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چکیده
بهرهگیری از معارف اخالقی ـ تربیتی نهج البالغه نیازمند فهم مقاصد کالم حضرت علی 7اس تـا
فارغ از تحمیل معنایی ،دالل های کالم آن حضرت روشن شود .این پژوهش با چنین هـدفی انجـام
شده اس تا با روش توصیفی ـ تحلیلی ،به بررسی کلمات آن حضرت بپردازد و به کشـف خطـوط
کلی و تفکر کالن امیرالمؤمنین 7در بـاب اخـالق هنجـاری دسـ یابـد و بـا در نظـر گـرفتن آن،
دالل های روشی آن را استخراج کند .آنچه در این تالش به بار آمد ،نشان میدهد که آن حضـرت7
مالک بایستگی و نبایستگی یک عمل را در پیامدها و نتایج آن میداننـد ،بـه گونـهای کـه فضـایل و
رذایل اخالقی نیز بر اساس غایات آنها ،به صدق و کاب اخالقی متصف میشـوند .از سـوی دیگـر،
آن دسته از روایات که موهم دیدگاه فضیل گرایانه اس  ،نوعی تفکر غای گرا را نشـان مـیدهـد و
داللتی بر فضیل گرایی محو ندارد .غای گرایی موردنظر آن حضـرت 7از دیـدگاههای موجـود،
ممتاز اس  ،به این دلیل کـه مبـدأ و منتهـای ایـن حرکـ غـایی ،توحیـد اسـ  .شـاید بتـوان نـام
«غای گرایی توحیدی» را بر آن نهـاد .در بـاب دالل هـای تربیتـی نیـز آن حضـرت بـرای نیـل بـه
غای گرایی توحیدی از سه نوع اقدام تربیتی استفاده میکردند که بخشـی متوجـه شـرایط مطلـوب
مربی اس  ،بخشی به ظرفی های متربی برمیگردد و برخی نیز ناظر به محتوا و ابزار تربی اس .
کلیدواژهها :تفکر اخالقی ،دالل های تربیتی ،اخالق هنجاری ،نظریههای غای گرا ،فضیل گرایی ،وظیفهگرایی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 استادیار گروه تربیت اخالقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم.
(تاریخ دریاف  ۷۵/۳۹/۱۶ :؛ تاریخ پایرش )۷۹/۳۴/۱۴

بیان مسئله
یکی از جنبههای مهم کتاب ارزشمند نهج البالغه ،که حجم زیادی از مطالب امیرالمؤمنین7

را در بر گرفته ،بعد اخالقی ـ تربیتی آن اس  .اسـتفاده از معـارف اخالقـی ــ تربیتـی نهـج
البالغه نیازمند پژوهشی روشمند اس

تا مقاصد کالم حضرت دریافته شـود .بـدین منظـور

صرف بیان اینکه حضرت دربارۀ موضوعی خاص مطلبی فرمودهاند ،کافی نیس  ،بلکه باید
بتوانیم پراکندگیهای نهج البالغه را جمعبندی کنیم و به هم پیونـد زنـیم (صـفایی حـاکری،
 .)۱۰ :۱۰۹۷بدین منظور با بررسی کلمات قصار نهج البالغه ابتدا سبک تفکر کالن حضـرت
در باب اخالق هنجاری از مجموعه بیانات ایشان کشف و استنباط میشود و سپس با لحـاظ
تفکر کالن استنباطشده ،بار دیگر سخنان حضرت مورد واکاوی قرار میگیرد تـا دالل هـای
تربیتی ناظر به سبک تفکر اخالقی ترسیم شود.
در باب اخالق هنجاری که هدفش تعیین اصولی کلی برای تشخی
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۱۹

یا خوب و بد اس

درس

و نادرسـ

(معلمی ،)۱۶۷ :۱۰۹۴ ،نظریههای گوناگونی وجود دارد .در یک تقسـیم،

میتوان سه رویکـرد عمـده در ایـن بـاره تبیـین کـرد :1نظریـههای غایـ گرا؛ 2نظریـههای
وظیفهگرا؛ 3و نظریههای فضیل گرا( 4فرانکنا .)۴۷ :۱۰۵۶ ،بنا بـر نظریـههای غای گرایانـه،
مالک خوبی و بدی یا درستی و نادرستی یک رفتار ،ارزشهای بیرون از حوزۀ اخالق اس .
بر طبق این دیدگاه ،عملی را اخالقاً خوب میدانیم که «دس کم به اندازۀ هـر بـدیل ممکـن
دیگری ،غلبۀ خیر بر شر را ایجاد کند ،یا احتماالً ایجاد کند ،یا مقصود ایـن باشـد کـه ایجـاد
کند» (فرانکنا .)۴۷ :۱۰۵۶ ،غای گرایان دربارۀ اینکه غای مطلوب فعـل اخالقـی چیسـ ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1مکاتب اخالقی مختلف را از جهات مختلف تقسیم میکنند .تقسیم بر اساس نظریات اخالق هنجاری ،یک نوع از
این دستهبندی اس

که بسیاری از مطالب بنیادی مانند واقعی یا غیرواقعی بودن احکام اخالقی و نسـبی یـا مطلـق

بودن آنها را بررسی نمیکند (مصباع یزدی .)۱۵ :۱۰۷۴ ،اخالق هنجاری صرفاً به مساکل کلی در باب آنچه خوب
یا درس

اس  ،میپردازد (فرانکنا.)۱۵ :۱۰۵۶ ،
2. Consequentialism.
3. Deontology.
4. Virtue Ethics.

دیدگاههای متفاوتی دارند؛ مانند لاتگرایی ،قدرتگرایی و سعادتگرایی (مصـباع یـزدی،
 .)۱۶ :۱۰۷۴نظریههای وظیفهگرا بر خالف سودگرایان ،نتایج و آثار عمل را مالک خوبی یـا
بدی نمیدانند؛ بدین معنا که معیار حسن و قبد و درستی یـا نادرسـتی فعـل اختیـاری را در
هماهنگی و عدم هماهنگی آن با وظیفه جس وجو میکنند (همـان)« .برخـی وظیفـهگرایان
(مثل کان ) از قواعد استثناناپایر اخالقـی دفـاع میکننـد؛ برخـی دیگـر (مثـل دابلیـو .دی.
راس )1فقط از قواعد ضعیفتر فیبادیالنظر دفاع میکننـد» (گنسـلر .)۱۹۱ :۱۰۹۷ ،2نظریـۀ
فضیل گرا یا اخالق فضیل  ،بـه جـای سـخن از افعـال ،از اشـخاص ،انگیزههـا ،نی هـا و
ویژگیهــای منشــی فاعــل میگویــد (خزاعــی .)۷۹-۴۱ :۱۰۹۳ ،نظریــههای غایــ گرا و
نظریههای وظیفهگرا هر دو فعلمحور هستند و بر عمل درس
فضیل گرا شخصی

تأکید میکنند؛ اما نظریـههای

فاعل را مرکز توجه قرار میدهند (ریچلز .)۱۶۴ :۱۰۹۷ ،3در ایـن معنـا

فضیل محوری متضمن این اس

که ارزش اصلی ،از آن ملکات نفسانی فاعل اس  ،نه فعل

پــی یــافتن مــالک بایســتگی و نبایســتگی رفتارهــا و اعمــال باشــد ،یافـ نشــد .از جملــه
پژوهشهای معطوف به این مسأله میتوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد :سـلیمان میگـونی و
سعیدی مهر ( )۱۰۷۶در پژوهشی با عنوان «نسب

نظریۀ اخالقی خواجـه نصـیر و نظریـات

هنجاری فلسفۀ اخالق معاصر با تأکید بر اخـالق فضـیل محور» نشـان دادهانـد کـه نظریـۀ
اخالقی خواجه نصیر با هر سه نظریۀ نتیجـهگرایی ،تکلیـفگرایی و اخـالق فضـیل محور
نسب

دارد؛ اما عناصر اخالق فضیل محور در نظریـۀ وی غلبـه دارد .توازیـانی و آقـاجری

( )۱۰۹۹در مقالـۀ «نظــام اخــالق فضـیل مــدار ابنمســکویه و سـهم آمــوزههــای دینــی در
شکلگیری آن» نشان دادهاند که دیـدگاه اخالقـی ابنمسـکویه در زمـرۀ اخـالق فضـیل
شریع مدار اس

و

و با ارسطو این تفاوت اساسی را دارد که اوالً بر مبنای اعتقاد او ،سـعادت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. W. D. Ross.
2. Harry J.Gensler.
3. James Rachels.

