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 مقدمه

 توجهی قاب  ب ش. دارد ارجمند بد جایگاهی اخلاق اسلامی، تربیت و تعلیم منظومه در     

 هر دینی پیشوایان دیگر و( ص)اسلام گرامی نبی همچنین و است اخلاق درباره اسلامی ازمناب 

 درست تربیت و تعلیم چراکه. هستند اخلاقی های ارزش عینی تمث  و عملی های اسوه کدام

 آدمی زیرا کشاند؛ سقوط به را وی افتد، غلط اگر و برساند هاارزش اوج به را فرد تواندمی

 ولادتش آغاز در( دانندمی غریزی صورتبه را خود نیازهای و هاآگاهی که حیوانات برخلاف)

 غیرمستقیم، و مستقیم یتترب و تعلیم با تدریجبه و است کمال و تربیت و ادراك، و علم فاقد

 مدید قرآن کهچنان یابند؛می تكام  و رشد و رسندمی فعلیت به او بالقوه استعدادهای

 برای و دانستیدنمی هیچ که درحالی آورد، بیرون مادرانتان شكم از را شما وخداوند:»فرمایدمی

 (88: نح . )«باشید شكرگزار تا داد قرار هادل و دیدگان و گوش شما

 

 شناسي . مفهوم9

 اخلاق .9-9

: نویسد می برجسته، شناس لغت اصوهانی، راغ . است«  خُُلق»  و«  خُلق»  جم  اخلاق،     

 خَلق»  که تواوت این با ،« شُرب»  و«  شَرب»  همچون اند، یكی اص  در«  خُلق»  و«  خَلق» 

 چشم ی اسطهو به که است شده ویژه هایی صورت و ها شك  و ها کیویت بیان برای« 

 هایی ویژگی و ها سرشت و نیروها بیان برای«  خُلق»  و گردد، می درك و شود می دیده

 فارس، ابن( 958 :الاصوهانی الراغ . )شود می فهمیده بصیرت با که است یافته اختصاص

 اصلی معنای دو به(  خلق« )  قاف و لام و خا»  ی مادّه: نویسد می گرانقدر، شناس لغت

 مَلَاسَةُ »  دوم و ،( چیزی زدن اندازه و دادن قرار اندازه)  « الشَّیء تَقدِیرُ»  یكی .است آمده

 و سرشت معنای به است ماّده همین از«  خُلُق»  و(.  چیزی بودن سه  و بودن نرم« )  الشَّیء

 شده داده قرار خصوصیت و اندازه این بر ویژگی، و سرشت آن صاح  زیرا ویژگی،

 (293-293 :2 ج. ق9381 فارس ابن. )است توانا آن دادن اندام بر و است،
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 در هایی ویژگی و خصوصیات، ها، سرشت بیانگر موهومی، نظر از«  اخلاق»  بنابراین     

 سر آدمی از تصنّ  و تكلّف بدون و سهولت، و نرمی با و یافته اندازه وی در که است آدمی

 .یابد می ظهور و زند می

 اخلاقي . رشد9-2
 وسیله به که است اجتماعى اوضاع و رسوم و آداب با ارتباط در فرد عم  اخلاقى رشد     

 رفتار در و شود مى کس  تدریج به که نادرست و درست معیارهای میان تش یص توانایى

 انسان رشد از است عبارت اخلاقى ( رشد990 :9385 نژاد، شعاری.)کند مى تأثیر اجتماعى

 اجتماعى ش صى، زندگى در انسان کمال به که عواطف و فتارر شناخت، از هایى جنبه در

 اختیاری افعال تنها که است این آن مهم ویژگى و شود، مى مربوط متعال خدای رابطه در و

 حوزه پژوهشكده) «گیرد مى قرار بحث موضوع دارد، ارتباط کمال با که علت این به فرد،

 (9003 ص ،9383 دانشگاه، و

 قدرت. 9-0

و گاه مترادف با ( 5/230: 9353،یاست)قرش ییت به موهوم توانستن و داشتن تواناقدر     

 ەواژ نیاست ا یرگذاریتأث طیواجد شرا ۀ قو ی( به معنا5/03تا:  یاستطاعت)ابن فارس، ب

() زیو کام  هرچ ییو حد نها یواقع تی)ظرف یبه معنا«قدر»مدرد یمصدر ثلاث ،یعرب

شود و ضمن آنكه به موهوم تمكن وتسلط  یم یمتعد«  یلع»که با ( 9300:2/2033ن،یمع

 (3/350 :9302 ،یحیاست، مترادف با قوت و طاقت است)طر یزیچ ای یبر کس

 قدرت اصطلاحي معنای. 9-4

مباحث مطرح در  نیتر یاز باستان یكیمباحث مربوط به قدرت با وجود اختلاف نظر،        

و  ی)اسكندر دارد یآدم اتیح یبه بلند یاست و عمر استیفلسوه، حقوق و س

 یدر مقاطع یاسیو س یمهم اجتماع یدر صحنه ها امبرانی( حضور پ90 :9383 ،ییدارابكلا

که  یگواه بر آن است. افزون بر اختلافات ه،شروع شد میقد اریکه از زمان بس خیاز تار

وق و حق یروانشناس ،یقدرت در علوم م تلف مانند فلسوه، کلام، جامعه شناس فیازتعر
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 یا هیاز زاو کیندارد وهر یواحد فیزتعریو حقوق ن یاسیوجود دارد، درعلوم س یاساس

آن  فیبودن به تعر یرارزشیوغ یاز بعد ارزش ایعملكرد  ە خاص به اعتبار آثار، حوز

 گرید ةسرکوب طبق یطبقه برا کیپرداخته اند. مارکد آن را اعمال قهر متشك  

 دی، اما راس  به اعتبار آثار قدرت، آن را پد(89 :9351)مارکد و انگلد، شمردیبرم

از عوام   یقدرت را مدموعه ا یزندان دیعم( 55 :9308داند) یآوردن آثار مطلوب م

 گریگروه د ایگروه توسط فرد  ایموج  به اطاعت درآوردن فرد  هدانسته ک یو معنو یماد

 .(9/50: 308گردد) یم

ندارد بلكه  یمنو ایها و امكانات، ذاتًا ارزش مثبت  هدیپد ریمنظر اسلام، قدرت مث  سا از     

