
  

  ارک دیوید دگاهید براساس یمعنو تیترب یها روش و اصول
  

  3یدریح رایسم ،2یقیحق طرفیب نرجس ،1ینیحس الساداتافضل
  )30/11/1400تاریخ پذیرش مقاله: ـ 5/8/1400(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  چکیده
 جهـان  مـردم  یزنـدگ  و یبشـر  جوامع در شیپ از  شیب تیمعنو کم،ی و  ستیب قرن در
 یمعنـو  تیـ ترب زین جهان سراسر در پرورش و آموزش یهانظام در. است افتهی تیاهم
 یگـاه یجا مـدارس  یدرس برنامة در که است شده تالش و است گرفته قرار توجه مورد
ـ  هـدف . شود داده اختصاص آن به  کـار،  دیـ وید یآرا نیـی تب و ییشناسـا  حاضـر  ۀمقال
 روش و اصـول  ۀارائ و دارد شهرت یمعنو تیترب ۀنیزم در آثارش خاطر به که یلسوفیف

 ت،یـ عقالن شامل اصول میریگ یم جهینت پژوهش نیا یها فتهای از. آراست نیا بر یمبتن
 و قیحقـا  آمـوزش  و هـا  ارزش ربـودن یفراگ ت،یـ معنو و نیـ د یهمراه منش، تیمحور

 خـود،  از انتقـاد  وگو، گفت و انتقاد تیظرف یها روش با که است یمعنو لیفضا پرورش
 درک و تیـ معنو از یآگاه خانه، و مدرسه ۀدوجانب مشارکت گران،ید به احترام و عالقه
 نـه  گـرا  لتیفضـ  انیـ مرب یریـ گ کار به ،یده سرمشق ات،یادب و هنر یریکارگ به ها، ارزش
 مراقبـه،  یریکـارگ  بـه  یآمـوز  مهـارت  ،یمعنـو  تیترب در علم یریکارگ به آموز، لتیفض
 نیـ ا. اسـت  ریپـذ  امکـان  یاصل و ینظر لیفضا پرورش و داستان و تیحکا یریکارگ به

  .است شده انجام یلیتحل ـ یفیتوص روش از استفاده با پژوهش
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 . مقدمه1
 جهـان  مـردم  یزنـدگ  و یبشـر  جوامـع  در شیپـ  از  شیب تیمعنو کم،ی و ستیب قرن در
 یسـطح  از شـرفته، یپ جوامع در مردم، از یاریبس امروزه،. ]1ص ،21[ است افتهی تیاهم

 خود یزندگ یبرا معنابخش ییها ارزش دنبال به و اند شده خسته خود یماد یزندگ نبود 
 کـه  ییهـا  ارزش م،یـ دار ازیـ ن یانسـان  یها ارزش به ما« است معتقد مازلو ابراهام. هستند

 انـد  کـرده  قیتشـو  را ما که لیدل نیا به نه. میکن وقفشان را خود و کرده باورشان میبتوان
 به باور مازلو ب،یترت نیبد. ]100ص ،1[ »اند قتیحق که خاطر نیا به بلکه م،یکن باورشان

 ۀرابطـ  بـه  و دارد دهیـ چیپ یسـاختار  تیمعنو. داند یم قرن یماریب عالج را یارزش نظام
 و صـلح  چـون هـم  ییهـا  ارزش و جهان و گرانید با خود ۀرابط به ،یمتعال خود با شخص
 کـه  شـود  یمـ  یتلقـ  انسان در یاساس یتیقابل تیمعنو بلوس، دگاهید. دارد اشاره وحدت

 کار به انسان یمعنو ۀجنب انیب یبرا نید زبان گر،ید یسو از. است وابسته آن به او یبقا
  .]1ص ،4[ رود یم

 نیـ ا و است شده ارائه یگوناگون یها بحث اتیمعنو و یمعنو یها ارزش مفهوم ۀدربار
 فلســفه، وپــرورش، آمــوزش ،یشناســ انســان جملــه از مختلــف علــوم ۀگســتر در مفهــوم
 یبرخـ  در کـه  شـده  فیـ تعر گوناگون ابعاد در یشناس نید و یشناس جامعه ،یشناس روان
  .]1ص ،3[ اند متفاوت گرید یبرخ در و مشابه موارد

 هـدف  و معنـا  يوجو جست ،یدرون راز و رمز کشف از است عبارت يمعنو تیترب
 بـه  دینبا لزوماً باورها نیا و باورها و یخودشناس عواطف، و احساسات پرورش ،یزندگ

   .]147ص ،22[ باشند مرتبط یمذهب ياعتقاد نظام کی
 رغـم  به ن،یهمچن. دارند نظر اختالف آن مفهوم و معنا نییتب در مختلف شمندانیاند
 دگاهیـ د از. شود یم دهید دو نیا نیب زین یزیتما و تشابه وجوه ت،یمعنو و نید یهمپوش

. باشـد  فـرد  یذاتـ  لیرذا با تقابل در دیبا اول ۀوهل در یمعنو تیترب اوسمانوا، و مووایراخ
. اثرگذارنـد  اریبس یمعنو تیترب در جامعه کل و یتیترب ینهادها خانواده، نیب یهماهنگ

 دهد ادامه خود اتیح به یاخالق مالحظات و تیمعنو بدون تواند ینم جامعه ،یکل طوربه
 . ]1ص ،24[

 یاقتصاد مسائل و گوناگون یهازبان مختلف، مذاهب و انیاد ریتأث است معتقد تیرا
 و تیـ معنو ۀواژ مفهوم در فوق موارد از کیهر و گرفت دهیناد دینبا را واژه نیا مفهوم در
بـه  ییمعنـا  یهـا تفـاوت  نیـ ا. دارنـد  ییبسزا ریتأث گوناگون جوامع در آن رشیپذ زانیم
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 یچگـونگ  وصخصـ  در نظـر  اخـتالف  سرمنشأ و شوند یم دهید مختلف جوامع در وضوح
  .]7ص ،26[ اند مختلف جوامع پرورش و آموزش نظام در اتیمعنو به یابیدست

 الزم را ینـ ید تیترب او. است کرده اشاره ینید تیترب به روسو چونهم یشمندانیاند
 خـود  شـاگرد  بـه  زیـ ن را یخاصـ  نیـ د خواهد ینم و ستین یخاص نید رویپ اما داند، یم

 او عقـل  کـه  را ینـ ید شد، بزرگ شاگرد یوقت که دکر خواهد کوشش یمرب. کند لیتحم
  .]196ص ،2[ کند انتخاب پسندد یم

 حـل  یبـرا  را تیـ ترب نکـه یا بـا  اسـت،  ییعملگرا ۀفلسف شروانیپ از که مزیج امیلیو
 نـد یب ینمـ  صـرف  یمـاد  امـور  در را یزندگان نیا داند، یم یضرور انسان یزندگان مسائل
 یسـو  بـه  ریسـ  و نفس سالمت و یدرون یآرام ۀالزم را یندارید و خدا به مانیا که چنان
 نیقـ ی یوجـو  جسـت  عملگـرا،  لسـوفان یف گرید از ،ییوید. ]186ص ،5[ شمارد یم کمال
 تنهـا  ،ینـ ید تیترب ۀنیزم در. داند ینم ممکن تجربه راه از است انیاد هدف که را مطلق
 و یمـاع اجت  طبقـات  انیـ م موجـود  یتضـادها  کـه  را یاخالقـ  و یاجتمـاع  تیترب ینوع
 ماننـد  زیـ ن اژهیـ پ. ]230ص همـان، [ دانـد  یمـ  یکـاف  بردارد انیازم را گوناگون یها نییآ
ـ  را انسـان  یمعنـو  تیـ ترب و رود ینم فراتر حد نیا از ییوید  یاخالقـ  و یاجتمـاع  یجزئ
 در زیـ ن را ینـ ید سـاحت  و رسـد  یمـ  یقبل یها دگاهید یفراسو به کار دیوید اما. داند یم

  .کند یم لحاظ یدرس ۀبرنام ۀحوز در را یمعنو تیترب و ردیگ یم درنظر یمعنو تیترب
 یسـاز  شفاف ،یمعنو لتیفض و قتیحق ،یمعنو تیترب یمعنا ،یا مقاله در کار، دیوید
 یچگـونگ  آن، بـا  تشـابه  و ینـ ید تیـ ترب از یمعنـو  تیترب زیتما ،یمعنو میمفاه لیتحل

 را یمعنـو  قیحقـا  فهـم  و یدرسـ  ۀبرنامـ  در آن دنیگنجان و یمعنو تیترب به پرداختن
 ریـ ز مـوارد  در را یمعنـو  تیـ ترب و تیـ معنو بـه  توجه شیافزا لیدل یو. کند یم یبررس

