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  دهيچك
شناختي تربيت اخالقي  شناختي و روش روان اين مقاله به بررسي مباني فلسفي،

مباني فلسفي تربيت اخالقي در ديدگاه . دپرداز در ديدگاه نادينگز و غزالي مي
مباني فلسفي . پديدارشناسي و فمنيسم است گرايي، گرايي، هستي عاطفه، نادينگز

 .باشد  اسالمي و يوناني ميي ثر از قرآن، فالسفهأ مت،ديدگاه غزالي در تربيت اخالقي
 سه عاملبه شناختي تربيت اخالقي در ديدگاه نادينگز با توجه  مباني روان

شناختي  مباني روان. شود خوداخالقي و ارتباط متقابل بيان مي خواري طبيعي، غم
ديني و عرفاني  تربيت اخالقي در ديدگاه غزالي با توجه به سه رويكرد فلسفي،

 ،هاي هنجاري  در روش،هاي تربيت اخالقي  روشي در زمينه .شود توضيح داده مي
 يگرايي مابعدالطبيع اخالق، غزالي واقع فراي  در زمينهاما ،گرا هستند هر دو غايت

هاي تربيت اخالقي در ديدگاه نادينگز  روش. گرايي طبيعي است و نادينگز واقع
 در تربيت "خود" غزالي با توجه به انواع .ييد استأعمل و ت گو،و دهي، گفت الگو

 "منجيات" يا "ملكوتي خود" و "مهلكات"  يا"حيواني خود"يعني  ،اخالقي
  .اصي را ذكر كرده استهاي خ روش

    1گرايي عاطفه -4   تربيت اخالقي -3 نل نادينگز -2 محمد غزالي -1 :يدي كلهاي هژوا
  

  مقدمه .1
 تربيت ي لهأرو است، مس  به ل مهم كه تعليم و تربيت معاصر با آن روييكي از مسا

 أ منشاسته در اين زمينه ايجاد شدكه تحوالتي در اثر از عصر جديد به بعد . اخالقي است
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در عصر . "انسان محور همه چيز است"كه كنند  تعيين مياخالق را با توجه به اين مالك 
و  )152-153: صص ،29( عقالني قرار داشت ي  بر پايهگري، تربيت اخالقي صرفاً روشن
  تعييني اين عصر كوشيدند كه ويژگي اساسي تربيت اخالقي را كه داراي ماهيتي فالسفه

 اين نظريات اخالقي يا ي نتيجه. غايت حقيقي انسان است، را رد كنندول به در وصكننده  
 رويكردهاي جديدتر .)227: ص ،22( گرا يا بر اخالق وظيفهاستوار بود بر اخالق سودگرا 

  شناسي و خروج فاعل هاي عاطفي و زبان بيشتر بر جنبه) يسممدرن خصوص پست هب(
 هاي ثابت و همگاني اخالق وجود ندارد بنيان دها،در اين رويكر. كنند كيد ميأشناسايي ت

شرايط متعدد و متنوع ارزيابي  هاي تربيت اخالقي متناسب با عاليق،  مالك.)92:ص ،31(
نتايج اين رويكردهاي اخالقي باعث  .شود پنداشته ميشوند و اخالق امري محلي و خاص  مي

سمت نيروهاي استداللي روي شد كه انسان امروز فراموش كند كه كيست و در نتيجه به 
 ، انحطاط علوم انساني.)26 :ص ،21( اند هاي حسي آورد كه اين نيروها هم، مبتني بر داده

 خود با خدا را از ي واسطه  معلول اين است كه انسان شناخت بي،خصوص تعليم و تربيت هب
ت  شديسممدرن دست داده و به شناخت سطحي روي آورده و اين شناخت با ظهور پست

 شوريده و براي يسم بر عليه مدرنيسممدرن كه پست  با اين.)27 :ص همان،(گرفته است 
خصوص اخالق  هگر يك سير نزولي در علوم انساني و ب ، خودش نشاناستاصالح آن آمده 

  . است
 يكي از داليل .پردازيم مباني ديدگاه نادينگز با غزالي ميتطبيق در اين مقاله به 

كيد أهاي مطلق اخالق ت  نكات باال است؛ زيرا غزالي بر بنيان،دگاه اين دو ديي مقايسه
، و معتقد به اصول همگاني در اخالق نيست كند كيد ميأكند و نادينگز بر روابط انساني ت مي

  .پردازيمببه بررسي و نقد ديدگاه نادينگز موارد خوبي براي مقايسه هستند تا از طريق آن، 
داند، غزالي  يدگاه، تربيت اخالقي را فراتر رفتن از خود ميهر دو د  اگرچه،از طرف ديگر

كه نادينگز محور تربيت اخالقي را انسان   حالي  در،پايه و محور تربيت اخالقي را خدا
  .انگارد مي

 اين دو ديدگاه اين است كه غزالي و نادينگز تربيت ي يكي ديگر از داليل مقايسه
مقاالتي  ها و  اگر كتاب.اند فيلسوفان ديگر بررسي كرده متفاوت از اخالقي را با ديدي كامالً

بينيم كه اكثر اين   تربيت اخالقي نوشته شده است بررسي كنيم، ميي كه در زمينهرا 
ي آن  دربارهدانند و ديدي كه   از صفات خوب و بد ميفهرستيتربيت اخالقي را  ها، نوشته

تربيت  در غزالي و نادينگزگاه  ديدكه  حالي در.  استيپيشگيردارند، بيشتر مبتني بر 
  . متفاوت از اين نوع نگرش استاخالقي كامالً
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 أاساس و منش و دانند  كساني است كه محور تربيت اخالقي را خدا ميي غزالي نماينده
 اما نادينگز محور تربيت اخالقي را .دنكن جو ميو را در شريعت جست و تربيت اخالقي اخالق

غزالي يكي از . كند جو ميو الق را در طبيعت انسان جست اخأمنش دانسته،انسان 
پژوهان   ترين اخالق  از بزرگاو.  تاريخ و فرهنگ ايران و اسالم استي هاي برجسته شخصيت
 ي  در فلسفهيهاي ژرف  كاوشغزالي .نگاران در جهان اسالم است  ترين اخالق و آزموده

غزالي در . آيات و روايات اسالمي است برگرفته از ويهاي اخالقي  اخالق دارد و ديدگاه
 اخالق است و در ي چهارم قرآن درباره  كند كه يك اشاره به ماهيت اخالقي اسالم بيان مي

  .)110-102: صص  ،2(  تربيت اخالقي مهم نيستي چيز به اندازه   هيچ،تربيت اسالمي
 مجذوبيت يا فنا برتري عامل"نام   هبرا  تحقيقي ي نادينگزرخوا  غمي  نظريهي درباره

 انجام داده 2001 در سال 2 نانسي كريگر"خواري نادينگز  غمي نظريه شدن در ديگري در
كه عامل نشان داد  تحقيق آن ايجنت يند مجذوبيت بود وآ درك فرآن،كه هدف است 

 شود آموزان مي خواري در دانش چنين رشد غم پذيري و هم  وليتؤمجذوبيت باعث رشد مس
اي با عنوان  نامه در دانشگاه تربيت مدرس پاياننيز  در ايران .)616-622: صص ،23(
 توسط 1381 در سال " در تربيت اخالقيخواري نقد رويكردهاي فضيلت و غم بررسي و"

 دو رويكرد مهم اخالق فضيلت و اخالق ،تحقيقدر اين  . است صورت گرفتهابوالفضل غفاري
ربيت اخالقي مورد بررسي قرار گرفته و هاي ت خواري از حيث مباني فلسفي و روش غم
 الگويي براي تربيت اخالقي ،هاي هر دو رويكرد با توجه به ويژگياست چنين سعي شده  هم

  . گرددپيشنهاد 
هاي تربيت اخالقي از نظر  اصول و شيوه مروري بر مباني،" عنوان نيز بااي  نامه پايان

زاده در دانشگاه تربيت  رضا صادق توسط علي1375 در سال "محمد غزالي و فيض كاشاني
هاي اين دو متفكر در  اصول و روش  مباني،، كه در اين تحقيقنوشته شده استمدرس 
 هدف نويسنده اين بوده است كه. مورد مقايسه قرار گرفته است تربيت اخالقي ي زمينه

معرفي نظام اخالقي مبتني بر منابع ديني را به عنوان بستري مناسب براي تربيت اخالقي 
دو متفكر در بعضي از مباني تحقيق، اين اين از دست آمده  ه و با توجه به نتايج بكند