انسان هاست و قدرتمندان حق ندارند به دل واه و بدون لحاظ  اریدر اخت یاله یا عهیود

 /92: 9393 ،یکنند)حرّ عامل یبهره بردار شیاز قدرت به نو  خو گران،یحقوق و مصالح د

در  استیمحورس ةبه مثاب یاسلام( چون قدرت در گوتمان 95ح  دارت،از ابواب ت 2باب 

شود و از اقتضائات آن،  دیاولاً در چهارچوب شرع، فهم و بازتول دیاست و با ینید ةجامع

بر  اًی( و ثان92: 9381 ،یاست )نا یاله تیو تحقق حاکم یسعادت مردم، کرامت انسان نیتأم

بعثت لأتّمم مكارم  إنّما»که فرمود: امبریبعثت پ ةاساس فلسو

، قرآن (95: 9381، یاخلاق محور باشد)نا دی(، قدرت با9303:90/290،یمدلس«)الأخلاق

 مانیسل ،یاز قدرت موس دیبه تمد ،یس ت و نرم مستكبران فرعون یقدرت ها یضمن نو

 یرا به مستضعوان عالم م نیو وراثت زم ییشوایپ ۀپردازد و وعد یو طالوت و... م

مسلحانه با  ییاروی( رو8مستضعوان)نساء/ ( مبارزه در راه خدا و دفاع از 5دهد)قصص،

بارز  قی(، از مصاد 31)انوال/  زانیو پنده در پنده شدن با فتنه انگ(  80)نساء/  طانیش یایاول

همسو با آن مانند،  یقرآن است. اساس قدرت و واژه ها اتیقدرت در آ یریبه کارگ

؛ فاطر/  31؛ کهف/ 905 قرآن از آنِ خداست)بقره/ اتیآ حیقوت، عزت و اقتدار، به تصر

هم  زانیاوست. انسان به هر م تیو در پرتو مشّ یقدرت ها در طول قدرت اله ی( و تمام90

رو از منظر  نیاو برگرفته از قدرت خداست. از ا یها تیو قابل ییکه توانمند باشد، توانا
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ن منوط شود و مشروع بودن آ یم میتقس «نامشروع » و « مشروع  »ةقرآن، قدرت به دو گون

نه تنها  یقدرت نیاست. چن« و ابزار درست ریمس» و « هدف » و« مناب  »  ةسه گان طیبه شرا

 سالم است. ةجامع ةبلكه لازم ستیجامعه ن یماریعلامت ب

 قدرت نرم. 9-5

آنها را مترادف  یدارد و گاه استیبا س یتنگاتنگ ةجهان رابط جیرا اتیقدرت، در ادب       

گوناگون قدرت، در کلام  ماتیتقس انیدر م( 93 :9300 ،یسكدانسته اند)بورلات

( اما 38: 9381 ،یقدرت غالبا ناظر به نوع س ت آن بوده است)نا ربازیازد استمدارانیس

ها و جوام  به اراده بر ملت  یو اعمال و تحل گرانید حاتیساختن ترج یقدرت نرم به معنا

: 9381کرده )شارپ،  دایپ یبلند گاهیاامروز ج یاسیس اتیدور از خشونت و زور در ادب

ساختار  دیدارد و امروزه به دنبال تدد یطولان خیروش، تار کیاصطلاح به عنوان  نی( ا59

شدن  یاص  هندارمند و اجتماع وبر د یشك  گرفته و مبتن یقدرت در بستر توكر غرب

 کیکه  ییها تیابو جذ هاتیقابل ها،ییرو، به تمام توانا نی( از8 :9381 ،یقدرت است)نا

دهد،  یاریبه اهدافش به دور از خشونت و زور  دنیرا در رس یکشور ایحزب، حكومت 

 .شود یقدرت نرم اطلاق م

مكات   انیآن در م تیو غا فیبا تعر یناگسستن یوندینرم و مناب  آن همواره پ قدرت     

درت است که ق تیدر ماه رییو تغ ییآن است، جابه جا رییتغ یدارد. آنچه غرب مدع

 رخ نداده است. یرییتغ چیآن ه فیو تعر تیشده است، اما در غا  یازس ت به نرم تبد

 پور.)گردد می یاد نرم قدرت عنوان به فرهنگ واژه از المل  بین عرف و قاموس در      

 اجتماعی های حوزه همه در رفتار و ذهن به دهنده جهت فرهنگ( 210: 9381احمدی،

: 9388همكاران، و افت اری.)است کشور یک هویت و یتش ص بیانگر که است

 باز یا و قرارگرفته م الوت مورد ساخته، فرهنگ طریق از اجتماعی نظم گوت میتوان(983

 تلطیف فرهنگی های روش و ابزارها وسیله به قدرت و سیاست زم ت چهره.میگردد تولید
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 و سیاست سطح در سیاسی یفعالیتها به دادن سامان باعث فرهنگی هایزیرساخت. میگردد

 (35  :9388 خراسانی،. )گردد می جهانی فرهنگ

 

  اسلام اخلاقى انديشه به اهتمام . ضرورت2

. دربردارد را آسمانى هاىکتاب و دینى متون از فراوانى حدم اخلاقى هاىآموزه       

 و نود تهذی  اخلاقى، سازندگى به کریم قرآن مكرّر تأکیدهاى و گسترده فراخوان

 هیچ. است دین اهداف میان در اخلاق مقولة والاى جایگاه بیانگر انسانى، والاى هاىارزش

 آن در که شمد سورۀ مگر نیست، پیاپى سوگند یازده حاوى کریم، قرآن از اىسوره

 کهچنان. است برآمده اخلاقى خودسازى و نود تربیت اهمّیت بیان درصدد سبحان خداى

 مطرح کتاب تعلیم از پیش را تزکیه بارها کت ، انزال و رس  رسالا از هدف تبیین مقام در

