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)شناسي و روانتربيتيعلوم (تربيتي  مجله علوم01/02/1386: تاريخ دريافت مقاله
1388پاييز      دانشگاه شهيد چمران اهواز، 10/04/1386:تاريخ بررسي مقاله
3ي، شماره2-16، سال پنجميهدور16/02/1387: تاريخ پذيرش مقاله

27-50: ص    ص

 تربيتي كانت با تأكيد بريتحليل و نقدي بر فلسفه
ي تربيت اخالقي وينظريه

*عيد بهشتيس

**روشنك نيكويي

چكيده
هاي اصلي تأمالت ي دين، حوزهي اخالق، فلسفه حقوق و فلسفهشناسي، فلسفههر چند معرفت

اري از فيلسوفان ديگر، از ي اروپايي، امانوئل كانت است، اما وي، چونان بسيفلسفي حكيم برجسته

كانت .پردازي روي آورده استگري و نظريهتعليم و تربيت غافل نمانده، در اين عرصه نيز به انديشه

ي عقل دين در محدوده«، »نقد خرد ناب«هايي چون هاي خود در كتابپس از تبيين آخرين ديدگاه
ي تعليم وتربيت مطرح ساخت كه حاصل  حوزههايي را دربحث» ي اخالقبنياد ما بعد الطبيعه«و » تنها

ي بندي تعليم و تربيت به چهار مرتبهكانت با تقسيم. آوري شدگرد» تعليم و تربيت«آنها در كتاب 

پرورش .ي تربيتي سخن گفتاز يكصد و سيزده نكته» اخالق«و » آموزش«، »تأديب«، »پرورش«

در اين مرحله، .  استكودكي دوران جسماني، مركب از دو بخش تغذيه و پرستاري و مخصوص

هاي شخصي و طبيعي،  ضرورت تغذيه با خوراك طبيعي، يادگيري از راه فعاليت:مانند (هايياصل

 منفي و يتأديب جنبه. مطرح است) نامطلوبعادتهاياعتدال، تربيت سختگيرانه، جلوگيري از 

 چون هايياصلتوان از ين مرتبه ميدر ا.  و مانعي در برابر خوي سركش آدمي است،بازدارنده دارد

.هايي چون پاداش و تنبيه سخن گفتهاي نفساني و كاربرد روشكردن به مخالفت با خواهشعادت

 ذهني و يادگيري هايقوه و شامل پرورش  بوده بخش مثبت تعليم و تربيت،)يا فرهنگ(آموزش 

 داني ذهني به منظور رشد هايقوهش  مانند رعايت اعتدال، پرورهايياصل. اطالعات و معلومات است

beheshty@yahoo.com،)نويسنده مسئول (دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي*
كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي**
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و سرانجام اخالق .شوند ذهني در اين مرتبه به بحث گذاشته ميهايقوه عالي ذهني، و كاربرد هايقوه

در اين مرحله . ي مقصد و غايت آن است، برترين مرتبه تعليم و تربيت و به منزله)يا تربيت اخالقي(

. عالي ذهني سخن به ميان آوردهايقوه تكليف و كاربست  همچون عمل مطابق باهايياصلتوان از مي

عدم مرزبندي دقيق مراتب تربيتي . رسدهاي تربيتي كانت به پايان مياين مقاله با نقدهايي بر ديدگاه

گرايي شديد دهي، و آيندهدار بودن نظر كانت در باب عدم جواز كاربرد روش پاداشچهارگانه، خدشه

. است اين نقدها از جملههاي تربيتيوي در بحث

.ي تربيتي، پرورش جسماني، تأديب، آموزش، تربيت اخالقي فلسفه:هاي كليديواژه

مقدمه

نام و ياد اين . شخصيتي نام آشنا و صاحب آوازه استكانت هاي فلسفي، در سپهر انديشه

هاي اويها و ژرف كي نوآوريفيلسوف ژرف انديش اروپايي، بيش از هر چيز تداعي كننده

 حقوق و يفلسفه اخالق، يفلسفهيي چون نقد عقل نظري و عقل عملي، هاوي در حوزه

اما اين فيلسوف برجسته، چونان بسياري از فيلسوفان ديگر، از تعليم و .  دين استيفلسفه

نظر پرداخته است؛ هر چند گري و اظهارتربيت غافل نمانده، در اين عرصه نيز به انديشه

اما اگر . و مواضع وي در اين زمينه بر بسياري از اصحاب خرد و نظر پوشيده استهاديدگاه

بويژه از اين زاويه به موضوع نگريسته شود كه كانت پس از نقادي خردناب، بيش از هر چيز 

به خرد عملي و اخالق و تكليف و وجدان پرداخته است، و از سوي ديگر، دانش تعليم و 

 ورود وي ؛  است2 يا تجويزي1ي عملي و هنجاريهاي دانش در زمره- ريبه اعتبا-تربيت نيز

.گرددپذير ميبه اين عرصه نيز توجيه

درآمدي ، )1781(نقد خرد ناب: هايهاي خود در كتابكانت پس از تبيين آخرين ديدگاه

لطبيعه علوم بنياد مابعدا، )1785(بنياد مابعدالطبيعه اخالق، )1783(بر هنر مابعدالطبيعه آينده

دين در محدوده عقل تنها، )1790(نقد نيروي داوري، )1787(نقد عقل عملي، )1786(طبيعي

انسان شناسي عمليو ، )1797(مابعدالطبيعه اخالق، )1795(درباره صلح جاويد، )1793(

1-  normative
2-  prescriptive
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29 ... تربيتي كانت با تأكيد بريتحليل و نقدي بر فلسفه

يحوزهيي را در هابحث) 2ـ4 صص 1369 ترجمه عنايت و قيصري، 1875كانت، (، )1798(

1803در سال » 1تعليم و تربيت« در كتاب ها كه حاصل آن بحث،و تربيت مطرح ساختتعليم 

اين كتاب كه به همت يكي از دانشجويانش گردآوري شده، مشتمل بر شش . منتشر گرديد

ترينمهمتوانميبا تعمق و تأمل در اين كتاب . ي تربيتي استبخش و يكصد و سيزده نكته

 هماهنگ با ايفلسفه تربيتي كانت، يفلسفه. وي را استخراج كرد تربيتي مورد نظر هاياصل

ي تربيتي او مستلزم آشنايي ها اخالقي او و در نتيجه، فهم درست بسياري از انديشهيفلسفه

. خرد عملي استيحوزه وي در نظرهايدقيق با نقطه 

تقريرات درسي و هر چند برگرفته از(ي ممتاز كتاب تعليم و تربيت هااز جمله ويژگي

براي مثال، كانت .  است بودن در عين ايجاز و اختصار، مرتب و منظم)گفتارهاي كالسي اوست

تربيت «و » آموزش«، »تأديب«، »پرورش«ي با تحليل و تقسيم تعليم و تربيت به چهار مرتبه

به بحث  را هامرتبه تربيتي مورد نظر خويش در هر كدام از اين هاياصلترينمهم، »اخالقي

.گذارده است

 را در هر كدم از اين مراحل چهارگانه هااصلما نيز در اين نوشتار، خواهيم كوشيد تا اين 

يعني تربيت  (ي اصلي ديدگاه تربيتي وي بيشتري بر جوهرهپافشاريبررسي كرده و سرانجام با 

يحوزه وي در ي بنيادينها تصويري روشن و قابل درك از اين بخش در پرتو انديشه)اخالقي

 از يك سو اهميت تعليم و ،اما پيش از هر چيز، بايسته است.  اخالق به دست دهيميفلسفه

 تربيتي مورد نظر وي را هاياصلترين  و كليترينمهم و از سوي ديگر ،تربيت از منظر كانت

.روشن كنيم

 كانتديدگاهاهميت تعليم و تربيت از 

ي پرورش، تأديب، آموزش و تربيت ز چهار مرتبهگونه كه اشاره شد، كانت اهمان

حتي . ، مخصوص آدمي استهامرتبهاز ديدگاه وي، تمامي اين . اخالقي سخن گفته است

 نيز )شودتشكيل مي» ي طفلپرستاري و تغذيه«ي او از دو بخش كه به گفته( پرورش يمرتبه

متن انگليسي اين كتاب توسط آقاي دكتر غالمحسين شكوهي، استاد محترم دانشگاه تهران، ترجمه و در سال ـ1
.ي حاضر نيز همين كتاب استمنبع اصلي ما در تدوين مقاله.  به وسيله همين دانشگاه به چاپ رسيده است1368

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


)3ي ، شماره1388، پاييز 2- 16ي پنجم، سال دوره(تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز، مجله علوم 30

