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چکیده
: تخلدد  بدده اخالقیددات یعنددی پایددداری دائمددی بدده صددفات اخالقددی نیکددو بدده صددورت اهننداف

کدده در آمددوزش صددرا اخددال  نمددی کدداری اسددت  تددوان بدده آن دسددت یافددت.  "مددنش" در انسددان 
تربیدت اخددال  محدور و مبدانی و اصدول مترتد  بدر آن بدده  یدابی بده تعریفدی از بندابراین دسدت

بدین منظور با رویکرد  روآ: منظور کاربرد در عرصه فرزندپروری هدا این پژوهش است.
تحقی  هرمنوتیک در مرحلده اول بده بررسدی مبدانی و اصدول تربیدت اخدال  محدور مبتندی بدر 

کدددا گدددا. بعددددی مالحظدددات  ربردی آن در فرایندددد آرای عالمددده طباطبدددایی پرداختددده شدددد و در 
نشدان داد مبدانی تربیدت اخددال   ها یافتده :ها یافتننه فرزنددپروری اخدال  محدور تبیدین گشدت.

لقدی و ) محور ایجابی شامک "ثبات اخالقی" 5محور در  بدا دو اصدک ملکده سداختن صدفات خو
بددا دو اصددک علددم ) "عالمیددت"، (بددا اصددک اعتدددال) "سددرایت فعلددی"، (ایجدداد نگددرش توحیدددی

بدا سده اصدک ) و "انگیدزش"( با دو اصک اراده و حقانیدت) "عاملیت"، (علم توحیدیتعقلی و 
بدی، برانگیختگدی انسدانی بددا دو ) محددور زمینده ای شدامک "وراثددت اخدال " 4و ( توحیدددی و حو
 و "سرایت محیطدی اخدال "( استعدادیهای  وراثری و رعایت تفاوتهای  اصک اصال  زمینه

 قابک تبیین هستند که مبتنی بر آن( رعایت الگوی تربیتیبا دو اصک اصال  بستر محیطی و )
 :گیری نتیجننهکدار بسدته شدود.  تدوان در فرایندد فرزندد پدروری بدا محوریددت تربیدت مدنش بده مدی

فرزندپروری اخال  محور رویکردی نوین در عرصه آموزش والدین است کده در آن از طرید  
زمینده تحقد  اهدداا ، قی در کودکانعاطفه و اراده اخال، شناختهای  تمرکز بر رشد مولفه

 دکتری دانشجو است. ی این مقاله برگرفته از رساله. 1
 .دانشگاه عالمه طباطبائی، ی و علوم تربیتیشناس رواندانشکده ، دکتری مشاوره، (نویسنده مسئول. )2

dehdast92@gmail.com 

 .عالمه طباطبائیدانشگاه ، ی و علوم تربیتیشناس رواندانشکده ، استاد مشاوره. 3
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 کند. می هایی با منش اخالقی را فراهم تربیتی انسان
، مبدانی و اصدول تربیدت اخدال  محدور، الگدوی فرزندد پدروری اخدال  محدور کلیندی: های واژه

 عالمه طباطبایی

 مقدمه
کره ، درک ضرورت و ارزق پرورق نسل تربیت یافتره در جهران صرنعتی امرروز بره نحروی 

کنررد، ر ارتقررای جایگرراه فررردی شررخصعرالوه برر از ، زمینرره بهبررود عملکرررد جامعرره را نیررز فررراهم 
کررده اسرت کره ایرن ( 2633، 1جرونز) اوایل قرن بیستم توجه خاصی را به خود معطو   طروری 

کشرور تبردیل ها   مسأله در میان فرهیختگران و رهبرران بره یکری از مهمتررین مسرائل اساسری 
2تربیرت"شده و آموزق به منظور 

یی بره گو پاسرخبره ابرزار نیرومنرد و پرکراربردی در جهرت ، "
گشرته ، اقتصرادیهای  پیش روی جوامع در زمینههای  چالش اجتمراعی و فرهنگری مبردل 

کشورهای مختلف ارتقای سطح سالمت روانی و مهارتی شرهروندان خرود را بررای پررورق  و 
کارامرردتر گون تربیترری در اولویررت قرررهررای  برره وسرریله روق، نسررل  ، هررالوویانررد ) ار دادهگونررا

 (.2636، 3ویلسون-پیملوت، جونز، هابارد
گرانرره و تربیتهررای  امررا امررروزه علرری رغررم تمرکررز بسرریار بررر آموزق مختلررف هررای  هرردایت 

و هرا  پژوهش، جسرمانی و نظرایر ایرن، اجتمراعی، هیجانی، انسان در ابعاد متفاوت عقالنی
کرررره جوامررررع بشررررری  مرررری نشرررران 4تربیترررری -گزارشررررات در حرررروزه مسررررائل اجتمرررراعی دهررررد 

یرادی در ایرن زمینره نداشرته و در زمینره برروز جررم و جنایرت و هررج و  دستاوردهای تربیتی ر
جانسروز و ) جردی و فراوانری روبروهسرتندهرای  با چالش، مرج و تخلف از قوانین و بزهکاری

در زمینره  نیرز برا تربیرت فرزنردان شران برا اشرکال روبررو بروده وها  و خانواده( 2661، 5همکاران
، خشررونت فیزیکرری، رفترراری و هیجررانی م ررل مصررر  مررواد مخرردرهای  بررروز چنررین آسرریب

                          
1. Jones, A. 
2. Training 

3. Holloway, S.L. Hubbard , P. Jöns, H. Pimlott-Wilson ,H. 

4. Socio-Education Studies and Reports  
5. Janosz, M., Archambault, I., Morizot, J., & Pagani, L. S 
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یرادی دارنرد کرت، دئروو) سرقت و مواردی از این دسرت مشرکالت و ابهامرات ر ُولرف و ، کرا
کررم ( 2632، 1راشررل لررذا رهبررران و اندیشررمندان جوامررع درصرردد اتخرران راهبردهررایی جهررت 

 (.2636، ویلسون-پیملوت، جونز، هابارد، هالووی) هستندها  کردن این چالش
کررراهش چالش گون پررریش روی هرررای  البتررره دسرررتیابی بررره ایرررن هرررد  و در نتیجررره  گونرررا

اجتمرراعی وابسررته اسررت و روق زنرردگی افررراد و های  جامعرره برره بسرریاری از عوامررل و سیسررتم
کررودکی تحررت تررأثیر آن قرررار گسررتره عمررر برره خصررو   کرره در  طررور  برره، گیرنررد مرری رفتارهررایی 

گذار، مستقیم و غیرمستقیم کره تحقیقرات فراوانری بره نقرش و  مری بر این موضو  تأثیر  باشرد 
کرره در آن والرردین آمرروزق دیررده زمینرره پرررورق و تربیررت ، جایگرراه نحرروه والرردگری و بسررتری 

گونره مروثری فرراهم کررده اسرت، کننرد مری فرزندانشان را به  ، کیرنرز، بررای م رال وایرتن) اشراره 
کرینر یکره ایرن عامرل ( 2633، 3ایروانز-فیلیرپ  و لیویرد-؛ فوی2662، 2ی و فالوپن، مک  بره طور
کشرورها بره یرک زمینره مهرارتی ، تأثیرگذار یعنی نقش والدین در تربیت فرزندان و نسل آینده 

کره در آن "روابرو شخصری و معمرولی خرانوادگی قابلیرت ، "4تبدیل شده است. به این معنا 
 (.2636، 5گیلز) صصی را دارندتبدیل شدن به اصول و قواعد تخ

کید خاصی بر نقش سیستم یادی نیز تا که بره صرورت های  چنانچه تحقیقات ر انسانی 
کودکان نگره داری و حمایرت 6فرزندپروریهای  مستقیم در قالب روق کررده و ، کننرد مری از 

کرارگیری آموزق 7والردگریهرای  نشان داده از طریق تمرکز بر آموزق گرانره هردایت هرای  و بره 
تروان بره  مری موجرود در ایرن زمینره راهای  در حوزه فرزندپروری بسیاری از مشکالت و چالش

 (.3127عیسی نژاد و یوسفی؛ ، ؛ حیدری2631، 8آیلینژیا و ویلباری ) حداقل رساند
کررره سررربک مررری بررسررری ادبیرررات تحقیرررق در ایرررن زمینررره نشررران و راهبردهرررای ها  دهرررد 

                          
1. Deutch, A.R. Crockett, L.J. Wolff, J.M. Russell, S.T 
2. Witten, K. Kearns, R. McCreanor, T. Penney, L. Faalau. F. 
3. Foy-Phillips P, Lloyd-Evans S, 
4. Personal Family Relationship 
5. Gillies,V 
6. Parenting 
7. Parenting Education 
8. Ailincai, R & Weil-Barrais, A 
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، شرناختی، لردین در ارتبران برا فرزنردان بررای رشرد فیزیکریفرزندپروری متفاوتی به وسیله وا
کرار و نقرش پرر ( 2667، 1گران -رایران و برروک ، مرارتین) رود مری هیجانی و اجتماعی آنها به 

فیلیررپ  و -فرروی) رنگرری بررر چگررونگی رشررد فرزنرردان در ابعرراد مختلررف تربیترری شرران دارد
کره در اطررافش رخ میکودک بررای درک آن، در این فرآیند (.2633، ایوانز-لیوید دهرد ترا برا  چره 

های  کره والردین از اسرتراتژی( 2663، 2برریج) نیاز به ارتبان موثر دارد، شود زندگی بهتر سازگار 
کنترل فرزندان خود، مختلفی برای ارتبان ها رفترار فرزنردان  کنند. آن استفاده می هدایت و 

کننررد و باورهررا و  اسررتفاده میاز خررود برره عنرروان الگررو ، کننررد خررود را ت بیررت و مجررازات می
کررره هرررر والرررد در قالرررب  روق، کننرررد. بنرررابراین انتظرررارات خرررود را بیررران می هرررای مختلفررری 

 کنررررد منجررررر برررره رفتارهررررای متفرررراوتی در فرزنرررردان شررررده فرزنرررردپروری اجرررررا میهای  سرررربک
تررا ، و مطالعرره ایررن تعررامالت و راهبردهررا برره وسرریله پژوهشررگران مختلررف( 320، 3بامرینررد)

گونی در آمررروزق فرزنررردپروری برررر اسررراس نظریرررات هرررای  زمینررره سررراز تررردوین الگوکنرررون  گونرررا
کره شرامل الگروی آموزشری مردیریت والردین  گشرته اسرت  مختلف رشدی و تربیتی در دنیا 

کمرک بره ، 5های براورنکردنی الگوی آموزشی فرزندپروری سرال، 4اورگان الگروی فرزنردپروری 
کروسرررار، 7انرررهفرزنررردپروری حکیم الگررروی، 6کرررودک ناسرررازگار  الگررروی، 8الگررروی فرزنررردپروری 

گاهی افزایری ، 11الگروی فرزنردپروری حمرایتی، 10فرزنردپروری م برت الگروی، 9فرزندپروری آ
 هستند. 12تقویت خانواده الگوی فرزندپروری

در این زمینه در پژوهش خود تحت عنروان "کردام الگروی ( 2631) باری -آیلینژیا و ویل
                          
1. Martin, A ,. Ryan, R.M & Brooks-Gunn, J 
2. Bridge, H 
3. Baumrind, D 
4. Parent Management Training Oregon Model 
5. The Incredible Years: Parent and Children Training Series 
6. Helping the Noncompliant Child 
7. Parenting Wisely 
8. The Krousar Parenting Education Program 
9. Parenting Awareness Model 
10. Positive Parenting Programs 
11. Parents Altogether Lending Support 
12. The Strengthening Families Program 
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گرفترره شررود؟مداخلرره ای برررای آمرروزق فرزنرردپ کررار  بررا مررروری برادبیررات پررژوهش ، "1روری برره 
گرفتره های  پیرامون الگو مردل را  7متفاوت آموزق فرزندپروری بر اساس تحقیقات صرورت 

ابرزار بره ، متغیرهرای میرانجی، از نظر نحوه مداخله IMTE2در یک چارچوب نظری با عنوان 
کررره از تررروان  مررری آنهرررا اینگونرررههای  یافتررره کرررار رفتررره و ترررأثیرات آن مرررورد مقایسررره قررررار دادنرررد 

گرچه این مدل گیری نتیجه که ا کرارگیری ابزارهرا و متغیرهرای ها  کرد  در نحروه مداخلره و بره 
ک رراو مبتنری برر های  میانجی و تئوری کار رفته با یکردیگر متفراوت هسرتند ولری ا ریربنایی به 

کنترررل برره وسرریله ارتبرراطی بررین والرردین و فرزنرردان بررا اعمررهای  تحلیررل تعررامالت و سرربک ال 
کننده  باشند. می تشویقی و تنبیهی بیرونیهای  و بازدارندهها  تقویت 

گاتفردسون و هیرچری  کنتررل در انسران بیران ( 3226) 3در این زمینه  برر اسراس نرو  منبرع 
که میزان خودکنترلی کننرده اصرلی در برروز برد رفتراری و  به عنوان یک 4کردند  متغیر تعیرین 

یراد اسرت رفتارهای مشکل زا که احتمال ارتکاب جرم و خطرا در آنهرا ر بروده و ، و غیر قانونی 
کرره رفتارهررای انسرران را برره خصررو  در هنگررام  کردنررد  آن را برره عنرروان سرراروکاری تعریررف 

کنترل کره در ایرن زمینره انجرام شرده  مری انتخاب خوب و بد  کنرد. چنانچره تحقیقراتی هرم 
که خودکنترلی پرایین اثرر معنرادا می نشان ری برر روی برروز انروا  رفتارهرای غیرر قرانونی و دهد 

کنترلرری فرررد پررایین تررر باشررد ، تخلفرات نظیررر الکلیسررم و مصررر  مررواد داشررته و هررر قردر خررود 
کارها بیشتر خواهد بود ریرا مقاومت در برابرر وسوسره کمترر شرده و ها  درگیری او در این قبیل 

. در ایررن حالررت عرردم وجررود شررود مرری ارتکرراب اعمررال غیررر قررراردادی و غیررر قررانونی بیشررتر
کمتر بره جریران افترد شود می بازداری رفتاری باع  کنترلی و خود تنظیمی  ورا ) فرایند خود 

کرراهش ( 3120، ؛ شررریعتمدار2631، 5و مررون کنترررل اجتمرراعی و  گررر خواهرران افررزایش  لررذا ا
بایررد برره رویکردهررای تربیترری و ، رفتارهررای تخلررف از قرروانین و هنجارهررا در انسرران هسررتیم

                          
1. Parenting Education: Which Intervention model to Use? 
2. Intention, Mediation, Tools, Effect 
3. Gottfredson, M.R. & Hirschi, T 
4. Self Control 
5. Vera, E.P. & Moon, B.  



