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بررسی تطبیقی آراء تربیتی ابن سینا و کانت درخصوص اهداف تعلیم وتربیت
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چکیده
در این تحقیق محقق قصد داشته تا آراء ابن سینا و كانت را در خصوص اهداف تعلیم و تربیت با روش تحلیلی – اسنادی مورد
مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد تا یافته ها و نتایج مطلوبی را از این آراء بدست بیاورد و به نظام مقدس تربیتی جمهوری
اسالمی ارائه نماید.
ابن سینا ( 824-073ق سده دهم و یازدهم میالدی )هدف تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا عبارتند از :ایمان ،اخالق نیکو،
عبادات پسندیده ،تندرستی ،سواد ،پیشه و هنر .هدف او تشکیل شخصیت كامل از حیث جسمی ،عقلی و منش ( اخالق) و به
دنبال آن آمادگی فرد برای زندگی در اجتماع از طریق شغلی كه براساس استعدادهایش انتخاب می نماید .می باشد.
كانت ( ) 4438 -4728در نظر كانت تعلیم و تربیت مبتنی برایمان است و ایمان بسی ریشه دارتر و عمیق تر از علم است.
هدف تربیت از نظر كانت عبارتند از تربیت جسمانی ،پرورش ذهنی ،آموزش فرهنگ ،تربیت اخالقی و تربیت عملی.
یافته ها و نتایج بررسی نشان دادند كه افکار این دو فیلسوف اگر چه در برخی اصول نزدیک به هم است (هدف تربیت شامل
رشد و به كمال رساندن همه قوا و ابعاد وجودی انسان یعنی تشکیل شخصیت كامل كه از بدو تولد آدمی تا مرگ او ادامه دارد
تا به سعادت واقعی و حقیقی برسد وسایر اشخاص را به سعادت برساند) اما در مواردی با هم فرق هایی نیز دارند كه بایستی در
نظام تربیتی مورد توجه قرار گیرند تا نسل جدید بطور سالم (جسمی و روحی) پرورش یابند واز افراط و تفریط دورشده و به
عدالت ناب حركت نمایند و خانواده ها  ،مدارس و دانشگاهها و  ...بتوانند با اصول و روش های صحیح و جامع تربیتی و با طرح
و نقشه ای شرع ،عقل وعلم پسند به سوی اهداف عالی تربیتی (علم نافع،ایمان خالص،اخالق نیکو وكامل وعمل صالح)حركت
نمایند.
كلمات كلیدی :بررسی تطبیقی  /آراء تربیتی  /ابن سینا  /كانت /اهداف تعلیم وتربیت.

 -4مستخرج از پایان نامه كارشناسی ارشد  ،استاد راهنمای پایان نامه:جناب آقای دكتر محمد منافزاده و استاد مشاور  :جناب آقای دكتر مجید واحدی
 -2دانش آموخته كارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت اسالمی) از دانشگاه پیام نور مركز خوی
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ُمقدمه :
در واقع ،تمام كسانی كه به نحوی در تعیین مکاتب و اهداف تربیتی سهیم بوده اند ،یا خود فیلسوف بوده اند و یا از فلسفه
حاكم بر فرهنگ زمان خود پیروی می كرده اند و به نحوی ،در آرا و اهداف تربیتی ،تحت تاثیر نوع نگرش فلسفی خود یا
دیگران بوده اند .نقش فالسفه در تدوین اهداف و ارائه آرای تربیتی ،بر روند تربیت اثر گذاشته است؛ به گونه ای كه امروزه نیز
برای انتخاب و گزینش اهداف تربیتی ناچار به پذیرش برخی از بنیانهای فلسفی هستیم (.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)4041،
كانت و ابن سینا دو اندیشمند بزرگ جهان هستند كه در راستای نظریات فلسفی و علمی نظریات ارزشمندی نیز در باب
تعلیم و تربیت ارائه داده اند و پی بردن به نظرات و آراء تربیتی آنها می تواند راهکارهای علمی و جدید بسیاری را در اختیار ما
قرار دهد در این تحقیق سعی بر آن است كه اندیشه های تربیتی این دو اندیشمند در خصوص اهداف تعلیم وتربیت مقایسه
گردد.
آرای ابن سینا در باب تعلیم و تربیت در میان صاحبنظران تعلیم و تربیت در حوزه اندیشه اسالمی جایگاهی بس واال دارد تا
جایی كه برخی ادعا كردند كه وی اولین كسی است كه در میان دانشمندان مسلمان درباره تعلیم و تربیت اظهار نظر كرده
است ابن سینا تعلیم و تربیت را بصورت جامع نگریسته و درمسائل خاص آن چون تربیت كودک و اصول تعلیم وتربیت به
تفضیل اظهار نظر كرده است ( .دفتر همکاری حوزه ودانشگاه )4077،
هدف تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا عبارتند از :ایمان ،اخالق نیکو ،عبادات پسندیده ،تندرستی ،سواد ،پیشه و هنر هدف او
تشکیل شخصیت كامل از حیث جسمی ،عقلی و منش ( اخالق) و به دنبال آن آمادگی فرد برای زندگی در اجتماع از طریق
شغلی كه براساس استعدادهایش انتخاب می نماید .می باشد( .صدیق)4088 ،
كانت یکی از بزرگترین فالسفه آلمانی در عصر روشنگری بوده است .او باید مطمئناً جزو مشهور ترین طرفداران فلسفه اروپایی
از زمان قرن هجدهم بوده باشد .متخصصین در تاریخ تعلیم و تربیت آلمان قرن هجدهم را به عنوان« عصر تربیت» توصیف می
كنند .كانت همانند بسیاری از دیگر مردمان ،توجه خود را به سوی تعلیم و تربیت گردانید .بنابراین جایگاه واقعی او در تاریخ
«فلسفه آموزشی و تربیتی» یا فلسفه تعلیم و تربیت در همه جوانب آن قرار دارد.
() Riaze,1384
هدف تربیت از نظر كانت عبارتند از تربیت جسمانی ،پرورش ذهنی ،آموزش فرهنگ ،تربیت اخالقی و تربیت عملی (فروغی،
 . )4008در نظر كانت تعلیم و تربیت مبتنی برایمان است و ایمان بسی ریشه دارتر و عمیق تر از علم است.
موضوع انتخابی این تحقیق مقایسه آرای تربیتی ابن سینا و كانت در خصوص اهداف تعلیم وتربیت است كه با هدف تبیین
آرای تعلیم و تربیت مطلوب از نظر این دو دانشمند و با روش تحلیلی -اسنادی صورت می گیرد و نظرات تربیتی و فلسفی آنان
با توجه به شرایط اجتماعی  ،سیاسی  ،اقتصادی وفرهنگی متاثر از دورانی كه این دو دانشمند می زیسته اند و با توجه به
سواالت تحقیق در مورد اهداف تعلیم و تربیت ،و وجوه اشتراک و افتراق نظرات تربیتی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.
در فلسفه اسالم هدف اصلی از تکوین ،معرفت خدا از راه معرفت نفس است ،هركس ابتدا باید خود را بشناسد تا بتواندد حقدایق
دیگری پی برد  .ح قیقت عبارت است از احساس واقعیت خارجی كه خود موجودیت خارجی داشته باشدد .انسدان عدالم صدغیر
است و نمونه ای است از عالم كبیر ،كلیه موجودات كه در عالم كبیر محقق اند در عالم صغیر كه انسان باشد منطوی هستند .
«اَتَزعَم اَنَّکَ جِرمٌ صَغیر