  :  کند یم خالصه
ــاهش. 1 ــار ک ــاع یهمک ــتن و یاجتم ــدف نداش ــاع مشــترک ه ــرا در یاجتم  طیش
    ؛ییفردگرا و یفرهنگ ییگرا کثرت
  و؛ جوانان یرفتار یها یناهنجار شیافزا و یسنت یها ارزش شدن شکسته.  2
  . ]7[ یاخالق یایمزا تا یاقتصاد منافع بر یآموزش یاستانداردها شتریب تمرکز. 3
ـ  را یمعنـو  تیترب به شیگرا لیدل کار دیوید  مشـکالت  نیـ ا یبـرا  ییراهکارهـا  ۀارائ

  . ]15[ داند یم
 یریـ گ جهـت  و اسـت  یاسـالم  نظام ۀعمد اهداف از یمعنو و ینید تیترب که ازآنجا
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 و ینـ ید یباورهـا  و هـا  ارزش گسـترش  یسـو  بـه  ما کشور یفرهنگ و یسایس نظام یکل
 در جامعه نکهیا به توجه با و است گرفته شکل جوان، نسل ژهیو به مردم، انیم در یمعنو
 پـژوهش  ضـرورت  روسـت،  روبه یمشکالت با دیجد نسل به ینید نیمواز و ها ارزش انتقال
  .شود یم احساس یمعنو تیترب و تیمعنو ابعاد تمام در جانبه همه

 یبررس ل،یدل چند به بنا ت،یترب و  میتعل لسوفیف کار، دیوید دگاهید پژوهش، نیا در
 یمعنو تیترب خصوص به و تیترب در نید نقش انیحام از کار دیوید نخست،: شد خواهد

 یقبلـ  شمندانیاند در که است نید بر یمبتن یمعنو تیترب به دیجد کردیرو گذار هیپا و
 انسـان،  اسـت  معتقـد  کـار  دیـ وید دوم،. نشد مطرح اژهیپ و ییوید مز،یج و،روس همچون

 قیحقا از و آراسته یمعنو لیفضا به که دارد راآن تیقابل ،یروحان ساحت داشتن لیدل به
 بـه  راآن کـرد یرو نیا در لیرذا از یدور و لیفضا کسب تیمحور سوم،. شود آگاه یمعنو

  .  کند یم کینزد یاسالم دگاهید
  
  قیتحق ۀنیشیپ. 2
 ،»یروحـ  تیرضا ۀحوز چهار قیطر از یمعنو سالمت یابیارز« عنوان با یا مقاله در شر،یف

 یبـرا  ان،یـ اد نیب یمل مجمع: «دیگو یم یمعنو یسالمت یها مؤلفه ییشناسا خصوص در
 بـا  فرد ۀرابط شامل که کرده ییشناسا را رابطه چهار ،یروح سالمت یها مؤلفه ییشناسا

 سـالمت  در مختلـف  یهـا  گونـه  بـه  روابط نیا. خداست با و طیمح با ران،گید با ش،یخو
 بـا  مصـاحبه  از که ییها پاسخ و رابطه چهار نیا یبررس و تأمل با شر،یف. اثرگذارند یروح
 انیـ ب اسـت،  آورده دست به ایاسترال در مدارس گرید و کیکاتول ،یدولت مدارس معلم 98
 کـه  دهـد  یمـ  شـکل  را فرد تیرضا و المتس مهم و یاساس ۀجنب یروح سالمت کند یم

 و یاجتمـاع  ،یعـاطف  ،یذهنـ  ایـ  یفکـر  ،یکیزیف سالمت مانند یسالمت گرید ابعاد تمام
 ارتقـا  رابطـه  چهـار  آن رشد و توسعه قیطر از افراد یروح سالمت. ردیگ یدربرم را یشغل
  . ]23[ ابدی یم

 در کـه  را یافـراد  کـه  دیرسـ  جـه ینت نیا به مطالعه، مورد افراد یابیارز از پس شر،یف
 تـوان  یمـ  آوردنـد،  دسـت  بـه  متوسـط  حد از شتریب یازاتیامت مذکور یارتباط ۀحوز چهار

 خـدا  ایـ  یمتعـال  وجود یبرا ییباال ارزش و دارند یروح تیرضا گراها کل. دینام »گرا کل«
 و یمعنـو  تیـ هو ۀرابط« عنوان با یپژوهش در پدرسون،. ]143ص ،19[ رندیگ یم درنظر
 هـا  آن در  ینـ ید تیـ هو کـه  یافـراد  کـه  افـت ی دسـت  جهینت نیا به ،»ینید یریگ جهت
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 و ترند حساس ینید مسائل به دارند، یتر فیضع ینید تیهو که یافراد از است تر پررنگ
. اسـت  شان ینید دیعقا ریتأث تحت ها آن رفتار ،یعبارت به. دهند یم نشان یشتریب تعصب

عد که کنند یم آشکار ها افتهی  در کـه  است شتنیخو تیهو در یمهم عامل ینید تیهو بُ
 تیـ هو بـا  سـا یکل بـه  رفتن و ینید مراسم یادا داد؛ نشان یو. گذارد یم ریتأث ابعاد ریسا
 انـد  ینـ ید تیـ هو یدارا کـه  یافراد داد نشان جینتا ن،یهمچن. دارد میمستق ۀرابط ینید

 و کـر یار ویـ کل. ]23[ نـد دار یشتریب یجانیه ثبات و باالتر نفس عزت بهتر، یروان سالمت
ـ  در کریار نیج  در: «سـند ینو یمـ  »یاخالقـ  تیـ ترب و تیـ معنو مـذاهب،  یبازسـاز « ۀمقال

ــ خصــوص ــا وهیش ــ یه ــترب یعمل ــر، عصــر در تی ــا روش حاض  و 1یدار شــتنیخو یه
. ]18[ شـوند  یمـ  یتلقـ  یمعنو یحت و یاخالق تیترب یمحورها نیتر مهم 2یخودانضباط

 »باشـد؟  تیترب و میتعل از یبخش تواند یم تیمعنو ایآ« نوانع با یا مقاله در نگیر نیکول
 دروس قیـ طر از و سـت ین جـدا  یفرهنگ و یاجتماع تیترب از یمعنو تیترب است معتقد
 و اتیادب ،یاجتماع علوم لیقب از یدروس. شود داده آموزش تواند یم یاجتماع و یفرهنگ
ـ  عـالوه،  بـه . نجامنـد یب یمعنـو  تیترب به توانند یم شعر  یکنجکـاو  احسـاس  ختنیرانگب
 آغـاز  کجـا  از یهسـت « مانند ،ییربنایز و یاساس سؤاالت به ییگو پاسخ یبرا آموزان دانش
 یا مقاله در داف، سیلو. ]27[ باشد تیمعنو پرورش یها راه از یکی تواند یم ،»است شده

 و اسـت  کـرده  یمعرفـ  را تیـ معنو ۀجنبـ  سـه  ،»تیترب و میتعل و یمعنو رشد« عنوان با
 را کـودک  یمعنو رشد او. دهد یم شنهادیپ آموزان دانش یمعنو رشد یبرا را ییها نیمرت

. ]21[ دانـد  یمـ  فکـر  تیریمد و یذهن سکوت ،یدرون کاوش مانند یعناصر رشد گرو در
 گـزاره  نـوع  دو تیـ معنو یمعنا از: دیگو یم »یمعنو تیترب یمعنا« ۀمقال در 3هَند کلیما
 از و یاخالق یها گزاره است، انسان ییشکوفا طیشرا ۀدربار که ییمعنا از. دیآ یم دست به

 بـه  ضـمناً  ایـ  صـراحتاً  کـه  نـد یآ یم دست به ییها گزاره است، تر گسترده که گرید یمعنا
 در کر،یار ویکال. ]20[ شوند یم دهینام »ینید یها گزاره« که کنند یم اشاره یاله یوجود
 که است یمعنو تحول فیتعر مسئله، نیتر مهم است معتقد ینید تیترب یراهنما کتاب

 آن یبـرا  قیدق یفیتعر توان ینم دارد، ینید تیترب با که یکینزد اریبس ۀرابط به توجه با
 نظـر  بـه . برشـمرد  یمعنـو  تحـول  یبـرا  ییهـا  یژگیو توان یم حال، نیدرع اما،. کرد ارائه

 تیـ قابل یدارا و موفـق  رنـدگان یادگی انـد  یمعنـو  تحـول  ریمسـ  در که یکودکان رسد یم

                                                                                                                             
1. Self-control. 
2. Self-discipline. 
3. Hand. 
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 یبزرگـ  افکـار  و انـد  گشـوده  فکـر  و ذهن یدارا ها آن. اند مسئله حل و تیخالق ت،یریمد
  . ]18[ دهند یم شکل را ما جهان که دارند ییدادهایرو ۀدربار
  

