الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی
فرشته ابوالحسنی نیارکی


هاشم قربانی

چکیده
در این جستار ،تالش میشود الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسـی بـازطراحی
شود .این مقاله بر آن اس که با تأکید بر امکان تحول اخالقی ،و معنایابی واژۀ رشد در آثـار خواجـه
نصیرالدین ،از طریق تعمیم تعریف استکمال ،به مقایسۀ مفهومسازی وی از رشد اخالقـی بـا انگـارۀ
روانشناسان رشد بپردازد .تأکید اندیشمندان رشد اخالقی ،تعریف از طریق عوامل اخالق اسـ  .مـا
پس از تبیین فرایند رشد اخالقی ،ماهی رشد اخالقی را از حیپ کیفی ترکیـب و اولویـ عوامـل
تعریف میکنیم .تحلیل مفهومی ،گزارهای و تحلیل سیستمی از آثـار طوسـی ،ابـزار و روش تحقیـق
بوده اس  .طوسی همچون فالسفۀ یونان به نقش شناخ در تحـول اخالقـی اهمیـ ویـژهای داده
اس  .استنباط و استدالل موضوعات کلی و جزکی اخالقی ـ که منشأ رفتار اس ـ از پیشانگارههای
معرفتی عقل نظری ،از طریق عقل عملی صورت میپایرد .نقش عواملی چـون عواطـف ،جنسـی ،
عوامل جسمانی ،عوامل بیرونیـمحیطی نیز بررسی شده اس  .بر این اساس ،کارکرد اخالقی انسـان،
فرایندی فعال با خاستگاه سرشتی ،متضـمن نظمدهـی رفتارهـای آدمـی توسـط شـناخ در بافـ
هنجارها و ارزشهای محیط اس  ،به گونهای که در طول زمان و ممارس و تجربه ،این انتظام برای
انسان به صورت ملکه ـ که ارزشهای خودساخته زیربنایی رفتارند ـ درونی مـیشـود .ایـن تحـول
اخالقی ،به شکلی نظاممند همچون یک الگوی مرحلهای ،از کودکی شروع به شکلگیری مـیکنـد و
مراحل آن تا بزرگسالی ادامه دارد و در بزرگسالی نیز دارای سطوع و مراتـب متعـدد اسـ  .خواجـه
برای هر یک از این مراحل ،اصول تربیتیای بیان کرده اس .
کلیدواژهها :طوسی ،رشد اخالقی ،شناخ  ،استدالل اخالقی ،مراحل ،عوامل.
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بیان مسأله

پیشرف

علوم و تمایز گسترههای حکم

متمایز ،به طرع مساکل حکم

(به معنای اعم) ،در رشتهها و هوی های معرفتـی

عملی و اخالق فلسفی در سایر علوم انجامیده اس  .مطالعـۀ

میانرشتهای اخالق و توجه داشتن به مساکل و دستاوردهای سایر علـوم ،بـرای اراکـۀ پاسـخ
تحلیلیـعقلی در حوزۀ اخالق فلسفی نوین رهگشا اس  .رشد اخالقی 1با تالشهای پیـاژه
(۱۹۷۶ـ )۱۷۹۳و سپس نظریـهپردازیهای کلبـرگ (۱۷۱۵ــ ،)۱۷۹۵بـه مسـألهای مهـم در
روانشناسی رشد تبدیل شد .نوآوری ایشان ،در اصـطالعسـازی ،نـوعی پاسـخ جدیـد بـه
ویژۀ این مباحپ در آثار ایشان اس  .ردپـای

مساکل ،روش ،طرع جدی و منسجم و اهمی

مساکل و پاسخهای روانشناسان رشد به مسألۀ رشد اخالقی ،در آثار فالسـفه و اندیشـمندان
سنتی بهویژه در فرهن

اسالمی بـه چشـم میخـورد .مطالـۀ آثـار حکیمـی چـون خواجـه

نصیرالدین طوسی (۱۱۳۱ـ۱۱۵۴م) ،نمایـانگر توجـه بـه مسـاکل مطـرع در رشـد اخالقـی،
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همچون دیگر اندیشمندان در بستر فرهنـ

اسـالمی (نظیـر ابنمسـکویه) اسـ  2.بنـابراین

چگونه تبیین میشود؛ علل و عوامل آن چیسـ ؟  )۰فراینـد رشـد اخالقـی انسـان چگونـه

۵۶

رشد)؛  )۴گامها و مراحل رشد اخالقی انسانی چگونه اسـ ؟ آیـا

میتوان با عرضۀ مساکل نوین مطرع در رشد اخالقـی ،پاسـخ اندیشـمندان دورۀ اسـالمی را
جویا شد؛ اما باید توجه داش

که پاسخ ایشان ،مطابق با مبانی انسانشناسی ،معرف شناختی

و روششناسی در پارادایم معرفتی ایشان اس .
این جستار به پاسخ مساکل زیر در آثار خواجۀ طوسی پرداختـه اسـ  )۱ :رشـد اخالقـی
انسان چه تعریف و مؤلفههای مفهومیای مییابد؟ (معناشناسـی)؛  )۱رشـد اخالقـی انسـان
تصویر میشود؟ (کیفی

اساساً مرحله به مرحلـه اسـ ؟ مراحـل رشـد بـر اسـاس چـه میزانـی سـنجیده میشـود؟
(سن/جنسی /مرتبه وجودی؟ و)...؛  )۷تعلیموتربی

در مراحل مختلف رشد اخالقی بر چه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moral Development.
 .2ر.ک :تهایب االخالق ابنمسکویه رازی.

اصولی مبتنی اس ؟
مسألۀ رشد اخالقی در میان اندیشمندان غربی ،در علوم مختلفی چون روانشناسی رشـد،
روانشناسی اخالق ،فلسـفه ،فلسـفۀ تعلیموتربیـ  ،فلسـفۀ ذهـن ،ژنتیـک ،عصبشناسـی،
زیس شناسی ،روانشناسی فرهن

و جامعهشناسـی و  ...مطـرع شـده و پاسـخهای بسـیار

متنوعی یافته اس  .درحالیکه این مسـأله در دیـدگاه اندیشـمندان بومی ـاسالمی ،پاسـخی
متناسب با این فرهن

نیافته اس

و غالباً مباحپ رشد اخالقی به صورت ترجمه و یـا نقـل

قول از آثار اندیشمندان غربی و بدون نقد و تحلیل بیان میشود .پاسخ اندیشـمندان سـنتی و
پیشین دورۀ اسالمی نیز در آثار ایشان پراکنده اس

و به شـکل نظاممنـد بیـان نشـده اسـ .

پاسخ به مساکل رشد اخالقی میتواند به عنوان مبنایی در تعلیموتربیـ
اخالق در سطوع مختلف آن قرار گیرد .نق
فرهن

اسـالمی و آمـوزش

محتوایی و روشی در مباحپ رشد اخالقی در

بومی ،نویسندگان این مقاله را بر آن داش

که بـا مطالعـۀ آثـار خواجـه نصـیرالدین

تحلیل مفهومی ،گزارهای و تحلیل سیستمی آثار خواجه ،در پـی پاسـخگـویی بـه پـارهای از
سؤاالت مطرع در حوزۀ رشد اخالقی از دیدگاه وی برآمـده اسـ  .در برخـی مواضـع نیـز
مطالعۀ تطبیقی ،ابزار نقد و تحلیل دیدگاه خواجه قرار گرفته اس .
 .1معنایابی رشد اخالقی در آثار طوسی

خواجــه اصــطالع «رشــد اخالقــی» روانشناســان رشــد را کــه قرنهــا پــس از او توســط
روانشناسان جدید وضع شده ،به کار نبرده اس ؛ اما این بـه معنـای تصـور نداشـتن وی از
چنین تحولی نیس  .بر این اساس میتوان با رصد مؤلفههای دگرگونی اخالقی در آثـار وی،
رشد اخالقی را از دیدگاه او معناسازی کنیم .این امر بر اعتقاد بـه تغییـر اخالقـی در انسـان،
متوقف اس « :هر خلقی تغیر پایرد و هی چیز از آنچه تغیر پایرد ،طبیعی نبود .نتیجه دهـد
که هی خلقی طبیعی نبود» (طوسی)۱۳۴ :۱۰۹۵ ،؛ «مردم را چنان آفریدهاند که هر خلقی کـه
خواهد میگیرد ،یا به آسانی یا به دشواری» (همـان .)۱۳۱ :خواجـه دگرگـونی را بـه سـبب
اکتسابی بودن از طریق تربی

میداند و روش وی ،اراکۀ شاهدی عینی در تربی کودکـان بـا

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

طوسی ،پاسخ وی به برخی از مساکل یادشده در رشد اخالقی را جویا شـوند .ایـن مقالـه بـا

۵۵

ال بـه تأدیـب کودکـان و تهـایب جوانـان و
روش تجربی اس « :اگر خلق طبیعی بودی ،عق ً
تقویم اخالق و عادات ایشان نفرمودندی» (همان.)۱۳۷ :
تغییر مبتنی بر رشد 1،فرایندی اس
دستیابی به یک غای

که با مفهـوم شـیوۀ عملکـرد بهتـر و صـالحی

و

گره خورده اس ؛ غایتی که در آن یـک کـل سـامانیافتـه ،بـه نـوع

متکامل و تعادل ایدکال خود میرسد .رشد نوعی گاار مرحلهای و سیری مثب
نزدیک شدن به هدف ایدکال اس

و با مطلق تغییر و دگرگونی متفاوت اسـ

مالکی هنجاری کـه همـان میـزان نیـل بـه وضـعی

بـه سـم
و برحسـب

نهـایی اسـ  ،قابـل ارزیـابی اسـ

( 2.)Kitchener, 1986: 29کلبرگ مراحل رشد اخالقی را دارای توالی طـولی دانسـته کـه
هر کسی در هر زمان تنها یک گام در طول توالی مراحل برمیدارد .هر مرحله به یـک کـل
ساخ یافته میرسد و مراحل با یکدیگر انسـجام سلسـهمراتبی دارنـد (کـیلن.)۱۴۵ :۱۰۹۷ ،

فرایند بودن ،خروج از حالتی به حال
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۵۹

یافتن رو به جلو و به سم

دیگر ،شایسته بودن و صـالحی

داشـتن ،فعلیـ

تکامـل ،و طـولی بـودن ،از مؤلفـههای مفهـوم رشـد اسـ .

مؤلفههای مفهومی این تعریف در نگاه نخس  ،یادآور اصطالع «استکمال» در سـن فکـری
فالسفۀ مسلمان ،یعنی فرایند رو به جلو و مثب از نقصان به سوی فعلی های پسـین اسـ :
«هرچه کمال او از وجود متأخر بود ،هرآینه او را حرکتی بود از نقصـان بـه کمـال» (طوسـی،
 .)۱۴۵ :۱۰۹۵طوسی در رسالۀ الکمال االول و الثانی 3در تعریف کمال مینویسد )۱( :کل مـا
یکون فی شیم ما بالقوة ( )۱ثم یخرج فیه إلی الفعل ،فان کان خروجه ( )۰ألیق بالك الشـیم
من ال خروجه و أصلد له ( )۴فهو من تلـك الجهـة کمـال لـه ()۷۱۱ :۱۴۳۷؛ در کمـال ،امـر
بالقوهای در شیم ،فعلی
برای او صالحی

مییابد و این فعلی

یافتن رو به جلو و شایسـتۀ شـیئی اسـ کـه

دارد و آن چیز از آن جه

شایستۀ آن امر بـالقوه اسـ  ،کمـال

که فعلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. development.
 .2به نقل از :کیلن.۱۰۷ :۱۰۹۷ ،
 .3چاپ شده به انضمام تلخی

المحصل.

