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  یت اخالقیترب يها روش يبند دسته يالگو یطراح
  *یهیاحمد فقدیس

  چکیده 
تربیت «باشد که در اصطالح از آن به  سعادت دنیا و آخرت انسان در گروه تزکیه نفس می

 امري ضروري اسـت. در ها و تنظیم آنها  یافتن روش، در این مسئله. شود یاد می ،»اخالقی
هـا بـر    روش. هاي تربیت اخالقی ارائه شود ی براي روشیالگو است سعی شده، این مقاله

عمل، و همراه با نظم منطقی و عملیـاتی و بـا در نظـر گـرفتن     گیري  اساس حقیقت شکل
و با توجه به اینکه عمل اختیاري بر سـه  . شوند میدرجات مختلف مردم و توان آنها تنظیم 

ها از این جهـت بـه    روش، باشد گیري و عمل مبتنی می تصمیم بینش، گرایش و قدرت امر
سـاز،   در تربیت اخالقی به عوامل زمینـه عوامل مؤثر یک سو، از . شوند می  سه دسته تقسیم

ها بـه سـه دسـته     از این جهت هم روش، و در نتیجه. شوند قسیم میایجابی و رفع موانع ت
حداقل سه درجـه در نظـر    همچنین با توجه درجات مختلف مردمشوند و  دیگر تقسیم می

ز مجموعـه  ا. ها از این جهت نیز به سه دسته دیگر تقسیم خواهند شـد  گرفته شده و روش
الگـوئی بـا بیسـت و نـه دسـته از      ، هاي یاد شده بندي حاصل ضرب دسته این مقدمات و

عبارتند از: عمومیـت، نظـم منطقـی،    ، این الگو داردهاي  . ویژگیآید ها به دست می روش
  ها. تأکید بر بعد شناخت، و تشکیکی و طولی بودن روش

   ساز، ایجابی زمینه، گرایش، الگو، روش، تربیت اخالقی ها: کلید واژه
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  مقدمه
خداوند بر اهـل ایمـان منـت گذاشـت کـه      » 164عمران،  لقد منّ اهللا علی المومنین .....، آل«

رسولی از خودشان میان آنان بر انگیخت تا بر آنها آیات خداوند را تالوت کند و نفوسشان 
حالی که، پـیش از  را از هر نقص و آالیش پاك گرداند و به آنان کتاب و حکمت آموزد در 

  ».آن هر آینه در گمراهی آشکاري بودند
اند. براي رسـیدن بـه ایـن هـدف بـزرگ،       ها خواهان فالح و سعادت شک همه انسان بی

یـاد  » تربیـت اخالقـی  «راهی جز تزکیه نفس وجود ندارد کـه در اصـطالح از آن بـا عنـوان     
رآن مجید براي اینکـه مـا   باشد. ق شود و سعادت دنیا و آخرت انسان در گرو سعادت می می

را به اهمیت و ضرورت آن آگاه کند، با یازده سوگند بـدیع، تأکیـد کـرده اسـت کـه انسـان       
  )1-9رستگار کسی است که خود را تزکیه کند: (شمس: 

هاي تربیت اخالقی به شکلی که داراي ترتیب منطقی و مـنظم   بندي و تنظیم روش دسته
شد. براي تبیین و توجیه این الگـو، نیازمنـد   با می مقالهاین  هدف ترین مهم ،و عملیاتی باشد

  شود: اختصار به آنها پرداخته می که بهیم ا چند مقدمه

  ها . ویژگی روش1
  ها مورد توجه قرار گرفته است:  در روش یسه ویژگدر این الگو، 

گیـري عمـل    ها برگرفته از واقعیت خـارجی و منطبـق بـر حقیقـت شـکل      روش. الف
  آید؛  یر مقدمۀ چهارم توضیح آن مه دکباشد  می
مقدم و مؤخر بودن هـر روشـی حتـی    . ها داراي نظم و ترتیب منطقی است روش. ب

ها عام بوده یا تعیین جایگاه  االمکان بیان شده است. هر چند ممکن است برخی روش
  ها سخت باشد؛   برخی از روش

اگـر  ه کـ اسـت؛ چـرا   ی و عملیاتی بیان شده یها حتی االمکان به صورتی جز ج. روش
  قابل عمل و اجرا نیست.ها به صورت کلی بیان شود،  روش

  ها بندي روش دسته. 2
هـا بیـان    بندي خاصی بـراي روش  هاي تربیتی بیان شده، دسته هایی که روش در بیشتر کتاب

  ها به:   خالی از نقص نیست؛ مانند تقسیم بندي روش، ها بندي دستهاین نشده است. برخی از 
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  1؛»سازيخود«هاي  و روش» دیگر سازي«هاي تربیت متربی  روش. 1
کـه در  » هـاي خـاص   روش«ها مؤثر اسـت و   که در همه یا بیشتر زمینه، »هاي عام روش. «2

  2برخی موارد کارایی دارند؛
هاي خـاص، کـه تنهـا     رود و روش هاي عام، که در مورد هر فضیلت و رذیلت به کار می روش. 3

  هاي عام تربیت اخالقی به: یا فضیلت کارایی دارد. و تقسیم روشدر مورد یک رذیلت 
  معاشرت، پرهیز از تهیج؛  ساز، مانند: هاي زمینه روش. الف
هاي پرورش فضایل مانند: تأمل دربارة عمـل، تمـرین، کـم نشـمردن گناهـان       روش. ب

  کوچک، تالش و کوشش؛
نش نفـس، رفتـار متضـاد بـا     هاي زدودن رذایل مانند: توجه به قبح رذیله، سرز روش. ج

  3رذیله، تنبیه نفس؛
  4هاي پیرایش رذایل؛ هاي پرورش فضایل و روش ساز، روش هاي زمینه . روش4
انـد:   به چهار دسته تقسیم کرده هاي تربیت اخالقی را در سیرة معصومان . برخی، روش5

 یشهاي پرورش گرا روش. هاي پرورش آگاهی؛ ج روش. ساز؛ ب هاي زمینه روش. الف
  5هاي اصالح رذایل؛ روش. دو 

باشـد و   هاي اصالحی که هدف از آن، حـذف یـا کـاهش یـک رفتـار ناپسـند مـی        . روش6
  6آید؛ هاي ایجابی که در ایجاد یک رفتار تازه یا تداوم آن به کار می روش

ارائـه  در تفسـیر آیـات و مباحـث مختلفـی     ، عالمۀ طباطباییکالم . در تفسیر المیزان در 7
اشـاره نشـده   خاص هاي تربیت اخالقی با عنوان  بندي مشخصی در روش به دستهشده، 
الي مطالب ایشـان بـه دسـت آورد.     هاي مختلفی را از البه بندي توان دسته ولی می. است