 (2 جمعه: و 903 عمران: آل.)است فرموده

 نیز( 320: 99ج ،9301الهندى، المتقى)الأخلاق مکارم لاتّمم بعثت إنّى مشهور نبوى     

 .سازدمى مش ص را خاتم دین اخلاقى قوىّ گیرىجهت

 و اخلاق مقولة از اىجامعه هر که است مطل  این ویاىگ بشر تاری ى انباشتة تدارب     

 متحمّ  نپردازد، آن عملى و نظرى پاسداشت براى را لازم بهاى و بگیرد فاصله بدان اهتمام

 سرعت به و بود خواهد انسانى دهشتناك هاىفاجعه شاهد شده، ناپذیرجبران هاىخسارت

 .پیمود خواهد را انحطاط راه

 

 :قاخلا . عوامل رشد0

 مقام در و است وفا و راستی مروّت، مث  خاصی مبانی تاب  اسلام در اخلاقی اصول      

 پیوستگی به اعتقاد اسلام مقدس دین در. میگردد مقدم آن بر مصلحت، و باسیاست تعارض

 لحاظ به نمیتواند است، نادرست اخلاقی لحاظ به آنچه و دارد وجود اخلاق و سیاست

 (83: 9389 عالم،.)دهدب مطلوبی نتیده سیاسی
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 . تقوا0-9

 به انسان طبیعت بازگشت موج  تقوا بلكه نیست، معرفت تحصی  براى مستقلى راه تقوا     

 و شود ترمتعالى انسان تمایلات تا شودمى موج  اعتدال این و گرددمى خود فطرى اعتدال

 اخلاق و یكون اخلاق حوظ موج  صالح اعمال یعنى گردد؛ صادر او از بهترى اعمال

 طباطبایى،.) شودمى صحیح افكار و سودمند علوم و حقیقى معارف پیدایش منشأ پسندیده،

 (395-393 :91 ج و 50 ص ،1 ج المیزان،

و َمن یتّق « هر کد تقوا ورزد خدا برایش گشایشى پیش آورد»در قرآن آمده است:      

اید! اگر از خدا پروا کنید، آورده اى کسانى که ایمان»و ( 2اللّهَ یدع  له م رج. )طلاق، 

یا أَیّهاالّذین آمنوا إِن تتّقوا اللّهَ یدع  لكم فرقاناً. « دهد.براى شما قدرت تش یص قرار مى

 فرماید:مرحوم علامه طباطبایى در توسیر این آیات مى( 21)سوره انوال، 

 فطرت. 0-2

 سان،بدین. داندمی درونی طرتف از منبعث را اخلاقی حیات و اخلاقی حد کریم قرآن      

 تأثیر بر مقدم خلقت، جریان در انسان است بسته نقش آغاز از انسان نود در اخلاقی قانون

 او به والا استعدادهای و شده خاص وجودی بعد دارای اجتماعى، عوام  و تاری ى عوام 

 نظر، این طبق. ب شد مى هویت او به و کند مى متمایز حیوان از را او که است شده داده

 ها انسان همه در که شده مند بهره نوعى وجدان و شعور نوعى از خلقت متن در انسان

 شدن، واق  م اط  دعوت، صلاحیت و نوعى تعّین او به فطری وجدان همان و دارد وجود

 آشنایى انسان پیشینى های داشته از یكى(. 58 :9382 مطهری،) است داده جنبش و حرکت

 ما وَ نَوْدٍ وَ. )گردد مى او رشد عام  فطری آشنایى همین و است رذای  و فضای  با فطری

 و راست را او که آن به و( آدمى) نود به سوگند و»  وَ تَقْواها ُفدُوَرها فَأَلْهََمها سَواها

 خارج محیط و اعضا متلائم را او صوات و یكدیگر متناس  را او اعضای) کرد درست

 ساخت توانا عم  بر را او و نمود الهام وى به را اش اریپرهیزک و بدکارى پد( نمود

 و صلاح و شر و خیر خداوند که است این تقوا و فدور الهام از مقصود(. 8 و 8: شمد)
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 داند مى و شناسد مى را صلاح و تقوا و گناه و فدور او و نهاده او سرشت در را انسان فساد

 و)تسویه بر «الهام» توری . آورد روی صلاح و اتقو به و کند اجتناب گناه و فدور از باید که

 نوعى به است، عملى عق  همان که تقوا و فدور الهام اینكه به است اشاره (فالهمها سواها ما

 نود آفرینش صوات از الهام این بنابراین است؛ نود ب شیدن اعتدال و تسویه تكمی 

 نود دارای را انسان قرآن این، بر افزون (.218: 20 ج ، 9398 طباطبایى،) است آدمى

 .سرزنشگر نود به خورم مى سوگند و (2قیامت،) اللوامَة بِالنْودِ وَلاأُقْسِمُ داند مى «لوّامه»

 ها انسان همه درون در که است اخلاقى وجدان آن، از مقصود اند گوته آنان از بسیاری     

 و پرهیزگاری در کوتاهى جهت به را خود صاح  و دارد وجود( غیرمؤمن و مؤمن)

 ؛280 :25 ج ،9383 شیرازی، مكارم ؛201 :8 ج ق، 9323مغنیه،) کند مى ملامت ، طاعت

 (393 :30 ج ق، 9392 عاشور، ابن

 تمییز بر علاوه یعنى بالاتر، ای مرتبه در ولى است؛ عقلایى وجدان همان اخلاقى وجدان     

 است؛«  خوبى به گرایش»  و«  بدی از نورت»  ویژگى دارای اعمال، بر نظارت و شر و خیر

 و شر و خیر تمییز به نسبت است آدمى استعداد اخلاقى،( حد) وجدان دیگر عبارت به

 و رشد از معینى مرحله در فطری صوت این. شر از گریز و خیر سوی به او طبیعى گرایش

 كاماح و نیست مستق  و متمایز نوسانى قوای دیگر و عق  از درواق  و کند مى بروز تحول

 نظری احكام و ادراکات از مستق  نیز آن که است عق  عملى احكام و ادراکات همان آن

 (985: 9308 یزدی، مصباح) نیست عق 

 کافی تنهایی به و خود خودی به ماست، طبیعت و فطرت در که اخلاقی، قانون این اما     

 دیگر، سوی از. است ضروری معرفت و علم همراه آن هدایت و پرورش بلكه نبوده،

 روزمره امور و افكنندمی فطری بصیرت نور به هاییسایه خانوادگی تربیت و عادت وراثت،

 با مواجه اخلاقی ممارست و مراقبت که کرده مشغول را آدمی چنان دنیا، در زندگی

 غالباً  شود، بسنده است، انسان فطرت در که اخلاقی، قانون به تنها اگر. شودمی مشكلات

 مردم میان در خداوند. شودمی مطرح اخلاقی تربیت ضرورت رو،این از. ندمامی عاجز
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 بیدار را آدمیان نووس تا انگیزدبرمی مویّدند، و ملهم الاهی وحی به که را ممتازی نووس

