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 سخن پژوهشگاه
  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه

هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه
هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این ی پویایی، واقعشرط اساس
سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت

ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  عمیق از معارف اسالمی و بهره رو، آگاهی دقیق و است؛ از این

 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی
بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی

فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل
ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 

های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت
مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 اشاره کرد. 
  
  

 سه



کارشناسـی و در مقـاطع  تربیـت اخالقـیبـرای درس  درسـی کمکاین اثر بـه عنـوان منبـع 
  قابل استفاده است.کارشناسی ارشد 

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
یگـر آثـار مـورد نیـاز اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین د

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
کـه زحمـت  آقای بهروز رفیعیمؤلف محترم اثر، های  داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

االسـالم والمسـلمین  حجتمحترم آقای  ارزیابو نیز از و اضافات را متقبل شدند  ترجمه، تلخیص
   .سپاسگزاری کند دکتر محمود نوذری
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  مقدمه مترجم 

نيَ  ـامرٍ بُ ومٍ ــوَ لَيـسَ بِعَ   انُ قَ
م كانَت هُ ا أَخالقُ ابَا ْإِذَ رَ  1خَ

  
آمد و وی را سخت ستود و گفت یوسفا! حکـیم دیـار  صدیقگویند ظریفی نزد یوسف  می. ١

ما مردم را دو گروه کرده است: یوسفی، زلیخایی! شهرمان پر آشوب است، آنان که از سر راسـتی 
ود را زننـد و خـ عطر حسن یوسف می ،اند و زلیخاییان در ستم و انگ زلیخایی زیند، یوسفانه می
گویـد: مـردم! دیـن یعنـی اخـالق بنـدگی، تربیـت  نمایند. حکیم در اندرز به مـا می یوسفی می

کشـد و چشـم  مایه دینداری و بندگی است، هر کس با خوی ناخوش، کباده بندگی  اخالقی جان
برد! بـه  به پهلوانی در میدان پرستش دوزد، برای آبیاری بوستان اخالق و بندگی، آب به غربال می

  وش و هوش باشید که:گ
َمــُم األخـــالُق َمــا َبـــِقَیت

ُ
َمــا األ إنَّ خالقــُـُهم َذَهـــُبوا َفـــإن ُهـــُم َذَهـــَبْت    َو

َ
 2أ

ـــه اخـــالق زندها ـــوام روزگـــار ب ـــد ق 3قومی که گشت فاقد اخالق مردنی است  ان

گوید: سالم مرا به حکیم و مردم دیارت برسان و بگـو از یوسـف  کند و می یوسف درنگی می
خـود و دیگـران بکوشـند کـه ایـن یگانـه راه بنـدگی و  توانند در تربیـت اخالقـی بشنوند و تا می

بندگان باری و  سرآمدرا که  رستگاری است. نیز بایسته است آنان بدانند که خداوند، پیامبر خاتم
                                                               

    .٣٧١همان، ص. ٢    .٢۵٢، ص١، جالموسوعة الشوقیة. شوقی، ١
  .۴٣٣، ص٢، ج»ملک الشعراء« تقی بهار دیوان اشعار محمد. بهار، ٣
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خـود را  2که شهر دانـش اسـت، و خاتم رسل 1بندگی متعالی است به خوی عظیم خواهد ستود
 4؛انـد هو خواهد گفت مرا برای تکمیل مکـارم اخـالق بـه پیـامبری برگزید 3دمعلم خواهد خوانَ 

خاربن خوی بد از پیش پای خلق برکنم، کـه کسـی جـز بـه خـوی خـوش بـه بهشـت  ام تا آمده
خوی خوش  ،خداوند :خواهد گفت 6،که دروازه شهر علم است طالب و علی بن ابی 5رود؛ نمی

ایم و از آتـش  را پیوندی میان خویش و بندگانش نهاده است؛ ما حتی اگـر بـه بهشـت دل نبسـته
ایم و از عقـاب باکمـان نیسـت، بـاری بـرای رسـیدن بـه  هراسیم و به پاداش چشم ندوختـه نمی

س بکوشید هماره تن جـان را بـه شـط شـیرین و پ 8 و 7.سعادت باید در پی مکارم اخالق برآییم
  .روان باشید روح و شسته ه پاکد تا پیوستیبشوی خالقا بشکوه پرشور و
مایه که در هوای جلوه و جاه و حال و مال و منـال و   ، تنها اندکی از آنآدمیاگر  . به راستی٢

زد امروز، زمین، سرای پاکان بود و بهشـت نیکـان و  دود، سنگ اخالق به سینه می دانه و آب می
شنیدن، اگر به نوشـیدن شـیر  هر چیز در جای خود. افسوس! که امروزه بوی خوی خوش از بشر

 مرغان کوه قاف نماند، بس نادر است و نایاب.
 در اسالم است که دکتر مقداد یـالجن باز و بسط کیمیای اخالق بندگی یا همان تربیت اخالقی

صفحه و چهـار بخـش چنـد فصـلی  ٧٢٨را در  األخالقیة اإلسالمیةالتربیة را واداشته است کتاب 
آیـد: مؤلـف در  شویم که چکیـده آنهـا در پـی می بپردازد. از مطالعه این اثر با مطلبی چند آشنا می

فهوم لغوی اخالق و تربیت، به سه رویکـرد در تعریـف فصل نخست بخش اول، پس از اشاره به م
آورد،  چنـد مـی ای را از دیدگاه فلسفه پردازد، آنگاه مفهوم اصطالحی اخالق اصطالحی تربیت می

                                                               
  ).۴(قلم، » ُخُلٍق َعظیٍم   ِإنََّک َلَعلی. «١
 ).٩٢، صطالب المؤمنین علی بن ابی مناقب امیرالمغازلی،  . أنا مدینة العلم و علی بابها ... (ابن٢
 ).١٠٠، ص١، جسنن الدارمی. إنما بعثت معلما (الدارمی، ٣
 ).٣٢٣، ص١٠، جالسنن الکبری. إنما بعثت التمم مکارم األخالق (البیهقی، 4
  .١٩۴، ص١١، جئلمستدرک الوسائل و مستنبط المسا. الطبرسی، 5
 ).٩٢، صطالب مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابیالمغازلی،  . أنا مدینة العلم و علی بابها (ابن6
 .٨٠الناظر و تنبیه الخاطر)، ترجمه مسعودی، ص  (ترجمه نزهة چشم تماشا. ُحلوانی، ٧
یک چیز نیستند؛ توضیح آنکه،  شود، اما دین و اخالق زاد اخالق، مگر از مام دین زاده نمی . درست است که نیک٨

مـداری  طور مستقیم بازبسته به دین خیزد، اما رفتار اخالقی به اخالق چونان، قاعده و قانون، تنها و تنها از دین برمی
گذشته از دین و آیین و بهشت و دوزخ و... اخالقی بودن یـا  رو است که امیرمؤمنان علی نیست. شاید از این

 .١٩١، صاإلسالم بین الشرق والغربسعادت شمرده است. بنگرید به: بیجوفیتش، رفتار اخالقی را شرط 
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رویکـرد مهـم در تعریـف تربیـت  جکند. اشارتی به پن سپس اخالق را از منظر اسالم تعریف می
فرازهـای  ،های آن از نگاه اسالم ها و هدف ی تربیت اخالقی و مؤلفهاخالقی و نیز بازنمود چیست

    .فرجامین فصل اول این بخش است
در فصل دوم بخش نخست، با استناد به آرای دانشمندان، به نقش تربیـت اخالقـی در سـاختن 

در ساختن فرد، ابتدا از  فرد و اجتماع و تمدن نظر شده است. برای بازشکافت نقش تربیت اخالقی
یاد شده است. تربیت اخالقی برای ساختن اجتماع، سـه کـار  و کانت و غزالی الربیع ابی دیدگاه ابن

دهد، پس از اشاره به این سه کار، دو خدمت بزرگ تربیت اخالقی به ساختن تمـدن  مهم انجام می
طرح شده است. مطلبی که پیش از شرح و شکافت نقش تربیت اخالقی در ساختن فرد و اجتمـاع 

اسالم از رهگذر تربیت اخالقی، در پی پرورش شـهروند و تمدن از نگاه اسالم آمده، این است که 
  شاهنده و اجتماع اصلح و تمدن تابنده است.

