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 هاتا رویکرد هاریفتعمفهومی تربیت اخالقی: از بازنمود 

 

 بهروز رفیعی

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

brafiee@rihu.ac.ir  

 نیز معنایو ، تربیت از نگاه عالمان مسلمان واژگانی و اصطالحی در این جستار به بازنمود مفهوم :چکیده

شود تا زمینه معنایی الزم برای بازشکافت معنا و دانشمندان پرداخته میاخالق از منظر  لغوی و اصطالحی

تربیت اخالقی با رویکردی چند تعریف تربیت، اخالق و  چیستی تربیت اخالق از نگاه عالمان فراهم آید.

 تحقق برایبه تربیت و اخالق و تربیت اخالقی سخن خواهد رفت. از این رویکردها  اند؛ در این مقال،شده

 گروه اخوان نیشابوری، عامری مسکویه، فارابی، مسلمان مانند: جاحظ، علمان از شماری نگرش از مهم این

 سهروردی، بیضاوی، غزالی، ابوحامد اصفهانی، راغب توحیدی، ابوحیان سینا،ابن  قیروانی، جزار ابن الصفا،

 کانت، ارسطو، غربی چون: افالطون، دانشمندان از برخی نیز و مطهری، شهید مودودی، کبری، الدیننجم

میاالره  الک، جان نیتس،الیب هیوم، دورکایم، برول، لوی دیویی، روسو، جیمز، ویلیام اسپنسر، کنت، اگوست

به اشاره یاد شده است. نسبت اخالق به تربیت، نسبت فطرت به تربیت، بعد هنجاری تربیت، فرق تربیت در 

مقام اثبات با تربیت در مقام ثبوت، دیدگاه اسالم نسبت به هریک از مسائل مطرح شده در مقاله از دیگر 

 نکات آمده در این گفتار است.

  دانشمندان، رویکردها اخالقی، اسالم، : اخالق، تربیت، تربیتکلیدواژگان
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 آدمی همزاد تربیت، و اخالق گفت توانمی که است بوده درآمیخته تربیت و اخالق با چنان آغاز، از انسان زندگی: مقدمه

 اخالقی -معرفتی خطا، این. است شیطان دمهدم از حوا و آدم نگزیدن دوری حاصل آدمی، خطای نخستین اسالم، نگاه از. است

 پرورش برای جملگی پیامبران. داشت تربیتی - اخالقی پیرنگ و رنگ هرروی به نیز آدم فرزندان میان چالش نخستین. بود

 کار و مطالعه اخالقی تربیت باره در بیستم قرن از پیش تا غرب در. شدند برانگیخته مردم تربیت و تربیت اخالقی و اخالق

 کانت،.)ایمنرسیده اخالقی تربیت عصر به هنوز ما که افزود و خواند، تمدن و فرهنگ دوران را، خود عصر کانت،. نشد علمی

 که بود معتقد و داشت باور بشر ذاتی گناه به که بیستم قرن از قبل غرب فرهنگ در کاستی این شاید(. 11ص شکوهی، ترجمه

، 3234، به نقل از کیالنی،31ص ،3393 بیل،) نیست او اخالقی تربیت برای جایی و شودمی زاده ذاتی فساد و شر با کودک

 توجه گذشته از بیش اخالقی تربیت به شناسی،جامعه و شناسیروان رشد با قرن این اوایل از اما است، بوده پذیرفته (31ص

 3314 در پیاژه. کردند منتشر را اخالق گوهر در مطالعاتی کتاب می و شورن،هارت: آمریکایی رفتارگرای دو 3334 در. شد

 قرن در اخالقی تربیت به توجه. کرد منتشر کودک نگاه از اخالقی احکام عنوان با را اخالقی تربیت باره در بحث نخستین

 مراحل نظریه کلبرگ، لرنس پردازی پرداختند. مثالنظران در باره تربیت اخالقی به نظریهنهاد و صاحب فزونی به رو بیستم

. اخالقی تربیت: عنوان با شد برپا جلساتی هاروارد دانشگاه تربیتی علوم دانشکده در 3392 بهار در. کرد مطرح را اخالقی رشد

 و اخالق به هلنیان زمان از غربی هایفلسفه. کرد منتشر را تربیت در معنوی - اخالقی بحران کتاب بیربل دیوید 3323 در

 تا کانت زمان از رفتهرفته بعد داشت، زیباشناختی رنگ نخست آنان، نگاه از موضوع این اما اندداشته توجه اخالقی تربیت

 از. (31، ص3234، به نقل از کیالنی، 31،ص3311 تیلور،) شد اخالقی هایارزش اساس عقالنی -علمی تفکر راسل و دیویی

 به و کرده توجه اخالق به دیرباز از اسالم جهان در.  گرفت شدت غرب در اخالقی تربیت به توجه بیستم قرن هفتاد دهه اویل

 نرفته کار به اخالقی تربیت وصفی ترکیب هرگز اسالمی، جهان تربیتی و اخالقی مکتوب میراث در حال این با اند،پرداخته آن

 مکتوب میراث و اسالم در که نیست معنا بدان این اما است، یافته راه اسالم جهان به ترجمه راه از مضاف تربیت اصوال و است

 !نیست خبری اخالقی تربیت حوزه به مربوط مفاهیم از اسالمی

 سر بر ناهمداستانی از ناهماهنگی، این شاید. ندارد وجود توافق چندانی اخالقی تربیت تعریف و چیستی سر بر هنوز باری 

 اخالقی تربیت اخالق، تربیت، چیستی بازنمود به اندکی شودمی تالش مقاله این در. باشد متأثر  نیز اخالق و تربیت تعریف

)جاحظ، فارابی،  علمان مسلمان شماری ازهای گوناگون، و نیز آرای رویکردها و نحله برای تحقق این مهم از .شود پرداخته

مسکویه، عامری نیشابوری، اخوان الصفا، ابن جزار قیروانی، بوعلی، ابو حیان توحیدی، راغب اصفهانی، ابوحامد غزالی، بیضاوی، 

ی)افالطون، ارسطو، کانت، غرببرخی از دانشمندان  همچنین نگرشو شهید مطهری،   نجم الدین کبری، مودودی، سهروردی،

 در کنارو  نیتس، جان الک، میاالره( اگوست کنت، اسپنسر، ویلیام جیمز، روسو، دیویی، لوی برول، دورکایم، هیوم، الیب

 شود.دیدگاه اسالم یاد می

 مفهوم تربیت 

 در لغت و اصطالح است:تربیت و اخالق  بررسی معنای نخست ،اخالقی بازشکافت مفهوم تربیتالزمه 

یَرُبُّ. تربیت با  -یَربَیُ، رَبَّ -یَربو، رَبِیَ  -های لغت برای واژه تربیت سه ریشه یاد شده است: رَبادر فرهنگ . تربیت در لغت:1

 باشند، به این ترتیب :گانه آن سه گونه معنا شده است که البته به یکدیگر نزدیک میتوجه به بن سه



 234-103، ص 3131 تیر،  3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 2133-4322 

   http://www.joih.ir  
 
 

 

232 

 

برآوردن، رویانیدن، تغذیه کودک است. در دو  روراندن، برکشیدن،یربو باشد، مفهومش افزودن، پ -الف( تربیت چون از بن ربا

َومَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ ِفی أَمْوَالِ النَّاِس فَلَا یَرْبُو عِنَد اللَّهِ...؛ و آنچه به ربا دهید تا » آیه ذیل از رب همین معنا اراده شده است: 

یَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ ...؛ خداوند ربا را » و« 13)روم:« د خداوند فزونی نیابد...)بهره شما( در دارایی مردم فزونی یابد نز

 .(419)بقره:...« دهدو صدقات را فزونی می کندنابود می

در قرآن کریم آمده  رساند.یربی باشد، رشد کردن و برآمدن و قدکشیدن و بالیدن را می -ب( اگر تربیت برگرفته از ربی     

بالد و همه جنبد و میفَِإذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهَْتزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن کُلِّ زَوٍْج بَِهیجٍ...؛ چون بر آن باران بباریم، می»...است: 

فمن یک سائالً عنی                       واژه رب در بیت ذیل در این معنا به کار رفته است: (1رویاند.)حج:گونه گیاه شاداب می

 فانی                 بمکة منزلی و بها رَبیتُ

 سرپرستی کردن، نیکو ساختن، به تعالی و کمال رساندن، یرب، در این معانی به کار رفته است: پروردن، -ج( تربیت از ماده ربّ

و در  (.10، ص 3، ج3233) فیروزآبادی، ن، استوار و متین کردناز افراط و تفریط دورداشتن و به اعتدال آورد ارزنده ساختن،

واژه رب در دو روایت و دو بیت ذیل به این  نهایت اگر در مورد انسان به کار رود فراگیرترین معنایش فرهیخته ساختن اوست.

