تربیت اخالقی از دیدگاه حممدمهدی نراقی
فاطمه وجدانی


محمدرضا شعبانیان

چکیده
امروزه با توجه به اهمیت تربیت اخالقی نسل جوان ،طراحی و بهرهگیری از مدلهای کارآمد و بومی
تربیت اخالقی ،امری ضروری به نظر میرسد .پژوهش حاضر نیز به همین منظور بـه انجـام رسـیده
است .هدف این تحقیق ،استخراج و تبیین دیدگاه تربیت اخالقی محمدمهدی نراقی است؛ در نتیجه،
مبانی ،اهداف ،اصول و روشهای تربیت اخالقی از دیدگاه ایشان تبیین و بررسی شـده اسـت .روش
پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلـی اسـت و دادههـا عمـدتا از بررسـی تحلیلـی کتـاب جـامع السـعادات
جمعآوری شدهاند .بر اساس یافتهها رویکرد تربیت اخالقی نراقی به رویکرد تربیـت مـنش نزدیـک
است .در دیدگاه تربیت اخالقی نراقی ،هدف غایی تربیت اخالقی ،تشبه به خداوند است؛ و بـر ایـن
اساس ،پیراستن نفس از رذایل ،کسب معارف حقیقی و رسیدن به اعتدال در اخـالق ،از هـدفهـای
میانی تربیت اخالقی به شمار میآیند .همچنین بر اسـاس یافتـهها ۷ ،مبنـا و  ۱۹اصـل تربیتـی بـرای
اخالقی شدن متربیان ،استخراج و تبیین شده است.
کلیدواژهها :اخالق ،تربیت اخالقی ،محمدمهدی نراقی.
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مقدمه

در میان ابعاد گوناگون تربیت ،ساحت تربیت اخالقی از اهمیتـی بسـزا برخـوردار اسـت؛
تربیت انسان بدون پرورش اخالق وی ،تربیتی ناق

و چه بسا زیانبار برای خود و جامعـه

خواهد بود .افراد زیادی هستند که با دارا بودن رتبۀ علمی و تخصصی ،به دلیل بیبهره بـودن
از فضایل اخالقی ،در میان مردم مقبولیتی ندارند و منشأ زیانهای جبـرانناپـایر شـدهانـد و
خسارتهای اجتماعی به بار آوردهاند (داودی.)۱ :۱۰۹۵ ،
با توجه به مسائل و مشکالت اخالقی موجود در جهان ،بـهویژه در مـدارس و جوانـان،
اخالق و تربیت اخالقی ،یکی از مهمترین برنامههای جوامـع مختلـف و نظـامهـای تربیتـی
جهان است .برخی کشورها مانند چین ،کره و ژاپن ،در برنامـۀ درسـی دورههـای تحصـیلی
مدارس ،مادۀ درسی خاصی به نام اخالقیات در نظر گرفتهاند (حسـنی .)۶ :۱۰۷۴ ،در واقـع،
هر نظام آموزشی ،نظریۀ اخالقی و مدل تربیتی خاصی را در برنامههای تربیتیـاخالقی خـود
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محمدمهدی نراقی است .نراقی تالش کرده است که از ظرفیتهای هر سه مکتـب فلسـفی،

۷۶

عرفانی و نقلی ،بهره گرفته ،تلفیقی از قابلیتهای این سه ،پدید آورد.

مبنا قرار میدهد؛ ولی طبیعی است که این مدل مبنایی ،متناسب با فرهنگ هر جامعهای تولید
یا اتخاذ و به کار گرفته میشود .در کشور ما نیز با توجه به فرهنگ اسالمی ،نیاز به طراحی و
بهرهمندی از مدلهای بومی و کارآمد تربیت اخالقی ،امری ضروری به نظر میرسد.
تکون شخصیت اخالقی انسان نقـشآفرینـی
طبق آموزههای اسالمی ،عوامل متعددی در ّ
میکنند و لاا از این آموزهها میتوان بـرای طراحـی مـدلهای تربیـت اخالقـی بـومی بهـره
گرفت .از جملـه اندیشـمندانی کـه در ایـن زمینـه دارای آثـار ارزشـمند و جـامعی اسـت،

کتاب جامع السعادات و جامع المواعظ ،دو کتاب اخالقی نراقـی اسـت و در ایـن میـان،
شاید بتوان گفت جامع السعادات ،علی االطالق معروف ترین اثر نراقی اسـت (احمـد پـور،
اسالمی ،عالم زاده نوری و علیزاده« .)۰۷۶ :۱۰۹۷ ،جامع السعادات از این لحاظ که مبتنی بـر

فلسفه است ،مشابه کتابهایی چون السعادا و االسعاد ابوالحسن عامری و تهایب االخـالق
و تطهیر االعراق ابنمسکویه و اخالق ناصری خواجـه نصـیر اسـت ،ولـی از آن لحـاظ کـه

مباحث آنها عمدتا جنبۀ عقلی ،نظری و فلسفی صرف دارد ،از آنها متمایز است .همچنـین
از این لحاظ که بر جنبۀ دینی و عملی تکیه دارد ،مشابه کتابهایی چون احیام علوم الـدین و
کیمیای سعادت غزالی و المحجة البیضام فیض کاشانی اسـت ،ولـی بـدان لحـاظ کـه در آن
کتابها جنبۀ دینی و عملی بر جنبۀ عقلی و نظری غلبه دارد ،از آنها متمایز میشـود .کتـاب
جامع السعادات هر دو وجه ممتاز این دو گـروه از کتابهـای اخالقـی را در بـر دارد؛ زیـرا
نراقی با اسلوبی بدیع میان عقل ،فلسفه و جنبۀ نظری اخالق با دیـن ،عرفـان و جنبـۀ عملـی
اخالق تعادل برقرار کرده است .ایشان خود در مقدمۀ کتاب جامع السـعادات بـر ایـن تمـایز
تصریح میکند (نراقی ،به نقل از اعرافی و همکاران.)۱۳۳/۴ :۱۰۹۳،
هدف این پژوهش ،استخراج و صورتبندی دیدگاه تربیت اخالقی نراقی با توجه به کتـاب
جامع السعادات است .سؤال اصلی پژوهش ،مربوط به چگـونگی دیـدگاه تربیـت اخالقـی بـر
اساس دیدگاه محمدمهدی نراقی است و بر این اساس سه سؤال فرعی مطرح میشود:
ـ مبانی انسانشناختی و ارزششناختی تربیت اخالقی از دیدگاه نراقی چیست؟
ـ اصول تربیت اخالقی از دیدگاه نراقی چیست؟
البته در مورد تربیت اخالقی از دیدگاه نراقی ،پیشتر نیز پژوهشهایی انجام گرفته اسـت؛
برای نمونه ،فقیهی ( )۱۰۵۷شیوۀ اصالح مشکالت رفتاری در تربیـت اخالقـی را از دیـدگاه
مالمهدی نراقی بررسی کرده است .او عمدتا به موانع تربیت اخالقی پرداخته و تنزیـه انسـان
را گام نخست برای رشد اخالقی دانسته است .از جمله عوامل مشکالت رفتاری در تربیـت
اخالقی ،خودپسندی ،بدبینی ،شکمبارگی ،شـهوترانی ،مـرام و جـدال معرفـی شـده و بـه
راههای برونرفت از آنها اشاره شده است .ثقفی ( )۱۰۹۱نیـز در بررسـی تطبیقـی تهـایب
نفس از دیدگاه مالمهدی نراقی و امام خمینی ،بـه بررسـی نفـس و قـوای آن و فضـایل و
رذایل اخالقی و راههای تهایب نفس و نیز بیان آیات و احادیث در خصوص آنها پرداختـه
است .در این تحقیق ،شناخت صفات اخالقی نجاتبخش و مهلک و نیز علم به موجبـات و
راه عالج آنها نقش مهمی در تهایب اخالقی و سعادت انسـان دارد .روحـانی ( ،)۱۰۹۹در

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

ـ اهداف تربیت اخالقی از دیدگاه نراقی چیست؟

۷۵

مقایسۀ نظام اخالقی نراقی اول و خواجه نصیرالدین طوسی ،به بررسی فلسفۀ اخـالق نراقـی
پرداخته و انسان را موجودی دوبعدی معرفی کرده و به تجرد و بقای نفس اشاره کرده است.
همچنین او مقایسهای با نظریۀ اعتدال ارسطو داشته و در نهایت ،به خیر و سـعادت نهـایی از
دیدگاه نراقی پرداخته است .همچنین نوروزی و همکاران ( ،)۱۰۷۰در بررسی اصول تربیـت
اخالقی از دیدگاه مالمهدی نراقی ،بعد از توضیح مبانی انسانشناسی نراقی ،به اصول تربیتـی
همچون رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در روند تربیت ،ایجاد شرایط و زمینـههای
مناسب ،تنظیم برنامه با توجه به مراحل رشد ،تغییرپایری صفات ،و اصل تقویت قوۀ عقلـی
برای تحصیل سعادت ،توجه داشتهاند .در آخر ،رهنما ،میرعظیمـی و جمشـیدی کوهسـاری
( ،)۱۰۷۰امکان تغییر اخالق را از دیدگاه مالمهدی نراقی بررسی کردهاند و با تقسیم اخـالق
به دو نوع ذاتی و اکتسابی مینویسند« :اخالق ذاتی قابلتغییر نیست؛ ولـی اخـالق اکتسـابی
تغییرپایر است» .اما در ادامه ،نقد ارسطو را مطرح میکنند و نظر نراقی را صحیح ندانسـتهاند
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۷۹