ند كه  بود و هر دو متفكر معتقد  مشتركختيشنا  و ارزشختيشنا ي، معرفتختشنا هستي
 و تعالي  صورت مشخص، مبارزه با آلودگي، اكتساب ارزش  توان به تربيت اخالقي را نمي

  .آوردها به حساب  ارزش
رويكردي كه . پردازيم  به توضيح ديدگاه نادينگز مي،طور مختصر   به،براي آشنايي بيشتر

نادينگز معتقد است كه در .  است3خواري  تربيت اخالقي دارد رويكرد غمدرنادينگز 
شود و در يك حالتي از رنج و اضطراب قرار   فرد دچار حالت رنج دروني مي،خواري غم
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بيداري بر اثر همين .  از خود فراتر برودتاكند  اين حالت، او را بيدار مي در حقيقت، .گيرد مي
  ها به  آنيداند و در جهت ارضا حاالت است كه نيازهاي ديگران را نيازهاي خود ميو 

   .)9: ص  ،27( كند كند كه ديگري را خود فرض مي اي تالش مي گونه
اين ميل ناشي از  و گران استاساس اين رويكرد ميل عاطفي نسبت به ديدر حقيقت، 

: ص ،28( خواري قرار گرفته است تجاربي است كه فرد در كودكي يا در گذشته مورد غم
شود و اين   اخالق در اين رويكرد، با توجه به ديگران و در ارتباط با ديگران ساخته مي.)29

 اخالقي شامل  از ديدگاه نادينگز، رفتار.)99: ص ،27( اخالق از خود و ديگران جدا نيست
؛ يعني ارتباطي كه ما از لحاظ اخالقي با  استخواري اخالقي  و غم"پاسخ عاطفي انسان"

  .)27-28: صص همان،( شوند ن مييخواري طبيعي تبي  غمي به وسيله ديگران داريم،
مباني ديدگاه تفاوت  به بررسي ل،يذباال بيان شد، در  چه كه در بنابراين با توجه به آن

  .پردازيم ديدگاه نادينگز ميغزالي با 
  

  مباني فلسفي ديدگاه نادينگز. 2
گرايي،   عاطفه:ثر از چهار مكتب فلسفي استأمباني فلسفي ديدگاه نادينگز مت

ارتباط اين مكاتب با ديدگاه  به بررسي ، در زير.گرايي، پديدارشناسي و فمنيسم هستي
  :پردازيم نادينگز مي

 گرايي عاطفه. 1. 2
گرايي، رفتار  عاطفه در. گرايي است  فلسفي ديدگاه نادينگز مكتب عاطفهيكي از مباني

 آن، انسان در ي دلي است؛ يعني نيرويي كه به واسطه دردي و هم اخالقي مبتني بر حس هم
  .)114:ص ،16( شود لذت و درد ديگران شريك مي

ه دنبال گرا معتقد است كه ارزش اخالقي رفتار، ناشي از اين است كه ب اخالق عاطفه
. است 4"ديگرخواهي" ي عاطفه و انگيزه مالك اخالق در اين مكتب، .خير ديگران باشيم

به ) دردي مانند هم(شوند   خيرخواهي انجام ميي كارهايي كه از روي عواطف و به انگيزه
شوند،   انجام مي5"خودخواهي" ي  به انگيزهلحاظ اخالقي ارزشمندند و كارهايي كه صرفاً

  .)180-181 :صص ،19 (اند ارزش بي
ثر از اين أ ديدگاه فيلسوفاني كه از اين مكتب طرفداري كردند و نادينگز هم مت،در ذيل

  :مده استفيلسوفان است، آ
 حس اخالقي ي معتقد است كه تمايزات اخالقي به وسيله) 1671-1713( 6شافتسبري

چه موجب  نهيوم معتقد است آ. )181-183: صص ،5( شوند، نه عقل تشخيص داده مي
شود، اميال است نه عقل و عقل در تحريك ما به فعل، ناتوان  تحريك ما به فعل يا عمل مي
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 اسميت .)413: ص ،24( برانگيختگي و تحريك ذهن انسان، لذت و الم است أ منش.است
معتقد است كه موازين اخالقي، نه از نهاد انسان، بلكه از منافع فردي و روابط اجتماعي 

  .)371: ص ،5 ج ،18 (خيزند برمي
و  خودخواهي:  معتقد است كه در انسان دو نوع تمايل وجود دارد7آگوست كنت

ميل ديگرخواهي به  .گيرند ت ميأدردي نش ديگرخواهي از تمايالت دروني و هم. ديگرخواهي
ها  كه ديگران و نيازهاي آن  طوري    به،يابد  عقل، بر ميل خودخواهي غلبه ميي  قوهي هوسيل

داند و تنها انسان با وقف   اخالق را در اين ميل ميأكنت منش .دهد  بر خود ترجيح ميرا
  .)456-459: صص ،17(برود  تواند از خود فراتر كردن خود  براي ديگران مي

 اين تمايل را اساس تمام رفتارهاي دانسته،دردي با ديگران  اخالق را هم نيز شوپنهاور
  .)60: ص ،16(داند  اخالقي مي

رويكرد نادينگز به تربيت . ادينگز معتقد است كه رفتار اخالقي ناشي از عواطف استن
خواري   است و با توجه به اين رويكرد، عاملي كه ما را به غم"خواري غم"رويكرد  اخالقي،

  .)3-4: صص ،27(دهد، عاطفه است  طبيعي سوق مي
عاطفه  كيد برأالبته ت. ندك كيد ميأخواري بر عاطفه ت نادينگز معتقد است كه اخالق غم

 بلكه ؛خواري را يك رويكرد غيرعقالني يا ضدعقالني بدانيم به اين معنا نيست كه رويكرد غم
خوار بر  هاي مناسب، فرد غم زيرا در موقعيت ؛است عقالنيت  ناشي ازخودرويكرد، اين 

  وبودن، ايجادديگر  اش بر با هم كيد اصليأاما ت كند، هاي عقالني انتخاب مي مبناي مالك
هايي كه تعارضات  گيري در موقعيت نه بر تصميم نگهداري و تقويت روابط مثبت است،

  .)21: ص ،26( اخالقي وجود دارند
خواري  غم، نادينگز معتقد است كه رفتار اخالقي شامل پاسخ عاطفي انسان است

 اين رفتار را او. كنيم  با ديگران اخالقي برخورد مي،اي است كه ما از طريق آن اخالقي، رابطه
خواري در  كه اين نوع غمبر اين باور است كند و  خواري طبيعي توجيه مي با توجه به غم

ال مهم اين است كه جايگاه عاطفه در ؤ س.)27-28: صص همان،(تمام افراد وجود دارد 
 شود؟  در چه جايگاهي قرار دارد و چگونه به تغيير انگيزشي مرتبط مي؟خواري چيست غم

خواري مجذوب  خوار، در فرد مورد غم نادينگز معتقد است كه اگرچه او ادعا كرده كه فرد غم
بلكه ويژگي و مدل مناسبي ؛ نيست مشخص  يك احساس عاطفيصرفاً مجذوبيت ،شود مي

، ويژگي و دگير هاي مبهم قرار مي كه فرد در موقعيت  زماني. خواري است از هشياري در غم
شود فرد از خود  تفكر است كه باعث ميبراي  يني است و اين مدلخصوصيت هشياري، عقال

شكند، فرد به طور  كه اين مدل تحت يك فشار مي  به سوي ديگران حركت كند و زماني
  .)33: ، ص27(دهد  عاطفي پاسخ مي
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 به ، ولي عاطفه در اين رويكرد،كند كيد ميأ بر عاطفه ت، اولي خواري در درجه اخالق غم
ارتباط بين فرد آن  منظور از كه يك مبناي ارتباطي دارد  بلكه اساساً؛ نيستمعناي احساس

دو يك حالت عاطفي برقرار   بين ايندر اين وضعيت،  .خواري است خوار و فرد مورد غم غم
 ، براي ارتباط،و به همين دليل نادينگز كنند ديگر را بهتر درك مي دو هم شود كه هر مي

پاسخ عاطفي را بر يك امر  ل است تا بتواند از اين طريق،ئ قاختيشنا يك مبناي هستي
  .)196: ص ،16(واقعي در وجود انسان مبتني سازد 

   گرا هستي. 2. 2
 اساسي بين فرد و ديگري معتقد است و اين دو رابطه را ي  به دو نوع رابطه8مارتين بوبر