 هر ماننددمي از جهت تغذيه، هر چند آ. ي پرستاري آن به انسان اختصاص دارداز حيث جنبه

اهميت مفهوم تعليم و تربيت براي كانت از يكسو در وابستگي ذاتي دو «. حيوان ديگري است

 كانت به مفهوم يفلسفهيهمهمفهوم انسان و تربيت است؛ و از سوي ديگر در وابستگي 

 انسانيت .)134، ص 1374نقيب زاده، (» .ي اوستهاي مركزي انديشه كه نقطه- است، انسان

كانت، (كند زندگي تلقي مي» هدف غايي« كه وي آن را ، كانت تا آنجا اهميت دارديفلسفهدر 

).2ي شكوهي، ص ترجمه

 گوناگون از اهميت تعليم و تربيت سخن گفته است هايشكلافزون بر اين، كانت به 

:  اشاره كردموردها به اين توانميبراي نمونه 

؛ )1ص همان، (ست كه به تعليم و تربيت نيازمند استآدمي تنها مخلوقي ا.1

سازد بشر تنها با تعليم و تربيت آدم تواند شد و آدمي چيزي جز آنچه تربيت از او مي.2

؛ )4ص همان، (نيست

هنر حكومت و هنر تعليم و تربيت: تر استدر بين ابداعات بشر دو تا از بقيه مشكل.3

؛ )8ص همان، (

است كه انسان با آن درگير اي لهأترين و دشوارترين مسيت، بزرگ تعليم و تربيمسئله.4

؛ )7ص همان، (است

؛ )10ص همان، (ي تعليم و تربيت خوب استهر چيزي در جهان زائيده.5

).5ص همان، (رمز بزرگ بهبود طبيعت آدمي در تربيت وي نهفته است.6

 تربيتي كانتهاياصلترينمهممروري بر 

ي تربيت به تفصيل ذكر  چهارگانههايمرحله از يك كه كانت در هر اييهاصلقطع نظر از 

 عرضه »تعليم و تربيت«يي كه وي در سراسر كتاب هاي انديشه از مجموعهتوانمي،كندمي

 كلي و عام تربيتي را هاياصلي اين كتاب، يك سلسله داشته، و به ويژه از بخش اول يا مقدمه

. استهااصل از اين ييآيد، گزيدهه در اين قسمت ميآنچ. استخراج و معرفي كرد

است كه اگر كودك اين تفكر كانت بر : ي طبيعي شخصيهايادگيري از راه فعاليتـ 1

 به مراتب بهتر از آن است ،ي طبيعي يادگيري قرار گيردها در جريان فعاليتبه طور مشخص

.و فشار عوامل بيروني چيزي را بياموزدكه با استفاده از ابزارها و وسايل مصنوعي و با جبر 
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31 ... تربيتي كانت با تأكيد بريتحليل و نقدي بر فلسفه

براي مثال، كانت نه : ي تربيتيها و فعاليتهامرحلهرعايت اصل اعتدال در تمامي ـ 2

دادن به  بازيشكلو هاي كودك موافق است، نه با تفريحي كردنسازي تمام فعاليتبا جدي

.ي كودكهافعاليت

 مطلوب تا هايعادت بر ايجاد اريپافش نامطلوب؛ هايعادتپرهيز از تشكيل ـ 3

هاعادت متعددي به نفي و طرد هايجايگاههر چند كانت در : ي تربيت اخالقيمرحله

در عين حال، پديد آوردن .  نيستهاعادتپردازد، اما اين به معناي مخالفت مطلق وي با مي

كه  ( تربيت اخالقيي اما با ورود به مرتبهي تأديب است، نيك هم حداكثر تا مرتبهيهاعادت

.شودميتر  كم رنگهاعادت، )آيدپاي فهم و بصيرت و تفكر به ميان مي

 تربيت يفلسفهقلب : ي پاداش و تنبيههاضرورت حذف يا محدودسازي روشـ 4

ي از سرشت عقل عملي و وجدان  كه امري برخاسته،است» عمل به وظيفه«اخالقي كانت، 

 تربيتي وي يفلسفه در )از قبيل پاداش و تنبيه(بزارهاي بيروني  به اين جهت ا.پاك بشري است

.بازدرنگ مي

تر و استخدام  پايينهايمرتبه فروتر ذهني در هايتواناييگيري از بهرهـ 5

 ذهني انسان را به هايتواناييكانت :  فراتر ذهني در مراتب باالتر تعليم و تربيتهايتوانايي

از قبيل فهم و ( عالي و فراتر هايقوهو ) ز قبيل حواس، حافظه و تخيلا( داني و فروتر هايقوه

 نخست را براي پرورش جسماني و تأديب و هايقوه و كاربرد  نموده،تقسيم) بصيرت و خرد

.كند عالي را براي تربيت اخالقي، تجويز ميهايقوهفرهنگ، و كاربرد 

 بيش از حد و هايه كانت، انتظاراز ديدگا:  و گام به گام بودن تربيتتدريجياصل ـ 6

به صورت بايد  و تعليم و تربيت، ؛كندغيرواقع بينانه از كودك، رشد طبيعي او را مختل مي

.تدريجي و مرحله به مرحله باشد

 تعليم و تربيت كه بايد همواره مدنظر يهااصليكي از : نگري تعليم و تربيتآيندهـ 7

ن است كه كودكان بايد نه براي زمان حال، بلكه براي شرايط  اي،ي تربيتي باشدهاطراحان برنامه

).9 شكوهي، ص يكانت، ترجمه(تربيت شوند،بهتر احتمالي آينده

 مربوط به هر مرتبههاياصل تعليم و تربيت و هايمرتبه

 كه ،آيداين نتيجه به دست مي» تعليم و تربيت« گفتارهاي تربيتي كانت در كتاب تمامياز 
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) صعودي دارند-كه سيري نزولي(هامرتبهاين . شودمي و تربيت از چهار مرتبه تشكيل تعليم

توانميافزون بر اين، ). يا تربيت اخالقي(پرورش، تأديب، آموزش و اخالق : عبارتند از

اند، يا قابل  كه يا به صراحت از سوي وي عنوان شده-ي هر مرتبه را جداگانههاياصل

.شناسايي و معرفي كرد نيز -انداستنتاج

پرورش جسماني: اول

كانت، پرورش جسماني را مركب از دو بخش تغذيه و پرستاري و مخصوص دوران 

) يا سرپرستي( نيازي به پرستاري هابه اعتقاد وي، حيوان). 1ص همان، (داند ميكودكي

يييعني به گونه( به محض برخورداري از نيروهاي خود، آنها را طبق طرحي منظم زيرا؛ندارند

به دو كانت در توضيح مفهوم پرستاري. برندبه كار مي) كه برايشان ضرر و زياني نداشته باشد

 از كاربرد كودكانتوجه و نظارت والدين براي بازداشتن «و » آميزمراقبت محبت«عني ي(جنبه

) تغذيه و سرپرستي(با توجه به اين دو بخش ). جاهمان(كند  اشاره مي)»آور نيروهاي خودزيان

ي تربيتي اين مرحله را ذكر  ويژههاياصلي پرورش جسماني است كه كانت حلهردر م

.شويمي پرورش آشنا مي تربيتي مرحلههاياصلاكنون با . كندمي

 مربوط به پرورش جسمانيهاياصل

هر چند كانت با اين: )يعني شير مادر( با خوراك طبيعيكودكي ضرورت تغذيهـ 1

داند، آميز ميمخالف و آن را تعصب ـ  كه شير مادر در خلق و خوي كودك مؤثر است ـديدگاه

.شمرداما در مجموع آن را الزم مي

ي شخصي و ها براي اين كه كودك، از راه فعاليتموقعيت مناسبسازي فراهمـ 2

مالً محتمل است كه كا«: گويد مي،وي در اين مورد، نوشتن را مثال زده: طبيعي خود ياد بگيرد

طور شخصيه ب زيرا ناگزير بايد كسي روزي نوشتن را ؛كودك پيش خود نوشتن را ياد بگيرد

ي هاي يادگيري مهارتوي درباره). 28ص همان، (»و بدون كمك ديگران كشف كرده باشد

 و يادگيري، را منع)مانند روروك( مصنوعي هايوسيلهبدني همچون راه رفتن، استفاده از 

گيرد، در مقايسه با كودكاني كه كودكي كه تحت تعليم قرار مي«: كندطبيعي را توصيه مي

كانت در ). 27ص همان، (» .روداند، با اطمينان كمتري راه ميخودشان راه رفتن را ياد گرفته
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ا گونه معنناميده، آن را اين» تربيت منفي«ي كودكان را اشاره به همين اصل است كه تربيت اوليه

