
Thinking and Children, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 12, No. 2, Autumn and Winter 2021-2022, 1-27
Doi: 10.30465/FABAK.2022.6808

Aims of Teaching Moral Concepts to Children
Based on Views of Ayatollah Javadi Amoli

Sepideh Ensafi Mehrabani*, Irandokht Fayyaz**

Saeid Beheshti***, Ali Delavar****

Abstract

One of the duties of the formal and informal education system in the elementary

school is to teach ethics to children because they have a pure heart and are ready to

acquire virtues. In this regard, the present study was conducted to identify the aims

of teaching moral concepts to children in the second grade of elementary school

(aged 10 to 12 years) based on the views of Ayatollah Javadi Amoli. The research

method was analytical-inferential. The results showed that closeness to God is the

ultimate goal, and factors such as self-knowledge, cultivating God-seeking and

godliness, thinking about moral issues, taking responsibility, increasing the patience

level, success in honoring, respecting and loving human beings, and improving the

sense of aesthetics are among the mediating aims of teaching moral concepts to

children, which can be identified from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli.

Achieving these aims in the second grade of elementary school promises a creative
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and believing entry into adolescence, which, if accompanied with a coherent

planning, can be effective in forming a lasting moral identity as desired by Islam.

Keywords: Ethics, Ethical Concepts, Educating Children, Ayatollah Javadi Amoli.
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چکیده
رسـمی و غیررسـمی در دوره ابتـدایی، آمـوزش اخـالق بـه       از جمله وظایف نظام تربیـت 

کودکــان اســت چــرا کــه داراي قلبــی پــاك و زالل و آمــاده دریافــت بــذري چــون کســب 
هستند. در این راستا پژوهش حاضـر بـا هـدف شناسـایی اهـداف آمـوزش مفـاهیم        فضایل

ــه کودکــان دوره دوم ابتدایی(ســنین  ــا 10اخالقــی ب هــاي ســال) بــر اســاس دیــدگاه12ت
نتـایج نشـان داد کـه    .استنباطی بـود –جوادي آملی انجام شد. روش پژوهش تحلیلیاهللاآیت

خـدابینی، تفکـر  وخداجوییپرورشقرب الی اهللا هدف غایی و مواردي مانند خودشناسی،
بردبـاري، توفیـق  وصـبر آستانهافزایشپذیري،مسئولیتبهآوردنمسائل اخالقی، رويدر
اي گرایـی ازجملـه اهـداف واسـطه    زیباییحسها، بهبودانسانبهمحبتواحتراماکرام،در

اهللا جـوادي آملـی   تـوان از دیـدگاه آیـت   آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان هستند کـه مـی  
دهنـده ورود متخلقانـه و   شناسایی نمود. رسیدن به این اهداف در دوره دوم ابتدایی بشـارت 
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ریـزي منسـجمی برخـوردار باشـد     گر آن هـم از برنامـه  معتقدانه به دوره نوجوانی است که ا
گیري هویت پایدار اخالقی مورد نظر اسالم مؤثر باشد.تواند در شکلمی
اهللا جوادي آملی.هاي آیتاخالق، مفاهیم اخالقی، آموزش به کودکان، دیدگاهها:دواژهیکل

. مقدمه1
آیـد. یکـی از   حسـاب مـی  اخالق بهدوران کودکی فرصت بسیار گران بهایی در امر آموزش 

شبهاتی کـه در اذهـان برخـی وجـود دارد ایـن اسـت کـه فـرد در دوره کـودکی هنـوز در           
نیست که بتوان مباحث اخالقی را مطرح کـرد چـرا کـه هنـوز در ذهـن او مفهـوم       ايمرحله

بایـد  خوب و بد معنی پیدا نکرده تا بخواهیم او را تربیت اخالقی کنیم. در پاسخ به این شبهه
شـود و  گفت این سخن پذیرفته نیست چون این شبهه از مقایسه سن با سنین باال ایجـاد مـی  

بینـیم کـه کودکـان از توانـایی بـاالیی      هاي این دوره از رشد دقت کنیم مـی اگر ما به ویژگی
ســئله هــدایت و ضــاللت در زنــدگی برخــوردار هســتند و در همــین مقطــع اســت کــه م 

شـود و اگـر   نگ بناي تربیت انسان در همین مقطع گذاشـته مـی  خورد. در حقیقت سمیرقم
گرفــت قــدر مســئله تربیــت در دوره کــودکی مــورد ســفارش قــرار نمــیچنــین نبــود، ایــن

ــاظمی، ــت105- 106: 1389(ک ــوزش  ). آی ــی از آم ــوادي آمل ــودکی  اهللا ج ــاي دوران ک ه
ـ صبغَۀَ«سوره مبارکه بقره 138کنند و با تأسی از آیه میحمایت اللَّـه مـنَ أَحسـنُ مـنْ وهاللَّ

بـازداریم، الهـی تربیـت ودینـی هـدایت ازراکودكفرمایند اگرمی» عابِدونَلَهنَحنُوصبغَۀً
ازراويوکـرده دریـغ اوازراانسـانی حیـات رنـگ زیباترینوزندگیآهنگترینشیرین

الـف:  1394(جوادي آملـی،  ایمبازداشتهسبحانخدايعبودیتیعنیآفرینش،مقامواالترین
کـه انسـانی معتقدندکودكتربیتدردینیعالمانسخنانچنین در مورد محصول). هم142

خداونـد، اقـدس ذاتحضـور ازتـازه یعنـی اسـت، "بـالرب العهـد حدیث"آمده،دنیابه
راخـود خـداي او. اوسـت یـاد بـه وسـپرده ربـوبی توحیـد تعهـد خـدا بـه وکـرده تنزّل

واسـت آگاهسپردهربوبیتوحیدتعهدخدابهآناساسبرکهمواديبهوشناسدمیخوب
رااوطبیعـت تیرهرنگهنوزوآمدهدنیابه»تَقْواهاوفُجورهافَأَلْهمها«آگاهیوالهامسرمایهبا

شـود، آشـنا دیگررسوموعاداتباکهاینازقبلبنابراین،.استترقّیقابلونکردهرنگین
نگــوییموکنــیمرنگــیناســت"الهــیصــبغه"کــهصــحیحآدابوتربیــتبــارااوبایــد

وبکنـد صـحیح بـازي بگـوییم بلکه. بگویدخواستهرچهوکندبازيبایدواستکودك
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صـحیح وظریفکرداروگفتاررفتار،وخوببازيوحرفچون. بگیردیادخوب،حرف
دیگر این کـه میـان سـن، سـاخت و     . )142الف: 1395نیست(جوادي آملی، کمهمکودکانه

اصالح شخصیت اخالقی رابطه معکوس وجود دارد؛ هرچقدر سـاخت و اصـالح بـه زمـان     
یابـد. امـا بـا    دهی به شخصیت نیـز افـزایش مـی   تر باشد، قابلیت فرد در شکلکودکی نزدیک

نسبت به انجام فضایل و خواه نسـبت بـه   پذیري او خواه افزایش سن انسان، از میزان انعطاف
رفتـه خصـایل فـرد تبـدیل بـه      شود. به این دلیل که با افزایش سن رفتهترك رذایل کاسته می

). از طرفی باید توجه داشت که انسـان  173: 1399زاده، داري و موسوي(حملهشودملکه می
هـا در تربیـت   ایـن توانـایی  ها و استعدادهاست و در نظر گرفتن اي از تواناییداراي مجموعه

ها، همواره بـر ایـن مطلـب    ترین مربی انسانعنوان بزرگاخالقی ضروري است و خداوند به
کس را فراتر از طاقـت و قابلیـت خـویش، مـورد بازخواسـت و      تأکید فرموده است که هیچ

ــرار نمــی ــف ق ــ286دهــد(بقره/ تکلی ــه شــده  ). آنچــه در پ ــروض گرفت ژوهش حاضــر مف
منظـور بـه فعلیـت رسـاندن     ها در دوره کودکی و تـالش مضـاعف بـه   فرصتشمردن مغتنم

شیافـزا ،محیطـی زیسـت هـاي  بحـران دانـیم کـه   استعدادهاي تربیت اخالقی است. نیز مـی 
انـد  اي رقـم زده گونهبهرا طیشراهااینو مانند عدالتیبیها، فقر و کاري، تبهکاري، جنگبزه

ـ از هر چشیبشر بحاضر،که در عصر اسـت ازمنـد یبـه اخـالق و اعـتالي آن ن   گـري یدزی
هـاي اخالقـی بایـد از    ). علـوي اعتقـاد دارد کـه بـراي مقابلـه بـا بحـران       206: 1391(بارو،
تـر  کودکی فضایل اخالقی را به کودکان تعلیم داد و مقدمات کـار را بـراي درك بـیش   دوره

خردسالی و کودکی، قلـب و روح  ها فراهم نمود. زیرا در آنان نسبت به فضایل و عمل به آن
تـر پـذیراي   کننده قرار نگرفته اسـت و کـودك سـریع   هنوز تحت تأثیر عوامل سوء و منحرف

ب) 1394اهللا جـوادي آملـی(  ). آیت202- 203: 1388گردد(علوي، امور و مفاهیم اخالقی می
انـد کـه:  گونـه اشـاره داشـته   هم به مسـئله آمـوزش مفـاهیم اخالقـی در دوره کـودکی ایـن      

يآغـاز کننـد و راهنمـا   یفرزندشان را از دوران کودکیدرست و اسالمتیتربدیبانیوالد«
فـرد  تیشخصـ ،سـالی بزرگدر رایفرزندشان باشند؛ زیو جوانیدوران نوجوانيبرایخوب

».استشواربس ديو اصالح آن، کاررییو تغگرفتهشکلکامل طوربه
ش حاضـر در پـی ایـن اسـت کـه بـر اسـاس        با توجه به مطالب و مستندات فوق، پژوه

اخالقـی مفـاهیم آموزشاهللا جوادي آملی اقدام به شناسایی و معرفی اهدافهاي آیتدیدگاه
د. انتخــاب دوره دوم ابتــدایی نمایــ) ســال12تــا10ســنین(کودکــان دوره دوم ابتــداییبــه

