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 چکیده

 گری آدمیهدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقد مفهوم انتخاب
های هری فرانکفورت و چارلز تیلور بر مبنای نظریه در بستر اندیشه

دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسالمی عمل است. برای 
 ر تفکیکد تحلیل مفهومی و استنتاج بهره گرفته شد.  فرانکفورت

امیال مرتبه اول، امیالی  کهیدرحال معتقد استامیال آدمی 
موجودند، امیال مرتبه دوم، حاصل موضعی هستند که آدمی نسبت 

 مرتبهمدل ن ایکند. تیلور با پذیرش کلی به امیال مرتبه اول اتخاذ می
 دیدگاهاین شده، قائل به ضرورت اصالح و بازنگری در  یبند

 یدأکتتأثیر مؤلفه زبان و اجتماع در ماهیت این امیال بر  وی است.
. ارزیابی این دو دیدگاه از منظر نظریه اسالمی عمل، کندمی

گانه نفس آدمی با حاالت سهبین هایی را ها و تفاوتاشتراک
در ه کاین مقایسه  کند.آشکار میشده امیال  یدبن مرتبهالگوی 

از که  حاکی از آن است، پذیردصورت میمختلف چهار محور 
های اجتماعی در امیال مرتبه نقش ارزش ،منظر نظریه اسالمی عمل

رآمده از هایی تربیتی ب، بایستهسرانجام. است نیازمند بازنگری، دوم
ه بخشی به امیال مرتبتنوعگسترش و " در سه محور بررسیاین 
رتباط تقویت ا"و  "سازی برای تکوین امیال مرتبه دومزمینه"، "اول

 .گردیدندارائه  "تأمل با عمل

: انتخاب گری انسان، امیال،  نظریه اسالمی های کلیدیواژه
 عمل، تربیت

Abstract 
The main aim of this research is examining and 

criticizing the concept of human choice in terms of 

Harry Frankfurt and Charles Taylor's view based on 
Islamic theory of action. Conceptual analysis and 

inference are used as research methods for this aim. 

Frankfurt in discrimination of human desires says 
whereas first order desires are given, second order 

desires are results of human position. Regarding this 

general Frankfurtian hierarchical Model of human 
desires, Taylor endeavors to revise it concerning 

second-order desires. He emphasizes on language and 

society in second-order desires creation process. 
Examining views of Frankfurt and Taylor on human 

desires upon Islamic Theory of Action reveals some 

compromises and differences. Triple states of human 
soul (nafse) - in Islamic theory can be correspond with 

hierarchical model of human desires. Comparative 

analysis has been done in four dimensions, indicats that 
based on Islamic view of action, role of social values in 

second-order desires requires some modifications. 

Finally, educational implications of this discussion 
explained in these three topics: “improvement and 

diversification of first-order human desires”, “planning 
for second-order human desires formation” and 

“supporting relation between reflection and action”. 

Keywords: Human Choice, desires, Islamic Theory of 
Action, Education. 
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      مقدمه
های مهم گری آدمی و تالش برای طراحی تربیتی مبتنی بر آن یکی از دغدغهتأکید بر انتخاب

تربیت را از  ،اخیر بوده است. پیترز و هرست از حیث مفهومی یهااندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت در سال

 ,Peters and Hirstرانند )تغییر ناخودآگاهانه و اجباری متمایز دانسته و تلقین را از حیطه تربیت بیرون می

های مقوم آن گری آدمی و مؤلفهباید در نظر داشت که امکان و ماهیت انتخاب ،حال(. درعین1980

ر از حوزه تربیت بوده و در سطحی فلسفی، از گذشته تا حال مورد بحث و مناقشه بوده است. موضوعی فرات

گری آزاد یک اسطوره سوی آن انتخابها را مشاهده نمود که در یکتوان طیفی از دیدگاهمی ،در این میان

نها گری نه تخابشود و در سوی دیگر، انتهای محیطی پیوند زده میبه شمار آمده و عمل انسان به محرک

 شده است.شده، بلکه به آزاد شدن انتخاب از هرگونه معیار ارزشی توصیه امری ممکن تلقی 

اختصاص  دگری متربیان، توجهی ویژه را به خودر نظام تربیت کشور ما و اسناد پشتیبان آن نیز انتخاب

ی آمادگ»ت در جامعه اسالمی، ، هدف جریان تربی«مبانی نظری سند تحول بنیادین»داده است. ازجمله در 

در نظر گرفته شده است  «متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد

(Theoretical Foundations of Fundamental Transformation, 2011, P. 152)سند »در  ،. همچنین
رسی های دبرنامه»آمده است:  ،رودبه شمار میهای درسی که مبنای تحول جدید در برنامه «برنامه درسی ملی

پذیری توجه تیادگیری و تربی -آموز در فرایند یاددهیو تربیتی باید به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه دانش

گری توان گفت توجه به اختیار و انتخابمی ،رو(. ازاینNational Curriculum, 2010, P. 9) «.نماید

حال، با وجود تأکیدهایی از این دست، به نظر جریان تربیت، امری اساسی است. درعین آگاهانه متربیان در

صورت  در اسناد نداشته و به کافیها، توضیح آموزان و اقدام داوطلبانه آنگری دانشرسد مفهوم انتخابمی

 امری مجمل و مبهم باقی مانده است.

گری و راستای تالش برای ارائه تبیینی از انتخابپژوهش حاضر برای رفع این خأل و در بنابراین، 

ای ههای مطرح در این حوزه و با تمرکز بر دیدگاههای تربیتی آن، بر آن است تا با نگاهی به نظریهداللت

ها را گری آدمی در دوران معاصر، مواضع آنگر انتخابدر مقام دو تبیین 2و چارلز تیلور 1هری فرانکفورت

انه ارائه گرهای تربیتی انتخابد نقد و بررسی قرار داده و سپس نتایج آن را در مؤلفهدر این خصوص مور

پردازد، نظریه اسالمی عمل است. این دهد. موضعی که این پژوهش از آن منظر به نقد این دو دیدگاه می

 (e.g., Bagheri, 2003; 2008; 2010a; 2010bهای اخیر توسط باقری در آثار متعدد )دیدگاه که در سال

                                                           
1 . Harry G. Frankfurt 
2 . Charles Taylor 
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ن اساس، بر ای ای دارد.های ویژهشناختی است که در حوزه تربیت نیز داللتارچوب انسانهبیان شده، نوعی چ

( در دیدگاه فرانکفورت و تیلور، 1 چنین مطرح نمود کهتوان های مهم پیش روی این پژوهش را میپرسش

ارد ها و موت با نظریه اسالمی عمل، از چه زمینه( این تبیین در نسب2شود؟ گری آدمی چگونه تبیین میانتخاب

گری آدمی ( روایت مطلوب از انتخاب3ها برقرار است؟ مشترکی برخوردار بوده و چه موارد اختالفی بین آن

 های تربیتی را در پی خواهد داشت؟کدام داللت

 

