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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) جهت ارائۀ مجالت عرضه شده در پایگاه،مجوز الزم را از صاحبان
مجالت، دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطالعات مقاالت، مجالت و

تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقاالت در قالب
نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد،

نیازمند کسب مجوز الزم، از صاحبان مجالت و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) می باشد و تخلف
از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطالعات بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه

مجالت تخصصی نور مراجعه فرمائید.

پایگاه مجالت تخصصی نور
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  35- 66: 1394، پاییز28پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و سوم، دوره جدید، شماره

  تبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت اخالقی
  از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طب سنتی ایران

  

  *سیده مرضیه یثربی
  **محسن فرمهینی فراهانی

  ***اندیشحسین خیر
  ****مجید اصغري
  2/11/94: پذیرش نهایی     15/7/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

هدف این پژوهش، کاربرد مزاج شناسی در فرایندهاي تربیتی است تا با توجه به ویژگیهاي
در راستاي. هر مزاج، رفتارهاي مناسب تربیتی بویژه در زمینه تربیت اخالقی صورت پذیرد

نقش مزاج را در اخالقهدف تحقیق، سه سؤال مطرح شد که سؤال اول با روش اسنادي،
رسد که هر مزاج به طور طبیعی زمینه ویژگیهاي اخالقیبررسی کرده است و به این نتیجه می

جامعه. سؤال دوم و سوم با روش مصاحبه پژوهی کیفی پاسخ داده شده است. خاصی را دارد
نفر از27آماري این بخش، متشکل از صاحبنظران طب سنتی ایرانی است که به عنوان نمونه

سؤال دوم به نقش. اند و اطالعات مورد تحلیل قرار گرفته استآنان مورد مصاحبه قرار گرفته
اي دارد کهرسد که هر مزاجی توان ویژهپردازد و به این نتیجه میمزاج در تعلیم و تربیت می

اج متربیانشود بین نوع انتظارات مربیان و چگونگی عملکرد آنان با مزآگاهی از آنها سبب می
سؤال سوم رابطه میان. تطابق وجود داشته باشد تا افراد به رشد و تعالی همه جانبه دست یابند

دهد و نتیجه آن این است که هم دانستنمزاج و تربیت اخالقی را مورد بررسی قرار می
دتوانویژگیهاي اخالقی مزاجها در چگونگی تربیت اخالقی مؤثر است و هم تربیت اخالقی می

دهد که مربی بایدهاي پژوهش نشان میبه طور کلی یافته. سبب تغییر ویژگیهاي هر مزاج باشد
با مزاجهاي مختلف و استعدادهاي گوناگون آشنا باشد تا بتواند تعلیم و تربیت را در جهت

  .درست آن به کار گیرد
   .مزاج و سالمت نفس، تعلیم و تربیت، تربیت اخالقی و مزاج :هاواژهکلید

  

  m.yasrebi@chmail.ir    کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد: نویسنده مسئول*
  farmahinifar@yahoo.com          دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد** 

  دکتري توسعه عملی طب سنتی ایرانوپروفسور دانشگاه علوم طبیعی روسیه*** 
hossein_kheirandish@gmail.com  

  asghari.rall@gmail.com     استادیار دانشکده طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی قم****
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  مقدمه
 

  
  

بهقُرب الهی معرفی کرده خداوند هدف آفرینش انسان به عنوان اشرف مخلوقات را رسیدن 
تربیتی صحیح قرار گیرد و این میسر نیستانسان براي رسیدن به کمال، باید تحت تعلیم  و. است

دوبعد جسمانی و روحانی است بهبعد جسمانی و. مگر در سایه شناخت انسان که داراي  مزاج 
بهبعدروحانیِ انسان مربوط می مربیان باید به جسم و روح متربیان، توأمان. شودتعلیم و تربیت 

ناختی که از متربیان، استعدادها، عالیق وبنابراین مزاج شناسی با توجه به ش. توجه کنند
  . تواند در تعلیم و تربیت، مؤثر و راهگشا باشددهد، میتواناییهایشان به دست می

. تواند در اثر اختالف مزاج آنها باشدشود، میتفاوتهاي اخالقی، که بین کودکان مشاهده می
وج و بعضی آرام، بعضی زرنگاگر بعضی کودکان، عصبانی و تندخو و بعضی خونسرد، بعضی لج

و بعضی تنبل، بعضی خیرخواه و بعضی خودخواه، بعضی شادمان و بعضی اندوهگین هستند، ممکن
ایناست این صفات معلول کیفیت مزاجی و توان جسمانی آنها باشد؛ اما به این معنا نیست که

ادگی بیشتر براي ظهور و بروزصفات و اخالقیات قابل تغییر نباشد؛ بلکه مزاج، بیش از استعداد و آم
توان تغییر اخالق افراد، متفاوت و در بعض مراتب بسیار دشوار. دهداین صفات را نتیجه نمی

اولیا و مربیان باید. گاه نباید مأیوس شودخواهد بود، ولی به هرحال امکانپذیر است و مربی هیچ
زاجی و اخالقی یک یک آنها راکودکان مورد تربیت را بخوبی شناسایی کنند؛ استعدادهاي م

. خوب بسنجند و با توجه به آن در تعلیم و تربیت و اصالح اخالقی آنان کوشش و جدیت کنند
چنانکه کودکان از لحاظ استعدادهاي مزاجی و اخالق طبیعی متفاوت هستند، راه اصالح آنها نیز

. صالح پذیري یکسان باشندمربی نباید توقع داشته باشد همه کودکان در ا. متفاوت خواهد بود
استعداد مزاجی بعضی کودکان نسبت به بعضی اخالقیات چنان قوي است که تغییر یا تعدیل آن به

  ).115: 1372امینی،(دارداطالعات کافی و صبر و جدیت فراوان نیاز
است که از دیرزمان مورد توجه عام و خاص بوده است، همهدانشهاییشناسی یکی ازمزاج

شناسینها صرف نظر از میزان سواد و رشته تحصیلی و گرایش اجتماعی نسبت به مفاهیم مزاجانسا
و هرکدام به تناسب میزان فهمی که از آن داشتند در تمامی شئون زندگی از این علمآگاه هستند

هاي مختلف علوم اجتماعی، صنعتی، معماري و کشاورزي وتمامی کارشناسان رشته. بردندبهره می
طور کامل از این علم در موضوعات مورد بحثهب و نجوم و تعلیم و تربیت و علوم سیاسی نیز بط
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37/  ...تأکید بر تربیت اخالقی از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طبتبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با

از این. ساختندشناسی استوار میخود استفاده می کردند و ساختار نظام علمی خود را بر مبناي مزاج
دیهايکرد و رودرروي قانونمنگاه جهتگیریهاي علمی، جهتی مخالف نظام هستی پیدا نمیرو هیچ

فرهنگ و تمدن ،از زمانی که با ورود علوم جزءنگر غربی. گرفتحاکم بر نظام طبیعت قرار نمی
شرقی تحت تأثیر قرار گرفت و ساختار کالن حاکم بر فرهنگ خویش را از دست داد، این علم نیز

    نظمی، تکرار،به هم ریختگی، بی. دشو از صحنه کاربرد زندگی حذف ،به انزوا کشیده
و نقیض و نابسامانی شدیدي در طراحی نظام زیست پدیدهاي ضدکاري تفکرات و اندیشهدوباره

جهتی مخالف نظام کالن حاکم ،د تالش متفکران و اندیشمندان علوم مختلفشآمد که موجب
در نتیجه قوانین و قواعد علمی وضع شده توسط آنان همه روزه نیازمند تغییر ؛بر طبیعت پیدا کند

آفرینشانسان هم به عنوان جزئی از نظام هستی از قوانین عالم. )7: 1389خیراندیش،(گردد
رسد طرح و احیاي دوبارهبنابراین به نظر می .داردمزاج ،مستثنی نیست و مانند همه مخلوقات

  .تعلیم و تربیت الزم استزمینۀآن درسودمندبا توجه به اهمیت و کاربردمبحث مزاج شناسی
کمالهمه موجودات در حد. در عالم آفرینش، انسان تفاوت کاري با سایر موجودات دارد

اما انسان ؛کننداند و بر اساس غریزه خود در حد تکامل تعریف شده عمل میخود آفریده شده
،تقی زاده(که همان خلیفه الهی استبرسدهستیجایگاه واالي خود درنیازمند تربیت است تا به

تواند انسان را براهمیت تعلیم و تربیت تا آنجاست که توجه به تعلیم و تربیت صحیح می. )5: 1387
انسانهاهمه. حیوانات نیز فروتر ببردسایر موجودات برتري بخشد و غفلت از این مهم، او را از حد

خواهند به سمت کمال خودپذیر هستند؛ زیرا فطرت و روحی الهی دارند و به طور فطري میتربیت
استعدادها، عالیق وندارند؛ اما باید در نظر داشت کهپیش بروند و از این لحاظ با یکدیگر تفاوتی

ویژگیهاو با توجه بهقرار گیرداگر تعلیم و تربیت در مسیر درست. ي متفاوتی با هم دارندویژگیها
و به تحقق سعادت انسانکندمیو استعدادهاي هر فرد باشد، بی شک به رشد و کمال او کمک

بخشد،یکی از عواملی که استعدادها، خلق و خو و ویژگیهاي افراد را شکل می. خواهد شدمنجر
ر فردهمزاج. شودبا یکدیگر میمزاج از عوامل مهمی است که سبب تفاوت انسانها .مزاج آنهاست
و رفتار او تأثیرگذار استیاتروحاستعدادها، عالیق،جسمی اوست برویژگیهايکه برگرفته از

يو ویژگیهاتوانیم علت بسیاري از رفتارهارا بشناسیم، میمختلفاي که اگر مزاجهايگونهبه
هابه همه جنبهتوجه،کمالوالزمه رسیدن انسان به رشد. مثبت یا منفی را در افراد مختلف دریابیم

و لذا در این زمینه تحقیق و شناخت رفتارهاي مزاجی واستو عوامل مؤثر در تعلیم و تربیت
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آگاهی از مبحث مزاج شناسی و. جایگاه آن در تعلیم و تربیت از اهمیت خاصی برخوردار است
چنانچه معلم .بگذاردتواند بر فرایند تعلیم و تربیت تأثیر بسیارياخالقی افراد میویژگیهايدانستن
وسدشنابتواند استعدادهاي گوناگون آنها راآموزان یا متربیان را بشناسد، میمزاج دانش ،یا مربی

یک ازآنان را در جهت عالیق و استعدادهایشان تربیت کند و نیز خواهد دانست که چگونه با هر
نظام آموزش وامروزِند؛ چرا که این مسئله یکی از معضالتکرفتارویژگیهایشانآنها متناسب با

دلیل عدم شناخت مزاج از همهه؛ زیرا بسیار پیش آمده است که معلم یا مربی باستپرورش ما
ايو این ضربهآنان را با یکدیگر مقایسه کرده ومتربیان در همه زمینه ها انتظارات یکسانی داشته

  . هاي مختلف آنان استا توجه به استعدادها و تواناییبراي رشد و کمال متربیان ب
مزاج ممکن است همچون عاملی مهم در طلب یا پرهیز از فعالیتهايد کهنباشمربیان باید آگاه
همان طور که مربیان ظرفیتهاي شناختی متربیان را درك).9: 1،2004تگلسی(خاصی تأثیر بگذارد

  صیتی آنان را هم بدانند و متوجه باشند به این معنا کهکنند، باید ویژگیهاي مزاجی و شخمی
هاي آموزشی، باید اطالعات مزاجی متربیان و تحول آنان وهاي آموزشی مربیان براي محیطبرنامه

  ).489: 3،1998و جونز2روزبرت(ارتباط این دو را با کالس درس شامل شود
فرایند تعلیمتواند براخالقی افراد میگیهايویژشناسی و دانستنآگاهی از مبحث مزاجبنابراین

       امروزه یکی از چالشها و عوامل بروز مشکالت تحصیلی. و تربیت تأثیر بسیاري بگذارد
آگاهی. اخالقی آنان آشنا نیستندویژگیآموزان ما این است که معلمان و مربیان با مزاج ودانش

یک ازد که معلم نقاط قوت و ضعف هرشومیآموزان سببمزاجی دانشویژگیهايمعلم از
در جهت حذف نقاط منفی و تقویت نقاط مثبتتربیت اخالقی مناسبآموزان را بداند و بادانش

