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 مقدمه

سان دارا ستعدادهايشدن ا يا و متعالشکوف ياست که برا يمتنوع يابعاد وجود يان ، ينهان ين ابعاد و ا

 امبرانيپ رساااالت هدفِ نيتراز مهم، ن کاريانجام ا. (1388و همکاران،  ينيفرمهت دارد )ياج به تربياحت

شر تا بوده خدا . باشند رهنمون است، نشيآفر غائى علت که مطلق الهى، قرب و کمال ريمس در را تيب

 يو خداجو خواهقتيحقبه فطرت  ييگوپاساا  يبرا ياله يهاآموزههمة  يريها، به فراگهمواره انسااان

 شود.يش از گذشته احساس مي، بياز به علم اخالق و مباحث اخالقي، نيط کنونيدر شرا. از دارنديخود ن
هرچه افراد جامعه با ؛ کنديشتر ميرا در انسان ب يمباحث اخالق يريزه فراگيت اخالق، انگيبا اهم ييآشنا

شوند، در پيط اجتماع بيو مح يت اخالق در روابط اجتماعياهم شنا  سيشتر آ شد و تعاليمودن م  ير ر

 (.17، ص 1، ج 1389، يبيط) خواهند بود ترموفقگران يخود و د

سعادت فرد يگاه وااليجابه با توجه  آثار آن در نيز و  يو اجتماع ياخالق و و نقش آن در کمال و 

ياد شااده اساات. امبران يز از آن به عنوان هدف بعثت پين ينير فرهنگ د، ديآدم يو معنو يماد يزندگ

 به را اخالق مکارم که شاادم ختهيبرانگ همانا؛ «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ»فرمايند: مي امبر اسااالميپ
ق و يار عميت و اخالق بساايارتباط ترب .(210 ، ص16ج ق، 1403، يمجلساا) برسااانم کمال حد ساار

ست سترده ا ص، ن دويا يدگيدر هم تن. گ شخ شته مرز م ست که در گذ صور يم يچنان ژرف ا ان آنها ت

 يافتگيتيمثابه ترببودن به ياخالق .شديت با اخالق همسان پنداشته ميند تربيافراي که ، به گونهشدينم

سته م يکيبا متخلق کردن او به اخالق خوب ، ت کردن فرديو ترب شت) شديدان ، (. اما امروزه1384، يبه

به عنوان حوزه و قلمرو  يت اخالقيترب، شاااوديت جدا در نظر گرفته مينکه اخالق از تربيبا وجود ا

ش مورد يش از پيبلکه پ، ت آن کاسته نشدهينه تنها از اهماما رد، يگيت مورد توجه قرار مياز ترب يخاص
 اساات. داشااته توجه مورد، جوامع همه در و ربازيد از تيترب و توجه قرار گرفته اساات )همان(. اخالق

 به اسااات ريناگز، ياخالق يهاارزش و يانساااان تيهو بحران با ييارويؤل ريدل ه  زين يامروز بشااار

 (.22، ص 1388)نجارزادگان، آورد  يرو ياخالق يهاارزش
و  يشااخصاا يهايژگيو ،يآگاه و علم رهيدا تيمحدود چون يمتعدد ليدال به، مختلف مکاتب

 از به انسان کي هر فراگرفته، را آنها اطراف که ياتيمقتض و تيوضع مکاتب، آن گذارانانيبن يتيشخص

ساس آن بر و سته،ينگر يدگاهيد سالم نگرش در اند.ساخته او بر يقالب ا ست جهان يا  بروز ، عالميه

 خود يقيحق يهاجلوه ش،يخو يت وجوديظرف تناسب به، يموجود هر. است هاکمال و هايستگيشا

صه در را ست عر شکار يه سانديم تيفعل به را يذات يقوا روها وين، امکان حد در و سازديم آ  به، ر
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 (.231، ص 1376ن، يامدهد )يم نشان را خود يهستهمه ، گريد تراعب
شد آن عمده هدف که ت،يترب و ميتعل يمتعال يهااز جلوه يکي عنوان به هم« يت اخالقيترب»  ر

ست دانشاگر ياخالق ست يامر آورد، ر باريخ و کين يافراد را آنان که ياگونهبه، ا  و انيمرب که ا

ستق معلمان ناچارند ستقيغ اي و ميم  م ويتعل نظام، ني(. بنابرا1، ص 1378رهنما، کنند ) توجه بدان ميرم

صول نيتدو با است موظف تيترب  و يبوم تيبا وضع متناسب و مؤثر يهاروش و عمل يراهنما ا
وابسته به اين  يتيترب نظام هر ييايرا پويز کند؛ ياري ياخالق تيترب در را انيمرب ،يطيمح يهايگرگوند

خود  يهاخواسته بتواند و کند خارج ستايا از حالت را خودش يکارکردها و هاروش اصول، که است

سب را شادابيطيمح يهايدگرگون با متنا نهاد آموزش و  (.58، ص 1390، يباقر) دارد نگه زنده و ، 

دهنده در همه کشورهاست، با توجه به مخاطبان ثر و جهتمؤ يهان نهاديتراز گسترده يکيپرورش، که 

ستعد سالتخود،  فراوان و م ش يهابا توجه به ر ش يآموز را  يت اخالقيد برنامه تربيخود، با يو پرور

صل ن ضرورت، که برخاسته از يد. اخود قرار ده يتيو ترب ين مسائل آموزشيترين و محوريتريجزء ا
سانيگاه اخالق در حينقش و جا ست، زمان يات ان صل ةفيرد که وظيگيد قرار ميمورد تأک يا ن نهاد يا يا

دار کردن فطرت يت، بيم و تربيان امر تعليم؛ چرا که رساااالت متوليها بدانانساااان ينيفطرت د يايرا اح

سان ستها و پاكان ضور خدا را در زندگتا ، کردن غبار غفلت از آنها سان ح و از درون خود لمس  يان

 (.1390و همکاران،  يشاملن و اخالق آشکار گردد )يش او به ديکرده، گرا

ش يهاموجود در نظام يهااز دغدغه يکي، امروزه ست. در بحث  يت اخالقيترب ي، چگونگيآموز ا

، ساات. امروزهيمطرح نت يان ابعاد تربيگاه آن در مي، صاارف شااناخت ضاارورت و جايت اخالقيترب
برنامه »، رساادين مشااکل هسااتند. به نظر ميحل ا يبرا يزان، به دنبال راهکار عمليرمسااالوالن و برنامه

باشد. موثر فا نموده، يت را ايل در تربيکننده همه عوامل دختواند نقش هماهنگينه مين زمي، در ا«يدرس

در کنار  آنهامناسااب  يهماهنگ وب يکه ترک اندشاادهليتشااک ياز عناصاار، يدرساا يهامعموالً برنامه

سي تيموفق، گريکدي ضم يک برنامه در س .(1393و همکاران،  يريامکند )يمن يرا ت ت يترب يبرنامه در

صر مربوط به خود م يز داراين ياخالق شد که بايعنا سيبا ، يت اخالقيدن به مطلوب تربيد در جهت ر

 ن شود.ييو تب يبررس
ستاد د،يشه متفکر سالم يشمندياند عنوان به يمطهر ا سالم تيترب و ميتعلة نيزم در، يا و از  يا

 را يادگار گذاشته است، و مسائلياز خود به  يار پرباريکارنامه بسکه است  يشياندجمله متفکران ژرف

ست کرده مطرح س که ا ضا توانديم، آنها ارائه و يبرر شخص يفکر يف سالميترب در را يم  به يت ا
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و وسعت ، سوکيها پرداخته است از در آثار خود بدان يکه و يموضوعات و مسائل تنوع. آورد وجود

ده است يسته لقب عالمه گردانيشان را به حق شايا، گريد يمعلومات عرضه شده در آنها از سو يو ژرفا

 .(1385زاده، وكيب)

سوژان سوئياند، ژاك رو سه قرن پيشمند اهل  ، نينو يتيربت يهاگذار روشانيبن، شيس در حدود 

صالحات اخالق يتيعامل تحوالت ترب سده ياروپا و آمر يتيترب يهاشهيدر غرب بود. در اند يو ا کا در 
او  يهاشهياز اند، يپستالوزو  فروبل، کانتهمچون  يورانشهيداشت و اند يير بسزايتأث، هجدهم به بعد

 (.1391، يتهران يميو ند يقنبراند )استفاده کرده

 يت اخالقيترب يعناصر چهارگانه برنامه درس که است آن پژوهش ياصل سؤال، فوق مباحث به تيعنا با

 چگونه هستند؟ روسو و يمطهر ديشه دگاهياز د، (يابيارزش و يريادگي -ياددهي يهاروش محتوا، )اهداف،

 روش پژوهش

 الزم، يهاادهد يگردآور ايبر و استفاده ياسناد - يليتحل پژوهش روش از پژوهش، هدف به لين يبرا

 مورد يفيک يهاوهيشاا با و يآورجمع منابع، از يبردارشيف يهافرم از اسااتفاده با مرتبط و موجود منابع