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

خارجی .در باب سبک تفکر اخالقی (اخالق هنجاری) پژوهشی که بر مبنای منابع دینـی در

۱۷

بعد از عمل به فضایل حاصل میشود و دیگـر اینکـه فضـایل را آمـوزههـای دینـی تعیـین
میکنند .صادقی و خوانساری ( )۱۰۷۷در پژوهش «دیگرگروی اخالقی :منظری قرآنـی» بـه
تبیین مبانی و اصول دیگرگروی اخالقی از نظریات اخالق هنجاری با استناد به آیـات قـرآن
کریم پرداختهاند .یافتههای این پژوهش ،نشان میدهد که میل انسان به خـودگروی منحصـر
نمیشود ،بلکه به لحاظ روانشناختی ،به نوعدوستی گرایش دارد .بـر ایـن اسـاس ،در قـرآن
اعمال دیگرگروانه مورد ستایش قرار گرفته اس .
از جمله پژوهشهای تربیتی مبتنی بر آموزههای نهج البالغه نیز مـیتـوان بـه ایـن مـوارد
اشاره کرد :محمدی پویا (« )۱۰۷۳تبیین مؤلفهها و مصادیق عبودی

از منظر نهجالبالغه» کـه

در آن ،به بررسی بعدی از ابعاد تربی

در خطبهها ،نامهها و حکم های نهج البالغه پرداخته

و در این زمینه ۰۱ ،مؤلفه برای عبودی

تبیین کرده اس  .بهشتی و افخمی اردکـانی ()۱۰۹۶

نیز به طرع چهار مبنا و چهار اصل تربیتی در نهج البالغه پرداختهاند.
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۰۳

چنانکه از این گزارش اجمالی برمیآید ،پژوهشهای هنجاری بیشـتر معطـوف بـه نقـد
مکاتب و رویکردهای اخالق هنجاری انجام شـده و کمتـر پژوهشـی بـه صـورت مسـتقیم
برگرفته از منابع دینی انجام شده اس  .در این میان ،پژوهشی که به صـورت مسـتند ،نظریـۀ
هنجاری مطلوب در نهج البالغه را استخراج و دالل هـای تربیتـی آن را تبیـین کنـد ،یافـ
نشد .ضرورت چنین پژوهشی از این جه

حاکز اهمی

اس

که از یک سو ،مربیان همواره

مترصد بیان خوبی و بدی افعال هستند؛ و برای این منظـور ،نیازمنـد تعیـین مـالک و معیـار
خوبی و بدی هستند تا بتوانند رفتارهای متربی را ارزشگااری کنند .کشف چنـین معیـاری،
کاربس
و از تشت

روشهای تربیتی و هدفمندی گزارههای تجویزی توسط مربیان را تسهیل میکند
داللتی و روشی پرهیـز مـیدهـد .بـه عـالوه تعیـین چنـین مالکـی ،افـراد را در

تصمیمگیریها و موقعی های خاص هدای

میکند (مصـباع یـزدی .)۱۴ :۱۰۷۴ ،بنـابراین

در پرتو انجام این پژوهش ،پاسخ به دو پرسش اصلی مطمـد نظـر اسـ ۱ :ــ سـبک تفکـر
اخالقی موردنظر امام علی 7ـ از بین دیدگاههای غای گرا ،وظیفهگرا و فضیل گرا ـ کـدام
اس ؟ ۱ـ امام علـی 7چـه اصـول و روشهـای تربیتـی را بـرای تحقـق دیـدگاه اخالقـی

مدنظرشان بیان کردهاند؟ تاکر این نکته الزم اس

که این پژوهش متمرکز به بررسی کلمات

قصار نهج البالغه اس .
روش پژوهش

این پژوهش با رویکرد پژوهشی کیفی و با روش توصیفیـ تحلیلی انجام شده اسـ  .بـدین
منظور ،ابتدا تمام حکم های نهج البالغه بررسی و مطالـب مـرتبط در فیشهـای جداگانـه
و طبقهبندی شد .سپس مطابق دیدگاههای وظیفهگرا ،نتیجـهگرا و فضـیل گرا ،کلمـات

ثب

آن حضرت با روش استنباط قیاس نظری تجزیه و تحلیل شده اس .
سبک تفکر اخالقی (اخالق هنجاری)

مراد از سبک تفکر اخالقی در این پژوهش ،نظریات اصلی حـوزۀ اخـالق هنجـاری اسـ .
حداقل سه نوع پژوهش در حوزۀ اخالق وجود دارد (فرانکنا۱۷: ۱۰۵۶ ،ـ .)۱۶یکـی از ایـن
جه

بررسیهای هنجاری دربارۀ تعیین اصول ،معیارها و روشهایی بـرای تبیـین حسـن و

قبد ،درسـ

و نادرسـ  ،و بایـد و نبایـد میپـردازد (مصـباع یـزدی .)۱۷ :۱۰۹۹ ،اخـالق

هنجاری عهدهدار تبیین خوبی و بایستگی یک عمل اس
هنجاری میکوشد اصولی کلی برای تعیین درس

(همان .)۱۳ :به بیان دیگر ،اخـالق

و نادرس

یا خوب و بد پایـهریزی کنـد

(معلمی.)۱۶۷ :۱۰۹۴ ،
یافتههای پژوهش
 .1تفکر اخالقی در نهجالبالغه

از بررسی کلمات قصار حضرت علی 7در نهج البالغه دو نوع تفکر اخالقی قابل تبیین اس :
1ـ .1تفکر اخالقی غایتگرایانه

از مجموعهای از کلمات قصار حضـرت علـی 7در نهـج البالغـه اسـتفاده میشـود کـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Normative Ethics.