 "من و آن" ي در رابطه. "من و تو"ي   و رابطه"من و آن" ي رابطه :شناسد ديگر باز مي از هم
 فرد خود را در ارتباط متقابل "من و تو" ي بيند، اما در رابطه فرد خود را از ديگري جدا مي

  .)191-192: صص ،4( بيند با ديگري مي
خواري  خوار و فرد مورد غم  ميان فرد غمي  به تبيين رابطه،ثر از بوبرأنادينگز مت

 در ديدگاه نادينگز، . بوبر است"من و تويي" ي از رابطهثر أكه اين نوع رابطه، مت پردازد مي
 و 9خوار  ارتباط بين دو فرد، فرد غم، آنبهترين حالت است كه اي يك نوع رابطهخواري  غم

هر نوع . شود ناميده مي "خواري غم" كه اين ارتباط ،است 10خواري  غمديگري فرد مورد
فرد در  حالتي از هشياري خواري،  غمباطزيرا در ارت شود؛ محسوب نميخواري  غم ارتباطي

 شدن در ديگران  و غرق شدن يا فنا11"جايي انگيزشي هجاب"كه به  خوار وجود دارد غم
 به طور واقعي خواري، غم فرد در حين انجام .)15: ص ،26( شود منجر مي 12"مجذوبيت"

 ،28(كند   احساس ميكامالً، است انتقال آن به ديگران  در پيرا چه  و آن بيند مي د،شنو مي
  .)16-17: صص

  13پديدارشناسي. 3. 2

ويژه  به(پديدارشناسي  خواري نادينگز، ثيرگذار بر اخالق غمأهاي ت يكي ديگر از انديشه
 چند به صورتي خواري، هر  غم، بيان پديدارشناسيدرنادينگز  .است) پديدارشناسي هوسرل

 از پديدارشناسي كند، بحث نمي  پرداخته استختيشنا كه هوسرل به تحليل پديدار 
خواري، چنين كاري را   غمي كه خود وي در مورد واژه چنان. كند شناختي استفاده مي روان

  .)13: ص ،28( انجام داده است
كند،  كيد نميأنادينگز معتقد است كه وي بر يك ساختار غايي از هشياري يا آگاهي ت

خواري هستيم چه چيزي را  كه ما درگير غم  زماني" : نزديك اين جملهاي بلكه بيشتر زمينه
آشكار كند   پديدارشناسانه،ي بنابراين او سعي دارد به شيوه. كند كيد ميأت ،"دوست داريم
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خواري چگونه  خواري در نزد افراد چيست و حالت ذهني فرد در هنگام غم كه معناي غم
  )13: ، ص28(است؟ 

  فمنيسم. 4. 2
رويكرد . ثيرگذار در ديدگاه نادينگز استأهاي ت نديشهرويكرد فمنيسم يكي ديگر از ا

كند  وليت ميؤنسبت به ديگران احساس مسنگاهي است كه  اخالق، ي فمنيستي در فلسفه
افراد در اين رويكرد به صورت يك . ها اهميت قائل است و براي ديگران و نيازهاي آن

عامل . تم ناقص استكه بدون ديگري سيس  طوري  به شوند سيستم در نظر گرفته مي
هاي  خواري، فرد بايد نسبت به رنج و درد در اخالق غم. ارتباط است كليدي اين رويكرد،

شود و براي رفع آن اقدام  ميبرانگيخته   درد ديگران،ي با مشاهده، ديگران حساس باشد
  نادينگز.)153-158: صص ،1( نه عدالت ها است، نيازها و تفاوت  اساس اين رويكرد،؛كند

  .پردازد خواري مي با توجه به اين رويكرد، به تبيين اخالق غم
 14"ارس"  زنانه است و بيشتر به بحثيرويكردي كه نادينگز به اخالق دارد رويكرد

يك سري موضوع  نه داند ميميل يا نگرش اخالقي ديدگاه، خوبي را موضوع اين . پردازد مي
  .)1: ص ،27( ها داليل و استدالل
وارد شدن  زيرا شوند؛ د است كه زنان بيشتر در بعد عملي اخالق وارد مينادينگز معتق

 اين امر به .دانند گيري از چنين مسايلي را يك سري مسايل فرعي مي به بعد نظري و نتيجه
توانند   مي بلكه زنان غالباً،گيري منطقي را ندارند اين دليل نيست كه آنان توانايي نتيجه

ثرات و ديد أت نيازها، ورند، اما اين داليل بيشتر بر احساسات،شان دليل بيا براي اعمال
 زنان در رويارويي با .)117: ص ،16( كنند، تا بر اصول همگاني كيد ميأل شخصي تآ هايد
خواهند  هستند و ميبه دنبال اطالعات  ،هاي واقعي ل اخالقي، بيشتر از موقعيتيمسا

ها را بشنوند و با نگاه  اد درگير در اين موقعيتها و داليل افر ها، انگيزه احساسات، برداشت
تري از شرايط  تر و درست  آنان، درك دقيقي ها و ديدن حاالت چهره كردن در چشم آن

  .)117-118: صص همان،(  داشته باشندها آن
  

  مباني فلسفي ديدگاه غزالي. 3
كند و  ستفاده مي از دو دسته واژه ا، تربيت اخالقيي  خود دربارهي غزالي در بيان نظريه

 ي ثير فلسفهأ هم تحت ت،مباني فلسفي خود در. پديد آورده است هايي همين امر دشواري
ويژه   به، اسالميي ثير قرآن و فالسفهأقرار گرفته و هم تحت ت) افالطون و ارسطو(يونان 

  .است سينا ابن
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وجود هان داند و معتقد است كه دو ج  عالم ملكوت ميي  را سايه"ملك"غزالي عالم 
چه  هر.  عقلي يا علوي، روحاني، يكي جهان محسوس يا جسماني و ديگري جهان معنا:دارد

، شئچه بسا يك چه در جهان روحاني است و  اي است از آن  سايه،در جهان حس است
ها و  از جهان ملكوت، سايهموجود  يا يك ، چند مثال و ايده در جهان روحاني باشدي سايه
است ثر از افالطون أبيني مت ين نوع جهان ا.را در جهان حس پيدا كندهاي زيادي  نمونه

  .)49-50: صص ،12(
كه سه جهان وجود  گويد گونه سخن مي  غزالي در جايي ديگر، از آفرينش جهان بدين

  جهان جبروت،. و سوم جهان ملكوت،دوم جهان جبروت يكي جهان ملك يا شهادت،: دارد
جبروت   پايان ملك و آغاز ملكوت را به هم آويختند،يعني ؛ميان جهان ملك و ملكوت است

 ملكوت، عالم الهي و .استو محسوسات ملك همان عالم خلقت يا شهادت . به وجود آمد
. تر است هاي پايين نور به جهان ي مبدأ افاضهمجرد است كه جايگاه فرشتگان و تنها 

 مسلمان ي ر از قرآن و فالسفهثأ اين است كه ديدگاه غزالي متي دهنده جمالت باال نشان
  .)201-202: صص ربع منجيات، ،11( است

از مند  بهره گاه متمايل به اشراقيان و گاه ،ثر از مشائيانأشناسي، گاه مت غزالي در انسان
شناسي از دو   او در انسانيتوان گفت آرا  مي،كلي طور  به. هاي قرآني و نبوي است آموزه

غزالي معتقد ). 51-52: صص ،3(يونان باستان و  احاديث،  وقرآن: گيرند منبع سرچشمه مي
بدن و بعد او يك  : دو بعدي است و از دو چيز آفريده شده استياست كه انسان موجود

 ، استتوان مشاهده كرد و ديگري باطن او  از طريق چشم ميچه  آنآن است، يعنياهر وظ
شناخت نه با چشم را  آنتوان  گويند و با چشم بصيرت مي جان و دل مي را نفس، كه آن
  .)15: ، ص1ج  ،9(  شرف و ارزش انسان وابسته به بعد باطني اوست.ظاهر

 ي يكي ماده: خداوند انسان را از دو چيز آفريده است: گويد غزالي در جايي ديگر مي
 يعني مدام در حال ،تاريك كه از عوامل طبيعي تركيب شده است و خصوصيات ماده را دارد

-29: صص ،10( و ديگري روح بسيط كه محرك تمام حركات است ؛ دگرگوني استتغيير و
21(.  