و به اکتسابی بودن اخالق و تغییر آن اشاره میکنند.
در مجموع ،به نظر میرسد پژوهشهای یادشده ،هـر یـک بـه بخشـی از بحـث تربیـت
اخالقی از دیدگاه نراقی پرداختهاند و همـۀ مبـانی تربیـت اخالقـی و عناصـر آن را در نظـر
نگرفتهاند .لاا برای پاسخگویی به سـؤاالت پـژوهش و دسـتیابی بـه مـدل جـامعتر تربیـت
اخالقی نراقی ،انجام پژوهشی مستقل ،مفید و ضروری بـه نظـر میرسـد .ایـن پـژوهش بـه
همین منظور به انجام رسیده است.
روش پژوهش

روش پژوهش ،توصیفیـتحلیلی است .در روش توصیفی ،به مسـائلی پرداختـه میشـود
که به صورت رایج دربارۀ آن موضوع مطرح است یا به باورهایی پرداخته میشـود کـه فعـال
در باب آن رواج دارد (عقدایی .)۷۰ :۱۰۷۰ ،توصیف تحلیلی نیز یکی از انواع توصیف است
که در مقابل توصیف تجربی قرار میگیرد و بـا بیـان خـواص الزم شـیم ،از طریـق تحلیـل
منطقی به دست میآید (قراملکی۱۹۱ :۱۰۹۵ ،ـ .)۱۹۷در این روش ،تالش میشود اطالعات
به گونهای تنظیم شود که به پرسشهای پژوهشی پاسـخ داده شـود .در ایـن تحقیـق ،منـابع

دست اول (بهویژه جامع السعادات نراقی) و در صورت لزوم ،منـابع مکمـل دیگـری کـه بـا
موضوع تحقیق مرتبط بودند ،مطالعه و فیشبرداری شدهاند .بعد از جمعآوری و دسـتهبندی
دادهها و از طریق تجزیه و تحلیل دادهها ،پاسخ سؤاالت اول و دوم پژوهش (مبانی و اهـداف
تربیت) به دست آمده و در مرحلۀ بعد ،با توجه به مبانی و اهداف تربیت ،اصولی برای تحقق
اهداف مورد نظر ،اعتبار و پیشنهاد شده است.
تعریف مفاهیم

تربیت اخالقی :به اعتقاد نراقی « ُخلق» عبارت است از ملکهای نفسانی که باعـث صـدور
افعال به آسانی و بدون نیاز به تفکر و تأمل است (نراقـی .)۶۳/۱ :۱۰۹۷ ،در تعریـف تربیـت
اخالقی آمده است:
آنچه از تربیت اخالقی مراد میشود ،ایجـاد نـوعی دگرگـونی اسـت کـه دامنـۀ آن،
ِ
فکـری تربیـت
عرصههای فکری ،احساسی و رفتاری را در خویش میگیـرد .بُعـد
اخالقی ،ناظر به ایجاد توانایی کافی در فرد ،برای تمییز امور خوب از بد اسـت...؛ از
پرورده شود .فرد تربیتشدۀ اخالقی ،فیالمثل نسبت به ظالم ،احساس خصومت و
بر مظلوم ،احساس ترحم و با نوع ،احساس همدردی میکند .جنبۀ سوم ،بـه رفتـار
داللت دارد .تربیت اخالقی مستلزم آن است کـه فـرد ،عـالوه بـر داشـتن قضـاوت
صحیح اخالقی و برخورداری از احساسهای معین ،به مقتضـای آنهـا عمـل نیـز
بکند و رفتار او مظهری از آنها باشد (باقری.)۱۱ :۱۰۵۵ ،

مبانی تربیت اخالقی« :مبنا» در لغـت بـه معنـای بنیـاد ،شـالوده ،بنیـان و اسـاس اسـت
(دهخدا .)۱۵۵۷۷ :۱۰۵۵ ،مبانی تعلیم و تربیت ،گزارههایی خبری هستند که یا بدیهیانـد یـا
از دانشهای دیگر وام گرفته میشوند و برای تعیین اهداف و اصول ،عوامل ،موانـع ،مراحـل
و روشهای تعلیم و تربیت به کار میآیند (فتحعلی و همکاران.)۶۷ :۱۰۷۳ ،
اهداف تربیت اخالقی :هدف در لغت ،به معنای «ساختمان بلند»« ،برآمدگی کوه» و مانند
آن است (جوهرى .)۱۴۴۱/۴ :۱۴۱۳،قدر مشترک این معانی ،برآمدگی ،برجسـتگی و مرتفـع
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جهت احساسی ،الزمۀ تربیت اخالقی آن است که پارهای احساسهای معین در فرد

۷۷

بودن است« .واژههای غرض ،غایت و قصد ،با هدف مترادفند و مفهـوم نهایـت و سـرانجام
کار در این واژهها مشترک است» (بهشتی۱۱۱ :۱۰۷۱ ،ــ .)۱۱۰هـدف در اصـطالح تربیتـی،
اینگونه بیان میشود« :هدف در اصطالح بـه وضـع نهـایی و مطلـوبی اطـالق میشـود کـه
آگاهانه سودمند تشخی

داده شده است و در حوزۀ تربیـت بـرای تحقـق آن ،فعالیتهـای

مناسب تربیتی انجام میگیرد» (احسانی.»)۹۱ :۱۰۷۴ ،
هدف غایی که حقیقتـی بینهایـت و جـامع تمـام ارزشهـا اسـت ،از دیـد اندیشـمندان
مسلمان ،همانا خداوند تعالی است .منظور از محوریـت خداونـد و هـدف بـودن او ،همـان
حضور او در متن زندگی است (اعرافی.)۰۴ :۱۰۹۷ ،
اصول تربیت اخالقی :اصل در لغت به معنای بیخ و بنیاد و بن هر چیزی است (دهخـدا،
خاص مترتب میشود .در واقـع ،اصـول همـواره بـه
« .)۱۰۹۹/۱ :۱۰۵۵هر اصلی ،بر مبنایی
ّ
پشتوانۀ مبانی و در ارتباط مبنایی با آنها معنا و نظام مییابند ،و از اتقـان و اسـتحکام مبـانی،
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ثبات و از چشمانداز مبانی ،جهـت میگیرنـد» (رهنمـایی .)۱۶۱ :۱۰۹۵ ،بـاقری در تعریـف

مبانی تربیت اخالقی از دیدگاه نراقی

۱۳۳

الف ـ مبانی انسانشناختی

اصول مینویسد :منظور از اصل تربیتی «قاعدۀ عامهای» است که میتوان آن را دسـتور عمـل
کلی در نظر گرفت و به عنوان راهنمای عمل در تدابیر تربیتی استفاده کرد .این قواعد عامه و
کلی از مالحظۀ مبانی و اهداف به دسـت میآیـد (بـاقری .)۶۹ :۱۰۷۱ ،اصـولی کـه در ایـن
پژوهش مورد توجه قرار میگیرد ،برخاسته از مبانی انسانشناختی (و ارزششناختی) تربیت
اخالقی است.

در دیدگاه دینی نراقی که انسان بهمنزله موجودی مرکب از روح و بدن (و با اصـالت روح
مجرد و بقای آن پس از مرگ) در نظر گرفته میشود ،روح دارای چهار قوۀ عقلـی ،غضـبی،
شهوی و وهمی است .نیروی نخست ،حقایق را درک میکند و خیر را از شر بازمیشناسد و
به رفتار پسندیده امر میکنـد و از صـفات ناپسـند بـازمیدارد .کـار نیـروی غضـبی ،رفتـار
درندگان چون کینهورزی و دشمنی و آزار مردم است .نیروی شهوت ،در پی شـکمبـارگی و

شهوترانی است .کار نیـروی واهمـه ،اسـتنباط انـواع فریـب و نیرنـگ بـرای رسـیدن بـه
هدفهای خود است (نراقـی۰۴ :۱۰۹۷ ،ــ .)۰۹در ادامـه ،مبـانی انسانشـناختی نراقـی بـه
صورت اختصاصیتر ،ناظر بر تربیت اخالقی بررسی میشود.
مبنای اول :تأثیر مستقیم اخالق در سعادت روحانی و اخروی