  معنا به کار رفته است:

ان من عبادی من یتصدق بشق تمرة فأُربیها له » ست:بازگو شده است که خدای عز و جل گفته ا -علیه السالم -از امام صادق

سان پرورانم بداندهند و من آن را برای آنها میای از دانه خرما صدقه میفیها کما یُربی احدُکم فَلُوَّه...؛ شماری از بندگانم پاره

 (.112، ص3243)مفید،« پروراند...که یکی از شما حیوانش را می

و کان یلی اکثرَ تربیتِه و یراعیه »چنین آمده است:  -علیه السالم-با علی -لی اهلل علیه و آله و سلمص-در باره رابطه رسول خدا

، 3، ج3230، )کراجکی« کرده است...فی نومه و یقظته...؛ بیشتر تربیت او با وی بوده و در خواب و بیداری از او نگهداری می

 (.411ص

 ومَ الخروجِ بِسَاحَةِ القَصرِ و لَأنت أَحسنُ إذ بَرَزتَ لنا         یَ 

 مـِـن دُرَّةِ بَیـضَاء صَـافِیـَةَ            مِمَا تَرُّبُ حَائِرُ البَحر

تربیت، دگرگون  اند، چنانکه از نگاه راغب اصفهانییرب، به تعریف تربیت پرداخته -واژه پژوهان، بیشتر با عنایت به بن رب

( 111ص 3212مایه که به فرجامی که درخور آن است برسد) راغب اصفهانی، آن کردن گام به گام و پیوسته هر چیز است تا

یا بیضاوی در تفسیر سوره حمد، تربیت را جسته جسته به کمال رساندن و ارزنده ساختن هر چیز دانسته است)بیضاوی، 

تا، اند)مودودی، بیت شمارده(. شماری نیز رب و تربیت را از بنی یگانه دانسته و معنای رب را همان تربی30، ص3، ج3202

 (.12ص

تفسیر سوره ناس، از رب و تربیت یاد کرده و تربیت را به معنای پرورش جسم و پرداخت استوار تن و باندام در  ابن سینا

( وی در تفسیر سوره فلق، تربیت را بارآوردن و پروردن معنا کرده 90-13ص ،3122،ابن سینا آفریدن انسان دانسته است)

 (.11-14ان،صاست)هم
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تربیت چون سیاست و دین از مقوالتی است که دستخوش دخالت همگان و فهم عامه شده است،  . تربیت در اصطالح:2

ای با تربیت سروکار دارند و قضا را کمتر کسی است که در مقام مربی چراکه هر کس، از توده مردم تا نخبگان، ناگزیر به گونه

برداشت خود را از تربیت دست کم درخور تعدیل شمارد. باری هر کس تا مجبور به تعریف خود را کمتر از دیگران بداند و 

 (.313-312، ص3، ج3331دو رون ،پارو و داند)کند معنای آن را میتربیت نشود گمان می

وست که نظام پژوهان بر تعریفی یگانه از تربیت همداستانی دست نداده است و این از آن ربا این همه هنوز در میان تربیت

ها ارزش شناخت، جامعه، انسان، جهان، ،تربیتی پذیرفته کسان یکسان نیست و هر کس بر اساس تعریفی که از هستی، خدا

زیرا اگر بگوییم تربیت یعنی آ، آنگاه باید پذیرفت که ماهیت انسان، ذهن او، فکر او و  دارد به تعریف تربیت پرداخته است؛

به دیگر سخن، هر کس از تربیت آن گونه که مایل (. 9، ص3122ایم حال آنکه چنین نیست)زیباکالم، نیازهای وی را شناخته

پژوهان بزرگ رو شماری از تربیتکند و تعریفش از تربیت نیز مسبوق به چنین گرایشی است، از اینبه فهم آن است دفاع می

پسندیده همگان افتد ناامید گشته و کوشش در این زمینه را یابی به تعریفی صحیح و صریح و یگانه از تربیت که از دست

 (.31، ص3110اند)میاالره،بیهوده شمارده

باری گوهر مفهوم اصطالحی تربیت با مفهوم لغوی آن کمابیش یکی است و بر رشد و پرورش جسمی و روحی متربی داللت    

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی »...دو آیه زیر برداشت نمود: (.  شاید بتوان این قرابت معنایی را از 94، ص3319دارد)جمالی،

َقالَ أَلَْم » ( و 42)اسراء:« اند چنانکه آنان مرا در کودکی )به مهر( پروردهصَغِیرًا؛... و بگو پروردگارا با آنان به مهر رفتار کن هم

 (. 32)شعرا:« نزد خود نپروردیم... نُرَبِّکَ فِینَا وَلِیدًا...؛ گفت: آیا تو را از کودکی

تربیت هر گونه تعریف شود، به هر روی دارای جنبه دستوری و هنجارین  تربیت:اصطالحی . بعد هنجارین در تعریف 1

ناگزیر از این عبارت « تربیت عبارت است از...» ؛ به دیگر گفته، هر گاه گفته شود شوداست حتی اگر به گونه توصیفی بیان 

(. برای نمونه هنگامی 33، ص3، ج3123شود )باقری، فهمیده می«  تربیت باید عبارت باشد از...» عبارت هنجارین توصیفی، 

های سرشتی انسان دانسته و افزوده است که نفسی تربیت شده است که به را از قوه به فعل رساندن نهاده تربیت که ابن سینا

، 3323های اخالقی به دور باشد )ابن سینا،است، رسیده و از آلودگی کمال درخوری که برای رسیدن به آن آفریده شده

گوید: تربیت، پرورش دادن و به فعلیت گوید که تربیت باید چنین باشد؛ یا چون شهید مطهری)ره( می(، گویا می31ص

 کمال درخور خود برسدرساندن استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آنهاست تا از این رهگذر متربی به حد اعالی 

 گوید تربیت باید چنین باشد.(، در واقع می12-11و21، ص3124)مطهری،

وَاخْفِضْ لَُهمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ » در قرآن کریم آمده است:   فرق تربیت در مقام ثبوت با تربیت در مقام اثبات: . 4  

ی صَغِیرًا ؛ و در برابر آنان از سر مهربانی بال خاکساری بگستر و بگو پروردگارا با آنان به مهر رفتار وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِ

اند که پدر و (. شماری از مفسران در تفسیر این آیه گفته42)اسراء:« اند.کن هم چنانکه آنان مرا در کودکی )به مهر( پرورده

تربیت معنوی او نیز مؤثرند و این تأثیر به الزام همیشه خوب و مثبت نیست مادر گذشته از تأثیر بر پرورش جسمی کودک بر 

(. بر اساس چنین تفسیر و برداشتی از تربیت است که 111، ص1، ج3202های الهی همسو نباشد)گنابادی، تواند با ارزشو می

ت  که تربیت در مقام ثبوت و عالم توان گفت: تربیت در مقام ثبوت غیر از تربیت در مقام اثبات است؛ یعنی چنین نیسمی

تواند منفی باشد و به جای آنکه واقع، پیوسته با بار ارزشی همراه و مثبت باشد، پس در عالم واقع و مقام ثبوت، تربیت می



 234-103، ص 3131 تیر،  3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 2133-4322 

   http://www.joih.ir  
 
 

 

239 

 

ید مطهری، اخالق را برتر از تربیت شمارده است؛ زیرا هاز این روست که ش شایدمتربی را تعالی بخشد وی را تباهی دهد. 

رود و گاه فاقد هر گونه ارزش اخالقی است، اما اخالق تنها در باره انسان به کار رد جانورن و گیاهان هم به کار میبیت در موتر

  (.92-91، ص3124ود و همواره دارای بار ارزشی است)مطهری، رمی

اند در تعلیم و رو حتی برخی پیشنهاد کردهگردد؛ از ایناین مثبت و منفی بودن تربیت، به تربیت در مقام ثبوت و اثبات باز می 

(؛ پیشنهاد این گزینش 21، ص3130تربیت اسالمی به جای واژه تربیت، از معادل قرآنی آن یعنی تزکیه استفاده شود)بهشتی، 

ه شود؛ وجگیرد و فرد تزکیه نمیشود یا صورت نمیگیرد و فرد تزکیه میآن روست که تزکیه یا صورت میاز و جایگزینی 

میانایی درخور تصور نیست. در قرآن کریم هم که بسیار بر تزکیه تأکید شده است، هرگز از تزکیه خوب و بد، یاد نشده است؛ 

توان گفت تزکیه رخ داده است اما بد. تزکیه خوب و بد تصور پذیر نیست؛ علت این امر آن است که این از آن روست که نمی

در مقام اثبات تفاوتی نیست، بر خالف تربیت که به خوب و بد تقسیم پذیر است و گونه  میان تزکیه در مقام ثبوت با تزکیه

 تواند با نوع اثباتی آن یکی نباشد.ثبوتی آن می

اى تربیت است افزاید: اخالق، خود گونهکند و مىشهید مطهری تربیت را با اخالق مقایسه مى . نسبت تربیت به اخالق:6

حصول خلق و حالت و عادت است، اما میان اخالق وتربیت تفاوتی هست، یعنى تربیت تنها به معناى اى زیرا اخالق هم گونه