محسوب میشود .بنابراین حرک

و سـیر قهقرایـی و دانـی ،کمـال نیسـ  .در بـاب مؤلفـۀ

«خروجه ألیق بالك الشیم من ال خروجه و أصلد له» ،سؤالی باقی اس  :مـالک طوسـی در
تعیین فعلی

شایستۀ شیم و یا «الیق و اصـلد» چیسـ ؟ آیـا او نیـز چـون کلبـرگ در پـی

مفهومسازی رشد ،مالکهای ارزیابی آن را نیز بیان کرده اس ؟ (.)kohelberg, 1979
در تعریف استکمال ،مؤلفههای مفهوم رشد موجود اس  .استکمال ،مطلق خـروج اصـلد
و شایستۀ شیم از حال

بالقوه به بالفعل اس  ،حال سؤال این اس

که آیا اصطالع استکمال

اخالقی ،عالوه بر مراتب طولی کمال که به نظر تعریف برای آن وضـع شـده ،شـامل معنـای
رشد اخالقی و مراحل آن نیز میشود؟ رابطۀ رشـد و اسـتکمال چیسـ ؟ مقصـود از رشـد
اخالقی ،یک مکـانیزم تحـول کیفـی سرشـتی اسـ
(1984: 173

کـه بیـانگر فراینـد طبیعـی و سـطوع

1

/Kohlberg,سیف )۷۶ ،۱۰۷۰ ،و مراحل 2مختلف آن بر اساس فاکتورهایی چون

سـن ( )Piaget, 1948: 17, 306-316و جنسـی

( )Gilligan, 2003: 2در دورههـای مختلـف

که دارای مراحل طبیعی مختلفی اس

و در هر مرحله ،به چه ایدکال و غایتی میرسـد و ایـن

سیر در غالب افراد انسانی یکسان و هماهن

اس ؛ درحالیکه تأمل در معنای استکمال ،سـه

تفاوت را در نگاه ابتدایی میان واژۀ مصطلد «رشد» در روانشناسـی رشـد ،و «اسـتکمال» در
آثار حکمای اسالمی یادآور میشود )۱( :تعریـف اسـتکمال در بحپهـا و مواضـعی از آثـار
فالسفه آمده اس

که ظاهراً تأییدکنندۀ فرضـیۀ شـامل بـودن آن بـر مراحـل مختلـف رشـد

اخالقی نیس  .در این مواضع ،صحبتی از کودکان و حتی نوجوانان در میان نیسـ
به نظر میرسد که متعلق مباحپ کمال ،مراتبی اس که برای یک شخ
اس

و چنـین

بال طراحـی شـده

و از ابتداییترین مراحل رشد اخالقی مثل آغـاز فراینـد اخالقـی شـدن کودکـان و ...

سخن در میان نیس

(طوسی۰۷۱/۱ :۱۰۵۷ ،؛ ۷۵ :۱۰۹۵؛ ۰۹۷/۰ :۱۰۵۷ـ .)۰۷۱البته از آنجا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. leveles
2. stages

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ال کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی اس  .پس بحپ اس
زندگی مث ً

از خود انسان ،از آن حیپ

۵۷

که طوسی تغییرات اخالقی را ،گرچه بـدون بیـان عنـوان اصـطالع «اسـتکمال» ،در اخـالق
ناصری در باب کودکان و نوجوانان نیز مطرع کرده ،میتوان معنای استکمال را به این مـوارد
و

نیز تسری داد .در این صورت ،مفهوم استکمال نیز نظیر اصطالع رشد ،به تغییـرات مثبـ

رو به جلوی بالغان و غیربالغان مشیر اس  )۱( .همچنین مراتب مطرع در استکمال ،متفاوت
از رشد اخالقی ،غالباً فرایندی طبیعی و همگانی نیس

و در افراد ،گوناگون اس ؛ یعنی هـر

مرحلۀ یکسان مطرع در رشد اخالقی انسانی ،خود شامل درجات و مراتب گوناگون طـولی
استکمالی اس  .در مباحپ «استکمال» به مراتب طولی مختلف افـراد انسـانی و در مباحـپ
«رشد» به مراحل تغیرات اخالقی طبیعی آدمی توجه میشود .برای مثـال ،مراحـل مطـرع در
رشد اخالقی کودکان در غالب ایشان همگانی و یکسـان اسـ ؛ زیـرا مرحلـۀ طبیعـی رشـد
ال مرحلۀ بزرگسالی اگرچه در سیر رشـدی
اس ؛ در مرحلۀ بزرگسالی نیز چنین اس ؛ اما مث ً
غالباً دارای روندی همگانی اس  ،در کماالت طولی و مراتبی کـه افـراد بـه نحـو تشـکیکی
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۹۳

حاکز آنند ،تفاوتهای فراوانی وجـود دارد )۰( .بحـپ از آرمـان نهـایی و غایـ

ایـدکال در

مبحپ رشد اخالقی و استکمال اخالقی نیز از دو حیپ متفاوت اس ( :الف) رشـد اخالقـی
عبارت اس

از رشد انسان در جنبههای شناختی ،گرایشی و رفتار اختیاری و در هر مرحلـه

از مراحل زندگی ( )Hoffman, 2000: iنوعی از آن به منصۀ ظهـور میرسـد .امـا اسـتکمال
اخالقی ،اگرچه شامل ابعاد مختلف رشد اخالقـی (نظیـر رشـد شـناختی و رفتـاری) اسـ
(کمال قوای عرضی آدمی؛ طوسی۷۶ :۱۰۹۵ ،ـ ،)۷۹در مراتب باالدستی ،غایتی نظیر تشبه بـه
خدا و تخلق به اخالق الهی (طوسی۱۱۴ :۱۰۹۵ ،ـ۱۴۷ ،۱۱۷؛  )۰۹۷/۰ :۱۰۵۷و حتی مراحل
عرفانیای نظیر فنا برای آن تصویر میشـود (طوسـی۵۱ :۱۰۹۵ ،؛  .)۰۹۵/۰ :۱۰۵۷ایـن معـانی
بسیار فراتر از مفهوم رشد اخالقی اس  .فراتر بودن به معنای عطف توجه به غایتی اس کـه
در رشد اخالقی و استکمال اخالقی برای انسان ترسیم میشود .مرتبۀ نهاییای کـه اسـتکمال
در هرم طولی خود بیان میکند (نظیر تخلق به اخالق الهی) ،در مباحپ رشد اخالقی مطـرع
نیس  ،بلکه غالباً مراتب پاییندستی کماالت در آن بحپ میشود .البته باید توجه داش

کـه

مباحپ ارتباط انسان با خدا در روانشناسی جدید در مباحپ رشد معنوی بحـپ میشـود و

از حیطۀ مباحپ رشد اخالقی تخصصاً خارج اس ( .ب) همچنـین مباحـپ رشـد اخالقـی
اساساً در پی تصویرسازی غای

قصوی و ترسیم هرم طولی استکمال آدمـی و راههـای نیـل

به آرمان نهایی نیس  ،بلکه صرفاً «توصیف» فرایند تغییرات طبیعی اخالقی آدمی اس ؛ ولـی
در نظریات استکمالی« ،توصیه» و برنامۀ عملیاتی نیل به مقاصد اکتسابی طرع میشود.
مقصود از قید «اخالقی» را نیز میتوان در آثار روانشناسی رشـد و آثـار طوسـی مقایسـه
کرد .جدول شمارۀ ۱بیانگر دیدگاه اندیشمندان از چیستی اخالق اس  .تعریف به ( )۱نتـایج
و نمود بیرونی اخالق و ( )۱صفات و مؤلفههای درونی ،از نمونههای ایـن تعـاریف اسـ .
اندیشمندان حوزۀ رشد اخالقی ،تعاریف متمایزی از اخـالق بیـان میکننـد کـه البتـه غالبـاً
تعاریف ایشان بر اساس ( )۰علل و عوامل و مبانی اخالقیات اس  1.طوسی در تعریف خلق
مینویسد« :خلق ملکهای بود نفس را مقتضی سهول
و رویتی؛ و در حکم

نظری روشن شده اس

صدور فعلی از او بیاحتیاج به فکـری

که از کیفیات نفسانی آنچه سریعالزوال بـود،

نفســانی و ایــن ماهیـ

خلــق اسـ » (طوســی .)۱۳۱ :۱۰۹۵ ،ایــن تعریــف مطــابق مبــانی

علمالنفسی طوسی اس

که خلق را عرض و کیف نفسانی بطیمالـزوال میدانـد کـه بـر اثـر

ممارس  ،ملکه گشته و به سهول

و بی احتیاج به فکر و اندیشـه ،منجـر بـه عمـل و رفتـار

میشود .صرفنظر از مبانی ،این تعریف مطابق تعاریف فضیل محور از اخالق اسـ ؛ زیـرا
هیأت نفسانی ،نسب
فضیل

با ذات آن هیأت ،ملکـۀ نفسـانی اسـ

نفسانی تلقی میشود؛ و تمایز ،تنها به اعتبار اس

و خلق البشرط از خوبی و بدی و فضیل  ،خلقی اس

و بـه اعتبـار صـاحب هیـأت،

(طوسی .)۱۴۵ :۱۰۹۵ ،البته ملکـه
که به نیکـی و خـوبی مـزین اسـ

(بشرط شیم) .این امر در ادبیات روانشناسی اخالق در حوزۀ مطالعات مـنش و شخصـی
اخالقی قرار میگیرد .همچنین اگرچه این تعریف مواضع خالفـی بـا تعـاریف رفتارگرایـان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :ابوالحسنی نیارکی و قربانی (در حال انتشار) ،واکاوی انگارۀ مالصدرا از اخـالق در حلقـۀ کنـدوکاو فلسـفی
آرام اندیشمندان ،مجلۀ الهیات تطبیقی.