  فرمایند:  در اهمیت اخالق می ایشان در تفسیر سورة یوسف
خداوند به یکی از این ر، : به عبارت دیگشود تقواي دینی به یکی از این سه امر حاصل می

و فی الْآخرَةِ عذاب شَدید و مغْفرَةٌ منَ اللَّه . «شود: خوف، رجاء، و حب سه راه عبادت می
طبیعت مردم در انتخاب یکی از ). 20ید: (حد »و رِضْوانٌ و ما الْحیاةُ الدنْیا إِالَّ متاع الْغُرُورِ

غلبـه داشـته و بـه جهـت تـرس از      آنها  مردم خوف بر این سه راه مختلف است. اکثریت
بهشت  کنند. در برخی هم امید غالب بوده و به جهت طمع در مغفرت و عذاب عبادت می

که علماي الهی هستند، خداونـد را از روي تـرس و طمـع    کنند. گروه دیگري،  عبادت می
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کننـد.   عبادت مـی  ،بلکه خداوند را به آن جهت که شایستۀ عبادت است، کنند عبادت نمی
اي کـه الیـق آن    این بدان جهت است که خداوند را با اسماء و صفات حسنی بـه گونـه  

ت خداونـدي در دل  . در نتیجه، اند حضرت قدس است شناخته ور  شـعله آنـان   هـاي  محبـ
چـه رسـد بـه    ، شود. علت این محبت آن است که نفس انسان مجذوب زیبایی اسـت  می

ذلکُم اللَّه ربکُم : «بینند عالم را به زیبایی و مظهر ذات الهی می زیبایی مطلق. این افراد همۀ
قُ کُلِّ شَیخال وإِالَّ ه ال إِله لی کُلِّ شَیع وه و وهدبفَاع یـلٌ  ءکو ي  «، )102(انعـام:  » ءذ الـَّ

نَ کُلَّ شَیسأَح خَلَقَه 7.)7(سجده: » ء  
کننـد: یکـی محبـت و یکـی      هـا را بـه دو دسـته تقسـیم مـی      ایشـان روش در نهایت، اینکه 

  شود غیرمحبت که خود به دو قسم تقسیم می
  دارند: در مباحث اخالقی، سه مسلک را در اخالق بیان می» المیزان«در جلد اول ایشان 

کنون به عنوان علم اخـالق شـناخته   لک قدماي اخالق است و هر آنچه تا: مسمسلک اول. 1
، عقـل  کگیرد. مبناي این مسل یونانیان در این دسته قرار میاست: آثار یونان و غیر شده

  باشد. اجتماعی و هدف آن رسیدن به فضایلی است که از نظر مردم پسندیده می
بـر مبنـاي سـعادت     ک: مسلک انبیاي الهی و ارباب شرایع اسـت. ایـن مسـل   مسلک دوم. 2

بـر  ات الهی و خیر اخـروي بنـا شـده اسـت.     یحقیقی انسان، استکمال ایمان به خدا و آ
  اساس عقائد عامۀ دینی، این سعادت در گرو تکالیف عبودي است.

بـر مبنـاي حـب     ک: مسلک سوم مخصوص به قرآن مجید است. ایـن مسـل  مسلک سوم. 3
الهـی در مرکـز توجـه     حبذات مقدس الهی است. در این مسلک،  عبودي و هدف آن

  8این مسلک بر توحید خالص بنا شده است. دارد. به عبارت دیگر،قرار 
صـورت طـولی و تشـکیکی در نظـر      تـوان سـه روش بـه    براي تربیت اخالقی میبنابراین، 

شود. در مرحلـۀ   گرفت. از درجات پایین و آسان، که روش حکماي یونان است، شروع می
تـرین درجـه از    عـالی است که در سطح باالتري قرار دارد. و نهایتـاً،  روش انبیاي الهی دوم، 

  تربیت اخالقی نوع تربیتی است که قرآن بر آن تأکید دارد.  
ه کـ آن جـا  ، ردکـ المیـزان نیـز اسـتفاده    کتـاب  تـوان از عبـارت    این درجه بندي را مـی 

  فرماید:  می
امـا  . کند یحق و کمال دعوت م يسوه مردم را ب یرا در نظر بگیریم که یک  اگر دو مکتب

حـق و کمـال دعـوت     يسوه نیز ب يتوسط از کمال و دیگرم ۀنازل از حق و درج ۀدرج
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که باالتر از آن تصور نـدارد، آیـا ایـن دو     یحق محض و خالص و کمال  کند، و لکن یم
حق محض و کمال  يسوه است که ب یهمین مکتب ،، دین مبین اسالممکتب یکسانند؟! ابداً

ـ ، مکتب حکما و فالسفه یکند و اما مکتب اول، یعن یدعوت م یاقص حـق   يسـو ه تنها ب
ـ  ییعن؛ یو کمال حقیق یحق واقع يسوه و مکتب دوم تنها ب یاجتماع سـعادت   ۀآنچه مای

کنـد کـه نـه     یدعوت م یحق يسوه مکتب اسالم ب یول. خواند در آخرت است می یآدم
اسالم اسـاس   .است یتعال يخداه همان ، کماع گنجایش آن را دارد و نه آخرتظرف اجت

دعوت  يندارد، و این زیر بنا یو شریک است یکه خدا یک ن پایه نهادهتربیت خود را بر ای
  9.دهد آورد و عبودیت محض را نتیجه می یخالص بار م ةاسالم است که بند

توان از آن سه روش  ولی می، البته هر چند بیان مرحوم عالمه ناظر به مکاتب اخالقی است
هایی که با تأکید بر سـعادت دنیـوي و    روش. 1متناسب با محتواي آن مکتب استخراج کرد: 

هایی که با تأکید بر معاد و بهشـت و جهـنم    . روش2پردازد؛  اجتماعی به تربیت اخالقی می
هائی که بـا تأکیـد بـر توحیـد خـالص و       . روش3پردازد؛  به تربیت متربی می» اجر اخروي«

  کند. حب عبودي بشر را تربیت می
که مبناي آن عقـل اجتمـاعی و هـدف آن    ممکن است اشکال شود که مسلک اول،  البته

هم فضایل مورد پسند جامعه است، با اولین درجه از تربیـت اخالقـی قـرآن یکـی نیسـت.      
ات اگر ظاهر برخی آیاست. قرآن این مسلک را به کار نگرفته فرمایند:  می عالمه طباطبایی

ماننـد  . گـردد  حقیقت به ثواب و عقاب اخروي بر مـی  دربر این مسلک داللت داشته باشد، 
ۀٌ «ت: آیا جـح کُملَیلنَّاسِ عکُونَ لئَالَّ یل شَطْرَه کُموهجلُّوا وفَو ثُ ما کُنْتُمیح 150(بقـره:  » و (
  )46(انفال: » و ال تَنازعوا فَتَفْشَلُوا و تَذْهب رِیحکُم و اصبِرُوا«