بخش دوم کتاب از چهار فصل برآمده اسـت و هـدف آن بازکـاوی مبـانی چندگانـه تربیـت 
اخالقی در اسالم است. در فصل یکم، نخسـت بـه رویکردهـایی در بیـان تـراز اهمیـت مبـانی 

قی نظر شده است؛ آنگاه دیدگاه اسالم نسبت بـه نقـش مبـانی اعتقـادی در اعتقادی تربیت اخال
های کاربست عقیـده در تربیـت اخالقـی سـخن  تربیت اخالقی بررسی شده و در ادامه از روش

های علمی تربیت اخالقی است، نخسـت از اخـتالف  مایه بن دربارهدر فصل دوم که  ؛رفته است
گیرد، یـاد شـده اسـت؛  که تربیت اخالقی بر آنها پا می ن علمیها درباره آن دسته از قوانی دیدگاه

کیـد  سپس به چارچوب کلی ساختار تربیت اخالقی در اسالم اشـاره و در ضـمن آن، بـه تـراز تأ
در  ؛ه اسـتهای ایـن امـر پرداختـه شـد اسالم بر ابتنای تربیت اخالقی بر قوانین علمی و الزمـه

تربیـت اخالقـی اسـت و در آن از دیـدگاه مکاتـب  شـناختی فصل سوم، سـخن از مبـانی انسان
ی طبیعـت انسـان و کوتـاهی علـوم در بازکـاو و لزوم بازشکافت طبیعـت انسـان دربارهگوناگون 

های  طبیعت انسان یاد شده است. مطلب بعدی این بخش، بازکاوی دیـدگاه دربارهدیدگاه اسالم 
است. این فصل با بحثـی از احسـاس  پذیری طبیعت انسان گوناگون در باب توان و تراز دگرگونی

رسد. فصل پسین ایـن بخـش بـازنمودی اسـت از مبـانی  در انسان به سر می لیت اخالقیئومس
   .از منظر شماری از دانشمندان و اسالم ی تربیت اخالقییجزا

 در اسـالم ها و مراحل تربیت اخالقی گانه بخش سوم، سخن بر سر اصول و روش در فصول سه
ن دانشـمنداای طرح، و در باز و بسط آنها، نخسـت از نظـر  است. در اولین فصل، اصول چهارگانه
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باره بیان شده و با اشارتی به شماری   این اصول یاد شده است؛ سپس نگرش اسالم در این درباره
در ایـن  ؛از معیارهای کاربست این اصول در تربیت اخالقی، نوبت به فصـل دوم رسـیده اسـت

از نگـاه دانشـمندان اشـارت رفتـه  ، فّعـالشـهودی، گانه: تلقینی های سه فصل، نخست به روش
ها در بوته نقد محک خورده است. نگارنده سپس دیدگاه اسـالم  است؛ آنگاه هریک از این روش

گانه آن، روش  و عناصـر سـه پـیش کشـیده و از روش تلقینـی های تربیت اخالقی روش دربارهرا 
فصل سـوم بـه بازکـاوی مراحـل  .و عناصر آن سخن گفته است روش فّعال ؛، و در فرجامکشفی

از نگـاه مربیـان  مراحل تربیـت اخالقـی  تربیت اخالقی اختصاص یافته است و در آن به تقسیم
گانه تربیـت اخالقـی در اسـالم، مطـرح شـده و بـه مسـائل  اشاره شده است؛ سپس مراحل سـه

    .ون هر مرحله پرداخته شده استگوناگ
در اسـالم  در بخش چهارم که فرجامین و بلندترین بخش کتاب است، عوامـل تربیـت اخالقـی

، در فصل یکـم واکـاوی شـده اسـت. ایـن امـر حالجی شده است. عوامل محیطی تربیت اخالقی
 نخست از نگاه مربیان و بعد از منظر اسالم بررسی شده است. مربیان بر سر تقدم تربیت فرد بر تربیت

سـه دیـدگاه از  این بارهداستان نیستند و در  جامعه و عکس آن یا لزوم همزمانی این دو کار تربیتی، هم
آنان در دست است. از شرح و شکافت دیدگاه افراد که بگـذریم، اسـالم نقـش محـیط را در تربیـت 

داشـت سـالمت محـیط اجتمـاعی  رو، دستورهای مؤکدی بـرای پاس از این  اخالقی پذیرفته است؛
ی اجتمـاعی صادر کرده است. برای تربیت اخالقی باید محیط را از هرگونه فساد پـالوده و از نهادهـا

گیری از هرگونه بزه اخالقـی در جامعـه پـی  بهره برد و مراکزی برخوردار از قدرت اجرایی برای پیش
  نهاد. در ادامه این بحث، به دیدگاه اسالم درباره عوامل محیطی تربیت اخالقی نظر شده است.

، موضوع فصل دوم بخش چهارم اسـت و، در آن تربیت اخالقی از راه پرورش بینش عقالنی
سخن به میان آمده و نخست اشاره شده است که فیلسوفان و مربیـان  این بارهاز دیدگاه مربیان در 

، به حقایق اخالقـی نسبت اند که عبارتند از: ایجاد بصیرت از جهتی چند به این موضوع پرداخته
کارگیری تربیت فکری چونان ابزاری برای ایجاد بصیرت  آموزش اخالق چونان دانشی مستقل، به

زا در  ش عوامـل بصـیرت، ایجاد بصیرت اخالقی از راه حاکمیت عقل. مطلب بعدی، نقاخالقی
اندیشـی،  آفرین، عاقبت تربیت اخالقی از نگـاه اسـالم اسـت و در آن از تـدّبر در امـور بصـیرت

 بازنمود سود و زیان فرد و جامعه از خیر و شر، شناخت معیارهای خیر و شر یا بصیرت اخالقـی
  وگو شده است. گفت
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است.  از راه پرورش وجدان و عاطفه اخالقی ربیت اخالقیت دربارهفصل سوم بخش پایانی، 
گرایـان  ، طبیعتگرایـان اخالقـی در شرح این موضوع، نخست به مفهوم وجدان از نگاه ناطبیعت

تــرین  های وجــدان و مهم شــود، ســپس از گونــه پرداختــه می گرایان اخالقــی ، پرســتشاخالقــی
هـای پـرورش وجـدان  تـرین روش رود. مهم ان سـخن مـیدهنده وجـد های فردی تشکیل مؤلفه