رو واژه تربیت درباره پرورش و ساختن است، تربیت بار ارزشى ندارد، برخالف اخالق که داراى قداست و بار ارزشى است، از این

 (. 92ـ  91، ص3124)مطهری، غیر انسان کاربرد نداردشود، اما واژه اخالق در مورد غیر انسان، به کار برده مى

فطرت در تعلیم و تربیت جایگاهى مهم و گسترده دارد؛ توضیح آنکه، اگر بپذیریم که انسان داراى  نسبت فطرت با تربیت:. 1

بیت انسان با فطریات فطریاتى است، ناگزیر تربیت او باید ناظر بر و معطوف به این فطریات باشد و به هیچ روى روا نیست که تر

هایى سرشتى در اویند ناسازوار باشد. معناى این سخن آن است که اگر تربیت با فطرت ناسازوارى کند، درواقع تربیتى که نهاده

صورت نگرفته است، و یا در فرآیند تربیت، فطریات انسان نادیده انگاشته شده، و تالش شده است انسان چیزى شود که در 

زمینه تحقق ندارد؛ زیرا تربیت یعنى پرورش آنچه که در انسان وجود دارد اما چونان دانه در خاک ناپرورده  ذات و سرشت او

هاى سرشتى یا فطرى را در انسان نپذیریم، گویا او را است یعنى همان استعداد و توانایى سرشتى. اگر وجود توانایى

رشد دادن؛ پس باید چیزى باشد تا رشد داده شود و پرورانده گردد دانیم، چرا که تربیت، یعنى پروردن و ناپذیر مىتربیت

 (.214ص 1ب، ج3113)مطهری، 

 اند:تعریف کرده رویکرد با چهاردست کم  تربیت را تربیت: اصطالحی . رویکردها در تعریف8

: برخی از مربیان، تربیت را با تکیه بر بازشکافت ماهیت فرآیند تربیت تعریف تربیت با تکیه بر گوهر فرآیند تربیت الف(

به اند. این پرورش یا از رهگذر آموزش مبانی علمی ای برای پرورش کودک به شکل دلخواه دانستهو آن را وسیله تعریف کرده

؛ و یا (34ص، 3131یالجن،) اه استان این دیدگواز پیر در برخی از تعاریف خود از تربیت گیرد؛ افالطونمتربی صورت می

فراوانی از  (449-441، ص3، ج3121در متربی است. گذشته از ارسطو )ارسطو،  مطلوب برامد کوشش مربی برای ایجاد عادت

، 93-92، 320-312، صتابی )جاحظ، اند؛ از آنها است: عمرو بن بحر جاحظگزیدهرمربیان و عالمان مسلمان نیز این تعریف را ب

 (11،32-10، ص3234؛ همو،12، ص3323)فارابی، ابو نصر محمد فارابی  (309، ص3ج ،3234،الربیعبن ابیا (19-12

ابوحیان  (؛91ص،3241، مسکویه)مسکویه ( 199-192، 111-110،114، صتابی)عامری،  الحسن عامری نیشابوریابو
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ابن ه.ق( )110-420)ابن جزار قیروانی ؛(331ص ،3322 )ابن سینا، ابن سینا ؛(322-321، ص3110 )توحیدی، توحیدی،

 (.21، ص3241 ،علی) ل علییسعید اسماع، (91-19،90، ص3124)مطهری، شهید مطهری (،311ص ،3392جزار،

اند. کرده استفادهبرخی از غربیان قرون متأخر مانند ژان ژاک روسو نیز برای تعریف تربیت و تعیین چیستی آن از مقوله عادت 

 .(43ص 3122)  روسو،  «طور مسلم آموزش و پرورش غیر از عادت چیزی نیستبه:» روسو در این باره گفته است 

ای از گوهر کند که ایجاد عادت فعلی پارهاز دانشمندان معاصر، شهید مطهری با تقسیم عادت به فعلی و انفعالی، اشاره می

دهد. وی معتقد است بر خالف عادت فعلی، عادت انفعالی اصوالً از مقوله تربیت رخ نمیتربیت است و بدون عادت فعلی تربیتی 

 . (91-90، 12-11، 21، ص 3124)مطهری، بیرون است و هیچ ربطی به آن ندارد

دست تعریف، بر هدف بیرونی تربیت بیش از گوهر فرآیند تربیت در این ب( تعریف تربیت با تکیه بر هدف بیرونی تربیت:

شناختی، تربیت را اجتماعی بارآوردن کودک با رویکردی جامعه نان روش و شیوه تأکید شده است. برای نمونه امیل دورکیمچو

دانسته، و افزوده است که تربیت فرآیندی است که در طی آن نسل بالغ و رشد یافته نسلی را که هنوز به اندازه الزم رشد 

نیز چنین باوری دارد. اینان هدف تربیت را بیرون از وجود و  جان دیویی (.42-41، ص3313). أوبیر، کندنیافته است متأثر می

تربیت، علم » مقداد یالجن نیز تربیت را با توجه به هدف بیرونی آن چنین تعریف کرده است: اند.شخصیت کودک دانسته

 (.39-31ص،3131یالجن، «)اند.ساختن متربی است سازوار با آنچه دین و جامعه و ملت او خواسته

دست تعریف بر پرورش و شکوفایی نهادهای سرشتی متربی تکیه و در این ج( تعریف تربیت با تکیه بر گوهر وجود متربی:

اند که تربیت از شود. گروه اخوان الصفا )قرن چهارم هجری قمری( تربیت را با تکیه بر این عنصر تعریف کرده و گفتهتأکید می

از جمله  . هربارت(211، 1؛ ج133، 494، ص3ج 3201اخوان الصفا،  )ادهای سرشتی انسان استقوه به فعل رساندن نه

 .(44، ص3313أوبیر، )داندهواداران این رویکرد است؛ وی تربیت را پرورش فرد برای فعلیت یافتن استعدادهای گوناگون او می

شهید مطهری نیز در تعریف تربیت گذشته  .(41ص )همان،استهم تربیت را کمابیش چنین تعریف کرده  جان استورات میل

 (.12-21،11، ص3124) مطهری،  بر به فعلیت رساندن قوای فطری متربی هم تأکید کرده است ،از  مقوله عادت

گونه تعریف، بر طبیعت عمل تربیتی چونان علم، هنر، یا تعلیم : در ایند( تعریف تربیت بر اساس طبیعت فرآیند تربیت

ابن سینا  اند.دست تعریف تربیت، بر سر معنای هنر و تعلیم و فرآیند تربیت اختالف کردهتأکید شده است. هواداران اینتکیه و 

هگل نیز تربیت را فنّ اخالقی بارآوردن   (.11، ص3121)ابن سینا، انداز جمله کسانی که تربیت را با این رویکرد تعریف کرده

، 3134ویلیام جیمز نیز در تعریف تربیت بر فن بودن آن تأکید کرده است)رفیعی،  (.311، ص3319فرد دانسته است)جمالی،  

 (.33ص

تربیت بر  ،اواًل گوهر مفهوم اصطالحی تربیت با مفهوم لغوی آن کمابیش یکی است و به هررویآید که میاز آنچه گذشت بر

ثانیًا فیلسوفان و مربیان با همه اختالف نظری که  ؛(94، ص3319جمالی، )رشد و پرورش جسمی و روحی متربی داللت دارد

از رهگذر آن متربی را به  )مربی( یافتهافراد رشداند که تربیت، کاری ارادی است که در تعریف تربیت دارند جملگی پذیرفته

 .(41، ص3313أوبیر، )دنرسانرشد می

 ت که:وجه مشترک همه تعاریف تربیت این استربیت را هر گونه تعریف کنیم، 
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 مفهوم اخالق

اخالق جمع واژه خُلق و خُلُق است. خلُق را در معنایی چند چون: خوی، سرشت، طبع، مروّت، عادت،  الف( اخلالق در لغت:

 -های روحینماینده ویژگی و . خُلق وصف سیمای درونی انسان(112، 1، ج3233)فیروزآبادی، انددین و آیین به کار برده

انک لعلی ». این واژه در قرآن هم برابر خوی به کار رفته است:(332، ص2، ج3202ابن منظور،  )رفتاری نیک و بد او است

 آمده است.« إن هذا إال خلُق األولین»، و هم به معنای دین و آیین:«خلُق عظیم

 یابندشود که در رفتار خوب و بد بشر نمود میت در نفس اطالق میاخالق در اصطالح به صفاتی ثاب  الح:طب( اخالق در اص

است اخالق را سازوار با نظام  های فلسفی، کوشیدهاز این مفهوم کلی که بگذریم، هر یک از مکتب .(30، صتابی)میدانی، 

کنیم که هایی اشاره میشماری از فلسفهفلسفی خود تعریف کند. از آنجاکه این داستان سر دراز دارد، در اینجا تنها به دیدگاه 

اند. فایده این کار آن است که از رهگذر این اشاره، با تفاوت نگرش و در تربیت اخالق صاحب مکتب به فلسفه اخالق پرداخته