نبايد بر ذخاير طبيعت چيزي افزوده شود؛ همين كه مراقب باشيم اين ذخائر درست «: كندمي

 مبناست كه كانت، با قنداق همينبر ). 25صهمان،  (» گيرد، كافي استمورد استفاده قرار

-يشها براي گيج كردن طفل و خالص شدن از جيغ-كردن و تاب دادن كودكان در گهواره

.ورزدميآشكارا مخالفت 

كانت از يك سو با پذيرش : ي كودكانها با درخواستهرعايت اعتدال در مواجهـ 3

وار ي تقاضاهاي كودكان و از سوي ديگر با در هم شكستن و سركوب كردن بردهلجام گسيخته

روي را در اين زمينه توصيه  و رعايت اعتدال و ميانه؛كندي آنها مخالفت ميهادرخواست

 و روش دوم، آنها را كمرو و فاقد اعتماد كند؛مي اول، كودكان را لوس و گستاخ روش. كندمي

براي مثال در واكنش به رفتاري چون گريه كردن، كانت بر اين عقيده . آوردبه نفس بار مي

ناشي شده گرفتن، بلكه از درد و رنجي است كه اگر اين رفتار، نه از روي خودخواهي و امتياز

طوري بار آمده باشد «اگر كودك . ن وارد شده، بايد به آن ترتيب اثر داده شودباشد كه به ايشا

كه براي به دست آوردن هيچ چيزي نياز به گريه نداشته باشد، صراحت لهجه خواهد داشت، 

 شكوهي، يكانت، ترجمه(» . و فروتن خواهد بود، بي آن كه كمرو باشد؛دشبي آن كه گستاخ با

كه در نهايت، همين –ي برخي كودكان راي باج گيرانههال گريهكانت راه ح). 33ص 1368

 و ؛داندتوجهي به آنها مي در بي-گرددميي نادرست والدين آنها باز هارفتار هم به واكنش

، ديري نخواهد پاييد كه از گريه كردن توجهي نكنيدكردن كودك چنانچه به گريه«: گويدمي

).34ص همان، (» خسته شود

 كه هايياصلاز ديگر : اربرد تعليم و تربيت سختگيرانه براي نيرومند سازي بدنكـ 4

 آن است كه كودك بايد به كند،پافشاري مي مختلف بر آن هايشكلكانت آشكارا و به 

 استراحت كردن بر روي رختخواب گرم و نرم، -  مثالً– و به جاي؛ عادت داده شودهاسختي

كودك را از سستي حفظ كند، اين «تعليم و تربيت بايد . اشدرختخوابي خنك و درشت داشته ب

». حاصل شود-ي مقابل سستي است كه نقطه- به سختيكودكانمنظور بايد با عادت دادن 

. كندبه طور كلي، تعليم و تربيت سختگيرانه به نيرومندي بدن، زياد كمك مي«). 29ص همان، (
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 راحت طلبي ي تربيتي است كه از ايجاد روحيهمراد از تعليم و تربيت سختگيرانه، تعليم و

).30ص همان،  (».جلوگيري كند

كانت بر اساس همان :دوران كودكيب در نامناسيهاعادتجلوگيري از تشكيل ـ 5

يهاعادتهر چه شخص به تشكيل «: گويد مي- كه به آن اشاره شد-اصل تربيت منفي

لذا بايد از .  استقالل خودش كاسته استتري تن در دهد، به همان نسبت از آزادي وبيش

بسياري از «: گويدنيز مي). 30ص همان، (» . جلوگيري كردهاتشكيل هر نوع عادتي در بچه

والدين، سعي دارند فرزندانشان را به تحمل سرما، بوهاي نامطبوع و سر و صدا عادت دهند؛ 

». از تشكيل عادت استاه الزم، بازداشتن بچهولي چنين عادتي الزم نيست؛ تنها چيز

 خوب يا -، مخالفت كانت با هر گونه عادتيهاعبارت با وجود اين كه از اين گونه .)جاهمان(

 كه مخالفت وي ،آيد، اما با تأمل در ديگر سخنان وي اين نتيجه به دست ميشودميبد استفاده 

قت ها وحيوان«: ويدگي استراحت كودك ميي تنظيم برنامهمطلق نيست؛ براي مثال، درباره

ي بدنش دچار اختالل ها تا كنش،خوابند و آدمي هم بايد به وقت معيني خو بگيردمعيني مي

.تر خواهد شد اين مطلب در بحث بعدي روشن.)جاهمان(» .نشود

تأديب: دوم

 و ، تربيتي كانتيفلسفهدر » تعليم«و » تأديب«ي با توجه به مرزبندي و تفكيك دو مرحله

يعني ( نهايي و ممتاز تعليم وتربيتي با توجه به اهميت خاصي كه وي براي مرحلهنيز

گيري  و نقش آن در شكل، به خوبي به جايگاه اين مرحلهتوانمي.  قائل است)پرورش اخالقي

 در آغاز به مدرسه هابچه«كانت بر اين عقيده است كه . شخصيت اخالقي كودك پي برد

تر به اين منظور است كه ، بلكه بيش]ي تعليممرحله[ي ياد بگيرند شوند كه چيزگذاشته نمي

 انجام دهند ، و دقيقاً آنچه را كه از ايشان خواسته شده است؛ ساكت بنشينند،شايد عادت كنند

).2-3صص 1368 شكوهي، يكانت، ترجمه (»]ي تأديبمرحله[

:  به نظر وي.و آزادي اخالقيآزادي حيواني : كندكانت، آزادي را در دو معنا استعمال مي

 كه وقتي يك بار به آزادي خو گرفت، ،عشق به آزادي حيواني چنان در طبع آدمي قوي است«

به همين دليل بايد تأديب هر چه زودتر مورد استفاده قرار . كندهر چيزي را به خاطر آن فدا مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


35 ... تربيتي كانت با تأكيد بريتحليل و نقدي بر فلسفه

. ندگي دشوار است بعدي زهايمرحلهگيرد؛ زيرا وقتي چنين نشود، تغيير شخصيت وي در 

).3ص همان، (» .اندمردم غيرمنضبط براي پيروي از هر هوي و هوسي آماده

،  ديگر به سخن. منفي و بازدارنده دارد، نه مثبت و افزايندهيجنبه كانت، ديدگاهتأديب از 

ي سركش و حد ناشناسي هاخارجي در برابر تمايالت و خواستهتأديب به معناي ايجاد مانع

ي حيواني هاتأديب است كه آدمي را از اين كه تحت تأثير كشش«:گويدت؛ وي ميآدمي اس

به ). 2ص همان، (» دارد منحرف شود، باز مي ـ كه انسانيت است ـاشخويش از هدف غايي

 نخستين موانع خارجي بر سر راه يسازي مدبرانه گفت كه تأديب، فراهمتوانمياين ترتيب، 

 و ها بعدي زندگي است و به ساحت گرايشهايمرحلهعملي در سازي عقل رشد و شكوفا

، و از اينجاست كه نقش ها و دانشها نه بينششودميي وجود انسان مربوط هاكشش

هايمانعتا . شودمي اوليه در پرورش اخالقي وي آشكار هايسالدهي كودك در عادت

 برطرف نشود، نوبت به )دگذري آني و زوهايعني هوس (خطرناك و سعادت سوز دروني

به همين دليل است كه كانت در . 1ريزي هويت و شخصيت اخالقي مثبت نخواهد رسيدپي

آورتر از ي در تأديب، زيانمسامحه«: گويدخصوص تقدم تأديب بر تعليم و فرهنگ مي

 در  بعدهاتوانميزيرا كمبودهايي از نوع اخير را : است) تعليم(ي نسبت به فرهنگ مسامحه

توانمي خالص نتوان شد و اشتباه در تأديب را هرگز نيزندگي جبران كرد؛ ولي از شر سركش

).5ص همان،  (».جبران كرد

 كه به -در ميان تمايالت حيواني آدمي، ميل به سركشي يا تمرد و نافرماني در برابر قوانين

 تأديب را در اين  برجستگي و نمود خاصي دارد و كانت نقش-شودميي غضبيه مربوط قوه

 فيلسوف و عارف قرن  ـدي سبزواريهاحكيم حاج مال. ده است ما نيز منعكس شاين مطلب در آثار حكيمانـ1
 به فضايل اخالقي مقدم داشته، چنين «تحليه«ي  از رذائل نفساني را بر مرحله«تخليه«ي  مرحله ـدوازدهم هجري

