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 الگوی تربیت اخلاقی از دیدگاه  علاّمه جعفری

 
 3، دکتر سید حسین واعظی*2، دکتر محمد حسین حیدری1فرهاد رنجبر

 رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام، واحد خوراسگان ت،یو ترب میفلسفه تعل یدکتر یدانشجو .1

 رانیصفهان، ادانشگاه اصفهان، ا ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیعلوم ترب گروه .2

 رانیاصفهان، ا ،یواحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلام ،یدانشکده علوم انسان ،یو فقه اسلام اتیاله گروه .3
 (72/20/0022، تاریخ پذیرش: 72/27/0022تاریخ دریافت: )

 

 

 

 سرآغاز

وتربیا   1ارزشهای اخلاای ،اخلاق در طول تاریخ ودر تعالیم تمام ادیان 
 مبای  دیا از زندگ  بشری را تشکیل داده اس .   بخش مهم 2اخلای 
نگاه ویاهه ای باا ایا  مهولاا داردتاا کن اا  اا بادت از بع ا    اسلام

ان  َّم َّا بُعِ ْ ُ  پیامبر)ص( را تکمیل  رام  بای اخلای  عنوان  رده اس .
دن با مروی بر تاریخ و مسیر زندگان  بشر باا تما.  لِأُت َّمم َّ م َّک َّارِم َّ الْأ َّخْل َّاقِ

بای  مواجا م  شویم عل  اساس   ا دچار سهوط وافول شده اند ، بار 
توجاا باا (. 1) «باشاد کناان ما  3بیرابا رفت  جوامع وانحطاط اخلای 
 و بالندگ  س  ،چرا ا سبب  رشد تربی  اخلای  ضرورت  جهان  و انسانی

بحاران  جوامع انسان  م  گردد . با دلیل نهص  وفهدان تربی  اخلای  
چون فهر، ب  عدالت  ، جنگ و....  4عظیم  نابن اری بای اجتماع  بای

  در  دنیای با دور از اخلاییات ریم م  خورد.
پرورش دادن، یعنى اساتعدادبا   »محههی  اسلام  در تعریف تربی  را 

را  ا بالهو ه در یك شاى  موجاود اسا  باا فعلیا  درکوردن و  ن درو
 .  ( 2م  دانند )« پروردن

 
 
 
 

 

 
مطار  ما   فاردی و اجتمااع  مختلف   در ابعاداخلایتربی   کن ای از

اجتماا  و جامعاا اسا   اا انساان در ، شود، در بردارنده فردی  انسان
جامعا رشد م  یابد و درمهابل ای  جامعا اس   ا م  تواناد در تکامال 

بدت از تربی  کن اس   ا کدم  باا سار انسان اورا  مك نماید.چرا ا 
سد، و  سب سعادتمندی از طریق تامل و تعهال میسار منزل سعادت بر

 م  گردد. 
وتربی  با بم گره خورده س  چنانکا  اخلاق را در معنای 5مهولا اخلاق 

معن  تربی  ای  اس  »: م  گویدغزال  تربی  نیز بکار گرفتا م  شود 
 ا مرب ، اخلاق بد را از کدم  باز ستاند و با دور انادازد و اخلااق نیکاو 

تربی  را بمان اخلاق خواجا نصیر الدی  طوس  نیز (. 3«)ن بنهد.جای ک
تربی  صناعت  اسا   اا از طریاق کن » انسان م  داند: 6ورشد معنوی

مدارج عالیا انسان  فرابم م  کید وپس  تری  مراتب انسان  باا  امال 
مهاام و  تربیاا  اخلااای ، نهااش(.  4«)رسااند. تااری  رتبااا خااود ماا 

 از اینرو از سوی  سعادت فرد و جامعا دارد  وسرنوش   دراااااااااساس
 
 
 

 چکیده

اصاول و در زمینا تربی  اخلای  ،نظریا ای م  تواند  امل وب  نهص باشد  ا کگاه با خصایص و ویهگا  باای انساان وجهاان باشاد. زمینه: 
بای تربی  اخلای  از منظر علاما جعفری برپایا یرکن ومکتب ابل بی  م  باشد  ا بدت پهوبش حاضر نیز بر مفهوم و مؤلف ا بای تربی  روش
   از دیدگاه علا ما جعفری با منظور ارائا الگوی تربی  اخلای  اس .اخلای

نتایج حاصلا حا   از کنس    ا اصول وروش بای تربی  اخلای  شامل حیات معهول، اندیشا ورزی وتعه ل، تهوی  اعتهادات در   نتیجه گیری:
ر تربی  اخلای ، بهره مندی از اندیشا بای والا ، مساوولی  پاریری در تربی  اخلای ، تهوی  اعتهادات در تربی  اخلای ، جایگاه تشویق و تنبیا د

اصل  تری  بادت تربیا   م  باشد. در مکتب اخلای  م  بایس  و فربنگ جامعا  تربی  اخلای  ، خلای ی  یاب  و پرورش کن و توج ا با ارزشها
صاال  در شاوون  ۀایل اخلای  برای رسیدن با بصیرت، ساعادت و جامعاانسان بای متف کر، محه ق، پیشرو، عالم، متدی  ، متخ لق و کراستا با فض

  ا دستیاب  با غای  اصیل زندگ  انسان  یعن  یرب ال  اللا و تخل ق با اخلاق اللا را دربر خوابد داش . باشدفردی و اجتماع  
 

 فضایل اخلای ، اخلاق: تربی ، واژگانکلید

 mohamadhosain.4983@yahoo.comنویسندۀ مسوول: نشان  الکترونیک : 
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اندیشمندان و صاحب نظران  علوم انسان  مورد بحا  و تفحاص یارار 
داده شده ونظرات متعدد وبسیاری بیان شده اس  .بار اندیشامندی باا 
تناسب علم ودانش خود تلاش نمودند تا رابها وروش بای تربیت  مفیاد 

   خلدون اندیشمند بازر  اسالام وصااحبابوسازنده ای را ارائا نماید. 
تربی  را ای ادعادات وحصول مکالمات م  داند. »؛ درتعلیم وتربی   نظر

و  وعوامل بوش واستعدادشخص ،سط  تمدن وپیشرف  علما  جواماع
در نظریا اب    (. 5«)کب وبوا و وضعی  ایلیم  را درتربی  موثر م  داند

ده اس  وای  بدان معناس   ا خلدون با عوامل مؤثر در تربی  اشاره ش
انسان ای  توانای  را دارد  ا تح  عوامل  تربی  وباا راه تکامال را در 
پیش بگیرد. بُعد معنوی و تهوی در تربی  اخلای  ضاروری ما  باشاد. 
بیشتر فلاسفا اسلام  تربی  اخلای  را با تربی  دین  در بم م  کمیزناد 

ماردان و زناان   اا تربیا   اسالام ؛فیسلوت بزر  اب  سینا   چنانکا
فضیل  را دوس  بدارناد و در  بمچنی  عفیف و دارای اراده یوی باشند،

در زمیناا تربیا  (.  6) اربا و اعمالشان، رضای  خادا را در نظربگیرناد
اخلای  ،نظریا ای م  تواند  امل وب  نهص باشد  ا کگاه با خصایص و 

وند ا بهتری  نظریاا ویهگ  بای انسان وجهان باشد. یطع با یهی  خدا
با وروشهای تربیت  را در یرکن ذ ار نماوده ما  تواناد در ایا  مسایر 
رابگشا باشد.علما و اندیشمندان اسلام  چون علاما محمد ته  جعفری 
 ا با استناد وبهرمندی از یرکن با ارائا نظرات  در ایا  زمیناا پرداختاا 

  ما  باشاند. اند.ب  شك گن ینا ای گرانبها برای  سب تربی  اخلاای
پیش از پرداخ  با دیدگاه علاما جعفری در بااب تربیا  اخلاای  ابتادا 
بدت تربی  اخلای  و اصول و مبان  کن و عامل تفاوت با در ای  زمینا 

در اداما اصول تربی  اخلای  از دیادگاه علاماا جعفاری را بیان داشتا و 
  مورد بح  یرار م  گیرد. 