بحث بعدی این فصل اسـت. پـس از ایـن،  و اسالم و صوفیان عارفان و اخالقی از منظر مربیان
 مطالـب درو از این رهگذر بـه  ،بازکاوی و احساس اخالقی از راه پرورش عاطفه اخالقیتربیت 

اخالقی، تربیت عاطفـه های عاطفه  شده است: مفهوم عاطفه و احساس اخالقی، گونه اشارهپی 
های تربیت عاطفه  از دید مربیان، روش های تربیت عاطفه اخالقی از نگاه مربیان، روش اخالقی

  اخالقی از نگاه اسالم.
نخسـت از   اسـت، تربیـت اخالقـی از راه پـرورش اراده اخالقـی دربارهدر فصل چهارم که 
 ، فیلسـوفان، اصولیانمتکلمان  ،و صوفیان فان، عارشناسان ، روانشناسان مفهوم اراده از نگاه: واژه
، شروط برانگیزندگی اندیشه فراسوی اراده، نقـش های عوامل تقویت اراده سخن رفته است. گونه

هـای تقویـت  کوشش در اراده، عوامل ناتوانی اراده، از مباحثی است که پـیش از پـردازش روش
هـای تربیـت اراده از  شده است. پس از این، چیستی اراده و روشاز منظر مربیان از آنها یاد  اراده

، شود. نیروهای برانگیزنده اراده، نقش دل در تقویت اراده اخالقی نگاه اسالم شرح و شکافته می
 های سلبی و ایجابی تربیت اراده اخالقی و سرانجام، روش یشروط تربیت و پرورش اراده اخالق

  .های فصل فرجامین کتاب است در اسالم، فرجامین فراز
. از آنجا که در سخن مؤلف محترم، گاه تکـرار افتـاده و گـاه گفتـار وی بـه درازا انجامیـده ٣

آنکـه، ُمشـک در  بـاال زنـد و بی 1جم فرض شد در فرایند ترجمه، آسـتین تلخـیصاست، بر متر
کاسـت اثـر بکاهـد و بـر حسـن آن  و آستین نهفته دارد و حق مؤلف را فرو گذارد، بکوشـد از کم

  رو: بیفزاید. از این
   2ام؛ استنادهای مؤلف محترم به سخنان دانشمندان را بر اساس تاریخ حیات آنان مرتب کرده − 

                                                               
 صفحه است. ٧٢٨. متن مبدأ ١
. مؤلف محترم هنگام اشاره به سخنان دانشمندان، هیچ ترتیب و آیینی نجسته است و مثًال به ترتیب از سـخنان ٢

مسلم شد که این تقدم و تأخرها، هـیچ دیویی، غزالی، ارسطو، فارابی، جان الک یاد کرده است. بر مترجم 
کاری، این استنادهای مؤلف  رو، برای زدودن متن از شبهه جانبداری و عیب دیمی مبنای علمی ندارد. از این

  را براساس تاریخ حیات صاحبان سخن مرتب ساخت.
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داننـد  . اهل نظر، نیـک میام ساختهسامان  های ارجاعی کتاب را اصالح و به پانوشت همۀ −
شـبه  بیگـاریای  ماند و راستی را کـه گونـه که این کار برای مترجم به خار خوردن و بار بردن می

  ؛علمی بیش نیست
و بـه آن ارجـاع  جسـته ،هریک از منابع مؤلف محترم را که به فارسی ترجمه شـده اسـت − 
  ؛های بیگانه ممکن شود ام تا مراجعه به منابع برای فارسی زبانان ناآشنا با زبان داده

التین اعالم و زمان زادن و مردن آنـان و نیـز التـین شـماری از اصـطالحات را یافتـه و در  −
  ؛ام پانوشت و متن آورده

    1؛ام دهگذاری کرده و آنها را درون[] نشان خود متن را گاه عنوان −
  ام؛ ام و شماری از آنها را در [] نهاده گاه نیز به طرز و ترازی سازوار با متن، مطالبی را به آن افزوده

  ؛ام های مؤلف محترم را مستند کرده بسیاری از نقل قول −
در فصل دوم بخـش سـوم کـه از  برای نمونه،م. ا هدر مواردی، مطالب متن را جا به جا کرد −
هـا، معایـب و محاسـن  یاد شده است، مؤلف محترم هنگام نقد روش اخالقیتربیت های  روش

و در پی هم آوردم و بعد  جا یعنی معایب را یک ،مرتب کردمرا است؛ من آنها   آنها را درهم آورده
  ؛محاسن را به همین ترتیب سامان دادم

های ناصـواب  شماری از منابع و همچنین برداشـت خطاهای مؤلف محترم را در نقل قول از− 
    ام؛ و ترجمه را براساس متن مادر انجام داده وی را از سخن دیگران، در پانوشت نشان داده

 م مشخص شده است.−و . *ها با  های مترجم در پانوشت افزوده −
مطالـب  . مترجم در فرایند ترجمه و تلخیص همراه با پایبندی به جان سخن، پاییده اسـت۴

مؤلف محترم ناقص نشود و ارتباط منطقی میان اجزای سخنش گسسته نگردد و حـق مطلـب ادا 
روی   هیچ شود. از آنجا که مترجم واحد ترجمه را جمله برگزیده است، زمام زبانش در ترجمه به 

 آزاد نبوده، بلکه سخت کوشیده است در عین پایبندی به متن مبدأ، پـا از گلـیم ترجمـه ارتبـاطی
فراتر ننهد و به دام ترجمه آزاد یا معنایی درنیفتد. مترجم حتی در ترجمـه آیـات و روایـت هـم از 
   چنین پایشی فروگذار نکـرده و سـعی بلیـغ کـرده اسـت بـه قـول مرحـوم ملـک الشـعرای بهـار

ام، روشـن اسـت  ار با جان سخن، اشعاری در متن افـزوده. گاه و سازوبنویسد 2»ساده و آراسته«
                                                               

 دم.ها روا ندانستند، همه را حذف کر  . از آنجا که اولیای امر وجود [] را در متن و پانوشت١
 .٢٠٩، ص١، جمقاله از ملک الشعرای بهار ١٠٠مجموعه . بهار، ٢



 7   مقدمه مترجم

ام، نیز تا شاید این اشعار به  ه که هدف من استناد به شعر نیست؛ بلکه از شعر تنها بهره بالغی برد
  تلطیفی در متن انجامد و مالل از خاطر خواننده برگیرد. 