 از که یابدمی چیزی فطری نور ترتی ، این به. بردارد آنان فطری نووس از پرده و کند

 در گوت توانمی مدموع، (در92 :9 ج نراقی،.)شودمی تقویت و تكمی  الاهی طریق

 تربیت تعریف. الف: دارد وجود گرایش دو مسلمان متقكران میان در اخلاقی تربیت تعریف

 تربیت تعریف. ب اسلام مطلوب اخلاقی هایصوت و هاعادت پرورش بر تكیه با اخلاقی

 (90 :3 ج )داودی،.خلاقیا رفتارهای و هاگرایش ها،شناخت پرورش بر تكیه با اخلاقی

 .دارد وجود نظر اختلاف اخلاق، در تربیت تأثیر با رابطه در دانشمندان بین در همچنین

 محیط و وراثت نقش. 0-0

 و اکتسابى هاى ویژگى بین متقاب  کنش از اى آمیزه انسانى هر روحیات و ها ویژگى     

 انتقال وراثت طریق از لدینوا از که است هایى ویژگى سرشتى، هاى ویژگى. است سرشتى

 طى در که اند شناختى روان و فرهنگى اجتماعى، خصوصیاتْ اکتسابى صوات اما یابد، مى

 فرزندانش به را خود هاى ژن هم مادر. شوند مى منتق  فرزند به اجتماعى پرورش فرایند

 اش عاطوى و هوشى خصوصیات از برخى و جسمانى خصوصیات آن طریق از که دهد مى

 خُلق و روحیات فرزندان آن، واسطه به که را خانه محیط خصوصیات هم و شود مى ق منت

 (.339 :9385 اتكینسون،) گیرند مى فرا را فرهنگى و اجتماعى اکتسابى رفتارهاى و خو و

 محیط یا و وراثت عام  یک از تنهایى به انسان ش صیت که ندارد وجود تردیدى هیچ     

 این در بینى واق  یک با اگر نیستند، تأثیر بى عوام  این از کهری یقینا. گیرد نمى شك 

 آن از اى آمیزه بلكه نیست، کننده تعیین تنهایى به وراثت که یافت درخواهیم بنگریم مسئله

 هاى روش و مربّى نقش مانند عوام  سایر و اجتماعى محیط و سو یک از طبیعى محیط و

 .است مؤثر اجتماعى تربیت در دیگر، سوى از انسان اختیار و تربیت

 صرفا یادگیرى از بیش چیزى خانواده در اخلاقی رشد که است شده ثابت امروزه     

 مى پرورش عاطوى شدید جنبه از آکنده احوال و اوضاع در کودك زیرا است؛ شناختى

 کند؛ مى انطباق و یگانگى احساس خود مهم اطرافیان با متعددى عاطوى شیوه به و یابد
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 و پذیرد مى را نووذ صاح  افراد اخلاقى و رفتارى عاطوى، ذهنى، هاى گرایش و ها نقش

 تش یص را خویش هویت شود مى قادر دارند اهمیت برایش که دیگرانى با انطباق طریق از

 (.980 :9385 لوکمان، و برگر) کند کس  موجه و منسدم هویتى ذهنى نظر از و دهد

 

 اکتسابى هاى . ويژگى4

 یا مستقیم صورت به انسان که شود مى گوته هایى ویژگى به اکتسابى هاى ویژگى     

 طیف یک دارد نقش رشد اخلاقی در که اکتسابى هاى ویژگى. گیرد فرا مى غیرمستقیم

 و عاطوى شناختى، ساحت سه در اکتسابى هاى ویژگى شود. این مى شام  را وسیعى

 .گیرد مى قرار بحث مورد رفتارى

 ناختىش هاى . ويژگى4-9
 .شود مى تقسیم آگاهى و باور دسته دو به خود شناختى هاى ویژگى

 :اعتقادى. 4-9-9

 رسیده آن نتایج و آثار به نسبت درونی باوری به که ورزندمی مبادرت رفتاری به افراد       

 خدا با انسان رابطه اساسى بنیادهاى بر که شود مى گوته ویژگى به اعتقادى ویژگى. باشند

 طاغوت اطاعت از دورى و خداوند اعتقاد را عبودیت این اصلى مایه بن. است استوار

 [رابطه] هرکه: فرمود السلام علیه امیرالمؤمنین که روست ازاین(. 30: نح ) دهد مى تشكی 

 نهج) کند مى اصلاح را مردم و او میان[ رابطه] خدا کند، اصلاح را خداى و خود میان

 در شكستى یا توفیق هر بنیاد که دهد مى نشان فوق یثحد(. 383 ص ق،9393 البلاغه،

 توان مى اساس، این بر. است خداوند با او رابطه نحوه تاب  انسان، اجتماعى ا سیاسى حیات

 و اعتقاد بر دانشى و تربیت هر بنیاد ن ستین بلكه تربیت، و دانش هر بنیاد تنها نه: گوت

 (. 223ا220 :9388 رهنمایى،) است استوار خداوند معرفت

 و آید مى حساب به وراثتى خصایص از هم که است هایى ویژگى ازجمله هوشمندى      

 به که داریم سراغ را افرادى ما همه. است پرورش و تربیت نوع تاب  هوش. اکتسابى هم
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 تنها بودن باهوش زیرا. مانند مى ناکام محوله تكالیف اندام در اغل  بودن، باهوش رغم