 روش

ر پرسش د گرفته شد. بهرهو استنتاج  مفهومی تحلیلهای پژوهش از روش به منظور پاسخ به پرسش

های اساسی (، مؤلفهCoombs and Daniels, 1991تا با استفاده از روش تحلیل مفهومی ) شدنخست، تالش 

ار روش مختاز . در پرسش دوم نیز داده شوندگری آدمی در دامن دو دیدگاه بازشناسی و توضیح انتخاب

 ها میان دو دیدگاه مطرح شده، نسبتگزاره ریابیبا تناظ چنانکه، استفاده شد.( Given, 2008تحلیل تطبیقی )

انتخابی در این تحلیل تطبیقی که مبنای نقد  (Tellings, 2001زبان ) های متناظر مشخص شد. فرابین گزاره

 ,Frankenaپرسش آخر با رویکردی استنتاجی ) سرانجام،رود، نظریه اسالمی عمل خواهد بود. به شمار می

 مشترکی که در پرسش پیشین به دست آمده، پاسخ داده شد. ( و برمبنای مفهوم1966

 

 گری آدمی از منظر فرانکفورت و تیلورانتخاب

فرانکفورت با ارائه الگویی مرتبه بندی شده از امیال در آدمی، سعی بر آن دارد که مفهوم اراده و 

 1عنوان شخص ها را بهیی که ما آنهامعتقد است تفاوتی اساسی بین انسان اوانتخاب را در انسان تبیین نماید. 

وجه تمایز شخص  ،نظر فرانکفورت از(. Frankfurt, 1998, P. 12شناسیم و دیگر مخلوقات وجود دارد )می

لیت او ویژگی خاص بشر، قاب، بلکه گیری نیستها و حتی تصمیمها، خواستهاز سایر موجودات داشتن میل

این امیال متفاوت از امیال  از دیدگاه او،نامد. می «2ل مرتبه دومامیا»آن را  اودر شکل دادن چیزی است که 

 خواند. «3امیال مرتبه اول»ها را موجودند که به اصطالح باید آن

آدمی در ورای خواستن، انتخاب و حرکت کردن به سوی عمل، همچنین خواهان آن است که امیال 

های خاصی را داشته )نداشته( باشد. انسان موجودی است که نسبت به امیال خود )امیال مرتبه اول( و انگیزه

خود، متفاوت از چیزی باشد که هست.  هایهدفخواهد که در تمایالت و می گاهیموضع داشته و 

                                                           
1 . Persons 
2 . Second Order Desires 
3 . First Order Desires 
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ت بر آن فرانکفور. (Frankfort, 1998, P. 12) یستکه این ویژگی برای دیگر موجودات متصور ندرحالی

خصی را ش اوتوان است که اگر موجودی دارای امیال مرتبه اول بوده اما امیال مرتبه دوم نداشته باشد، نمی

ای نسبت است که دغدغه او اینمشخصه اصلی  که دنامی «1پیرومیل»باید او را موجود  ، بلکهانسانی تلقی نمود

را به سوی انجام کارها سوق  اوطور مستقیم ود، بههای خود ندارد. به سخن دیگر، امیال این موجبه خواست

توانند در گروه می سالبزرگافراد  گاهیحیوانات، کودکان خردسال و حتی دهند. بر این اساس، می

 .(Frankfurt, 1998شوند ) قرار دادهپیرو موجودات میل

 ت:ای مهم اسطهاز نظر فرانکفورت رابطه بین میل مؤثر با موضع آدمی نسبت به این میل، راب

ند، در ککه فرد تمایل مرتبه دوم مثبت را نسبت به تمایل مرتبه اول ایجاد میتوان گفت هنگامیمی

له وسیواقع، هویت خود را با خواست خودش رقم زده است و اگر فردی بتواند هویت خود را متامالنه، به

ن دیگر، وقتی در فرد بیعبارترخوردار است؛ بهای آزاد بامیال مرتبه دوم خود رقم بزند، آنگاه وی از اراده

شود وی از خود پیروی، لذت خواهد برد. او خود را امیال مرتبه اول و امیال مرتبه دوم هماهنگی ایجاد می

خواهد داشته باشد، در غیر این صورت او از خویش ای معطوف به آنچه میکه ارادهکند به شرط آنمتعین می

 (.Frankfurt, 1971, P. 11جدا شده است )

ای امیال که توسط فرانکفورت ارائه شده با وجود روشن نمودن ابعادی از بحث اراده و الگوی مرتبه

پاسخ گذاشته است، ازجمله اینکه امیال مرتبه دوم، خود تا هایی را بیگری آدمی، همچنان پرسشانتخاب

فت که توان گمی ،؟ در واقعهستند ز دیگر عواملچه حد متعلق و منتسب به انسان بوده و تا چه حد متأثر ا

این الگو گرچه با توصیف انسان میل پیرو به عنوان موجودی که در او امیال مرتبه دوم شکل نگرفته است 

کند، اما این حدود مرزهایی حداقلی برای عاملیت محسوب شده و حدودی برای مفهوم عاملیت ترسیم می

 ،عاملیت خود را کسب نموده است اوگیری امیال مرتبه دوم در آدمی، صرف شکل توان گفت که بهنمی

ه انسان شوند کمحسوب می «ناخود آدمی»گونه بیان کرد که امیال مرتبه اول، بخشی از توان اینبلکه می

سازد. بر این اساس، شرطی الزم برای استقالل عمل ها خارج میعامل، عمل خود را از پیروی مستقیم از آن

 ,Cypers) 2مورد بحث است. این ابهام از سوی تیلور، استفان کایپرز همچنانفراهم شده اما شروط کافی آن 

 مورد توجه قرار گرفته است. (Watson, 1975) 3و گری واتسون( 1995

، طی دو است انکفورت ارائه شدهای امیال که توسط فرتیلور ضمن پذیرش کلی ساختار مرتبه 

                                                           
1. Wanton 
2. Steffan Cuypers 
3. Gary Watson 
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در ابتدا انتساب امیال مرتبه دوم  او(. Taylor, 1985, PP. 27-38) یدنمامحور، وجوهی از آن را واکاوی می

ئول ها مسفرد در مقابل آن بوده، لذاامیال مخلوق فرد این به انسان را مورد تأکید قرار داده و معتقد است 

تنها ارد، آن با عاملیت د دنبال لیت که ارتباط نزدیکی با مفهوم اراده و بهمعتقد است مفهوم مسئو او .است

-ت به ارزیابیتری نسببلکه به شکل قوی ،آدمی نه تنها نسبت به اعمال خود مسئول است .ناظر به عمل نیست

ارائه به  تیلور سپس هایی که پیش از عمل شکل گرفته و عمل بر اساس آن بنا شده نیز مسئول خواهد بود.