اگر حسنی در این اثر است، بازتاب تـالش  ،ارزش نکاهد مهاز آنجا که َکَلف از مهر و  باری
         مؤلف محترم آن است، که اگر نه این بود، چه جای ترجمه هنرش بود؟

 افـروخـــتگی در آفـــتاب اســـت    گرچه همه کوکبی بـه تـاب اسـت  

 ١٩٣٧مقـداد یـالجن در سـال محمـدعلی : دکتر زندگی و آثار علمی دکتر مقداد یالجن .۵
(حاتای/ختـای) در جنـوب  هاتای  استان بع شهرستان یایالداغیااز تو میالدی در روستای ینیجه

تحصیل کنـد.  رفت تا در مدرسه شعبانیه سوریه زاده شد. یالجن در نوجوانی به شهر حلب ترکیه
دیپلم  از دبیرستان األزهر ١٩۶٣مصر سفر کرد و در سال وی پس از مدتی برای ادامه تحصیل به 

بـه پایـان بـرد؛  مقطع کارشناسی را در دانشکده دارالعلوم دانشگاه قـاهره ١٩۶٧گرفت؛ در سال 
، دانشنامه کارشناسی دریافت کرد؛ شمس از دانشکده علوم تربیتی دانشگاه عین ١٩۶٩سپس در 

از همان دانشکده در رشته فلسفه اسالمی دانشنامه کارشناسی ارشد گرفت؛  ١٩٧١از آن در پس 
 التحصیل شد. با درجه دکتری از آن دانشکده فارغ ١٩٧۶و سرانجام در سال 

 گردد و در دانشکده الهیات دانشگاه انقـره می باز التحصیلی به ترکیه مقداد یالجن پس از فارغ
رود و در گـروه  عربسـتان مـی شود. وی پس از سه سال از ترکیه به ریـاض عضو هیأت علمی می

بـه تـدریس اصـول تربیـت  علوم تربیتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اسالمی ملـک سـعود
   1پردازد. اسالمی می

منتشر شده است. از آنهـا اسـت:  تاکنون بیش از یکصد اثر علمی از دکتر مقداد یالجن آثار:
  ؛ البیـت اإلسـالمی کمـا ینبغـی أن یکـون. ٢؛ منهاج الدعوة إلی اإلسالم فی العصر الحدیث. ١
قیمـة اإلیمـان واألخـالق فـی . ۴؛ طرق معالجتها مشکالت الحرکات اإلسالمیة المعاصرة و. ٣

توجیـه . ۶؛ اإلنسانیة  دور التربیة األخالقیة فی بناء الفرد والمجتمع والحضارة. ۵؛ الحیاة العملیة
  ؛ الحیـاة الروحیـة  فلسـفة. ٨؛ لم فی ضـوء التفکیـر التربـوی اإلسـالمیالمتعلم إلی منهاج التع

؛ إلی العبقریـةالطریق . ١١؛ أهداف التربیة اإلسالمیة. ١٠؛ جوانب التربیة اإلسالمیة األساسیة. ٩
                                                               

رحلة الدکتور مقداد یالجن الحاصل علی جائزة الملک تر با دکتر مقداد یالجن، بنگرید به:  . برای آشنایی فزون١
 عاما. ۴٢خالل  : رحالته و تجاربه و مرئیاته فی المشکالت المعاصرةفیصل العالمیة
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 ؛الشـعوب اإلسـالمیة و وسـائل التقریـب بینهـا. ١٣؛ بناء البیت السعید فی ضـوء اإلسـالم. ١٢
منابع مشکالت األمـة اإلسـالمیة والعـالم المعاصـر و دور التربیـة اإلسـالمیة و قیمهـا فـی . ١۴

عات العالم اإلسالمی فی مواجهـة دور جام. ١۶؛ دلیل التأصیل اإلسالمی للتربیة. ١۵؛ معالجتها
المعلـم إلـی معـالم   توجیـه. ١٨؛ معالم بناء نظریة التربیة اإلسـالمیة. ١٧؛ التحدیات المعاصرة

ألمـن و تجفیـف منـابع اإلرهـاب والعنـف مشروع استتباب ا. ١٩؛ طرق تعلیم العلوم اإلسالمیة
 1.والتطرف والجریمة

  

                                                               
هـ.ق برنده جایزه جهانی ملک فیصل شد. این جایزه برای تألیف دو کتـاب ١۴٠٩. دکتر مقداد یالجن در سال ١

 طور مشترک بـه وی و محمـد قطـب به و غایتها و أهداف التربیة اإلسالمیة یةجوانب التربیة اإلسالمیة األساس
 تعلق گرفت. 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بخش اول   

 کلیات
  





 

  
  
  
  
   اول فصل

  
  مفاهیم بازنمود

و  نخست باید به شرح و شکافت مفهوم دو واژه تربیـت ،برای روشن شدن مفهوم تربیت اخالقی
  پرداخت، آنگاه تربیت اخالقی را تعریف کرد. اخالق
  

  مفهوم تربیت 
  الزمه بازشکافت مفهوم تربیت، بررسی معنای این واژه در لغت و اصطالح است:

  اند از آنها است: ها برای تربیت سه ریشه، و معنایی چند آورده در فرهنگ لف) تربیت در لغت:ا
. اگر تربیت از ربا یربوا باشد، معنایش افزودن، پروراندن، برکشـیدن، بـرآوردن، رویانیـدن، ١

 1؛تغذیه کودک است
بالیـدن اسـت. . تربیت از ریشه ربی یربی، به معنای رشـد کـردن، برآمـدن، قـد کشـیدن، ٢

  ق) گفته است:۵۴٣−۴۶٨( العربی ابوبکر ابن
ـــِانِّی  ِبَهــــا َرَبیــــُت  َمنِزِلــــی َو ِبَمَکــــَة     َفَمـــن َیـــُک َســـاِئًال َعنـــی َف

رساند: پروردن، سرپرستی کـردن،  پی را می اگر تربیت از ریشه رّب، یرّب باشد معانی در. ٣
کمال رساندن، ارزنـده سـاختن، اسـتوار و رهبری کردن، رساند به انجام، نیکو کردن، به تعالی و 

   2متین ساختن، از افراط و تفریط دور داشتن و به اعتدال درآوردن.
اند؛ برای نمونه راغـب  با عنایت به ریشه رب یرّب، تعریف کرده  را بیشتر ، تربیتشناسان واژه
  گام هـر چیـز  بـه )، تربیت و رّب را از یک ریشه دانسته و آن را پروراندن گامهـ.ق۵٠٢( اصفهانی

                                                               
    ، مدخل رب و تربیت.تاج العروسالزبیدی، . ٢  ، مدخل رب و تربیت.لسان العربمنظور،  ابن .١
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(قرن هفتم هجـری قمـری) تربیـت را  بیضاوی 1مایه که به کمال برسد تعریف کرده است.  تا آن
    2؛اندک هر چیز دانسته است اندککمال رساندن و ارزنده ساختن   به

داسـتان  دربـاره تعریـف اصـطالحی تربیـت هم و فیلسوفان مربیانب) تربیت در اصطالح: 
اند. آبشخور این نـاهمگونی را در رویکـرد فلسـفی  ای چند تعریف کرده گونه و آن را به 3نیستند؛

کید آنان بر یک یا چنـد مـورد از  ، جامعه، معرفت، انسان، خدا، جهانافراد به هستی و تکیه و تأ
تـوان یافـت؛ یعنـی هـر کـس تربیـت را  مقوالت یاد شده و یا توجه به بعدی خاص از تربیت می

 پژوهـان رو است که شماری از تربیت کند. از این ها و خواست خود تعریف می سازوار با نگرش
گ از یافتن تعریفی یگانه و صحیح و صریح از تربیت که پسندیده همگان افتـد ناامیـد شـده، بزر

  4اند. تالش در این زمینه را بیهوده شمارده
  باری، در تعریف تربیت چهار رویکرد وجود دارد:

تکیـه بـر  ، تربیـت را بـابرخـی از مربیـان: . تعریف تربیت با تکیه بر گـوهر فراینـد تربیـت١
ای بـرای پـرورش کـودک بـه شـکل  و آن را وسـیله  تعریف کرده بازشکافت ماهیت فرایند تربیت