هدف قرار را که در نزد مردم پسندیده است، دنیا و آنچه قطعاً که قرآن،  پاسخ این است
اهللا مصباح، انسانی که علم پیدا کرده، ولی هنوز ایمان نیاورده،  ولی به گفتۀ آیت است. نداده

کند. توجه چنین انسانی متمرکز  هاي معنوي و اخروي در وي کششی ایجاد نمی طبعاً ارزش
حرکـت خـود قـرار     أهـاي دور را هـدف و منشـ    نیوي بـوده و افـق  هاي مادي و د در ارزش

هـا و   اجل یـا نعمـت  هاي دنیوي و نزدیک و لذایذ ع دهد. وي پیوسته تحت تأثیر نعمت نمی
گیرد. قـرآن نیـز بـر     قرار میاست،   دنیا براي او ملموس و محسوسکه در آالمی این چنین، 

ة آثـار دنیـوي ایمـان و کفـر آگـاهی      شناسانه، نخست به مـردم دربـار   اساس این اصل روان
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شـان   تر و روح ن کاملپردازد. در نهایت کسانی که معرفتشا دهد، سپس به آثار اخروي می می
  10باید دربارة حضور خداوند بیندیشند.تر است،  لطیف

انگیزه تربیت در ابتـداء  گونه جمع کرد: به این طباطبائی توان بین دو بیان عالمه  البته می
، کـه نعمـت و نقمـت اخـروي اسـت،      با توجه به اجر و نتیجۀ عمل، ت. کسانیدو گونه اس

عبـودي، معرفـت،    بلکـه حـب  ، یابند و دسته دیگري توجهی به ایـن امـور ندارنـد    رشد می
عـالوه بـر   بنـدي دیگـر،    توجه اسـت. در یـک دسـته    موردآنان  ایمان و توحید خالص درو

قسـم اول خـود بـه دو    رفته و در نتیجـه،  مورد توجه قرار گمکاتب الهی، مکاتب بشري نیز 
در مقابل کسـانی  . سعادت دنیوي و اجتماعی استآنان  کسانی که هدف، دسته تقسیم شده

  سعادت و اجر اخروي است.آنان  که هدف
ها ترتیبی منطقی در  هایی که در دوران اخیر نگارش یافته، براي روش . در بیشتر کتاب8

برگرفتـه از مبـانی و    ها برگرفتـه از اصـول و اصـول    وشر. بدین صورت که، اند نظر گرفته
ابتدا مبانی و سپس اصول را مطرح و مطابق هر اصلی چنـد روش  رو،  اهداف هستند. از این

کنند. این شیوه از این جهت کـه بـه شـکل منطقـی از مبـانی، اهـداف، اصـول و         را بیان می
و تقدیم و تأخیر هـر کـدام را   ها  اما ترتیب منطقی روش. و استکشود، نی ها بحث می روش

  11کند. مشخص نمی

  درجات مختلف تربیت اخالقی. 3
سان متوجـه نسـاخته اسـت؛    کخداوند احکام و تکالیف شرعی را بر همۀ مردم به صورت ی

الیف که در این صورت بعضی از مردم توان و تحمل آن را نداشتند. به همین جهت تکچرا 
تقسیم کرد تا هـر کسـی بـه تکلیفـی کـه      از افراد دارد، الئاتی که هر فردي را به مقتضاي ابت

ـ  سورة زمر مـی  9ذیل آیۀ  متوجه خود او است عمل کند. مرحوم عالمه طباطبایی د: فرماین
آنهـا   ه متوجـه کـ الیفی هم که در معرفت با عوام مساوي نیستند، در تکخواص همان گونه «

  12».شود مساوي نیستند. تعلیم دین این گونه است می
و لَو بسطَ اللَّه الرِّزقَ لعباده لَبغَوا « )17(رعد:  »ازَلَ منَ السماء ماء فَسالَت أَودیۀٌ بِقَدرِهأَنْ«

  )27(شوري: » فی الْأَرضِ و لکنْ ینَزِّلُ بِقَدرٍ ما یشاء إِنَّه بِعباده خَبِیرٌ بصیرٌ
  فرمایند: سورة شوري می در تفسیر آیۀ شریفۀ عالمه طباطبایی
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بر این بـه  ، ها انند مال و فرزند و سایر نعمتم، هاي مادي و صوري مانگونه که نعمته. 1
ـ   صورت رزق مقسوم معین شده است و هر کس به مقدار معین از آن بهـره  شـود،   یمنـد م

نیز بـه صـورت رزق   ، که از وحی الهی نشأت گرفته است، معارف حقه و شرایع آسمانی
مند و به وسیله آن امتحـان خواهـد    خواهد و هر کس به میزان مشخص از آن بهرهمقسوم 

در عمل به  ،هاي صوري یکسان نیستند مردم همانگونه که در به کار بستن نعمت؛ زیرا شد
معـارف الهـی و    اگر همـه رو،  از اینمعارف و به کار بستن آنها نیز یکسان نخواهند بود، 

ل کنند و به آن توانستند آنها را تحم شدند مردم نمی نازل مییک دفعه ، احکام مربوط به آن
خداي سبحان این معـارف را بـه   ، به همین جهت. مگر اندکی از ایشان، آوردند ایمان نمی

آمـادگی پـذیرفتن و   ، و عمل به هر مرحلـه  پذیرفتن تدریج نازل کرده تا مردم به تدریج با
  13عمل به مرحله بعدي را به دست آورند..

یکسـان  در رسیدن به مراتب مختلف اخالقی، که مورد نظر قرآن اسـت،   مردمور حتم، به ط
  هاي فراوانی هستند. نبوده و داراي تفاوت

مرحلۀ کودکی، نوجـوانی،   ،مثالً. داراي مراحل مختلف استسو، تربیت اخالقی از یک 
آنچـه در  باشـد، مثـل    هم داراي درجات طولی و تشکیکی میسوي دیگر، جوانی و ... . از 

گروهـی خداونـد را از   : کنند حدیث مشهور آمده که مردم خداوند را به سه گونه عبادت می
اي هـم خـدا را از روي محبـت عبـادت      روي ترس و برخی به جهت طلب ثـواب و عـده  

که عبادت داراي درجاتی تشکیکی و طولی بوده و آید  به دست میاز این روایت  14کنند. می
هـاي   روش متفاوتند. تربیت اخالقی نیز این گونه است. اگر در ارائۀ مردم در دستیابی به آن
ها و مقامات بلند را معیار قـرار دهـیم و از درجـات     آل همیشه ایدهها،  تربیتی و دستورالعمل

تر آن غافل شویم، تعداد بسیاري از افراد جامعه از حیطۀ تربیت اخالقی بیرون رفتـه و   پایین
  ها هم نخواهند رسید. داقلاز آن ناامید شده و به ح
  فرمایند:  می مرحوم عالمۀ طباطبایی