 .است گرفته قرار ليتحل و هيتجز

 پژوهش يهاافتهي

 يد مطهريشهدگاه ياز د يت اخالقيترب يعناصر چهارگانه برنامه درس. 1

 يت اخالقياهداف ترب .1-1

به رشد و پرورش ، محقق خواهد شد که اوالً يح و همه جانبه، زمانيت صحيترب، يد مطهريشهده يبه عق

ستعدادها سان يا شود يان ستعدادهايو تعادل م يهماهنگ، اًيثان. توجه  سان يان ا ن يبه ا .ديبه وجود آ يان

ت ياز فعل يالاستعدادها در حد ع، اًيثان. شوديفرما مواحد و منسجم حکم يدر درون انسان نظام، بيترت

 ياگونهرا به ياخالق يهاهين است که پايت ايده تربيفا، روني(. ازا269، ص 1381، يبانش) به ثمر رسند

شکل م سان متوجه کارها ةگاه ارادچيدهد که هيدر روح افراد  ست نم يان شت و پ شه يهم .شوديز

، 1385، يمطهر) رديگيان قرار مت و هدف انسيغا« عمل صالح»، ر قرآنيسته و به تعبير و شاياعمال خ
ستاد  ةدي(. به عق32ص  سان يعال يخصوص قوابو  يو روح يبدن يقوا ةد همي، بايمطهرا ل ياز قب يان

رومند ينو  يقو يان است که انسان ارادهيز همياخالق ن ةياراده، فکر و تمرکز فکر را پرورش داد. پا ةقو

 يعنيباشد؛  عتش غالبيبر طب، نيهمچن. دتش حکومت کندارادة انسان بر شهوت و عا يعنيداشته باشد؛ 
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شخ شد که اگر ت صميد ايص داد که بايشخص آنچنان با اراده با  يعتيچ طبيرد و هيم بگين کار را کرد، ت

ند جلو او را بگ مان و مذهب يا يد مطهريشاااهنظر  از، ني(. همچن210، ص 1384، يمطهررد )ينتوا

 ،است يبزرگ زندگ ةيک سرماياخالق که خود  يعني ؛شوندياخالق محسوب م يبرا يمحکم ةپشتوان

و منطق همه آنها، بلکه سر سلسله  يهمه اصول اخالق يربنايز. ندارد يه درستيمان اساس و پايبدون ا

قت يهدف همان حق، يمطهرده يمان و اعتقاد به خداسااات. به عقيا يعني يمان مذهبيات، ايهمه معنو
 يهامان به اوست و هدفيه ايدر سا، تقرب به خدا يم. هدف اصليته باشمان داشيد به آن اياست که با

به ساااعادت، کمال، لذت،  يابيدسااات يت اخالقيت قرار دارند. اهداف تربيدر درجه دوم اهم، گريد

(. با توجه 1389، يو دوستدار يريشمش) باشديل مياز رذا يو دور يلت دوستي، فضيانسان يهاارزش

هداف تربتوايم، به موارد فوق تاد مطهر يت اخالقين ا غا ياسااا هداف  ييرا در دو بخش هدف  و ا

 :ان نمودير بيبه شرح ز يت اخالقيترب، يواسط

 ياستاد مطهر يت اخالقيترب ييهدف غا .1-1-1

، يمطهراست ) يتعالحق يو کسب رضا ياله قرب، ياخالق تيترب ييغا هدف ،يمطهر ديشه دگاهياز د

از اهداف مجموعه  کيد يبا، يين هدف غايدن به ايرسااا ي(. برا136 ، ص1385، همو؛ 16، ص 1391

سط شند و زم يية در ارتباط با هدف غاوا سيبا معرفت به خدا، ، آنهاة جمل از .نديجاد نمايدن به آن را اينه ر

 نفس است. و کسب کرامت و عزت ي، پرورش تفکر و تعقل، خودشناسياخالق ليکسب فضا

 ياستاد مطهر يت اخالقيبتر يااهداف واسطه .1-1-2

 خدا به معرفت .1-1-2-1

ست که به ياگونهبه يآدم يساختار وجود شان ميش و تمايخدا گرا يسو ا از و ياحساس ن .دهديل ن

 يتوانمند ،از خداوند داشااته ياجمال ياز آن اساات که شااناخت يحاکامر ن يا .به او دارد يفقر وجود

 يتوانمندبايد اين فرد فرمايد: مي (. امام رضا934، ص 6 ، ج1393، يمطهررا دارد ) يليشناخت تفص

سبت به خدا و صفات او از قبيرا افزا يادراک ، ييخداوند، شنوا يازينيل بيش دهد و شناخت خود را ن

سينکه هيت و اي، عدالت، خالقيي، تواناييدانا صر يست و وجوديمانند او ن يزيچ چيو ه يچ ک  به منح
د يبا ي(. آدم428-427ق، ص 1404، يشعبه حرانابنهم ندارد، ارتقاء دهد ) يک و ضديفرد دارد و شر

 يبه خدا و صفات حسنا يدر معرفت حصول. خود را نسبت به خدا بپروراند يو فطر يمعرفت حضور

مانه يهمه خلق و امرش حک. بداند که همه امور به قدرت اوست .دا کنديپ ينيقيبکوشد تا معرفت  ياله



96   1395ه اول، بهار و تابستان ، سال هفتم، شمار 

 يآدم يرا برا ير نظام عالم و امور بشر همه، به دست اوست. اوست که همه هستيتدب ت وياست. ربوب

شا ستياش آفرستهيو کمال  شر يهاتيهدا .ده ا سبت به ب سرچشمه م ياز علم نامتناه، او ن . رديگياو 

ها را از رحمت يو .سعادت اوست. خداست که بشر را به خاطر خود او دوست دارد يهمه در راستا

شناخت هر  ي(. کوشش برا88-92، ص 2، ج 1393، يمطهرسازد )يمند ماف نامحدود خود بهرهو الط

سالم يامبر گراميگونه که پشتر خدا، همانيچه ب «  بوده يو اخالق يتين اعمال تربياز بهتر» نديفرمايم ا
رورش پ، بدون شناخت خداوند .در قرب به او دارد ي( و نقش مهم228، ح 1381، يشهرير يمحمد)

شد سو يو تحول ر و تخلق به اخالق  يتيست. تحول تربير نيپذامکان، کمال و تقرب به خداوند يبه 

سب اياله شناخت هر چه کامل، رهي، توکل به او و غيمان و تقوي، ک ست. هر چه همه در گرو  تر از او

معرفت آغاز ، رونيازا. شوديشتر فراهم ميو تحول ب ييشکوفا ةنيزم، تر گرددقيتر و عمعيشناخت وس

  «مَعْرِفَتُهُ  نِياَلدَِّ أَوََّلُ»مطرح شده است:  يدر کالم امام عل ،در اسالم است يت اخالقين که هدف تربيد

ن اساات که ايانگر يب، ن جملهين اساات. اي(؛ معرفت خدا ساارآغاز تد140 ، ص1 ج ق،1400 ،ينيکل)
 مطلوب وجود ندارد. ياخالق تيت داشته و بدون آن تربيمحور، همچون معرفت خداوند يهدف

 ياخالق ليکسب فضا .1-1-2-2

 .ثاريا و اريحکمت، شااجاعت، عدالت، اراده، اخت :از عبارتند يمطهر ديشااه دگاهيد از ياخالق ليفضااا
، شود مواجه يعوامل نيچن با يفرد کهيصورتدر. باشنديم يشماريب عوامل ريتأث تحت، ياخالق ليفضا
ست در يشتريب تيموفق ضا به يابيد ، ييتنها به عامل کيتوان گفت يالبته نم. کنديم کسب ياخالق ليف
داشااتن  انسااان را در، ن عواملياز ا يادهد، بلکه مجموعهيلت سااوق ميفضاا و ريخ يسااو به را يآدم

نفس،  بيتهذ و هيتزک: باشااانديب مين ترتيبه ا، ن عوامليا .دهنديم ياريک و حسااانه ين اخالق
شنا و يخودآگاه سلط و نفس بر تيمالک ،يسخود  سالم، هيروح و ميسل قلب وجدان، شتن،يخو بر ت
از . نفس به ت حس اعتماديتقو روزه، نماز، ها،فرصت اغتنام خدا، به مانيا کار، محاسنه، و مراقبه جهاد،
 يکي عنوان به باشند،يم يلت اخالقيفض ينوع خود نکهيعالوه بر ا وجود دارند که يليفضا، گريد يسو
 (.125، ص 1384، يمطهر) شونديم محسوب يل اخالقيجاد فضايثر در اؤعوامل م زا

 پرورش تفکر و تعقل .1-1-2-3

س سا شرط ا سلط بر  يتفکر،  ست )مطهر سرنوشتت ان ي(. در م256، ص 1386، يخود و جامعه ا

 ي(. اسالم دارا184است )همان، ص  يدر درجه اول استعداد عقالن، مخصوص انسان ياستعدادها

مردم را  يوقت يعني؛ خواهديمو کمک  کنديمه از عقل اساااتمداد واراسااات که هم ين منطقيچن
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 علم و گر، عقليد ي(. از سااو195، ص 1382، ي)مطهر زانديانگيم، عقل مردم را بر کنديمدعوت 

 و رشااد يبرا علم و دارد ازين علم به دنيشااياند يبرا عقل. دنباشاا توأم ديبا، دارد ازين گريکدي به