 

 تربیت اخلاقی 7هدف غایی
ۀ امور وافعال   ا از موجودات صاادر ما  گاردد، بادت و غاایت  دربم

مد نظر گرفتا م  شود . داشت  ای  بدت بدون اسن نا  در تمام موجودات 
گراشتا شده اس  .انسان موجود برتار عاالم خلها  ، در زنادگ  دارای 
ابدات ومهاصدبسیاری م  باشد .اگر با انسان با عنوان موجود برترو والا  

اریخ تو جا  نیم در م  یابیم   اا بادت نهاای  وی برتار از در طول ت
زناادگ  ماااد ی و جساام  ماا  باشااد .در ایااران باسااتان رساایدن بااا 

کفرینندۀ جهان و ائنات اس  و  سب کساایش دوجهاان درگارو »ابورا،
( .انسان بمیشا در پ  رسیدن 2،بند 22اوستا،بات «)یرب با ابورااس .

ه اس   ا ای  ریشا در  سبب خلها  وی با والاتری  و برتری  مهام بود
 ا باید مهام خلیفا الله  را داشتا باشاد بار ما  گردد.بادت غاای  از 
خله  و رسیدن با در پرتوی تربیا  اخلاای  امکاان پاریر اسا .کمدن 
رسولان حق و تب مه دس برای ربنماون در ایا  وادی تربیتا  اسا . 

بادان  اا  »سد:ملاصدرا در خصوص بدت غای  تربی  در یرکن م  نوی
مهصود نهای  و بدت اصل  از نزول  تاب اله ، دعوت بندگان اس  با 
سوی خدای بزر   ا پادشااه مطلاق وپروردگاار کغااز و پایاان اسا . 

 ۀدس ای  اس   ا بنده با وسایلبمچنی  مطلوب غای  از کن  تاب مه 

  و خاواری باا اوج  ماال وعرفاان ارتهاا یابادوراه کن از حضیض ذل ا
  .(7)»با سوی خدای تعال  را فراگیرد سیروسفر

 

 اصول ومبانی تربیت اخلاقی

 نقش آزادی درتربیت اخلاقی
احترام م  گراشاتند. بار اسااس دیادگاه باای  2از یدیم الایام با کزادی

منعکس شده زردتش  )گات با( سرنوش   وچکتری  دخال  و نفاوذی 
اید سرنوش  خاود ای  خود انسان اس   ا ب(. 2دررفتار وکتیا بشر ندارد)

انتخاب منش نیك، رببار درسا  وحتا  توصیا با  گاتهادر»و رابسازد.
روسو از نهش کزادی در تربی  اخلاای  ما   (.9.«) ند دی  سفارش م 

کزادی در اراده و عمل با انسان در بند جامعا  مك  م   ند تاا »گوید:
 باای  ۀشاخصایک  از (. 11« )ربای  یابد و کزادانا با رشد اخلای  برسد

 جعفاری  ماامهم حیات معهاول، حیات کگابانا اس   اا باا گفتاۀ علا 
نیروبا و یوانی  و    روابط انسان  را باا  و  یفی کگاب  از حیات،  می »

اناد و نیااز مهاادار  فعالیتهای جبری  ا از بر طرت او را احاطاا  ارده
ربا درك جبا وچگونگ  کزادی خود را در میان جنگل انبوه جبربا و شبه

 (. 11) .«نماید م 

 وجدان
یک  از نیروی خدادادی با انسان اس   ا سبب یدرتمندی وی  9وجدان

م  گردد پس م  توان گف    ا خداوند انساان را یدرتمناد کفریاده،تا 
جای   ا با توانای  وپرورش نیروی وجدان و بیادار نگاا داشات  کن در 

ما  کورد ،بتواناد باا  مراحل سخ  زندگ   ا گناه و نفس امار ه ب وم
 مك ای  نیرو مهاوم  نمایدو خود را محفوظ بادارد.در کئای  باساتان  

و کن را مر ز اخلاق م  خواناد و «دئنا» ایران زمی  ،زردتش   وجدان را
عنوان م   ند  ا  س   ا  با فرمان وجدانش رفتار  ند از اخلااق دور 

 اا وجادانش را نم  شود و وجدانش کرام و سر بلند م  ماناد و  سا  
نادیده بگیرد و اخلاق را ربا  ند دئناای او رناج ما  بیناد و کلاوده ما  

(. با گفتا علا ما ،وجدان را پیشینیان با عنوان بای مانناد یلاب 12شود)
(. بسایاری از 13پاك ،ضمیر پاك،رو  معتدل  وفطرت با  ار م  بردند)

لاا  انا  نظریا پردازان وجدان را بمان عهل عناوان ما   نناد از جم
،فیلسوت کلمان  م  گوید:وجدان بمان عهل  عملا  انساان اسا   اا 
تکلیف اورا برای برائ  یا محکومی  در بر موردی  ا تح  یانون یرار 

 (.14گرفتا یاشد ،پیش روی او م  نهد)

 رابطة تربیت اخلاقی با اختیار
ازجملاا مفاابیم تاأثیر گاراردر مهولاۀ تربیا  اخلاای   11مسولۀ اختیاار

. اردان ازاختیار اینگونا برداش  م   ند. اگر ا ما اختیاار داشاتیم اس 
م  توانستیم ناملایمات، ، نالاا و زاری را از خاود دور نمااییم. از جهتا  
دیگر  املاً بدیه  اس   ا ویت  تفسیر ما نسب  با دیگاران کشاکارم  
شود،احساس خ ال  م   نیم، ویابنگام   ا پس از ارتکاب معصای ، 

درون خود م  شویم، نوع  شرمسااری و خ الا  در خاود ما  متوجا 
بینیم. اگر اختیاری وجود نداش ، ای  خ ال  و شرمسااری و درد بای  
مفهوم  نداش ، زیرا خ ال  ای  را کشکار م   ند ا ویت  فرد مسیری 
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نادرس  را انتخاب م   ند، راه نیك یا راه ب  طرف  باز بوده اسا  و او 
 (. 15مکان حر   در راه مخالف گزینش  رده اس )راه نادرس  را با ا