بخشی به مربیان تا بتوانند ضمندر راستاي آگاهیاین تحقیق تالشی است .شاگردان گام بردارد
 

 
تربیتاخالقیِ آنان مؤثرتر باشند و آنان را درکسب درك بهتر از متربیان در تعلیم و تربیت و بوی ژه 

وشکوفاییِ هرچه بیشتر یاري کنند به این پرسش پاسخ خواهد داد که چگونه شناخت مزاج ورشد 
  و از آن تأثیرردگذامیو ویژگیهاي اخالقی ناشی از آن بر فرایند آموزش و پرورش تأثیر

  :شودبه برخی پژوهشهاي داخلی و خارجی اشاره میدر راستاي موضوع  پژوهش .پذیردمی
تأثیر وضعیت مزاجی بر ویژگیهاي اخالقی رفتاري فرد و رابطه آن را با") 1392(رجایی فر

1 - Teglasi 
2 - Rothbart 
3 - Jones 
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39/  ...تأکید بر تربیت اخالقی از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طبتبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با

د کهکنطور کلی اشاره و مطرح میهاخالقی مزاجهاي مختلف بویژگیضمن بیان"تعلیم و تربیت
مزاجی افراد مختلفویژگیگیردنتیجه میکنند ومتربیان توجهویژگیوالدین و مربیان باید به

تواند تحت تربیت صحیح و تهذیب نفس به سوي رشد و کمال خویشانسان می وجبري نیست
  . گام بردارد
") 1393(عظیمی

علیهم السالم و حکماي اسالمی
تبیین نقش تعادل طبایع چهارگانه در تعالی اخالق با نظر به روایات معصومین

وپردازدمیاسالمیهايآموزهی جایگاه مهم اخالق دربه بررس"
وبررسیحکماي اسالمینقش طبع و مزاج را در رذایل و فضایل اخالقی با توجه به روایات و نظر

فرد و ،و تعدیل مزاجاستاخالقی با سوء مزاج در ارتباطرذایلکند که بسیاري ازمطرح می
. بردیپیش میسوي تعالی اخالقهجامعه را ب

اهمیت،"بررسی نقش تغذیه در تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم"در  مقالۀ) 1387(تقی زاده
    اذعانودینی مطرح نموده استدیدگاهگیري ویژگیهاي اخالقی انسان ازتغذیه را در شکل

ايتغذیهگونه کههمان ؛کند که تغذیه صحیح در ایجاد صفات نیک در انسان تأثیرگذار استمی
  .تواند زمینه ساز اخالق و رفتار ناپسند در انسان باشدمی ،اسالم حرام شده استکه بنا بر دستور

مزاج و شخصیت،") 2000(از سوي دیگر پژوهشهاي خارجی مانند روزبرت و همکاران
"ها و پیامدهاریشه

خطر، تأثیر تفاوتهاي فردي در مزاج کودکان

فرادکه این پژوهش ارتباط میان فرایندهاي مزاجی را با ویژگیهاي شخصیتی ا
مورد بررسی قرار داده است و در نهایت رابطه بین پنج عامل شخصیتی و حاالت مزاجی از جمله

  .کندخشم، ترس و عاطفه را مطرح می
پیامدهاي تربیتی براي کودکان در معرض) "2012(چنین نتایج پژوهش أل هنداوي و ریدهم

دهد کنشان می"

 

ه چنانچه معلم درصدد تدارك
محیط کالسی است که سازگار با مزاجهاي کودکان باشد، داشتن آگاهی از مزاجهاي کودکان

ها به وجود آیداگر تناسب و هماهنگی بین توقعات و انتظارات محیط و مزاج بچه. ضروري است
  .کنندسالم رشد می ،به احتمال زیاد، کودکان

توجه عمیق به نقش مزاج در تفاوت میان ویژگیها و توان افراد و داللتهاي آن در فرایند تعلیم و
جايخالیِ آن در پژوهشها تربیت به صورت رفتار و عملکرد مربیان، نکته حائز اهمیتی است که 

در هیچ تحقیقی از دیدگاه صاحبنظران طب سنتی تحلیل عمیقی در مورد ارتباط. شوددیده می
  . مزاج و تعلیم و تربیت صورت نگرفته است
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  مفهوم شناسی
  مزاج

. آیدمزاج عبارت از کیفیتی است که از واکنش متقابل اجزاي ریز مواد متضاد به وجود می

 

 

در
این واکنش متقابل بخش زیادي از یک یا چند ماده با بخش زیادي از ماده یا مواد متخالف با هم

آید که آن را مزاجند و از این آمیزش کیفیت متشابهی به دست میکنآمیزند؛ بر هم تأثیر میمی
ایران،نُه مزاج شناخته شده که یک مزاج معتدل و).12: 1389سینا،ابن(اندنامیده در طب سنتی 

گرم و(و مزاجهاي مرکب) خشکسرد، گرم، تر و(معتدل شامل مزاجهاي مفردهشت مزاج غیر
تر یا بلغمی مزاج و سرد خشک یاتر یا دموي مزاج، سرد وخشک یا صفراوي مزاج، گرم و

در این. شوددر این پژوهش بر مزاجهاي چهارگانه مرکب تأکید می. است) سوداوي مزاج
پژوهش، معانی مرتبط با معناي مزاج از جمله سرشت، خلق و خو، شخصیت و طبیعت هماهنگ با

  . مفهوم مزاج فرض شده است
  تربیت

ساز هدایت افراد جامعه به سوي تکوین و تعالی پیوسته هویت خویش،زمینهتربیت، جریان
. جانبه و متعادل استعدادهاي طبیعی در مسیر قرب إلی اهللا استبراي شکوفایی فطرت و رشد همه

منظور از تعلیم و تربیت در این تحقیق، پرورش افراد با هدف).1389سند ملی آموزش و پرورش،(
  .ها و راهبردهاي ویژه متناسب با مزاج آنان استشد و کمال انسانی براساس شیوهرساندن آنان به ر

  مفهوم سردي و گرمی
عالوه بر برودت،. استبه جز حرارت، سبک بودن و حرکت نیز به کیفیت گرمی مربوط

ایمانیه و دیگران،(کیفیت سردي برشمردویژگیهايتوان از جملهسنگینی و سکون را نیز می
معناي سردي و گرمی در مزاج تنها به زیاد یا کم بودن درجه حرارت مربوط نیست،).17: 1392

گوییم مزاجی سرد است،بلکه میزان انرژي موجود هم مطرح است؛ به این معنا که مثال اگر می
گوییم مزاجی گرم است یعنی سطح انرژي باالیییعنی سطح انرژي در آن پایین است و وقتی می

  .دارد
  خشکی و تريمفهوم

افپذیريِ بیشتر قابل تعبیر است ورطوبت یا تري با مفاهیم سیالیت، شکل پذیري، روانی و انعط

www.noormags.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.noormags.ir


NOORMAGS

41/  ...تأکید بر تربیت اخالقی از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طبتبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با

میراب(شودخشکی هم در مفهوم جمود و حفظ شکل و انعطاف ناپذیري و شکنندگی قلمداد می
پذیرد وچیزي که خشک است براحتی شکلی را نمی).320: 1389زاده اردکانی و دیگران،

کند و براحتی تغییرتوان بر آن تأثیر گذاشت؛ اما اگر نقشی را پذیرفت آن را حفظ میبسختی می
طلبد،کند؛ مانند سنگی که روي آن نقشی را حک کنند که اگرچه این کار زمان و انرژي مینمی

  .اما آن نقش تا سالیان سال بر سنگ باقی می ماند
  تربیت اخالقی

هاي اخالقیو ارزشهاي اخالقی و پرورش گرایشها و فضیلتتربیت اخالقی، آموزش اصول
در این تعریف بعد شناختی، عاطفی و رفتاري اخالق مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل. است

منظور از تربیت اخالقی در این).10و11: 1390داوودي،(تعریفی جامع از تربیت اخالقی است
وجودي هر فرد است که خداوند بر اساس مزاج سرشتی اوپژوهش، شناخت ویژگیها و ظرفیتهاي

توان هر فرد را متناسب با استعدادهاي درونی اوبا چنین شناختی می. در او به ودیعه گذاشته است
براي هدف مشترك عبودیت پرورش داد؛ چرا که اگرچه هدف تربیت در همه انسانها مشترك

مربی. ن کره خاکی، راه رسیدن به خداوند وجود دارداست به اندازه تمام انسانهاي موجود در ای
ها و ویژگیهاي مثبت و منفی اخالقی در هر فرد، تعلیم و تربیتی ارائه کندتواند با شناخت ظرفیتمی

بر اساس .که فضایل اخالقی در وجود افراد تقویت، و رذایل اخالقی بتدریج تضعیف و حذف شود
  :ژوهشی، این تحقیق به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر استمطالب ذکر شده در مبانی نظري و پ

نقش مزاج در اخالق از دیدگاه حکماي اسالمی چیست؟
؟از دیدگاه صاحبنظران طب سنتی نقش ویژگیهاي مزاجی افراد در فرایند تعلیم و تربیت چیست
چهاز دیدگاه صاحبنظران طب سنتی بین تربیت اخالقی و ویژگیهاي اخالقی مزاجهاي مختلف

  اي وجود دارد؟رابطه
  

  روش پژوهش
روش پژوهش در این تحقیق، روشی تلفیقی است؛ یعنی در پاسخ به سؤال اول تحقیق با استفاده
  از فرمهاي فیش از روش تحلیل اسنادي و در پاسخ به سؤال دوم و سوم تحقیق از روش

به سؤاالت دوم و سوم تحقیق،پژوهی کیفی استفاده شده است؛ بدین ترتیب که در پاسخمصاحبه
هاي پژوهش به روش مصاحبه از سخنان صاحبنظران گردآوري شده و مورد تجزیه و تحلیلداده
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  .کیفی قرار گرفته است
شامل منابع دست اول و دست دوم ازاین پژوهش در پاسخ به سؤال اول تحقیق از نوع متنی و

و غیرنوشتاري شامل سایتها بودهپژوهشهاا ومنابع غنی تربیتی و طب سنتی نوشتاري شامل کتابه
ایرانیطب سنتیمتشکل از صاحبنظراندر پاسخ به پرسش دوم و سوم تحقیق،ماريآمعهاج. است

  .شامل استادان، دانشجویان و پژوهشگران این حوزه است
پژوهی کیفی انجام شده است، در ایناز آنجا که پژوهش در بخش اعظم خود به شیوه مصاحبه

دانشجویان مقطع دکتري،از اعضاي هیئت علمی دکتري تخصصی طب سنتی )1(نفر27بخش با
قابل ذکر است که .این حوزه مصاحبه شده استتخصصی رشته طب سنتی ایرانی و پژوهشگران

ها یعنی اشباع اطالعات بوده است؛ به این معنی کهگیري، تکراري شدن دادهمعیار توقف نمونه
  . گیري متوقف شده استها اضافه نشده، نمونهبندي دادهاي به طبقهاطالعات تازهزمانی که

  
  هاروش تجزیه و تحلیل داده

هاابتدا مصاحبه. ها در بخش مصاحبه به شیوه تحلیل محتواي کیفی استتجزیه و تحلیل داده
بنديو طبقهکدهامرحله بعدي به یافتن. ها پیاده و تایپ گردیدهاي مصاحبهضبط، و سپس داده
ها بارها مطالعه و مورد بررسی قرار گرفت و به این ترتیب واحدهايدستنویس. آنها اختصاص یافت

قابل ذکر است. معنایی مبتنی بر اظهارات مصاحبه شوندگان در قالب ابعاد و عوامل شکل گرفت
  .شده استدقیقه متغیر بوده که طی چندین جلسه انجام90تا15که مدت مصاحبه از

  
  هاي پژوهشیافته

الزم به ذکر است. در این قسمت نتایج بررسی سؤالهاي پژوهش به تفکیک تشریح شده است
که براي بررسی نقش مزاج در تعلیم و تربیت و به طور ویژه تربیت اخالقی، ابتدا  باید نقش مزاج

  .مطرح کرددر اخالق بررسی شود تا بدین ترتیب بتوان ارتباط مزاج و تربیت را
  نقش مزاج در اخالق از دیدگاه حکماي اسالمی چیست؟) 1

