
 
 
 
 

 

 

 مشاء و نقد آن» الگوي خود تربيتي«سير تكاملي 

 
* 

 
 چكيده

از آثار تربيتي فيلسوفان مشاء و نيز بررسي سير تحـوالت  » الگوي خود تربيتي«هدف اين مقاله استخراج 

است. افزون بر اين، تعيين مباني و ساختار اين الگو و بررسي نقاط قوت و ضـعف آن نيـز مـورد نظـر     آن 

استنباطي است. اين  -است. اين تحقيق از نوع توصيفي تحليلي و روش تجزيه و تحليل آن نيز تفسيري 

ي ارائه شده و تربيت تحقيق مشخص كرد كه نخستين بار در آثار فارابي به صورت ضمني الگويي براي خود

سينا و خواجه تكميل شده است. اين الگو ساختاري كامل دارد كه در آن هدف،  سپس توسط مسكويه، ابن

ها به خوبي بيان  ها و روش انجام اين فعاليت هاي الزم براي تحقق هدف، ترتيب و مراحل فعاليت فعاليت

صـفات و نيـز نقـش متربـي در     گيـري   شده است. اين الگو بر تلقي خاصي از ماهيت و چگـونگي شـكل  

خودتربيتي استوار است. همچنين بر اين فرض استوار است كه پزشكي الگوي كاملي براي تربيت اسـت.  

 اين الگو در عين برخورداري از نقاط قوت، نقاط ضعفي نيز دارد كه در متن به تفصيل آمده است.
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 مقدمه

تربيتي نيـز داشـتن    تربيتي است. در خود يكي از موضوعات مهم در تربيت اخالقي، خود

مند به تربيت خود، كار را بايـد از كجـا آغـاز كنـد،      يك الگو كه مشخص كند فرد عالقه

هايي را چگونه و با چه ترتيبي انجام دهد و اين فرايند را در كجا ختم كنـد،   چه فعاليت

پژوهان  حياتي است. الگو افزون بر نقشي كه در راهنمايي متربي دارد، براي تربيتامري 

آورد تـا الگوهـا را بررسـي و نقـاط قـوت و       اي را براي تفكر و تأمل فراهم مي نيز زمينه

 ضعف آنها را مشخص كنند و براي كارآمدتر كردن آن پيشنهادهايي را مطرح كنند.

الق و تربيـت اخالقـي توجـه جـدي داشـته و      فيلسوفان برجستة مشاء به بحث اخـ 

دهـد   اند. مرور اين مباحث نشـان مـي   مباحث متنوع و عميقي را در اين باب مطرح كرده

انـد و گرچـه بـه آن تصـريح      كه اين فيلسوفان الگويي از تربيت اخالقي در ذهن داشـته 

كرد. فيلسـوفان  توان در مباحث مربوط مشاهده  هاي آن را مي اند، اما رد پا و نشانه نكرده

بـارة ديگرتربيتـي؛    انـد، هـم در   مشاء هم در بارة خودتربيتي (= خودسازي) بحث كـرده 

هرچند مباحث خودتربيتي و ادبيات مربوط به آن بر مباحث ديگرتربيتـي غالـب اسـت.    

تـوان الگـويي را از ايـن آثـار      بنابراين، هم براي خودتربيتي، هم بـراي ديگرتربيتـي مـي   

 استخراج كرد.  

كوشد الگوي خودتربيتي را از آثار فيلسوفان برجستة مشاء، با محوريت  ن مقاله مياي

الـدين طوسـي اسـتخراج و سـير تحـول آن را       سينا، مسكويه و خواجه نصير فارابي، ابن

بررسي و پس از آن مباني و ساختار آن را تبيين و نقد و بررسي كند. روشي كه در ايـن  

سـيري (در اسـتخراج الگـو و سـير تحـوالت آن) و      تحقيق به كار گرفته شـده روش تف 

تـرين   استنباطي (در كشف و استخراج مباني و ساختار و نقد و بررسي آنها) است. مهـم 

هايي دارد؟ اين الگو چـه   تربيتي مشاء چه مشخصه سؤاالت عبارتند از: الگوي اولية خود

ست؟ نقاط قوت و تحوالتي را پشت سر گذاشته است؟ مباني و ساختار اين الگو كدام ا

ها، نخسـت مفهـوم الگـو و     ضعف اين الگو چيست؟ براي دستيابي به پاسخ اين پرسش

شود. پس از آن، الگوي خودتربيتي مشاء اسـتخراج و سـير تكـاملي آن     انواع آن بيان مي

 شود. گردد و در پايان، مباني الگو و ساختار آن تبيين و نقد و بررسي مي بررسي مي
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 شناسي مفهوم

الگو در زبان فارسي به معناي روبر، سرمشق، نمونه، و مثال آمده اسـت (دهخـدا). ايـن    
بازنمـايي   1است و كاركرد آن، بنـا بـه گفتـة لويـد،    » طرح ذهني«واژه در علوم به معناي 

). بـه ايـن   585، ص 2000خواهيم بشناسيم يا انجـام بـدهيم (لويـد،     چيزي است كه مي
درسـت يـا    -شـود كـه مثـال و نمونـه و روبـري       ه ميطرح ذهني از آن جهت الگو گفت

از واقعيت خارجي يا كاري است كه قصد انجام آن را داريم.  -نادرست، كامل يا ناقص 
توان به دو دسته تقسيم كرد: الگوهاي شناختي و الگوهاي عملي. الگوهـاي   الگوها را مي
ي مـورد مطالعـه را بـه    هـا و فراينـدها   هايي ذهني هستند كه اشياء، پديـده  شناختي طرح

هـايي ذهنـي هسـتند كـه      كنند. الگوهاي عملي طرح صورتي منطقي و عيني بازنمايي مي
كنند. يك الگو معمـوالً شـكل سـاده شـدة نمونـة       فرايند انجام يك عمل را بازنمايي مي

 اصلي است. 
الگوهاي شناختي انواعي دارند؛ الگوي مقياسي، الگوي مشـابهتي و الگـوي رياضـي.    

ها، به جز اندازه و مادة ساخته شده، با اصـل خـود    ي مقياسي در بسياري از ويژگيالگو
هاي ساختاري و دروني بـا اصـل خـود     مشترك است. الگوي مشابهتي در برخي ويژگي

 يـك  بـازنمود  كـه  اسـت  - اشـياء  از اي آرايه - ساختاري مشترك است. الگوي رياضي،
 است (همان). نظريه

در واقـع، از نـوع الگوهـاي عملـي اسـت كـه كـاركرد آن         تربيتي مشاء، الگوي خود
كنـد كـه    تربيتي در تربيت اخالقي است. اين الگو مشخص مي بازنمود فرايند عمل خود

تربيت اخالقي بايد از كجا شروع شود، چه مراحلي را بايد پشـت سـر بگـذارد، در هـر     
 يد به كجا ختم شود.هايي بايد انجام شود و در نهايت اين فرايند با مرحله چه فعاليت

 الگوي اولية خودتربيتي مشاء
در ميان فيلسوفان مشاء، فارابي نخستين فيلسوفي است كه به اين بحث پرداختـه اسـت.   

ة طرح كلي تربيت اخالقي خود را مطرح كرده است. ايـن  التنبيه علي سبيل السعاداو در 
وط به خـودتربيتي اسـت؛   طرح با ادبيات خودتربيتي ارائه شده و همة مباحث آن نيز مرب

تربيتي دارد. او به عنوان مقدمه و مبناي طـرح مـورد    اي هم به ديگر گرچه در پايان اشاره

                                                           
1 . Lloyd 
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كنـد. از نظـر او،    نظر خود، نخست سازِكار پيدايش و تغيير خلق در انسان را شـرح مـي  
پيدايش و نيز تغيير خلق موجود نتيجة عادت است و عـادت نيـز تكـرار يـك عمـل در      

طوالني با فاصلة اندك است. هر گاه يك عمل بـراي زمـاني طـوالني در فواصـل     زماني 
ق، 1413فـارابي،  آيد ( كوتاه تكرار شود، خلق متناسب با آن عمل در انسان به وجود مي

آيد و پس  دانند كه در اثر تكرار عمل به وجود مي ). امروزه عادت را حالتي مي236ص 
داند، نـه حـالتي كـه     فارابي عادت را تكرار عمل ميشود. اما  از آن، علت انجام عمل مي

 نتيجة تكرار عمل است.
آيد كه رفتـار مربـوط بـه آن بـراي      به هر حال، خلق جميل در صورتي به وجود مي

انسان عادت شده باشد. به ديگر سخن، نه تكرار هر رفتار، بلكه تنها تكرار رفتار مربـوط  
شود و اين قاعـده در مـورد خلـق     ر ميبه آن خلق موجب پيدايش خلق فاضل مورد نظ

قبيح نيز صادق است. رفتار مربوط به يك خلق زيبـا كـه عـادت بـه آن رفتـار موجـب       
شود، رفتار در حد وسط (يا رفتار معتدل) است و رفتارهـايي كـه در حـد     پيدايشش مي

). رفتار در حد وسط نيـز بسـته   239شوند (همان، ص وسط نباشند، منشأ خلق زشت مي
). بدين ترتيب، خلـق  240ن، مكان، فاعل، هدف فعل و ... متغير است (همان، صبه زما

نيكو به منزلة سالمت روح و خلق بد به منزلة بيماري روح است. بنـابراين، بايـد همـان    
روش پزشكان در حفظ سالمت و معالجة بيماري را الگو قـرار داد و در اينجـا اسـتفاده    

 كرد.
يدايش و تغيير خلق و اينكه تربيت اخالقـي تفـاوتي بـا    فارابي، پس از بيان سازِكار پ