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

پژوهشها اصطالحاً اخالق هنجاری 1نام گرفته اس

که به مطالعۀ افعال اختیاری انسـان بـه

۰۱

حضرت تفکر اخالقی نتیجهگرایانهای را مدنظر داشتهاند و بـر اسـاس آن بـه اسـتداللورزی
اخالقی میپرداختند؛ بدین معنا که در این نوع تفکر ،برای ثبات صدق و کـاب یـک گـزارۀ
اخالقی ،استدالل غای گرایانه طرع کردهاند .به برخی از مستندات ایـن نـوع اسـتداللورزی
اشاره میشود:
کوا َعلَیک ْم َو إنْ عشْ ت ْم َحنُّوا إلَیکم (حکم )۱۳؛ «بـا
اس م َخالَطَ ًة إنْ متُّ ْم َم َع َها بَ ْ
ـ َخالطوا النذ َ
مردم چنان بیامیزید که اگر مردید بر شما بگریند؛ و اگر زنده ماندید ،به شما مهربانی ورزند».
در این روای

امیرالمؤمنین 7مالک خوبی رفتارها را سود حاصل از آنها میداننـد .بـدین

جه  ،رفتاری صحید اس

که دارای آثار مطلوب باشد و نه اینکه مطابق وظیفه باشـد و یـا

از فضایل ناشی شود.
الص َدقَة َد َو ٌام منْجد (حکم )۵؛ «صدقه دادن دارویی ثمربخش اس ».
ـ ذ
ثمرۀ صدقه همان سود و نتایج حاصل از آن اس
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۰۱

که نصیب فرد میشود و بنابراین عملی

بایسته تلقی شده اس .
الر َجال َو ْحشی ٌة ف ََم ْن تَ َألذف ََها َأقْبَلَـ ْ َعلَیـه (حکمـ )۷۳؛ «دلهـای مـردم گریـزان
ـ قلوب ِّ
اس  ،به کسی روی آورند که خوشرویی کند».
امام 7به خوشرویی از آن جه
جه

سفارش میکنند که دارای نتایج مطلوب اسـ  ،نـه ازآن

که مطابق وظیفه یا ناشی از فضایل اس .

ین َع َملَین َع َم ٍل تَاْ َهب لَاذ ته َو تَبْقَی تَب َعته َو َع َم ٍل تَاْ َهب َمئونَتـه َو یبْقَـی َأ ْجـره
ـ شَ تذانَ َما بَ َ
(حکم

)۱۱۱؛ «چقدر فاصله بین دو عمل دور اس  :عملی که لـاتش مـیرود و کیفـر آن

میماند ،و عملی که رنج آن میگارد و پاداش آن ماندگار اس ».
الدنْیا َم َر َارة ْاآلخ َرة (حکمـ )۱۷۱؛ «تلخکـامی دنیـا،
الدنْیا َح َال َوة ْاآلخ َرة َو َح َال َوة ُّ
ـ َم َر َارة ُّ
شیرینی آخرت؛ و شیرینی دنیای حرام ،تلخی آخرت اس ».
لات و کیفر و رنج و پاداش ،سویههای رفتارهای خوب و بد هسـتند کـه از نتـایج آنهـا
حاصل میشوند؛ از این جه  ،امام 7عملی را که نتایج زودگار نـامطلوب دارد ،امـا چـون
نتایج مطلوب پایدار به بار میآورد ،خوب میدانند .در این بیان ،نتیجهگرایـی در بایسـتگی و

نابایستگی عمل پیشفرض قرار گرفته و استدالل حضرت تنها بر نوع نتیجهگرایی اس .
ـ َم ْن ق ذَص َر فی ال َْع َمل ابْتلی بال َْه ِّم (حکم

)۱۱۵؛ «آن کس که در عمل کوتاهی کند ،دچـار

اندوه شود؛ و آن که از مال و جانش بهرهای در راه خدا نباشد ،خدا را به او نیازی نیس ».
الص َدقَة (حکم )۱۰۵؛ «روزی را با صدقه دادن فرو آورید» .در بیان دیگـری
الر ْزقَ ب ذ
ـ ْاستَنْزلوا ِّ
میفرمایند« :هر گاه تهیدس شدید ،با صدقه دادن ،با خدا تجارت کنید» (حکم .)۱۷۹
سستی در عمل چون نتایج نامطلوبی مانند اندوه دارد ،نیز صدقه چون نتایج مطلوب مانند
فرو آوردن روزی در پی دارد ،نبایسته و بایسته نامیده شدهاند.
ادة ال َْعبیـد َو
ال َر ْهبَ ًة فَتلْک عبَ َ
ال َرغْبَ ًة فَتلْک عبَ َ
ادة التُّ ذجار َو إنذ ق َْوماً َعبَدوا ل َ
ـ إنذ ق َْوماً َعبَدوا ل َ
ادة ْاألَ ْح َرار (حکم )۱۰۵؛ «گروهی خدا را به امید بخشش
ال شکراً فَتلْک عبَ َ
إنذ ق َْوماً َعبَدوا ل َ
پرستش کردند که این پرستش بازرگانان اس ؛ و گروهی او را از روی ترس عبـادت کردنـد
که این عبادت بردگان اس ؛ و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری پرستیدند و این پرسـتش
در این حکم  ،امام 7به طبقهبندی سه گـروه از عبـادتکننـدگان مـیپردازنـد و اشـاره
میکنند که نتایج و آثار حاصل از عبادت ،انگیزۀ اصلی آنها در عمل عبادی آنهاس .
نشانههایی از سـبک تفکـر اخالقـی غای گرایانـه را مـیتـوان در مـوارد دیگـری ماننـد
حکم هـای  ۱۴۶ ،۱۴۱ ،۱۱۷ ،۱۳۶ ،۱۳۷ ،۷۷ ،۷۳ ،۹۷ ،۶۵ ،۶۱ ،۴۷ ،۴۹ ،۴۵ ،۱۴ ،۱۰ ،۱۱و
 ۱۰۹پی گرف .
1ـ .2تفکر اخالقی فضیلتگرایانه

روای های متعددی از امیرالمـؤمنین علـی 7وجـود دارد کـه در آن بـر اهمیـ
شخ

نیـ

و

فاعل اخالقی (و نه فعل اخالقی) تأکید شده اس  .این مجموعه روایـات ،در ظـاهر

میرسانند که دیدگاه اخالقی مورد نظر امام یک دیدگاه فضیل گرایانه اس  .روایـات مؤیـد
این مطلب از این قرارند:
الز ْهد (حکم )۱۹؛ «برترین زهد ،پنهان داشتن زهد اس ».
الز ْهد إ ْخفَام ُّ
ـ َأف َْضل ُّ
ـ َأشْ َرف الْغنَی تَ ْرک الْمنَی (حکم )۰۴؛ «بهترین بینیازی ،ترک آرزوهاس ».

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

آزادگان اس ».

۰۰

و جایگاه فاعل اخالقی و نه فعـل اخالقـی تأکیـد شـده اسـ .

در این کلمات بر اهمی

برتری عمل اخالقی ،نه به جه
فضیل

آثار و نتایج آن و نه از جه

بودن آن مورد ستایش قرار گرفته و بر جایگاه نی

ـ فَاعل ال َْخیر َخ ٌیر منْه َو فَاعل الشذ ِّر شَ ٌّر منْه (حکم

وظیفه بودن ،بلکـه بـه جهـ
فاعل آن ،تأکید شده اس .

)۰۱؛ «نیکوکار ،از کـار نیـک ،بهتـر و

بدکار از کار بد ،بدتر اس ».
ـ َسیئَ ٌة تَسومک َخ ٌیر عنْ َد لال م ْن َح َسنَ ٍة ت ْعجب (حکم )۷۶؛ «گنـاهی کـه تـو را پشـیمان
کند ،بهتر از کار نیکی اس
محور این دو روای
فاعل و نی

که تو را به خودپسندی وادارد».
نیز فاعل فعل اخالقی اس

و نه فعل اخالقی؛ و در آنها بر اهمیـ

آن از عمل تأکید شده اس .