انسان با کمک ابزاری به عنـوان بـدن ،روح و شخصـیت خـود را بـا اعمـالش میسـازد.
انسانها میتوانند با بهرهگیری از معارف الهی و روایات معصومان ،نفس خود را بشناسـند و
در مسیر حقیقی آن قرار گیرند و ابزار تکامل آن را بهدرستی در فعالیتهای سازندۀ اخالقـی،
به کار بگیرند .تمام حاالت رفتاری انسان ،از جمله قضاوتها ،حساسیتها و انگیزشها ،بـر
نفس او تأثیر گااشته ،حالت ثابتی را برای نفس او رقم میزند و هر صفت و خلقی را که بـه
آن عادت کرده باشد ،موجب شکلگیری شاکله و شخصیتش میشود و طبق همـین ملکـاتی
که در این دنیا کسب کرده ،در قیامت محشور میشود (مصباح یزدی۷۳ :۱۰۷۱ ،ـ.)۷۱
نراقی معتقد است که فقط جاودانه و ابدی بودن روح میتواند جاودانه بودن آثـار تربیـت
روح او تأثیر دارد و با آن در قیامت محشور میشود ،تالش میکند روح خـود را بـا اخـالق
پسندیده و مطلوب تربیت کند تا از نعمتهـای الهـی در دنیـا و آخـرت بهرهمنـد شـود و از
عاابهای دردناک مصون بماند (نراقی.)۰۰ :۱۰۹۷ ،
مبنای دوم :مرکب بودن انسان از تمایالت خیر و شر

نراقی در مقدمۀ جامع السعادات ،طبیعت انسان را مرکب از تمایالت خیر و شـر میدانـد.
به عبارت دیگر ،خداوند سرشت انسان را از تاریکیها و نور ترکیـب کـرد و او را مرکبـی از
انگیزههای خیر و شر ساخت (نراقی۰۷/۱ :۱۰۹۷ ،ـ.)۰۹
مبنای سوم :تأثیرگذاری مزاج در رشد اخالقی

نراقی معتقد است که انسان به هنگام تولد ،دارای صـفات و ویژگیهـای جبلّـی مزاجـی
است و این مزاج بر ایجاد صفات ویژۀ او تأثیر دارد .به عـالوه ،افـراد از ایـن نظـر متفاوتنـد:
بعضی به حسب مزاج و طبیعتشان ،جدا از عوامل محیطی و اجتماعی و تربیتی دارای صفات

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

اخالقی را توجیه کند؛ اگر فردی باور داشته باشد که هر رفتاری که از انسان سـر میزنـد ،در

۱۳۱

ویژهای هستند و رفتارشان حکایت از آن دارد؛ بـرای مثـال برخـی بـا کوچـکترین عـاملی
میترسند یا محزون میشوند و با کمترین عامل تعجـب میخندنـد (همـان .)۷۹ :منظـور از
مزاج ،کیفیت یکسان و جدیدی است که در نتیجۀ آمیختن ارکان با یکدیگر و فعـل و انفعـال
آنها در یک جسم مرکب به وجود میآید .به دلیـل تفـاوت در مزاجهـای اصـلی (جبلّـی و
مادرزادی) و اکتسابی افراد ،هیچ دو شخصی از این نظر یکسان نیستند (ناصری و همکـاران،
 .)۱۵ :۱۰۷۰متخصصان این حوزه ،برخی از صفات اخالقی مانند شجاعت ،سخاوت ،خشم
و نظایر آنها را نیز به مزاج نسبت میدهند (کرد افشاری و همکاران)۱۷ :۱۰۷۰ ،؛ بدین معنـا
که مزاج میتواند برخی صفات و خلقوخوها را زمینهسازی کند.
مبنای چهارم :اختیاری و ارادی بودن رفتارهای اخالقی

به اعتقاد نراقی انسان بر خالف حیوانات ،باید برای تأمین نیازهای خویش و پیـدا کـردن
مسیر درست زندگی بیندیشد و کوشش کند .افعال انسان به سه دستۀ کلـی تقسـیم میشـود:
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برخی از افعال و رفتارها مانند رشد و نمو و هضم غاا بدون آگـاهی و اراده انجـام میشـود؛
برخی با آگاهی و شعور ولی بدون اراده از آنان سر میزند ،نظیر بیداری ،خواب و تـنفس؛ و
بخش سوم از رفتار و افعال آدمیـان از روی معرفـت و اراده و تعقـل انجـام میشـود ،ماننـد
خوردن ،امرار معاش و تأمین همۀ نیازمندیهای انسان که بر علم و اراده و تـدبیر و کوشـش
او متوقف است (نراقی ،به نقل از اعرافی و همکاران.)۱۳۱/۴ :۱۰۹۳ ،
از سوی دیگر ،از آنجا که انسان دارای اراده و انتخاب است ،میتواند به سوی کمال گـام
بردارد و در حد فرشته ،بلکه باالتر از آن ،ارتقا یابد یا به منزلگاه بهـائم نـزول یابـد و سـقوط
کند؛ و اینکه انسان بر اساس رفتار و اعمالش مورد مدح یـا ذم واقـع میشـود ،خـود دلیلـی
است بر اراده و اختیار داشتن او (همان).
مبنای پنجم :شکلگیری (و تغییرپذیری) ملکات در اثر مداومت بر رفتار

با توجه به اینکه ملکات بر اثر تکرار و استمرار بخشیدن به فعالیت تربیتی پدید میآینـد،
و با عنایت به اینکه این تکرار و استمرار و استحکام شخصیت در طفولیـت هنـوز صـورت
نگرفته است ،تربیت اطفال آسانتر و تغییر رفتار آنان نسبت بـه بزرگسـاالن و بـهویژه پیـران،

بهمراتب راحتتر است .حتی افراد سالخورده بهتـدریج تحـت تـأثیر عالیـق بسـیاری قـرار
میگیرند که باعث غفلت آنان میشود و به همین دلیل ،هیچگونه تغییـری در بیـنش ،علـم و
رفتار آنان بروز نمیکند (نراقی۷۱/۱ :۱۰۹۷ ،ـ.)۷۱
از این سخن میتوان نتیجه گرفت که برخی از صفات موجود را میتوان تغییر داد؛ از این
رو ،نراقی تأکید میکند که تأثیر صفات ،در حد مقتضی است و میتواند از وجـود فـرد جـدا
شود و از بین برود و صفات نیکوی دیگری جایگزین آن شود (همان .)۶۳ :او معتقـد اسـت
که بنیان قوای انسانی مانند غضب و شهوت ،از بین نمیرود ،بلکه با عوامل محیطی و تربیتی
میتوان مانع از گرایش به حد افراط و تفـریط شـد (همـان .)۶۱ :پـرورش قـوای انسـانی و
رساندن آن به کمال ،به واسطۀ عوامل تربیتی و با تالش و مجاهـدت اختیـاری فـرد صـورت
میگیرد؛ و لاا مراحل و سطوح پرورش و تکامل افراد ،با توجـه بـه تفاوتهـای محیطـی و
تالشهای فردی آنان متفاوت خواهد بود (همان.)۶۰ :
مبنای ششم :تأثیر شرایط محیطی بر انسان

شیوۀ تربیت نامناسب والدین ،موجب شکلگیری اخالق نـامطلوب در انسـان میشـود .لـاا
شناسایی این عوامل ،مربی و متربی را در از بین بردن رذایـل اخالقـی و حرکـت بـه سـمت
صفات اخالقی مناسب یاری میکند .همچنین تشخی

ایـن عوامـل بـه تعیـین روشهـای

تربیتی متناسـب بـا افـراد گونـاگون کمـک میکنـد (نراقـی .)۰۰۱/۱ :۱۰۹۷ ،در ایـن نظـر،
تأثیرگااری گروههای همسنوسال در کودکان و تقلید کردن آنـان از همـدیگر مـورد توجـه
ویژه قرار میگیرد؛ زیـرا کـودک در فراگیـری و آمـوزش ،بـیش از هـر چیـز ،از کودکـان و
همبازیهای خود متأثر است و از آنها تقلید میکند (همان.)۱۳۷ :
مبنای هفتم :خردورز بودن انسان

نراقی راجع به قوای نفس مینویسد :نحوۀ اجتماع قوای چهارگانه در انسان هماننـد گـرد
آمدن فرشته یا حکیمی است با سگی و خـوکی و شـیطانی در یـک جـا کـه در میـان آنهـا
کشمکش باشد ،به طوری که هر که غالب شود ،بر دیگران حاکم شود .فرشته یا حکیم ،قـوۀ
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نراقی بر تأثیرپایری انسان از شرایط محیطی تأکید میکند .از این رو ،دوستان ناصـالح یـا

۱۳۰

عاقله است؛ و سگ قوۀ غضبیه و خوک قوۀ شهویه است و شیطان قوۀ واهمه؛ و نفس آدمـی
همواره جایگاه کشمکش و تدافع این قواست تا اینکه یکـی غلبـه کنـد (همـان .)۱۳۰ :لـاا
ایشان برجستهترین امتیاز انسان بر حیوان را تعقل و خردورزی او میداند .انسان با توجه بـه
ادراک حسی و عقلی ،میتواند با بهکارگیری معلومات ،مجهوالت موجود در ذهـن خـود را
بیابد و به آنها پاسخ دهد و دانش خود را افزایش دهد .نراقـی تعقـل ،خـردورزی و علـم و
آگاهی را برترین نعمت خداوند بر انسان میداند و مینویسد :کـار نیـروی عقالنـی ،اداراک
حقایق امور و تمییز بین خیر و شر و فرمان دادن به افعال نیک و بازداشـتن از کـردار زشـت
است (همان .)۱۳۱ :ایشان هر کدام از عقـل نظـری و عملـی را در اخالقـی شـدن و کسـب
فضایل اخالقی الزم میداند و مینویسد :عقل عملی و نظری هـر یـک از جهتـی بـر نفـس
سلطه و ریاست دارند .اما ریاست عقل عملی از این جهت است که به کـار بـردن همـۀ قـوا
حتی عاقله به نحو شایستهتر موکول به آن است؛ و اما ریاست عقل نظری از این روسـت کـه
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سعادت برین و غایت همۀ غایات ،یعنی آراستگی به حقایق موجودات ،مستند به آن است؛ و
همچنین ادراک آنچه خیر و صالح است در شأن اوست ،پس اوست که راهنمای عقل عملی
در کارها و تصرفات آن است (همان).
مبنای هشتم :تربیتپذیر بودن عقل

