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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
Article Type 

Analytical Review 

 The Commitment of morality, that is, the stabilization of good moral qualities in the 

form of "character" in man, is something that cannot be achieved in mere moral 

education. Accordingly, the aim of the present study is to achieve a "Training 

pattern of Ethical based character" for use in the field of parenting. For this purpose, 

in the first part of the research, the process of formation of "character" from 

Allameh Tabatabai's point of view by hermeneutic method has been studied and 

explained and in the second part, educational methods and practical ways to 

internalize morality in children are presented. The findings showed that punctuation 

in the ethics-oriented pattern of training to create a cycle of changes, is the child's 

ethical "attitude system" consisting of three components: “cognitive” (i.e., creating 

insight and belief in the correctness and incorrectness of actions), "emotional" (i.e., 

means that, motivational arousal to perform actions) and "autonomic" (i.e.,  the 

rhythm of performing actions) in themselves through the simultaneous change in 

the parenting component. In this situation, parents based on the definition of 

ethical-based character training to stabilize and sustain moral traits in their child, 

use two strategies to create a "moral attitude" along with repetition of actions to 

"queen moral traits" through "inductive and active" methods in the form of 

authoritative parenting styles. 

Based on the findings, it can be concluded that ethical based parenting - as a new 

approach in the field of parental education - provides the basis for achieving the 

educational goals of people with moral habit. 
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 چکیده
در  "منش"صورت  تخلق به اخالقیات، یعنی پایدار کردن صفات اخالقی نیکو به

توان به آن دست یافت.  انسان، امری است که در آموزش صرف اخالق نمی
به منظور « محورالگوی تربیت منش اخالق»یابی به  هدف پژوهش حاضر دست

پژوهش به کاربرد در عرصه فرزندپروری است. بدین منظور در بخش اول 
از دیدگاه عالمه طباطبایی با روش « منش»گیری  بررسی و تبیین فرایند شکل

های تربیتی و مسیر عملی برای  هرمنوتیک پرداخته شده و در بخش دوم، روش
های پژوهش نشان داد که  سازی اخالق در فرزندان ارائه شده است. یافته درونی
ای از  برای ایجاد چرخهمحور  گذاری در الگوی تربیت منش اخالق نقطه

)یعنی ایجاد بینش و  "شناختی"کودک شامل سه جزء  "نظام نگرشی"تغییرات، 
)یعنی برانگیختگی انگیزشی برای  "عاطفی"اعتقاد به درستی و نادرستی اعمال(، 

)یعنی آهنگ انجام اعمال( اخالقی در خود او از طریق  "ارادی"انجام اعمال( و 
تربیتی والدین است. در این شرایط، والدین مبتنی بر زمان در مؤلفه تغییر هم

محور برای ثبات و پایداری صفات اخالقی در فرزند تعریف تربیت منش اخالق
-ملکه"در کنار تکرار اعمال برای   "نگرش اخالقی"خود از دو راهبرد ایجاد 

در قالب سبک  "القایی و فعال"های  از طریق روش "سازی صفات اخالقی
توان به این نتیجه  ها می کنند. بر اساس یافته ری مقتدرانه استفاده میفرزندپرو

محور به مثابه رویکردی نوین در عرصه آموزش  رسید که  فرزندپروری اخالق
 کند. هایی با منش اخالقی را فراهم می والدین، زمینه تحقق اهداف تربیتی انسان

محور، عالمه طباطبایی،  الگوی فرزندپروری، تربیت منش اخالق واژگان کلیدی:
 .روش هرمنوتیک

 2/7/8331تاریخ دریافت: 
 3/82/8331 تاریخ پذیرش:

  مسئولنویسنده:                    dehdast92@gmail.com 

 
 مقدمه

درک ضرورت و ارزش پرورش نسل تربیت یافته در جهان صنعتی 
امروز، به نحوی که عالوه بر ارتقای جایگاه فردی شخص، زمینه 
بهبود عملکرد جامعه را نیز فراهم کند، از اوایل قرن بیستم توجه 

طوری که این مسأله در  (8)خاصی را به خود معطوف کرده است 
از مهمترین مسائل اساسی  میان فرهیختگان و رهبران به یکی

_________________________________ 
 این مقاله برگرفته از رساله دکتری دانشجو است..  8

"آموزش"کشورها تبدیل شده و 
"تربیت"به منظور  2

، به ابزار 3
های پیش روی گویی به چالشنیرومند و پرکاربردی جهت پاسخ

 های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبدل گشتهجوامع در زمینه
است و کشورهای مختلف ارتقای سطح سالمت روانی و مهارتی 

 برای پرورش نسل کارآمدتر، به وسیله  شهروندان خود را
 .(2)اند های گوناگون تربیتی در اولویت قرار دادهروش
پروری و ای در آموزش فرزندموضوع باعث تحوالت گسترده همین

ای های مربوط به کودک و خانواده در دنیا شد؛ به گونهسیاست
و  این عامل تأثیرگذار، یعنی نقش والدین در تربیت فرزندانکه 

نسل آینده کشورها امروز به یک زمینه مهارتی تبدیل گشته است 
4روابط شخصی و معمولی خانوادگی"به این معنا که در آن 

" ،
. (3)اند قابلیت تبدیل شدن به اصول و قواعد تخصصی را پیدا کرده

در راستای چنین اقداماتی، جهت بررسی تأثیرات مداخالت تربیتی 
ات عمیق عملکردهای انسانی توسط گونه تحقیقات، مشاهداین

پژوهشگران مختلف صورت گرفت و نشان داده شد که در یک 
شرایط یکسان محیطی، آموزشی و تربیتی، رفتارهای انتخابی افراد 

کند و آنچه فرد به عنوان های مشهودی پیدا میبا یکدیگر تفاوت
پندارد، تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله انتخاب شخصی می

صفات خُلقی “شناختی شخصیت، که با عنوان های روانیویژگ
 .(4)گیرد مطرح است، شکل می ”5شخصیت

این صفات و خصوصیات خُلقی از یک سو بازنمای الگوهای رفتاری و 
عملکردی انسان است و از سوی دیگر زمینه ساخته شدن زندگی هر 

 گیری آن اهمیتیفردی است، بنابراین فهم چیستی و چگونگی شکل
های کند. زیرا مهم است که بدانیم چرا و چگونه کنشکانونی پیدا می

کنند؛ بی آنکه محصول تبعیت انسانی از الگوهای مشخصی پیروی می
 های بیرونی باشند.از قواعد، هنجارها و کنترل

بررسی ادبیات پژوهش در این زمینه نشان داد در میان دانشمندان 
 "های خُلقی شخصیتویژگی"مختلف در تعریف مفهومی اصطالح 

بینی و که با عنوان کاراکتر مطرح شده، به دلیل تفاوت در جهان
های متفاوت پیرامون تعریف و معیار اخالق اختالف شناسیهستی

ها نظرو سرچشمه این عدم اتفاق ]5رجوع شود به [نظر وجود دارد
ان، توان در مبانی فلسفی و نوع نگاه دانشمندان به هستی، جهرا می

 6ولی به صورت کلی برکوویتزانسان، معرفت، جامعه و خدا یافت. 
گونه تعریف پردازان در این حوزه این واژه را اینیکی از نظریه

شناختی یک فرد ای از مشخصات روانکاراکتر، مجموعه": کرد
های او را برای عمل به یک شکل است که تمایالت و توانمندی

دهد و او را به سمت انجام یک کار یاخالقی تحت تأثیر قرار م
"کنددرست یا عدم انجام آن هدایت می

(6). 