 کار دیوید ی. آرا3

  تیمعنو و تیترب .1. 3
 ار،یـ تاخ ،یآزاد عقـل،  بـر  یمبتن رفتار براساس که است یروند تیترب کار، دیوید نظر از
 ،ییســو از. ]60ص ،7[ رود یمـ  شیپــ هـا  ارزش درک بــا همـراه  یگشــودگ و یرنـدگ یپذ

ـ  از یجـوانب  و اسـت  مثبـت  یاخالقـ  اهـداف  ای ها آرمان درک 1تیمعنو  را انسـان  ۀتجرب
 توجـه  اسـت  یابد و یمتعال آنچه به و است یویدن و یماد امور از فراتر که ردیگ یدربرم
 بلکـه  نـدارد،  وجود تیمعنو از یواحد مفهوم چیه کار، دگاهید از. ]97-83صص ،6[ دارد

 در یمتفـاوت  حاتیتوضـ  و شرح تنها نه ،یعبارت به. دارند وجود متفاوت یمعنو یها نشیب
 یزهـا یتجو و درمـان  دارد، وجـود  انسان رنج مشترک حاالت خصوص در گوناگون انیاد

 از تیترب اهداف واقع،در. ]152ص ،12[ اند شده انیب یمعنو یرستگار یبرا زین یمتفاوت
 فیـ تعر یو ن،یبنـابرا . ردیـ گ یمـ  را ها آن یجا یمتعال یامور و رود یم فراتر یویدن امور
  .دهد ینم ارائه جهان در موجود یها فرقه براساس تیمعنو از یواحد

  
  یاصل لیو فضا یل نظریفضا. 2. 3

 و دیـ ام مـان، یا شـامل  که ینظر لیفضا: کند یم میتقس دسته دو به را لیفضا کار دیوید
 او. اسـت  توبـه  و گرانید شیبخشا ،یزکاریپره شامل که یاصل لیفضا و است یکوکارین
 لیفضـا  کـه  اسـت  نیـ ا سـازد  یم زیمتما یاصل لیفضا از را ینظر لیفضا آنچه: دیگو یم

 ۀحـوز  ینظـر  لیفضـا  و رنـد یگ یدربرمـ  را انسان یقرارداد اتیاخالق یویدن ۀحوز یاصل
 و ینظـر  لیفضـا  اشتراک و افتراق وجوه که شود یم تر روشن یزمان امر نیا. را یویفرادن
  .شوند یبررس یاصل
  

  دی) امالف
 مـات ینامال و ها یسخت خطر، مقابل در افراد محافظت یبرا شهامت و دیام کار، دگاهید از

 تـرس،  زمـان  در مقاومـت  شیافزا یبرا یاختصاص یلیفضا ها یژگیو نیا. اند شده یطراح
 و پنـد  صـورت  به دیام و مطرح یناتوان و ترس احساس مقابل در شهامت. ددنیترد و اندوه

                                                                                                                             
1. Spirituality . 
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ـ  احسـاس  و شود یم انینما یدیناام و أسی مقابل در حتینص  را یهـودگ یب و ییمعنـا  یب
 حـال  نیدرعـ  و باشـد  داشـته  شهامت تواند یم انسان که است روشن کامالً. برد یم نیازب
. باشـد  دیـ ام از برآمـده  کـه  اسـت  یمتشـها  مـؤثر  یواقع شهامت. برعکس و باشد دیناام

 از فراتـر  کنـد،  یمـ  قیتشو را ما که است یا یقیحق یروح لتیفض شک یب دیام ن،یبنابرا
 فقـط  را مـان یها شکسـت  و میبنگـر  تر درخشان یا ندهیآ به نامطلوب، طیشرا و ها شکست

 یعنـو م رشـد  یبـرا  ییهـا  فرصـت  را ها آن ای میبدان ماندگار، نه گذراست، آنچه از یبخش
 یواقعـ  یمعنـا  انسـان  یزنـدگ  کـه  اسـت  دیـ ام ۀواسـط  به. ]98-63صص ،6[ میکن یتلق
 هـا  آن و کند یم یتلق گذرا یامر را ها شکست و ماتینامال خود یزندگ ریمس در ابد،ی یم
  .ردیگ یم درنظر شتریب رشد یبرا یفرصت را
  
  یکارکوی) نب
 عشـق، . دارد وجـود  2یکـار کوین و 1عـدالت  انیـ م یآشـکار  یهـا  شباهت کار، دگاهید از
 کـه  طور همان ن،یهمچن. است گرانید به توجه مستلزم یحیمس یرخواهیخ و یکوکارین

 یمعنـو  لتیفضـ  نیتـر  بزرگ یکوکارین است، انیحیمس یمعنو گناه نیتر بزرگ یدیناام
 هرگونـه  از مسـتقل  یکوکارین و دیام که است ریپذ درک کامالً البته. رود یم شمار به آنان
 را یکوکارین و دیام توان یم آنکه با ن،یبنابرا. ]همان[ باشند داشته وجود زین ینید ۀنیزم

 گـرفتن  درنظـر  بـدون  تواننـد  یمـ  لتیفضـ  دو نیا برشمرد، تیحیمس در یمعنو لیفضا
  .باشند داشته وجود ها انسان در زین ینید یها نهیزم
  
  مانی) اج
عد یدارا و یمعنو یلتیفض زین مانیا  بـا  یزیـ چ بـه  اعتقـاد  مسـتلزم  هک است یشناخت بُ

 تـوان  یمـ  یسـادگ  بـه  مثـال،  یبـرا . است یانفعال یژگیو یدارا دیام. است خاص یتیماه
 یسـخت  به است، حد چه تا مانمانیا بپرسند ما از اگر یول شوند، بهتر امور که بود دواریام
 کـه  اسـت  ینـ یمع یمعنـو  اعتقادات مستلزم مانیا رسد یم نظر به. میده پاسخ میتوان یم

 طـور  همـان  پس. ]همان[ ردیگ شکل ینید ۀنیزم همچون یا نهیزم ای بافت در است الزم
ـ  ندارنـد،  ازین یخاص ینید ۀنیزم به یکوکارین و دیام شد، گفته که  مسـتلزم  مـان یا یول
  .است نید مانند یخاص یاعتقاد ۀنیزم

                                                                                                                             
1. Justice. 
2. Charity. 
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  یدارشتنیو خو یکارزی) پرهد
ـ  ،یکوکـار ین و دیام و مانیا ینظر لتیفض سه بر عالوه کار، دیوید نظر براساس  شـک  یب

 یمعنـو  یتیمـاه  از مشخصـاً  کـرد  ادعـا  تـوان  یمـ  کـه  دارنـد  وجـود  زین یگرید لیفضا
 بـر  عـالوه  ،یمعنو یها نییآ اکثر مثال، یبرا. دینام »یاصل لیفضا« را ها آن و برخوردارند

ـ  بـه  مـان یا تیـ تقو منظـور  بـه  خود روانیپ نیب یبستگ هم جادیا ـ  یراهـ  ۀمثاب  انیـ ب یراب
 از کـه،  انـد  یدار شـتن یخو و یدار روزه همچون یامور انجام مستلزم معموالً ،یرخواهیخ

 ،یادیـ ز حـد  تـا  ،یرو انـه یم یاخالقـ  لتیفض یافراط اشکال از فراتر هدف، و یژگیو نظر
 بـه  درواقع، ز،یپره ای یدار شتنیخو و یدار روزه. اند محسوس یِدار شتنیخو ای نفس عزت
 سـت؛ ینگر هـا  آن بـه  یمعنـو  دیـ د با دیبا بلکه ستند،ین ایدن یها یخوش متما ینف یمعنا
 درنظـر  ایـ دن یهـا  موهبـت  از حیصـح  و عاقالنـه  یبـردار  بهره یبرا یاله ییایهدا را ها آن

 بـزرگ،  یمعنـو  یها نییآ شتریب در است، زهد تیغا نیتر یاساس که ،یزگاریپره. گرفت
 مـدرن  یایـ دن منظـر  از کـه  یلتیفض است؛ هشد سیتقد اثرگذار، و مهم یلتیفض ۀمنزل به
 نبـوده،  یمنف لتیفض نیا یمعنو هدف. است نشده یتلق یدار شتنیخو ینوع وجه چیه به

 لیتبـد  و شیپـاال  یپ در بلکه ست،ین یجسمان یایدن ینف دنبال به رایز است؛ مثبت بلکه
. ]همـان [ اسـت  مخلوقاتش و خدا به خالص یا گرخواهانهید عشق به انسان ینفسان عشق