 415 ........................................... اخال  محور: تعری ، مبانی و اصول تربیتی مبتنی بر آرای عالمه طباطباییفرزندپروری 

 

کره در آن  1اخرالق"درمانی بازگردیم 
گرر درونری " کنتررل  توانرد عامرل ایرن  مری، بره عنروان یرک 

گرفته شده پیشگیری از رفتارهای ایرن چنینری  و با( 27: 2635، 2بکوار و بکوار) تغییر در نظر 
کنترل فرد تواند به میزانی از تعهد رفتاری و اعتقادی بررای انجرام اعمرال  می مبتنی بر نظریه 

کراهش پیردا خواهرد ، ه برسدشایست کارهرای خرال  و غیرقرانونی  در نتیجه بروز بسریاری از 
 (.2637، 3هاوکینز و وویز) کرد

عالمرره طباطبررایی در ایررن زمینرره اعتقرراد دارنررد جوامررع بشررری برررای اینکرره از حقرروق افررراد 
کنند و هرج و مرجی در جامعه انسانی به وجود نیاید مسرلم  نیراز بره قرانون دارد و ایرن، دفا  

کره قروانین مرذکور مروثر واقرع شرود مگرر آنکره قروانین دیگرری بره نرام قروانین جزایری  نمری است 
کمیررت در صررورتی برره ایررن آررو گررردد. البترره نظررام و حا کرره ضررامن اجرررای آن   ترردوین شررود 

کرره از جرررم اطررال  نداشررته باشررد مرری کرره از جرررم مجرررمین مطلررع باشررد و در صررورتی  ، رسررد 
که در خلوت انجراممجازات امری غیر ممکن  پرذیرد  مری خواهد بود و چقدر از جرایم است 

کسی از آن با خبر گیرد. لرذا ضررورت قروانین و سرنت  نمی شود و مجازاتی هم صورت نمی و 
کسرری پوشرریده نیسررت ولرری در عررین حررال بررا عادالنرره ترررین قرروانین جزائرری نیررز  اجتمرراعی بررر 

رتیکه در آن جامعره فارایل اخالقری تواند جلوی هرجرم و تخلفری را بگیررد مگرر در صرو نمی
حکومرررت نمایرررد و مرررردم بررره ملکرررات فاضرررله نفسرررانی از قبیرررل پیرررروی از حرررق و احتررررام و 

 (.310-311: 33؛ ج3175، طباطبایی) انسانیت و مانند آنها پایبند باشند
بررر اسرراس ایررن توضرریحات هررد  اصرررلی پژوهشررگران تحقیررق حاضررر تمرکررز بررر نقرررش 

کننرده درونری برا هرد  آموزق "اخالق" بره عنروان یرک عامرل گرر و تنظریم  کنتررل  هرای  خرود 
کرررارگیری  کرررردن نترررایج آن و بررره  کررراربردی  گرفرررت ترررا از طریرررق تحقیرررق و  فرزنررردپروری قررررار 

کرررردن بسررریاری از هرررای  آموزق کرررم  گرانررره در حررروزه فرزنررردپروری اخرررالق محرررور بررره  هررردایت 
کار پژوهشری  موجود در این زمینه در دراز مدت اندیشیدههای  مشکالت و چالش شود. اما 

یرره ای مبتنرری بررر هسررتی  کرره از زاو در ایررن زمینرره نیازمنررد داشررتن تعریفرری از اخررالق اسررت 
                          
1. Ethics 
2. Becvar, D.S. & Becvar, R.J. 
3. Hawkins, J.D. & Weis, J.  
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کشرررف  شناسررری حقیقررری انسررران یعنررری دیرررن آن را داشرررته باشرررد. ریررررا اخرررالق در تعیرررین و 
اخالقری و هرای  اخالقی و مصادیق و جزئیات آن و همچنین تعیین هرد  ارزقهای  ارزق

ن به دین نیازمند است. ضمانت اجرایی آ
کره طرری مباحر   مری بررسی پیشینه تراریخ مکتروب علرم و فلسرفه اخرالق نشران  دهرد 

گررردد.  مرری ارسررطو و سررقران بررر، اخالقرری برره پرریش از مرریالد و برره زمرران افرررادی چررون افالطررون
ابرن ، فرارابی، بررسی اجمالی تألیفرات در ایرن زمینره نشران داد دانشرمندان مسرلمانی چرون

مالصردرا و مرال احمرد نراقری در حروزه "اخرالق نظرری" ، خواجه نصیرالدین طوسی ،مسکویه
ولرری در حرروزه انررد  چشررم انررداز قابررل ترروجهی را فرررا روی پژوهشررگران و اندیشررمندان قرررار داده

کتاب قابل توجهی نداشته انرد. از جملره اندیشرمندان های  "اخالق عملی" با رویکرد دینی 
کرره در ایررن دو  حرروزه "نظررری و عملرری" برره طررری نکررات عمیقرری پرداخترره مسررلمان معاصررری 

عالمه طباطبایی است. ، است
که ورود به نوشته دهرد  می و آرای ایشان نشانها  عالمه طباطبایی از دانشمندانی است 

چیستی اخالق و مفاهیم وابسته بره آن تخصرص ، فلسفه اخالق، که در حوزه اخالق نظری
کتاب 1داشته و صاحب نظر است هرای  بره بح ، خرود بره خصرو  در المیرزانهرای  و در 

 نظری و عملی پیرامون اخالق و تربیت اخالقی پرداخته اند. 
لررذا در ، باشررد مری از طرفری چررون "تربیرت" هسررته و هرد  اصررلی هررر الگروی فرزنرردپروری

از نگراه  "تربیرت"و  "اخرالق" برا تمرکرز برر تعریرف دو مفهروم این پژوهش در صدد برآمدیم ترا
کنریم ترا در پژوهش آرار و نظرات مفهومی، طباطباییعالمه  دیگرر بتروانیم آن هرای  را تردوین 

. اما اینکه ایرن هرد  2را در قالب الگوی عملی فرزندپروری تربیت اخالق محور ارائه دهیم
کشور ما بر اساس چه مبانی تواند به تربیت اخالق محرور انسران منجرر شرود؛  می اصولی، در 

کررده اسرت"( اخرالق) شهید مطهری در این زمینه مینویسند: "عالمه بیش از همه در میان حکمای مسرلمان در ایرن براره. 1  بحر  
( 326کتاب نقدی بر مارکسیسم صفحه )

یابی الگوی مفهومی و عملی تربیت منش اخالق محور بر اساس افق عالمه طباطبرایی: "ان مقاله ای تحت عنو. 2 طراحی و اعتبار
اسرمعیلی و فرری بخرش چراپ شرده در مجلره سربک زنردگی ، بره نویسرندگی دهدسرت "رویکردی نوین در عرصه فرزنردپروری

اسالمی با محوریت سالمت به این موضو  پرداخته است.
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کرره در برره  پررژوهش در صرردد پاسررخگویی برره آن هسررتیم تررا از ایررن طریررق ایررن سرروالی اسررت 
 تدوین مبانی ریربنایی الگوی فرزندپروری اخالق محور نائل شویم. 

اخرالق و تربیرت  در این میان مطالعات اجمرالی اولیره آرای عالمره طباطبرایی در زمینره
کرره در کرره ایرن فراینررد از طریررق تربیرت صررفات ُخلقرری شخصریت  تفسرریر  اخالقری نشرران داد 

کله" واژه  صرررورت، اسرررت "مرررنش"آورده شرررده و نزدیرررک تررررین معنررری اصرررطالحی آن  "شرررا
 است:ها  بنابراین هد  از تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش گیرد. می
کررراربرد در عرصررره فرزنررردپروری   اول مبرررانی و اصرررول تربیرررت اخرررالق محرررور بررره منظرررور 

 چیست؟ 
کرراربرد  در عرصرره فرزنرردپروری شررامل چرره دوم تعریررف تربیررت اخررالق محررور برره منظررور 

 مولفه هایی است؟ 
کراربردی فرزنرردپروری اخرالق محرور مبتنری بررر مبرانی اصرول و تعریررف ، سروم مالحظرات 

 شامل چه مواردی است؟، تربیت اخالق محور ارائه شده

 روش 

کالسرریک کرره  1روق مررورد اسررتفاده در پررژوهش حاضررر هرمنوتیررک  اسررت برره ایررن معنررا 
کره آرای عالمره طباطبرایی در ، کری بررای فهرم مرتنمبتنی بر این دیدگاه ف جامعره مرورد نظرر 

کتابخانرره مدرسرره فقاهررت گررر  بررا ، کترراب تفسرریر المیررزان بررود را از طریررق نرررم افررزار جسررتجو 
کلید واژه تربیرت اخالقری مرورد بررسری ومطالعره دقیرق قررار ، اخرالق، تربیتهای  جستجوی 

کره مرتن عهرده دار  یی بره آنهرا برود م رل گو پاسرخدادیم. به این منظور در ابتدا پرسش هرایی 
هرررد  و روق هرررایی دارد؟ اخرررالق چیسرررت و ، اینکررره تربیرررت از دیررردگاه عالمررره چررره معنرررا

کنررد؟ را  مرری نچگونرره تبیرری، مکتررب قرانرری عالمرره ایررن مفهرروم را بررا مقایسرره سررایر مکاتررب
گیرری کردیم و در ادامه به صورت پیشرونده مبتنی بر نظریه در حرال شرکل  ایرن ، شناسایی 

                          
1. Classic Hermeneutics Paradigms  
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کره در جریران تحقیرق بررای های  شکلها  سوال گرفته و واژه هرایی  جدیدتر و دیگری به خود 
کشررف کلیرردواژه اراده، ادراک، ایمرران، م ررل تعقررل، شررد مرری جسرتجو  قبلرری های  متفرراوت از 

 ی را پیش برد.فرایند بررس
گفترره مولررف بررای پاسررخ برره سرروال چیسررتی مبررانی و اصررول های  الزم بره نکررر اسررت فهررم 

و  1تربیت اخرالق محرور برر اسراس نظرر شرالیرماخر پیرامرون ابعراد فهرم یعنری تفسریر دسرتوری
که براساس تفسیر دستوری یرا نحروی 2روان شناختی گرفت. به این معنا  اندیشره و ، صورت 

ربران شناسرانه فهرم سرروکار دارد؛ های  که با جنبه، (نجا عالمه طباطباییدر ای) بیان مولف
عد تفسیر  کنار ب  که به معنای جایگزینی مفسرشناخت رواندر  به جای نهرن ( یا پژوهشگر) ی 

گرفتره و بررای طبقره هرا  بر اسراس اصرل ادغرام افق، مولف است در ایرن روق تحقیرق انجرام 
گزاره تربیررت اخررالق محررور  ب مبررانی و اصررول و تعریررفاسررتخراج شررده در قالررهررای  بنرردی 

کیفی کدگذاری  کدگذاری آزاد روق  کدگرذاری ، در سه مرحله اصلی  کدگذاری محوری و 
 نظری استفاده شد.

کررره یرررک فراینرررد تحلیلررری اسرررت کدگرررذاری آزاد  هرررا  مفررراهیم نهفتررره در داده، در مرحلررره 
کشررف تمررایزات و جهای  شناسررایی و ایررده داسررازی؛ و دیگررری اصررلی موضررو  از دو طریررق 

کررار برره ، طبقرره بنرردی و یکپارچرره سررازی مفرراهیم تحررت یررک عنرروان واحررد آشررکار شررد. ایررن 
کدگررذاری محرروری مرری نرروعی طبقرره بنرردی مفهررومی محسرروب مبتنرری بررر ، شررد تررا در مرحلرره 

گیرررر بررره صرررورت ، مفررراهیم آزاد اسرررتخراج شرررده یرررک شررربکه مفهرررومی در قالرررب عنررروانی فرا
گشررت. ایررن مرحلرره در راسررتای دسررتیابی برره سرراختار منسررجمی از مفرراهیم  یکپارچرره ارائرره 

کدگرذاری نظرری شربکه مفهرومی ایجراد شرده در قالرب ، ادامه یافت تا در مرحله آخرر یعنری 
گیر مبتنی بر ادغام افق مولف و محقرق یکپارچره شردند. ( عالمه طباطبرایی) یک عنوان فرا

                          
1. Grammatical Interpretation 
2. Psychological Interpretation 
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کدگررذاری نظررریهررای  گزاره اصررلی نظریرره در حررال برره نرروعی درون مایرره ، حاصررل از مرحلرره 
گیری پیرامون تربیت اخالق محور و مبانی و اصول مترتب بر آن را شکل داده اند.   شکل 

و  1اسررتراتژی متمررایز اسررتقرایی 2در ایررن روق مفرراهیم برره صررورت ترکیررب هدفمنرردی از 
کافی دربراره  2قیاسی که اطالعات  کار  که در ابتدای  از متن استخراج شدند. به این ترتیب 
تربیرت اخرالق محرور" هرای  موردنظر یعنری "چیسرتی مبرانی و اصرول و چگرونگی روقسوال 

گرفت. ریرا این شریوه تحلیرل بیشرتر ، وجود نداشت اغلب رویکرد استقرایی مورد توجه قرار 
 3به دنبال تقلیرل اطالعرات و ارائره توصریفی دقیرق پیرامرون موضرو  اسرت. چنانچره بلیکری

کمررک( 2667) تحقیررق بررا توجرره برره های  برره پدیررد آمرردن یافترره هررد  تحقیررق اسررتقرایی را 
داند تا اصلی تررین مفراهیم  می سازی از طریق خالصهها  ماامین مسلو و متداول در داده

 و ماامین مرتبو با موضو  مشخص شود. 
فراینرد مطالعره بره شرکلی سراخت یافتره ترر در ، در مرحله بعد با توجه بره رویکررد قیاسری

کره از طریرق  جهت استخراج مبانی و اصول گرفت. به این معنا  تربیت اخالق محور شکل 
که معر  آنها بودند، 4تعریف نظری مبانی و اصول استخراج شد و مراحرل ، مقوالت اصلی 

کدگذاری محوری و نظری بر اساس ادغام افق مولف و محقق انجام شرد ترا در نهایرت فراترر 
هرم چیسرتی تعریرف و مبرانی ف، و در یک فرایند رفرت و برگشرت مکررر، از یک حرکت خطی

گرفررت تررا در عرصرره فرزنرردپروری مررورد  تربیررت اخررالق محررور و اصررول مترتررب بررر آن صررورت 
 کاربرد قرار بگیرد.