اگر عوامل وراث  و محیط و دیگر عوامل طبیع ، موجودی  یك انساان 
را با گونا ای م  سازد  ا دیگر نم  تواند  اری مخالف  بااکن عوامال 
ان ام داد،پس تربی  اخلای  چا مفهوم و نتی ا ای  ما  تواناد داشاتا 

، چرا ا مهولۀ تربی  اخلای  تنهاا ما  باشد؟ ای  استدلال صحی  نیس 
تواند اثبات  ند  ا انسان موجودی یابل انعطات اس ، با  طوریکا حت   
تربی  اخلای  بم م  تواند در با وجود کوردن موجودی   او تأثیر داشاتا 
باشد. ام ا بمی  پدیدۀ انعطات با یانون عل ی   بی  مخالفت  نادارد، زیارا 

واند انگیزه  ودلیل   مانند دیگر انگیزه باودلایال تربی  اخلای  نیز م  ت
بوده و با صورت جبری برای فرد تأثیرداشتا اس ؛بمانگونا  ا باریادن 
مداوم وپش  سربم یطرات باران م  تواند سانگ  را  ام  ام ساورا  

 (. 15 ندویا ازبم جدا نماید)

 انعطاف پذیری در تربیت اخلاقی
پویاا تعریاف ما  شاود  اا سابب  با عنوان فرایندی 11انعطات پریری

انعطاات پاریری را باا عناوان ».سازگاری در شارایط مختلاف میشاود
در شارایط خطرنااك،  12روان  -توانمندی فرد در بریراری تعادل زیست 

انعطات بمانند مهولۀ اختیاار ما  تواناد بام (. 16« )در نظر م  گیرند.
ه در سایر بصورت نیروی تهوی   ننده عمل  ندو بام نیاروی بازدارناد

تربی  اخلاای  باشد.اساتاد مطه اری در ایا  بااره ما  نویساد :اگار در 
اشخاص انعطات پریری وجود نداش ، مسولۀ تربی  اخلای  برای مبارزه 
با عوامل طبیع  و انسان   ا بمواره خطری در راه زندگ  محسوب م  
گردد ، مفهوم  نداش  و پوچ وب  اساس بود. اما بنگاام   اا برتاری 

، با شکل پیروزی بر دیگران و با دس  کوردن ابزاری برای تهوی  طلب 
یرار م  گیرد، اگر چا جنبۀ م ب  دارد، ول  بمی  جنباۀ « خودِ طبیع »

م ب  را افع  بای گزنده بم م  توانند داشتا م  باشاند. بای  منطاق 
واصول  ای  را بیان نم   ند ا بگرارید افع   ار م ب  خود را در جاان 

ت دبد. برگاه  ا برتری طلب  جنبۀ انفعال  باا خاود داشاتا شما صور
 (.2باشد، در شکلِ تهلیدِ مزایای دیگران با مرحلا ظهور م  رسد )

 نقش نصیحت و موعظه در تربیت اخلاقی
در بیداری وجادان ودر پا  کن در تربیا   اخلاای   13نصیح  و موعظا

نمودن راه نیک   نهش اساس  دارد .پندو اندرز تلاش  اخلای  برای روش 
از بدی و تو جا دادن با کثار کنهاس . بهشت  با نگاب  با تاریخ معاصر از 
 مرنگ شدن ای  اصل اخلای   م  گوید ا گاب  برای ناابود سااخت  
تلخ  بای صفات زش ، شیری  تری  داروبا تلخ تری  اندرزباسا . از 

اسا ؛ و از زمان   ا موضو  بدت اعلای زندگ  از میان انسان با رفتا 
بنگام   ا خنده با و کرایاش باای صاوری و خاوش گارران  باای 

، جای تکامل روح  و سِیر با سوی مهاصادوالای انساانی   را « مادی»
گرف ؛ از ویت   اا طالباان شاهرت و افرادمتفک رنماا، بایساتگ  باا و 
شایستگ  بای روح ِ انسان را با باد سخره گرفتند، و پیرایش وکرایش، 

دیگر کراست  تنها جسم وبادن را باا وارساتگ  باای روحا  با عبارت 
ترجی  دادند، نتی ا ای  ا بدس  کمد چنان اس   ا تربی  اخلای  باا 
نیز  بم صورت  مسخره با خود گرفتا اس .دیگر ناز  شایدن و بَّاا بَّاا 

گفت  با بنگام تربی  اخلای ، انسان ای اد نم   ند، بلکاا مخاطاب را 
گوینده نموده، او را وادار ما   ناد بماان وضاع  مغرورِ عواطفِ حیوان ِ

ور  موجودش را منطها  واصاول  باا شایساتا تاری  وضاع ممکا  تصا 
 (. 17 ند)

 نقش علاقه و نشاط در تربیت اخلاقی
توجا با اصل علایا ونشاط در تربی  اخلای ، علاوه برسود و نفع   ا در 

ارد، موجب افزایش انتهال از مرحلا ای با مرحلۀ دیگر در تربی  اخلای  د
کگاب  با و شناخ  دلایل و علل مفابیم الها شده نسب  با انسان بای 
مورد تربی  اخلای  اس . ای  اصل باید با صورت مابرانۀ اجارا شاود ،  

و گاب  بم بسیار  –در عوض زیاد نمودن با تعداد باسوادبای سطح  
در بر حوزه  ،صاحب نظران واندیشمندان  تربی  م  شوند  ا –پر اد عا 

ای، چا علوم انسان  و چا علوم طبیع  و ریاض  و یا مربوط با صانع  
و بنر، با ابدا  و ای اد فعالی  بای سودمند وسازندۀ خاود، ما  توانناد 
دگرگون  مفید ان ام بدبند. اگر از کن معل م و مرب  در  لاس یا بر گونا 

اخلاای  جایگاه تربی  اخلای ، در خصوص انساان باای تحا  تربیا  
اوپرسش  نشود، کن معل م و مرب  با جای زنده نماودن مغاز و روان کن 

علاماا بزرگاوار  (. 12انسان با، مشغول فاتحا خوان  برای اموات اس )
معتهد اس   س   ا مرب  تربی  اخلای  را بر عهده م  گیرد در مرحلا 
ا اول خودباید تح  تربی  اخلای  گرفتا شده باشاد تاا بتاوان افارادی ر
تربی  نماید و ای  یعن  تأثیر وجودی مرب  درتربی  اخلای ، ا  خیل  با 

 ابمی  م  باشد. 

 مسئولیت پذیری در تربیت اخلاقی
از مفابیم تربی  اخلای   اا در زنادگ  اجتمااع  و  14مسوولی  پریری

فردی دارای جایگاه وابمیت  خاص م  باشاد. علا ماا جعفاری تعه اد و 
و دیگران را نشأت گرفتا از عهاد السا  و عهاد  مسوولی  در برابر خود

عَّهَّاد وُجاودی، واوُفاو ا باِلعَّهادان العَّهاد »ازل   م  داند .تعبیار ایشاان 
(  ا شناخ  مویعیا  خویشات  34مَّسوُولاً،وبا عهد خود وفا  نید.)اسرا /

در جهان بست  وملتزم باودن و تکامال وباا ثمار رسااندن شخصای   
اباید با  ود ان و افاراد تحا  تعلایم رادر ای  اصل تربیت  ر (.19اس )

گفتار ورفتار فهماند تا در جامعا حس  مساوولی   پاریری  در کنهاشاکل 
  بگیرد.