 بـه  مختلـف  یهـا  نیـی آ کـه  ،یزکـار یپره و زهـد  ریمسـ  کـار،  دیـ وید دگاهید از درواقع،
  .انجامد یم مخلوقاتش و خدا به عشق به کنند، یم سفارش روانشانیپ

  
    گرانید خشایش) بهـ
 اریبسـ  آن به یابیدست که است مهم اریبس یلتیفض گرانید بخشش کار، دیوید دگاهید از

 اشتباه آن با است ممکن دارد، 1لطف با که ییها شباهت لیدل به تلیفض نیا. است دشوار
 بـه . باشـد  بخشـنده  ایـ  رئوف تواند ینم بخشش، بدون انسان، که است واضح. شود گرفته
 قلـب  از دیبا بخشش اما گرفت، درنظر افراد نیب یقرارداد یامر توان یم را لطف ،یعبارت
 را لطـف  شـود؛  یمـ  قائل تفاوت بخشش و فلط نیب کار دیوید ن،یبنابرا. ]همان[ زدیبرخ
  .داند یم یدرون و یقلب یامر را بخشش اما کند، یم یتلق ها انسان نیب یقرارداد یامر

  
  ) توبهو

 صـرف  قبـول  و یمانیپش مانند یقرارداد یاخالق یها پاسخ از دیبا را توبه یمعنو لتیفض
                                                                                                                             
1. Grace. 
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 نهـادن گـام  و گذشته لفتخ گذاشتن سرپشت یعنی توبه. کرد زیمتما عمل کی بودن گناه
 یبـرا  میتـوان  یم رایز ستند؛ین نیچن الزاماً ندامت و یمانیپش. دیجد و درست یریمس در

 دوبـاره  میباشـ  مشـتاق  قلباً اما م،یباش متأسف ،میداد انجام گذشته در که ینادرست عمل
   .]همان[ میده انجام راآن
  
  تیمعنو و نید. 2. 3
. اسـت  تیـ معنو ایـ  روح مبحـث  بـا  شدن مواجه یبرا یگاهیجا نید کار، دیوید دگاهید از
 اختصـاص  مفهـوم  نیا به را یا ژهیو یمعنو آموزش یها برنامه ینید یها نییآ از یاریبس

 هـا  ییبـودا  ۀمراقبـ  یهـا  روش و یحیمسـ  ونیروحان یمعنو ناتیتمر مثال، یبرا. اند داده
 نیـ ا براسـاس . انـد  شده یطراح یروشنگر ای میتسل ریمس در روح پرورش به کمک یبرا
 یبـرا  را یمنسـجم  یـۀ اول یهـا  چهـارچوب  یسـنت  انیـ اد که کرد فرض توان یم دگاه،ید

 و کیـ کاتول یفـرد  را خـود  کار دیوید البته،. ]35ص، 13[ اند کرده فراهم یمعنو آموزش
 بـردن  کـار  به البته،. است اشتباه ناًیع بودن  کیرکاتولیغ ،است معتقد و داند یم آزادمنش

 کـه  طـور  هـر  ،دهـد  یم اجازه گرانید به یزندگ از یا وهیش یبرا تعهد و دمنشآزا عنوان
بحث مستدل در خصوص  یبرا یراه ن،یبنابرا. ]134ص همان،[ کنند یزندگ خواهند یم

بـاز   یو سـعادت بشـر   شـرفت یاز پ یو هرگونـه مفهـوم   ینید یباور ینادرست ای یدرست
گذشـته و حـال    انیـ م یده و اساسـ سازن یوندیاست که پ یفرهنگ یراثیم نی. دشود یم

در  یمختلـف بشـر   یهـا  گروه یتجرب یها تیها و موفق که تالش یطور به کند، یبرقرار م
 یحـدود  تـا  و دهـد  یرا بازتـاب مـ   شـان  یو اقتصـاد  یمعنـو  ،یاجتماع ۀتوسع یها دوره

 یاز محتـوا  یمعنـو  یآگـاه  یمنظور جداساز تالش به هرگونه«. ]136ص ،11[ ردیپذ یم
 دیـ وید گـر، ید انیب به. ]457ص ،8[» است زیآم فاجعه یآموزش معنو دگاهید یابر ینید

 را ییهـا  نـه یزم مختلف انیاد ،یو زعم به. کند یم دیتأک تیمعنو و نید نیب وندیپ بر کار
 کیـ کاتول یحیمسـ  را خـود  نکهیا با او. اند کرده فراهم ها انسان به اتیمعنو آموزش یبرا

 ینـ ید بـا  هـا  انسـان  ییهمسـو  بر ن،یبنابرا. داند یم زین نشآزادم را خود کند، یم یمعرف
  .کند یزندگ تواند یم بخواهد، که هرگونه ،یانسان هر دیگو یم و ندارد دیتأک خاص

  
  یمعنو تیترب و اتی. هنر، ادب3. 3
 ،یو دگاهیـ د از. کنـد  یم دیتأک یمعنو تیترب در اتیادب و هنر ریتأث تیاهم بر کار دیوید

 ات،یـ ادب. است هنر دارد، یمعنو تیترب در ییبسزا ریتأث که یدرس ۀنامبر از یمهم بخش
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 لیتسه را یویدن یزندگ و یابد جهان انیم ۀرابط درک یقیموس و ینقاش ش،ینما شعر،
 مخاطـب  بـا  خـود  خاص زبان با هنر و نید فوق، یهنر یها شاخه از کیهر در. کنند یم

 زبـان  بلکـه  ست،ین یعلم مباحث فیتوص نزبا یهنر و یادب زبان. کنند یم برقرار ارتباط
 یمنطقـ  مقـوالت  جـامع  یبررسـ  بـا . اسـت  الیخ و شعر هام،یا استعاره، اسطوره، یمعنو

 مشـخص  یینمادهـا  و یفرض یها نمونه ها، نشانه قالب در را هنر و نید  یژگیو میتوان یم
 هـم  کنـار  در هنـر  و نیـ د ن،یبنـابرا . دارنـد  قرار بشر یزندگ و تجربه کانون در که میکن

 نید یختگیآم توان یم جهان، مختلف جوامع فرهنگ در. ]151-137ص ،14[ گرند الهام
 م،یبنگـر  یپارسـ  اتیـ ادب بـه  اگـر  مثـال،  یبرا. کرد مشاهده یروشن به را اتیادب و هنر و

 خـود  سینفـ  آثـار  در گونـاگون،  اعصار و قرون یط در سندگان،ینو و شاعران میابی یدرم
  .اند کرده استفاده یاخالق و ینید نیمضام زا مختلف یها وهیش به
  
  کار دیوید دگاهید براساس یمعنو تیترب یها روش و اصول .4
  یمعنو تیترب اصول .1. 4
 یپنهـان برخاسـته از هـدف    ایـ کـه آشـکارا    اند یاصول یکار، اصول معنو دیوید دگاهید از
را  اتیـ وجه انسان به ماداند. کار ت شدن انسان شکوفا طیبر شرا یاصول مبتن نی. ااند یاله

روح خـود را بـر    یرسـتگار  دیـ معتقد است با رو، نیا . ازداند یشدن روح او م مانع شکوفا
گرفته شود،  دهیناد یاصل معنو نیو اگر ا میده تیاولو اتیبه ماد یابیوجو و دست جست

  . ]89ص ،6[ شود ینمروح انسان شکوفا 
  
  یمعنو تیترب یهاروش. 2. 4

 بسـتر  و طیشـرا  توانـد  یمـ  فقـط  انسان. داد آموزش توان ینم را تیمعنو است معتقد کار
 یبـرا  را یعملـ  ییهـا روش تواننـد  یمـ  مـدارس  آمـوزش،  سـطح  در. کنـد  فراهم را رشد
 نیـ ا به. کنند فراهم ها آن یآگاه رشد یبرا را یطیشرا ای یطراح آموزاندانش یساز آگاه
 ابنـد یب و کننـد  وجـو  جست را شیوخ کشف ریمس ،شوند یم قیتشو آموزان دانش ق،یطر

ـ  یهـا  دستورالعمل تیترب یها روش از مقصود. ]236ص ،17[  یکـاربرد  یفنـون  و یجزئ
 بخش ها روش نیا ن،یبنابرا. بخشند یم تینیع را تیترب و  میتعل اهداف و اصول که است
  .دارند برعهده را تیترب ندیفرا یکاربرد و یعمل
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   شهیاند یآزاد و اریاخت اصل
هـا،   انسـان  نکـه یا با. ]211ص ،11[هاست  انسان یاز حقوق اساس شهیاند یو آزاد اریاخت
ـ  با هـم دارنـد، بـه    یخاص از موجودات، مشترکات یا گونه ۀمثاب به  اریاشـخاص، بسـ   ۀمنزل