_________________________________ 
2. Educating 

3. Training 

4. Personal Family Relationship 

5. Character 

6. Berkowitz, M.W. 
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در این زمینه فریمن در پژوهش خود نشان داد که تغییرات اساسی 
های که در جوامع )با تمرکز پژوهش بر جامعه انگلستان( در برهه

زمانی خاصی اتفاق افتاده است، به واسطه رخداد ویژه و باور 
8ها و صفات خُلقی شخصیتتربیت ویژگی"نام نکردنی به 

در  "
اند، میان نسل جوانی از افراد آن جامعه که جزو رهبران آن شده
های بوده است. بنابراین نتیجه گرفته شد که اگر خواهان پیشرفت

 این نوع از تربیت را باید به اجتماعی در ابعاد مختلف هستیم، 
 های، پرورش و تثبیت ارزشای به کار گرفت که در آن ایجادگونه

اساسی مورد نیاز برای زندگی انسان مورد تأکید بوده و در فرد 
توانایی تشخیص خوب از بد به وجود آید یعنی اخالقی فکر و عمل 

های صفاتی تربیت ویژگی". لذا طراحی الگوهایی که در آن (4)کند 
به عنوان دو عامل  "رویکردهای اخالقی"از طریق  "شخصیت

های متفاوت به آن پرداخته گیری در موقعیتدر زمان تصمیم مؤثر
 .(7)شده باشد، ضروری شده است 
های تربیتی در مدارس موفق ترین دغدغهبنابراین امروزه یکی از بزرگ

های ارتباط بین شخصی، هیجانی و رفتاری از طریق جهان، رشد مهارت
مبتنی بر تربیت  هایبر پایه آموزش 2یادگیری اصول اولیه اخالقیات

گیری از ایجاد خصوصیات صفاتی و خُلقی شخصیت در جهت پیش
بسیاری از مشکالت رفتاری، اخالقی و هیجانی در میان نسل جوان 

های فراوانی در خصوص ورود و تالش (1)و نوجوان شده است 
محور در آموزش و پرورش رسمی کشورهای های اخالقآموزش

-رای مثال برنامه آموزش اخالقگوناگون صورت گرفته است )ب

آموزان ؛ برنامه رشد اخالقی در میان دانش(3)محور در کشور چین 
 . (81)سنگاپوری 

ها محدود به محیط آموزشی در 𝑥که البته این قبیل آموزش
های اخالقی در قالب مدارس بوده است و تربیت صفات و ویژگی

در الگوهای فرزندپروری موضوعی است که جای خالی آن 
ها و والدین الگوهای آموزشی و تربیتی کنونی قابل ارائه به خانواده

 شود.دیده می
بنابراین از آنجا که خانواده نقش تأثیرگذاری در رشد و تربیت 

گیری صفات و های ایجاد و شکلفرزندان خود دارد، یکی از ریشه
توان در چگونگی فرزندپروری و نحوه شخصیت اخالقی را می

ها ساز کاهش آسیبکودکان دانست؛ که همین امر زمینه تعامل با
و مشکالت فردی و اجتماعی که ریشه در عدم تربیت اخالقی 

-دارد، خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اینکه فرهنگ معنوی

 دینی نقشی پر رنگ در زندگی مردم ایران داشته و تفاوت -
تقادی با غرب بینی فرهنگ اسالمی در فلسفه و مبانی اعجهان

های مؤثر و وجود دارد؛ لذا تدوین الگویی پیرامون راهبردها روش
اسالمی و وضعیت بومی، در امر تربیت  -متناسب با فرهنگ ایرانی

محور با اخالقی فرزندان در قالب الگوی فرزندپروری اخالق
اهمیت است. ولی این غیر ممکن است اگر بخواهیم درباره 

_________________________________ 
1. Character training 

2. Basic Morals 

بیت صحبت کنیم، ولی قبل از آن بررسی چگونگی این نوع از تر
دهنده آن های شکلدقیقی پیرامون چیستی این خصوصیات و مؤلفه

 نداشته باشیم. شناسی اسالمیمبتنی بر هستی
اخالق  در این میان مطالعات اجمالی اولیه آرای طباطبایی در زمینه

و تربیت اخالقی نشان داد که این فرایند از طریق تربیت صفات 
آورده شده و  "شاکله" لقی شخصیت که در تفسیر واژهخُ

 گیرد.است، صورت می "منش"ترین معنی اصطالحی آن نزدیک
بنابراین هدف از تحقیق حاضر در ابتدا پاسخ به این پرسش است 

گیری و تحقق ساختار منش مبتنی بر ادغام افق که فرایند شکل
رد در عرصه مؤلف )عالمه طباطبایی( و محقق به منظور کارب

فرزندپروری چگونه است؟  تا در مرحله بعد پژوهشگر بر اساس 
گیری و افق نگاه ایشان به صورت هرمنوتیکی، با تبیین فرایند شکل

پروری تحقق ساختار منش، به این سؤال پاسخ دهد که الگوی فرزند
 هایی دارد؟محور با محوریت تربیت منش چه فرایند و روشاخالق

 
 شناسی روش

است  3روش مورد استفاده در پژوهش حاضر هرمنوتیک کالسیک
به این معنا که مبتنی بر این دیدگاه فکری برای فهم متن، جامعه 
مورد نظر که آرای عالمه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان بود را 

های افزار جستجو گر مربوط، با جستجوی کلید واژهاز طریق نرم
شد، مورد در جریان تحقیق کشف می اخالق، شاکله و نظیر آن که

تر مطالب، بررسی دقیق قرار دادیم و در ادامه برای درک عمیق
مقاالت مربوط به ادراکات و اعتباریات ایشان در کتاب اصول 

 برداری شد. فلسفه و روش رئالیسم مطالعه و فیش
الزم به ذکر است فهم گفته های مؤلف برای پاسخ به سؤال 

بر اساس نظر  "محور آنونگی تربیت اخالق چیستی منش و چگ"
 و  4شالیر ماخر پیرامون ابعاد فهم یعنی تفسیر دستوری

صورت گرفت. به این معنا که بر اساس تفسیر  5شناختیروان
دستوری یا نحوی، اندیشه و بیان مؤلف )در اینجا عالمه طباطبایی(، 

نار بٌعد شناسانه فهم سر و کار داشت؛ در کهای زبانکه با جنبه
شناختی که به معنای جایگزینی مفسر )یا پژوهشگر( تفسیر روان

و چرخش  6هابه جای ذهن مؤلف است، بر اساس اصل ادغام افق
 در این روش تحقیق انجام گرفت.  7هرمنوتیکی

ها در این روش ایجاد تعاملی دیالکتیک میان سنت منظور از ادغام افق
گرفت. آن عمل فهم صورت می محقق و معنای متن بود که بر اساس

یعنی نوعی از پرسش متقابل محقق از متن که بر اساس آن محقق با افق 
های تحقیق مبتنی پرداخت تا به پرسشخود با افق مؤلف به گفتگو می

 بر آرای مؤلف )عالمه طباطبایی( پاسخ دهد. 

_________________________________ 
3. Classic Hermeneutics Paradigms   

4. Grammatical Interpretation 

5. Psychological Interpretation 

6. Fusion of horizon 

7. Circle hermeneutical 
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ای برای توصیف حرکت تحلیلی چرخش هرمنوتیکی نیز استعاره
ای که معنای هر یک از دیگری به کل است به گونهمیان جزء و 

ای از حرکت در تحقیق که بر اساس آن یعنی گونه .(88)دست آید 
 تر آن انجام های مکرر با متن برای فهم عمیقجلو و عقب رفتن

شد که نهایت این حرکت مارپیچی رسیدن به جایی بود که معنا می
درونی که در فهم کالم  هایخود را برای محقق نشان داد و ابهام

مؤلف یعنی عالمه طباطبایی وجود داشت، از بین رفت. طی این 
ها نیز به صورت پی در پی صورت های مداوم، ادغام افقچرخش

گرفت و همین امر باعث پویایی و سیالیت در فرایند پژوهش می
چیستی منش و "شده تا در نهایت فراتر از یک حرکت خطی فهم 

بر اساس افق نگاه عالمه  "محور آنخالقچگونگی تربیت ا
 طباطبایی صورت گرفت.