آنان اخالق طبیعی. اندبیشتر حکماي اسالمی اخالق انسان را دو گونه طبیعی و اکتسابی دانسته
اند که انسان ذاتاً به آن متمایل است؛ یعنی هر انسانی براساس مزاجرا ناشی از مزاج و طبع دانسته
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نوع دیگر که اکتسابی است. ه فکر و تالش به خلق و خوي خاصی متمایل استخود، بدون نیاز ب
توان اخالق طبیعی را تغییرآید و معنایش این است که میدر اثر تأمل و تالش انسان به دست می

 
   

 
 

بحث ما در این بخش یعنی تأثیر مزاج در اخالق به اخالق طبیعی انسان اشاره دارد که از قول. داد
  :شودکماي اسالمی مطرح میچند تن از ح

  :نویسدحکیم بوعلی سینا در کتاب قانون می
حاالت قواي نفسانی نمایانگر مزاج آدمی است؛ مثال خشمناکی زیاد، بیتابی و آشفتگی،
مردانه،تنبلیِ کم زرنگی، زودفهمی، اقدام، بیشرمی، خوشبینی، امیدواري، سنگدلی، چاالکی، خلق 

برسرديِ مزاج استوتأثیرپذیريِ کم از هر چی نشانهگرمیِ مزاج، و حاالت عکس آنها دلیل  . ز 
نشانهخشکیِ مزاج است . پایداري در خشم، در آشتی، خیالپردازي، تودار بودن و نظایر آن 

برمزاجِ تر داللت ابن سینا در جاي).277: 1ج ،1389ابن سینا،(داردتأثیرپذیریهاي زودگذر 
کسی که در نهاد و سرشت خارج از حالت خشم طبیعی خشمناك است و از: گویددیگري می

سببی عمدي خشم را بر خود هموار نکرده است و اگر جرأت و اقدام دارد و چابک است دلیل بر
  اگر کسی طبیعتا خشمگین نیست و داراي جرأت اقدام نیست و سنگین. داشتن قلب گرم است

ن حاالت زاده عادت گرفتن و اوهام و خیاالت نباشد، دلیل بر مزاججنبد مشروط بر اینکه ایمی

 

اگر خیال انسانی به شادي و سرور گرایش دارد و به سوي خوشبینی و آرزوهاي. سرد قلب اوست
پسندیده مایل است، دلیل این است که قلبش نیرومند است و نیز دلیل بر مزاج معتدل قلب است که

اگر خیال و پندار انسان، او را به سوي دوري. و برحسب مرامندحرارت و رطوبت در آن برابر
جستن از اجتماع و آزار دادن دیگران بکشد، دلیل بر حرارت قلب است؛ یعنی قلب سوء مزاج گرم

برخشکیِ مزاج قلب است. دارد اگر پندار و خیال انسان به بزدلی و اندوهگینی گرایش دارد، دلیل 
  ).519: 1ج ،1389ابن سینا،(

  :کندمیاشارهحکیم جرجانی به نکته مهمی در کتاب ذخیره خوارزمشاهی
مزاجها و حالهاي تن را بگرداند،)2(چنانکه اعراض نفسانیبه نزدیک طبیبان چنان است که هم

مزاج تن حالهاي نفس را بگرداند؛ لکن از بهر آنکه نفس بر تن مسلط است، تغییر حالهاي تن به
تر باشد ونفس قویتر باشد و تغییر حالهاي نفس به سبب تغییر حالهاي تن ضعیفسبب تغییر حالهاي

از بهر این است که گرم و تر گشتن مزاج تن به سبب شادي نفس فزون از شاد گشتن نفس باشد به
چنین سرد و خشک گشتن مزاج تن به سبب اندوهمندي نفس،سبب گرمی و تري مزاج تن و هم
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  ).682: 1391جرجانی،(س باشد به سبب سردي و خشکی مزاج تنفزون از اندوهمندي نف

 

 

حکیم عقیلی خراسانی در کتاب خالصه الحکمه به برخی صفات اخالقی و تأثیر مزاج در آنها
قوت، سرعت و کثرت حرکات فرد نشانه گرمی و حرارت مزاج اوست: گویدکند و میاشاره می

گرمیِقلب اوتواند یا ناشی از حرارت مزکه این امر می اج کلی بدن او باشد و یا نشئت گرفته از 
کند؛ مثال خشم و غضب که حاصل گرمی مزاج است و نشانهکه به کل بدن فرد سرایت می

هرچه حرارت مزاج بیشتر باشد،. حرکت خون زیاد و سریع به سمت خارج در بدن فرد است
به عکس واکنش خوف و. بودتر است و دفعات آن هم مکرر خواهدغضب و خشم فرد هم قوي

اي از غلبه سردي و برودت مزاجترس، هرچه در فردي بیشتر و دفعات وقوع آن زیادتر باشد، نشانه
ثبات انفعاالت به عنوان مثال. چنین کسالت و تنبلی و سکون زیاد نشانه سردي مزاج استهم. است

ر حالی که تنوع دوستی و تغییردادناي از خشکی مزاج است دثبات رأي و عدم تغییر و تنوع نشانه
وتريِ مزاج است پرحرفی و سریع. تصمیم و نماندن در یک حالت یا وضعیت نشاندهنده رطوبت 

دارد و حرارت مزاج عاملیسخن گفتن با کلمات پی در پی و متصل به هم بر گرمی مزاج داللت
کم حرفی و همراه با تأنّی سخنبرعکس،. دهداست که فرد اعمال و افعالش را به سرعت انجام می

اي که فرد آرام و شمرده شمرده کلمات را بیان کند و با آرامش به سخن دیگريگفتن به گونه
  . گوش فرا دهد، داللت بر سردي و برودت مزاج دارد

ه" حگویند که شخص، معاشرت با افراد فاسد را برايصفتی متضاد حیا است و به حالتی می"ق
داند و از کارهاي زشت نه تنها ابایی نداشته باشد بلکه باعث افتخار خود همهات میخود مایه مبا

فردي که به این صفت رذیله مبتالست از تمجید اعمال نیک و افراد نیکوصفت احساس. بداند
ت". تواند حرارت مزاج فرد باشدعامل این ویژگی می. کندحقارت می د حالتی است که به"ح

در این. آید که بین مردم به تندمزاجی معروف استضب در فرد به وجود میوسیله آن قوت غ
حالت فرد در گفتار و کردار خود در اثر کوچکترین موردي که پیش آید، عصبانی می شود و با

در حدت حرارت مزاج به حدي زیاد است که سبب بروز واکنش. کندشدت با مسئله برخورد می
  .گرددتند از سوي فرد می

  صفتی متضاد وقار است و به معنی حالتی است که فرد در آن بسرعت برانگیختهیش"طَ"
حالتی"جرأت یا شجاعت" .نوعی سبک عقلی است که بر مزاج جبلی گرم داللت دارد ؛شودمی

داند که از آن اکراه دارد که بهچیزي میاست که در اثر آن انسان خود را قادر به حل و رفع هر
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45/  ...تأکید بر تربیت اخالقی از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طبتبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با

شخص متهور در. حالت افراطی شجاعت است"تهور". حرارت و قوت قلب اوستسبب وجود
در این حالت فرد بسیار. کندحالتی که احتمال خطر زیادي هم وجود دارد، میدان را خالی نمی

که ضد شجاعت است و"جبن"ویژگی اخالقی. خطر پذیر است که نشانه اي از مزاج گرم است
صفتی ضد"حیا".داردگی و سستی است بر سردي مزاج جبلی داللتبه معناي ترس و بی اراد

وقاحت است که سبب می شود فرد نسبت به واکنشها بردبار باشد و در رفتارهاي خود به دور از
دار است وفرد باحیا نسبت به اعمال و رفتار زشت، خویشتن. اصطالح سنگین باشدههتاکی و ب

این صفت از توابع سکون است و بر مزاج سرشتی سرد داللت. آوردهرگز سخن زشتی به زبان نمی
یش است و الزمهصفتی ضد"وقار" .دارد اي ازبار است و نشانهاش عقل، تأنّی و عدم رفتار خفتطَ

  ).1385: 1جعقیلی خراسانی،(باشدمزاج جبلّی سرد می
ویژگیهاي جسمانی ویک از چهار مزاج،حکیم عقیلی خراسانی در جاي دیگر براي هر

دموي مزاج از نظر جسمانی خوش آب و رنگ و به ظاهر: گویدوي می. اخالقی ذکر کرده است
ي و سبکسر و سطحی است صفراوي مزاج. قوي بنیه و از نظر اخالقی خوشبین و خوشگذران، جد

طلب واز نظر جسمانی باریک اندام و زردرنگ و از نظر اخالقی باحرارت، خشن، زودخشم، جاه
بلغمی مزاج از نظر ظاهري قطور و کم بنیه و از نظر اخالقی خوش مشرب،. ثابت قدم است

سوداوي مزاج از نظر ظاهري سیه چهره و باریک اندام و. ذهن استخونسرد، سست عنصر و کند
  ).335: 3، ج1385عقیلی خراسانی،(از نظر اخالقی مضطرب، ناراضی و بدبین است

رازي در کتاب خالصه التجارب در مورد ویژگی اخالقی مزاجها بیانحکیم بهاءالدوله

 

       
کثرت غضب از گرمی مزاج، بالدت و وقار از سردي مزاج ، ثبات نیات و تحفظ و قساوت: کندمی

از خشکی مزاج، رقت و الفت از تري مزاج، شجاعت و مروت از گرم و تري مزاج، بخل و حقد و
و خشکی مزاج، بالهت و خمود و کاهلی از سردي و تري مزاج واز گرمیقراريبیحسد و

  ).1392 :رازي(سوءظن و نفرت از سردي و خشکی مزاج است
سرشت و مزاج انسانی را دخالت و تأثیري تمام در :مال مهدي نراقی حکیم مسلمان معتقد است

بعضیخُلق. صفات و ملکات اخالقی است و خویهاست وبرخی مزاجها در اصل آفرینش مستعد 
یابیم که برخی افراد صرف نظر ازمیبرخی دیگر مناسب و مقتضی خالف آن و ما به یقین در

ت خود چنانند که با کمترین سببی به خشم می ترسندآیند یا میاسباب و علل خارجی برحسب جبلّ
نراقی،(خندند و بعضی دیگر برخالف اینانندآوري میشوند و با کمترین چیز تعجبیا غمگین می
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1370 :58.(  
  هاي غالباالت روانی کیفیتح: 1جدول

  حاالت روانی یا ویژگیهاي اخالقی  کیفیت غالب
حدت،طَیش   گرم   جرأت، تندخویی و خشم، پرحرف، وقاحت، 
  خوف و ترس، کم حرف، حیا، وقار، بالدت  سرد

  متنوع الرأي، رقت و الفت  مرطوب
  ثبات رأي، قساوت  خشک

  خشم، جاه طلب، ثابت قدمبخل، حقد، حسد، بیقراري، باحرارت، خشن، زود  گرمی و خشکی
خوشگذران،جدي، سبکسر، سطحی   گرمی و تري   شجاعت، خوشبین و 
  کندذهنبالهت و خمود و کاهلی، خوش مشرب، خونسرد، سست عنصر،  سردي و تري

  نارضایتیظن، نفرت، اضطراب،سوء  سردي و خشکی
  

  ویژگیهاي اخالقی بارز مثبت و منفی در مزاجها: 2جدول
  )منفی(ویژگی برجسته اخالقی  )مثبت(ویژگی برجسته اخالقی  مزاجها

  عصبی و پرخاشگر  فعال و پر انرژي  گرم و خشک
  رفتارهاي مخاطره آمیز  شجاع و مدیر  گرم و تر
  کُند و تنبل  صبور و باحوصله  سرد و تر

  بدبین و منزوي  دقیق و منظم  سرد و خشک
  
از دیدگاه صاحبنظران طب سنتی، نقش ویژگیهاي مزاجی افراد در فرایند تعلیم و تربیت) 2

  ؟چیست
سهبعد تربیتی از در پاسخ به این سؤال پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مصاحبه هاي انجام شده، 

بعد شامل عوام  هر که به همراه چکیده توضیحاتی استلمجموع نظریات استنباط شده که 
  :صاحبنظران در قالب جدولهاي ذیل ارائه شده است
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47/  ...تأکید بر تربیت اخالقی از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طبتبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با

  بعد توان متربیان و عوامل آن: 3جدول
  توضیح  عوامل  بعد

توان
  متربیان

  .صفراویها حافظه خوبی دارند و حافظه خوب در تعادل مزاج وجود دارد  حافظه
  .پذیري بیشتري نسبت به سایر مزاجها داردمزاج سرد وخشک، نظم و قاعده  نظم و انضباط