 او ارياخت در ياطالعات کهرد ک وادار تفکر به را ريفراگ توانيم يزمان. اساات محتاج عقل به توسااعه

: افتدينم کار به عقل، جهينت در. شاااودينم طرح ساااؤال يآدم يبرا حالت دو در معموالً. ادد قرار

سان که يحالت، يکي ، نيبنابرا. نداند زيچ چيه که يحالت، دوم. بداند را مطالب همه زيچکي درباره ان
 .است يآموزعلم تعقل، شرط

ضرت س امام ح شام اي»: ديفرمايم يتيروا در کاظم يمو  علم و عقل العلم، مع العقل انََّ نَيب ثُمََّ ه

 مواد ليتحص منزله به است يريفراگ علم ميکرد عرض(. 22 ، ص1 ج ق،1400 ،ينيکل)« باشد توأم ديبا

ست خام ستنتاج و تفکر عقل،. ا ست ليتحل و هيجزت و ا ستناد حضرت. آنگاه ا  تلک و»: ةيآ به کننديم ا

 جز و ميزنيم مردم يبرا را هالامث نيا ؛(43 :عنکبوت) «العالمون اال عقلهاي ما و للناس نضاااربها االمثال

 (.45 ، ص1386 ،يمطهر) نداشده توأم هم با چگونه علم و عقل !دينيبب. ابندييدرنم را آنها انيدانا

 يخودشناس .1-1-2-4

عظام به بشر ابالغ شده است و هم  يايله انبيکه هم به وس، مانه جهانيحک ين دستورهايترمياز قد يکي

جاً ارزش يبلکه تدر ،شه حفظ کردهياند و اعتبار خودش را هممان بزرگ جهان آن را به زبان آوردهيحک

ث يدر اخبار و احاد. «را بشناس خودت! انسان يا»ن جمله معروف است: يشتر کشف شده است، ايآن ب
رات مختلف در کلمات يت شااده و هم به تعبير مکرر آمده اساات، هم از رسااول اکرم رواين تعبيما ا

؛ هر کس خود را بشناسد پروردگار خود «ربََّه عَرَفَ فقد نفسَه عَرَفَ مَنْ»آمده است:  ين عليمنؤرالميام

ست شناخته ا سديا مي، را  س، (. حال232، ص 1337، يآمد) شنا شنا ست يغرض از خود به دو  يابيد

کند و چگونه  يد زندگينکه بداند چگونه بايا، يگريد. بردن به خدا متعال اساات يپ، يکي: عامل اساات

 (.155-154، ص 1390، يمطهر) رديگيد که همان اخالق و عمل را دربر ميرفتار نما

 کسب کرامت و عزت نفس .1-1-2-5

ستاد  از  يکيو  يمباحث اخالق ةنياسالم در زم ينفس از مباحث اساس مت و عزتکرا، يمطهراز نظر ا

، ا کرامت نفس نباشاادينفس و  اگر در انسااان عزت، شااانياساات. به نظر ا يت اخالقياهداف مهم ترب

سعادت را در پ يمندکه بهره، اخالق ةيتواند به مراتب عالينم ست ، دارد ياز  شان با توجه به يابد. ايد

هلِهِ الْعِزََّةُ لََّهِوَلِ» ةيآ ُُُُ از  يکي، دانديممنان ؤ؛ که عزت را از آن خدا و رساااول خدا و م«نَيوَلِلْمُؤْمِنِ وَلِرَس
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با توجه به وجود : معتقدندو شاااته دانفس  منان را کساااب کرامت نفس و عزتؤمهم م يهايژگيو

سب عزت يعزتمند سو و ک سان او د ينفس از  ست  بارذلت يگر به کارهايان ، يمطهرنخواهد زد )د

 (.561، ص 22، ج1393

 يت اخالقيترب يمحتوا .1-2

سوفانيف سفه اي حکمت م،يقد از ل س بخش دو به را فل . يعمل حکمت و ينظر حکمت: کردنديم ميتق

 :کنديم فيتعر نيچن را يعمل و ينظر حکمت يد مطهريشه
 حکمت يول .بود خواهند اي ندهستت  اياشتت کهآنچنان اياشتت احوال به علم: از استتت عبارت ينظر حکمت

 و چگونه و باشد ديبا و است خوب منوال چه به و چگونه بشر افعال نکهيا به علم: از است عبارت يعمل

 و ديگويم سخن ها«است» ها و«هست»از ينظر حکمت آنکه خالصه. باشد دينبا و است بد منوال چه به

 (.178، ص 1379 ،يمطهر)[ «بدها» و «هاخوب»و] ها«دينشا» و «ديشا» و ها«ديبا» از يعمل حکمت

 اسااتيساا و منزل ريتدب و اخالق به يعمل حکمت و اتيعيطب ،اتياضااير ،اتيااله به، ينظر حکمت

 مباحث کل، ديآيم انيم به سااخن اخالق فلساافه و اخالق از يوقت امروزه، اما. شااوديم ميتقساا جامعه
 يمعنا از يبخش متعارفش، اصطالح و عنام در يعمل حکمت، نيهمچن. شوديم شامل را يعمل حکمت

 آن بر و اساات يعمل حکمت مباحث همان ،يدسااتور اخالق چون. دهديم ليتشااک را اخالق فلساافه

ساس بر که کند روشن يعقالن ليتحل با تا است  عمل و ،«خوب» عمل کي ،ييهامالك و ارهايمع چه ا

 .(30 همان، صشود )يم «بد» گريد

ات و يقرآن و قصاص و حکا: دارديان ميگونه بنيا يت اخالقيترب يحتوادر مورد م، يمطهراساتاد 

ث يو احاد يقرآن يهابه مطالعه در ابعاد مختلف گفته،  يم تاريگذاريرا که ما اسااامش را م ييزهايچ
 ميابيت را درين اسااات با رجوع به آنها، تفکر و تعمق در آنها راه درسااات تربيفه ما اياشااااره دارد. وظ

 (.255، ص 1386، يمطهر)
نابرا تاد ياز د، نيب با يت اخالقيترب ي، محتوايمطهردگاه اسااا م، يد دربردارنده قرآن کريمطلوب 

 .بر جامانده باشاااد ناو ائمه معصاااوم ياساااالم يامبر گراميکه از پ ياتيث و رواي، احادالبالغهنهج
 شود. توان گرفت را شامليکه از آن م يها  اسالم و عبرتيرجوع به تار، نيهمچن

 يريادگي -يادهي يهاروش. 1-3

ند يمخاطبان در فرآ يتيترب يهااشااااره دارد که تجربه ييهابه سااابک، يريادگي – ياددهي يهاروش
مخاطبان و  يهايژگيد به تناسااب وياند که باگوناگون، هان روشيرد. ايگيگونه شااکل مآموزش، بدان
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شوند ک يتوان ينم، س مطلوبيک تدري ي(. برا44، ص 1387، يليقند) نوع محتوا و امکانات انتخاب 

ر يناپذييجدا يس اغلب به منزله بخشيتدر يراهبردها، نيبا وجود ا. ن کردييتع يمشخص يبرنامه درس

س ييبا توجه به الگوها، رانيفراگ يهاتياز فعال شود. يم يزيرشود، طرحيم يطراح يکه در برنامه در

ش ياز راهبردها يخن بخش به بريما در ا، رونيااز تواند يم يد مطهريشه يت اخالقيترب يهاوهيکه از 

 م.يکنياشاره م، استنتاج کرد

 آزاد منشانه .1-3-1

ستاد يبه عق شد کودك، در ابعاد مختلف با ي، برايمطهرده ا شت. برخير ن از ياز والد يد او را آزاد گذا

اد يمرتب به او  يعني؛ کننديم يز او ساارپرسااتکارها، اهمة که به فرزندان دارند، در  ياديز ةعالق يرو

شيکه به ا يدهند. کودکيدهند و فرمان ميم شد ين  ست که آدم ر شود، محال ا شود.  ياافتهيوه بزرگ 
ت يدر ترب ،رونيا(. از123، ص 1377، يمطهرت کرد و هم آزاد گذاشااات )يد کودك را هم هدايبا

 يکه پدر و مادران نادانيحالفرزند به کار گرفته شود. در تيدر ترب ين حس آزاد منشيد ايهم با ياخالق

الت کودك يها و تماند، مطابق با خواستهيمحبت نماآنها خواهند به يکه فرزندانشان را دوست دارند و م

و  يشااادن از برخورد با ساااخت حسااااب، مانعيب يهال نوازشياز قب يگريد يکنند و کارهايرفتار م

 ةاو را در صاااحن .آوردينها کودك را ناتوان بار ميرند. ايگيرد کودکان به کار مرا در مو ينازپروردگ

ساابب ، ير وضااعيين تغيآورد و کمترياو را از پادر م يمين ناماليترکوچک. کنديخلع سااالح م يزندگ
صلحت رفيت ميت کودك اهميکه به ترب ياما پدر و مادران. گرددياو م ينابود تار دهند، مطابق با عقل و م

 (.227-226، ص 1385، يکنند )مطهريآشنا م يکنند و کودك را از ابتدا با کار و زحمت و سختيم