وفَیکَ انطَوَی اَلعالَم االَكبَر
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( ای انسان ) آیا خیال می كنی كه موجود كوچکی هستی؟! در حالیکه در وجود تو عالم بزرگی پیچیده است» .
هدف از خلقت درک حقیقت است و درک حقیقت بدون درک نفس امکان ندارد.
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هدف از آموزش و پرورش اتصال نفس است به عقل فعال ،كمال نفس شخص است كه موجب كمال واقعی است.2
هر گاه انسان در مرتبت علم و عمل به كمال ممکن خود برسد و از راه علم نفس بمرتبتی نایل شود كه عقل مستفاد شود و بده
عقل فعال متصل گردد ،0خلیفه اهلل فی االرض می شود .این وظیفه آموزش و پرورش است كه انسدان را از مرحلده حیدوانی بده
مرحله انسان كامل برساند .ا نسان تركیبی است از جسم و جان و عقل و هدف از آموزش و پدرورش تربیدت جسدم اسدت بدرای
تقویت جان و عقل .در قرآن نیز علت ارسال رسل و انزال كتب( آموزش ) تزكیه و تعلدیم انسدان بیدان شدده اسدت :یدزَكیهِم و
یعَلِِّمهم : 8آنان را پاک می گرداند و تعلیم مینماید» و هدف ارتقاء انسان است از مرتبت ادنی به مرتبت اعالی انسانیت .ارسدطو
معتقد بود كه انسان در بادی امر مخلوق از عناصر و اركانی است كه انسان طبیعی است .پس از این مرحله انسان نفسدی اسدت
كه واسطه است میان انسان طبیعی و انسان عقلی( عالیترین انسان) .انسان عقلی باالترین ندوع انسدان اسدت و هددف اصدلی از
آموزش آنست كه انسان از مرحله ادنای انسانیت به مرتبت عالی انسانیت برسد .این نظریه مورد توجه اكثر فالسفه اسدالم قدرار
گرفت .ابن سینا و غرالی از متقدمین و میرداماد و مالصدرا از متأخرین فالسفه اسالم نیز آنرا پذیرفته اند.
پس از رشد و پرورش عقل هدف آموزش اسالمی عبارتست از ایجاد حس مسئولیت فردی ،انسانی و اجتماعی(.عزتی)4011،
ابن سینا همچون فیلسوفان مسلمان  ،مباحث تربیتی را در بخش حکمت عملی جای می دهد وی حکمت عملی را به سه ندوع
تقسیم می نماید :
 -4علم اخالق كه تنظیم روابط شخصی فرد را بر عهده دارد .
 -2تدبیر منزل كه تنظیم روابط فرد در محیط خانواده است .
 -0علم سیاست كه تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی در جامعه را در بر می گیرد ( .اقبال )4008 ،
همچنین به نظر ابن سینا خانواده از آغاز تا انجام باید به گونه ای باشد كه بتواند فرزندانی شایسته و مفیدد را بده جامعده ارائده
دهد و ابن سینا در بیان اهداف ازدواج ،اوصاف زن شایسته و تدبیر خانواده  ،همه جا به محصول این ازدواج توجه دارد و تربیت
فرزندان را مدنظر قرار می دهد .وی به نقش و رسالت مدبران امور مدینه و اهمیت سنن اجتماعی در تحقدق ایدن اهدداف آگداه
است و می گوید:
« باید درب اره فرزند سنت شود كه پدر و مادر تربیت او را به عهده گیرند ؛ مادر در امور خاص و پدر در مخارج » (دفتر همکاری
حوزه و دانشگاه )4077 ،
در اینجا بهتر است نظر ابن سینا در مورد كودک روشن شود و بعد هدف را مشخص كرده و بدرای آن برنامده ریدزی نمداییم .از
نظر ابن سینا كودک را باید از دوران جنینی پرورش داد و در این مورد می گویدزنان باردار باید از تنشهای عصبی و جسمی به
شدت بپرهیزند زیرا اثر نامطلوب بر جنین دارد همچنین در بخش تربیت كدودک چهدار فصدل مدی گشداید كده بده ترتیدب از
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نگهداری نوزاد هنگام تولد ،آداب شیر دادن و تغذیه نوزاد و انتخاب دایده ،بیماریهدای كودكدان و بداالخره از پدرورش و تربیدت
خردسال صحبت می كند و آنگاه درباره تربیت جسمانی كودكان كه به سن بلوغ می رسند .به تفصدیل سدخن مدی گویدد(.ابن
سینا.)4013 ،
ابن سینا كودک را موجودی آزاد و فعال می داند كه باید در تربیت او دقت كافی انجام گیرد و باید استعداد هدا و توانائیهدای او
را شناخت و این امر از وظایف مربی كودک می داند(ابن سینا4838 ،ه ).
ابن سینا برای تربیت كودک مراحلی را همگام با مراحل رشد عنوان كرده و هر مرحله را از زیربنای مرحله بعدی می داند و بده
نقش مهم مدرسه در فرایند اجتماعی شدن به علت ارتباط كودک با همساالن خود و رفاقت آنها با هم تأكید می كندو این امدر
را اجتماعی شدن كودک می نامد .ابن سینا از آموزش موسیقی و ورزش كودكان و نوجوانان سخن گفته است وبر ورزش تأكید
بسیار داردو آن را موجب سالمت بدن و بی نیازی از استعمال دارو دانسته اند(.5ابن سینا)4013 ،
چهار توصیه ابن سینا در مورد پرورش صحیح خردساالن عبارتند از -4 :اعتدال در رفتار و اخدالق  -2برنامده صدحیح غدذایی و
خواب و استحمام معتدل  -0در سن  1سالگی به مدرسه برود و در تعلیم اجبار نباشد  -8نوشدیدنی هدای سدالم بنوشدد(همان
منبع)
اهداف آموزش و پرورش از نظر ابن سینا شامل رشد كلی فرد از قبیل رشد جسمی و عقلی  ،اخالقی و به دنبال آن آمادگی فرد
برای زندگی در اجتماع از طریق شغلی كه بر اساس استعدادهایش انتخاب می نماید می باشد .
بنابراین تعلیم و تربیت ابن سینایی در كنار رشد عقلی ،اجتماعی و اخالقی به تکامل فیزیکی و هرچیدزی كده موجدب آن مدی
شود مثل ورزش،خوردنی ها  ،آشامیدنی ها ،خواب و نظافت نیز توجه دارد .1بنابراین هدف تعلیم و تربیت از نظر او عبارتست از
 :ایمان ،اخالق نیکو ،عبادات پسندیده ،تندرستی  ،سواد ،پیشه و هنر( .صدیق)4008،
ابن سینا برای نیل به اهداف آموزش و پرورش ( -4ایمان -2 ،اخالق نیکو -0 ،7تندرستی -8 ،سواد ،و  -5پیشه و هنر) توصدیه
های زیر را ارائه كرده است :
 -4نهادن نام نیکوبر فرزند
 -2انتخاب دایه ای كه از لحاظ جسمی و روحی متعادل و سالم باشد
 -0آغاز تربیت اخالقی بالفاصله پس از شیر گرفتن
 -8دور نگهداشتن فرزند از دوستان ناباب ،عادات نکوهیده و كارهای زشت
 -5محروم نکردن دائمی كودک از آنچه كه مورد تمایل اوست
 -1تحمیل نکردن چیزهایی كه كودک از آن تنفر دارد
4