دارنـد؛  دراختیارهاي اخالقیجهت است که مربیان بهترین فرصت را براي تعلیم آموزهبدین
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که در این مرحله، کودك نه چون مرحله اول بازیگوش است و نه مشـکالت دوره بلـوغ   چرا
و نوجــوانی را بــه همــراه دارد، بنــابراین در ایــن مرحلــه کــودك بــا خصوصــیات شــناختی

ايتربیتـی - داري ذهنی، طبقه بندي، ردیف کردن، درك مفهوم زمان و مکان] و خُلقـی  [نگه
پذیري مستقیم اخالقی را دارد.  و دیگرپیروي] که دارد، آمادگی کافی براي تربیت[فرمانبري

هاي پژوهشی مرتبط. مروري بر پیشینه2

هاي داخلی و خارجی مرتبط با آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان. پیشینه1جدول 
هااي از یافتهخالصهعنوان پژوهشپژوهشگر/پژوهشگران

Dingle & et al(2016)

آموزش اخالق در 
کودکان و پزشکیروان

نوجوانان

رسیدن به یک برنامه درسی براي شناخت معضالت 
اخالقی روزمره کودکان و چگونگی مواجهه 

هاپزشکان با آنروان

)1396(شریعتی
آموزش اخالق به 

ساله با 12تا 6کودکان 
یاسالممنابعبرتأکید

بندي،طبقهشناختی(ذهنی،هايویژگیاشاره به
هايویژگیمکان)،وزمانمفهومدركکردن،ردیف

دیگرپذیري،تربیتوتعلیمبري،فرمان(خُلقی
شخصیتیهايویژگیپیروي) وخودوپیروي

حالتازپندارهخودتغییراستقالل،به(گرایش
نفسعزّتارزیابیامکانانتزاعی،حالتبهجسمانی

گروهی)جنسیت، هویتثباتآنبودنچندبعديو
کودکان به هنگام آموزش مفاهیم اخالقی

)1396(يمحمدی ونجف

تیتربیچگونگنییتب
یدر دوره کودکیاخالق

و عوامل مؤثر بر آن: 
جهت یتأملیافتیره

هايبرنامهدهیسامان
یتیترب

مدرسه،خانواده،(محیطیووراثتیعواملاشاره به
شرایطغیرمجازي،وهاي مجازيرسانههمساالن،

در تربیت اخالقی کودکان) جغرافیایی

Rahim & Rahiem(2012)

هاداستانازاستفاده
ابزاري در تربیتعنوانبه

کودکاناخالقی

ها نسبت به میزان تسلط آنبه چالش کشیدن معلمان
ارتباطبرقراريبهکمکوهااستفاده از داستاندر

عناصر داستانکودکان با 

Johansson, Brownlee,
Cobb-Moore &

Boulton-Lewis(2011)

سیتدريبراینیتمر
در یاخالقيهاارزش

هیاولهايسال

درکودکانکردنرسیدن به روش تدریس درگیر
در آموزشمشارکتییادگیريومعناایجاد

به کودکاناخالقیهايارزش

Oladipo(2009)
اخالقی مسئولیت تربیت 
در کودکان

مسئولیتتنهاکودكاخالقیاشاره به این که تربیت
بایدمختلفاجتماعینهادهايبلکه،نیستنهادیک

ازبتواندکودكتاباشندداشتهمؤثرتعاملوهمکاري
کندکسبمعناداريتعلیماخالقینظر
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شیخ رضایی و همکاران
کودكاخالقىرشد)1389(

دربارهشناسىروانمهممکاتبازاىپارهمرورآراء
چهدرکهسؤالاینبهپاسخوکودكاخالقیرشد

کودكاخالقىقواىسازوکارىچهباوسنّى
اواخالقىهاىتوانایىوگیرندمیشکل

شوند؟میتثبیت

)1387(رجبی
عوامل مؤثر در تربیت 

ویژه ها، بهاخالقی انسان
کودکان

ها، انسانعوامل مؤثر در تربیت اخالقی 
کودکانویژهبه

گـذاري آمـوزش مفـاهیم    اي به امـر هـدف  گردد پژوهش جديطور که مشاهده میهمان
اهللا جوادي آملی انجام نگرفتـه اسـت   اخالقی به کودکان آن هم از دیدگاه حکیم معاصر آیت

گردد.شدت احساس میو این شکاف نظري به

. روش پژوهش3
اسـتنباطی - از نظر روش، تحلیلیاز لحاظ رویکرد در زمره تحقیقات کیفی وحاضرپژوهش

بوده است. در این ارتباط با در نظر گرفتن مباحث بنیادین مرتبط با مفاهیم اخالقـی کـه مثـل    
اسـتخراج  ایـم.  ریشه درخت عمل کرده و نقـش مهمـی دارنـد، اهـداف را اسـتخراج کـرده      

ت داشته باشد، صورت اول زمانی بود که ایشـان بحـث تربیتـی    توانست دو صورمیاهداف
دادیـم  کردیم و منظور را گزارش مـی ها استفاده میمنسجمی داشتند که در آنجا باید از گزاره

خودمـان  و اما صورت دوم زمانی بود که استاد جوادي آملـی بحـث تربیتـی نداشـتند و مـا     
آنچـه در ایـن پـژوهش    کـردیم.  هـا مـی  هبه شناسایی، مـرور، اسـتنباط و کشـف گـزار    اقدام
اهللا جـوادي آملـی   افتاد صورت دوم بوده است، یعنی محققـان بـا تأمـل در آثـار آیـت     اتفاق

ــل ــتنباطتحلی ــا و اس ــدف ه ــتاي ه ــایی در راس ــذاريه ــه  گ ــی ب ــاهیم اخالق ــوزش مف آم
ت، اهللا جوادي آملـی اعـم از کتـب، مقـاال    اند. جامعه پژوهش آثار مکتوب آیتداشتهکودکان

انجـام شـده و روش   هدفمنـد شـیوه بـه در آنگیريباشد و نمونهها و بیانات ایشان میپیام
تحلیل آن، تحلیل محتواي کیفی از نوع استقرایی(از جزء به کل) بوده است. در ادامـه نمـودار   

هـا  اهللا جـوادي آملـی کـه در آن   فرایند رسیدن به مضامین مرتبط با اهداف و جدول آثار آیت
آیند:اي از آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان وجود داشت میها و خط فکرينشانه
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. فرایند استنباط اهداف آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان دوره دوم ابتدایی1شکل 
اهللا جوادي آملیهاي آیتاساس دیدگاهبر

اهللا جوادي آملی در ارتباط با آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان . آثار آیت2جدول
نام اثر و سال انتشار

پژوهشگاهپژوهشگرانوعلمیهیأتاعضايازجمعیبادیداردرالف)، سخنرانی1398زیست(محیطواسالم
مورددرج)، سخنرانی1398ورش(وپرآموزشمحترموزیربادیداردرب)، بیانات1398صادق(اماماسالمیعلوم

ب)، 1395الحیاه(الف)، مفاتیح1395قرآن(دراخالقالف)، مبادي1396تسنیم(د)، تفسیر1398البالغه(نهجشرح
ازجمعیبادیداردرب)، بیانات1394اسالم(درجوانانجایگاهالف)، تبیین1394قرآن(درانسانحقیقیحیات

ود)، مؤمنان1394مقربان(فنايج)، ادب1394چالوس(وآستانه)س(زینبحضرتعلمیهمدرسهطالب
الف)، 1388انسان(بهانسان)، تفسیر1390قرآن(در)، فطرت1392خانواده(وخودبهنسبتآنانمسئولیت

)1385قرآن(درج)، توحید1388قرآن(درب)، جامعه1388حسینی(نهضتپرتودرعقلشکوفایی

ها. یافته4
عنـوان امـر مطلـوب در    در این پژوهش یعنی آنچـه شایسـته اسـت کـه بـه     مقصود از هدف

شود و همه رفتارهـا و  آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان دوره دوم ابتدایی در نظر گرفته می
گیرد.  ها براي دستیابی به آن صورت میفعالیت

ي آملـی  جـواد اهللاگذاري باید داد این اسـت کـه اوالً آیـت   توضیحی که در ابتداي هدف
و انـد و به معناي اعم را مـدنظر داشـته  "انسان به ما هو انسان"هنگام طرح و تبیین مباحث به

کــردن مطالــب بــه ن و مخــتصگذاشــتمرادشــان انســان درحــال هــدایت بــوده اســت. قید
سال توسط نویسندگان مقالـه حاضـر   12الی 10ابتدایی یعنی کودکان داراي سنین دومدوره

بته در اعمال قید کودکی نهایت اقدامات کارشناسانه و تربیتی یعنـی توجـه   روي داده است. ال
به مقتضیات سنی، رشد اخالقی و استانداردهاي آموزشی لحاظ شده اسـت. بـراي ایـن کـار     

اخالقـی تربیـت اسـالمی و اخـالق اسـالمی، تربیـت وتعلیمفلسفهمتخصصانازگروهی
تأییـدات ماحصـل کنـونی شکلواندگرفتهقرارنظرخواهیومصاحبهموردجلساتیدرطی
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در همین راستا و به عنوان نمونه نظرات هفت متخصـص در جـدول زیـر    . بوده استایشان
آورده شده است:

. نظرات متخصصان نسبت به کیفیت اهداف پیشنهادي آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان 3جدول
نظرات متخصصان

ابتداییدوره دومآموز دانشبرحاکمشرایطوهایژگیوبهیخوببهمحققان"متخصص تربیت اخالقی: 
بهاینوباشد؛یمبلوغآستانهدروکودکیازگرفتنفاصلهحالدریآرامبهکودكسنایندرزیرااندبودهواقف
کهشودیمياعرصهواردبودهيبردارفرمانمستعددینیمتوناساسبرکهيادورهازکودكکهاستمعنااین