  .شویمهای گوناگون و نگرش اسالم به مفهوم اخالق، و تربیت اخالقی آشنا میفلسفه

های گونه فلسفه بر اصالت روح است. این مفهوم روحانی در برخی از شاخهابتنای این الهی: آلیسم. اخالق مبتنی بر ایده1

. بر (331-339، ص3124بیدی، )صانعی درهدهدذات انسان را تشکیل می ،نیتسآلیسم مانند فلسفه فیلسوف آلمانی الیبایده

است که وی گاه آن را  -نیتسبه تعبیر الیب -« الهی مدینه»یا « شهر معنوی»ای روحانی در اساس این نگرش، اخالق سامانه

نیز نامیده است. این سرزمین، خاص ارواح انسانی و فرشتگان است. فرمانروایی این کشور از آن خداوند است « جمهوری ارواح»

ماند، ای بی سزا نمیشمارند. در این مملکت هیچ بدیترین روح در این وادی است و دیگر ارواح، جزئی از این روح بهکه بزرگ

ای بی پاداش نخواهد ماند. خداوند قوانین اخالقی را برای موجودات روحی، و قوانین طبیعی را برای که هیچ نیکیهمچنان

کنند، در روی که وجود خداوند را درک و دریافت نمیآفریدگان مادی یا عادی وضع کرده است. موجودات مادی یا عادی از آن

-123، ص3124بیدی،)صانعی درهرسندکنند نمیپای موجودات انسانی که وجود حضرت باری را فهم میمرتبت وجودی به 

از  هدف نخستین جهان اخالقی یا شهر خدا .(332صهمان، )نیتس، ارواح حافظ وحدت اخالقی جهاننددر فلسفه الیب .(121

)همان، آمیز آنان در سرای پسین استجاودان و سعادتشهروندان این مدینه در این جهان، و حیات  ، سعادتنیتسنگاه الیب

 . (123ص

نیتسی یا هر شکلی دیگر از آن بگنجد، از اصالت روح در انسان یاد کرده آلیسم به مفهوم افالطونی یا الیبآنکه در ایدهاسالم بی

گر رو همه چیز را ستایش، از ایناردهشمروح ای ذیگونهشود گفت که اسالم اصوالً همه هستی را بهاست. با اندکی تسامح می

ها و هرچه در زمین است خداوند را که ؛ آنچه در آسمان...یسبح هلل ما فی السموات وما فی االرض» است: خداوند خوانده

  (3)  جمعه:..«کنند.پادشاه پاک پیروزمند فرزانه است به پاکی یاد می

 اند اشاره شده است:گویی حضرت باریانسان که تسبیحدر قرآن به شماری از مصادیق موجوداتی غیر از 

، نیز (13)انبیاء:ها را رام ساختیم و نیز پرندگان را تا با داود تسبیح گویند... کوه؛ وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر...» 

(. 31رعد:  «)بیم او چنین کنند...رعد بحمده والمالئکة من خیفته...؛ تندر به ستایش، تسبیح وی گوید، و فرشتگان از یسبح ال»
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)عروسی، شدمیآوا با او هم خواند، کوه و سنگ و پرندههرگاه حضرت داود، زبور مى» اند: بازگفتهعلیه السالم امام صادق  از

 .(392ص) همان، «اندبه صورت چارپایان نزنید؛ زیرا آنها در حال تسبیح»نیز در روایات آمده است که  .(222، ص1، ج3244

روح بودن سراسر هستی از جمله به این مفهوم است که ذرات هستی هوشیارانه تسبیح خداوند باری در منطق اسالم، ذی

؛ الم تری ان اهلل یسبح له من فی السموات واالرض والطیر صافات کل قد علم صالته وتسبیحه واهلل علیم بما یفعلون» گوید:می

گویند؛ و همه از نماز و ستایش خویش بال تسبیح خدا ها و زمین است و مرغان گستردهآیا درنیافتی که هرچه در آسمان

 (23)نور:«کنند دانا است.آگاهند؛ و خداوند به آنچه می

شناختی است که قرآن آشکارا بر آن تأکید کرده گویی سراسر هستی امری مجازی نیست؛ بلکه حقیقتی هستیتسبیح

؛ ...هر چه هست او را از سر ستایش تسبیح کند گرچه شما بحمده ولکن ال تفقهون تسبیحهم..ان من شیء اال یسبح »...است:

 ( 22) اسراء:«یابید... .تسبیح آنها را درنمی

دهد مگر با از جمله اهداف تربیتی اسالم، تعالی جسم و جان آدمی و برآوردن حیات پاک برای وی است، و این مهم دست نمی

 رو است که رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم رسالت خویش را اخالقی بار آوردن بشر دانسته است:حیات اخالقی. از این

 .(432، ص32، ج3201) طباطبائی،«اندمرا برای تکمیل مکارم اخالق برانگیخه»

دهد، خود گوهری اخالقی دارد و درپی پرورش اخالقی روح است؛ از حال که به روح اصالت و اهمیت میپس اسالم در همان 

اخالق میثاقی است میان خدا و » داشتنی است که اخالقی باشد. از دید اسالم،نگاه اسالم، عالم و آدمی خواستنی و دوست

، 4، ج3234)ابن قیم، لق تو بیفزاید بر دینت افزده استاست و هر کس بر خُ. دین سراسر اخالق (19، ص3243)قطب،«بنده

 .(414ص

در قرآن به بسیاری از رفتارهای اخالقی مثبت و منفی آدمیان اشارت رفته است: رفتار زلیخا نمودی از اخالق بد، و رفتار 

ودار اخالق خوب است؛ رفتار موسی و دختر یوسف نماد و تجلّی اخالق نیک است؛ قابیل نشان دهنده اخالق بد، و هابیل جل

های یاد شده رخ داده است به طرز و دانیم در آنچه میان شخصیتاخالق اجتماعی است. چنانکه میستوده های شعیب از نمونه

ی بشر ترین حوزهای رفتار  اخالقترازی گوناگون پای غریزه جنسی در میان بوده است؛ پس، از نگاه اسالم رفتار جنسی از مهم

شناختی ندارد و تنها کنش و واکنشی زیست هیچ روی رنگ اخالقینما، رفتار جنسی بههای مادی و علمیاست؛ اما در مکتب

، 4002)قطب، خوش دگرگونی استشود که تابع و بازتاب اوضاع مادی و اقتصادی و اجتماعی فرد و همواره دستشمارده می

 .(122ص

طوری که اساس کار عرفان می نیز پرداختن به روح و اخالق سخت مطمح نظر بوده است بهفرهنگ اسالمیان مسلمانان و در 

و  ناب و تصوف صاف بر پرورش روح است و برخی از بزرگان این وادی، عرفان و تصوف را تعریفی اخالقی کرده

. سهروردی، 431، ص3133) قشیری، «تصوف، آراسته شدن به خوی خوش است و، پیراسته شدن از اخالق بد»اند:گفته

اند اصوالً تصوف چیزی جز اخالق نیست؛ چنانکه هر که خُلق تو را فربه گفتهبلکه برخی چون ابوبکر کتانی  .(11، ص3201

 .(23، صتابی)سهروردی، کند بر تصوفت افزوده است



 234-103، ص 3131 تیر،  3، جلد 31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 2133-4322 

   http://www.joih.ir  
 
 

 

100 

 

های ارزش شناسایی افالطون، نظر دانند. از، ارسطو عقل را پی و پایه اخالق میسقراط گرا(:. اخالق خردمحور )عقل2 

 حتی کانت و مانند گرایان،عقل از دیگر برخی خالف بر وی اما. کار عقل است اخالقی، باورهای ارزیابی و توجیه اخالقی و

 تعقل به خودمختار و مستقل تواند چندانعقل نمی که است معتقد داند،بشر می عقل را اخالقی اصول منشأ که آن با ارسطو،

، 3121)خزاعی، وکم کاسته استاز استقاللش بیش افالطونی به مُثُل، بازبستگی عقل در حوزه اخالق بپردازد. استدالل و

 .(42ص

فارابی، ابن سینا، مسکویه ( 20-13ص ،3202 معتزلیان، محمد زکریای رازی)قاضی عبد الجبار، در میان دانشمندان مسلمان،

 اند تفکر اخالقی را پیرو منطق عقل کنند.گرایانی هستند که کوشیدهدر شمار عقل

و معتقدند هرگونه حسن و قبح اخالقی رفتار، تابع تشخیص عقل  معتزلیان هرگونه داوری اخالقی را به عقل واگذارده   

 .(20-13)همان، صاست.