 استدراج در تربیت اخلاقی
استدراج یعن  اندك اندك  وکبستا کبستا پیش رفت  اسا .ای  مهولاا 
رار برای تأثیر گراری بیشتر وعمیق باید در امر تربی  اخلای  ماد نظر یا

ایمان مانند نردبان  اسا   اا ده پل اا »گیرد.امام صادق ) ( م  فرماید:
 لین ،بیتا(. انساان  «)داردومؤمنی  پل ا ای را بعد پل ۀ دیگری بالا م  برند.

دارای مراحل مختلف از بلوغ با را دارد، او لی  دورۀ بلوغ، دوران انتهال از 
ارت اساا  از: احساسااات خااام بااا دوران اندیشااا ورزی اساا   ااا عباا

(. بدون شاك 12«) تفک رات مربوط و بدفدار در پرتوِ یوانی ِ ثاب  شده»
سرنوش  کیندۀ انسان با اغلب وابستا با ای  دوره اسا   اا باا دلیال 
تدری   بودن کن، تنظیم و بارور ساخت  و درسا  باا راه اناداخت  کن، 

یا   اری بس دشواروسنگی  اس . یک  از نتی ا باای بسایار نااگوار ا
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دوران؛ ب  اعتنای  با حس اسای   ایا  دوره ، گسایخت  از احساساات و 
استفاده نکردن از نیروی تعه ل وتف کر اس ؛ بدی  معنا  ا: انساانِ ماورد 
تربی  اخلای ، در ای  مرحلۀ با کگاب ِ ودانش   ا  م  م دریافا  ما  
پ   ند، با عدم  فای ِ احساسات و تأثیرات عاطف  در بمۀ ابعاد زندگ  

م  برد. با عنوان م ال: تا یبل از ای  مرحلاا، باا مهتضاای احساساات 
خام، فکر م   ند ،باید با بر انسان  احترام گراش ، اما م  ام  اا باا 
انسان بای  شه  و نادرس  مواجا م  شود ایا  افکاار باا ما  ریازد. 
دوران نوجوان  دوران گسیخت  تدری   احساسات اس   ا، اگر تربیا  

حی  صورت نگیرد و  فع الی   بای عهلان ِ فرزند تهوی  نگردد، اخلای  ص
نوع  احساس پوچ  و ب  ابمی تا  زنادگ  در دروناش باا وجاود ما  
کید،یك م ال مهم در حس اسی ِ مرحلۀ انتهاال از احساساات باا اندیشاا 
ورزی، ای  اس : بسیاری از فرزندان ممک  اسا  در دوران احساساات، 

الها  را تنهاا بار مبناای  –د ارزشا ِ انساان  مهداری از اصول و یواعا
احساسات درك  نند و پریرا باشند و زندگ  خود را بر مبنای کن اساتوار 
 نند؛ سپس با شرو ِ تدری  ِ دوران اندیشا ورزی ، بماۀ کن اصاول و 

 (.12یواعد ب  اساس تله   شوند)

 جایگاه تشویق و پاداش در تربیت اخلاقی 
دیگر بهش  و دوز  و در یالب   وعده بای اله  خداونددر یرکن  ریم با

بادای  ورفات  در مسایر  تشویق و تنبیاا بارایبا گونا ای    ، چیز با
ایتضا م   ناد  یرکنجامع ی   . مال و رستگاری وسعادت انسان بادارد

برای افاراد مختلاف باا ، روش بای مختلف  را برای تشویق و تنبیا، ا 
نشان ما  دباد  اا از  ند ذ ر م   ند.تو جا با تفاوتهای فردی  ا دار

،باا بیاان  215یاکشعرا،  ۀسوردرجملا م  توان با ای  موارد اشاره  رد: 
نگاه محب   کمیز، لبخند و یا بر گونا احساس  ا م  تواند توج ا عاطف  

 لاام  تشاویق باا   ؛113 یااکساوره توباا، درتایید در برابر  ار نیاك، 
باا اشااره باا  21یااکحشر،  ۀسوردر، دعا  ردن در حق  نیکو اربمچون 

مائاده،  ۀساور و پاداش دادن با نیکو ار و محروم نمودن بد اران از کن
تاوبیخ و تنبیاا  194یاکبهره،  ۀسور ودر ،جریما و م ازات جبران  45یاک

با ملاحظا در کیات شریفا یرکن  ای  نکتا بارز  ا توجا .کمده اس  بدن 
 نظر بوده تا مکافات و م ازات.با امر تشویق پاداش بیشتر مد  

تشویق و گرفت  پاداش نوع  تأییدو بمیاری وبمراب   ردن افاراد در 
 ار ویا بدف   ا برگزیدند. نیاازی  اا در بماا افاراد وجاود دارد  اماا 
 یفی  و چگونگ  ارائا در افراد با جه  سن   و شخص یت  متفاوت ما  

م و ساودمند در روشاهای باشداز ای  رو ای  مهولا م  تواند وسیلا مها
در مراحل او لیا زنادگ  تنهاا وسایلۀ نشار و توساعا »تربیت  یرار گیرد.

 (. 21« )فضایل و  مالات کدم ی  تشویق اس 
 تفاوت انسانها در تربیت اخلاقی

انسانها در کفرینش و در مسیر زندگ  با یکدیگر متفاوتند.ودارای ویهگا  
گ  با وتفاوت بادر روشهای بای خاص م  باشند  ا توج ا با ای  ویه

تربیت  برای بهره مندی بیشتر ماد  نظار یارار ما  گیرد.برخا  از ایا  
ویهگیهای را علا ما بزرگوار جعفری  با عنوان عوامل اختصاص پریر بیان 

خداوند کیات فراوان  اشاره با تناسب تربی  اخلاای  باا یادرت  م   ند.
؛انعام/  33؛ نسا  / 122و223ه/انسانها بیان نموده اس  از جملا :کیات بهر

طوسا   226لایکل فُ اللا نفساً اِلا وُساعَّها،بهره/»14؛ نو / 71؛ نحل/ 165
کدمیان از جها  اساتعداد ،کماادگ  »نیز با تفاوت انسانها اشاره م   ند:

ذبن  و توانای  با و نیز علایق شخص  در زمیناۀ یاادگیری داناش باا 
و با جه  تفاوتهای سن  و روح   (.21«)،مهارت با وحرفا با متفاوتند

،تربی  باید با یدرت و توانای  فردی افراد تناساب داشاتا باشاد. پیاامبر 
نِی  والُزَّماا »)ص( م  فرماید: بعَّ ساِ نیِ  و یُاودُب   ساَّ دُ  ابَّنَّك سَّبَّع ساِ
بگرار فرزندت بف  سال بازی  ند و بف  سال بعد «نَّفْسِكَّ سَّبعُ سِنی  

سال بعد اورا بمراه ومشاور ]خود یارار باده.  تأدیب وتربی  شود و بف 
پیامبر گرام  اسلام )ص(تو جا با شرایط سان   اصاول  را بارای تربیا  
اخلای  فرزندان را یادکوری م   ند اصول   ا باید متناسب با سط  رشد 
در نظر گرفتا شود. از طرف  با جه  شرایط مختلف سن  و روح  افراد  

یز از افراط و تفریط در اصاول تربیتا  توجاا باید با اصل اعتدال و پرب
نمود. خداوند در یرکن نیز باا اصال اعتادال و میاناا روی ما  فرمایاد 

ول :» هَّدا  علَّا  الَّنااُس ویکَّاون الرَّساَّ و َّرلَّك جَّعلَّنا  ُم وُسطاًلتِکُونُوا شاُ
شما را نیز میاان باای یارار دادیام )در حاد «143بهره/»عَّلیَّکُم شَّهیداً،
فراط و تفریط(یا مردم گواه باشید وپیامبر بم بر شما گواه اعتدال ،میان ا

باشد. نادیده گرفت  ای  اصل مهم م  تواند در امر تربی  اخلای  اخلاال 
 ای اد نموده ودر تربی  تأثیر گرار نباشد.