َـدر َأنَفَتـه َو عفذتـه
اعته َعلَی ق ْ
ومته َو شَ َج َ
الرجل َعلَی ق َْدر ه ذمته َو ص ْدقه َعلَی ق َْدر مر َ
ـ ق َْدر ذ
َعلَی ق َْدر غ ََیرته (حکم
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۰۴

جوانمردیاش؛ و شجاع

)۴۵؛ «ارزش مرد به اندازۀ هم
او به قدر ننگی اس

اوس ؛ و راستگویی او بـه میـزان

که احساس میکند؛ و پاکدامنی او به انـدازۀ

غیرت اوس ».
فضایلی مانند شجاع  ،جوانمردی ،پاکدامنی ،غیرت و بلندهمتی از فضایلی اس

کـه در

این بیان ،موردستایش قرار گرفته اس .
همچنین در موارد دیگری نیز به نوعی ،آن حضرت 7فضیل گرایی را بـه عنـوان مـالک
خوبی و بایستگی معرفی کردهاند؛ از جملـه در حکم هـای ،۵۱ ،۷۵ ،۷۴ ،۷۰ ،۴۱ ،۰۶ ،۱۹
 ۱۱۶و .۱۷۶
1ـ .3تحلیل و بررسی

بررسی دقیقتر این دو دسـته روایـات ،نشـان میدهـد کـه تفکـر اخالقـی مـورد اسـتناد
حضرت ،غای گرایانه اس ؛ و فضـیل گرایی دیـدگاه اصـیل و نهـایی حضـرت در تفکـر
اخالقی نیس  .دالیلی که میتوان بر این مسـأله از تحلیـل ایـن روایـات ذکـر کـرد ،بـدین
صورت اس :
صراحت روایات دال بر دیدگاه غایتگرایانه

امیرالمؤمنین 7در برخی روایات ،با صراح  ،معیار صدق و کاب و تعیین خوبی و بدی
رفتارها را بیان میکنند؛ از جمله در روایتی آن حضرت در جواب افـرادی کـه بـرای احتـرام
ایشان پیاده به دنبال مرکبشان میدویدند ،به استداللورزی اخالقـی مبتنـی بـر پیامـد اسـتناد
کرده ،در توبیخ این افراد میفرمایند« :به خدا که امیران شما از این کار سودی نبردند ،و شـما
در دنیایتان خود را بدان به رنج میافکنید و در آخرتتان بدبخ
رنجی که کیفر در پی آن اس ؛ و چه سودمند اس

میشوید؛ و چه زیانبار اس

آسایشی که بـا آن از آتـش امـان اسـ »

(حکم  .)۰۵در این روای  ،مـالک و معیـار بایسـتگی و نابایسـتگی یـک عمـل ،نتـایج و
پیامدهای آن بیان شده اس ؛ به همین جه  ،ایشان برای بطالن و تعیین نابایستگی رفتار ،به
پیامدهای آن اشاره میکنند.
در حکم

 ۱۱۵نیز مالک درستی و شایستگی عمل را نسب

خداوند متعال باشد ـ میدانند؛ بدین معنا که عمل هر چه رن

خدایی بیشتری داشـته باشـد،

و عملی که نسبتی با خدا نداشته باشد ،ارزشی نخواهد داش .

در جای دیگر ،حضرت 7از افرادی که زندگی دنیایشان را بـرای کسـب نتـایج اخـروی
جه

میدهند ،تمجید کرده ،میفرمایند« :خوشا به حال کسی که به یـاد معـاد باشـد ،بـرای

حسابرسی قیام

کار کند ،با قناع

زندگی کند ،و از خدا راضـی باشـد» (حکمـ  .)۴۴در

این بیان ،نگاهی غای گرایانه به فلسفۀ زندگی و رفتارهای درس

دارند و عملی را بایسته و

شایستۀ تحسین میدانند که به چنین غایتی منجر شود.
روایات دال بر تفکر فضیلتگرایی نافی دیدگاه غایتگرایانه نیست

روایــاتی کــه بــر تفکــر اخالقــی فضــیل گرایانه دالل ـ

دارنــد ،تعارضــی بــا روایــات

غای گرایانه نشان نمیدهند ،ولـی در روایـات غای گرایانـه نفـی فضـیل گرایی مشـاهده
میشود؛ زیرا مفهوم این روایات میتواند آن باشد که عالوه بر اینکه غایـ
اس  ،نی

فعـل ارزشـمند

فاعل نیز بر ارزش فعل میافزاید.

غایتنگری روایات فضایل و رذایل

روایات زیادی از مجموعه روایاتی که به فضایل و رذایل اشاره دارند نوعی غایـ گرایی

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

محبوبتر و شایستهتر اس

آن با مطلوب نهـایی ـ کـه

۰۷

را اثبات میکنند .این دسته نشان میدهند که حضرت بایستگی و عدم بایستگی فضایل را بـه
جه

آثار و ثمراتی که دارند ،سفارش کردهاند .در حکم  ۰۹میفرمایند« :پسرم از دوسـتی

با احمق بپرهیز؛ چراکه میخواهد به تو نفعی رساند ،اما دچار زیان
بخیل بپرهیز؛ زیرا آنچه سخ

میکنـد؛ از دوسـتی بـا

به آن نیاز داری ،از تو دریـ میکنـد؛ و از دوسـتی بـا بـدکار

بپرهیز ،که با اندک بهایی تو را میفروشد؛ و از دوستی با دروغگو بپرهیـز ،کـه او بـه سـراب
ماند :دور را به تو نزدیک ،و نزدیک را دور مینمایاند» .در حکمـ
کس که اشتیاق بهشـ

 ۰۱نیـز میفرماینـد« :آن

دارد ،شـهوتهایش کاسـتی گیـرد؛ و آن کـس کـه از آتـش جهـنم

میترسد ،از حرام دوری میگزیند؛ و آن کس که در دنیا زهد مـیورزد ،مصـیب ها را سـاده
پندارد؛ و آن کس که مرگ را انتظار میکشد ،در نیکیهـا شـتاب میکنـد» .فضـایل اخالقـی
مانند زهد ،دوری از شهوات ،پرهیز از محرمـات ،صـبر بـر مصـاکب و شـتاب در نیکـیهـا
ازجه
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۰۶

غایات و نتایجی که به بارمیآورند ،مورد اهتمام قرار میگیرند.

روایات غایتگرای نافی فضیلتگرایی

برخی روایات دال بر غای گرایی ،در تعارض با فضیل گرایی اس

کـه در ایـن مـوارد،

حضرت 7برای حل تعارض در آنها ،مالک صدق و کاب اخالقی یـک عمـل را پیامـد آن
تعریف میکنند .از این منظر ،در جایی که غای

نهایی مدنظر باشند ،اعتبار فضایل و رذایـل،

با لحاظ آن غای  ،تعیین میشوند .این نشان میدهد که فضایل جایگاه اصیلی ندارنـد ،بلکـه
ارزش و اعتبار آنها غیری اس

و نسب

به متعلقشان سنجیده میشوند؛ یعنی مالک خـوب

نتایجی که به بار میآورد ،دانسته شـده اسـ  .در حکمـ

یا بد بودن یک فضیل به جه
 ۱۷۷میفرمایند« :ال َْوفَام ألَ ْهل الْغ َْدر غ َْد ٌر عنْ َد لال َو الْغ َْدر ب َأ ْهل الْغ َْدر َوف ٌَام عنْ َد لال؛ وفاداری بـا
خیانتکاران نزد خدا نوعی خیان  ،و خیان به خیانتکاران نزد خدا وفاداری اس » .اسـتدالل
در این روای  ،غای گرایانه اس
آن اس

و نشان میدهد که ارزش اصالتاً برای خود رفتـار و نتـایج

و نه ملکات و فضایل؛ بنابراین در جایی که فضـایل مـانع کسـب غایـات مطلـوب

باشند ،ارزش اخالقی منفی خواهند داش .
البته روایاتی را که بر فضیل گرایی دالل

دارند ،میتوان بر این معنا حمل کرد که چـون

فضایل و ملکات منشأ رفتارهای ارزشی میشوند ،ارزشمند هستند؛ یعنـی بـه فضـایل نگـاه
تربیتی شده اس ؛ بدین معنا که فضایل ،طریقی
بهتر اس

که «نظریۀ فضیل

دارند برای انجـام فعـل اخالقـی .بنـابراین

را به عنوان جزکی از یک نظریۀ اخالقی کلی تلقی کنیم ،نه یـک

نظریۀ فینفسه کامل» (ریچلز .)۱۶۹ :۱۰۹۷ ،به بیان استاد مصباع یزدی ( )۱۰۷۶خود وجـود
ملکه باعپ میشود که انسان کار اخالقی خوب انجام دهد؛ برای مثال ،وجود ملکۀ سخاوت
در انسان باعپ میشود فرد در موقع مناسب ،بال و بخشش کند .درسـ

اسـ

کـه بـال و

بخشش ارزش اخالقی دارد ،اما از آنجا که سخاوت سبب پیدایش آن شده اسـ  ،مطلـوب
بالعرض اس .

