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Abstract 

The purpose of the present study is to explain the role of psychological assets in 

religious education. The research method is descriptive-analytic and the results showed 

that psychological assets and its main components can be the inspiring source to continue 

religious activity and increases the chance of reaching inner peace, spiritual power to 

acquire divine attributes. In other words, features of psychological assets facilitate the 

way of becoming like God -as the goal of religious education- and provide necessary 

mental power and energy for people at difficulties, limitations, and obstacles to continue 

their activities. Components of psychological asset and religious education either directly 

or through a range of component meanings are interrelated; so that 4 components of 

psychological asset (self-efficiency, hopefulness, optimism, and resilience) can contribute 

to creating and continuing religious behaviors. As a result, people can prepare themselves 

to undertake action and achieve perseverance, resilience, and endurance (patience) to 

reach their goals.  
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است. روش پژوهش  های اسالمی مبانی تأثیرگذار در تدریس، براساس آموزههدف پژوهش حاضر بررسی 

هدف از یادگیری و آموزش، تربیت و رشد معنوی بوده که نتیجه تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که -توصیفی

آن سعادت و قرب الهی است. این مبانی در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری تدریس تأثیرگذار خواهد 

انگاری علم و  حق در تدبیر انسان و عالم، امانتفاعلیت و تأثیر  بود. در این پژوهش، مبانی تأثیرگذاری چون
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 مقدمه  .1

های  ای است که خود اهداف، اصول و روش وتربیت دارای مبانی ویژه های تعلیم هریک از نظام
 اشتقاق یافته که« بنا»از ریشه « مبنا(. »11، ص1231)گروهی از نویسندگان، طلبند  خاصی را می

کار رفته است  معانی بنیاد، شالوده، بنیان، اساس، پایه، زیرساخت و ریشه به و در « مبانی»جمع آن 
 ق،1311 ؛ طریحی،211-212، ص1ق، ج 1313فارس،  ؛ ابن111-112، ص1ق، ج1313منظور،   )ابن

ها و اصول  ها، شالوده معنای پایه و به« Fundamentals»دل این واژه در زبان انگلیسی (. معا13، ص1ج 
وبیش  به معنای لغوی این واژه، کم (. امروزه باتوجه221، ص1، ج1251شناس،  بنیادین است )حق

نظر وجود دارد،  تعریفی یکسان از آن در میان محققان شهرت یافته و نسبت به اصل تعریف آن اتفاق
طورکلی مبانی هر علم، باورهای بنیادینی هستند که در قالب  نظر است. به چه در نوع مبانی اختَلفگر

ای از قضایا، بخشی از مبادی تصدیقی آن علم را تشکیل داده، اصول موضوعه آن علم شناخته  مجموعه
تواند  اسَلمی میهای دانش علوم انسانی مبانی  ها استوارند. در حوزه شوند و مسائل آن علم بر آن می

های دانشی رقیب شود؛ با این  تأثیر قرار داده و منجر به تمایز با حوزه مسائل آن حوزه دانشی را تحت
های دانشی بسیار مورد توجه است. در دانش تربیت تعریف آن  وصف، مسئله مبانی در برخی از حوزه

شوند و برای  های دیگر وام گرفته می نشاند یا از دا های خبری که یا بدیهی گزاره»گونه آمده است:  این
« آیند کار می وتربیت اسَلمی به های تعلیم تعیین اهداف، اصول، ساحات، مراحل، عوامل، موانع روش

نظر این  رو به (. اما دیدگاه ما ناظر به حوزه اخَلق است. ازاین11، ص1231)گروهی از نویسندگان، 
می وجود دارد که مسائل اخَلقی بر آن بنا شده است.  خامه، مبانی باورهای بنیادین و اعتقادات مسلَّ

هایی را برای آن منظور  توان نظریه اخَلقی را براساس آن توجیه و معیارها و شاخص ای که می گونه به
ها را تبیین نمود. حوزه این مبانی و باورهای  توان از منابع اسَلمی استخراج و آن ساخت. این مبانی را می

ه در مورد خدا و گاهی درباره انسان، جهان و نوع تعاملی که انسان با خدا و جهان دارد، بنیادین، گا
 مرتبط است. براساس همین مبانی اسَلمی، به تأثیر این مبانی بر مسائل اخَلِق تدریس خواهیم

دهد و برای تعیین اهداف و اصول، عوامل،  مشیء اخَلقی ما را جهت می پرداخت. این مبانی خط
تواند راهگشا باشد  های اخَلقِی تدریس، می خصوص در دشواری های تدریس، به ، مراحل و روشموانع

شناختی، مبانی  (. این مبانی شامل مبانی الهیاتی، مبانی انسان11، ص1231)مصباح و همکاران، 
 توان از مبانی دیگری چون مبانی شناختی است. البته می شناختی و هستی شناختی، معرفتارزش

ترین و  شناختی نیز سخن به میان آورد، که ما در اینجا درصددیم نزدیک شناختی و جامعه نروا
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ترین مبانی مربوط به مسئله اخَلِق تدریس را موردتوجه قرار دهیم. درواقع آنچه حائز اهمیت  مرتبط
له رو پرسش اصلی پژوهش حاضر بر این مسئ است، تبیین مبانی مؤثر قریبه این مسئله است. ازاین

استوار است که مبانی یادشده در تدریس باعث چه تأثیراتی خواهد شد، ابعاد این تأثیرگذاری چیست و 
ها و اهداف متعالی  گیری اهداف تدریس متناسب با آموزه سازی و شکل تواند منجر به نگرش چگونه می

ائز اهمیت است که جهت بحث مبانی و تأثیر آن در تدریس ح توان گفت ازآن عبارتی می دین گردد؟ به
مشی اخَلقی متناسب با آن مبانی خواهد شد. پذیرش مبانی الهیاتی و حضور خداوند، نوع  منجر به خط

ای پایبند نیست. چنین  سلوک اخَلقی فرد در تدریس را متمایز از کسی خواهد کرد که به چنین مبانی
سازی  تواند در عملیاتی چه حد میتأثیرگذاری نشان خواهد داد که مبانی هر ایدئولوژی و مکتبی تا 

ها، مبانی موردنظر را بیان کرده، ضمن  وتربیت مؤثر واقع شود. در ادامه جهت پاسخ به این پرسش تعلیم
ها، توضیح خواهیم داد که این مبانی چه تأثیراتی در کنشگر علمی خواهد داشت؛ مراد از  تشریح آن

 دار امر تدریس است.  ت که عهدهکنشگر علمی در پژوهش حاضر، استاد یا معلم اس

 )مبانی الهیاتی( . فاعلیت و تأثیر خداوند در تدبیر انسان و عالم2

کند خداوند، فاعل حقیقی در تمام امور زیستی انسان و شئون تدبیری او در عالم  این مبنا بیان می
بیری از امور آدمی گذارد و هیچ تد واسطه و گاهی باواسطه، در امور تأثیر می هستی است که گاهی بی

بدون دخالت خدای متعال، محقق نخواهد شد. براساس تعالیم اسَلمی، حضور حق در تمام فعل و 
ویژه امر تعلیم، امری مسلم و حتمی است و هیچ معرفت و تعلیمی بدون دخالت حق به  انفعاالت به

دانایی اوست )گروهی فرجام نخواهد رسید. درحقیقت خداوند مالک مدبر همه هستی ازجمله انسان و 
ُه َأْخَرَجُکْم ِمْن ُبُطوِن »داند:  (. انسان در آغاز تولدش چیزی نمی123، ص1231از نویسندگان،  َو اللَّ

هاِتُکْم ال َتْعَلُموَن َشْیئا   َم »سازد   مند می ( و خدای سبحان است که او را از دانش بهره15)نحل،  «ُأمَّ َعلَّ
ْنساَن ما َلْم َیْعَلْم  دلیل نیاز ذاتی و فقر  های جهان هستی به (. از نگاه قرآن کریم، تمامی پدیده1)علق،  «اْْلِ

ها وابسته به اوست.  وجودی، وابستگی تام به خداوند دارند و مبدأ و غایت و تمام هویت و حقیقت آن
ُه ُهَو اْلَغِنيُّ الْ » ِه َو اللَّ اُس َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلی اللَّ َها النَّ د و یر و محتاجیای مردم، شما همه به خدا فق»، «َحمیدَأیُّ

الله جوادی آملی ذیل  (. آیت11)فاطر، « از و غنی بالذات و ستوده صفات استین تنها خداست که بی
هرکس به هر مقدار از دانش برخوردار شود، اعم از دانش »کند  سوره مبارکه بقره بیان می 211آیه 

رو  تعلیم خداست و دانش دیگران، ظهور علم اوست، ازاین حصولی یا حضوری، همه از ناحیه
 ،1255یابد، مگر خدا بخواهد )جوادی آملی،  کس به مقداری از علم او دست نمی فرماید: هیچ می
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( همه باید علم را از معلم حقیقی، 211)بقره،  «ِبما شاء ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ  َوالُیحیُطوَن ِبَشْي »(: 33، ص12ج 
گونه که  ت اقدس الهی بگیرند، خواه معلومات مشهود باشد، خواه معلومات غیبی؛ زیرا همانیعنی ذا

گاهی از شهادت نیز بی تعلیم و اذن او میسر  آشنایی به غیب، بدون تعلیم و اذن خدا شدنی نیست، آ
جایگاه  توان گفت چنین نگاه و تعریفی از رابطه انسان و خدا، زمینه درک صحیحشود. بنابراین می نمی

(. غفلت و فراموش 113، ص1251سازد )بهشتی،  انسان در برابر خدا و سیر ربوبی شدن او را فراهم می
نیازی و کمال واهی خواهد ساخت و این نیز زمینه  کردن آن، انسان متوهم را دچار غرور، احساس بی

 (.13، ص1231تر دیگری را رقم خواهد زد )قیصری گودرزی و همکاران،  انحرافات گسترده
ها در امر  ویژه معلمان نباید با خود فکر کنند که نقش آن رو متولیان امر آموزش و تربیت به از این

عنوان یکی از  ها به سهم خود به آموزان، نقش مستقیم و اصلی است؛ هرچند آن یادگیری و تربیت دانش
اصلی، خدای متعال است.  کنند، اما معلم و مربی ارکان مهم یادگیری نقش حساس و مهمی ایفا می