ابن سینا سعادت حقیقی انسان را در حیات عقالنی او و چیرگی عقل بر همه شؤون وی و حصول ملکه اخالق در نفس    

 )همان(.داند که تابع نفس ناطقه یا عقل باشد. بوعلی اخالقی را شایسته می(42، ص3322) ابن سینا، دانسته است

. وی در (10ص ،3241مسکویه،) جسته استخالقی را در عقل میمسکویه نیز بسیار به اخالق اهتمام داشته و فضیلت ا   

 .به بعد( 31)همان، صتقسیمی عقالنی، فضائل اخالقی را به کلی و جزئی تقسیم کرده است

شدت از فلسفه ارسطویی متأثرند. آنان از اقتران اخالق با عقل گرفته تا تعریف گرایان مسلمان در فلسفه اخالق بهعقل   

 اند.اخالق، و حد وسط در اخالق، و اصول فضائل و رذائل اخالقی، کمابیش همه را از فلسفه ارسطویی گرفته

رویکرد کانت نیست؛ یعنی فیلسوفان مسلمان در باره مبانی اخالقی، مانند مسلمان در اخالق مانند فیلسوفان گرایش عقالنی    

گفت آبشخور همه مفاهیم اخالقی، قضایای پیشینی دانند. کانت میاندیشند و این مبانی را از قضایایی پیشینی نمیکانت نمی

معتقد  (441، ص3، ج3212ارسطو،  )دانیم که فیلسوفان مسلمان مانند ارسطو. اما می(22، ص3193)کانت، صیا بدیهی است

ای عینی و مرتبط با علیّت و تفکر و تجربه است. این نگرش را در آرای اخالقی مسکویه اند که عقالنی بودن اخالق مقولهبوده

 .( 13ص ،3241)مسکویه، توان یافتناپذیر میتر و خدشهای روشنگونهبه

 لیاین نگرش به اخالق را در آثار ابوحامد محمد غزا عقلی:-رایش روحیگرا یا گآلیسِم عقل. اخالق مبتنی بر ایده3

حد  توان یافت؛ چراکه وی از سویی مفاهیم ارسطویی اخالق چون: تابعیت قوای شهوی و غضبی و عادله و عالمه از عقل،می

)همان، را پذیرفته استتقسیم اخالق به سرشتی و کسبی  ،(11، ص1، جتابی)غزالی، اصول فضائل و رذائل اخالقی ،وسط

های دل و درمان آنها به شناختی خود از عجایب نفس و کارهای قلب و بیماریهای روان؛ و از سویی دیگر در تحلیل( 12ص

-39، ص1)همان، جو روش آنها را برای رسیدن به حق و حقیقت، برترین روش خوانده است سبک و سیاق صوفیان رفته است،

 .(22) همان، صاست نفس و تطهیر باطن شیوه صوفیان را پیشه و پیشنهاد کرده است، و برای تربیت و نف(49

شود. یکی از آنها پوزیتیویسم اجتماعی است که این رویکرد کلی، مکتبی چند را شامل می های مادی:. اخالق در فلسفه4

ترین نماینده این از مهم یم و لوی برولگردد. امیل دورکاصل آن به آرای اکوست کنت که واضع فلسفه پوزیتیویسم است بازمی

 اند. برول برای اخالق سه معنا و داللت برشمارده است: مکتب

ها نسبت به یکدیگر شود که با حقوق و تکالیف انسانالف( اخالق، به شماری از افکار و احکام و عواطف و عاداتی اطالق می

 نهند.ا را گردن میارتباط دارند و عموم مردم در دوره یا تمدنی خاص آنه

کاود؛ درست مانند علوم طبیعی که های یاد شده در بند الف را بازمیشود که مفاهیم و پدیدهب( اخالق، به دانشی اطالق می

 رسند؛ بنابراین، فرق اخالق با دیگر علوم تنها در موضوع است.های طبیعی را برمیپدیده
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توان به پیشرفت مقوالتی چون: رو از پیشرفت اخالق میشود. از ایناطالق می ج( اخالق، به فرآیند عملی ساختن این علم نیز

 (.112، ص3391طویل،)رشد عدالت و تعاون و امنیت و آرامش در زندگی اجتماعی پی برد

ست او آید که اخالق، علمی پوزیتیویستی است که به مطالعه رفتار انسان سازوار با زمان و مکان زیاز مجموع این سخنان برمی

آل نیست که به بررسی رفتارهایی بپردازد که شایسته است انسان آنها را به پیروی پردازد؛ پس اخالق، علمی هنجاری و ایدهمی

بر اساس این  آلیسم پذیرفته است.گونه که مکتب إیدهاز سرمشقی به جا آورد که جامعه، برتری آن را گردن نهاده است؛ آن

 ت می پردازد نه به آنچه باید باشد.دیدگاه، اخالق به آنچه هس

و پراگماتیسم نیز از مکاتب اخالقی مادی  های فرعی آن مانند اصالت سود فردی، و اخالق کمونیستی،اصالت سود و شاخه

 آیند.شمار میبه

اخالقی ادعا مایه اخالق است. در این نظام دست نظام اخالقی، طبیعت انسان بندر این . اخالق مبتنی بر طبیعت انسان:5

ها و ها و گرایشرو در این مکتب به شرح و شکافت خواستهشود که اساس اخالق در شرشت بشر نهاده شده است؛ از اینمی

و معتقدند ( 121، ص4، ج)غریغوارخوانندپردازند. در این مکتب، علم اخالق را علم سجایای انسان میغرائز طبیعی بشر می

 برخوردار است. 4یا احساس اخالقی 3ال آدمی از حس اخالقیاخالق، حسی درونی است و اصو

آدام اسمیت، جان روسکین، ژان ژاک روسو از جمله ، دیوید هیوم ،، فرانسیس هاچسن2یا همان آنتونی آشلر کوپر 1شافتسبری 

رشد استعدادهای  اند. در این رویکرد اخالقی، تربیت اخالقی را بر سرشت متربی و نقش آن درهواداران این نحله اخالقی

)یالجن، داستان نیستنداند. پیروان این حوزه اخالقی، بر سر مفهوم اخالق و نیز تراز استعداد اخالقی بشر هماخالقی او پی نهاده

 .(24-20، ص3311

 د:انبرای اخالق شش مفهوم اصلی برشمارده پژوهانهای یاد شده به اخالق و مفهوم آن، برخی از اخالقگذشته از نگرش

 .شودمی تأکید و تکیه اخالقی مثبت هایارزش و خیر امور بر اخالق، مفهوم این در: گراغایت مفهوم .3

 . تکلیف و حق شده تعریف پیش از نظام بر مبتنی است ایمقوله حقوق در اخالق: حقوقی مفهوم .4

 توصف «خود شرایط» و «خود» چون هاییواژه قالب در را انسان روابط و حیات اخالق، مفهوم این: خودشکوفایی مفهوم .1

 .کندمی

 رفتار مفهوم، این در. است استوار اخالقی رفتار کاری روش و ساختاری جنبه بر اخالق، مفهوم این: کاری روند مفهوم .2

 .شودمی بررسی اخالقی رفتار بودن داوطلبانه و اخالقی آزادی براساس اخالقی

                                                           
1 . moral sense 
2 . moral sentiments 
3 . Shaftsbury 
4 . Anthony Ashley Cooper 
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 مربوط کیفیات یا بدیهی قضایای پایه بر اخالقی، هایارزش و مفاهیم شودمی تصور اخالقی، شهودگرایی در: شهودی مفهوم .1

 . ندادریافتنی و درک درخور مستقیم طوربه رواین از اند؛گرفته پا بشر اولیه احساسات به

 و برخورد اخالقی غیر افراد، با اجتماعی نهادهای و مؤسسات در که رودمی گمان اخالق، مفهوم این در: رومانتیک مفهوم .9

 .(13-12ص 3122گردد)رهنما،می تنگ آنان عمل آزادی دامنه و شودمی رفتار

  مفهوم اخالق از منظر اسالم 

در قرآن کریم برای انسان از دو ساحت مُلکی و ملکوتی سخن رفته است. به بعد ملکوتی آدمی از جمله در آیه درپی اشارت 

از بعد ملکی یا مادی وجود انسان از جمله در  ؛(43) حجر:«...و از روح خود در او دمیدم... .روحیونفحت فیه من »رفته است:

رویکرد اسالم به  ،رواز این (1)سجده: «...آفرینش انسان را از گل سرگرفتوبدأ خلق اإلنسان من طین»...آیه زیر یاد شده است: 

و مقتضیات بعد روحی آدمی را پاس  معنویساماندهی اخالقی زندگی انسان، مادی و معنوی است. معنوی است چون نیازهای 

گیرد. اسالم در شرایط عادی و طبیعی و لوازم جنبه مادی زندگی انسان را در نظر می هادارد؛ و مادی است زیرا خواستهمی

که از ویژگی معنوی انسان نیز به نفع خاصیت مادی او کند همچنانی جبنه معنوی او نمیمی را فداهرگز بعد مادی وجود آد

دو سرای  سعادتبا اجرای  گذرد. طرح اسالم برای برآوردن نیازهای روحی و جسمی بشر با آفرینش او کامالً سازگار است ونمی

اشت که در اسالم اصالت از آن بعد معنوی آدمی است؛ زیرا این جنبه . در عین حال نباید نادیده انگشوده میآوردانسان را بر

 آدمی است که حیات جاوید دارد.