 هيق و تنبيتشو .1-3-2

شو سوب م يت اخالقيژه در تربيوبه، يتيترب يهااز روش يکي، هيق و تنبيروش ت ، رونياشود. ازيمح
نشاار و  ةليتنها وساا يزندگ ةياحل اولدر مر»د: يگويه ميق و تنبيت روش تشااويدر اهم يد مطهريشااه

 يها حتعتقدند همه انسااانم يمطهر(. اسااتاد همان)« ق اسااتيت تشااويتوسااعه فضااائل و کماالت آدم

شود و ي، نشاط و تحرك ميگرمق موجب رغبت، دلياز دارند. تشويق نيتا آخر عمر به تشو، بزرگسالن

کند و موجب يحب ذات انسان را اقناع م و يخودپسند يق حسيکند. تشويت وادار ميانسان را به جد

 (.430-429، ص 1384، ينياماست ) يها ضرورپرورش انسان يه برايق و تنبيقوت قلب و وجود تشو



100   1395ه اول، بهار و تابستان ، سال هفتم، شمار 

 عادت دادن .1-3-3

آموزش افعال  يبرا« عادت»به نام  ياز روش، ت در اسالميم و تربيتعلدر کتاب ارزشمند ، يد مطهريشه

، شاامندانير انديده سااايبر خالف عق، روش عادتمعتقد اساات: ت. او ان آورد اساايسااخن به م ياخالق
 :نديگوين ميشان همچنيافراد. ا يت اخالقيترب يتواند مضر باشد براي، نميشمندان غربيبخصوص اند

به انجام اعمال ، ن نوع عادتيا. رديگيار و اراده و عقل را از انسان ميجست که اخت يدور يد از عادتيبا

آموختن  يسااودمند برا يک، خود روشاايم به کار نينکه عادت داشااته باشااياساات. حاال ا ديمف ياخالق

 (.61، ص 1382، يمطهرات است )ياخالق

ستاد  شر، يمطهرا صوالً عادت : اندح عادت دادن گفتهيدر ت ست که زم يياز رفتار يکيا نه آن در يا

ان يشد. مربيسر نميم يقيچ طريوجود نداشت، کسب عادت به ه يانهين زمياگر چن .انسان وجود دارد
 يرفتارها يانجام دادن برخ .له کودکان و نوجوانان فراهم سااازنديک عمل را به وساايد امکان تکرار يبا

 يعت برايرا که بر حسااب طب ي(. عادت کار159، ص 1390، يملکآنان آسااان کنند ) يمطلوب را برا

عت است. يرا انجام دهد که بر خالف طب يارخواهد کيانسان م يکند. گاهيآسان م، انسان دشوار است

شوار يسنت برا يطبعاً وقت صورت ملکه در آمد، آن د شد و به  سان عادت  عت از يدر مبارزه با طب يان

 (.85، ص 1386، يمطهررود )يان ميم

 موعظه .1-3-4

غ يار تبلکه ک ييه اشاره دارد. آنهايبر توص يدر مورد آموزش اخالق به روش موعظه متک، يد مطهريشه

د آنها را به عنوان امور يبا، هايوخوه کردن به خود خلقيد بکنند: از نظر توصاايدو کار با، دهنديانجام م

ز به مردم بدهند که در مقام عمل، فعل ياجتهاد ن يآگاه يد نوعيبا، ن حاليدر ع. ه کننديمطلق توصااا

ند: يگويشان مين راستا اي(. در هم105، ص 1382، يمطهررند )ياشتباه نگ يراخالقيرا با فعل غ ياخالق
و  ياست که به دل نرم يمبلغان، مدرسان، معلمان و... موعظه است. موعظه کالم يف اصلياز وظا يکي

، ساات. موعظهياز نينياز موعظه ب يچ فردينشاااند و... ، و هيدهد، خشاام و شااهوت را فرو ميرقت م

ش ست که م يرو ستفاده قرار  يت اخالقيت بخصوص تربيتربم و يتعل يهاجنبههمة تواند در يا مورد ا

 (.265، ص رد )همانيگ

)حکمت، موعظه، مجادله به نحو  گانه دعوتسه يهاوهياز ش يکي، که در قرآن آمدهموعظه همچنان

م است و ين است که حکمت تعليتفاوت موعظه و حکمت در ا، يد مطهريشهدگاه ياحسن( است. از د
حکمت مبارزه با جهل است و موعظه . يداريب ياست و موعظه برا يآگاه يحکمت برا. موعظه تذکار
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اد يحکمت . ساار کار موعظه با دل و عاطفه ،و کار حکمت با عقل و فکر اساات ساار. مبارزه با غفلت

حکمت . دنيد يحکمت چراغ اسااات و موعظه باز کردن چشااام برا .کنديم يادآوريدهد و موعظه يم

، رونيام روح. ازايموعظه پ، حکمت زبان عقل اساات. به خود آمدن يرادن اساات و موعظه بيشااياند يبرا

 (.187، ص 1384، يدارد )مطهر يان و معلمان( در موعظه نقش اساسيد بر مربينده )با تأکيت گويشخص

 يعمل .1-3-5

د يت خوب را باياخالق خوب و ترب، يو ةديد دارد. به عقيکأبه عمل ت يت اخالقيدر ترب، يد مطهريشه

ست آوردبه  ص .د ستورها و تو ، 1385، ي)مطهررد يگيبه خود م يدر پرتو عمل جنبه اخالق، هاهيهمه د

 .(135-134 ص

 از منکر يمعروف و نهامربه .1-3-6

شده« يو به معنا «عرَفَ» از ماده «معروف» ست «يبه عنوان خوب، شناخته  سنت ا سته از   يهاو به آن د

سنديم يرا به خوب آنهاجامعه  يکه عقال شوديمدر جامعه اطالق  جيرا ست  يفعل، گريد انيبه ب ،شنا ا
صل اخالق که با عقل، شد رتيدر جامعه مغا جيرا يشرع و ا شته با صفهان) ندا ، ص ق1416 ،يراغب ا

و  حيکه عقول صح يفعل: است از عبارت وشده  نييتب «و بد زشت» ،«ناشناخته» يبه معنا «منکر» .(331

 معروف به امرمفهوم  حيدر توض، صدوق  يش (.505، ص )همان نديحکم نماآن  قبح و يشرع به زشت

 مانعاز منکر  ياز اوامر خداوند و نه يرويبه پ گرانيواداشتن د معروف به امر» :نديفرمايم از منکر يو نه

 (.137، ص 1348 )صدوق، «است يعمل اي ياز انجام گناهان به صورت زبان شدن

، منکر از يمعروف و نه به در مورد روش امر، ت در استتالميم و تربيعلتدر کتاب ، يمطهراسااتاد 
 د:يفرمايح ميصح يت اخالقيحرکت جامعه به سمت ترب يبرا

 به باشتتد. روا امري، چه زن و چه مرد ميفه همگانياستتت که و  ياز منکر عمل يمعروف و نه به امر

بت و... ي، تهمت، غييگوست، از جمله دروغيناشا ياز منکر باعث منع افراد به انجام کارها يمعروف و نه

 به ، با روا امريت اخالقيدرست ترب يرهاياز مس يکيم که يش برويپ يد به سم يما با، رونيشود. ازايم

 (.120، ص 1382، يمطهران باشد )ياز منکر در جر ينه معروف و

 ييجوقتيحق .1-3-7

 د:يگويم، است يت اسالميم و تربيمناسب در تعل يهاروش از يکيکه  ييجوقتيدر مورد حق، يمطهراستاد 
سان برايبا س يد ان س ر ص ييجوقتيها، به حقدهين پديدا کردن روابط مخ لف بيو پ يد ل به يبپردازد. تح

هاست. دهيقت پديبردن به حق يبه علم هم اک شاف و پ يابيشده است. راه دس  ياديد زيکأعلم در اسالم ت
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، يها، چه اخالقنهيشود در همه زميک امر مقدس شمرده ميو و کنکاا علم در اسالم جوجست ،نيبنابرا

 (.264ص همان، و... ) يفلسف

 . تعقل1-3-8

ر رشد و کمال يرا در مس ياست که پرورش آن، آدم ياله يهاو نعمت يانسان يهاهياز سرما يکيعقل 

ن يا يرو هم يديقل است و به نحو شدن طرفدار عيد، اسالم (.151، ص 1384، يملک) کنديت ميهدا

ست يامر تک ستاد 153، ص 1386، ي)مطهره کرده ا ن ياز بهتر يکيت سعتقد امن باره يدر ا يمطهر(. ا

عقل  يرويت نيتوانند از آن اسااتفاده کنند، پرورش و تقويت ميم و تربيان در تعليا و مربيکه اول ييهاراه
، يد به مکارم اخالقيک و تقين يو دعوت به کارها يوانيت حايل و کنترل تمايرا عقل در تعدياساات؛ ز

سان بهتر يبرا، کند. عقليفا ميا ينقش بزرگ شکالت اخالقيان ست. م سان يو اجتماع ين راهنما ، هاان

رومند باشااد، زمام کشااور نفس را در يآنهاساات. اگر عقل ن يعقل يرويغالباً معلول جهالت و ضااعف ن