مانند صفت وفا، حب، اراده و عزم، ایمان و ثقه و تسلیم همگی داراي ، همۀ صفات نفسانی
. همـان  شـوند  مراتب مختلف هستتند که بر حسب اختالف مراتب علم و یقین مختلف مـی 

سـازد کـه ایـن مرتبـه از      ها و گناهان میگاهی با تمامی خطاطور که یک مرتبه از ایمان، 
یابد تا بـه   شود و ایمان صفا می ولی این مراتب اضافه می. ترین مراتب آن است ایمان نازل
گردد و دیگر قلب به چیـزي غیـر از خـدا     رسد که از هر شرك خفی خالص می جایی می

درجه و مرتبۀ ایمـان   کند، که این اعال کند، حتی التفاتی هم به غیر خدا نمی تعلق پیدا نمی
  15است.
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داننـد.   آن درجات متفاوت مـی  اند مردم را در نیل به ایشان درجات مختلف براي ایمان قایل
ــی،  ــان را دارا      برخ ــیار از ایم ــاتی بس ــی درج ــه و بعض ــی دو درج ــه و بعض ــک درج ی

همـان گونـه کـه     17.کنـد  خداوند نیز با مردم به اندازة فهم و درکشان صحبت می16باشند. می
  18کردند. گونه صحبت می انبیاي الهی نیز با مردم به همین

فهم . ، براي قرآن مراتب مختلفی از نظر معنا به صورت طولی معتقدندعالمۀ طباطبایی
این مراتب مختلف طولی قرآن را متوقف بر مراتب تقـوا و درجـات ایمـان و عمـل مـردم      

امـا تقـوا   . اشاره به مرتبۀ عالی تقوا دارد)، 102عمران:  (آل» تُقاته اتَّقُوا اللَّه حقَّ«ۀ دانند. آی می
پس تقوا که به وجهی عمل )، 16(تعابن: » فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم. «تري نیز دارد مراحل پایین

صالح است، داراي درجاتی است و بلکه عمـل صـالح یـا طـالح داراي درجـات و مراتبـی       
  19.)163عمران:  (آل »درجات عنْد اللَّه و اللَّه بصیرٌ بِما یعملُونَ هم«ت مختلف اس

بایـد درجـات و مراتـب    ی، هـاي تربیـت اخالقـ    که در ارائۀ الگویی براي روشنتیجه این
هاي عمل به دستورات مورد توجه قرار گیـرد؛ یعنـی روش    مختلف مردم و استعداد و زمینه

هایی وجـود دارد   ها و روش البته دستورالعمل. مه تجویز نکنیمو دستوري یکسان را براي ه
هـا   محرمات در حد انجام وظیفه. دستورالعمل كمانند انجام واجبات و تر. که عمومی است

روش توبـه خـود مراتبـی     ،مـثالً . ها نیز خود داراي مراتب طولی و تشکیکی اسـت  و روش
  . یره، توبه از مکروهات، توبۀ صالحین، و ...توبه از گناهان کبیره، توبه از گناهان صغ. دارد

  گیري عمل تحلیل و بررسی مبانی و مراحل شکل. 4
  ل گيري عملكمباني ش. الف

  مسایل اخالقی است. همه . مختار بودن انسان، اصلی موضوعی در 1
توان گفـت: ویژگـی تکامـل     . پس میآید . کمال انسان با انتخاب و اختیار به دست می2

  تکامل اختیاري او است. آن جهت که انسان است، انسان، از 
شـناخت؛ میـل و    20گیري هر عمل اختیاري در انسان مبتنی بر سـه امـر اسـت:    . شکل3

  انگیزه؛ عمل.
که آدمی بتواند چیزي را انتخاب کند، ابتداء باید شیء مورد انتخاب را بشناسـد.  براي این

انتخـاب بـه وجـود     اي بـراي  تا زمینههاي متضادي در او موجود باشد  همچنین باید گرایش
   21گیري، اراده و انتخاب هم باشد. قدرت تصمیمبیاید. در نهایت، 
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 22آگاهانـه؛ آگاهانـه.   نیمه؛ ناآگاهانه علم از دید دقیق فلسفی مراتبی دارد: : . شناخت1/3
  اند. اموري مانند عقل، قلب و قواي حسی ابزار شناخت

پـذیرد. اراده در انسـان    اختیاري بدون میل تحقـق نمـی  کار ارادي و میل و انگیزه: . 2/3
یخته شده باشد. در یـک  کنیم، مگر این که میلی بر انگ نمی  گاه اراده او است. هیچ  تبلور میل

فطري را به چهار دستۀ غرائز، انفعاالت، عواطف و احساسات تقسـیم    هاي میلبندي،  تقسیم
  23اند. کرده

آنهـا   همچنان کـه ادراك در . گذارند بر یکدیگر تأثیر میها گاهی با هم ترکیب شده،  میل
باشد یکی را انتخاب ولی ممکن است چند میل بیدار بوده و انسان مجبور . تأثیر گذار است

بـراي   شـود.  اي که مـورد نظـر اسـت محقـق مـی      جا اختیار انسان به معناي ویژهکند. در این
این عوامـل، شـناخت   ترین  است. مهمعوامل گوناگونی مؤثر دیگري، شدن یک میل بر  مقدم

  شود. گیري عمل به خوبی برجسته می است که مراحل شگلاست. در اینجا 
هـاي متضـاد، الزم اسـت انسـان قـدرتی       از شناخت و داشتن گـرایش : پس . قدرت3/3

  ند.کهاي متضاد یکی را انتخاب  داشته باشد تا بتواند تصمیم گرفته و بین گرایش

  ملل گیري عکمراحل ش. ب
گیري یک عمـل اختیـاري در انسـان را     توان مراحل شکل میبا توجه به آنچه گفته شد، 

  این گونه بیان کرد:
اري بـه صـورت ضـروري    گیري یک عمل اختی اولین امري که در شکل: تصور عمل. 1

که این بندند. این وة خیال انسان نقش میاین است که صورت ذهنی عمل در قافتد،  اتفاق می
بحثـی اسـت کـه در ادامـه دنبـال      شـود،   و چگونه در قوة خیال حاصل مـی جا صورت از ک
  خواهیم کرد.