 1(. این تبیین بر محور مفهوم تفسیر خودTaylor, 1985پردازد )تبیینی از نسبت بین امیال مرتبه اول و دوم می

 وسیله امیال مرتبه دوم، امیال مرتبه اول خود را مورد ارزیابیکه انسان بهگیرد. بر این اساس، هنگامیشکل می

ت فرد زده و طی این تفسیر، نسبتفسیر جدید از این امیال  کند، دست به نوعیقرار داده و خود را کنترل می

طور نمونه، ود. بهشای متفاوت از آن میل برای فرد حاصل میکند. در اثر این تغییر، تجربهبا این امیال تغییر می

عمل  هشد، با تکیه بر ارزیابی و تفسیر جدیدی که از موضوع باز انجام کاری شرمگین می اوازاین، اگر پیش

آورده، نسبت به عمل خود و میل مرتبه اولی که با این عمل مرتبط بوده تغییر جهت داده و دیگر از آن عمل 

فسیر از میل با طرفه بین تغییر در تای یکتوان رابطهنماید که نمیشرمگین نخواهد شد. البته تیلور تأکید می

ه نظر او ه بتوان گفت دومی نتیجه اولی است، بلکه بای کگونهتغییر در تجربه نمودن آن میل برقرار کرد، به

های خاصی از تجربه شکل نخواهد ، گونه2های خاصی از توصیف خودباید گفت که بدون پذیرش گونه

 کنند.دیگر ایفا مییکها و تجارب نقشی سازنده برای عکس، این توصیفه ب، بلکه گرفت

و فرآیندهای حاکم بر انتخاب آدمی را تحلیل  هااز این حیث که مؤلفه های مطرح شدهبحث گرچه

ین که اآن تأثیری است که بر مفهوم عاملیت دارد. این تر، اما وجه مهمباشندمیدرخور توجه  ،ندنکمی

ین ؟ اهمیت اهستند آدمی منتسب بوده و تا چه متأثر از دیگر عوامل «خود»تا چه حد به  سرانجامها مؤلفه

-های تند از عاملیت آدمی که به فردگرایی افراطی منتهی میشود که برداشتیتر مموضوع هنگامی روشن

تواند ای از عاملیت مید. برداشت ویژهشوها از عاملیت مقبول مشخص شوند، مورد توجه قرار گرفته و مرز آن

قل از دیگر تمتکی بر اراده و مس او فقطتوان عامل تلقی نمود که عمل گونه باشد که آدمی را هنگامی میاین

 شوند.امور حتی عقل و امیال او باشد. در این نگاه، عقل و امیال، عناصری غیرخودی تلقی می

که فرد به درک خود از امری، خواه عقالنی و شود که هنگامیفرانکفورت این نکته را یادآور می

او  توجه تنهارود، این میپیش  خودشدگیای ناگونهدهد، رابطه او با آن امر، بهخواه احساسی، پاسخ می

(. تیلور با Frankfurt, 1998د )شوبلکه او تسخیر آن موضوع می ،شودنیست که به سمت آن امر جلب می

                                                           
1. Self-Interpretation 
2. Self-Descriptions 
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مقام  در اوکند تا مرزهای خود و ناخود را مورد بحث قرار دهد. تر به این موضوع، تالش میورودی تفصیلی

از قد است از نگاه یک جریان فکری که توسط نیچه و سارتر آغنقد فردگراییِ افراطیِ حاکم بر مدرنیته، معت

ن آ های ما متولد شده باشد و اعتبار ارزش، مرهون انتخاب شدنشده، ارزش، چیزی است که توسط ارزیابی

 1چنین انتخابی، انتخاب واقعی یا به اصطالح انتخاب آزاد ،(. لذاTaylor, 1985, P. 29توسط آدمی است )

ر دها را انتخاب کرده باشیم و شوند که ما آنها هنگامی ارزش تلقی میاین دیدگاه، ارزشاست. بر اساس 

به چراکه در این صورت، انتخاب ما جن ؛شود که متکی بر دلیل نیز نباشدضمن انتخابی منجر به ارزش می

 شود.کشف ارزش داشته و منجر به خلق ارزش نمی

یرد که گد که آدمی در برخی شرایط عمل، در وضعیتی قرار میکنالبته تیلور به این مسئله اذعان می 

اما  ،(Taylor, 1985, P. 24یابد )های موجود، امکان انتخابی عقالنی نمیبه دلیل غیرقابل مقایسه بودن گزینه

 ،به نظر او، نظریه انتخاب آزاد داند.نظریه انتخاب آزاد را نیز برای حل این چالش مردود می اوحال، درعین

در مورد  آن، بحث دنبال توان سخن گفت و بهنمی «خود»گرفته که دیگر از مفهومی به نام راهی را در پیش

توان ونه میگاستدالل تیلور را این هخالص معنا خواهد بود.آدمی نیز بی «خود»انتساب یا عدم انتساب عمل به 

به سخن  .گیرد( دارای مؤلفه اجتماعی استاو نیز بر همین مبنا شکل می «خود»بیان نمود که هویت انسان )که 

ه نظریه کدیگر، برای انسانی که فاقد پیوندهای اجتماعی است، تعریف هویت نیز ناممکن است. درحالی

انتخاب آزاد، امکان هرگونه استدالل ورزی، استفاده از زبان )به مفهوم وسیع خود( و درنهایت، گفتگو در 

، د و این انفکاکشرو، به نوعی انفکاک اجتماعی منجر خواهد نماید، ازایند انتخاب و عمل را سلب میمور

باعث تخریب هویت و مفهوم خود خواهد شد. در نتیجه، انتخاب آزاد که در پی ایجاد و حفظ اصالت است، 

 شود.به عنصری علیه خود مبدل می

ماید. او نگیری هویت آدمی تلقی میی مهم در شکلزبان را به مفهوم وسیعش، عنصر هتیلور مؤلف

شود که حتی برخورداری صرف از زبان به عاریت گرفته و مدعی می 3را از مید «2دیگران مهم»سپس مفهوم 

-ه شکلکند، بلکآن برای مقاصد شخصی نیز مشکل هویت آدمی را حل نمی یریکارگو فهم مشترک و به

 میل به رسمیت»توان با عنوان ، که از آن میبازخورد اجتماعی استگیری هویت آدمی نیازمند دریافت 

 .(Taylor, 1991, PP. 33-36)شدن نام برد « 4شناخته

                                                           
1. Radical Choice 
2 .Significant Others در جامعه شناسی، واژه »دیگران مهم« اشاره به دیگر افراد جامعه دارد که برای فرد آن قدر مهم هستند :

پذیرد. یرتأثکه عواطف، رفتار و احساسات فرد از آنها   
3. Herbert Mead 
4. The Need for Recognition 
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 نقد و ارزیابی دیدگاه فرانکفورت و تیلور از منظر نظریه اسالمی عمل

ر ادامه د، دگری آدمی بیان شهای فرانکفورت و تیلور در زمینه انتخابپس از توصیفی که از دیدگاه

ی توصیف ، نخست. برای این منظورشودپرداخته میها از منظر نظریه اسالمی عمل به نقد و ارزیابی آن

 شود.میارائه بر اساس منابع باقری از این نظریه  ایخالصه

 