 اختلاف شخصیّت ها در تربیت اخلاقی
ی  اسا   اا بایاد در  یک  دیگر از تفاوت بای انسانها اختلات شخصا 

ی  اخلای ، در نظر گرفتا شود.برای رشاد وتکامال در حاوزۀ تربیا  ترب
اخلای  افراد انسان ، توج ا و رعای  چگونگ  شخصی   بای افاراد بایاد 
در درجۀ اول از ابمی   یرارگیرد.گروب  م  خوابند یا فکار ما   نناد  
 ا م  توانند با یك سلسلا یوانی   ل  ، تعداد زیادی از افاراد را تحا  

اخلای  یارار دبنادو شخصای   کن باا را باا مرحلاۀ شاکوفای   تربی 
برسانند، ار مر ب  تربیت  بمانند  ار باغبان  اس   ا او را با یك باغ  
وارد  نند  ا شامل بزاران درخ  تنومند و گوناگون، مانند: چنار، سارو، 
 اج، تبریزی، بید، بادام، سن د، سیب، انار و بزاران گل باای مختلاف، 

لادن، رُز، شب بو، نرگس،  اغری و پریوش اس .اگر ای  باغباان نظیر: 
بدون تو جا با عکس العمال ایا  موجاودات گونااگون در مهابال کب و 
بوابای مختلف و موادی  ا از خاك تعریا م   نناد و بام چنای  در 
مهابل کفات و موانع رشد و اختلات نظر بای طبیعت  کن باا در پیونادی 

حدس وفکر ا بمۀ ما  توانناد بادون کب رویاش با و غیر کن، با ای  
ندارند، پس باید با کن با کب داد،بمۀ با نورخورشید نیااز  دارناد، پاس 
باید موانع نفوذ نورخورشید را از کن موجودات بر  نار سااخ  ...، ممکا  

 (. 22اس  ای   اربا را ان ام دبد)
 

 اصول تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری

 ه ورزی در تربیت اخلاقیتعقّل و اندیش
مهولۀ اندیشا ورزی وتع هل در تربی  اخلای  بسیار با ابمی   تل ه  شاده 

 ا یاانون اساسا  بارای  بشار ی  در خاود  یرکن  ریماس ،خداوند در 
دارد.با طور مک رر با بهر ه گیری انسان با از عهل و تعهل در بمۀ امور 
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بزرگوار باا مفاابیم یرکنا   تأ ید م   ندواز کن ا ا دیدگاه بای  علامۀ
گره خورده اس  ، ایشان مفابیم  را  ا ازواژۀ تع هل در یرکن  ریم کمده 
 ذ ر م   ند. مفابیم  بمچون تف کر؛عهل؛تدبیر و..گرفتا شده از جملا :

بیان شاده از  کیا 12 یرکن در  ا از مفهوم تع هل گرفتا شده«کرتف »واژۀ
باا  (51 /انعام،  )م  وَّ الْبَّصِیرُ أَّ فَّلا تَّتَّفَّکرُونَّیُلْ بَّلْ یسْتَّوِی الْأَّعْ»جملا: 

در ایا  کیاا باا «کنان بگو کیا نابینا و بینا یک  اس ؟ کیا فکر نم   نید؟
 «عهل»وجا تمایز انسانهای متفکر وغیراندیشمند اشاره شده اس .  لما

ی ْعَّلُ الر ِجْسَّ  وَّ» کیا: بمچون،کمده کیا 49در با معنای اندیشا  ردن و

و پلیدی را برای  ساان  یارار ما  (111 /یونس، )عَّلَّ  ال َّرِی َّ لا یعْهِلُونَّ 
با اندیشیدن از مشت هات معنای   «تدبیر» واژۀ« .هل نم   ننددبد  ا تع 
أَّ فَّلَّمْ ید َّب َّرُوا الْهَّوْلَّ أَّمْ جا َّبُمْ ما لَّمْ  »:، مانندذ ر گردیده کیا 4در  تعهل ،

کیا کنان در گفتار اله  ] اا عای  ( »62 /مؤمنون   -)ی َّیأْتِ کبا َّبُمُ الْأَّو َّلِ
یا برای کنان چیازی کماده اسا   اا بارای  ؟حق اس  [، نیندیشیده اند

 ا با معناای عهال نااب و « لُب » لما« پدران گرشتا کنان نیامده بود؟
البتاا ایا   از کیات اله  بیان شده  اا کیا شانزدههل عمیق اس ، در تع 

باا معناای صااحبان « اولاو»)البااب( و باا  لماا  جمعبا صورت  لما 
باای  دلیل  ا از کن اا  اا خداوناد   ا علا ما جعفری  )صاحبان عهول(،

در کنهاا «لُاب » ا ماده را کیات  توصیا وتأ یدزیادی در تهوی  عهل دارد
دانساتا کرل و تف شادید بارای تعه ا  تحریاك و تشاویه،  با  ار رفتاا

 باارۀیك صد و بیسا  وشاش کیاا در حدودباتوجا با اینکا  (.22اس )
حکای  از ابمی   وجایگااه تفک ر،تعه ل، تدب ر، وفهم عال  بیان شده اس .

اگر بخوابیم از دیگر  لمات  » ا با گفتۀ علا ماتعهل واندیشا ورزی دارد.
 ا با دلال  غیر مستهیم با ضرورتِ تهو ی ِ ایا  پدیاده باا تأ یاد ما  

د اشاره یرار دبیم، مانند تر  ر و ... تعداد کیات نمایند استفاده  نیم و مور
انسان در بمۀ شرایط (. 22)«  مربوط، از سیصد مورد ت اوز خوابد  رد.