                          
1. Inductive Approach 
2. Deductive Approach 
3. Blaikie, N 

گرزاره هرای توصریفی و خبرری دربراره یرک موضرو  حراوی  - 4 کره بره روابرو و مناسربات واقعری  "هرا هسرت و نیسرت"مبانی  هسرتند 
شروند و در تعلریم و تربیرت از نترایج  مری معرفت و انسان شناسی اخرذ، شناسی ور ناظر بوده و از علوم دیگر مانند هستیمیان ام

گزاره آنها استفاده می کره از اهردا  و مبرانی اسرتنبان  "بایرد و نبایرد"هرای تجرویزی برا محتروای مفهرومی  شود و اصول  هسرتند 
 (.3121، باقری) شوند می م و تربیتدر تعلیها  و فعالیتها  شده و راهنمای روق
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 ها یافته
کرریم، در این بخش کرده است مبتنی بر درک مبانی هستی شناسی قرآن   محقق تالق 

و اصررولی را برررای  مبررانی، و ماهیررت وجررودی او در دیرردگاه عالمرره طباطبررایی دربرراره انسرران
توصرریف و تبیررین فراینررد تربیررت اخررالق محررور بررا هررد  طراحرری الگرروی فرزنرردپروری ارائرره 

شرود و مبتنری برر  مری ابتدا مبنای هستی شناسانه انسران ارائره، دهد. بنابراین در هر قسمت
آن مبانی و اصرول اسرتخراج شرده پیرامرون تربیرت اخرالق محرور توضریح داده خواهرد شرد. 

و  7ترا  3در جرداول  محور زمینه ای به صورت ریرر 2محور ایجابی و  1و اصول در این مبانی 
 قابل مشاهده هستند: 3شکل 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  مبنای هستی شناسی: وجرود انسران مراهیتی
مجرررد از مرراده داشررته و دارای ثبررات در طررول 

 زمان و مکان است. 
  مبنررای ایجررابی تربیررت اخررالق محررور: ثبررات

 اخالقی
  ملکه صفات اخالقیاصل: ایجاد 
 ( توحید محور) اصل: ایجاد نگرق اخالقی 
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کننده -1جدول  مبنای هستی شناسانه انسان و اولین مبنای ایجابى  کدهای تبیین 
 تربیت اخالق محور و اصل مترتب بر آن بر اساس آراء عالمه طباطبایى

 آراء عالمه طباطبایى )افق مولف(  کدهای محوری )افق محقق( 

انسررران مررراهیتی مجررررد از مررراده  وجرررود"
داشرررته و دارای ثبرررات در طرررول زمررران و 

 ، "مکان است
کلررری   اولرررین مبنرررای هسرررتی شناسرررانه 

 آفرینش مرتبو با تربیت انسان

که از آن تعبیر به  ما در خود معنا و حقیقتی می - در  "مرن"کنیم.... ایرن  می "من"یابیم 
یرررا حکررم  هرریچ یررک از اعاررای محسرروس و حررواس ظرراهری و اعاررای برراطنی نیسررت. ر

کره بره تردریج تغییرر می  "مرن"پرذیرد و قابرل قسرمت و تجزیره اسرت ولری  ماده این اسرت 
کمترین دگرگونی و تعددی به خود نمی  (.117-152:  3گیرد. )ج اینگونه نیست و 

 "ثبات اخالقی"

ل برررره معنررررای پایررررداری و اسررررتقرار فعرررر
 اخالقی 

اولرررین مبنرررای ایجرررابی تربیرررت اخرررالق 
 محور است.

گر بخواهرد مروثر واقرع شرود - بایرد در نفر  ثبرات و اسرتقرار داشرته باشرد ، اخالق فاضله ا
 ( 371:  5)ج

توانررد جلرروی هرجرررم و تخلفرری را بگیرررد مگررر در  بررا عادالنرره ترررین قرروانین جزائرری نیررز نمی -
ومرررت نمایرررد و مرررردم بررره ملکرررات فاضرررله صرررورتیکه در آن جامعررره فارررایل اخالقررری حک

: 33نفسررانی از قبیررل پیررروی از حررق و احترررام و انسررانیت و ماننررد آنهررا پایبنررد باشررند )ج
 311 ) 

 "ایجاد ملکه صفات اخالقی"

به معنای نقرش بسرتن علمری و عملری  
اخررالق در نفرر  اولررین اصررل مترتررب بررر 

 مبنای ثبات اخالقی است.

کنی تا در نف  تو رسوخ یابد و چرون )برای ملکه سازی صفات(  - باید آنقدر آن را تکرار 
کنند که در سنگ  گردد )ج، نقشی   (.106:  3ثابت 

ترروانی از دو طریررق علررم و  کندکرره چگونرره می علررم اخررالق حررد فرررو  را برایررت بیرران می -
کره  عمل آن خوب را در نف  خود ملکه سازی... تا در نف  تو رسوخ یابد و چون نقشی 

گردد )ج، کنند میدر سنگ   (.106:  3ثابت 

 "ایجاد نگرق اخالقی
 )توحید محور( " 

گررررایش نهنررری بررررای  بررره معنرررای ایجررراد 
یررررت  انجرررام عمرررل در انسرررران )برررا محور
توحیررررد( دومررررین اصررررل مبنررررای ثبررررات 

 اخالقی است.

گر بخواهد موثر واقع شود باید در نف  ثبرات داشرته باشرد و اسرتقرارق  - اخالق فاضله ا
کنرررد و جرررز توحیرررد تارررمین نمیکنرررد )جنیازمنرررد ضرررا کررره آنررررا ضرررمانت  : 5منی اسرررت 

 371 ) 

کسانی پایبند فاائل اخالقی می - که معتقد باشرند بره وجرود خردایی واحرد  تنها  شوند 
 ( 371:  5)ج
کسی خدا را با خود می - بینرد و در  دانرد و معتقرد اسرت او عمرل هرر انسرانی را می چنین 

کررره د کررررده را حاضرررر میمررراورای ایرررن عرررالم روزی اسرررت  بینررررد  ر آن هررررر انسرررانی آنچررره 
 (  377: 5)ج

 

 کدنظری
 )ادغام افق مولف و محقق(  

"ثبرات اخالقری" بره ، بر اساس مبنای هستی شناسی ثبات شخصیت و هویت در انسان
اولررین مبنررای ایجررابی تربیررت ، معنررای پایررداری و اسررتقرار دائررم صررفت اخالقرری در نفرر 

اخالق محور بوده و "ایجاد ملکه صفات اخالقی" و "ایجاد نگرق اخالقی )توحیردمحور( 
 " اصول مترتب بر آن هستند. 

 :فعل انسان حول محور اعتدال قوا توان سرایت از یک عمل به اعمال دیگر را داراست. مبنای هستی شناسی 
  :سرایت فعلیمبنای ایجابی تربیت اخالق محور 
 عامل بنیادی فعل اخالقی، اصل: اعتدال 
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مبنای هستی شناسانه انسان و دومین مبنای ایجابى  کننده کدهای تبیین -2جدول
 بر اساس آرای عالمه طباطبایى تربیت اخالق محور و اصل مترتب بر آن

 کدهای محوری )افق محقق(  آرای عالمه طباطبایى )افق مولف( 

گذارند و از این  در نف  و صفات آن اثر مسلم می، اینکه آثار و صفات نف  هستندافعال در عین  -
 (.221:  2شود و آن هم سرایت صفات و اخالق است )ج مطلب یک اصل استنتاج می

گرفتره و تعردیل می - که بر اساس فطرت تشریع شده و در آن امرور فطرری را  کنرد آن  اسالم دینی است 
که در حیات بشر  که در آن هسرت و  الزم است معتبر و واجب میمقدارق  سازد و آنچه نقص و خلل 

 (.216:  5اندازد )ج بشر به آن نیازی ندارد را حذ  نموده و از اعتبار می

"فعل انسران حرول محرور اعتردال قروا 
تروان سرررایت از یررک عمرل برره اعمررال 

 ، دیگر را دارد"
کلری  دومین مبنای هستی شناسرانه 

 یت انسانآفرینش مرتبو با ترب

کرره از انسرران سررر می - ارتبرراطی بررا احرروال درونرری و ملکررات اخالقرری دارد و از سرچشررمه ، زنررد افعررالی 
 (.221: 2کند و در عین حال تأثری متقابل در نف  دارند )ج صفات نفسانی تراوق می

 (.202: 31مناسب با اخالق آدمی است )ج، عمل هرچه باشد -

"سررررایت فعلررری اخرررالق" بررره معنرررای 
کررررردن حلقرررروی تررررأثیر  تسررررری پیرررردا 
لقررری و  اعمرررال انسررران در صرررفات خ 
بررررالعک  دومررررین مبنررررای ایجررررابی 

 تربیت اخالق محور است.
غاررب و فکرهسررتند و باعرر  عمررل انسرران ، های ُخلقرری در ارتبرران بررا سرره قرروه شررهوت ایررن ملکرره -

 (.111:  3شوند )ج می
کره ناشری از قروه شرهوت اسرت. یرا بره شرود  همه اعمال انسان یا به منظرور جلرب منفعرت انجرام می -

که ناشی از قوه غاب است و یا ناشی از تصدیق فکرری اسرت ماننرد  منظور دفع ضرر انجام می شود 
کار هست را برا مفاسرد آن می که در آن  کاری مصالحی  که برای هر  کردن  سرنجد و سربک و  استدالل 

که ناشی از ق کند و سرانجام یکی از دو طر  می سنگین می  (.111:  3وه فکر است )جچربد 
گانه راه افران و یا تفریو  )فایلت وقتی ایجاد می - که( انسان نگذارد هیچ یک از این قوای سه  شود 

کند )ج  (.112:  3را برود و از حد وسو تجاوز 
که منشرأ همره رنائرل اخالقری اسرت - های مرادی در عرده ای و  اسررا  و افرران در لرذت، تنها چیزی 

 ( 371:  5آن در عده ای دیگر است )ج تفریو و محرومیت

 "اعتدال "
بررره معنرررای ایجررراد تعرررادل در قررروای  

وجودی انسان به عنوان عامل شرکل 
 گیری

 صفات اخالقی 
 ها(  )یا فایلت 

 اصل ایجابی مترتب بر آن است..

 

 کدنظری
 )ادغام افق مولف و محقق(  

"سرررایت فعلرری اخررالق" برره ، بررر اسرراس مبنررای هسررتی شناسرری سرررایت اعمررال حررول محررور اعترردال
لقری و برالعک  کردن حلقروی ترأثیر اعمرال انسران در صرفات خ  دومرین مبنرای ، معنای تسری پیدا 

ایجابی تربیرت اخرالق محرور بروده و "اعتردال " بره معنرای ایجراد تعرادل در قروای وجرودی انسران بره 
 عنوان عامل بنیادی فعل اخالقی )یا فایلت ها( اصل مترتب بر آن است.

  کردن به آن را دارا بروده و لرذا مبنای هستی شناسی: انسان قابلیت وجودی ارتبان با جهان هستی و شناخت پیدا 
گاهی است.    نیازمند آ

 مبنای ایجابی تربیت اخالق محور: عالمیت 
  اصل: علم تعقلی 

 اصل: علم توحیدی 



 313 ........................................... اخال  محور: تعری ، مبانی و اصول تربیتی مبتنی بر آرای عالمه طباطباییفرزندپروری 

 

کننده -3جدول  ایجابى تربیت مبنای هستی شناسانه انسان و سومین مبنای  کدهای تبیین 
 اخالق محور و اصول مترتب بر آن بر اساس آراء عالمه طباطبایى

 ( افق مولف) آراء عالمه طباطبایى (  افق محقق) کدهای محوری

انسرررران برررره صررررورت وجررررودی  "
ترروان ارتبرران بررا جهرران هسررتی و 
کرررردن بررره آن را  شرررناخت پیررردا 
گرراهی  دارا برروده و لررذا نیازمنررد آ

 ، "است 
ی سررررررررررومین مبنررررررررررای هسررررررررررت 

کلی آفرینش مرتبو برا  شناسانه
 تربیت انسان

کررره ادراک مررری سرررعادت و شرررقاوت وقتررری در انسررران محقرررق - او ( علرررم) شرررود 
کره مجررد اسرت کرده و مسرتقر شرده باشرد. و ادراک از آنجرا  مقیرد ، فعلیت پیدا 

 (.320:  1ج) به زمان نیست
کرره انسرران آن را مشرراهده - در نات کنررد و آن را  مرری احتیرراج اولررین چیررزی اسررت 

کرره مرررتبو بررا قرروا و اعمررال اوسررت و همچنررین در سراسررر جهرران  خررود و هرچیررزی 
کره  می و در همین اولین ادراک حکم، بیند می بیرون از خود کند بره وجرود ناتری 

شررود و آن نات خرردای  مرری حرروائج او را بررراورد و وجررود هررر چیررزی منتهرری برره او
   (.517:  1ج) سبحان است

 "عالمیت"
تشخیصررری  بررره معنرررای بیرررنش

کررردن برره افعررال اخالقرری از  پیرردا 
، طریرررررق تلقرررررین خررررروبی عمرررررل

سررومین مبنررای ایجررابی تربیررت 
 اخالق محور است.