 توصیفی اجمالی از نظریه اسالمی عمل

در نظر گرفت  «عامل»توان او را به منزله یک ای است که میگونهتصویر انسان در قرآن به

(Bagheri, 2011, P. 259.) ها و پرازدحام از گرایش ، میدانیآدمی وجود بر اساس این تصویر، عرصه

های ترین مؤلفهدهند. مهمکه در هر لحظه آدمی را به سمت و سویی سوق می است مختلف هایکشش

 :به این شرح است یادشده از آن «نفس» اژهبا و در قرآن را که درونی و بیرونی مؤثر بر شخصیت آدمی

زدوده و  را از انسان شود، اضطراب فعال هرگاه که خدا به نام فطرت به نسبت درونی و تمایلی معرفت (1

 شود.تعبیر می «نفس مطمئنه»به  آورد. از این وضعیت نفسپدید می در او را آرامش

ن نوردد. ایرا درمی اخالقی مرزهای ،گیرد قدرت که اگر و غریزی اولیه نیازهای نیرومند به تمایلی (2

 نامند.می «اماره نفس»وضعیت نفس را 

 «قلع»و خوبی که از آن به  درستی سوی به یابیو بد از هم و راه امور خوب بازشناسی برای عاملی (3

 شود.تعبیر می

 سنف»توان ها که آن را میبدی به آوردن یمرزها و رو شکستن هنگام انتقاد از خود برای نیرویی (4

 نامید. «لوامه

 شود.گفته می «اختیار»و  «اراده»و عمل که به آن  اقدام برای کنندهتعیین نیرویی (5

 اجتماعی تهوی گیریشکل زمینه و اقتصاد که ، سیاست، فرهنگمانند خانواده مؤثر اجتماعی نیروهای (6

 کنند.می فرد را فراهم

 اند.کرده را احاطه آدمی که و بالقوه بالفعل هایها و ضعفمحدودیت (7

یک رو آورده است،  در بین این عوامل به کدام اودهد آدمی است که نشان می «عمل»، این سرانجام

. زندود را رقم میعی که دارد نسبت به عمل خود مسئول بوده و با عمل خود، هویت خیدر محدوده وس او

گاه  های بیرونی یا مشهود وشایان ذکر است که عمل در متون اسالمی چنان بکار رفته که گاه ناظر به عمل

 «اعمال جوانحی»و  «اعمال جوارحی»ها به ترتیب از تعبیر های درونی و نامشهود است که از آنناظر به عمل

 «اراده» و «میل»، «شناخت»دارد که سه مبدأ اول آن یعنی  یاگانهپنجریشه در مبادی  عمل، شود.استفاده می
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وند شمبادی فرعی در نظر گرفته می «عزم»و  «طرح»مبادی اصلی عمل محسوب شده و دو مبدأ دیگر یعنی 

(Bagheri, 2012نخستین .) ییا باور ، گمان، انگارهموردنظر است در آن آنچه که است مبدأ عمل، معرفت 

، میلعمل به فرد نسبت رسد. معرفتمی مبدأ میل به ، نوبتبعد دارد. در مرحله امری به فرد نسبت که است

 یعنی سوم مرحله به متعدد سر برآوردند، نوبت هایدر فرد میل کهانگیزد، حال هنگامیبرمی اورا در  هایی

عمل  آن، صورت را برگزیند و به ها پرداخته و میلیمیل طرد یا پذیرش باید به فرد طی آن رسد کهمی اراده

 بخشد.

 

 گری انسانهای فرانکفورت و تیلور در انتخابارزیابی و نقد دیدگاه

ند توان بر اساس چرسد مقایسه بین دو دیدگاه را میهای مطرح شده، به نظر میبا توجه به موضوع

 .شوندمطرح میداد که در ادامه  محور مشترک مورد بررسی قرار

 های موجود در نفس انسانبندی دوگانه و کشمکش بین گرایشالف( دسته

متناظر با دیدگاه اسالمی که نفس انسان در دو وضعیت اماره و لوامه به تصویر کشیده شده، در نگاه 

وگانگی، در متناظر با این دده است. شفرانکفورت نیز امیال آدمی به دو نوع مرتبه اول و مرتبه دوم تفکیک 

هر دو رویکرد نوعی تقابل و تعارض در نفس آدمی نیز قابل مشاهده است، با این تفاوت که تقابل بین نفس 

 که در نگاه فرانکفورت، تقابل بین دو نوع از امیالاماره و نفس لوامه، تقابلی ضروری و دائمی است درحالی

ا در برخی شرایط با یکدیگر همسو شده و در مواقعی نیز در برابر هاز نوع امکانی است، بدین معنا که آن

 گیرند.یکدیگر قرار می

 های دوگانهگذاری گرایشب( ارزش

گذاری قابل مشاهده است. در نگاه اسالمی نفس از منظر ارزشی، در هر دو رویکرد نوعی ارزش

ها قرار گرفته است. در دیدگاه ش بدییعنی سرزن ؛ها دارد و نفس لوامه در موضع مخالفاماره رو به بدی

گیری که امیالی موجود در آدمی محسوب شده و آدمی در شکلواسطه آنفرانکفورت نیز امیال مرتبه اول، به

ها نوعی فاصله گرفتن آدمی از ماهیت خود تلقی شده و امری مذموم ها نقشی ندارد، تبعیت مطلق از آنآن

بین نفس اماره با امیال مرتبه اول و همچنین نفس لوامه با امیال مرتبه  تناظری که باوجودشود. محسوب می

رایطی توان در شطور کامل برقرار نیست. این عدم تناظر را میجویی است، چنین تناظری بهدوم قابل پی

طور مشاهده کرد که فردی واجد میل مرتبه اولی است که این میل ذاتاً واجد گرایش به ارزشی مثبت به

ممکن است میل مرتبه دومی در این فرد به وجود آید  ،حالدرعین باشد.میمیل به پرستش خداوند  ،ونهنم

یرو نبوده و از پکه نسبت به میل مرتبه اول موضعی مخالف داشته باشد. چنین فردی از منظر فرانکفورت، میل
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وء ن فردی گرایش به امر سچنی ،این در حالی است که از منظر اسالمی .حیوانی شدن فاصله گرفته است

سد که جایی برقرار دارد. در دیدگاه اسالمی ممکن است فرد در این مسیر به داشته و در وضعیت نفس اماره

صراحت اشاره  سوره اعراف به 179تر شود. در قرآن کریم این موضوع در آیه جایگاه او از حیوان نیز پست

 است. شده

های روی از امیال و گرایشایجاد کند که در نگاه اسالمی، دنباله این تفاوت ممکن است این تصور را

ها ها چگونه شکل گرفته و آیا در پیروی از آنکه این گرایشنظر از اینمثبت و پرهیز از امیال منفی صرف

 شود. چنین نگاهی متضمن نوعی شیءانتخابی صورت گرفته است یا نه اساساً امری ارزشمند محسوب می

او ها در بیرون از وجود آدمی بوده و ها و بدیآدمی است که طی آن حتی اگر منشأ این خوبیانگاری 

ت اما روشن اس ،ها روی آورد، خللی در سعادت یا شقاوت او نخواهد داشتنادانسته و یا ناخواسته نیز به آن