www.SID.ir

Archive of SID

 -7فرستادن كودک به مکتب در سن شش سالگی
 -4محشور كردن كودک با اطفال خانواده های نجیب
 -9ایجاد رقابت سالم بین فرزند و فرزندان دیگر
 -43تشویق فرزند به ادامه تحصیل تا سن  48سالگی  ،البته تا این سن نباید تمام وقت او صرف تحصیل شود بلکه قسدمتی از
آن بایستی نیز به ورزش و بازی اختصاص داده شود
 -44همینکه هنری آموخت و توانست از آن طریق امرار معاش كند بر پدر الزم است او را متاهل سداخته و محدل زنددگیش را
جدا سازد(.وكیلیان)4044 ،
هدف ابن سینا منحصراً رشدعقالنی و اندوختن دانش نیست  ،همچنین توجه خود را تنها وقف
جنبه های اخالقی نمی كند بلکه هدف او تشکیل شخصیت 4كامل از حیث جسمی ،عقلی و منش
است او كار تعلیم و تربیت را محدود به ساختن یک شهروند كامل نمی كند بلکه بیشتر عقیده دارد
كه تعلیم و تربیت باید شهروند را برای شغلی كه از طریق آن بتواند در سداختار اجتمداعی شدركت كندد آمداده نمایدد  .چدون
اجتماع به عقیده ابن سینا كامالً براساس همکاری و « تعاون» و براساس
تخصص هر شخص در یک شغل یا حرفه و براساس مبادله دو جانبه خدمت افراد جامعه ساخته می شود ( .بركشلی)4008،
باوجود این كه ابن سینا یک فیلسوف و در نتیجه متعلق به گروهی از مردمی بود كه عقیدده داشدتند تفکدر یوندانی تفکدر یدک
شخصیت نخبه است و فیلسوفان تفوِّق غیر قابل بحثی بر بقیه مردم دارند با این حال به نظر او هدف تعلیم و تربیت محدود بده
فیلسوفان نبود .بنابراین  ،ابن سینا هدف تعلیم و تربیت فیلسوف را به عنوان یکی از اهداف آموزشی مرحله تخصصدی در میدان
اهداف دیگر قرار داد تا هركس كه بخواهد بتواند بر طبق استعداد و تمایالتش به مطالعه آن بپردازد.)riazi,1384( .
پس می توانیم بگوییم كه آموزش و پرورش به عقیده ابن سینا پرورش یک تبعه درستکار و از لحاظ جسمی و عقلی سالم و
آماده برای یک كار فکری یا عملی است  .كار فکری می تواند با علوم قدیمه یا علوم نظری كه ابن سینا برای آنها اعتبار زیادی
قائل است ارتباط داده شود  .او صنایع و حرف را به عنوان نوعی آموزش كه برای آمادگی حرفه ای و تخصصی ضروری است به
حساب می آورد و می گوید آموزش و یادگیری نوع عملی آن مثل یادگیری نجاری و رنگرزی را هم شامل می شود زیرا این
نوع یادگیری فقط به وسیله تمرین و كار زیاد امکان پذیر است ( .ابن سینا)4087،
تعریف تربیت از نظر كانت:
تعلیم و تربیت فرآیندی است كه از بدو تولد آدمی تا مرگ او ادامه دارد و شامل همه ابعاد وجودی انسان مانند بعد عقالنی ،
جسمانی  ،اجتماعی  ،عاطفی می گردد ( .ماهروزاده )4079،
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كانت برای تربیت تعریف خاصی ندارد بلکه از نظر او تربیت تمایز دهنده انسان از سایر حیونات است او در این مورد می گوید:
« بشر تنها با تعلیم و تربیت انسان تواند شد آدمی جز آنچه تربیت از او می سازد نیست ( ».كانت.)4072،
مایر معتقد است كه  ،زمینه ذهنی كانت حاكی از یک تربیت زاهدمنشأنه است  .وی آرمانهای تربیتی را مبنی بر ایمدان تدرویج
می كرد .
كانت نیت نیک را در فلسفه و تربیت مورد تأكید قرار می داد .تربیت در نظر كانت مهمترین امدر بدود و مدی گفدت « مدا از راه
تربیت آدم می شویم» وی تمدن را الزمه تربیت می شمارد  .تربیت در نظر كانت بهبدود مدداوم9اسدت و یدک هنرعدالی اسدت
توفیق در این هدف عالی  ،كار افراد كافی نیست بلکه كار جمیع نژاد بشر  ،الزم است( .مایر)4078،
كانت در تعیین اهداف تربیت  ،به انسانیت و پیشرفت مداوم آدمی و كمال انسانی نیز می اندیشد و توجه بده اهدداف گروهدی و
اجتماعی كنونی را خطا می داند  .چنانکه می نویسد«:نباید انسان را در وضع كنونی او تربیت كرد بلکه باید با توجه به آیندده و
برای تحقق یافتن بهترین «نوع» انسان  ،افراد را تربیت كرد»( .كاردان)4093،
فرض اصلی تعلیم و تربی ت به كمال رساندن همه قوای انسان است و این كار باید در مورد افراد انسانی و در حد كمدال پدذیری
آنان صورت گیرد و در تربیت نباید خواستهای خانواده كه معموالً می خواهندد فرزنددان خدود را بدرای موفقیدت در زنددگانی و
سازگاری با جامعه بار آورد در نظر باشد  .اهدافی هم كه دولتها برای نظام تعلیم و تربیت تعیین می كنند و غالبداً بدرای حفد
موقعیت و قدرت خویش است نمی تواند درست باشد  .خالصه  ،نه خانواده و نه دولت به سرنوشت انسان از این حیث كه انسان
است نمی اندیشند و به منافع آنی خود نظر دارند  .به نظر كانت غایت تعلیم و تربیت باید هدایت آدمی به سوی آزادی راستین
یعنی رهانیدن او از حالت حیوانیت و بندهایی باشد كه آداب و رسوم و جامعه بر او زده است آرمان تربیدت از نظدر كاندت ایدن
است كه شخص به موجودی اخالقی و دارای شخصیت و اراده مبدل شود و تنها از قوانین عقل43پیروی كندد و خدود قانونگدذار
خود باشد  .به نظر كانت آدمی باید این سه قاعده را بتواند مبنای رفتار خود قرار دهد)4 :به تکلیدف از ایدن حیدث كده تکلیدف
است عمل كند و به قاعده كلی بی قید و شرط احترام بگذارد؛
 )2دیگران برای او هدف باشند نه وسیله؛  )0طوری رفتار كند كه رفتار او بتواند برای دیگران قاعده و قدانون باشدد  .منظدور از
آموزش نیز یاد دادن شیوه اندیشیدن است نه خود اندیشه یا اندیشه های دیگران ( .همان منبع)
كانت تربیت جسمانی را از آن جهت كه برای پدرورش روح ضدروری اسدت الزم مدی داندد( 44مداهروزاده  )4079 ،وی در بداب
اهمیت تربیت جسمانی می گوید«:هرچند كه مراقبت كودكان چندان زود به كسانی كه قرار است تربیت خانوادگی شان عهدده
دار شوند سپرده نمی شود كه اینان بتوانند ماموریتی درباره تربیت بدنی كودک داشته باشند  ،با وجود این  ،داشتن همه آنچده
برای اعمال این قسمت از تربیت الزم است  ،حتی جزئیات آن  ،برایشان مفید است  .با اینکه معلم سدرخانه فقدط بدا كودكدان
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مسن تر سرو كار دارد  ،محتمل است كه فرزند دیگری در خانواده متولد شود و چنانچه معلم سدرخانه عالقالنده رفتدار كدرده و
مورد اعتماد والدین واقع شده باشد  ،بعید نیست در مورد
تربیت جسمی فرزندان كوچکتر طرف مشورت قرار بگیرد .
بعالوه ،غال ب اوقات  ،معلم سرخانه تنها فرد تربیت شده و مطلع خانه است  .لذا باید قبالً با مساله تربیت جسدمی اطفدال آشدنا
شده باشد(.كانت)4072،
در مبحث تربیت جسمی،كانت با شرمنده كردن كودكان مخالف است و می گوید«:نیز نباید كودكدان را شدرمنده 42كدرد .ایدن
غالباً زمانی پیش می آید كه با آنان درشتی كنند و گاه و بیگاه شرمنده شان
سازند  .مخصوصاًٌُ فریادهای حاكی از تعجب بسیاری از والدین از این مقوله است « :باید خجالت
بکشی!» وقتی  ،مثال ،كودكان انگشت خود را می مکند ،معلوم نیست از چه چیزی واقعاً باید شرمنده