  
  شناختي ديدگاه نادينگز مباني روان. 4

 :شود  سه عامل بيان مي بهشناختي تربيت اخالقي در ديدگاه نادينگز با توجه مباني روان
  .  17 و ارتباط متقابل16اخالقي ، خود15خواري طبيعي غم
  طبيعيخواري غم. 1. 4

   ،27(شود   ميتبيينعي ـخواري طبي  غمي القي به وسيلهـاست رفتار اخ معتقد گز،ـنادين
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 خواري قرار مورد غماز  ست كه فرد قبالًااي  ناشي از تجربه خواري طبيعي  غم.)99: ص
خواري است كه به صورت طبيعي، از  خواري طبيعي شكلي از غم غم .ه استن داشتگرفت

 بر .)29: ص ،28( شود خوار ناشي مي براي پاسخ دادن به نيازهاي فرد غماميال يا عاطفه، 
خواري، اين است كه انسان به  طبق نظر نادينگز، مبناي اصلي تربيت اخالقي در اخالق غم

  .)29: ص همان،( خواري قرار بگيرد طور طبيعي، تمايل دارد كه مورد غم
 طبيعي را براي انجام دادن كاري ي خواري طبيعي، تكانه نادينگز معتقد است كه در غم

  احساس درد و شادي در اين حالت،. شويم پذيريم و در ديگران فنا مي به سود ديگران مي
؛ يعني  حق انتخاب داريمو مجبور نيستيم اين تكانه را بپذيريم اماكنيم،  ديگران را درك مي

 شديد به يفراد داراي ميلاگر ا. يا بپذيريمكنيم كنيم، رد  چه را احساس مي ممكن است آن
، 27( است "اخالقي خود"كنند و اين ميل ناشي از  اخالق باشند آن احساس را رد نمي

  .)1-5: صص
4 .2 .اخالقي خود  

 كنيم، خواريِ اصيل و ناب، رفتار مي كه بر طبق روابط غم  معتقد است زماني نادينگز
ي است كه خودمان را به عنوان ناقص است و فقط در حدكه سازيم  تصويري از خودمان مي

هايي را از فرد مورد  شود كه پاسخ  زماني اين تصوير كامل مي.خوار درك كنيم يك فرد غم
 ؛خواري قرار بگيريم كنيم كه مورد غم البته به طريقي هم عمل مي .خواري دريافت كنيم غم

 هر جهت در  به.شويم اگرچه مواردي هم وجود دارد كه در دريافت، با شكست مواجه مي
ترين  كند و نزديك گيري مي  شروع به شكل"نيكي"يا  18" خير"اين حاالت، يك تصوير از

 پذيرش كه را بپذيريم "من بايد" زماني است كه حالت دروني "خير يا نيكي"حالت به اين 
 مربوط به حالت "خير"نادينگز معتقد است كه . اخالقي است ناشي از خود ،اين حالت

حالتي طبيعي است كه به  خواري طبيعي، چنين معتقد است غم هم. يعي استخواري طب غم
، تفكر ما را به طور شناختشناسيم و اين   مي"خير"را به عنوان   آن،ناپذير طور اجتناب

 به عنوان يك شخص اخالقي، ،تصور ما از خودماناي كه  گونه  ، بهكند ضمني هدايت مي
  .)49-50: صص همان ،( ت اس"خير يا نيك"ناشي از بررسي اين 

خوار  ل اخالقي، تصور واقعي از خودمان به عنوان يك فرد غمآ هايد طبق نظر نادينگز،
  .كند تا تالش كنيم با ديگران اخالقي برخورد كنيم  اين تصور ما را هدايت مي.است

  ارتباط متقابل. 3. 4
 اينگز معتقد است نادين. هاي اصلي اخالق نادينگز ارتباط است فرض يكي ديگر از پيش

خود انساني طوري نيست كه از قبل شكل گرفته . دهد ارتباط است كه به انسان معنا مي
اگر انسان با اي كه  گونه  به ؛شود  بلكه اين خود در طول ارتباط است كه كامل مي؛باشد
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 :صص ،16(كه بايد بشود شكوفا كند را ن چيزي هماتواند  ديگران ارتباط نداشته باشد، نمي
122-121(.  

 وخوار ديگران را نه به عنوان يك فرد، بلكه به عنوان جز در ارتباط متقابل، شخص غم
    .)17-18: صص ،28(پذيرد  وجودي يا بعدي از خودش مي
 بعضي از ي طرفه است كه به وسيله  منظم و دواي  مجموعه،نادينگز معتقد است ارتباط

ديدگاه ي  پايه  بر.شود دهند، بيان مي  شرح ميها كه تجارب عاطفي يا دروني افراد را نقش
بلكه شامل تجارب عاطفي ؛ نيست فقط محدود به يك برخورد ساده با افراد  ارتباط،نادينگز

خواري به معناي  غم .وجود آمده است   هاند، ب ديگر داده ي كه به هميها اثر پاسخ است كه بر
خواري ناشي از ميل و عالقه   غمأبلكه منش؛ خوار نيست خوار با فرد مورد غم ارتباط فرد غم

  .)11-12: ، صص25( به ارتباط با ديگران و حفظ و نگهداري اين ارتباط است
  

  شناختي ديدگاه غزالي مباني روان. 5
ديني و عرفاني به توضيح تربيت اخالقي  پرداخته  غزالي با توجه به سه رويكرد فلسفي،

سينا است و نفس را به  ويژه ارسطو و ابن  به،يلسوفانثر از فأمت  در رويكرد فلسفي، وي.است
 غزالي همانند فالسفه، نفس را به نفس نباتي، .)85: ص ،6(كند  شكل فلسفي تحليل مي

  :پردازد و به توضيح نفس حيواني و انساني مي كند حيواني و انساني تقسيم مي
كه به دو بخش باعثه و  محري  قوه. محركه و مدرِكه استي  داراي دو قوه"حيواني خود"

اين دو بخش از . شود به دو بخش شهوانيه و غضبيه تقسيم ميخود  ، باعثهي فاعله و قوه
ثيري كه در رذايل و فضايل آدمي دارند، در اخالق أبه سبب ت) شهوت و غضب( باعثه ي قوه

 است )نظري(و عالمه ) عملي(عامله ي  داراي دو قوه "نفس يا خود انساني". ثرندؤبسيار م
 ي است كه از روي اختيار و متناسب با قوه  اصلي افعال جزيي معينيأ عامله منشي كه قوه

 ،14(شوند   عامله ناشي ميي از  قوهنيز هاي بد و خوب  تمام خُلق. پذيرند عالمه انجام مي
  .)23-27: صص

 شوند دهد كه گويي از ديد يك فيلسوف بيان مي  غزالي قواي نفس را طوري توضيح مي
  سينا است كه اين كند كه ارسطو يا ابن ميگمان  ،و اگر كسي با غزالي آشنايي نداشته باشد

 ،ل نفساني استي اصلي غزالي از بيان قواي نفس، شرح فضامراد. گويد گونه سخن مي
 :غزالي از چهار فضليت اصلي. )91: ص ،6( اند ها را بيان كرده كه فالسفه آن طور  همان

يك در حد وسط بين افراط و  هركه گويد   سخن مي"ت و عدالتحكمت، شجاعت، عف"
 فضايل ي  دربارهاو. است يونان يلسوفانثر از فأغزالي مت  در اين باب،.اند تفريط قرار گرفته

 و از ،شود  حاصل مي"عفت" شهوت، فضيلت ي چهارگانه معتقد است از اصالح و تهذيب قوه
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فضيلت   عقل،ي از اصالح و تهذيب قوه ،"اعتشج" فضيلت "غضبيه" ي اصالح و تهذيب قوه
فضايل چهارگانه از . آيد حاصل مي "عدالت"، فضيلت گانه  و از هماهنگي قواي سه"حكمت"

شوند و اصالح هر قوه بدين معنا است كه از افراط و تفريط  اصالح قواي چهارگانه حاصل مي
و طرف افراط و تفريط قرار  دي  اعتدال هر قوه در ميانه.بركنار و در حال اعتدال باشد

 در غير اين امابنابراين اگر قواي آدمي در حد وسط باشند، نفس آدمي سالم است . گيرد مي
  .)150-154: صص مهلكات،  ربع ،11(و از سعادت محروم است  بيمار ،صورت

 اعتدال ها آندر درون آدمي، چهار عامل اساسي وجود دارد كه تا بين  :گويد غزالي مي
 ،"قوت خشم"، "قوت علم" :ند ازا اين چهار عامل عبارت. شود  نميمتولد نشود، اخالق برقرار

  .)همان( ديگر است ي  كه قوت عدل حد وسط سه قوه"قوت عدل" و "قوت شهوت"
توان در اين چهار اصل  گيرد كه اصول اساسي اخالق را مي  نتيجه مي،غزالي در پايان