َه »طور که فرمود:  ن کند. هما اوست که هرکس را بخواهد هدایت می َك الَتْهدي َمْن َأْحَبْبَت َو لِکنَّ اللَّ ِإنَّ
ست که هرکس را ین نی، چن«ای رسول ما، با آنکه تو هادی خلقی»، «َیْهدي َمْن َیشاُء َو ُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتدیَن 

کند و او به حال آنان که قابل  ت مییکن خدا هرکه را خواهد هدایت توانی کرد لیی هداتو دوست بدار
گاهیهدا َلْیَس َعَلْیَك ُهداُهْم َو لِکنَّ »چنین در جای دیگر فرموده است:  (. هم11 )قصص،« تر است تند، آ

َه َیْهدي َمْن َیشاء ست، خدا هر که را یت خلق بر تو نیای رسول بر تو دعوت خلق است و هدا»، «اللَّ
توان گفت اراده معلم در طول اراده خدای متعال است.   (. بنابراین، می212)بقره، « ت کندیخواهد هدا

که قرار باشد همه  طوری شود، به بینی، نقش معلم و اسباب طبیعی در امر یادگیری نفی نمی در این جهان
ست ین نینه گفتار ایست، چون زمین نیمنافاتی در بچ یهامور را به خدای متعال نسبت بدهند. بنابراین، 

ها  ن اسباب از خود آنیر ایا تأثید: آیخواهد بفرما عی را انکار کند، بلکه مییر عوامل طبیکه بخواهد تأث
ن موهبت را به یری دارند، خدا ایت و تأثیعی سببیا از خدا است؟ و اثبات کند که اگر اسباب طبیاست و 

آورند،  د میین اسباب را پدیز اسباب و عواملی که ایده و نین خود اسباب را خدا آفریها داده و همچن آن
ده خدا هستند و باِلخره سر نخ تمامی اثرها و مؤثرها به خدا منتهی یهم خودشان و هم اثرشان آفر

ی (. بنابراین، انسان باید بداند هرگونه تأثیر علمی و تربیت121، ص13، ج1231)طباطبایی، گردد  می
بسا اگر اراده  االسباب همه امور و امر آموزش و یادگیری است و چه دست خداست. اوست که مسبب به

ای نخواهد داشت. برخی از مظاهر چنین تأثیری را  خداوند به قطع این اسباب تعلق بگیرد، انسان داشته
 شکل نموداری ترسیم خواهیم کرد.  به
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 الهی(کارکردهای مبانی الهیاتی)تدبیر  -1شکل

 شناختی( )مبنای ارزش انگاری دانش و مقام علمی . امانت3

نگرش به جایگاه علم، معلم و متعلم ازجمله مسائلی است که در حوزه آموزش مورد توجه است. 
انگارانه مقام علمی است. در  توان مشاهده کرد، جایگاه امانت تفاوت معناداری که در نگرش اسَلمی می

 منزله امانتی به انسان سپرده شده است که بایستی حق آن را به نیکی ادا  علم بهنگاه اسَلمی، علم و مت
شکل  های غیرالهی، همواره علم و دانش محصول فکر بشر، به که در نظام کرد و این درحالی است 

کرد مسئوالنه و یرو یها، برخ توان گفت براساس همین نگرش عبارتی می مستقل معرفی شده است. به
کنند.  یانه را دنبال میطلبانه و سودجو کرد منفعتیگر روید یاز حرفه خود دارند و برخ یا انگارانه امانت

که هدفش  یطه شده با کسین حیزه کسب ثروت، جاه و مقام وارد ایکه به انگ یرفتار، گفتار و نگرش کس
فرماید:  می )ع(صادق و انجام وظیفه معلمی است کامَل متفاوت خواهد بود. امام یت الهیکسب رضا

گران بپردازد یخدا به آموختن علم به د یخدا عمل کند و برا یاموزد و برایبزرگ علم ب یخدا یهرکه برا»
(، اما کسی که علم را برای 21، ص1ق، ج 1311)کلینی، « ها بزرگ خوانده شود در ملکوت آسمان

ن قرار دهد، در نظام ارزشی اسَلم ها در اختیار دیگرا کسب مال، جاه، ریاست و شهرت و نظایر این
ای  وسیله آن بهره هرکه به آموختن علمی از علوم آخرتی بپردازد تا به»چه فرمودند:  چنان جایگاهی ندارد.

، 13ق، ج1311تجلیل تبریزی، « )دنیوی کسب کند، هرگز بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد
آید. همسر، فرزندان، طبیعت و حتی خود ما  حساب می در اسَلم تمام هستی امانت الهی به(. 212ص

 تدبیر الهی

 تاثیر عملی

معلم برای انتقال مباحث علمی به 
 عنصر توسل و دعا متمسک می شود

معلم در تالش علمی خود به 
 موجودی برتر اعتماد و اتکال می کند

 تاثیرعاطفی

معلم مایل است در کارخود به 
  موجودی برتر تکیه کند

معلم احساس برتری علمی نسبت به 
 دیگران نمی کند

 تاثیر معرفتی

معلم می داند در انتقال و تفهیم  
 دانش مستقل نیست

معلم خود را در معرض نسیان و 
 فراموشی علمی می داند
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ای از  هایی هستند که مرحله آموزان نیز یکی از این امانت در دست خودمان امانت هستیم. دانش
ها وظایف و تکالیفی دارند و  رو معلمان نسبت به آن شود. از این زندگیشان به دست معلمان سپرده می

م است  حوزه »فرماید:  می )ع(عملی غیراخَلقی است. امام علی که استفاده ابزاری از امانت، مسلَّ
اند که فرمانبردار کسی باشی  ست، بلکه امانتی است بر گردن تو و از تو خواستهیت طعمه تو نییفرمانروا

ر کاری بزرگ یا خود را درگیت را فرمان دهی. یکه فراتر از توست. تو را نرسد که خود هرچه خواهی رع
ده باشد. در دستان تو مالی است از اموال خداوند عزوجل و تو یبه تو رس کنی مگر آنکه دستوری

(. درست است که این روایت 211، ص1البَلغه، نامه )نهج« م کنییدار هستی تا آن را به من تسل خزانه
توانیم با تأسی از مضامین  شود، ولی ما می روایی کشور مربوط می طور مستقیم به حوزه فرمان به

سازی آن بپردازیم.  خصوص امر آموزش از آن بهره برده و به عملیاتی ها به ن در تمامی حوزهپرمحتوای آ
ا َحُق » )ع(امام سجاددر کَلم « رعیت»چنین واژه  هم ِتَك   َو َأمَّ ، ق1313شعبه حرانی،  )ابن «ِباْلِعْلِم...  َرِعیَّ
باید از جان، مال و حقوق و  یکه وال یکس یعنیت و مراقبت است. یرعا یمتضمن معنا (211ص

به فرموده امام، استاد در مقام والی  (. باتوجه 112، ص3، ج 1231های او مراقبت کند )مطهری،  آزادی
ها نیز مراقبت  بر ارتقای سطح بینشی فراگیران نسبت به سَلمت اخَلقی و تربیتی آن وظیفه دارد که عَلوه

و سرپرست  یم، راعیها کرده ق ب آنیکه خدا نص یانشواسطه علم و د به معلمانویژه داشته باشد. 
باشد در حفظ و مراقبت از آنچه  یم امریکه سرپرست و ق یقت کسیشوند. در حق یران شمرده میفراگ

گاه به مقام معنویپذ یانت در امانت را نمیم خیکند. عقل سلیمالک آن است تَلش م  یرد. معلمان اگر آ
 )ع(اءین کنند که وارثان مقام انبیقیها اگر  خواهند شد. آن یاخَلق یها ندرت دچار لغزش خود باشند، به

علی بن بر فراگیران دارند ) یها، حق پدر ( و به مانند پدران آن152، صق1313هستند )شهید ثانی، 
انت و یا یگاه به خود اجازه نخواهند داد در حق فرزندان خود خ چی(، ه223، صق1311، موسی

ند: معلم یفرما ین رابطه میز در این ینیامام خمکه  ن مسئله چنان حائز اهمیت است یاکاری کنند.  کم
انت بکند، یخ یگر را کسید یها ها، انسان امانت اوست. امانت ر همه امانتیاست که غ یدار امانت

انت یک ملت است، خیانت به ید خینیب یک وقت میانت شود، یاگر به انسان خ یخَلف کرده است، ول
ار ارزشمند است، یکه بس حال ن یگاه در عین جاین، ایانت به اسَلم است. بنابرایجامعه است، خ کیبه 
 (.21، ص13، ج 1212ار بزرگ بر دوش انسان نیز است )امام خمینی، یت بسیعنوان مسئول به

ها از  آید، اما باید گفت امانت  حساب می عنوان یکی از اصول مهم اخَلقی به داری به هرچند امانت
حیث اهمیت دارای مراتب هستند. گاهی چیزی که به امانت سپرده شده وسیله، پول و یا شیء خاصی 

صورت  داری اول، کوتاهی و یا خَلفی است، اما گاهی امانت وجود یک انسان است. اگر در امانت
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که در  توان جایگزین کرد، اما زمانی را می بگیرد، حتی اگر عینا قابل جبران نباشد، معادل و برابر آن 
گاه قابل جبران نباشد و از همه بدتر آثار سوء آن  بسا هیچ امانت دوم خیانت و کوتاهی رخ بدهد، چه

هایی که به امانت به  دارند با قلب گیر یک جامعه و یک جریان نیز بشود. استادان با انسان سروکار دامن
توجهی نسبت  ترین غفلت و بی ها سرمایه آینده کشورند و کم ها باید بدانند این ها سپرده شده است. آن آن

ناپذیری را رقم  های جبران ها، خسارت ها، به معنویت و فرهنگ آن ها، به تغذیه فکری آن به تربیت آن
ی  دارانه تأثیر از این پیامدها نخواهند بود. رفتار امانت آینده نیز بیهای  ای که نسل گونه خواهد زد، به

کارگیری معلم امین کسی است که در به«. امین بودن دارد»پایدار، ریشه در شایستگی منشی یا فضیلت 
و  هرچه که در اختیار دارد، به استفاده بهینه توجه دارد. حساسیت بر استفاده بهینه از همه منابع، امکانات

(. در اینجا نیز 121-121، ص1231ها در کَلس، دغدغه اخَلقی است )قراملکی و همکاران،  فرصت
 گردد:  جهت رعایت اختصار، به تأثیر چنین مبنایی بر شئون زیست معلم اشاره می به