كند كـه بـدين شـرح اسـت: متربـي نخسـت بايـد         پزشكي ندارد، طرح خود را ارائه مي
فهرستي از خلقيات و رفتارهاي متناسب با آنها را تهيه كند. سپس، بـا بررسـي و تأمـل،    

. راه ايـن كـار   خلقيات خود را شناسايي و فضيلت و رذيلت بودن آنها را مشخص كنـد 
كـم احسـاس نـاراحتي     برد يـا دسـت   اين است كه ببيند از انجام چه رفتارهايي لذت مي

كند. پس از آن، ببيند اين رفتارها متعلق به خلق قبـيح اسـت يـا خلـق جميـل. اگـر        نمي
گوييم نفس وي آراسته به آن خلق جميـل اسـت و اگـر     متعلق به خلق جميل باشد، مي

گوييم نفس وي دچار آن خلق قبيح است. به هر حال، اگر  شد، ميمتعلق به خلق قبيح با
به اين نتيجه رسيد كه خلق مورد نظر جميل است، بايد آن را حفظ كند و راه آن انجـام  

داد. اما اگـر قبـيح بـود، بايـد آن را      مرتب همان كارهايي است كه پيش از اين انجام مي
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 ).  244-243معالجه كند (همان، ص 
رذايل اين است كه نخست بررسي كند و ببيند صفت رذيلـه مـورد نظـر    راه معالجة 

مربوط به جنبة افراط است يا تفريط. هر كدام كه بود، رفتارهاي ضد آن را انجام دهـد و  
اين كار را مدتي ادامه دهد تا به حد وسط برسد يا به آن نزديك شود. به ايـن صـورت،   

كنـد و وارد   فارابي به اين اندازه بسـنده نمـي   رود. اما خلق قبيح معالجه شده، از ميان مي
شود. از كجا بدانيم كه خلق قبيح معالجه شده و خلق جميل و معتـدل   جزئيات بيشتر مي

جاي آن را گرفته است؟ راه آن اين است كه ببينيم آيا انجام رفتارهاي افراطي و تفريطي 
شـويم؟   حت يا خوشحال مـي براي ما يكسان است؟ آيا از انجام هر دو به يك اندازه نارا

اگر چنين باشد، مشكل حل شده و در غير اين صورت، بايد به رفتار خود ادامه دهيم تا 
فضيلت با فضيلت يكـي   دهد كه مبادا شبه رذيله از ميان برود. در اينجا فارابي هشدار مي

دانسته شود كه در اين صورت، انسان از دام يك رذيلت به چالة رذيلتـي ديگـر خواهـد    
افتاد. چرا كه رذيلتي مانند تبذير با فضيلتي مانند سخاوت بسيار شـبيه هسـتند، چنانكـه    

-244تهور با شجاعت. بنابراين، بايد مراقب بود تا در اين دام گرفتار نشد (همـان، ص  
247.( 

در تربيت اخالقي يك مسئلة مهم وجود دارد و آن اينكه انجـام رفتارهـاي نادرسـت    
شود  ارهاي درست با درد و مشقت همراه است و همين موجب ميمعموالً با لذت و رفت

انسان به رفتارهاي نادرست متمايل و از رفتارهاي درست گريزان باشـد. پـس بايـد بـه     
اي بود كه انجام رفتارهـاي درسـت، ولـي همـراه بـا مشـقت را و تـرك         دنبال راه چاره

وي، يعني فكر كردن در بارة رفتارهاي نادرست، ولي همراه با لذت را آسان كند. زيرا تر
ها برهاند يا در  عمل به تنهايي كافي نيست. اصالً كسي كه بتواند خود را از بند اين لذت

تمتع از آنها اندازه نگاه دارد، به اخالق پسنديده نزديك شده است. فارابي پـس از بيـان   
اعمـال را  كنـد كـه لـذت و درد     انواع لذت و درد مربوط به اعمال و رفتار، توصـيه مـي  

خواند، بـا مـرور    بشناسيم تا هنگامي كه لذت يك عمل نادرست ما را به انجام آن فرامي
دردهايي كه در پي دارد، خود را از انجام آن باز داريم و نيز هنگامي كه مشـقت همـراه   

هـاي ناشـي از آن، خـود را بـه      خواند، با مرور لذت با رفتار درست ما را به ترك آن مي
ــام آن وا ــيم (انج ــان، ص دار كن ــراي  250-247هم ــارابي دو روش را ب ــا، ف ). در اينج

برانگيختن نفس به اقدام به عمل پيشنهاد كرده است: تروي و بررسـي پيامـدهاي عمـل.    
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بررسي پيامدهاي عمل همان تدبر است، يعني تفكر در بارة پيامـدهاي عمـل و سـنجش    
بنابراين، در اينجا اين سؤال مطـرح   آنها. اما تروي نيز به معناي تأمل در بارة عمل است.

شود كه اين دو چه تفاوتي با يكديگر دارند. شايد منظور فـارابي از تـروي تفكـر در     مي
بارة درسـتي و نادرسـتي عمـل و نقـش آن در سـعادت و شـقاوت انسـان و در نتيجـه         

 ضرورت عمل يا ترك آن است.
ه از شناسـايي فضـايل و   اين طرح در واقع بيانگر يك الگو براي خودتربيتي است كـ 

رذايل و رفتارهاي متناسب با آنها شروع و با شناسايي صفات موجود در نفس فرد، اعـم  
يابـد.   يابد و با از بين بردن رذايل و حفظ فضايل خاتمه مـي  از رذايل و فضايل، ادامه مي

 اين الگو در نمودار زير آمده است.
 
 

 الگوي اوليه خودتربيتي مشاء

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 : الگوي اولية خودتربيتي مشاء1نمودار 

اي  در اين الگو، براي حفظ صفات فضيلت و نيز معالجة صفات رذيلت جايگاه ويژه
در نظر گرفته شده، اما براي ايجاد صفات فضـيلت جايگـاهي اختصـاص نيافتـه اسـت.      
ممكن است گفته شود كه نيازي به تدبير جداگانه براي ايجاد فضايل نيست؛ زيرا رابطـة  

تهية فهرستي از فضايل و 
ي رذايل و رفتارها
  متناسب با آنها

 شناسايي خلقيات

موجود در  
  نفس

ايجاد و حفظ 
 فضايل

شن

 تروي ؛  تدبر

 رفع رذايل 

 تكرار رفتارهاي مناسب

 تكرار رفتارهاي 
 ضد

 تروي ؛  تدبر
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لكه و عدم ملكه است، بدين معنـا كـه وجـود    هر فضيلت با رذيلت متضاد خود رابطة م
هاي متضاد آن و وجود يك رذيلـت بـه معنـاي عـدم      يك فضيلت به معناي نبود رذيلت

فضيلت متضاد با آن است. بنابراين، از ميان بردن رذايـل بـه معنـاي ايجـاد فضـايل نيـز       
رده بارة ايجاد فضـايل جداگانـه بحـث نكـ     هست و از اين جهت، فارابي در اين مدل در

است. اما، اين پاسخ قانع كننده نيست؛ چرا كه نبود يك رذيلت لزوماً بـه معنـاي وجـود    
كم اين قاعده در مورد همة فضايل صادق نيسـت و   فضيلت متضاد با آن نيست يا دست

ممكن است كسي براي نمونه، بخيل نباشد؛ اما ايـن بـدين معنـا نيسـت كـه وي حتمـاً       
لتي برتر از سخاوت اسـت. بـه هـر حـال، روش حفـظ      ايثارگر است. چرا كه ايثار فضي

فضايل تكرار رفتارهاي مناسب و روش رفع رذايل انجام رفتارهاي ضد آن است. روش 
تروي (تفكر در بارة عمل) و روش تدبر نيز براي ترغيـب نفـس بـه اقـدام بـه عمـل و       

و تشـويق  تسهيل آن ضرورت دارد. از نظر فارابي روش تدبر در خودتربيتي معادل تنبيه 
سـينا روش تنبيـه و تشـويق را     در ديگرتربيتي است. اما چنانكه در ادامه خواهد آمد، ابن

 براي خودتربيتي هم مطرح كرده است.

 سير تكاملي الگوي خودتربيتي مشاء
سـينا   سينا است. ابن يكي از افرادي كه در تكميل اين الگو سهم داشته ابن سينا. نقش ابن

دتربيتي سخن گفته كه از آن الگويي شبيه الگوي فارابي به دسـت  در بارة خو السياسةدر 
تكميـل كـرده اسـت. الگـويي كـه وي بـراي        في العهـد  رسالةآيد. او اين الگو را در  مي

شناسايي عيوب  نوع فعاليتاولين خودتربيتي پيشنهاد كرده، شامل دو نوع فعاليت است: 
فات رذيلـت موجـود و   . عيوب و نواقص نفس شامل دو چيـز اسـت: صـ   استخويش 

صفات فضيلتي كه بايد نفس به آنها آراسته باشد امـا فعـالً فاقـد آنهاسـت. امـا سـخنان       
اي نـدارد. بـه هـر     سينا بيشتر به صفات رذيلت اشاره دارد و به فضايل مفقـود اشـاره   ابن

گويد كـه كـار تربيـت و     مند به تربيت خويش مي حال، شناسايي عيوب به شخص عالقه
صـحيح  فعاليت امكان  شناسي عيببدون خود را از كجا آغاز كند. بنابراين، اصالح نفس 

 آيد.  فراهم نميتربيتي و مفيد 
كـه بـه   بررسي و ارزشـيابي خـود شـخص،    بر  افزونبراي شناسايي عيوب، سينا  ابن

، كمك گرفتن از دوست صميمي قابـل اعتمـاد را   است صورت ضمني به آن اشاره كرده
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را بـا نرمـي و ماليمـت تمـام، در پنهـان و      وسـتش  بايد عيوب دكند. دوست  توصيه مي
بـه سـخنان او گـوش    ريافـت كـه وي   ددوست اگر  .مكاني خلوت به وي يادآوري كند

در كـار   ييشـنوا دريافـت كـه گـوش    سخن را ادامه دهد و كامل كند. ولي اگر  ،دهد مي
تعـريض و  يادآوري عيـوب دوسـت بـا     البته، نيست، آن را به وقت ديگري موكول كند.