 باید آن، بر علاوه. است واقعى زندگى در موفقیت براى موردنیاز هاى مؤلوه از یكى

 انگیزه، کافى حد به اجتماعى لحاظ به فرد و باشد داشته وجود آرمانى و مناس  محیطى

 و تمرکز نود، به اعتماد درست، مسیر انت اب پشتكار، غریزى، رفتارهاى بر تسلط مهارت،

 موفقیت بتواند تا باشد داشته را تربیت بر مؤثر عىاجتما هاى مؤلوه سایر و کافى استقلال

 اى گونه به فرد اگر رو، ازاین(. 598ا 508 :9381 دیگران، و استرنبرگ) کند کس 

 . است هوشمند باشد رسیده رشد به او هاى قابلیت تمام که باشد یافته پرورش

 : آگاهى.4-9-2

 وظایف و حقوق ،(991 :9382 ،دیگران و آذربایدانى) خود ارزش و خود از آگاهى      

 تربیت در مهمى نقش اخلاقى، دینى، هاى ارزش و دیگران وظایف و حقوق نیز و خود

 صرف چگونگى درباره آگاهى و روان سلامت زندگى، دارى هدف از آگاهى. دارد

 ابراز و آنها ح  و مشكلات با مواجهه براى توان تقویت اجتماعى، مشارکت فراغت، اوقات

 که است هایى ویژگى از ،(309 :9380قائمى،) معقول صورت به خود استعداد و توانمندى

 گیرد. قرار توجه مورد باید

 عاطفى هاى ويژگى. 4-2

 و نورت بروز و مثبت و منوى احساسات کنترل در توانایى از است عبارت عاطوى رشد      

 (93 :9380نژاد، نوابى. )جامعه قبول مورد محدوده در شادى و عشق خشم،

 رفتارى هاى ویژگى جزء را خویى نرم و اخلاقى خوش برخى هرچند :خلقى خوش     

 و نمود که کرد تلقى عاطوى هاى ویژگى جزء را آن توان مى اما اند، نموده بندى دسته

 احساسات و عواطف انسان که است این در عاطوى رشد. دارد اى برجسته رفتارى بروز

 خشم، نگذارد و دهد بروز موق  به و مناس  صورت به اندیگر با خود روابط در را خود

 هر به و نموده خارج کنترل از را او رفتار غرور هیدان و شادى، یا افسردگى و اضطراب

 به مندر مناسبات و رفتار در عاطوى حالات این کنترل برایند. دهد سوق وسویى سمت
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 تعادل به را خود منوى و مثبت عواطف توانست انسان هرگاه یعنى شود؛ مى خلقى خوش

 (.551 :9 ج ،9383 طباطبائى،) است یافته دست اخلاقى خوش به رساند،

 ش ص فلان: شود مى گوته وقتى. است تربیت و ادب نماد خلق حسن عرف، در اصولاً     

 در. فهمند مى را خُلق حسن آن از مردم نوعا است، برخوردار خوب اجتماعى تربیت از

 الله صلى اکرم پیامبر. است شده تأکید بسیار خلق حسن و رویى شخو روى نیز احادیث

 ،9388 طبرسى،) شماست ترین خلق نیكو خدا نزد شما ترین محبوب: فرماید آله مى و علیه

 (.335 :3 ج

 رفتارى هاى ويژگى. 4-0

. ب درونی؛ رفتارهای. الف طیف، دو در را انسان اخلاقی رفتارهای قلمرو کلی طور به     

 بیرونی نمود دارد. تارهایرف

 ریا، حسادت، عزم، یا اراده و قصد منوی، یا مثبت ت ی  نیت، مانند درونی رفتارهای    

 س ن چون شنیدارها گوتارها، مناسک، عبادات، مانند بیرونی نمود با رفتارهای و... و نواق

 . ...و صالح عم  غیبت، یا نیک

 .2 .درونی ا پنداری رفتارهای. 9 :از ارتندعب کلی تقسیمات در اخلاقی رفتارهای     

 .عملی ا کرداری رفتارهای. 3 .گوتاری رفتارهای

 ها نقش با رشد اخلاقی، یک تحقق براى که دین جان  از بسیارى معیارهاى و ها ملاك     

 توصیه، و توجه مورد هاى ملاك این. است مؤثر هندارمند و مناس  تربیتى کارکردهاى و

 از کودك الگوگیرى غالبا. نماید ایوا نقش تربیت م تلف هاى ساحت در است ممكن

 بر و گیرند مى یاد بینند مى والدین از که چیزهایى کودکان. دارد رفتارى جنبه والدین

 آنان انتزاعى شناخت قدرت و ندارند قوى انتزاعى ذهن کودکان. کنند مى رفتار آن اساس

 کودك براى زیرا اند؛ گرفته یاد را والدین اىرفتاره از بسیارى که گیرد مى شك  زمانى

 و مؤثرترین الگو مشاهده یادگیرى، متعدد هاى شیوه میان از زندگى اولیه هاى سال در

 (.39 :9381 پناهى،) است روش پایاترین
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 پیروى یكسانى شناختى روان اصول از نابهندار رفتار و بهندار رفتار تغییر بنیادى فرض     

 دهند مى توضیح را بهندار رفتار ادامه و ایداد که یادگیرى اصول مانه یعنى کند؛ مى

 است بهندار رفتار داراى که فردى س ن، دیگر به. هستند نیز نابهندار رفتار کننده توجیه

 مناس  شرایط باید فرد، رفتار اصلاح براى رو، این از. است آموخته را خود نیک رفتار

 با آنها ساختن جانشین و نابهندار رفتارهاى تغییر به راه این از و آورد، فراهم را یادگیرى

 (35 :9381 سیف،).کرد اقدام بهندار رفتارهاى

 