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آن را حال خوانند و آنچه بطیمالزوال بود ،آن را ملکه گویند .پس ملکه کیفیتی بود از کیفیات

۹۱

دارد (ابوالحسنی نیارکی۰۰ :۱۰۷۳ ،ـ ،)۴۶شامل نمود بیرونی اخالق اس
خلق دانسته اس
به سهول

و رفتـار را نتیجـۀ

که به سبب ملکه بودن ،رفتاری پایدار اس  .صدور فعل و رفتـار اخالقـی

و بدون فکر و اندیشه ،به معنای نفی نقش تفکر نیس  ،بلکـه صـرفاً بیـان مـالک

امتیاز از احوال و هیأتهای نفسانی دیگر و اشـاره بـه نقـش ممارسـ

و تمـرین در کسـب

اخالقیات بطیمالـزوال اسـ  .تعـاریفی کـه از طریـق علـل و عوامـل ،بـه تعریـف اخـالق
پرداختهاند ،از دیدگاه اخالقی طوسی دور نیستند؛ و در بخش تبیین عوامل تحول اخالقی بـه
نقش شناخ  ،محیط ،بدن و دیگر عوامل میپردازیم و بر اساس آن ،تعریفی از ماهی

رشـد

اخالقی نزد طوسی بیان میکنیم .ایـن عوامـل اگرچـه در تعریـف طوسـی از اخـالق طـرع
نشدهاند ،نمایانگر دیدگاه وی از تحلیل اخالق هستند.
جدول شماره  :1دیدگاه اندیشمندان از چیستی اخالق
ردیف

مفهومسازی

مالک تعریف
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اخالق در درجۀ اول از عواطف نشأت نمیگیرد ،بلکه عواطف در
استدالل مستتر اس  ،به طوری که تمایز بین تفکر و عواطف مورد
اولوی شناخ

تردید قرار میگیرد و دیگر نمیتوان گف متفکری که بر عقل تمرکز
میکند ،عاطفه را کنار گااشته اس

).)Nussbaum, 1999: 72

دیدگاههای فلسفی یونانی
اکتساب اخالقی از طریق توأم شدن عواطف آزارندۀ ترس و
علل و عوامل و
1

اولوی

عواطف

اضطراب با رفتار به وجود میآید که نوعی سازگاری با هنجارهای
اجتماعی اس که با نیروهای درونی در کشمکش هستند (نظیر
دیدگاه فروید1985: 171( )1

مبانی
همگرایی شناخ

۹۱

و عواطف
شناخ و
عواطف و اجتماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1کریمزاده.۷ :۱۰۹۷ ،

.)turiel,

وجدان اصطالحی اس که به طور سنتی برای اشاره به فرایندهای
شناختی و عاطفی به کار میرود که یک فرمانروای اخالقی
درونیشده را بر فراز رفتار فرد بنا میکند (.)Aronfreed, 1968: 2
۱

تفکر و عاطفه و تعامالت اجتماعی کودکان در ر شد
اخالقی مؤثرند ()Piaget, 1948: 41-2
کارکرد اخالقی انسان ،متضمن تفکر همراه با نظاممند کردن

عواطف در مورد درس و نادرس اس ؛ نظیر دیدگاه
کولبرگ.
رشد اخالقی حاصل رشد قضاوتهای افراد اس و تفکیک
عواطف از قضاوت اخالقی غیرممکن اس و هیجانات
۱

نیروی انگیزشی برای قضاوت اخالقیاند .یکی از جنبههای
رشد شناختی ،رشد دانش اجتماعی اس و اخالق مبتنی بر
تعامالت دوسویۀ فردـمحیط اس (نظیر دیدگاه توریل و
اسمتانا).

شناخ و
عواطف و امور
زیس شناختی و
اجتماع

2

نتایج و نمود
بیرونی

عواطف با درونیسازی ارزشهای اجتماعی ترکیب میشوند و
احساسات ،تأثیر نیرومندی بر عقل دارند .قضاوتهای شناختی
اخالقی را نمیتوان از عواطف و احساسات جدا کرد که خود
عواطف مستلزم تغییر در سیستمهای مغزی و بدنی و درد جسمی
اس (.)Damasio, 2003: 173
اخالق چیزی جدای از رفتار نیس (مور.)۰ :۱۰۹۷ ،

رفتار پایدار :الگوی رفتار ارتباطی درونشخصی و برونشخصی مبتنی بر رعای حقوق
طرف ارتباط (فرامرز قراملکی.)۱۱۱ :۱۰۹۱ ،
خلق هیأتی در نفس اس که فعل بدون فکر از آن صادر میشود و

حالتی اس در نفس که عل افعال وی میشود ،بیآنکه نیازمند فکر

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ان الخلق هو ملکة یصدر بها من النفس افعال ما بسهولة منغیر تقدم

۹۰

یا خود فعلی اس که از آن صادر میشود (راغب اصفهانی:۱۴۱۵ ،
هیأت نفسانی

.)۶۰
خلق انسان همان هیأت ثاب نفسانی اس که به سهول و بدون
تفکر باعپ صدور افعال میشود (شبر۰۷ :۱۰۶۴ ،ـ.)۰۵

صفات و
3

ویژگیهای

حال

درونی

و اندیشه باشد (ابنمسکویه.)۷۱ :۱۰۹۴ ،
اخالق حالتی از احوال نفس اس که آدمی کارهای خویش را بدان،
بدون اندیشه و اختیار انجام میدهد (ابنعدی.)۴۵ :۱۰۶۷ ،
هیأتی راسخ در نفس اس که افعال به آسانی و بدون نیاز به اندیشه

ملکه

از آن صادر میشود (غزالی.)۶۶/۰ :۱۳۳۴ ،
رویة (ابنسینا.)۴۵۳ :۱۰۹۵ ،

 .2تبیین فرایند تحول اخالقی انسان و چگونگی آن

جدول  ، ۱نمایانگر عوامل مختلف درونی و بیرونی دخیل در فرایند رشد اخالقی اس

که

اندیشمندان در آثار خویش بدانها تأکید کردهاند .البتـه برخـی از ایشـان تنهـا بـه عوامـل
درونی ،و برخی به عوامل بیرونی و برخی دیگر به تعامل عوامل درونـی و بیرونـی اشـاره
کردهاند (کیلن ،۴۳/۱ :۱۰۹۷ ،مقدمۀ کتاب) .نظریات تعاملی در انتخاب و تأکید بر عوامـل
نیز متفاوت هستند .پیاژه به نقش تفکر ،عواطف و مساکل اجتماعی ()Piaget, 1984: 41.42
و داماسیو بر نقش تحوالت زیس شناختی ـ عصبشناختی بدن در احساسـات و سـپس
در عقالنیـ

تأکیـد میکنـد کـه بـا درونیسـازی ارزشهـای اجتمـاعی همـراه میشــود

(2003: 173

 .)Damasio,همچنین در باب میزان تأثیرگااری عوامل نیز ،برخی آنهـا را در

عرض هم بیان کردهاند و برخی بـا نـوعی نگـاه طـولی از اولویـ  ،زمینهسـازی ،نیـروی
انگیزشی ،منبع انرژی و ....یک یا چند عامل نسب

به عوامل دیگر سخن گفتهاند .از میـان

عوامل مختلف ،پیاژه ( )Piaget, 1948: Viiو کلبـرگ (سـیف و دیگـران .)۱۳۰ :۱۰۷۰ ،بـه
استدالل و قضاوتهای اخالقی تأکید میکنند؛ اما این تأکید به معنای نفـی تـأثیر عواطـف
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۹۴

نیس

 .نوسـباوم عواطـف را مسـتتر در اسـتدالل میدانـد (1999: 72

 )Nussbaum,تأکیـد

هافمن ـ علیرغم توجه به شناخ ها ( ،)Hoffman, 2000: 250بـر عواطـف بـیش از ایشـان
اس  .های با تأکید بر عواطف ،استدالل را نیازمند تالش و استفاده از شواهد میداند کـه پـس از
انجام عمل اخالقی برای توجیه آن بـه کـار بـرده میشـود و نـه سـبب آن (کـیلن.)۷۱/۱ :۱۰۹۷ ،
توریل از نظریۀ قلمرویی ،بر گونهشناسـی قضـاوتها و دانـش اجتمـاعی ( )turiel, 1985: viiو
گیلگان ( )Gilligan, 2003: 2بر نقـش جنسـی تأکیـد میکننـد .همچنـین عوامـل محیطـی در
تحقیقات اندیشـمندان مختلـف هسـتند ،از جملـه :نقـش فرهنـ

و قومیـ و مـاهب ،نقـش

همساالن ،دوستیهای اولیۀ کودکان ،مدرسه ،والدین و ...؛ آنها در نـوع عـواطفی نیـز کـه بـه آن
توجه میکنند ،تفاوت دارنـد :عواطـف بازدارنـده ( )Aronfreed, 1968: 242-253یـا عواطـف
مثب ـ

(مثــل محب ـ  :طوســی )۱۷۹ :۱۰۹۵ ،و یــا عــواطفی چــون همــدلی و همــدردی

(.)Hoffman, 2000: 93
جدول  :2عوامل مؤثر در اخالقیات

1

عوامل

مثال

ابعاد و حیطۀ تأثیر

استدالل قیاسی؛ تفکر انتزاعی؛ اصول
۱

شناخ

قضاوتهای

تعمیمپایر در مورد عدال  ،انصاف و...؛

اخالقی؛ تفکر

تبیینهای در باب سعادت و حقوق
دیگران؛ مهارتهای آینده نگری
عواطف مثب

۱

عواطف؛
هیجانات

نوعدوستی،
احترام ،محب

بازدارندگی عواطف؛

احساس گناه،

عواطف

شرم،

تشویقکننده

عواطف منفی

ــــــ

ــــــــــــــ

پرخاشگری،
ترس ،اضطراب،
نفرت

۰
۱

اراده و انتخاب
عوامل
زیس شناختی و

عوامل درونی
۴

ژنتیک؛ سیستمهای عصبی؛ غدد درونریز

تغییرات تکاملی در

فرایندهای ذهنی

مغز؛ تغییرات
هورمونی
۷

جنسی

۶

سرشتی

تفاوت در عواطف

پسران :متمایل به عدال  ،حقوق

نابرابریهای

دختران :متمایل به مراقب  ،مسئولی

اجتماعی

(.)Gilligan, 2003: 2

نیروهای درونی؛
پتانسیل انگیزشی یا
بازدارنده؛

خلقوخو؛ وجدان؛ غریزه؛ ساکقها؛ فطرت

خودکنترلی رفتاری
انتقال و القای قوانین

۹۷

و هنجارهای
اجتماعی (ارزشها،
آداب و رسوم)؛
۰

عوامل
بیرونی ـ محیطی

۱

اجتماع

سرمشقهای اخالقی
در محیط؛ الگودهی؛
متقاعدسازی؛ الزام و
اطاع (تحمیل
اجتماعی)؛

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بدنی نظیر وراث ؛

و هورمونها؛ سیستم عصبی خودکار؛

والدین؛ خواهران و برادران؛ خانوادۀ درجۀ
دوم؛ همساالن؛ دوستان اولیه؛ مدرسه و
معلمان؛ تعامالت اجتماعی؛ رسانهها؛
حکوم ؛ فرهن

تعلیموتربی ؛
تجارب اجتماعی؛
شهود اجتماعی؛
روشهای انضباطی؛
تجارب فزایندۀ
کودکان از پیامدهای
محیطی؛
همانندسازی؛
مشوقهای ارتباطی؛
پاداش و تنبیه؛
مسئولی پایری؛
درک بیناالذهانی
(ایجاد همدلی)؛
مواجه شدن با
تعارضات اخالقی و
اصطکاک بین
خواستهها و اجتماع؛
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۹۶

نقشگیری و در نظر
گرفتن دیدگاه
دیگران
۱

ادیان و مااهب

الگودهی؛
چهارچوب رفتاری

ال دربارۀ
اراکۀ پیشفرضهای معرفتی (مث ً
زمان پیدایش روع در جنین و..در مسألۀ
سقط جنین).؛ ارزشها و ایدکولوژی