که به بسط  یتینظر اهم ازگرا،  استقالل کردیو رو گرا لتیفض کردیرو ن،یاند. بنابرا متفاوت
 نیو تلقـ  یآموز از مهارت یاخالق تیبتر زکردنیانتخاب و متما یدو آزا یاستدالل اخالق

   .]51-45ص ،7[هم شباهت دارند  با دهند، یم
  

  اصل نیمتناظر با ا یهاروش
  وگو گفت و انتقاد تیظرف

 تـوان  یمـ  است معتقد ،یفرهنگ ۀنیزم در لیفضا پرورش لزوم به اعتقاد ضمن کار، دیوید
 ل،یفضـا  مطلوب اکتساب و یاجتماع ۀنیزم ینیع یابیارز یبرا را یانتقاد تیقابل پرورش

 نـه  مشـخص،  یها فرصت نییتع چون یموارد ،یدرس ۀبرنام قالب در. کرد قلمداد یاتیح
 مسـائل  خصـوص  در بحـث  و وگـو  گفـت  یبـرا  مختلـف  دروس یکالسـ  ساعات از مجزا،
 د،یـ آ یمـ  شیپـ  آموزان دانش یبرا که یا یاخالق سؤاالت به ییگو پاسخ و اخالق یجوهر

  . ]89ص ،6[ سازگارند گرا لتیفض کردیرو با زین
  

  خود از انتقاد
ـ  یوجـو  جسـت  و شیخو پرورش با که ،یمعنو رشد یاصل نیمضام از یکی  بـا  همـراه  یدرون

 یهـا  زهیـ انگ و آرزوهـا  از ییرهـا  بـه  کـه  اسـت  ذهـن  سـکوت  شـود،  یمـ  آغـاز  فکر تیریمد
 زیتمـا  اسـت،  شـده  دیـ تأک آن بـر  اریبس هک شتنیخو درک ندیفرا در. انجامد یم خودخواهانه

ـ  ،ییسـو  از. ]228ص ،17[ شـود  یم جادیا یخودآگاه و یکیمکان یآگاه انیم یآشکار  ،یمرب
 تحـت  شـخص  بـه  را خود یها ارزش است، افراد یارزش تیترب مسئول که یشخص گاهیجا در
 را خـود  کنـد  یم یسع بلکه ندارد، یاعتقاد ها ارزش ۀهم یبرابر به و کند ینم القا خود تیترب
 ،یمهربـان  ،یخـوار  غـم  تحمـل،  صـداقت،  امانـت،  ریـ نظ بـزرگ  و شـمول  جهان ییها ارزش به

 یمبتنـ  رفتـارش  در آن یتجلـ  بـر  او گفتـار  اعتبار ب،یترت نیبد. دیارایب رابودنیپذ و یگشودگ
 رشیپـذ  یآمـادگ  ،یاخالقـ  ضـوابط  بـه  تعهـد  ضـمن  کـه  اسـت  یکس اخالق یمرب. شود یم

  .]206ص ،8[ داند ینم دور خطا از را خود و دارد زین را شیها ضعف
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  ییگراجماعت اصل
 یاجتمـاع  روابـط  رو، نیازا. دارد یتنگاتنگ ۀرابط یاجتماع سنن و اعمال با یاخالق روابط
  . ]7[ است مهم اریبس فرد

  
  اصل نیبا ا متناظر یهاروش

  گرانیعالقه و احترام به د
 شناسان روان اصطالح  به مستلزم، که ـ گرانید هب عالقه تیقابل شیافزا کند یم انیب یو

 زیغرا و التیتما پرورش به یحد تا سو، کی از ـ است یخودمحور از ییرها ،یشناخت
 احترام به گر،ید یسو از و است وابسته گرید یها انسان با یعیطب ارتباط یبرا کودک یعیطب
 به فقط دینبا گرانید به عالقه و احترام چراکه است؛ وابسته مهم یاصل ۀمثاب به گرانید به

 نیتمر راه از اصل نیا. ابدی میتعم همنوعان یتمام به دیبا بلکه شود، محدود موردعالقه افراد
  . شود یم رهیذخ و ثبت حافظه در نیشیپ یها اشتباه اصالح و درست رفتار تکرار و
  

  مدرسه و خانه ۀدوجانب مشارکت
 سـت، ین یمعنـو  ای ینید اصول براساس تنها نه کنند یم  ارائه یعموم مدارس که یآموزش
 ییشـکوفا  و رشـد  یاساسـ  میمفـاه  و ینـ ید اعتقادات خصوص در یطرف یب اصل بر بلکه

  . ]398ص ،20[ است یمبتن انسان
 اسـاس،  نیـ ا بـر . شـود  یمـ  دیـ تأک اریبس جامعه و خانه مدرسه، »مشارکت« بر امروزه

 با توانند، یم یمشتر ۀمنزل به شاگردان که شود یم یتلق یفروشگاه نیتریو یدرس ۀبرنام
  .]5ص ،9[ کنند انتخاب را دلخواهشان اجناس خود، ۀقیسل به توجه

 مدارس و ها دبستان ها، کودکستان در شده ارائه تیترب و  میتعل نظام تیاهم بر دیتأک
 ينهادها و مدارس انیم يهمکار لزوم بر دیتأک نیهمچن و یاجتماع و يفرد تحول در

 کمک  يبرا ها آن حل و یعاطف يها ینابسامان علل يوجو جست منظور به گرید یاجتماع
 ةحوز در ینینو يها نشیب  يریگ شکل موجب مناسب يها مهارت کسب در نیوالد به

   .]252ص ،10[ شود یم کودکان یاخالق تیترب
  

  بودن انسان یاصل معنو
 از و شـود  آراسـته  یعنـو م لیفضـا  بـه  است الزم ،یروحان ساحت داشتن لیدل  به انسان،
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 ن،یبنـابرا . زدیـ بپره شود، یم او روح شدن شکوفا مانع که ات،یماد به اندازه از شیب توجه
 باشـد؛  اتیـ ماد به یابیدست یپ در کمتر و دهد تیاولو خود روح یرستگار به است بهتر

  . ]7[ شود ینم شکوفا انسان روح شود، گرفته دهیناد یمعنو اصل نیا اگر چراکه
  

  اصل نیا با متناظرروش 
  هاارزش درک و تیمعنو از یآگاه
 یآگـاه  شیافزا به توان یم را کودکان در یمعنو یها تجربه کنند یم انیب محققان یبرخ
 .اسـت  همراه یشگفت و رتیح عشق، همچون یقو احساسات با که کرد ریتعب تیمعنو از
 یآگاه و خود از تر قیعم یآگاه یبرا بالقوه ییروین: «شود یم فیتوص گونه نیا تجربه نیا
 ب،یترت نیبد. »اوست رامونیپ و ارتباط در که یزیهرچ با مندانه عالقه و یمیصم ۀرابط از

عـد  سـه  کـه  اسـت  معطـوف  »انفصال و ارتباط تیقابل« به گرا تیمعنو دگاهید نیا توجه  بُ
  . ]8ص ،28[ ردیگ یدربرم را ارزش و عالقه ،یآگاه

  
    یمعنو قیآموزش حقا اصل
 تیموقع به حساس یها یآمادگ شیافزا یبرا را عواطف پرورش گرا لتیفض پردازان هینظر
 دانـش  اقسـام  ریسـا  کنار در یمعنو قتیحق بر کار دیوید. کنندیم قلمداد یاتیح لیفضا
 و شـمرد یبرمـ  ارزشـمند  و لیاص یقتیحق را یمعنو لتیفض و قتیحق او. کندیم دیتأک
 از رود شیپـ  یمعنـو  لیفضا پرورش و قیحقا آموزش ریمس در دیبا که را یمعنو تیترب
  .کند یم زیمتما تیترب و  میتعل

 مـا  هـدف  کـه  میکنـ  فرامـوش  میتـوان  ینمـ  فنّاورانـه،  میعظ یها شرفتیپ به توجه با
 اسـت  الزم منظـور،  نیبـد . هاست روح انیم ارتباط و افراد بهتر پرورش به کمک ،معلمان

 بـه  احتـرام  ،یانسـان  یها ارزش نیتر مهم از یکی که میده پرورش کودکان در را باور نیا
 طـور  همـان . ستین باالتر ای بهتر یلیتحص نمرات کسب در صرفاً تیموفق و است گرانید
 در او نمـرات  ایـ  انـه یرا ۀلیوسـ  به توان ینم را انسان روح قدرت اند، داده هشدار یبرخ که

 و معلمـان  کودکـان،  در مسال شتنیخو پرورش یبرا. کرد یریگ اندازه مختلف یها آزمون
 ۀجانبـ  همـه  رشـد  که کنند هیته و یطراح را یا نگرانه کل یها برنامه دیبا گذاران استیس