 قرار دارد. «انسان به منزله عامل»که چنین موضعی در تعارض با رویکرد اسالمی 

ری و گر توجیه این امر باید به دو نکته توجه کرد. نکته اول آن که در نگاه اسالمی، انتخابد

د از شأن توانگاه نمیآدمی هیچ ،دیگربیانمسئولیت فرد در برابر عمل، یک مبنا است و نه یک هدف. به

 ه یک هدف و یکمثابگری و عاملیت بهجای آن که به انتخابعاملیت خود خارج شود و بدین لحاظ به

رخالف که بده است. نکته دیگر اینشها دعوت گیری از آن برای رسیدن به ارزشد، به بهرهشوارزش دعوت 

ه ها را امیالی موجود و به تعبیری بیگانه از خود آدمی تلقی نمودتفسیر فرانکفورت از امیال مرتبه اول که آن

مچنین شدت و ضعف امیال مرتبه اول خود کمابیش دهی و هاست، از منظر رویکرد اسالمی آدمی در شکل

( قابل توجیه است. بدین Bagheri, 2011) «آثار بازگشتی عمل»واسطه آفرین و مؤثر است. این تأثیر بهنقش

صورت که وقتی فرد از امیال خود پیروی کند، باعث تحکیم آن شده و این بدان معنا است که وضعیت امیال 

 های گذشته او است.کمابیش تحت تأثیر انتخابمرتبه اول آدمی نیز 

 ج( وضعیت مطلوب امیال

در رویکرد اسالمی و انسان خود پیرو موردنظر فرانکفورت تناظری  «نفس مطمئنه»ن مفهوم بیتوان می

 شخصیت هاز صفح شود که در آن اضطرابنفس مطمئنه وضعیتی در نظر گرفته می ،سومشاهده کرد. در یک

آید و در سوی دیگر فرانکفورت انسان خود پیرو را کسی پدید می در آن شده و آرامش آدمی زدوده

فورت وقتی اند. از نظر فرانکداند که امیال مرتبه دوم او موضعی مثبت نسبت به امیال مرتبه اولش گرفتهمی

لذت خواهد برد از خود پیروی  ،فرد بین امیال مرتبه اول و امیال مرتبه دوم خود هماهنگی ایجاد کند

(Frankfurt, 1971.) 

ل توان گفت فرد در حالت نفس مطمئنه اساساً فاقد امیابر اساس تفسیر تیلوری از اطمینان نفس می
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ه نوعی بدون قرار داشتن در تقابلی درونی ب اواند که که قدرت این امیال چنان تقلیل یافتهمنفی است یا این

تیلور معتقد است انسان به عنوان یک موجود  ،که گفته شدت. چنانیافته اسهماهنگی در امیال خود دست

خود تفسیر، به کمک امیال مرتبه دوم خود، دست به تفسیر امیال مرتبه اول زده و به شکلی این امیال را تغییر 

تر، ادهسصورت اولیه در انسان حاضر نخواهند بود. به عبارت بنابراین، امیال مرتبه اول دیگر به .دهدماهیت می

یر دیگری اما تفس ،نمایندتر میدر اینجا قوه شناخت آدمی با تفسیر خود، فرآیند انتخاب را برای اراده آسان

توان در نظر داشت که ناظر به رضایت فرد از عمل خویش است و نه از انسجامی از اطمینان نفس را نیز می

به توقف اعمالی از خود شده که متأثر از امیال مرتبه  . در این حالت فرد موفقاست که در امیال او برقرار شده

د وجواو که امیال سوء هنوز در درحالی ،اند. در اینجا اطمینان ناشی از قدرت و تفوق اراده استاول او بوده

 دارند.

أمل تواند قابل تاز منظر نظریه اسالمی عمل، دیدگاه تیلور در مورد بازتفسیر امیال از دو جهت می

جهت اول اهمیت این تبیین آن است که برخالف امیال مرتبه اول که ماهیتی غیر شناختی دارند، در باشد. 

ل یابد. در اینجا عقالنیت به شکلی اساسی در ساختار عمامیال مرتبه دوم وجه شناختی ظهور یافته و قدرت می

سیر امیال کند، بلکه در تفاخله میعقل نه تنها در تعیین جایگاه امیال مد ،دیگرعبارتکند. بهورود پیدا می

دهد. وجه دوم اهمیت دیدگاه تیلور آن است ها را تغییر میمرتبه اول نیز نقش داشته تا جایی که ماهیت آن

در بدو مواجهه با امیال مرتبه اول است که با فشار این امیال روبرو است و  فقطکه مدعی است، فرد عامل 

 یابد.ها کاهش میماهیت آنتدریج و با تغییر این فشار به

توان گفت فرد عامل با دو وضعیت روبرو است. وضعیت نخست، وضعیت تعادل به سخن دیگر، می

است که در آن، نوعی هماهنگی میان امیال مرتبه اول و امیال مرتبه دوم وجود دارد. وضعیت دیگر، وضعیت 

یت کند. بر اساس دیدگاه تیلور، این وضعمی عدم تعادل است که بین این دو دسته میل، نوعی اختالف بروز

نامتعادل چندان پایدار نیست؛ یعنی انسان عامل دست به بازتفسیر امیال مرتبه اول خود زده و با این کار، نه 

کند، بلکه تا حدی فشار ناشی از مخالفت با این امیال را ها حفظ میتنها استقالل خود را در برابر این محرک

 یابد.ای از هماهنگی و آرامش دست میگونهرساند و لذا بهقل میدر خود به حدا

مدنظر داشت که در رویکرد اسالمی، نفس  بار دیگرتوان این نکته را حال در اینجا نیز میبااین

اند که ها جهت ارزشی مثبت نیز داشته و در آن، این امیال مرتبه اول منفیمطمئنه وضعیتی است که انتخاب

تواند وضعیتی باشد که همه امیال در جهت ارزشی منفی با یکدیگر مایند. نقطه مقابل آن مینفروکش می

 شوند.هماهنگ می
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 آدمی «خود»های موجود با د( نسبت بین گرایش

د که شوآید، این پرسش مطرح میوقتی سخن از مفاهیمی چون عاملیت یا خود پیروی به میان می

شده  تلقی «خودی»سازند، کدامیک که انتخاب و عمل آدمی را متأثر می ها و عوامل مختلفیدر بین مؤلفه

واند تتوانند ضامن انتساب عمل به آدمی و مسئول بودن او در برابر عمل تلقی شوند؟ پاسخ این پرسش میو می

نی تبیی جودباورسد ازجمله دیگر محورهای مقایسه بین دو رویکرد مورد بحث در نظر گرفته شود. به نظر می

قدر کافی ارائه داده است، این تبیین بهبندی امیال به مرتبه اول و مرتبه دوم در مورد سطحکه فرانکفورت 

ر آن داشته را ب امیال مرتبه دوم را با خود انسان مشخص نکرده و همین ابهام، تیلور به ویژهنسبت بین امیال، 

منظر رویکرد اسالمی عمل، گرچه جامعه نقش این در حالی است که از  که این موضوع را واکاوی نماید.