کردنپذیریتمسئولماننداهدافیوجود.گرددیمفراهمجوانیدرکهخانوادهکردنمدیریتودادنفرمانزمینه
تعامالتبامواجههدراوشخیصتزیربنايسنگاینکهشودیماوبودنپذیرفرمانسازینهزمسنایندرکودك

درتاکندیمآمادهرااوتفکربهدعوتوخودشناسیمثلاهدافیوجوددیگرطرفازوگرددیماواجتماعی
بینشونگاهباکندیمحرکتعمیقشناختهاييسوبهحسیشناختهايواديازکودكازآنکهپسوبلوغدوران

."دهدقراموردتوجهراخودپیرامونعمیقی
ايواسطهاهدافعنوان هدف غایی وبهشدهگرفتهقرارمدنظراهداف"متخصص فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی: 

."باشندکودکان دوره دوم ابتدایی میسو با رویکرد پژوهش هستند و به لحاظ رشدي و شناختی مناسبهم
اي، واسطهاهدافگرفتنقراروايواسطهوغاییبندي بهتقسیماهداف،مورددر"متخصص اخالق اسالمی: 

."استشدهدادهشرحخوبیبهدینیروشومنطقآدمی،فطرتوطبیعتباسوهممقوم،زمینه،عنوانبه
زیباآملی،جوادياهللاآیتآثاربهتوجهها باو ترتیب آناهدافانتخاب"متخصص فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی: 

کودکاناخالقیتربیتدرزمینهتربیتیمدلوالتهدف، باتعییندرمبناهايمؤلفهرسدمینظربه. استتأملقابلو
."دارندبا یکدیگرمعناداررابطهنیزخودتربیتیهايگزارهاینعالوهبه. باشدگرفتهقرارسویی مناسبیهمدر

بهتوجهبازیرااستمطلوبکودکاناخالقیتربیتراستايدراهدافکیفیت"اسالمی: تربیتوتعلیمفلسفه
غاییهدفبهدستیابیراستايدر.... وپذیريمسئولیتخداجویی،همچوناي واسطهاهدافغاییهدف

."شوندهدایتالهیقربسويبهکوکانتاکنندمیتالش
دنبالبهدینیمفاهیمآموزشدرتحصیلیپایههردرکهآنجااز": اسالمیتربیتوتعلیمفلسفهمتخصص

اینکهکنیممیدنبالرااهدافینیزدوره دوم ابتداییدرهستیم،آموزاندانشسنبهتوجهبااهدافیبهیافتندست
پژوهشدرشدهبیانايواسطهاهدافهمچنینوداردمطابقتاندگرفتهنظردرمحققانکهغاییهدفبااهداف

."باشدمیدوره دوم ابتداییدرموردنظراهدافباسوهموراستاهم
باشد، این است که درك و باید بدان توجه داشت و این پژوهش نیز درپى آن مىآنچه "متخصص تربیت اخالقی: 

فهمند ساالن یکسان نیست؛ آنان در حد ظرفیت ذهنى خود مطالب را مىبرداشت کودك از مفاهیم اخالقی با بزرگ
اي گونهابتدایى بهآموزان دوره سازند. اگر آموزش مفاهیم اخالقی براى دانشبینى خود را مىآن اساس، جهانو بر

بارى تواند پیامدهاى زیانگردد، بلکه مىاى برخوردار نمىشده صورت نگیرد، نه تنها از تأثیرات سازندهحساب
."شده استخوبی انجامگذاري حاضر بهدنبال داشته باشد و خوشبختانه این کار در هدفبه

) و اهـداف  1391نامه درسی ملـی( ثانیاً اینکه در اسناد باالدستی آموزش و پروش مانند بر
اي از اهـداف مشـترك   اند گسترهگذاري رسیده) هم وقتی به هدف1397هاي تحصیلی(دوره

اند و این ناشـی از نیازهـاي مشـترك    هاي مختلف سنی و تحصیلی پیشنهاد دادهرا براي دوره
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نگـی،  هاي اعتقـادي، اخالقـی، اجتمـاعی، هنـري، فره    فطري و انسانی در هر یک از ساحت
هـا و اسـتعدادهاي   سیاسی، اقتصادي و بهداشتی است. منتها همین نیازها بر اسـاس ظرفیـت  

تناسـب افـزایش سـن و تجربیـات یـادگیري عمـق و       دانش آموزان هر دوره خرد شده و بـه 
اند.  هاي بعدي مورد توجه قرارگرفتهوسعت پیدا کرده و در دوره

اي یـل هـدف غـایی و اهـداف واسـطه     در این پژوهش اهداف آموزش مفاهیم اخالقی ذ
اند:شدهتقسیم 

اي آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان دوره دوم ابتدایی. هدف غایی و اهداف واسطه2شکل 

هدف غایی1.4
بینـی و شـناخت آغـاز و انجـام     شناخت از هدف غایی آموزش مفاهیم اخالقی از راه جهـان 

توان به هدف غـایی پـی بـرد.    درست باشد میبینی گیرد. اگر جهانخلقت انسان صورت می
گـر غیـر الهـی باشـد کیفیـت آن      شـود و ا بینی الهی باشد هدف غایی یک نوع مـی اگر جهان

هاي هدف غایی از نظر اسالم مـواردي همچـون همسـازي بـا فطـرت،      کند. ویژگیمیتغییر
جامعیت، برانگیزندگی، عدم محدودیت و وحـدت بـا هـدف آفـرینش معرفـی شـده اسـت       

). در پژوهش حاضر تمام اهداف در راسـتاي هـدف نهـایی خلقـت     31- 32: 1387(اعرافی، 
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اهللا جـوادي آملـی در مـورد هـدف غـایی      اند و مبتنی بر توحیدگرایی هستند. آیتقرار گرفته
کمـال  سـوي همـه ذرات عـالم هسـتی بـه    «اند کـه:  طور نظر دادهآموزش مفاهیم اخالقی این

جدابافتـه از جهـان   ايکننـد. انسـان نیـز تافتـه    لهـی را طـی مـی   اند و مسـیر امـر ا  حرکتدر
کند با رسیدن به کمال مطلوب، خود را با سـایر مخلوقـات   نیست؛ از این رو سعی میخلقت

).51الف: 1395جوادي آملی، »(وفق دهد و با مجموعه جهان آفرینش هماهنگ سازد
بـه خداونـدي اسـت کـه     شود، اساس این هدف غـایی، ایمـان  طور که مالحظه میهمان

کمال مطلق و مطلق کامل است و فرمان او بر تمام جهـان هسـتی جـاري و سـاري اسـت و      
ها در این است که پرتوي از صفات جمال و جالل او را در خود مـنعکس کننـد   کمال انسان

تر شوند. ولی این به آن معنا نیست که صـفات اخالقـی در   و به ذات پاکش نزدیک و نزدیک
هابی اثر اسـت؛ بلکـه در یـک    ها از چنگال بدبختیحال جامعه بشري و نجات انسانبهبودي 

بینی صحیح اسالمی، عالم هستی یک واحد به هم پیوسته است، بنابراین هر چیزي کـه  جهان
و هـر چیـز کـه در صـالح جامعـه      سبب صالح حال فرد باشد سبب صـالح حـال جامعـه   

باشد در صالح فرد نیز مؤثر است.  مؤثر
دانـد  اهللا جوادي آملی، کسب فضایل اخالقی را موجب نیل انسان به کمال نهایی مـی یتآ

:داردو بیان می
. اسـت کامـل کنـد ظهوراوازچههراست؛آفرینکمالومحضکمالسبحانخداي

ودارنـد نفسـی کمـال هماند،حقکمالمظاهرازدوهروکردهظهوراوازآدموعالم
الْبصـرَ فَـارجِعِ تَفَـاوت مـنْ الـرَّحمنِ خَلْـقِ فـی تَرَىما«: برخوردارندنسبیکمالازهم
وانـد حرکـت درکمـال سـوي بـه هستیعالمذراتهمه)3ملک/ »(ٍفُطُورمنْتَرَىهلْ

یـا خواسـته : فرمـود زمـین وهـا آسمانبهسبحانخدايکنند،میطیراالهیامرمسیر
لَهـا فَقَـالَ «: آیـیم مـی رغبـت وطوعباوخواهانیمماگفتندبیایید،منسويبهناخواسته
ازبافتـه جداايتافتهنیزانسان) 11فصلت/ »(طَائعینَأَتَینَاقَالَتَاکَرْهاأَوطَوعاائْتیاوللْأَرضِ

سـایر بـا راخودمطلوبکمالبهرسیدنباکندمیسعیرواینازنیست،خلقتجهان
بـا شـدن هماهنـگ راهسازد،هماهنگآفرینشجهانمجموعهباودهدوفقمخلوقات

اسـت اخالقـی فضـایل کسـب مطلـوب، کمـال سـوي بـه سـیر درجهان،پیوستهنظام
).50همان:(



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 12سال ،تفکر و کودك12

اياهداف واسطه2.4
کننـد و از  اي سیر حرکت برنامـه آمـوزش مفـاهیم اخالقـی را مشـخص مـی      اهداف واسطه

اي آموزش مفـاهیم  شود. در ادامه به اهداف واسطهها هدف غایی حاصل میپیوستن آنهمبه
گردد:  اخالقی به کودکان دوره دوم ابتدایی اشاره می

خودشناسی1.2.4
و اخالقـی فضـایل بـه رسـیدن درفراوانـی هـاي استاد جوادي آملی نظر بر این دارند که راه

عمـل، بخـش درچـه وعلـم بخـش درچـه راهبهترینلیکناست؛آراستگی به آن مطرح
معـارف ازبسیاريبهعلومدرهمبشناسدراخودذاتگوهراگرانسان. استنفسمعرفت
این مفسر فرهیختـه در کتـاب   .)1393اخالق(جوادي آملی، درهموکندمیپیدارسیدست

خودشناسـی از) ع(معصـومان روایـات اند که درطور نوشته) این174: 1385توحید در قرآن(
الـنفسِ معرفـۀُ : «فرمایـد می) ع(علی. استشدهیاد»المعرِفَتَینِأنفَع«و»المعارفأنفع«وصفبا