نراقی عقل را به دو قسم نظری (مربوط به دانستنیها؛ بـدون اینکـه بـه عمـل و کیفیـت
عمل مربوط باشد) و عملی (ادراکات آنچه شایستۀ عمل است) تقسیم کرده و بـر ضـرورت
پرورش آن دو تأکید کرده است .او بر انسان فرض میدانـد کـه از طریـق آمـوختن دانـش و
معرفت ،در تربیت عقل نظری بکوشد .همچنین از طریق مقابله و مبارزه با شهوات نفسانی و
خواستههای حیوانی ،در تقویت عقل عملی بکوشد و به کمال دست یابـد .رهـایی ایـن قـوۀ
قدسی از بندها و ظلمتها و حرکت در مسیر عبودیت خداوند ،موجب جوشـش معـارف و
رشد عقل او در اعمال نیکو میشود (همان۷۹ :ـ.)۷۷
مبنای نهم :شکوفایی عقل در گرو وحی

یکی از اهداف بعثت انبیا ،شکوفایی نیروی عقل در انسان بـوده اسـت .آیـت ّال جـوادی

آملی مهمترین هدف آموزش و پرورش مردم بـه دسـت پیـامبران را تکامـل عقالنـی آنهـا
میداند (جوادی آملی .)۱۵۰ :۱۰۷۳ ،نراقی نیز بر نقش وحی در شکوفایی عقل و رشـد قـوۀ
نظری و شناخت فضایل و رذایل اخالقی تأکید میکند و مینویسـد :چـون شـریعت اسـالم
ظهور کرد ،آدمیان را به نیکوداشت اخالق و تهایب و پـرورش آن ترغیـب و امـر فرمـود ،و
نکتههای دقیق اخالقی را به تفصیل روشن کرد؛ چنانکه آنچه حکما و عرفای بزرگ پیشـین
و غیر ایشان از اهل آیینها و دینها بیان کرده بودند ،در مقام مقایسـه بـا آن نـاچیز مینمـود
(نراقی.)۱۵/۱ :۱۰۹۷ ،
نراقی دین را مایۀ رشد اخالقی دانسته و محبت به خدا و کسب رضایت او را قـویترین
انگیزه برای زدودن آلودگیها و پلیدیها معرفی کرده است .به باور او اگر در دلی محبت بـه
خدا و قرب او ایجاد شود ،غیر او خارج خواهد شد و در نتیجه ،نسیمهای فیضبخش الهـی
در وجود او دمیده خواهد شد و او میتواند حضور خداوند را احساس کند (همان۴۰ :ـ.)۴۶
بنابراین نراقی نقش دین را در دو بعد معرفت اخالقی و انگیزۀ اخالقی بسـیار مـوثر دانسـته،
ب ـ مبانی ارزششناختی تربیت اخالقی

اخالق و مالک آن

نراقی در تعریف اخالق از ارسطو پیروی کرده ،آن را ملکهای نفسانی میداند که موجـب
میشود افعال به آسانی و بدون نیاز به تفکر و تأمل از انسان سر بزند .تکرار پیدرپی عمل ،به
گونهای که به سرحد عادت برسد ،موجب حاصل شدن ملکـهای در انسـان میشـود .نراقـی
مانند ارسطو ،مالک فضیلت را حد وسـط و دو طـرف افـراط و تفـریط را رذیلـت میدانـد
(رفیعی .)۱۵۵ :۱۰۷۱ ،البته نراقی با توجه به اینکه کسب اعتـدال حقیقـی و پایـداری بـر آن
بسیار دشوار است ،اعتدال و وسط نسبی را نیز معتبر میدانـد .در ایـن نظـر« ،وسـط حقیقـی
عبارت است از آنچه نسبتش با دو طرف افراط و تفریط مساوی است؛ مانند عدد چهار با دو
و شش؛ و وسط نسبی ،نزدیکترین راه به وسط حقیقـی اسـت کـه کمـال شایسـتۀ نـوع یـا
شخ

است» (نراقی ،به نقل از اعرافی و همکاران۱۳۵ :۱۰۹۳ ،ـ .)۱۳۹همچنین فضـیلت را

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

بهرهمندی از آن را برای هر چه اخالقیتر شدن انسانها توصیه میکند.

۱۳۷

نسبت به شرایط افراد ،حاالت و زمانهای مختلف ،متفاوت میداند .ممکن است سـطحی از
اعتدال نسبی ،نسبت به شخصی یا حال یا وقتی فضیلت محسوب شود ،ولی همـان سـطح از
اعتدال نسبی ،نسبت به شخ

یا حال و یا وقت دیگر ،رذیلت به شمار آید (همان).

تغییرپذیری اخالق

به باور نراقی اخالق ،قابلتغییر است و انسان به گونهای آفریده شده که میتوانـد صـفات و
ملکات اخالقی خویش را تغییر دهد .او میتواند هر ُخلقی را که بخواهد ،با تکـرار آن برگزینـد
و در خود نهادینه کند .با اینکه برخی از مزاجها برای پایرش فضـایل و خوبیهـا آمادهترنـد و
برخی به شر تمایل بیشتری دارند ،هر فردی میتواند اخالق و ملکـات خـویش را تغییـر دهـد
(نراقی)۱۰۳/۱ :۱۰۹۷ ،؛ هرچند تغییر دادن پارهای از خلقیات با دشواری همراه است.
شریفترین ارزش اخالقی

نزد نراقی عدالت شریفترین ارزشی است که انسان باید به دنبال آن باشد و جـامع همـۀ
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۱۳۶

فضایل و مالزم آنها است؛ یعنی همۀ فضایل به نوعی بر عدالت مترتّـب و متوقّـف هسـتند؛
همچنانکه ظلم شامل همۀ رذیلتها و یا خود موجب و سبب آنها اسـت (همـان.)۱۱۷/۱ :
عدالت هم به اخالق و افعال تعلق دارد و هم به امور اقتصادی و اجتماعی و سیاستورزی.
مدنی بالطبع است و بالضرورت و برای رفـع نیازهـا بـا انسـانهای
از سوی دیگر ،انسان
ّ
دیگر در امور اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در ارتباط است و تعاون دارد؛ لاا بایـد مسـاوات
در میانۀ آنها حفظ شود تا هیچ کشاکش و تنـازعی روی ندهـد (همـان۱۱۹/۱ :ــ .)۱۱۷بـه
عبارت دیگر ،برای حفظ تعادل نظام اجتماعی ،برقراری عدالت اجتماعی ضروری است.
معیار فضایل اخالقی

برای نراقی عدالت به عنوان معیار قضاوت و تمـایز فضـیلت و رذیلـت مطـرح اسـت .او
مینویسد :عدالت عبارت است از اطاعت قوۀ عملی از عقل ،یا همکـاری و سـازش قـوا بـا
یکدیگر و بودن آنها زیر فرمان عقل ،به طوری که کشـمکش از میانشـان برخیـزد .در ایـن
حالت ،کارهای انسان به آسانی با میانهروی و اعتدال صادر میشود و غایت دیگری جز خود
این ملکه که فضیلت و کمال است ،ندارد .بنابراین کسی کـه کارهـای اشـخاص عـادل را بـه

تکلف و ریا یا برای جلب قلوب مردم یا به دست آوردن جـاه و مـال انجـام میدهـد ،عـادل
نیست (همان.)۷۷/۱ :
نراقی عدالت را به افعال ،اخالق ،اموال ،معامالت ،احکام و سیاستها سـرایت میدهـد و
کسی را عادل میداند که در همۀ این امور ،اعتدال را بین افراط و تفریط برگزیند.
رابطۀ دین و اخالق

با اینکه نراقی عدالت را معیار فضیلت و رذیلت میداند ،معتقد است که تشخی

نهـایی

ارزش افعال ،شریعت الهی است .او مینویسد :شک نیست که این کار مشروط است به علـم
به ماهیت و طبیعت حد وسط ،تا اینکه برگرداندن دو طرف به آن ممکن باشد؛ و ایـن علـم
جز با رجوع به میزان و معیاری که حد وسط را در همه چیز بازشناسـد ،میسـر نیسـت .ایـن
میزان فقط شریعت الهی است .بنابراین عادل حقیقی باید به قوانین الهی عالم باشد تـا بتوانـد
مساوات در امور را حفظ کند و در مقابل عادل ،ستمکار و برهمزنندۀ تساوی است (همـان).
ممکن است در نظر اول ،میان میزان بودن ادراک عقل نظـری و شـریعت تعارضـی بـه نظـر
و تشخی

مصادیق آن ،توسط شریعت قائل شد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