زندگ  نیااز باا عهال واندیشاا دارد .علا ماا تو جاا کیاات الها  یارکن 
حیات  اصول و یاوانی  نشان از ابم ی   هلنیروی تع  تهوی   ریم،درباب

یاات درون فهم وایعیاتِ برون ذات  و درك وایع برای  ا عهلان   صحی 
      (.22نیازمند اس .)  بست در عالم ذات  

 توّجه به ارزشها و فرهنگ جامعه 
فربنگ در معنای عام با باوربا واعتهادات ،کداب ورسوم یك یوم وملت  
گفتا م  شود  ا اعضای کن خود را مه ید بدانها م   نند.با عبارت دیگر 

 لاى ماىت  مرفتارباا  اجتمااعى  ا درتمام ارزشها ،وتف کر یك جامعا 
  رفتارباوبن اربای باور یك مل   ا پایبند با اجرای کنها و تخط  .دشو

و تماامى اماور ایتصااد ،  از کنها بن ار شکن  وتمرد شمرده م  شاود
کن دساتا از  .سازد  و معنو  را متأثر مىاجتماعى، سیاسى، نظامى، ماد 
  بای فکری  ا دربااره حیاات طبیعا  فنون، دانش با، بنربا و فعالی 

 ۀانسان اس  جنبا مادی فربنگ و را تشکیل م  دبد، و کن چا در زمین
 .معنوی فربناگ را ما  ساازد ۀمعنوی و ارزش  زندگ  اس ، جنبامور 

ی انتخااب شاده بارا   یفی ا  شایوه»ما جعفاریاز منظر علا  فربنگ
زناادگى،  ااا بااا گرشاا  زمااان و مساااعدت عواماال محاایط طبیعااى و 

-وجود ماىا با  روانى و رویدادبا  نافر در حیات یك جامعا، بپدیده

-فربنااگ ماا  از دیگااریدر تعریااف بمچناای  ایشااان  .(23)«کیااد

تهاایى  اا از فربنگ عبارت اسا  از مهادار  نمودباا و فعالی »نویسد:
ا  بروز نموده، زنادگى ماردم کن جامعاا را عوامل اختصاصى بر جامعا

فربناگ ،ارزشاهاو بن ارباای تأییدشاده از .« .  نمایدرنگ کمیز  م 
ایبند سوی تمام  یك یوم ومل   اس  و یابل احترام  ا بمگ  خود را پ

با اجرای کنها م  دانند.وتمر د از ارزش باای فربنگا   رانابن ااری از 
 فربنگ با شمار م  کید.  

علا ما جعفری   ا محور تفک رشان در اخلاق  و تربی  اخلای  رسیدن با 
 یفی   یا شیوه بایساتا و »عبارت اس  از  را فربنگحیات معهول اس .

با  ا حیات ماد   و معنو  انسانبا   شایستا برا  کن دستا از فعالی 
ل سلیم و احساسات تصعید شده کنان در حیات معهول مستند با طرز تعه 

 (24.«)تکاملى باشد

 خلاقیّت یابی و پرورش آن 
فعالیت   برکمده از ذبن   اا پارورش یافتاا و تهویا  گشاتا 15خلایی   
 «.  وگاااه متنااایض اساا یندی پیچیده، غیرخط اافر»،  خلایی اس .
خلایی   بمچون نیروی عهل از موابب اله  برای بشر در جها  (. 25)

تکامل وی م  باشد.موببت   ا بالهوه در نهاد وی نهادینا شده ونیاز با 
باای لاایزال  کفرینندگ  یک  از سرچشماۀ یاو»یافت  ورشد ونمودارد. 

دارد تاا جهاان خاویش را مطاابق باا  ما  کدما  را وا  اا انرژی اس 
برای اینکا ای  چشاما در رو  کدما  از جوشااش  .بایش بسازد ارهانگ

 رات م ب  و مفیاد باشاد، فارد بایاد از دورانیبااز نایساتد و منشاأ تأ ث
رادر اختیااارش   ااود   مااورد تشااویق یرارگیاارد و ابزاربااای لااازم

شکوفای  خلای یا  باتوجاا باا اصاول تربیتا  از زماان  (.26.«)بگرارند
شرو  گردد.چنانچا با  ارگیری راه وروشهای پرورش  ود   م  تواند 

متناسب باافرادودر شرایط مناسب ودرجهت  درس  با  ار گرفتاا نشاود 
 م  تواند باع  سر وب خلای ی  وعدم شکوفای  کن گردد.

یک  از شرایط بروز خلایی   را داشت  محیط  اندیشمند اسلام  ،مطهری،
ومحیط  لازم م  داند. دبای کدم بروز و ظهور استعدا .برایفضای کزاد و
ای زمینانم  تواند  اخلای ،  کور و استبدادی و ضد فضای بستا خفهان و

با و استعدادبا و فضائل اخلای  و رفتاربای مبتن  بار  برای بروز خلایی 
وایا  یائل اساا  و ارزش زیادی   ما برای خلایی علا (. )27باشد) اخلاق

 کورد با دسا د توان نم  مشخ ص ومعین   بی  یاعده و دستورعهیده را 
مغاز ، صاماری مشاخ  ۀبنگااام مشااابد در  اا بار اساااس کنزیرا 

را ای اد م   ناد و بهیاا اماوررا  ماردود ، فکری تازه و بادیع پهوبشگر
برای شکل گیری وباروز خلا ییا  شارایط و مؤل فاا  (.22اعلام م   ند)

د دی دربااره شارایط پدیادۀ بای  لازم اس  ونظرات و دیدگاه بای متعا
با پرداخت  با نظرات بعض  از « علامۀ جعفری»خلا یی ، بیان شده اس . 

محه هان دربارۀ ای  نظریا  ا م  گویند: خلا یی  عبارت اس  از با وجود 
؛را مردود م  شمارد و لازمۀ خلا یی  را تنها صارت ناو «کوردن چیزی نو

لا یی  اس  ،علاوه بر پاسخ ناو وجدید بودن نیس    ا جزئ  از فرایند خ
 (.7باید در راستای راه حل   برای نیازبای وایع  زاید صورت پریرد)

 نقش خود شناسی در تربیت اخلاقی
یکاا  از یاادیم  تااری  دسااتورات   ااا از انبیااا و ائمااا ) ( و حکمااا و 
اندیشمندان با ما رسیده اس  ، تو جا با خودشناس  وارزش بای انسان 
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ا فَّهَّادغَّرَّت رب َّاا،بر س :»م  فرمایاد  اس  .عل  ) ( مَّا  عَّارَّتَّ نَّفساَّ
(. اسااس و 29«)خودرابشناسد پروردگار خود را شناختا یاا ما  شناساد.