 كنايه مؤثرتر از صريح گفتن است.
را هاي نيكو و بد آنان  خلقو شناسايي پيرامون خود دقت در خلقيات مردم همچنين 

شبيه و حتي مثل هم هستند.  ها انسانداند. زيرا همة  راه ديگري براي شناخت عيوب مي
چنانكـه  يا پنهان در ما هم هست. پس هر فضيلتي كه در مردم هست، به صورت بالفعل 

سـينا،   (ابـن  هر رذيلتي كه در ديگران هست، به صورت پنهان يا آشكار در ما هم هسـت 
 .  )10-6، ص 1985

سينا در اين اثر در ايـن   فعاليت نوع دوم، اقدام براي از ميان بردن رذايل است كه ابن
جاد فضايل، هم در بـاب از  هم در باب اي رسالة في العهدباره سخني نگفته است. اما در 

اي  بين بردن رذايل سخن گفته و سخنان وي تكرار سخنان فارابي اسـت و مطلـب تـازه   
اي كـه   ). نكتة تـازه 148-146ق، ص 1326ندارد و نيازي به تكرار هم ندارد (ابن سينا، 

ناپـذير   سينا وجود دارد اين است كه وي تنبيه و تشويق را بخشي جـدايي  در سخنان ابن
خواهد نفـس خـود را اصـالح و     لگوي خودتربيتي دانسته و معتقد است كسي كه مياز ا

هر گـاه در  تا بايد پاداش و كيفري (ثواب و عقاب) براي خود در نظر بگيرد تربيت كند 
مسير صحيح حركت كرد، به خود پاداش دهد و هر گاه از مسير منحرف شـد، خـود را   

 .)9، ص 1985(همو،  كيفر كند
سينا در دو جا الگـوي خـودتربيتي فـارابي را كامـل      يم روشن شد كه ابناز آنچه گفت

سينا براي شناسايي عيـوب نفـس دو راه پيشـنهاد كـرده اسـت:       كرده است: نخست، ابن
كمك گرفتن از دوست و دقت در خلقيات مردم كه در الگوي فـارابي وجـود نداشـت؛    

رغيب خـود بـه انجـام رفتارهـاي     سينا تنبيه و تشويق را به عنوان روشي براي ت دوم، ابن
سينا از يـك جهـت ديگـر     تربيتي مطرح كرده است كه در الگوي فارابي مطرح نبود. ابن

نيز الگوي فارابي را تكميل كرده است و آن اينكه در الگوي فارابي تنها عامل حاضـر در  
صحنة تربيت خود متربي است كه در صدد اصالح و تزكية نفس خويش است و غير از 

سينا عامل ديگري را نيـز وارد صـحنة تربيـت     هيچ عامل ديگري حضور ندارد. اما ابن او
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اي و در  كرده و آن دوستان و اطرافيان متربي است. البته، نقش اين عوامل بسـيار حاشـيه  
 حد ياري رساندن به متربي براي شناسايي عيوب و هنرهاي خويش است.

سه قسمت تكميـل كـرده اسـت: در روش    سينا الگوي فارابي را در  بدين ترتيب، ابن
شناسايي فضايل و رذايل خود و در روش ترغيب نفس به عمـل و در عوامـل مـؤثر بـر     

 تربيت.
مسـكويه و خواجـه طوسـي نيـز در تكميـل الگـو نقـش         نقش مسكويه و خواجه.

اند. مسكويه و خواجه معتقدند براي تهذيب نفس بايـد از پزشـكي الگـو گرفـت.      داشته
دارد: حفظ سالمت و معالجة بيماري. در تربيت اخالقي نيز همـين دو   پزشك دو هدف

هـاي اخالقـي. حفـظ     هدف بايد مد نظر باشد: حفظ سالمت اخالقي و معالجة بيمـاري 
سالمت اخالقي هنگامي نياز است كه نفس انسان متصف به فضايل و پيراسته از رذايـل  

لوده شـدن آن بـه رذايـل شـد.     است. در اين صورت، بايد فضايل را حفظ كرد و مانع آ
آيد كه نفس انسان دچار رذايـل اخالقـي اسـت كـه در ايـن       معالجه در جايي به كار مي

 صورت، بايد آنها را معالجه كرد و از ميان برد.
 براي حفظ فضايل و آلوده نشدن به رذايل، مسكويه دستورالعملي دارد به اين شرح:  

و پرهيز از دوستان ناصالح. كسـي كـه   نخست. انتخاب و معاشرت با دوستان فاضل 
خواهد سالمت نفساني خود را حفظ كند بايد براي خـود دوسـتاني صـالح انتخـاب      مي

انـد.   اخالقـي و دوسـتدار علـم و معرفـت حقيقـي      هـاي  فضـيلت كند؛ دوستاني كه اهل 
اي  اند و عالقـه  همچنين بايد بسيار مراقب باشد تا با افرادي كه پيرو هوا و هوس خويش

 هـا  داستانمعاشرت نكند. افزون بر اين، بايد از شنيدن و گفتن اشعار،  ،به فضايل ندارند
پرهيزد. زيرا گاه يك هاست سخت ب و هوس پرستي ها راني شهوتو مطالبي كه توصيف 

، يا شنيدن يك داستان و شعر نامناسب چنان نفس را آلـوده  يمجلسچنين بار حضور در 
رود. علـت ايـن تـأثير     كند كه جز با گذشت زماني طوالني تأثير سوء آن از ميان نمي مي

روي  آنهـا منـد اسـت و اگـر از     جسـماني عالقـه   هاي لذتاين است كه انسان طبيعتاً به 
كند به سبب تذكرات و رهنمودهاي قوة ناطقـه اسـت.    د و اعتدال را رعايت ميگردان مي

 هـاي  داسـتان هستند يا  ها لذتپيوسته با كساني معاشرت كند كه اهل اين آدمي پس اگر 
مهار قوة غضبيه و شهويه از اختيـار  و در نتيجه، را بشنود، اين تمايل طبيعي تقويت  آنها

 شود. عقل خارج مي
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به رفتارهاي پسنديده و محاسبة نفس. منظور از رفتارهـاي پسـنديده هـم    دوم، التزام 
رفتارهاي پسنديده فكري و علمي است، هم رفتارهاي مربوط به قوة عملي. طالب حفظ 
صحت نفس هم بايد علم و آگاهي خود در بارة حقايق را از راه مطالعه و تفكر افـزايش  

فت و شجاعت و عدالت را. غفلت از دهد و هم رفتارهاي پسنديده مربوط به فضيلت ع
شـوند. بـه    هر يك از اين دو موجب كسالت و بطالت و اين دو نيز موجب هالكت مـي 

اي  خواهد سالمت نفساني خود را حفظ كند، الزم است برنامـه  ديگر سخن، كسي كه مي
در آن برنامه وظايفي را براي خود مشخص و خود را بـه انجـام    كرده،براي خود تنظيم 

عملـي   هاي فعاليتفكري باشد هم  هاي فعاليتكلف كند. اين برنامه هم بايد شامل آن م
 مربوط به فضايل ديگر.

شود نفـس   سوم، پرهيز از تحريك و تهييج شهوت و غضب. زيرا اين كار موجب مي
ناطقه تمام توان خود را صرف ارضاي اين دو كند و در اين صورت نفس خادم ايـن دو  

كه شهوت و غضب بايد در خدمت نفس ناطقه باشند. افـزون بـر   خواهد بود، در حالي 
 شود نفس ناطقه فرصت كافي براي تكامل خود نداشته باشد. اين، اين كار موجب مي

چهارم، پيش از اقدام به هر كاري در بارة آن تأمل كند. اگر پسنديده بود به آن اقـدام  
اري اقـدام كنـد، چـه بسـا از سـر      كند و اگر ناپسند آن را ترك كند. اگر بدون تأمل به ك

عادت به رفتارهايي اقدام كند كه ناپسند و زشـت باشـند. اگـر گهگـاه رفتـاري خـالف       
 .مقتضاي عقل از وي صادر شد، بايد نفس خود را تنبيه كند

پنجم، بايد نفس خود را آماده كند تا هنگام هيجان شهوت و غضب بتواند در مقابـل  
 مقاومت و پايداري كند. آنها

شم، در شناسايي عيوب خويش بسيار دقت كند. زيرا نفس انسان از آن جهت كـه  ش
بيند. بهتر اسـت   بيند يا چنانكه هست نمي دارد، عيوب خود را يا نمي خود را دوست مي

 كه در اين راه از دوستي صميمي نيز كمك بگيرد.
ام هفتم، دوري از انجام كارهاي ناشايست كوچك. اگر كسي نفـس خـود را در انجـ   

شود و  رفتارهاي نادرست جزئي آزاد بگذارد، به تدريج به سوي رذايل بزرگ كشيده مي
بدين ترتيب، فضايل وي نيز از ميان خواهد رفت و سالمت نفسـاني خـود را از دسـت    

 .)167-155، ص1360؛ طوسي، 161-151ص، 1371(مسكويه،  خواهد داد
و  بـرد  نام ميرذايل را  ترين مهم مسكويه در مقام بيان معالجة رذايل اخالقي برخي از
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كند اين است كه نخست اسـباب   كند. روشي كه او ارائه مي را بيان مي ها آنراه رهايي از 
 هـايي  زيـان دهد كه اين اسباب چه  كند و سپس توضيح مي پيدايش يك رذيله را بيان مي

ر ايـن بـاب   دارد تا از اين طريق خود شخص در صدد مقابلة با آن برآيد و مطالبي كه د
، 1371(مسـكويه،   آورده بيشتر توضـيح و تفصـيل خـود رذايـل و ضـررهاي آن اسـت      

 .)183-163ص

از  تـر  مفصـل و  تر دقيقهاي معالجة رذايل را  خواجه طوسي در اخالق ناصري راهاما 
كنـد و آن اينكـه بـراي     كلي بيان مي دستورالعمليمسكويه بيان كرده است. وي نخست 
 بيمـاري  جـنس  تشـخيص  نخسـت،  گام: شود طي معالجة امراض نفساني سه گام بايد 

هاي بيماري و گام سـوم، شناسـايي و بـه كـار      نشانه و اسباب تشخيص دوم، گام. است
را بـه اختصـار توضـيح     هـا  گـام درمان است. در ذيل هـر يـك از ايـن     هاي روشبردن 

 دهيم. مي
نفس همان است كه در بحـث اجنـاس    هاي بيمارياجناس  يص جنس بيماري.تشخ

رذايل گفته شد و آن عبارت است از: سفاهت، بالهت، شـره، خمـودي شـهوت، جـبن،     
بـا   اينهـا يا از تركيب برخي از  اينهاستيا از فروعات ها بيماريتهور، ظلم و انظالم. ديگر 

يـة فهرسـتي از فضـايل و رذايـل فـارابي      اين گام معادل تهآيد.  برخي ديگر به وجود مي
 است.