باشند40.

آنچه كه باید در این م وارد به آنان گوشزد شود این است كه این كار معمول نیست یا این عملی ناپسدند اسدت جدز وقتدی كده
كودک دروغ گفته باشد این نشان می دهد كه كانت برای دروغ اهمیت زیادی قائل است وی نقطده آغداز گنداه را دروغ معرفدی
می كند و می گوید دروغ منشأ هر گناهی است ( .همان منبع  ،ص.)94
و ی در تربیت جسمانی مباحثی همچون پیروی از طبیعت  ،عادت ،انضباط و تأدیب  ،بازی و كار مطرح كرده  .كانت با الهدام از
روسو می گوید باید از طبیعت پیروی كنیم48و اجازه دهیم كه طبیعت به شیوه خود عمل كند و كاری جز آنکه طبیعدت انجدام
می دهد انجام ندهیم  .اعتماد و اعتقاد كانت به طبیعت بدان حد است كه عمل بر وفق طبیعت را حتی در مورد كودكدانی كده
نقص عضو دارند صائب می داند  .كودک را باید به حال خود گذاشت تا با استفاده از وسایلی كه طبیعت به او ارزانی داشته و بدا
روش خود به یادگیری بپردازد  .مثالً هنگام راه رفتن كودک به او اجازه دهیم تا بطور طبیعی راه رفدتن را یدادبگیرد  .كاندت در
مورد عادت و خو كردن معتقد است از آنجا كه جوهر وجودی انسان آزادی و اختیار است  ،هرقدر كودک به عملی خو كندد بده
همان اندازه از آزادی و استقالل او كاسته می شود  .زیرا اگر كودک به چیزی خو كند تمایل به آن كار در او حف شدده و ایدن
عادت در او به سرعت نیاز در خواهد آمد .مؤدب به اداب بودن و خوكردن به نظم و ترتیب از اركان دیگر تربیت جسمانی اسدت
كانت نه تنها نظم و انضباط را در زندگی روزمره الزم می داند ،بلکه در زمینه فکر و اندیشه نیز الزم مدی شدمارد و مدی گویدد:
باید كودک را عا دت داد تا فکری نظم پذیر داشته باشد از طریق انضباط بعد حیوانی كودک تحت كنتدرل در مدی آیدد  .انجدام
تکلیف از دیگر مواردی است كه متربی باید در نظر بگیرد .انجام تکلیف احترام به قانون است  .قانون هم محترم و مقدس اسدت
و چون مقدس است باید از آن تبعیت نمود(فروغی .)4008،كانت در مورد اهمیت تکلیف می گوید «:من خواب می دیدم و می
پنداشتم زندگانی تمتِّع45است .چون برخاستم دیدم تکلیف است»( .فروغی4008،و نیز دادبه )4049،
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از دیگر ابعاد تربیت جسمانی بازی و كار است به عبارت دیگر در تربیت جسمانی باید پرورش تن مدد نظدر قدرار گیدرد  .بدرای
رس یدن بدین مقصود باید با استفاده از حواس كودک مهارتهای بدنی پرش ،وزنده بدرداری ،پرتداب نیدزه  ،تیرانددازی  ،كشدتی،
مسابقه و ورزشهائی نظیر آنرا تقویت كرد .كودک برای انجام این فعالیتها به قدرت  ،مهارت ،سرعت و اعتماد به نفس نیاز دارد.
بهترین بازی آنست كه حواس مختلف در آن بکار گرفته شود ومنجر به پرورش مهارتی خاص گردد .مثالً الزمه تمرین پرتاب
آنست كه فرد نخست فاصله را با نگاه تخمین بزند ،سپس هدف را مشخص نماید .ضمن انجام این بازی تمركز حواس  ،دقت،
سرعت ،تخمین فاصله و مهارتهای دیگر فرد پرورش می یابد.
معموالً بازیهای كود كان جنبه جهانی دارد و در همه جا یکسان است و مهارتی خاص را در فرد پرورش می دهدد .مانندد بدازی
گرگم به هوا ،چرخاندن فرفره ،بازیهای دیگر كه گهگاه منجر به اكتشافات بزرگ می شود .كودک از طریدق بدازی سدرگرم مدی
شود و از آفات بیکاری در امان خواهد بود .عالوه بر این از طریق بازی به اشتغال مداوم خو خواهد كرد .روسو می گوید فقدط از
كودكانی شاداب و شیطان می توان مردانی توانمند ساخت) Kant,1991) . .
كودكان بایدطوری تربیت شوند كه به كاركردن عادت كنند .زیرا اشتغال به كار به خودی خود یکدی از نیازهدای آدمدی اسدت .
انسان تنها حیوانی است كه ناگزیر از كار است كودک از طریق كارورزی و اشتغال به كار برای تامین معداش آتدی خدود آمداده
خواهد شد .مهمتر از همه اینکه دلپذیرترین استراحت ،استراحت بعد از كار است  .مدرسه بهترین مکان برای خو كردن به كدار
است .زیرا كه مدرسه محل آموزش اجباری است .در مدرسه كودک یاد می گیرد كه بازی را از كار تمیز دهدد و زمدان بدازی و
هنگام كار را بشناسد(.ماهروزاده)4079،
به نظر كانت اساس تعلیم و تربیت دوری گزیدن از سستی و كداهلی و تحمدل رندج و سدختی اسسدت .تمایدل بده تدن پدروری
بزرگترین آفت تربیت است  .بنابراین كودک باید از ابتدا به كار و تالش خو كند و از راحت طلبی بپرهیزد .باید بدانیم كه انرژی
كودكان بسیار است و در انجام كارهای سخت زود خسته نمی شوند .الزم است قبل از آنکه كدودک بده سسدتی گرایدد از ایدن
خصوصیت سود جسته و او را به كار وادار سازیم(.همان منبع)
بنابراین تربیت جسمی از مقدماتی ترین اهداف تعلی م و تربیت است كه باید از همان اوان كدودكی در درون خدانواده و بعدد در
مدارس رعایت شود .
از نظر كانت از دیگر اهداف مهم تعلیم و تربیت آموزش فرهنگ می باشد
وی اذعان دارد قسمت مثبت تربیت جسمی فرهنگ نامیده می شود  .همین بخش وجه تمایز انسان از حیوان است  .این اساساً