دهد؛ یعنی هیچ بخشی از حیات انسان از در اسالم، اخالق، مفهومی بسیار گسترده دارد و سراسر زندگی انسان را پوشش می  

ای از روابط اخالقی که شامل رابطه یزی نیست مگر مجموعهدامنه نفوذ اخالق بیرون نیست؛ به دیگر سخن، زندگی آدمی چ

یک از این روابط، شیطان است. خواست اسالم آن است که انسان در هیچ انسان با: خدا، خود، دیگران، طبیعت، دنیا، آخرت،

مه رفتار بیرونی و درونی ای از رفتار عینی و ذهنی است و اخالق هزندگی انسان سامانه به دیگر سخن،غیر اخالقی رفتار نکند. 

 ،اسالم پسگیرد. فراخ است که حتی رفتار آدمی با مردگان را نیز در بر میگیرد. حوزه اخالق چنان دامنآدمی را در بر می

رو است که رسول خدا ای از اسالم از اخالق به مفهوم عام کلمه گسسته نیست. شاید از ایننهاد است و هیچ حوزهدینی اخالق

خو باشید؛ که هر خوش»یا:(.401، ص4، ج3312) سیوطی، «اسالم یعنی خوی خوش»  علیه وآله وسلم گفته است:صلی اهلل

 .(33، ص1ج،3203،) متقی«تر استدینخوتر است خوشکه خوش

را از نگاه  های مفهوم اخالقبیشتر مفهوم اخالق در اسالم بپردازیم، شایسته است برخی از ویژگیآنکه به باز و بسط اکنون، بی

 کوتاهی برشماریم:اسالم به

ناخواه پی و پیرنگ اخالقی دارد؛ یعنی یا از نگاه اسالم، همه رفتار ارادی عینی و ذهنی انسان رشید خواه .3

 داوری و درخور سزای نیک یا بد است.پسندیده است یا ناپسند؛ پس در معرض ارزش

هیچ روی به رابطه انسان با های پوزیتیویسمی، بهمکتبدایره اخالق در اسالم بس گسترده است و برخالف  .4

خالصه  چنانکه در برخی از ادیان کهن آمده است -شود؛ نیز به رابطه انسان با پروردگار هم انسان خالصه نمی

 گیرد.شود؛ بلکه رابطه انسان با: خدا، خود، دیگران، طبیعت، دنیا، آخرت و حتی شیطان را در بر مینمی
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نهادن نظامی اخالقی است که می بر مبانی طبیعی و فراطبیعی استوار است. چنین ابتنایی الزمه پیاخالق اسال .1

 اخالقی مورد نظر اسالم است. در پی پرورش شخصیت اخالقی نیرومندی است که خود از لوازم تحقق جامعه

مایه، تجربه حیاتی انسان فزونی رو هرهای اخالقی در اسالم بر زمان و مکانند نه در زمان و مکان؛ از اینارزش .2

هیچ روی شود که بهتر میبرد و بر او روشنمیپی های و ثبات آنها بیشتربه ضرورت این ارزش ، ویگیرد

های اخالقی هرگز انگ نژاد و ننگ زیست. وانگهی این ارزش سامان و با سعادتها بهتوان بدون این ارزشنمی

 ذاتی انسان استوارند. پذیرند و بر اصل کرامترنگ نمی

های تربیتی است، به این ترتیب در الزمه گستردگی حوزه اخالق اسالمی، حضور اخالق اسالمی در همه ساحت .1

های ها و دامنههای تربیت در اسالم است بر همه حوزهعین حال که تربیت اخالقی خود ساحتی از ساحت

بخشد. در حقیقت، گوهر اخالقی اسالم، چنین رنگ اخالقی میافتد و به آنها پایه و پیتربیت در اسالم مؤثر می

 .(13، ص3114)درّاز، کنداقتضا می

  چیستی و مفهوم تربیت اخالقی

برای شرح و شکافت مفهوم پردازیم. پس از روشن شدن نسبی مفهوم تربیت و اخالق، اینک به چیستی تربیت اخالقی می

مطالب را ذیل چند رویکرد و  ن و مربیان در این باره بپردازیمفیلسوفاجا است نخست به آرای تربیت اخالقی به

 (.43-49، ص3131)یالجن، میآورمی

در این نگرش، تربیت اخالقی عبارت است از تمرین دراز مدت مفاهیم و اصول اخالقی از کودکی  رویکرد نخست:

خود رفتار اخالقی از وی سرزند. درست تأمل و درنگ، و خودبهو ترازی که فرد چنان به آنها عادت کند که بی گونهبه

ی پیروان این نگرش آن است که در این حالت، زنند. مدعاخود از آدمی سر میبهمانند رفتار و صفات غریزی که خود

دوانند که بخشی از وجود رفتاری ای در فرد ریشه میگونهشود؛ یعنی صفات اخالقی بهرفتار، طبیعت ثانوی فرد می

خواهد خواهد که راست بگوید، بلکه از وی میتربیت اخالقی از متربی نمی ،برای مثال در این رویکرد، شوند.وی می

، 42، ج3130)مطهری، ای از شخصیت اخالقی او شودتگو باشد؛ یعنی باید راستگویی ملکه روحی وی و پارهکه راس

)ابن  بن مقفعااند؛ از آنها است: بسیاری از فیلسوفان و مربیان بزرگ مسلمان از این نگرش پیروی کرده .(123ص

 غزالی ا، (111ص، 3322ابن سینا،  ) ابن سینا ،( 10ص 3241مسکویه،  ) ، مسکویه( 102، ص 3193مقفع، 

 )ارسطو ،در میان فیلسوفان و مربیان غربی (.304ص ،3192)طوسی،  خواجه نصیر ،(12ص ،1تا، ج)غزالی، بی

این دیدگاه را ( 41ص )روسو، امیل،روسو(، 420، ص3314 أمین،)، جان الک(442-441، ص3، ج3121ارسطو، 

 اند. گرفتهپی

در این رویکرد، تربیت اخالقی به معنای ایجاد بصیرت اخالقی در فرد است تا از رهگذر آن بتواند نیک  رویکرد دوم:

را از بد بازشناسد و کامالً بپذیرد که خیر در فضیلت است و شر در رذیلت. پیروان این رویکرد، بر این باورند که به 

ی کانت از هواداران این نگرش است. وی دهد. فیلسوف آلمانصرف عادت دادن، تربیت اخالقی پدید نمی

پدید آید که بتواند دریابد چه چیز خوب و سودمند، و  هدف از این آموزش آن است که در کودک بصیرتی»گوید:می
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چه چیز بد و زیانبار است. هدف، آموزش مفاهیم از درون فرد است تا اخالق نیک از درون او جوشیدن گیرد نه اینکه 

 . (41ص ،3131یالجن،) «ار آیداز بیرون در او ب

سازوار با این رویکرد، تربیت اخالقی عبارت است از تلقین مبانی اخالق به کودکان و آموزش  رویکرد سوم:

هایی در باره علم اخالق به آنها، درست مانند تدریس دیگر علوم. شاید آبشخور این اندیشه، افکار سقراط باشد درس

دیدگاه پس از  این (319، ص3121، ارسطو) که معتقد بوده است برای عمل به خیر کافی است به آن علم بیابیم

های تربیتی، گسترش یافت و برخی گفتند که بن و بنای فروپاشی اخالقی، ناآگاهی از حقیقت خیر سقراط در محیط

نگری شد و تربیت خوش دگرگونی و سطحیجسته دستیا شناخت ناقص آن است. این نگرش پس از سقراط جسته

های گوناگون هر یک از آنکه به ارزش، بیهای خشکنی اخالقی و امر و نهیمبااخالقی منحصر شد به تلقین آمرانه 

است فراوانی از مربیان آن را نپذیرفته و از آن کشورها مبانی اشارتی شود. با آنکه این مفهوم از مفاهیم بسیار رایج در 

)یالجن،  اند.ی را یکسره وانهادهمربیان جدید این مفهوم تربیت اخالق ؛(30، ص3302، اسپنسر)اندسخت انتقاد کرده

 (42-41ص،3131

اعتقاد بر این است که تربیت اخالقی عبارت  ماند،یکم می که از جهتی به رویکرد در این رویکرد رویکرد چهارم:

از  یخود چنین رفتاربهآسانی و خودای که هرگاه به رفتاری اخالقی نیاز افتد، بهگونهاست از ایجاد آمادگی اخالقی به

شناختی دارند از این دیدگاه کسانی چون: اکوست کنت، لوی برول، دورکایم که در اخالق رویکرد جامعه فرد سرزند.