 
 شناختی )کرامت انسانی( کارکردهای مبانی ارزش -2شکل

 ختی(شنا )مبانی انسان . دوبعدی بودن ساحت انسان4

شناختی، نوع تفسیر و تعریفی است که از ابعاد وجودی انسان ارائه  یکی از مبانی مهم انسان
ای دیرینه دارد. از هزاران سال پیش اندیشمندان بسیاری به  شود؛ پرسش از ابعاد وجودی انسان پیشینه می

توان یافت که این  می اند، هرچند کسانی را نیز بودن انسان و ترکب روح و بدن اشاره کرده« دوبعدی»

 امانت انگاری

 تأثیر عملی

سعی می کندهیچ گونه کوتاهی و 
کم کاری در فرایند آموزش و پرورش 

 نداشته باشد

عالوه بر اینکه بر جنبه یادگیری و 
آموزشی دانش آموزان توجه می کند، 

 جنبه تربیتی و لوازم آن را مدنظر دارد 

 تأثیرعاطفی

معلم نگران تربیت و پرورش 
یادگیرندگان است و نسبت به کارخود 

 مشتاق است

جهت پاسداشت از این نعمت، دقت 
 الزم را در حفظ امانت انجام می دهد

 تأثیر معرفتی

معلم می داند این علم و دانایی به 
امانت در اختیار او قرار داده شده 
است و مربی اصلی خدای متعال 

 است

معلم نگاه مسئوالنه و امانت انگارانه 
 به حرفه خود دارد



 

 91  های اسالمی مبانی تأثیرگذار در تدریس براساس آموزه

دانند )گروهی از نویسندگان،  پذیر نمی مسئله را انکار کرده و انسان را چیزی جز همین مجموعه مشاهده
به تعریف و شناختی که از انسان صورت  (. آنچه مسلم است این است که باتوجه 113، ص1231

شود. قرآن کریم  متفاوت میگیرد، آموزش، تربیت، محتوا، روش و حتی اصول و اهداف آموزشی  می
داند. روح، گوهری غیرمادی، فناناپذیر، مجرد، مستقل،  انسان را موجودی مرکب از روح و بدن می

های ویژه است و بدن، موجودی مادی، جسمانی، متحول، متغیر، فناپذیر و  دارای قابلیت، قوا و توانایی
رشد و  (.15، ص1251متنوع است )بهشتی، های متعدد و  ها و نیز نیازمندی دارای قوا و توانمندی

زمان وابسته به هر دو ُبعد و  ، همیو اخرو یویات دنیگرد انسان در ح و عقب یا واماندگیو  یبالندگ
ش است و یخو یعیو طب ینیات زمی، حیبه شأن ماد یسو متک كیاوست؛ انسان از یساحت وجود

ق و دل یات مادیانسان به ح البته اگرباشد،   یخود م یگر، وابسته به شأن ملکوتید ازسوی  یبستگ تعلَّ
خود توجه کند،  یاگر به شأن اله یماند، ول یم یش باقیاز وجود خو یدان   ن مرتبهیدا کند، در ایپ یجد

وجود  یخود آزاد شده و از ساحت ماد یو جسم خاک یوانیقدرت و توان آن را دارد که از اسارت مرتبه ح
سان، ُبعد  نید. بدیمدارج و مراتب کمال مطلوب سود جو یزل مقصود و طدن به سرمنیرس یش برایخو
به کمال و سعادت باشد،  یدن ویتواند مانع و بازدارنده رس یگونه که م  انسان، همان ینیو زم یماد

؛ انسان، 113او به شمار رود )اعراف،  یو متعال ینه و بسترساز کمال و رشد عنصر معنویتواند زم یم
اتحاد نفس و بدن، سخن گفتن از تأمین کمال و سعادت یکی از این دو، بدون به  ین، باتوجه(. بنابرا2

دیگری، سخنی ناصواب بوده و درصورتی موفق خواهد بود که به این نحو ترکیب اتحادی نظر داشته 
به  (. با توجه 111-112، ص1231؛ گروهی از نویسندگان، 123-121، ص1251آملی،  باشد )جوادی 

های آموزشی، هر دو بعد وجود انسان )جسم و روح( را   ساحتی بودن وجود انسان، باید در تبیین روشدو 
که بخش اصیل وجود انسان، روح اوست و انسانیت او نیز در گرو همان است،  در نظر گرفت. اما ازآنجایی

راقی معتقد است: ریزی شود. مرحوم ن هدف اصلی آموزش باید در راستای پرورش و استکمال روح او پی
تواند جاودانه بودن آثار تربیت اخَلقی را توجیه کند؛ اگر فردی باور  فقط جاودانه و ابدی بودن روح می»

شود،  زند، در روح او تأثیر دارد و با آن در قیامت محشور می داشته باشد هر رفتاری که از انسان سر می
 .(22، ص1، ج1251یت کند )نراقی، کند خود را با اخَلق پسندیده و مطلوب ترب تَلش می

باورداشت روح و اصالت آن، جایگاه بلندی در نظام آموزشی و تربیتی اسَلم دارد. باور نفس و 
پذیری آن از اصول موضوعه علم اخَلق است؛ زیرا شالوده مباحث اخَلقی بر اصل نفس متعالی  کمال

(. این مبنا نشان 11، ص1231پور،  است )یداللهپذیری و تأثیر آن از افعال اخَلقی استوار  انسان و کمال
های علمی محض توجه کرد و روح و روان  توان تنها به انتقال مفاهیم و جنبه دهد در آموزش نمی می
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آموزان را نادیده گرفت، چرا که روح آدمی مانند بدن او یا زنده سالم است که با اثاره دفینه  متعلم و دانش
میرد و خاک  یا زنده مریض است یا مرده. با این تفاوت که بدن واقعا می شود عقلی و فطری شکوفا می

، 1251آملی،  دلیل تجردش همواره باقی است )جوادی شود، اما روح مرگ واقعی ندارد، بلکه به می
های روحی و اخَلقی شاگردان اهتمامی کند و به جنبهمی (. معلمی که حقایق را فقط امَلء 21ص

دارای  نفس و قدرت اراده و همت بوده و قهرا   کند که فاقد حس اعتمادبهنی تربیت میورزد، شاگردانمی
توجهی به بعد روحی و معنوی متعلمان  (. بی122، ص1، ج1213ادراکی پریشان خواهند بود )حجتی، 

ابعاد  چنان که به ها نسبت به اهداف متعالی را فراهم سازد، البته هم تفاوتی و سستی آن تواند زمینه بی می
شود، مسائل و نیازهای مادی آنان نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد، چرا که  آموزان پرداخته می روحی دانش

گریزی و عدم همراهی در تربیت و  آموزان را دچار یک نوع معنویت ها، دانش توجهی به این نوع نیاز بی
مشی نظام آموزشی را به ا خطجهت است که در اخَلق تدریس، این مبن اخَلق خواهد کرد. از این 

  سازد. شکل توأمان منظور می روحی فراگیران به -معنوی و جسمی -سمت تأمین ابعاد مادی

 
 )دوبعدی بودن ساحت وجودی انسان( شناختی کارکردهای مبانی انسان -9شکل

 شناختی( )مبانی انسان های فطری . برخورداری5

ها سرشتی مشترک و  ه فطرت انسان است. همه انسانشناختی، توجه ب یکی دیگر از مبانی انسان
هایی که با یکدیگر دارند، از سرشتی مشترک برخوردارند  ها با وجود تفاوت فطرتی الهی دارند. آن

 دوبعدی بودن ساحت وجودی انسان

 تأثیر عملی

برنامه ریزی اخالقی ومعنوی برای 
 دانش آموزان

پرورش و شکوفاسازی دو بعد 
 جسمانی و روحانی دانش آموزان

 تأثیرعاطفی

جاودانه بودن روح می تواند، 
جاودانه بودن آثار تربیت اخالقی را 

 توجیه کند

توجه به بعد روحانی و جسمانی 
مساوی است با تمایل به رسیدن 

 کمال مطلوب

 تأثیر معرفتی

هرچند دوبعد جسمانی و روحانی 
مهم اند، اما یعد روحانی در اولویت 

 قرار دارد

در جنبه آموزش و تربیت باید به هر 
دو بعد جسمانی و روحانی 

 دانش آموزان توجه شود
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(. از منظر قرآن کریم انسان دارای فطرت و سرشت االهی است 112، ص1231)گروهی از نویسندگان، 
ای ساخته شده که ذاتا   گونه تعالی نهاده شده است؛ ازجمله بههای فطری و گرایش مو در ذات او معرفت

(. از نظر عَلمه طباطبایی فطرت، نقطه کانونی و 111-111، ص1251)بهشتی،  خداگرا و دیندار است
(. ایشان معتقد 112-113، ص1، ج1231دهد )طباطبایی،  زیربنای ساختمان اخَلق را تشکیل می

کند و به آنچه نافع برای اوست و  سوی سعادتش هدایت می ه او را بهاست انسان به فطرتی مجهز است ک
طور به جهاز بدنی مناسب با آن غایت و هدف مجهز  به آنچه برایش ضرر دارد، ملهم کرده است؛ همین

(. انسان غیر 211-213، ص11، ج 1231است تا با آن رفتار مورد نیاز خود را انجام دهد )طباطبایی، 
های فطری بالفعل هم دارد که ابزار زندگی و حرکت  ی و بالقوه، برخی از ویژگیاز این فطرت اصل
دهی شوند و مورد  درستی جهت ها خنثی هستند و اگر با تربیت صحیح و دینی به اوست. این ویژگی

شوند فطرت اصلی انسان که بالقوه بوده،  کنند و باعث می استفاده قرار گیرند، ملکات فضیله ایجاد می
شود  ای، باعث می برداری نادرست از این صفات زمینه صورت، سوءتدبیر و بهره  یابد. در غیر این فعلیت

 (.11، ص1232انسان به گناه بیفتد )وجدانی و همکاران، 
سرشت اولیه انسان همان استعداد محض و قابلیت صرف است که در اصل قدرتی نهفته است و 

او نشان دهند، این استعدادها شکوفا شده و آدمی را از مراحل  که او را تربیت کنند و راه را به زمانی
چه آن را در عالم طبیعت و کثرت  رساند و چنان دهد و به مقام عزَّ انسانیت می ضعف و سستی عبور می