دو گونـه اسـت: نفسـاني و     ها بيمارياسباب هاي بيماري.  تشخيص اسباب و نشانه
هاي نفساني همان رذايل اسـت. زيـرا هـر يـك از ايـن رذايـل        جسماني. منظور از سبب

هـل  نفساني ديگر شوند. براي مثـال، ج  هاي بيماريتوانند منشأ و سببي براي پيدايش  مي
نقـش ايفـا كنـد؛ چنانكـه خـود بـزرگ بينـي         هـا  بيماريتواند در پيدايش بسياري از  مي
نفسـاني   هاي بيماريجا باشد. اما علل  هايي مانند عجب و خشم بي تواند منشأ بيماري مي

جسـماني موجـب پيـدايش     هـاي  بيماريهمگي نفساني نيستند. گاه ممكن است برخي 
ل، تب شديد موجب اختالل در كاركرد قـوة عاقلـه و   نفساني شود. براي مثا هاي بيماري

شـود شـخص بـه     شود؛ همچنان كه غلبـة صـفرا موجـب مـي     اشكال در درك و فهم مي
جسماني بر خلـق و خـوي ايـن اسـت كـه       ها بيماريسرعت غضبناك شود. علت تأثير 

نفس و بدن با ديگر ارتباط دارند و هر نـوع تغييـر در يكـي موجـب تغييـر در ديگـري       
اين، براي معالجة رذايل بايد اسـباب آن را شناسـايي كـرد. اگـر سـبب آن       بر ود. بناش مي
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بيماري جسماني باشد، بايد آن را معالجه كرد. اما اگر سبب آن بيمـاري نفسـاني باشـد،    
 بايد آن را درمان كرد.  

خواجـه نصـير الـدين طوسـي معتقـد اسـت       هاي درمـان.   شناسايي و كاربست راه
درمان چهار گونه است (درمان با غذا، درمـان   هاي روشهمچنانكه در پزشكي جسماني 

اسـتفاده كـرد، در    آنهـا با دارو، درمان با سم، درمان با جراحي) كـه بـه ترتيـب بايـد از     
 چهارگونه است و بايد به ترتيب اعمال شوند.   ها روشپزشكي روحاني نيز 

هايي استفاده شود كه به منزلة درمان با غـذا   در مرحلة اول بايد از روش اول. مرحلة
اي  در پزشكي است. تفهيم زشتي رذيلت و پيامدهاي زيانبار آن به نفس اسـت بـه گونـه   

، كه اين مطلب كامالً براي نفس يقيني گردد و جاي هيچ نوع شـكي در آن بـاقي نمانـد   
مـوارد، در نفـس    بيشـتر اين مهـم رخ دهـد، در    . اگرروش معادل با درمان غذايي است

رود. اما اگر اين روش مـؤثر واقـع نشـد،     اي قوي حاصل شده و رذيلت از ميان مي اراده
بايد از روش ديگري استفاده شود و آن متعهد كردن نفس به انجـام رفتارهـاي فضـيلت    

ت و روش مربوط به آن رذيلت است. براي مثال، اگر كسي كه به رذيلـت تكبـر مبتالسـ   
نخست در وي مؤثر نيفتاده است، بايد خود را متعهد به انجام رفتارهاي متواضعانه كنـد  
و اين كار را ادامه دهد تا به تدريج رذيلـت تكبـر از ميـان بـرود. يـا اگـر كسـي دچـار         
پرخوري است، نخست بايد زشتي اين كار و پيامـدهاي سـوء آن را بـراي نفـس خـود      

س يقيني كند و از اين طريق خو را وادار به ترك پرخوري مشخص كند و آن را براي نف
كند. اگر اين روش مؤثر نيفتاد، خود را متعهد به رعايت اعتدال در غذا خـوردن كنـد و   

 اين رفتار را تكرار كند تا اين رذيلت از ميان برود. 
 شود كه به منزلة درمان دارويـي  هايي استفاده مي در اين مرحله از روش مرحلة دوم.

شـود.   پيشين بـه كـار گرفتـه مـي     هاي روشدر پزشكي است و در صورت مؤثر نيفتادن 
اولين روش در اين مرحله سرزنش و تحقير نفس در انديشه و گفتار و عمـل اسـت. در   
اين روش متربي نفس خود را مخاطب قرار داده و با وي همانند شخصي ديگر برخورد 

نصيحت و در صورت پيروي نكردن سـرزنش  كند و با زبان و انديشه و عمل وي را  مي
كند. دومين روش سركوب قوة غضبيه به وسيلة قوة شهويه و سركوب قـوة   و تحقير مي

شود قوة عاقلـه از اسـارت ايـن     شهويه به وسيلة قوة غضبيه است. اين روش موجب مي
 دو آزاد شده و امكان درك و تصميم صحيح را به دست آورد. 
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شود كه به منزلة درمان بـا سـم    هايي استفاده مي ه از روشدر اين مرحل مرحلة سوم.
در پزشكي است. از آنجا كه درمان با سم در عين ضروري بـودن، خطرخيـز اسـت، در    
استفاده از آن نيز بايد دقت بيشتري به عمـل آيـد. روشـي كـه در ايـن مرحلـه اسـتفاده        

ذيلت مورد ابتال اسـت.  شود، متعهد كردن نفس به انجام رفتارهاي رذيلت متضاد با ر مي
پيشين مـؤثر واقـع نشـده،     هاي روشبراي مثال، اگر شخص به رذيلت تكبر مبتالست و 

كند. يا اگر شخص بـه رذيلـت    بيني متعهد مي خود را به انجام رفتارهاي رذيلت خود كم
خـوري روي آورد   افتد، الزم است به كم هاي پيشين مؤثر نمي پرخوري دچار است و راه

اين منوال رفتار كند. اما بايد در اين استفاده از ايـن روش اعتـدال را رعايـت     و مدتي بر
كرد و هنگامي كه مشاهده كرد رذيلت تكبر از ميان رفته و به تواضـع نزديـك شـده يـا     

نزديـك شـده اسـت، ايـن روش را     » خوردن به اندازه«پرخوري از ميان رفته و نفس به 
اكتفا كند. به ديگر سـخن، در ايـن روش بايـد     متوقف كند و به انجام رفتارهاي فضيلت

 بسيار مراقب بود تا فرد از دام يك رذيلت در دام رذيلتي ديگر نيفتد.  
هايي استفاده كرد كه به منزلـة درمـان بـا     در اين مرحله بايد از روش مرحلة چهارم.

پيشين مؤثر واقع نشوند. روشـي كـه در    هاي روشجراحي است و البته، در صورتي كه 
تنبيه نفس و متعهد كردن آن به انجام رفتارهاي پرزحمـت و   ،شود اين مرحله استفاده مي

مشقت ماند روزه گرفتن است تا به تدريج رذيلت ضعيف شده و از ميـان بـرود. بـراي    
پيشين كارگر نيفتاده، بايد نفـس   هاي روشمثال، اگر كسي به رذيلت تكبر دچار است و 

تنبيه كند. مثالً با خود عهد كند كه اگر رفتـاري متكبرانـه از   خود را با انجام اعمال شاقه 
وي سر زد، چند روز روزه بگيرد يا براي چند روز خود را از خـوردن غـذاي محبـوب    

 خود منع كند.  
البته، بايد توجه داشت كه اين روش نيز در عـين حـال كـه در برخـي مـوارد گريـز       

سـت و بايـد در اسـتفاده از آن كمـال     خيـز نيـز ه   ناپذير است، در عين حال بسيار خطر
احتياط انجام شود. خواجه در باب خطرخيزي ايـن روش توضـيحي نـداده اسـت ولـي      

توان گفت يكي از موارد خطرخيزي اين روش اين است كـه اگـر بجـا و بـه انـدازه       مي
شود و در اين صورت، نفس ديگـر   استفاده نشود، موجب رميدگي نفس و طغيان آن مي

 .)172-167، ص1360(طوسي،  تربيت نخواهد داد هيچگاه تن به
رسـيم كـه سـاختار كلـي الگـوي       از مطالب مسكويه و خواجـه بـه ايـن نتيجـه مـي     
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خودتربيتي در آثار اين دو همان ساختار تكميل شدة فارابي است. با اين وجود، ايـن دو  
 اند:   در سه بخش آن را تكميل كرده