از آنجا که نراقی عقل نظری و عملی را در رشد اخالقی مهم تلقی میکند ،نقش دیـن را
در هر دو بُعد در نظر گرفته است .به اعتقـاد او احادیـث و روایـات ،در شـناخت فضـایل و
رذایل ،و به طور کلی ایجاد معرفت اخالقی ،به قوۀ نظری کمک میکند .نراقی میپـایرد کـه
یک سلسله خوبیها و بدیهایی وجود دارد که افراد در آن مشترکند و احکام اخالقی کلی و
جاوید به آنها مربوطند؛ مانند حسن عدالت و قبح ظلم .این سلسله امور با عقل نظری درک
میشوند .اما مصادیق اینها را اخبار و روایات معصومان :مشـخ

میکننـد .بـه عبـارت

دیگر ،در اینگونه موارد ،دین نقش تأسیسی در اخالق دارد .در بعـد عقـل عملـی نیـز دیـن
الگوهای اخالقی برجستهای معرفی کرده است که در ایجاد انگیـزۀ اخالقـی مـؤثر اسـت .از
سوی دیگر ،دین با توجه به عنصر حب الهی و رضایت خداوند از اعمال اخالقـی ،انسـانها
را به هر چه اخالقیتر شدن ترغیب میکند .حب الهی در اخالق اسالمی و نزد اندیشـمندان

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

برسد؛ اما با کمی دقت میتوان تفکیکی بین درک کلی حسن و قبح افعال ،توسط عقل نظری

۱۳۵

مسلمان ،نقش محوری دارد و به گونهای است که رضایت محبوب ،عامل مـؤثری در تخلـق
و تعهد اخالقی در نظر گرفته میشود .همچنین دین با تأکید بر معاد و حسابرسـی اعمـال در
دنیای دیگر ،تضمینکننده رفتارهای اخالقی است ،حتی اگر از دید قانون پنهان بماند (همان:
۴۷ـ.)۷۵
نسبیت و اطالق اخالق

به باور نراقی اصول اخالقی ،گزارههای عامی هستند که همۀ انسانها با کاوشهای عقلـی
به آنها دست پیدا میکنند؛ مانند حکمت ،عدالت و . ...اما با توجه به اینکه ایشان معتقـد بـه
نظریۀ حد وسط است ،و قوۀ عاقله را در تعیین و تشخی

اعتدال دخیل میداند و همچنـین

این نکته که هر کسی از رشد عقلی باالتری برخوردار باشد ،بهتر میتوانـد حـد وسـط را در
نظر بگیرد ،به نسبیانگاری کشیده میشود .به عبارت دیگر ،انتخاب عمل معتدالنـه در یـک
رفتار جزئی و در مکان خاص ،منوط به فهم عقالنی هـر کسـی اسـت (همـان۱۱۳ :ــ.)۱۱۷
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۱۳۹

بنابراین نراقی در اصول کلی اخالقی ،نگاهی مطلق دارد و در مصادیق آن ،بـه نسـبیانگـاری
کشیده میشود.
اهداف تربیت اخالقی از دیدگاه نراقی

نراقی هدف تربیت اخالقی را رسیدن به سعادت میداند و سعادت ،رسیدن انسـان بـا
حرکت ارادیاش به کمالی است که در هدف خلقت او نهفته اسـت .از ایـن رو ،سـعادت
نسبت به افراد گوناگون تفاوت دارد (همان .)۵۴ :نراقی سعادت نفـس را شـامل سـعادت
عقلی و عملی می داند و معتقد است که در تربیت اخالقی ،فـرد بایـد بـه کمـال نظـری و
معارف صحیح در جهت شناخت اصول اخالقی و تشخی

افعال خوب و بد برسـد و در

بعد عملی ،به فضایل اخالق طاهر آراسته شود (همان) .نراقی سعادت بـدن را نیـز نادیـده
نمی گیرد؛ اما شأنی ابزاری برای آن قائل است که برای نیل به مقصود ،ضـروری اسـت؛ و
بیشک ،آنچه عامل و سبب رسیدن به سعادت مطلق است ،خود یک سعادت نسبی است.
نراقی می نویسد :مقصود و منظور این است که کسی متعلقات بدنی ،مثل تندرستی ،مـال و
دارایی و زیادت یاران را سعادت تلقی کنـد از آن رو کـه آلـت و ابـزار تحصـیل سـعادت

حقیقی قرار میگیرند ،نه از آن رو که به خـودی خـود مطلـق سـعادت محسـوب شـوند؛
چراکه عاقلی را نمیتوان یافت که تندرستی و چیـزی از متاعهـای دنیـوی را ،حتـی اگـر
وسیلۀ غضب و عااب خداوندی و مانع رسیدن آدمی بـه عطـا و پـاداش باشـد ،بـاز هـم
سعادت تلقی کند (نراقی.)۵۹/۱ :۱۰۹۷ ،
ِ
سعادت نفس توأم با بدن است و مراتبی دارد :سعادت در حالت نخست ،به
پس سعادت،
حسی آمیخته و با تیرگیها و ناخال
ظواهر ّ

های طبیعی آلوده است؛ اما در ِ
نفس مفارقکرده

از بدن ،به جهت عاری بودنش از آن تیرگیها ،خال

است .در این حال ،وجود آدمی هماره

به انوار الهی روشن است و از تشعشعات عقل ،نور و ضـیام میگیـرد .او نسـبت بـه ذکـر و
یادکرد خداوند متعال و انس گرفتن با او ،ولعمنـد و حـری

اسـت ،و غوطـهور در دریـای

تصـور هـر نـوع حسـرتی در
عظمت و قدس الوهی ،فاقد هر نوع التفاتی به ماسوا اسـت ،و
ّ
خصوص فقدان لاّ ت یا محبوب ،دربارۀ او نادرست است .نسبت به طلب یک چیـز ،رغبتـی
از خود نشان نمیدهد؛ از واقع شدن هر آنچه مردمان از آن در هراسند ،فاقد هراس و واهمـه
امور الهی منحصر میکند ،بیآنکه التفاتی به غیر این امور نشان دهد (همان.)۵۵ :
پس با اینکه نراقی سعادت بدن را در رسیدن به سعادت حقیقی دخیل میداند ،منکر مانع
بودن بدن از رسیدن نفس به مقام عالی نیست .به عبارت دیگر ،تا زمـانی کـه نفـس بـه بـدن
وابسته و در حصار زندان طبیعت ،گرفتار است ،برایش مقام عالی ،از نـوع مقـام عقـل فعـال
حاصل نمیشود و حقایق آنچنانکه هستند ،به صورت کامل برایش مکشوف نمیشود .بهـه
مبرا شدن از پلیدیهای جسمی ـ و همچنین کامل
هر حال ،بعد از سعادت جسمی و بدنی ـ ّ
شدن عقل نظری و تکامل بعد عملی ،انسان به باالترین مرحلـۀ سـعادت راه مییابـد .بـدین
ترتیب ،هدف غایی و نهـایی از تربیـت اخالقـی از دیـد نراقـی ،تشـبّه بـه مبـدأ هسـتی در
صفتهای اخالقی است؛ به این معنا کـه «فعلهـای زیبـا از آن جهـت کـه زیبـا هسـتند ،از
وجودش صدور یابد ،نه از روی اهداف دیگری مثل جلب نفع و دفع ضـرر .ایـن مطلـوب،
زمانی تحقّق مییابد که حقیقت وجودی انسان از آن حیث که «عقل الهـی» و «نفـس ناطقـه»

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

همتش را بـهکلـی بـه
است ،بلکه از هر چیزی انصراف داده ،و با قوۀ عاقلهاش ،تمام سعی و ّ

۱۳۷

تعبیر میشود ،بدل به «خیر محض» شود؛ به ایـن صـورت کـه نهـادش از همـۀ پلیـدیهای
جسمی و آلودگیهای حیوانی پاک و مبرا شـود و چیـزی از عـوارض طبیعـی و خیـاالت و
مملو
اوهام نفسانیه ،تاری پیرامون او نتند و وجودش از انوار الهی و معارف حقیقی انباشته و ّ
حـد کـه همـۀ
شود ،به حقایق واقعی یقین پیدا کند ،و بدل به «عقل محض» شـود تـا بـه آن ّ
معقوالتش مثل قضایای اولیّه راست شود ،بل با ظهوری شدیدتر و درجۀ انکشافی تمـامتـر»
(همان۹۳ :ـ .)۹۱چنین کسی از این طریق ،مسیر تشبه به خداوند را میپیماید.
برای این هدف غایی ،اهداف واسطهای شامل پیراستن نفـس از رذایـل ،کسـب معـارف
حقیقی و رسیدن به اعتدال در اخالق ،قابل طرح است.
اصول تربیت اخالقی

برای دستیابی به اهداف تربیتی ،با عنایت به مبانی تربیتی ،میتوان اصول تربیتی زیر را بـه
مربیان اخالقی پیشنهاد کرد:
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۱۱۳

اصل اول :ارتقای انگیزۀ اخالقورزی (نیت الهی)

ایجاد و تقویت انگیزۀ متعالی اخالقی شدن ،اصل تربیتی مهمی است و ناظر بر مبنای یکم
است .در صورتی که متربی برای تکامـل و تربیـت معنـوی ،انگیـزۀ الهـی داشـته باشـد ،در
مواجهه با شرایط گوناگون ،راه را هموار میسازد و چون میخواهد ،میرسد (نراقی:۱۰۹۷ ،
۱۴۱/۰ـ.)۱۴۱
اصل دوم :مهار تمایالت منفی