تأثیر بر ارزیابیهای
اخالقی؛ تعصبات
درونگروهی؛
تصورات قالبی؛
۰

دیدگاه در باب حقوق زنان ،حیوانات و ...؛

قومی  ،گروههای

پیشداوری

تفسیر عدال و بیعدالتی؛ سمبولهای

اجتماعی

برونگروهی؛

حاوی معانی خاص؛ سطوع باالتر

تبعیو؛ تنوع

تحصیلی و پایرش اجتماعی

ارزشی؛ اولوی
دادن به برخی
فضایل
۴

طبقۀ اقتصادی و
اجتماعی

تأثیر فقر بر اخالق؛
روشهای

ـــــــــــــ

زورگویانه و
انضباطی به سبب
ضعف اطالعاتی
کودکان آزاردیده؛
۷

آسیبهای

کودکان نادیدهشده؛

بزهکاری؛ خشون ؛ عدم کرام و عزت

محیطی

کودکان در شرایط

نفس؛ پرخاشگری

سخ و پرخطر

الف) شناخت :طوسی همچون یونانیان ،اخالق را پدیدهای اساساً عقالنی تصویر میکنـد
و نزد وی قوۀ ناطقه و شناخ  ،در تبیین تحول اخالقی نقشی اساسی دارد:
( )۱قوۀ شهوی و غضبی از قوای ارادی نفـس حیـوانی اسـ (طوسـی)۷۵ :۱۰۹۵ ،؛ و قـوۀ
نفس انسانی صرف ًا قوۀ نطق اس که بر عقل نظری و عقل عملـی حمـل میشـود« :قـوۀ نفـس
انسانی ،قوت نطق اس که به اعتبار توجه به معرف حقایق موجودات و احاطه بـه معقـوالت،
عقل نظری و به اعتبار توجه به تصرف در موضوعات و تمییز میان مصالد و مفاسـد و اسـتنباط
در عمل و رفتار ارادی ،عقل عملی نام دارد .در واقع ،نفس دارای دو قوه نیس  ،بلکـه ایـن دو،
دو اعتبار مختلف نفس هستند .ایشان هر دو قوۀ نفس ناطقه را مدرک میشمارند و تفاوت ایـن
مدرکات و معلومات میدانند .دیدگاه طوسی در رسالۀ جبر و قـدر( 1طوسـی،
دو را به اختالف َ
 )۱۱ :۱۰۰۷و نقد المحصل (طوسی )۰۰۷ :۱۴۳۷ ،نیز چنین اس  .این دیدگاه ،مطـابق دیـدگاه
کسانی چون ارسطو (ارسطو ۱۷۹ :۱۰۹۷ ،و ۱۶۳؛ ۱۱۰۷ ،۱۱/۱ :۱۰۹۱الـف) ،فـارابی (فـارابی،
 ۷۱ ،۱۷ :۱۴۳۷و  ،)۷۴بیانــات بــوعلی در نجــات (ابنس ـینا ۰۰۳ :۱۰۵۷ ،بــه بعــد) و دیــدگاه
مالصدرا (۱۰۳/۹ :۱۷۹۱؛  )۴۰۱/۱ :۱۰۹۱اس ( .یک) تصرف در موضوعات( ،دو) تمییز میـان
مصالد و مفاسد ،و (سه) استنباط صناعات برای امور معاش ،از کارکردهای شـناخ در رفتـار
اس  .طوسی در رسالۀ النفوس االرضیة نیز مینویسد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1چاپشده در مجموعه رساکل طوسی.

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

صناعات برای امور معاش ،عقل عملی نام دارد» (همان .)۷۵ :قوۀ شناخ آدمی ،از حیپ تـأثیر

۹۵

و أما العقل العملی ،فهو الای یستنبط للنفس آرام جزکیة هی مبادئ االفعال ،اختیاریـة
صناعیة او غیر صناعیة من آرام کلیة هی قضایا أولیة او مشـهورة او تجربیـة .و تصـیر
اآلرام الجزکیة مبدأ اسرادة أفعال جزکیة و ملکات و أحوال بحسبها تصدر األفعال عـن
اآلالت البدنیة» (طوسی.)۷۳۳ :۱۴۳۷ ،

بر این اساس ،آرام جزکی مبادی افعال اختیـاریای اسـ

کـه از بـدن صـادر میشـوند و

استنباط این آرام جزکی از آرام کلی اولی ،مشهور یا تجربی عقل نظری ،کارکرد عقل عملـی و
قوۀ شناخ

از حیـپ تـأثیر در عمـل اسـ  .قیـد قضـایای مشـهوره ،یـادآور تـأثیر بافـ

فرهنگیـمحیطی و ارزشها و هنجارها در قضاوتهای اخالقی اس  .همچنین تفاوتهـای
فردی در تجربهها و مفروضات معرفتی رفتار ،مؤثر بر قضاوتهای اخالقی و در نتیجه ،مؤثر
بر تحول اخالقیـرفتاری اس  .طوسی در منطق تجرید ،ادراك احکام کلی مربـوط بـه عمـل
یعنی آرام محموده ،نظیر گزارۀ «عدل نیکو اس » را به کارکرد عقل عملـی میافزایـد (حلـی،
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۹۹

ال تعمیم معیارهای رفتاری ،درک احکام کلی اخالقـی ،مصـالد و مفاسـد و
)۱۰۱ :۱۰۵۱؛ مث ً
درک اصول تعمیمپایر در مورد اخالقیات ،جملگی توسط عقل عملی اس .
شناخ معلومات کلی و جزکی عقل نظری ← قضاوتهای اخالقی کلی و جزکی عقل عملی ← رفتار و تحول اخالقی

طوسی در شرع اشارات ،عمل و تصرف در موضوعات اختیاری را نیز بـه کـارکرد عقـل
عملی میافزاید ( .)۰۷۰/۱ :۱۰۵۷طوسی در موضعی (همان۴۱۱ :ـ ،)۴۱۰عقل عملـی را قـوۀ
محرکۀ نفس حیوانی میداند ،البته نه به این معنا که مباشرتاً کاری انجام میدهد ،بلکه به ایـن
عل

که مبدأ تحریک اس  .عقل عملی ،مبدأ بعید و صرفاً مبدأ علمی (تصور و تصدیق فعل

جزکی) فعل اختیاری اس
مبادی حرک

و انتساب عمل و مصدر فعل بودن به آن ،بـه اعتبـار نقـش آن در

اختیاری اسـ  .طوسـی از چگـونگی اسـتنباط و اسـتداللهای اخالقـی نیـز

تحلیلی بیان کرده اس

(« )۱( :)۰۷۰/۱ :۱۰۵۷عمل اختیاری صـورت نمیگیـرد جـز آنکـه

آنچه شایسته اس  ،ادراک شود»؛ یعنی برای انجام هر کار اختیاری ،درک خـوبی آن و بـرای
ترک ،درک زشتی آن الزم اس ؛ (« )۱درک خوبی و حسن یک کار ،ابتدا رأیـی کلـی اسـ
(نظیر الصدق حسن) و از احکام کلی عقل نظری (اولی ،تجربی ،مشهوری و ظنـی) اسـتنباط

میشود» .یعنی عقل عملی از طریق مقدمات کلـی عقـل نظـری ،آن رأی کلـی را بـه دسـ
میآورد[ .استنتاج شمارۀ یک]؛ (« )۰سپس عقل عملـی ،از احکـام کلـی حاصـل از اسـتنباط
نخس

(کبری) ،به انضمام مقدمات جزکی یا محسوس (صغری) ،احکام جزکی عقل عملـی

را استنباط میکند» [استنتاج شمارۀ دو]؛ (« )۴تا سرانجام بر اسـاس آن نتـایج جزکـی عملـی
بهدس آمده ،عمل کند» .طوسی عقل عملی را چه در بعـد [ ]۱ادراک و اسـتنتاج و اسـتنباط
امور جزکی عملی و چه در [ ]۱تصرف در امور عملی ،مبتنی بر عقل نظری و نیازمنـد بـه آن
میداند .با این بیان ،در استنتاج احکام جزکی مرتبط با عمل ،طی دو مرحله ،دو قیاس منطقـی
پیوسته تشکیل میشود .صـاحب محاکمـات در ایـن خصـوص مثـالی آورده اسـ  :قیـاس
نخس

(استنباط اول) :صغری :الصدق حسن؛ کبری :و کـل حسـن ینبغـی ان یـؤتی بـه (از

مقدمات عقل نظری)؛ و نتیجه :فالصدق ینبغی ان یؤتی به .و سپس قیاس دوم :صـغری :هـاا
صدق؛ کبری :و کل صدق ینبغی ان یؤتی به (نتیجـۀ قیـاس اول)؛ و در نهایـ

نتیجـه :فهـاا

( )۱طوسی خود نظمدهی و تنظیم عملکرد سایر قوا را به قوۀ شناخ

آدمـی نسـب

داده

اس « :کمال قوۀ عملی ،تنظیم قوی و افعال و تسالم قوی تا اخالق مرضـی شـود» (طوسـی،
 ۶۷ :۱۰۹۵و  .)۵۳طوسی عملکرد صحید قوای ارادی آدمی (قوۀ نطق ،شهوی و غضـبی) را
«بر حسب رأی و روی

(اندیشه و تفکر) و تمییز و ارادت» میشمارد (همـان )۷۹ :طوسـی

همچون ارسطو ،بستر تحقق فضیل

را رعای

حد وسـط معرفـی میکنـد (ارسـطو:۱۰۹۱ ،

۱۱۳۴الف) که توسط قوۀ ناطقه و عقل عملی صورت میگیرد (ارسـطو۱۱۳۶ :۱۰۹۱ ،ب تـا
۱۱۳۵الف؛ و طوسی .)۱۱۵ :۱۰۹۵ ،این تحلیل ،یادآور نوعی خردگرایی ارسطویی در اخالق
اس  .البته طوسی در برخی مواضع نیز همانند افالطون ،از حکمرانی عقل بر قـوا (عقـل بـه
منزلۀ ارابهران) مینویسد (طوسی۵۷ :۱۰۹۵ ،؛ .)۹۶ :۱۰۶۱
( )۰همچنین «حکم » خود از فضایل مهم چهارگانه طوسـی اسـ کـه بـه اعتقـاد وی،
اهمیتش از سایر فضایل ،بیشتر و مالک کمال و مدارج انسانی اسـ
شناخ

(طوسـی.)۱۱۱ :۱۰۹۵ ،

نهتنها به عنوان یک عامل بلکه به عنوان مهمتـرین عامـل و در طـول دیگـر عوامـل

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

الصدق ینبغی ان یؤتی به (همان).