؛148: 6، ج1384آمدي، (تمیمی»المعارفاَنْفَع(»ُعرِفَۀبِالنَّفسِالمعـرِفَتَینِ أنفَعهمـان، ج »الم)2 :
بـه علّـت ازبـردن پـی و"لـم "برهـان نحـو را کـه بـه  ). استاد بر این اسـاس معرفتـی  25

تـرین مهموبیشترین«اند که: باشد زمینه شناخت ذات اقدس الهی دانسته و فرمودهمیمعلول
انسـان حقیقـت اگـر نکنـد. غفلـت خودحقیقتازانسانکهاستاینکارترینضروريو

اسـت مـرتبط خـدا بـه ذاتـاً طرفـی ازواستفقیرموجودیکانسانکهشدروشنمابراي
همـان).  »(شناختخواهدراخداخودحقیقتشناختازپسانسانکهبودخواهدآننتیجه

انسـان اند کـه اگـر  ) تذکر داده84: 1390استاد در جایی دیگر یعنی در کتاب فطرت در قرآن(
ازپــیشراابــديحیــاتوآوردمــیهــم ایمــانمعــادبــهبشناســد،راخــویشخویشــتن
از نظـر  . شناسـد مـی راانجـام وآغـاز بـین مسیرهموبندد،میدلآنبهوبیندمیهرچیزي

اهللا جـوادي  دانـد. آیـت  مـی خویشتنازغفلتمعاد،ازراانسانغفلتسرّکریمایشان قرآن
خـود بـه معرفـت اگـر «دهنـد کـه:   گونه توضیح میآملی نتیجه دستیابی به این هدف را این

ج). منظور از این هـدف آن اسـت   1394جوادي آملی، »(فهمیممیراخودارزشکردیم،پیدا
هـاي  که کودکان از مبـدأ و منزلـت خـود در نظـام آفـرینش و نیـز اسـتعدادها و توانمنـدي        

وصـفات نظـر ازخویشـتن شان آگاه شوند. خودشناسی در مباحث اخالقی شناختاخالقی
ی مهم است که بسـتري بـراي   به نظر ما خودشناسی، هدف.استاخالقیملکاتواستعدادها
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رشد و تحول اخالقی کودك تلقی و به همین دلیـل معلمـان و والـدین بایسـتی در رشـد و      
ه بـه خودشناسـی خـوبی برسـد،     ارتقاء آن در کودك سعی وافـر داشـته باشـند. کـودکی کـ     

شناسد، قادر به شناخت ملزومات مورد نیـاز  است که نقاط قوت و ضعف خود را میکودکی
کنـد،  هـا را تصـحیح مـی   شناسـد و آن باشد، خطاهاي خود را مـی یک تکلیف میبراي حل 

کنـد، قـادر بـه فهـم احساسـات و      ها صحبت میي آنشناسد و دربارهاحساسات خود را می
باشد.باشد و نهایتاً قادر به درك تأثیر رفتار خود بر دیگران مینیازهاي دیگران می

پرورش خداجویی و خدابینی2.2.4
ي در آن بـر توحیـد و خـدابینی    اهللا جوادي آملـی اگـر زنـدگی و اخـالق جـار     نظر آیتاز 

). در 189ج: 1388شـود(جوادي آملـی،   باشد، شرایط رشد و ترقی جوامع فـراهم مـی  متکی
تعـالی وتکامـل اي اسـت کـه مایـه   قوهتوحیدگراییوآراي استاد جوادي آملی، خداجویی

ــودهانســان ــه) و اگــر362: 2د، ج1394(جــوادي آملــی، ب اودرفطــرترســد،فعلیــتب
ــکوفا ــیش ــودم ــی، ش ــوادي آمل ــا 42: 1390(ج ــب دع ــجاد(ع) در قال ــام س ي اول از ). ام
اند:سجادیه به این هدف اشاره کردهصحیفه

فرید و آنـان را بـه خواسـت خـویش     ها را نیکو و زیبا آبه قدرت و توانایی خود، آفریده
اشـد، سـپس آنـان را در خویشـتن     اي بمثـال و نمونـه  آنکـه از روي  وجود آورد، بـی به

.گردانید و در راه دوستی و محبت خود برانگیختروان

ــه انســان(  آیــت ــز در تفســیر انســان ب ــی نی ــف: 1388اهللا جــوادي آمل ــن 230ال ــه ای ) ب
وخـداخواهی فطـرت راانسانهستیدرونیهايالیهتمام«اند. از نظر ایشان پرداختههدف

در .»نیسـت اودرونـی خـدابینی حجـاب نیـز بیـرون ازچیزيودهدمیتشکیلخداجویی
دیدگاه استاد، کمال انسان در این است که خود را به اصل برساند و رسیدن انسـان بـه اصـل    

شود و از این جهت از کمال انسانی به مقـام فنـا   خود، که کمال اوست با خودبینی جمع نمی
کامل کسی نیسـت کـه   "اهللا جوادي آملی . از نظر آیت)92: 1379(جوادي آملی، کنندیاد می

دارنـد  ). ایشان همچنین نظر براین93ن: (هما"خود را نبیند، بلکه کسی است که خدا را ببیند
داند و هـر چـه یـا    که خدابین، مجموعه جهان آفرینش را آیات، ابزار و مظاهر فیض خدا می

بیند و بـراي خـود اسـتقاللی    یض خدا میعنوان بنده و مجراي فبیند بههر شخصی را که می
(همان). منظور از طرح این هدف بـراي آمـوزش مفـاهیم اخالقـی بـه کودکـان       قائل نیست



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 12سال ،تفکر و کودك14

دوم ابتدایی است که قوه فطري خداجویی و خدابینی ضعیف نشود و بلکه بـا تـدابیري   دوره
ه از پرورش یابد. در اصل استاد جوادي آملی معتقـد بـه فطـرت توحیـدي انسـان اسـت کـ       

ها بـه روح اصـیل   ها گرایش دارد و از آن جایی که فضایل و خوبیها آگاه و به خوبیخوبی
گردنـد؛ پـس در   شوند، موجب صعود انسان به مراتب باالي وجـودي مـی  انسانی مربوط می

آموزش مفاهیم اخالقی باید از ویژگی خداجویی استفاده کرد و با تقویت این نیروي بـاطنی،  
رسیدن به خدابینی و مراتب باالي انسانی هموار نمود. باید راه بـه جـایی بـرد    راه خود را در

که در آموزش مفاهیم اخالقی افعال الهی مالك قرار بگیرند کـه همـان مصـداق خـدابینی و     
روحدرآنمعنـوي بعدواندیشهپرورششاملخداباوري خواهند شد. به نظر ما این هدف

مـین ارتبـاط بـا خداونـد و شـناخت      اسـت و ه خداونـد بـا ارتباطزمینهایجادبرايقلبو
جـایی آناما باید این را هم بدانیم از.ساز بروز رفتارهاي اخالقی خواهد بودتواند زمینهمیاو
وجـود اثبـات آید،به دنیا میخداوند متعالسويبهذاتیگرایشیوپاكفطرتیباکودكکه
بسـیار کـودك دركقـدرت زیـرا . نـدارد پیچیـده هـاي اسـتدالل بـه نیـازي کودكبراياو

تـوان میاما. استخارجکودكدركقدرتحیطهازخداوجوددالیلبررسیواستعینی
هـاي پرسـش بیشـتر اتفاقـاً کـه طبیعـت دراوقـدرت نمـود والهیصفاتباراخداوجود

بایـد مطابق هدف پرورش خداجویی و خدابینی.کرداثباتاستزمینههمیندرنیزکودکان
خواهنـد مـی کهبنگردآیه و نشانهچشمبهخوداطرافوقایعکودك کمک کرد تا به تمامبه
تنَاسنُرِیهِم«کنند رهنمونتعالىوتباركخداوندسويبهايگونهبهرااو ایـىءالْأَفَـاقِ فـى وف

هِمتَّـى أَنفُسنَ حـیتَبی ـملَه ـقُّ أَنَّـهبپرسـد کـودك اسـت ). همچنـین ممکـن  53(فصـلت/ »الْح
درخداونـد کـه بگـوییم اوبـه . کنـیم صـحبت اوبـا در ایـن صـورت بایـد   کجاست؟خدا
.بخشـید عمـق اوذهندرراخداوجودباید. کندمیمحافظتماازهمیشهوهستجاهمه
.دهـیم و نعمـاتش توضـیح  کـودك بـراي خـدا عنایـات یـا ومحبـت توانیم از مهربانی،می

هاي رسیدن به هدف خداجویی و خدابینی تربیت عملی است. بایـد بـدانیم   دیگر از راهیکی
ايسـازنده اثـر گیـرد، انجامکودكمشاهدهودیدمعرضدرکه اگر این کار توسط مربیان و

تربیــت عملــی اســتاد ذیــل مــؤثر باشــد.کــودكترغیــبتوانــد دردارد و مــیدنبــالبــهرا
باشد. این معلم بایـد  هر معلمی امامِ مأموم خود که شاگردانش هستند می«اند که فرمودهمعلم

طوري طیب و طاهر باشد که شاگردانش بتوانند به قیـام و قعـود او اقتـدا کننـد و وجـود او      
ج).1398(جوادي آملی، »سراسر نور باشد
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تفکر در مسائل اخالقی3.2.4
دربـاره مسـائل   گیـري ل رشـد دادن و تقویـت توانـایی اندیشـه و تصـمیم     این هدف به دنبا

است و نقش مهمـی در تشـخیص حسـن و قـبح و پیشـگیري از افتـادن بـه وادي        اخالقی
انحرافات اخالقی دارد. باید گفت که تفکر جوهر وجودي انسـان و فصـل ممیـز اسـت کـه      

). تفکـر  4: 1398محبـی،  ارفسـازد(ع انسان را نسبت به موجودات دیگر تمایز و ممتـاز مـی  
هاي جهل و نـادانی بـه سـوي    براي انسان به منزله چراغی است که انسان را در میان تاریکی