:سرايدمي
هيرتقــ مراتبـــميفنثم هيلـــتحو هي تخلهيلـتج
وءاالخالق كبخل و حسدعن سدــعي باطن بي تهذهيتخل
يحلـ الفضائل اللـــالرذائعن ي ان صارللقلب الخلهيتحل

)313-314، صص 1369،يالسبزوار(
:آري

وانگهي در جمع گندم كوش كن     اول اي جان دفع شر موش كن
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مراد از تأديب، تأثيري «: گويد و در توضيح آن مي؛داندساز و بازدارنده ميزمينه، نقشي خنثي

، شودمياست كه طبيعت حيواني ما را از ربودن بهترين اثر مردمي كه در هر يك از اما يافت 

).12ص ان، هم(» ي از سركشي استبنابراين، تأديب فقط عامل بازدارنده. داردباز مي

 مربوط به تأديبهاياصل

 در باب اصل :عادت دهي كودك به مخالفت با هواي نفس، يا پيروي از دستورهاي عقلـ 1

، اصل تعويدهااصلترينمهمي تأديب، يكي از  تربيتي مورد نظر كانت در مرتبههاياصليا 

پايين، خود هايسالن بايد از بنابراين، آدميا«: گويدكانت در اين زمينه مي.  است)عادت دادن(

 عقل عادت دهند، زيرا اگر به جواني اجازه داده شود در سنين را به پيروي از دستورهاي

جواني، بدون مواجه شدن با مخالفتي از هواي نفسش پيروي كند، در سراسر زندگي، نوعي 

از عقل در گفتني است كه مراد كانت ) 3ص همان، (» باري دامنگيرش خواهد بودوبندبي

.اينجا عقل عملي است

 از سخنان كانت در خصوص :يي مانند پاداش، تنبيه و الگوسازيهااستفاده از روشـ 2

آيد كه اولي، مبتني بر ابزارهاي جه به دست ميي، اين نت»تربيت اخالقي«و » تأديب«مراحل 

چنانچه تربيت اخالقي «: گويدبراي مثال مي. ي دروني استها و دومي، مبتني بر زمينه،بيروني

).52ص همان، (» .بر سرمشق، تهديد، تنبيه و نظاير آن مبتني باشد، فقط تأديب است

)فرهنگ(آموزش : سوم

). 39ص ن، اهم( است»بخش مثبت تربيت جسمي« از ديدگاه كانت، ♦آموزش يا فرهنگ

 مثبت تعليم و قسمت«: گويدمي» تعليم و تربيت« نخستين كتاب هايهبا وجود اين، در صفح

 مثبت دارد و يجنبهبه هر روي، قدر متيقن آن است كه فرهنگ، هم . ».1تربيت، آموزش است

تربيت بايد آدميان «: گويدكانت مي. شودمي مادي و جسماني وجود انسان مربوط يجنبههم به 

كانت، (» قسمت مثبت تعليم و تربيت«را ) يا فرهنگ(اين در حالي است كه كانت در اوايل كتاب، آموزش -1
جاي اين سؤال هست كه اگر فرهنگ، بخش مثبت تربيت جسمي . كندمعرفي مي) 2 ص1368 شكوهي، يترجمه

شد كه فرهنگ، شايد اگر گفته مي! اند؟ كتاب، اين دو از يكديگر جدا شدهجاياست، پس چرا در چندين 
.تر بودي است، بهتر و قانع كنندهپرورش جسمان) كندي جزئيت ميمثبت، كه افاده» بخش«نه (مثبت » يجنبه«
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ظاهر  بيارايد، فرهنگ است كه قابليت را  ـ يعني اطالعات و تعليمات ـرا به زيور فرهنگ

همان، (». ذهني استهايقوهفرهنگ مخصوصاً شامل ورزش «). 12ص همان، (» سازدمي

 منفي دارد و چيزي بر يجنبه-كه پيش از اين گفته شد چنان- پرورش جسماني). 39ص

هاياصلي  يك رشتهيآموزش يا فرهنگ، مشتمل بر ارائه. افزايدذخاير طبيعي كودك نمي

به همين دليل است كه كانت در اين بخش، به .  ذهني استهايوهقتربيتي به منظور پرورش 

روي، عبور شنا، پياده«براي نمونه، . پردازدمعرفي و تجويز تعدادي ورزش جسماني سودمند مي

دار، دويدن، توپ بازي، گرگم به هوا، فرفره چرخاني، ي شيبهااز معابر كم عرض و گذرگاه

.از آن جمله است) 39- 43صص مان، ه(» تاب خوري و بادبادك هوا كردن

.پردازدمي» پرورش ذهن«ي به بحث درباره» تربيتتعليم و«كانت در بخش چهارم كتاب 

اگر مقصود از پرورش ذهن، پرورش .  اخالقييجنبه مادي دارد يا يجنبهپرورش ذهن، يا 

بيت اخالقي و اگر پرورش اخالقي آن باشد، به تر) يا فرهنگ(مادي آن باشد، به آموزش 

 عالي، هايقوه«: گويد ذهني سخن ميهايقوهسوي ديگر، كانت از دو گونه از . شودميمربوط 

كه شامل حواس، حافظه، »  دانيهايقوه «.است) عملي(ز و عقل يي فهم، تميكه شامل سه قوه

ي پرورش هوش و شناخت، ديدگاه روشن كانت درباره(تخيل، توجه، هوش و شناخت است 

 و پرورش ، عالي ذهن به قلمرو تربيت اخالقيهايقوهپرورش ) كندصي را عرضه نميو مشخ

هاياصلاي از اكنون وقت آن است كه با شمه. شودمي داني ذهن به آموزش مربوط هايقوه

.ي آموزش آشنا شويمتربيتي كانت در مرحله

)فرهنگ( مربوط به آموزش هاياصل

كانت در اين زمينه : ات طبيعي كودك در آموزش ويبه كارگيري ابزارها و امكانـ 1

االمكان از هرگونه وسايل كمكي  قاعده اين است كه حتيترينمهمنخستين و «: گويدمي

براي مثال، . كنداستفاده از وسايل كمكي، سرعت طبيعي را زايل مي. نظر شودمصنوعي صرف

ع خورشيد در روز و از محل براي پيدا كردن راه خود در جنگل، به جاي اين كه از موق

).39ص همان، (» .نما محتاجيمستارگان در شب استفاده كنيم، به قطب

 را هاكانت، كار آموختن بچه: يي چون كار و بازيهارعايت اعتدال در فعاليتـ 2

آدمي تنها جانوري است كه مجبور «: گويدوي در اين باره مي. داند اهميت فراواني ميزيحا
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مند شود، بايد ند و پيش از آن كه بتواند از چيزي جهت تأمين معاش خويش بهرهاست كار ك

از سوي ديگر، با كساني كه معتقدند بايد به ). 47ص همان، (» .مدتي به كارآموزي بپردازد

مخالفت . كند مخالفت مي، اجازه داده شود تا هر چيزي را به صورت بازي ياد بگيرندهابچه

. يي، به معناي مخالفت وي با نياز طبيعي كودكان به بازي نيستهان ديدگاهكانت با پيروان چني

كودك هم بايد به كار كردن خو بگيرد؛ و در كجا تمايل به كار كردن به «: گويداز اين رو مي

كه بچه به هر چيزي خوب نيست. خوبي مدرسه است؟ مدرسه، جايگاه آموزش اجباري است

ت كه بايد وقت تفريح داشته باشد؛ ولي بايد وقت كار كردن نيز راست اس. به چشم بازي بنگرد

بازي . كندي جالبي اشاره ميكانت در ارتباط با تفاوت كار و بازي به نكته). همان(» داشته باشد

به هنگام «. ي به هدف آن استدر حالي كه ارزش كار، وابسته. به خودي خود ارزشمند است

 خوشايند نيست؛ بلكه بخاطر هدف مورد نظر به عهده گرفته كار كردن، اشتغال به خودي خود

در بازي، به عكس، اشتغال به خودي خود بي آن كه هدف ديگري موردنظر باشد، . شودمي

).46ص همان، (» .خوشايند است

از :  عالي ذهني باشدهايقوه داني ذهني بايد به خاطر رشد هايقوهپرورش ـ 3

ي از آنجا كه قاعده«. يين، به خودي خود هيچ ارزشي ندارند سطح پاهايقوهديدگاه كانت، 

ي ذهني نه براي خودش بلكه هميشه در ارتباط با مقتضيات االتباع اين است كه قوهاصلي الزم