1

از آنچه در مورد دالل
بهروشنی دریاف

کلمات حضرت امیر 7بر دیدگاه غای گرایی گفته شد ،میتـوان

که در حسن و قبد هر فعل نفس ،فایدۀ مترتب بر آن ،مطمد نظـر اسـ

و

نه صرف وظیفه؛ و بر این اساس ،دیدگاه ایشان با دیدگاه وظیفهگرایی نیز مطابقتی ندارد.
هستند ،باید مشخ

شود که حضرت 7چه نوع غای گرایی را مـدنظر دارنـد .نظریـات

غای گرا به دو دستۀ کلی بر اساس نوع غای

و بر اساس متعلق غای  ،تقسـیم میشـوند

(مصباع یزدی .)۱۶ :۱۰۷۴ ،بر اساس نوع غای  ،به سودگرایی ،قدرتگرایی ،لاتگرایی،
و سعادتگرایی؛ و بر اساس متعلق غای  ،به خودگرایی و دیگرگرایـی تقسـیم میشـوند
(همان) .از این جه  ،الزم اس

بار دیگر با ایـن نـوع نگـاه ،کلمـات حضـرت 7مـورد

واکاوی قرار گیرد.
با نگاه مجدد به کلمات امیرالمؤمنین 7به نظر میآید که دیدگاه غای گرایانۀ مورد اسـتناد
در روایات ،به لحاظ متعلق غای  ،سعادتگرایانه یا کمالگرایانـه اسـ  .البتـه بـا توجـه بـه
اختالف دیدگاهی که سعادتگرایان در تعیین مصداق کمال یا سعادت دارند ،به نظر میرسد
دیدگاه اخالقـی حضـرت 7قابـل انطبـاق بـر هـی کـدام از آنهـا نیسـ  .وجـه مشـترک
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1محمدتقی مصباع یزدی ،جزوات چاپنشده ،درس اخالق  ۱۳دی ماه  ،۱۰۷۶صفحۀ .۰

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

بحپ دیگری که در اینجا قابل طرع اس  ،اینکـه چـون نظریـات غایـ گرا متعـدد

۰۵

که همۀ آنها وصول به سعادت و کمال را به عنـوان غای الغایـات

سعادتگرایان ،این اس

اخالق معرفی میکنند (مصباع یزدی .)۱۷۷ :۱۰۷۴ ،اما در تعیـین مصـداق سـعادت ،برخـی
جهات مادی را برتری دادهاند و برخی جهات معنوی را .همچنین برخـی بـه مسـألۀ حیـات
اخروی تأکید کردهاند و برخی چندان تـوجهی بـه آن نکردهانـد (همـان) .در نظـر افالطـون
سعادت حقیقی و نهایی ،محصول ترکیب درس

لات بدنی و فعالیـ هـای عقالنـی اسـ

(کاپلستون .)۱۷۳ :۱/۱۰۹۳ ،در نظر ارسطو نیکی و بدی با اصل فرجامگرایی تعیین میشـود
و راه تعیین آن ،به دس
اس

خرد اس  .بنابراین فضیل

اخالقی همانا سرسپردن به دس

خـرد

تا بر اساس «نظریۀ اعتدال» 1که ارسطو آن را به عنوان آزمون اخـالق مطـرع مـیکنـد،

عمل اخالقی تعیین شود (هالین

دیل۱۱۱ :۱۰۹۵ ،ـ .)۱۱۱از روایات نهـج البالغـه اسـتفاده

میشود که مصداق سعادت و کمال نهایی مدنظر حضرت 7بر محور خدا استوار اسـ ؛ بـه
گونهای که مبدأ و منتهای افعال اخالقی فرد را در بر میگیرد و حـد نصـاب ارزش اخالقـی
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۰۹

یک عمل محسوب میشود .برخی روایات مؤید این مطلب اس
گزارههای اخالقی ،در نسب
دارای ارزش اس

که مالک صـدق و کـاب

آنها با خداوند تعیین میشود؛ بدین معنا که عملـی اخالقـی و

که انسان را بـه خـدا برسـاند؛ چنانکـه در حکمـ

میفرمایند« :وفاداری با خیانتکاران نزد خدا نوعی خیان  ،و خیان
وفاداری اس » .در حکم

 ۴۴نیز ایشان رضـای

 ۱۷۷آن حضـرت7

به خیانتکاران نـزد خـدا

خـدا را مـالک بایسـتگی و ارزشـمندی

رفتارهای افراد دانستهاند.
 .2داللتهای تربیتی ناظر به تفکر اخالقی

با بررسی انجامشده به این نتیجه دسـ

یـافتیم کـه «غایـ گرایی توحیـدی» ،سـبک تفکـر

اخالقی امیرالمؤمنین 7اس  .در این مجال ،به ذکر نمونههایی از دالل های تربیتی نـاظر بـه
تفکر کالن اخالقی آن حضرت اشاره میشود .نکتۀ مهم آنکه ایشان در مقام تربی نفـوس و
هدای

آحاد جامعه به سم

توحید که دارای اختالفات در اعتقادات و افکار و سواد و سـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Doctrine of the Mean.

و محل زندگی و دیگر شرایط بودند ،روشهای متنـوعی را برمیگزیدنـد؛ بـه گونـهای کـه
گاهی دالل های تربیتی در ظاهر ناظر به غای گرایی نیسـ  ،بلکـه متـوهم تفکـر اخالقـی
فضیل گرا یا وظیفهگرا اس  .این بدان عل
اصیل تربی

غای

اس

که اهـداف حضـرت 7گـاهی نـاظر بـه
اول بیان شد ،وظیفهگرایی

و گاهی واسطهای اس ؛ و چنانکه در قسم

و فضیل گرایی میتوانند نقش واسطهای و یا مقـدماتی در نیـل بـه غایـ گرایی توحیـدی
داشته باشند.
با بررسی و دستهبندی ایـن روشهـا میتـوان سـه دسـته داللـ

تربیتـی از کلمـات آن

حضرت 7اخا کرد :دالل های ناظر به مربی ،ناظر به متربی و ناظر به عمل تربیتی.
2ـ .1داللتهای ناظر به مربی