اول باید به اعمال صالح و اخالق فاضله عرالم شرد و ، در عالم تحقق و خارج -
یج زکرراوت کرررد تررا برره ترردر : 32ج) برره دسررت آیررد( پرراکی دل) بعررد برره آنهررا عمررل 

 557.) 
کسرب - کره بره خروبی آن های  فارائل و ملکره طریق علمری  نفسرانی ایرن اسرت 

کنی  (.112:  3ج) انعان پیدا 

کنرری - کنرری یررا در خررود ایجرراد  کرره بخررواهی از خررود دور  راه اولررش ، هررر صررفتی 
 (.106:  3ج) تلقین علمی است

 "علم تعقلی"
بررررررره معنرررررررای ایجررررررراد بیرررررررنش 
تشخیصررررررری حرررررررق و باطرررررررل و 
خوب و برد اخالقری از طریرق بره 

 ، کارگیری عقل
اصررررررررل مترتررررررررب بررررررررر مبنررررررررای 

 عالمیت است.

کرره حقیقررت  - کامررل و تمررام چیررزی هسررت  عقررل برره معنررای ادراک و فهمیرردن 
کننده حق و باطل  (.561:  3ج) شود می راست و دروغ، خیر و شر، جدا

در انسان هست و مجتمعات بشری با همه اخرتال  ( خوب و بد) تشخیص - 
کرره دارنررد کرره تکلیررف، سررلیقه ای  فررر  داشررتن قرروه مشخصرره ای  ،قبررول دارنررد 

که از آن به عقل تعبیر  (.015:  0ج) شود می است 

که انسان را به حق دعوت - سرن و ، کند می آن عقلی  که به ح  عقل عملی است 
بح حکم کره چره عملری نیکرو و چره عملری  می کند و برای ما مشخص می ق  کنرد 

   (.222:  2ج) زشت است

 "علم توحیدی"
بررررررره معنرررررررای ایجررررررراد بیرررررررنش 
تشخیصررررررری حرررررررق و باطرررررررل و 
خررروب و برررد اخالقررری از طریرررق 

کننرد - کره او را مجهرز بره عقرل  کرافی نیسرت  چررون ، بررای هردایت بشرر ایرن تنهرا 
کشررری در بشرررر را پدیرررد کررره اخرررتال  و بهرررره  ، 36ج) آورد مررری همرررین عقرررل اسرررت 

 112.) 
کمررال و تمررام رسرریدن برره مکررارم اخررالق را وقترریاسررالم  - کرره بشررر  مرری حررد  دانررد 
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 ( افق مولف) آراء عالمه طباطبایى (  افق محقق) کدهای محوری

 ، هدایت الهی
اصررررل دوم مترتررررب بررررر مبنررررای 

 عالمیت است.

 (.375:  5ج) دارای حیاتی متکی بر بندگی خدای سبحان باشد

کره صرالی خرود را  - طبیعت سودجوی بشرر دائمراو متمایرل بره آن جرانبی هسرت 
کمرال حقیقری و سرعادت واقعری اق جرز بره وسریله ، بینرد می در آن سو بنرابراین 

 (.221:  2ج) شود نمی اصلهدایت الهی ح
 

 کدنظری
 ( ادغام افق مولف و محقق) 

برر اسرراس مبنرای هسررتی شناسری قابلیررت وجرودی انسرران بررای ارتبرران برا جهرران 
گاهی او کرردن بره ، هستی و نیاز به آ "عالمیت" به معنای بینش تشخیصی پیردا 

سرررومین مبنرررای ایجرررابی تربیرررت ، افعرررال اخالقررری از طریرررق تلقرررین خررروبی عمرررل
گرفتررره و" علرررم تعقلررری" و"علرررم تعبررردی" یعنررری ایجررراد بیرررنش  اخرررالق محرررور قررررار 

کرررارگیری عقرررل و  تشخیصررری حرررق و باطرررل و خررروب و برررد اخالقررری از طریرررق بررره 
 شوند. می هدایت الهی دو اصل مترتب بر آن

  .مبنای هستی شناسی: انسان مختار و مسئول است 

 مبنای ایجابی تربیت اخالق محور: عاملیت 
  :واسطه تحقق عمل، ارادهاصل 

 معیار انتخاب عمل، اصل: حقانیت 

 

کننده -4جدول  مبنای هستی شناسی انسان و چهارمین مبنای ایجابى  کدهای تبیین 
 تربیت اخالق محور و اصول مترتب بر آن بر اساس آرای عالمه طباطبایى

 ( افق محقق) کدهای محوری ( افق مولف) آرای عالمه طباطبایى

که منظور از - اعالمری اسرت عمرومی ، آمدهها  فرماید به سوی شما انسان می حق 
کر  مری در آنچره برای خرود انتخرابها  به اینکه همه انسران  کننرد آزادنرد و هریچ 

کند.... پ  انسان نمی توانند هرر یرک از  ها می تواند آزادی در انتخاب او را سلب 
کرره برررای خررود کننررد؛ یررا نفررع، پسررندند مرری ایررن دو را  : 36ج) و یررا ضرررر را انتخرراب 

 321.) 
کررده و انسران تنهرا تصررفاتی در ُملرک او -  خداوند مالکیرت مطلرق خرود را تأییرد 

کرره خررود او مرری بررر ایررن ) اجررازه داده باشررد یررا خواسررته باشررد( خداونررد) توانررد بکنررد 
کننرده و خلرق را مسرئول و مواخرذ دانسرته ( اساس خود را محاسب و بازخواست 
 (.350:  3ج) است

انسان مختار و مسئول "
،"است

چهررررررارمین مبنررررررای هسررررررتی  
کلرری آفرررینش مرررتبو  شناسررانه

   با تربیت انسان

گرفترره - کرار بسررتن فرررا  کررردن و برره  کرره برره منظررور عمرل   عاملیت"" علروم عملرری یعنرری علرومی 
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 ( افق محقق) کدهای محوری ( افق مولف) آرای عالمه طباطبایى

گررفتنش  می وقتی، شود می کره فرا کامرل نتیجره دهرد  تواند در مرحله عمل به طور 
کرار پسرندیده ای را آموختره باشرد ولری ضمن تمرین و عمل باشد. ریرا  گر انسران  ا

کسرب  نمری موقع عمرل، هیچ وقت به آن عمل نکرده باشد کره  توانرد از معلومراتی 
 (.107:  0ج) استفاده نماید، کرده

 

برره معنررای انجررام عملرری علررم 
از طریرررق تکررررار ، کسرررب شرررده

، مررررررررررررررداوم و اختیرررررررررررررراری آن
چهررررررارمین مبنررررررای ایجررررررابی 

 ور است.تربیت اخالق مح

که جایش نهن و دل مرردم اسرت و وقتری  - حقیقت قوانین تنها معلوماتی است 
مورد عمل واقع میشود. یعنی اعمالی برر طبرق آنهرا ، اراده انسان به آن تعلق بگیرد

   (.371:  5ج) دهد می انجام
همرران اخررالق عالیرره انسررانی اسررت. چررون اراده در هررا  تنهررا علررت حفررا اراده -

کنرد می حیاتش تنهابقایش و ادامه  : 5ج) تواند از اخالق مناسب خود اسرتمداد 
 371.) 

 "اراده واسطه تحقق عمل"
برره معنررای وقررو  اعمررال توسررو 

مترتررب  اصررل اول، عامررل اراده
 بر مبنای عاملیت است.

حرق اسرت و بره فطررت خرود رشرد و رسریدن بره  انسان مطبو  و مفطور به طلرب -
 (.116:  37ج) واقع را طالب است

کررره آدمررری را بهترررر بررره حرررق برسررراند و بررررای انسررران  - بهتررررین قرررول آن قرررولی اسرررت 
 (.116:  37ج) خیرخواهانه تر باشد

کره هرر سرخن حقری را بپرذیرد و آن را رد نکنرد -  انسان باید وضعی به خرود بگیررد 
 (  117:  37ج)
گررروق، بنررردگان خررردا هرچررره بشرررنوند - کررره  مررری بررره آن  دهنرررد و ایرررن طرررور نیسرررت 

کنند و هر سخنی را به صر  شنیدنمتابعت هوای ن بردون تفکرر و تردبر رد ، ف  
 (  116:  37ج) کنند

معیار انتخاب ، "حقانیت
 عمل"

به معنای تعلق اراده بره انجرام 
برررر اسررراس سرررنجش برررا ، عمرررل

گرررروق  معیررررار حررررق از طریررررق 
 سررررپاری برررره همرررره سررررخنان و

 بهترین آنهرا اصرل دوم پذیرق
 مترتررررب بررررر مبنررررای عاملیررررت

 است.

 

 کدنظری
 ( ادغام افق مولف و محقق) 

"عاملیرت" بره معنرای ، بر اساس مبنای هستی شناسی اختیار و مسئولیت انسران
کسررب شررده چهررارمین  ؛از طریررق تکرررار مررداوم و اختیرراری آن، انجررام عملرری علررم 

بره عنروان واسرطه تحقرق عمرل و  مبنرای ایجرابی تربیرت اخرالق محرور بروده و"اراده"
 باشند. می ب عمل دو اصل مترتب بر آنبه عنوان معیار انتخا "حقانیت"

  .مبنای هستی شناسی: انسان با نات اشتیاق آفریده شده است 
  مبنای ایجابی تربیت اخالق محور: انگیزق 
 اصل: برانگیختگی انگیزشی دنیایی 

 اصل: برانگیختگی انگیزشی آخرتی 

 اصل: برانگیختگی انگیزشی ُحبی 
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کننده -5جدول  شناسانه انسان و پنجمین مبنای ایجابى  مبنای هستی کدهای تبیین 
 بر اساس آرای عالمه طباطبایى تربیت اخالق محور و اصول مترتب بر آن

 ( افق محقق) کدهای محوری ( افق مولف) آرای عالمه طباطبایى

که به چیزی اشتها و میل و - کنرد و چیرزی ( اشتیاق) طبع بشر چنین است  پیردا 
که نفعش عایدق   (.371:  5ج، المیزان) شودرا دوست بدارد 

انسان با نات اشتیاق "
 ، "آفریده شده است

پنجمرررررررین مبنرررررررای هسرررررررتی 
کلری آفررینش مرررتبو  شناسرانه

 با تربیت انسان
.. و چرون .ُحب عبارت است از تعلق و ارتبران وجرودی برین محرب و محبروب -

یرم ترا بره وسریله  مری لذا ما افعرال خرود را دوسرت، ُحب عبارت از این است آن دار
که متعلق به افعال ماست دوست کنیم و آنچه را هم  یرم ترا آن را  می استکمال  دار

کنیم کار خود   (.026:  3ج) وسیله و ابزار 
کره پرای  مری منطق احساس انسان را تنهرا بره منرافع دنیروی دعروت - کنرد و هرجرا 

کار بود شرود ولری در  مری بره سروی انجرام آن عمرل تحریرک و وادار، نفعی مادی در 
کرره حررق را در آن ببینررد و  مرری انسرران برره سرروی عملرری تحریررک، تعقررل منطررق شررود 

 ( 377:  5ج) تشخیص دهد
کسرری پیررروی حررق را سررودمندترین عمررل - دانررد حررال چرره اینکرره سررود  مرری چنررین 

 (.377: 5ج) مادی هم در انجام آن احساس بکند یا نکند

 "انگیزق"
گررررررایش  بررررره معنرررررای میرررررل و 
عررراطفی بررره انجرررام اعمرررال برررر 

یررررت و نرررره سررررود و ) حررررق محور
پنجمرین مبنرای ، (نفع دنیوی

ایجررابی تربیررت اخررالق محررور 
 است.

دهررد: طریقرره اول توجرره برره فوایررد دنیرروی  مرری تکرررار عمررل از چنررد طریررق بدسررت -
 (.111:  3ج) فاائل و تحسین افکار عمومی است

 ( 103: 3ج) یعنی هد  و غرض جلب توجه و حمد و ثنای مردم است -
گرراه شرروندمسراله تعریررف و مرر - کره مررردم از آن آ  دی مررردم ترا حرردی مشرروق هسررت 
 (.231:  33ج)
 

 

"برانگیختگی انگیزشی 
 دنیایی"

بره معنرای توجره بره تحریررک و  
انسرانی و عاقبرت های  تشویق

 ، کارها در دنیا
اصرررل اول مترتررررب بررررر مبنررررای 

 انگیزق است.