(. مفطور بودن تمام ابنای 31، ص1212شود )امینی،  به حال خود گذارند، از مسیر فطرت منحرف می
ه برای هدایت او نیست )وجدانی، بشر بر فطرت توحید، ع  (. اخَلق فطری11-15، ص1231لت تامَّ

(. بنابراین، انسان برای 221، ص2، ج1255به خودی خود ضمانت اجرایی ندارد )طباطبایی، 
بر ندای فطری، به موانع نفسانی قوی نیازمند است. در همین راستاست که نوع آدمی  بودن عَلوه اخَلقی

بر فطرت، به هدایت تشریعی و وحیانی نیز مدد شده است )وجدانی،  لهی، عَلوهبنابر اقتضای عنایت ا
َأْنِبَیاَءُه ِلَیْسَتْأُدوُهْم   َو َواَتَر ِإَلْیِهْم   ُرُسَلهُ   ِفیِهْم   َفَبَعَث »... فرماید:  باره می دراین )ع((. امام علی13، ص1231

ُروُهْم َمْنِسيَّ ِنْع  پس ]خداوند[ رسوالن خود را در میان آنان برانگیخت و » ،«َمِتهِمیَثاَق ِفْطَرِتِه َو ُیَذکِّ
پیامبرانش را پیاپی سوی ایشان فرستاد، تا از آنان بخواهند عهد الهی را که در فطرتشان نهاده است، 

عنوان  این کار به(. 32، ص1البَلغه، خطبه  )نهج« شده او را به یادشان آورند بگذارند و نعمت فراموش
ُرُسَلُه...   َفَبَعَث ِفیِهْم »فرماید:  های مهم رسوالن الهی قلمداد شده است. در جای دیگر می التیکی از رس

های  پس خداوند رسوالنش را برانگیخت تا گنجینه»، «َو ُیُروُهْم آَیاِت اْلَمْقِدَرة  اْلُعُقوِل   ُیِثیُروا َلُهْم َدَفاِئَن 
توان  می(. بنابراین، براساس این مبنا 32، ص1البَلغه، خطبه )نهج« ها برانگیزانند خرد را در میان انسان
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ها ممکن و مطلوب است،  وتربیت برای همه انسان گفت طراحی و تدوین یک نظام مشترک تعلیم
وتربیت اسَلمی، بارور کردن  بنابراین، همواره باید این نکته را مدنظر داشت که یکی از اهداف تعلیم

 (. 112، ص1231غبار غفلت از آن است )گروهی از نویسندگان،  ها و زدودن فطرت الهی انسان
آورد  های آن را با خود به دنیا می زیربنای بسیاری از رفتارهای آدم در عناصری است که انسان، سایه

آید که درجاتی از شناخت شهودی خداوند و گرایش   دست می و با مراجعه به آیات و روایات، این نکته به
، 1231ها نهاده شده است )گروهی از نویسندگان،   ی انسان  آفرینش در وجود همه به او از آغاز

تي»فرماید:   گونه که قرآن کریم می (. همان112ص ِه الَّ یِن َحنیفا  ِفْطَرَت اللَّ اَس   َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ َفَطَر النَّ
ُم  یُن اْلَقیِّ ِه ذِلَك الدِّ اِس الَیْعَلُمون َعَلْیها ال َتْبدیَل ِلَخْلِق اللَّ ْکَثَر النَّ م روی به جانب یپس تو مستق» ،«َو لِکنَّ َأ

ن خدا که فطرت یقه دیوسته از طریها روی به خدا آری و پ شیکه از همه ک ن پاك اسَلم آور درحالیییآ
ن استوار حق یین است آید داد، ایری در خلقت خدا نباییچ تغیروی کن که هیده است پیخلق را بر آن آفر

گاه نیکن اکثر مردم )از حقیو ل برخی از روایات، این آیه را بیانگر فطری (. 21)روم، « ستندیقت آن( آ
 بیان )ع((. در حدیثی دیگر از امام باقر12، ص2ق، ج 1311)کلینی،  1اند  بودن توحید دانسته

هِ »شده است:  َه َعزَّ َو َجلَّ َخاِلُقه َیْعِني اْلِفْطَرةِ   ُکلُّ َمْوُلوٍد ُیوَلُد َعَلی: )ص(َقاَل َرُسوُل اللَّ هر  :اْلَمْعِرَفَة ِبَأنَّ اللَّ
ق، 1311)کلینی، «  داند که خداوند عزوجل آفریدگار اوست شود، یعنی می نوزادی بر فطرت زاده می

 .(12، ص2ج
ای برخوردار است به دو جهت در اخَلق تدریس مؤثر است؛ نخست  اینکه انسان از چنین ویژگی

توان این ویژگی  واسطه چنین برخورداری فطری، ارزشمند هستند، بنابراین نمی آموزان به متعلمان و دانش
رگذار است و فطری را نادیده گرفت. دوم، این برخورداری فطری در هدایت و رهبری آموزشی بسیار تأثی

عنوان یک عامل مهم در فرایند آموزش و تعلیم و مواجهه اخَلقی با متعلمان نقش داشته  تواند به می
ویژه معلمان باید اهتمام کافی نسبت به این مسئله داشته باشند و سعی کنند  باشد. نهادهای آموزشی به

سیر شکوفایی و پرورش کماالت ها را در م های آموزشی، اهداف، اصول و روش محتوای تمام برنامه
فطری انسان و در راه رسیدن به قرب الهی، جهت دهند و عوامل و موانع را با فطرت خداشناسی و 

ای باشد که  گونه ها باید به ریزی قرار دهند. ماهیت برنامه خداجویی مورد ارزیابی، بازشناسی و برنامه

                                                           

ِه َعزَّ َو َجلَّ ». 1 ِه)ع( َعْن َقْوِل اللَّ اَس َعَلْیها َقاَل َفَطَرُهْم  -َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَّ ِتي َفَطَر النَّ ِه الَّ ْوِحیِد   ِفْطَرَت اللَّ حضرت درباره  ؛َجِمیعا  َعَلی التَّ
 «.، فرمود: همه را بر فطرت توحید آفرید«فطرت الهی که مردم را بر آن فطرت آفرید»فرماید:   این آیه که خداوند می
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گاهانه را در آنان پرورش و تقویت کند (. متأسفانه در مکاتب 111-11، ص1251)بهشتی،  روحیه تعبد آ
ها تعریف نشده است )همان(، آموزشی سکوالر، وجود حقیقت واحد )فطرت( برای همه انسان

بنابراین، پیرو همین نگاه، محتوا، اهداف، اصول، روش و حل مسائل آموزشی، بر پایه سکوالر تفسیر 
 افتد، نادیده گرفتن کرامت انسانی است. تفاق میترین غفلتی که از سوی این مکاتب ا شود. مهم می

 
 های فطری انسان( شناختی )برخورداری کارکردهای مبانی انسان -0شکل

 شناختی( )مبانی انسان . برخورداری انسان از کرامت6

وتربیت و تدریس تأثیرگذار باشد،  تواند در فرایند تعلیم شناختی که می ازجمله مبانی انسان
اش رعایت اصول اخَلقی چون احترام،  ان از کرامت ذاتی و اکتسابی است که نتیجهبرخورداری انس

آموزان است. در میان مخلوقات عالم،  تر پاسداشت اختیار و آزادی دانش عدالت، تواضع و از همه مهم
گاهانه و بی  انسان جایگاه ویژه پذیر   نهایت کمال  ای دارد و تنها اوست که دارای قدرت تعقل و انتخاب آ

َفِإَذا »داند:  (. قرآن کریم انسان را دارای روحی الهی می153، ص1231است )گروهی از نویسندگان، 
وِحی َفَقُعوْا َلُه َساِجِدین ْیُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمن رُّ ان رساندم و در او از روح یهنگامی که کار آن را به پا ؛َسوَّ

. این کتاب الهی بر (23)حجر، « دیرای او سجده کندم، همگی بیسته و بزرگ( دمیك روح شایخود )
کید می ْمنا َبني»ورزد:   کرامت فرزندان آدم و برتری آنان نسبت به سایر موجودات جهان تأ  آَدمَ   َو َلَقْد َکرَّ

ْلناُهْم َعلی َو َحَمْلناُهْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن  باِت َو َفضَّ یِّ ْن َخَلْقنا َتْفضیَل   َکثیرٍ   الطَّ ما »، «ِممَّ
م و از انواع یهای راهوار( حمل کرد ا )بر مرکبیها را در خشکی و در م و آنیزادگان را گرامی داشت یآدم

 برخورداری های فطری

 تأثیر عملی

لزوم پیشگیری برای جلوگیری از 
 آلودگی های محیطی 

ایجاد بسترهای الزم برای بیداری 
 وجدان فطری متعلمان

 تأثیرعاطفی

امید به آینده علمی و معنوی 
 دانش آ موزان و عدم یأس از تالش

به واسطه این برخورداری های 
فطری، دانش آموزان ارزشمند 

 هستند

 تأثیر معرفتی

این قوای فطری باید در مسیر    
درست هدایت شود و اال به انحراف 

 کشیده می شود

به طور فطری کمال جوست  انسان
و خوبی و بدی ها را تشخیص 

 می دهد
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م، برتری یا اری از موجوداتی که خلق کردهیها را بر بس م و آنیزه به آنان روزی دادیهای پاک یروز
به  1نامید،« کرامت ذاتی»توان آن را  ویژه در نظام آفرینش که می(. این جایگاه 11)اسراء، « میدیبخش

ی خاصی از آدمیان اختصاص ندارد،   تواند مایه مباهات برای انسان باشد و به دسته  خودی خود نمی
بودن کسی بر دیگری فضیلتی ندارد،   حیث، آدمیان همه از یک گوهرند و در اصل انسان بنابراین، ازاین

رسد که سبب پیدایش   ای می  سان این گوهر شریف را در مسیر بندگی خدا قرار دهد به درجهاما هرگاه ان
تر   شود و هرکه بهره بیشتری از آن داشته باشد نزد خدا گرامی در وجود خود می 2«کرامت اکتسابی»

کسی که نفس او »، «ا ِباْلَمْعِصَیةَلْم ُیِهْنهَ   َنْفُسهُ   َعَلْیهِ   َکُرَمْت   َمْن »نقل شده است که  )ع(است. از امام علی
 شهری، )محمدی ری« دهد درنظرش کرامت داشته باشد، آن را با معصیت مورد اهانت و ذلت قرار نمی