هاي  ترين صفت  اين چهار اصل،  مهم.شود  حاصل مي اخالقها آنخالصه كرد كه از اعتدال 
 اعتدال داشته ،كه در اين چهار صفت  كسي چنين معتقد است،  هميو. اند  و بقيه فرع اخالق

غزالي اخالق را به پيروي از ). همان( باشد، بايد از او تقليد كرد و او را الگو قرار داد
 فضايل فلسفي و  اگرچه غزالي اساساً.)13 :، ص2ج  ،8( داند  مي"اعتدال"فيلسوفان يونان، 

داند،   اخالق را نوعي اعتدال مياست، اين فضايل پذيرفته ي تحليل فيلسوفان يونان را درباره
شرع توجيه كرده و معتقد است كه هدف اصلي از شرح اين فضايل  اين رويكرد را با توجه به

 آن، ي گانه  نفس و قواي سهختنمعتدل سا ي و رذايل، بيان اين نكته است كه به وسيله
از طريق كنترل اين  و كند كه در حد ميانه قرار گيرد ميرا پيدا  آنانسان استعداد و قابليت 

: صص ،6(  كه هدف اصلي است، برسد،تواند به قرب الهي  مي،م شرعيقوا و با پيروي از تعال
و  داند دو رويكرد ديگر مي البته غزالي نقش رويكرد فلسفي را در اخالق، كمتر از .)102-96

چنين از  هم .باشد ميمعتقد است مالك اعتدال، شرع است و كمال اخالق پيروي از شريعت 
غزالي در . )16: ص ،2 ج ،8(است پيروي از شريعت   هدف اصلي اعتدال نفس،نظر او،

  .)96-102 :صص ،6( جويد تعيين حد وسط از عقل، شرع و توفيقات الهي مدد مي
 ديني به اخالق نگاه يگيريم كه غزالي با يك رويكرد  نتيجه مي،ه جمالت باالبا توجه ب

  :پردازيم  به بررسي آن مي،كرده كه در زير
   غزاليرويكرد ديني. 1. 5

نفس از  .پردازد غزالي در اين رويكرد، به اموري مانند عادات و عبادات و توفيق الهي مي
تواند به   مي،لياين فضامجراي كند و از  ب ميل اخالقي را كسي فضا،طريق عادات و عبادات

غزالي معتقد است كه .  جمال حق تعالي است، برسدي  كه همان مشاهده،هدف غايي خود
  از اين . بايد از شرع مدد بجوييم وتوان فضايل و رذايل را تشخيص داد تنها از راه عقل نمي



50 لنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز فص

ل ي معتقد است اگرچه فضا وپردازد رو، وي به اوامر شرعي در باب عبادات و عادات مي
اند، اگر توفيق الهي  ل در تربيت اخالقي مهمينفساني و تالش و كوشش براي كسب اين فضا

 ما را از هدف ،شود و ممكن است تالش بدون توفيق ها ميسر نمي كدام از اين   هيچ،نباشد
  .)97-101: صص و 113 :ص ربع منجيات، ،11(دور كند 

 روزه، و عقايد معطوف به خداوند متعال است كه شامل نماز،همان افعال  ربع عبادات،
هدف اصلي از عبادات، قرب الهي است و از . شود  ذكر و دعا مي،زكات، حج، تالوت قرآن

ها وسايلي   ايني همه. آيد دست مي هطريق پيراستن نفس از رذايل و آراستن آن به فضايل ب
  اول،ي  عادات در وهله.)21-27: صص ،ربع عبادات ،11( اند براي رسيدن به هدف اصلي

اما ارزش . با ديگران مرتبط استحسن رفتار بلكه به  شوند،  به خدا مربوط نميمستقيماً
  .)101-102:ص ،6(اند  اي براي رسيدن به سعادت اخروي  جهت است كه وسيلهآنها از  اين

  بلكه برنيست،ها   ظاهري آني گاه جنبه هدف اصلي غزالي از بيان عادات و عبادات هيچ
 كند كيد ميأثيري كه عادات و عبادات بر باطن و خود ملكوتي دارند، تأ باطني و تي جنبه

   .)102: ص همان،(
  رويكرد عرفاني. 2. 5

هاي نفساني و فردي، او را به فضايل  كيد او بر جنبهأتوجه غزالي به باطن امور و ت
. )103: ص همان،(رايج است ارفان عدهد كه بيشتر در ميان صوفيان و  ديگري سوق مي

كه آنان   طوري   به،)همان(يابد  در اخالق، غايت نهايي خود را در فضايل صوفيان ميغزالي 
شان را   راه،ها شان را نيكوترين سيرت  سيرتدانسته،  "پيشتازان خلق به سوي خدا" را از

   .)49: ، ص13 (اردپند ها مي ترين اخالق شان را پاكيزه  و اخالقها ترين راه درست
ها و  كند و بيشتر از واژه  از اصطالحات فلسفي اجتناب مي،غزالي در رويكرد عرفاني

 لشكرهاي خود" تحت عنوان ،و از قواي نفسا. كند كلمات عرفاني و صوفيانه استفاده مي
  : نمايد ميها را به سه دسته تقسيم  و آن )104: ، ص6( نام برده "ملكوتي

    ؛نامد  مي"اراده"را  ده ، كه آن جنود برانگيزن-
  خواند؛  مي"قدرت"را   محرك اعضاي بدن كه آن-
  .)6-7: ربع مهلكات، صص ،11 (گذارد نام مي "ادراك" يا "علم" بر آن  مدرك اشيا كه-

 شكر، مانند ي اول فضايلي دسته: كند غزالي فضايل عرفاني را به دو دسته تقسيم مي
 ، حتي بعد از مرگ،اند و هميشه س و رضا كه مقاصد و غايات ان، شوق،توحيد، توكل، محبت

اند و شرايط را فراهم   ديگر، فضايلي كه مقدمات راه ديني همراه نفس هستند و دسته
بنابراين . زهد و محاسبه خوف،  مانند توبه، صبر،؛ل دسته اول كسب بشونديكنند تا فضا مي

زهد و محاسبه است كه صفات  خوف، ل و صفاتي مانند توبه، صبر،ياز طريق فضا
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 اي له بنابراين اگرچه اين صفات وسي.شوند توحيد و شوق ايجاد مي اي مانند شكر، پسنديده
غزالي براي اين صفات،  .اهميت نيستند بيهستند، خود نيز  باال ي ل درجهي فضابراي كسب

 پايان  است باالترين مقام عرفاكه ،ا محبتبل است كه از توبه شروع و ئترتيبي خاص قا
 )داند  شوق، انس و رضا را از فروع و نتايج محبت ميي گانه البته غزالي صفات سه(يابد  مي

  .)104-105: صص ،6(
  سيشنا روش. 3. 5

روش : اشاره كرد سه روش هتوان ب  مي، اخالقي  فلسفهسيشنا  روشي در زمينه
هاي  توان نظريه  مي،يدر روش هنجار. روش هنجاري و روش فرااخالقي يا تحليلي توصيفي،

 فرااخالق هم ي  در زمينه.تقسيم كردگرايانه  گرايانه و وظيفه  غايتي اخالقي را به دو دسته
 اساسي روش. كردگرايي تقسيم  واقع گرايي و غير  كلي واقعي به دو دستهرا ها  توان آن مي

 ي در زمينه. آن است ي گرايانه  غايتو نوعروش هنجاري  ديدگاه غزالي و نادينگز در
قالب اما ديدگاه نادينگز   است؛يگراي مابعدالطبيع فرااخالق ديدگاه غزالي يك ديدگاه واقع

  .)27-30: صص ،20( گرايي طبيعي است واقع
  

   در ديدگاه نادينگزسيشنا روش. 6
 و 21عمل ،20گوو ، گفت19 شامل الگودهي،هاي تربيت اخالقي در ديدگاه نادينگز روش

  . است22ييدأت
  الگودهي. 1. 6

 حياتي ي عامل،خواري ولي در روابط غم الگودهي در طراحي تربيت اخالقي مهم است،
 در اين طرح، هدف تدريس اوالً: خواري نقش حياتي دارد  در غم، به دو دليل،الگودهي. است

ها نيست تا از طريق اين اصول بتوان مسايل علمي را حل كرد، بلكه هدف  اصول و روش
 از طريق فقطرا  خواري بايد غم .خواري است  ارتباط با فرد مورد غمي هن نحواصلي نشان داد