 ذهني ديگر پرورش يابد، هوش بايد به موازات فهم و به خاطر آن، و تخيل همراه با هايقوه

مثالً مردي كه از .  دانيه به خودي خود ارزش ندارندهايقوه. درك و براي آن پرورش يابد

از هوش . اي متحرك استز باشد فقط لغتنامهيي تميحافظه قوي برخوردار ولي فاقد قوه

 كه كانت، انسانيت شودمياز اينجا معلوم ). 48ص همان، (» .ز، محصولي جز نادني نزايديتميبي

داند، نه حافظه و تخيل  مي)عني فهم، تميز و عقلي( ذهني برتر وي هايقوهانسان را وابسته به 

.و واهمه

از بر كردن «ي حفظ كردن مطالب و ارزش تربيتي آن بر اين عقيده است كه كانت درباره

كردن حافظه، از لحاظ تربيتي به خاطره ورزيدهبسيار الزم است؛ ولي يادگيري حفظي، تنها 

 كه حفظ آن حائز اهميت است و در زندگي حافظه بايد فقط براي چيزهايي. فايده استبي

).49ص همان،  (»واقعي ما به كار خواهد آمد، به كار گرفته شود
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 ذهني هايقوهي تربيت و فهم و تشخيص و استدالل، برترين تربيت اخالقي، برترين مرتبه

ي  عالي ذهنهايقوهانسانند و به اين ترتيب، رشد و شكوفايي اخالق آدميان در گرو پرورش 

.در بخش تربيت اخالقي باز هم در اين زمينه سخن خواهيم گفت. آنهاست

:ترين راه رشد و شكوفايي آنهاست ذهني، مناسبهايقوهكاربرد شخصي ـ 4

منديم  ذهني اين است كه هر چيزي را كه به انجام آن عالقههايقوهبهترين راه پرورش «

اي وقتي نقشه.  عمالً به كار ببريم،ايم ياد گرفتهي دستوري را كهمثالً قاعده: شخصاً انجام دهيم

فهميم كه قادر باشيم آن را پيش خود رسم كنيم، عمل كردن، بهترين راه را به بهترين وجه مي

قرن بيستم، سخت شايان ذكر است كه اين شيوه، همان است كه در). 54ص (» فهميدن است

ياد «قرار گرفت و به روش  ـ جان ديويياز قبيل ـ گرا مورد حمايت فيلسوفات تربيتي عمل

.معروف است) learning by doing(» گرفتن از راه انجام دادن

 روش )به ويژه عقل ( عالي ذهنيهايقوهبر همين زمينه است كه كانت براي پرورش 

از بسياري . براي پرورش عقل بايد طبق روش سقراطي عمل كنيم«: كندسقراطي را توصيه مي

تر به طور كلي بايد سعي كنيم بيش.  نيازي به ورزيدن عقل خويش ندارنداهجهات، بچه

 را از هااستنتاج كنيم؛ نه اينكه همين انديشهـ كه مبتني بر عقل باشد ـ ي خودشان را هاانديشه

).جاهمان(» .1خارج به ذهن آنها وارد كنيم

نوشته، نيز از همين شيوه پيـروي كـرده   ) يعني پرسش و پاسخ   ( سقراطي   ييش را به شيوه   ها  افالطون كه كتاب    -1

اسـت؛  ) و روحانيه البقـا (انسان، روحانيه الحدوث ) الف: در اصل روش سقراطي بر اين مبنا استوار است كه         . است

هـاي  انسان در نشئه روحاني پيش از تولد، بـه حقيقـت       ) يش از بدنش خلق شده است، ب      به اين معنا كه روح او پ      

يـش را فرامـوش   هـا ، معلومات و دانسته»ي تولدضربه«با ورود به دنيا و به اصطالح       ) عالم آگاهي داشته است و ج     

او آنهـا را از يـاد بـرده    آدمي وجود دارد، هر چند كه    » ذات و باطن  «به اين ترتيب، علوم و معارف، در        . كرده است 

يـش را بـه يـاد آورد، و از    هـا دهد كمـك بـه متربـي اسـت تـا از يـاد بـرده       است؛ و آنچه تعليم و تربيت انجام مي   

ي روش سقراطي، بـه ايـن نكتـه         اين است كه كانت ضمن تجويز و توصيه       . اش آگاه گردد  ي علمي ذاتي  هاظرفيت

ي خودشـان را كـه مبتنـي بـر عقـل باشـد       هـا تر انديشه سعي كنيم بيشبايد«: كند كهبسيار مهم و اساسي اشاره مي  

.» را از خارج به ذهن آنها وارد كنيمهاكه همين انديشهاستنتاج كنيم؛ نه اين
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تربيت اخالقي: چهارم

.  كانت استديدگاهي تعليم و تربيت از ترين مرحلهتربيت اخالقي، برترين و بلند مرتبه

ي  اما همگي به منزله، پيشين هر كدام به جاي خود بايسته و ارجمند استهايمرتبههر چند 

.آيدمقدمه و پيش درآمد اين مرتبه به شمار مي

ي ها كانت، مفهومي بس متعالي و متفاوت از اين مفهوم در فلسفهيفلسفهاخالق در 

 در خصوص مفهوم فضيلت يا عمل هاي ديدگاهتا زمان كانت، مجموعه.  غرب داردپيشين

ي متمايز قرار در سه طبقه) شودمياز آن ياد Virtueي كه در زبان انگليسي با واژه(اخالقي 

:داشت

كه بر مبناي آن، فضيلت در حد وسط بين افراط و » ي سقراطي افالطون و ارسطونظريه«. 1

 مورد يعني حكمت، شجاعت، عفت و عدالت رضاي تمايالت نفساني و در چهاتفريط در ار

كه مطابقت اعمال با نظام ضروري طبيعت را به » ي رواقي فضيلتنظريه«. 2واقع شده بود؛ 

ي كالمي حاكم بر فرهنگ نظريه«. 3كرد؛ و سرانجام عنوان مالك و ميزان فضيلت معرفي مي

 الهي مندرج در كتاب مقدس تلقي هايفرمانفعل آدميان با كه فضيلت را مطابقت » قرون وسطا

از نظر كانت، فضيلت عبارت است «اما . )6-7بيدي، صص ي صانعي درهكانت، ترجمه(نمود 

ي افالطون و ارسطو فضيلت اخالقي را بر محور نظريه). 7ص همان، (» از اداي تكليف

از احوال عاطفي ) سعادت(را خوشي زي«. انجاميدساخت كه به نسبيت ميسعادت مستقر مي

اما تكليف، چون از ذات عقل . است و تحت تأثير عوامل گوناگون طبيعي و اجتماعي قرار دارد

ف و براي تكليف، چون از نفوذ عواط. گرددمي موجب نسبيت فضيلت نشودمياستنتاج 

همان،  (»اخت متكي س ـ كه قانون خود عقل است ـاحساسات در اخالق بايد آن را بر تكليف

 دوم و سوم نيز ريشه و سرچشمه فضيلت را نه در ذات آدمي هااز ديدگاه كانت، نظريه). 8ص 

فضيلت و تكليف از مقتضيات «به اعتقاد كانت، . كنندكه در خارج از وجود وي جستجو مي

وتاه، ي كبا اين مقدمه). جاهمان(»  و علم اخالق تماماً مستقل از تجربه است؛پيشيني عقل است

 به حيطه تربيت اخالقي گام نهاد و با تفصيل بيشتري به بررسي ابعاد و زواياي توانمياكنون 

.اما پيش از هر چيز بايد با تعريف كانت از تربيت اخالقي شويم. آن پرداخت
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 آزاد ييدهد چگونه به عنوان آفريدهتربيت اخالقي، چيزي است كه به آدمي ياد مي«

پرورش اخالقي، به عكس،  نه بر تأديب، «). 19ي شكوهي، ص  ترجمهكانت،(» زندگي كند

). 52ص همان، (»  كلي مبتني استهاياصلبلكه بر 

 و . كليهاياصلدر تعريف نخست، تكيه بر روي آزادي است و در تعريف دوم، بر روي 

ت از سخنان كان. تا مفهوم اين دو روشن نشود، ماهيت تربيت اخالقي آشكار نخواهد شد

آزادي كاذب و آزادي اصيل، آزادي كاذب، :  كه آزادي، دو معناي متفاوت داردشودمياستفاده 

، و شودمي و به حيوانيت انسان مربوط هاعاطفهيحوزه و به ،آزادي تمايالت و شهوات است

براي نمونه . آزادي اصيل، آزادي انديشه و خرد است و با انسانيت انسان در ارتباط است

عشق به آزادي چنان در طبع آدمي قوي است كه وقتي يك بار به آزادي خو گرفت، «: گويدمي

به همين دليل بايد تأديب هر چه زودتر مورد استفاده قرار . كندهر چيزي را به خاطر آن فدا مي