بت، ین، غیگاه به خود اجازه هرگونه توهیجا ی(. معلمی که به جهت برتر221، ص1، ج 1251
 ید منتظر بازخورد مناسبیدهد، نبا آموزان می دار به دانش هیکار بردن القاب خاص کنا ه و بهیتمسخر، تنب

سخره گرفتن لهجه  ها با هم، به سه کردن آنیآموزان، مقا ن سرکوب کردن دانشیآنان باشد. همچن یازسو
شرفت یکه منجر به ارتقاء و پ یو پژوهش یهای مطالعات ها، فراهم نکردن فرصت از آن یو فرهنگ خاص

ا و یه پویت بودن به پرورش روحیاهم یاز انتقادات، ب ینده در برابر برختند و زن یها ران شود، مواجهیفراگ
ان و یب یها، محدود کردن استقَلل و آزاد آموزان، عدم توجه به اظهارنظرات آن نقادانه دانش

های غیراخَلقی، ناقض اصل تکریم و احترام انسانی است. معلمان  ها، تنبیه گوناگون از آن یها یکش بهره
ار دارند، یو دور از کنترل در اخت ینامرئ یها ازجمله حرفه معلمی، قدرت اجتماعباید بدانند حرفه

مر توجه داشته باشند تأثیر این قدرت نامتوازن قرار نگیرند، باید همواره به این ا که تحت نیبنابراین برای ا
آموز در هر شرایطی حفظ  ( و سعی کنند کرامت و منزلت دانش33، ص1251)اسَلمی و همکاران، 

 (. 211، ص1255شود )قراملکی، 
ن یآموزان دارند، ا که برای دانش ییجهت نقش الگو شود، معلمان به یجا ختم نم نین مسئله به همیا

 یو خانوادگ یمختلف شغل یها تیها را در موقع کرده و آن یها درون از آن یبرخ یات را برایخصوص
                                                           

کید دارد، ارزش و احترامی است که یک انسان از آنار هستیمراد از کرامت ذاتی، که درواقع به ساخت. 1 رو که  شناسی تأ
گاه از او سلب نخواهد شد و درواقع از او غیرقابل سلب و جداناشدنی است و در  انسان است آن را دارا بوده و هیچ

 (. 11، ص1231، پوربرخورداری از این ویژگی، رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده هیچ تأثیری ندارد )یدالله

یابد و این کرامت، ویژه  کرامت اکتسابی، منزلت و جایگاهی است که انسان در سایه اختیار خود به آن دست می. 2
 (. 123، ص1213کنند )رجبی،  هایی است که در زندگانی خود به کماالت اختیاری دست پیدا می انسان
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، تأثیر  جهت نقش الگویی کنند، چرا که به یه خود میشب یل به افرادیا ناخواسته، تبدیآینده، خواسته 
طبع معلمی که کرامت خود را  آموزان دارند. به سزایی در ظهور و بروز رفتارهای مثبت و منفی دانش به

 آید.  آموزان خود نیز برمی حفظ کرامت دانش کند، درصدد حفظ می

کند  داند که جنبه ملکوتی انسان را تأمین می الله جوادی آملی معیار کرامت انسان را روح او می آیت
فرماید: همه تعالیم الهی باید  با اهمیت کرامت انسان می  (. ایشان دررابطه51، ص1253آملی،  )جوادی

نها با کرامت انسان منافی نباشد، بلکه درصدد تکمیل کرامت او باشد. اگر ت ای تنظیم شود که نه گونه به
شود، باید با حفظ کرامت او باشد و پایان کار  احکام عبادی، حقوقی، فردی و اجتماعی برای او وضع می

او هم باید پایانی کریمانه باشد، بنابراین، خدای سبحان ]که هم مبادی فاعلی را به وصف کرامت ستود 
وتربیت است، متَّصف به کرامت نمود و هم تعلیمات آموزنده کرامت  هم انسان را که مبدأ قابلی تعلیمو 

را با گوهر کریمه انسان سازگار دانست[ به انسان فرمود: تو مسافری و پایان سیر تو لقاءالله است و این 
راه کرامت هم تقوا است شود و زاد مسیر، مسیر کرامت است، مسیر کرامت بدون زادراه کرامت، طی نمی

 (.11، ص1213آملی،  )جوادی

 
 شناختی )کرامت انسانی( کارکردهای مبانی انسان -1شکل

 شناختی( )مبانی ارزش یادگیری -. تأثیر نیّت در فرایند یاددهی7

ت خود فعل و یصَلح یکیوابسته به دو عامل مهم است؛  ی، ارزش عمل اخَلقیدر نظام اله
، 1251یزدی،  اند )مصباح  یمنزله جسم و روح عمل اخَلق قت بهین دو حقیفاعل. ازه یت و انگین یگرید

 کرامت  انسانی

 تاثیر عملی

احترام به استقالل و شخصیت 
 دانش آموزان

رعایت اصول اخالقی هم چون 
 عدالت، احترام، تواضع

 تاثیرعاطفی

شوق روحی برای پذیرش دانش 
 آموزان

 احساس مسئولیت اخالقی 

 تاثیر معرفتی

اصل اساسی در آموزش و تربیت، 
حفظ کرامت انسانی دانش آموزان 

 است

همه دانش آموزان در اصل انسان 
بودن یکی هستند و بر دیگری 

 برتری ندارند
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ت، توجه به همان هدف اصل232، ص1ج  به آن انجام  یابیمنظور دست است که فعل به ی(. در واقع نیَّ
(. 211-211، ص1231؛ گروهی از نویسندگان، 21، ص2، ج 1211یزدی،  شود )مصباح یم

ُکْم َأْعَلُم ِبَمْن ُهَو َأْهدی  ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل َعلی»د: یفرما یم متعال یطور که خدا همان ، «َسبیَل  شاِکَلِتِه َفَربُّ
تر  افتهی عت خود عملی انجام خواهد داد و خدای شما به آن که راهیبگو که هر کس بر حسب ذات و طب»

گاه دانستند که  یمنزله روح را به، شاکله یی(. عَلمه طباطبا53)اسراء، «  تر است است )از همه کس( آ
، ی(. براساس نظام اخَلق اسَلم153-131، ص12، ج 1231است )طباطبایی،  یدر کالبد عمل جار

َة »فرمود:  )ص(امبر اکرمیل است که پین دلیت دارد و به همیش از خود عمل اهمیزه، بیت و انگین ِنیَّ
توان گفت تعلیم و آموزش  (. بنابراین، می221، ص11ق، ج 1312)مجلسی،  «َخْیٌر ِمْن َعَمِلهِ   اْلُمْؤِمِن 

 یآن قرب اله یسازد که هدف اصل یک مینزد ییارزشمند است و ما را به سعادت و کمال نها یدرصورت
 یصورت، اگر هدف، کسب شهرت، ثروت، قدرت و امثال آن باشد، از نظر نظام اخَلق نیرایباشد، در غ

در  یری(، چرا که تأث13، ص1الف، ج  1232یزدی،  احنخواهد داشت )مصب یچ ارزشیاسَلم، ه
 یدر پ یاله یرضا یکه برا ید: کسیفرمایباره م در این )ص(انسان ندارد. رسول اکرم یسعادت واقع

اش در برابر خودش،  ینیب شود، ذلت و خودکم یاو گشوده م یاز دانش که برا یکسب دانش باشد، هر باب
 ین شخصیابد. چنی یش میافزا ینیبرابر خداوند و تَلشش در امور د تواضعش در برابر مردم، ترسش در

ا و منزلت نزد مردمان و یدن یکه برا ید و کسیریز از علم او بهره گیبرد، پس شما ن یاز عملش بهره م
شود،  یاو گشوده م یاز دانش که برا یل دانش باشد، هر بابیدنبال تحص مکانت در نزد حاکمان به

ش ین، افزایاش در حق د یکار در برابر خودش و مردم و غرورش در برابر خداوند و ستم او ینیب خودبزرگ
 (.23-21، ص2ق، ج 1312 برد )مجلسی، یاز علمش نم یا بهره ین فردیابد. چنی یم

ت و قصد اوست»فرماید:  ایشان در جای دیگر می « ارزش و اعتبار عمل و رفتار هر فردی، مطابق نیَّ
ماند درستی که برای هر فردی همان چیزی میبه»( و در ادامه فرمودند: 3، ص1 ، ج1251)ابن حیون، 

ها و زحماتش، مورد قبول واقع شود  )همان(. بنابراین، اگر معلمی بخواهد تَلش« که نیتش را کرده است
وند و یدر جامعه اسَلمی، معلم بدون پباید نیت و انگیزه خود را برای خدای متعال خالص گرداند. 