گیـرد؛  اند. این پرورش یا از رهگذر آموزش مبـانی علمـی بـه متربـی صـورت می دلخواه دانسته
و یا برامد کوشـش مربـی بـرای ایجـاد  5پ.م) از پیران این دیدگاه است؛٣۴٨−۴٢٨( افالطون

 6پ.م)،٣٨۵−٣٢٢( عادت نسبت به امور مورد نظر خود در متربـی اسـت. گذشـته از ارسـطو
  انـد؛ از آنهـا اسـت: عمـرو بـن  نیـز ایـن تعریـف را برگزیده و عالمان مسلمان فراوانی از مربیان
 8الربیــع الدین احمــد بــن محمــد بــن ابی هـــ.ق)، شــهاب٢۵۵−١۶٠(حــدود  7بحــر جــاحظ

   10الحسـن عـامری نیشـابوری هــ.ق)، ابو٣٣٩−٢۶٠( 9نصر محمـد فـارابی .ق)، ابوهـ٢٧٢(
                                                               

المصـطلحات األربعـة ، مـودودیال. نیز بنگرید به: ١۴٨ ، صالمفردات فی غریب القرآن، . الراغب األصفهانی١
 م.−.٣۴، صفی القرآن الکریم

  م.− . ١٠، ص١، جأنوار التنزیل و أسرار التأویل، . البیضاوی٢
 م.− . ٧١، ص، ترجمة نعمانفلسفة التربیة، . ربول٣
  م. − .١۵، ص، ترجمه کاردانمعنی و حدود تربیت، . میاالره4
  .١٢٧−١٢١صو دیگران،  ه نظله حکیم، ترجم، جمهوریةافالطون. 5
 .٢٢۶−٢٢۵، ص١، جالسید  ، ترجمۀ لطفیعلم األخالق الی نیقوماخوس، . ارسطوطالیس6
 م.− .١۴٠−١٣٨، ٧٨−٧۶، ۶٩−۶٨، ص(الرسائل السیاسیة) مجموعة الرسائل، . الجاحظ٧
 م. − .١٠۶، ص١، جسلوک المالک فی تدبیر الممالک، . ابن ابی الربیع٨
 م. − .٩۴، ٧٣−٧٠، صالتنبیه علی سبیل السعادة؛ همان، ٧٨، صتحصیل السعادةالفارابی،  .٩
 م. −.٣۶۶−٣۶۴، ٣۵٣−٣۵٠،٣۵٢، صالسعادة واإلسعاد فی السیرة اإلنسانیة، النیسابوریعامری ال. ١٠
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 2سـینا ابن هللاهـ.ق)، ابوعلی حسـین بـن عبـدا۴٢١−٣٢۵( 1ابوعلی مسکویه رازی هـ.ق)،٣٨١(
  3.هـ.ق)، استاد شهید مرتضی مطهری۴٢٨−٣٧٠(

تعریـف م) نیـز بـرای ١٧٧٨−١٧١٢( 4برخی از غربیان قرون متـأخر ماننـد ژان ژاک روسـو
   گفتــه اســت: ایــن بــارهانــد. روســو در  یــاد کرده و تعیــین چیســتی آن از مقولــه عــادت تربیــت

    5».غیر از عادت چیزی نیست طور مسلم آموزش و پرورش به«
کند کـه ایجـاد  ، اشاره میو انفعالی شهید مطهری با تقسیم عادت به فعلی از دانشمندان معاصر،

دهد. وی معتقد اسـت  تربیتی رخ نمی ای از گوهر تربیت است و بدون عادت فعلی عادت فعلی پاره
   6 اصوًال از مقوله تربیت بیرون است و هیچ ربطی به آن ندارد. برخالف عادت فعلی، عادت انفعالی

دست تعریف، بر هدف بیرونی تربیت   : در این. تعریف تربیت با تکیه بر هدف بیرونی تربیت٢
 7ونان روش و شـیوه تأکیـد شـده اسـت. بـرای نمونـه امیـل دورکـیمبیش از گوهر فرایند تربیت چ

آوردن کـودک دانسـته، و  شناختی، تربیت را اجتماعی بـار با رویکردی جامعه م)١٩١٧−١٨۵٨(
یندی است که در طی آن نسل بالغ و رشد یافته نسـلی را کـه هنـوز بـه اافزوده است که تربیت فر

 م) نیز چنین بـاوری دارد.١٩۵٢−١٨۵٢( 9جان دیویی 8کند. اندازه الزم رشد نیافته است متأثر می
  .اند اینان هدف تربیت را بیرون از وجود و شخصیت کودک دانسته

دست تعریف بر پرورش و شـکوفایی   در اینتربیت با تکیه بر گوهر وجود متربی:  . تعریف٣
کید می (قرن چهـارم هجـری قمـری)  شود. گروه اخوان الصفا نهادهای سرشتی متربی تکیه و تأ

ت از قوه به فعل رسـاندن نهادهـای اند که تربی تربیت را با تکیه بر این عنصر تعریف کرده و گفته
  م) از جملـه هـواداران ایـن رویکـرد اسـت؛ ١٨۴١−١٧٧۶( 11هربارت 10سرشتی انسان است.

                                                               
ــر األعــراق، مســکویه. ١ ــه: التوحیــدی۶۵، صتهــذیب األخــالق وتطهی ــد ب ــز بنگری ، الهوامــل والشــوامل، . نی

   .١٩٧، صعلم األخالق، سینا ابن. ٢        م.− .١۴٨−١۴۵ص
 م. − . ۶٣−۵۶، صتعلیم و تربیت در اسالم، . مطهری٣

4. Jean Jak Russo   

 .م −. ٢٩ص ،سبحانی ، ترجمهامیل یا آموزش و پرورش، . روسو5
 م. −.۶٣−۶٠و  ۵٨−۵٧، ۴٣، صتعلیم و تربیت در اسالممطهری،   . بنگرید به:6

7. Emile Durkheim 

  م.−. ٢۴−٢٣ص ،ترجمه عبدالدئم، التربیة العامة، . أوبیر٨
9  . John Dewey 

 م.−.۴٧٣ص ،٣ج و همان، ٣٩٩، ٢۶٢، ص١، جرسائل اخوان الصفا و خالن الوفاء، اخوان الصفا .١٠
11  . Johann Friedrich Herbart 
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 2جان استورات میل 1داند. را پرورش فرد برای فعلیت یافتن استعدادهای گوناگون او می وی تربیت
نیز در تعریـف  شهید مطهری 3است. م) هم تربیت را کمابیش چنین تعریف کرده ١٨٧٣−١٨٠۶(

  4، بر به فعلیت رساندن قوای فطری متربی هم تأکید کرده است.تربیت گذشته از مقوله عادت
گونه تعریف، بر طبیعت عمل تربیتی  در این براساس طبیعت فرایند تربیت:. تعریف تربیت ۴

کید شده است. هواداران اینچونان علم دست تعریـف تربیـت، بـر سـر   ، هنر، یا تعلیم تکیه و تأ
   .اند کردهاختالف  یند تربیتاو فر و تعلیم معنای هنر

ام در اینجـا بـه  که من در دیگر آثـارم بـه تفصـیل از ایـن موضـوع سـخن گفتـه باری از آنجا
نهم.  دو نکته تعریف خـود را از تربیـت پـیش رو مـی  کنم و با اشاره به یکی مایه بسنده می  همین