هاي جديدي مطـرح   ضايل روشبخش نخست، مسكويه و خواجه در بخش حفظ ف
اند. براي مثال، در اين بخش معاشرت با افراد شايسته و دوري از مصاحبت با افراد  كرده

هاي نامناسب، تنبيه نفس در صورت ارتكـاب   ناشايسته، دوري از شنيدن اشعار و داستان
اعمال نادرست، تحريك نكردن شهوت و غضب و آماده كـردن نفـس بـراي مقابلـه بـا      

 اي است.   هاي تازه و غضب در هنگام برانگيختگي روششهوت 
العمـل كامـل بـا     بخش دوم، مسكويه و خواجه در بخش معالجة رذايل، يك دسـتور 

انـد. همچنـين در همـين     هاي مشخص ارائه كرده صورتبندي دقيق شامل مراحل و روش
باز  قسمت، منشأ جسماني برخي رذايل مورد توجه واقع شده و باب درمان جسمي آنها

اي مطرح نشده و همـان   هاي معالجة رذايل روش تازه است. با وجود اين، در روش شده
هاي تروي، تدبر، انجام رفتار ضد و تنبيه به عنوان روش مطرح و البتـه چگـونگي    روش

 و زمان استفاده از آنها به تفصيل بيان شده است.
ان ماننـد شـعر و   هـاي موجـود در آن زمـ    بخش سوم، افزون بر دوستان، نقش رسانه

هـا در تربيـت    داستان در تربيت مورد توجه قرار گرفته اسـت. نقـش دوسـتان و رسـانه    
تر شده و تأثير آنها تنها محدود به شناسايي صفات نشده و فراتـر از آن   تر و قوي پررنگ

 گيري صفات نيز به رسميت شناخته شده است. تأثير آنها در فرايند شكل
سينا، مسكويه و خواجه تكميل شده در نمودار  توسط ابن الگوي خودتربيتي مشاء كه

 زير آمده است.
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 : الگوي خودتربيتي تكميل شده2نمودار 

 مشاءبررسي الگوي خودتربيتي 
بردن به نقاط قوت و ضعف آن، شايسته است نخست، مباني  براي بررسي اين الگو و پي

 و سپس ساختار آن را تجزيه و تحليل كنيم.
 مباني الگو

) تلقي اين فيلسوفان از ماهيت و سازِكار پيـدايش و  1اين الگو بر چند مبنا استوار است: 
) پـذيرش پزشـكي بـه عنـوان     3) منشأ جسماني داشتن برخي صـفات؛  2تغيير صفات؛ 

) تلقي خاص از نقش متربي در تربيت خود. اين مباني را در ذيل 4 الگوي كامل تربيت؛
 كنيم. بررسي مي

 ماهيت صفات و سازِكار پيدايش و تغيير آن
اند كه ماهيـت صـفات انسـاني     فارابي و ديگر فيلسوفان مشاء به اين مطلب تصريح كرده

هـاي   قي است، ملكه است. ملكه و حال هر دو از ويژگـي كه بخشي از آنها صفات اخال

 تهية فهرستي از فضايل و رذايل 

 و رفتارهاي متناسب با آنها 

 شناسايي فضايل و رذايل موجود  

 حفظ فضايل

يل و رذايل

انتخاب دوستان صالح معاشرت .1.١
 با افراد صالح

 تأمل در كار قبل از اقدام به آن.2.٢

 تكرار رفتارهاي درست.3.٣

پرهيز از رفتارهاي ناشايست .۴.4
 كوچك

تحريك نكردن شهوت و .۵.5
 غضب

 معالجة رذايل 

 مرحلة سوم:
 انجام رفتار مربوط به رذيلت  

 متضاد با رذيلت موجود

 مرحلة چهارم:
 تنبيه نفس با اعمال سخت

 مرحلة دوم:
 ش و تحقيرن. سرز1

 . سركوب با قوة ديگر2

 گرفتن از دوستكمك 

 بررسي خلقيات اطرافيان 

 با منشأ جسماني با منشأ نفساني

معالجات پزشكي متناسب 
 با بيماري

 پزشكي متناس
 مرحلة اول:

 . تفهيم زشتي و پيامدهاي نادرست1
. ملتزم كردن به انجام 2 عمل 

 فضيلت

مرحلة 

مرحلة دو

مرحلة سو

مرحلة چه

 دوستان صا
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نفساني انسان هستند. بر خالف حال كه ناپايدار و نااستوار است، ملكـه حالـت نفسـاني    
تثبيت شده و پايدار است. اگر بخواهيم ملكه را بـه صـورت دقيـق توصـيف و تعريـف      

-منشـأ صـدور رفتـار     كنيم، بايد بگوييم ملكه حالت نفساني استوار و پايداري است كه
به آساني و بدون نياز به تفكر و تأمل است. براي مثال،  -البته رفتارهاي متناسب با خود 

شود رفتارهاي شـجاعانه بـه    صفت شجاعت حالت نفساني پايداري است كه موجب مي
آساني و بدون نياز به تفكر و تأمل از انسان صادر شود. از آنجا كه ملكه حالت نفسـاني  

ي مربوط نيز مداوم و پايدار است؛ بر خالف حال كه صدور پايدار است، صدور رفتارها
رفتارهاي مربوط به آن موقت و اتفاقي است. اين حالت نفساني پايدار به واسطة تكـرار  

آيـد. تكـرار در صـورتي ايـن حالـت را بـه وجـود         رفتارهاي مربوط به آن به وجود مي
 ي تداوم داشته باشد. آورد كه در فواصل زماني كوتاه و براي مدت زماني طوالن مي

بنابراين، سازِكار پيدايش و تغيير صـفات اخالقـي همـان سـازِكار پيـدايش و تغييـر       
عادت، يعني تمرين و تكرار است. هر چه تمرين و تكرار بيشتر باشـد، صـفت مربـوط    

شود و به عكس هر چه تمرين و تكرار كمتر باشد، صفت مربوط بـه آن نيـز    تر مي قوي
 رود. شود و در نهايت از ميان مي يتر م ضعيف و ضعيف

تواند محل اشكال واقع شـود: نخسـت، منشـأ صـفات تنهـا       اين مبنا از دو جهت مي
توانـد منشـأ صـفت     تمرين نيست. عالوه بر تمرين، علم و آگاهي عميق و يقيني نيز مي

از كنـد؛ خـود را    باشد. هيچ انساني آگاهانه و با اراده و اختيار اقدام به خوردن سم نمـي 
كند. خودداري  كند؛ چنانكه اقدام به خوردن نجاست نمي باالي كوه به ته دره پرتاب نمي

از اين رفتارها نوعي ملكه است. اما اين ملكه نه به واسطة تمرين، بلكه به واسطة علم و 
آگاهي يقيني به نابودگري اين رفتارها به وجود آمده است. پس همانگونه كـه تمـرين و   

منشأ پيدايش عادت و ملكه و صفت گـردد، علـم و آگـاهي قطعـي هـم       تواند تكرار مي
تواند چنين تأثيري داشته باشد. پذيرش اين مطلب مسـتلزم تجديـد نظـر در الگـوي      مي

تربيتي و در نظر گرفتن جايگاهي مساوي تمرين و تكـرار بـراي علـم و معرفـت و      خود
 هاي مبتني بر آن در الگو است. روش

شود عادت نه يك روش تربيت، كه ضد تربيت است. برخي دوم، ممكن است گفته 
مانند افالطون و سقراط معتقدند تربيت مبتني بر عادت از آن جهت مردود و ضد تربيت 

شـود   است كه مبتني بر آگاهي و تفكر و استدالل نيست و به همين جهت، موجـب مـي  
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كانت بدين سـبب   رفتارهايي به صورت مكانيكي از انسان صادر شود. برخي ديگر مانند
اي ندارند كه معتقدند عادت، افزون بر مبتني نبودن بر اسـتدالل و آگـاهي،    با عادت ميانه

شود. هنگامي كه انسان به رفتاري عادت  جايگزين اراده و اختيار و انگيزة صحيح نيز مي
نكـه  دهد، بدون اينكه در بارة آن تفكر بكند و بدون اي كند، آن رفتار را خودكار انجام مي

انگيزة صحيحي براي آن رفتار داشته باشد. براي مثال، كسي كه عادت دارد بـه ديگـران   
شـود. در حـالي كـه     كمك كند، اين رفتار از وي بدون آگاهي و انگيزة مناسب صادر مي

ارزش است و تأثيري در رشد  انجام عمل شايسته بدون آگاهي و بدون انگيزة صحيح بي
گيـرد،   ارت ديگر، هنگامي كه يك عادت در انسان شـكل مـي  و كمال انسان ندارد. به عب

گذارد؛ در حالي كه هدف تربيت پرورش عقـل   مجالي براي عقل و ارادة انسان باقي نمي
 .  )18-17ص تا، بي وركي، شعباني(و ارادة انسان است 

بدين ترتيب، بايد گفت تربيت مبتني بر عادت، براي اراده و آگـاهي و تفكـر متربـي    
يي قائل نيست و به همين جهت، برخي معتقدند تربيت مبتني بر عـادت تربيتـي   هيچ بها

منفعالنه و مانع تربيت فعال است. نيازي به گفتن ندارد كه تربيت منفعالنه ارزشي ندارد 
توان گفت، تربيت مبتني بر عادت، نه تنها براي اراده  ). حتي مي9-5، ص1387(كريمي، 

كند، بلكه آن  و اقدامي براي رشد و پرورش آن دو نميو عقل متربي ارزشي قائل نيست 
كشد و قدرت عمل و تأثيرگـذاري را   دو را سركوب كرده، با طناب عادت به بندشان مي

 گيرد. از آنان مي
اگر بخواهيم در بارة عادت به عنوان روش تربيت بـه قضـاوت و تصـميمي معقـول     