۹۷

اس « :کمال انسانی و شرف فضیل

او حواله بـه فکـر و رویـ

و عقـل و ارادت اوسـ »

(همان« .)۶۴ :هر موجودی خاصیتی دارد که تعین ماهیتش بـه اوسـ
صدور خاصی

اوس ...؛ خاصی

و کمـالش در تمـامی

نفس انسانی ،نطق اس » (همان ۶۶ ،۶۷ :و .)۱۰۳

ب) عواطف :آیا طوسی اخالقیات را صرفاً اصول شناختیای میداند کـه بـرای غلبـه بـر
تکانههای عاطفی غیرمنطقی و بعضاً غیراخالقی عمل میکننـد؟ و یـا اخالقیـات ،عـالوه بـر
شناخ  ،حاصل فرایندهای اولیۀ عاطفی شامل ترس ،احسـاس گنـاه ،عشـق و همـدلی نیـز
هس

و شناخ

و عواطف توأمان و همگرا در تحول اخالقی نقش دارد؟ نقـش احساسـات

و عواطف در قضاوتهای اخالقـی چیسـ

(مسـتتر در شـناخ  ،یـا زمینـۀ انگیزشـی یـا

پیششرط و مؤثر بر شناخ )؟
اساساً اندیشمندان مسلمان ،عالوه بر شناخ  ،شوق را که امری انگیزشی و عاطفی اس ،
از مقدمات عمل و رفتار ارادیـاختیاری میدانند (طوسی .)۴۱۱/۱ :۱۰۵۷ ،در مقابل ،نفـرت
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۷۳

از عواطف بازدارندۀ عمل اختیاری اس  .بنابراین در اتخاذ تصـمیم اخالقـی و عمـل بـدان،
اشتیاق ،شرط الزم اس

(ونه کافی)؛ البته در نظـر برخـی از فالسـفۀ دورۀ اسـالمی صـرف

تصور فعل و تصدیق به فایدۀ آن ،خود به ایجاد شوق و نفرت منجر میشود .عواطف اگرچه
در رفتار نقش دارد ،نقش آن به واسطۀ شناختی اسـ

کـه عواطـف از آن منبعـپ میشـود؛

عواطف به عنوان عاملی جداگانه در عرض شـناخ نیسـ

و در آن تـأثیری نـدارد ،نـه بـه

عنوان پیشزمینه و نه نیروی انگیزشی یا بازدارنده ،بلکه منبعپ از شناخ

اس

(مالصـدرا،

 .)۱۵۰/۱ :۱۰۹۰البته ارتباط با شوق و مبادی معرفتی گاه در اندیشـۀ فالسـفۀ مسـلمان مـبهم
اس

و مشخ

نیس

که آیا ایشان شوق را دقیقاً برخاسته از مبادی معرفتی پیشین میدانند

یا خیر ،آن را به عنوان منبعی جداگانه و مستقل و در عرض مبـادی معرفتـی و دیگـر مبـادی
قلمداد میکنند؟! طوسی در موضعی بـا ذکـر علـل تفـاوت افـراد در مـدارج انسـانی ،نظیـر
«شناخ  ،اختالف طبایع ،اختالف عادات و هم ها» ،به تفاوت در «شوق» نیز اشـاره کـرده
اس

(طوسی .)۷۳ :۱۰۹۵ ،البته اینکه طوسی ،اختالف در شـوق را کنـار ایـن عوامـل بیـان

کرده ،توجیهی مناسب برای این ادعا نیس

که «طوسـی عواطـف را بـه عنـوان یـک شـرط

مستقل در عرض سایر عوامل میداند»؛ بیان نکردن اولوی امور ،دلیـل بـر تسـاوی عرضـی
آنها در دیدگاه نویسنده نیس  .طوسی از عاطفۀ مثبتی چون محب
محب  ،اشتیاق بالطبع به تألیف و اتحاد طبیعی افراد انسانی اس
(طوسی .)۱۷۹ :۱۰۹۵ ،نیاز به عـدال

و جمعی مورد نیاز اس
انصاف در باب محافظ
(همان .)۱۷۷ :محب
رعای

نوع ،از جه

نبود محبـ

نیز صحب

کرده اسـ .

که برای نیل به کمال فـردی
و متحلیشـدن بـه فضـیل

در روابـط میـان گروهـی افـراد اسـ

بدون نیاز به عوامل دیگر ،منجر به رعای

حقـوق دیگـران میشـود و

حقوق دیگران ،فینفسه رفتار اخالقی اس  .البته به نظر نمیرسد در پارادایم معرفتی

طوسی ،محب

تنها امری گرایشی و جدا از علم تلقـی شـود .بـه هـر روی ،طوسـی اگرچـه

اشاراتی به عاطفۀ مثب

و انگیزشی «محب » و از نقش آن در رفتار اخالقی با دیگران سـخن

گفته اس  ،تصریحی بر عاملی

استقاللی آن ندارد و در تبیین رفتار اخالقـی ،بـه آن نقشـی

مستقل نداده اس  .حتی اگر محب

نخواهد بود ،بلکه در طول آنها اس .

ج) طبیعت و امور سرشتی :برخـی از اندیشـمندان بـه نیروهـا و پتانسـیل انگیزشـی یـا
بازدارنـدۀ درونـی چـون فطـرت ،غریـزه ،وجـدان ،خلقوخـو ،و طبیعـ اشـاره کردهانـد.
خلقوخو ،نمایانگر تفاوتهای فـردی در واکـنش و خـودنظمدهی و نـوعی صـفات ثابـ
منعکسکنندۀ ویژگیهای طبیعی اس
دارد و در طول زمان ثاب

اس  ،اما به مرور تح

 .)۹۱۱/۱ :۱۰۹۷طوسی به ماهی
طبیع

که مبنای سرشتی (ژنتیکیـزیستی) و قابلی

تأثیر رسش و تجربه قرار میگیرد (کـیلن،

سرشتی خلقهای آدمی اشاره کرده اسـ

انسانی میداند .البته مفهوم خلق و طبیع

تـوارث

و آن را ویژگـی

نزد طوسی علـیغم اشـتراکات ،دقیقـاً بـا

خلقوخو در روانشناسی ،تناظر و رابطۀ یکبهیک ندارد .طبیعـ

در نـزد طوسـی ریشـهای

جسمانی دارد و با ویژگیهای مزاجی آدمی مرتبط اس  .بنابراین ایـن عامـل را میتـوان بـه
ویژگیهای جسمانی و ژنتیکی ملحق کرد .طوسی در موضعی مینویسـد« :تأمـل در احـوال
کودکان روشن میکند که کودک در ابتدای فطرت مقتضای طبیع اظهار کنـد و در کودکـان
ظاهر اس

که برخی مستعد قبول آداب باشند به آسانی و بعضـی بـه دشـواری؛ و بعضـی را

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

شناخ

را عـاملی در تحـول اخالقـی بـدانیم ،امـری در عـرض

۷۱

طبع از قبول آن متنفر اس

و مقتضیات امزجۀ ایشان از ایشان صادر» (طوسـی ۱۳۷ :۱۰۹۵ ،و

)۱۷۳؛ و در تبیین وجود خلق برای نفس ،از طبیع

و عادت یاد میکند« :طبیع

چنـان بـود

که اصل مزاج شخصی چنان اقتضا کند که او مستعد حالی باشد از احـوال .ماننـد کسـی کـه
کمتر سببی تحریک قوت غضبی او کند» (طوسی۱۳۱ :۱۰۹۵ ،ـ .)۱۳۱این بیان میتواند نظیـر
دیدگاه هیند ،راتبارت و دری بری (کیلن ،)۹۱۱/۱ ،۱۰۹۷ ،نوعی تأکید بر خاسـتگاه ،منشـأ و
مبنای سرشتی اخالقیات باشد .طوسی در ذکر عوامل اخـتالف در مـدارج اخالقـی انسـانی،
طبیع

را به عنوان عامل نام برده اس « :سبب آن تکثر اوالً از جه

 .۱اختالف عادات .۰ ،تفاوت مدارج علم و معرف

اختالف طبـایع اسـ ،

و فهم .۴ ،اختالف هم ها ،و  .۷تفـاوت

در شوق و تحمل مشق » (طوسی .)۷۳ :۱۰۹۵ ،با این بیان ،سرش  ،تـأثیرات بـالقوه مهمـی
در رشد اخالق دارد و زیربنای متابع
طبیع
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۷۱

ممارس

اخالقی اولیۀ کودکان اس

و افـراد بـا خصوصـیات

و سرشتی مختلف ،منشهای رفتـاری متفـاوتی دارنـد کـه بعـدها بـر اثـر تجربـه و
و به مدد قوۀ شناخ  ،درونیسازی میشود.

د) تأثیر جسـمانیات و بـدن در تحـول اخالقـی :زیس روانشناسـان و اندیشـمندان
روانعصبشناختی ،تحقیقات متنوعی دربارۀ تأثیر عوامـل زیس شـناختی چـون ژنتیـک و
امور وراثتی ،سیستمهای تکاملی مغـز ،سیسـتمهای عصـبی ،غـدد درونریـز و هورمونهـا،
فرایندهای سیستم عصبی خودکار ،فرایندهای ذهنی و مشـکالت روانی ـرفتاری در تحـول
اخالقی آدمی انجام دادهاند (2003

damasio,؛ کیلن۵۶۷/۱ :۱۰۹۷ ،ـ .)۹۰۷طوسی اخالق را قابـل

توارث میداند (طوسی)۱۳۷ :۱۰۹۵ ،؛ اما آنچه در تحقیقات نـوین از مبـانی زیس شـناختی
اخالقیات بحپ میشود ،در آثار وی نخواهیم یافـ  .طوسـی بـدن را چـون «آلـ
نفس میخواند (همان)۷۶ :؛ و معتقد اس
بیابزار اس

و ادات»

که بدون بدن ،نفس همچـون صـاحب حرفـهای

که نمیتواند به امور خود و کسب فضایل هم

گمارد (همان) .البته وی توجه

به بدن یعنی توجه به امور جسمانی را مانعی برای رشد اخالقی خوانـده اسـ « :دیـن الهـی
کمک میکند بر سالم

نفس از آفات بدنی تا آنجا که گفته شده اس  :اگر بین بدن و نفس

مخالفتی نبود ،شریع

و دین بر انسـان نمیآمـد .خـوادع شـهوی نفـس ناطقـه را از انجـام

کارهای نیک بازمیدارد و به انجام کارهای بد مایل میگرداند» (طوسی.)۷۳۱ :۱۰۰۷ ،
ه) عوامل بیرونی ـ محیطی ـ اجتماعی :طوسی به نقش عوامل محیطی ـبیرونی در تحـول
اخالقی پرداخته اس « :مردم در عنفوان عمر به تأدیب پدر و مادر احتیاج دارند و بعد از آن بـه
سیاس شریع  ،بعد تهایب عقیدت و تقویم طریق بر وفق حکم ؛ و چـون بـدین مرتبـه
رسد ،اگر لزوم آن سیرت را مقتدا سازد ،بر سیاقتی کـه موجـب سـعادت اسـ  ،تربیـ یافتـه
مدنی بالطبع 1دانسـته اسـ کـه کمـال شخصـی او،
اس » (طوسی .)۷۹ :۱۰۹۵ ،وی انسان را ٌ
متوقف بر کمال مدنی اس و کمال شخصی بدون بودن در اجتماع ممکن نیس :
چون اشخاص نوع انسان در بقای شخ

و نوع بـه یکـدیگر محتاجنـد و وصـول

ایشان به کمال بیبقا ممتنع ،پس در وصول به کمال محتاج یکدیگر باشـند؛ و چـون
چنین بود ،کمال و تمام هر شخصی به دیگر اشخاص نوع او منوط بود .پـس بـر او
واجب بود که معاشرت و مخالط ابنـای نـوع خـود کنـد بـر وجـه تعـاون واال از
عدال خارج شود (همان.)۱۷۷ :

حکوم

و سیاس  ،قومی

و گروه اجتمـاعی ،والـدین ،دوسـتان ،همسـاالن و همنشـینان،

معلمان ،دین و اعتقادات ماهبی و نوع تأثیر ایشان در تحول اخالقی اس .
جدول  :3عوامل محیطیـبیرونی و نوع تأثیر آن در تحول اخالقی از دیدگاه طوسی
ردیف

۱

عامل بیرونی

حکومت و
سیاست

نوع تأثیر

مثال از بیانات طوسی

 )۱حکوم باید با سبک ارتباطی

 .۱محب بین ملک و رعی و افراد اجتماع باید شبیه

مهرآمیز ،با افراد جامعه ارتباط

محب خانوادگی باشد ،تا شرایط نظام میان ایشان

داشته باشد و این سبب ایجاد

محفوظ ماند و عدال به اداکردن حق هر کس قیام

عالقهمندی متقابل و عاطفۀ مثب

نماید [نتیجه و الزمۀ محب ← عدال ] ،و اگر عدال

مشترک اس که به افزایش

هم نباشد ،محب به مغبض تبدیل میشود [نتیجه و

عدال محوری میانجامد.