گونهای از روایات هستند که دالل

آنها باالصاله بـه شـخ

تمرکز این روایات نقش مربی در فرایند تربی
دالل

اس ؛ یعنی مربی از آن رو که شخصی دخیل

توحیدی اس  ،اقتضاکاتی دارد که باید لحاظ شود .این اقتضاکات ،به نـوعی

تربیتی غای گرایانه دارند؛ چراکه مربی در مقام فردی که فراینـد تربیـ

را مـدیری

میکند ،باید بتواند توحید را به تمامی در متربی متجلی کند و برای کسب چنین غایتی ،خـود
مربی باید دارای مختصاتی باشد؛ بنابراین دس کم از باب مقدمـۀ موصـله چنـین داللتـی را
میتوانند داشته باشند.
مربی در مقام الگو؛ از بیانات حضرت امیر 7این نکته به دس
تربی

توحیـدی اسـ ؛ بـدین جهـ  ،خـود بایـد از توحیـد رنـ

میآید که مربی زمینهساز
گرفتـه باشـد )صـبْغَ َة

لال((بقره .)۱۰۹/عل این تأکید ،اثری اس که مربی در مقام عمل میگاارد و دفع رذایـل از
او ،موجب دفع رذایل از متربی؛ و کسب فضایل در جان او نیز موجب کسب فضایل توسـط
متربی میشود (حکم  .)۱۵۹تأکید بر الگو ـ و نقش مربی به عنوان اصلیترین الگو ـ اوالً
بر اساس این مبناس

که انسان از محیط اجتماعی و انسانهای دیگر تأثیرپایر اسـ

مبتنی بر گرایش فطری انسان به سوی کمال اس
مربی شایستهتر؛ حکم

و ثانیـاً

(سلیمانی.)۶۰ :۱۰۷۳ ،

 ۵۰معیاری در انتخاب مربی به دس

میدهد .طبق این روای ،

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

در فرایند تربی

مربـی برمیگردنـد .نقطـۀ

۰۷

مربیای که ابتدا به تعلیم خود پرداخته و فضایل مورد تعلیم را در جان خود پیاده کرده باشد،
شایستگی بیشتری برای به دس

گرفتن امر تربی

دارد تا مربیای کـه صـرفاً بـه آمـوزش و

تعلیم دیگران میپردازد .پیشگیری از لغزش ،آغاز از خویشتن و تقـدم الگـوی رفتـاری بـر
گفتاری ،توجـه بـه اصـل همسـطحی بـا قشـرهای آسـیبپایر ،اصـل همراهـی در تجربـۀ
دشواریها و ضرورت هماهنگی گفتار و رفتار الگودهنـده (شـاملی ،)۱۷۴ :۱۰۹۶ ،از دیگـر
اس .

شرایط و ممیزات مربی در مقام تربی
2ـ .2داللتهای ناظر به متربی

این بخش به روایـاتی میپـردازد کـه دالل هـای آنهـا باالصـاله بـه شـخ

متربـی و

گوناگونی بین متربیان معطوف هستند؛ هرچند بالعرض در مقام عمل تربیتی هم باید بـدانها
اس .

توجه شود ،چون متربی یکی از دو رکن اصلی تربی

توجه به ظرفیتهای متربی؛ ظرفی های متربی را در ساحات گوناگونی از قبیل جسمی،
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۴۳

عقلی و احساسی میتوان لحاظ کرد .رعایـ

ظرفیـ

و تـوان متربـی بـه طـور عمـده ،دو

مصداق دارد« :یکی در مواردی که مربی وظیفهای را از متربی طلب میکند (اقدامات تربیتـی
الزامآور)؛ و دیگری در جایی که مربی تکلیفی از متربی نمیخواهد ،بلکه صرفاً بـه اقـداماتی
در جهـ تربیـ متربــی از قبیــل آمــادگی یــا عــادتیــابی وی دس ـ میزنــد (اقــدامات
غیرتکلیفآور)» (اعرافی .)۵۹-۶۱ :۱۰۷۴ ،امیرالمؤمنین امـام علـی 7نیـز در حکمـ
بهخوبی به این اصل توجه میدهد که جهاد ،نسب

۱۰۶

به افراد مختلف با توجه بـه ظرفی هـا و

توانمندیهایشان ،متفاوت خواهد بود.
عالوه بر این ،حکمـ

 ۱۷۵و  ۰۱۱یکـی از مهمتـرین نکـات ذیـل ایـن اصـل را تـاکر

میدهند؛ و آن اینکه توجه به ظرفی

روانی انسان متناسب با زمان و شرایط ،ایجاب میکنـد

که زمانی برای تفرید در نظـر گرفتـه شـود .نیـاز بـه تفـرید و سـرگرمیهای نشـاطانگیز و
لاتبخش ،از جمله نیازهای آدمی اس

که اوالً بر اساس آموزههای دینـی بخشـی از زمـان

مسلمانان را به خود اختصاص میدهد (ایروانی )۱۰۱-۱۳۷ :۱۰۷۴ ،و ثانیاً خود از اقتضاکات
امر تربی

به شمار میآید .امام در حکم

 ۰۱۱تاکر میدهنـد کـه دلهـای متربیـان زمـانی

پرنشاط و پایرا اس

و زمانی خسته و رویگردان؛ و در حکمـ

 ۱۷۵زنـ

تفـرید را بـه

عنوان راهکاری در زمان خستگی روانی متربیان مطرع میکنند.
2ـ .3داللتهای ناظر به عمل تربیتی

مراد از عمل تربیتی ،فرایند شکلدهی تربی

با استفاده از محتوا و ابزارهای الزم اس  .به

عبارت دیگر ،بعد از فراهم بودن شرایط الزم در مربی و توجه به ظرفی هـای متربـی ،بایـد
محتوای الزم برای رشد و سوق دادن متربی به سم اهداف تربیتی مدنظر از طریـق ابزارهـا
و روشهای مطلوب منتقل شود.
تربیت سلبی؛ ایجاد مانع و پرهیز دادن متربی از برخی اعمال و رفتارها بـرای سـوق دادن
به سم توحید ،یکی از روشهای تربیتی محسوب میشود .این مسأله به دلیل گرایشهـای
سوکی اس

که در وجود انسان هس  .به بیان استاد مصباع یزدی «مصادیقی که عناوین خیر

و شر بر آنها صدق میکند ،در نفس ما ریشه و پایه دارند؛ یعنی گرایشهایی در فطرت ما به
دیگر که عنوان شر بر آنها تطبیق میکند» (مصباع یزدی۱۰۷۱ ،الف .)۶۹ :بنابراین بـا ایجـاد
مانع و روشهای سلبی باید از این آفات پرهیز داده شود .قرآن کریم نیز در برخی آیـات ،بـه
روشهای سلبی در تربی

اشاره کرده اس  1.بخشی از سخنان حکم آمیز امیرالمـؤمنین7

نیز به این مسأله اشاره دارد؛ به گونهای که حضرت 7بـرای حفـظ عـزت و کرامـ
پرهیزمداری را توصیه کردهاند 2.در روای
به اهمی

دیگری آن حضرت 7در مقام تربی

نفـس،

فرزندشـان

رفتارهای سلبی اشاره کرده ،به فرزندشان توصیه میکننـد از دوسـتی بـا احمـق و

بخیل و بدکار و دروغگو پرهیز کنند (حکم  .)۰۴۷حتی حضرت 7از رفتن بـه مسـافرتی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض َعـنْه ْم َحتذـی
 .1از جمله در آیۀ  86سورۀ مبارک انعام میفرمایدَ ) :وإذَا َر َأی َ الذـای َن یخوضـونَ فـی آیاتنَـا فَـ َأ ْعر ْ
ٍ
ك الشذ یطَ ان فَال تَقْع ْد بَ ْع َد ِّ
الاک َْرى َم َع الْق َْوم الظذ المی َن(.
یخوضوا فی َحدیپ غَیره َوإ ذما ینْسینذ َ
ام به الظذ ن» (حکمت )95؛ و «تَ ْرك الاذ نْب َأ ْه َون م ْن طَ لَـب [التذ ْوبَـة]
وم ذن َم ْن َأ َس َ
َ «. 2م ْن َو َض َع نَف َْسه َم َواض َع التُّ َه َمة فَال یَل َ
ال َْمعونَة» (حکمت .)171