توانند معلمان را   مربي و مديران مدرسه نمي،براي مثال. دهيمنشان رفتارمان به كودكان 
  .)22: ص ،26(خواري كنند  وادار به غم

 .)همان(خواري دارد  خواري بستگي به تجارب مناسب فرد مورد غم  ظرفيت غمثانياً
را بايد به طور  خواري جا مهم است، طراحي و غم خواري در اين غمنقش فرد مورد اگرچه 

ها ياد  آموزان از طريق الگو و نمونه نادينگز معتقد است كه دانش .گرفت زمان در نظر  هم
چنين معتقد است كه الگودهي  هم .خواري كنند گيرند كه چگونه نسبت به ديگران غم مي
خوارانه  آموزان نه فقط اعمال غم دانش. خواري دارد دي در فرايند تربيت براي غم انتقاينقش

  ودشان ـراي خـارها را بـشوند كه آن رفت  تشويق مي،ريقـبلكه از اين ط كنند، را مشاهده مي
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  .)22: ص ،26( انجام دهند
  گوو گفت. 2. 6

ها براي طرف   شفاهي بحثي هئيا مكالمه و ارا گو به معناي صحبت كردن وو گفت
پذير است   باز و انعطافاي  بلكه رابطه؛االت پراكنده باشد، نيستؤ پاسخ به س كه صرفاً،مقابل
گو و گفت .اي به دنبال خواهند داشت دانند چه تصميم يا نتيجه  طرف نمي يك يچكه ه

به  ، آن تصميم گرفته شده باشد و بعد در كالس درسي  درباره،چيزي نيست كه از قبل
 گو،و گفت. گو استو  طرف مقابل گفت،گوو در گفتمسأله ترين  مهم. شودگذاشته بحث 
 كهدهد  گو اين اجازه را به ما ميو گفت .دردي است جوي عمومي براي درك همو جست
 هايي را به ياد گو فرصتو گفت .چه سعي در نشان دادن آن داريم، صحبت كنيم  آني درباره

كمك  خواري  به روابط غم،دهد و از اين طريق يي ميال كردن از چراؤگيرندگان براي س
نادينگز معتقد . شوند ديگر بيشتر آگاه مي از نيازهاي همدو طرف  ،وسيله  زيرا بدين كند؛ مي

توانند از طريق  نوجوانان مي.  تصميمات نادرست است،كاري است يكي از علل جرم و خالف
نظر از   صرف خواري،  دو طرف غم،گوو  در گفت.گو تصميمات درست اتخاذ كنندو گفت
باشند و هدف،  ديگر آگاه مي ديگر ارتباط دارند و از حال يك با يك ،كهاي ايدئولوژي تفاوت

 افراد ي كننده  هاي ناراحت خواري ناب، براي كاهش درد و رنج و تعارض برقراري ارتباط غم
   .)22-23: صص همان،(است 

  عمل. 3. 6
آموزان  دانش، لفهؤاز طريق اين م. اخالقي عمل استعامل ضروري ديگر در تربيت 

  .گيرند يكردن را به طور عملي ياد م  خواري  غمي نحوه
 الزم است ،نادينگز معتقد است اگر بخواهيم افراد را به يك زندگي اخالقي نزديك كنيم

خواري  فرد مورد غم. خواري فراهم كنيم هاي غم  براي كسب مهارتراهايي  كه فرصت
توانند  مي كودكان  مثالًفراگيرد؛ اعمالي را ،افتد چه در خانه اتفاق مي اند از طريق آنتو مي

خوارانه را  توانند اعمال غم تر مي  براي كودكان كوچك،با توجه به نيازهاي مهمانياد بگيرند 
  .)23-24: ، صص30( انجام دهند

  ييدأت. 4. 6
زيرا معتقد است . كند نده معرفي ميكن  كننده و تشويق  تصديقيييد را عملأبوبر عمل ت

ها  كنيم كه با آن گيريم، سعي مي ييد قرار ميأ ديگران مورد تي كه وقتي ما به واسطه
 ،30(رنگ شويم و به دنبال اين هستيم كه خود بهتري را براي خودمان در نظر بگيريم  هم
ييد بيشتر نمايان أت ي لفهؤ وجه تمايز اين رويكرد اخالقي با ديگر رويكردها در م.)25: ص
ييد كه بر اعتماد، شناخت معقول و استمرار مبتني است، به تشويق رشد و فراتر أت. شود مي
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ييد واقعي اين است كه نسبت به افراد أ تي الزمه. از خود، در فرد خواهد انجاميدرفتن 
 ا را بهه خوار بتواند نيازهاي دروني آن كه فرد غم  طوري   به،شناخت كاملي داشته باشيم

خواري  در اين صورت است كه فرد مورد غم. بيان كند اي كه با واقعيت سازگار باشند، گونه 
پذيرد كه اين همان چيزي است كه او قصد داشت  چنين انتسابي را خواهد پذيرفت و مي

بنابراين . گردد خواري مي فرد مورد غمسبب ايجاد دلگرمي در ييدي أچنين ت. انجام بدهد
اگر . بندد كار  را به  نيست كه هر فردي بتواند آناي  تشريفاتي و سادهيييد، عملأفرايند ت

ديگر ارتباط مستمر و  ييد مبتني بر واقعيت باشد الزم است كه افراد با همأبخواهيم كه ت
  .)141: ص ،16(مداوم داشته باشند 
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 "خود" با توجه به انواع ،كند اخالقي ذكر مي تربيت ي ي كه غزالي در زمينهيها روش
خود "  و ديگري"حيواني خود" يكي ،"خود"دو نوع غزالي  ،در بحث اخالق .اند متفاوت
 وي از. كند هاي خاصي را بيان مي  روش"خودها"كدام از اين   براي هرو را مطرح "ملكوتي

صفت گان، شيطان و درندصفت  صفت بهائم، :برد نام مي در انساننيز چهارگونه صفت 
خود " لشكر و و صفت چهارم را جز"خود حيواني" لشكر وسه صفت اول را جزاو  .فرشتگان
غزالي معتقد است كه بين اين دو  ).36-40: صص ربع مهلكات، ،11( داند  مي"ملكوتي

 غلبه "خود حيواني"كه بتوانيم بر سپاه   مدام جنگ و كشمكش است و براي اين،گروه
 "حيواني خود" درهاي ورودي غزالي .ها را پيدا كنيم  آني هاي ورود به قلعه  راه بايد،بيابيم

طلبي، محبت دنيا،  بخل، جاه نامد و آن درها را شامل سيري، غضب، حسد،  مي"مهلكات"را 
  او.نامد  مي"منجيات"سپاه خود ملكوتي را ، غزالي در مقابل. انگارد عجب و ريا مي كبر،

براي به اين ترتيب كه . گيرد  سپاهيان، روش خاصي را در نظر ميبراي هر كدام از اين
نهادن   شكستن و فرو،روش اول: كند  دو روش را ذكر مي"مهلكات"تربيت اخالقي در 

 البته منظور ؛ رياضت و تالش استي به وسيله) ... و حسد غضب، مانند شهوت،(تمايالت 
كردن اين تمايالت  زيرا نابود  نيست،ها كردن آن نابود غزالي از شكستن اين تمايالت،

ها تحت كنترل و مسخر عقل و شرع در   بلكه منظور غزالي اين است كه آن.مناسب نيست
غزالي براي .  علم و عمل استي  مهار كردن اين تمايالت و اميال به وسيله،روش دوم. بيايند

معالجه علمي اين . برد ، تركيبي از علم و عمل را به كار مي"خود حيواني"مبارزه با صفات 
معالجه عملي . دريابدرا  است كه فرد به حقيقت آن صفت رذيله پي ببرد و ضرر و زيان آن

 چون صفت حسادت به سراغ فرد ؛ مثالًتمايالت را انجام دهداين است كه فرد ضد آن نيز 
  عمتي كه ورزد، ستايش كند و از ن حسادت ميبه او كه را  فردي ، آني  براي معالجه بايدآمد
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  .باشد، خوشحال استبه او داده شده 
به عنوان برخي : كند داند به دو قسم تقسيم مي  مي"منجيات"غزالي صفاتي را كه 

مانند توبه و صبر و خوف و  به خودي خود مطلوب نيستند؛بوده، مقدمه و وسيله براي دين 
 مانند ؛اند د مطلوب به خودي خو بوده، ديگر مقصد و غايتبرخيو ؛ ... زهد و محاسبت و 
  . توحيد و توكل،محبت، شوق، رضا