: فرمایــدمــی) ع(علــیامــامروایتــیسـازد. در هــاي علــم و آگــاهی رهنمــون مــیروشـنایی 
»کلَیکْرِعبِالْففَإِنَّهشْدنَراَلضَّالَلِموحلصممبـه راتـو ؛)1384:446آمـدي، تمیمـی (»الاَلْأَع

رااعمــالوشــودمــیرهنمــونهــدایتبــهگمراهــیهــرازکــهکــنممــیســفارشتفکــر
فکـر ؛)1384:57آمـدي، تمیمـی (»قُبحهمنعملهحسنَتُریهمرآةٌالمرءفکرُ. «کندمیاصالح
کـه اسـت روشـن . دهـد مینشاناوبهراآدمیرفتارزیبايوزشتکهاستايآیینهانسان
سـایر درتفکـر زیرااستاخالقیرفتارهايومسائلدرتفکرروایاتایندرتفکرازمنظور
انسان موجودي است کـه  . ندارددنبالبهراروایاتایندرمذکورنتایجموضوعاتومسائل

تـوان تفکـر را از   مـی اي که نهدهد، به گونهکارهاي خود را بر محور ادراك و تفکر انجام می
توان کوشش را از او سلب نمود که موجـود بـی فعالیـت شـود    او گرفت که نیندیشد، نه می

)، 272- 273: 1379جـوادي آملـی(  اهللا ). از نظـر آیـت  465/ 10الـف:  1396(جوادي آملـی،  
و "تفکـر "خوانـد: یکـی بـا ذکـر عنـوان      کریم از دو راه انسان را به فکر و نظر فرا میقرآن

هاي قرآنی که با تفکر همـراه اسـت؛ گـاهی در یـک آیـه از      و دیگري با طرح بحث"تعقل"
ــان نمــی  ــه می ــوان تفکــر و تعقــل ســخنی ب ــعن ــد، ول ی در آن، برهــان عقلــی و فکــري آی

فـی إِنَّ«شود. خود استدالل، تشویق به تفکر است و بنابراین الزم نیست گفته شود میمطرح
کذَلاتمٍلَآیقَولدر دیدگاه اسـتاد، فکـر نـوعی حرکـت اسـت و محـور       3رعد/ »(تَفَکَّرُونَی .(

اصلی بحث در سیر باطنی فکري، سه چیز است: متحرك، مسافت و هدف. سـیر بـاطنی نیـز    
این گونه است که این سه امر جداي از یکدیگر باشد؛ مثالً در جایی که انسـان دربـاره نظـم    

اندیشـد، روح اندیشـمند او متحـرك، نظـم جهـان،      جهان براي پی بردن به توحید خالق مـی 
کنـد و بـه   مسافت و پی بردن به توحید خالق هدف است؛ یعنی او نظم جهان را بررسی مـی 

کند و محرك کـل، خـداي واحـد اسـت    رسد که هر حرکتی محرك، طلب میاین مقصد می
تــرین هــماهللا جــوادي آملــی معتقدنــد کــه تعلــیم و تربیــت از جملــه م). آیــت272(همــان: 
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کننده تفکر است. شکوفایی تفکر، وابسته به علم صائب و نیـز بـه عمـل    هاي تقویتمکانیسم
تأکیـد عمـده کـه گفتبایدهمرااین). البته126- 127ب: 1388صالح است(جوادي آملی، 

سـبب کـه اسـت عمـل انجامازقبلاندیشهوتفکراخالقیمسائلدرتفکربهپژوهشاین
اخالقـی انحرافـات ورطـه درافتـادن ازراانسانوگردیدهعملازبعدندامتازگیريپیش

آنپیرامـون رفتـاري هـر ازقبـل تـا بیـاموزیم کودکـان بـه کـه استسزاوارلذا. داردمیباز
اخالقـی انحرافـات ازنتیجـه دروگـردد آشـکار آنانبراياعمالقبحوحسنتابیاندیشند
ــون ــدمص ــوایان. بمانن ــومپیش ــاتدر) ع(معص ــیروای ــهمختلف ــرب ــلتفک ــلازقب عم
قَبـلَ اَلتَّـدبِیرُ للنَّوائـبِ تَعرَّضفَقدالعواقبِفینَظَرٍبغَیرِاالُمورِفیتَورّطَمن. «اندنمودهسفارش

عمـل ازقبـل تفکـر روایـت ایـن اسـاس بر.)11/306ق:1408نوري،(»النَّدمیؤْمنُکالْعملِ
کـه گونـه آنانسـان آنگـاه وگردیـده آشـکار انسانبراياعمالقبحوحسنگرددمیسبب

تفکـر آنبرعالوه. بودخواهدراضیخودعملانجامازسرانجام،وکردهعملاستصالح
درکـه ایـن اسـت  توجهقابلنکته.شدخواهدنیزاخالقیتفکرپرورشسببرفتارازپیش

ایـن خـود وداردموضـوعیت فعـل انجامازقبلتفکرصرفاخالقیهايتوصیهازبسیاري
بـراي جداگانهصورتبهتوانمیوآوردمیباربهفردبرايراتقبیحوتحسینموجباتفعل
کـه کسـی توان گفـت میاستحديبهسلوكدرآناهمیتوشدقائلايویژهجایگاهآن
دنبـال سـال چهـل کسـی اگـر واسـت رفتـه راراهازنیمـی یافـت، دسـت کامـل استادبه

.  استنکردهضرروداردجابگردد،کامل

پذیريآوردن به مسئولیتروي4.2.4
تـوان  از دیگر اهدافی که ذیل آمـوزش مفـاهیم اخالقـی بـه کودکـان دوره دوم ابتـدایی مـی       

.اســتپایبنــديوتعهــدمعنــايبــهباشــد. مســئولیتپــذیري مــینمــود مســئولیتطــرح
پـایین آن نسـبت بـه خـود و در     پذیري امري داراي مراتـب اسـت کـه در مراتـب     مسئولیت

اهللا جـوادي آملـی   شـود. آیـت  زیست مطرح مـی باالتر نسبت به خدا، جامعه و محیطمراتب
اند که:نوشته

جمـادات ماننـد سـویی اززیـرا است،پذیرمسئولیتموجودتنهاانسانهستیجهاندر
دیگـر ازسويارتفاع،وعرضوطولگانهسهابعادباجسمیصاحبوماديموجودي

دارايسـو دیگـر ازتولیـدمثل، وتغذیهورشدقبیلازهاییویژگیدارايگیاهانچون
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وغضـب وشـهوت وارادهوادراكشـعور، احسـاس، مانندحیوانیخصائصوغرایز
آنبـا کـه اسـت انسـانی عقلوملکوتیومجردروحیصاحبجهتیازوغرایزسایر
بیندیشـد خویشکارهايعواقبدروبشناسدرادیگرموجوداتوخداخود،تواندمی
کنــد انتخــابآگاهانــهوکنتــرلراخــودهــايخواســتوتمــایالتطریــقایــنازو

).6: 1392آملی، (جوادي

تـا شـده نهـاده اودوشبـر وظیفـه پذیري نسبت به خود ایناز نظر ایشان در مسئولیت
هـا آنادايبـه نسبتکهدارندحقیاوبرنیزجوارحشواعضاءازهریکوبسازدراخود

حـق سخنجز.نمایدبرداريبهرهخودتعالیورشدجهتدرهاآنازبایدوداردمسئولیت
جـز پـا بـا وندهـد انجـام خیرکارجزدستبا. نشنودراحقسخنجزونگویددرستو

ازرادامـنش ونسـازد پـر الهـی حـالل باجزراشکمش. برنداردگامالهیوخیرکاربراي
جهـنم آتـش ازرااوطریـق ایـن ازوبیارایـد پـاکی وعفـت بـه راآنوکندحفظآلودگی

انـد کـه:   پذیري انسـان نسـبت بـه خـدا فرمـوده     استاد در عرصه مسئولیت.(همان)داردنگه
دیگـري بـه نـه باشـد متّکـی خودبهنهکهاستاینآن،وداردتوحیديوظیفهیکانسان«

بـه وکنـد عمـل بفهمـد، کند،تلقّیرااوبرنامهباشدمتّکیسبحانخدايبهفقطکند،تکیه
هـاي انسـان نسـبت بـه جامعـه و      ). مسئولیت1ب: 1396(جوادي آملی، »کندمنتقلدیگران

دارد. احسـان، فـداکاري، همـدلی،    افراد موجود در آن هم طیف سوم بوده و فروعات زیادي 
هـا و  مسـئولیت ایـن داري، صداقت از جمله ایـن فروعـات هسـتند. مبـدأ    مهرورزي، امانت

چنانکـه بـه ایـن صـفات اسـت،    اووامدار بـودن تکامـل  وانساناجتماعیطبیعتوظایف
زیسـت  در زمینه محیط. نیستمیسربرایشتکاملراهپیمودناجتماع،میاندرحضوربدون

استاد نگاهی موهبتی و نعمتی داشته و بـر حفـظ و آبـادانی تأکیـد و از هرگونـه تخریـب و       
رابشـر زنـدگی نیـاز موردمحوريعناصرتمامکنند. طبق نظر ایشان خداونداسراف نهی می

هـا آنصیانتبهراجامعهودادهقراربشرحقوقجزءراهاآنازبرداريبهرهوفرمودهتأمین
.)274الـف:  1398اسـت(جوادي آملـی،   کـرده مکلّفآنمانندوکمبوديانقراض،آفت،از

کـه داشـت توجـه انـد کـه بایـد   ) نوشته14الف: 1398زیست(استاد در کتاب اسالم و محیط
نگــرشایــنبــامطــابقبایــدطبیعــت،بــهنســبتاوواکــنشوکــنشوانســانیعملکــرد
داشـته طبیعـت درمستقیمتأثیريشود،میصادرانسانازکهعملینوعهروپذیردصورت

اهللا جـوادي آملـی   نکته مهم دیگري که آیت. استمؤثرپیرامونفضايمرضیاصحتدرو
زیسـت،  بر آن نظر دارند جنبه امانتی است. بر این اساس مسئولیت انسـان نسـبت بـه محـیط    
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تصـرف و  داري و جانشینی خداونـد در زمـین و نیـز در قبـال حـق     برحسب فضیلت امانت
). طبق ایـن هـدف مربیـان   687ب: 1395برداري منصفانه از طبیعت است(جوادي آملی، بهره
تحـت تربیـت خـود   کودکـان پذیري آموختنی است و در این راه بهبدانند که مسئولیتباید