صور حاصل شده در ذهن، ممکـن اسـت بـه زودي از ذهـن     : تصور و تصدیق فایده. 2
اي از عمل در ذهـن ایجـاد شـود. اگـر پـس از       مگر این که بالفاصله تصور فایده، پاك شود

د. اگـر  رو گیري عمل یک قدم به پیش مـی  راحل شکلتصور فایده، تصدیق به فایده بیاید، م
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یعنـی میـل را   ، اي نباشد که نتواند مرحلۀ چهـارم  یا به اندازهتصدیق به فایده حاصل نشده، 
  شود. ایجاد کند، صورت ذهنی از قوة خیال پاك شده یا به فراموشی سپرده می

آورد؛  وجـود مـی   این علم است کـه شـوق را بـه   : به عقیدة فالسفه، ها وفایی میلکش. 3
هاي فطري را فعلیت و جهت داده و فطرت انسـان و ابعـاد فطـري او را بـر      یعنی علم مایه

رده و در کـ هاي فطري در انسان را شکوفا  ها و انگیزه اگر تصدیق به فایده، میل 24انگیرد. می
تـر   گیري عمل یک گام به جلو نهـاده و بـه تحقـق نزدیـک     جهت عمل تقویت نماید، شکل

هاي فطري را برانگیراند، آن صورت ذهنـی پـاك و    د. اگر تصدیق به فایده نتواند میلشو می
  فراموش خواهد شد.

ممکن است بیش از یک میـل بیـدار   : در مرحلۀ چهارم، ها ردن تعارض میلکبرطرف . 4
چند خواست بیدار و شـکوفا پاسـخ    به زمان،  تواند هم  گاهی هم انسان میو شکوفا نباشد. 

هاي شکوفا شده در مقام ارضاء، تعـارض پیـدا کـرده و انسـان ناچـار       گاهی میل ولی. دهد
گیـري عمـل    مرحلـۀ شـکل  تـرین   است یکی را بر دیگري ترجیح دهد. این مرحله حسـاس 

شود؛ یعنی نه تنها انسان  جا است که اختیار انسان به معناي ویژة خود محقق میباشد. این می
گیرد. در ایـن   ب هم انجام میه انتخاکبل، ندک عمل میدر انجام عمل مجبور نیست و ارادي 

آنها  ترین ه مهمکعوامل گوناگونی مؤثرند ک میل بر میل دیگري، داشتن ی براي مقدممورد، 
دهد. تعبیـر   جا خود را نشان میمیت شناخت و پیروي از عقل در اینعامل شناخت است. اه

اگر تعارضی در این مرحله،  25است.هم مربوط به همین جا » تعارض عقل و نفس«اخالقی 
گیري عمل یک گـام بـه جلـوتر     یک میل را به هر دلیلی مقدم داشت، شکلها نبود و یا  بین میل

ها به وجود آید و به هر دلیلی انسـان نتوانـد یکـی از     آید. ولی در صورتی که تعارض بین میل می
سـرگردانی و افسـردگی    گیري عمل متوقف شده و شخص دچار شکل ها را مقدم بدارد، میل
  .)143(نسا: » مذَبذَبِینَ بینَ ذلک ال إِلی هؤُالء و ال إِلی هؤُالء. «شود می

تر یا میلـی را کـه    گونه موارد ممکن است انسان به طور طبیعی گزینۀ راحت البته در این
بیشـتر و   ه و شـکوفایی هاي را که با غرایـز حیـوانی ارتبـاط داشـت     یا میل  به آن عادت کرده

  26انتخاب کند.زودتري دارد، 



   55 یاخالقت یترب يروش ها يدسته بند يالگو یطراح  

ه انسـان  ر میل معارض وجود نداشت و یا اینکـ اگ: تبدیل میل به شوق و شوق مؤکد. 5
تـر شـود، بایـد     که این میل به عمل نزدیکها یکی را انتخاب نمود، براي این در تعارض میل

رکز، شدید شـده  ها با اموري مانند تم شدت یافته و تبدیل به شوق یا شوق مؤکد شود. میل
گیري عمل به تحقق  باز هم شکلوند. در این صورت، ش و به شوق یا شوق مؤکد تبدیل می

ولی اگر میل در حد متوسط خود باقی مانده و تبدیل به شـوق یـا شـوق      .شود تر می نزدیک
ولـی دور از انتظـار   . گیري عمل در چنین شرایطی هر چند منتفی نیست مؤکد نگردد، شکل

  است.
شوق  همان، طبق نظر مشهور اراده، کیف نفسانی: گیري بر انجام عمل اراده و تصمیم. 6

گیري عمل در همان مرحلۀ ششم تمام شده و  مراحل شکلمؤکد است. با پذیرش این نظر، 
اراده را اسـتاد آیـت اهللا مصـباح،    ولـی  . شود با فراهم بودن شرایط خارجی، عمل محقق می

نـد و  ک س نسبت بـه اراده فاعلیـت داشـته و آن را ایجـاد مـی     یعنی نف 27؛دانند فعل نفس می
ه از کـ از نفس است  اي گیري مرتبه که قوة تصمیمبل، برخوردش نسبت به آن انفعالی نیست

اگر انسان از قوت و قدرت نفسانی برخـوردار بـوده و ارادة   پس،  28خیزد. جوهر نفس برمی
قـوا و   کشـرایط خـارجی و تحریـ   قوي و تصمیم جدي داشته باشد، با فراهم بودن سـایر  

ولی اگر شخصی ارادة ضعیفی داشته باشد، ممکن اسـت  . عضالت، عمل محقق خواهد شد
  عمل در چنین شرایطی نیز محقق نگردد.

  گیري عمل این گونه است: به صورت خالصه فرایند شکلبنابراین، 
. برطـرف کـردن   5. میل و انگیزه؛ 4. تصدیق به فایده؛ 3. تصور فایده؛ 2. تصور عمل؛ 1

گیري بر انجام عمل؛  . اراده و تصمیم7 . تبدیل میل به شوق و شوق مؤکد؛6ها؛  تعارض میل
  29بودن سایر شرائط خارجی و نبودن مانع. . فراهم8

یات آن به تفصیل بیان شد، همه در سه بعد: شناخت، میـل  یکه جزمجموعۀ این فرایند، 
  30شود. یو انگیزه، اراده و تصمیم بر عمل خالصه م

هاي تربیت اخالقی سه بعد: شناخت، میل  بندي روش با توجه به آنچه گذشت، در دسته
  شوند. بندي می ها در این سه زمینه دسته باشد و روش و انگیزه، و عمل مورد توجه می
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اي نیازمند عوامل  تربیت اخالقی در هر مرحله: عوامل زمینه ساز، ایجابی و رفع موانع. 5
عوامـل  . سـپس،  هاي الزم براي تحقق آن فراهم شـود  ؛ یعنی ابتداء باید زمینهساز است زمینه

از میـان  اگر موانع یـا عوامـل معـارض یـا مزاحمـی باشـد       . در نهایت، تحقق آن فراهم آید
هاي تربیت اخالقـی سـه امـر دیگـر نقـش       بندي روش در دستهبرداشته شود. بدین ترتیب، 