خي متفكران به درسـتي بـر آن   ) چنانكه بر1برسيم، توجه به چند مطلب ضروري است: 
  كـم  تواند به زنـدگي خـود ادامـه دهـد يـا دسـت       اند، انسان بدون عادت نمي تأكيد كرده

زندگي براي او بسيار مشكل خواهد شد. بسياري از رفتارهايي كـه در زنـدگي روزمـره    
دهيم حاصل عادت است. راه رفتن، سـخن گفـتن، غـذا خـوردن، خوابيـدن و       انجام مي

اي مانند خواندن، نوشتن، حساب كردن، راننـدگي،   هاي شغلي و حرفه مهارتبسياري از 
اند و اگر قرار باشد، همة اين  نجاري و آهنگري همگي براي ما به صورت عادت درآمده

كارها را مانند روز نخست و مانند بار اول انجام بدهيم، فرصت يادگيري چيز ديگري را 
عادت براي انسان ضروري و گريـز ناپـذير اسـت و    كنيم. بنابراين، اصل وجود  پيدا نمي

 تواند مدعي شود كه ايجاد هر نوع عادت ممنوع و ضد تربيت است. كسي نمي
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هاي خوب است؛ زيرا روشن  ) بنابراين، آنچه محل بحث است، ايجاد برخي عادت2
 هاي بد عملي ضد تربيت و رفتاري نادرست است.   است كه ايجاد عادت

گيرد عـادتي را در   خوب دو گونه است: گاه شخصي تصميم مي هاي ) ايجاد عادت3
گيرد عـادتي را در ديگـري بـه وجـود آورد. بـه ديگـر        خود ايجاد كند و گاه تصميم مي

رود و گـاه بـه عنـوان روش     سخن، عادت گاه به عنوان روش ديگرتربيتي بـه كـار مـي   
هرچنـد نـاقص و    -اهي خودتربيتي. استفاده از عادت در خودتربيتي لزوماً همراه با آگـ 

رود، لزومـاً   و اختيار است. اما هنگامي كه عادت در ديگرتربيتي بـه كـار مـي    -نادرست 
متربي نسبت به آن آگاهي ندارد و در جايي كه آگاهي نباشد، مجالي بـراي اعمـال اراده   

 نيز نخواهد بود. 
راط و استفاده از عادت به عنوان روش خودتربيتي، بـر اسـاس نظـر افالطـون و سـق     

دانند، ضد تربيـت   ديگر متفكران كه مشكل عادت را فقدان آگاهي و تعقل و استدالل مي
نيست و استفاده از آن به عنوان روش تربيت اشكالي ندارد. تنها بر اساس نظر كانت كـه  

شـود،   معتقد است عادت موجب تضعيف و در نهايت مغلوب شدن اختيار و انگيزه مـي 
رسد در اين مورد نظر شـهيد مطهـري    نابجاست. اما به نظر ميها كاري  ايجاد اين عادت

صائب است. ايشان معتقد است عادت لزوماً مخالف اراده و اختيـار نيسـت و حتـي در    
مواردي عادت ياور و پشتيبان اراده و اختيار است و زمينه را براي اعمـال ارادة عاقالنـه   

 ).573-570، ص 22، ج 1371آورد (مطهري،  فراهم مي
) در استفاده از عادت به عنوان روشي براي تربيت ديگران، اسـتفاده كننـده از ايـن    4

روش (يعني مربي، معلم و والدين) لزوماً نسبت به آن آگاهي دارد و با اراده و اختيار به 
كند. اما در مورد متربي چنين نيست. متربي ممكن است نسـبت بـه آن    اين كار اقدام مي

ه و اختيار آن را بپذيرد و ممكن است نسبت به آن ناآگاه و بـدون  آگاهي داشته و با اراد
اختيار باشد. اگر والدين فرزند پنج سالة خود را بدون ارائة هـيچ نـوع آگـاهي هـر روز     
صبح پيش از طلوع آفتاب از خواب بيدار كنند و به تدريج اين عادت را در او به وجود 

اهند پيش از غذا و بعد از غذا دستان خود آورند يا بدون ارائة هيچ توضيحي از وي بخو
را بشويد و به تدريج اين عادت در وي ايجاد شـود، در ايـن مـوارد متربـي هـيچ نـوع       

اش دخـالتي نـدارد. امـا     اي در مورد اين دو عادت ندارد يا آگاهي و اراده آگاهي و اراده
هاي غذايي  عادت اگر مربي فوتبال به شاگردانش بگويد كه براي موفقيت در فوتبال بايد
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خود را تغيير دهند و براي اين مدعاي خود شواهد و مداركي هم ارائه كنـد و شـاگردان   
او سخنش را بپذيرند و مشتاقانه با وي در تغيير عادات غذايي خود همكـاري كننـد، در   

 اين مورد آگاهي و ارادة متربي كامالً در عادت مؤثر است.
دوم استفاده از عادت در ديگر تربيتي كامالً موجه شايد نيازي به گفتن نباشد كه نوع 

و مجاز است و هيچ اشكالي ندارد. چرا كه آگـاهي و اراده متربـي در آن نقـش اساسـي     
دارد. بنابراين، عادت نه تنها مستلزم سركوب عقل و اراده متربي نيست، بلكه به عكـس،  

تقويـت جانـب اراده و   همراه با پرورش آن دو نيز هست. افزون بر اين، عادت مسـتلزم  
 فراهم آوردن زمنيه براي عملي شدن آن است. اما نوع دوم محل بحث است.

) از ميان انواع استفاده از عادت تنها نوع دوم كـه پـيش از ايـن در بـارة آن سـخن      5
توانـد مصـداق    گفتيم (استفاده از عادت در ديگرتربيتي بدون آگاهي و اراده متربي)، مـي 

ن با عادت باشد؛ زيرا تنها در اين مورد است كـه متربـي نسـبت بـه     واقعي داليل مخالفا
مانـد.   عادت آگاهي ندارد و به همين دليل مجالي براي اراده و اختيار وي هم باقي نمـي 

در چنين مواردي، اگر متربي قابليت دريافت آگاهي و قابليت تفكر و به تبع آن، قابليـت  
وي آگاهي داد و بر اساس آگاهي و اختيار، عـادت  اراده و اختيار را داشته باشد، بايد به 

مورد نظر ر ا در او ايجاد كرد. اما اگر متربـي قابليـت دريافـت آگـاهي و بـه دنبـال آن،       
قابليت اعمال اراده و اختيار را ندارد، دو راه بيشـتر نيسـت: يـا بايـد فعاليـت تربيتـي را       

هـاي   ر موقع مناسـب آگـاهي  هاي مطلوب را در وي ايجاد و د متوقف كرد يا بايد عادت
تـر   تر و به احتيـاط نزديـك   رسد، راه دوم عاقالنه الزم را در اختيار او قرار داد. به نظر مي

هـاي نامناسـب جـاي     است؛ زيرا اگر عادات مناسب در وي ايجاد نشود، چه بسا عـادت 
آنها را بگيرد. براي مثال، كودكي كه عادت شسـتن دسـت پـيش و پـس از غـذا در وي      

شود. افزون بر  د نشود، خود به خود عادت نامناسب نشستن دستان در وي ايجاد ميايجا
هـاي بعـد    اين، اگر در اين سالها عادات مناسب در متربي ايجاد نشود، ايجاد آن در سال

 مشكل خواهد شد.
حال كه ابعاد و جوانب عادت به عنوان روش تربيت روشن شد، بـه اصـل موضـوع    

از اين گفتيم، با توجه به جايگـاه محـوري عـادت در الگـوي      گرديم. چنانكه پيش برمي
خودتربيتي، ممكن است گفته شود استفاده از عادت به عنوان روش تربيت در اين الگـو  

توان بـه   هيچ توجيهي ندارد. زيرا عادت نه روش تربيت، كه ضد تربيت است. اكنون مي
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عادت در الگوي خودتربيتي  رسد استفاده از روش بررسي اين مدعا پرداخت. به نظر مي
فيلسوفان مشاء كامالً موجه و معقول است. اوال،ً عـادت در ايـن الگـو بـه عنـوان روش      
خودتربيتي مطرح شده است و پيش از اين گفتيم كه استفاده از عادت بـه عنـوان روش   
خودتربيتي ضرورتاً همراه با آگاهي و اختيار است و داليل مخالفان عـادت شـامل ايـن    

هاي ديگري مانند تفكر و تأمل  شود. ثانياً، در اين الگو، افزون بر عادت، روش نميمورد 
در كار پيش از اقـدام بـه آن، تفكـر در پيامـدهاي عمـل و بـه يـاد آوردن آن، و تفهـيم         

ها همگي بـر معرفـت و آگـاهي متربـي      پيامدهاي عمل هم مطرح شده است. اين روش
دهـد كـه عـادت در نظـر      دارند و اين نشان مي نسبت به رفتار و عادت مورد نظر تأكيد

 طراحان اين الگو همراه و مالزم با آگاهي و به تبع آن مالزم با اختيار و اراده است.
با وجود اين، بايد جانب انصاف را رعايت كرد و پذيرفت كه در اين الگو، بـه ويـژه   

كـامالً آگـاهي و   اش، عادت چنان پررنگ شده و محوريت پيدا كـرده كـه    در شكل اوليه
معرفت را به حاشيه رانده است. البته، به تـدريج در اصـالحاتي كـه توسـط مسـكويه و      

تر شده است. با  خواجه طوسي در اين الگو به عمل آمده، نقش آگاهي و معرفت پررنگ
رسد عادت نقش و جايگاه محـوري خـود را در ايـن الگـو      همة اين اوصاف، به نظر مي

ين، سؤال محوري بايد اين باشد كه در الگـوي خـودتربيتي، هـر    حفظ كرده است. بنابرا
 يك از عادت و معرفت چه جايگاهي بايد داشته باشند.