 
 هایافته
 گیری و تحقق ساختار منش مبتنی بر سؤال اول( فرایند شکل

ادغام افق مؤلف )عالمه طباطبایی( و محقق به منظور کاربرد در 
 عرصه فرزندپروری چگونه است؟

 
از عامل درونی صفات  تبیین فرایند تأثیرپذیری شاکله خُلقی یا منش: 8جدول 

طبیعتی ذاتی و عامل بیرونی صفات خُلقی غیر ذاتی بر اساس آراء عالمه 
 طباطبایی )افق مؤلف(

به معنای چیزی را با عقالی مشخص و  "شَکَلَ"شاکله در زبان عربی از ریشه  "
یعنی  (82)"مقید کردن،  گرفته شده و  مراد از آن  معنای خوی و اخالق است

کند. البته دعوت همان شخصیت خُلقیه که آدمی را به یک نوع عمل دعوت می"
گذاری آن به این دلیل است که و نام" (82)"به طور اقتضا نه به طور جبر و حتم

خواهد، آزاد باشد بلکه گذارد در آنچه میکند و نمیانسان را محدود و مقید می
رفتار "یعنی .  (82) "بق آن اخالق رفتار کندسازد تا به مقتضا و طاو را وادار می

شود. )زیرا( عمل هر چه باشد، مناسب بینی میاش قابل پیشفرد بر اساس شاکله
های مختلفی دارد. یکی زاییده نوع انسان شاکله" البته.  (82)"با اخالق آدمی است

ای شخصی و خلقتی است و خلقت و خصوصیات ترکیب مزاج اوست؛ که شاکله
شود و شاکله دیگر او خصوصیاتی است های بدنی او حاصل میفعل و انفعالاز 

خُلقی که عالوه بر مزاج از ناحیه تأثیر عوامل خارج از ذات فرد در او پدید 
شاکله، منش روحی است که از "بر این اساس در یک کالم  ؛ (82) "آیدمی

ل انسان است مجموع عوامل مختلفی بدست آمده و کیفیت و احوال اکتسابی د
 .(82)"که ممکن است سالم یا ناسالم باشد

 
سوره  14رسد استنتاجی که بتوان از کلمه شاکله در آیه به نظر می

، اصطالحی باشد "منش"ترین واژه به معنای اسرا کرد؛  نزدیک
های شخصیتی در شناسی به عنوان ویژگیکه امروزه در ادبیات روان

کننده به خُلق و خویی دارد و بیانشود که جنفرد توضیح داده می
همان صفات و خصوصیات اصلی شخصیت است که فرد بر اساس 

زند و در اثر عوامل درونی و عوامل بیرونی آن دست به انتخاب می
های انسان بر آید و رفتار و طرز عملکرد و تصمیمدر او پدید می

خود  "اراده"اساس آن و متناسب با آن خُلق و خو انجام شده و 
 سزایی دارد.دهی به آن نقش بهشخص در ایجاد و شکل

گیری شاکله )یا منش مبتنی بر افق نگاه عالمه طباطبایی شکل
به ارث  "صفات طبیعتی ذاتی"انسان( تحت تأثیر دو عامل درونی 

باشد می "صفات خُلقی غیرذاتی"رسیده و همچنین عامل بیرونی 
عمل به طور اقتضایی بوده و که تأثیر آن در اعمال انسان دعوت به 

ها  قدرت و نه به طور جبر و علت تامه؛ هرچند برای این مؤلفه
 . (82)شود تأثیر فراوان قائل می

دهنده شاکله خُلقی یا منش یعنی منظور از عامل درونی شکل
گیری عواملی است که به طور ذاتی در شکل "صفات طبیعتی ذاتی"

ر نقش زیادی در آن ندارد. عواملی منش انسان تأثیر داشته و اختیا
های دهنده برخی صفات و ویژگیها که حامل و انتقالهمچون ژن

های های بعدی هستند. عالوه بر این ویژگیهای پیشین به نسلنسل
های تأثیرگذار در بیولوژیکی و بنیه بدنی یکی از مهمترین مؤلفه

ه مبنای ها هستند کهای متفاوت در بین انسانگیری منششکل
ثابت شده میان صفات درونی و نوع  "خلقتی یا ارثی دارند. زیرا 

ای ترکیب بنیه بدنی انسان یک ارتباط خاصی است. چنانچه پاره
مندند. شوند و طبعاً به انتقام عالقهها خیلی زود عصبانی میاز مزاج

ها و به همین منوال سایر صفات و ملکات که در اثر اختالف مزاج
ها خیلی سریع است و در بعضی دیگر خیلی کند و در بعضی

 (82)"آرام
دهنده شاکله خُلقی یا منش نیز منظور از عامل بیرونی شکل

است که خارج از ذات توسط محیط  "عوامل محیطی غیر ذاتی"
یک نوع ارتباط "گیری منش انسان تأثیر دارد. یعنی در شکل

اوضاع و احوال  دیگری که در میان اعمال و ملکات آدمی و میان
جو زندگی و عوامل خارج از ذات انسان است که در ظرف 

های فرماست مانند آداب و سنن و رسوم و عادتزندگی حکم
تقلیدی که اینها نیز آدمی را به موافقت با خود دعوت نموده و قهراً 

اش اعمال انسان با اوضاع و احوال محیط و جو زندگی اجتماعی
به این معنا که عواملی همچون محیط و . (82)"گرددتطبیق می

های ها و گفتمانکند، و سنتای که فرد در آن زندگی میجامعه
غالب اجتماعی در ایجاد صفات خُلقی محیط ساخته انسان نقش 

 داشته باشد.
اما عالوه بر این عالمه طباطبایی به نقش ارتباطات مؤثر بر منش 

رفتار و اعمال انسان و بین "کند: به گونه دیگری نیز اشاره می
شاکله )خُلقی( شکل گرفته شده در او ارتباط نزدیکی وجود 

به این معنا که ارتباط میان ذات )صفات طبیعتی به ارث ( 82)"دارد
رسیده( با اخالقیات )صفات خُلقی ارادی( و افعال )عملکردهای 
شخصی( باعث نوعی وابستگی انسان و تحت تأثیر و مقید بودن بر 

ای که که در مفهوم شاکله یا منش نهفته است. به گونه آن شده
تحت  "افعال"کند که این مؤلفه یعنی فرد متأثر از آن رفتار می

 دهنده به منش است. ای شکلعنوان عامل واسطه
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ای تبیین فرایند تأثیرپذیری شاکله خُلقی یا منش از عامل واسطه :2جدول 
 عالمه طباطبایی )افق مؤلف(افعال ارادی انسان  مبتنی بر آراء 

رفتار انسان با شاکله )و منش( انسان تناسب داشته و نسبت آن مانند روح "
دهنده به رفتار( در های خُلقی )شکلملکه".  زیرا   (82) "جاری در بدن می شود

شوند که ارتباط با سه قوه شهوت، غضب و فکر هستند که باعث عمل انسان می
شود که ناشی از قوه شهوت است. یا به ت انجام مییا به منظور جلب منفع

شود که ناشی از قوه غضب است و یا ناشی از تصدیق منظور دفع ضرر انجام می
فکری است مانند استدالل کردن که برای هر کاری مصالحی که در آن کار 

کند و سرانجام یکی از دو سنجد و سبک و سنگین میهست را با مفاسد آن می
انسان در هر عملی که ". اما چون (82)"بد که ناشی از قوه فکر استچرطرف می
گیرد و لذایذ و دوست داشتن )حاصل از ارضای دهد، لذتی را در نظر میانجام می

، (82)"دهندنیازها( هستند که عمل و متعلقات عمل را در نظر او زینت می
شود، در جهت رو میوقتی او با یک نیاز )عقلی، شهوی یا غضبی( روبه" بنابراین

های درونی در فرد پیرامون ابعاد گیری و بروز بیرونی رفتار فعالیتشکل
دهد که او را به انتخاب عمل مناسب برای برآوردن آن احساسی و فکری رخ می

های تمام امور زندگی و فعالیت "شود که و این چنین می (83)"انگیزاندنیاز بر می
 دوست داشتن( و بُغض )دوست نداشتن( اداره انسان با این دو صفت حُب )

های فرد و نتایج و آثار آنچه واسطه بین نیازها و خواست"ولی  .(82) "می شود
ویژگی این افکار این است که نسبت ". (84) "است "افکار"باشد، یکسری آن می

در آن وجود دارد به این معنا که انسان  ابتدا در درون خود احساسات را  "باید"
یابد که ناشی از نیازهای درونی اوست مانند گرسنگی؛ سپس ذهن متعلق مادی می

کند و آنگاه فعل و رفتاری را که برای و بیرونی آن یعنی سیب را شناسایی می
دهد. در این تصرف در متعلق خارجی و ارضای نیاز درونی است را انجام می

رای تصرف در متعلق کند که محرک فرد بمیان  فکری اعتباری را صادر می
 "باید سیب را بخورم"است که:  "باید"خارجی احساس است. این فکر حاوی 

و به این شکل ". (84)"شوداست که زمینه تحقق فعل می "باید یا وجوب"همین 
گانه شوند که تناسب با قوای سهها مولود یا طفیلی احساساتی میاعمال انسان

وبه خود همان احساسات را تهییج و تیزتر نموده انسان داشته و بعد از تولید، به ن
 . (84)"کنندو موقعیت دوست داشتنی شیء یا فعل محبوب را در دل تحکیم می

 
مبتنی بر افق مؤلف پیرامون فرایند تأثیرپذیری شاکله خُلقی یا منش 

گیری توان بیان کرد که در شکلای اعمال انسان میاز عامل واسطه
که از  "نظام احساسی و شناختی"در انسان یک عملکرد رفتاری 

طریق دوست داشتن حاصل از قوای وجودی انسان شکل گرفته 
شده، قبل از هر عمل یا رفتاری در انسان به عنوان نیروی محرکه 

گیری عمل ایجاد شده که این نیرو در نگاه طباطبایی عامل شکل
 رفع نیازی در انسان است.