گذاری و انتخاب آدمی دارد، اما این نقش قابلیت تعین تام ندارد. در گیری نظام ارزشبه سزایی در شکل

حیث  های اجتماعی منتسب شوند، ازباره به ارزشنقد دیدگاه تیلور باید گفت اگر امیال مرتبه دوم به یک

وان فرد تدیگر، هرگز نمیعبارتبه .ت بارزی با امیال مرتبه اول نخواهند داشتانتساب عمل، این امیال تفاو

امیال های اجتماعی )وسیله ارزشامیالی با منشأ فردی )امیال مرتبه اول( را به تنهاعامل را کسی دانست که 

انکفورت فر نبیاکند. اگر انسانی که در پی ارضای امیال مرتبه اول خود است، به مرتبه دوم( کنترل می

های خود را از اجتماع اخذ نموده، از شود، فردی که ارزشپیرو تلقی شده و شخص تلقی نمیموجودی میل

 تلقی نمود. «دیگری پیرو»توان او را فردی این حیث تفاوتی نداشته و می

ماعی ای اجتهرسد نقد مهم وارد بر رویکردهایی که با تکیه بر الگوی فرانکفورت، ارزشبه نظر می

-یرا میل مرتبه اول محسوب نم «به رسمیت شناخته شدن»کنند آن است که را در هویت انسان برجسته می

ناخواه  های متعددی که به زندگی اجتماعی دارد، خواهواسطه وابستگیکنند. باید در نظر داشت که انسان به

ه به رسمیت شناخت»لذا باید  ،ستها اافراد جامعه و همراهی با آن کم برخیدست مایل به کسب رضایت

واسطه آن که میلی موجود بوده و محصول اراده انسان را میلی مرتبه اول در نظر گرفت. اگر این میل به «شدن

ود، بلکه فرد شاساسی امیال مرتبه دوم محسوب نمی نیست، میلی مرتبه اول باشد، آنگاه این میل نه تنها مؤلفه

 «شناخته شدن به رسمیت»تواند نسبت به میل خود مبنی بر داشته باشد. آدمی میتواند نسبت به آن موضع می

گونه که موضع انسان در همان داشتتوجه باید مالمت کند.  جهتحالت رضایت داشته و یا خود را از این 

به »تواند به اقتضای موقعیت، موضعی مثبت یا منفی باشد، موضع او نسبت به میل برابر دیگر امیال موجود می

ی از هایآن هنگام که آدمی در خود نشانه ،نیز باید از همین قاعده پیروی نماید. لذا «رسمیت شناخته شدن

ا در خود رهای گرفتار شدن مشاهده نمود و جلوه «دیگران مهم»عدم توانایی برای مقاومت در برابر خواست 

 سرزنش کند وجهت تواند منفی شده و خود را از این این میل مشاهده کرد، موضع او در برابر این میل می
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که این میل را میلی قابل کنترل و خواست دیگران را نیز معتبر ارزیابی نمود، موضع او هنگامی ،در مقابل

 ؛تاتخاذ چنین مواضعی ممکن و ضروری اس ،میتواند نسبت به این میل مثبت شود. از منظر رویکرد اسالمی

های اجتماعی خود نیازمند نقد و بررسی خواهند بود. نظریه اسالمی عمل اساساً وابستگی شدید چراکه ارزش

ود توان چنان برجسته نمپذیرد و بر این اساس، جامعه و تأثیر آن بر عمل آدمی را نمیآدمی به جامعه را نمی

 (.Bagheri, 2014شأ عمل تلقی شود )که جامعه به عنوان من

یک نظام ارزشی خاص وجود داشته  تنهاباید در نظر داشت که اجتماع، واقعیتی همگن که در آن 

و است  1گونه اراده نموده، متنوع و متفاوت بودهگونه که خداوند ایننیست. جوامع انسانی، همان ،باشد

های وجود دارند که فرد را در موضع ارزیابی و انتخاب مهای ارزشی مسلط، خرده نظاهمواره در کنار نظام

 .ردیگیرا نیز در برم «دیگران مهم»دهند. این انتخاب قرار می

تواند در انتخاب این گروه برای خود سهم داشته باشد و بدین شکل تعارض هر فرد کمابیش می

احتمالی بین میل مرتبه اول و میل مرتبه دوم خود را در به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران مهم تعدیل 

ز ا خود ندیده و یا درصدد است «وسع»که فرد ایستادگی در برابر این میل را در نماید. این رویکرد هنگامی

اضطراب بیش از حد ناشی از تعارض امیال فاصله گرفته و به سمت آرامش و طمأنینه حرکت کند، رویکردی 

 2ثمربخش خواهد بود.

 

 های اساسیگرانه: بایسته تربیت انتخاب

گری تا چه حد مهم بوده و از سوی دهد که موضوع انتخابنظری مطرح شده نشان می هایبحث

ی برای تواند نسبت به آماده نمودن متربهایی روبرو است. تربیت نیز نمییدگیدیگر با چه مالحظات و پیچ

 گری درست، قابلیت و مهارتی ضروریتفاوت باشد. اگر انتخابهای انتخاب بیمواجهه درست با موقعیت

ایی هد، آنگاه باید درصدد پاسخ به این پرسش بود که در تربیت، چه اصول و روششوبرای انسان محسوب 

 توان برای نیل به این ضرورت در نظر گرفت.یم

 

                                                           
 هاها و قبیلها از مرد و زن آفریدیم و شما را در دستهای مردم ما شما ر»سوره حجرات به این موضوع اشاره شده که  13. در آیه 1

 «قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. . . 

. هجرت، به عنوان سازوکاری که در اسالم برای مقابله با فشارهای اجتماعی که خارج از وسع انسان قرار دارد درخور توجه 2

ما »ه دهند کها پاسخ مىنمایند آنافراد را نسبت به عملشان مواخذه میسوره نساء وقتی مالئکه، برخی  97است. در قرآن، در آیه 

 «.مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟»پرسند آنگاه مالئکه می« در زمین از مستضعفان بودیم.
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 امیال مرتبه اول های تقابل بینایجاد موقعیت

های های الزم برای مدیریت امیال خود، در معرض موقعیتآدمی اگر بدون برخورداری از مهارت

ار نباشد، دهای این امیال برخورواقعی زندگی قرار گرفته و از تجارب الزم برای چگونگی مواجهه با تالطم

گونه موفق به انجام عمل درست نیز نخواهد شد. تربیت به عنوان فرآیندی که وظیفه ایجاد این یعیطور طببه 

 اوها را بر عهده دارد، الزم است مهارت دست و پنجه نرم کردن آدمی با امیال را به شکلی که آمادگی

ی امیال گیراما این مهارت در درجه اول وابسته به شکل ،فراهم کند ،کمابیش در زندگی با آن روبرو است

تری ه تنگه و عرصشدمتنوع در آدمی است. لذا تربیت، نباید در راستایی به پیش رود که امیال مربی محدود 

ای غیرقابل هکه وسع متربی و ضرورت ممانعت از آسیب عکس تا آنجا قرار گیرد، به اوروی از انتخاب پیش 

دهد، دامنه امیال متربی باید از تنوع الزم برخوردار شود. هرگونه تالش برای کنترل و و اجازه میجبران به ا

 محدودسازی بیرونی امیال متربی در واقع حل مسئله نبوده بلکه منحل نمودن مسئله خواهد بود.