 منشأ جسماني برخي صفات
متفكران مشاء معتقدند برخي خلقيات انسان با مزاج ارتباط تنگاتنگ دارند. افـرادي كـه   

خـو هسـتند. از ايـن رو،     ممزاج صفراوي دارند، براي مثال، تنـدخو و افـراد بلغمـي نـر    
معتقدند براي اصالح رذايل، نخست بايد اسباب و علـل پيـدايش آن صـفت را بررسـي     
كرد. در صورتي كه علت مزاجي داشته باشد، بايد از تدابير پزشـكي اسـتفاده كـرد و در    
صورت رفع رذيلت با تدابير پزشكي نيازي بـه اسـتفاده از اقـدامات تربيتـي نيسـت. در      

وم رفتاري معاصر نيز منشأ زيستي رفتار اثبات شده است. بنـابراين، توجـه   پزشكي و عل
 توان از نقاط قوت اين الگو در نظر گرفت. به منشأ جسماني برخي صفات را مي

 پزشكي الگوي كامل تربيت اخالقي
فارابي و ديگر فيلسوفان مشاء اخالق و تربيت اخالقي را مشابه پزشكي تلقي كرده و به 
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اخالق و تربيت اخالقي را پزشـكي روحـاني ناميـده، در طراحـي الگـوي      همين جهت، 
اند. از آنجا كـه در گذشـته بـراي پزشـكي دو      تربيت اخالقي نيز از پزشكي پيروي كرده

ها، فيلسوفان مشاء براي  وظيفه قائل بودند: وظيفة حفظ سالمت و وظيفة معالجة بيماري
اند: حفظ سـالمت نفـس و معالجـة     گرفتهتربيت اخالقي نيز همين دو وظيفه را در نظر 

 هاي نفساني). رذايل (= بيماري
درست است كه فرايند پزشكي با فرايند تربيـت مشـابهت دارد و ايـن مشـابهت در     

گيـرد   گير است، اما اين تشابه همة فرايندهاي تربيتي را دربرنمي برخي موارد بسيار چشم
هايي را موجـب شـده    تربيت دشواريو به همين جهت، استفاده از الگوي پزشكي براي 

است. چنانكه پيش از اين گفته شد، در اين الگو جايگاه خاصي بـراي حفـظ فضـايل و    
جايگاه خاصي براي معالجة رذايل در نظر گرفته شده و اين دو متناظر با حفظ الصحه و 

ر توان غير از اين دو، وظيفة ديگري را در نظـ  درمان در پزشكي است. براي پزشكي نمي
گرفت. اما وظيفة اساسي اخالق و تربيت اخالقي ايجاد و حفظ فضايل است و از ميـان  

كند كـه در طراحـي الگـوي تربيـت اخالقـي       بردن رذايل مقدمة آن است. اين اقتضا مي
جايگاه خاص و محوري براي ايجاد فضايل در نظر گرفتـه شـود. در حـالي كـه چنـين      

ايي براي ايجاد و تقويـت فضـايل كـه هـدف     نشده و در الگوي تربيت اخالقي اصالً ج
 اساسي تربيت اخالقي است، لحاظ نشده است.  

اي نيـز   هـاي حرفـه   در آثار فارابي فرايند پيدايش صفات به فراينـد پيـدايش مهـارت   
رسـد ايـن الگـو از     تشبيه شده، اما اين تشبيه و استعاره پيگيري نشده است. به نظـر مـي  

يـت اخالقـي تناسـب و مشـابهت دارد. در حرفـه      برخي جهات بيش از پزشـكي بـا ترب  
هايي خاص و حفـظ و تقويـت آنهاسـت. در تربيـت      آموزي هدف اصلي كسب مهارت

هاي اخالقي است. اين الگو امروزه تـا حـدودي    اخالقي نيز هدف اصلي كسب فضيلت
آمـوزي تلقـي    رواج پيدا كرده و بر اين اساس، گاه تربيـت اخالقـي نيـز نـوعي مهـارت     

 شود. مي

 نقش متربي در تربيت اخالقي خود
گيري صفات انساني عوامل متعددي دخالـت دارنـد. والـدين و ديگـر اعضـاي       در شكل

هـاي جمعـي، حكومـت،     خانواده، دوستان، مدرسه و ديگر مؤسسات آموزشـي، رسـانه  
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هاي جسـماني و اسـتعدادهاي عقلـي، تـالش و كوشـش خـود فـرد همگـي در          ويژگي
ؤثرند. بديهي است كه نقـش همـة ايـن عوامـل يكسـان      گيري خلق و خوي فرد م شكل

نيست و برخي نقش بيشتر و برخي نقش كمتري دارنـد. چنانكـه نقـش برخـي از ايـن      
 سازي و فرعي است. عوامل، اصلي و نقش برخي ديگر زمينه

در اين الگو نقش خود متربي بسيار برجسته و چشمگير اسـت و در برخـي مـوارد،    
فارابي از اين الگو، هيچ نقشي بـراي ديگـر عوامـل در نظـر گرفتـه      براي مثال در تقرير 

اي در تربيـت اعضـاي جامعـه در     نشده است. البته، فارابي براي حكومت نقش برجسـته 
كند. يكـي از   اي به اين موضوع نمي نظر گرفته است اما در الگوي خودتربيتي هيچ اشاره

بق با واقع يا نزديك بـه واقـع از   معيارهاي الگوي خودتربيتي موفق، داشتن تصوري مطا
عوامل مؤثر در فرايند تربيت و ميزان نقش آفريني آنهاست كه متأسفانه از اين نظـر ايـن   

 الگو دچار كاستي است. اين مبنا در ادامه در بحث ساختار بيشتر بررسي خواهد شد.

 ساختار الگو
ا است. با توجه به اينكـه  مراد از ساختار الگو مجموعة اجزاي الگو و نوع روابط ميان آنه

اش بازنمايي فرايند انجـام يـك عمـل بـه منظـور       اين الگو، الگوي عمل و كاركرد اصلي
اي از  ) مجموعـه 2) هـدف؛  1دستيابي به هدفي مشخص اسـت، اجـزاي آن عبارتنـد از    

) 5هـا (مراحـل عمـل)؛     ) ترتيـب انجـام فعاليـت   4ها؛  ) روش انجام فعاليت3ها؛  فعاليت
 ها (محيط فرايند). ) عوامل پيراموني مؤثر بر فعاليت6ها؛  دهندة فعاليت عوامل انجام

هدف ايـن الگـو حفـظ سـالمت نفـس در صـورت سـالم بـودن و معالجـة           .هدف
هاي نفس و برگرداندن سـالمت نفـس در صـورت بيمـاري اسـت. از آنجـا كـه         بيماري

ف ايـن الگـو   سالمت نفس در آراستگي آن به فضايل و پيراستگي از رذايل اسـت، هـد  
حفظ فضايل در صورت تحقق آنها و از بين بردن رذايل در صورت مبتال بودن نفس بـه  

 آنهاست.
هايي كه در الگو براي تحقق اين هدف در نظر گرفته شـده متنـوع    فعاليت ها. فعاليت

) 1تـوان در ذيـل ايـن عنـاوين دسـته بنـدي كـرد:         و متعدد است كه همـة آنهـا را مـي   
هايي كـه هـدف آنهـا از ميـان      ) فعاليت2ف آنها حفظ فضايل است؛ هايي كه هد فعاليت

هايي كه هدف آنهـا فـراهم آوردن مقـدمات و زمينـه بـراي       )فعاليت3بردن رذايل است؛ 
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 تحقق آن دو هدف پيشين است.
ها يا همان مراحل به ترتيب انجـام آنهـا    ترتيب انجام اين فعاليت .مراحل و ترتيبات
) شناسايي صـفات نفسـاني و رذيلـت و    2رست فضايل و رذايل؛ ) تهية فه1عبارتند از: 

 ) حفظ فضايل و رفع رذايل.3فضيلت بودن آنها؛ 
هاست به صورت ضمني  ها كه در واقع بيانگر چگونگي انجام فعاليت روش .ها روش

 ها عبارتند از:  ترين روش در معرفي الگو مطرح شد. مهم
كمــك گــرفتن از دوســتان در هــاي شناســايي صــفات موجــود در نفــس:  ) روش1

شناسايي عيوب، تفكر و بررسي صفات و رفتارهاي خود، بررسي خلقيات مردم پيرامون 
 خود؛
هاي حفظ فضايل: تفكر پيش از اقدام به عمل (تـروي)، تمـرين رفتارهـاي     ) روش2

نيكو، محاسبة نفس، تحريك نكردن شهوت و غضب، معاشـرت بـا صـالحان، دوري از    
 هاي نامناسب، تنبيه؛ داستانمجالس و اشعار و 

هاي رفع رذايل: تروي، تدبر در پيامدهاي منفي عمل، انجام رفتارهاي ضـد   ) روش3
 رذيلت موجود، تنبيه و تشويق.

هاست  دار طراحي و اجراي اين فعاليت در اين الگو يك عامل است كه عهده .عوامل
را در انجام اين  و آن خود متربي است كه طالب كمال نفس خويش است و نقش اصلي

 ها دارد. فعاليت
عوامل پيرامـوني يـا محيطـي كـه ايـن فراينـد در آن رخ        عوامل پيراموني يا محيط.

دهد و بر عامل اصلي و چگونگي اجراي اين فرايند مؤثر هستند، عبارتند از: دوستان  مي
كننـد، امـا    توانند فرايند را اجـرا  ها از قبيل شعر و داستان. اين عوامل نمي و برخي رسانه

توانند در برخـي مـوارد مـانع اجـراي آن      بر چگونگي اجراي آن مؤثر هستند و حتي مي
 شوند.