ساختارهای احساسی و شناختی "در نگاه عالمه طباطبایی این 
دهنده به رفتار به وسیله فرایند انگیزشی برآمده از شکل "اولیه

های هشیار و ناهشیار تفکر به ویژه شود و قالبنیازی ایجاد می
بایدهای ضمنی و آشکار ذهن فرد را پیرامون درستی و نادرستی آن 

ر این و رغبت به منافع و ترس از ضررهایش به وجود آورده  و د
انجام عمل مبتنی بر نوعی شعور و  "نظام ارادی"زمان است که 

آگاهی پیرامون آن کار زمینه تحقق آن عملکرد رفتاری را در 
-کند.که این ارتباط بین اعمال ارادی انسان با شکلشخص ایجاد می

های اخالقی در او در یک تأثیر و تأثر دو ها و ملکهگیری عادت
 شود. ل تبیین میجانبه ایجاد منش، قاب

گیری کرد شاکله یا منش به توان نتیجهیعنی بر اساس افق مؤلف می
عنوان عاملی مؤثر برای واکنش انسان است که نقش زیرساختی 
 برای رفتارهای فرد داشته و حدودی برای کارهای انسان ایجاد 

های کند که موجب واکنش فعلی خاصی در او در برابر محرکمی
شود و چگونگی ایجاد این شاکله تحت اقتضا میمحیطی در حد 

، "صفات طبیعتی ذاتی )به ارث رسیده("تأثیر عوامل مختلف 
 "اخالقیات )خود ساخته("و  "عوامل غیر ذاتی )محیط ساخته("

های متفاوت در افراد گیری منشانسان بوده که زمینه شکل
 شود.گوناگون می

گیرد که شاکله یجه میبنابراین پژوهشگر مبتنی بر افق مؤلف نت
های سرشتی یعنی خُلقی یا منش انسان با آغاز تولد تحت تأثیر مؤلفه

-گیری میعامل مزاج و صفات خُلقی به ارث رسیده شروع به شکل

کند و محیط و اوضاع و احوال و جو زندگی و سنن غالب اجتماعی، 
 گذارد ولی عامل مهم صفات اخالقی خود ساخته کهبر آن تأثیر می

سزایی های خود انسان در ایجاد آن نقش بهاعمال ارادی و انتخاب
آورد که عملکرد و رفتارها دارد، در طول زندگی کیفیتی به دست می

پذیرد و با گذشت زمان و های شخص متأثر از آن شکل میو انتخاب
های نفسانی، منش تحقق ایجاد عادات و تبدیل شدن عادات به ملکه

توان تخلف کرد و ا کرده و از آن به دشواری مینسبتاً تمامی پید
تغییر آن به سختی صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس توجه به 

انسان  "اراده"نقش صفات خُلقی خود ساخته که به وسیله عامل 
شکل گرفته و نوع تربیت در ایجاد آن به خصوص در سنین کودکی 

 سزایی دارد، بسیار ضروری است. تأثیر به
توانیم با معرفی و طرح مفهوم شاکله خُلقی یا منش این ما میبنابر

ای به نام به مثابه زیرساخت رفتار در انسان که با عامل واسطه
شود، افعال ارادی در فرد در یک تأثیر و تأثر دو جانبه ساخته می

بینی تر که باعث پیشبیان کنیم که توجه به این امر زیربنایی
تر را از طریق های تربیتی اثربخشم فعالیترفتارهاست، زمینه انجا

-کند و لذا در رابطه با تربیت اخالقشناخت و اصالح آن مهیا می

کارگیری آن در عرصه فرزندپروری بسیار با اهمیت محور و به
گیری رفتار ها و مبانی شکلشود زیرا ما را متوجه زیرساختمی

اندیشی در تبیین ساده کند؛ نه صرفاً خود رفتار و همین امرانسان می
مسائل رفتاری انسانی را از بین خواهد برد. این فرایند در شکل 

 نشان داده شده است. 8شماره 
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 های محقق و مولف)عالمه طباطبایی(ق ساختار منش مبتنی بر ادغام افقفرایند شکل گیری و تحق :8شکل 

 
 محور سؤال دوم( الگوی فرزندپروری تربیت منش اخالق

چه مراحل و مبتنی بر ادغام افق مؤلف )عالمه طباطبایی( و محقق 
 هایی دارد؟ روش

گیری و تحقق ساختار منش در قسمت قبل مبتنی تبیین فرایند شکل
بر آرای عالمه طباطبایی نشان داد که اگر هدف، تربیت منش در 

عوامل محیطی "انسان است، باید تغییرات را بر روی سه مؤلفه 
)متأثر از نظام محیطی و اجتماعی که فرزند در آن به "غیر ذاتی

)متأثر از نظام خلقتی که فرزند  "صفات طبیعتی ذاتی"برد(، سر می
 "صفات اخالقی خودساخته"آید( و در نهایت با آن به دنیا می

)متأثر از نظام افعال ارادی در فرزند( متمرکز کرد که نظام افعال 
اعتقاد به "ارادی نیز در افق مؤلف خود تحت تأثیر سه عامل 

و  "رغبت به منافع و ترس از ضررها"، "درستی و نادرستی کارها
 در انسان است.   "های خُلقیملکه"

-گذاری در الگوی فرزندپروری تربیت منش اخالقبنابراین نقطه

محور، این سه مؤلفه با محوریت صفات اخالقی خود ساخته است 
 شویم:که برای نیل به آن بر فرایند زیر متمرکز می

 محورمنش اخالق فرایند الگوی فرزندپروری تربیت
گام اول. اصالح نگرش والدین نسبت به فرزند و سبک 

 فرزندپروری
رابطه پدر و مادر با فرزند در درجه اول از نگرش آنها نسبت به 

ها، های والدین، اندیشهپذیرد. منظور از نگرشفرزند تأثیر می
شان احساسات و آمادگی آنها برای عمل در مورد تربیت فرزندان

 است. 
گونه سالم در این زمینه نگرش والدین پیرامون فرزندپروری را اینا

دهد که فرزندان دارای حقوق هستند و انسان دارای مقام شکل می
خلیفه الهی، لذا مستعد رسیدن به همه کماالت است که رسیدن به 
آنها در گرو تربیت صحیح است. با این نوع از نگرش، والدینی که 

پدر یا مادر شدن مسؤولیت الهی و مقدس است، کنند اعتقاد پیدا می
و فرزندان نعمت الهی در ایجاد ارتباط، حفظ آن و عمل به شکل 

ای که از طریق کنند. به گونهمطلوب و مؤثر نقش فراوانی ایجاد می
و  "دهیپاسخ"دو مؤلفه مؤثر در سبک فرزندپروری یعنی یکی 

ت، بُعد فضیلت مناسب و متناسب با موقعی "تقاضامندی"دیگری، 

اعتقادات 
 اخالقی

گرایشهای 
 عاطفی

ملکه های 
 خُلقی

نظام افعال 
 ارادی

ساختار 
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 )محیط(
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خواهی را در تعادل شکل داده تا از طریق درخواست مسؤولیت 
انجام تکالیف و وظایف اخالقی، در یک بستر ارتباطی بر پایه 

 ، به مرور منش اخالقی در کودکان شکل بگیرد. "مودت و رحمت"
یعنی محبتی که  "مودت"برقراری رابطه مؤثر بر پایه دو مؤلفه 