ه طهایی خاص طراحی و فراهم شود که به واسدر محیط تربیتی موقعیتدر درجه دوم، الزم است 

ه نشدن ارضای یک میل به بهای برآورد ای کهظهور کند، به گونهمتربی مختلف امیال  آنها زمینه تعارض بین

توان موقعیتی را در نظر گرفت که طی آن، هیجان و کنجکاوی برای ، میبه طور نمونه میلی دیگر باشد.

بازی،  یا تصاحب و حفظ یک وسیلهها باشد، کشف یک پدیده نیازمند غلبه بر ترس از مواجهه با ناشناخته

هایی متربی الزم است بین در بازی گروهی باشد. در چنین موقعیت ساالنهمنیازمند از دست دادن همراهی 

-یت. چنین موقعمبادرت ورزد «های قویارزیابی»، به تیلورهای موجود دست به انتخاب زده و به زعم گزینه

-ن موقعیتتواند اینمایند، اما تربیت میر عرصه حیات آدمی ظهور میتدریج دطور طبیعی و بههایی گرچه به

ها همراهی و طراحی و اجرا نموده و همزمان مربی کودک را در این انتخابتری ها را به شکل مناسب

 .راهنمایی کند

 

 سازی برای تکوین و داوری امیال مرتبه دومزمینه

توانند نقشی مهم در انتخاب و عمل آدمی ایفا کنند. این شد، امیال مرتبه دوم می اشارهگونه همان

یرند، در گورزی خود انسان شکل میهای اجتماعی و همچنین اندیشهتدریج و متأثر از وابستگیامیال که به

انتخاب  کنند.برابر امیال مرتبه اول انسان قرار داشته و امکان بهتری را برای مواجهه با این امیال فراهم می

یاری از این بخشید، بسطور مستقیم با از میان برداشتن امیال سوء موجود در آدمی تحققتوان بهرا نمی درست

اب معنا شدن مفهوم انتخها متضمن بیاند و اگر چنین امکانی نیز وجود داشت، حذف آنامیال نه قابل حذف

 ایی ضروری برای ادامه حیات انسانطور نمونه، نیازهای فیزیولوژیک، نیازه. بهشدو مسئولیت در آدمی می
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ا از هآنچه الزم است در برابر چنین امیالی صورت پذیرد، جلوگیری از خارج شدن آن .شوندمحسوب می

واسطه ایجاد امیالی دیگر در وجود آدمی تواند بهحدودی خاص است و این مهم، همان چیزی است که می

یری گمعاف نخواهد شد، اما شکل یآدمی از انتخاب و اراده ورزگیری این امیال نیز محقق شود. البته با شکل

یشینی پ یهایی درست است و این گام نیز خود محصول انتخاب و اراده ورزاین امیال گامی مهم برای انتخاب

تربیت  آن دنبال گیری امیال مرتبه دوم امری مهم تلقی شده و بهتوان گفت، شکلرو میازاین آدمی است.

تربیت  هایدفهگیری این امیال در متربی باید یکی از تواند نسبت به این موضوع غفلت کند. شکلنیز نمی

یری گای که در اینجا باید مدنظر قرارداد این است که از منظر نظریه اسالمی عمل، شکلمحسوب شود. نکته

هم های مانسان جزو موضوع گریکه انتخابتواند از چند وجه واجد اهمیت تلقی شود. اول ایناین امیال می

که انتساب بیشتر عمل به عوامل خارج از وجود آدمی، ازجمله جامعه، شود. دیگر ایناین نظریه محسوب می

ت داده تواند از طریق نسببه معنای محدودتر شدن دایره مسئولیت انسان نسبت به عملش است و این امر می

دهد. سومین وجه اهمیت موضوع این است که چون در دوران های جامعه رخ شدن امیال مرتبه دوم به ارزش

های مطلوبی را از کودک ها و به دنبال آن عملتوان انتخابکودکی، مبدأ ارادی عمل ضعیف است، نمی

های کودک را به عنوان معیار مناسبی ها و عملتوان انتخابانتظار داشت و این امر بدان معنا است که نمی

-اعمال اخالقی در نظر گرفت. این در حالی است که برای این منظور، شکل به ویژهعمال، برای رشد او در ا

تواند به عنوان گامی میانی محسوب شود. فقدان توانایی انتخاب و عمل درست در گیری امیال مرتبه دوم می

اقدام بد  و ازپس از انتخاب و تصمیم نیز خود را مالمت و سرزنش نکرده  اوکودکی به معنای آن نیست که 

بتواند پس از عمل، چنین موضعی نسبت به عمل خود گرفته و  اوکند. اگر خود احساس شرم نمی

خاب توان انتظار داشت که این میل پیش از انتدیگر این میل مرتبه دوم در او تقویت شود، آنگاه میعبارتبه

توان گفت چون عمل درست، معیاری می ین اساس نیزاها را هدایت کند. بر و عمل نیز اثرگذار شده و آن

عیاری میانی توانند مگیری امیال مرتبه دوم میشود، شکلنهایی برای ارزیابی رشد توانایی کودک تلقی می

 برای این ارزشیابی در نظر گرفته شوند.

ت گیری این امیال هدایتوان متربی را در شکلحال این پرسش مهم باقی است که چگونه میبااین

تبه خود یک میل مر «دیگران مهم»توسط  «به رسمیت شناخته شدن»طور خاص این سؤال که اگر د و بهکر

توان متربی را در جایگاهی قرارداد که نسبت به این میل خود موضع اتخاذ اول در نظر گرفته شود، چگونه می

-تی، طراحی مناسب موقعیهای مناسب برای رسیدن به چنین منظوررسد حداقل یکی از راهبه نظر می کند؟

 ها باشد. ازآنجاکه اصل عقالنیت، یکیگونه موقعیتهای انتخاب و عمل و همراه شدن مربی با متربی در این
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 ها و عمل اواز اصول مهم حاکم بر عمل آدمی است و این اصل بیشترین نقش را در راهبری درست انتخاب

 وان یک اصل تربیتی مورد توجه قرار گیرد.تواند به عندارد، ارتباط بیشتر عمل با تأمل می

 

 تقویت ارتباط عمل با تأمل

تأمل »ز اند اتوان از سه رابطه متفاوت سخن گفت. این سه عبارتدر خصوص رابطه عمل با تأمل می

تأمل ». تربیت باید هر سه این روابط را در متربی تقویت نماید. «تأمل بر عمل»و  «تأمل در عمل»، «برای عمل