این اصل ناظر بر مبنای دوم است .مربی باید انواع تمایالت را به متربی بشناساند و متربـی
نیز باید بکوشد با آگاهی کامل نسبت به عالئم تمایالت منفی ،از خواهشهـای آن سـرپیچی
کند و بداند تا زمانی که تخلیه حاصل نشود ،هرگز تحلیه و درک انوار الهـی رخ نخواهـد داد
(همان۴۰ :ـ .)۴۴در این میان ،اجتناب از دنیادوسـتی و میانـهروی در شـهوت جنسـی ،امـر
مهمی است.
به اعتقاد نراقی قوۀ شهویه و غضبیّه ،عالوه بر فضایل ،دارای رذایلی هست که باید کنتـرل

شود و اگر عقل بتواند این دو قوه را مهار کند ،تمایل به رذایـل مهـار مـیشـود و انسـان بـه
سمت فضایل گرایش بیشتری پیدا میکند .ایشان تضعیف دنیادوستی ،میانهروی در شـهوت
جنسی ،گرسنگی کشیدن و پرهیز از شکمبارگی ،و عفّت و زهد را بـرای تقویـت تمـایالت
مثبت مؤثر میداند .برای مثال ،توصیه میکند که انسان از همـان دوران کـودکی از عـوارض
منفی شکمبارگی آگاه شود ،آسیبهای اخالقی آن را درک کنـد و بدانـد کـه سـالمت بـدن،
توجه به خداوند و عبادت ،صفای باطن و شوق به معنویت ،با شکمبارگی سازگار نیسـت؛ و
برای این منظور ،رعایت اعتدال در غاا خوردن و پرهیز از افراط را تمرین کند (همـان.)۱۴ :
چنین اعمالی کمک میکند تا در زمان تعارضات میان امیـال ،گـزینش بهتـری داشـته باشـد.
همچنین در مورد قوۀ غضبیه ،از افراط غضب منع میکند و معتقد است که شـیطان در حـال
عصبانیت به انسان بسیار نزدیك است ،پس در این حال ،انسان نه تصمیم بگیرد و نـه عملـی
انجام دهد؛ زیرا هر دو شیطانی خواهد بود (همان۹/۱ :ـ.)۱۴
اصل سوم :تقویت تمایالت مثبت

سبب نجات و رستگاری انسان است و به او در شناسایی تمایالت مثبت و عالئـم آن کمـک
کند .متربی نیز باید نسبت به تمایالت خود مراقبت داشـته و در تشـخی

و گـرایش بـه آن

کوشا باشد (همان .)۴۴ :در این میان ،حـب خداونـد اصـلیترین شـیوۀ تربیـت اخالقـی در
دیدگاه نراقی است؛ زیرا حب دارای نیرویی است که شخصیت محب را دگرگون میکنـد و
از خود و صفات و عادات و رفتارهای ناپسند خویش تهی میکنـد و او را بـه همسـویی بـا
محبوب سوق میدهد و به محب تفهیم میکند که ُخلقوخو و منش و روش او باید متناسب
با انتظارات محبوب باشد (همان.)۱۴۱/۱ :
اصل چهارم :تغذیۀ مناسب در دوران جنینی و کودکی

اصل چهارم ناظر بر مبنای سوم است .یکی از عواملی کـه از طریـق مـادر بـر جنـین اثـر
میگاارد ،نوع تغایۀ مادر در دوران بارداری است .به اعتقاد نراقـی مـادر بـاردار عـالوه بـر
تغایۀ مناسب و رعایت حد تعادل در خوردن ،میبایست به حالل و حرام آن نیز توجه کنـد؛

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

این اصل نیز ناظر بر مبنای دوم است .مربی باید به متربـی بفهمانـد کـه تمـایالت مثبـت،

۱۱۱

زیرا غاای حاللی که وارد بدن میشود ،مایۀ پاکی و قوت برای تـالش در راه خـدا اسـت و
غاای ناپاک ،ویرانگر است (همان).
اصل پنجم :آموزش در زمینۀ اعتدال مزاج

این اصل نیز ناظر بر مبنای سوم است .از آنجا که هر چـه مـزاج معتـدلتر باشـد ،انسـان
فضایل بیشتری از خود نشان میدهد ،مربی باید در زمینۀ تعدیل مزاج و تدابیر مربوط بـه آن،
آگاهیهای الزم را به متربی بدهد (حیدری نراقی۰۰۶ :۱۰۷۳ ،ـ.)۰۴۳
اصل ششم :الگوی صحیح ورزش ،تغذیه ،خواب و بیداری

طبق اصل ششم که ناظر بر مبنای سوم است ،الزم است مربی تـدابیر مربـوط بـه اعتـدال
مزاج مانند تغایۀ مناسب ،ورزش ،خواب و بیداری ،خوردن و آشامیدن را به متربیان آموزش
دهد و همچنین والدین را نیز همراه کند؛ چراکه عمدۀ تدابیر مربـوط بـه مـزاج در منـزل ،بـه
وسیلۀ والدین اداره میشود (همان.)۷۹ :
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۱۱۱

اصل هفتم :لحاظ کردن تفاوتهای فردی متربیان

با توجه به تفاوت انسانها در فهم و توان عملی ،مربی باید متناسـب بـا فهـم متربـی سـخن
بگوید و متناسب با توان عملی او توقع انجام کاری را داشته باشد (بـاقری .)۱۹۴/۱ :۱۰۷۱ ،بـه
نظر نراقی شرایط تغییر و تحول نسبت به اشخاص ،متفاوت است و دگرگون کردن اخـالق ،بـه
اختالف درجات و مراتب افراد ،فرق میکند (نراقی .)۶۴/۱ :۱۰۹۷ ،لاا مربّی نباید همۀ متربیـان
را یکسان و در یک سطح در نظر بگیرد .این اصل نیز ناظر بر مبنای سوم است.
اصل هشتم :مسئولیتپذیری و خودمراقبتی

این اصل ناظر بر مبنای چهارم و پنجم است؛ بدین معنا کـه در تربیـت اخالقـی نبایـد بـه
توضیحات نظری اکتفا کرد ،بلکه باید تدبیر تربیتی ،همراه با عمل و تالش خـود فـرد باشـد.
مربی ،متربی را به فعالیت و تالش وادارد تا از راه فعالیت خـویش ،بـه شـناختهای جدیـد
دست یابد؛ زیرا پیشرفت وی به فعالیت و تالش خودش بستگی دارد .با توجه به این اصـل،
اگر کودک از آغاز بر فعالیت و تالش خود تکیه کند ،در آینده نیز شخصیت او بر ایـن اصـل

سازنده استوار میشود (همان .)۱۰۰ :لاا مربی بایـد متربـی را آگـاه کنـد کـه خـود ،مسـئول
مراقبت از شاکله و شخصیت اخالقیاش است و باید پیوسته بر حفظ و مـداومت آن تـالش
کند (همان.)۱۱۴ :
اصل نهم :تقویت اراده و مقاومت در برابر رذایل

این اصل نیز ناظر بر مبنای چهارم و پنجم است .به نظر نراقی تقریبا همۀ فضایل اخالقـی،
از نفسی قوی صادر میشود و برعکس ،ضعف و زبونی نفس ،باعث رفتارهـای غیراخالقـی
میشود؛ به همین دلیل ،او بر تقویت نفس و ارادۀ متربی تأکید میکند تا با احسـاس عـزت و
صالبت و قدرت بتواند در برابر محرکهـای غیراخالقـی مقاومـت کنـد (همـان۷۱ :ــ.)۷۱
توصیۀ نراقی برای زدودن رذایل اخالقی ،عمل بر ضد آن رذیلت اسـت؛ بـرای مثـال ،نراقـی
برای زدودن رذیلت غرور ،عالوه بر آگاهیبخشی از آسیبهای آن و مامت غرور ،به عمـل
بر ضد آن اشاره میکند و مینویسد« :دانستی که غـرور مرکـب از جهـل و حـب خـواهش
شهوت و عضب است .پس ضد آن هوشیاری و علم و زهد است؛ و هر که هوشیار و زیرک
خدا و آنچه آدمی را به او نزدیک یا از او دور میکند ،بدانـد و بـه آفـات راه و دشـواریها و
سختیهای آن آگاه باشد ،از غرور اجتناب میکنـد...؛ اگـر بـه خـوردن و بـرآوردن حـاجتی
اشتغال کرد ،قصدش از آن ،کمک گرفتن برای سلوک راه آخرت است و هرگونه فریفتگـی و
غروری که سرچشمۀ آن کشمکش اغراض و آرزومندی و کشیده شدن به دنیـا و بـه جـاه و
مال باشد ،از او برطرف شده است . ...پس کار اصلی در عالج غرور ،این اسـت کـه دل را از
دوستی دنیا خالی کند و حب خدا بر او غلبه داشـته باشـد تـا آنکـه ارادهاش قـوی و نیـتش
درست و غرورش دفع شود» (همان۴۳/۰ :ـ.)۴۱
اصل دهم :تمرین و تکرار برای یادگیری