گوهر مفهوم اصطالحی تربیت با مفهوم لغوی آن کمابیش یکی اسـت  ،حقیقت آن است که اوالً 
و  فیلسـوفان ،ثانیـاً  5و به هرروی تربیت بر رشد و پرورش جسمی و روحی متربی داللـت دارد؛

ترک اند کـه وجـه مشـ جملگی پذیرفته ،با همه اختالف نظری که در تعریف تربیت دارند مربیان
های تربیت این نکته است که تربیت، کـاری ارادی اسـت کـه مربـی از رهگـذر آن  همه تعریف

بگذریم، تعریف تربیت از نگاه من چنین است: تربیـت، علـم سـاختن  6.دهد متربی را رشد می
  اند.  او خواسته و ملت و جامعه سازوار با آنچه دین ،متربی است

  
  مفهوم اخالق

، پس از تعریف تربیت، الزم اسـت مفهـوم لغـوی و برای شرح و شکافت مفهوم تربیت اخالقی
 را اندکی بازشکافیم.  فلسفی و اسالمی اخالق

و ُخُلق اسـت. خُلـق را در معنـایی چنـد چـون: اخالق جمع واژه ُخلق  الف) اخالق در لغت:
ُخلق وصف سیمای درونی انسان  7اند. کار برده خوی، سرشت، طبع، مرّوت، عادت، دین و آیین به

کار  هم برابـر خـوی بـه این واژه در قرآن 8رفتاری نیک و بد او است.−های روحی و نماینده ویژگی
ظيمٍ   إِنَّکَ لَعَىلرفته است:  لُقٍ عَ لنيَ ، و هم به معنای دین و آیین: خُ َوَّ لُقُ األْ   آمده است. إِنْ هذا إِالّ خُ

                                                               
  .٢٢، صالتربیة العامة، أوبیر .١

2. John Stuart Mill 

   م.−.۵٨−۴٣، صتعلیم و تربیت در اسالم. مطهری، ۴      .٢٣ص، التربیة العامة. ٣
    م.−.٢٣، صالتربیة العامة. ۶  م.−.۶٢، صتربیة اإلنسان الجدید، . الجمالی5
   م.−.١٩۴، ص۴ج، لسان العرب، منظور ابن. ٨  م.−.٣٣۴، ص٣، جالقاموس المحیط، الفیروزآبادی .٧
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شـود  اطـالق می اخالق در اصطالح به صفاتی ثابت در نفـس ب) مفهوم اخالق در اصطالح:
هـای  ین مفهوم کلی کـه بگـذریم، هریـک از مکتباز ا 1یابند. که در رفتار خوب و بد بشر نمود می

است اخالق را سازوار با نظام فلسفی خود تعریف کند. از آنجا که این داستان سـر   ، کوشیدهفلسفی
و   پرداختـه فلسفه اخالق کنیم که به هایی اشاره می دراز دارد، در اینجا تنها به دیدگاه شماری از فلسفه

اند. فایده این کار آن اسـت کـه از رهگـذر ایـن اشـاره، بـا تفـاوت  در تربیت اخالق صاحب مکتب
  شویم.  های گوناگون و نگرش اسالم به مفهوم اخالق، و تربیت اخالقی آشنا می نگرش فلسفه

  گونـه فلسـفه بـر اصـالت روح اسـت. ایـن  ابتنـای این آلیسم الهـی: ایده. اخالق مبتنی بر ١
 2نیتس آلیسم، ماننـد فلسـفه فیلسـوف آلمـانی الیـب های ایده مفهوم روحانی در برخی از شاخه

ای  هایـن نگـرش، اخـالق سـامان براسـاس 3دهـد. ذات انسان را تشکیل میم)، ١٧١۶−١۶۴۶(
اسـت کـه وی گـاه آن را  4−نیتس بـه تعبیـر الیـب−» مدینه الهی«یا » شهر معنوی«روحانی در 

ســرزمین، خــاص ارواح انســانی و فرشــتگان اســت. نیــز نامیــده اســت. ایــن » جمهــوری ارواح«
تـرین روح در ایـن وادی اسـت و دیگـر ارواح،  فرمانروایی این کشور از آن خداوند اسـت کـه بزرگ

که هـیچ   ماند، همچنان سزا نمی ای بی روند. در این مملکت هیچ بدی جزئی از این روح به شمار می
 را برای موجودات روحی، و قـوانین طبیعـی اخالقی پاداش نخواهد ماند. خداوند قوانین ای بی نیکی

روی کـه وجـود  را برای آفریدگان مادی یا عادی وضع کرده است. موجـودات مـادی یـا عـادی از آن
د، در مرتبت وجودی به پای موجودات انسانی که وجود حضـرت کنن خداوند را درک و دریافت نمی

  6جهانند. ، ارواح حافظ وحدت اخالقینیتس در فلسفه الیب 5رسند. کنند نمی باری را فهم می
شـهروندان ایـن مدینـه در ایـن جهـان و   ، سعادتیا شهر خدا هدف نخستین جهان اخالقی

   7آمیز آنان در سرای پسین است. حیات جاودان و سعادت
                                                               

  م. −.١٠، صاألخالق اإلسالمیة و أسسها، المیدانی .١
2. Gottfried Wilhelm Von Leibniz 

  م. −.١٩٧−١٩۶، صنیتس فلسفه الیب، بیدی صانعی دره .٣
نیتس تصویری روشن از اخالق و فلسفه اخالق ترسیم نشده و اصوًال وی هرگز در پـی  . در نظام فلسفی الیب4

جالی،  ؛٣٨١ص ،نیتس فلسفه الیب، بیدی صانعی درهدرانداختن طرحی اخالقی برنیامده است. بنگرید به: 
 م.  −.٢٨٩ص ،توشمانلوییترجمه  ،نیتس الیب

 .م −.٣٨٣−٣٨١، صنیتس فلسفه الیب، بیدی  صانعی دره ؛٢۶۶−٢۶۵، صو لیبنتز عربیابن الدین  محییقاسم، . 5
  م. −.١٩٨ص توشمانلوییترجمه  ،نیتس الیب. جالی، 6

  م. −.٣٨١، صنیتس فلسفه الیببیدی،  صانعی دره٧.
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یتسـی یـا هـر شـکلی دیگـر از آن ن به مفهوم افالطـونی یـا الیب آلیسم آنکه در ایده اسالم بی
شود گفت که اسالم اصوًال  بگنجد، از اصالت روح در انسان یاد کرده است. با اندکی تسامح می

  است:  گر خداوند خوانده همه چیز را ستایش ،رو ، از این شمارده روح  ای ذی گونه همه هستی را به
 مـاواتِ وَ ما فِی بِّحُ هللاِ ما فِی السَّ ضِ يُسَ َرْ   1األْ

ها و هرچه در زمین است خداوند را که پادشاه پاک پیروزمند فرزانه است بـه  آنچه در آسمان
  کنند. پاکی یاد می

انـد  گویی حضـرت باری شماری از مصادیق موجوداتی غیر از انسـان کـه تسـبیحدر قرآن به 
  اشاره شده است:

... ْودَ ال عَ داوُ نا مَ رْ خَّ بالَ ـوَ سَ نَ وَ الطَّ يُ جِ بِّحْ لكُ رَ وَ ـيْ سَ   2نَ ـينّا فاعِ
  کردیم.  گویند؛ و ما [چنین] میبا داود تسبیح را رام کردیم تا ها  ها و پرنده کوه ...