الزمۀ عدال ← محب ] (طوسی.)۱۶۷ :۱۰۹۵ ،

 )۱انتقال و اجرای قوانین و

 .۱چون معتقدات قوم در سلک توجه به کمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
محتاج بالطبع الی االجتماع المسمی بالتمدن (.)۱۷۱ :۱۰۹۵
 .1یعنی
ٌ

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

جدول شمارۀ  ،۰نمایـانگر دیـدگاه طوسـی در بـاب عوامـل اجتمـاعی و بیرونـی چـون

۷۰

هنجارهای اجتماعی (ارزشها،

منخرط [واحد] باشد ،اما در صورت و وضع مختلف

آداب و رسوم) برای ایجاد رفتار

(در مل و ماهب ،اختالفات رسوم خیاالت و

مسالم آمیز در جامعه و

امثله) ،مادام که به فاضل اول اقتدا کنند ،میان ایشان

جلوگیری از تعاند و پرخاشگری،

تعاند نبود (همان۱۹۰ :ـ.)۱۹۴

مشکالت جمعی و جرم.

 .۰رکیس مدینه ،هر طایفهای را به محل و موضع
خود فرو آرد ،نظیر ترتب موجودات در عالم .اما با
عدم اقتدا به وی تعاند و دعوی ریاس و  ...برخیزد
(همان.)۱۹۴ :

قومی و گروه اجتماعی در رشد
۱

قومیت و گروه
اجتماعی

 .۱مردمانی هستند با افعال مناسب حیوانات و مقتضی
 ،مثل سودان مغرب (همان۷۷ :ـ1.)۶۱

اخالقی مؤثر اس و سبب

طبیع

تفاوتهای فردی در اخالق و

 .۱طوسی به صفات اخالقی عرب ،عجم ،رومیان،

خودنظمدهی میشود (همگنی

هند و ترکان پرداخته اس

(همان.)۱۴۴ :

برونگروهی).
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۷۴

۰

والدین
(خانواده)

 )۱انتقال و القای قوانین و هنجارهای

 .۱پس واجب بود بر پدر و مادر که فرزندان را در

اجتماعی (ارزشها ،آداب و رسوم) و

قید ناموس آورند و به اصناف سیاسات و تأدیبات و

شکلدهی به مفاهیم اخالقی از طریق

تشویق و تنبیه اصالع عادات کنند و ایشان را اجباراً

قوانین الهی؛

او اختیاراً بر ادب ستوده و عادت پسندیده بدارند تا

 )۱تعلیموتربی ؛

ملکه کنند (همان.)۱۳ :

 )۰پاداش و تشویق و تنبیه؛

[ .۱نقش پدر] رعای مصالد اقوات و ارزاق و

 )۴اصالع رفتاری با روشهای

ترتیب امور معاش و سیاس احوال جماع به

مداخلۀ انضباطی؛

ترغیب و ترهیب و وعد و وعید و زجر و تکلیف و

 )۷الزام و اطاع (باید و نباید و

رفق و مناقش و لطف و عنف تا هر یک از فرزندان
بدان متوجه باشند،

تحمیل اجتماعی)؛

را به کمالی که به حسب شخ

 )۶اعمال قدرت 2و اقتدار در

برسند (همان.)۱۳۵ :

کسب فضایل و دوری از رذایل؛

 .۰هر شخصی دارای طبعی اس به انفراد ،و مدبر

 )۵توجه به کمال و رشد اخالقی کودکان؛

منزل باید هر یک را بشناسد و به اعتدال تألیفی واقف

 )۹توجه به کل نظام خانواده و

باشد تا ایشان را به کمالی که مقتضی نظام منزل بود،

مصالد همۀ فرزندان و حل

برساند (همان.)۱۳۷ :

تعارضات اخالقی ناشی از

 .۴پدر هر کمال که خود را خواهد ،فرزند را خواهد؛

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قضاوت طوسی خود بر اساس تصورات قالبی و پیشداوری برونگروهی اس .
 .2براساس تحقیقات روان شناختی ،در تسهیل بلوغ اخالقی بیتأثیر اس

و فقط منجر به اطاع

میشود .بهویژه در نوجوانی اقتدار والدین نزد فرزند با چالش مواجه میشود.

کوتاهمدت کودک

تفاوتهای فردی فرزندان.

و هر خیر و سعادت که ازو فوت شده باشد ،هم
گمارد که فرزند را حاصل کند (همان.)۱۶۹ :

 .۱به عیان مشاهده میافتد که کودکان و نوجوانان به
 )۱همانندسازی بر اساس
سرمشقهای اخالقی در محیط؛
 )۱ایجاد فرص گف وگو و نقد
در مورد دوستان؛

۷
همساالن و
دوستان

 )۰امکان یادگیری مشاهدهای؛
 )۴اهمی دوستی در کسب
فضایل و کمال ( ۰۱۰و .)۰۰۴

مجالس کسانی که به خلقی موسومند ،آن خلق را
فرامیگیرند (همان.)۱۳۱ :
 .۱معاشرت با کسانی که در خصال ماکور مشارک
وی باشند و احتراز از مؤانس با اهل شر و نق
(همان.)۱۷۷ :
 .۰شناخ

عیوب نفس توسط دوس کامل فاضل

(آیینه) (همان.)۱۶۷ :
 .۴تمام سعادت انسان به نزدیک اصدقای اوس  .هر
که تمامی او با غیر او بود ،به تنهایی کامل نتواند شد
(همان.)۰۱۱ :
 .۱نقش دینداری در شجاع و اخالقورزی :فرد

محدثان «امام» ،افالطون «مدبر عالم» و ارسطو «انسان

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دیندار ،از مرگ نهراسد و شجاع پیشه کند و ...

الهی جز به محمود نفرماید؛ و فیالجمله بر فضیل

۷۷

(نظیر حضرت امیر( )7همان.)۱۱۵ :
 )۱نیاز به مدبر الهی ،شارع و امام
برای تقدیر و اجرای قوانین و
احکام اجتماعی و اخالقی؛
۶

دین و امور
اعتقادی

 )۱دینداری سبب اخالقورزی و
رعای حقوق دیگران اس .

 .۱در تقدیر احکام به شخصی احتیاج افتد که به
تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا او را تکمیل
ایشان میسر شود :قدما آن را «ملک علیاالطالق»،
مدنی؛ انسانی که قوام تمدن به وجود او و امثال او
صورت بندد» میخوانند (همان.)۱۷۰ :
 .۱ارسطاطالیس گفته اس کسی که به ناموس
متمسک باشد ،عمل به طبیع مساوات کند و
اکتساب خیر و سعادت از وجوه عدال و ناموس
حپ کند و از رذیل منع (همان۱۰۷ :ـ.)۱۰۶

۵

معلمان

 )۱مانع شدن و اجتناب از

 .۱احتیاج به معلمی اس تا او را از توجه به جانب

خطاهای اخالقی؛

شقاوت مانع شود و روی او به سعادت گرداند تا به

 )۱نظمدهی فضایل و شکلدادن

مرتبۀ اعلی از مراتب وجود برسند (همان۶۴ :ـ.)۶۷

به مسیر زندگی و هدای کودک

 .۱معلمان تربی نفوس را به عهده دارند و متمم

به سعادت؛

وجود و مبقی ذواتند تربی معلمان به اصل وجود

 )۰تعلیموتربی .

مترفع اس (همان.)۱۵۳ :

را در مواضعی مؤثر در نوع رفتار دانسـته اسـ « :ایـن نـوع

و) جنسیت :طوسی جنسی

(فرط بیباکی) در زنان و کودکان و پیران و بیماران بیشتر ازان یابند که در مردان و جوانـان و
اصحا» (طوسی .)۱۹۰ :۱۰۹۵ ،شاید تشبیه زنان به بیمـاران و  ...نشـان آن باشـد کـه دیـدگاه
طوسی به اندازۀ گلیگان بر جنسی

تأکید ندارد ،بلکه همچون واکر معتقـد اسـ

که سبب تفاوت در رفتار زنان و مـردان اسـ  ،در درجـۀ نخسـ
ویژگیهای موقعیتیـاجتماعی آنها اس

(1991: 2/333-346

جنسـی

آن چیـزی

نیسـ  ،بلکـه

)Walker,؛ و یا به تعبیر برخی،

تأثیر نابرابریهـای جنسـیتی چـون جایگـاه اجتمـاعی ،نـابرابری در توزیـع قـدرت ،شـیوۀ
تخصی

منابع و فرص ها و محدودی

در آزادی و انتخـاب اسـ

کـه سـبب تفـاوت در

رفتار اخالقی ایشان میشود ( .)Turiel, 1998: 3/863-932طوسی تربی اخالقـی دختـران را
به نحو متمایز از پسران توضید داده اس

(طوسی.)۱۰۳ :۱۰۹۵ ،

ز) چگونگی رابطۀ عوامل و ماهیت رشد اخالقی :دیدگاه اندیشمندان در بـاب عـواملی
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که در فرایند تحول اخالقی ذکر میکنند ،در نظریۀ ایشان دربارۀ چگـونگی رشـد اخالقـی و
ماهی

آن تأثیرگاار اس  .طوسی تهایب اخالق و اکتساب فضایل را امری صناعی میدانـد

که «در آن باب اقتضا به طبیع

الزم اس » (طوسی .)۱۷۳ :۱۰۹۵ ،او معتقد اس

که طبیع

سبب میشود «کسی را از روی خلق  ،قبول فضیلتی آسـانتـر بـود و شـرایط اسـتعداد درو
بیشتر» (همان .)۱۳۱ :بنابراین بر اساس طبیع
که آن فضیل