این اصل نیز ناظر بر مبنای چهارم و پنجم است .به نظر نراقـی مسـائل روحـی نیـز ماننـد
قوای بدن ،با تکرار و تمرین قوت مییابد و با ترک و انجـام نـدادن آنهـا ،تنبلـی و سسـتی
ایجاد میشود .در واقع ،هر عملی که یک بار از انسان سر زد ،اثری از آن در درون حاصـل و

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

و شناسای خود و پروردگار خویش و دنیا و آخرت باشد ،و چگونگی سلوک راه بـه سـوی

۱۱۰

در بار دوم ،آن اثر بیشتر میشود تا بعد از تکرار عمل ،اثر آن مستحکمتر شود و ملکـۀ راسـخ
میشود...؛ و به همین دلیل هم ،تعلیم و تأدیب و تربیت اطفال نسبت به تغییر اخالق مشـایخ
و پیران آسانتر است (نراقی ،به نقل از رهنما و همکاران .)۱۳۷ :۱۰۷۱ ،لـاا متربیـان پـس از
فراگیری درس و تأمل و دقت در آن ،باید با انگیزه و نشاط آن را تکـرار کننـد و مربیـان نیـز
آنها را در این امر یاری کنند تا از آفت نسیان در امان بمانند (نراقی .)۶۳/۱ :۱۰۹۷ ،با تکـرار
عمل و پیدایش ملکات و هیأتهای نفسانی نیز افعال به سهولت و بدون تـروی و تردیـد ،از
نفس صادر میشوند و آن سیرت برای نفس ،ثابت و دائم خواهد شد.
اصل یازدهم :مواجه کردن متربی با امور دشوار

مواجه کردن متربی با مسائل سخت و دشوار نیز برای تقویت اراده مفید است .البتـه نبایـد
متربی را رها کرد ،بلکه باید موقعیتهایی را فراهم کرد که متربی در معرض انجـام کارهـای
بزرگ قرار بگیرد و در عین حال ،او را تشویق کرد که توانمندی خویش را بـرای انجـام دادن
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آن کارها مشاهده کند (همان .)۶۴ :این اصل نیز ناظر بر مبنای چهارم و پنجم است.

سوق دهد .به اعتقاد نراقی محاسبۀ نفس بر دو پایه استوار است؛ ابتـدا متربـی نفـس را بـرای

۱۱۴

انجام واجبات بررسی کند و سپس از نفس نسبت به جمیع کردار ،رفتار ،نگاه کردن ،خوردن

اصل دوازدهم :محاسبۀ نفس

انسان با محاسبۀ نفس ،میتوانـد انگیزههـای پنهـان و رفتارهـای خـود را ارزیـابی کنـد.
محاسبۀ نفس میتواند تحت نظـارت مربـی ،دوسـت و والـدین صـورت بگیـرد .مربـی بـا
آگاهیبخشی و هدایت متربی در فعالیتهای او و نظـارت بـر حسـن اجـرای رهنمودهـا و
توجه دادن به مراقب بودن خداوند نسبت به تمام اعمال او میتوانـد او را بـه اهـداف عـالی

و  ...سؤال کند (همان .)۱۷۶/۰ :لاا نراقی برای محاسبهگری توصیههایی دارد:
ـ اختصاص وقت معینی در شبانه روز برای این کار؛
مقصر یافت ،یا مرتکب معصیتی دید ،خود را عتاب کند،
ـ اگر خود را در طاعت واجبّ ،
توبه کند و در صدد جبران برآید؛
ـ اگر همۀ واجبات را به جا آورده بود و گناهی از او صادر نشده بـود ،آن را توفیـق الهـی

بداند و خداوند را سپاسگزاری کند؛ و اگر کارهای خیر و طاعتهـای مسـتحب از او صـادر
شده بود ،سپاسش را زیاد کند (همان) .این اصل نیز ناظر بر مبنای چهارم و پنجم است.
اصل سیزدهم :مصاحبت با افراد بااراده

همنشینی با افرادی که از ارادۀ قـوی برخوردارنـد و تـرس بـه خـود راه نمیدهنـد و بـا
شهامت و شجاعت به اقدامات عملی دست میزنند ،بهتدریج نفس متربی را قوی میسازد و
به وی شهامت و جرأت میدهد تا بدون تزلزل و ترس ،به کارهای مهم و بـزرگ وارد شـود
(نراقی .)۱۷۰/۱ :۱۰۹۷ ،لاا طبق اصل سیزدهم که ناظر بر مبنای چهارم و پنجم است ،متربـی
میتواند با همنشینی مداوم با دوستان و همنشینان بااراده ،از آنها درس بگیرد.
اصل چهاردهم :انتخاب دوستان شایسته

این اصل ناظر بر مبنای ششم است .با عنایت بـه تـأثیر همنشـینان و دوسـتان بـر متربـی،
مربّیان و والدین میتوانند در یافتن دوستان شایسته و همنشینان سلیمالنفس به متربّیان کمک
کنند .آنها میتوانند شاخ

های انتخاب دوست را با آنها در میان بگاارند .نراقـی افـرادی

را شایستۀ دوستی میداند که از شهوترانی به دور باشـند و در همـۀ احـوال ،خداونـد را در

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

از این رو ،نراقی معتقد است که فرزندان ،از دین ،مـاهب و اخـالق والـدین تـأثیر میپایرنـد.

۱۱۷

نظر داشته و معتقد و تابع دستورات دینی و دارای سجایای اخالقی باشند .او توصیه میکنـد
که والدین نباید در انتخاب دوست ،فرزندان خود را رها کنند (نراقی.)۰۰۱/۱ :۱۰۹۷ ،
اصل پانزدهم :ارائۀ الگو

این اصل نیز ناظر بر مبنای ششم است .الگودهی نافاترین و مؤثرترین روش تربیتـی اسـت
و والدین و مربیان باید بکوشند با رفتار مطلوب و سازندۀ خویش عمال متربیان را تربیت کننـد.
عالمان نیز به این دلیل که بر شاگردان خود تأثیر میگاارند و برای آنان الگو و اسـوه بـه شـمار
میآیند ،باید به علم خود عمل کنند و در تربیت نفس خویش بکوشند (همان.)۰۰۰ :
اصل شانزدهم :تقویت تعقل و قوۀ تشخیص فضیلت ـ رذیلت

این اصل ناظر بر مبنای هفتم و هشتم است .نراقی تقویت قوۀ عقلی را در تحصیل سـعادت

و کمال حقیقی مؤثر میداند و معتقـد اسـت تقویـت قـوای دیگـر (بـدون پـرورش تعقـل) و
حاکمیت این قوا بر وجود فرد ،نهتنها او را بـه سـعادت نمیرسـاند ،بلکـه از انسـانیت خـارج
میکند (همان .)۱۳۱ :آنچه مسلم است اینکه اگر فردی از نظـر عقلـی و توانـایی فهـم مسـائل
نظری ،از استعداد کافی برخوردار نباشد ،نمیتوانـد حـق را تشـخی

دهـد و در شـک بـاقی

میماند و معرفتی در سطح یقین پیدا نمیکند و در نتیجه ،نمیتوانـد در هنگـام عمـل اخالقـی،
تصمیم درست و قاطع بگیرد (همان)۱۴۱ :؛ لاا برای رهایی از این ضـعف ،بایـد قـوۀ عقالنـی
متربی را تقویت کرد و به ملکاتی درخور انسان و زیباییهای انسانی مزین کرد (همان.)۱۶۷ :
یکی از مسائل مهم در این حوزه ،آگاهیبخشی در زمینۀ مالک اعتدال اسـت .مربیـان اوال
باید تالش کنند که در رفتارهای خود اعتدال را رعایت کنند تا الگوی مناسبی برای فهم حـد
اعتدال باشند؛ ثانیا فضایل و رذایل را به کودکان آموزش دهند؛ و ثالثا بعد از پایان دوران اولیۀ
آموزش فضایل و رذایل اخالقی ،به او حکمت عملی بیاموزنـد تـا آنچـه در آغـاز بـه تقلیـد
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۱۱۶

فراگرفته ،مستدل سازد؛ یعنی خود ،ارزشها را تشخی
 ۷۱/۱و ۱۶۷ـ.)۱۶۹

دهند و اجـرا کننـد (نراقـی:۱۰۹۷ ،

1

اصل هفدهم :پیشگیری و اصالح انحرافات فکری

این اصل نیز ناظر بر مبنای هفتم و هشتم است .بـیتردیـد ،اندیشـیدن بـه امـور حقیقـی،
نتایجی را در بر دارد که موجب رشد فرد در عرصۀ علمی میشود؛ اما پرداختن به تصـورات
موهوم و امور بیارزش ،موجب شکلگیری خیاالت باطل و سستی در متربی میشود .یکـی
از اندیشههای منفی که نراقی بر آن تأکید کرده ،اندیشههای وسواسـی اسـت (همـان.)۱۷۷ :
فقیهی معتقد است که «شیطان ،ادراک انسان را میدان عمل قرار داده اسـت .آنچـه بـا عنـوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1نراقی در کتاب خود ،برای زدودن هر رذیلت و اکتساب هر فضیلت ،روشهای اختصاصی بیان کرده اسـت .روش
ایشان در ابتدا ،دادن بینش صحیح در مورد مزیت یک فضیلت اخالقی یا ضرر یک رذیلت اخالقی است و بعـد از
تقویت بُعد شناختی ،به جنبۀ عملی هر فضیلت و رذیلت با روشهای متعدد میپردازد.