   نیز:
 ُهِ وَ الْ ي دِ مْ دُ بِحَ عْ بِّحُ الرَّ الئِ ـسَ نْ خكَ مَ تِهِ يةُ مِ    3 ...فَ

  . ... تندر به ستایش، تسبیح وی گوید و فرشتگان از بیم او چنین کنند
  اند:  بازگفته  امام صادق از
   4.»آوا بود با او هم  وه و سنگ و پرندهکخواند،  می ، زبوردوهرگاه حضرت داو«

  نیز در روایات نبوی آمده است که: 
 5».اند صورت چارپایان نزنید؛ زیرا آنها در حال تسبیح به«

کـه ذرات روح بودن سراسر هستی از جمله بـه ایـن مفهـوم اسـت  باری در منطق اسالم، ذی
  گوید: هستی هوشیارانه تسبیح خداوند می

 َرَ أَنَّ اـأَ ل نْ فِ يُ  هللاَمْ تَ بِّحُ لَهُ مَ م یسَ ضِ وَ الطَّ ـالسَّ َرْ اتٍ ـيْ اواتِ وَ األْ افّ ـبكُ رُ صَ هُ وَ تَسْ التَ لِمَ صَ دْ عَ هُ وَ يلُّ قَ حَ
ل هللاُا لُونَ يَ ا ـمٌ بِميعَ عَ    6فْ

گوینـد؛ و  بال تسـبیح خـدا  و زمین است و مرغان گستردهها  آیا درنیافتی که هرچه در آسمان
گاهند؛ و خداوند به آنچه می   کنند دانا است. همه از نماز و ستایش خویش آ

                                                               
    م. −.٧٩اء، انبی. ٢       م. −.١، . جمعه١
 م. −.١٣رعد،  .٣
 م. −.۴۴۴، ص٣، جتفسیر نور الثقلین، الحویزی العروسی .4
  م. −.۴١نور، . ۶      م. −.١۶٨. همان، ص5
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شناختی است که قرآن  گویی سراسر هستی امری مجازی نیست؛ بلکه حقیقتی هستی تسبیح
کید کرده است:   آشکارا بر آن تأ

...  َنْ ش بِّ يُ  الّ ءٍ إِ  یْ إِنْ مِ هِ وَ لسَ دِ مْ بكِ حُ بِحَ ونَ تَسْ هُ قَ فْ مْ ينْ ال تَ هُ    1 ... حَ
  .  ... یابید گرچه شما تسبیح آنها را درنمی گویدهرچه هست او را از سر ستایش تسبیح ... 

  احمـــد او فصـــیح و قانتســـتپـــیش    ریزه ساکتســـت پـــیش تـــو آن ســـنگ

ــو اســتون مســجد مرده ــیش ت  2ایســت پــیش احمــد عاشــقی دل برده    ایســت پ

  آری:
ــل ــق گ ــاک و نط ــق خ ــق آب و نط ــل دل    نط ــواس اه ــوس ح  3هســت محس

، تعالی جسم و جان آدمـی و بـرآوردن حیـات پـاک بـرای وی از جمله اهداف تربیتی اسالم
 رو اسـت کـه رسـول خـدا . از ایـندهد مگر با حیات اخالقـی است، و این مهم دست نمی

  رسالت خویش را اخالقی بار آوردن بشر دانسته است: 
  4».اند هتمرا برای تکمیل مکارم اخالق برانگیخ«

دهد، خود گـوهری اخالقـی دارد و  میحال که به روح اصالت و اهمیت  پس اسالم در همان
داشتنی است  پی پرورش اخالقی روح است؛ از نگاه اسالم، عالم و آدمی خواستنی و دوست در

دیـن سراسـر اخـالق  5.»اخالق میثاقی است میان خدا و بنده«  که اخالقی باشد. از دید اسالم،
  6ده است.واست و هر کس بر خلق تو بیفزاید بر دینت افز

 مثبت و منفی آدمیان اشارت رفته است: رفتار زلیخـا به بسیاری از رفتارهای اخالقی در قرآن
دهنده اخالق بد  اخالق نیک است؛ قابیل نشاننماد و تجّلی  نمودی از اخالق بد و رفتار یوسف

 های اخالق اجتمـاعی از نمونه و دختر شعیب جلودار اخالق خوب است؛ رفتار موسی و هابیل
های یـاد شـده رخ داده اسـت بـه طـرز و  دانیم در آنچه میان شخصیت که می ستوده است. چنان

از  در میـان بـوده اسـت؛ پـس، از نگـاه اسـالم رفتـار جنسـی ترازی گوناگون پای غریزه جنسی
                                                               

   م. −.٣٢٢، صششم دفتر، ٣، جمعنوی مثنوی، مولوی. ٢        م. −.۴۴. اسراء، ١
 م. −.٢٠٢، دفتر اول، ص١. همان، ج٣
 م. −.٢١۴ص ،١۴، ججامع احادیث الشیعة، الطباطبائی البروجردی .4
 م. −.٣۶، صدروس تربویة من القرآن الکریمقطب، بنگرید به:  .5
  .م −.٢۵٢، ص٢، جمدارج السالکین بین منازل إیاک نعبد و إیاک نستعین، قیم  ابن .6
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نما، رفتار جنسـی  های مادی و علمی بشر است؛ اما در مکتب اخالقی ی رفتارها حوزهترین  مهم
شود که تابع و  شناختی شمارده می هیچ روی رنگ اخالقی ندارد و تنها کنش و واکنشی زیست  به

    1خوش دگرگونی است. ادی و اجتماعی فرد است و همواره دستبازتاب اوضاع مادی و اقتص
طوری کـه  سخت مطمح نظر بوده است به ،در فرهنگ اسالمی نیز پرداختن به روح و اخالق

اساس کار عرفان ناب و تصوف صاف بر پرورش روح است و برخی از بزرگان این وادی، عرفـان 
تصوف، آراسـته شـدن بـه خـوی خـوش اسـت و « اند: گفته و  یفی اخالقی کردهرا تعر و تصوف

انـد اصـوًال  ) گفتههــ.ق٣٢٢( بلکه برخـی چـون ابـوبکر کتـانی 2،»پیراسته شدن از اخالق بد
 3.را فربه کند بر تصوفت افزوده استکه هر که ُخلق تو  چیزی جز اخالق نیست؛ چنان تصوف
(و حتــی اســتادش  پ.م)، ارســطو۴٧٠−٣٩٩( ســقراط گرا): . اخــالق خردمحــور (عقــل٢

 شناسایی افالطون، نظر دانند. از است) عقل را پی و پایه اخالق می که قائل به نظریه ُمُثل افالطون
 برخـی بـرخالف وی امـا. کار عقل است اخالقی، باورهای ارزیابی و توجیه های اخالقی و ارزش
 دانـد، میبشـر  عقل را اخالقی اصول منشأ آنکه با ارسطو، حتی و کانت مانند گرایان، عقل از دیگر
در حـوزه اخـالق  اسـتدالل و تعقـل به خودمختار و مستقل تواند چندان نمی عقل که است معتقد

  4کاسته است. وکم از استقاللش بیش افالطونی به ُمُثل، بازبستگی عقل بپردازد.
، سـینا ، ابنق)، فارابی٣١٣−٢۵١( ، محمد زکریای رازی، معتزلیاندر میان دانشمندان مسلمان

  اند تفکر اخالقی را پیرو منطق عقل کنند. گرایانی هستند که کوشیده در شمار عقل مسکویه
و معتقدند هرگونه حسن و قـبح اخالقـی   هرگونه داوری اخالقی را به عقل واگذارده معتزلیان

  5رفتار، تابع تشخیص عقل است.
همـه شـئون وی و  سینا سعادت حقیقی انسان را در حیات عقالنی او و چیرگی عقـل بـر ابن

داند که تابع نفس ناطقه یـا  او اخالقی را شایسته می 6حصول ملکه اخالق در نفس دانسته است.
  7عقل باشد.