و سرش

اقتضا کند ،اقدام میباید نمود تا هیأت و ملکـهای در نفـس او پدیـد آیـد کـه

اقتدار او بر اصدار آن افعال بر وجه اکمل بـه سـهول
موصوف بود» (همان .)۱۷۱ :طوسی کیفی
«در اول به روی

فرد« ،طالب فضیل

را بر افعـالی

بـود و آنگـاه بـه سـم

آن فضـیل

اخالقی شدن را نوعی عادت تفسیر میکنـد کـه

و فکر اختیاری کرده باشد و به تکلف دران شروع مینموده تا به ممارس

متواتر و فرسودگی دران با آن إلف گیرد و بعد از إلف تمـام بـه سـهول

و بـیرویـ از او

صادر شود تا خلقی شود او را» (همان۱۳۱ :ـ.)۱۳۱
بر این اساس ،در دیدگاه طوسی کـارکرد اخالقـی انسـان بـا مبنـا و خاسـتگاه سرشـتی،
متضمن نظمدهی قوا و رفتارهای آدمی توسط قوۀ عقل عملی (شناخ

و تفکـر) اسـ  ،بـه

نحوی که در طول زمان و ممارس

و تجربه ،این انتظام برای انسان ملکه و درونی 1میشود،

به نحوی که در مواضع دیگر ،رفتار به سهول

و بدون احتیاج به تفکر و استدالل اخالقـی از

انسان صادر میشود .بنابراین رشد اخالقی انسان ،فرایندی فعال اس
فرد ،خود بر اساس طبیعـ

و سرشـ

و نه منفعالنه که در آن

اولیـه ،بـا کمـک رشـد عقالنـی ،بـه درونیسـازی

خلقهایی میپردازد که ارزشهای خودساختۀ زیربنایی رفتارند .بنابراین این فراینـد ،نـوعی
درونیسازی اس

که پس از آن ،انسان بدون نیاز به عامل خـارجی نظیـر مراجـع قـدرت و

حتی در غیاب نظارت اجتماعی ،بر آن سلوک رفتار میکند .البته رد نیاز به نظارت اجتماعی،
به معنای نفی تأثیر محیط نیس  .قضاوتها و استداللهای اخالقی که منشأ رفتارند ،بر پایـۀ
بستر و باف

فرهنگی و اعتقادی و هنجارها و ارزشهای محیط شکل میگیـرد .چنانکـه در

بحپ شناخ

گفته شد ،خواجه شکلگیری استداللهای عقـل عملـی را از قضـایای اولـی،

تجربی و مشهور میدانس  .همچنین در بحپ عوامل ،از نقش محیط در ایـن درونیسـازی
درونیسازی ،نقش هدای گری اس

و نه نقش سفالگری که به آنها شکل دهد ،بلکه فـرد

خود به نحو فعال در این خصوص تالش میکند .اخالقی شدن ،رشد شناخ
شناختی ،با ممارس

و تمرین اس

اس

و بلـوغ

و نه صرفاً درونیسازی ارزشهای اجتمـاعی .بنـابراین

نوعی رشد خود اس  .در اندیشۀ طوسی ،ملکات ،عوارض و کیفیات نفسانیاند؛ اما بـه هـر
روی ،از هیأتهای بطیمالزوال نفس هستند .مالک صدور فعل به سهول

و بـدون نیـاز بـه

فکر و اندیشه نیز نافی فکر و اندیشه نیس  ،بلکه زمینههای رفتار با مدد شـناخ  ،در انسـان
ملکه میشود و پس از ملکه شدن ،دیگر نیازی به قضاوت و استدالل اخالقـی نیسـ  ،بلکـه
نظیر نوعی شهود اخالقی به صورت عادت اجتماعی از انسان سر میزند .این نیازمند نبـودن
به فکر و اندیشه ،به معنی بدیهی شدن امر نظری (قضاوت و تصدیق اخالقی) نیسـ  ،بلکـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1به معنای ملکه شدن و تعلق یافتن به فرد و رشد و استکمال فردی ،نه اصطالع درونیسازی رفتار در روانشناسـی
که به معنای یکیشدن اعمال فرد با ارزشهای درونی اس .

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

صحب

شد؛ نقش دیگران چون والدین و معلمان و دوستان و دیگـر ارکـان جامعـه در ایـن

۷۵

کاستن مقدمات و راحتی صدور این تصدیق همچون یک عادت همیشگی اس .
بنابراین از میان انواع تفسیرها برای فرایند جامعهپایری و رشد اخالقـی ،مثـل تأکیـد بـر
تجلیات رفتاری و عاطفی وجدان ،یادگیری مشاهدهای اجتماعی ،نظـارت اجتمـاعی و اخـا
ارزشهای اجتماعی و  ،...طوسی به خودنظمدهی و درونیسازی تأکیـد میکنـد .در بخـش
بعد بیان میشود که شکلگیری این تحول اخالقـی ،بـه شـکل نظاممنـد ،از کـودکی شـروع
میشود و مراحل آن تا بزرگسالی ادامه مییابد و در بزرگسالی نیـز دارای سـطوع و مراتـب
متعددی اس .
 .3مراحل و مراتب رشد و استکمال اخالقی و اصول تربیتی آن

طوسی مراحل رشد اخالقی را از ابتدای تولد تا بزرگسـالی بررسـی کـرده اسـ

و در بـاب

بزرگسالی ،در مورد مراتب استکمال اخالقی ،نظریهسازی کرده اس  .اولـین گـام ،بـا تولـد
فرزند آغاز میشود که طوسی از اصول تهایب اخالقی و تربی فرزند سـخن نگفتـه اسـ .
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این امر نشانۀ این اس

که طوسی آغاز اخالق را در سنین نوباوگی نمیداند .البته کودکان در

این سن اخالق را درک نمیکنند ،اما طوسی به زمینههایی که ممکن اسـ

در رشـد اخـالق

وی در سالهای بعد تأثیرگاار باشد (نظیر نام و دایۀ نیکو) اشاره کرده اس ؛ یعنی زمینـههای
اخالق ،با شناخ  ،عواطف و محیط دوران نوباوگی نیز مرتبط اس  .آغـاز تأدیـب اخالقـی
کودک ،بعد از زمان شیرخوارگی (نوپایی) اس « :چون رضاع تمام شـود ،او را بـه تأدیـب و
رضای

اخالق مشغول باید شد» (طوسی .)۱۱۱ :۱۰۹۵ ،در این مرحله ،اصول تربیتی ،شـامل

سنین دوسالگی تا مرحلۀ گار از دوران کودکی اس  .طوسـی دوران کـودکی را بـه مراحـل
مختلف تقسیم نکرده اس  .این دوران ،دورانی اس

که به زعم وی ،کنترل و نظارت والدین

و انتقال مفاهیم اخالقی ،نقش اساسی در رشد اخالقـی فرزنـد دارد و البتـه مـالک ،سرشـ
فرزند اس

که مستعد کدامین فضایل اس

(همان) .میتـوان کـودکی را بـه کـودکی اولیـه،

متوسط و انتهای دوران کودکی تقسیم کرد .طوسی معتقد اس
مقتضای طبیع

کودک در کـودکی اولیـه بـر

و مزاج رفتار میکند« :تأمل در احوال کودکان روشن میکند کـه کـودک در

ابتدای فطرت ،مقتضای طبیع

اظهار کند» (همان .)۱۳۷ :با این بیان میتوان دس کم گفـ

که آغاز اخالقی شدن کودک در مراحل انتهایی کودکی اس
عمل میکند .جدول شمارۀ  ،۴بیانگر اصول مختلفی اس

و در ابتدا ،بر مقتضای سرش ،
که طوسی برای تأدیب اخالقی در

هر مرحله ذکر کرده اس  .با گار از کودکی (نوجوانی) ،مرحلـۀ بعـد آغـاز میشـود کـه تـا
بزرگسالی ادامه دارد .در نوجوانی اس که فرد آمادۀ سلوکی اخالقـی میشـود و برنامـههای
اخالقی برای او قابل اجرا اس  .در این دوران ،افراد با توجه بـه مراتـب اسـتکمال اخالقـی،
بسته به غایتی که بـه آن نایـل آمدهانـد ،در بـروز رفتـار اخالقـی و خـودنظمدهی متفـاوت
میشوند .آنچه طوسی از برنامههای عملیاتی اسـتکمال اخالقـی بیـانن کـرده ،مخـت
دوران اس

که فرد از مرحلۀ خودنظمدهی و درونیسازی اخالق به خودشکوفایی و مراتب

باالیی استکمال چون تخلق به اخالق الهی میرسد .البته ممکن اس
باقی بماند« :در نوع انسانی ،شخصی یاف

در پـایینترین مقامـات

میشود که اخـس موجـودات اسـ

و شخصـی

میشود که اشرف و افضل کاکنات اس » (همان .)۱۳۵ :طوسی برای طی مراتـب ایـن

مرحله نظریهپردازی کرده اس

که بیان اصول و روشهای وی در این جستار نمـیگنجـد و

باید در نظریۀ استکمال اخالقی طوسی آن را بررسی کنیم .تنها اینکه او اولین گـام را اعتـدال
قوۀ شهوت ،سپس قوۀ غضب ،و بعد تکمیل قوۀ نظری ،و بعد حفظ قواعد عـدال
(همان۱۷۰ :ـ )۱۷۴که البته استکمال حداقلی انسان اسـ

میدانـد

و برنامـههای سـلوک اخالقـی در

کتب عرفانی وی چون اوصاف االشراف ( )۴۵ :۱۰۶۱قابل پیگیری اس  .مراحـل تغییـرات،
رشدی نظامدار هستند که در قلمرو تحقیقات رشد اخالقی بـه شـیوههای مختلـف بـه کـار
رفتهاند و انواع مختلفی از نظریات مرحلهای وجود دارد؛ الگوی طوسی در رشـد اخالقـی را
نیز میتوان الگویی مرحلهای دانس

که در آن سن ،مـدخلی

مراحلی که طوسی بیان داشته بر چه پایهای اس

دارد .البتـه مشـخ

نیسـ

و مالک وی برای این تقسیمبندی چیس .

الگوی رشد اخالقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی

یاف

ایـن

۷۷

جدول شماره 4

ردیف

۱

مراحل و سطوح
رشد اخالقی
شیرخوارگی؛
نوباوگی

اصول تربیتی

توضیح مرحله و مرتبه

تسمیۀ فرزند به نام نیکو و اختیار دایهای که
....