 بیروني عوامل  .5

  :خانواده. 5-9

 دلی ، همین به. آیدمی شمار به ش صیت گیریشك  بر مؤثر عوام  ترینمهم از خانواده    

 بر عام  این تأثیر از آن در نحوی به هک یافت توانمی را ش صیت به مربوط نظریه کمتر

 تعداد لحاظ از هم کودك، خانواده. باشد نیامده میان به س ن انسان ش صیت گیریشك 

 م تلف، امكانات گذاشتن اختیار در جنبه از هم و کودك با ارتباطات نظر از هم نورات،

 (39 :9388 کریمى،.)باشد داشته نقش کودك ش صیت رشد در تواندمی

  :همسالان. 5-2

. هستند دوستان و همسالان دارد ش صیت گیریشك  در مهمی تأثیر که دیگری عام      

 جهان و سالانبزرگ سایر و والدین جهان: کنندمی زندگی جهان دو در کودکان واق ، در

 (508 :9308 همكاران، و ماسن هنرى پاول.)همسالان

 که آموزدمی کودکان به را مهمی جتماعیا هایمهارت همسالان گروه میان، این در     

 گروه( 508 همان،.)بیاموزند کودك به را آنها توانندنمی وجه، هیچ به سالانبزرگ

 را تداربی و کندمی آماده اجتماعی جدید رفتارهای و قوانین پذیرش برای را فرد همسالان

. اى و پروین جان).گذاردمی فرد ش صیت بر مدتیطولانی  تأثیرات که نمایدمی فراهم

 (99 :9389 لارند،
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 : مدرسه. 5-0

 عام  است، مؤثر ش صیت گیریشك  بر ایویژه نحو به که دیگری، بیرونی عام       

 ماندل ا ژ که آندا تا دارد ش صیت گیریشك  بر مهمی بسیار نقش مدرسه. است «مدرسه»

 :نویسدمی

 ماه کره روی انسان نهادن گام انیانس جامعه علمی حادثه ترینبزرگ که ندارد حقیقت

 مدرسه به بار، اولین برای ساله پنج کودك یک که است ایلحظه حادثه ترینبزرگ باشد،

 (85 :9383 بادن، پیر.)نهدمی گام

 .است فرد شدن اجتماعی آنها، ترینمهم از گذارد؛می تأثیر فرد بر جهاتی از مدرسه

 در را خود نقش و باشند داشته اجتماعی رفتار هچگون که گیرندمی یاد مدرسه در کودکان

 آماده را او و کرده برقرار باکودك صحیحی رابطه تواندمی مدرسه. کنند ایوا اجتماع

 (39 :9308 نورى،.)سازدزندگی و ح  مسائ  گیری تصمیممسئولیت پذیرش 

 

 دروني عوامل .3

 گیریشك  بر نیز درونی عوام  از برخی ش صیت، بر مؤثر بیرونی عوام  بر علاوه    

 هاینظریه در شده مطرح درونی عوام  ترینمهم از نمونه دو ذی ، در. مؤثرند ش صیت

 :گیرندمی قرار بررسی مورد ش صیت

 :ناهوشیاری عامل. 3-9

 مورد ش صیت هاینظریه برخی در نحوی به که است عواملی جمله از «ناهوشیاری»     

 .است مؤثر فرد ش صیت گیریشك  بر شناسان،روان برخی دیدگاه از و گرفته قرار توجه

 به است، آمده شمار به ش صیت گیریشك  بر مؤثر عوام  از یكی «ناهوشیاری» عام      

 همه از بیش شناسان،روان میان از. دهدمی قرار تأثیر تحت را انسان ش صیت که ایگونه

 .ستا پرداخته عام  این نقش به فروید زیگموند
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 است کسی ن ستین کرد، توجه ناهوشیار اهمیت به که نبود کسی اولین فروید اگرچه     

 ایویژه اهمیت آن برای و کرد کشف مشروح طور به را ناهوشیار زندگی خصوصیات که

 ها،آزردگیروان زبان، هایلغزش رؤیاها، تحلی  با فروید. شد قای  روزمرّه زندگی در

 را ناهوشیار هایویژگی کرد سعی پرستش، هایآیین و هنری یکارها ها،پریشیروان

 (900 لارند،. اى و پروین جان. )نماید مش ص رفتار در را آن اهمیت و کند درك

  :اراده. 3-2

 دارد، انسان ش صیت گیریشك  بر انكارناپذیری تأثیر که درونی، عوام  از یكی       

 و وراثت عام  دو با موازی عاملی که است توجه اب ق و مهم نظر این از اراده. است «اراده»

 عوام  و وراثتی هایداشته است ممكن هرچند س ن، دیگر به. آیدمی شمار به محیط

 و مهم عام  یک عنوان به اراده واقعیت اما باشند، مؤثر اراده ضعف و شدت در محیطی

 ممكن که معناست بدان این و گیردمی قرار وراثتی و محیطی عوام  عرض در کنندهتعیین

 هایداشته آنچه از متمایز مسیری خود، هایتوانمندی و هاقابلیت بر تكیه با فرد است

 اقتضا اشپیرامونی اجتماعی و فرهنگی محیط آنچه از متمایز و کنندمی طل  اشوراثتی

 که گونهآن را خود ش صیت و زند رقم را خود آینده زندگی خود و برگزیند کند،می

 .بسازد خواهد،یم

 و مثبت رشد در ای کننده تعیین نقش اراده عام  رشد، بر مؤثر عوام  همه کنار در         

 که است انسان در ویژه روانى توانایى نوعى ایندا در اختیار از منظور. دارد انسان منوى

 تسلط تحت را محیطى و زیستى تأثیرات خاصى، قلمرو در تواند مى آن براساس ش ص

 و اراده. نماید انت اب آگاهانه را رشدش مسیر و رفتار خود، گزینش با و درآورد یشخو

 یعنى دارد؛ بسزایى نقش ش صیت و اخلاقى معنوی، ابعاد در ویژه به انسان، رشد در اختیار

 داشته نقش تواند مى اراده زند، مى سر انسان از آگاهانه صورت به که رفتارهایى رشد در

 های ب ش و عصبى سیستم) فیزیولوژیک و بیولوژیک های ویژگى که درحالى باشد؛

 ارادی و محیطى -زیستى عوام  رابطه. اند خارج اختیار قلمرو از( بدن ارگانیسم م تلف
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 روند مى شمار به ساز زمینه و مستقرکننده محیطى و زیستى عوام  که است صورت این به