  تربیت پذیري

ترسرد و ترها بسیار انعطاف پذیرند و گرم و خشکها از همه خودرأي
شوند، ولی زود همتر تربیت میمزاجهاي مرطوب زودتر و راحت. هستند

شوند، ولی اگر شدند آن را حفظدهند؛ خشکها دیر تربیت میاز دست می
  .ماندگار استکنند ومی

  انرژي زیاد
فعالی به عنوان بیماري درآید، ولی بیشانرژي زیاد در گرمها به وجود می
  .اثر غلبه گرماي بیش از حد است

  تمرکز
تر، حافظه واگر در گرمی افراط باشد، فرد تمرکز ندارد، مزاج گرم و

  .تمرکز خوبی دارد

  هوش و یادگیري
اگر. تحلیل سریع، دریافت مطلبشان بهتر استوگرمها به دلیل تجزیه

  .شودذهنی و دریافت کم میسردي غلبه کند، فرد دچار کند
  

مشاهده می 3طور که در جدولهمان

 

شود، بعد توان متربیان به عنوان یکی از ابعاد تربیتی، که
نظریات تدویناز مصاحبه با صاحبنظران استخراج شده، شامل شش عامل است که به همراه خالصه

موردبعد توان متربیان، این توانها تنها براساس مالك. شده است ذکر این نکته الزم است که در 
  .لحاظ نشده است) مانند آموزش(مزاج در نظر گرفته شده، و  تأثیر عوامل دیگر در توان افراد

  عد انتظارات مربیان و عوامل آنب: 4جدول
  توضیح  عوامل  بعد

انتظارات
  مربیان

درك صحیح از رفتارهاي
  متربیان

مربی برحسب ظرفیت افراد از آنها انتظار دارد؛ علت بسیاري از
داند ازکند و چون مزاج افراد را میرفتارهاي متربیان را درك می

  کندبرخی خطاهایشان چشم پوشی می
در نظرداشتن عالیق و
  استعدادهاي متربیان

بسپارد و افراد را در جهت عالیق ومی داند چه کاري را به چه کسی
  .دهد تا اعتماد به نفس پیدا کننداستعدادشان پرورش می

عدم مقایسه متربیان با
  یکدیگر

هایی را که حرارت مزاجیبیند و بچههمه بچه ها را به یک چشم نمی
داند که سردهاکند یا میهایی که آرامند، مقایسه نمیزیاد دارند با بچه

  .و زمان بیشتري براي یادگیري نیاز دارندبه تمرین
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بعد دوم از ابعاد تربیتی، انتظارات مربیان است که به همراه عوامل و توضیحات آن در جدول

مربیان،بعدي نظري است که در واقع به نوع بینش مربیان نسبت به. آمده است 4شماره انتظارات 
  . ربیان شکل پذیردتبراساس توان ممتربیان مربوط می شود که این بینش باید

  
  بعد چگونگی عملکرد مربیان وعوامل آن: 5جدول

  توضیح  عوامل  بعد

چگونگی
عملکرد
  مربیان

استفاده از روشهاي
آموزشی مختلف با وجود

  هدف واحد

ها و شدتهاي مختلف باشد؛آموزش به افراد مختلف باید به شیوه
  .برسندنهایت همه به هدف مورد نظر مااما در

ارائه مسئولیت متناسب با
  هرمزاج

توان براي یک کار تربیت کرد؛ مثالافراد با مزاجهاي مختلف را نمی
دموي براي مدیریت خوب است و سوداوي براي اموري که به

  .دقت زیاد نیاز دارد
استفاده از توان هر فرد در

  راه صحیح
دارد و اگرهر مزاجی توانی دارد؛ مثال دموي استعداد مدیریت

  .کنددرست تربیت نشود، این  مدیریت در راه خالف حرکت می
تشویق و تنبیه متناسب

  با هر مزاج
  .هاي مربی تأثیر داردگیریها، تشویقها و تنبیهمزاج شناسی در تصمیم

رعایت امور حفظ هر
مزاج در اعتدال و
  بسترسازي تربیت

دهد،متربی نشان میکند بسیاري از واکنشهایی کهمربی درك می
با انتخاب نوع غذا، رنگ. ممکن است بر اثر وضع مزاجی او باشد

  .کندبه او در اصالح رفتارهایش کمک می... لباس و

  عدم سرزنش متربیان

اگر بداند علت جنب و جوش زیاد در برخی افراد، مزاج آنهاست
دهد کهدر این صورت به جاي سرکوفت زدن به آنان مسئولیت می

مدام در تکاپو باشند یا افرادي را که تحت تأثیر مزاجشان کُند کار
  .کندکنند سرزنش نمیمی

راهنمایی در انتخاب
  رشته تحصیلی

هر شخص ممکن است در زمینه خاصی استعداد داشته باشد؛ یکی
. استعداد ریاضی  بهتري دارد و دیگري در ادبیات و هنر موفق است

اي دارد، آنان راچه استعداد و عالقهمربی اگر بداند هر شخص
شان یاريمتناسب با استعدادهایشان در انتخاب رشته تحصیلی

  .دهد و از همه انتظار ندارد به یک رشته خاص بروندمی
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49/  ...تأکید بر تربیت اخالقی از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طبتبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با

بعدتربیتیِ استخراج شده از صحبت صاحبنظران، چگونگی عملکرد مربیان است که  سومین 
  .   آمده است 5به همراه توضیحات در جدولبعدي عملی، و شامل هفت عامل است که

  
  تجمیع ابعاد نقش مزاج در تعلیم و تربیت و عوامل آنها: 6جدول

  عوامل  ابعاد  مبنا

نقش مزاج در
  تعلیم و تربیت

  توان متربیان

  حافظه
  نظم

  تربیت پذیري
  انرژي زیاد

  تمرکز
  هوش و یادگیري

  انتظارات مربیان
  متربیاندرك صحیح از رفتارهاي

  در نظر گرفتن عالیق و استعدادهاي متربیان
  مقایسه نکردن متربیان با یکدیگر

چگونگی عملکرد
  مربیان

  استفاده از روشهاي آموزشی مختلف با وجود هدف واحد
  ارائه مسئولیت متناسب با هر مزاج

  استفاده از توان هر فرد در راه صحیح
  تشویق و تنبیه متناسب با هر مزاج

  امور حفظ هر مزاج در اعتدال و بسترسازي تربیترعایت
  سرزنش نکردن متربیان

  راهنمایی در انتخاب رشته تحصیلی
  
  هست؟ايرابطهبین تربیت اخالقی و ویژگیهاي مزاجی افراد چه) 3

اي دوطرفهدر پاسخ به سؤال سوم پژوهش مشخص شد که بین مزاج و تربیت اخالقی رابطه
بعد  دو      "تأثیر تربیت اخالقی بر مزاج"و"تأثیر مزاج بر تربیت اخالقی"وجود دارد؛ یعنی از 

هايبندي مصاحبهتوان به موضوع پرداخت که پس از بررسی، تجزیه و تحلیل، استخراج و طبقهمی
برايبعد اول سه عامل و براي بعد دوم دو عامل به دست آمد  در قالب جدولهايکهانجام شده 

  :شودذیل ارائه می
   

www.noormags.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

  

1394پاییز،28، دوره جدید، شماره23سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/ 50

  بعد تأثیر مزاج بر تربیت اخالقی و عوامل آن -:7جدول
  توضیح  عوامل  بعد

تأثیر مزاج بر
  تربیت اخالقی

تأثیر تغذیه بر
  اخالق

مزاجاگر در خوردن سردیها و گرمیها افراط شود، مزاج از تعادل خارج  و سوء
هاي خوبی همشود و حتی اگر فرد آموزهایجاد، و تعلیم و تربیت مشکل می

به عالوه از نظر. داشته باشد، شاید نتواند خودش را در رفتارهایش کنترل کند
ناكباطنی هم حالل یا حرام بودن ِ غذا قطعا بر اخالق تأثیرگذار است یا اگر شبهه

  .شودهاي اخالقی بر فرد کم میباشد اثر توصیه

شناخت مزاج،
زمینه دوري از
رذایل و کسب

  فضایل

اگر افراد مزاج. هر مزاج، زمینه و تمایل به برخی فضایل اخالقی و رذایل را دارد
دانند که برحسب مزاج خود به کدام ویژگی اخالقی نزدیکترخود را بشناسند، می

کنند با نگهداشتنهستند؛ مثالً اگر بدانند  زمینه چه رذایلی را بیشتر دارند، سعی می
استادان اخالق معتقدند. حالت اعتدال، خود را از آن رذایل دور نگاه دارندمزاج در

  .کنندهاي اخالقی را ارائه میباید ابتدا مزاج معتدل شود و بعد توصیه

هايتطبیق زمینه
تربیت با وضع

  مزاج

کند؛ مثالزمانی که مربی با مزاج شناسی آشنا باشد، ارتباطش را با متربی تنظیم می
تواند بنشیند و بهکند که چرا نمیمورد یک کودك صفراوي درك میدر

هایی را که به اعتدال مزاج اودر این مورد ابتدا شیوه. حرفهایش گوش فرا دهد
بندد و وقتی آرامتر شد و زمینه را براي کار تربیتی فراهمکمک کند به کار می
  .کندنمود با او صحبت می

اخالقی بر مزاج و عوامل آنبعد تأثیر تربیت: 8جدول
  توضیح  عوامل  بعد

تأثیر تربیت
اخالقی بر
  مزاج

تربیت اخالقی به
عنوان مدیریت

اعراض نفسانی در
هر مزاج و ایجاد

  عادت

تواند مزاج را اصالح کند؛ زیرا  فرد در اثر تربیت، خلق و خويتربیت اخالقی می
  .رودبه سمت اعتدال میکند و وقتی کنترل می کندمزاجی خود را کنترل می

شود،شود؛ چیزي که با تکرار جزو شاکله فرد میعادت سبب ایجاد طبع ثانویه می
بینیم بسیاري از افراداین است که می. دهدعمال مزاج را تحت تأثیر قرار می

  .آیدویژگیهاي اخالقی با مزاجشان جور در نمی

تربیت اخالقی به
عنوان نقش ایمان و

  اعتقاد

تواندویژگیهایی که به مزاج مربوط است با تهذیب نفس قابل تغییر است و فرد می
  .با تهذیب نفس بر مزاجش غلبه کند

کندروح انسان بر جسمش تسلط دارد؛ مثال کسی که برحسب مزاجش گذشت می
بخشد، محدوده بخشش او بسیار محدودتر از کسی است برحسب اعتقاداتشو می
کردند جانها داشتند تا بتوانند درکه آرزو می) ع(یاران امام حسینبخشد؛ مانندمی

  .راه حق نثار کنند
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  تجمیع ابعاد رابطه مزاج و تربیت اخالقی و عوامل آنها: 9جدول
  عوامل  ابعاد  مبنا

رابطه مزاج و
  تربیت اخالقی

تأثیر مزاج بر
  تربیت اخالقی

  تأثیر تغذیه بر اخالق
  از رذایل و کسب فضایل اخالقیشناخت مزاج، زمینه دوري

  هاي تربیت اخالقی با وضع مزاجیتطبیق زمینه
تأثیر تربیت

  اخالقی بر مزاج
  تربیت اخالقی به عنوان مدیریت اعراض نفسانی و ایجاد عادت

  تربیت اخالقی به عنوان نقش ایمان و اعتقاد
  

  هاي پژوهشحث و بررسی یافتهب

 

چند تن از حکماي اسالمی در مورد نقش مزاج در اخالقدر بررسی سؤال اول پژوهش، نظر
به طور خالصه باید گفت. آورده و مشخص شد که هر مزاج زمینه چه ویژگیهاي اخالقی را دارد

اي از آنها، شهوي و بعضی از مزاجها ترسو آفریدهاي از مزاجها استعداد غضب و دستهکه پاره
کنند و بعضی از مردم چنان متوحش وزود خشم میاند کهشده، و مردمی خشمگین آفریده شده

  ).30: 1394بنی جمالی و احدي،(ترسنداند که زود میترسناك آفریده شده
تواند او را بهآید که میذکر این نکته الزم است که اگرچه هرکس با مزاج خاصی به دنیا می

را عوامل دیگري که فرد درسمت و سوي اخالق خاصی ببرد، این موضوع اجتناب ناپذیر نیست؛ زی
کند در روحیات و اخالق اوکسب می...)مانند آموزش، تهذیب نفس، محیط، تربیت و(آینده