پرورش اخالقی کودک به معنای » گوید:اند. دورکایم در این باره از زبان این گروه میپیروی و پشتیبانی کرده

گیری از ابزارهای مناسب، بلکه به این معنی است که با بهره درپی بذر فضائل خاص اخالقی در او نیست؛افشاندن پی

به کودک در پرورش استعدادهای کلی، و حتی ایجاد چنین استعدادهایی در وی یاری رسانیم. با پدید آمدن این 

سر  خود و سازوار با مقتضای روابط انسانی از اوبهآسانی و خوددرنگ و بهاستعدادها در کودک، رفتار اخالقی بی

وی بر این باور است که پیدایش این آمادگی، پیامد کاشتن تخم عناصر اصلی  .(43ص تا،بی) دورکایم، «زند.می

اخالق یعنی روحیه پیروی از نظام، روحیه وابستگی و احساس تعلق به ساختار اجتماعی، و اراده آزاد و مستقل در 

 .(31، 49، 32همان، ص )فرد است

های بد، و آراستن درون و ویکرد تربیت اخالقی به معنای پاالیش روح از همه رذائل و انگیزهدر این ر رویکرد پنجم:

های تربیت اخالقی نزد این تواند دید. از ویژگیبیرون به فضائل اخالقی است. این نگرش را نزد عارفان و صوفیان می

کنند، بلکه به تربیت و ها بسنده نمیوبیها و تذهیب آن به خگروه آن است که به تأدیب نفس و تهذیب آن از بدی

ویژه سنت برای هر چیز و هرکاری خوانند. این گروه به پیروی از کتاب و بهتهذیب همه اعضا و جوارح فرد فرامی

اند و نیز برای رفتار درست و نادرست چشم و گوش و هوش و، دست و دل و زبان... آدابی یاد آدابی برشمارده

اند که تصوف سراسر آداب است اینان تأکید کرده .(13-14، ص3130؛ کبری، 13-14، صتابی سهروردی،)اندکرده

اگر دل خاشع شود » گیرد؛ زیرا رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم گفته است:و، بیرون و درون آدمی را در برمی

 .(12، ص 3201سهروردی، )«شودتن نیز خاشع می
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گیرند که رفتار فردی و روابط اجتماعی را در این رویکرد، دامنه تربیت اخالقی را چنان گسترده می رویکرد ششم:

هایی چون: آموزش رو، پیروان این رویکرد، بر این باورند که مانعی ندارد از تربیت اخالقی با نامپوشش دهد. از این

 (.33، ص3314مانند اینها یاد شود )ویلسون، برای زندگی، روابط شخصی، تربیت اجتماعی، تربیت بهداشتی، و 

 مفهوم تربیت اخالقی از نگاه اسالم

آید. اخالق عبارت است از علم به خیر و شر؛ بنابراین، تربیت در اسالم گوهر تربیت اخالقی از حقیقت مفهوم اخالق برمی

تن دهد و از شر تن زند. از این مفهوم کلی که در زندگی در همه حال به خیر  اخالقی عبارت است از پروردن انسانی شایسته

 شویم:رو میبههای خاص در تربیت اخالقی از منظر اسالم برآییم با مفاهیم درپی روکه بگذریم، و در پی مفاهیم و مؤلفه

پالودن نفس از رذائل اخالقی گام نخست در تربیت اخالقی است. در قرآن کریم در باره  . زدایش نفس از بدی:1

خواهد پاکتان کند و ؛... مییرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون»... ش نفس از جمله آمده است:پاالی

 ( 9) مائده:«نعمتش را بر شما تمام سازد، باشد که سپاس گویید.

از نگاه اسالم برای تحقق تربیت اخالقی به پیرایش نفس  به نیکی: . زایش و پرورش روحیه اخالقی و گرایش2

های خیر در فرد نیز اهتمام ورزید. توان بسنده کرد، بلکه در کنار این کار باید به پرورش روحیه اخالقی و گرایشمین

علیکم آیاتنا  اکما ارسلنا فیکم رسوال منکم یتلو» از واژه تزکیه استفاده کرده است: ،قرآن کریم برای بیان این مفهوم

های ما را بر شما که بر شما پیامبری از خودتان فرستادیم تا آیهمچنان؛ هویزکیکم ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون

. (313) بقره: «دانستید یادتان دهد. بخواند و شما را پیراسته و آراسته سازد و کتاب و حکمتتان آموزد و آنچه را نمی

فخر رازی )یکی استعلت این کاربرد آن است که تزکیه نفس به معنای پیراستن نفس از بدی و آراستن آن به ن

 .(390، ص4، ج(3231)

پرورش روحیه اخالقی و آراستن نفس به نیکی، بازبسته به آموزش اخالق و  . ایجاد بصیرت و بینش اخالقی:3 

ناگزیر باید بصیرت اخالقی  ،ایجاد بینش اخالقی است؛ زیرا برای درک و دریافت فلسفه و اصول و مبانی اخالقی

و خیر از شر و پیامدهای هر یک از اینها باید به بینش اخالقی دست  ،که برای بازشناخت نیک از بدداشت، همچنان

خداوند، رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم را معلم و  روپیامبران در پی ایجاد چنین بینشی در بشرند؛ از این یافت.

هو الذی »در برخی از آیات قرآن کریم به این دو شأن نبوی یعنی تعلیم و تزکیه اشاره شده است:مربی خوانده است. 

؛ اوست کسی که در میان بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة

ان را پیراسته و آراسته سازد و بدیشان های او را بر آنان بخواند و آنسوادان پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیهبی

 (4جمعه:) «کتاب و فرزانگی آموزد...

برای تحقق کامل تربیت اخالقی به این تراز هم  . ایجاد آمادگی کامل برای پایبندی به مبانی اخالقی:4

پذیرش اصول زایی، باید در فرد آمادگی کامل برای در کنار پیرایش و آرایش و بصیرت توان بسنده کرد، بلکهنمی

اخالقی و پایبندی به آنها و پرهیز از رذائل اخالقی در همه اوضاع و احوال پدید آورد و حتی الزم است در متربی 

یؤمنون باهلل » روحیه مبارزه با بدی و فراخواندن به نیکی ایجاد کرد. در قرآن کریم در باره چنین فردی آمده است:
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ها دارند و در خوبیخوانند و از بدی بازمیرستاخیز ایمان دارند و به نیکی فرامی اینان به خداوند و روز ؛والیوم اآلخر

 (332) آل عمران:«.شتابند، اینان در شمار شاهندگانندمی

هرگاه متربی به این پایه از اخالق برسد انسانی خواهد بود که دین و ایمان و خوی او کامل است و وی مسلمانی  

تر است تر است که خویَش خوشاسالم کسی ناب» ا صلی اهلل علیه وآله وسلم گفته است:تمام خواهد بود. رسول خد

 .(410، 3121، نهج الفصاحة)«اگر دین را بیاموزد

انسانی است که به ترازی از کمال دست  ترین تصویر انسانی که تربیت اخالقی در اسالم خواهان آن است،باری کامل

چونان کلید نیکی و قفل بدی شود. چنانکه رسول خدا صلی اهلل علیه وآله وسلم گفته یابد که برای خود و جامعه 

 .(343، ص3111السخاوی، )«ای که خدا او را کلید نیکی و قفل بدی کرده استخوشا بنده»است:

متربی  توان دریافت که از نگاه اسالم، تربیت اخالقی عبارت است از پرورش همه جانبهبنابراین، از آنچه گذشت می

گاهی به اخالق، و پرورش جایی و همهسازوار با مبانی اخالقی که از رهگذر ایجاد آمادگی اخالقی برای پایبندی همه

گذشت  3. بنابراین، از آنچهدیگران کلید نیکی و قفل بدی شود گیرد تا برای خود وبصیرت اخالقی در وی صورت می

القی عبارت است از: پرورش هم سویه متربی سازوار با مبانی اخالقی که می توان دریافت که از نگاه اسالم، تربیت اخ

از رهگذر ایجاد آمادگی اخالقی برای پایبندی همه جایی و همه گاهی به اخالق، و پرورش بصیرت اخالقی در وی 

 (.13ص،3131)یالجن، صورت میگیرد تا برای خود و دیگران کلید نیکی و قفل بدی شود.
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من الیونانیة إلی الفرنسیة وصدّره بمقدمة ممتعة فی  خالق إلی نیقوماخوس،  ترجمه(، علم اآل3121ارسطوطالیس) .33

لطفی السید، القاهرة، خالق وتطوراته وعلق علیه تعلیقات تفسیریة بارتلمی سانتهلیر، نقله الی العربیة احمد علم اآل

 دارالکتب المصریة.

 . السالم دار القاهرة، المستقبل، وتحدیات اإلسالمی التربوی الفکر ،(3241)علی سعید اسماعیل، .34

 (، کتاب األخالق، الطبعة األولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.3249أمین، أحمد) .31

 المعارف.(، تاریخ التربیة، القاهرة، مطبعة دار 3314أمین، مصطفی) .32

اآلمدی التمیمی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، مجموعة من کلمات و حکم االمام علی)ع(، تحقیق السدید  .31

 األولی، ]بی جا[، دار الکتاب االسالمی. (، الطبعة3249مهدی الرجائی)

ت انتشارات علمی و (، درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران، تهران، شرک3123باقری، خسرو) .39

 فرهنگی.