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

سوی اموری اس

که عنوان خیر بر آن منطبق میشود و گرایشهای دیگری به سـوی امـور

۴۱

که ممکن اس

برای دین و نماز خطر ایجاد کند و مانعی در جهـ

وصـول الـی لال باشـد،

پرهیز دادهاند (حر عاملی.)۰۴۴/۱۱ :۱۴۳۷ ،
رودررویی؛ مواجهه یا رودررویی عبارت اس از باال بردن آگاهی فـرد از راه نشـان دادن
اطالعاتی که او به طریقی از آنها چشمپوشی کرده و یـا در شناسـایی آنهـا کوتـاهی کـرده
اس

(گلدارد .)۹۹ :۱۰۷۱ ،1رودررویی یک روش تربیتی محسوب میشود؛ چراکه متربی را

به آنچه از دیدن آن غفل

کرده ،آشنا میکند .امیرالمـؤمنین 7ایـن روش تربیتـی را بـه کـار

میبردند و همواره تأکید میکردند که باید سعی کنید از آنچـه در دیـده ظـاهر اسـ  ،فراتـر
روید و حقایق عالم را ببینید (حکم  .)۱۷۵مقتضای تربی

توحیـدی ،رسـاندن متربـی بـه

چنین شناخ هایی اس  .از دیگر فواید مواجهه ،بر حار داشتن از فراموشـی چیـزی اسـ
که موجب ضرر و زیان انسان در آخرت و دور شدن از مسیر توحید میشود (حکمـ .)۰۳
این نوع مواجههگری موجب میشود متربی در رفتارهایش تجدیـدنظر کنـد و در تشـخی
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۴۱

پیامدهای توحیدی از غیر آن بیندیشد.
خودمهارگری؛ غای گرایی توحیدی در تربی  ،مقتضـای خودمهـارگری اسـ ؛ بـدین
معنا که متربی باید به حقیق

این نکته برسد که همواره در محضر خداس

و خـدا شـاهد و

ناظر اعمال اوس  .وقتی او به چنین شناختی رسید ،همواره به مراقبه و خودنظـارتی خواهـد
پرداخ  ،ولو اینکه هی عامل بازدارندۀ دیگری در کار نباشد .متربی بایـد بـه حقیقـ ایـن
معنا برسد که برای خداوند متعال ،صورت و معنی و ظاهر و باطن و پـرده و پشـ
ال مرز مشخ
درون و بیرون مطرع نیس ؛ یعنی اص ً

پـرده ،و

کنندهای که آن امور را از یکدیگر جـدا

کند ،برای خدا وجود ندارد؛ زیرا خداوند بر همۀ سطوع اشـیام غلبـه دارد (جعفـری:۱۰۵۱ ،
 .)۱۱۵/۱۰حضرت امیر 7بر این نکته تأکید دارنـد و خودمهـارگری را زمینـۀ کسـب نتـایج
مطلوب تربیتی میدانند و میفرمایند« :هر که او را از خود بر خویشتن واعظی اس  ،خـدا را
بر او حافظی اس » (حکم

.)۹۷

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Geldard.

اولویتگذاری ارزشها؛ اعمال مختلف ،نتایج متفاوتی در رسـیدن بـه قـرب الـی لال دارنـد.
برخی از این اعمال نقش قویتری دارند و برخی ضعیفتر؛ بنابراین بایـد اولوی گـااری شـوند.
امیرالمؤمنین 7با نگاه ظریفی به لزوم تقدم و تأخر و اولوی گااری در آموزشهای تربیتی اشـاره
کرده ،میفرمایند« :هر گاه مستحبی به واجبات زیان رساند ،آن را ترک کنیـد» (حکمـ  .)۱۵۷در
نامۀ  ۰۱نهج البالغه نیز به اولوی ها در تربی اشاره کرده ،خطاب به فرزندشان میفرماینـد« :پـس
در آغاز تربی  ،تصمیم گرفتم تا کتاب خداى توانا و بزرگ را همراه با تفسیر آیات ،به تو بیـاموزم؛
و شریع اسالم و احکام آن از حالل و حرام را به تو تعلیم دهم و به چیز دیگرى نپـردازم» .حتـی
در آموزش فضایل نیز اولوی بندی باید رعای شود تا از این طریق ،متربی جایگـاه هـر کـدام از
فضیل ها را بهخوبی درک کند و به درجۀ اهمی آن پی ببـرد؛ چنانکـه امـام 7در اولوی بنـدی
فضایل ،عدال را بر احسان مقدم فرمودهاند (حکم .)۴۰۵
مراتب تربیت (زبانی ،قلبی ،رفتاری)؛ غایـ گرایی توحیـدی در تربیـ  ،وقتـی بـه نتـایج
شاکله برسد؛ )ک ٌّل ی ْع َمل َعلَی شَ اکلَته((اسرام .)۹۴/ویژگی اصلی شـاکله ،اسـتواری و پایـداری
آن اس ؛ به گونهای که بر فکر و احساس و نی و ارادۀ اعمال و رفتار فرد احاطه دارد (بـاقری،
 .)۱۱۶ :۱۰۹۷در کالم حضرت امیر 7تربی

زمانی مطلوب اس که از مرتبۀ تصـدیق قلبـی و

تصدیق زبانی فراتر رفته و به مرتبۀ اجرای عملی رسیده باشد و مراتب پایینتر از ایـن مرحلـه،
گرچه دارای حسن هستند ،تربیتی ضعیف نامیده میشوند (حکم  .)۰۵۴از این جه  ،فراینـد
تربی تا زمانی که به «عقدالقلب» نرسد ،ناق

خواهد بود.

استدالل اخالقی؛ یکی از شیوههای احتجاج قرآن با صاحبان عقاید باطل ،این اس

که از

آنان ،مطالبه دلیل میکند تا روشن شود که عقاید ایشان پایۀ عقلی و منطقـی نـدارد (مصـباع
ل هـاتوا ب ْرهـانَک ْم((بقـره۱۱۱/؛
یزدی)۰۵۱: ۱۰۹۴ ،؛ چنانکه در چندین آیه آمده اسـ ) :قـ ْ

انبیام۱۴/؛ و نمل .)۶۴/در سیرۀ امیرالمؤمنین 7این روش تربیتی ،جایگاه رفیعی دارد .پـس از
جن

جمل ،آن حضرت 7بر منبر مسجد جامع بصره و بعداً بر منبر مسجد کوفه میرونـد و

ضمن سخنرانی افشاگرانهای به مخالفان آزادی اعالم میکنند که اشکاالت و شبهات خـود را

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

ثمربخش منجر میشود که در جان و قلب متربی رسوخ کرده ،به رفتار تبدیل شود و بـه مرتبـۀ

۴۰

مطرع کنند؛ سپس آن حضرت 7به تکتک سؤاالت آنها پاسخ میدهند؛ به گونهای که ایـن
حرک  ،نقش مؤثری در هدای

(شـهریاری .)۰۷ :۱۰۷۰،در حکمـ

افراد داشته اسـ

۰۵

نهج البالغه نیز حضرت 7در مواجهه بـا کسـانی کـه بـرای تکـریم ایشـان پیـاده پیشـاپیش
حضرت 7میدویدند عمل آنها را سرزنش کرده ،برای اثبات نادرستی آن ،دلیل میآورنـد و
خردورزی در رفتار و عمل را متاکر میشوند.
تقویت و تنبیه جانشینی؛ یکی از روشهایی که برای کشاندن افراد بـه فضـایل همچنـین
دور کردن آنها از رذایل کارآیی دارد ،این اسـ

کـه افـراد فضـیل مند و عالمـان ربـانی را

تکریم کنیم .در این روش ،فردی که دارای آن ویژگیها نیس  ،تحریک میشـود کـه او نیـز
رفتارهای فضیل مندانه از خود بروز دهد تا مورد تکریم قرار گیرد .به عالوه با حفظ عـزت
و کرام

نفس ،متوجه خطا و اشتباه خود شود و به سم اصالع رفتار خـود حرکـ کنـد.