درکـه ایـن ضـمن کننـد؛ مسـئول هایشـان گیـري تصـمیم بـه نسـبت راهاآنوکردهاعتماد
کننـد، واگـذار خودشـان بههمراخودشانگري،انتخابمسئولیتدربایدهستند،کنارشان

.سـازد میمسئولومقتدرتوانمند،هايدر آینده انسانکودکانازپذیريمسئولیتحسچون
مسـئولیت واگـذاري کند این اسـت در هشداري که در رسیدن به هدف کودکان را تهدید می

راکـودك اوالًسـنگین مسـئولیت . گرفـت نظـر دربایـد رااواسـتطاعت وحدودکودكبه
غلـط اطاعتروحبپذیردراامريآنسایهدرکودكاگرو ثانیاًکندمیعالقهبیآنبهنسبت

.گرددمیزائلاودرطلبیاستقاللوشودمیدارریشهاودر

صبر و بردباريۀافزایش آستان5.2.4
ببخشـد(جوادي آملـی،   سـامان خوبیبهرازندگیتواندمیکهاستفضیلتیبردباريوصبر

جهـت درراجـوارح واعضـا ونکـردن شکایتواعتراضنبودن،مضطربد). صبر1398
اهللا جوادي آملـی  ). از دیدگاه آیت305: 1379است(جوادي آملی، ندادنحرکتصحیحغیر
درکـه آنجاتااستبرخوردارباالییاهمیتازمسلماناندینیهايآموزهدراستقامتوصبر

درنیل بـه هـدف صـبر   .استگردیدهتشبیهبدنبرايسرمنزلۀبه) ع(معصومینائمهروایات
دارنـدگانش واسـت شـده شمردهانسانیفضایلبرترینازیکیعنوانبهاسالمیهايآموزه

یاري از صـفات اخالقـی ریشـه در    بایـد بـدانیم کـه بسـ    . انـد شدهتکریموستودهبزرگیبه
دیگـر ، ازطـرف رسدنمیجاییبهمثبتجهاتاستقامت، دروصبربدوندارد و کودكصبر
بـا اسـتاد .نخواهـد بـود  ایستادگیبهقادرآفاتومصائبومنفیبرابر عواملکودك درهم

پرتـو دربهشتیهايخانوادهموفقیترازبه"عصر"مبارکۀسورهدرمهماصلچهاربهاشاره
اند که:داشتهبیانوکردهاشارهصبروحلمازمنديبهره

خـانواده راهازگفتنـد شدید؟بهشتواردراهچهازکردندسؤالهااینازبهشتیانوقتی
راخـانواده اعضـاي فرمـود مـا بهخداوندکردیم؛میزندگیخانهدرشفقتبا. صحیح

رفتـاروکردار مواظبشفقتباکردیم،راکاراینهممابکن،حفظآتشازخودتمثل
. بــودیمهایمـان بچـه دوسـتان مواظـب شــفقتبـا وبـودیم خـود خـانواده وفرزنـدان 

اسـت، خسـارت درانسـان ! عصـر بهقسم: فرمودکردیم،عملماراعصرمبارکهسوره
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کنـار دریـک؛ باشـد خـوب معتقدخودش: باشدداشتهرااصلچهاراینکهکسیمگر
دیگـران بـه رامحـوري عنصـر دوهمـین دو؛باشـد داشـته صـالح عملخوب،عقیده
).1ج: 1395(جوادي آملی، "بِالصّبرتَواصواو"چهاروسه؛کندمنتقل

ـ       نکته 200ر آن دارنـد بـر اسـاس آیـه     اي دیگر ایـن کـه آیـت اهللا جـوادي آملـی نظـر ب
؛ »تُفْلحـونَ لَعلَّکُـم اللَّهواتَّقُواورابِطُواوصابِرُوااصبِرُواآمنُواالَّذینَأَیّهاَاي«مبارکه آل عمرانسوره

خداوند همه مؤمنان را به صبر فردي و جمعی دعوت کرده است. از نظر ایشـان اطـالق امـر    
همـه مصـادیق   "صابِرُوا"شامل همه موارد صبر انفرادي می شود چنان که فرمان و"اصبِرُوا"

فردي اسـت و بـه ایـن معناسـت کـه      ناظر به صبر"اصبِرُوا"صبر جمعی را در بر می گیرد. 
ـ  "صـابِرُوا "کسی موظف به صبر است؛ امـا  هر ه صـبر جمعـی و بـه معنـاي بـا هـم       نـاظر ب

ن کـه هـر یـک    است و به مؤمنان می فرماید: صبرهایتان را با هم تبادل کنید[نه ایـ صبرکردن
له جـوادي آملـی نکتـه    ). آیت ا769- 770/ 16الف: 1396تنهایی صبر کنید](جوادي آملی، به

اسـت. از  "صبر فعـال "مهمی دیگري در آموزش صبر پیشنهاد داده اند و آن یاد دادن طریقه 
سـختی هـا لـب فـرو بنـدد و فقـط       نظر ایشان صبر بدین معنا نیسـت کـه انسـان در برابـر    

). 432کند، بلکه باید راه برون رفت از معضل و کاستن از مشکل پـیش بگیرد(همـان:   تحمل
ي دیگر نیز در همین ارتباط توضیح داده اند که کسی که در راه رسیدن بـه مقصـد بـا    در جا

از هـز چیـز بایـد بکوشـد کـه      شکست، ناکامی و نا مالیمـات رو بـه رو مـی شـود، پـیش     
خود بایستد و به عقب بر نگردد، تا زحمات گذشته اش هدر نـرود. پـس از تثبیـت    سرجاي

مرحله دوم، بایـد بـا آرامـش خـاطر و متانـت و      موقعیت خود و حفظ تالش هاي سابق در 
در مرحلـه سـوم بایـد نیرویـی     وقار، براي ادامه مسـیر تـدبیر و برنامـه ریـزي کنـد؛ آن گـاه      

آورد تا به کمک آن بتواند تدبیر و برنامه خود را اجرا کنـد و بـدین طریـق بـه مقصـد      فراهم
ظـر گـرفتن مطالـب    ). بـا در ن 499- 500/ 5د: 1394مطلوب خـویش برسـد(جوادي آملـی،    

گیـري  توان گفت که افزایش آستانه صبر در کودکان نقش بسـیار مهمـی در شـکل   مذکور می
کند چون که هم با ساحت فردي(زندگی شخصی) و هـم بـا سـاحت    شخصیت آنان ایفا می

شان(تعامالت اجتماعی) سر و کار دارد. لذا باید پذیرفت کـه هـم رشـد و سـالمت     اجتماعی
سـالمت اجتمـاع تـا انـدازه زیـادي بـر توجـه بـه آمـوزش ایـن هـدف            فرد و نیز رشـد و  

است.  وابسته
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هاتوفیق در اکرام، احترام و محبت به انسان6.2.4
اسـت  انسـانی هـاي ارزشهمـه استعدادي فطري و فضیلتی اخالقـی بـوده و ریشـه   محبت

دیگـران بـه کـودك طوري که اگر نباشد از سایر فضایل اخالقی خبري نخواهد بـود. اگـر  به
دیگـران بـا اوتعامـل نـوع کنـد نگـاه بخشـیده کرامتاوبهکهخداوندازاينشانهعنوانبه
هـا آنپیـدایش بـا کـه اسـت عـواملی ازخواستهبراین هدف،.شدخواهدمتفاوتشکبی

.شـود ایجـاد هـا آنبـین محبتـی وکششونزدیکیکدیگربههاانسانقلبشودمیباعث
کنـد مـی محبـت کـودکی برنامه ریزان تربیت اخالقی باید به این نکته توجه کنند کـه وقتـی  

اوبـه خداونـد کـه استاخالقیرشدهمانپاداشاینکهکندمیدریافتپاداشیبالفاصله
از دیگـري و دیگـري از اوسـت.    کـودك بایـد بـه ایـن نکتـه پـی ببـرد کـه او         .کندمیعطا
انـد و آن  لی منشأ دیگري نیـز بـراي محبـت بـه دیگـران ذکـر کـرده       اهللا جوادي آمآیتالبته
است که:این

تواند به تنهایی همه نیازهاي خویش را بـرآورد، نـاگزیر از   چون انسان نیازمند است نمی
محبت به کسی است که نیاز او را رفع کند. ایـن گـرایش درونـی و محبـت در موجـود      

طبع یا غریزه محض نیست، بلکه حاصل بیـنش  متفکر و مختاري مانند انسان هرگز طبق 
فکري اوست، اگر در گذشته به وسیله شخصی ضرري از کسی برطرف شد یا نفعی بـه  

شـود کـه بـه او محبـت بـورزد      او رسید، همچنین امید به این دو در آینـده، باعـث مـی   
).8/265الف: 1396(جوادي آملی، 

از دیگر علل مهرورزي و محبـت  استاد همچنین صرف مشاهده کمالی در شخص را نیز
اهللا جوادي آملی وجـود دارد  اند(همان). و اما نکته مهمی که در دیدگاه آیتبه دیگران دانسته

ریزي بدان توجه گردد این است که ارزش محبت وابسـته بـه ارزش و   و باید به هنگام برنامه
یشـترین نقـش را   تواند ب). نیل کودکان به هدف محبت می289عظمت محبوب است(همان: 

ه) کـودك  1398ین که طبق نظـر اسـتاد(  ها داشته باشد. نکته پایانی ادر ساماندهی اخالقی آن
کنـد بلکـه مشـکل دیگـري را مشـکل      طوري تربیت شود که نه تنها مشکل دیگري را حـل  

ـ    خود د. بـه عبـارتی تعـاون بـه نحـو      بداند یعنی این که کریمانه مشـکل دیگـران را حـل کن
ه مثالً مانند یک معامله اخالقی یا یک معامله اقتصادي باشـد کـه در مقابـل آن    نباشد کتعامل