مبنای   مال انسان در تمام شوونات زندگ  اعم از ماد ی و جسام   در 
گرو شناخ  انسان از خودش اس . انساان باا شاناخ  ازخاود پا  باا 

استعدادبا ویابل ی  بایش م  برد.درك بالاای  نیازبای درون  وبیرون  و
انسان از خودشناس  وشراف  با و  رامات و جایگاه خلیفا الله ، اورا با 
سوی تربی  اخلای  بدای  م   ند تا با مهصد نهاای  ربنماون شاود. 
متف کر شهید مط هری ،غرض از خودشناس  را دستیاب  با دو عامل ما  

ناخ  وی واینکاا چگوناا زنادگ   اردن داند ،پ  بردن با خداوند و ش
 (.31ورفتار نمودن وبا عبارت  پ  با فراگیری اخلاق م  برد)

 راه های خودشناسی

انسان دارای دو بعد روح  و جسم  اس  : جه به بعد روحیتوّ .1

.با عهیدۀ علا ما بر دو بعد در تربی  عهلان  دارای ابم ی  م  
ربی  معهول صورت م  باشندو با ات حاد و بمابنگ  ای  دوبعد ت

پریرد.  ابم ی  بعد جسم  ویا ماد ی ازای  جه  اس   ا ،اگر انسان 
با لحاظ جسم  و ماد ی دارای با مشکل ویا دردی و رن   مبتلا 

گردد، در رو  تأثیر گرار خوابدبود بدی  جه   ا جسم وماده ظرت 
و وسیلا بر روح  اس   ا ا با واسطۀ کن رشد روح  وروان  

  پریرد. بنابرای  اگر کسیب و خلل  با کن وارد شود بدون صورت م
شك در رو  وروان کدم  ب  تأثیر نخوابد بود.پس باید در تو جا با 

غز ال  نیز معتهد (31بعد جسم  و تأمی   سلامت  خود تلاش نمود.)
اس   ا م   نفس و بدن با ارتباط رو  وجسم ویا با تعبیر ایشان

بهتر افعال  در  ار ردنفس ، رارباشد. تکامل تواند در یکدیگر تأثیر گ
انسان  افعال بهتری ار واگر  وازسوی دیگر بمچنی  مؤ ثر اس . بدن

اخلاق حسنا گرارد و بتأثیر م بت  در نفس   ان ام دبد م  تواند
بنابرنظر (. 32گردد)نفسان  پسندیده ای در نفس ای اد  وصفات

ل  کن  دغدغۀ ا  ر فیض  اشان ، تو جا با رو  برای رشد وتعا
اندیشمندان و متفکر ان بوده ،تلاش و  وشش پیامبران اله  و ائم ا 
اطهار)علیهم السلام(،وعلما و عرفا بر ای  اس   ا، برای انسان با، 
راه با وروش بای  را نشان دبند تا براثرتربی  روح ، بتوان با 

یك  خداوند نزدیك تر شد. ا البتا  ،ای  نزدیك تر بودن،  تنها
مسولا وموضو  از یك مکتب نیس ، بلکا  ای  چیزی اس   ا در 

نهاد بشر با ودیعا گراشتا شده اس . تخل ق با اخلاق اله  و 
تشابه  با صفات جلال و جمال خداوندی  چیزی اس   ا خداونددر 

وجود انسان یرار داده و با فعلی  رساندن کن در توان و امکان 
وان گف  اگر انسان امکانات وزمینا (.  پس م  ت33بشری م  باشد)

بای روح  خود را پرورش دبد ای  تشابه  در صفات اله  با 

مرحلا بالفعل خوابدرسیدبمانگونا  ا در پیامبران و ائمۀ اطهار علیم 
السلام و برخ  از عارفان و سالکان راه حهیه  اله  با اثبات رسیده 

 اس .

ن  یعن  انسان ی  ارزشهای انسا توّجه به ارزش های انسانی: .2

،ذات ومابی   وجودی وبست  انسانها در گرو ارزش بای انسان  
اس   ا با انسان ارج ومنزل  م  بخشد.سؤال  در ای  زمینا مطر  
م  شود مبن  بر اینکا ؛چگونا م  توان بست ِ از دس  رفتۀ انسان 

با را با خودشان بازگرداند؟ در پاسخ ای  سؤال با نظرات و 
علا ما جعفری م  پردازیم. او لی  گام  ا برای برگرداندن  دیدگابهای

بست  انسان با با خودشان برداش ، تو جا حل  مسائل مربوط با 
زندگ  بشری و ارزش کن م  باشد. اینکا: کیا حیات انسان  از کن رو 

 ا حیات انسان  اس  دارای ارزش م  باشد یا از جهت   ا با 
بد؟  بمۀ مشکلات  بشری  ا از انسان ارزش بای گوناگون م  د

کغاز تم دن با سر راه انسان یرار گرفتا اس ،با خاطر بمی  مسولا 
اس . مسولا ای را ا بی  یك ازمکاتب بشری، باتمام تحهیق بای 
صورت نگرفتا نتوانستا اند پاسخ گوباشند.تمام نظریات و برناما بای 

وز نکرده اس  اصلاح  بم  نا تنها از اوراق  تاب بای ب  جان ت ا
 ا با خاطر،تنایض گوی  دربارۀ فاصلۀ موبوم میان انسان و حیوان 
و میان حیوان و دنیای جمادات، مشکلات  بس فراوان تر و عمیق تر 

 (.34با وجود کورده اس )

مسولۀ اثبات ارزش استهلال  حیات انسان با منوط باا ارزش اساتهلال ِ 
بای ب  درمان انساان خود انسان اس   ا م  تواند پاسخگوی درد

شده و موجب پیشرف  و اعتلای مادی و معنوی او گردد، واز ساوی 
دیگر  بدون پیوست  انسان با مبدأی   ا بمۀ ارجمندی ارزش خاود 
را از او پیاادا ماا   ننااد، امکااان پااریر نماا  باشااد.در طااول تاااریخ 
بشری ،ای  نکتا با خوب  برای انسان  با ثبوت رسیده  ا نا یدرت 

مادی م  تواند برای انسان اثبات ارزش بنماید، ناا یادرت و  وتوان 
توانمندیهای نبوغ و بوش و علم و کزادی موبوم و زیباای  و نظام، 
زیرا بر یك از ای  مزایا، با خاطررسیدن با مهاصاد ابادات بشاری 

باا  انساان   اااز دیدگاه علا ماا جعفاری؛  (. 35صورت م  پریرد. )
ناا خاود و ناا  دیگار گیرد ی م د ج خودروراس  اس  و خودش را

 دبد.  دیگران را فریب م 
در جدول یك ابدات تربی  اخلای  در فلسفا تربیت  باا دیادگاه علاماا 

الگوی تربی  اخلای  از دیدگاه علاما   1 نگارهجعفری مهایسا شده و در 
 جعفری ارایا شده اس 

 : اهداف تربیت اخلاقی1جدول 
اهداف تربیت اخلاقی مطرح 

 در تاریخ فلسفه تربیتی شده

 

 اهداف تربیت اخلاقی در دیدگاه علامه جعفری

نیروی  تهوی  علا ما جعفری   ا محور تفک رشان در اخلاق  و تربی  اخلای  رسیدن با حیات معهول اس .با تو جا کیات اله  یرکن  ریم، اندیشا ورزی وتعه ل   -
 بست در عالم یات درون ذات  فهم وایعیاتِ برون ذات  و درك وایع برای  ا عهلان   حیات  اصول و یوانی  صحی نشان از ابم ی   هلتع 
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 نیازمند اس .