این نوع تقوی
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۴۴

غیرمستقیم ،نوعی خودکارآمدی نیز در فرد ایجاد میکند؛ به این صورت کـه

وقتی ببیند دیگران بر اثر عمل فضیل مندانه تکریم میشـوند ،او نیـز احسـاس میکنـد کـه
میتواند آن عمل را انجام دهد .در این باره حضرت امیر 7میفرماینـد« :بـا پـاداش دادن بـه
نیکوکار ،بدکار را بیازار» (حکم .)۹۷
شبیهسازی؛ توجه قلبی به خداوند متعـال ،بـرای انسـانهای عـادی کـار سـختی اسـ .
بنابراین بهتر اس

ابتدا توجه ظاهری در خود ایجاد کند تا کمکم ایـن ظاهرسـازی ،در روع

انسان رسوخ کند و قلب او نیز متوجه خداوند شود .ظاهرسازی برای انسـان حضـور قلـب
میآورد و از غفل

پرهیز میدهد .تاکر و یـادآوری حضـور حـق ،بـه دل صـفا مـیدهـد و

موجب تصفیۀ روع و خال

شدن او از رذایل و آزادی انسان از قید اسارت نفس مـیشـود.

در آن صورت ،دل جلوهگاه محبوب میشود و دوسـتی دنیـا کـه سرچشـمه همـۀ خطاهـا و
انحرافات اس  ،از دل رخ
حکم

برمیبندد (مصباع یزدی۱۰۷۱ ،ب .)۱۶۴ :حضـرت امیـر 7در

 ۱۳۵نهج البالغه در بیانی لطیـف بـه اهمیـ

ظاهرسـازی در کسـب فضـیل های

اخالقی اشاره کرده ،میفرمایند« :اگر بردبار نیستی ،خـود را بـه بردبـاری وادار؛ چراکـه کـم
اس

کسی خود را شبیه قومی کند و از زمرۀ آنان نشود».

نتیجهگیری

این پژوهش پاسخ به دو پرسش اصلی را مدنظر قـرار داد :اول ،نظریـه کـالن تفکـر اخالقـی
حضرت علی 7از میان دیدگاههای اخالق هنجاری؛ و دوم ،روشهای تربیتی ناظر به سـبک
تفکر اخالقی .در پاسخ به پرسش اول نتیجه این شد که گرچه مؤیدات دیدگاههای غای گرا
و فضیل گرا در کلمات حضرت 7به وفور یاف
به این نتیجه دس

یاف

میشود ،با تحلیل و بررسی آنها میتـوان

که تفکر کالن اخالقی امام علی ،7غای گرایانـه اسـ  .صـراح

روایات غای گرایانه در اراکۀ معیار اخالقی از یک سو و نفی فضیل گرایی ایـن روایـات از
سوی دیگر؛ به عالوه ،قابلی

بازگش

روایات دال بر فضیل گرایی به غایـ گرایی و عـدم

منافات با غای گرایی ،گویای این مدعا اس  .بنابراین به نظر میآیـد کـه دیـدگاه حضـرت
علی 7غای گرایی اس

که فضیل گرایی نه در عرض آن و نظریهای رقیب ،بلکه به عنـوان

جزکی از غای گرایی و در خدم

اهداف آن اس .

انجام شد تا بتوان دیدگاه ایشان را با یکی از نظریات غای گرا تطبیق کرد؛ این امـر حاصـلی
نداش

و طبـق مؤیـداتی کـه بـه دسـ

آمـد ،نشـان داده شـد کـه غایـ گرایی مـوردنظر

امیرالمؤمنین 7قابل انطباق با دیدگاههای غای گرای موجـود نیسـ  ،بلکـه نـوعی ویـژه و
ممتاز اس ؛ به گونهای که محور و مدار آن بر توحید و رسیدن به قرب او اسـتوار اسـ کـه
نام «غای گرایی توحیدی» را بر آن نهادیم .با وجود این ،به نظر میرسد برای کشف دیـدگاه
دقیق اسالم در این باره ،به بررسیها و شواهد بیشتری نیاز اس ؛ شواهدی که برخی مربـوط
به نگاه جامع به همۀ روایات اس

برخی مربوط به زمان و مکان صـدور روایـات ،و برخـی

نیز نیازمند تحلیل و تبیین دقیق مبانی انسانشناختی و ارزششناختی اسالم.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش که سؤال از شیوههای تربیتی آن حضـرت 7بـرای تحقـق
دیدگاه اخالقی مدنظرشان بود ،بار دیگر مجموعۀ کلمات قصار نهج البالغـه بررسـی شـد و
سه دسته روش تربیتی به دس

آمد :روشهای تربیتی ناظر به مربی؛ روشهای تربیتی نـاظر

به متربی؛ و روشهای تربیتی ناظر به عمل تربیتی.

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

از آنجا که نظریات غای گرا متعدد هستند ،بررسی مجدد بـر روی کلمـات حضـرت7

۴۷
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 .۱۹مصباع یزدی ،محمدتقی ( ،)۱۰۹۴آموزش عقاید (دورۀ سهجلدی در یک مجلد) ،چاپ و
نشر بینالملل سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران ،چاپ هفدهم.
 .۱۷ــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۹فلسفۀ اخالق ،تحقیق و نگارش :احمدحسین شریفی،
سازمان تبلیغات اسالمی شرک

چاپ و نشر بینالملل ،تهران ،چاپ چهارم.

 .۰۳ــــــــــــــــــــــــ (۱۰۷۱الف) ،اخالق در قرآن ،مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام
خمینی ،قم ،چاپ پنجم.

سبک تفکر اخالقی در نهج البالغه و داللتهای تربیتی آن

 .۱۴گنسلر ،هری جی ( ،)۱۰۹۷درآمدی جدید به فلسفۀ اخالق ،ترجمه :حمیده بحرینی،

۴۵

 .۰۱ــــــــــــــــــــــــ (۱۰۷۱ب) ،رهتوشه :پندهای پیامبر 6به ابوذر ،تحقیق و
نگارش :کریم سبحانی ،مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی ،قم ،چاپ ششم.

 .۰۱ــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۷۴نقد و بررسی مکاتب اخالقی ،تحقیق و نگارش:
احمدحسین شریفی ،مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی ،قم ،چاپ پنجم.
 .۰۰معلمی ،حسن ( ،)۱۰۹۴فلسفۀ اخالق ،مرکز جهانی علوم اسالمی ،قم.
 .۰۴هالین

دیل ،رجینالد جان ( ،)۱۰۹۵تاریخ فلسفۀ غرب ،ترجمه :عبدالحسین آذرن ،

انتشارات ققنوس ،تهران ،چاپ هفتم.
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