در قبايل وحشي، عشق به آزادي به معناي اصيل آن، چنان كه روسو و ديگران . گيرد

).3ص همان، (» .ستاند، مطرح نيپنداشته

 معيار فضيلت اخالقي را» تكليف« ـ  برخالف پيشينيان ـهمانگونه كه اشاره شد، كانت

، پيوندي تنگاتنگ »آزادي«با مفهوم » تكليف« مفهوم ؛آدمي» كمال«داند و غايت اخالق را مي

تكليف عبارت است از يك گزينش آزاد«: كندكانت، تكليف را اين گونه تعريف مي. دارد

؛اين گزينش، آزاد است«). 32بيدي، ص ي صانعي درهكانت، ترجمه(»ضروري به موجب قانون

چون ناشي از اختيار انسان است؛ و ضروري يا الزامي است چون برخالف تمايالت حسي و 

الزام طبيعي و :  و آن بر دو نوع است؛است» خود اجباري«لذا تكليف، معادل . عاطفي است

م اخالقي اين است كه مبدأ الزام، اراده يا عقل عملي باشد؛ اين اختيار است، الزا. الزام اخالقي

).9ص همان، (» زيرا از ذات خود انسان برخاسته است

 و انسان آزاده، آن است كه از بند تمايالت ؛پرور استبه اين ترتيب، تربيت اخالقي، آزاده

ي حيواني محدود گردد و جلوحدبي هر گاه تمايالت سركش و زيرا.  است آزادو قيد شهوات
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د وظايف خود را به خوبي انجام توانمي و ؛شودمي، عقل آزاد شودآزادي عمل آنها گرفته 

.1دهد

 كلي، هاياصلمراد كانت از . سازد كلي مبتني ميهاياصل را بر به عالوه، كانت، اخالق

 كلي، آن است كه يهااصليكي از اين .  عام و جهانشمول كردار اخالقي استهايقاعده

 كه اقدام به آن همواره انسانيت انسان را به ،عملي، تكليف اخالقي است«كند مشخص مي

و اصل ديگر آن ). 17ص همان، (» . و هرگز آن را وسيله قرار ندهد،عنوان غايت مراعات كند

يعني همگاني شدن آن: عمل مكلف، عملي است كه تعميم آن، مستلزم تناقض نباشد«است كه 

).جاهمان(» .عمل، موجب تخريب و انهدام آن نگردد

 تجربي و پسيني و متكي بر مباني هايياصل عمومي اخالق، نه هاياصلبه طور كلي، 

 عقالني و هايياصل، بلكه »انسان شناسي تجربي«عاطفي و به تعبير كانت، واقع در قلمرو 

يفلسفهي هادرس« سوم كتاب كانت در فصل. »اندانسان شناسي عقلي«پيشيني و مربوط به 

تقريباً -ييهااختصاص دارد، بحث»  كلي اخالقهاياصل«خود كه به تأمالتي در باب » اخالق

اصل و اساس  «: كه استاو در جستجوي پاسخي براي اين سؤال. مطرح ساخته استكامل ـ 

. به است يا عقلگذارد كه اخالق، يا بر اساس تجر اين نظريه را به بحث مي.»؟اخالق چيست

در «: كند كهگيري مي چنين نتيجه داخلي و خارجي تجربي،هاياصلآنگاه، پس از بحث از 

ي كانت، ترجمه(» متكي است) نه ضروري(ي امكاني هانظام تجربي، اصل اخالق بر پايه

.)309، ص1380بيدي، صانعي دره

 به سراغ نظام عقلي اخالق كند و از اين رواما نظام تجربي اخالق، كانت را راضي نمي

د تماماً توانميدر اين نظام، رأي فيلسوف اين است كه اخالق، ريشه در عقل دارد و «رود، مي

كانت سرانجام به اين ). 30-31صص همان، (» پيشيني تلقي شود، مثالً تو نبايد دروغ بگويي

ار دارد، مطلقاً حكم باشد كه در عقل قرمتكي اگر اين قاعده، بر اصلي «: رسد كهنتيجه مي

هر گاه آدمي، خود را . به معني خود نگهداري و صيانت ذات است» وقي «ي از ريشهادر فرهنگ ديني ما، تقوـ 1
از  قرآن زبان كه در ،فرمايد، خداوند به او بينش و بصيرتي عطا ميو نگهداري كندظ از استغراق در شهوات حف

:؛ آري»ان تتقواهللا يجعل لكم فرقانا«: تعبير شده است» فرقان«به آن 
حق گشايد هر دو دست عقل را بست دو دست هوااچون كه تقو
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 كه بايد هايياصلچنين . خواهد باشدتو نبايد دروغ بگويي، موقعيت هر چه مي: كند كهمي

هر . ند از تجربه، بلكه بايد از عقل محض برآمده باشندتوانميكلي، ثابت و ضروري باشند، ن

تمام قواعد . آيدنمياصل اخالقي، مستلزم يك ضرورت مطلق است و چنين چيزي از تجربه بر

اينجاست كه مراد كانت از قيد ). 31ص همان، (» .ضروري بايد به نحو پيشيني تقرر يابند

.شودميروشن »  كليهاياصل«در اصطالح » كلي«

 تربيت )يعني تأديب و فرهنگ (تر تعليم و تربيت پايينهايمرتبهاز سوي ديگر، برخالف 

 چنان كه در -  و چون؛ز و عقل در ارتباط استيي عالي ذهني، يعني فهم و تمهايقوهاخالقي با 

 داني ذهني بايد براي هايقوه پرورش - مربوط به آموزش خاطر نشان گرديدهاياصلبحث از 

ي عالي آن عالي باشد، پس مراتب پايين تعليم و تربيت نيز بايد براي مرتبههايقوهپرورش 

. باشد)يعني تربيت اخالقي(

 و نيز براي احتراز از تكرار ؛گوييم يا مي،است كه ياد مي گيريمفهم براي درك چيزهايي «

دهد؛ و از طريق عقل، نسبت ي مفهوم را نشان مييز، مورد استفادهيي مطالب است؛ تمنفهميده

).53ي شكوهي، ص كانت، ترجمه(» .شودمي بصيرت حاصل هاياصلبه 

 فروتر تربيتي است آن است كه ي تربيت اخالقي از مراتبي ديگر كه متمايزكنندهنكته

كودك بايد هميشه اصل حاكم بر «. )53همان، ص(كودك در اين مرتبه، فعال است نه منفعل

).جاهمان(» ي آن را با تصور تكليف درك كندعمل خود و رابطه

 مربوط به تربيت اخالقيهاياصل

 از - چونان ارسطو- كانت نيز:  اخالقيهايفضيلتبودن اخالق و ) غير فطري(اكتسابي ـ 1

داند،  اخالقي را اكتسابي و آموزش پذير ميهايفضيلتآن جمله فيلسوفاني است كه اخالق و 

 كانت در پاسخ به اين پرسش كه آيا آدمي از لحاظ .نه ذاتي و بي نياز از آموزش و يادگيري

 اخالقي چون آدمي طبيعتاً موجودي! هيچ كدام«: گويداخالقي طبيعتاً خوب است يا بد؟ مي

» .شودميفقط وقتي عقلش مفاهيم تكليف و قانون را پرورش داد، موجودي اخالقي . نيست

با اين مبناي انسان شناختي است كه رويكرد كانت به موضوع اكتسابي بودن ). 73ص همان، (
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ي تربيت اخالقي  و از اين طريق، راه براي تحقق اصل مرحلهگرددميتر اخالق، قابل فهم

.شوديمهمواره 

كه در )  فضيلتيفلسفهيا (» بعدالطبيعي تعليم فضيلتمباني ما«كانت در باب دوم  كتاب 

ي هااست، در تبيين علت اكتسابي بودن فضيلت نيز بدون استناد به بحث» تعليم روش اخالق«

سازد و  فضيلت، مبتني مي، آن را بر خود مفهوم)تجربي(تجربي برخاسته از انسان شناسي 

گيري او در مقابل  قدرت تصميملزيرا استعداد اخالقي انسان، اگر معلو«: نويسد ميچنين

اين استعداد تا آنجا كه با آگاهي بر . شدتمايالت قدرتمند مخالف نبود، فضيلت محسوب نمي