م، موفق عمل کند. بدون شک، در یر تعلیتواند در مسید نمیاز روح توح یتباط با خدا و برخوردارار
شکل نخواهد گرفت، بنابراین یک معلم  یدیمتناسب با نظام توح یتیو ترب یچنین فضایی، اهداف علم
زم و دائمی داشته تعلیم اسَلمی، مراقبت ال یاساس یها ستهیاز با یکیعنوان  باید نسبت به این رابطه، به

از  یویدن یها زهیاد دهد و انگیخداوند سبحان  یصورت خالص برا آموزد، به ید آنچه را که میباشد. او با
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اش، تقرب به  ه زیان مردمان نداشته باشد، بلکه باید تنها انگیاست و شهرت در میل طمع مال، جاه، ریقب
چنین شخصی در ملکوت ، )ع(گفته امام صادقباشد. به  یابد یها دن به پاداشیخداوند متعال و رس

خدا به  یخدا عمل کند و برا یاموزد، برایبزرگ علم ب یخدا یهرکه برا» شود. ها بزرگ خوانده می آسمان
، 1ق، ج 1311)کلینی، « ها بزرگ خوانده شود گران بپردازد، در ملکوت آسمانیآموختن علم به د

ها در اختیار دیگران  (. اما کسی که آموزش را برای کسب مال، جاه، ریاست و شهرت و نظایر این21ص
گاه بوی بهشت را استشمام نخواهد  تنها در نظام اسَلمی، جایگاه ارزشی ندارد، بلکه هیچ قرار دهد، نه

یوی کسب کند، هرگز بوی ای دن وسیله آن بهره هرکه به آموختن علمی از علوم آخرتی بپردازد تا به»کرد. 
 (. 212، ص13ق، ج 1311)تجلیل تبریزی، « بهشت را استشمام نخواهد کرد

توان گفت شرط دستیابی به معرفت حقیقی و نیات پاک، طهارت روح است و کلید  طور کلی می به
ند، زیرا ساز آفرین و معرفت طهارت روح، ایمان به خدا و تقواست. از منظر قرآن کریم، ایمان و تقوا علم

تردید  ها پیراسته گردد و مراقبت کامل بر اعضا و جوارح اتفاق بیفتد، بی  گاه که دل از زنگارها و حجاب آن
َه »شود.  هایی برای او حاصل می دل از نورانیت و صفا برخوردار و درنتیجه معرفت ُقوا اللَّ ْجَعْل َلُکْم یِإْن َتتَّ

ِه َعزَّ َو َجلَّ َأْرَبِعیَن »فرماید:  این رابطه می در )ص(( رسول اکرم23)انفال، « ُفْرقانا َما َأْخَلَص َعْبٌد ِللَّ
: هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند، ِلَساِنهِ   َعَلی  َقْلِبهِ   َصَباحا  ِإالَّ َجَرْت َیَناِبیُع اْلِحْکَمِة ِمْن 

 (.13، ص2، ج 1215بابویه،  )ابن« شود های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری می چشمه

 
 شناختی )تأثیر نیّت انسان( کارکردهای مبانی ارزش -6شکل

 تأثیر نیت

 تاثیر عملی

 تالش برای کار نیکو و کامل

 اقدامات داوطلبانه و خیرخواهانه

 تاثیرعاطفی

عدم خستگی نسبت به 
 فعالیت های علمی آموزشی

احساس تنفر نسبت به اعمال 
 ریاکارانه

 تاثیر معرفتی

شناخت عوامل انگیزشی مبتنی بر 
 دین

 بازشناسی انگیزه های تدریس
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 شناختی( )مبانی انسانها  ها و قابلیت ها در ظرفیت تفاوت انسان .8

ها و قابلیت انسان است. خدای  ها، ظرفیت شناختی، توجه به تفاوت گر از مبانی مهم انسانید یکی
َك َنْحُن »فرماید:  زخرف به این مسئله توجه داشته و می 22متعال در آیه شریفه  َأُهْم َیْقِسُموَن َرْحَمَت َربِّ

ْنیا َو َرَفْع  ا َو َقَسْمنا َبْیَنُهْم َمعیَشَتُهْم ِفي اْلَحیاِة الدُّ ِخَذ َبْعُضُهْم َبْعضا  ُسْخِریًّ نا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرجاٍت ِلَیتَّ
ا َیْجَمُعوَن  َك َخْیٌر ِممَّ کنند؟ ما در زندگی  م مییهستند که رحمت پروردگارت را تقس ا آنانیآ»، «َرْحَمُت َربِّ

[ بر برخی برتری  ]فکری و مادیم و برخی را از جهت درجات یا م کردهیانشان تقسیشت آنان را میا معیدن
رند؛ و رحمت یر امور[ به خدمت گیشت و سایگر را ]در امر معیم تا برخی از آنان برخی دیا داده

(. شهید مطهری ذیل این آیه شریفه 22)زخرف،  « کنند، بهتر است پروردگارت از آنچه آنان جمع می
انات و استعدادها یکسان و همانند آفریده ها از نظر امک مفاد این آیه این است که انسانگوید:  می

اند که اگر چنین آفریده شده بودند، هرکس را همان داشت که دیگری دارد و همان را فاقد بود که  نشده
ها را از  طبع نیاز متقابل و پیوند و خدمت متبادلی در کار نبود. خداوند انسان دیگری فاقد آن است و به

روحی، عقلی و عاطفی مختلف و متفاوت آفریده است. بعضی را در  نظر استعداد و امکانات جسمی،
ای از مواهب بر بعضی دیگر به درجاتی برتری داده است و شاید آن بعض دیگر را بر این بعض، در  پاره
طبع نیازمند به هم و مایل به پیوستن به  ای دیگر از مواهب برتری داده باشد و به این وسیله همه را به پاره

، 1212ار داده و از این طریق، زمینه زندگی به هم پیوسته اجتماعی را فراهم نموده است )مطهری، هم قر
 (.221، ص2ج 

تری استفاده کرده و  های عینی و ملموس ی دیگری برای تقریب به ذهن، از مثال خدای متعال در آیه
ماِء ماء  َفساَلْت َأْوِدَیٌة ِبَقَدِرها َأْنَزَل »ها را بیان فرموده است:  وجودی آنها و فلسفه  راز این تفاوت  ،«ِمَن السَّ

ه و رودی به اندازه گنجا» « [ جاری شد َلبییش و وسعتش ]سیخدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر درَّ
ن به اندازه یها و نهرهای روی زم ها، گودال شود که هرکدام از دره (. در این آیه نشان داده می11)رعد، 

َفاْحَتَمَل »شوند؛ در ادامه آیه شریفه آمده است:  را میین آب را پذیخود، بخشی از ا گنجایش و وسعت
ْیُل َزَبدا  راِبیا ها به هم بپیوندد  ها بخواهند به رودخانه عظیم تبدیل شوند باید همه این آب اگر این آب «السَّ

خود در تشکیل رودخانه و فرقی بین آب توی گودال و نهرهای روی زمین نیست، هریک به اندازه سهم 
این مسئله در امر تعلیم و تعلم بسیار حائز (. 111، ص11، ج1211اند )مکارم شیرازی،  عظیم سهیم

ها در کَلس مواجه خواهند شد،  ها و قابلیت اهمیت است، چرا که معلمان با طیف وسیعی از این تفاوت
ها در مسیر درست، یکی از وظایف  ادن آنکه پروراندن و شکوفا ساختن هریک از این استعدادها و قرار د

آموزان  توجه باشند و از همه دانش حال اگر نسبت به این مسئله بی هاست، درعین ای آن اصلی و حرفه
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انتظار واحدی را طلب کنند و درصدد باشند که همه را به یک شکل و یک فرم دربیاورند، درحقیقت 
های آموزشی،  أسفانه وضعیت موجود حاکم بر سیستمها خواهیم بود. مت شاهد ظلم بزرگی در حق آن

ترین مشکل توزیع در حوزه  توان گفت مهم ای که می گونه توجهی است، به بیانگر این سطح از بی
هاست؛ جالب اینکه برخی پژوهشگران غربی نیز به این  آموزش، ناشی از عدم توجه به همین تفاوت

بدون توجه به وجوه افتراق، خصوصیات ژنتیکی و شرایط  و قائل به آن هستند. اگر  نکته توجه کرده
(. 211، ص1253ها را در یادگیری مشترک سازیم، ]کار اشتباهی است[ )والزر،  اجتماعی فراگیران، آن

نظران غربی نیز به  شود و برخی صاحب چنین دیدگاهی که منجر به عدالت یا عدم عدالت آموزشی می
داشت تا در موازات دیدگاه اسَلمی، به برخی از نظرات دانشمندان غربی  اند، ما را بر آن آن پای فشرده

ها مبتنی بر انطباق مدیریت  ها معتقدند سیستم آموزشی در همه این سال ای داشته باشیم. آن نیز اشاره
آموزان به سمت یک الگوی واحد. در این سبک از مدیریت  شده است؛ یعنی منطبق کردن همه دانش

آموزان برای خود  توان گفت هریک از دانش شوند. به جرأت می دها نادیده انگاشته میدراصل استعدا
فردی دارند که معلمان باید برای دریافت نتایج بهتر از اهداف آموزشی  دنیای سراسر مستقل و منحصربه

امری سخت و تجربه  کار و کم کار اگرچه برای معلمان تازه ها را بدانند. این خود، راه ورود به دنیای آن
رسد، اما تجربه معلمان پرسابقه و خیرخواه عکس این قضیه را ثابت کرده و  نظر می ظاهر ناشدنی به به

ها  آموزان خود را زیر نظر دارند. آن تک دانش واقع تک داند. استادان باتجربه، به را امری شدنی می آن 
افراد گروه درگیر فرایند یادگیری هستند. تک  آموزد، بلکه تک دانند این گروه نیست که می خوبی می به
شناسند،  عنوان یک شخص متفاوت و دارای خصوصیات خاص می ها هریک از اعضای گروه را به آن

کار برند، تشخیص داده شود  کند تا روشی را که برای هرکس باید به ها کمک می چون این شناخت به آن
اند،  باوجوداینکه همه افراد در انسان بودن مشترک دیویدکار معتقد است (112، ص1251)میلر و میلر، 

تنها انگیزه  ها نه رو ندیدن تفاوت (. از اینCarr, 2000, p. 2133) اند ای با هم متفاوت طرز گسترده اما به
توان گفت  ها نیز خواهد بود. بنابراین می برد، بلکه ناقض آزادی عمل آن را از بین می تَلش دانشجویان 

(؛ چرا که 21-21، ص1253آید )استیری،  ی، عملی ظالمانه و غیراخَلقی به حساب میتوجه این بی
ها رقم زده است های متفاوتی برای آن های متفاوت زندگی و تَلش افراد، امکانات و موقعیت برنامه

ه را ب که ارزش برابرشان  معنای آن است  آموزان به توجه به دانش(. بنابراین 132، ص1251)محمودیان، 
رسمیت بشناسیم و نه اینکه با آنان رفتار یکسان داشته باشیم؛ زیرا پذیرش نیازها و استعدادهای تعلیمی 

های متفاوت زندگی در به رسمیت شناختن  ها و برنامه مشیء ها، عَلیق، خط و تربیتی متفاوت، گرایش
مسئله مهم دیگر این است که معلمان باید اذعان  (.135، ص1253ارزِش برابر نهفته است )نیکسن، 
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را به کلی از   آموزان های موجود بین دانش تواند تفاوت گاه نمی های آموزشی هیچ داشته باشند که برنامه
های متفاوت و امکانات مختلف برای موفقیت، آموزش کامَل  بین ببرد. درواقع اگر افراد دارای نگرش

، 1251ها تفاوت زیادی با هم خواهد داشت )میلر و میلر،  ح موفقیت آنمشابه ببینند، باز هم سطو
گونه مسائل است؛ یعنی  ای معلمان رعایت این (. بنابراین یکی از اصول اخَلق حرفه123-121ص