مبتنی بر ورزش قوای ذهنی است  .لذا  ،پدر و مادر باید فرصتهای مساعد برای چنین ورزشی را در دسترس قوای ذهنی
كودكان بگذارند .باید مراقب بود تا كودک در جمع نه مزاحم
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باشد و نه مصدِّع  .باید خود را با كسانی كه وی را دعوت كنند خودمانی نشان دهد و در عین حال سرنگهدار باشدد؛ بدی آنکده
گستاخی كند صریح باشد  .راه هدایتش به سوی هدف این است كه در هیچ موردی طبیعتش را تباه نکنیم  :نباید مفداهیمی از
آداب دانی به وی بدهیم كه تنها ترسو و كمرویش می گرداند ،بعکس  ،وی را به فکر خودنمایی مدی انددازد .كدودک را چیدزی
خنده دارتر از رفتار پسندیده پیشرس و عجبی احمقانه نیست  .در این مورد اخیر  ،باید بگذاریم كودک نقاط ضدعف خدویش را
هرچه بیشتر ببیند؛ولی در عین حال نباید با دادن احساسی از برتری و قدرت خویش بر او مسلط شویم به طوری كه كدودک ،
هرچند در دنیایی كه باید در آن برای وی و نیز برای دیگران مجال كافی فراهم باشد  ،در گسترش جنبده هدای فدردی وجدود
خویش می كوشد ،همواره به عنوان عضو جامعه چنین كند ( .كانت)4072،
از اهداف مهمی كه كانت آنرا از جمله اهداف تعلیم و تربیت معرفی می كند پرورش ذهن می باشد
به نظر كانت قوای دانیه به خودی خود ارزش ندارند .مثالً مردی كه از حافظه قوی برخوردار ولی فاقد قوه تمیز باشدد ،لغتنامده
متحركی كه بیش نیست  ،كالمی كه می گوید «:دانش هركسی به قدر حافظه اوست  ».كامالً صحیح است ؛ از ایندرو ،پدرورش
حافظه بسیار الزم است  .چیزها طوری ساخته شده اند كه ادراک ،نخست نتیجه تاثیرات ذهنی است و حافظه باید این اثرات را
حف كند .مثالً در مورد زبانها چنین است  .ما زبانها را به یکی از دو روش:یاصوری به خاطر سپردن یا از راه مکالمه  ،یداد مدی
گیریم؛ و این روش اخیر بهترین روش یادگیری زبانهای زنده است  .از نظر كانت بهترین راه پرورش قوای ذهنی این اسدت كده
آنچه را كه به انجام آن عالقه مندیم شخصاً انجام دهیم؛ مثالً وقتی قاعده ای دستوری را یاد گرفته ایم آن را عمالً به كار ببریم
 .وقتی نقشه ای را به بهترین وجه می فهیم كه بتوانیم آن را پیش خود رسم كنیم  .عمل كدردن بهتدرین راه فهمیددن اسدت.
چیزی را كامل تر یاد گرفته و بهتر به یاد می آوریم كه آنرا خود به نحوی آموخته باشیم ؛ و این جز از افراد معدودی كده خدود
آموز نامیده می شوند ساخته نیست (.همان منبع)
 .ذهن مهمترین عامل برای كشف حقایق و مسایل زندگی است  .كانت پرورش ذهنی را به یک معنا تربیدت مدادی مدی داندد .
باید میان پرورش مادییا طبیعی ذهن و تربیت اخالقی تفاوت قائل شد  .پرورش مادی ذهن مربوط به طبیعت انسدان و تربیدت
اخالقی منوط به آزادی و اراده اوست به همینجهت ممکن است فرد از نظر ذهن بسیار غندی بدوده و پدرورش یافتده باشدد امدا
متخلق به اخالق نباشد  .كانت تربیت مادی ذهن را به تربیت آزاد و آموزش مدرسه ای تقسیم كدرده اسدت .تربیدت آزاد ندوعی
سرگرمی و بازی و گذراندن اوقات فراغت است در حالیکه آموزش مدرسه ای بصورت جدی ارائه شده و باید تحت شرایط خاص
انجام شود.
(.ماهروزاده)4079،
تربیت عملی از دیگر اهداف تعلیم و تربیت از نظر كانت می باشد ،
9
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تربیت عملی شامل مهارت  ،عقل معاش یا تدبیر و اخالق است  .كانت می گوید«:شخص نباید به دانستن چیزهایی كه از او
ساخته نیست تظاهر كند .تدبیریا بصیرت كامل باید در مهارت جایی داشته باشد و كم كم در شیوهتفکر عادت شود  .اساس
منش آدمی همین است  .مهارت برای استعداد ضروری است .
براساس تربیت عملی شخصی باید عزمی راسخ بر انجام كداری داشدته باشدد و اقددامی قداطع در جهدت تحقدق آن كندد(كانت
)4072
بنابراین می توان نتیجه گرفت تربیت جسمانی  ،پرورش ذهنی  ،آموزش فرهنگ ،تربیت اخالقی و تربیت عملی از مهمترین
اهداف تعلیم و تربیت از نظر كانت می باشد(فروغی )4008،

نکات مشترک آراء تربیتی ابن سینا و کانت در خصوص اهداف تعلیم وتربیت در جدول زیر ارائه شده است.
دانشمند
مولفه

ابن سینا

كانت

اهداف تربیت

هدف تربیت عبارتست از  :ایمان ،اخالق نیکو ،عادات پسدندیده،
تندرستی  ،سواد  ،پیشه و هنر 4و ؛ پرورش یک تبعه درسدتکار و
از لحاظ جسمی و عقلی سالم و آمداده بدرای یدک كدار فکدری و
عملی( .2هدف تربیت شامل رشد و به كمال رسداندن همده قدوا و
ابعاد وجودی انسان یعنی تشکیل شخصیت كامل كه از بدو تولدد
آدمی تا مرگ تو ادامه دارد تا به سعادت برسد)

اهداف تربیت عبارتند از :تربیت جسدمانی ،آمدوزش فرهندگ ،تربیدت
ذهن ،تربیت اخالقی و تربیت عملی 0بعالوه ایمان به خددا 8و عدادات
نیک  5نیزدر دیدگاه كانت آمده است( .هدف تربیت شامل رشد و بده
كمال رساندن همه قوا و ابعاد وجودی انسان یعنی تشکیل شخصدیت
كامل كه از بدو تولد آدمی تا مرگ تو ادامه دارد تا به سعادت برسد)