«وسوسه» در قرآن به شیطان نسبت داده شده ،همان تصرف و نفوذ شیطان در قـوای ادراکـی
انسان است» (فقیهی .)۱۰۱ :۱۰۷۰ ،در واقع ،وسوسه بر قوای عاقله انسان حـاکم میشـود و
آن را به تصرف خود درمیآورد .نراقی برای رهایی از وسوسه ،با تکیه بر آیات قـرآن ،انجـام
امور زیر توصیه میکند:
الف) مربی باید متربی را از انحرافات فکری که از وسواس نشأت میگیرد ،آگاه سازد؛
ب) مربی باید به متربی بیاموزد که در حل مسائل ،به استداللهای متقن تکیه کند؛
ج) برای پاسخ به متربی ،مربی باید از اندیشههای محکم اندیشمندان استفاده کند (نراقـی،
۱۷۷/۱ :۱۰۹۷ـ.)۱۶۱
اصل هجدهم :تبیین آموزههای اخالقی اسالم

این اصل ناظر بر مبنای نهم است .بخـش قابـلتـوجهی از تعـالیم اسـالم ،بـه آموزههـای
اخالقی اختصاص دارد و به اعتقاد نراقی معارف الهی از علوم حقه و یقینهای است کـه مایـۀ
شکوفایی عقل است و باید از آن در جهت کسب فضایل و زدون رذایـل بهـره بـرد (همـان:
 .)۴۵لاا نراقی با رویکرد عقلیـدینی به برشمردن انواع فضایل و رذایل اقدام کرده اسـت؛ او

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

(نراقی .)۱۳۹/۱ :۱۰۹۹ ،در مقام دوم ،به بحث قوۀ غضبیه پرداخته است و فضیلت ایـن قـوه

۱۱۵

با توجه به قوای نفس و معیار حد وسط برای تعادل در اخالق ،فضایل (حد وسط) و رذایـل
(افراط و تفریط)را مشخ

کرده و در تبیـین فضـایل و رذایـل و معالجـۀ آنهـا از آیـات و

روایات بهره گرفته است.
نراقی در مقام اول از جامع السعادات ،حکمت را فضیلت قوۀ عاقله دانسته است و طـرف
افراط آن را ،جربزه (زیرکی و استعداد فریب دادن) و طرف تفریط آن را ،جهل بسیط میداند
را شجاعت و دو طرف آن را تهور و جبن میداند (همـان .)۱۶۷/۱ :در مقـام سـوم ،بـه قـوۀ
شهویه میپردازد و فضیلت قوۀ شـهویه را عفـت و دو جـنس رذایـل متعلـق بـه آن را شـره
(آزمندی) و خمود میداند (نراقی .)۹/۱ :۱۰۹۷ ،نراقـی در مقـام چهـارم ،بـه ذکـر رذایـل و
فضایلی میپردازد که متعلق به دو یا سه قوۀ عاقله و غضب و شهوت است (همان .)۱۷۰ :در
ادامه برخی از مهمترین فضایل و رذایل از دیدگاه نراقی در جداول زیر آورده شده است.

جدول  .1رذایل اخالقی از دیدگاه نراقی (نراقی)1388 ،
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۱۱۹

جدول .2فضایل اخالقی از دیدگاه نراقی (نراقی)1388 ،

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

۱۱۷

در نهایت ،مجموع مبانی و اصول تربیتی در جدول زیر جمعبندی شده است.
جدول .3مبانی و اصول تربیت اخالقی از دیدگاه نراقی

مبانی تربیت
1ی تأثیر مستقیم اخال در سعادت روحانی و
اخروی
4ی مرکب بودن انسان از تمایالت خیر و شر

اصول تربیت
1ی ارتقای انگیزۀ اخال ورزی (نیت الهی)
4ی مهار تمایالت منفی
1ی تقویت تمایالت مثبت
2ی اصل تغذیۀ مناسب در دوران جنینی و کودکی

1ی تأثیرگذاری مزاج در رشد اخالقی

۲ی شموزش در زمینۀ اعتدال مزاج
6ی الگوی صحیح ورزش ،تغذیه ،خواب و بیداری
1ی لحاظ کردن تفاوتهای فردی متربیان
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۱۱۳

3ی مسئولیتپذیری و خودمراقبتی
2ی اختیاری و ارادی بودن رفتارهای اخالقی
۲ی شکلگیری (و تغییرپذیری) ملکات در اثر
مداومت بر رفتار

1ی تقویت اراده و مقاومت در برابر رذایل
14ی تمرین و تکرار برای یادگیری
11ی مواجه کردن متربی با امور دشوار
14ی محاسبۀ نفس
11ی مصاحبت با افراد بااراده

6ی تأثیر شرایط محیطی بر انسان

12ی انتخاب دوستان شایسته
1۲ی ارائۀ الگو

1ی خردورز بودن انسان

16ی تقویت تعقل و قوۀ تشخیص فضیلت ی رذیلت

3ی تربیتپذیری عقل

11ی پیشگیری و اصالح انحرافات فکری

1ی شکوفایی عقل در گرو وحی

13ی تبیین شموزههای اخالقی اسالم

نتیجهگیری

در این پژوهش تالش شد از رهگذر استخراج مبانی ،اهداف و اصول تربیت اخالقی
نراقی با توجه به کتاب جامع السعادات ،دیدگاه تربیت اخالقی وی طراحی و تبیین
شود .حاصل کار در تصویر زیر قابلمشاهده است.
تصویر .1دیدگاه تربیت اخالقی محمدمهدی نراقی

تربیت اخالقی از دیدگاه محمد مهدی نراقی

۱۱۱

نراقی به تأثیرپایری از الگوها ،شـکلگیری عـادت اخالقـی و فضـیلتمند شـدن فاعـل
اخالقی ،تأکید دارد .البته پرورش عقلی هم در دیدگاه تربیت اخالقی نراقی جایگـاه ویـژهای
دارد .نراقی عقل را الزمۀ اعتدال در دیگر قوا دانسته است و شناخت اصول اخالقی را منـوط

به رشد قوۀ نظری میداند.
حـب
دیدگاه نراقی یک دیدگاه تربیتی دینی است .اساسا از نظر ایشان ،انسـان بـا انگیـزۀ
ّ
الهی ،مسیر اخالقی شدن را طی میکند و هدف غایی تربیت اخالقی تشبه به مبـدأ هسـتی و
خداگونه شدن در صفات اخالقـی اسـت .نراقـی دیـن را در دو عرصـۀ معرفـت اخالقـی و
انگیزش اخالقی بسیار مؤثر میداند .لاا مهمترین اصل تربیتی ،اصل اصالح انگیزش و نیـت
الهی است .همچنین شیوه و سیرۀ معصومین ،:و الگو بودن آنهـا نیـز از مـؤثرترین اصـول
تربیت اخالقی نراقی است .او با تکیه بر آموزههای دینی ،به تفصیل بـه ذکـر اغلـب عنـاوین
فضایل و رذایل اخالقی پرداخته و روشهای اختصاصی برای کسب فضایل و زدودن رذایل
را مطرح کرده است که راهنمای کاملی در سطح عمل اخالقی محسوب میشود.
از نکات قابل توجه دیدگاه نراقی این است که وی به نقش تغایه و مزاج در شـکلگیری
تکون اخالقی کودک پرداخته است و در این باره ،آغاز تربیت را از دوران کودکی و حتـی
و ّ
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۱۱۱

از دورۀ جنینی میداند و نقش پدر و مادر را در این دوران ،حیاتی و مهم قلمـداد میکنـد .از
سوی دیگر ،توجه به مزاج فرد و شرایط یـادگیری و رشـد ذهنـی فـرد ،در رونـد تربیـت او
دخیل است و توصیههایی نیز در مورد تغایۀ مناسب وجود دارد .البتـه ایشـان در کنـار ایـن
عوامل ،به نقش ارادۀ فرد نیز در تغییر شخصیت اخالقی خود توجه زیادی کرده و آن را یکی
از عوامل مؤثر در کنار محـیط و وراثـت دانسـته اسـت .لـاا افـرادی کـه ارادۀ قـوی دارنـد،
میتوانند با تأثیرپایری کمتری از محیط ،به رشد اخالقی و اصالح شخصیتی خود بپردازند.
در نهایت ،با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای پژوهشی زیر قابل طرح است:
ـ طراحی مدل عملیاتی تربیت اخالقی بـر مبنـای اندیشـههای نراقـی و بررسـی میـدانی
کارآمدی آن؛
ـ بهرهگیری از اندیشههای نراقی در دیگر ابعاد تربیتی ،از جمله تربیت دینی و معنوی؛
همچنین برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت برای مربیان مدارس برای آگاهسـازی
آنان از شیوههای نظری و عملی تربیت اخالقی و مراحل رشد شخصیت اخالقی متربیـان در
سنین مختلف ،میتواند به عنوان پیشنهادی کاربردی مد نظر قرار گیرد.
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