به معنای نوعی تأثیر  "رحمت"هر باشد و اثرش در مقام عمل ظا
بر طرف مقابل که از مشاهده محرومیت و عدم کمال او در دل 

کند در مقامی برآید که آید و فرد را وادار میانسان به وجود می
نقص او را رفع کند، امری اساسی است که منجر به تأثیرگذاری و 

ن خود را در شود. که این مهم توسط والدیبازدهی امر تربیت می
 دهد. در این الگو نشان می "سبک فرزندپروری مسؤوالنه"قالب 

بنابراین ویژگی ارتباطی و عملکردی والدین مسؤول در این الگو 
از فرزندان را  "دهی و تقاضامندیپاسخ"گونه است که دو مؤلفه این

کنند. به این ، برقرار می"محبت و مودت"بر محور تعادل بر پایه 
با هدف ایجاد انضباط و کنترل، تقاضامندی والدین با توانایی  معنا که

های فرزندان تناسب داشته و انتظار آنها به اندازه توانمندی و ظرفیت
شان است. لذا آن چیزی که در این جسمانی و روانی و استعدادی

الگوی فرزندپروری از مؤلفه انضباط بر قرار کردن، ابزار تربیتی 
ظار و توقع در حد توانایی و ظرفیت رشدی و کند، انتدرست می

گیری بیش از حد توانایی استعدادی فرزندان است نه کنترل و سخت
  های خُلق و خویی و شخصیتی.و طاقت بدون توجه به ویژگی

 
 محور برای فرزندگام دوم. ایجاد محیط خانوادگی اخالق

ناخوداگاه های انسان به صورت خودکار و مقدار زیادی از یادگیری
محور به دست آمده های ضمنی که با درک اخالقمبتنی بر آموزش

برد، نحوه هایی که در آن فرد به سر میشود. لذا محیطانجام می
های او را پیرامون اینکه چگونه گیریدرک و به تبع آن تصمیم

دهد و این تأثیر یادگیری الگوهای عمل رفتار و عمل نماید، شکل می
ای که انسان جارب حاصل از تعامل با اطرافیان در جامعهدیگران و ت

برد، است. به همین دلیل در الگوی فرزندپروری در آن به سر می
حاضر، بر ایجاد محیط خانوادگی که در آن شرایط و بستر تربیتی 

ای نداشته باشد، در ای باشد که با پرورش اخالق معارضهبه گونه
 شود.ین تأکید میکنار تأثیر الگوی اخالقی والد

ساز تربیت منش دو گام اول این الگو به عنوان عوامل زمینه
محور، شرط الزم تحقق آن است و در گام سوم در قالب اخالق

های اخالقی توسط والدین، فرایند فرزندپروری تمرین مهارت
 شود.محور تکمیل میاخالق

 
 های اخالقی با فرزندگام سوم. تمرین مهارت

محور حاضر برای ایجاد گذاری در الگوی تربیت منش اخالقنقطه
او شامل سه جزء  "نظام نگرشی"ای از تغییرات در فرزند، چرخه
)یعنی ایجاد بینش و اعتقاد به درستی و نادرستی اعمال( و  "شناختی

عاطفی )یعنی برانگیختگی انگیزشی برای انجام اعمال( و ارادی 

 "های صفتیملکه"قی در کنار )یعنی آهنگ انجام اعمال( اخال
 زمان در مؤلفه تربیتی والدین است. کودک از طریق تغییر هم

محور در این شرایط، والدین مبتنی بر تعریف تربیت منش اخالق
برای ثبات و پایداری صفات اخالقی در فرزند خود از دو راهبرد 

سازی ملکه"در کنار تکرار اعمال برای  "نگرش اخالقی"ایجاد 
 کنند.استفاده می "القایی و فعال"های از طریق روش "ات اخالقیصف

محور به معنای در الگوی فرزندپروری اخالق "القایی"های روش
شان  برای گیری والدین از گفتگوی کالمی و زبان غیر کالمیبهره

در فرزندان است تا با ایجاد  "القای اصول و قوانین اخالقی"
نگرش خاصی در فرزندان، تصویری  شناخت، عاطفه و در نهایت

کامل از اخالق، اصول و قوانین آن به تدریج ایجاد شده و گرایش 
به تکرار اعمال اخالقی و دوری از اعمال غیر اخالقی در آنها 

 پرورش پیدا کند. 
گیری از تمرین و تکرار نیز با بهره "فعال"های در کنار این، روش

وردن زمینه تجربه عملی اعمال عملی پیوسته از طریق یکی فراهم آ
بندی مداوم و پیوسته به انجام و اصول اخالقی و دیگری با پای

کنند. در اعمال در فرزندان، زمینه نیل به اهداف تربیتی را ایجاد می
گیری زمینه تجربه عملی و پیوسته کارهای نیک این شرایط شکل

-شدن تواناییو اخالقی در فرزندان، به وسیله والدین باعث افزوده 

 "های ایجادها و استعدادهای اخالقی آنها با به کارگیری روش
به وسیله تکرار و  "سازی صفات اخالقیملکه"و  "نگرش اخالقی

 تمرین اعمال خواهد شد.
محور با گذر از مسیر که این هدف در الگوی فرزندپروری اخالق

قی پرورش شناخت )بینش( عقالنی، پرورش عاطفه اخال"سه گانه 
زمینه ایجاد اصالحات  "و پرورش اراده تکرار عمل اخالقی

شان شده و به عملکردی و در نتیجه صفاتی و خٌلقی در کودکان
ها و فرزندان مبتنی بر پرورش خوبی "منش اخالقی"مرور زمان 

های اخالقی شکل ها و رذیلتهای اخالقی و زدودن بدیفضیلت
لی تحقق این اهداف های عمخواهد گرفت. که در ادامه روش

 شود:های مؤلف و محقق تبیین میمبتنی بر ادغام افق
 

محور از مسیر پرورش نیروی سطح اول.  فرزندپروری اخالق
 شناخت عقالنی

پرورش شناخت و تفکر عقالنی به منظور کسب بینش، به معنای 
انباشته شدن معلومات در ذهن انسان نیست بلکه مراد از آن 

ها و نگرش درست پیدا کردن به امور و پدیدهپرورش عقل برای 
تشخیص حق از باطل و درست از نادرست و خوب از بد و عمل 

 محور است. بر اساس آن در فرایند فرزندپروری اخالق
الزمه چنین تربیت عقالنی، قدرت تجزیه و تحلیل ایجاد کردن در 

ود فرزندان از طریق عدم القای صرف خوب و بدهای اخالقی و به وج
آوردن فضایی در خانواده مبتنی بر گفتگو و تبیین ابعاد و دالیل و فلسفه 
چیزها، بایدها و نبایدها است که این با پرورش عدم وابستگی فکری 
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وار درست و نادرست کارها در فرزندان و پرهیز از یادگیری طوطی
 شود.پذیر میهای زیر امکاندر قالب روش

 تفکر مبدئی در فرزندان ورزی وروش اول( پرورش تأمل
زدگی و گذر سریع از ورزی در هر کاری به دور از شتاباندیشه

کند. زیرا میل آن، به شناخت درست از نادرست کمک زیادی می
و گرایش فطری انسان به بازشناسی نیک از بد و حق از باطل 

راه فهم و  "گوش دادن و پذیرش"وجود دارد. که البته تمرین 
و نبود این تمرین باعث بازماندن از درک حقایق  شودتشخیص می
 خواهد شد. 

