.
از دیگر وشها برای جلوگیری از شکلگیری صفات اخالقی ناپسند ( یایل اخالقی) تنبیه عادالنیه
اس که موجبات خاموشی د فتا ا فراهم میکند .از و یژگیهای تنبیه عادالنه این اس که از اه
ً
ترساندن ،زدن و تهدید نباشد و فرزند حتما از دلیل تنبیه مطلع شود تا به احسیاس امنیی و اعتمیاد
وی د خانواده صدمهای وا د نشود و عل تنبیه ا ،نتیجه کا خیود و نیه شخصییتش بدانید .بیدین
ً
منظو بهتر اس والدین تحمل و صبر داشته و فو ا د مقابل اشیتباهات عکیاالعمیل نامناسیب و
هیجانی نشان ندهند و د مقابل ،کا هایی عاقالنه انجام دهند .باید توجه داشی کیه ملکیه سیازی
صفات اخالقی از طریق عادتسازیهای فعال امکانپذیر اس که این امیر پیا از عیادتسیازی
انفعالی د دو ان کودکی و بر اساس فراهم کردن بستر تکرا و تمرین فراهم میشود .عیاداتی کیه از
سر عدم آگاهی و انتخاب تکرا شوند د ایام نوجوانی و بز گسالی که قوه عقل پرو ش میییابید از
ا زش فضایل اخالقی میکاهد .برای سیدن به این مقصود فراهم کردن زمینه تجربیه عملیی بیرای
تمرین صبر و کسب شجاع که تقو ی کننده ا اده فرد و مبتنیی بیر انتخیاب و آگیاهی او از ا زش
واقعی اعمال اخالقی اس  ،اهمی پیدا کرده و باعث غلبه شجاع بر غضب میشیود (مطهیری،
تح تأثیر سه مؤلفه عوامل محیطی غیریاتی (متأثر از نظام محیطی و اجتماعی که فرزند د آن بیه
سر میبرد) صفات طبیعی یاتی (متأثر از نظام خلقتی که فرزند با آن بیه دنییا مییآیید) و د نهایی
صفات اخالقی خودساخته (متأثر از نظام افعال ا ادی د فرزند) میداند و نظام افعیال ا ادی ا نییز
تح تأثیر سه عامل اعتقیاد بیهد سیتی و ناد سیتی کا هیا ،غبی بیه منیافع و تیرس از ضیر ها و
ملکههای خلقی د انسان میداند که با یافتههای این پژوهش تفیاوت دا د .از برآینید مطالعیات د
زمینه تربی اخالقی فرزندان میتوان د یاف که الگوی واحدی د این زمینه وجود نیدا د و نتیایج
بهطو کلی تنها حاکی از موا د مشابهی میان تحقیقات مختلف اس .
یافتههای پژوهش مبتنی بر تحلیل مضامین آ اء شهید مطهری بییانگر ایین مطلیب اسی کیه د تربیی
اخالقی فرزندان با هد طی کردن مسیر تکاملی انسان از حیوانی بهسوی انسیان کامیل کیه همیان انسیان
اخالقی اس  ۳ ،عامل اثرگذا فردی (بینش اخالقیی ،گیرایشهیای اخالقیی و فتیا اخالقیی) ،زمینیهای
(ازدواج ،کا و جهاد) و محیطی (اصال محیط عیاطفی خیانواده و الگیودهی و الگوپیذیری) د کنیا سیه
وش مییؤثر د تربی ی اخالقییی شییامل پییرو ش اسییتعدادهای عقالنییی ،خودشناسییی و کرام ی نفییا و
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 ،1۳97ص .)15۳پژوهش دهدس  ،اسمعیلی و فر بخیش ( )1۳98تربیی اخالقیی د انسیان ا
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عادتسازی د محیط خانوادگی میتواند مو داستفاده قرا گیرد .د پایان ازآنجاکه یافتیههیای ایین پیژوهش
حاکی از وجود ررفی های فراوان تعلیمات دین مبین اسالم بهعنوان کامیلتیرین دیین کیه تمیام جنبیههیای
انسان ا پوشش داده اس  ،پیشینهاد مییشیود مشیاو ان و وانشناسیان از طرییق د نظیر گیرفتن عوامیل و
وشهای مؤثر د تربی اخالقی ،به تدوین الگوی مفهومی تربی اخالقی فرزندان از منظر شهید مطهیری
اقدام کرده و تأثیر آن ا د فرزندان د قالب پژوهشی آزمایشی بر سی کنند.
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