 به آن از پد فرد که نیست چنین ولى ،سازند مى مهیّا خاص رفتار بروز برای را زمینه و

 باشد، ناتوان روند این در فعال دخالت از و دهد اندام آگاهانه رفتاری خودکار، ای گونه

 (80 :9385 فرد، سالاری آذربایدانى،) است کننده تعیین و فعال عاملى اراده بلكه

 و اختیار کیور و پاداش و تكلیف و مسئولیت زیربنای شود، مى فهمیده قرآن آیات از     

 اخلاقى رفتارهای در اراده نقش( 11: یوند ؛21: کهف ؛280: بقره: ك.ر) است انسان اراده

 انگیزش و احساسات ادراك، توجه، هنگامه یعنى آگاهانه، رفتار گیری شك  مراح  در

 به محیطى و زیستى عوام  تأثیر نمودن کنترل و محدودکردن با تواند مى و کند مى ظهور

 ماندن سالم برای که کسانى نمونه برای( 31 :9388 آذربایدانى،) شود عم  وارد عالطورف

 از آلوده محیط در بودن بهانه به خواهند مى و کنند نمى هدرت ناسالم محیط تأثیرات از

 نیست پذیرفته آنان عذر و گیرند قرارمى مؤاخذه مورد شدت به کنند، خالى شانه مسئولیت

 (18: نساء)

 با کردند، سپری ناسالم های محیط و افراد سیطره تحت دنیا در را خود عمر که افرادی نیز     

 مى تلاش ازمسئولیت فرار برای قیامت در نباشند، شرایط آن در خود اراده به توانستند مى اینكه

 (38: اعراف) پذیرد نمى را آنان عذر متعال خدای اما دهند؛ جلوه گناه بی را خود کنند

: داند مى انسان ملامت امكان را غیراختیاری و اختیاری اعمال میان مرز( ع)صادق امام     

 و است شده صادر بنده از امر، آن کنى، سرزنش و ملامت آن بر را بنده توانى مى که آنچه»

 .است متعال خداوند افعال از آن کنى، سرزنش آن بر را بنده توانى نمى که را آنچه

 بنده فع  این «ورزیدی؟ فسق چرا کردی؟ گناه چرا: گوید مى بنده به متعال خدای     

 هستى؟ سوید چرا هستى؟ کوتاه چرا شدی؟ مریض چرا: گوید نمى بنده به خدا ولى است؛

 :5 ج ق، 9303 مدلسى،) است متعال خدای افعال از اینها همه چونكه هستى؟ سیاه چرا

 نبودن را اختیاری آگاهانه ررفتا یک مقدمات و شرایط حضرت آن دیگر، روایت در(. 51

 شدن فراهم بالأخره و بدن فیزیكى و طبیعى رشد جسمى، سلامت اجتماعى، و محیطى موان 
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 نمى مدبور را ش ص شرایط، این همه شدن آماده شوند مى متذکر و شمرده رفتار متعلق

 میان اندتو مى نیز مرحله آخرین در که است او خود بلكه بزند، سر او از رفتاری حتماً کند

 (31 :9388 آذربایدانى،) کند انت اب را طرف یک رفتار، ترك یا اندام

 

 قدرت نرم و . اخلاق3

 عتینكوهش ها طب نیشده است. مبدأ ا شیانسان در نگاه قرآن هم نكوهش و هم ستا      

(نكوهش 293: 9383 ،یآمل یاش )جواد ییها فطرت گرا شیاوست و مبدأ ستا ییگرا

 (295به انسان در برابر خطرات است )همان:  هیوصقرآن هشدار و ت

دارد  ی( شرافت ذات80خداوند به او )اسراء/  یکرامت ب ش  یدر نگاه قرآن به دل انسان     

 لتیفض گرانی. افزون بر آنكه خداوند او را بر دستیم لوقات ن گریبا د سهیو قاب  مقا

 290 بهره اند )همان: یوقات از آن باز م ل یاریداده که بس یزیبه او چ یعنیاست  دهیب ش

 نی( و به هم32-39است )بقره/  یاله یانسان، علم به اسماء حسنا امتکر یاز جلوه ها(.

کرامت  گرِید ۀ( جلو30بودن )بقره/  یاله ةوی(. خل33معلّم فرشتگان است )بقره/   ،یدل

 نیدارد و چن کرامت م،یکر نیجانش رایکرامت مرهون خلافت اوست؛ ز نیانسان است و ا

 ةوی. انسان چون خل291)همان: ستیانسان ن ریغ ۀبهر د،باش یخلافت اله یةکه از ناح یکرامت

کرامت با  نی( و ا93/ هیرا مس َّر او کرده است.) )جاث نیخداست، خداوند آسمان و زم

 (93/ امتیکام  شده است )ق شتنیانسان بر خو رتیبص

)همان:  تشیجامع  ینداست که خداوند او را به دلانسان در قرآن آ لتیفض یها جلوه     

قرآن (. 3/ نی( )تمیاست: )لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقو دهینام«  نیأحسن الم لوق(» 225

است، انسان را به نقاط ضعف  یانسان ساز ةو برنام یانسان شناس ةکه نام میکر

( و 28)نساء/  فیرا ضع کند؛ مثلاً گاه او یآ گاه م اتشصو گرید ای یعیطب اتیوصیوخص

 ،یها نهیغولت از آن، زم یول ستی( که ذاتًا ناپسند ن91خواند )معارج/  یگاه هلوع م

 ،(95)فدر/  ی(. خودمحور 29- 20را به دنبال دارد )معارج/  یو رفا ه طلب یاخواهی)دن
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 (، جدال )کهف/99بودن )اسراء/  عدول(، 31)فصلت/  یدی(، ناام 20)معارج/  ییبایناشك

انسان در  یاز اوصاف منو یادوستی( و دن20)فدر/  ی(، ما ل دوست9)تكاثر/  یافزون طلب( 53

اوست. نقاط  هیعل دهایآ گاه نمودن در برابر تهد یهمه هشدار به انسان برا نیقرآن است. ا