کره آدمری فوایرد - آن را در آخرتری ( و نترایج) طریقه دوم تهرذیب اخرالق ایرن اسرت 
 (.111:  3ج) نظر بگیرد

 "برانگیختگی انگیزشی آخرتی"
بررره معنرررای عاقبرررت اندیشررری بررره 

اصررررررررل دوم ، کارهررررررررا در آخرررررررررت
 مترتب بر مبنای انگیزق است.
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 ( افق محقق) کدهای محوری ( افق مولف) آرای عالمه طباطبایى

رنائررل اخالقرری اسررت و آن عبررارت اسررت از اینکرره های  طریقرره سرروم محررو زمینرره -
کره دها  انسان کررد  یگرر محرل موضروعی را از نظر اوصا  و طرز تفکر طوری تربیت 

 (.112:  3ج) برای رنائل اخالقی باقی نگذارد
گذاشررته شرده و محبرت عبررودی  - ایرن طریقره سرروم برر اسراس توحیررد خرالص بنرا 

 (  152: 3ج) وترجیح دادن جانب خدابر جانب خلق وبنده است

کرره محبرروبش  کنررد مرری در ایررن مسررلک انسرران هرکرراری - برره ایررن جهررت اسررت 
گر کراهرت دارد.  نمری بررای ایرن ،کنرد نمی دوست دارد و ا کره محبروبش از آن  کنرد 

لذا نه فایلتی بررایش مطرری اسرت و نره رنیلتری؛ نره سرتایش مرردم و نره بهشرت و 
   (.102:  3ج) دوزخ

"برانگیختگی انگیزشی 
 ُحبی"

کارهررررا بررررا  برررره معنررررای انجررررام 
هرررررررررد  جلرررررررررب رضرررررررررایت 

اصل سروم مترترب برر ، خداوند
 مبنای انگیزق است..

 

 کدنظری
 ( افق مولف و محقق ادغام) 

"انگیرررزق" بررره ، برررر اسررراس مبنرررای هسرررتی شناسررری نات اشرررتیاق در انسررران
یرت حرق گررایش عراطفی بره انجرام اعمرال برر محور و نره سرود و ) معنای میل و 

پنجمررین مبنررای ، برره عنرروان سررودمندترین عمررل قابررل انتخرراب( نفررع دنیرروی
، یی"ایجرررابی تربیرررت اخرررالق محرررور شرررده و "برانگیختگررری انگیزشررری دنیرررا

اصرررول  "برانگیختگررری انگیزشررری آخرتررری" و "برانگیختگررری انگیزشررری ُحبررری"
 مترتب بر آن هستند.

 .گذشته نسل هاست  مبنای هستی شناسی: انسان حامل 
 مبنای زمینه ای تربیت اخالق محور: وراثت اخالق 
 وراثتیهای  اصل: اصالی زمینه 
 استعدادیهای  اصل: رعایت تفاوت 

مبنای هستی شناسانه انسان و اولین مبنای زمینه ساز تربیت  کنندهکدهای تبیین  -6جدول 
 بر اساس آرای عالمه طباطبایى اخالق محور و اصول مترتب بر آن

 ( افق محقق) کدهای محوری ( افق مولف) آرای عالمه طباطبایى

کرره نسررل - های  آینررده پرراره ای از خصوصرریات اخالقرری نسررلهای  مررانعی نرردارد 
ببرنرررررد؛ چررررره خصوصررررریات مرررررادی و بررررردنی آنررررران را و چررررره  گذشرررررته را بررررره ارث

 (.525:  36ج) خصوصیات روحی شان را

گذشته نسل  انسان حامل 
 ، هاست

ششرررررررمین مبنررررررررای هسررررررررتی 
کلرری آفرررینش مرررتبو  شناسررانه

 با تربیت انسان
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 ( افق محقق) کدهای محوری ( افق مولف) آرای عالمه طباطبایى

: 2ج) بقرررای وجرررود صرررفات و اخرررالق بررره وسررریله وراثرررت وسرررعت طرررولی میابرررد -
 221.) 

 "وراثت اخالق"
برررره معنررررای برررره ارث رسرررریدن  

لقرررررری در انسرررررران ، صررررررفات خ 
اولررررررین مبنررررررای زمینرررررره سرررررراز 

 تربیت اخالق محوراست. 

کرره  - کله آدمرری زاییررده نررو  خلقررت و خصوصرریات ترکیررب مررزاج اوسررت  یررک شررا
کله ای شخصی و خلقتی است  (.205:  31ج) شا

یکره) میان صفات درونی و نو  ترکیب بدنی انسان ارتبران خاصری اسرت - ( طور
شرروند و پرراره ای دیگررر شررهوت شررکم یررا  مرری خیلرری رود عصرربانیهررا  اره ای مزاجپرر

 (.202:  31ج) کند می غریزه جنسی در آنها رود فوران

 های وراثتی" "اصالی زمینه
بررررره معنرررررای اصرررررالی شررررررایو 
زایشررررری زمینررررره سررررراز وراثرررررت 

لقی در انسان  ، صفات خ 
اصررررل اول مترتررررب بررررر مبنررررای 

 وراثت اخالق است.

کرره تمرررامی ها  انسرران - کرره یررک نرررور را  هررم ماننرررد اجسررام نسرربت بررره نررور آفتررراب 
گررررفتن و اسرررتفاده از آن  مررری افاضررره، اجرررزایش نظیرررر همنرررد کنرررد ولررری اجسرررام در 

که دارند، مختفند  کننرد می در آن نور دخل و تصر ، بر حسب قوه و استعدادی 
 (.361:  31ج)

های  "رعایت تفاوت
 استعدادی"

وراثرت  به معنای توجه به ترأثیر
لقررررری اصرررررل دوم ، صرررررفات خ 

مترتررررررب بررررررر مبنررررررای وراثررررررت 
 اخالق است.

 

 کدنظری
 ( ادغام افق مولف و محقق) 

"وراثرت اخرالق" اولرین مبنرای ، بر اساس مبنای هستی شناسی وراثرت نسرلی
کرره "اصررالی زمینرره وراثترری" و "رعایررت  زمینرره سرراز تربیررت اخررالق محررور اسررت 

 آن هستند.مترتب بر  استعدادی" اصولهای  تفاوت

 مدنی و اجتماعی است.، انسان موجودی مرتبو با محیو 

 مبنای زمینه ای تربیت اخالق محور: سرایت محیطی اخالق 
  اصل: اصالی بستر محیطی 
 اصل: رعایت الگوی تربیتی 
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کننده -2جدول  مبنای هستی شناسانه انسان و دومین مبنای زمینه ساز  کدهای تبیین 
 بر اساس آرای عالمه طباطبایى مترتب بر آنتربیت اخالق محور و اصول 

 کدهای محوری )افق محقق(  آرای عالمه طباطبایى )افق مولف( 

خداونررد درک یررک مسررأله ای را در فطرررت بشررر نهرراده و آن اینکرره بایررد زنرردگی اجتمرراعی  -
: 2و ج 111:  36توانرررد ادامررره حیرررات دهررررد )ج تشرررکیل دهرررد و خرررود بررره تنهرررایی نمی

 321.) 

موجودی مرتبو با انسان "
اجتماعی و مدنی ، محیو

 ، "است
هفتمین مبنرای هسرتی شناسرانه 
کلررری آفرررررینش مرررررتبو بررررا تربیررررت 

 انسان
کند و باعر   وسعت عرضی پیدا می، وجود صفات و اخالق به وسیله سرایت در عمل -

 (.221:  2شود )ج های دینی و غیر دینی می نفون سنت
آدمرری و میررران اوضرررا  و احرروال و جرررو زنررردگی و  ارتبرران دیگرررری میرران اعمرررال و ملکرررات -

کرره در ظررر  زنرردگی او حکمفرماسررت ماننررد آداب و  عوامررل خررارج از نات انسرران اسررت 
کرره انسرران را برره موافقررت بررا خررود دعرروت می رسرروم و سررنن و عادت کنررد و  هررای تقلیرردی 

کرره از مخالفررت برررا آن وحشررت می های جدیرردی در انسررران ایجرراد می صررورت کنرررد  کنرررد 
 (.201 : 31)ج

 "سرایت محیطی اخالق"
کررررردن   برررره معنررررای تسررررری پیرررردا 

حلقرروی تررأثیر عوامررل محیطرری در 
صرررفات اخالقررری انسررران دومررررین 
مبنرررای زمینررره ای تربیرررت اخرررالق 

 محور است.

که جرو جامعره برا  وقتی تربیت در رشد اخالق و غرائز در یک فرد انسان موثر واقع می - شود 
شرود و یرا آن قردر نراچیز اسرت  یرا اصرالو مروثر واقرع نمیآن تربیت معارضه نکند وگرنه تربیت 

گیری نیست )ج  (.315:  5که قابل اندازه 
کمال و تمام رسیدن به مکارم اخرالق را وقتری می - کره بشرر دارای زنردگی  اسالم حد  دانرد 

 (.372:  5اجتماعی صالح باشد )ج

 "اصالی بستر محیطی"
یعنری اصررالی شرررایو خررانوادگی و 

سرررراز سرررررایت اجتمرررراعی زمینرررره 
لقررری؛ اصرررل  محیطررری صرررفات خ 
اول مترترررررب برررررر مبنرررررای سررررررایت 

 محیطی اخالق است.

گرد پیشررنهاد و  - کرره برره شررا کرره مربرری اوصررافی را  یکرری از شرررایو تربیررت صررحیح آن اسررت 
کرره می، دهررد سررفارق می گرد دارای آن اوصررا  باشررد بایررد برره همرران جرروری  ، خواهررد شررا

 (.176:  0ج، خودق ملب  شود )المیزان

 عایت الگوی تربیتی""ر
اصررررررل دوم مترتررررررب بررررررر مبنررررررای 

 سرایت محیطی اخالق است.

 

 کدنظری
 ( ادغام افق مولف و محقق) 

"سرررایت محیطررری ، بررر اسررراس مبنررای هسرررتی شناسرری اجتمررراعی بررودن انسررران
کرره "اصررالی بسررتر  اخررالق" دومررین مبنررای زمینرره ای تربیررت اخررالق محررور اسررت 

   مترتب بر آن هستند. محیطی" و "رعایت الگوی تربیتی" اصول
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کواربرد در عرروه فرزنودپروری  سوال دوم تحقیق: تعریف تربیت اخالق محوور بوه منظوور 
 چیست؟

کننده ارکان-2جدول  و اهداف تعریف تربیت اخالق  کدهای تبیین 
 محور بر اساس ادغام افق عالمه طباطبایى و محقق

نقش مداخله ای در 
الگوی فرزندپروری 
تربیت منش اخالق 

 محور

گرفته در  معنای شکل 
 افق محقق

 آراء عالمه طباطبایى )مولف(  معنا در افق مولف

گرراهی افزایرری پیرامررون  آ
مسررئولیت والرردگری در 
قبررررال هررررد  و چشررررم 
که برای نهایت  اندازی 
بررررودن فرزنرررردان تصررررویر 

گرر ، شده است تسهیل 
فراینررررد تغییرررررر در الگرررررو 

 است.

"چشم انداز نهایی بودن 
 سعادت مندی، انسان"

برررره معنررررای رسرررریدن برررره 
لررذت در شررأن انسررانی و 
کمرراالت  نائررل شرردن برره 
مربرررون بررره روی و جسرررم؛ 
کررررره بررررره وسررررریله  اسرررررت 
تربیررت اخررالق محررور برره 

 آید. دست می

مسررریر حرکرررت نهایرررت 
بررررررره وسررررررریله ، انسررررررران

، تربیرررت اخرررالق محرررور
سررررعادت منرررردی او در 
هر دو شرأن جسرمانی و 

 روحانی است.

سرررررعادت هرررررر چیرررررزی عبرررررارت اسرررررت از  -
، رسریدنش بره خیررر وجرودق تررا بره وسرریله آن

کمال خرود را یافتره و در نتیجره متلرذن شرود؛ 
کرره موجررودی مرکررب از  و سررعادت در انسرران 

از رسرریدن  عبررارت اسرت، روی و بردن اسرت
به خیرات جسمانی و روحرانی اق و مترنعم 
شرررردن برررره آن و شررررقاوت عبررررارت اسررررت از 

: 33ج، نداشرررررتن و محرومیرررررت آن )المیرررررزان
 22.) 

گیررد - گرر بشرر ریرر سررایه تربیرت قررار  آنگرراه ، ا
کنرد بره سریر تکراملی در مردارج علرم و  شرو  

: 5عمرل و سریر برره سروی سرعادت واقعرری )ج
 311.) 

گی واقعررررری یعنررررری اسرررررالم سرررررعادت زنرررررد -
زنردگی اخرروی بشرر را جرز برا مکرارم اخررالق و 
طهررارت نفرر  از همرره رنائررل تررأمین شرردنی 

 (.372:  5داند )ج نمی

گرراهی افزایرری پیرامررون  آ
هرررررررررررررررررررررررررررررررررررررای  ویژگی

، فرزنرررررررررردپروری مرررررررررروثر
گرر فراینرد تغییرر  تسهیل 

 در الگو است.

"ویژگررری تربیرررت اخرررالق 
تکرراملی و مرتبرره ، محررور"

ای برررررررررررررودن پررررررررررررررورق 
ها  و فاریلتاخالقیات 

 در انسان است.

مسیر خا  تربیتری در 
کررررررره ویژگررررررری  انسررررررران 
تکررررررراملی و مرتبررررررره ای 

بره وسریله تزکیرره و ، دارد
پررراالیش اخالقررری قابرررل 

 طی شدن است.

هرررر نرررو  از انررروا  موجرررودات مسررریر خرررا   -
)تربیتی( در طریق اسرتکمال برایشران وجرود 
کررررره آن مسررررریر دارای مراترررررب خاصررررری  دارد 

که هر یک مترترب  برر دیگرری اسرت ترا است 
کرره  کمرال  منتهری شررود بره عررالی تررین مرتبرره 
همران غایررت و هررد  نهررایی نررو  اسررت )ج 

30  :215.) 
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نقش مداخله ای در 
الگوی فرزندپروری 
تربیت منش اخالق 

 محور

گرفته در  معنای شکل 
 افق محقق

 آراء عالمه طباطبایى )مولف(  معنا در افق مولف

گرراهی افزایرری پیرامررون  آ
عوامل زمینه ای موثر در 
فراینررررررررد فرزنرررررررردپروری 
اخرررالق محرررور و ترررالق 

عامرل ، برای اصرالی آن
 تغییر در الگو است.