 .4صدیق842 4008 ،

 -وكیلیان4044 ،

 . 2ابن سینا4087 ،
 .0فروغی4008 ،
 . 8مایر4078 ،
 . 5فروغی 4008 ،
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نکات متفاوت آراء تربیتی ابن سینا و کانت در خصوص اهداف تعلیم وتربیت
دانشمند

كانت

ابن سینا

مولفه
اهداف تربیت

هدف ،رسیدن به عقل مستفاد و اتصال به عقل فعال و تربیت و
تکمیل عقل مستفاد تا این كه عقل قدسی شود و خلیفه اله فی
4
االرض شدن
در مورد هدف هنری اشعار پند اموز و موسیقی مورد تاكید(\ 2البته
موسیقی ای كه منجر به رشد اخالقی و شناختی شود نه هر
موسیقی دیگر ،آن هم بیشتر زیر  1سال و تا حدودی از 1تا 48
سال)
نام نیکو (نامی كه از نظر دینی و اجتماعی پسندیده باشد )
بر فرزند نهادن 0و شروع تحصیل در سن  1سالگی
هدف  ،آموزش دین اسالم ناب محمدی (ص) 1( -تا  48سالگی )
اجزای مطالعه در این مرحله  ،قران و حف آن  ،یاد گیری خواندن
ونوشتن  ،كسب یادگیری چارچوب مذهب و مطالعه بعضی ازمتون
شعر عربی به عالوه اینکه از نیاز به بازی و ورزش آگاه باشد  .تمركز
و توجه ابن سینا در حف قران است و به این یادگیری اولویت
مطلق می دهد  .ایشان نیز همانند كانت به اكراه و اجبار در اموزش
(نه تنها دینی بلکه در سایر موارد نیز ) موافق نیست

هدف ،رسیدن بده وجددان و تربیدت و تکمیدل آن و از ایدن طریدق
رسیدن به خدا و به دسدت آوردن رضدایت او(8دیدن بددون وجددان
اخالقی چیزی جز خرافات نیست)
در مورد هدف هنری شعر مورد تاكید  ،امدا موسدیقی (لدذت بدردن
حواس مانع فعالیت و توازن قدوه خیدال و عقدل مدی شدود بده ایدن
ترتیب موضوع هنر تهوع آور و روح ،ملول و ناراضی می شود) مدورد
تاكید نیست

در مورد نام نیکوبر فرزند نهادن و سن تحصیلیچیزی را مطرح
نکرده است
هدف ،آموزش دین حضرت عیسی مسیح (ع)
 و برای آشنایی كودک با مفاهیم دینی ،نخست باید درباره نظم وزیبایی طبیعت  ،سپس آفرینش جهان سخن گفت  .هنگامی كه
مقدمات كار فراهم شد ،آنگاه او را با مفاهیم خداوند آشنا كرد
باید هر چه زودتر كودک را با مفاهیم دینی آشنا كرد اما باید
مراقب بود كه درک از خداوند جنبه تقلیدی صرف نداشته باشد
كودكان قادر به درک همه ی مفاهیم دینی نمی باشند اما به هر
حال باید ایشان را از خردسالی با پاره ای از این مفاهیم آشنا
ساخت در اینجا روشی كه باید اتخاذ شود ،روشی منفی است و نه
مثبت .نباید كودكان را بصورت طوطی وار به حف ادعیه و احکام
مجبور ساخت .زیرا در اینصورت تصوری نادرست از تقوی در ذهن
1
كودک نقش خواهد بست.
كلیسای مرئی در نظر او فقط تقربیست به كمال مطلوب و كلیسای
عام غیر مرئی  ،اتحاد روحانی تمام مردم در فضیلت و خدمت
اخالقی
خداست ( 7منظور دین بیرونی مثال دین حضرت مسیح (ع) و دین
درونی یعنی وجدان )

-4عزتی  ، 4011 ،ص  85تا  ، 87این سینا  4010 ،الف
 ، riazi , 1384 -2ابن سینا 4087 ،
 -0وكیلیان4044 ،
 -5وانت ، 4079 ،ص  – 403ذاكر زاده4044 ،
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پاورقی
.4دیوان منسوب به حضرت علی (ع).
 . 2علی (ع) فرمود :افضل المعرفه االنسان لنفسه(برترین شناسائی  ،معرفت انسان بر نفس خود است) ،من عرف نفسه فقد عدرف ربده (كسدیکه خدودش را
بشناسد ،خدایش را شناخته است) اعظم الجهل جهل االنسان امر نفسه (بزرگترین جهالت ،جهالت انسان بر خویشتن است) ،افضدل الفضدل معرفده المدرء
نفسه ( برترین فضیلت شناسائی مرد است خویشتن را) ،من عرف نفسه عقل و من جهلها ضل ( كسیکه خودش را شناخت ،عاقل شدد ،و كسدیکه نسدبت
به آن -شناخت نفس -جهالت ورزید ،گمراه شد) ،من عرف نفسه فقد انتهی الی غایه كل معرفه و علم ( كسدیکه خدود را بشناسدد ،براسدتی ،بده آخدرین
مرتبه معرفت و علم رسیده است) مراجعه شود به غررالحکم ص ( .731 -194 -499 -479عزتی)4011،
 -0عقل فعال و القاء وحی
برترین و واالترین سطح از ارتباط عقل فعال با نوع انسان در پدیده وحی و نبوت متجلی می شود .ابن سدینا در آثدار خدویش نبدوت را بدا تکیده بدر«قدوه
قدسی» توضیح می دهد و می گوید انسان پس از نیل به مرحله عقل مستفاد ،به عقل فعال متصل می گردد و از عقل قدسی برخوردار می شود .او ،اخدذ
وحی را به عقل قدسی نسبت می دهد و آن را به عنوان عالی ترین درجه ای كه برای عقل بشدری قابدل دسدتیابی اسدت ،توصدیف مدی كندد(ابن سدینا،
4010الف).
-8سوره جمعه آیه 2
 -5از دیدگاه ابن سینا ،ورزش حركتی است تابع اراده .اگر ورزش به شیوه ی صحیح و متناسب با اعتدال مزاج و در وقت و هنگام مناسب صدورت گیدرد،
می تواند صحت و سالمتی بدنی را به همراه آورد .البته این بهره برداری از ورزش هنگامی میسر است كه دستورات دیگر بهداشتی مراعدات شدود .درایدن
صورت ،ورزش موجب می شود كه عوامل بیماری زا از بدن دفع شود و بدن ما از استعمال دارو بی نیاز گردد.در ضمن ،ورزش موجدب دفدع مدواد زایدد از
بدن می شود و نمی گذارد كه آن ها در بدن جمع شوند و در این صورت ،اندام ها بر اثر ورزش برای پذیرش غذا آمادگی بیشتری پیدا می كنندد .بدر اثدر
ورزش  ،مفاصل بدن سخت و نیرومند می شود( .زیبا كالم و حیدری)4047 ،