، ينيامسااعادتمند خواهد شااد ) ين فرديچن .کندياداره م يطبق مصااالح واقعرد و آن را بر يگيار مياخت

ت فکر به عنوان هدف به ينکه تقويضاامن ا. اساات يتيترب ةويکارها، شاا ة(. تفکر دربار324، ص 1384

لذا از آن به عنوان . ت کرديشااه را تقويتوان انديم، دنيشاايله انديل که به وسااين دليرود به ايشاامار م
 شود.ياد ميز ين« روش»

 يابيارزش يهاروش .1-4

 يابيخود ارز .1-4-1

سالميم و تربيتعلدر کتاب  يد مطهريشه د: يگويم، ستيچ يشه الهامات اخالقيدر بخش ر، ت در ا
ن الهامات را يد ايشاااود. حاال ما در درون خود بايبه ما الهام م ينير از منبع زمي، از منبع غيافعال اخالق

با ، رونيا(. از158، ص 1382، يمطهرا نه؟ )ياساات  ينکار ما اخالقيم که اينمام و تعقل يص دهيتشااخ
د از درون خود ي، انساااان بايت اخالقيدر مورد ترب يابيارز يبرا: تگفتوان يتوجه به مطلب فوق م
. رديقرار گ يت اخالقيژه تربيوبه، تياز ترب يحير صحيتا در مس، از خود بپردازد يابيشروع کند و به ارز

سو ش يهاگر، از روشيد ياز  شيتوان آن را در ذيکه م يابيارز روش ، ان کرديب يابيل روش خود ارز
سبه رابطه نزد ستند. مراقبه و محا سبه ه  يد مطهريشه، رونيادارند. از يابيبا خود ارز يکيمراقبه و محا

م، مراقب اعمال خود. يباشاا د مراقب خوديبا يا فعلينکه در هر حال و يا يعنيد: منظور از مراقبه يگويم
؛ د همراه انسان باشديشه بايداند که هميم يزيشناسند و آن را چيم يشان مراقبه را مادر همة مسائل اخالقيا
سان با يعني شد. يان شت با الَةَ مُهاْيوَأَقِ»د همه حالت مراقبه دا صَّ ِسكُم تُقَدِّمُهاْ وَمَا الزَّكَاةَ وَآتُهاْ ال  رٍيخَ مِّنْ ألَنفُ
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 يحسابرس يبه معن، يد مطهريشهز از نظر ي(. محاسبه ن110)بقره: « رٌيبَصِ  تَعْمَلُهنَ بِمَا اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عِندَ تَجِدُوهُ
ق، ج 1403، ي)مجلس« تُحَاسَبُوا أَنْ قَبْلَ أَنْفُسَکُمْ حَاسِبُوا»ث يشان با اشاره به حدياز نفس خود به کار است. ا

خود ، خداوند متعال ياز سو، رديقرار بگ ياز آنکه که مورد حسابرسپيش د ينسان باا: معتقدند، (73، ص 67
 (.249ابد )همان، ص ينان ياعمال اطم ياعمال خود در درست يشگيهم يبا بررس

 بر عمل يمبتن يابيارزش .1-4-2

ص، يد مطهريشهده يبه عق ستورها و تو ، ي)مطهر رنديگيبه خود م يها در پرتو عمل جنبه اخالقهيهمه د
و ، شوندين ميگزيک و بد در اثر عمل در روح انسان جايصفات ن، شاني(. از نظر ا135-134، ص 1385

د يشااهد يرو، با توجه به تأکنيا(. از36، ص 1384، يند )مطهريآيله در ميا رذيبه صااورت ملکه فاضااله 
 يابيارزش يهاوهيگر از شيد يکيبر عمل  يمبتن يابيارزش: توان گفتيم، يت اخالقيبه عمل در ترب يمطهر
 يخود را به مرب يهاش دانستهيد با اعمال خويبر عمل، فرد با يمبتن يابياست. در ارزش يت اخالقيدر ترب

ف ير تکاليشود که درگيان خواسته مياز مترب يايابين ارزشينشان دهد و به زبان و گفتار اکتفا نکند. در چن
شوند. پيچيپ شن نوع يا مهم اميده  ست ناي يابيارز ستند يزمان ياخالق يهاآموخته که ا  از که مطلوب ه

ساس مع يل به رفتار اخالقيروند و تبد کار به عمل در، شده خارج ذهن محدودة از  يارهايشوند و بر ا
 .(1389، يو دوستدار يريگردند )شمش يگذاران ارزشيتوسط مرب، ن شدهييقبل تع

 دگاه روسوياز د يت اخالقيبتر يعناصر چهارگانه برنامه درس .2

 يت اخالقياهداف ترب .2-1

اخالق باشد. از نظر  يد رساندن انسان به درجات بااليبا، تيم و تربيه تعليهدف عال، روسواز نظر 
که او را از دياو، برتر بة انساااان  ماين جن ند، وجدان اخالقيز ميگر جانوران مت نا يعني يک  ييتوا
 يآسمان ييک است. وجدان انسان نداياست. انسان پاك و ن يکيش به نيک از شر و گرايص نيتشخ

ل يو تبد يعيو طب يقيحق يهااز لزوم پرورش خواسااته، روسااواساات.  يو بد يکيدارد و داور ن
سو به تمايحرص و تما  دارد: اگرياظهار مفته، خالق و مثمر ثمر سخن گ يهاشيالت و گرايالت 

سات اخالقيعت جوان، مخوف و نابود نگردد، نهايطب شق، عدالت و وظ ريبزرگ، نظ يتاً احسا فه يع
شد خواهند کرد. اعتقادات  سور ش ينه پرورش اخالقيدر زم رو ست که وياز ا يافراد، نا  ين امرا
ده ي(. به عق1392ان، يو صاافدر ينيزش را انتخاب کند )حسااياساات غرا اعتقاد دارد که انسااان قادر

سو صلي، دو غررو ستزه نوعيغرانت نفس و يص يعني يزه ا شر يدر طب يگرخواهيا دي، يدو عت ب
ة دربار ياساات که او را به داور يوجدان يوجود دارد. انسااان اصااالتاً خوب و همدل اساات و دارا



104   1395ه اول، بهار و تابستان ، سال هفتم، شمار 

ب اتحاد و موجه ياول زيکه غراي، درحالروسااوسااازد. از نظر يزها قادر ميچ يو نادرساات يدرساات
وجدان و عقل در کنار هم ، رواينکند. ازيا مشاااوند، عقل آنها را از هم جديها مانساااان يگانگي
معتقد  روسااو، ديگر ي(. از سااو165، ص 1973ند )والتر، يالت انسااان را محدود نمايتوانند تمايم

ست ش: ا ساد خواهد ک سان را به بند و ف شانه بيجامعه ان رون يد. هرچه که از دست خالق عالم جل 
شااود يفاسااد م، ديدساات اوالد آدم رساا نکه بهيبه محض ا يب و نقص مبراساات. ولياز ع، ديآيم

سو،  سورو، نيا(. از5، ص 1342)رو شتيک نگاه بدبي رو سبت به جامعة دا : معتقد بود يو .نانه ن
ک يتواند يم يکند که در بزرگساااليت ميترب يکشااد و او را به شااکليم يجامعه انسااان را به تباه

ست شد. او معتقد ا سناك با سايطب: موجود تر ست که يا يد آورده، وليک پدين را نعت ان ن جامعه ا
. ده اساااتيجامعه او را بنده گردان يده، وليعت انساااان را آزاد آفريکند. طبيت مير تربياو را شااار

چاره نموده اساات )شاااوارده، يجامعه او را بدبخت و ب يول، دهيعت انسااان را خوشاابخت آفريطب
معتقد است: و سته دان يمعه سالم را ضرورگر، روسو بودن فرد در جايدسوي (. از 48، ص 1351
شروع به تعقل يا محض به ستدالل ونکه طفل  ست خودش را با  يد موارديبا، نمود ا را که ممکن ا

 يزيو حسد چ ير از خودپسنديسه غين مقايرا از ايز؛ دور داشت ياز و، سه کنديگر مقايکودکان د
را مطالعه  يکند، الزم اساات روابط اجتماعب يد در جامعه زندگيچون کودك با؛ شااودينمد او يعا
ک ي يدارا يت اخالقيترب روساااو يبرا، (. با توجه به مطالب فوق145، ص 1342د )روساااو، ينما

 .شوديماشاره  آنهار به ياست که در ز ياواسطهاز اهداف مجموعه  کيو  يهدف کل

 روسو يت اخالقيترب ييهدف غا .2-1-1

عت کودك به ياست. از نظر او، طب روسو ياخالق يتيترب ييهدف غا، تعيکامل با طب يانطباق و هماهنگ
عت يرا که طب يد و راهيه کنظعت را مالحيکند که طبيه ميتوص روسوعلت، نيک است. بدي، نيطور ذات

 يعت، به معنايبازگشات به طب، روساودر نظر رو، ازايند. ييدنبال نما، شاما مشاخص کرده اسات يبرا
شتن به  سان، بريک موقعيدادن  يست، بلکه به معناين يوانيحک حالت يبرگ ساختن  ايت به ان متکامل 
الت در يتما يق حفظ و نگهداريباشاااد. لذا ساااعادت را فقط از طريکامل و هماهنگ م خود به طور