ي كانت، ترجمه(» محصول عقل عملي ناب است. شودميتفوق خود، بر تمايالت غالب 

).154بيدي، ص صانعي دره

» گفتاري«رود و روش  اخالقي ميهايفضيلتي تعليم هاآنگاه به سراغ روش

)akroamatisch) ((» ايمكالمه«روش پرسشي ) كه متعلم، فقط شنونده استdialogisch (

سؤال «و روش پرسشي به صورت ) خواهد مطلب را از عقل متعلم استخراج كندكه معلم مي(

) ي متعلم استخراج كندخواهد مطلب را از حافظهميكه معلم ) (katechetisch(» و جواب

.گذردرا به بحث مي) 155- 146صص همان، (

از قبيل پاداش و ( بيرونيهايعاملتشكيل شخصيت بر مبناي عمل مطابق تكليف، نه ـ 2

شخصيت، آمادگي براي عمل، طبق «: كندكانت، شخصيت را اين گونه تعريف مي: )تنبيه

كانت، (»  كلي نوع بشرهاياصلسپس، .  كلي مدرسههاياصلست، نخ:  كلي استهاياصل

).57ي شكوهي، ص ترجمه

اگر كودك را به خاطر «: كانت در باب جايگاه و تأثير پاداش و تنبيه، سخن جالبي دارد

اي كه از او مشاهده شده، پاداش شيطنتي كه از او سرزده، تنبيه كنيد و به خاطر رفتار پسنديده

براي پاداش گرفتن خوشرفتاري خواهد كرد؛ و وقتي كه وارد زندگي شد و دريافت دهيد، تنها 

بيند به بزرگسالي تبديل خواهد كه خوشرفتار هميشه مأجور نيست و تبهكار همواره كيفر نمي

انديشد و خوبي يا بدي رفتاري منوط به اين است كه كدامشد كه فقط به پيشرفت خويش مي

دادن پاداش«: گويدي پاداش ميو درباره). 56ص (» كندضرتي مييك جلب منفعتي يا دفع م
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ي مزدور آورد و مايهپاداش دادن آنها را خودخواه بار مي. خوردبه كودكان به هيچ دردي نمي

).59ص (» شودميصفتي 

 مقيد و  ـرسدبا آنكه كامالً منفي و بدبينانه به نظر ميـ اما ديدگاه كانت در خصوص تنبيه 

استقرار مباني » اگر آرزومند«: گويدهر چند آشكارا مي.  استهاييشرط و قيدهاط به مشرو

اي است كه نبايد با قرار تقدس و تعالي اخالق به پايه. اخالقي هستيم بايد تنبيه را منسوخ كنيم

، اما تحت شرايطي، نوع خاصي از تنبيه )57ص (» دادن آن در رديف انضباط از مقام آن بكاهيم

گونه سرپيچي از هر«: داندبراي نمونه، كانت نافرماني را سزاوار تنبيه مي. كندجويز ميرا ت

اما مراد ). 59ص (» . و اين مستوجب تنبيه است،ي عدم فرمانبرداري كودك استدستور، نشانه

.است» تنبيه اخالقي«كانت از تنبيه در اينجا نه تنبيه بدني كه 

 كودك، از تنبيه اخالقي هايان بايد در برابر تخلفبه قدر امكنظر كانت اين است كه 

كانت در تبيين مفهوم تنبيه ). جاهمان( و تنبيه بدني بايد نقش مكمل را داشته باشد ؛استفاده شود

تنبيه وقتي اخالقي است كه رفتار ما با اشتياق كودك به محترم و محبوب «: گويداخالقي مي

. از اين رو، اين بهترين نوع تنبيه است. مغاير باشد) ستاشتياقي كه ممد تربيت اخالقي ا(بودن

).جاهمان(» گذارداين قبيل تنبيهات، تأثير پايايي بر شخصيت كودك مي

به هر روي، تربيت اخالقي، داير مدار پرورش شخصيت اخالقي است كه بر انجام 

 بيروني و  نه آثار و عواقب، داردبستگيي از سرشت عقل عملي ناب  برخاستههايتكليف

.قراردادي اعمال

 خود در برابر خويشتن هايتكليفپرورش شخصيت اخالقي، از راه تشخيص و اجراي ـ 3

يفلسفهي هادرس«و » ي تعليم فضيلتبعدالطبيعهمباني ما«ي هاكانت در كتاب: و ديگران

 خويش را به  انسان در برابرهايتكليفوي، . در اين زمينه به تفصيل بحث كرده است» اخالق

اي كوتاه به در اينجا به دليل ضيق مجال، اشاره. كند كامل و ناقص تقسيم ميهايتكليف

. كامل خواهيم داشتهايتكليف

در اينجا .  است ـبه عنوان يك حيوان مطيعـ  انسان در برابر ذات خويش هايتكليفابتدا 

:يان استسه تكليف وجود دارد و در برابر هر كدام، پاي رذيلتي در م
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صيانت ذات طبيعت حيواني خود، نقيض اين صفت، عبارت است از مرگ طبيعي «. 1

).81، ص 1383بيدي، ي صانعي درهكانت، ترجمه(» )خودكشي(ارادي 

).85ص همان، (»  جنسي استهايقوهحفظ نوع، نقيض آن، استعمال غير طبيعي «. 2

»).89ص همان، (دن و نوشيدن است  حياتي كه نقيض آن، افراط در خورهايقوهحفظ «. 3

اما آدمي در اين سه مورد با حيوانات شريك است و خارج از بحث ما يعني تربيت 

، تكليف انسان در برابر خويشتن به عنوان شودميآنچه به اين مبحث مربوط . اخالقي قرار دارد

انسان به اساس اين تكليف عبارت است از حفظ شرافت اخالقي «. يك موجود اخالقي است

گويي،  دروغ]سه رذيلت[اين تكليف در مقابل «). 12ص همان، (» عنوان يك موجود آزاد

).92ص همان، (» قرار دارد) چاپلوسي(و تواضع كاذب ) بخل(خست 

بزرگ ترين نقض تكليف انسان نسبت به خود، هر گاه به عنوان «كانت، دروغگويي را 

گويي عبارت است از دور دروغ«. داندمي) اجهمان(» يك موجود صرفاً اخالقي لحاظ شود

با دروغ گفتن است كه «). 93ص (» انداختن و در واقع، نابود كردن ارزش انساني خويش

كند گويي آدم را خوار و خفيف ميدروغ. دهدكودك خود را به مقامي فروتر از انسان تنزل مي

).69ي شكوهي، ص رجمهكانت، ت(» نمايدو عزت نفس و اعتماد به نفس او را سلب مي

محدود كردن تمتع از امكانات زندگي خوب، به «عبارت است خست از ديدگاه كانت، 

- 97، صص1383بيدي، ي صانعي درهكانت، ترجمه(» .طوري كه نيازهاي حقيقي ارضاء نشود

96.(

انسان داراي شكوهي است كه به موجب آن هر «: نويسدي چاپلوسي ميكانت درباره

او نبايد ارزش اخالقي . كندل ديگري در جهان را به حرمت نهادن به خود ملزم ميموجود عاق

و چنانكه گويي در انتظار لطف و . ذات خود را به نفع بخش حيواني وجود خويش انكار كند

).100- 101صص همان، (» . نبايد شكوه و عزت نفس خود را فدا كند،مرحمت كسي است

كودك بايد هر چه زودتر محترم «: گويدبرابر ديگران ميي وظايف كودك در كانت درباره

انعكاس آن را در شمردن و رعايت كردن حقوق ديگران را ياد بگيرد؛ به طوري كه بتوان 

 او را با خشونت از خود ،مثالً چنانچه كودكي هنگام ديدن كودك فقيري. اعمالش مشاهده كرد

كانت،  (». بايد با وي مثل خودش رفتار كنيم!شودميچنين نكن، ناراحت : براند نبايد بگوييم

).69ي شكوهي، ص ترجمه
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تر خاطر نشان كرديم كه كانت، پيش:  عالي ذهني در تربيت اخالقيهايقوهاستفاده از ـ 4

از قبيل فهم و ( عالي هايقوهو ) از قبيل حافظه، تخيل( داني هايقوه ذهني آدمي را هايقوه

هاياصل كه مبتني بر - ي تربيت اخالقيكنيم كه مرحلهضافه مي اكنون ا.كندتقسيم مي) عقل

با «.  عالي ذهني استهايقوه مرحله به كارگيري صحيح - كلي برخاسته از عقل عملي است

 معيني هاياصل بلكه طبق ]كوركورانه[رسد كه نه علي العمياء جا مينيادگيري تفكر، آدمي به آ