 .معرفت، حال و عمل: كند  سه روش را ذكر مي"منجيات"براي تربيت اخالقي در وي 
و مضرات محروم بودن از آن در آخرت ) يلتفض(معرفت به بررسي فوايد هر عمل 

 كه ثبات اي انيآورد كه عبارت است از صفت نفس  معرفت حال را پديد ميچنين. پردازد مي
 دو ركن قبلي ي شود كه نتيجه و ثمره  يعني عمل منجر مي، حال به ركن سوم.داشته باشد

 را براي تفهيم يغزالي مثال .و هم در باطنيابند  تجلي ميآثار اين اركان هم در بدن  .است
اده چه كه انجام د شود كه فرد نسبت به آن  حقيقي باعث ميي  توبه:كند اين مطلب بيان مي

به سمت گناه نرود و آن فرد كند كه   اين پشيماني حالتي را ايجاد مي.پشيمان شوداست 
 گناه آثار نسبت به و آگاهي معرفت ،شود چه باعث اين حالت مي  اما آن.شنده بداندگناه را كُ

و به سمت خداوند و پيروي از  كند  فرد از گناه دوري مي، بر اثر اين آگاهي و معرفت.است
شود كه اين  بنابراين از طريق معرفت و آگاهي، حالتي در فرد ايجاد مي .شود يده مياو كش

غزالي معتقد است كه معرفت، همانند . عمل و نتيجه را به دنبال دارد حالت و گرايش،
 و  هاي آن درخت شاخه  همانند،دهند هايي كه در فرد روي مي  تغييرات و حالت،درخت

با اين . اند  درختآنهاي   همانند ميوه،دهد ه آگاه شد انجام ميك اعمالي كه فرد بعد از اين
ديگر جدا نيستند   از هم، يعني معرفت، حال و نتيجهامر،شود كه اين سه   مشخص مي،مثال

 اين آگاهي و ،ملكوتي انسان   وقتي در خود.اند  ملكوتي انسان خودي ها نتيجه  آني و همه
 بدن كه مطيع خود ي ديگر اعضا،ر كشنده استمعرفت ايجاد شد كه گناه همانند زه

  .)348: ص ،2 ج ،8(روند  روند، بلكه به سمت خوبي مي اند به سمت گناه نمي ملكوتي
 ؛توان راه به جايي برد باره نمي  به يك،البته غزالي معتقد است كه در تربيت اخالقي

 ،است كه در انسانغزالي معتقد . كيد داردأبنابراين بر تدريجي بودن تربيت اخالقي ت
، خشم( "درندگان"، )پرستي راني و شكم شهوت ("بهايم" :چهارگونه صفت وجود دارد

 "ييخدا"و )  گري و نيرنگ  حيله،مكر ("شيطان"، )بردن توزي و رشك  كينه،دشمني
  اخالق بهيميابتدا ، در انسان.) برتري و عالقه به مدح و ستايش،جاه  حب،منشي بزرگ(
كند و  پرستي و هواپرستي بر كودك غلبه مي شكم. كند بروز مي) پرستي كمراني و ش شهوت(

جويي بر او  شود و دشمني و مبارزه و انتقام بعد از اين مرحله، اخالق درندگي در او ايجاد مي
و مكر و حيله بر انسان  كند  اخالق شيطاني در وي بروز مي، سومي در مرحله .يابد غلبه مي
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طلبي و غلبه بر ديگران و پس از   يعني كبر و جاه، اخالق خدايي،آن پس از .يابد غلبه مي
خدايي و از  اين نيروكه آيد  تابد به وجود مي اين مراحل، عقلي كه نور ايمان از آن مي

 به شمار " حيوانيخود"ولي چهار صفت قبلي از سپاهيان است،  " ملكوتيخود"سپاهيان 
  .)184-185: صص ،15 (23آيند مي

 از اوان بلوغ در انسان ،ملكوتي و خدا است  كه از سپاهيان خود، نيروي عقلي ريشه
حيواني كه قبل از بلوغ   سپاهيان خود.رسد آيد و در سن چهل سالگي به كمال مي پديد مي

  هنگامياست،ها خوي گرفته  بر خود ملكوتي هجوم و بر آن مسلط شده و نفس انسان با آن
اگر سپاه عقل و نور   وگيرد در ميبين اين دو سپاه جنگ  ،شود كه نيروي عقل ظاهر مي 

 در نتيجه مملكت ،حيواني را شكست بدهد تواند خود نمي ناتوان باشد،) ملكوتي خود( ايمان
اين كشمكش در طبيعت آدمي وجود . شود حيواني مي ملكوتي تسليم نيروهاي خود خود
  .)185: ص همان،(دارد 

 اين است كه ،كند هاي تربيت اخالقي به آن اشاره مي  مهمي كه غزالي در روشي نكته
كارهاي به ويژه گرفتن به كارها و   زيرا خوي؛ كودك را به چيزي خاص عادت ندهيد

   .)24-22: صص ،2 ج ،8( آورد دل بار مي كودك را كوردل و تنگ ناپسند،
اعث كردن به يك كار ب   زيرا عادت؛غزالي در تربيت اخالقي معتقد به عادت نيست

 ،كند گيرد و به آن عادت مي كه هر روز روزه مي   كسي مثالً؛كار از بين برود  شود اثر آن مي
حيواني و كسب صفاي   مبارزه با خود،شود و در نتيجه گرفتن در نفس او كم مي  اثر روزه

كمتر   در او،گرفتن است   كه از آثار روزه،كردن قواي شهوت  و ضعيف) ملكوتي خود( دل
و  شود كه به آن عادت نكرده باشد ثر ميأ چيزي متي نفس انسان به وسيله. شود  مينمودار
از بيماري كه هميشه كه   چنان هم. ثير چنداني نداردأگرفتن هميشگي در انسان ت  روزه
  .)52-53: ، صص15( شود  اثر اين دارو در او كم مي،كند استفاده ميخاصي  يدارو

 به دو روش كلي سلبي و ، تربيت اخالقيي ي دربارهتوان گفت غزال  مي،كلي طور  به
 ،وي معتقد است كه اول بايد صفات نكوهيده را از كودك پاك كرد. ايجابي اشاره كرده است

 خود"ها مشغول نداشت تا  يعني تمام تعلقات دنيوي را از كودك دور كرد و حواس را به آن
خود ملكوتي پاك و   كه زمينِ از اينبعد و  .)روش سلبي( از هر آلودگي خالي شود "ملكوتي

بذر همان ذكر حق  كه اين آن بپاشد بذر صفات نيكو را در خالي از هر نوع آلودگي شد،
گر دنيا خالي شد و بذر صفات  كه دل از عوامل وسوسه بعد از اين. )روش ايجابي( تعالي است

گونه   لبته افراد در اينا. نيكو در آن پاشيده شد، منتظر باشيد تا بذر برويد و متجلي شود
  .)35-36 : صص،2ج  ،8(ند و اين راه، راه رفتن است نه گفتن ا صفات، متفاوت
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  گيري نتيجه. 8
ها  ملكوتي از آلودگي محور تربيت اخالقي در ديدگاه غزالي، تهذيب نفس و اصالح خود

هر چيز، اخالق غزالي قبل از . شود كه باعث نديدن حقايق مياست هاي اخالقي  و رذيلت
 اخالقي است كه هدفش بركَندن انسان ؛مي با نفس استياخالق تالش، فعاليت و جهاد دا
 ،اما در ديدگاه نادينگز. به كار و كوشش در راه خدا است اواز متعلقات دنيوي و وادار كردن 

غزالي  .ديگر مهم است موضوع اخالق، رفتار با ديگران است و چگونگي رفتار و تعامل با يك
گيرد و معتقد است  ملكوتي مي  غايي تربيت اخالقي را از غايت آفرينش و غايت خودهدف

كه غايت تربيت اخالقي آن است كه دوستي دنيا از دل فرد منقطع شود و دوستي خدا در 
ل اخالقي آ هنادينگز معتقد است كه هدف اصلي تربيت اخالقي پرورش ايد. دل او راسخ شود
هدف تربيت اخالقي بايد . خواري است ، حفظ و تقويت غمل اخالقيآ هاست و هدف ايد
خواري  كه بتوانند روابط غم  طوري   به،داشتني باشد  خوار، با محبت و دوست پرورش افراد غم

  .را حفظ كنند و باعث ارتقاي آن شوند
اما در ديدگاه نادينگز،  ملكوتي است، خود  پايه و محور تربيت اخالقي،،در ديدگاه غزالي