توقع داشته باشد دیگري هم پاداش او را با عمل خیر بدهد؛ بلکـه بـه معنـاي حقیقـی کلمـه      
باشد.  "کریمانه"
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گراییبهبود حس زیبایی7.2.4
عان نکرد زیرا هر انسـانی  توان به وجود آن در ذات انسان اذزیبایی گرایی امري است که نمی

و نـه اسـت اصـیل موضـوعی زیبـایی با هر خصوصیات فردي طالب زیبایی است. موضوع
هـا آنبـه تمایـل وهـا زیباییبهتوجهبدونانسانوباشدانسانيساختهکهفرعیچیزیک
هاسـت زیبـایی يواسطهبهانسانپرتالطمروححالشدخواهدظلمانیوخشندنیاییوارد

اي حسـی کـه در   البته زیبایی خود چند دسته اسـت. زیبـایی  .شودمینرموگیردمیآرامکه
چیزهاي ملموس و محسوس است مانند منظره زیبا، طرح زیبا و ... که بدون اسـتثنا در تمـام   

اي دیگـر  هـاي محسـوس وجـود دارد. دسـته    ها گـرایش بـه زیبـایی حـداقل زیبـایی     انسان
درك نیست و بایـد از راه دل و  ه این معنا که با حواس ظاهري قابلهاي معنوي است بزیبایی

ها و یا زیبـایی  عواطف روحی آن را درك کرد مانند زیبایی نفس پاك و صفاي موجود در آن
آداب بـودن،  وظیفه و یا یـک کـار اخالقـی ماننـد مبـادي     ترك معصیت و زیبایی که در انجام

). از منظـر  159- 160: 1375(رسـولی شـربیانی،   شودفداکاري و احسان به آدمی مشهود مـی 
اهللا جوادي آملی زیبایی، حقیقتی است که با دستگاه ادراکی انسان مالیمت داشـته باشـد.   آیت

هـاي  یک از افعال خداي حکیم، عبث نیسـت، بنـابراین، همـه آفریـده    دیگر اینکه چون هیچ
شناسـی خـاص خـود    بـایی انـد، زی خداوند ازآنجاکه خلقت خداي جمیل و دوستدار زیبـایی 

طـورکلی، غـرض از ایـن هـدف، هـم بهبـود       ). بـه 20: 1393(خادمی و مسعودیان، دارندرا
رسـد بـراي درگیـري بیشـتر کـودك بـا       گرایی مادي و هم معنوي است. به نظـر مـی  زیبایی
هاي آفـرینش ماننـد منـاظر بـدیع     توان او را در معرض زیباییهاي مادي و ظاهري میزیبایی

ها را موهبت خداوند و نشانه عشـق خـدا بـه انسـان     حریک نمود و همه این زیباییطبیعی ت
تعریف کرد که هر پدیده زیبایی به یاد خدا در ذهن کودك پیوند یابد. مطمئناً زیبـایی گرایـی   

ــی معنــوي هــم با مــادي مــی ــایی گرای ــد بسترســاز زیب ــد توان ــه خداون شــد و کــودك را ب
ــرنزدیــک ــه  ت ــد آغــازســازد و همــین نزدیکــی ب ــی زیســتن و تعهــد  خداون ــر اخالق ي ب
روحـی دارايانسـان اگـر وجـود ایـن گـردد. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه بـا       میاخالقی
الهـی وقدسـی واديواردرااوکـه بودخواهندايروزنهمانندهازیباییاینباشدنگرعرش

رااوودوخـت خواهـد زمینبهرااوهازیباییاینباشدنگرفرشروحاگراماکردخواهد
وانسـان ذاتـی هـا زیبـایی سـمت بـه کشـش ایـن کهحال.کردخواهددورعالمحقایقاز

دروکـرد تربیـت زیباپسـند وبینزیبافرد رادوره کودکی بایدسنینازپساوستيالزمه
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هـا زیبـایی وهـا خـوبی سـمت بـه رااوذهـن ابتـدا شـیئی هربامواجههدروايمسئلههر
ازتمجیـد وتعریـف بـا ابتداکشدمیزیبایینقاشیکودكکهزمانیمثالعنوانبهکنیمجلب
جمـال متوجـه رااوکـم کـم هـم هازیباییبابرخوردو سپس دربگوییماوبهاوکارزیبایی
.کنیمحقیقی

گیري. نتیجه5
دوره دوم کودکـان بـه اخالقـی مفـاهیم آمـوزش منظور شناسایی اهـداف پژوهش حاضر به

آملـی انجـام شـد. نتـایج نشـان داد اهـداف را       جـوادي اهللاآیتهايدیدگاهاساسابتدایی بر
اي معرفی کرد.  توان ذیل یک هدف غایی و هفت هدف واسطهمی

اهللا جـوادي آملـی   بینـی قرآنـی آیـت   هدف غایی قرب الی اهللا بود. این هـدف از جهـان  
اسـالم دیـن ویـژه بـه الهـی ادیاناین تبیین رسید کهتوان به برخاسته است. در این رابطه می

سـوي بـه راافـراد وسـازد مـی روشنهمگانبرايرااخالقیفضیلتواقعیمالكومعیار
و. نمایـد مـی هـدایت وترغیـب کمالبهرسیدنوبیشترتعالیورشدمنظوربههاآنکسب

هـا، انسـان تکامـل بـراي افـراد، جسـمی وروحیشرایطتمامیبهتوجهبادینکهجاآناز
وانسـانی پسـندیده ومطلـوب هـاي خواسـته ونیازهـا تمـامی دربردارنـده لـذا شـده، نازل

هـاي ارزشکلـی اصولبرايکهاستثابتیومحکمپشتوانهوهاستآنارضايهايروش
است.نیازمندآنبهبشرکهاخالقی

د اگر کـودکی خـود را نشناسـد و بـر     اي خودشناسی بود. به نظر استااولین هدف واسطه
مندي ها و ضعف هاي خود آگاهی پیدا نکند، زمینه گرامی داشتن خود، کسب کمـاالت  توان

هـا و دالیـل خـوب و    شود و در پی فهم چراییانسانی و درجات اخالقی برایش فراهم نمی
اخالقـی کـودك   اي ترین نقطه رشد و صـعود  رود. در دیدگاه ایشان خودشناسی پایهنمیبد

رود. همسو با نظر استاد نسبت به فواید و آثـار خودشناسـی، ریاضـی هـروي و     به شمار می
و در "احساس تکلیـف ") تأکید دارند که خودشناسی در ارتباط با خداوند 1392(شمشیري

پاسـداري و التـزام بـه    "و در ارتباط بـا دیگـران   "تهذیب نفس و خودسازي"ارتباط با خود 
توانـد  را مـی "نسانی همچـون عـدل، احسـان، برابـري، بـرادري، فـداکاري و ...      هاي اارزش

گسترش دهد.  
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دومین هدف خداجویی و خدابینی بود. این هدف در پـی نـوعی رابطـه میـان کـودك و      
دانـد، و مربـی   خداست که پیوسته کودك خود را مجـذوب ذات حـق و نیازمنـد بـه او مـی     

اش بـر ایـن اسـت    هـده دارد و سـعی  جـذب را بـر ع  عنوان الگویی شایسته مدیریت ایـن  به
اهللا جوادي آملی مربـی  اي بین کودك و خدا به وجود آید. طبق دیدگاه آیتنگذارد فاصلهکه

باید از همه توان خود استفاده کند تا کودك با نگـاه بـه آئینـه خلقـت بـه جمـال خداونـدي        
آورد.  براي کودك به ارمغان میمندي رااي به نام اخالقاي هدیهشود. این نگاه آیهلنائ

دهـد کـه   چه در مورد سومین هدف یعنی تفکر در مسائل اخالقی گفته شد نشان مـی آن
وتفکـر سـلوك بایـد باشـند، داشـته اخالقـی عمـل کـه ایندوره دوم ابتدایی برايکودکان
کـرد.  بایـد چـه اخالقـی مسـائل بـا مواجهـه دربیاموزندیعنی. بیاموزندرااخالقیاستدالل

ی زیسـتن اگـر زیربنـاي عقالنـی     اصل نظر استاد جوادي آملی بر ایـن اسـت کـه اخالقـ    در
شود و اگر از روي جو و تحت تأثیر محیط باشد زودگـذر خواهـد بـود.    کند ماندگار میپیدا
عنـوان رفتارهـاي اخالقـی    بـه توانیم بگوییم به همراه تفکـر اسـت کـه مفـاهیم اخالقـی      می

شوند.  میمالحظه
پذیري، چهارمین هدف بود. این هدف از آن جهت مطـرح شـد   مسئولیتبهآوردنروي

هـاي  اهللا جوادي آملی انسان از آن جهت که انسان اسـت داراي مسـئولیت  که در دیدگاه آیت
محیطی است که در صورت توجـه، پـذیرش و عمـل    خاص الهی، فردي، اجتماعی و زیست

گیرد. صورت خاص این مسئولیت هـا در  ه خود میها زندگی اخالقی نظامی مطلوب ببه آن
مفاتیح الحیاه ایشان به تصویر کشده شده است. ایـن قسـمت از اهـداف بـا نتـایج پـژوهش       

ــژاد و نجفــی(ســبحانی ــه هــا نوشــتهباشــد. آن) همســو مــی1393ن انــد کــه ابعــاد چهارگان
انبـه در افـراد   جصـورت همـه  بـه پذیري با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارنـد و بایـد  مسئولیت

تـک ابعـاد   پـذیري بایـد از تـک   یابند. ازنظر آنان باید در نیل به ابعاد چهارگانه مسئولیترشد
رسـاند تـا رفتـار اخالقـی جـامع      ها را نیـز شـکوفا سـاخت و بـه رشـد      کمک گرفت و آن

یابد.  تحقق
مطـابق بـا ایـن هـدف، نظـر اسـتاد       بردبـاري بـود.  وصبرآستانهپنجمین هدف افزایش