  دارند:
  ت اخالقی؛ساز براي تربی . عوامل زمینه1
  . عوامل ایجابی براي تربیت اخالقی؛2
  . زدودن عوامل مزاحم و موانع براي تربیت اخالقی.3

 هـاي تربیـت اخالقـی بـه ایـن      اي که بیـان شـد، الگـوي روش    اکنون با توجه به پنج مقدمه

هر چنـد  . شود در ابتدا حداقل سه درجه براي آن در نظر گرفته می: شود صورت طراحی می
شـود و شـاید    اد و رسیدن به سعادت و تربیت در این سه درجـه خالصـه نمـی   درجات افر

سه مسـلکی را کـه مرحـوم عالمـۀ     خاص خود باشد. به عنوان نمونه، براي هر فردي درجۀ 
اگر چه منظور اصلی، اولین، دومین و سومین درجه  . دهیم اند مبنا قرار می فرموده طباطبایی

  است.
اي مـالك   میـل و انگیـزه و عمـل را در هـر درجـه     سـه بعـد شـناخت،    سوي دیگر، از 
سـاز، ایجـابی و رفـع موانـع  را در نظـر       عوامـل زمینـه  در نهایـت،  بندي قـرار داده و   دسته

ات و صـفات  که ملکید بر عمل در این الگو به این معنا نیست که تأکتۀ آخر آنکگیریم. ن می
یـد بـر عمـل داشـته و     کرآن تأق ،ه اوالًکه بدان جهت است کبل ،نفسانی فراموش شده باشند

لْ مثْقـالَ    « داند. ترین عمل را داراي ارزش و مؤثر در سرنوشت انسان می کوچک مـعنْ ی فَمـ
رَهراً یةٍ خَیذَر  *  رَه ا یـةٍ شَـرثْقالَ ذَرلْ ممعنْ یم ات و صـفات  کـ مل). ثانیـاً،  8ــ  7(زلـزال: » و

در جـاي  که، ه عمل آن چنان شود. ضمن اینک می کرار عمل حاصلنفسانی خود نیز در اثر ت
  شود.  اعمال جوارحی و جوانحی را شامل می. خود مطرح خواهد شد

  شود: هاي تربیت اخالقی این چنین می طراحی الگوي روشبنابراین، 
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  ساز هاي زمینه روش            
  هاي ایجاد روش      شناخت      
  هاي رفع موانع روش            

  ساز هاي زمینه روش          مسلک اول
  هاي ایجاد و پرورش روش    ها ها و انگیزه میل      
  هاي رفع موانع روش            
  ساز هاي زمینه روش            
    هاي ایجاد روش      عمل       
  هاي رفع موانع روش            

  ساز هاي زمینه روش
  هاي ایجاد روش      شناخت      
  هاي رفع موانع روش            

  ساز هاي زمینه روش          مسلک دوم
  هاي ایجاد و پرورش روش    ها ها و انگیزه میل      
  هاي رفع موانع روش            
  ساز هاي زمینه روش            
  هاي ایجاد روش      عمل      
  هاي رفع موانع روش            
  ساز هاي زمینه روش            
  هاي ایجاد روش      شناخت      
  هاي رفع موانع روش            

  ساز هاي زمینه روش          سوممسلک 
  هاي ایجاد و پرورش روش    ها ها و انگیزه میل      
  هاي رفع موانع روش            
  ساز هاي زمینه روش            
  هاي ایجاد روش      عمل      
  هاي رفع موانع روش            
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  هاي الگوي طراحی شده ویژگی
  . عموميت۱

درجـات  زیـرا  دهـد؛   پوشش می افراد جامعه راهمه اولین خصوصیت این الگو آن است که 
خـود جـاي   ترین مقامات توحیدي را در  ترین درجه تا عالی مختلف تربیت اخالقی از پایین

در  کـه عالمـۀ طباطبـایی   ک اول، دوم و سوم، با عنوان مسلدهد. این درجات مختلف،  می
که وجه به آثار دنیوي و آراء محموده، یعنی در ابتدا با ت 31؛است اند، طرح شده المیزان آورده

هـاي دنیـوي و    البته انگیـزه ، شود مورد پسند مردم و جامعه است، تربیت اخالقی شروع می
 بلکه مالك خوبی و بدي، مالك ارزش واقعی نیستي محموده در تربیت اخالقی قرآن، آرا

ن قـرب بـه   کـه همـا  ، به واسطه تأثیري است که در سعادت و شـقاوت حقیقـی انسـان   آنها 
هـا را بـه راه    همـۀ انسـان  لی خداوند به جهت فضل و کرم خـویش،  و. دارد ،خداوند است

کند. براي نمونـه،   عرفی استفاده میهاي  رده و در این راه گاهی هم از منطقکراست هدایت 
ؤْ  : «فرماید خواهد مردم را به جهاد تشویق کند می قرآن وقتی می نَ الْمـ اشْتَري مـ ینَ إِنَّ اللَّهنم

ه  : «فرماید در برخی جاها قرآن می). 111(توبه: » أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّۀَ وعدکُم اللـَّ
ؤْمنینَ    لْمـۀً ل تَکُـونَ آیـل و نْکُمالنَّاسِ ع يدأَی کَف و ههذ لَ لَکُمجیرَةً تَأْخُذُونَها فَعکَث مغانمو  

  )20(فتح:  »یهدیکُم صراطاً مستَقیماً
دهد. این وعـده بـراي رعایـت     حتی مردم را به غنیمت هم وعده میدر این نوع تربیت، 

وي برخوردار نیستند. مؤمنان خالص، که براي غنیمـت بـه   ه از ایمانی قکسانی است کحال 
کـه داراي ایمـانی ضـعیفی    سانی ککه ها باشند. براي این مند این وعدهتا نیازروند،  جبهه نمی

  هم از لطف الهی مرحوم نمانند، خداوند با این زبان با مردم صحبت کرده است. هستند، 
که مبناي آن حق اجتماعی اسـت و  از این درجه با عنوان مسلک اول،  عالمۀ طباطبایی

ه اگـر چـ  32کننـد.  یـاد مـی  است که از نظر مردم پسندیده است،  هدف آن رسیدن به فضایلی
اول شـباهت   کقرآن این مسلک را به کار نگرفته و آنچه به ظاهر بـه مسـل  ان معتقدند: ایش

ولـی   33.گردد دارد، در حقیقت به عنوان مقدمه سازي براي ثواب و عقاب اخروي مطرح می
هر چنـد در حقیقـت   است،  باالخره خداوند در یک سطحی با مردم این گونه صحبت کرده

  اي براي حرکت و سیر واقعی باشد. االتر بوده و مقدمهبه هدف ارشاد به مقامات ب
مـال  کتوجه به آثار اخروي اسـت کـه همـان سـعادت و     درجۀ دوم در تربیت اخالقی، 