"عامررل زمینرره ای تربیررت 
 دفراین، اخالق محور"

"اصالی بسرتر محیطری و 
 وراثتی " است. 

ارتبررران میررران اعمرررال و 
های اخالقررری در  ملکررره
برررره وسرررریله دو ، انسرررران

کله شخصری  عامل شا
)وراثتی و ناتی( و بستر 
و شرررررررررررررایو زنرررررررررررردگی 
اجتمرراعی )غیررر ناترری( 

 قابل تبیین است.

کله آدمررری زاییرررده نرررو  خلقرررت و  - یرررک شرررا
کله  که شا خصوصیات ترکیب مزاج اوست 

: 31شخصررررررررری و خلقتررررررررری اسرررررررررت )جای 
 205.) 

ارتبررران دیگرررری میررران اعمرررال و ملکرررات  -
آدمی و میان اوضرا  و احروال و جرو زنردگی و 
کررره در  عوامرررل خرررارج از نات انسررران اسرررت 
ظررر  زنرردگی او حکمفرماسررت ماننررد آداب 

کررره  و رسررروم و سرررنن و عادت هرررای تقلیررردی 
کنرد و  انسان را به موافقت با خود دعوت می

یرررررردی در انسرررررران ایجرررررراد های جد صررررررورت
کررررره از مخالفرررررت برررررا آن وحشرررررت  می کنرررررد 
 (.201:  31ج، کند )المیزان می

کرارگیری فراینردهای  به 
گررراهی افزایررری و  تغییرررر آ

در مسیر تربیت ، عملی
باعررر  ، اخرررالق محرررور

تحقررررق هررررد  نهررررایی 
الگررررررروی فرزنررررررردپروری 
کله  یعنررررری ایجررررراد شرررررا
ُخلقی یا منش اخالقری 
یررررررت ملکرررررره  بررررررا محور

ت سررازی صررفت عرردال
یعنرررری پیررررروی از حررررق 
هرچیرررررررررررررز در فرزنرررررررررررررد 

 شود. می

"هد  نهایی تربیت 
 اخالق محور"

کله ُخلقرری یررا   ایجرراد شررا
منش با محوریرت ملکره 
سرررازی صرررفت عررردالت 
یعنرری پیررروی از حررق هررر 

 است.، چیز

کله ُخلقررررررررررررررری  شرررررررررررررررا
وادارکننده انسران بررای 
گونرره خاصرری  عمررل برره 

و ملکرره سررازی ، اسررت
های حاصرررل  فاررریلت

در از اعترررررردال ُخلقرررررری 
انسرررران باعرررر  شررررکل 
گیررری صررفت عرردالت 
یعنرررری پیررررروی از حررررق 
هرچیررررررررررررررررررررز و دوری از 
افرررررررررررررررران و تفرررررررررررررررریو 

 شود. می

کله در ربرران عربرری از ریشرره  - )منظررور از( شررا
" بررررره معنرررررای چیرررررزی را برررررا عقرررررالی  لش رررررکش "شش

کررررردن همرررران خرررروی و ، مشررررخص و مقیررررد 
گررذاری آن برره ایررن دلیررل  اخررالق برروده و نررام 

که انسان را وادار می نرد بره مقتارا و ک است 
کنررررررررد  متناسررررررررب بررررررررا آن اخررررررررالق رفتررررررررار 

 (.206: 31)ج

سرروره اسرررا( متعرررض حررال آدمرری  15آیرره ) -
کله و شخصرررریت  بعررررد از پیرررردا شرررردن شررررا

 (.201: 31ُخلقیه است )ج
شرجاعت و حکمرت ، در صورتیکه عفت -

های حاصررل از اعتردال ُخلقرری در  )فاریلت
کسی جمرع  گانه انسان( هر سه در  قوای سه 

کره  چهرارمی در او پیردا می ملکه، شود شرود 
خاصرریت و مررزاج آن غیررر خاصرریت آن سرره 
قرررروه اسررررت و آن عبررررارت اسررررت از عرررردالت 

 (.106:  3)ج
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نقش مداخله ای در 
الگوی فرزندپروری 
تربیت منش اخالق 

 محور

گرفته در  معنای شکل 
 افق محقق

 آراء عالمه طباطبایى )مولف(  معنا در افق مولف

عرردالت یعنرری حررق هررر قرروه ای را برره خررودق 
بررررردهی و هرررررر قررررروه ای را در جرررررای خرررررودق 
کررررررره افرررررررران و تفرررررررریو آن  کنررررررری  مصرررررررر  

کشررری خواهرررد برررود )ج : 3سرررتمگری و سرررتم 
 106.) 

، ایرردارمداخلره تربیترری پ
برررررر روی مولفررررره عمرررررل 
اخالقررررررررری در الگررررررررروی 
فرزنررررررردپروری اخرررررررالق 
محرررور از طریرررق راهبررررد 
ملکه سازی صرفتی در 
فرزنرررررررد امکررررررران پرررررررذیر 

 شود. می

"فراینررررد ت بیررررت اعمررررال 
اخالقرری" از طریررق ملکرره 

باعررر  ، سرررازی صرررفات
کله یرررا مرررنش  ایجررراد شرررا
ُخلقرری برره مرررور زمرران در 

 شود. انسان می

علررم اخررالق برره عنرروان 
توضرررررررریح  یررررررررک فررررررررن

کرررررره ملکرررررره  می دهررررررد 
سازی صفات اخالقی 
از طریرررق تکرررررار افعررررال 

باعرررررررررر  ، اختیرررررررررراری
گیررری و ت بیررت  شررکل 
اعمرررررررررال اخالقررررررررری در 

 شود. انسان می

کرره دربرراره ملکرره  - علررم اخررالق فنرری اسررت 
های ُخلقرررری انسرررران بحرررر   سررررازی صررررفت

 (.112:  3کند )ج می
علررررم اخررررالق حررررد فرررررو  را برایررررت بیرررران  -

کنررد چگونرره از  ات میکنررد و راهنمررایی  می
دو طریررق علررم و عمررل آن خرروب را در نفرر  

 (.106:  3خود ملکه سازی )ج

دهررد  ملکررات برره نفرر  انسرران صررورتی می -
کمرال اوسرت و  که یا هم سنخ برا سرعادت و 
یرررا مایررره شرررقاوت او و تعیرررین راه سرررعادت و 
شرررقاوت انسررران بررره عهرررده همرررین صرررورت 

 (.223: 2هاست )ج
کرر ایررن ملکررات و صررورت - ه برررای نفرر  ها 

از راه افعال اختیراری او عمرل ، شود پیدا می
 (.222: 2کند )ج می

، مداخلره تربیترری پایرردار
برررررر روی مولفررررره عمرررررل 
اخالقررررررررری در الگررررررررروی 
فرزنررررررردپروری اخرررررررالق 
محرررور از طریرررق راهبررررد 
ملکه سازی صرفتی در 
کررررار  فرزنررررد برررره وسرررریله 
تربیترررری در سرررره سررررطح 
نگررررررررررررررررق سرررررررررررررررازی 

رغبررررررررررت ، شرررررررررناختی

راهبرررررررد ملکرررررره سررررررازی 
صرررررررفات اخالقررررررری بررررررره 
وسرررریله تکرررررار عمررررل در 

از طریرررررق سررررره ، انسررررران
نیرررررروی نگررررررق سرررررازی 
)ُبعررررد شررررناختی انسرررران 
یعنررررری ایجررررراد عقیرررررده و 

رغبرت ، بیرنش اخالقری(
سرررررازی )ُبعرررررد عررررراطفی 
انسررررررران یعنررررررری ایجررررررراد 

تکرار عمرل اختیرای در 
انسرران برره وسرریله یکرری 
اعتقررررراد بررررره درسرررررتی و 

کررار دیگررری ، نادرسررتی 
رغبرررت و میرررل داشرررتن 
بررررررررررره انجرررررررررررام آن و در 
نهایررررررررت اراده انجررررررررام 
کررررردن ، عمررررل را پیرررردا 

 شود. امکان پذیر می

کرره برررای نفرر   ورتایررن ملکررات و صرر - ها 
و ، از راه افعررررال اختیرررراری او، شررررود پیرررردا می

افعال اختیراری هرم از راه اعتقراد بره درسرتی 
و نادرسررررتی و رغبررررت برررره منررررافع و ترررررس از 

 (.222: 2گیرد )ج ضررها منشأ می
هرای انسران برا  تمام امور زنردگی و فعالیت -

دو صررفت ُحررب )دوسررت داشررتن( و ُبغرر  
: 2شرررررررود )ج ی)دوسرررررررت نداشرررررررتن( اداره م

 310.) 

که اثرری ، ُحب عبارت است از یک تعلق -
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نقش مداخله ای در 
الگوی فرزندپروری 
تربیت منش اخالق 

 محور

گرفته در  معنای شکل 
 افق محقق

 آراء عالمه طباطبایى )مولف(  معنا در افق مولف

-سرررررررررازی انگیزشررررررررری
فی و ارادی سرازی عراط

عملرررررری امکرررررران پررررررذیر 
 شود. می

برانگیختگررری انگیزشررری 
انجرررام عمرررل اخالقررری( و 

رادی سررررررررررازی )ُبعررررررررررد ا
ارادی انسرررررررررران یعنرررررررررری 
ایجرررررراد آهنررررررگ انجررررررام 
عمرررل اخالقررری( محقرررق 

 شود.  می

در دارنررررده اق دارد و آن اینکرررره قرررروه اورا برررره 
کشراند.. یعنری  سوس فعلیت یرا تررک آن می

قوای انسان را به سوی افعالش به حرکرت در 
 (.026:  3آورد )ج می
کرره  - حقیقرت قروانین تنهررا معلومراتی اسرت 

تررری جرررایش در نهرررن و دل مرررردم اسرررت و وق
مررورد عمررل ، اراده انسرران برره آن تعلررق بگیرررد

شرررود. یعنررری اعمرررالی برررر طبررررق آن  واقرررع می
 (.371:  5دهد )ج انجام می

 

کرره برره معنررای پرررورق تکرراملی و مرتبرره ای علمرری و  تربیررت اخررالق محررور 
راهبرررد نیررل برره چشررم انررداز و ، اسررت( فرزنررد) در انسررانها  عملرری فارریلت

کمررال سررعادت در  هررر دو شررأن روحررانی و جسررمانی او هررد  نهررایی یعنرری 
که این هد  از طریرق فراینرد " ملکره سرازی صرفات اخالقری" برا تکررار  بوده 

ُبعررد (  )توحیررد محررور) عمررل اخالقرری برره وسرریله سرره نیررروی "نگرررق سررازی"
"رغبرت ، (شناختی یعنی ایجاد بینش و اعتقاد به درستی و نادرستی عمل

و ( زشرری برررای انجررام عمررلُبعررد عرراطفی یعنرری برانگیختگرری انگی) سررازی"
گیررری ( ُبعررد ارادی یعنرری آهنررگ انجررام عمررل) "ارادی سررازی" باعرر  شررکل 
 شود. می، در یک بستر محیطی زمینه سازی شده "منش اخالقی"

 کد نظری
 ( ادغام معنای افق مولف و محقق) 
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شمایى از فرایند شکل گیری و تحقق الگوی تربیت منش اخالق محور  -2شکل 

 و محقق( عالمه طباطبایى) ادغام افق مولفمبتنی بر 

کوواربردی فرزنوودپروری اخووالق محووور مبتنووی بوور مبووانی ، سوووال سوووم تحقیووق: مالحظووات 
 شامل چه مواردی است؟، ارول و تعریف تربیت اخالق محور ارائه شده

"اخالق" نظام از پیش ترسیم شده ای در وجود انسران نیسرت؛ بلکره انسران در طبیعرت 
کررره او را قرررادرو سرشرررت خرررود دا اخالقررری هرررای  سرررازد ویژگی مررری رای اسرررتعدادهایی اسرررت 

هررای  مختلفرری در وجررودق شررکل بگیرررد. بنررابراین هررد  ایررن بخررش پررژوهش تبیررین روق
تربیت منش اخرالق محرور بره منظرور ارائره در الگروی فرزنردپروری برود ترا بتروان از ایرن طریرق 
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گونرره ای پرررورق کرره سررازگار بررا طبیعررت انسرران اسرتعدادهای اخالقرری را در فرزنرردان برره  ، داد 
بره تردریج مرنش ، و صفات پسندیده در آنها ایجراد شرده و برا تمررین و تکررار عمرلها  ویژگی

 اخالقی در وجودشان شکل بگیرد.
کره والردین ها  این روق گونه ای ارائره شروند  در الگوی تربیت منش اخالق محور باید به 

گرایش کرره در طبیعرری فرزنررد درنیفتررهررای  بررا امیررال و  اده و زمینرره سرررکوب آن را ایجرراد نکننررد 
افتررد. در ایررن  مرری ایررن صررورت شکسررت و سرررپیچی از نظررام تربیترری اخررالق محررور اتفرراق

گرایش، شرررایو طبیعرری فرزنرردان و شررکل دادن برره صررفات و "مررنش هررای  هرردایت امیررال و 
ای مبتنرری بررر فهررم هرمنوتیررک آر "تربیررت مررنش اخررالق محررور"اخالقرری" در آنهررا در تعریررف 

گذاری در این الگو بررای ایجراد چرخره ای از تغییررات ، عالمه طباطبایی نشان دادکه نقطه 
کودک شامل سه جزر "شناختی" یعنی ایجراد بیرنش و اعتقراد بره درسرتی و ) "نظام نگرشی" 