 (.59همان، ص توان به دست آورد )يعت ميله طبيبه وس، شده نييتع يمحدود

 روسو يت اخالقيترب ياواسطهاهداف  .2-1-2

 ياخالق يهالتيبه فض يابيدست .2-1-2-1

مراتب  به يبرسد و از نظر اخالق يخواهد در جامعه به سعادت و خوشبختيم ياگر کس، روسواز نظر 
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و عدم غرور و تکبر  ي، درستکارييگو، راستيچون، مهربان ياخالق يهاتيد فضليبا، ابديه دست يعال

 (.397، ص 1368روسو، ) شود ليرا در خود پرورش دهد و به آنها نا

 يآزاد .2-1-2-2

اساات. از نظر  ي، آزادييل به هدف غايدر جهت ن، روسااو يت اخالقيترب ييااز اهداف واسااطه يکي

که از  ي. فرد(5، ص 1345روسو، شه در بند جامعه است )يده شده است، اما هميانسان آزاد آفر، روسو

دست  ياخالق يرشد کند و به درجات باال ياز نظر اخالقتواند يم، اراده و نفس برخوردار است يآزاد

تواند خود را يم، کس که آزاد باشااد کند، اما آن ياخالق يهايخواهد ما را گرفتار آلودگيابد. جامعه مي

 (.98-97، ص 1368روسو، ) از بند جامعه آزاد سازد

 تواضع و اعتدال در رفتار و کسب دانش .2-1-2-3

تر د در رفتار و کردار خود معتدليانسان با، يدر صورت کسب فضائل اخالق: استده ين عقيبر ا روسو

، با آنها ييمردم سخن بگو يکه برا ين شديق ايکسب فضائل و کماالت ال ةبه واسط يباشد. اگر روز

آنها تو ، ن نباش که با سخن گفتن تويدهد و ابداً به فکر ايحرف بزن که وجدانت به تو دستور م يطور

سب دانش نبا، نيد قرار دهند. همچنيمورد تمجرا  شود. يم يدگيعقيد که موجب بيد افراط ورزيدر ک
صب مينکه فيا سند اغلب متع سوفان متکبر و خودپ شخصيل ست يشوند.  د از يبا، که به دنبال دانش ا

 (.220، ص 1342روسو، کند ) يط دوريافراط و تفر

 يت اخالقيترب يمحتوا .2-2

باشد و  يعت و درس زندگيشامل طب يدبا، رديگيها در نظر مانسان يبرا روسوکه  يالقت اخيترب يمحتوا
 باشد. يو ساختگ يمصنوع يبرنامه اخالق يد محتواينکه نبايا يعني؛ ن منابع هم گرفته شودياز خود ا

 عتيطب .2-2-1

 فقط کند،ينم فکر ندخوايم که يطفل. ميباشااا داشاااته يمعلم، حوادث از ريغ و يکتاب، ايدن از ريغ دينبا

 دقت عتيطب اعمال در شااما شاااگرد که ديکن يکار. آموزديم يلغات تنها رد،يگينم فرا يزيچ خواند،يم
 را مسائل. دينکن عجله آن ارضا در هرگز، او يکنجکاو کيتحر يبرا اما. شود کنجکاو يزودبه تا د،ينما

 کند، قبول شااما گفته به يزيچ دينبا. ديمان حل را آن خودش ديبگذار يول د،يده قرار او دسااترس در

 (.127همان، ص )د ينما کشف را آن ديبا بلکه اموزد،يب را علوم دينبا. ابديدر را آن خودش ديبا بلکه
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 و يفکر تيترب و ميتعل يبرا ،يسالگ پانزده سن تا يسالگ ده سن از روسو(، ي)شاگرد فرض ليام

سا و کنديم حس ار اجياحت نيا خود او دارد، يآمادگ يعقل ساب ا،يجغراف  ،يتار ييشنا س و ح  يقيمو

: اساات معتقد روسااو رايز؛ خواند نخواهد يکتاب گونهچيه، ليام. اساات يساارگرم و يباز ينوع او يبرا

 روبنسون داستان، کنديم هيتوص روسو که را يکتاب تنها .ندارد وجود باشد داشته خواندن ارزش که يکتاب

 يعني؛ مينمايم آزاد يدرس فيوظا انجام ديق از را اطفال من .(86، ص 1351، شاورارده)است  کروزوئه
 درست هنوز يسالگ 12 در ليام. سازميم دور شانيا از، آنهاست يبدبخت لهيوس نيتربزرگ که را کتاب

 ديبا يول، دارم قبول. رديبگ ادي را خواندن ديبا باالخره: گفت ديخواه من به. ساااتيچ کتاب داندينم

 و يخسااتگ موجب او يبرا کار نيا از شيپ، باشااد داشااته جهينت او يبرا که رديبگ ادي را خواندن يتوق

سردگ ست  ياف سو، )ا  از دهدياد مي شاگرد به فقط رايز؛ دارد ضرر کتاب خواندن (.98، ص 1342رو

 نسااونيابر و آن بود نخواهد کتاب کي از شيب ليام کتابخانه در يمدت تا. کند صااحبت ،فهمدينم آنچه
 کار شيزندگ نيمأت يبرا ييتنها به که کنديم گووگفت ينفر کي از کتاب نيا چون؛ اسااات کروزوئه

 تواندينم هنوز رايز؛ سااتين مناسااب کودکان يبرا وجه چيه به، ينظر علوم(. 145، ص همان) کنديم

 ليام هستند. اطالعات سودمند يجوان دوره از بعد فقط ينظر معارف. دهند قرار استفاده مورد را ميمفاه
 اخالق اي فلسفه داندينم و است، دهينشن هم را  يتار اسم هنوز يحت او. است يماد و منحصراً يعيطب

 انيآدم که ياخالق روابط ازاما . شناسديم، است قرار بر اياش و انسان نيب کهرا  ياصل روابط او. ستيچ

 عهده از و د،ينما ميتعم را يو معان ميمفاه تواندينم خوب او. ندارد اطالع، ساااازديم مربوط هم به را

 را صفات نيا. اما نديبيم، است مشترك اجسام يبعض در که را يصفات او. ديآينم بر خوب هم ديتجر
ضا. دهدينم قرار مطالعه مورد مجرد صورت به س به را مجرد يف س صور لهيو ست آموخته يهند  و ا

 که است يگاههيتک عالئم و اشکال نيا. است گرفته ادي يجبر معالئ لهيوس به را و مطلق مجرد تيفيک

 وقت چيه او. کنديم و اسااتراحت دهد،يه ميتک آن به شااود،يم خسااته ديتجر از وقت هر او حواس

صد ش تيماه ستين ددر سد، را ايا شنا ست آن در او نفع به که يروابط از خواهديم فقط بلکه ب  آگاه، ا

 قائل ارزش، دارند يو يشااخصاا با که را يارابطه نساابت اوساات، خود از خارج که آنچه يبرا. گردد

 هاشيکشااا و گانگانيب لهيوسااا به که، يعاد يهادرس خواهمينم من(. 168، ص همان) شاااوديم
 درست راه به شهيهم ديخواهيم اگر (.206، ص 1345 روسو،) شود داده هابچه به شود،يم يزيرطرح

ستور به همواره د،يبرو سو( 244، ص همان) ديکن عمل عتيطب د ست معتقد رو  يتيترب برنامه نيبهتر :ا

سا آوردن فراهم و عمل يآزاد، کودك يزندگ هياول يهاسال يبرا شد ليو ست  يعيطب ر  شاوارده،)ا
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که به صااورت  يبر محتوا، روسااود که يآين بر ميبا توجه به مطلب فوق چن، نيبنابرا .(85، ص 1351

ته از طب يت اخالقيد دارد و تربيکأت ،اوساااتعت يجه طبيو نت يعيطب  و دانديعت ميخوب را برگرف

 عت باشد.يطب يهاد همان درسيبا، ياخالق يمحتوا

 يدرس زندگ .2-2-2

استفاده از  چگونه و يزندگ درس، داد يمترب به ديبا که يدرس نينخست: است معتقد روسو نيهمچن

 است نيا فقط آنها همه سرنوشت، هستند يساوم افرادهمة  چون، يعيطب يزندگ در. است تجربه

 عهده به که را ييکارها آن سااتين ممکن شااد تيترب شاادن، آدم ايبر کس هر و بشااوند، آدم که

شگر شغل شاگردم يبرا که کندينم تفاوت من يبرا ندهد. انجام خوب، است انيآدم  يروحان ،يل

 کرده ينيبشيپ تو يبرا پدرت که ياحرفه هر از: پيش ديگويم عتيطب. رنديبگ نظر در ييو قضاااا
ست  ادي را کردن يزندگ حرفه نخست خواهميم من، جهتنيبد اموزد.يب را بودن آدم حرفه ديبا، ا

 و نه سااارباز نه و بود خواهد يقاضااا نه امداده او به که، پرورش انيپا از بعد که دارم قبول. بدهم