صدر را در کودکان به همراه داشته باشـد.  است که آموزش مفاهیم اخالقی باید بتواند سعهآن
مقابله با فشارهاي روانی، دوري از اضطراب و استرس، احترام بـه قـوانین و مقـررات، تـرك     
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بر هسـتند کـه در   چینی از جمله کارکردهاي تربیتی صبرخی از رذایل مانند حسادت و سخن
) مورد اشاره قرار گرفته است.  1398پژوهش سامی، مطوري و خنشا(

گیـرد  ها که خود از کرامت ذاتی سرچشـمه مـی  انسانبهمحبتواحتراماکرام،درتوفیق
ششمین هدف بود. آیت اهللا جوادي آملی بـر ایـن اعتقـاد هسـتند کـه ایـن هـدف در سـایه         

) 1393شـود. شـهریاري و شـرفی(   تر است و معنادار مـی یافتنیخدابینی و عمل صالح دست
اند که نیل به این هدف کارکرد اخالقی بسـیار عمیقـی دارد و   اي همسو گزارش کردهدریافته

خود مولود افعال اخالقی دیگري خواهد بود. به نظر ما پیوند و دوستی با خویشاوندان و نیـز  
رب الهی است.  احترام و محبت به دیگران راهی براي رسیدن به ق

گرایـی در اخـالق   گرایی بـود. بـه نظـر اسـتاد زیبـایی     زیباییحسآخرین هدف، بهبود
وباشـد انسـان نفـس بـا موافقـت وتالئـم درکهشودمیگفتهچیزيبهعنوان یک هدفبه

.بگیردقراراوفطرتپسندمورددرواقع
طبـق نظـر ایشـان زنـدگی     طور است کهاهللا جوادي آملی اینهاي آیتبندي دیدگاهجمع

انسان سراپا پیچیده در اخالق است لذا باید از همان دوره کودکی باظرافت و دقت مفـاهیم و  
هــا فضــایل اخالقــی را بــه کودکــان تعلــیم داد و مقــدمات الزم را بــراي عمــل اخالقــی آن

و نمود. چراکه در این دوره رشدي، قلب کودکان آمادگی بیشتري براي پـذیرش امـور   فراهم
دهد. نتیجه دیگر این است که نبایـد  مفاهیم اخالقی دارد و مقاومت کمتري از خود نشان می

یچ قیدوبنـدي پـرورش یابنـد،    هـ هـا آزادانـه و بـی   کودکان را به حال خـود گذاشـت تـا آن   
کنـد، در دوران  حتمی کسی که در دوران کودکی آزادانه از تمایالت خود پیـروي مـی  طوربه

تواند تمـایالت خـود را تعـدیل و تنظـیم کنـد، زیـرا       سالی نیز نمیبزرگنوجوانی، جوانی و 
چـه  آیـد و چنـان  صورت ملکه راسـخ و پایـدار در مـی   عادتی که در دوران کودکی داشته به

کند. دیگـر ایـن کـه در آمـوزش مفـاهیم      غفلت واقع شوند، معایب در کودك ریشه میمورد
ر ایـن راه مربـی بایـد بتوانـد مطـابق بـا       اخالقی به کودکان مقصد و مقصود مهـم اسـت و د  

توانـد بـا   اقتضائات دوران کودکی برنامه تربیتی خود را طراحی، اجرا و ارزشیابی کند لذا مـی 
کودکانی که هنوز در مراحل اولیه ورود به درك، جذب و عمل بـه مفـاهیم اخالقـی هسـتند     

ین که مفـاهیم اخالقـی   صدر داشته و منعطف باشد. نکته آخر امساعدت نموده و قدري سعه
شـوند، امـا نبایـد راه    در دوره کودکی عالوه بر آن که از راه تفکر و شناخت یـاد گرفتـه مـی   

احساس و عاطفه به فراموشی سپرده شود، به نظر اسـتاد جـوادي آملـی کودکـان بـه شـدت       
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ها اهمیت بسزایی دارد یعنـی بایـد اول   شوند فلذا باب گرایشترغیب به مباحث گرایشی می
خدابینی و سایر مفاهیم اخالقی را نزد کودکان عزیز کرد.
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قرآن. قم: اسراء.دراخالقالف). مبادي1395(عبداهللا.آملی،جوادي
.اسراء: قم. الحیاهمفاتیح). ب1395(عبداهللا.آملی،جوادي
اخالق. قم: اسراء.وتفسیرج). بیانات در درس1395(عبداهللا.آملی،جوادي
قرآن. قم: اسراء.درانسانحقیقیالف). حیات1394(عبداهللا.آملی،جوادي
درلـه معظـم شـده منتشـر بیانـات . اسالمدرجوانانجایگاهتبیین). ب1394(عبداهللا.آملی،جوادي

.09/03/1394. مهرخبرگزاري
علمیـــهمدرســـهطـــالبازجمعـــیج). بیانـــات در دیـــدار1394(عبـــداهللا.آملـــی،جـــوادي

چالوس.  وآستانه)س(زینبحضرت
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د). ادب فناي مقربان. قم: اسراء.1394(عبداهللا.آملی،جوادي
خـانواده. ماهنامـه پاسـدار    وخـود بـه نسبتآنانمسئولیتو). مؤمنان1392(عبداهللا.آملی،جوادي

.6- 8: 383- 383اسالم. 
.اسراء: ). بیانات در درس اخالق. قم1393(عبداهللا.آملی،جوادي
.اسراء: قم. قرآندرفطرت). 1390(عبداهللا.آملی،جوادي
.اسراء: قم. انسانبهانسانتفسیر). الف1388(عبداهللا.آملی،جوادي
ب). شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی. قم: اسراء.1388(عبداهللا.آملی،جوادي
ج). جامعه در قرآن. قم: اسراء.1388(عبداهللا.آملی،جوادي
.اسراء: قم. قرآندرتوحید). 1385(عبداهللا.آملی،جوادي
.اسراء: قم. قرآندراخالقمراحل). 1379(عبداهللا.آملی،جوادي
ساخت و اصالح شخصـیت اخالقـی و عوامـل    ). «1399اهللا. (داري، سعیده؛ موسوي زاده، روححمله

، 1، شـماره  8دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسالم. سال ». مؤثر بر آن از دیدگاه شهید مطهري
.165- 182صص 

). هنر دینی از منظـر عالمـه جـوادي آملـی. فصـلنامه      1393خادمی، حمیدرضا؛ مسعودیان، مسعود. (
.5- 24، صص 3، شماره 6حکمت اسراء. سال 

. طـوبی ماهنامـه . کودکـان ویـژه بـه هـا انساناخالقیتربیتدرمؤثرعوامل). 1387(فاطمه.رجبی،
.113- 116، صص37، شماره 4سال

). خداشناسی فطـري از دیـدگاه قـرآن و حـدیث و حکمـت متعالیـه.       1375رسولی شربیانی، رضا. (
نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.پایان
بررسی مفهوم خودشناسی از نگاه اسالم و اسـتنتاج  ). «1392شمشیري، بابک. (هروي، شیدا؛ریاضی

.45- 58، صص 8، شماره 22ماهنامه معرفت. سال ». تربیتی آنهاي اهداف و روش
نقش صبر در تربیـت اسـالمی فرزنـدان    ). «1398خنشا، علیرضا. (محمدجواد؛ مطوري، علی؛سامی،

.117- 131، صص 1، شماره 6دوفصلنامه تفسیرپژوهی. سال ». طه132با الگوپذیري از آیه 
پذیري در سـبک زنـدگی   حلیل ابعادشناسانه مسئولیتت). «1393سبحانی نژاد، مهدي؛ نجفی، حسن. (

.151- 170، صص 3، شماره 5فصلنامه سراج منیر. شال ». اسالمی
ی. منـابع اسـالم  بـر تأکیـد ساله بـا  12تا 6آموزش اخالق به کودکان ). 1396شریعتی، محمدجواد. (

نامه کارشناسی ارشد. جامعه المصطفی العالمیه.  پایان



27و دیگران)سپیده انصافی مهربانی(...اهداف آموزش مفاهیم اخالقی به کودکان

ت اخالقــی اســالمی بــا محوریــت الگــوي تربیــ). «1393فی، محمدرضــا. (شــهریاري، محمــد؛ شــر
، 2، شــماره 22بیــت اســالمی. ســال فصــلنامه پــژوهش در مســائل تعلــیم و تر». نفــسکرامــت

.27- 56صص
شیخ رضایی، حسین؛ المعی رامندي، لیال؛ توسلی، ساناز؛ نشاط روح، آذر؛ اسـکندري نـژاد، فرشـته؛    

بررسـى همـراه بـه داستانىادبیاتوکودكاخالقى). رشد1389نظري، شهال؛ شیرازي، زهرا. (
، 1، شـماره  1اخالقى. فصلنامه تفکـر و کـودك. سـال    رشدمنظرازخانیانجمشیدداستانىآثار

.37- 67صص 
دوفصلنامه کالم اسـالمی.  ». آملیجوادياهللاآیتمنظرازتفکرالگوي). «1398محبی، محمد. (عارف

.3- 24، صص2، شماره 9سال 
البالغه. کرمان: دانشگاه کرمان.). تربیت در قرآن و نهج1388علوي، حمیدرضا. (

هـاي تربیـت اخالقـی از نگـاه عالمـه مصـباح یـزدي و        ). اصول و شیوه1389کاظمی، حمیدرضا. (
نامـه کارشناسـی ارشـد.    وپرورش(مقطـع دبسـتان). پایـان   هاي آن در برنامه درسی آموزشداللت

پژوهشی امام خمینی(ره).مؤسسه آموزشی و
وکـودکی دورهدراخالقـی تربیـت چگونگیتبیین«). 1396(محمدحسن.محمدي،حسن؛نجفی،

.معرفـت ماهنامـه . »تربیتـی هـاي برنامـه دهـی سـامان جهـت تـأملی رهیافتی: آنبرمؤثرعوامل
.57- 69، صص6، شماره 26سال

.البیتآل: بیروت. الوسائلمستدرك). ق1408(محمدتقی.بننوري، حسین
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