 -1او علم طب را به دو دسته علم بهداشت و علم درمان طبقه بندی كرده است:
 -7دستور حف سالمتی :یعنی آن كه چگونه سالمتی بدن را نگه داریم و نگذاریم خللی در آن ایجاد شود( علم بهداشت).
 -4دستور چاره سازی :یعنی اینکه چگونه ناسالم را بهبودی بخشیم(علم طب) .از دیدگاه او ،هدف اساسی رعایت بهداشت آن است كه بیشترین كوشدش
را تا حد امکان در نگهداری اعتدال عوامل در صحت و سالمتی بدن به عمل آوریم
او شیر مادر را برای نوزاد بهتر از هر ش یر دیگری می داند ،زیرا این غذا بیش از هر غذای دیگری به غذای دوره جنینی در رحدم مدادر شدباهت دارد .بده
نظر او  ،در مواقعی كه مادر توان شیردهی را ندارد ،باید برای تغذیه نوزاد ،دایه ای را برگزید .سن دایه بین بیست و پنج تا سی و پنج سال بسیار مناسدب
است .دایه باید خ وش اخالق و خوش خو باشد و در برابر خشم ،اندوه ،ترس و حاالت مشابه آن زود واكنش نشان ندهد ،زیرا تاثیر پدذیری از ایدن حداالت
مزاج را تباه می كند( تاثیر حاالت روحی بر جسم) و تباهی مزاج ممکن است به شیر خوار سرایت كند .از این روسدت كده پیدامبر(ص) فرمدود :دیوانده را
دایگی نشاید .در ضمن  ،ابن سینا به غذاهایی كه برای زن شیرده و دایه مناسب است اشاره داشته است .از شیر گدرفتن كدودک بایدد بده طدور تددریجی
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صورت گیرد و مواد غذایی مناسب جایگزین گردد .او به دو نکته جهت اعتدال مزاج و پرورش صحیح و سالم نوزاد اشاره می كند :یکی جنبانیدن نوزاد بده
آهستگی و مالیمت و دیگری موسیقی و آوازی است كه به طور عادت برای خوابانیدن نوزاد می خوانند .نوزاد به هر نسبتی كه بدرای جنبانیددن و گدوش
دادن به موسیقی آمادگی بیشتری پیدا كند ،تن و روانش برای ورزش های بدنی و روانی ،آمادگی بیشتری می یابد
(همان)
 -9اخالق نیکو در تمام مراحل زندگی به آدمی زیبایی و كرامت می بخشد .خداوند در قرآن در مقام مدح و ستایش پیامبر اكرم(ص) می فرماید« :وَانَّدکَ
لَعَلی خلقٍ عظیم» یعنی به درستی ای پیامبر كه تو دارای اخالق فوق العاده ای هستی .امام صادق (ع) :خلدق نیکدو خطاهدای انسدان را ذوب مدی نمایدد
آنگونه كه حرارت خورشید یخ را ذوب می نماید(.مکاریان)4047،
 -43منظور از شخصیت  ،تركیبی از صفات ظاهر و باطن آدمی است كه اورا بصورت شاخص در می آورد(اعرافی)4079 ،
 -11حضرت علی (ع) می فرمایند« :همانا انسان به شدت نیازمند به تربیت و اصالح خویش است همانگونه كه كشتزار تشنه باران اسدت( ».غدرر الحکدم،
ج  ،4ص  228ونیز سرمدی)4042 ،
 .42واژه عقل از «عقال» است و عِقال به زانوبند شتر گفته می شود و از این جهت عقل نامیده شده است كه بر سركشی غرایز و هوسدها بندد مدی نهدد .
تفکر و سنجش و تشخیص میان نیک و بد از اعمال عقل می باشند(.ساعی)4040 ،
به تعبیر مولوی :تارهی از فکر وسواس وحیل