تـر   الیف و وظایف دقیـق کتر و از نظر ت باشد. این درجه نسبت به درجۀ اول عالی واقعی می
  فرمایند:  می کدر مورد این دو مسل مرحوم عالمۀ طباطبایی خواهد بود.
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محموده و دومـی   ياز نظر غایت و غرض متفاوت است. اولی به دنبال آرا کاین دو مسل
ت انسـانی  سب فضیلکه به دنبال ک در اینکولی هر دو مسل. به دنبال سعادت حقیقی است
  34ند.کمشتراز حیث نتیجۀ عمل هستند، 

اعـم  ، ضیلت انسـانی سب فکنه ، ذات خداوند استهدف از تربیت اخالقی ، در درجۀ سوم
باشـد کـه بـر اسـاس      ه، حد عالی تربیت اخالقی میاز این جهانی و یا آن جهانی. این درج

  فرمایند:  ریم است. ایشان میکمخصوص به قرآن  عالمۀ طباطباییکالم 
مال رود و ترقیاتی در این زمینه نصیب وي گـردد، دل او  که ایمان انسان رو به کهنگامی 

ه و ه از هر نقصـی منـز  ک ،خدا و توجه به اسماء و صفات عالیۀ حق ر دربارةکمجذوب تف
شود تا  تر می روز به روز شدیدتر و توجه او به خدا عمیقگردد. این حالت،  مبرا است، می

بینـد. همـواره جلـوة او را در     ه گویا او را مـی کند ک ه خدا را چنان عبادت میکبدان جا 
گردد. آتش این شوق و محبت باز تیزتـر   فزون میبیند و جذبه و شوق او روزا تجلیات می

رده و تمام توجهش معطـوف بـه   که از همه چیز صرف نظر کرسد  شود و به جایی می می
ه کاي است  شود. فقط او را دوست دارد و تربیت انسانی در این درجه به گونه ذات او می

ـ یشـه  صـفات رذیلـه ر  ماند. به عبارت دیگر،  ل باقی نمیموضوعی براي رذای ن و رفـع  ک
  35گیري نیست. خواهد شد و نیازي به دفع و پیش

  . نظم منطقي۲
ه کـ دومین ویژگی این الگوي تربیتی، نظم منطقی آن است. در این الگو سعی بـر آن اسـت   

منطقی  یبی منظم برخوردار باشد. این نظمسیر منطقی و ترت کها از ی ها و دستورالعمل روش
هـا و   هر عمل اخالقـی، ابتـدا شـناخت، سـپس میـل      گیري لکه در شبدین صورت است، ک

ساز، ایجاد  اراده و عمل خواهد بود. درجات این الگو نیز عوامل زمینه ،ها و در نهایت انگیزه
  ننده و رفع موانع نیز نظمی منطقی است.ک

  يد بر بعد شناختيك. تأ۳
ه در هر مرحله، چنانچ. ها است ید بر بعد شناختی روشکتأالگو تربیتی، سومین ویژگی این 

ها شناخت و خروج از جهل و غفلت  ها و دستورالعمل ثرترین روشؤترین، اولین و م اصلی
  36ه خود زمینه ساز و اساس براي سایر مراحل می باشد.کاست 

  ي و طولي بودنكيك. تش۴
کـه  ی و طولی بودن آن است. همـان گونـه   کیکچهارمین خصوصیت این الگوي تربیتی، تش

دیگر شـدت و  کاین سه، نسبت به ی .سه درجه براي تربیت اخالقی داردلگو ااین بیان شد، 
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ک حقیقـت هسـتند. در ضـمن،    ه اینهـا مراتـب یـ   کبل، ضعف داشته و در عرض هم نیستند
ه کـ به صـورتی  . ی هستندکیکها در این الگو نیز مانند اصل مدل تش روش ها و دستورالعمل

ولـی از جهـت مرتبـه در    ، بـت باشـد  ها و درجات ثا کروش در همۀ مسل کن است یکمم
اول توبـۀ از گناهـان، در    کروش در مسل کتوبه به عنوان ی ،مثالً. مرتبۀ باالتري قرار بگیرد

سوم توبۀ ابرار یا مقـربین اسـت. چنانچـه نقـل      کروهات و در مسلکدوم توبۀ از م کمسل
ــربین «شــده  ــیئات المق ــرار س ــنات االب ــایر  37،»حس ــورد س ــب در م ــن مطل ــا و  روش ای ه

  ها نیز قابل بررسی است. دستورالعمل

  نتیجه گیري
  :باشد هاي تربیت اخالقی سه مقدمه می الگوي ارائه شده در این مقاله براي روش

، در نتیجه. هاي فراوانی هستند و داراي تفاوت. مردم در تربیت اخالقی یکسان نیستند 1
هـا   لـف مـردم و اسـتعدادها و زمینـه    ها باید درجات و مراتب مخت در ارائه الگو براي روش

سه مرتبه و درجه پیشنهاد شده هر چند مراتب و درات ، در این مقاله. مورد توجه قرار گیرد
  .در نتیجه سه دسته روش خواهد بود مردم بسیار فراوان است و

. کمال انسان وابسته به عمل اختیاري است و در انتخاب به ترتیب شناخت، گرایش و 2
تصور عمـل،   گیري و عمل نقش دارند و مجموعه این فرایند که به ترتیب میمقدرت بر تص

ها، تبدیل میل به شـوق و شـوق    ی میل، تعارض میلیتصور فایده، تصدیق به فایده، شکوفا
شناخت، میـل و عمـل خالصـه شـده و      باشند در سه بعد مؤکد، اراده و تصمیم بر عمل می

  .ه بعد شده استها در این س دي روشبن زمینه براي دسته
رفـع  ، ساز و برخـی ایجـابی و در نهایـت    نه. عوامل مؤثر در تربیت اخالقی برخی زمی3

  بندي دیگري شده است. ها زمینه براي تقسیم این عوامل در روش. باشند موانع می
اي تربیت اخالقـی ابتـداء در   ه اي که از مقدمات به دست آمده این است که روش نتیجه

، در نهایت. اند اخت، میل و عمل تقسیم شدههائی در بعد شن نگاه به روشمرتبه یا درجه و آ
ایـن الگـوي پیشـنهادي از    . انـد  بندي شده ی و رفع موانع دستهساز، ایجاب هاي زمینه به روش

  باشد. بودن برخوردار می قی، تأکید بر بعد شناخت و تشکیکیعمومیت، نظم منط
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همان، ج کلینی، » ة.الثواب فتلک عبادة االجراد و قوم عبدوا اهللا عزوجل حباً فتلک عبادة االحرار و هی افضل العباد
  .84، ص 2

  .65، ص 14سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  .15
و الذي یشتمل علیه االیه من اثبات الدرجات لهوالء المؤمنین هو ثبوت جمیع الدرجات لجمـیعهم، الثبـوت   . «16

ک جمیعها لکل واحد منهم، فأنها من لوازم االیمان و االیمان مختلف ذو مراتب فالدرجات الموهویه بازائـه کـذل  
المحاله، فمن المؤمنین من له درجه واحده و منهم ذوالدرجتین و منهم ذوالدرجات علـی اخـتالف مـراتبهم فـی     

هم درجـات  ) «11(مجادله: » یرْفَعِ اللَّه الَّذینَ آمنُوا منْکُم و الَّذینَ أُوتُوا الْعلْم درجات«االیمان و یؤیده قوله تعالی 
 و اللَّه نْدلُونَعمعیرٌ بِما یصب 12ـ13، ص 9همان، ج  )163عمران:  (آل» اللَّه. 