باا  اا مساتند باا با  حیات ماد   و معنو  انساان  یفی   یا شیوه بایستا و شایستا برا  کن دستا ازفعالی »عبارت اس  ازرا فربنگ و فربنگ جامعا  توج ا با ارزشها-
 .ساسات تصعید شده کنان درحیات معهول تکاملى باشداحو ل سلیم طرزتعه 

م باید شرایط تربیت  با گونا ای باشد تا برای بروز ونمود خلایی    فرابم گردد .اگر با تهلید از گرشتگان با تفاوت بای فردی توجا نکنی خلای ی  یاب  و پرورش کن
نکا بارای  شاف خل ایی ا ، علااوه بار بیانش  وکگااب  بایدزمیناۀ انگیازه وفضای تربیت   سل  ننده باشدخلا ییت  صورت نم  گیرد.وای

استعدادبا وذوق بای نهفتۀ فرابم شود تابا مرحلا کشکاربرسد.واز سوی  با فرد ی  واصال  وجودی کنان احترام بگرارد.تا با جاای تهلیاد 
 گرشتگان با فعال ی  بای خلا یانا بپردازد.

  مسوولی  پریری در تربی  اخلای-
 

عَّهَّاد وُجاودی، »علا ما جعفری تعه د و مسوولی  در برابر خود و دیگران را نشأت گرفتا از عهد الس  و عهد ازل   م  داند .تعبیر ایشاان 
 (  ا شناخ  مویعی  خویشت  در جهان بست  وملتزم بودن و تکامل وباا34واوُفو ا باِلعَّهدان العَّهد مَّسوُولاً،وبا عهد خود وفا  نید.)اسرا /

   ثمر رساندن شخصی   اس .

انساان دریاباد  اا   ا سبب م  گردد ابا بدت عال   فکر  ردن یجد وبدت عال  وداشت   بای وجودی خود  سرمایاشناخ  خود ا  بهره مندی از اندیشا بای والا-
 ر نخوابد شد.ای  بدت جز با با فعلی  رسیدن استعدادبا و امکانات وجودی انسان میس

  بااا در تربیاا  اختلااات شخصاای 
 اخلای 

از تفاوت بای انسانها اختلات شخص ی  اس   ا باید در تربی  اخلای ، در نظر گرفتا شود.برای رشاد وتکامال در حاوزۀ تربیا  اخلاای  
 افراد انسان ، توج ا و رعای  چگونگ  شخصی   بای افراد باید در درجۀ اول از ابمی   یرارگیرد.

یاا  جایگاااه تشااویق و تنبیااا در ترب
 اخلای 

تشویق و تنبیا در مراحل  ود    جوابگو اس   وم  تواند تأثیر گرار باشد و محر    برای ساوق باا خاوب  ودوری از بادی باشاد اماا 
بنگام   ا انسان با مرحلا از رشد عهلان  م  رسد باید با ای اد علایا  بمراه باا دلیال و برباان احسااس لازوم پارورش اساتعدادبای 

 جست  با حهایق را بدای  نمود.  خدادادی و راه

انسان در  ود   ونوجوان  و  تا اوایل جوان  وابستا با دیگران اس  یعن  بم از کنان م  کموزد و بم یضاوت م  شود. بر ایا  اسااس،  تهوی  اعتهادات در تربی  اخلای 
ی ت  خود را از دیگران م  کموزد. تاا زماان   اا گفتا شده  ا بر انسان ، تا زمان کغاز رشد فکری، شخص ی  و مختص ات وویهگ  شخص

یدرت ای  را داشتا باشد بتواند بر موجودی  درون  خود احاطا  ند.بهتری  زمان تربی  اخلای  و بهتری  گروه بای انساان  را در تربیا  
  ودك ات خاذ نمود.

 ا در  شیوه بای تربی  اخلای  م  تواند مؤثر یاشد.وراث . عامل خانوادگ  ویوانین   اا  برخ  عوامل در تفاوت انسانها مطر  م  باشد تفاوت انسانها در تربی  اخلای 
در یك خانواده پا برجاس ،عامل محیط جغرافیای  و منطها ای اعم از حهوی ،سیاس ، مربب ، ایتصادی و ...و نو  نگرش و جهان بینا  

 انسانها  نسب  با جهان و پیرامون کن

 

 
 ای تربیت اخلاقی: مولفه ه1نگاره 
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علام ا محم د ته  جعفری از بزرگتری  اندیشمندان وصاجب نظران عصر 
حاضر ا با جه  ارائۀ اندیشا بای فاخروسازنده خود در علوم فلسافا و 

دو نکتاۀ  مااعلا  دیادگاهازاخلای  تربی  امور تربیت  تأثیر گرار باشد. در 
؛حیاات "حیاات معهاول"ن باااساس  ومهم جلوه گری م   ند ،رساید

معهول و بهره گیری از یوه تعهل بارای زنادگ  عایلاناا و بدفادارو باا 
و « »حیات معهول» با « انتهاال از حیاات طبیعا  محض»عبارت دیگر

بهر  برای . ند مطر  م « را با عنوان ابدات واسط ای« گرای  وحدت
داد.تا علاوه بر  وزشمهارتهای لازم را با افرادکمباید تعهل ه گیری از یوه 
از طرفا    دبناد. تشااخیص را ابادات متعاال  زنادگ  مهارت بتوانند

و تحا  تااأثیر اس  اندیشامندی مسالمان  علا ما  بزر گوار فیلسوت و
  بادت غااای  زناادگ؛ را دیا  اسلام عبودیا  و یرب ال  اللااتعالیم 
با یرار گیرد. »کماوزش و پارورش  بدت نهای  .از اینرو باید داناد ما 

منظور اعتلای ای  بدت اساس ، توجا باا چناد محاور مهام ضاروری 
. ثانیااً کگااب  صاحی  از صورت گیرد ایا  ،انتهال تدری   اسا : اولً

و ثال اً، برحهیه  شایستا ای و توجا با اصل تفاوت فردی   روان  وضع
ای باا ای ارائااا شاود ااا فاارد،کن را یکاا  از پدیااده گونا باید با

 اا جازو  غارا وکب راوبمانناد   ناد  برخاساتا از ذات خاود ؛احسااس
ضروریات وحیات  انسان اس  برا ی معلم و متع لم تصور شود تاا زمیناا 

از نظر وی ای  نو  وحدت یااب  ناشا   برای پریرش و تأثیر وایع شود.
 ت وعنصار لار  بایاد نیس ، بلکااا از خودیاااب  اسااا  ازخودخواب 

باا اساتفاده شاود  تعلایم و تربی  ی  اربردیروشاهادر  مالو خلایی  
 .یات وعملکردباکگابانا کن را احساس نمایددر ت ربطوریکا انسان 

 

                 خالقیا یمالحظهها
در ای  پهوبش مروری با معرف  منابع مورد استفاده، اصل اخلاق امان   

 شمرده شده اس . داری علم  رعای  و حق معنوی مولفی  کثار محترم
 

 هنام واژه
 Moral Values .1 ارزشهای اخلای 

 Moral education .2 تربی  اخلای 

 Immorality .3 انحطاط اخلای 

 Social anomalies .4 نابهن اری اجتماع 

 Ethics .5 اخلاق

 Spiritual growth .6 رشد معنوی

 The ultimate goal .7 بدت غای 

 Freedom .8 کزادی

 Conscience .9 وجدان

 Authority .10 راختیا

 Flexibility .11 انعطات پریری

 Bio-psychological balance .12 روان -تعادل زیست 

 Preaching .13 موعظا

 Responsibility .14 ولی  پریریومس

 Creativity .15 خلایی 
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