اي كه  كليهاياصلراقب بود كه كودك براساس بايد م«). 13ص همان، (» كندعمل مي

 درست رفتار كند، بلكه از آن جهت چنين رفتار كند  ـ و نه فقط از روي عادت ـپذيرفته است

 كلي مربوط به خير بستگي هاياصلچون ارزش اخالقي اعمال به . داندكه آن را درست مي

ربرد فعاالنه و صحيح فهم و درك  كلي در گرو كاهاياصلو درك اين ). 52ص همان، (» .دارد

.و تفكر و تعقل است

ي تربيتي كانتهانقدي بر انديشه

 نقطه ،شودميي تربيتي كانت ديده ها دقت، ژرفا و استحكامي كه در انديشهيهمهبا 

بيني،  كه مي بايست با بي طرفي و واقع،يش وجود داردها نيز در ديدگاههايياشكال و هاضعف

 و باطل به مقياس و ايم كه حقما از پيشوايان ديني خويش آموخته. و معرفي گرددشناسايي 

 هستند كه بايد با معيار و ها بلكه، به عكس، اين شخصيتشودمي شناخته نها شخصيتميزان

ي مثبت و منفي هانقد، مشتمل بر جنبه. 1ميزان حق و باطل سنجيده و آزموده شوند

ي تربيتي كانت، كمابيش ها قبل، افزون بر معرفي ديدگاههايهر صفحست، اما چون دهاانديشه

ي او آشنا شديم، اين بخش را به نقد و برخي از ارزيابي هاي مثبتي نظريههابا ابعاد و ويژگي

.ي تربيتي وي اختصاص مي دهيمهانقاط ضعف انديشه

انك  «:چار ترديد شده بود، فرموددر جريان جنگ جمل، در پاسخ به سؤال مردي كه د) ع (ـ حضرت علي1
» .لملبوس عليك، ان الحق و الباطل اليعرفان بأقدار ارجال؛ اعرف الحق تعرف اهله، و اعرف الباطل تعرف اهله

شوند؛ حق را بشناس آنگاه اهل حق تو سخت در اشتباهي، همانا حق و باطل با مقياس مردان شناخته نمي: يعني
).365-366، صص 1377مطهري، (.ل باطل رارا، باطل را بشناس، آنگاه اه
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تعليم«كانت در ابتداي كتاب : تربيتي چهارگانههايمرتبهعدم مرزبندي دقيق و شفاف ميان ـ 1

) نيازمند تأديب(، كودك )نيازمند پرستاري( طفل از اين قرار، آدمي متوالياً«: گويدمي» و تربيت

مي دانيم كه برترين و ). 1ي شكوهي، ص كانت، ترجمه(» است) نيازمند آموزش(و دانشجو 

ين مرتبه از چه زماني آغاز است، ا» تربيت اخالقي«ي تربيتي مورد نظر كانت، واپسين مرتبه

؟شودمي

- اگر تعبير مرحله، درست باشد- يرا به عنوان مرحله«افزون بر اين، در همين صفحه، 

، يعني »قسمت مثبت تربيت جسمي«، آن را به عنوان 39سوم تعليم و تربيت و در صفحه 

مان تأديب از اين گذشته، گاهي هم فرهنگ را ه. ي اول معرفي كرده استبخشي از مرحله

). 15ص (»  منفي دارد و چيزي جز تأديب نيستيجنبهفرهنگ، نخست، «: گويدداند و ميمي

در نظر گرفت كه را سازي  دست به توجيه برد و جريان فرهنگتوانميالبته در اين مورد 

.است) آموزش(و مثبت ) تأديب(متشكل از دو بخش منفي 

و گاه فقط شامل ) 1ص همان، (ديب و تعليم به عالوه، گاه تربيت را شامل پرورش، تأ

.كندمعرفي مي) 3ص همان، (تأديب و تعليم 

 تنبيه بدني كودكان، -االمكان حتي-هر چند ديدگاه كانت در خصوص عدم جواز كاربردـ 2

 كاربرد پاداش و دليل وي بر اين زي عدم جواي وي درباره اما نظريه؛شايسته و مقبول است

پاداش دادن به «: گويدژه آنجا كه با صراحت ميويب. أمل و اشكال استعدم جواز، محل ت

ي مزدور  و مايه؛آوردپاداش دادن آنها را خودخواه بار مي. خوردكودكان به هيچ دردي نمي

).59ص همان، (» .شودميصفتي شان 

تر  در مراتب پايينتوانمياين سؤال مطرح است كه به چه دليل و براساس چه معياري، ن

 اگر سنجيده و متناسب با ها تأديب، از اين ابزار استفاده كرد؟ پاداشيتربيت، بويژه در مرتبه

 و در كاربرد آنها سن و ميزان فهم و درك وي در نظر ،ي كودك باشدكم و كيف عمل پسنديده

.گرفته شود، در حد خود مفيد و مؤثر است

،گرايي افراطي تمايل دارداي آينده، به گونهگيري زماني تعليم و تربيتكانت در بحث جهتـ 3

 تعليم و تربيت كه همواره بايد مدنظر هاياصليكي از «: كنددار ميكه ديدگاهش را خدشه

 بلكه براي شرايط ،ي تربيتي باشد اين است كه كودكان بايد نه براي زمان حالهاطراحان برنامه

).9ص همان، (» .بهتر احتمالي آينده تربيت شوند
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49 ... تربيتي كانت با تأكيد بريتحليل و نقدي بر فلسفه

بدون شك، تعليم و تربيت بايد آينده محور باشد، چه، ذات تعليم و تربيت، حركت و 

اند، نه در زمان  در زمان آينده واقعبطور قطعاستكمال به سوي نقطه يا نقاط مطلوب است كه 

 و هاي ظرفيت نبايد مربيان را از شناسايي و كاربرد درست و واقع بينانه موضوع اما اين.حال

.باز بداردهاي كنوني متربيان ات و استعدادامكان

ي تربيت آن است كه كانت، در حيطه ـ  فلسفي دارديجنبهكه ـ و سرانجام، آخرين اشكال ـ 4

يا (اصل و اساس تربيت كودك ) در باب معيار فضيلت( اخالق يفلسفهاخالقي، چونان 

 و تكليف را مفهومي عقلي، ؛نهدمي» اداي تكليف يا فعل مطابق تكليف«را بر ) نوجوان و جوان

سؤال اين است . نمايدرا مفهومي نسبي معرفي مي» سعادت« و ،كندپيشيني و مطلق قلمداد مي

گرايي يابي، دستخوش نسبيتي تشخيص و مصداقكه تكليف نيز در مرحلهمعلوم كه از كجا 

!نشود؟

 و ناگزير از ؛ دارد سر و كار- تئوريفقط و نه -  عمليحوزهاز سوي ديگر، تربيت با 

هاتكليف.شناخته شده است تشخيص داده شده و هاتكليف و هاوظيفهاجرايي و عملي كردن 

ي چه كساني چه معياري و به وسيلهيا تكليف هم كه مفهومي ما تقدم و پيشيني است، اكنون با 

ديابي و شناسايي ي تربيت اخالقي، ر تربيتي مربيان و متربيان را در مرحلههايتكليفتوانمي

!كرد؟
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ايـشان در   . ، آقاي دكتر شـكوهي در اينجـا دچـار اشـتباهي شـده اسـت               »بيتتعليم و تر  «مترجم محترم كتاب    ♦

امـا  . »فرهنگ در اينجا به معناي تربيت اخالقي به كـار رفتـه اسـت   «: نويسد اول كتاب باال مي   يپاورقي صفحه 

شود كه اين دو بـه يـك   هاي بعدي فصل بنگريم، معلوم ميي كانت در صفحه  هااگر با دقت بيشتري به ديدگاه     

ي چهـار   گويـد، دربـاره   براي مثال، از صفحه دوازده، آنجا كه كانت درباب آثار تربيت سـخن مـي              . معنا نيست 

موضوع يعني تأديب، فرهنگ، بصيرت و پرورش اخالقي بحث كرده، به وضوح فرهنگ را از پرورش اخالقي                 

بريم ولـي هنـوز    به سر ميما در عصر تأديب، فرهنگ و تهذيب«: گويد سيزده مي  ينيز در صفحه  . كندجدا مي 

از اين گذشته اگر فرهنگ و تربيت اخالقي يـك معنـا دارد، جـاي               . »با عصر تربيت اخالقي، زياد فاصله داريم      

مطـرح  ) ي سوم و پـنجم كتـاب  هايعني بخش(اين سؤال هست كه چرا كانت اين دو را در دو بخش جداگانه            

ساخته است؟
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