یابد که فرد هیچ اطالعی در موردنقش مزاج در اخالق زمانی افزایش می. نقش بسیار مهمی دارد
راین ضرورت داردنوع مزاج خود و چگونگی حفظ آن را در حالت اعتدال نداشته باشد؛ بناب

هرکس از مزاج خود آگاه باشد تا با حفظ مزاج خود در اعتدال، زمینه بهترین اخالق را براي خود
عنوان مثال زمانی که فرد آگاهی داشته باشد که مزاجش گرم و خشک، و او بیشترهفراهم سازد؛ ب

بسیار مؤثر است تا زمانیاز دیگران مستعد خشم  است، این آگاهی در کنترل رفتار غضب آلود او
  .که فرد هیچ اطالعی از مزاج نداشته باشد

بعد کلّیدر پاسخ به سؤال دوم پژوهش از مجموع مصاحبه سه ها و صحبت صاحبنظران، 
  : استنباط شد که به همراه جزئیات و عوامل آن شامل موارد ذیل است

اینبعد مشخص شد که نوع مزاج  :ـ توان متربیان1 مختلفی از جملهعواملدردر بررسی 
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پذیري، انرژي زیاد، تمرکز، هوش و یادگیري تأثیرگذار استحافظه، نظم و انضباط، تربیت
دو عامل).بررسی شد...اگرچه این تأثیر، فارغ از عوامل دیگري چون آموزش، عادت، تربیت و(

 

3(زمانی که ویژگی ارکان

رخی از صاحبنظرانهوش و تمرکز جزو سؤاالت تعیین شده مصاحبه نبود؛ اما در خالل صحبت  ب
. استناد شده استـپدر طب سنتی ایرانـبه آن اشاره شد که در این زمینه به نظر استاد خیراندیش

شود و خشکیوي معتقد است توان تمرکز از گرمی است، اما حرارت زیاد سبب خشکی می
جمیعمغزهاي تر اطالعات را به صورت شناور دارند و توان ت. موجب پرش ذهنی خواهد شد

پرند و کالن بینی آنها سبب غفلت ازاطالعات را ندارند و مغزهاي خشک هم از سر موضوع می
اگر میزان حرارت و رطوبت با هم. بنابراین حرارت و رطوبت متعادلی نیاز است. شودمیجزئیات

 .تناسب داشته باشد، هم تمرکز و هم تجمیع و مدیریت اطالعات در ذهن وجود خواهد داشت
اما ؛بنابراین افرادي که مزاج مغزشان گرمی و تري متعادل دارد باهوش هستند و تمرکز خوبی دارند

عوامل تعیین شده در سؤاالت مصاحبه عبارت بود از حافظه، نظم، تربیت پذیري و داشتن انرژي
ه بهدر مورد حافظه با توج. زیاد که به عنوان عوامل مهم در فرایند تعلیم و تربیت بررسی شد

کنند؛تر حفظ مییند به دست آمد که مرطوبترها راحتاصحبت صاحبنظران به طور کلی این بر
پذیري حاصلدارد و انعطافچون در هر حال درك و پذیرش مطالب جدید به انعطاف پذیري نیاز
دركبنابراین انسان باید ابتدا. رطوبت است؛ اما نگهداري و ماندگاري مطالب به خشکی نیاز دارد

با. کند و براي درك رطوبت الزم است و سپس باید حفظ کند و براي حفظ خشکی الزم است
خوانیم که سبب نقصان حافظه برودت یا سردي ساده است کهبررسی اجمالی در برخی منابع می

تواند به صورت مفرد یا به همراه رطوبت و یا خشکی باشد و سبب قوت حافظه، حرارت ومی
نقصان حافظه گاهی از استیالي سردي و رطوبت).174: 1ج ،1387اظم جهان،ن(خشکی است

وخشکیِ آن دست می : 1387بن محمد،میرمحمد اکبر(دهدموخّر مغز و گاهی از فرط سردي 
براساس تحلیل منابع طب سنتی، باید گفت که حافظه به طور کلی به مزاج مغز افراد مربوط).294
مزاج گرم و خشک خوب و در افراد سرد و تر و یا سرد و خشک ضعیفشود که در افراد بامی

  .افراد گرم و تر نیز ممکن است حافظه خوبی داشته باشند. است
در مورد سایر  عوامل مورد بررسی به طور مشخص در منابع طب سنتی مطلبی نیامده است؛ اما

مزاجِ مرکب، نماد یکی از ارکانشویم که هرخوانیم، متوجه میرا می)
یابیم که هماهنگییک از این عناصر در میبا مطالعه ویژگی هر. خاك، آب، آتش یا هواست
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عنصريِ آن وجود دارد؛ یعنی زمانی که نماد خاصی میان ویژگیهاي اخالقی در هر مزاج با 
ز این عناصر، که نمودبریم که هرکدام اکنیم، پی میویژگیهاي عناصر چهارگانه را بررسی می

یبیشتري در مزاج افراد می یابند، ویژگیهاي آن عنصر در فرد به صورت ویژگیهاي اخالقی خاص
یابد؛ به طور مثال در زمینه نظم و انضباط، نظر بیشتر صاحبنظران این بود که بیشترین نظمتجلی می

کرد که طبیعت خاك، سرد وتوان این گونه استنباطبه مزاج سرد و خشک اختصاص دارد که می
نمادعنصريِ افرادي که مزاج سرد و خشک دارند، خاك است خاك عنصري. خشک است و 

سنگین است و عامل به هم پیوستگی، پایداري و حفظ اشکال است و حافظ ساختار موجودات
رايکنند که افراد سرد و خشک دابینیم که بیشتر صاحبنظران اذعان میاست؛ بنابراین اگر می

آور وبیشترین میزان نظم و انضباط هستند به این دلیل است که اساساً سردي و خشکی کیفیتی الزام
بخش است به طوري که این ویژگی در خاك وجود دارد و افراد سرد و خشک هم نمادچارچوب

  . عنصر خاك و ویژگیهاي آن هستند
. بیشترین میزان انرژي و بیش فعالی نیز در معناي مثبت آن به مزاج گرم و خشک تعلق داشت

گوییمطب سنتی منظور از سردي و گرمی، سطح انرژي است؛ به این معنا که مثال اگر میدر بیان
گوییم مزاجی گرم است یعنیمزاجی سرد است، یعنی سطح انرژي در آن پایین است و وقتی می

هاي دهگانه تشخیص مزاج انسانگیرى کنشها یکی از نشانهچنین نتیجهژي باالیی دارد؛ همسطح انر
شود اگر حرکات کنشها رو به افراط نهادند، داللت بر گرمى مزاج دارد و اگراست که بیان می

سرعت در سخن گفتن و پیوستگى. گراییدند، دلیل بر برودت مزاج استها به سست حرکتىکنش
رعت حرکت و سرعت در بر هم نهادن و گشودن پلکها نیز از کنشهاى قوى است که برگفتار، س

رود که پدیده بیش فعالی را در افرادبا توجه به این توضیحات، انتظار می. گرمى مزاج داللت دارد
گفتیم که در پاسخ بیشتر صاحبنظران، بیش فعالی به افراد گرم و خشک. گرم مزاج شاهد باشیم

دهد و عاملی براي خشکیمیاز آنجا که حرارت زیاد، رطوبت را کاهش. ه شده استنسبت داد
  از طرف دیگر. توان استنباط کرد که بیش فعالی در افراد گرم و خشک وجود دارداست، می

دانیم که آتش، عنصري گرم و خشک در طبیعت است که همواره در حال باال رفتن و حرکتمی
نیز نماد عنصر آتش هستند و دائماً در حال جنب و جوش هستند؛ بنابراینافراد گرم و خشک. است

  .تواند بیش از سایر مزاجها باشدبیش فعالی در این افراد می
ترِ تربیت در افرادپذیري، باور بیشتر صاحبنظران این بود که پذیرش راحتدر زمینه تربیت

www.noormags.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.noormags.ir


NOORMAGS

  

1394پاییز،28، دوره جدید، شماره23سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/ 54

وماندگاريِ تربیت در افرا  د خشک وجود دارد؛ هرچند همه مزاجهارطوبی بویژه سرد و ترها 

 

 

پذیر معرفی شدند؛ زیرا اساساً انسان موجودي تربیت پذیر و قابل تغییر است و همه افراد ازتربیت
ها و معاشرتها و پند و اندرزها تأثیر می پذیرند و این امري است کهموقعیتهاي گوناگون و مجالست

یت امر هیچ فرقی میان انسانها نیست. دهمه مصاحبه شوندگان بر آن اتفاق نظر داشتن بنابراین در کلّ
تربیتپذیريِ افراد برحسب مزاجشان، تنها در زمینه میزان وقت و انرژي مورد استفاده در و تفاوت 

در این معنا افراد با مزاج خشک، زمان و. تعلیم و تربیت است که مربیان باید به آن توجه کنند
از دارند؛ اما در صورتی که کار تربیتی با حوصله و سعه صدر در موردانرژي بیشتري براي تربیت نی

شود،ماندگاريِ آن بسیار زیاد است؛ در حالی که افراد رطوبی زود تأثیر می پذیرند، اما آنان انجام 
      شوداگر گفته می. دهنداگر تربیت در آنها نهادینه نشود براحتی تأثیر آن را  از دست می

ي در مزاجهاي مختلف متفاوت است به این معناست که اساساً رطوبت به معنايپذیرتربیت
هرچه مزاج خشکتر باشد، فرد لجبازتر است و. پذیري و خشکی نشانه عدم انعطاف استانعطاف
در این. شودزیرا خشکی مانع جذب و پذیرش حرفهاي مربی می ؛پذیري کمتري داردتربیت

حرارت بیشتر، خشکترند؛ بنابراین انعطاف ناپذیرتر و طغیانگرخشکها، گرم و خشکها به دلیل
کنند،بینند این افراد در برابر تربیت مقاومت میراهکار این است که مربیان زمانی که می. هستند

 

خواهند متربی از لجبازيباید این عدم انعطاف را با دادن رطوبت به آنان مهار کنند؛ یعنی چون می
بردارد، باید با او به آرامی، نرمی و مالیمت صحبت کنند تا در برابر تعلیم و تربیتو طغیانش دست

چنانچه با این افراد آمرانه برخورد شود، تربیت. تر بپذیردانعطاف پیدا کند و حرف مربی را راحت
از طرفی افرادي که مزاج. بر آنها اثرپذیر  نخواهد بود و در برابر تربیت مقاومت خواهند کرد

این. تر قابل تغییر هستند؛ اما ممکن است پس از هر تغییر باز هم تغییر کنندمرطوب دارند، راحت
در صورتی که تربیت شوند، ماندگار ،چه دشوارتر استدر حالی است که تغییر در خشکها اگر

بهبنابراین ممکن است تعلیم و تربیت در مورد افراد خشک. روداست و دیگر براحتی از بین نمی
از طرفی اگرچه افراد مرطوب تربیت را. صرف زمان و انرژي بیشتر نیاز داشته باشد اما با دوام است

موردماندگاريِ آن بر این افرادبراحتی با صرف کمترین انرژي و زمان می پذیرند، مربیان باید در 
رد که براي موفقیت درتوان بیان کبنابراین به طور کلی این گونه می. حساسیت بیشتري داشته باشند

پذیرکردن افراد گرم و خشکبراي تربیت. تعلیم و تربیت به دو عامل حرارت و رطوبت نیاز است
مالیمت و نرمی براي. پذیرکردن افراد سرد و تر به حرارت نیاز استبه رطوبت و براي تربیت
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باید توجه کرد از آنجا .پذیريِ ترها الزم استپذیريِ خشکها و حرارت و گرمی براي تربیتتربیت
پذیريِ راحتی دارند، باید در تربیت آنها حرارت مستمر وجود داشته باشد تاها تربیتیتکه رطوب

  .پس از آن براحتی تغییر نکنند
  چگونگی انتظارات مربیان به نوع نگرشها و بینشهاي آنان مربوط :ـ انتظارات مربیان2

ثیرگذار است و شامل سه عامل درك صحیح مربیان ازشود که در عملکردشان بسیار تأمی
  . رفتارهاي متربیان، در نظرداشتن عالیق و استعدادهاي متربیان و عدم مقایسه متربیان با یکدیگر بود

عنوان کسی که رسالت خطیر تعلیم و تربیت را بر عهده دارد، وظایفی دارد که شایدمربی به
. کندان یا افرادي است که کار تربیتی را روي آنها اجرا میبتوان گفت مهمترین آن شناخت متربی