 ی(ستمگر8 -0)علق/  یانگری(، طغ3/ اتی)عاد یمانند ناسپاس یاوصاف تیضعف انسان، قابل

تواند  یم و غولت را( 95- 93/ امتی)ق یگر هی( و توج00/ دی، نقض عهد )(33/ می)ابراه

که کدام فرهنگ و مكت  تا کنون توانسته است  نداستیبه دنبال داشته باشد. حال، سؤال ا

 یاش معرف یوجود یها تیظرف ةکند و شرافت او را با هم یانسان را مانند قرآن معرف

انسان  یبندگ ایاوست ادا کرده است؟ آ ةستین که شاکند؟ کدام مكت ، حق انسان را چنا

 یها  یتوانسته آس یچه کس ست؟ین ییخدا ریغ یبندها ةاو از هم یدجز آزا یویتعر

او  یاله نشیاست که قدرت نرم قرآن در نگاه ها و ب یهیانسان را مانند قرآن تذکر دهد؟ بد

؛ 28ر و مادر )اعراف/ در پد ی، همسان(0به انسان بارز است. جند واحد انسان ها )زمر/ 

هر فرد با  دیقت  و تهد یو برابر (959)انعام/  اتی(، داشتن حرمت و حق ح93حدرات/ 

است. قدرت قرآن  یانسان قرآن رینظ یب یها یژگی( از و32مردم )مائده/  ةو قت  هم دیتهد

 گاهیان و جاجذب انسان ها، نه از سر اجبار و اکراه است که در نگاه او به انس تیدر قابل

انسان به خود انسان  یها، معرف انسان مكت  به نیا یندا ت ب ش است. معرف انِیو پا  یرف

 نیکه ا ستیبا شناخت منزلت خود نه تنها نگران ن قیاست که انسان لا یهیاست. بد

کَند.  یاز خود دل نم یاست که به سادگ یخود نیچن افتنیاوست و با  ۀشناخت گمشد

 ةوتیرا ش فراداست که نه از راه فشار، بلكه از سرِ علاقه، ا یمستدلّ و مرموزهمان قدرت  نیا

.و از ردیپذ ینم ییجدا یخود است و به سادگ یِقیفطرت حق افتنیکند؛ چون  یم رشیمس

در مبحث  ژهیو گاهیاخلاق جا تیو ترب یروست که اخلاق خصوصا رشد اخلاق نیهم

انسان در  گاهیهدف خلقت انسان و جا نیهمچن قدرت نرم  با توجه به اهداف قدرت نرم و

 .کند یم دابیرا ا یهستبینی جهان 
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 بین پیچیده ارتباط نیست، استاتیک و جانبه یک ایرابطه قدرت نرم و اخلاق بین رابطه     

 پذیر، توسعه اخلاقیات. پذیرند توسعه اخلاقیات، که شودمی ناشی آندا از مقوله دو این

 تعلیم خلاقیت، عقلانیت، پویایی، چون هاییزمینه و باشد جامعه یک جهش سكوی تواندمی

اخلاقی،  طبق اصالت. باشد دارا را پذیری ریسک پذیری، مشارکت بودن، دنیوی پذیری،

 اخلاقی و رشد اخلاق دانست. تحول معلول را قدرت نرم)خدا محوری( می توان تحولات

 

 گیرینتیجه

رفتارى مورد  و عاطوى شناختى، ساحت سه در کتسابىا هاى ویژگى نوشتار، این در     

 پردازاننظریه دیدگاه از رشد اخلاقی بر مؤثر وراثتی غیر عوام  ترینتوجه است و مهم

 در. گردیدند تقسیم بیرونی و درونی دسته دو به عوام  این و گرفت قرار بررسی مورد

 و دوستان مدرسه، نواده،خا یعنی ا عوام  ترینمهم از مورد سه بیرونی، عوام  ب ش

 توصیف ا اراده و ناهوشیاری عام  یعنی ا مورد دو درونی، عوام  ب ش در و ا همسالان

 مثبت رشد در ای کننده تعیین نقش اراده عام  رشد، بر مؤثر عوام  همه کنار در .گردیدند

 .دارد انسان منوى و

 نقش تواند مى اراده زند، ىم سر انسان از آگاهانه صورت به که رفتارهایى رشد در     

 ب ش و عصبى سیستم) فیزیولوژیک و بیولوژیک های ویژگى که درحالى باشد؛ داشته

 .اند خارج اختیار قلمرو از( بدن ارگانیسم م تلف های

 نیب دهیچیارتباط پ ست،ین کیجانبه و استات کی یااخلاق و قدرت نرم رابطه نیرابطه ب     

 ر،یتوسعه پذ اتی. اخلاقرندیتوسعه پذ ات،یکه اخلاق شودیم یدو مقوله از آندا ناش نیا

 میتعل ت،یخلاق ت،یعقلان ،ییایچون پو ییهانهیجامعه باشد و زم کیجهش  یسكو تواندیم

را دارا باشد. طبق اصالت  یریپذ سکیر ،یریمشارکت پذ ن،بود توحید محور ،یریپذ

و رشد  ی( را معلول تحول اخلاقیورخدا محبا بینش توان تحولات قدرت نرم) یم ،یاخلاق

 شناسی، اخلاق انسان خدامحوری، مانند، هایی شاخصه توان می رو این از اخلاق دانست.
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 قرآن منظر از نرم قدرت هایمؤلوه از را شود می اخلاق رشد باعث که عواملی و محوری

 .نمود بیان

 استدلال به پیچیده عاطویِ  عمیق های دیدگاه و ها بینش به چیز هر از قب  قرآن، نرم قدرت     

 جامعه که میزان هر به. کند می فراهم بزرگ مقیاسی در را جامعه و افراد پویایی زمینة که است،

 از نمایند منطبق قرآن با را خود عم ، و فكر در و زنند رقم محور این را بر خود بینش افراد، و

 .شد خواهند مند هبهر اجتماعی و فردی بعد در آن قدرتمند و عملی آثار

 بیشترین و است مسلمانان نرم قدرت ترین بزرگ آن، حكیمانة های آموزه و قرآن     

 جامعة و انسان به مربوط مسائ  و موضوعات در ها انسان به دهی بینش قرآن، نرم قدرت

 است. انسانی
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