بنابراین در مسیر پرورش بینش و شناخت عقالنی مبتنی بر افق 
ورزی به عالمه طباطبایی در این زمینه، ایجاد این نوع از تأمل

صورت تدریجی در فرزندان متناسب با شرایط، از طریق پرسش و 
باعث  "تفکر مبدئی"یزها یعنی پاسخ درباره علت و مبدأ ایجاد چ

ورزی در آنها به مرور از بین رفتن تقلید کورکورانه و بدون اندیشه
گونه بازشناسی درست از نادرست کارها در جریان شده و این

محور های اخالقها در زندگی، او را در مسیر انتخابگیریتصمیم
 دهد. قرار می

 در فرزندان ورزی و تفکر مقصدیروش دوم( پرورش تأمل
ای که توجه ها به گونهایجاد نوعی از نگاه و تفکر به مسائل و پدیده

های مختلف و اشتباهات توسط فرد به عاقبت و پیامد کارها و انتخاب
در نظر گرفته شود و به مقصد و عاقبتی که انجام یک عمل برای 
فرزند به همراه خواهد داشت، اندیشیده شود؛ دومین روش پرورش 

 "تفکر مقصدی"بینش عقالنی در این الگو است. در این حالت، ایجاد 
اندیشی دنیایی به مرور تبدیل به ای که عاقبتدر کودک به گونه

اندیشی آخرتی در او شود، نوعی وسعت نگرش در فرزند به عاقبت
محور را غیر اخالق هایها و انتخابآورد که زمینه لغزشوجود می

  کند.در او کمتر می
های دیگر که در گذشته کارهایی کسب تجربه و نقل سرگذشت انسان

های اند، و دیدن عاقبتشایسته و اخالقی یا ناپسند و غیر اخالقی داشته
خوب و بدی که برایشان به همراه داشته است، در قالب قصه و داستان 

هایی برای کودک و صرف زمان برای گفتگو و تبیین پیرامون آن روش
ورزی و ایجاد تفکر توانند به وسیله آن زمینه تأملوالدین میاست که 

 مقصدی در فرزندانشان را ایجاد کنند. 
 روش سوم( پرورش سنجش تراز سود و زیان اخالقی در فرزندان

بررسی تراز سودمندی خیری که کارهای پسندیده و درست و 
رساند، در کنار بدی که اخالقی به خود فرد و به دیگران می

کند، یکی گیر انسان و اجتماع میرهای غیر اخالقی گریبانکا
های پرورش بینش و شناخت عقالنی در فرزندان دیگر از روش

است. در این شرایط آموزش سنجش تراز سود و زیان دنیایی و 
رو شویم که ای که اگر با چیزی روبهآخرتی به کودک به گونه

اش بیشتر از و جمعیهم سود دارد و هم زیان؛ چنانچه سود فردی 
اش از زیانش باشد، خوب اخالقی است و اگر زیان فردی و جمعی

سودش در دنیا و آخرت بیشتر باشد، بد اخالقی است؛ و سپس 

تمرین و گفتگوی عملی با او در این زمینه برای بررسی کارها و 
های خود والدین و خود فرزندان پیرامون این سنجش، به انتخاب

کند که در جهت کسب ه سمتی متمایل به عمل میتدریج او را ب
سود و مصلحت حقیقی برای خود و اجتماع باشد و ضرر کمتری به 

 خودش و اجتماع اطرافش وارد شود. 
در این شرایط والدین از طریق بازشناسی خواست خرد از خواست 

های آن از طریق به کارگیری اندیشه و تأمل در دل و هوس
)تفکر مبدئی( و عاقبت کارها )تفکر مقصدی( حقیقت و مبدأ امور 

و سنجش تراز سود و زیان آنها در فرزندشان از طریق گفتگو و 
 محورشان کمک کنند. های اخالقتوانند به او در انتخابتبیین می

 
محور از مسیر پرورش نیروی سطح دوم. فرزندپروری اخالق

 عاطفه اخالقی
به امور اخالقی است  احساس اخالقی برانگیختگی عاطفی نسبت

ای که باعث وادارندگی فرزند به برخی اعمال و در عین به گونه
حال بازدارندگی او نسبت به برخی اعمال دیگر شود. یعنی از سویی 
میل قلبی به اعمال اخالقی پسندیده در کودک ایجاد شده که باعث 

شود و از طرف دیگر در او برانگیختگی رفتاری متناسب با آن می
گیرد که سبت به اخالق غیر پسندیده احساس منفی شکل مین

 حاصل آن بازدارندگی رفتاری است. 
بنابراین مؤلفه اصلی در مسیر پرورش احساس اخالقی در الگوی 
فرزندپروری اخالق محور، پدید آوردن عاطفه دوست داشتن 
فضایل و کارهای پسندیده و بیزاری از رذائل و کارهای ناپسند به 

ازه در فرزندان است که این از طریق به کارگیری دو شیوه یک اند
برای تحریک  "محبتی"و   "تشویقی و تنبیهی"انگیزشی مجزای 

عواطف منفی علیه رفتار غیر اخالقی و عواطف مثبت در برابر 
 شود:شود. که در ادامه توضیح داده میرفتار اخالقی انجام می

های ی اخالقی با شیوهروش اول( پرورش وادارندگی و بازدارندگ
 ایجاد تشویق و تنبیه در فرزندان 

مفهوم پاداش و تنبیه خشت بنای پرورش عاطفه است. زیرا دیدن 
های تحریکی تشویق و تنبیه، نتایج و پیامدهای اعمال از طریق روش

های اخالقی عاملی برانگیزاننده و مشوق روی آوردن به ارزش
سازی کنشگر سازوکارهای شرطیاست تا فرزند در ابتدا بر اساس 

که توسط والدین برای تکرار عمل نیک اخالقی، به کار گرفته 
شود )برای مثال استفاده از جمالت پرسشی، تکرار جمله، تغییر می

حالت صورت و تغییر وضعیت و برخی فنون رفتاری دیگر به 
عنوان ادات تنبیه یا تشویق در هنگام عمل ناپسند و یا پسندیده او 

سازی یا تکرار عمل(، برانگیخته شده و به مرور رای خاموشب
وادارندگی در او با ایجاد احساس مثبت نسبت به عمل پسندیده 
اخالقی و بازدارندگی با وجود عاطفه منفی در برابر عمل ناپسند 
غیر اخالقی شکل بگیرد. در این جاست که فرایند خود تنظیمی در 

دی یعنی نوجوانی و جوانی کودک با ورود به مراحل بعدی رش
 تکمیل خواهد شد.
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توان از گونه سزای نیک و بد اخالقی را می 3در این زمینه 
یکدیگر تفکیک کرد تا به کارگیری آنها در عرصه فرزندپروری 

محور نیل به اهداف ایجاد منش اخالقی را از طریق ایجاد اخالق
 تسهیل کند.  "نگرش جدید"یک 

ها و گفتگوها یعی: اگر کودک در کنار داستاناول؛ پاداش و تنبیه طب
های زندگی که با والدین خود دارد، به مرور این نگرش در و تجربه

او  شکل بگیرد که نتیجه طبیعی انجام عمل غیر اخالقی و ناشایست 
و گناه، درست مانند نتیجه طبیعی گرفتاری در یک بیماری جسمی 

برای او وجود ندارد،  است که گریزی از درد و رنج ناشی از آن
توجه به پیامدهای طبیعی اعمال ناشایست به مرور در فرزندان با 
پرورش این گونه از عاقبت اندیشی پیرامون آثار عمل در زندگی دنیا 
شکل گرفته و در الگوی فرزندپروری اخالق محور، به عنوان منبع 

 کند. برانگیختگی عاطفه اخالقی در کودک عمل می
گیری این نگرش در فرزندان و تنبیه اجتماعی: شکلدوم؛ پاداش 

هایی که دیگران برای مثال والدین یا ها و تنبیهپیرامون تعیین پاداش
 اولیای مدرسه برای اعمال ناشایست و غیر اخالقی در نظر 

تواند به عنوان عاملی انگیزشی در جهت پیشگیری از گیرند، میمی
. البته این عامل تنها تا جایی بروز برخی کارها در فرزندان باشد

تواند کارساز باشد که دیگران در اجتماع از انجام آن عمل می
خبردار شوند و از آن مهم تر در آن اجتماع، عمل اخالقی به عنوان 
ارزش مورد پذیرش قرار گرفته باشد، در غیر این صورت 

سازی به عنوان منبع برانگیختگی رفتاری بازدارندگی این نگرش
 دان پایدار نیست. چن

ای که جا و مناسب از این روش به گونهعالوه بر این استفاده به
سازی در کودک صورت نگرفته و روی آوردن او به نیکی شرطی

و دوری کردنش از بدی به طور دائم مسبوق به تصور پاداش یا 
 تنبیهی که بر رفتارش مترتب است، نباشد، بسیار با اهمیت است. 

و تنبیه الهی: به معنای ایجاد نگرشی توحیدی در سوم؛ پاداش 
فرزندان پیرامون نظارت دائمی خداوند بر اعمال و وجود دنیایی 
بعد از این جهان، که نتایج اعمال و آثار انتخاب های او در آن 
مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد، که عامل  بسیار مؤثری 

اخالقی و ترک  جهت ضمانت اجرایی پیدا کردن تکرار کارهای
 اعمال  غیر اخالقی است. 