براي. گردداین شناخت به نوع نگرش مربی از سطح تواناییها، استعدادها و عالیق متربی بر می
داشتن چنین شناختی الزم است مربی عالوه بر داشتن آگاهی در مورد انسان و فطرت و نیازهاي

افراد از جهت استعداد و آمادگی. اي فردي کودکان هم بداندمادي و معنوي او در مورد تفاوته
اي استعداد بیشتري نسبتهر فردي در زمینه. ذهنی براي یادگیري دانش و حرفه با یکدیگر متفاوتند

اي که استعداد بیشتري دارد تربیت شود، سریعتر رشددر زمینهياگر فرد. هاي دیگر داردبه زمینه
یابد و این وظیفه مربی است که استعداد متربی خود رابیشتري دست میکند و به موفقیتمی

توجه به تواناییها و عالیق متفاوت افراد در عرصه تعلیم و تربیت. کشف کند و آن را شکوفا سازد
از جمله مهمترین اصول و قواعد تربیتی است که مورد تأکید پیشوایان دینی و فیلسوفان مسلمان

تواند ناشی از تفاوتنشأ تفاوت میان استعدادهاي افراد متفاوت است و میم. قرار گرفته است
طور عام ومربی در پرتوي شناخت انسان به. اطالعات و آگاهیها، عادات و اختالف مزاجها باشد

طور خاص قادر است در تعلیم و تربیت او مؤثرتر باشد؛ چرا که چنین شناختیهشناخت متربی ب
شود که او با در نظر داشتندهد و سبب میاز رفتارهاي متربی میدرك صحیحی به مربی

یکی از مصداقهاي این شناخت، مزاج شناسی. ویژگیهاي متربی انتظارات درستی از او داشته باشد
مربی باید مزاج متربی را بشناسد تا بتواند او را متناسب با توانش پرورش دهد؛ مثال اگر او. است

دم اطاعت و یکدندگی کودك ناشی از وضع نامساعد و به مزاج او مربوطبداند که ممکن است ع
تواند از برخی خطاهاياین آگاهی در نوع انتظارات او از متربی بسیار مؤثر است؛ چنانکه میاست

امروزه یکی از معضالت. متربی چشم پوشی کند و هرگز به مقایسه متربیان با یکدیگر دست نزند
ارات یکسان از همه افراد و مقایسه نادرست آنان با یکدیگر است؛ این موضوعتعلیم و تربیت، انتظ
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گیرد که دراز نقص اطالعات مربیان در مورد ویژگیها و استعدادهاي گوناگون متربیان نشئت می
صورت درك صحیح این تفاوتها و داشتن انتظاراتی متناسب با تواناییهاي افراد، بسیاري از

  .ورشی حل خواهد شدمشکالت آموزشی و پر
پاسخ سؤال دوم این پژوهش یعنی بررسی نقش مزاج در تعلیم و :ـ بعد عملکرد مربیان3

این بعد شامل هفت عامل بود. صورت عملی و کاربردي در عملکرد مربیان برجسته استتربیت به
لیتاستفاده از روشهاي آموزشی مختلف با وجود هدف واحد، ارائه مسئو: که عبارت بود از

متناسب با هرمزاج، استفاده از توان هر فرد در راه صحیح، تشویق و تنبیه متناسب با هر مزاج،
رعایت امور حفظ هر مزاج در اعتدال و بسترسازي تربیت، عدم سرزنش متربیان و راهنمایی در

  .انتخاب رشته تحصیلی
اما نکته. ند یکسان استهدف تعلیم و تربیت براي همه افراد فارغ از هر مزاجی که داشته باش

اینجاست که اگر براي افراد با مزاجهاي مختلف راه و روشی مختلف و متناسب با ویژگیهاي آنان
گیریم تا زمانی که براي همه افراد تنها از یک روش آموزشیبه کار بندیم، مسلماً نتیجه بهتري می

است که براي افراد مختلف ممکننکته مهم دیگر، زمان تعلیم و تربیت. و پرورشی استفاده کنیم
کودکی که از هوش و حافظه زیادي برخوردار است در کوتاهترین زمان ممکن. است متغیر باشد

تواند یاد بگیرد در حالی که کودك دیگر به تمرین و زمان بیشتري براي یادگیري نیاز دارد کهمی
اگر مربی این آگاهیها را نداشته. استبسیاري عوامل از جمله نوع مزاج آنها در این امر تأثیرگذار

  عالوه بر این در پرتوي چنین آگاهی، او. تواند در تعلیم و تربیت موفق باشدباشد، کمتر می
تواند نوع و میزان مسئولیتهاي متربیان را تعیین کند و به هرکس مسئولیتی متناسب با تواناییهایشمی

عنوان رب همه انسانها بیش از توانایی بندگان بر عهده آنانواگذار نماید؛ چرا که خداوند هم به
  .)4(نگذاشته است

از نکات مهم دیگري که در عملکرد مربیان اثرگذار است، این است که اگر والدین و معلمان
کنند تاشناسند و به متربی کمک میاز مبحث مزاج شناسی آگاه باشند، استعدادهاي هر مزاج را می

وانش در راه نیک استفاده کند در حالی که اگر متربی بخوبی تربیت نشده باشد، همانبتواند از ت
تواند به تهدید تبدیلتوانست فرصتی براي او و اجتماع باشد، میتوان و استعدادهاي مزاجی که می

  فراد مفید باشد یا مضر؛اکند توانشود و در واقع کیفیت آموزش و پرورش است که تعیین می
طور مثال کودکی با مزاج گرم و تر، که به طور ذاتی استعداد رهبري و مدیریت را دارد، اگربه
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تواند به جاي اینکه در آینده مدیر مدرسه یا شرکت شود یا رهبريدرست تربیت نشده باشد، می
بینیم که نقشپس می ؛گروهی با اهداف خوب را بر عهده گیرد به سردسته دزدان تبدیل شود

و پرورش تا چه اندازه اهمیت دارد و ویژگی مزاجی به دلیل تعلیم و تربیت قابل کنترل وآموزش
  .هدایت در راه صحیح است

باشد،هاي مربیان با ویژگیهاي مزاجی متربیان متناسبنکته دیگر اینکه اگر تشویقها و تنبیه
یکسانی در تعلیم و تربیت استفادهبسیار مؤثرتر است تا زمانی که براي همه افراد از تشویق و تنبیه

چرا که ممکن است یک نوع تنبیه بر یک فرد بسیار مؤثر و همان تنبیه بر دیگري به هیچ وجه ؛شود
تر که ذاتاً اجتماعی و خوش مشرب است واثرگذار نباشد؛ مثالً اگر بدانیم که یک کودك گرم و

دانیم کهرد که با جمع باشد، آن وقت میکند و نیاز دابراحتی با همه افراد ارتباط برقرار می
از آنجا که چنین تنبیهی متناسب با روحیات او. مؤثرترین نوع تنبیه براي او اخراج از جمع است

اما اگر رعایت. نباشدآن قدر روي او اثر دارد که شاید دیگر به تکرار آن نیازاستصورت گرفته
  .رو شویمهاي خود با شکست روبهتنبیهاین تناسب را نکنیم، ممکن است در تشویقها و

از نکات مهم دیگر در تعلیم و تربیت، رعایت امور حفظ هر مزاج در اعتدال است که به طور
توان گفت فرایند تعلیم و تربیت بدون رعایتمی. کندمؤثري زمینه و بستر کار تربیتی را فراهم می

ر مثال اگر یک کودك، بلغمی مزاج باشد وحال طبیعت میسر نیست و یا بسختی میسر است؛ به طو
در خانواده یا مدرسه غذاهاي سرد مصرف کند، اگر والدین از او بخواهند که هر روز بموقع از
خواب بیدار شود، این کار براي او سخت خواهد بود در حالی که اگر والدین این کودك بدانند

دادن تغذیه گرم به او به جاي غذاهايکه بیحالی و کسالت کودکشان به مزاج او مربوط است با
کمک بزرگی به اوتوانند در سحرخیزي و برخاستن بموقع از خواب،می) بویژه در شب(سرد

پذیر نیست،بینند که کودکی در خانه یا کالس به هیچ وجه تربیتکنند؛ اگر والدین و معلمان می
اشد، مسلماً در حالت طبیعی نیست و ابتدازیرا اگر سوء مزاجی داشته ب ؛باید در مزاج او دقت کنند

توان ازپذیري او فراهم شود؛ زیرا هرگز نمیباید وضع سالمت مزاج او فراهم شود تا بستر تربیت
بسیار پیش. یک کودك بیمار، توقع خوب تربیت شدن را تا پیش از برگرداندن سالمتی او داشت

فتارهاي ناخوشایند کودك را ناشی از بی اعتناییآمده است که مربیان به دلیل آگاه نبودن، تمام ر
متأسفانه این تفکر سبب شده است که آنها کودك را. انداو دانسته و حتی به بد بودن او نسبت داده

رود نیست دربارها سرزنش کنند و به او سرکوفت بزنند که چرا کودك آن گونه که انتظار می
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جی کودك را بشناسند و آن را بهبود بخشند، زمینه تعلیمحالی که در بسیاري موارد اگر شرایط مزا
در این زمینه از. د و رفتارهاي کودك بهتر خواهد شدیآو تربیت خود به خود به وجود می

صاحبنظران در مورد نقش تغذیه در ویژگیهاي افراد سؤال، و مشخص شد که برخی غذاها به دلیل
طبیعت سردي که دارد، سبب حالت کسالت وطبیعت گرم، انرژي بخش است و برخی دیگر با

در. تواند به فرایند تعلیم و تربیت کمک کند یا مانعی براي آن باشدشود؛ بنابراین غذا میسستی می
این زمینه به طور خاص در مورد توزیع شیر در مدارس از صاحبنظران سؤال شد که بر این اساس

موضوع اعالم کردند؛ اما تأکید کردند که شیر حتمابیش از نیمی از آنان موافقت خود را با این
شیر باید طبیعی و داراي چربی الزم باشد که در این صورت داراي. باید کیفیت مطلوبی داشته باشد

شود، کیفیتطبیعت گرم و تر و مناسب براي همه افراد خواهد بود؛ اما شیري که امروز توزیع می
تواندب دارد که بویژه براي افرادي که مزاج سرد دارند؛ میمطلوب را ندارد و طبیعت سرد و مرطو

پدر طبـدر این زمینه از استاد خیراندیش. حتی مضر باشد و در یادگیري آنان اختالل ایجاد کند
سؤال شد که ایشان بیان کردند که با وجود سبک زندگی که امروزه رواج دارد،ـسنتی ایران

درمدارسِ ما شیر. شود، مفید استمدارس توزیع میهمین شیر پاستوریزه که در چنانچه بخواهند 
سفانهأها تحرك کافی را براي هضم این شیر داشته باشند، ولی متها بدهند، باید بچهطبیعی به بچه

توانند چربی شیر باآیند که فعالیت و تحرك زیادي ندارند و نمیاي بار میامروزه کودکان به گونه
باید مزاج افراد را از دوران طفولیت تقویت کنند تا بدن آنها بتواند. دنوب را هضم کنکیفیت و مرغ

ي شیر طبیعی را بپذیرد ها بدهند، حتماً باید بهچنانچه بخواهند شیر مطلوب را به بچه. انواع مواد مغذّ
واین موضوع به دو اصل خوردن و آشامیدن و حرکت. میزان فعالیت و ورزش آنان توجه کنند

هم .شود که باید مورد توجه قرار گیردمربوط می)4(سکون در ستّه ضروریه
 

چنین از ایشان در مورد
ازمصلح یا ماده غذاییِ گرم به همراه شیر سؤال شد که ایشان مطرح کردند که بیشتر   استفاده 

ي سالم و یک مادهزاهاي دختر و پسر ما دچار صفراي غالبی هستند و اتفاقاً شیر بهترین بلغمبچه
بنابراین نیازي به استفاده از. هاستغذایی خوب براي تعدیل صفرا و کنترل بیش فعالی در بچه
توان شیر را به همراه یک تا سه عددمصلح نیست؛ تنها در مورد دخترانی که مزاج سردي دارند، می

  .خرما مصرف کرد
از مزاج در زمانی که کودك به سن ونکته آخر در زمینه عملکرد مربیان این است که آگاهی