 .364، ص 6سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  .17
 .268، ص8و ج23، ص 1کلینی، همان، ج ». نحن معاشر االنبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم« .18
 .64، ص 3سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  .19
شود. ولی حقیقت این است که اختیـار بسـیار    اده، اختیار و انتخاب مرادف با هم به کاربرده میالبته گاهی ار .20

تر از اراده است. همچنین اختیار و انتخاب با هم مساوي نیست. دایرة انتخاب از دایـره اختیـار محـدودتر     وسیع
ات اراده و تصمیم خود به خود، است. اراده در حیوانات، به صورت غریزي و در انسان، آگاهانه است. در حیوان

شود. ولی در انسان گاهی به دنبال میل غریزي است. مثل حرکات بچۀ کوچک. گاهی  به دنبال میل غریزي پیدا می
هم با فکر و سنجش و مقایسه است. به هر حال، اراده یک فعل نفس است که ذاتاً اختیاري است؛ چرا که نفـس  
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ولی ارادي نیست، اراده فقط در فاعل باقصـد اسـت. ولـی اختیـار در فاعـل      نسبت به آن فاعلیت یا تجلی دارد: 

شود. اختیار و انتخاب نیز با هم مساوي  تر از اراده می بالعنایه، بالرضا، بالتجلی هست. بنابراین، مفهوم اختیار وسیع
داشته باشد و یکی  نیستند. انتخاب جایی است که دو فعل در مقابل انسان باشد و نسبت به هر دوي آنها گرایش

را بر دیگري ترجیح دهد. ولی الزمۀ اختیار این نیست، بلکه وقتی انسان به چیزي میل دارد و کسی او را مجبور 
کند کافی است. ولی فعل اخالقی، عالوه بر اختیاري و ارادي بودن باید انتخابش هم آگاهانـه باشـد تـا بـین      نمی

 )120ـ150، ص فلسفۀ اخالقگذاشته شود. (ر.ك: مصباح یزدي، ادراك غریزي حیوان و ادراك انسانی فرق 
. البته باید در خارج شرایط تحقـق آن  274، 272، 163، 134، 127، ص1. به عنوان نمونه: طباطبایی، همان، ج21

 عمل فراهم شود. امر چهارم در مسایل تربیتی انسان مفروض گرفته شده است.
 حصولی دارد. . البته تقسیمات دیگري مانند حضوري و22
ها و تقسیمات مختلفی کـه   ها و تنوع میل ها و انگیزه . بحث از حقیقت نفس انسانی و ابعاد مختلف آن و میل23
 هاي فطري در انسان دارد، به صورت جامع در جلد دوم اخالق در قرآن استاد مصباح یزدي مطرح شده است. میل
 .342، ص 1، ج اخالق در قرآنمحمدتقی مصباح یزدي،  .24
اند، بـراي ایـن اسـت کـه      کنند و این دو، در مقابل هم تلقی شده اند عقل و نفس با هم مبارزه می اینکه گفته .25

 ).208، ص 1یزدي، همان، ج  تر شود. (ر.ك: محمدتقی مصباح مطلب به ذهن نزدیکتر و درکش آسان
ت شناخت و پیروي از عقـل در ایـن   هاي عالی انسانی و اهمی هاي تقویت میل ها و راه . بحث از تعارض میل26

 مطرح می شود.» ها میل و انگیزه«ها در بحث  گونه موارد و مالك ترجیح میل
. بر خالف نظر مشهور، که اراده را از مقولۀ کیف نفسانی به شمار آورده، اراده فعل نفس است؛ یعنـی نفـس   27

 .83ص ، 2مصباح یزدي، اخالق در قرآن، ج ». نسبت به اراده فاعلیت دارد
 .208، ص1، جاخالق در قرآنیزدي،  محمدتقی مصباح. 28
 . ولی در این مقاله به مقدار کفایت به تحلیل مشهور بسنده شد.29
گیري عمل اختیاري در انسان به اختصار این گونه بیان شده است: در کارهـاي   در یک تحلیل فلسفی، شکل .30

، یا به تعبیر دیگر روان انسان مجهز به دو دستگاه است کـه  دهد، دو عامل مؤثر است اختیاري که انسان انجام می
هـا و   این دو مشترکاً در ایجاد فعل اختیاري مؤثرند: یکی دستگاه شناخت و شعور و آگاهی و دیگر، دستگاه میل

ستگاه شود. د زند، ابتدا در انسان میلی به سوي آن پیدا می ها. وقتی کاري از روي اختیار سر می ها و انگیزه گرایش
کند. با همکاري این دو دستگاه اسـت کـه انسـان تصـمیم      ادراکی وسیلۀ تحقق و ارضاي آن میل را مشخص می

شعور خودش  گردند: موجود ذي گیرد که آن کار را انجام دهد. امیال از نظر تحلیل فلسفی به یک ریشه بر می می
ی حب بقاء و یکی حب کمال، و هر چه در شود همه یک را دوست دارد. از این حب ذات دو حب دیگر ناشی می

شعور است این است که  بقاء و کمالش مؤثر باشد دوست دارد. پس آنچه محرك اصلی در وجود هر موجود ذي
شوند و آنچه مضر است دفـع کنـد.    چیزهاي سودمند را جذب کند؛ یعنی چیزهایی که موجب بقاء و کمالش می

گیرد و انجـام   گیرد، تصمیم می ارد، گرایش هم دارد، اراده به آن تعلق میوقتی علم پیدا کرد چیزي براي او نفع د
 ).130ـ  1، ص دروس فلسفه اخالقدهد. (مصباح یزدي،  می
 .345ـ  362، ص 1سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج  .31
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 .354ـ362، ص 1. همان، ج 32
 .355، ص 1همان، ج  .33
 .373، ص 1همان، ج  .34
 .354 ـ 362، ص 1. همان، ج 35
 توضیح و تفصیل اهمیت شناخت در اصل تربیت اخالقی و در این مدل در مباحث آینده خواهد آمد. .36
 .366، ص6. سیدمحمدحسین طباطبایی، همان، ج37
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