روش دوم( پرورش وادارندگی و بازدارندگی اخالقی با شیوه ایجاد 
 محبت الهی در فرزندان 

راه بعدی برای پرورش وادارندگی و بازدارندگی اخالقی )که تنها 
در قرآن کریم آمده(، این است که فرزندان از نظر احساسی و 

که موضوعی برای رذائل اخالقی در شناختی طوری تربیت شوند 
آنها باقی نماند و ریشه رذائل اخالقی سوزانده شود. این امر به این 
معناست که به جای استفاده از منابع انگیزش تشویقی و تنبیهی 
صرف، بر عشق و محبت خداوند نیز توسط والدین تأکید شود به 

واست ای که این نگرش در کودک شکل بگیرد که همواره خگونه
و اراده خداوند بر خواست و اراده او مقدم است. در این صورت 

هدف فرزند توسط والدین به مرور در سبک فرزندپروری جدید 
ای شود که به دنبال هر کار پسندیدهای تغییر شکل داده میبه گونه

رود، به خاطر این باشد که خوشحالی و رضایت خداوند را می
به منابع تشویق و تنبیه طبیعی و  کسب کند. تا به مرور توجه

اجتماعی برایش کم ارزش شده و هدف نهایی برای  انتخاب اعمال 
و رفتارها رضایت خداوند شود که این معرفت حقیقی خداوند جز 

 گیرد.از راه محبت او صورت نمی
های پرورش نگرش اخالقی، فرزندان به در این مرتبه از روش

صفات و تفکر آنها جایگاهی برای  شوند که درای تربیت میگونه
ماند؛ یعنی در همان بدو امر به سمت از بین رذایل اخالقی باقی نمی

شود. های اخالقی از طریق دفع و نه از طریق رفع اقدام میبردن بدی
این  "انگیزش محبتی"گیری منبع در این حالت ساز و کار شکل

دهد، یا ام میشود که چون هر عملی انسان برای غیر خدا انجمی
برای یافتن عزت است یا به خاطر ترس از نیرویی که می خواهد 
از شر آن محفوظ بماند، در نتیجه چون هم عزت  و هم قدرت در 
انحصار واقعی خداوند است، بنابراین هیچ موجودی از خود 
استقالل نداشته و همه نیازمند خداوند متعال هستند. پس باالترین 

محور به دست آوردن دادن کار نیک و اخالق انگیزه برای انجام
رضایت و محبت خداوند است یعنی خود خداوند، کودک را 

مند کند تا به خاطر محبت و رضایت الهی کار نیک انجام انگیزه
 دهد و از رذایل اخالقی اجتناب ورزد.

 
محور از راه پرورش اراده تکرار سطح سوم.  فرزندپروری اخالق

 عمل اخالقی  
زمان با پرورش تحقق تربیت نگرش اخالق محور، هم جهت
تکرار عمل  "اراده"های احساس اخالقی و بینش عقالنی، مؤلفه

اخالقی در فرزند نیز باید تحت پرورش قرار گیرد. زیرا نیروی 
شناخت و احساس اخالقی به صورت غیر مستقیم بر اراده انجام و 

اراده در کودک به گذارد و پرورش نیروی یا ترک عمل تأثیر می
های زیر، احتمال تکرار عمل اخالقی را صورت مستقیم با روش

گیری منش اخالقی را در او افزایش داده و به مرور زمینه شکل
 کند. ایجاد می

روش اول( پرورش اراده تکرار عمل اخالقی با ایجاد خودتلقینی در 
 فرزندان

گاه پذیرای جدید کنند اوال ًبا یک ندر این روش والدین تالش می
به فرزندان خود، شرایطی فراهم آورند که با تشویق کالمی و غیر 
کالمی یعنی حاالت چهره و بدن، کارهای پسندیده کودک را دیده 
و جایگاه خود او را به عنوان انسان با ارزش از این طریق مورد 
پذیرش و احترام قرار دهند تا به این ترتیب اعتماد به نفس و عزت 

های بعدی گیری خودتلقینیایجاد شده در کودک، باعث شکلنفس 
 در او برای انجام دادن کار نیکو و کنار گذاشتن کار زشت شود. 

نفس ساز اعتماد به نفس و عزتعالوه بر این خودتلقینی که زمینه
شود، اگر در زمینه القای نگرش توحید فزاینده در کودک می
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و تبیینی به نیروی بزرگتری های فعال محور، فرزند را با روش
کران خداوند است، نیروی وصل کند که همان اعتقاد به قدرت بی

اراده او جهت تکرار رفتار اخالقی، از راه خود تلقینی اعتقادی نیز  
محور از تأثیر پذیرفته و به تدریج سیر تکاملی پرورش منش اخالق

 شود.طریق تکرار عمل در فرزندان بیشتر می
پرورش اراده تکرار عمل اخالقی با آغاز نیرومندانه روش دوم( 

 کار در فرزندان
رونده، زمینه تقویت شروع کردن هر کاری در یک چرخه پیش

شود. بنابراین مهیا کردن شرایطی برای اراده فرد برای ادامه آن می
کودک به وسیله والدین جهت آغاز نیرومندانه کارهای دشوار 

ردن تکرار آن از طریق گرفتن بازخورد اخالقی باعث ادامه پیدا ک
مثبت و تقویت اعتماد به نفس و همین طور ملکه شدن آن کار به 

 شود. مرور زمان در وجود او می
در این روش بررسی موانع اقدام به عمل فرزندان در محیطی مبتنی 
بر گفتگو با آنها کمک زیادی جهت آغاز نیرومندانه کارهایشان 

ها و اگر عمل متناسب با توانمندی است که در این صورت
شود. اقتضائات سنی کودک باشد، شرایط آغاز ارادی آن مهیا می

انداز شان برای اینکه چشمعالوه براین کمک والدین به فرزندان
انجام یا عدم انجام عمل پسندیده و ناپسند را بررسی کنند،  با 

تی را در آنها اندیشی دنیایی و آخرتواند عاقبت، می"تصویر سازی"
ساز افزایش اراده انجام عمل در پرورش داده و همین امر زمینه

 کودک خواهد شد.
روش سوم( پرورش اراده تکرار عمل اخالقی با ایجاد پایبندی به 

 اخالق عالی در فرزندان
-درونی"های تقویت اراده اخالقی فرزندان، یکی دیگر از روش

ت اخالقی نیکو و عالی و پایبند کردن آنها به خصوصیا "سازی
است که همین امر به صورت غیر مستقیم زمینه تقویت اراده 

 کند. اخالقی آنها را نیز فراهم می
عالمه طباطبایی در این زمینه به سه صفت اخالقی بنیادی اشاره 

شود و کند که اگر در کسی پیدا شد، بقیه اخالقیات نیز پیدا میمی
وفای "این دو خُلق "است:  "دقص"و  "صبر"، "وفای به عهد"آن 

شود، هر چند شامل تمامی اخالق فاضله نمی "صبر"و  "به عهد
شود. که ها نیز پیدا میلکن اگر در کسی پیدا شد، بقیه آن خُلق

یکی از آنها )صبر( متعلق به سکون، عبارت است از ثبات بر شداید 
متعلق آید و دیگری )وفای به عهد( در مواقعی که مصائبی پیش می

به حرکت... یعنی التزام به چیزی و عقد قلبی بر آن و اطالق عهد 
شود. و دهد، میهایی که میهای انسان و قولشامل تمام وعده

گیرد وصفی است که تمامی فضائل علم و عمل را در برمی "صدق"
، "شجاعت"عفت، "و ممکن نیست کسی دارای صدق باشد و 

شه اخالق فاضله را نداشته یعنی چهار ری "عدالت"و  "حکمت"
 . (82)"دهدباشد. و اگر اینها به حد کمال برسد، تقوا دست می

محور، ایجاد ارزش صفات بنابراین در الگوی فرزندپروری اخالق
به عنوان سه صفت اصلی  "صبر، وفای به عهد و صداقت"اخالقی 

 سازی آن درهای نیکوکار در نگرش والدین با هدف درونیانسان
رفتار و طرز عمل فرزندان از اهمیت باالیی برخوردار است تا به 