که در آینده شغلی او بسیار مؤثر(رسد که باید به انتخاب رشته تحصیلی دست بزندسالی می
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خداوند به هرکس استعداد فراگیري علم و حرفه خاصی را عنایت. یابد، اهمیت بیشتري می)است
یکسان...کر، هوش و استعداد وانسانها با یکدیگر از نظر توانایی جسمی، قدرت تف. کرده است

 

عالیق آنها به علوم هم متفاوت است؛ یکی به ریاضی، دیگري به شعر و یکی به پزشکی. نیستند
این تفاوتها، طبیعی است و هر فرد باید .اي تناسب داردعالقه دارد و روحیات هرکس با دانش ویژه

هااي از برخی دانشها و حرفهعدهگاهی طبع. اي تحصیل کند که استعداد آن را دارددر رشته
شود که والدین با تالش و صرف هزینه به دنبال آنند کهگریزان است؛ با این حال دیده می

اي به آناي که مورد نظر آنهاست برود؛ اما از آنجا که فرد استعداد و عالقهفرزندشان به رشته
  .   هاي والدین به هدر خواهد رفتندارد، تالشها و هزینه

دوبعد مطرح شد   :در بررسی سؤال سوم پژوهش، 
در زمینه تأثیر مزاج بر تربیت اخالقی سه عامل وجود :تأثیر مزاج بر تربیت اخالقیـ1

تأثیر تغذیه بر اخالق، شناخت مزاج زمینه دوري از رذایل اخالقی و کسب: داشت که عبارت بود از
.مزاجوضعتطبیق زمینۀ تربیت بافضایل اخالقی و

 

  
در مورد نقش تغذیه در اخالق، همه مصاحبه شوندگان اتفاق نظر داشتند که غذا در روحیات و

کند تا آگاهچنین شناخت مزاج به هر فرد کمک میهم. اخالق انسان اهمیت بسیار زیادي دارد
باشد که برحسب مزاجش چه ویژگیهایی دارد و به کدام خلق و خو تمایل دارد؛ به عبارت دیگر

خواهد دانست که به سمت چه رذایل و فضایل اخالقی نزدیکتر است و بنا بر مزاجی که دارد،فرد
این شناخت و آگاهی کمک. چه نقاط قوت و چه نقاط منفی به طور طبیعی در او وجود دارد

بسیاري به فرد خواهد کرد تا خود را از آن رذایل و صفات ناپسندي برهاند که زمینه آنها را دارد و
تا پیش از اینکه هر فرد به. یلی را که ذاتاً به آنها تمایل دارد در خود تثبیت و تقویت کندفضا

اي از رشد برسد که بتواند ابعاد مختلف شخصیت خود از جمله مزاجش را بشناسد، اینمرحله
تربیتاخالقیِ او موفق باشد فهمبراي این امر الزم است به طور کلی قوه. وظیفه مربی است که در 

متربی نسبت به ارزشهاي اخالقی تقویت شود و نیز با شناختی که مربی از مزاج متربی دارد، او را به
اش  برحذر دارد؛دهد که زمینه آن را به طور طبیعی دارد و از نقاط منفیسمت نقاط مثبتی سوق

گران زمینهتواند نسبت به دیبه طور مثال اگر یک فرد با مزاج سرد و خشک آگاه باشد که می
کهنمایدهایی حفظکند خودش را از موقعیتبیشتري براي انزوا و افسردگی داشته باشد، سعی می

آورد که به اعتدال مزاجش کمکوجودهایی را بهکند و زمینهبراي او این حالت را ایجاد می
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  ).شش اصل ضروري یا سته ضروریه(کندمی

 

  

تربیت اخالقی این است که مربی با آگاهی از مبحث مزاج،نکته دیگر در زمینه تأثیر مزاج بر
وضع مزاجی متربی را درك خواهد کرد و متناسب با آن، بهترین زمان را که متربی از نظر وضع

تربیتاخالقیِ او انتخاب می کند؛ به طور مثال وقتیمزاجی در بهترین وضعیت قرار دارد براي 
ممکن است سریع عصبی شود و پرخاش کند، دركداند که یک کودك گرم و خشکمربی می

کهپرخاشگريِ کودك به مزاجش بر میمی بدبودنِ او نسبت نمی دهد وکند  گردد و این امر را به 
یا اینکه او انرژي زیادي دارد؛ بنابراین زمانی را که بنا بر طبیعتش به تحرك نیاز دارد براي صحبت

دهد که کودك تحرك خود را بروز دهد و پس از آنزه میکند، بلکه اجاکردن با او انتخاب نمی
دهد و یا به شیوه و روشی که با تحرك یا بازي همراه باشد، مواردي را به او درسبه او آموزش می

دهد که مسلماً نتیجه بهتريدهد و بدین ترتیب زمینۀ تربیتی را با وضع مزاجی کودك تطبیق میمی
  .خواهد گرفت

که یکی تربیتتأثیر تربیت اخالقی از دو نظر مطرح شد :اخالقی بر مزاجتأثیر تربیتـ 2
دیگري تربیت اخالقی بهاخالقی به عنوان مدیریت اعراض نفسانی در هر مزاج و ایجاد عادت و

  .عنوان نقش ایمان و اعتقاد بود
هاعراض نفسانی یکی از اصول ضروري است که براي حفظ سالمت هر مزاج باید به آن توج

گیرند که خشمبی قراروضعکودکان نباید در. پذیردشود و هر مزاج بشدت از این حاالت تأثیر می
 ،مثالً خشم ؛شودخود سبب سوء مزاج میحاالت،زیرا این ؛بر آنها غلبه کند...اندوه و ،و ترس

پژمردگی و؛آوردخشکی مزاج به بار می ،اندوه ؛کندمزاج را بیشتر از حالت اعتدال گرم می
گرایش) تو رطوبيسرد(سوي بلغمبخشد و مزاج را بهنیروي روانی را سستی میکسالت،

حال اگر یک فرد بخوبی مورد تعلیم و تربیت قرار گرفته باشد که خشم، غم، شادي و. دهدمی
حاالت مختلف را تحت کنترل و مدیریت خود قرار دهد از نظر مزاج هم در اعتدال و سالمت قرار

گیرد؛ به عنوان مثال یک فرد با مزاج گرم در زمان عصبانیت به محض اینکه خشم خود رامی
شود و این امر تا حد زیادي به اینکند از نظر مزاجی هم دچار افراط و سوء مزاج نمیکنترل می

حاالت مختلف خود چقدر تسلط داشتهدارد که از نظر اخالقی چگونه تربیت شده، و بربستگی
عادت، حالتی در نفس. ایجاد عادت یکی از راه هاي مدیریت و تسلط بر حاالت روانی است. دباش

خواهد فعل صحیحی راابتدا که انسان می. آیداست که بر اثر تکرار و مداومت براي انسان پدید می

www.noormags.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.noormags.ir


61/  ...تأکید بر تربیت اخالقی از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طبتبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با

ت و سختی است؛ اما زمانی که آن کار را تکرار می یش باکند براحتی براانجام دهد، همراه با مشقّ
انسان تربیت شده کارهاي درست گرچه سخت را براحتی. صرف کمترین هزینه ارادي میسر است

تواند خود را بههر انسانی با هر ویژگی داراي اختیار و اراده است و اگر بخواهد می. دهدانجام می
اثر تکرارتواند درعادت می. داشتن برخی صفات یا پرهیز از آنها عادت دهد و این، بدیهی است

گذارد و تحت اراده او ایجاد شود یا در اثر تأثیر محیط زندگی به صورتبکلمات مربی در فرد اثر
آنچه مهم است اینکه عادت سبب به وجود آمدن. جو غالب بر رفتار و اعمال فرد تأثیر بگذارد

. ه وجود بیایدتواند بمی) فارغ از هر مزاجی که داشته باشد(مزاج ثانوي است که در هر فردي
بنابراین چه بسا افرادي را می بینیم که از آنها برحسب مزاجشان، انتظار رفتارهاي خاصی را داریم؛

کنیم و بعضاً حتی تناقضی آشکار بین مزاجاما رفتارهاي مورد انتظار را در آنها مشاهده نمی
  .جسمانی و اخالق و رفتارهاي آنان می بینیم

باید نقش ایمان و اعتقاد را در کنترل ویژگیهاي برخاسته از مزاج دراز سوي دیگر به طور قطع
زمینهکه باید دراستمسئله خیلی مهمی ،اثر آن بر مزاجمسئله تهذیب نفس و. نظر داشته باشیم

موقعی واقعا بروز خواهدمزاجهااخالقیویژگی. به آن توجه کردمزاجهاروحی و روانیویژگی
و در ،و خود را با همان حاالت برآمده از مزاج عادت دادهکرد که فرد تهذیب نفس نکرده باشد

ویژگیتواند با تهذیب نفس و مراقبهبخواهد میهرکس اگر. پی اصالح خویش بر نیامده باشد
قوي داشتهبعد معنويگراما ا ،استعصبانیفرد صفراوي ذاتاً. منفی مزاجی خود را کنترل کند

دارد، حال اگرفکري یا عملی تمایلوسواسذاتاً بهفرد سوداويیاتواند کظم غیظ کندباشد، می
و وسواس را از وجود خود ،غلبهشاین حالتتواند برمیداراي ایمان و اعتقاد قوي باشد،این فرد

قی در همه افراد بسیار مؤثر است وآنچه مسلم است اینکه تقوا در کنترل رذایل اخال. حذف کند
شودامکان تهذیب نفس و تغییر صفات اخالقی براي همگان وجود دارد؛ اما آنچه سبب تفاوت می

این است که هرکس با توجه به مزاجی که دارد به رذایل اخالقی خاصی متمایل است که باید آنها
براین رعایت اصل تهذیب نفس و تقوا بررا بشناسد و خود را از ارتکاب آن رذایل محفوظ دارد؛ بنا

همگان الزم است، اما برحسب مزاج، نوع تهذیب نفس افراد با یکدیگر متفاوت است؛ مثال یک
فرد گرم و خشک باید در کنترل خشم خود زحمت بیشتري بکشد و کظم غیظ کند و این امر براي

فرد سرد و تر به طور ذاتیآید در حالی که یکاو تهذیب نفس و پرهیزگاري به حساب می
شود و براي فروخوردن خشم خود به زحمت و تمرین نیاز ندارد و در ابعاد دیگريعصبانی نمی

www.noormags.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.noormags.ir


NOORMAGS

  

1394پاییز،28، دوره جدید، شماره23سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/ 62

 

باید به تهذیب نفس بپردازد؛ مثال باید سعی کند خود را از حالت خمودگی و کسالت و تنبلی حفظ
شتري نسبت به سایرکند یا یک فرد گرم و تر باید در کنترل شهوات جنسی سعی و کوشش بی

ظنورزي یا سوءمزاجها داشته باشد و تهذیب نفس کند و نیز شخص سرد و خشک که به کینه
هاي دینی دربنابراین نقش آموزه. است، باید خود را از این حاالت حفظ، و تقوا پیشه کندمتمایل

تقادي در افراد قویترهرچهبعد معنوي و اع. تربیت اخالقی افراد مختلف حائز اهمیت بسیاري است
تواندر مورد فضایل اخالقی هم می. تواند بروز پیدا کندباشد، رذایل اخالقی مزاجی کمتر می

گفت که اثر ایمان و اعتقادات در ویژگیهاي پسندیده، بسیار وسیعتر از اثر مزاج در آنهاست؛ مثال
کسی است که بنا بربخشد، محدوده بخشش او بسیار محدودتر ازکسی که بر حسب مزاج می

   در دفاع از حق از روي اعتقاد و ایمان قوي بیان) ع(بخشد؛ مثال یاران امام حسیناعتقادش می
دادند در حالی که فی المثل یک فرد دموي، کهکنند که کاش جانها داشتند که در راه حق میمی

بنابراین نقش ایمان و اعتقاد،. تواند گذشت کندذاتاً به گذشت تمایل دارد، هرگز تا این سطح نمی
نقش ایمان از آنجا نشئت. سازدشکند و فرد را بسرعت به کمال خویش نزدیک میاثر مزاج را می

گیرد که بدانیم انسان عالوه بر چهار عنصر مادي آتش، هوا، آب و خاك، روحی الهی دارد کهمی
همواره وجود دارد؛ هر چقدراین نور. از جنس نور و مسلط بر عناصر مادي وجود انسان است

ایمان فرد قویتر باشد و انسان در اثر تهذیب نفس، بیشتر از رذایل اخالقی فاصله بگیرد، نور الهی
  کند کهاین نور چنان حرارتی در انسان ایجاد می. بیشتري را در وجود خویش درك می کند