 و "ارادی"( یعنری برانگیختگری انگیزشری بررای انجرام اعمررال) "عراطفی"، (نادرسرتی اعمرال
کودک از طریق تغییر همزمان در مولفره تربیتری ( الیعنی آهنگ انجام اعم) اخالقی در خود 

والرردین مبتنرری بررر تعریررف تربیررت مررنش اخررالق محرروربرای ، والرردین اسررت. در ایررن شرررایو
کنرار  ثبات و پایداری صفات اخالقی در فرزند خود از دو راهبررد ایجراد" نگررق اخالقری" در 

"القررایی و فعررال" هررای  ز طریررق روقتکرررار اعمررال برررای "ملکرره سررازی صررفات اخالقرری" ا
 کنند. می استفاده

گیریم تربیت اخالق محور ارائه شده در این پرژوهش بره صرورت  می نتیجه بر این اساس
شرود و بایرد توسرو نظرام تعلریم و تربیرت در آمروزق و پررورق و در  مری رسمی از خانواده آغاز

که ارائه صر  اطالعات در مورد ا خالقیات نبوده و از طریرق روق سطح جامعه ادامه یابد. 
گرفتره که بر اساس مبانی و اصول مدونی شرکل  شرود. بررای آمروزق ایرن  مری حاصرل، هایی 

بایرد مالحظرات ریرر را  موارد در قالب الگوی فرزندپروری جهت نیل به یک "مرنش اخالقری"
گرفت:  در نظر 

قری در نفر  . ایجاد "ثبات اخالقی" بره معنرای پایرداری و دوام داشرتن صرفات اخالاول
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در تحقق امر تربیت اخالق محور از اهمیت باالیی برخروردار بروده و بره عنروان اولرین ، انسان
شود. ریررا سراختن منشری برا ثبرات از  می مبنای ایجابی فرزندپروری اخالق محور محسوب

گرایش، نظر خلق و خوی صفاتی کمتر در چنگ چالش  متعارضری های  و خواهشها  فرد را 
کررده و درونری شردن آن از ، شود می کشاندن انسان به هر سمت و سوییکه باع   سرگردان 

گیررری مررنش ُخلقرری پایرردار، طریررق فراینررد ملکرره سررازی شررود. لررذا "ملکرره  مرری زمینرره شررکل 
سررازی" برره معنررای نقررش بسررتن ثابررت علمرری و عملرری صررفات اخالقرری در وجررود انسرران از 

کنررار تکرررار پیرامررو و ایجرراد اعتقرراد در فرزنررد طریررق القررای آن کارهررا در  ن درسررتی و نادرسررتی 
لقی پسندیده اصل اول فرزندپروی اخرالق محرور مقررر شرود ترا  مری عمل مبتنی بر صفات خ 

گیررری عملکردهررای ، اخالقرری ایجرراد شررده در فررردهای  در ایررن حالررت ملکرره عامررل شررکل 
انسران و  رفتاری مبتنی بر آن صفات شوند. عالوه بر ایرن "ثبرات" و اسرتقرار اخرالق در نفر 

کودک در این الگو کره عمرل برر اسراس آن را ضرمانت ، به طور خا   نیازمند ضامنی اسرت 
یررت توحیررد یعنرری ایجرراد گیررری" نگرررق اخالقرری" بررا محور گرررایش نهنرری برررای  کنررد و شررکل 

به وجود خداونرد بره عنروان نراظر برر اعمرال انسران و جرزا و پراداق  انجام عمل در او با اعتقاد
کنرردبرره عنرروان پرر، آخرترری کرره هماننررد یررک سرراروکار پنهررانی رفتررار را هرردایت  ، یش شرررن آن 

کره روق کرار خواهرد برود  فرزنردپروری اخرالق محرور مبتنری برر آن شرکل هرای  عهرده دار ایرن 
گرفت.  خواهد 

لقری و برالعک دوم کرردن حلقروی ترأثیر اعمرال انسران در صرفات خ  ترأثیر ، . تسری پیدا 
به معنرای "سررایت فعلری" ، و عملکرد رفتاری اقصفات ُخلقی فرد بر روی اعمال و افعال 

کره  در نف  انسان بروده و دومرین مبنرای ایجرابی تربیرت اخرالق محرور اسرت. بره ایرن معنرا 
کرررودک صرررادر کررره از  مبتنررری برررر اصرررل اول یعنررری "ملکررره سرررازی ، شرررود مررری کارهرررا و افعرررالی 

که به صورت ملکه بررا می تکرارشان باع  ایجاد صورتی در نف ، صفات" ی او عمرل شود 
کرار گر این  گذاشت. لذا ا و  نیرک، کرده و در منش انسان اثر وضعی و روانی را برجای خواهد 

گرر ایرن فعرل  مری انسران را در مسریر سرعادت قررار، از ُحسن فعلری برخروردار باشرد دهرد ولری ا
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او را به شقاوت خواهد رسراند. و ایرن هرد  برا توجره بره اصرل بعردی ، زشت و رنیلت باشد
بره معنرای ایجراد تعرادل در قروای وجرودی انسران یعنری  ق محور یعنی "اعتدال"تربیت اخال
کارکرد جلب منفعت) قوه شهوت کارکرد دفع ضرر) قوه غاب، (با  کرارکرد ) و قوه فکر( با  برا 

یابی نفرع و ضررر گیرری صرفات اخالقری( ارر در فراینرد ها  یرا فاریلت بره عنروان عامرل شرکل 
گیرد.فرزندپروری اخالق محور به وسیله و  الدین باید صورت 

گرراهی برره چگررونگی روقسههوم دسررتیابی و آراسررته هررای  . در مرحلرره شررناخت و ایجرراد آ
کرردن بره حقرایق اخالقری یکری ، و دوری از بدی هاها  شدن به خوبی تشخیص و علم پیردا 

علرم و ) شرود. ریررا نیرروی بیرنش می اصلی فرزندپروری اخالق محور محسوبهای  از مولفه
کررنش( شررناخت اخالقرری کنررار نیررروی  دو عامررل اصررلی تحقررق فعرررل ( عمرررل اخالقرری) در 

اخالقری در انسران هسرتند. در ایرن شررایو ایجرراد علرم و بیرنش اخالقری از طریرق تشررخیص 
گذاشرته شرده اسرت. ریررا  متفکرانه حق و باطل و خوب و بد اخالقی برر عهرده عقرل انسران 

خالقرری را داشررته در نتیجرره قابلیررت تشررخیص اعمررال پسررندیده و غیررر پسررندیده ا، ایررن قرروه
در ایرن حالرت پررورق  باشرد. مری سومین مبنای روشی ایجابی تربیت اخالق محرور انسران

که به معنای ایجاد قابلیت تشرخیص خروب و برد اخالقری از طریرق اسرتدالل  تفکر عقالنی 
کودک است به عنوان اصل مترتب بر آن زمینه استحکام عقلری در فرزنرد را ، ورزی و تدبر در 

گیرری عملکردهرای رفتراری اخرالق محرور مبتنری برر صرفات ای کرده و در نتیجه شرکل  جاد 
که انسران  کرده  پسندیده تسهیل خواهند شد. البته چون خداوند عقل را به نیرویی تعریف 
گرر  به وسیله آن راه را به سوی حقایق معار  و اعمرال صرالح پیردا نمروده و پریش بگیررد؛ و ا

گررددعقل انسان قلمرو علمش به د  دیگرر عقرل نامیرده، یروار خیرر و شررهای دنیروی محردود 
کفایرت شود؛ نمی کنرد  نمری در نتیجه برای تربیت و هدایت فرزند تجهیز او به قوای عقالنری 

کمال و تمام رسیدن به مکارم اخالق را وقتی و کره انسران دارای حیراتی  می اسالم حد  دانرد 
هردایت و تربیرت در فراینرد فرزنردپروری متکی بر بندگی خدای سربحان باشرد و ایرن نرو  از 

کرره توسرو والرردین بایررد  اخرالق محررور همران علررم توحیرردی بررای انسرران و فرزنررد خواهرد بررود 
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 مورد توجه قرار بگیرد.
طبیعری هرر دو بعرد مرادی و معنروی های  . اسالم سازگار با حقیقت ارتبان ویژگیچهارم

کررده برای انسران چرار، انسان و حقایق هستی و آفریدگار آن چوب و نظرامی اخالقری تعیرین 
تنهرا در ، بشری و واقعیت مادی اوهای  که البته سیادت اخالقی بر طبیعت و انگیزه، است

که نیروی اخالقی در افراد ایجاد و پرورانده شرود؛ و ایرن پررورق دسرت  صورتی شدنی است 
اسراس عمرل برر ، شناخت و تشخیص حقایق اخالقی و دوم، دهد جز در دو طریق اول نمی

کسب شده. که به معنای انجام عملی فعل اخالقری از طریرق  بر این اساس "عاملیت" علم 
بره عنرروان چهرارمین مبنرای ایجرابی فرزنردپروری اخررالق  اسرت؛ تکررار مرداوم و اختیراری آن

پرررورق ، یکرری از اصررول مهررم، شررود.که البترره در جهررت تحقررق ایررن امررر مرری محررور محسرروب
کودک که است. به این "اراده" در  کره زمینره  معنا  گونره ای  کارهرا بره  کردن برای انجرام  قصد 

کره بعرد از ، باید در فرزند شرکل بگیررد. ریررا اراده، صدور فعل مخصوصی شود میلری اسرت 
که بره معنرای ایجراد  می اعتقاد بر سود و نفع چیزی در فرد پیدا شود. بر همین اساس "اراده" 

ی است؛ بره عنروان اصرل ایجرابی مترترب میل و رغبت در انسان جهت انجام عمل اختیار
کودک، بر مبنای عاملیت گیری فعل اخالقی در   شود. می واسطه تحقق و شکل 

کره  گیررد  البته تحقق اراده به انجام عمل نیز باید برر اسراس سرنجش و معیراری صرورت 
"حقانیت" یعنی راستی و درستی واقعی عمل اسرت. ولری نیرل بره حرق اعمرال و ، این معیار

گفتره نمی به دستافعال  گوق سپاری بره  مختلرف و تفکرر نسربت بره های  آید جز از طریق 
کره محصرور بره هروای  گفتره بعرد از تفکرر عقلری؛ البتره عقلری  آنها و سرپ  انتخراب بهتررین 
نفسررانی نبرروده و تعررادل قرروای وجررودی انسرران برره خرراطر افررران و تفررریو برره هررم نخررورده باشررد 

یان واقعی مورد محاسبه قرا ر بگیرد. در چنین حالتی در فراینرد رزنردپروری اخرالق وسود و ر
کودک ظرفیت پذیرق سخن، محور گیررد  مری مختلف را داشرته و وضرعی بره خرودهای  این 

 کند.  می کند و بر اساس آن عمل نمی پذیرد و آن را رد می که هر سخن حقی را
ی ایجرراد چگررونگ، و تمررایالت پیرامررون تحقررق عمررلهررا  . در مرحلرره ایجرراد انگیزقپههنج 
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کره ایجراد  عاطفه و احساس اخالقی در فرزند از اهمیت باالیی برخوردار است. به این معنا 
گیرد گونه ای شکل  که وادارنده و بازدارنرده بره صرورت هرم  گرایشی عمیق به امور اخالقی به 

کنرررد. در ایرررن حالرررت مفهررروم  مررری اخالقررری را ایجرررادهرررای  زمررران بررروده و زمینررره رفرررع رنیلت
انگیزشری یرا تحریرک و تشرویق فرزنرد بررای انجرام پایردار عمرل اخالقری جهرت برانگیختگی 

( یعنرری پرراداق و سررزای نیررک و بررد) در ارتبرران بررا مبررانی جزایرری، تحقررق ثبررات آن در مررنش
شررود. ریرررا انسرران برررای التررزام عملرری و مراعررات دسررتورهای اخالقرری برره  مرری اخررالق تبیررین

که این منابع انگیزشیمتنوعی نیازهای  و انگیزهها  بیم، تشویق ها تواننرد برر  مری مند است. 
کرودک را جهرت انجرام عمرل ارادی دچرار ، "آخرتی" یا "ُحبری"، "دنیایی"های  اساس محرک

کننرد. البتره پیرامرون برانگیختگری انگیزشری دنیرایی مسراله تعریرف و مردی ، برانگیختگی 
کره مرردم ا( به عنوان منبع انگیزشری انسرانی) مردم گراه شروند. ترا حردی مشروق اسرت  ز آن آ

کرره  مرری لررذا محرررک هررایی کننررد  تواننررد ایررن ثبررات و پایررداری اخالقرری را در انسرران تاررمین 
کرررده و بسررتر  مبتنرری بررر نگرررق توحیرردی برروده و او را بررر ایررن اسرراس متوجرره اهرردا  اخالقرری 

مبتنری ، کنند. در این حالت محرک انگیزشی انسرانی انجام با دوام اعمال اخالقی را فراهم
مبتنی برر یکری عاقبرت اندیشری آخرتری ، یابی عاقبت دنیایی و محرک انگیزق آخرتیبر ارر

از ایرن طریرق ، اصول ایجابی مبنای "انگیرزق" و دیگری روق ایجاد محبت الهی به عنوان
 شود. می عامل تحقق تربیت اخالق محور در این الگوی فرزندپروری

گیررری اراده برررای تحقررق عمررلششهه  بسررتر وراثترری و محیطرری وجررود ، . در مرحلرره شررکل 
اخررالق محررور بسرریار ضررروری برروده و لررذا والرردین قبررل از ورود برره فراینررد فرزنرردپروری اخررالق 

رعایت الگوی تربیتی و اصرالی بسرتر محیطری و وراثتری را مردنظر بایرد داشرته باشرند ، محور
نواده و که در غیر این صورت نتیجه و تأثیر آن بسیار محدود خواهد بود. ریرا تأثیرگرذاری خرا