 هایهدف واناظر به موقعیتی است که فرد هنوز در موقعیت عمل قرار نگرفته است. در این مرحله  «ی عملبرا

تواند او می ،نماید. همچنینرا واکاوی می هاهدفهای رسیدن به این عمل را مورد ارزیابی قرار داده و شیوه

که فرد در اما هنگامی ،ظ نمایدپیامدهای عمل را تا حد ممکن بررسی نموده و در طراحی عمل خود لحا

د برخی کند، احیاناً نیازمنگیرد، ناظر به ارتباطی که از نزدیک با موقعیت برقرار میموقعیت عمل قرار می

هنگامی روی  «تأمل در عمل»و دریفوس معتقدند  1ها در طرح پیشین خود خواهد شد. دریفوسبازنگری

 ,Drayfus and Drayfusویژه و غافلگیرانه دچار اختالل شود )دهد که عمل معمول و روزمره با امری می

باید عمل متربی را با موانع یا اموری  «تأمل در عمل»توان گفت مربی برای تقویت می ،رو(. ازاین2004

ناظر به فاصله گرفتن عامل از عمل و نگریستن بدان از  «تأمل بر عمل»سرانجام، مواجه سازد.  رکنندهیغافلگ

پیامدهای  عمل و همچنینهای هدفتواند به میزان تحقق سینی و بیرونی است. طی این فرایند فرد میمنظری پ

 اده کند.های بعدی استفبیندیشد و از این تجربه برای مواجهه با موقعیت ،ای که عمل داشته استناخواسته

 گیری از ارزیابیبهرهاین تأمل الزم است با رجوع به شواهد عینی و تأثیرات عمل در جهان خارج و 

ت شده و ماهیدیگر افراد از عمل صورت پذیرد و بدین شکل عمل از حیثیت صرفاً ذهنی فرد عامل خارج

امیال مرتبه  گیریگری و شکلتواند در مهارت انتخابهایی میچنین تأمل عینی خود را نیز حفظ کند. نتیجه

ی طراحی شود که متربی در کانون مواجهه با امیال تواند به شکلدوم متربی مؤثر باشد. موقعیت عمل می

طور نمونه، به ازای ارضای یک میل خود، مجبور به دست کشیدن از امیالی دیگر مختلف خود قرار گیرد، به

فرصتی  واباشد. مربی الزم است متربی را از پیش تا حدی نسبت به قرار گرفتن در این موقعیت مطلع نموده تا 

با امیال و تأمل برای عمل را داشته باشد. با قرار گرفتن متربی در موقعیت طراحی  یزکافی برای دست ور

رسد. می «تأمل در عمل»آشکار شده و برای او نوبت به  اوشده، احیاناً ابعاد جدیدی از موقعیت برای 

ا نتایج ب اوپس از عمل است که باید به متربی امکان ارزیابی عقالنی عملش داده شود و تا حدی  ،درنهایت

                                                           
1. Drayfus 
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که گفته شد، موضوع به رسمیت شناخته شدن فرد توسط دیگر افرادی چنان و آثار عمل خویش مواجه شود.

رفته مثابه یک میل مرتبه اول در نظر گشوند نیز درخور توجه است. اگر این میل بهکه برای او مهم تلقی می

ند. نموده و سپس نسبت به آن موضع پیدا ک شود، توقع آن است که متربی چنین میلی را در خود بازشناسی

ها و اعمال خود دخالت دهد. این میل را به شکلی درست در انتخاب اوای خواهد بود که این موضع مقدمه

 واتواند در بستر انتخاب و انجام عمل و بازخوردهایی که ورزی با این میل میتجارب مورد نیاز برای دست

کند محقق شود. دریافت چنین بازخوردهایی نیازمند طراحی فت میاز دیگران در این خصوص دریا

های تربیتی است که طی آن انتخاب و عمل متربی در معرض قضاوت و اظهارنظر دیگر همساالن موقعیت

حال که باید برای متربی تجربه روانی مقاومت در برابر خواست هایی درعینگیرد. در چنین موقعیتقرار 

د. این وشهای او نیز مهیا ورزی جمعی پیرامون انتخابد، الزم است تجربه گفتگو و اندیشهدیگران فراهم شو

وجه به نیازی او از تتواند مانع از خودمحوری شناختی متربی و احساس بیسو میهای شناختی از یکارتباط

هد. نقد و بررسی دهای دیگران را زیر تیغ نقد قرار میهای دیگران شود و از سوی دیگر ارزشدیدگاه

ها با یکدیگر توافق دارند، رجحان مطلق که دیگر افراد در مورد این ارزشهنگامی به ویژه های دیگرانارزش

طور نمونه، اگر متربی در طی قضاوت عملش کشد. بهها سلب نموده و پای معیارها را به پیش میرا از آن

ای همثابه یک میل موجود پذیرفته شد و مبنای انتخابهساالن احساس شرم کند، این احساس نباید بتوسط هم

ارزیابی نیز هست. به نظر  نیازمندحال که واجد توجه است، بعدی او قرار گیرد، این احساس شرم درعین

فسیر که آدمی خود را تگوید، امکان اینگونه که تیلور میهایی است که آنورزیرسد طی چنین اندیشهمی

به رسمیت  تواند میلکند، او میر او امیال موجودش که بخشی از وجود او است را تفسیر میکند. در این تفسی

 ای مطلوب تفسیر و تجربه نماید.گونهشناخته شدن را در خود به رسمیت نشناخته و آن را به

 

 نتیجه

ه کسو انتساب عمل را به امیالی توان گفت، رویکرد اسالمی عمل از یکبندی میبه عنوان جمع

و از همین رو است که میل به رسمیت  کندها خارج از کنترل آدمی بوده نفی میگیری و دوام آنشکل

که در نگاه تیلور در میلی مرتبه دوم جای گرفته و بدین شکل هویت « دیگران مهم»شناخته شدن توسط 

ورت شود. در این صمی استهفرو کزند، در رویکرد اسالمی عمل به میلی موجود و مرتبه اول انسان را رقم می

به دوم، میلی مرت واسطهبههای اجتماعی آن است که او الزمه عاملیت انسان و حفظ استقالل نسبی او از ارزش

نسبت به این میل مرتبه اول موضع گرفته و آن را در کنترل خود قرار دهد. همچنین، با توجه به وابستگی 

یت های حاکم بر آن الزم است تعلیم و تربگری و پیچیدگیتخابعمل صالح به فرآیند و معیارهای درست ان
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سهم خود را در برخوردار نمودن متربیان از چنین مهارتی ایفا نماید. بخش مهمی از این مهارت معطوف به 

نان کند و نه چهای اجتماعی تلقی مینیاز از ارزشحرکت در مسیری است که طی آن متربی نه خود را بی

ی از گیرشده که مسئولیت خود را در یافتن راه صحیح فراموش نماید. این مهم نیازمند بهرهدر آن محاط 

ری از تهای مناسب تربیتی است که برخی از آنها در این مقاله پیشنهاد شدند و البته بخش مهماصول و روش

 های دیگر ارائه شود.آن باید در پژوهش
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