نور الهی مجموعه. اط مستقیم بکشاندتواند هرکس با هر مزاج را به یکباره تربیت کند و به صرمی
   کند و وقتی این عناصر گرم شد، نرم و منعطف، و آمادهعناصر مادي در تن انسان را گرم می

اي از تیرگی مانع پرتوافکنیآنچه همچون هاله .شود تا تربیت اخالقی بسادگی صورت پذیردمی
الهی و مصرف غذاهاي حرام است درشود پرهیز نکردن از محرماتنور الهی در وجود انسان می

حالی که استفاده از غذاهاي طیب و حالل و رعایت دستورهاي الهی درك و دریافت حرارت نور
  . کندالهی را امکانپذیر می

  
  گیرينتیجه

جسم انسان همانند مرکب روح اوست؛ این مرکب باید رام شود تا انسان بتواند با آن در راه
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عنوانبعد جسمانی انسان پرداخته شد در. درست حرکت کند کار مربی. این پژوهش به مزاج به 
این است که متربی را نرم کند تا بتواند شکل مشخصی به او بدهد و او را در قالبی که آیین تربیت

مربی باید اطالعات کافی. دارد که مزاج استنرم کردن متربی به بستر مناسب نیاز. است قرار بدهد
پذیر نیست ممکنالمثل اگر متربی به هیچ وجه تربیتاج داشته باشد تا درك کند فیدر مورد مز

است این مسئله ناشی از حرارت زیاد و خشکی بیش از حد مزاج او باشد؛ بنابراین باید ابتدا مزاج او
چنین بیان شد که هر مزاج در حالت طبیعی توان معینیهم. اصالح شود تا بستر تربیت فراهم گردد

دارد؛ مثال نظم در مزاج سرد و خشک، انرژي زیاد در مزاج گرم و خشک، هوش و تمرکز در افراد
دانستن ویژگیهاي. پذیري و انعطاف در افراد رطوبی بویژه سرد و ترها بهتر استگرم و تر و تربیت

تأثیرگیري نوع انتظارات مربیان و چگونگی عملکرد آناناخالقی و تواناییهاي هر مزاج در شکل
ها، مدارس و مراکزشود بسیاري از نگرانیها و مشکالت تربیتی در خانوادهبسزایی دارد و سبب می

از طرفی بیان شد که هر مزاج به طور طبیعی به برخی رذایل و فضایل اخالقی. تربیتی برطرف گردد
خود وشود که مربیآگاهی از نقش مزاج در ویژگیهاي اخالقی سبب می. خاصی متمایل است

نهایت مطرحدر. متربیانش را بشناسد تا بتواند در زمینه تربیت اخالقی به طور مؤثرتري عمل کند
بخشی روحی، همه مزاجها را با شدت و ضعفحرارت اتواند بشد که نقش ایمان و معنویت می

  . پذیر کند و آنان را از نظر اخالقی به رشد و کمال برساندمختلف تربیت
  : شوده برخی از پیشنهادهاي پژوهشی در زمینه موضوع تحقیق اشاره میدر ادامه ب

  مزاج در آنانبررسی میزان ارتباط میان اختالل یادگیري کودکان با سوءـ
  نقش تغذیه سالم در رفع زمینه نامساعد تربیتی؛ـ
  ...آموزان از جمله حافظه، هوش وتعیین میزان ارتباط مزاج و عوامل یادگیري دانشـ
  رابطه میان نوع مزاج و پدیده بیش فعالی کودکان و ارائه راهکارهاي مناسب بر پایه مزاجـ
بررسی نقش مزاج در انواع تربیت از جمله تربیت دینی، اجتماعی، شهروندي، جنسی،ـ

  ...سیاسی، شغلی و
  :گردددر پایان برخی پیشنهادهاي اجرایی و کاربردي ارائه می

اي با امر خطیر آموزش و پرورش سرو کار دارند ازکسانی که به گونهشود همهپیشنهاد میـ
معلمان آگاهیهاي خود را در مورد نقش مزاج بر توان و رفتارهاي افراد ارتقاوجمله والدین

الزم است مسئوالن سازمان آموزش و پرورش کشور به کاربرد ویژه مزاج شناسی در فرایند. بخشند
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  .ه مبذول دارندتعلیم و تربیت توجه ویژ
هاي عمومی براي آموزش اصول کلی که دانستن آن براي همه متربیان الزمبرگزاري دورهـ

هایی با مزاجهاي مختلف برحسبهاي آموزش تخصصی براي گروهچنین طراحی دورهاست و هم
  نوع استعدادها و توانشان

سی تربیت معلم در دانشگاههاي درافزودن یک واحد درسی با عنوان مزاج شناسی در برنامهـ
  هاي آموزشی ضمن خدمت معلمانفرهنگیان یا برگزاري دوره

  .انتخاب رشته تحصیلی متناسب با عالیق و استعدادهاي هر مزاج باشدـ
تربیتشغلیِ افراد با مزاجهاي مختلف متناسب با عالیق و استعدادهایشان براي شکوفایی ـ

  در آنانهرچه بیشتر ظرفیتهاي وجودي بالقوه
توزیع شیر مرغوب در مدارس با در نظرگرفتن مالحظات ویژه و به همراه اصالح سبکـ

  زندگی
  

  یادداشتها
دکتر محمديآقا ،یاصفهانيمهددکتر محمديآقا ،ياصغردیدکتر مجيآقاش،یراندیخنیدکتر حسيـ آقا 1

روشندل،خیشرضادیدکتر حميغالمرضا رستگار، آقاياصغر زنده دل، آقایدکترعليپور، آقايانصار
کمر، خانمنیزریطالبمدمحيآقا ،ییرضا ریکب هیخانم رق ،یبیطبهیطدهیخانم سان،ینیاصغر حسیعليآقا

یدکتر عليآقاان،یمحمدرایخانم سم ،یخانم زهرا بزم شاهان،یاکبر صادقیعليمطهره باقدرت، آقا
نیدکتر حسيدکتر حسن نامدار، خانم دکتر الهام عمارتکار، آقايآقا ،ینیدکتر غالمرضا حسيآقاا،ینمعصوم
زاده،يموسویعبدالعل دیدکتر سيفاطمه نجاتبخش، آقادکترخانم ،یخانم دکتر سمانه رمضان ،يدهنويمراد
خانم دکتر ،ینوغانیتالفدیدکتر مجيصابر، آقایلیاسماعدیسعدیدکتر سيآقا ،يسرداردیدکتر سعيآقا

  ینیزهرا سربازحس
عراض نفسانى شادي است و غم و خشم و لذت و ایمنى و ترس و خجلى و اندیشه کارهاي مهم و عملهايـ ا 2

  ).248:1345جرجانی،(باریک و امید و نا امیدى
بسیط است که تقسیم آنهابر آنها نهاده شده، چهار جسم) انسان و غیر انسان(ارکان که بنیاد بدن موجوداتـ 3

آتش که گرم و: نیست که از نظر صورت و طبع مختلف باشند؛ این رکنها عبارت است ازبه اجزایی ممکن
چغمینی(خشک است؛ هوا که گرم و تر است؛ آب که سرد و تر است و خاك که سرد و خشک است

  ).7و 8: 1391خوارزمی،
سعهـ 4 اهللا نَفسا إلّا و کَلّف 286/بقره(کند مگر به قدر توانایی اوخداوند هیچ کس را تکلیف نمی: اال ی.(  
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65/  ...تأکید بر تربیت اخالقی از دیدگاه حکماي اسالمی و صاحبنظران طبتبیین نقش مزاج در تعلیم و تربیت با

ـ 5
عنوان
هاي ساده و در عین حال بسیار مهم در باب حفظ سالمتی تحتب سنتی ایران، اصول و دستورالعملدر ط

و یا شش اصل حیاتی مطرح شده که عبارت است از هوا، خوردنیها و آشامیدنیها،"سته ضروریه"
: 1389ناصري، جعفري و علیزاده،(و سکون، خواب و بیداري، احتباس و استفراغ و اعراض نفسانیحرکت

40-39.(  
  

  منابع
  .قرآن کریم

  .سروش: تهران. ترجمه عبد الرحمن شرفکندى. ج اول. قانون). 1389(ابن سینا، حسین بن عبد اهللا
  .انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوري اسالمی ایران: تهران. اسالم و تعلیم و تربیت). 1373(امینی، ابراهیم

نگاهی مجدد به).1392(ایمانیه، محمدهادي؛ صدیق رحیم آبادي، مسیح؛ رستمی چایجان، مهسا؛ صالحی، علیرضا
  .ش دوم. س چهارم. فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران. مقوله ارکان در طب سنتی ایران
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی و تطبیق آن با).1394(حسنبنی جمالی، شکوه السادات؛ احدي،

  .دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران. روانشناسی جدید
 .پایان نامه کارشناسی ارشد .بررسی نقش تغذیه در تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم).1387(تقی زاده، محرم

  .دانشگاه عالمه طباطبایی
   .بنیاد فرهنگ ایران: تهران .هاألغراض الطبیۀ و المباحث العالئی). 1345(جرجانى، اسماعیل بن حسن

  .مؤسسه احیاء طب طبیعى: قم. ذخیره خوارزمشاهى).1391(حسنبناسماعیلجرجانى،
  .المعی: تهران. ترجمه اسماعیل ناظم. قانونچه فی الطب). 1391(چغمینی خوارزمی، محمدبن محمود

ابتکار: تهران .ی از دیدگاه طب سنتی اسالمیساي از مزاج شناخالصه ،مزاج انواع).1390(خیراندیش، حسین
  .دانش

پژوهشگاه حوزه: قم.  ج سوم. تربیت اخالقی) ع(و اهل بیت) ص(سیره تربیتی پیامبر).1390(دي، محمدوداو
  و دانشگاه
 .تربیتویژگیهاي اخالقی رفتاري فرد و رابطه آن با تعلیم وتأثیر وضعیت مزاجی بر).1392(رجایی فر، فائزه

  .)س(دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد
  .وزارت آموزش و پرورش: تهران. شوراي عالی آموزش و پرورش). 1389(سند ملی آموزش و پرورش

روایات معصومین علیهم السالماربعه در تعالی اخالق با نظر بهتبیین نقش تعادل طبایع. )1393(عظیمی، علی
  .دانشگاه قم. پایان نامه کارشناسی ارشد. و حکماي اسالمی

اسماعیلیان،: قم.  ترجمه اسماعیل ناظم. ج اول. خالصۀ الحکمه).1385(عقیلی خراسانی شیرازي، محمدحسین
  .موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسالمی  و مکمل

ردکانی، محمدرضا؛ کشاورز، منصور؛ ناظم، اسماعیل؛ مینایی، محمدباقرمیراب زاده اردکانی، مهران؛ شمس ا

www.noormags.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.noormags.ir


NOORMAGS

  

1394پاییز،28، دوره جدید، شماره23سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/ 66

  .ش چهارم. س اول. فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران. امور طبیعیه و ارکان در مکتب طب ایرانی). 1389(
شرح سید. )األعراض حکیم ارزانیشرح کتاب حدود(فصول األعراض).1387(بن محمداکبرمیرمحمد

  .دانشگاه علوم پزشکی ایران: تهران. درت اهللا قادريابوالقاسم ق
. اصول حفظ سالمتی و بهداشت در طب سنتی ایران).1389(ناصري، محسن؛ جعفري، فرهاد؛ علیزاده، مهدي

  .ش اول. س اول. فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران
پزشکی ایران مؤسسه مطالعات تاریخدانشگاه علوم: تهران. ج اول. اکسیر اعظم).1387(ناظم جهان، محمد اعظم

  .پزشکی طب اسالمی و مکمل
  .حکمت: تهران. ترجمه سید جالل الدین مجتبوي. ج اول. علم اخالق اسالمی). 1370(نراقی،ملّا مهدي 

  
Al-Hendawi, Maha, Reed, Evelyn (2012). Educational outcomes for children at-risk: the 

influence of individual differences in children s temperaments, International journal of 
special education, Vol 27, no 2. 

Rothbart,Mary K and Jones,Laura B (1998).Temperament, Self-regulation and Education, 
School Psychology review, Vol 27,No 4. 

Teglasi, Hedwig, cohn, andrea and meshbesher, Nicole(2004). Temperament and learning 
disability, Learninig disability quarterly, Vol 27. 

  
|||  

  

www.noormags.ir

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://www.noormags.ir