یرادی در ثمرر ، محیو اخالقی آن بر فرد که تمرکز بر آن قردرت ر یادی است  ظرفیت و امکان ر
گونرره ای از های  دادن برنامرره یکرره ایررن الگررو را  فرزنرردپروری اخررالق محررور خواهررد داشررت طور

دهد. لرذا اصرالی صرفات و خصوصریات روحری و  می نشان مداخله سیستمی و خانوادگی
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که از طریق  کنرار ، شوند می وراثت به انسان منتقلاخالقی  به منزله یک بستر زمینره سراز در 
تواند بره عنروان اصرل اول روشری زمینره سراز فرزنردپروری اخرالق  می، عوامل محیطی تربیتی

کند.، محور  بستر تحقق تربیت اخالق محور را فراهم 
نشران خواهرد . الگوی فرزند پروری اخالق محور در سره الیره بیشرترین اثرگرذاری را هفت 

کرره والرردین در قالررب مجموعرره قرروانین و  مرری داد؛ الیرره اول برره جنبرره "آموزشرری" اشرراره کنررد 
عاطفره اخالقرری و ، کردهای اخالقری در ارتبران برا فرزنردان شرران بررای پررورق بیرنش عقالنری

کننرررد. الیررره دوم "اصرررالی بسرررتر  مررری مختلرررف صرررادرهای  اراده تکررررار عمرررل در وضرررعیت
کنار اصالی  به عنوان اصل زمینه ای در این مبنا هرم افزایری ایجراد، درونی فرد محیطی" در 

که در تعامل با یکدیگر می یکی ابرزاری بررای دیگرری در جهرت تحقرق اهردا  تربیرت ، کند 
کنرار اصرالی  کره ترالق بررای تربیرت اخرالق محرور فررد در  اخالق محور شروند. بره ایرن معنرا 

ع یررک چیررز اسررت و اصررالحات اخالقرری در واقرر، بسررتر اخالقرری محرریو خررانواده و اجتمررا 
اجتمرررا  و محررریو تنهرررا ابرررزار ایجررراد شخصررریت هرررایی برررا هویرررت و مرررنش اخالقررری بررروده و 

گیری جامعه صالح خواهد برود. ، اخالق محورهای  همچنین تربیت انسان تنها ابزار شکل 
کارگیری روق که به  ایجرابی تربیرت اخرالق محرور بره تنهرایی هرای  این امر به این معناست 

کودک باید در بستر الگوهای تربیتی صالح و اخالقی هرم قررار بگیرد.ریررا الگروک  افی نبوده و 
جدیرد میتوانرد احتمرال رخ دادن رفتارهرای آموختره شرده را نیرز های  عالوه برر آمروزق پاسرخ

اخالقرری نظررری قرررار هررای  تحررت تررأثیر قرررار دهررد. ریرررا فرزنررد بیشررتر از آنکرره تحررت تررأثیر آموزه
کرره بررا والرردین خررود دارداز طر، بگیرررد ، آمرروزد و باورهررا مرری، یررق مشرراهده و در قالررب تعرراملی 

 گیرد. می متأثر از تعامالت واقعی اق شکل عالیق و حتی عادات اخالقی او
گررردد. یعنرری آن  مرری والیرره سرروم برره جنبرره "سرربک فرزنرردپروری" والرردین در ایررن الگررو بررر 

کره براهای  رفتارها و روق کرار بسرته تعاملی و ارتباطی خاصی  گرر  مری فرزنردان بره  کره ا شرود. 
صرررفاو ، یعنری سرربک ارتبراطی صرحیح، فرزنردپروری اخرالق محرور برردون توجره بره الیرره سروم

کررردها و قررروانین و بایررردها و نبایررردهای اخالقررری شرررود دسرررتاورد ، محررردود بررره آمررروزق و ارائررره 
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ربیتررری ترررأثیر ت، چنررردانی نخواهرررد داشرررت. در ایرررن الگرررو منظرررور از سررربک فرزنررردپروری مررروثر
عملکرد والردین برر حسرب دو شراخص ارتبران صرمیمی و محبرت برا فرزنردان برا دو ویژگری 

گفتگو تبیین و اقنا  اصول و قوانین و بایردها ، مودت و رحمت داشتن در فاایی مبتنی بر 
کرودک  و نبایدهای اخالقی با ارائه توضریحات و دالیرل روشرن و شرنیدن احسراس و عقیرده 

کنار تقاضا ، در امور کرردن او در یرک در  مندی و برقراری انابان موثر جهرت اخالقری عمرل 
 است. "سبک فرزندپروری مسئوالنه"نگرق جدید با عنوان 

کنترررل منطقرری فرزنرردان در زمینرره  کرره والرردین همزمرران بررا  ایررن امررر برره معنررای آن اسررت 
کنررار ایجرراد نگرررق توحیررد محررور  انارربان اخالقرری را بررر آنهررا اعمررال، تشررویقی و تنبیهرری در 

گرانه نگرق کرده هرای  بره ویژگی و صفات اخالقری راها  و به تدریج با ایجاد فاایی تسهیل 
کررودک تبرردیل ترراهررای  شخصرری و ارزق یکپارچرره سررازی درونرری صررورت بگیرررد و  "خررود" در 

منش اخالقی در شخصیت فرزند حکمفرما شود. یعنی والردین در ایرن سربک فرزنردپروری 
مرحله ای" در سنین مختلف فرزند از ابتدا متناسرب برا  تکاملی و، در یک "فرایند تدریجی

کرودک خرود را در امرر تربیرت اخالقری ، برا تکررار اعمرال و عقایرد اخالقری، رشدیهای  ویژگی
کرررده و برره م ابرره یررک راهبررری یررارویی بررا  مرری همراهرری  کرره هررم پررای فرزنرردان آمررادگی رو شرروند 

گیررری مب مرری وضررعیت هررایی را پیرردا کرره در آن تصررمیم  تنرری بررر رشررد اخالقرری در آنهررا کننررد 
کررارگیری روق مرری صررورت هررای  پررذیرد. بنررابراین ترسرریم جایگرراه والرردین در ایررن الگررو و برره 

ابعاد مختلف ایجاد تغییرر را در ایرن ، جدید فرزندپروری و دیدن تأثیرات آن بر رفتار فرزندان
 دهد. می فرایند نشان
ابعرراد تغییررر حررول محررور دو . در الگرروی فرزنرردپروری تربیررت مررنش اخررالق محررور هشههت 

کره در ایرن  می بررسی( یا فرزندان) و فرد متربی( یا والدین) عامل فرد مربی شود. به این معنا 
( بررا تمرکررز بررر نقررش مرروثر تربیترری مررادران) والرردین، الگرروی فرزنرردپروری عامررل اصررلی تغییررر

که پدر و مادر در ایرن الگرو تربیتری بروده و  هرای طررای و مجرری فعالیت هستند. به این معنا 
گرذارد و تکررار آن  مری تأثیرگذاری را بر رفتار و اعمال فرزنردان، هر قدم در این فعالیت تربیتی
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کودک ایجاد، اعمال برر ایرن اسراس تبیرین نقرش والردین در  کنرد. مری منشی مطابق با آن در 
کرره عررالوه بررر آمرروز الگرروی فرزنرردپروری اخررالق محررور ق برره م ابرره یررک معلررم و الگرروی اخررالق 

از ، احتمال رخ دادن رفتارهای آموخته شده را نیز تحرت ترأثیر قررار دهنرد، جدیدهای  پاسخ
یادی برخوردار است. همزمران ، در این حالت ایشان بره عنروان عامرل تغییرر اهمیت بسیار ر

کننرده در  می به رشد اخالقی در خودشان نیز دقت و توجه کننرد. ریررا تغییرر دهنرده و تغییرر 
کنررار روقایررن الگررو یکرری  و هررا  برروده و والرردین همپررای فرزنرردان بررا تمرکررز بررر تغییررر خررود در 

 زمینرره ایجرراد تغییرررات منشرری پایرردار در نسررل شرران را نیررز فررراهم، فرزنرردپروریهای  سرربک
 کنند. می

کره ، عالوه بر این در جریان شناسی فرایند فرزندپروری اخالق محور اولین نمرود تغییرری 
کرره تحررت ترراثیر فعالیت تغییررر در، کنررد مرری جلررب توجرره  تربیترری قرررارهررای  فرزنرردانی اسررت 

که هرد  از اجررای ایرن الگروی فرزنردپروری ایجراد تغییررات در مرنش  می گیرند. لذا از آنجا 
لقری فرزنردان اسرت کرافی در چگرونگی انجرام راهبردهرا و روق، خ  هررای  عردم توجره و دقررت 

که مورد استفاده قرار کودکران را کم شدن دایر، گیرد می عملی تربیت  ه ترأثیر پرذیری اخالقری 
 به همراه خواهد داشت.

 گیری نتیجهبحث و 
کرره نظریرره پرررداز حیطرره و پدیررده  معمرروالو هررر نظریرره دارای مبررانی و اصررول خاصرری اسررت 

نمایرد. در ایرن پرژوهش نیرز برا هرد  ارائره  مری مورد نظر خود را بر اساس آن تبیرین و توصریف
کررارگیری آن در عرصرره فرزنرردپرورینظریرره ای پیرامررون تربیررت انسرران برره م تررالق ، نظررور برره 

پیرامرون تربیرت و اخرالق و ( ره) عالمره طباطبراییهرای  کردیم با مطالعره عمیرق و درک آموزه
بره تعریفری ریربنرایی از ایرن مفهروم و مبرانی و ، کشف شده دیگر در جریان پرژوهشهای  واژه

والرردین در عرصرره والرردگری برره اصررول مترتررب بررر آن نائررل شررویم تررا بررر ایررن اسرراس توانبخشرری 
مبتنی بر جامعه بره وسریله مشراوران و مربیران ایرن حروزه در بسرتر علمری های  وسیله آموزق

گیرد، که مبتنی بر هستی شناسی اصیل انسانی از نگاه قرآن است   .صورت 
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مفهروم ، پژوهش نشان داد نظریه محروری تربیرت از دیردگاه عالمره طباطبراییهای  یافته
در ها  ق محور" به معنرای پررورق تکراملی و مرتبره ای علمری و عملری فاریلت"تربیت اخال

کمرال سرعادت در ، است( فرزند) انسان که راهبرد نیل به چشم انداز و هرد  نهرایی یعنری 
هر دو شأن روحانی و جسرمانی او بروده و ایرن هرد  از طریرق فراینرد " ملکره سرازی صرفات 

ُبعرد (  )توحیرد محرور) ه نیرروی "نگررق سرازی"اخالقی" با تکرار عمرل اخالقری بره وسریله سر
ُبعرد ) "رغبرت سرازی"، (شناختی یعنی ایجاد بینش و اعتقراد بره درسرتی و نادرسرتی عمرل

ُبعرد ارادی یعنری ) و "ارادی سرازی"( عاطفی یعنی برانگیختگی انگیزشی برای انجام عمرل
گیری "منش اخالقی"( آهنگ انجام عمل زمینره سرازی در یک بستر محیطری  باع  شکل 

 شود. می، شده
محررور  1مبررانی آن در  "تربیررت اخررالق محررور"همچنررین مبتنرری بررر مفهرروم هرمنرروتیکی 

برا دو اصرل ملکره سراختن صرفات ُخلقری و ایجراد نگررق ) "ثبات اخالقری"ایجابی شامل 
برا دو اصرل علرم تعقلری و علرم ) "عالمیت"، (با اصل اعتدال) "سرایت فعلی"، (توحیدی

بررررا سرررره اصررررل ) "انگیررررزق"و ( بررررا دو اصررررل اراده و حقانیررررت) "تعاملیرررر"، (توحیرررردی
برا دو ) "وراثرت اخرالق"محور زمینره ای شرامل  2و ( توحیدی و ُحبی، برانگیختگی انسانی
سرررایت محیطرری "و ( اسررتعدادیهررای  وراثترری و رعایررت تفاوتهای  اصررل اصررالی زمینرره

 قابل تبیین هستند. (با دو اصل اصالی بستر محیطی و رعایت الگوی تربیتی) "اخالق
بنررابراین در ایررن پررژوهش بررر اسرراس درک مبنررایی و هررد  غررایی تربیررت اخررالق محررور 

کرره راهنمررای عمررل برروده و کلرری  متناسررب نیررل برره آن هررای  و روقها  توانررد شرریوه مرری اصررول 
ترردوین شررد. ایررن اصررول از همرران آغرراز تربیررت و فرزنرردپروری ، اهرردا  را برره مررا نشرران دهررد

گیرند و در فرایند تربیت فرزندان و در رشرد و پررورق آنهرا زمینره نیرل بره  می مبنای عمل قرار
کره البتره متناسرب  می کمال و سعادت حقیقی در شأن جسمانی و روحانی را ایجاد کنند. 

و ها  و شریوهها  ممکن است خرود را در قالرب شرکل، تربیتی متفاوتهای  با شرایو و محیو
گون نشران دهنرد. شرکل گونا کره در عرین تنرو ها  فنون  از نگراهی خرا  بره ، و شریوه هرایی 
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 انسان و هستی برخاسته و هد  مشخصی را مدنظر دارد. 
کرره برره صررورت رسررمی از خررانواده آغرراز شررود و بایررد  مرری در نتیجرره تربیررت اخررالق محررور 

ارائره صرر  ، توسو نظام تعلیم و تربیت در آمروزق و پررورق و در سرطح جامعره ادامره یابرد
کرره بررر اسرراس مبررانی و اصررول اطالعررات در مررو رد اخالقیررات نیسررت و از طریررق روق هررایی 

گرفترره کرره برررای آمرروزق آن در قالررب الگرروی فرزنرردپروری  مرری حاصررل، مرردونی شررکل  شررود 
کار بسته شد. "منش اخالقی"جهت نیل به یک   در این تحقیق به 
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