(، األدب المفرد، تحقیق فرید عبد العزیز الجندی، القاهرة، دار 3249البخاری، ابو عبد اهلل محمد بن اسماعیل) .31

 الحدیث.

(، انوار التنزیل واسرار 3202البیضاوی، قاضی ناصر الدین ابو سعید بن عبد اهلل بن عمر بن محمد بن الشیرازی) .32

 ر الکتب العلمیة.التأویل، بیروت، دا

 (، موسوعة علم النفس، تعریب فؤاد شاهین، بیروت، منشورات عویدات.3331پارو، فرانسواز و دوالن دو رون) .33

، الهوامل والشوامل، نشره احمد امین و السید احمد صقر، القاهرة، مطبعة (3110)التوحیدی، ابو حیان علی بن محمد .40

 لجنة التألیف والترجمة والنشر.

 تا(، رسائل الجاحظ) الرسائل السیاسیة(، قدم له وبوبها علی بوملجم، بیروت، دار البحار.مرو بن بحر)بیالجاحظ، ع .43

 (، تربیة االنسان الجدید، تونس، الشرکة التونیسة للتوزیع.3319الجمالی، محمد فاضل) .44

 .10-41ص، 43، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز، شماره«عقالنیت اخالق»(، 3121خزاعی، زهرا) .41

 (، کلمات فی مبادئ علم االخالق، القاهرة، المطبعة العالمیة.3114دراز، محمد) .42

 تا(، التربیة األخالقیة، ترجمة السید محمد البدوی، القاهرة، مکتبة مصر.دورکایم، امیل)بی .41

 معروف.(، مفردات الراغب االصفهانی مع مالحظات العاملی، قم، 3212الراغب االصفهانی، حسین بن محمد) .49

 باریس، منشورات عویدات. -الثالثة، بیروتالتربیة، ترجمه جهاد نعمان، الطبعة  (، فلسفة3329ربول، اولیور) .41

 -(، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن) جلد سوم: امام محمد غزالی(، قم3134رفیعی، بهروز) .42

 سمت. -تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 (، امیل، ترجمة نظمی لوقا، القاهرة، الشرکة العربیة للطباعة والنشر.3312جاک) روسو، جان .43

 ترجمه ع. سبحانی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی فرخی. (، امیل یا آموزش و پرورش،3122روسو، ژان ژاک) .10

 تهران، آییژ.های آموزش اخالق، شناختی و روشروان -(، درآمدی بر تربیت اخالقی: مبانی فلسفی3122اکبر)رهنما،  .13

 (، مکتب فلسفی لیبرالیسم آموزشی و اسالم، تهران، انتشارات دانشگاه تفرش.3122فاطمه) زیباکالم، .14

 (، التربیة، ترجمة محمد السباعی، القاهرة، مطبعة الجریدة.3302سبنسر، هربارت) .11
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 شتهرة علی األلسنة،(، المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من االحادیث الم3111السخاوی، محمد بن عبد الرحمن) .12

 القاهرة، مکتبة الخانجی.

 تا(، آداب المریدین، تحقیق فهیم محمد شلتوت، القاهرة، دار الوطن العربی.السهروردی، ابو نجیب ضیاء الدین)بی .11

 الثانیة، بیروت، دار الکتاب العربی. (، عوارف المعارف، الطبعة3201السهروردی، عبد القاهر بن عبد اهلل) .19

 ( الجامع الصغیر، القاهرة: ملتزم الطبع عبد الحمید حنفی.3312عبد الرحمن)السیوطی،  .11

 تهران، انتشارات ققنوس.نیتس، چاپ دوم، (، فلسفه الیب3124صانعی دره بیدی، منوچهر) .12

 (، آقا حسین، جامع احادیث الشیعة، قم: المطبعة العلمیة.3201الطباطبائی البروجردی) .13

(، اخالق ناصری، تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، چاپ سوم، 3192طوسی، خواجه نصیر الدین) .20

 تهران، خوارزمی.

 الخلقیة، القاهرة: دار النهضة العربیة. (، الفلسفة3391الطویل، توفیق) .23

 (، تفسیر نور الثقلین، تحقیق السید علی عاشور، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی.3244العروسی الحویزی، عبد علی) .24

 تا(، المذاهب األخالقیة الکبری، ترجمة قتیبة المعروفی، بیروت، مکتبة الفکر الجامعی.یغوار، فرانسوا)بیغر .21

 (، التنبه علی سبیل السعادة، حققه وقدم له وعلق علیه جعفر آل یاسین، تهران، حکمت.3234الفارابی، ابونصر) .22

 له وعلق علیه جعفر آل یاسین، بیروت، داراالندلس.(، کتاب تحصیل السعادة، حتققه وقدم 3323الفارابی، ابونصر، ) .21

  مرکز االعالم االسالمی.: قم، التفسیر الکبیر، (3231)الفخر الرازی .29

(، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسی، بیروت، مؤسسة الرسالة 3233الفیروز أبادی، محمد بن یعقوب) .21

. 

 ول الخمسة، حققه وقدم له عبد الکریم عثمان، القاهرة، مکتبة وهبة.(، شرح االص3202القاضی، عبد الجبار بن احمد) .22

(، الرسالة القشیریة، تصحیح و تطبیق مهدی محبتی، چاپ اول، 3433القشیری، ابو القاسم عبد الکریم بن هوازن) .23

 تهران: انتشارات هرمس.

 دار الشروق.(، دروس تربویة من القرآن الکریم، الطبعة الثانیة، بیروت: 3243قطب، محمد) .10

 العاشرة، بیروت: دار الشروق. (، مذاهب فکریة معاصرة، الطبعة4002قطب، محمد) .13

، ترجمه  غالمحسین شکوهی، چاپ «هایی در باره آموزش و پرورشاندیشه»(، تعلیم و تربیت3114کانت، امانوئل) .14

 سوم)با تجدید نظر کامل(، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

(، بنیاد ما بعد الطبیعه اخالق]گفتاری در حکمت کردار[، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، 3193ایمانوئل)کانت،  .11

 تهران، خوارزمی.

(، آداب الصوفیة و السایر الحایر، به اهتمام مسعود قاسمی، چاپ اول، تهران: اتنشارات 3130کبری، نجم الدین) .12

 طهوری.

 نعمه، قم، (، کنز الفوائد، حققه وعلق علیه عبداهلل3230ن علی بن عثمان)الکراجکی الطرابلسی، ابو الفتح محمد ب .11

 منشورات دارالذخائر

 ام القری. (، اتجاهات معاصرة فی التربیة االخالقیة، مکة المکرمة، جامعة3234کیالنی، ماجد عرسان) .19
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فی سنن األقوال و األفعال، (، کنز العمال 3203الدین الهندی البرهان فوری)المتقی، عالء الدین علی بن حسام  .11

 بیروت: موسسة الرسالة.

(، تهذیب األخالق وتطهر األعراق، تحقیق وشرح نوف الجرّاح، الطبعة 3241مسکویه، احمد بن محمد بن یعقوب) .12

 االولی بیروت: دار صادر.

 تهران: صدرا. -، قم42(، مجموعه آثار، ج3130مطهری، مرتضی) .13

(، المجلد االول)الجمل والنصرة لسید العترة 3231محمد بن النعمان العکبر البغدادی)المفید، ابی عبد اهلل محمد بن  .90

 فی حرب البصرة، تحقیق السید علی میرشریفی،، الطبعة االولی،]قم[، المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ الفید.

أحایثه واعتنی به محمد  (، موسوعة اآلداب الشرعیة والمنح المرعیة، ضبط3249المقدسی الحنبلی، محمد بن مُفِلح) .93

 العصریة. بن ریاض األحمد، الطبعة األولی، بیروت: المکتبة

 تا(، المصطلحات األربعة فی القرآن الکریم، مصر: دار التراث العربی.المودودی، ابو األعلی)بی .94

 دانشگاه تهران.محمد کاردان، تهران: انتشارات (، معنی و حدود تربیت، ترجمه علی3110میاالره، گاستون)  .91

 تا(، األخالق اإلسالمیة وأسسها، الریاض.المیدانی، عبد الرحمن حسن حبنکة) بی .92

تا(، السعادة واإلسعاد فی سیرة اإلنسانیة، بکتابت و مباشرت النیسابوری، ابوالحسن محمد بن یوسف العامری) بی .91

 مجتبی مینوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 درآمدی بر تربیت اخالقی در اسالم، ترجمه بهروز رفیعی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(، 3131یالجن، مقداد) .99

 (، االتجاه األخالقی فی اإلسالم، القاهرة: مکتبة الخانجی.3311یالجن، مقداد) .91

92. Bull, Norman J (3393), Moral Education, London: Routledge & Kegab Paul. 

93. Taylor, Monica J (3311)," Introductino" in Progress and Problems in Moral 

Education, ed. (Windsor, Berks. England). 

 