 ،یآرمان ۀجنب از. باشد داشته مدنظر را او روح و بدن ذهن، انیم وستهیپ ارتباط و کودک
 رمانـان قه تواننـد  یمـ  کـه  کننـد  یم تیتقو آموزان دانش در را باور نیا ییها برنامه نیچن
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  . ]65-64ص ،5[ کنند عمل اساس نیا بر و باشند خود یشخص یها داستان خردمند
 و عشـق  آرزو، د،یـ ام مثـل  ــ  ابندی یم پرورش گوناگون یمعنو نیسن در که یعواطف
 کنند، یم مرتبط هم به را یمعنو یها نظام که یطرف یب یرهایمس در ریتأث با ـ یفراموش

  . ]27ص ،25[ دهند یم قرار مثبت یریمس در را فرد
  

  های متناظر با این اصل روش
  اتیادبو  هنر

 یبخش هنر است معتقد ،یمعنو تیترب در اتیادب و هنر یاثرگذار خصوص در کار، دیوید
 ینقاش ش،ینما شعر، ات،یادب. دارد یمعنو تیترب در ییبسزا ریتأث که است یدرس ۀبرنام از
 در هنر، و نید. زنند یم پل یفعل یگذرا یایدن و یابد و انتها یب جهان انیم ی،قیموس و

 و یادب زبان. کنند یم برقرار ارتباط مخاطب با خود خاص زبان با ،یساختار و قالب هر
 استعاره، اسطوره، یمعنو زبان بلکه ست،ین یابیارز زبان یحت ای یعلم فیتوص زبان یهنر

 هنر و نید تیخصوص مینتوا یم یمنطق مقوالت جامع یبررس با. است الیخ و شعر هام،یا
 و تجربه کانون در که میکن مشخص یینمادها و یفرض یها نمونه ها، نشانه قالب در را

 رمشابه،یغ یقالب در که، است  وهنر تیمعنو توازن نیا ن،یبنابرا. دارند قرار بشر یزندگ
 ومِمفه دو نیا که است روشن پس. سازد یم  یکی تیمعنو و روح اتیفرض با را الهام یفضا
  . ]151-137صص ،14[ اند  مرتبط هم با گر الهام

 انـواع  دیـ مف ایـ  مخـرب  ۀدوجانبـ  نقش به ،»ها لمیف در یاخالق آموزش« ۀمقال در کار،
 ذهـن  و روح یجـوان  عنفـوان  و یکـودک  اوان همان از که ،یقیموس و یونیزیتلو یها لمیف

 دهنـد،  یمـ  قرار آموزش و یربرداریتصو و یریگ داده معرض در را آموزان دانش و کودکان
  :  دیگو یم او. کند یم اشاره
 قاتـل  مـرد  قهرمـانش  کـه  را ییهـا  لمیفـ  و یونیزیتلو یها برنامه دادن نشان روندِ نیا
. دیـ کن متوقف کشد یم را) خرابکاران و منحرفان( گرانید که است یسر به کاله پوش اهیس
 سیپلـ  دسـت  از و کنـد  یمـ  سـرقت  بانک از که یفرد ای مواد یقاچاقچ موارد، یبرخ در
 تـو  قهرمـان  دیبپرسـ  آمـوز  دانـش  از اگر صورت، نیا در. شود یم لیتبد الگو به زدیگر یم
 ن،یبنابرا. ]17[ کرد دیخواه چه باشند، هم افراد گونه نیا یو پاسخ فهرست در و ستیک

 میریـ گبهره مناسب تیترب و یاخالق اصول یزیر هیپا و گسترش یبرا رسانه از است بهتر
 نـه  یواقعـ  یبـ یترک م،یکنـ  بیـ ترک یاخالقـ  اصـول  با را آموزان دانش یمند عالقه نیا و
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 زیـ برانگ نیتحسـ  یاخالق اصول میعظ ۀگستر به نمایس و لمیف قیطر از دیبا ما. متظاهرانه
ــ توجــه یانســان ــدهیب و میکن ــترک و افــتیدر و درک ۀویشــ در را مخاطــب و نن  آن بی
  .  مینگذار فشار تحت
 ها ارزش و قیحقا درک در یقیموس انواع یبرخ مثبت ریتأث صوصخ در نیهمچن یو

  :دیگو یم
 اوج که یا یقیموس دارند؛ یمطلوب یآموزش ارزش یقیموس انواع یبرخ رسد یم نظر به
 موتزارت و باخ امثال ارزشمند آثار. کند یم یمعرف را یبشر ضعف عمق و یتراژد

 یهمراه دیام و مانیا بخشش، شق،ع همچون واال یها ارزش درک در را ما توانند یم
 و نظم و ها ارزش و معناگرا فرهنگ با یکل ارتباط بر عالوه ن،یهمچن یقیموس. کنند
 با ها آن یهماهنگ و یهارمون و یقیموس آالت نواختن یریادگی در که یآشکار انضباط

 باشد قیحقا درک و یتعال و رفتن فراتر خود از یبرا یا لهیوس تواند یم دارد، وجود هم
   .]107- 103صص ،15[
  

  فرد منش یریگ شکل در عاطفه و اراده استدالل، به دادن تیاهم اصل
 یباورهـا  یالقـا  بـر  گـرا  سـازگار  تیـ ترب نکـه یا به توجه با ،یبه عمل اخالق دنیرس یبرا
 تیـ ترب اسـت،  یمبتنـ ) یسـاز  یشـرط  و نیتلقـ ( دادن عادت قیطر از اجتماع ۀدشدییتأ

 و دارد توجـه  یاخالقـ  یریـ گ میتصم و یعمل استدالل یها هارتم پرورش به گرا استقالل
 نیـ ا بـر . دهـد  یمـ  قـرار  مدنظر هم با را رفتار و عاطفه اراده، استدالل، گرا لتیفض تیترب

 کـرد یرو البتـه . دارد یشتریب تیجامع گرا لتیفض تیترب که کرد مالحظه توان یم اساس،
 زکردنیمتمـا  و انتخـاب  یآزاد و یقـ اخال اسـتدالل  بسـط  بـه  که نظر نیا از گرا، لتیفض
 مشـابهت  گـرا  استقالل کردیرو با دهد، یم تیاهم نیتلق و یآموز مهارت از یاخالق تیترب

 رد؛یـ گ یم قرار گرید کردیرو دو ۀانیم در گرا لتیفض کردیرو ها، مشابهت نیا وجود با. دارد
 برحسـب  کـه  را فرد منش ،یاخالق استدالل ای یاخالق رفتار بر صرف دیتأک یجا به را،یز

 قـرار  فرد یاخالق یختگیفره سنجش اریمع شود، یم نییتع هم با او یرفتارها و ها نگرش
 دو هـر  که ـ درست رفتار و حیصح استدالل مهم عناصر انیم گرا لتیفض کردیرو. دهد یم
 پـل  یاخالقـ  یزنـدگ  از منسـجم  یبرداشـت  در حیصـح  زشیـ انگ و ـ اند یاتیح اخالق در
  .  دهد یم ارائه تیترب و یزندگ از یتر قیدق برداشت گرا لتیفض کردیرو رو، نیازا. زند یم
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  این اصل با متناظرروش 
  آموزلتیفض نه گرالتیفض معلمان و انیمرب یریکارگبه
 کنـد  یمـ  انیـ ب و اشـاره  فرزندانشـان  انیمرب انتخاب یبرا نیوالد تیحساس به کار دیوید
 کنـار  یراحتـ  بـه  را یاخالقـ  تیـ ترب در انیـ مرب تمـام  میمسـتق  دخالت ضرورت توان ینم

 شـتر یب کـه  دارنـد  بـاور  زیـ ن معلمـان  و انـد  ختـه یدرآم هـم  بـا  سیتدر و تیترب. گذاشت
 دارد فـراوان  ریتـأث  آمـوزان  دانـش  رفتار و باورها ها، نگرش در کالس در ها آن یها تیفعال

  .]187-186صص ،11[
. اسـت  روح انیم یوستگیپ و ارتباط و شکل رییتغ شامل وپرورش آموزش در تیمعنو

 تمـام  شـود  یمـ  موجـب  کـه  نظـر  نیـ ا از یتجرب یریادگی در و نگر کل آموزش در تیمعنو
 بـه  توجـه  با. کند یم کینزد هم به را دو نیا باشند، ما معلم ـ ما یها تجربه تمام ـ ها دهیپد
 ینـدگ ز بـه  توجـه  بـا  تـوان  یمـ  مـا،  روح یصدا ها داستان و ماست ةمدرس ما یایدن نکهیا

 بـا  معلمـان،  اسـت  الزم. کرد وپرورش آموزش وارد را تیمعنو ،یآموزش ۀبرنام ینوع ۀمنزل به
 و یریادگیـ  یبـرا  را هـا  آن و داریـ ب را کودکـان  یمعنـو  یآگـاه « ،یآموزش نشیب از یرویپ