بی عقال این عقل در رقص الجمل(مثنوی مولوی)4079 ،

 . 40علت تأكید دین بر حف سالمت و تندرستی این است كه امکان فعالیت در مسدیر تکامدل علمدی و معندوی را فدراهم مدی كند(پژوهشدگاه حدوزه و
دانشگاه)4041،
 .48كانت درجای دیگر می گوید كه كودک باید بلد باشد كه «خود را خودمانی و آشنا نشان دهد بی آنکه رازها را آشدکار كندد ،صدریح باشدد بدی آنکده
گستاخی كند  .به این منظور نباید اسباب شرمندگی اش را فراهم كرد»( .كانت)4072،
 .45كانت شرمساری را با این عبارت تعریف می كند « :شرمساری اضطرابی است كه به شخصی دست می دهد وقتی ببیندد كسدی پدیش رویدش وی را
تحقیر می كند؛ و در این حد یک هیجان است .وانگهی می توان احساس شرمساری را در غیاب آنکه سبب آن بوده اسدت بده خداطر آورد؛ در ایدن حدال
هیجانی در كار نیست بلکه مثل حالت غم  ،شخص رنجور می شود؛ رنجی كه محصول شکنجه ای دائمی و خیالی است كه به علت همان تحقیر بدر خدود
وامی داریم»(همان منبع)
-16كانت در تغذیه كودک نیز به طبیعت و آنچه بطور طبیعی انجام می شود عنایت دارد .غیر از مواردی كه مادر بیمدار اسدت و یدا در شدرایط نامسداعد
بسر می برد ،بهترین غذا برای كودک شیر مادر است .كانت همچون روسو معتقد است كه در طبیعت هیچ چیز بیهوده خلق نشده است مدثالً شدیری كده
پس از زایمان از سدینه مدادر خدارج مدی شدود بدرای دفدع مدواد زایدد دسدتگاه گدوارش ندوزاد ضدروری اسدت بده همدین جهدت هرگدز نبایدد آندرا دور
ریخت(.ماهروزاده)4079،
 -47منظور كانت از تمتِّع و لذت جویی ،قسمت پست و ابتدایی میل به نام غریزه و یا تحریکات و یا فقط صرف میل است و نه قسمت عالی میدل كده آن
را با عقل محض یکی دانسته و به صورت اراده تلقی كرده است .این اراده اساس آن نوع عمل است كده صدفت ممیدزه آن،اختیدار مسدتقل و آزاد اسدت و
همین را كانت عقل محض عملی نامیده است( .مجتهدی)4044 ،
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نتیجه گیری
اهداف آموزش و پرورش از نظر ابن سینا و كانت عبارتند از رشد كلی فرد یا تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان را شامل می
شود كه در این میان هر دو تربیت عملی را در انتهای اهداف تربیت قرار داده اند چرا كه انسان سالم از هر دو بعد (جسمی و
روحی) می تواند كار و فعالیت عاقالنه را در جامعه بر عهده بگیرد و آن را به نحو صحیح ومطلوب انجام دهد و این هم بر
اساس سیر زمانی انجام می گیرد چرا كه والدین و معلمان باید صبر و استقامت داشته باشند تا نیروهای بالقوه جسمی و روحی
كودک از طریق تربیت صحیح و دقیق شرعی ،عقلی و علمی به فعل درآیندتا در اجتماع كاری را بر عهده بگیرند و به جمع نفع
رسانند و منشأ رحمت و بركت باشند.
ابن سینا و كانت انسان را موضوع و محور تعلیم و تربیت می دانند و به لزوم تربیت انسان اذعان دارند.
هر دو در تعیین اهداف آموزش و پرورش به تأدیب به موقع و تربیت سالم و كامل اخالقی افراد جامعه بسیار تأكید دارند كه
بالفاصله پس از شیر گرفتن (بهترین شیر برای كودک شیر مادر است)تربیت اخالقی كودک آغاز شود  ،برای رسیدن به این
هدف مقدس بایستی محیط خانواده و مدرسه بسیار سالم باشد چرا كه موفقیت تربیت اخالقی در گرو بصیرت عمیق و وسیع
والدین و معلمان میباشد تا بتوانند به موقع جوانان شایسته و مفید (سرشار از علم نافع  ،ایمان خالص  ،اخالق نیکو و كامل و
عمل صالح) به جامعه تحویل دهند.
هر دو معتقدند زمان تعلیم و تربیت كودک باید از دوران تولد (حتی ابن سینا به قبل از تولد یعنی دوران جنینی اعتقاد دارد)
شروع شود و سپس تربیت كودک بر پایه مراحل رشد وی استوار گردد زیرا هر مرحله از رشد و تربیت زیر بنای مرحله بعدی
می باشد.
ابن سینا ایمان را در ابتدای اهداف تربیت قرار داده است اما كانت بطور صریح ایمان را در اهداف تربیت قرار نداده در حالیکه
زمینه ذهنی كانت حاكی از یک تربیت زاهد منشأنه است .كه وی آرمانهای تربیتی را مبنی بر ایمان ترویج می كند.
از تفاوتهای بین دیدگاه این دو اندیشمند در مورد اهداف تربیت باید گفت كه ابن سینا تعلیم و تربیت را راهی برای رسیدن به
سعادت ( راه تحصیل سعادت به نظر ابن سینا  ،نیل به كمال در دو قوه ی علمی و عملی است واگر كسی عالوه بر عدالت و
حکمت نظری از خواص و ویژگی های پیامبری برخوردار باشد «سلطان عالم ارضی» و « خلیفه خدا در زمین» است) و در
نهایت به خداوند و شناخت حقیقت می داند و در راستای این اعتقاد ارزش تجربه در علم را نیز مهم بیان می كند و تربیت را
فعالیتی مقدس میداند كه انسان به شدت به آن محتاج است .البته كانت نیز ارزش تجربه در علم را نیز مهم بیان می كند و
تربیت را فعالیتی مقدس می داند كه انسان به شدت به آن محتاج است .ولی از نظر وی سعادت از طریق غایت درونی انسان
یعنی اطاعت از قانون اخالقی میسر است عمل به فضیلت و ادای تکلیف و داشتن حسن نیت شایسته خوش و سعید بودن
است كه به این طریق انسان در مسیر تقرب به وجود واحد (خالق حکیم) قرار می گیرد و رضایت و خشنودی خدا را بدست
می آورد.
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منابع
 ابو علی سینا ،حسین ،4087،تدبیر منزل ،ترجمه :جعفر نقدی ،تهران. ابو علی سینا ،حسین ،4013،رسائل ابن سینا ،ترجمه  :ضیاالدین دری ،تهران ،انتشارات بهجت. ابو علی سینا ،حسین4838،ه.ق  ،التعلیقات  ،ترجمه :عبدالرحمن بدوی ،تهران ،مکتب االعالم اسالمی. ابن سینا ،حسین بن عبداهلل  4010 ،الف ،المبدأ و المعاد ،به اهتمام عبداهلل نورانی ،تهران ،موسسه مطالعات اسالمی  ،دانشگاه مک گیلبا همکاری دانشگاه تهران .
 اقبال ،عباس ،4008،جشن نامه ابن سینا ،تهران ،انجمن آثار ملی. اعرافی ،علیرضا ،4079،مجموعه مقاالت (همایش تربیت در سیره و كالم امام علی (ع)) ،نشر تربیت اسالمی بركشلی ،مهدی ،4008،جشن نامه ابن سینا(موسیقی ابن سینا)  ،تهران ،انجمن آثار ملی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،4041،درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی( ،)2اهداف تربیت از دیدگاه اسالم  ،چاپ نهم ،تهران ،انتشاراتسمت.
 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،4077،آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ،جلد اول ،تهران ،انتشارات سمت. دادبه  ،اصغر ،4049،كلیات فلسفه ،تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور. ذاكرزاده ،ابوالقاسم ،4044،ایده آلیسم آلمانی( از ولف تا پیروان جدید كانت)  ،آبادان  ،نشر پرسش ساعی ،میر محمود ،4040،اخالق و تربیت اسالمی ،چاپ نوزدهم ،تهران ،انتشارات دانشگاه پیام نور. سرمدی ،محمد رضا ،4042،مدیریت اسالمی ،چاب نهم (چاپ دوم آموزشی) ،بهمن  ،تهران انتشارات دانشگاه پیام نور.صدیق ،عیسی ،4008،جشن نامه ابن سینا( نظریات ابن سینا در باب تعلیم و تربیت) ،تهران  ،انجمن آثار ملی.
عزتی  ،ابولفضل  ، 4011،اصول آموزش و پرورش اسالمی ،تهران ،انتشارات بنیاد بعثت.
 فروغی ،محمد علی  ،4008،سیر حکمت در اروپا ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات زوار. كانت  ،ایمانوئل  ،4072،تعلیم و تربیت ،اندیشه هایی در باره آموزش و پرورش ،ترجمه غالمحسین شکوهی ،انتشارات دانشگاه تهران.كاردان ،علی محمد ،4093،سیر آراء تربیتی در غرب ،چاپ پنجم با اصالحات ،تهران ،انتشارات سمت.
 كاپلستون ،فردریک ،4044،تاریخ فلسفه ،از ولف تا كانت  ،جلد ششم ،ترجمه  :اسماعیل سدعادت و مندوچهر بزرگمهدر ،تهدران ،شدركتانتشارات علمی و فرهنگی ،تهران ،انتشارات سروش.
 مایر ،فردریک ،4078،تاریخ فلسفه تربیتی ،ج 4و ، 2ترجمه  :علی اصغر فیاض ،انتشارات سمت. -ماهروزاده ،طیبه ، 4079،فلسفه تربیتی كانت ،تهران ،انتشارات سروش.
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 مجتهدی ،كریم ،4044،افکار كانت ،تهران ،ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مکاریان ،ناصر ،4047،ره توشه نوجوان ،شامل اصول عقاید ،اخالق و احکام ،قم  ،انتشارات نجابت. وانت كریستوفر ،4079،كانت ،ترجمه :حمیدرضا ابک  ،چاپ سوم  ،تهران ،انتشارات شیرازه. وكیلیان ،منوچهر ، 4044،تاریخ آموزش و پرورش در اسالم و ایران ،قم ،انتشارات دانشگاه پیام نور.مقاالت و نشریه ها
 مجله روانشناسی و علوم تربیتی  ، 4047 ،سال سی و هشتم ،شماره ،0ص ، 49-440بررسی دیدگاه ابن سینا در باب تعلدیم و تربیدت ،فاطمه زیبا كالم مفرد و سمیرا حیدری.
 منابع انگلیسی:kantTimmanuel.Education translated by annetchurton.theuniversity of Michigan press.1991.
Riazi, abdolmehdi ( English forten students of history and philospphy of education, 1384.
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