                                                               
 م. −.٣٨۴، صمذاهب فکریة معاصرة، قطب .١
 م. −.۵۵، صعوارف المعارفالسهروردی،  ؛٢١٧، صالرسالة القشیریة، . القشیری٢
  م. −.۴١، صآداب المریدین، السهروردی. بنگرید به: ٣
  م. −.٢٨، ص»عقالنیت اخالق«، بنگرید به: خزاعی .4
 .۴٠−٣٩، صشرح األصول الخمسة، الجبار عبدقاضی  .5
   . همان. ٧    .٢۴، صعلم األخالق ،سینا ابن .6
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 1جسـته اسـت. را در عقـل می مسکویه نیز بسیار به اخالق اهتمام داشته و فضیلت اخالقی
  2کلی و جزئی تقسیم کرده است. :را به اخالقی فضایلوی در تقسیمی عقالنی، 

متأثرنـد. آنـان از اقتـران  شدت از فلسـفه ارسـطویی  به در فلسفه اخالق گرایان مسلمان عقل
، اخالقـیل یـو رذا لیدر اخالق و اصول فضا و حد وسط گرفته تا تعریف اخالق با عقل اخالق

  اند. بیش همه را از فلسفه ارسطویی گرفتهو کم
م) ١٨٠۴−١٧٢۴( 3گرایش عقالنی مسلمان در اخالق مانند رویکرد کانـتگفتنی است که 

شـند و ایـن مبـانی را اندی مبانی اخالقی، مانند کانت نمی دربارهنیست؛ یعنی فیلسوفان مسلمان 
آبشخور همه مفاهیم اخالقی، قضـایای پیشـینی یـا  :گفت دانند. کانت می قضایایی پیشینی نمی

اند که عقالنی بـودن  معتقد بوده 5مانند ارسطو ،دانیم که فیلسوفان مسلمان اما می 4بدیهی است.
تر و  ای روشن گونه است. این نگرش را به ت و تفکر و تجربهیای عینی و مرتبط با عل اخالق مقوله

  6؛توان یافت می ناپذیر در آرای اخالقی مسکویه خدشه
این نگرش به اخـالق را در آثـار  عقلی:−گرا یا گرایش روحی آلیسِم عقل . اخالق مبتنی بر ایده٣

 توان یافت؛ چراکه وی از سویی مفاهیم ارسطویی اخالق ق) می۵٠۵−۴۵٠( ابوحامد محمد غزالی
اصـول فضـایل و رذایـل  8،حد وسط 7چون: تابعیت قوای شهوی و غضبی و عادله و عالمه از عقل،

هـای  و از سـویی دیگـر، در تحلیل 10تقسیم اخالق به سرشتی و کسبی را پذیرفته است؛ 9،اخالقی
های دل و درمان آنها، به سبک و سـیاق  شناختی خود از عجایب نفس و کارهای قلب و بیماری روان

وی  11وش خوانده اسـت.رفته است و، روش آنها را برای رسیدن به حق و حقیقت، برترین ر صوفیان
  12برای تربیت و نفاست نفس و تطهیر باطن، شیوه صوفیان را پیشه و پیشنهاد کرده است.

                                                               
   .۵٠، صتهذیب األخالق و تطهیر األعراق، . مسکویه١
 .به بعد ١٧همان، ص .٢

3  . Immanuel Kant 

 . ۴۶ص، ترجمه المکاوی، تأسیس میتافیزیقا األخالق، کانط .4
 .٢٢٧، ص١ج ، السید ترجمه لطفی، إلی نیقوماخوس علم األخالق، ارسطوطالیس. 5
 م. −.٨۵−٨۴، صحلبیهمان، ترجمه  *؛ ٣١، صاألعراقتهذیب األخالق و تطهیر ، مسکویه .6
 م. −.١١۵مان، ترجمه خوارزمی، صه * ؛۵۵، ص٣، جاحیاء علوم الدین، الغزالی. ٧
    . همان. ٩          . همان. ٨
  م. −.١١٨، صهمان، ترجمه خوارزمی *؛ م −.۵٨، ص همان. ١٠
   به بعد. ۴٨همان، ص. ١٢      .٢۶−١۶، ص٣همان، ج. ١١
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شود. یکی از آنها  این رویکرد کلی، مکتبی چند را شامل می های مادی: . اخالق در فلسفه۴
م) کـه واضـع ١٨۵٧−١٧٩٨( 1وسـت کنـتگپوزیتیویسم اجتماعی است که اصل آن بـه آرای ا

تـرین  مهم 3م) و لوی بـرول١٩١٧−١٨۵٨( 2گردد. امیل دورکیم ه پوزیتیویسم است بازمیفلسف
  اند. برول برای اخالق سه معنا و داللت برشمارده است:  نماینده این مکتب
شود که با حقوق و  احکام و عواطف و عاداتی اطالق می ، به شماری از افکار والف) اخالق
ها نسبت به یکدیگر ارتباط دارند و عموم مردم در دوره یـا تمـدنی خـاص آنهـا را  تکالیف انسان

  نهند؛ گردن می
های یـاد شـده در بنـد الـف را  شـود کـه مفـاهیم و پدیـده ب) اخالق، به دانشی اطـالق می

رسند؛ بنابراین، فرق اخـالق  را برمی های طبیعی که پدیده عیکاود؛ درست مانند علوم طبی بازمی
  ؛تنها در موضوع است ،با دیگر علوم

از پیشـرفت  ،رو شـود. از ایـن نیـز اطـالق می یند عملی ساختن ایـن علـماج) اخالق، به فر
توان به پیشرفت مقوالتی چون: رشد عـدالت و تعـاون و امنیـت و آرامـش در زنـدگی  اخالق می

  4اجتماعی پی برد.
آید که اخالق، علمی پوزیتیویستی اسـت کـه بـه مطالعـه رفتـار  از مجموع این سخنان برمی

آل نیست  ردازد؛ پس اخالق، علمی هنجاری و ایدهپ سازوار با زمان و مکان زیست او می ،انسان
که به بررسی رفتارهایی بپردازد که شایسته است انسان آنها را به پیروی از سرمشقی بـه جـا آورد 

  5پذیرفته است. آلیسم یدهاگونه که مکتب  که جامعه، برتری آن را گردن نهاده است؛ آن
و  8،و اخـالق کمونیسـتی 7،رعی آن مانند اصـالت سـود فـردیهای ف و شاخه 6اصالت سود

  ؛آیند می به شمارنیز از مکاتب اخالقی مادی  9پراگماتیسم
است.  مایه اخالق دست نظام اخالقی، طبیعت انسان بن  در این اخالق مبتنی بر طبیعت انسان:. ۵
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3  . Louie Breil 
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