 یهـا  برنامه از دسته آن. میکن جدا گرانید از را کودکان میتوان ینم ما. »کنند مشتاق یزندگ
 از یریجلـوگ  یبـرا  را یمناسـب  یراهکارهـا  ،دهنـد  یم ارتقا را »یمعنو دانش« که یآموزش
 نیتضـم  تواننـد  یمـ  ینگر کل یها برنامه نیچن. کنند یم ارائه کودکان ۀشناسان روان یانزوا
  .]63ص ،5[ شوند یرتریپذ انعطاف افراد یسال بزرگ در کودکان که کنند

 بـه  توجـه  بـا  یسـطح  سـه  یا نامـه بر میتـوان  یمـ  شـده،  انجـام  یهـا  پژوهش براساس
 بـاز  یذهنـ  تـا  شـود  یمـ  کمک کودکان به اول، سطح در. میکن هیته معلم یها تیمسئول
 نیقـوان  از شوند یم وادار و آگاه ،خود حدود و حد از کودکان ق،یطر نیا به. باشند داشته

 بـه  مربـوط  یهـا  بخـش  در شـده  ارائه اصول با سطح نیا. کنند یرویپ یخارج مقررات و
 دارد، وجـود  کـودک  در منبع دو هر از یقو یاحساس. ندارد یتعارض یخودآگاه و یگاهآ
 یهـا  محـرک  از که طور همان تا کند یم کمک کودکان به پرورش و  آموزش که یطور به

 کمـک  کودکان به دوم، سطح در. شوند آگاه زین خود یدرون یها پاسخ از ،اند آگاه یخارج
 یآزاد جـه، یدرنت کـه  کننـد  کشـف  را جهـان  ۀمشاهد و درک مختلف یها راه تا شود یم

 بـا  سـطح  نیـ ا. دهـد  یمـ  هـا  آن به را یاجتماع و یذهن یشدگ یشرط بدون جهان درک
 انیـ م که لیدل نیا به دارد، مطابقت مقاله نیا در یخودآگاه ۀدربار شده انیب یها دگاهید

 سطح در. شود یم دجایا زیتما شیخو از یآگاه بر هیتک با جهان دنید و یکیمکان یآگاه
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 کودکـان  به معلمان و شوند یم قیتشو یفرد یخودآگاه به یابیدست یبرا کودکان سوم،
 هـر  از یقو یاحساس که شوند آگاه تجربه نیا انعکاس و شیخو یآگاه از کنند یم کمک

 تجـارب  براسـاس  نـه  هـا،  لحظـه  بـر  یمبتن یریادگی ندیفرا تیاهم خصوص در منبع دو
  .]236ص ،17[ آورد یم دیپد کودکان در نده،یآ یها دگاهید و گذشته

  
  ینید تیترب در یعقالن کردیرو یریکارگاصل به

 باعـث  توانـد  یمـ  ینید و یاخالق تیترب در یعقالن کردیرو که است باور نیا بر کار دیوید
 تیـ ترب و  میتعل در عمل نیا چراکه شود؛ آموزان دانش در نیتلق از زیپره و تفکر پرورش
 جملـه  از ،دارد یشـتر یب یایمزا یعادت کردیرو از یعقالن کردیرو او، نظر به. است ممدوح

 یجـا  بـه  و را دنیـ فهم عـادات،  و یسـاز  یشـرط  یجا به و را دانش ن،یتلق یجا به نکهیا
  .]89ص ،6[ کند یم تیتقو را بودن معقول و تیعقالن ،یساز یاجتماع
 خـاص  ینـ ید بـه  توجه با افراد پرورش بر یمبتن یعادت کردیرو کار، دیوید دگاهید از
 بـه  اقرارکـردن  یبرا یکردیرو ای و نید به یبندیپا یبرا تیترب را یتیترب نیچن او. است

   .]174ص ،11[ نامد یم نید
  

  این اصل باناظر متروش 
  یمعنو تیترب در علم یریکارگ به
 مهـم  بـزار ا دیـ با دهنـد،  ارتقـا  را یتعال ـ خود احساس بتوانند که یمادام ات،یاضیر و علم

 یبـرا  را ییهـا فرصـت  تواند یم یعیطب علوم درواقع،: شوند گرفته درنظر یمعنو آموزش
 و خلقـت  یشـناخت  ییبـا یز درک یبـرا  طورنیهم و وجود راز و رمز در یشگفت و رتیح
  .]15[ کند فراهم یآموزش ۀبرنام یهانهیزم گرید
  

  تیترب در عاطفه و شناخت بیترک اصل
اخـالق   یکـه هـر دو بـرا   » رفتار درسـت «و  »حیاستدالل صح«مهم  عناصر نیب کردیرو نیا
و  کند یاتحاد برقرار م ،یاخالق یمنسجم از زندگ یدر برداشت »حیصح زشیانگ«و  اند یاتیح

 کند یم ]51- 49صص ،7[ارائه  یاخالق تیو ترب یاز زندگ یتر قیاساس، برداشت دق نیبر ا
  .  دهد یو رفتار را با هم مدنظر قرار م استدالل، اراده، عاطفه گرا، لتیفض تیترب و
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  اصلاین  با متناظرروش 
  یعمل نیتمر و یآموز مهارت
 لت،یفضـ  بر یمبتن کردار یول. است رگذاریتأث اریبس یاخالق تحول در هیاول یآموز مهارت
 در ارسطو،. دارد ازین زین مستقل یریگ میتصم و یداور به لت،یفض کردن نیتمر بر عالوه
 کـار  دیوید. کند یم سهیمقا یآموز مهارت با را لتیفض ،یکوماخوسین اخالق بکتا یابتدا

 در کـه  یفـرد  بـا  سـه یمقا در باشد، شده تیترب یعلم نظر از فقط که یفرد است معتقد
 در او. دارد یکمتـر  یتوانمنـد  اسـت،  افتـه ی پرورش یآموز مهارت و یریگ میتصم ۀنیزم

 کنـد  یمـ  یریجلوگ یبعد یاخالق تحوالت زا یآموز مهارت کنند یم فکر که یبرخ پاسخ
 مثال، یبرا را،یز شود؛ ینم ندهیآ یاخالق تحوالت مانع یآموز مهارت که کند یم استدالل

 شـرفت یپ ای یقیموس در تیخالق مانع یاضیر ای یقیموس یها مهارت وار یطوط یریادگی
 .]192ص ،11[ شود ینم یاضیر نشیب در

 ،یآزاد بـا  و اسـت  متفـاوت  نیتلقـ  و یاجتمـاع  یسـاز  یشـرط  بـا  تیترب ،یو نظر از
  .]89ص ،6[ شود یم مشخص ها یژگیو لیقب نیا از و یگشودگ تعقل، ،یبردبار

  
  تیمعنو و نید یهمراه اصل

  :  دیگو یم تیمعنو و نید نقش خصوص در کار دیوید
 تیـ معنو ایـ  و روح مبحث با شدن مواجه یبرا گاهیجا نیآشکارتر نید رسد یم نظر به
 را یا ژهیـ و یمعنـو  آمـوزش  یهـا  برنامه ،ینید یها نییآ از یاریبس صورت، هر رد. است
 ۀمراقبـ  یهـا  کیـ تکن و یحیمسـ  ونیروحـان  یمعنـو  نـات یتمر مثال، یبرا. اند داده ارتقا
 نیـ ا براساس درواقع،. اند شده یطراح روح پرورش و یساز آماده به کمک یبرا ها ییبودا
 آمـوزش  یبـرا  را یمنسـجم  یهـا  چهارچوب یسنت انیاد که کرد فرض توان یم دگاه،ید

  .]47-46صص ،7 ؛35ص ،13[ اند ساخته فراهم یمعنو
  

  روش متناظر با این اصل 
  مراقبه
 وجـود  مراقبه از یمختلف انواع. دهد یم لیتشک را یفکر یها سنت از یمهم ۀجنب مراقبه
 مراقبـه . ]234ص ،17[ کند تیریمد و مهار را »حراف مغز« دارد یسع اساساً مراقبه. دارد
 نیتمـر  ای یمعنو رشد یبرا کودکان یساز آماده از یبخش ۀمنزل به مدارس در توان یم را
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 همـه  یبـرا  امکـان  نیـ ا مراقبـه،  دبودنیـ مف رغم یعل. گرفت کار به یریادگی یارتقا یبرا
  .]334-319صص ،16[ کنند مراقبه مدرسه در منظم طور به که ندارد وجود