اين ساختار كه از بسياري جهات، كامل و بـراي متربيـان امـروزه نيـز قابـل اسـتفاده       
 است، دچار برخي اشكاالت و نواقص است:

اي متربيـان بزرگسـال   . شكي نيست كه اين الگو نه براي متربيان خردسال، بلكه بر1
طراحي شده است. زيرا هر كسي صالحيت و توانايي تربيت خـود را نـدارد. بـا وجـود     

هاي افرادي كه بخواهند از اين الگو استفاده كنند، در هيچ جا  ها و صالحيت اين، ويژگي
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توانند به تربيت خود بپردازند؟ براي تربيـت خـود    بيان نشده است. افراد از چه سني مي
هـايي را بايـد بـه دسـت آورده      هايي را بايد كسب كرده باشـند؟ چـه مهـارت    نشچه دا

 پاسخ مانده است. هايي است كه بي باشند؟ و ... اينها پرسش
. در اين ساختار در بارة توانايي متربي طالب تربيت خود مبالغه شده است. كسـاني  2

اين ذهنيت براي آنها شكل  كنند، كه آثار فيلسوفان مشاء در بارة خودتربيتي را مطالعه مي
گيرد كه براي موفقيت در تربيت خود همـة آنچـه الزم اسـت، عالقـه و ارادة جـدي       مي

متربي و همراه داشتن و مطالعة دقيق يك اثـر اخالقـي اسـت و هـيچ دانـش و مهـارت       
ديگري نياز نيست؛ چنانكه كمـك گـرفتن از افـراد ديگـر ماننـد مربيـان اخـالق مـاهر،         

 شاوران تربيتي نيز ضرورتي ندارد.روانشناسان و م
. در اين ساختار با اينكه بر نقش برخي عوامل پيراموني مانند دوسـتان و معاشـران   3

تأكيد شده، اما نقش برخي عوامل ديگر مانند والدين، مؤسسات فرهنگي مانند مسـجد و  
ه نقـش  مدرسه و حكومت اصالً مورد توجه واقع نشده است. البته، فارابي در آثار خود ب

برجستة حكومت در تعليم و مردم اعضاي جامعـه تصـريح كـرده اسـت ولـي در بـاب       
اي نكرده است. اين عوامـل نقـش بسـيار مـؤثري در      خودتربيتي به اين عامل هيچ اشاره

هـا و   فرايند خودتربيتي دارند. براي مثال، اگر كسي بخواهـد خـود را بـر اسـاس ارزش    
د قبول والدين و جامعه و حكومت نباشد، در ايـن  ها و صفاتي تربيت كند كه مور آرمان

شـود و چـه بسـا نتوانـد بـه موفقيـت برسـد.         راه با موانع و مشكالت جدي مواجه مـي 
 بنابراين، بايد براي اين عوامل نيز تدبيري انديشيده شود.

. چنانكه پيش از اين گفتيم، هدف اين الگو پرورش فضايل است. با وجود اين، در 4
اي براي ايجاد فضايل لحاظ نشـده اسـت. در    هاي مستقل و جداگانه فعاليتاين ساختار 

هـايي را بايـد در    نتيجه، در اين الگو موضوعات مهمي مغفول مانده است: چـه فضـيلت  
هاي سـني و شـغلي و جنسـيتي متفـاوت بايـد       خود ايجاد كنيم؟ آيا همة افراد با ويژگي

هايي كـه بايـد در خـود     ميان فضيلت هاي يكساني را در خود پرورش دهند؟ آيا فضيلت
هـا كـدام اسـت؟     ايجاد كنيم، تقدم و تأخر زماني وجود دارد؟ راه و روش ايجاد فضيلت

ها يكسان است؟ به ديگر سخن، در اين الگو هـدف   آيا اين راه و روش در همه فضيلت
اساسي الگو كه پرورش فضايل است، مغفول مانده و بيشتر بـه معالجـة رذايـل و حفـظ     

ضايل پرداخته شده و اين، چنانكه پيش از ايـن گفتـيم، ناشـي از انتخـاب پزشـكي بـه       ف
 عنوان الگوي آرماني تربيت است.
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 ترين نقاط قوت و ضعف اين الگو در جدول زير آمده است: مهم
 

 نقاط ضعف نقاط قوت

به رسميت شناختن خود تربيتي و ارائـة الگـو   
 براي آن

 ضعف در برخي مباني

از ســاختار كامــل و مشــتمل بــر برخــورداري 
 عناصر اساسي

هاي  ها و مهارت ها، ويژگي بيان نكردن توانايي
 الزم براي كاربر الگو

تدارك جايگاهي خاص بـراي رفـع رذايـل و    
 حفظ فضايل

منـد بـه    اغراق در نقش و توانايي فـرد عالقـه  
 تربيت خود

نقـش برخـي عوامـل پيرامـوني     ناديده گرفتن  مبتني بودن بر مباني مقبول و نسبتاً قوي  
ــي و     ــات تربيت ــدين، مؤسس ــد وال ــؤثر مانن م

 حكومت
توجــه بــه منشــأ جســماني و مزاجــي برخــي 

 صفات
 محوريت پيدا كردن عادت

در نظر نگرفتن تدابيري خاص براي پـرورش   برخورداري از مراحل و ترتيبات مناسب
 فضايل

توجه به نقـش دوسـتان و شـعر و داسـتان در     
 تربيت

 

 

 گيري بندي و نتيجه جمع
 هاي اين مقاله به اين شرح است: يافته
الگوي مورد نظر در اين مقاله از نوع الگوهاي عملي است و كاركرد آن بـازنمود   .1

 فرايند عمل خود تربيتي در تربيت اخالقي است.
فارابي براي نخستين بار به صورت ضمني الگويي بـراي خـود تربيتـي پيشـنهاد      .2

كرده كه از شناسايي فضايل و رذايل و رفتارهاي متناسب با آنهـا شـروع و بـا شناسـايي     
صفات موجود در نفس فرد، اعم از رذايل و فضايل، ادامـه و بـا از بـين بـردن رذايـل و      



 1391 زمستانو پاييز /  15/ ش 7تربيت اسالمي / س       62

 

) روش تمـرين  1سه روش مطرح شده اسـت:   يابد. در اين الگو حفظ فضايل خاتمه مي
كه در شكل تمرين رفتارهاي ضد رذيلت موجود (در رفع رذايـل) و تمـرين رفتارهـاي    

) روش 3) روش تـروي؛  2يابد؛  متناسب با فضيلت موجود (در حفظ فضايل) تحقق مي
 تدبر.
سينا براي شناسايي عيوب دو روش را مطرح كرده و در رفع رذايل نيز روش  ابن .3

بيه و تشويق را پيشنهاد داده و افزون بر نقش خود فرد متربي، بـه نقـش دوسـتان نيـز     تن
 توجه كرده است.

هاي جديدي را پيشنهاد كرده و براي  مسكويه و خواجه براي حفظ فضايل روش .4
كنـد چگونـه و بـا چـه      اند كه دقيقاً مشخص مي اي كامل ارائه كرده رفع رذايل نيز برنامه
هاي موجود  رذيلتي مبارزه و آن را نابود كرد. همچنين به نقش رسانهترتيب زماني با هر 

 اند. در زمان خود در فرايند تربيت نيز توجه كرده
) صفات اعم از اخالقـي و غيـر اخالقـي، از    1اين الگو بر چند مبنا استوار است:  .5

جنس ملكات نفساني (كيفيت نفساني پايدار) و سازِكار پيـدايي و تغييـر صـفات همـان     
سازِكار پيدايي تغيير و عادت يعني تمـرين اسـت. ايـن مبنـا دو اشـكال دارد: نخسـت،       
صفات انساني تنها يك منشأ ندارند. صفات هم ممكن است از راه عادت و هـم ممكـن   
است از راه علم يقيني به وجود بيايند و تغيير كنند. دوم، ايـن تلقـي از صـفات موجـب     

) برخي صفات منشأ جسـماني  2حوري پيدا كند. شده است در اين الگو عادت جايگاه م
) پزشكي الگوي كامل تربيت است. ايـن مبنـا   3دارند كه اين از امتيازات اين الگو است. 

موجب شده الگوي خودتربيتي مشاء دچـار يـك نقـص سـاختاري شـود و آن تـدارك       
بي ) متر4نديدن جايگاهي براي ايجاد فضايل است كه محور تربيت و خودتربيتي است. 

بديلي در خودتربيتي دارد. درست است كه در خودتربيتي، طبيعتاً خـود متربـي    نقش بي
اي كـه   نقش محوري دارد، اما در اين الگو در بارة اين نقش بسيار اغراق شده بـه گونـه  

 نياز دانسته شده است. متربي از هر گونه ياري مربيان و مشاوران و روانشناسان بي
هـاي ضـروري بـراي رسـيدن بـه هـدف،        ف، فعاليتساختار اين الگو شامل هد .6

ها، و عوامـل دخيـل و    ها، روش و چگونگي انجام فعاليت ترتيب و مراحل انجام فعاليت
 هاست. مؤثر در اين فعاليت

هاي ساختاري ايـن   ترين ضعف ها در مباني اين الگو، مهم عالوه بر برخي ضعف .7
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خواهند از اين الگـو   فرادي كه ميهاي ا ها و صالحيت ) ويژگي1الگو به اين شرح است: 
توانند به تربيت خود بپردازند؟ بـراي   استفاده كنند، بيان نشده است: افراد از چه سني مي

هايي را بايد به دست آورده  هايي را بايد كسب كرده و چه مهارت تربيت خود چه دانش
ده گرفتـه  ) نقش برخي عوامل مانند والدين، مدارس و مساجد و حكومت نادي2باشند؟ 

) هدف اصلي خودتربيتي پرورش فضايل است ولي در اين الگو براي ايـن  3شده است. 
 هدف، تدبير خاصي انديشيده نشده است.
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