اینکه در انتخاب محتوا، روش انتقال مفاهیم و اهداف یادگیری، استعدادها و قابلیت هریک از 
مشهود و  )ع(بیت ه قرار دهند. این نحوه برخورد و مدیریت در سیره علمی اهلآموزان را مورد توج دانش

خواه آن است  حتیازجمله حقوق نص»فرماید:  می )ع(برای جامعه علمی ما قابل بهره است. امام سجاد
قدرت و  یدارا یرا هر عقلیکه عقل او طاقت و توان آن را داشته باشد؛ ز ییسخن بگو یبا و یکه با کَلم

از معلمان نسبت به  یمتأسفانه برخ(. 213، صق1313شعبه حرانی،  )ابن« از فهم کَلم است یا هدرج
گاهند و یا بی  یگذرند. گاهی برخی از معلمان، از روی عادت، یا برا تفاوت از کنار آن می این امر یا ناآ

کنند  مأنوسی استفاده میاز محتواها و عبارات ثقیل و ناخود، و یا به هر دلیلی،  یدن توان علمیبه رخ کش
با سطح فهم و درک دانشجویان ندارد. این کار دانشجویان را دچار ابهام و  یگونه همخوان که هیچ
آورد، چرا که  وجود می ها به آن یکننده برا رغبتی و خسته ، بییزدگ ک حالت دلیکرده،  یسردرگم

شده ازسوی معلم ارتباط برقرار کنند و از  توانند با موضوع و محتوای ارائه یط نمین شرایدانشجویان در ا
  َعَلْیِه َما اَل ُیِطیُق   َو اَل َتْحِمَلَن ... »فرماید:  در این رابطه می )ع(بینند. امام صادق این شرایط آزار می

ق، 1311)کلینی، « یشکن یرا که او را میکه او توان ندارد ز یل کنیرا تحم یزیچ ید بر متربینبا : َفَتْکِسَره
عکس این قضیه نیز در فضای آموزش، مسئله جدی است که نباید مورد غفلت  (.31، ص2ج 

آموزان  خصوص معلمان قرار گیرد، چرا که ارائه مطالب در سطح پائین، دانش اندرکاران آموزشی به دست
 رماید:ف میدر این رابطه  )ع(امام علی انگیزه خواهد کرد. حوصله و بی آموزان باهوش را بی ویژه دانش به
ا و إذا کان اْلیجاُز مقصرا  کان اْلکثاُر واجبا  » ْکَثاُر َعی َّ ا َکاَن اْْلِ یَجاُز َکاِفی  هرگاه مختصرگویی »، «ِإَذا َکاَن اْْلِ

کننده خواهد بود و آن زمان که مختصرگویی کافی نباشد، زیاد سخن گفتن  گویی خسته زیاده کافی باشد
 (. 231، ص21ج ، 1215)ابن ابی الحدید، « واجب است

 در همین راستا تکالیف خواسته شده از سوی معلمان باید متناسب با توان و مهارت فراگیران باشد.
 ی)ع(چه امام عل شده دانشجویان باشد. چنان های انجام تید متناسب با فعالیها با هیها و تنب قیتشو یحت

 ی، ناتوانیستگیکمتر از مقدار شا د[یاست و ]تمج ی، چابلوسیستگیش از مقدار شاید بیتمج»فرمود: 
ط در این مسائل، دانشجو یبسا افراط و تفر (. چه121، ص223البَلغه، حکمت )نهج« ا حسادت استی

بنابراین معلمان باید ضمن حفظ توازن در کَلس، کند.  یش ذهنیا دچار اضطراب و تشویرا دلسرد و 
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زان فهم و درك، یمکار الزم است  شند. برای اینمتناسب با هریک از دانشجویان برخورد مناسبی داشته با
یزدی،  رند )مصباحیعاطفی، شناختی و رفتاری مخاطبان را در نظر بگ یهاتیسطح معلومات، ظرف

نظر  های پرجمعیت کمی سخت به البته این پیشنهاد ممکن است در کَلس(. 112، ص1، ج 1231
جهات مختلف ازجمله فهم و درک،  ها به َلسچه قبَل هم اشاره کردیم، پرتنوع بودن ک برسد. چنان

های خاصی برای مدیریت و اداره  گذاری ها، سن و جنس مخاطب و غیره، سیاست اعتقادات، فرهنگ
کند، بنابراین اگر معلمان نخواهند به این مسئله توجه کنند، بدون تردید در امر  صحیح آن طلب می

 وتربیت دچار شکست خواهند شد. تعلیم

 
 ها( شناختی )تفاوت در استعدادها و قابلیت ارکردهای مبانی انسانک -7شکل

 شناختی( )مبنای انسان . جایگاه اختیار در آموزش9

که  ییسر است. رفتارهایبر اراده آزاد فرد م یمبتن یاری، در پرتو فعل اختیبه فضائل اخَلق یآراستگ
نخواهد داشت و در سطح برتر،  یدرپ یچ استکمال نفسیاز سر اجبار و اکراه از انسان سر بزند ه

عنوان  (. در امر آموزش به131، ص1251موجبات قرب را فراهم نخواهد ساخت )اسَلمی و همکاران، 
رو است که اصل  های مهم علمی، توجه به این مسئله بسیار حائز اهمیت است. ازهمین یکی از حوزه

ت جهان یم و تربیتعل یها مطرح در نظام از اصول یکیت که برخاسته از این مبناست، یو حر یآزاد
و اختیار افراد  ی(. الزمه این اصل احترام گذاشتن به آزاد213، ص1231زاده،  رود )نقیب یشمار م به

گاهانه و آزادانه قادر به انتخاب و تصم گاه برتر و یباشند. معلمان هرچند در جا یریگ میاست که خود، آ
رفتار کنند که قدرت انتخاب، تفکر و انتقاد را  ینحو د بهیدارند، اما نباآموزان قرار  نسبت به دانش ییباال

ت افراد ی، تربینظام آموزش و پرورش و حرفه استاد یاز اهداف مهم و اساس یکیها سلب کنند.  از آن

 ها تفاوت استعدادها و قابلیت

 تاثیر عملی

 عدم تبعیض و تفاوت

 عدالت پیشگی آموزشی

 تاثیر عاطفی

احساس متناسب با ویژگی های 
 متعلمان

 عدم انتظار یکسان از دانش آموزان

 تاثیر معرفتی

ساختار آموزشی باید منطبق بر 
 تنوع باشد نه انطباق

براساس حکمت الهی، آفرینش 
 خلقت مبتنی بر تفاوت هاست 
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از معلمان،  یجهت روحیه و روش مستبدانه برخ ن مهم، بهیمستقل، خودباور و فعال است، اما گاهی ا
کار  یبنا یستم آموزشی(، زیرا با وجود اینکه س121، ص1251است )اسَلمی و همکاران،  در تنافی

در فراگیران دارد، اما   نه کردن آنیدر نهاد یداند و سعیم یو خودباور ییه خوداتکایخود را پرورش روح
ران یفراگ یآزاد ین به نوعیست و ایا ناخواسته نیگونه خواسته ت استاد بهیاز اعمال قدرت و مرجع یزیگر

و دور  ینامرئ ی(. معلمان باید متوجه باشند این حرفه، قدرت اجتماع121، صکند )همان یرا محدود م
، ار دارد، بنابراین، نباید با روحیه و روش مستبدانه خود، این امر را تشدید سازند )همانیاز کنترل در اخت

ُموا َو اَل تُ »(. در روایت شریف آمده است: 33ص ُفواَعلِّ )مجلسی، « دید و اجبار نکنیاموزیب»، «َعنِّ
ر که همراه با یفراگ« یمِن انفعال»، بر یند آموزش فعلی(. متأسفانه در فرا111، ص13ق، ج 1312

مال ین، پاین بیآموز در ا دانش یبسا مِن فاعل د شده است. چهیتأک« یمِن فاعل»شتر از یت است، بیتبع
کننده  نییار تعی، بسیت اجتماعین شخصیت در تکویو خَلق یفردکه نقش اراده  یشده باشد، درحال

و توانمند  ییشکوفا یت بشناسد و راه را برایاست که استقَلل فرد را به رسم یاست. معلم خبره کس
، ین پاسداشتی(. ثمره چن115، ص1255رندگان هموار سازد )قراملکی، یادگیشدن استقَلل 

آموزان است  دانش یعقَلن یک کَلم احترام به آزادیدر ، استقَلل و یده، خودجهتیخودمختار
 (. 132، ص1231؛ هاشمی، 211، ص1255)قراملکی، 

 
 )اختیارمندی انسان( شناختی کارکردهای مبانی انسان -3شکل 

 گیری نتیجه. 11

توان  واسطه این مبانی می پذیرند؛ یعنی به شده خود تأثیر می های آموزشی از مبانی پذیرفته نظام

 اختیارمندی 

 تاثیر عملی

از بین بردن موانع رشد اخالقی و 
 علمی فراگیران

عدم خستگی و اقدام برای ایجاد 
 تغییرات

 تاثیرعاطفی

امید به ایجاد توانمندی وا رتقای 
 ظرفیت فراگیران

 میل به تالش برای تعلیم وتربیت

 تاثیر معرفتی

 توسعه دانش ایجاد تغییر

نگرش مثبت به تالش خود و 
 متعلم
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ریزی کرد. این مبانی که تفسیر  های آموزشی را تدوین و پایه اصول، روش و درنهایت اهداف نظام
کند، در سه ساحت معرفتی،  بر وحی از خدا، انسان و جهان و نسبت این سه با یکدیگر را ارائه می مبتنی

یا ایجابی باشد. در  تواند سلبی گذارد. این تأثیرات می های آموزشی تأثیر می عاطفی و رفتاری در نظام
شده، ضمن ایجاد نگرش مثبت نسبت به خود و متعلمان، درجه شناخت  تأثیرات ایجابی، مبانی بیان

های ایجاد تأثیرات عاطفی مثبت مثل امید، شوق، رغبت و محبت به کار  دهد و زمینه آدمی را توسعه می
ضمن جلوگیری از انحرافات فکری و جهل  آورد. در نگاه سلبی نیز باور به این مبانی معلمی را فراهم می

ویژه روح ناامیدی و ترس  های منفی به معرفتی نسبت به عالم و متعلم و محتوی علمی، از ایجاد انگیزه
برد؛ در نهایت استادی که براساس  وتربیت را از بین می روی تعلیم کند و موانع پیش کاذب جلوگیری می

کند، ضمن ساماندهی ذهنی خود نسبت به جایگاه  ود پیدا میاین مبانی به عرصه آموزش و اخَلق ور
گاهی نسبت به مسئولیت اخَلقیش در قبال دانسته معلمی ها، عواطف و حب و  های خود، گرایش اش و آ

ساز رفتارهای اخَلقی است.  بغض او نیز سامان خواهد یافت و این توالی معرفت و عواطف زمینه
ها و  بستگی کامل به نوع نگرش و بینش او دارد. برخی از چالشداد عملی یک معلم وا دراصل برون

توجهی  های آموزشی متوجه عناصر آموزشی و تعلیمی است، محصول چنین بی هایی که در نظام آسیب
طلبی، تقلب و بسیاری  کاری، شهرت ها، فریب نسبت به مبانی است. غرور شخصی، تحمیل دیدگاه

ها در پژوهش حاضر مورد توجه  مله این موارد است که برخی از آنهای اخَلقی ازج دیگر از کژرفتاری
 قرار گرفت. 
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 ــــــــــــ منابعـــ 
 قرآن کریم.