عفت، شجاعت، "تدریج چهار ریشه اخالق نیکو در انسان، یعنی 
از طریق القای خوبی و تکرار صفات فرعی حاصل  "حکمت و عدالت

از این اصول، در کودک نهادینه شده و خود تنظیمی و ایجاد کنترل 
  سازی این صفات شکل گیرد.د درونیدرونی در او بر اساس فراین

 
 محور برای فرزندانسطح چهارم. ایجاد محیط اجتماعی اخالق

 گیرد، رشد اخالق در اجتماع و در تعامل با دیگران شکل می
 -مدرسه -شود. در یک نظام هماهنگ خانهکند و کامل میمی

اجتماع، رشد فضائل اخالقی برای فرزندان بسیار تسهیل شده و 
شود تر انجام میمحور راحتهای اخالقگیری و ارزیابیمتصمی

زیرا اراده افراد برای انجام عملکرد اخالقی از طریق مشاهده 
شود. بنابراین آخرین گام در دیگران در محیط اجتماعی، تقویت می

محور مبتنی بر دیدگاه طباطبایی تشکیل فرایند تربیت منش اخالق
 محور است.اجتماع اخالق

  
 ث بح
ای در وجود انسان نیست؛ بلکه ، نظام از پیش ترسیم شده"اخالق"

انسان در طبیعت و سرشت خود دارای استعدادهایی است که او را 
های اخالقی مختلفی در وجودش شکل گیرد. سازد ویژگیقادر می

محور در های تربیت اخالقبنابراین هدف این پژوهش تبیین روش
فرزندپروری بود تا بتوان از این طریق قالب ارائه الگوی 

ای پرورش داد که استعدادهای اخالقی را در فرزندان به گونه
ها و صفات پسندیده در آنها ایجاد سازگار با طبیعت انسان، ویژگی

شده و با تمرین و تکرار عمل، به تدریج منش اخالقی در وجودشان 
 شکل گیرد.

ای محور باید به گونهقها در الگوی تربیت منش اخالاین روش
های طبیعی فرزند در شدند که والدین با امیال و گرایشارائه می

نیفتاده و زمینه سرکوب آن را ایجاد نکنند که در این صورت 
 افتد. محور اتفاق میشکست و سرپیچی از نظام تربیتی اخالق

بررسی ادبیات پژوهش در این زمینه نشان داد ناروائز و الپسلی در 
ژوهش خود الگوی آموزش اخالق یکپارچه را ارائه کرده و در پ

های اخالقی معرفی کردند که به گام برای رشد ویژگی 5آن 
ترتیب عبارت بودند از: ایجاد یک جو حمایتی برای فرزندان، 

ها، رسیدن فرزند های اخالقی، دوره تمرین مهارتآموزش مهارت
کننده و در نهایت ایجاد رویکرد سیستمی حمایت 8به خود تنظیمی

که این شیوه  (85)و رشد دهنده برای آنها در مدرسه و جامعه 
 هایی با الگوی حاضر دارد.آموزش اخالق تفاوت

محور این فرایند در در الگوی فرزندپروری تربیت منش اخالق 
یر چهار گام پیوسته توضیح داده شده که در اولین گام به نقش تغی

_________________________________ 
1.Self regulation 



 88 بر اساس افق عالمه طباطبایی: رویکردی نوین در عرصه فرزندپروری "تربیت منش اخالق محور"طراحی الگوی مفهومی و عملی  

Journal of The Ministry of Health and Medical Education  Volume 3, Issue 3, Autumn 2019  

 نگرش والدین نسبت به فرزند و سبک فرزندپروری پرداخته 
شود. به این معنا که در سبک فرزندپروری مسؤوالنه ارائه شده در می

دهی و تقاضامندی از فرزندان را بر این پژوهش والدین دو مؤلفه پاسخ
های محور تعادل در کنار یکدیگر دارند. که متفاوت با سبک

و  گیرانهاست که به سه شکل مستبدانه، سهل 8فرزندپروری بامریند
 .(86)داد مقتدرانه خود را نشان می

محور اما در تبیین گام دوم الگوی فرزندپروری تربیت منش اخالق
محور برای فرزند اشاره ایجاد محیط خانوادگی اخالق که به نقش

های توان بیان کرد که تأثیر نقش تربیتی و ویژگیکرد، میمی
ای مهم بوده که مستلزم کسب و عملکردی والدین وظیفهرفتاری 

های اخالقی والدین است. چنانچه صادقی، هاشمی، معشی شایستگی
و صفایی در پژوهش خود همسو با نتایج تحقیق حاضر نشان دادند 

ای در کمک به والدین جهت های واسطهکه برای موفقیت برنامه
ی اجتماع گرایانه و بهبود شایستگی اخالقی و افزایش رفتارها

ها باید مبتنی کاستن از رفتارهای ضد اجتماعی فرزندان، این برنامه
ای بر رشد همه جانبه یا رشد کامل شخصیت والدین باشد به گونه

ریزی شود که دائماً پدر زمان آن به نحوی برنامهکه محتوا و مدت
از های اخالقی مورد نیو مادر را به وظایف والدگری و شایستگی

 . (87) برای ایشان آگاه کند
محور نیز که پرورش در سومین مرحله الگوی فرزندپروری اخالق

نیروی شناخت عقالنی، عاطفه اخالقی و اراده تکرار عمل اخالقی 
هایی به اهمیت این گیرد هم پژوهشدر فرزندان صورت می

 اند. ها در فرایند تربیت توجه کردهمؤلفه
گونه قل و تعقل را در مبانی تفکر شیعه اینناصح و ساکی جایگاه ع

توضیح دادند که اسالم بیشترین اهمیت و ارزش را برای عقل و 
اندیشه قائل شده است و عقل و شرع را مکمل هم و رابطه آنها را 

داند، لذا در تربیت، پرورش آن مورد دو سویه و هماهنگ می
 . (81) گیردتأکید قرار می

محور ر در این الگو که به نقش اجتماع اخالقدر نهایت در مرحله آخ
ها مؤید این مطلب شد، یافتهدر فرایند تربیت اخالقی فرزندان تأکید می

جانبه به های اجتماعی گسترده و همهبود که کودک در بستر تعامل
 ویژه زمینه خانوادگی که در ارتباط با والدین رشد کرده و تربیت 

شود، تحت تأثیر سرایت محیطی قرار گرفته و همین امر اهمیت و می
 ضرورت شروع تربیت از والدین و تکامل آن در اجتماع را نشان 

محور که همان دهد تا از این طریق به اهداف فرزندپروری اخالقمی
 منش اخالقی در فرزندان است، دست پیدا کنیم.

 
 گیرینتیجه
م هرمنوتیک آرای عالمه طباطبایی های پژوهش مبتنی بر فهیافته

های طبیعی مؤید این مطلب است که هدایت امیال و گرایش
در آنها از طریق  "منش اخالقی"فرزندان و شکل دادن به صفات و 

محور برای ایجاد گذاری در الگوی تربیت منش اخالقنقطه
_________________________________ 

1.Baumrind, D 

کودک شامل سه جزء  "نظام نگرشی"ای از تغییرات، چرخه
در خود کودک به وسیله تغییر  "ارادی"و "فیعاط"شناختی، "

زمان در مؤلفه تربیتی والدین باید باشد که در کنار تکرار اعمال هم
در  "القایی و فعال"های روش "سازی صفات اخالقیملکه"برای 

سازی شده، یک بستر خانوادگی و اجتماعی اخالق محور زمینه
 گیرد.مورد استفاده قرار می

 
دریغ و دلسوزانه دکتر اسمعیلی استاد از زحمات بیی: تشکر و قدردان

رشته مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی که راهنمایی این پژوهش را 
 صبورانه بر عهده داشتند، کمال تشکر را دارم.

های تحقیقی موجود ها در کل فرایند به روشاعتبار یافته تأییدیه اخالقی:
 نویسندگان گزارش نشده است.  مورد بررسی قرار گرفته و موردی توسط

کوثر دهدست )نویسنده اول(، پژوهشگر اصلی و  سهم نویسندگان:
-نگارنده تحقیق/ معصومه اسمعیلی )نویسنده دوم(، استاد راهنما و اصالح

بخش)نویسنده سوم(، استاد مشاور کننده کل فرایند تحقیق/ کیومرث فرح
 پژوهش.
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