 به را خود تيانسااان فهيوظ لزوم صااورت رد يعني؛ بود انسااان خواهد زيچ هر از شيپاما ش، يکشاا

جام گرانيد يخوب هد ان نابرا (.15، ص 1342روساااو، )داد  خوا ند  ياخالق يمحتوا، نيب دربر دار

 گرفت شود. يکردن باشد و هم از خود زندگ ين زندگيقوان

 يريادگي -ياددهي يهاروش .2-3

 آزادمنشانه .2-3-1

سو سانين عقيبر ا رو ست که پرورش ان سلب آزادب، ده ا سورد. يگياو انجام م يا زور و   يدر ابتدا رو
اما همه جا در بند است ، ده شده استيانسان آزاد آفر: کنديمبيان گونه نيا ياج ماع يقراردادهاکتاب 

رون يهر چه از دست پروردگار عالم ب»د: يگويهم م ليامکتاب  در آغاز روسو(. 11، ص 1345روسو، )

«  شاوديبرساد فاساد م ينکه به دسات اوالد آدميبه محض ا ياسات. ول يمبرب و نقص ياز ع، ديآيم

سو،) سو (.5، ص 1342 رو ست که تربين عقيبر ا رو صورت يبا، يت اخالقيده ا صورت آزادانه  د به 

 هر .برديم فرمان که کند تصور دينبا کند،يم کار وقت انجامد. هريبا اجبار به ثمر نم يچ تالشيه؛ رديگ

 کردار و خودش اعمال در ديبا، دهديم فرمان که کند فکر ديد، نبايدهيم انجام يکار شيبرا شااما وقت
 از ديبا. عينه مط ديايب بار آزاده که ديکن کمک يحد تا او فيضع يروين به. ندينب يآزاد جز يزيچ شما،

شد خجل شما يهاکمک درك شته و افتخار بپوشد چشم آن از بتواند که بکشد را يزمان يآرزو. با  دا
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شد شانه ، نيبنابرا (.1386بالغت، کند ) کمک خود به خودش که با از روش آموزش  يکيروش آزادمن

 باشد.يم روسواز نظر  يهر انسان يبرا، م اخالقيمفاه

 يريالگوگ .2-3-2

 شااناختن ديبا يمرب کار نينخساات رو،نيازا. اساات عتيطب راه همانا ت،يترب درساات راه، روسااوبه نظر 

شد يعيطب يهانونقا و کودك شد. تا ر سد يسالگ12 به ليام با ، دهدينم درس او به کتاب يرو از، نر

ست رامونيپ آنچه در .کند مطالعه عتيطب کتاب در تا دارد،يم آن بر را او بلکه و  دينما و تجربه دقت او

 .(128ص  ،1389زاده، بينق) شااود رومندين ورزش و يباز راه از و پرورش را خود حواس راه، نيا از

تواند به يم يهساتند. فرد يافعال اخالق يريادگيشاناخت و  يعت بهتر الگو برايطب: ده دارديعق روساو

 عت باشد.يرو طبيابد که پيات دست ياخالق
خود اول از همه ، کند که معلميد ميکأداند و تيت ميدر ترب يمترب يمعلم را راهنما روساون يهمچن

 تيترب را يانسان، ديده تأجر خود به آنکه ازپيش  ديباش داشته ادي باشد. بهند بيپا يد به افعال اخالقيبا

ش شده تيترب يخوب به خودتان ديبا د،يکن شق لحاظ هر از را خودتان ديبتوان ديبا. ديبا  ديده قرار سرم

 (.21، ص 1342روسو، )

سيکودك با يت اخالقيترب صورت گ و يله مربيد به و ستيقبند به اخاليرد که پايمعلم  صد  ،ات ا ق

 رفتار ديبا. ديباشاا کيو ن زکاريپره واقعاً. ديکن ترك را يظاهرساااز آموزگارن، ينباشااد. ا يبياو ظاهرفر
بسيار  نکهيا يجابه من کند، ريثأت قلبشان در پس ببندد، نقش شما شاگردان خاطر در نخست، شما خوب

ضور در خودم دهميم حيترج بدهد، صدقه که بخواهم خود شاگرد از زود ، همان) بکنم کار نيا او ح

شو را خود شاگرد او (.82 ص  اتيو تجرب هاصحنه منظره، او. کند ديتقل خوب يالگو از تا کنديم قيت

، 1375چ، ياول)سازد يفراهم م يزندگ يبرا او يآمادگ و شاگرد رفتار حيط صحيشرا نهيزم در را يمناسب

 (.121ص 

 تجربه .2-3-3

ه يت اوليد تربيبا، نيم دهد. بنابرايد تنها تجربه او را تعليداد. بگذار ير شااافاهد به شااااگرد دساااتوينبا

روسو، ) ديه او را کشف کنيد روحيد تا بتوانييعت طفل دقت نمايشه در طبيهم يباشد. ول يمنحصراً منف

سو يتيترب ةويش در، رونيااز (.71، ص 1342 سان يشخص معلم ،رو ست يريگآ  شاگردان همراه که ا

 بر يول کند،يم قيتصااد را هنرها و علوم يفکر تياهم روسااو نکهيا با. پردازديم يريادگي به شيخو
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، با توجه به مطالب فوق (.84، ص 1388، همو) کرديد ميکأت يعيطب طيمح از فرد ميمستق تجربه تياهم

 د دارد.يکأات تياخالق ةنيبه کسب تجربه در زم، يت اخالقيدر ترب روسو

 يعقالن .2-3-4

ل يخواهند فقط با داليم يان امروزيمرب ياورد. وليت آن اسااات که شاااخص را عاقل بار بين تربيبهتر

جه ينت .را از آخر شروع کند يبخواهد کار ين است که کسين مرتبه برسانند. مثل ايطفل را به ا ،يعقالن

ت ياج به تربيگر احتيدند، ديفهميرا م يل عقليرا آلت انجام آن عمل قرار دهد. اگر کودکان دال يعمل

م يدهيفهمد، آنها را عادت ميم که نميصاااحبت کن يت با کودکان به زبانينداشاااتند. اگر از اول طفول

شتن يسنجد. خويعقل خود م به، شوديشان گفته ميآنچه با ا. نديمورد استعمال نمايهوده و بيکلمات ب

که به  يکارهاهمة ند. يايطالب جروبحث بار ب ساارکش و، جهيدر نت. اندازه اسااتاد خود عاقل بدانند را به
شما طفل از رويعق ست، عقالن يده  سنديبلکه نت، نبوده يعقل انجام داده ا  يجه حس آز، ترس و خودپ

 د:يگويم ليامگر از کتاب يد يدر جا روسو (.67، ص 1342، همو) دياک نمودهيتحر ياست که در و
تواند به يط مطلوب نرسد نميبه شرا يت عقالنيرد از نظر ترباست. تا ف يت اخالقيه و اساس تربيعقل پا

ست ياخالق شما ميات د ست که به  ست  يک فعل رف ارين يا ايد آيگويابد. عقل ا ر و در يا خيمطلوب ا

 (.87 ، صگرفت )همان يرا جد يد روا عقالنياول با يت اخالقيدن به تربيرس يبرا، تينها

 يت منفيترب .2-3-5

 ةکودکان دربار يساات برايکند. الزم نيه ميتک يت منفيژه بر مفهوم تربيوبه، ياخالق تيدر ترب روسااو
م و به دروغ گفتن ياموزيرا به آنان ن يياسااات دورو يم. کافيگويساااخن ب يو درسااات يت راساااتياهم

 حرکت، يبرا يانهين منع کردن و بازداشتن، بهتر است زميپند و اندرز و همچن يجا م. بهيوادارشان نکن

سوم. به نظر يآور ديو ورزش پد يت، بازيفعال ست تربيروش ترب، رو ست يت منفيت در  يبرا يعني؛ ا

شد کند، باينکه طبيا سن عقلاد يعت کودك بتواند آزادانه ر شت تا به  سد  يورا از جامعه دور نگه دا بر

 يازيکه ن ن داردياعتقاد بر ا يت منفين در مورد روش تربيهمچن، روساااو. (138، ص 1381کاردان، )

د آنها را از يفقط با؛ بد يزيخوب اسااات و چه چ يزيچه چ: ندين به فرزندان خود بگويسااات والدين
شت يانحراف يکارها ساد(، همچن يهاطياز مح ي)دور دور نگه دا شار قرار  ن آنها را تحتيآلوده به ف ف

شار. اورنديل بيدل، خود يانجام کارها يم تا براينده صورت پاف کودکان ، ل کارهايدل يبران يوالد يدر 

سوشوند. يم ييگومجبور به دروغ سود. با توجه با آراء يگويم« يت منفيترب»ت، ين نوع تربيبه ا رو  رو
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به انسان  .1 :ز استيقائل به دو چ يت اخالقيدر مورد ترب روسو: توان گفتيم، يت اخالقيدر باب ترب

ست يفطرت يهنگام تولد دارا ست که ا .پاك ا ساد و آلودگجامعه ا سمت ف  .2؛ دهديسوق م يو را به 

شيم يت منفيترب شد در ترب يتواند رو سياز نيمعنا که ننيبد؛ يت اخالقيبا اد دهد که يبه فرد  يست ک