 تربيت اخالقي ،از ديدگاه نادينگز.  است"خواري طبيعي غم" ه و اساس تربيت اخالقي،پاي
-12: صص ،28(ها بر نيازهاي خود است  توجه كردن به ديگران و تقدم نيازهاي آن صرفاً
آموزان را از منزل خودمحوري به پايگاه  كلي غزالي كوشيده تا دانش طور   به.)11

آموزان را از منزل  تا دانشاست كه نادينگز كوشيده   ليحا در. خدامحوري انتقال دهد
  .خودمحوري به ديگرمحوري انتقال دهد

كند و خدامحوري را پايه  كيد ميأغزالي بر حركت از خودمحوري به سمت خدامحوري ت
داند از خود به  دهد، اما نادينگز تربيت اخالقي را حركتي مي چيز قرار مي  و اساس همه

كند  كيد ميأهاي الهي ت غزالي بر ارزش. دهد گران را محور و پايه قرار ميسمت ديگران و دي
دهد و  هاي بشري را مالك قرار مي اما نادينگز ارزش دهد، هاي الهي قرار مي و مالك را ارزش

 يرود و به بقا  غزالي از اين ارتباط فراتر مي.داند ارتباط را محدود به محيط و ديگران مي
  .رسد الي اهللا مي

به  هر دوها اين است كه  وجه مشترك آنشناختي غزالي و نادينگز  در مورد مباني روان
 اما نادينگز اين حاالت دروني را با توجه به ،بيني انسان گرايش دارند بررسي حاالت درون

ين يتبواقع شدن دارد، خواري  هايي كه فرد از مورد غم  فرد و خاطرهي تجارب گذشته
داند، اما غزالي بيشتر به خود  معنا مي  بي،را بدون ارتباط با افراد ديگرو اين حاالت  كند مي

هاي هنجاري اخالق،  روش فرض اساسي ديدگاه غزالي و نادينگز در. فرد نظر دارد
   اما،  استيگرايي مابعدالطبيع  ديدگاه غزالي واقع، فرااخالقي در زمينه. اند گرايانه غايت
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  .باشد مييعي گرايي طب ديدگاه نادينگز واقع
كيدش بر معناي أويژه ت  بر عاطفه و بهاوكيد أيكي از نقاط قوت ديدگاه نادينگز ت

 مثبت ي نكته. ديگر دارد نادينگز توجه بيشتري به روابط افراد با هم .خواري است ارتباطي غم
زيرا ؛ حفظ و برقراري ارتباط بين افراد است ،ردگذا ميديگري كه نادينگز بر آن انگشت 

شود   و اين رابطه در صورتي محقق ميداند ميخواري را ارتباط دو طرفه  دينگز اساس غمنا
ديدگاه غزالي تا حدودي بر خصوصي كردن و . ديگر را درك كرده باشند كه هر دو طرف، هم

 قدم نهادن عامه در ي كند و زمينه كيد ميأانحصاري كردن اخالق در سير و سلوك فردي ت
بعد نظري اخالق، كه به جاي خود الزم و مهم در ديدگاه او، ن چني هم. آن ضعيف است

 خودسازي، محور قرار گرفته ،در ديدگاه غزالي. كمتر مورد توجه قرار گرفته است است،
تربيت اخالقي را حركت از  وي .است و ديگرخواهي و اخالق اجتماعي جايگاه چنداني ندارد

ن حركت را ناشي از پيروي كردن از شرع داند و اي ملكوتي مي حيواني به سمت خود خود
شود و به   بيشتر به سمت ديگران و ديگرخواهي توجه مي،در ديدگاه نادينگزاما . داند مي

  . خودسازي و فردي كمتر توجه شده است  ي جنبه
 اما يك رويكرد اخالقي ،دهد  اساسي در اخالق قرار ميينادينگز عاطفه را به عنوان مالك

كه عاطفه را مالك قرار   اين.)170:ص ،16( تنها متكي به احساسات باشدتواند  كارا نمي
ها   برخي آن؛اند ها و اميال گوناگون ها داراي خواسته زيرا انسان بدهيم دليل منطقي ندارد؛

چرا بايد برآوردن نيازهاي غريزي از لحاظ اخالقي . اند و برخي عاطفي و اجتماعي غريزي
  )202: ص ،20(ديگر نيازها ارزشمند نباشند؟ارزشمند باشند، اما ارضاي 

. ل اجتماعي و روابط گروهي خواهد شديبراساس رويكرد نادينگز، اخالق منجر به مسا
 ارتباط با محيط سخن گفته، اما از و ارتباط با خود :اگرچه نادينگز بر اقسام ديگر ارتباط

در نيروي انگيزشي به سوي ارتباط با خدا سخني به ميان نياورده است و تربيت اخالقي را 
اين نوع . استهاي مجذوبيت و جابجايي انگيزشي ذكر كرده  را در واژه ديگران دانسته و اين

طبق . ستيمطرح ندر آن شود و سخني از ارتباط با خدا  اخالق حداكثر به ديگران ختم مي
ال كه اگر ؤن ساما اي، كند  اخالق فقط در ارتباط با ديگران معنا پيدا مي،ديدگاه نادينگز

 در ، آيا ديگر نيازي به اخالق ندارد، فردي داشته باشديانسان تنها باشد و زندگي او حالت
دوستي است   ديگري  انگيزه در اين رويكرد مالك فعل اخالقي.يابد  پاسخي نمياين رويكرد

 اخالق در عواطف به ديگران است عملي كه مطابق با عواطف انساني باشد خوب ي و ريشه
  .)203: ص همان،( است و هر چيزي كه مخالف عواطف اجتماعي باشد بد است

  ارتباط انسان كساني است كه با مناسباسلوت معتقد است كه ديدگاه نادينگز فقط 
 البته وي .)178: ص ،16(ها پاسخي ندارد   ارتباطش با غريبهي  نحوهي  ولي درباره،دندار
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ها، بلكه در مورد افراد آشنا و دوستان هم  ر مورد غريبهتنها د  خواري نه كند كه غم كيد ميأت
اش را   آيا فرد مورد عالقهمثالًكه شود  كه فرد دچار تعارض مي   هنگامي.شود نقص مي دچار

 در اين چنين تعارضاتي فرد را از مرگ نجات دهد،كه چند نفر غريبه  انتخاب كند يا اين
خواري حتي در مورد دوستان هم داراي  ه غمگيرد ك كار بايد بكند؟ اسلوت نتيجه مي هچ

 .)179: ص ،16( اشكاالتي است
خواري بر ارتباط است و   اصلي غمي جايي كه تكيه انتقاد ديگر اسلوت اين است كه از آن

  دروني مبتني باشد تا بيرونييخواري بر مالك  پس بهتر است غم، بيروني استيارتباط عامل
خواري بر روي  كردن اخالق غم كند كه به جاي بنا هاد مي اسلوت پيشن، در نتيجه.)همان(

 ي خواري را بر يك ارزش دروني، نگرش يا انگيزه  بهتر است كه غم،خواري ارزش روابط غم
 ي خواري بودن به شيوه خواري را از مورد غم  تمايز غمي لهأ اين امر مس.اخالقي بنا كنيم
شود كه  ست كه قبول اين تقدم ارزشي باعث ميالبته نادينگز معتقد ا. دهد اصولي پايان مي

خواري از سوي  خواري به دليل عدم درك يا پذيرش غم ني براي شكست غميما نتوانيم تبي
  .)180:  صهمان،( خواري داشته باشيم فرد مورد غم

  
  ها يادداشت

.ست تعليم و تربيت اخذ شده اي فلسفه  ي ي دوره دكتري رشته نامه اين مقاله از پايان. 1  
2. Nancy Crigger      
4. altruism  
6. shaftesbury           
8. Martin Buber      
10. cared-for            
12. engrossment 
14. erose 
16. ethical self   
18. goodness            
20. dialogue  
22. conformation 

3. caring    
5. egoism           
7. Auguste Comte           
9. carer    
11. motivational displacement        
13. phenomenology  
15. nature caring        
17. reciprocity           
19. modeling        
21. practice           
        

 امـا در كتـاب      ،ده سپاه خداي و فرشـته آور      وو فرشتگان را جز     صفت خدا  ،احياءغزالي در كتاب     .23
:  صص ،15 ( براي اطالع بيشتر مراجعه كنيد به      .رده است و سپاه شيطان آ   و اين صفت را جز    ،االربعين

  .) خوازرمي و خديو جمي ترجمه ربع مهلكات، ،شرح عجايب دلو  35-38 :صص، 11 و 185-184
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