  
  اصل پرورش عواطف

 اریبس  به جهان راجع یمنابع اطالعات ایثبت تجربه  ایاشکال عاطفه در ادراک  یخبر
 ،یاخالق یدرک قلمروها ژهیو جهان و به یدرک عقالن ،یعواطف نیاثرگذارند و بدون چن

 هم است معتقد کار دیویدناممکن خواهد بود.  گرید یو ارزش یشناخت ییبایز
 دیتأک اخالق ۀتوسع در یعاطف ای یجانیه ملعوا تیاهم بر که یتیترب انیگرا شرفتیپ

 کار دستور در را اصول به یعقالن تمسک فقط که خواه یآزاد انیگرا سنت هم و دارند
 نیا از توان یم آنکه حال. معتقدند عاطفه و شناخت انیم یتیثنو به دهند یم قرار خود
  . ]89ص ،6[ کرد اجتناب امر
  

  روش متناظر با این اصل
  داستان و تیکاح یریکارگ به

 را یابـزار  ن،یهمچنـ . میکنـ  خلق را یگرید یها تیواقع سازد یم قادر را ما ییگو داستان
. دهد یم قرار ما دسترس در دهد، انتقال را معنا که یصورت به تجربه، انیب و انتخاب یبرا
 یدارا انسـان  دارد یمـ  انیـ ب کـه  اسـاس  نیـ ا بـر  یمعنو درک یشناخت تیماه رغم یعل

 یهـا نـه یزم سـازد،  مـنعکس  را تیـ واقع اسـت  ممکـن  ظواهر که است نیا رکد ییتوانا
 چگونـه  کـه  دهنـد یمـ  ادامـه  مسـئله  نیا بر تمرکز به »ذهن یتئور« همچون یقاتیتحق

 یتـر گسترده اصطالح برخالف درواقع، که کنند،یم درک را گرانید فکر ای ذهن کودکان
  .]56ص ،5[ کندیم فیتعر »مغز« را ذهن است، روح و قلب ۀرندیدربرگ که

 امـر  در یبشـر  فرهنگ یادب راثیم و تیحکا یبرا یا بالقوه یروین به لتیفض کردیرو
 ۀنـ یزم اسـت  یخـوب  ایـ  ریـ خ بـه   راجع که یاتیادب مثال، یبرا. است قائل یاخالق تیترب
  .کند یم فراهم را ینیع طیشرا در ریخ امور از ریتقد

 
   یمعنو لیاصل پرورش فضا

 یمعنو لیفضا از کار دیوید منظور. است یمعنو لیفضا پرورش انهم یعمل تیفعال
 یهدف ای وجود به اشاره با تنها را انسان ییشکوفا و رشد در ها آن ریتأث که است یالتیتما
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 که دارند وجود ییبایشک و یزگاریپره تقوا، عدالت، مانند یلیفضا. کرد درک توان یم یاله
  . ابندی نمود ،یویدن ای ینید انسان، ییشکوفا و شدر از یمعقول مفهوم هر در توانند یم
  

  های متناظر بر این اصل روش
  یاصل و ینظر لیفضا پرورش
 امور یورا که است یزیچ آن به انسان اقیاشت یویفرادن ۀجنب که ،ینظر لیفضا پرورش
 اعتقـادات  مسـتلزم  کـه  مـان، یا پـرورش : است ریز موارد شامل رد،یگ یم قرار یفان صرفاً
 برابـر  در افـراد  محافظت یبرا که دیام پرورش است؛ نید ۀنیزم و متن در نیمع یمعنو
 کـار  بـه  دیـ ترد و انـدوه  ترس، مقابل در مقاومت شیافزا و ماتینامال و خطرات ها، یسخت

 اعتقاد از یخاص ۀنیزم از مستقل یلیفضا ۀمنزل به تواند یم که ،یکوکارین پرورش د؛یآ یم
  بـه  را گذشته در ینیمع قصور ای تخلف تا دارد تالش که وبه،ت پرورش و شود ریتعب ینید

  . بگذارد سر پشت حیصح یشکل به تازه یشروع و یزندگ در دیجد یراه گشودن منظور
 از. دهنـد  یمـ  لیتشـک  را انسان یقرارداد اتیاخالق یویدن ۀحوز عمدتاً یاصل لیفضا

 نبـوده،  یمنف لتیفض نیا یمعنو هدف که است) یتقو( یدارشتنیخو لیفضا نیا ۀجمل
 لیتبـد  و شیپـاال  دنبال به بلکه ست،ین یجسمان یایدن ینف یپ در رایز است؛ مثبت بلکه
 ،6[ اسـت  مخلوقـاتش  و خـدا  بـه  خـالص  یا گرخواهانـه ید عشق به انسان ینفسان عشق
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  یریگ جهینت
شـد،   یبررسـ  کار دیوید ییگرا لتیفض دگاهیاز د یمعنو تیپژوهش، ازآنجاکه ترب نیا در

و اهـداف   یمعنـو  قیحقـا  ب،یـ مانند مفهوم روح، نفس، غ میمفاه یممکن است در بعض
اسـالم اسـت (بـا     عتیکه مـوردنظر شـر   یمیو مفاه میمفاه نیا انیو م یابهامات یمعنو

وجـود داشـته باشـد و     یماهو یاست) تفاوت کیکاتول یحیکار مس دیوید که نیتوجه به ا
 شـنهاد یپ و سـت ین حاضر ۀمقال مجال درباشد که  ازین یشتریب یبه نقد و بررس جهیدرنت

 و یمعنـو  لیفضا پرورش به کار دیوید توجه.شوند یبررس یبعد یها پژوهش در شود یم
 بـا  توانـد  یمـ  کـه  اسـت  یو دگاهیـ د قوت نقاط از یمعنو لیفضا پرورش بر او دیتأک زین

 بـدون  لیفضـا  پـرورش  بـر  دیتأک که آنجا از یول. باشد منطبق یمیابراه انیاد یها آموزه
 یهـا  آمـوزه  طبق و است »نفس یۀتزک« همانا که ــ لیفضا پرورش یبرا الزم یبسترساز
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 یسـو  بـه  یراهـ  شـود،  یمـ  انسان یرستگار موجب آنکه ضمن نفس، یۀتزک« میکر قرآن
 میتعلـ  جمله از یگرید امر هر بر مقدم نفس یۀتزک ست،ین ممکن ـ»است یقیحق معرفت
 و خطرهـا  توانـد  یمـ  هیتزک به توجه بدون یاخالق لیفضا پرورش به دنیزور اهتمام. است
 صـورت  بـه  یاخالقـ  لیفضـا  حالـت  نیـ ا در رایز باشد؛ دربرداشته ینیسهمگ یها بیآس
 تیـ ترب نـد یفرا اگر حال. مانند یم  یسطح و یصور تنها و دوانند ینم شهیر دل در قیعم
 نخواهد محقق تیترب یمتعال هدف بماند، غافل هیتزک از و پرداخته یپرور لتیفض به تنها
 کامل انسان به دنیرس و یاله قرب به دنیرس یمعنو تیترب ییغا هدف که ازآنجا و شد

 شناسـد،  ینمـ  و کنـد  ینم درک را خود تیهو گاه چیه ،نرسد تیمعنو به تا انسان و است
 مـان ه کـه  است ملکوت و بیغ عالم به مربوط آنچه هر شناخت ـ تیمعنو شناخت دیبا

 و یآگـاه  بـه  دنیرسـ  صـرف  امـا . ردیگ قرار شناخت ۀسرلوح ـ است یمعنو ناب قیحقا
 تیـ ترب. کنـد  ینمـ  نیتضـم  را یمعنو و یاخالق اعمال انجام یمعنو امور ۀدربار شناخت

 در البتـه، . اسـت  نفس یۀتزک حاصل که است یدرون یآگاه از گرید ینوع ازمندین یمعنو
 دهیـ د یمعنـو  لیفضـا  پـرورش  بر یا مقدمه ۀمنزل به نفس یۀتزک به یا اشاره دگاه،ید نیا

  .است نشده
 نقـش  بـر  دیتأک و یریگ سرمشق و الگو نقش بر دیتأک دگاهید نیا قوت نقاط گرید از
 لیفضـا  میرمستقیغ و یضمن جیترو در معلم مهم نقش و آموز لتیفض نه گرا لتیفض معلم
 ن،یهمچنـ . دارد مـا  یرفـان ع تیـ ترب در مرشـد  کـه  ینقشـ  همـان  است؛ آموزان دانش به
 اهداف و) ها ارزش از ریتقد مانند( تیترب یدرون اهداف به توجه و یکپارچگی و تیجامع«
 کنـار  در را کـرد یرو نیـ ا از اسـتفاده  کـه  اسـت ) یاخالقـ  عمـل  و رفتـار  ماننـد ( یرونیب

  .سازد یم دیمف گرید یکردهایرو
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