، ن صورتيط فساد آلوده دور کرد. در ايد افراد را از شرايفقط با؛ بد يزيخوب است و چه چ يزيچه چ

کردن را به  يعت راه درساات زندگيت اعمال فاسااد نروند و طباد خواهند گرفت که به سااميآنها خود 
 فسااااد ظهور از اگر. باشاااد يمنف ديبا، خوب و پرورش آموزش: ميگويم افراد نشاااان خواهد داد. من

رو، به نيااز (.208، ص 1368روساااو، )د يانموده کمک تقوا شيدايپ به يکاف اندازه به د،يکن يريجلوگ

سونظر  ست.ياز راه طب يرويپ، ت کودكيه تربن رايهمانا بهتر رو ت يد کودکانتان تربيخواهياگر م عت ا

 .(128، ص 1389زاده، بينقد )يعت بسپاريدست طب او را به، داشته باشد يبهتر

 فعال .2-3-6

 خودش ديبگذار يول. ديبده قرار او دسترس در را مسائل. کند حل را مسائل خود کودك ديبگذار

 را علوم دينبا .ابديدر خودش را آن ديکند، با قبول شاااما گفتة به را يزيچ دينبا .کند حل را آن

 درس از آموزاندانش تا کند يکار که اساات نيا در معلم هنر. کند کشااف را آن ديبا بلکه، اموزديب

 کاريب شما يهاگفته برابر در آموزدانش فکر دينبا، شود حاصل لذت نيا نکهيا يبرا اماببرند،  لذت

 سااتين الزم، اما فهماند را مطالب شااهيهم ديبا نکند، يکوشااشاا گونهچيه فهم يبرا يعني ؛بماند
مه، شاااهيهم فت. را زيچ ه مه که کسآن  گ هد ياديز يزيچ، ديگويم را زيچ ه  اگر .داد نخوا

شتباه آموزدانش شتباه به ديکن صبر .دينکن حيتصح را او يخطا و بکند ديبگذار کرد، ا  ببرديپ خود ا

صح را آن ودشخ و سو، )کند  حيت شيهم با يت اخالقيترب، رونيااز .(191، ص 1342رو وة يد به 

 رد.يشتر انجام گير بيتأث يفعال برا

 ياکتشاف .2-3-7

سو شاف تياهم به رو  انيمرب و نامعلم که دارد ديتأک ليدل نيهم به، بود برده يپ آموزش بودن ياکت
 ديده اجازه: ديگويم او، نهيزم نيا در. بزند م دستيمفاه و علوم اکتشاف به خود يمترب تا بگذارند
، ديکن اسااتدالل نيجانشاا يو ذهن در را اطالعات منبع اگر رايز؛ کند کشااف را قيحقا خود طفل
 نخواهد تعقل گريد، سااازد عقل نيگزيجا را کالم نفوذ کودك در کرد. اگر نخواهد اسااتدالل گريد

 (.127همان، ص )شد  خواهد ياهتاز دةيعق تابع روز هر بعدها، کرد
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 عادت ندادن .2-3-8

د به يد. کودك باننکدا نيز عادت پيچ چين اسااات که به هيا، دا کنديد کودك پيد بگذاريکه با يتنها عادت

ستفاده از عادت يجا سا يقوا، ا ستفاده از آنهايمختلف خود را به کار ببندد و در  شد و تکامل ، ه ا به ر
 (.43ص همان، )خود ادامه دهد 

 يابيارزش يهاروش .2-4

 مشاهده. 2-4-1

 کودکانتان ديخواهيم اگر. اسااات عتيطب راه از يرويپ کودك تيترب راه نيبهتر همانا، روساااو نظر به

شته يبهتر تيترب شد دا ست به را او، با سپار عتيطب د  نيا به توجه با(. 128، ص 1389زاده، بينق) ديب

. باشااند خود کودکان يکارها گرهنظار ديبا يموارد در انيمرب و نيوالد: گفت تواني، مروسااو شااهياند

 ياز سو. است گرفت ادي را خود هاآموزش زانيم چه، آنان از کي هر که بفهمند تواننديم، صورتنيبد

 نظر اساات. به يعمل يابيروش ارزشاا، رديگيل روش مشاااهده قرار ميکه ذ يهااز روش يکي، گريد
سو شته يکار به يعمل صورت به ديبا انيمترب، رو شد ينظر صورت به آموزشهمة  .شوند وادا  و نبا

 است بدبسيار  .رديگ صورت آنها دانش از يعمل يابيارزش صورت به توانديم مورد نيا در هم يابيارزش

ست يزندگ دانيم به را جوانان که سو، )دارند  ينظر اطالعات فقط که يصورت در د،يبفر ، ص 1345رو

سائل اخالق، نيبنابرا (.34 شاهده در م ش يهااز راه يکيتواند يم، يروش م افراد  يافعال اخالق يابيارز

 .کردهم استفاده  ياز روش عمل توانيم، ن راستايباشد. در هم

 يريگجهينت

س، مقاله نيا در صر برنامه در سوو  يد مطهريشه منظر از يت اخالقيترب يعنا  نييتب و شد، ليتحل رو
 يرساندن انسان به تقرب اله، يد مطهريشهدر نظر  يت اخالقيترب يبرنامه درس ييهدف نها که ديگرد

ست. در نظر  سوا ستيکامل با طب يانطباق و هماهنگ يت اخالقيهدف ترب، رو سو. عت ا ت يکار ترب رو

 شمرد.يجامعه م يهايدياز پل يعت انسانيدر نگهداشتن طب، زيش از هر چيرا ب

که به مطالعه است   يت و تاريقرآن، قصص و حکا، يد مطهريشه از منظر يت اخالقيترب يمحتوا

 يت اخالقيترب يمحتوا ،روسوکه از نظر يحالث اشاره دارد. دريو احاد يقرآن يهادر ابعاد مختلف گفته

 از ريو غ يکتاب ايدن از ريغ دينکه نبايا يعنيعت، يشاااود. طبيم ميتقسااا« عت و تجربهيطب»به دو بخش 
ش شتهدا يمعلم حوادث سوم. يبا  دقت عتيطب اعمال در شما شاگرد که ديکن يکار»کند که يان ميب رو
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شاره ميهمچن. «شود کنجکاو يزود به تا د،ينما سائل»کند که ين ا سترس در را م  يول د،يده قرار او د

 .ابديدر را آن خودش ديبا بلکه کند، قبول شاااما گفته به يزيچ دينبا. دينما حل را آن خودش ديبگذار

ن ين دارد که نخسااتياشاااره به ا« يتجرب» يمحتوا .دينما کشااف را آن ديبا بلکه اموزد،يب را علوم دينبا

 از تجارب آن است. يمندبهره يو چگونگ يدرس زندگ، د داده شوديآموز باکه به دانش يدرس

، يريعبارتند از: الگوپذ، يد مطهريشاااهاز منظر  يت اخالقيدر ترب يريادگيو  ياددهي يهاروش
، ييجوقتياز منکر، حق يمعروف و نه به ، امريه، عادت دادن، موعظه، عمليق و تنبيآزادمنشااانه، تشااو

ش سور و انذار. از نظر يتعقل، تب شانه، الگوگ يت اخالقيترب يهاروش، رو ، يريعبارتند از: روش آزادمن

شافيت منفي، تربيتجربه، عقالن ستفاده ازي، فعال، اکت  يريادگيو  ياددهي يهاروش ، عادت ندادن. در ا

ن يا. وجود دارد روسااوو  يد مطهريشااهات يدر نطر ييهامشااابهت يت اخالقيترب، يدر برنامه درساا

و کشااف  ييجوقتيت، حقي، آزادمنشااانه، تعقل و عقالنيريالگوگ يهامشااابهت در اسااتفاده از روش

 باشد.يو تجربه م يق، عمليحقا
ش يبرا، يد مطهريشه سدر برنا يابيارز ش يابيخودارز يهاروش، يت اخالقيترب يمه در  يابيو ارز

 يابيد از درون خود شروع کند و به ارزيبا يمترب، يابيکند. در روش خود ارزيم يبر عمل را معرف يمبتن

س صحيخود بپردازد تا در م به روش ، يد مطهريشهرد. يقرار گ يت اخالقيژه تربيوبه، تياز ترب يحير 

ن حالت فرد يدر ا: دکنيان ميب. وي ندکياشاره م، است يابيل رئوس خودارزيدر ذ که، مراقبه و محاسبه

ز اعمال و يبر عمل ن يمبتن يابيخود باشد. در ارزش يهامراقب رفتار، د در همه حال و در همه اعماليبا

از . گردند يگذاران ارزشين شااده توسااط مربيياز قبل تع يارهايبر اساااس مع يمترب ياخالق يرفتارها
سومنظر  ش، رو س در يابيارز شاهده اقدامات ياز طر يت اخالقيترب يبرنامه در شاهده که در آن با م ق م

ر اساات. در مجموع يپذبرد، امکان يمورد نظر پ يهااثربخش آموزش يريزان فراگيتوان به ميم، انيمترب

 يرونيصرفاً ب روسوات ينظر و و در يرونيو ب يدرون، يد مطهريشهات يدر نظر يابيارزش: توان گفتيم

 است.
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