احمق و معلول نباشد (به جه تعدی
اخالقیات دایه به فرزند) (همان.)۱۱۱ :
 .۱منع از مخالط و مجالسه با کسانی که بر
سلوک اخالقی نیستند؛  .۱آشنا کردن کودک
با محب

کرامات عقل و دیان و نه مال و

نسب؛  .۰آموزش سنن و وظایف دینی؛ .۴
مدع اخیار و مام اشرار [نقش الگو و اسوه]؛
 .۷محمدت او در صدور جمیل و مام در
قبید [نقش تنبیه و تشویق در تربی ]؛  .۶تعلیم
خوار دانستن اکل و شرب و لباس فاخر؛ .۵
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ترفع نفس از حرص بر مطاعم و لاایا؛ .۹
دوری از جامههای ملون و منقوش و تکرار بر
بعد از دوسالگی
۱

(نوپایی) تا آخرین
مراحل کودکی

عادت؛  .۷دور کردن اقران بد از او و

چون رضاع تمام شود ،او را

آن جه

به تأدیب و رضای اخالق

مؤاخاۀ کودک از رذایل بد (حسد ،لجبازی و

مشغول باید شد؛ زیرا

)...؛  .۱۳آغاز تعلیم با محاسن اخبار و اشعار

کودک بیشتر مستعد اخالق

مشتمل بر آداب شریف و نه شهوانیات؛ .۱۱

ذمیمه اس و در تهایب

مدع بر خلقیات نیک و توبیخ در افعال قبید،

اخالق آن به طبیع باید

اما منسوب کردن وی به غفل و نه سرزنش

قیام کرد (همان.)۱۱۱ :

صرید تا تجاسر نیابد و اگر ستر کند ،پوشیده
کنند و اگر تکرار کرد ،در سر توبیخ کنند و از
دوری از عادت بر توبیخ برای جلوگیری از
وقاح و استفاده از لطایف حیل و نه منع
صرید [شیوۀ صحید برخورد با کودک در
توبیخ قباید]؛  .۱۱تأدیب قوۀ شهوی؛ .۱۰
احتراز از شنیدن سخنان زش و لهو و
مسخرگی؛  .۱۴منع از پوشیده کردن افعال؛ .۱۷
جلوگیری از خواب زیاد؛  .۱۶منع از اسباب

تمتع و جامۀ نرم و ...؛  .۱۵ترتیب ندادن موی
کودک و لباس زنان در مقابل وی؛  .۱۹منع
مفاخرت به اموال و اقران و مالبس و ...؛ .۱۷
آموزش تواضع و اکرام؛  .۱۳منع دروغگویی و
سوگند؛  .۱۱آموزش کمسخنی؛  .۱۱اجتناب از
فحش و ناسزا و عادت به سخن جمیل؛ .۱۰
خدم به نفس خود ،معلم و بزرگتران؛ .۱۴
انتخاب معلم عاقل دیندار و واقف به ریاض
اخالق و اخالقی؛  .۱۷دوستان بزرگزاده با
ادب نیکو؛  .۱۶عدم شفاع کودک در مقابل
معلم به وق ضرب و تأدیب؛  .۱۵نکوهیدن
زر و سیم برایش؛  .۱۹اجازۀ بازی؛ و .۱۷
طاع پدر و مادر (همان۱۱۱ :ـ.)۱۱۵
 .۱آموزش غرض اخیر از تمتعات ،ترفیۀ بدن و
حفظ صح و اعتدال مزاج اس و لاات
علوم به ترتیب :علم اخالق و بعد حکم
نظری؛  .۰توجه به استعدادات کودک در سوق
گار از کودکی
۰

(نوجوانی تا
بزرگسالی)

دادن او به تعلیم علوم؛  .۴لزوم خوض در علوم
توضیحی نداده اس

و آموزش تعلیم همۀ جنبههای آن و نه برخی؛
 .۷اجبار نکردن به تعلیم صناعتی خاص و منع
از این شاخه به آن شاخه پریدن؛  .۶تشجیع
برای کسب و تعیش به صناعتی که آموختهاند؛
 .۵متأهل گرداندن وی؛ و  .۹سختی و شدت و
دوری از رفاه برای اخالقورزی (همان:
۱۱۵ـ.)۱۱۷

نتیجهگیری

این مقاله بر اساس تبیین فرایند رشد اخالقی ،به تعریفی از ماهی

رشد اخالقی نایل آمـد.

این امر با مقایسۀ مؤلفههای مفهومی رشد و استکمال و همچنین مقایسه تعریف طوسـی از
اخالق ،با دیدگاه سایر اندیشمندان حاصل آمد .در دیدگاه طوسی کارکرد اخالقی انسان با
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بدنی ،خالص از آالم و تعب اس ؛  .۱تعلیم

۱۳۱

مبنا و خاستگاه سرشتی ،متضمن نظمدهی قوا و رفتارهای آدمی توسـط قـوۀ عقـل عملـی
(شناخ

و تفکر) اس  ،به نحوی که در طول زمان و ممارس

و تجربه ،این انتظام بـرای

انسان ،ملکه و درونی میشود ،به نحوی که در مواضع دیگر ،رفتـار بـه سـهول

و بـدون

احتیاج به تفکر و استدالل اخالقـی از انسـان صـادر میشـود .ایـن مقالـه بـا بازسـازی و
روزآمدسازی دیدگاه خواجه به این نتیجه میرسد کـه اخـالق دارای زمینـههای سرشـتی
اس

که از نظمدهی سایر قوا با تفکر و از طریق استداللهایی تحول مییابد که توسط قوۀ

شناخ
ممارس

عملی آدمی از مفروضات معرفتی عقل نظری حاصل میآید؛ تحولی که بر اسـاس
و در طول زمان در فرد ملکه و درونیسازی میشود .عواطف عل

صدور فعـل

اخالقی نیس ؛ اما پس از قضاوتهای اخالقی و تصور فعل و تصـدیق بـه فایـده ،ایجـاد
میشود .در این مقاله ،به نقش عوامل محیطیـبیرونی در رشـد اخالقـی نـزد طوسـی نیـز
پرداخته شد .الگوی طوسی در ترسیم فرایند رشد اخالقـی را میتـوان الگـویی مرحلـهای
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دانس

که البته مالک وی را میتوان بـه افـزایش سـن نسـب

کودکان به سن دوسالگی نسب

داد .آغـاز تربیـ

اخالقـی

داده شده اس  ،البته این به معنای آغاز سن اخالقی شدن

کودکان نیس  ،بلکه میتواند تأکیدی بر پیشزمینههای اخالق در سـنین پـایینتر قلمـداد
شود .الگوی مراحل رشد اخالقی به شکل هرمی برعکس ترسیم میشود تا نشانگر شمول
مرحلۀ بزرگسالی بر گامهای پیشین در رشد اخالقـی باشـد .کمـاالت مراحـل قبـل در آن
مرحله ،موجود اس

کـه البتـه خـود دارای سـطوع و مراتـب فـراوان اسـ  .در مرحلـۀ

بزرگسالی و مراتب باالدستی ،آن ساختارهای اولیه از دس

نمیروند و زمانی که موقعی

ایجاب کند ،استفاده میشوند؛ و این نوعی هرم طولی مرحلهای اس  .هرم استکمال که رو
به سوی اهداف متعالی چون تخلق به اخالق الهی اس  ،از نوجوانی آغاز میشود و خـود
دارای برنامهها و اهداف و روشها و اصول متعدد اس
مقاله خارج اس .

که بررسی آنهـا از موضـوع ایـن

نمودار  :1الگوی رشد و استکمال اخالقی انسان نزد طوسی
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منابع
ل
عبدال ( ،)۱۰۶۴النجاة من الغرق فـی بحـر الضـالل (االلهیـات،
 .۱ابنسینا ،حسین بن
الطبیعیات) ،ویرایش :محمدتقی دانشپژوه ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ اول؛
و همان ( ،)۱۰۵۷چاپ دوم.
 .۱ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۵الهیات من کتاب الشفاء ،تحقیق :آی لال
حسنزاده آملی ،بوستان کتاب ،قم.
 .۰ابنعدی ،یحیی بن حمید بن زکریا ( ،)۱۰۶۷تهذیب االخالق ،ترجمه و تصحید و
مقدمه :محمد دامادی ،مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،تهران.
 .۴ابنمسکویه ،ابوعلی احمد ( ،)۱۰۹۴تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ،انتشارات
زاهدی ،قم ،چاپ هفتم.
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 .۷ابوالحسنی نیارکی ،فرشته؛ امیراحمد شجاعی (« ،)۱۰۷۳مقایسۀ دو رهیافت سنتی و
جدید در تعریف اخالق» ،فصلنامۀ پژوهشی اخالق ،ص.۴۶-۰۰
 .۶ارسطو ( ،)۱۰۹۷دربارۀ نفس ،ترجمه :علیمراد داودی ،انتشارات حکم  ،تهران ،چاپ
پنجم.
 .۵ــــــــ (ارسطاطالیس) ( ،)۱۰۹۱اخالق نیکوماخس ،ج۱ـ ،۱ترجمه :سیدابوالقاسم
پورحسینی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ دوم.
 .۹راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)۱۴۱۵الذریعة الی مکارم الشریعة ،دانشگاه
اصفهان ،اصفهان.
 .۷سیف ،سوسن؛ پروین کدیور ،رضا کرمی نوری ،حسین لطفآبادی (،)۱۰۷۰
روانشناسی رشد ( ،)1انتشارات سم  ،تهران ،چاپ بیس وپنجم.
ل
عبدال ( ،)۱۰۶۴اخالق ،ترجمه :محمدرضا جباران ،نشر روع ،قم.
 .۱۳شبر ،سید
 .۱۱طوسی ،نصیرالدین ( ،)۱۰۰۷مجموعه رسائل طوسی ،مدرس رضوی ،یادبود
هفتصمدین سال خواجۀ طوسی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
 .۱۱ــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۵۷شرح االشارات و التنبیهات ۰ ،ج ،نشر البالغه ،قم ،چاپ
اول.

 .۱۰ــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۵اخالق ناصری ،تصحید و تنقید :مجتبی مینوی و علیرضا
حیدری ،انتشارات خوارزمی ،تهران ،چاپ ششم.
 .۱۴ــــــــــــــــــ ( ،)۱۴۳۷تلخیص المحصل معروف به نقد المحصل ،دار االضوام،
بیروت ،چاپ دوم.
 .۱۷عالمه حلی ( ،)۱۰۵۱الجوهر النضید ،تصحید :محسن بیدارفر ،انتشارات بیدار ،قم،
چاپ پنجم.
 .۱۶غزالی ،ابوحامد محمد بن احمد ( ،)۱۳۳۴احیاء علوم الدین ،دار صادر ،بیروت ،چاپ
دوم.
 .۱۵فارابی ،ابونصر ( ،)۱۴۳۷فصول منتزعة ،تحقیق و تصحید و تعلیقه :دکتر فوزى نجا،
مکتبۀ الزهرام ،3تهران ،چاپ دوم.
 .۱۹فرامرز قراملکی ،احد ( ،)۱۰۹۱درآمدی بر اخالق حرفهای ،انتشارات مجنون ،تهران.
 .۱۷کریمزاده ،صادق« ،)۱۰۹۷( ،سازوکارهای روانشناختی فرایند درونیسازی
 .۱۳مالصدرا ،محمد بن ابراهیم ( ،)۱۰۹۱المبدأ و المعاد ،به اشراف :سیدمحمد خامنهای،
بنیاد حکم

اسالمی صدرا ،تهران.

 .۱۱ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)۱۰۹۰الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة،
۷ج ،انتشارات بنیاد حکم

اسالمی صدرا ،تهران.
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۷ج ،دار احیام التراث ،بیروت ،چاپ سوم.
 .۱۰مور ،جورج ادوارد ( ،)۱۰۹۷مبانی اخالق ،ترجمه :غالمحسین توکلی و علی عسکری
یزدی ،پژوهشگاه علوم و فرهن
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