 البَلغه. نهج

جا: داراحیاء الکتب  ی. تحقیق ابوالفضل ابراهیم. بالبَلغه شرح نهج(. 1215الله ) د بن هبةیابن ابی الحدید، عبدالحم
 .21الحلبی، جالعربیه و عیسی البابی 

، )ع(البیت . محقق و مصحح آصف فیضی. قم: مؤسسه آلدعائم االسَلم(. 1251ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی )
 .1ج

. محقق و مصحح عبدالسَلم محمد هارون. قم: مکتب س اللغهییمعجم مقاق(. 1313ابن فارس، احمد بن فارس )
 .1االسَلم، ج االعَلم 

 .2محقق و مصحح مهدی الجوردی. تهران: نشر جهان، ج  .)ع(عیون اخبار الرضا(. 1215بابویه، محمد بن علی ) ابن

، چاپ  نیاکبر غفاری. قم: جامعه مدرس . محقق و مصحح علی  تحف العقولق(. 1313شعبه حرانی، حسن بن علی ) ابن
 دوم.

 .1. بیروت: دار صادر، چاپ سوم، ج العرب لسان ق(. 1313منظور، محمد بن مکرم ) ابن

 . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج.عدالت(. 1253استیری، اکرم )

. قم: پژوهشگاه های نوین در اخَلق عملی ها و کاوش اخَلق کاربردی: چالش(. 1251اسَلمی، محمدتقی و همکاران )
 علوم و فرهنگ اسَلمی.

 تهران: انجمن اولیاء و مربیان.  .تربیتاسَلم و تعلیم و (. 1212امینی، ابراهیم )

 . تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسَلمی.مبانی تربیت از دیدگاه قرآن(. 1251بهشتی، محمد )

ة، مؤسسة النشر یالحوزة العلم ین فی. قم: جماعة المدرس یمعجم المحاسن و المساوق(. 1311)  ، ابوطالبیزیتجلیل تبر
 .13، ج  یاْلسَلم

 . قم: رجاء، چاپ سوم.کرامت در قرآن(. 1213آملی، عبدالله ) جوادی

 . محقق غَلمعلی امین دین. قم: اسراء، چاپ سوم.حیات حقیقی انسان در قرآن(. 1251آملی، عبدالله ) جوادی

به اهتمام . وگوهاها و گفت سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: دفتر اول: نشست (.1251آملی، عبدالله ) جوادی
 زایی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسَلمی. شریف لک

 .12 زاده. قم: اسراء، چاپ دوم، ج ن الهیی. محقق محمدحستسنیم (.1255آملی، عبدالله ) جوادی

 . محقق غَلمعلی امین دین. قم: اسراء.صورت و سیرت انسان در قرآن(. 1253آملی، عبدالله ) جوادی

 .1. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسَلمی، ج اسَلم و تعلیم و تربیت(. 1213باقر )حجتی، سید محمد

 .1. تهران: فرهنگ معاصر، جفرهنگ معاصر هزاره(. 1251محمد ) شناس، علیحق

 .13. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی، جصحیفه امام(. 1212الله ) خمینی، سید روح

 م: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.. قشناسی انسان .(1213رجبی، محمود )

 .یاْلسَلم . محقق و مصحح رضا مختاری. قم: مکتب اْلعَلم دیالمر ة یمنق(. 1313علی ) ن بن یالد نید ثانی، زیشه
. به کوشش سیدهادی خسروشاهی. قم: بوستان کتاب، چاپ های اسَلمی بررسی(. 1255طباطبایی، سید محمدحسین )

 .2دوم، ج
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. قم: دفتر انتشارات اسَلمی، وابسته به جامعه مدرسین المیزان فی تفسیر القرآن(. 1231طباطبایی، سید محمدحسین )
  .13، 11، 12، 2 ،1حوزه علمیه، چاپ پنجم، ج 

 .1البعثه، ج  . قم: موسسهنیمجمع البحرق(. 1311ن )ی، فخرالدیحیطر
. مشهد: مؤسسه )ع(تیالب . محقق و مصحح مؤسسة آل )ع(الرضاالفقه المنسوب إلی اْلمام ق(. 1311علی بن موسی )

 .)ع(البیت اهل

. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ران و اسَلمیدر تمدن ا یا اخَلق حرفه(. 1255قراملکی، احدفرامرز )
 چاپ دوم.

خیریه آموزشی فرهنگی شهید  . تهران: مؤسسهای در مدرسه اخَلق حرفه(. 1231قراملکی، احدفرامرز و همکاران )
 مهدوی.

تربیت های قرآن و ائمه اطهار.  (. اصول تربیت توحیدی براساس آموزه1231قیصری گودرزی، کیومرث و همکاران )
 .1-21، ص21، شماره12، سالاسَلمی

 تبدارالک تهران: اکبر غفاری و محمد آخوندی. محقق و مصحح علی الکافی.ق(. 1311کلینی، محمد بن یعقوب )
 .2 ، 1ة، چاپ چهارم، ج یاْلسَلم

. تهران: مؤسسه فرهنگی یزدیمصباح  یر نظر محمدتقی. زیت اسَلمیم و تربیفلسفه تعل(. 1231سندگان )یاز نو یگروه
 مدرسه برهان، انتشارات مدرسه، چاپ دوم.

اء التراث ی: دار إح روتی. ب از محققان یمحقق و مصحح جمع بحار اِلنوار.ق(. 1312) ی، محمدباقر بن محمدتقیمجلس
 .13، 11، 2، چاپ دوم، ج یالعرب

 .1قم: دارالحدیث، ج  الحکمه. میزان (. 1251شهری، محمد ) ری محمدی 

 . تهران: طرح نو. اخَلق و عدالت(. 1251محمودیان، محمدرفیع )

 م.، چاپ دو2. تهران: سازمان تبلیغات اسَلمی، جآموزش فلسفه(. 1211مصباح یزدی، محمدتقی )
. تحقیق و نگارش حسین اسکندری. قم: مرکز انتشارات مؤسسه اخَلق در قرآن(. 1251مصباح یزدی، محمدتقی )

 .1آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج 

. قم: مؤسسه )ع(به فرزندش امام حسن )ع(پند جاوید: شرح وصیت امیرالمؤمنین(. 1231مصباح یزدی، محمدتقی )
 ، چاپ چهارم.1ج آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

م سبحانی. قم: انتشارات مؤسسه ی. تحقیق و نگارش کر)مشکات( توشه رهالف(.  1232مصباح یزدی، محمدتقی )
 .1، چاپ ششم، جینیامام خم یو پژوهش یآموزش

تهران: سازمان پژوهش و  فلسفه تعلیم و تربیت اسَلمی.(. 1231مصباح، مجتبی؛ یوسفیان، حسن؛ فتحعلی، محمود )
 ریزی آموزشی)مدرسه(. برنامه

 . 2. قم: صدرا، چاپ هشتم، جمجموعه آثار(. 1212مطهری، مرتضی )

 .3. تهران: صدرا، چاپ سیزدهم، جهای استاد مطهری یادداشت(. مجموعه 1231مطهری، مرتضی )

 .11ه، ج االسَلمی . تهران: دارالکتب ر نمونهیتفس(. 1211، ناصر )یرازیمکارم ش
. ترجمه ویدا میری. تهران: سازمان مطالعه و ها راهنمای تدریس در دانشگاه(. 1251میلر، دبلیو. آر؛ میلر، ماری اف )

 ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .1جتبوی. تهران: حکمت، چاپ ششم، ج الدین م . ترجمه سید جَللجامع السعادات(. 1251ذر ) یبن اب ینراقی، مهد
 طهوری.  . تهران: به فلسفه آموزش و پرورش ینگاه(. 1231زاده، میرعبدالحسین ) بینق
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. ترجمه امیرحسین خداپرست. تهران: جهاد دانشگاهی سازمان مند سوی دانشگاه فضیلت به(. 1253نیکسن، جان )
 انتشارات.

 . ترجمه صالح نجفی. تهران: نشر ثالث.گرایی و برابری در دفاع از کثرتهای عدالت:  حوزه(. 1253والزر، مایکل )

پژوهش در مسائل های فطری اخَلق در نظریه عَلمه طباطبایی و اصول تربیتی مبتنی بر آن.  (. پایه1231وجدانی، فاطمه )
 .3-21، ص11 ، شماره21، سالتعلیم و تربیت اسَلمی

 ی انتقادی سه دیدگاه رایج تربیت اخَلقی براساس دیدگاه عَلمه طباطبایی.(. بررس1232وجدانی، فاطمه و همکاران )
 .32-11، ص2، شماره2، سالمطالعات معارف اسَلمی و علوم تربیتی

. تهران: دکار(یویو د یثان دیشه یها دگاهیت کَلس )با توجه به دیریس در مدیاخَلق تدر(. 1231السادات ) ، زینبیهاشم
 .)ع(صادقانتشارات دانشگاه امام 

 . تهران: نشر ادیان.کرامت انسان در قرآن )ماهیت، مبانی و موانع((. 1231پور، بهروز ) یدالله
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