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 1تربیت اخالقی و اجتماعی صوصدر خو کانت بررسی تطبیقی آراء تربیتی ابن سینا 

 2اسالم غفاری

Islamgaffari1927@gmail.com 

 

 چکیده

اسنادی  –تربیت اخالقی و اجتماعی با روش تحلیلی  صوصرا در خابن سینا و کانت د داشته تا آراء صدر این تحقیق محقق ق

جمهوری مطلوبی را از این آراء بدست بیاورد و به نظام مقدس تربیتی یافته ها و نتایج مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهد تا 

ی است که در میان دانشمندان ق سده دهم و یازدهم میالدی ( وی اولین کس 824-073ارائه نماید.ابن سینا )اسالمی ایران 

ورت جامعتر نگریسته است . با توجه به آراء صمسلمان درباره تعلیم و تربیت اظهار نظر کرده است و تعلیم و تربیت را به 

تربیتی ابن سینا، ماهیت تعلیم و تربیت از نظر وی عبارت است از : برنامه ریزی و فعالیت جامعه و فرد در جهت سالمت 

(  م4438 -4728کانت ) ول انسان به سعادت در دنیا و پس از مرگ. صشد کودک و تدبیر شوون اجتماعی برای وخانواده، ر

آراء تربیتی کانت شامل نکات ارزشمندی است که می توان در تربیت نسل جوان از آن مدد گرفت. نظام تربیتی وی مبتنی بر 

منزلتی شامخ دارد. وی تربیت اخالقی را ضامن بقاء و سالمت  اخالق است . در نظر کانت تربیت اخالقی جایگاهی رفیع و

افراد  یاخالقبه تادیب به موقع و تربیت سالم و کامل دو حکیم ،  هرکه یافته ها و نتایج بررسی نشان دادند  .جامعه می داند

که در تمام مراحل زندگی خیر و فضیلتی است  (اخالق، اکتسابی و آموزش پذیر) جامعه بسیار تاکید دارند چرا که اخالق

باید به  ادی ، تربیتی و اجتماعی ( باید مدنظر قرارگیرد .ص)کودکی ، نوجوانی ، جوانی و ...(و در تمام زمینه ها )فلسفی ، اقت

الح و تربیت انسان جامعه نیز صتهذیب اخالق و تربیت اخالقی پرداخت چرا که انسان پایه و اساس اجتماع می باشد که با ا

 ( سعادت فردی را در گرو سعادت دیگران،تربیت اجتماعی منطبق بر تربیت اخالقی) .می شود الحصا

 

 .  ، تربیت اخالقی و اجتماعی کانت ،ابن سینا  ،آراء تربیتی  ،کلیدی: بررسی تطبیقی  واژه گان

 

 

                                                 
 مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای پایان نامه: جناب آقای دکتر محمد مناف زاده.  -1 

 مرکز خویدانشگاه پیام نور ) تعلیم و تربیت اسالمی( از آموزش و پرورش  کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه دانش آموخته  -2 
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 مقدمه:

آراء تربیتی در هر دوره تنها متعلق به کسانی نیست که همّ خود را وقف آموزش وپرورش نسل نو کرده اند ، بلکه  

الح مربی یا معلم حرفه ای نبوده ونیستند و در شمار فیلسوفان و دانشمنداند ولی از صطاحبنظرانی بوده و هستند که به اص

 ( 4033)کاردان، ای را بیان کرده اند.اندیشه های تربیتی تازه وضع آموزش وپرورش زمان خود نیز غافل نبوده ،

دو اندیشمند بزرگ جهان هستند که در راستای نظریات فلسفی و علمی  نظریات ارزشمندی نیز در باب  4کانت و ابن سینا

و جدید بسیاری را در  تعلیم و تربیت ارائه داده اند و پی بردن به نظرات و آراء تربیتی آنها می تواند راهکارهای علمی

تربیت اخالقی و ص وصدر خاختیار ما قرار دهد در این تحقیق سعی بر آن است که اندیشه های تربیتی این دو اندیشمند 

 مقایسه گردد. اجتماعی

ده به نظر ابن سینا اخالق چه جمیل و چه قبیح ، همگی اکتسابی هستند و انسان می تواند خُلقی را که تا به حال دارا نبو

)ابن سینا،  کسب کند و نیز می تواند با اراده خویش خُلق خویش را تغییر دهد و ضد آن را در نفس خویش پدید آورد .

 (. 4077فتر همکاری حوزه و دانشگاه، و نیز د 4034

ی داند، نه از آن جمله فیلسوفانی است که اخالق و فضایل اخالقی را اکتسابی و آموزش پذیر م  -چونان ارسطو  -کانت نیز 

ذاتی و بی نیاز از آموزش و یادگیری، کانت در پاسخ به این پرسش که آیا آدمی از لحاظ اخالقی طبیعتاً خوب است یا بد؟ 

هیچ کدام! چون آدمی طبیعتاً موجودی اخالقی نیست، فقط وقتی عقلش مفاهیم تکلیف و قانون را پرورش » می گوید: 

اجتماعی بودن کودک از دیگر ویژگی هایی است که طبق نظر کانت (.4034، )کانت «داد، موجودی اخالقی می شود.

کودک باید خوشرو ، خوش مشرب، خونگرم ومعاشرتی باشد. باید  ویاخالقی بودن وی را نشان می دهد و از نظر 

 (.4334)کانت،  بتواندبادوستان خودارتباط برقرار نماید تا هرگز تنها نباشد.

شایسته » ی و دسته جمعی و تاثیری که بر اخالق کودک می گذارد تأکید می کند و می گوید: ابن سینا بر آموزش گروه

است به همراه کودک در مدرسه کودکان دیگری از فرزندان بزرگان با آداب نیکو و عادات پسندیده وجود داشته باشند زیرا 

 (. 4008دیق، )« .کودک از کودک فرا می گیرد 

تربیت اخالقی و اجتماعی است که با هدف  صوصمقایسه آرای تربیتی کانت و ابن سینا در خ موضوع انتخابی این تحقیق

اسنادی ورت می گیرد و نظرات تربیتی و  -تبیین آرای تعلیم و تربیت مطلوب از نظر این دو دانشمند و با روش تحلیلی

                                                 
1 .kant and ibn sina 
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ز دورانی که این دو دانشمند می زیسته اند و ادی وفرهنگی متاثر اصفلسفی آنان با توجه به شرایط اجتماعی ، سیاسی ، اقت

با توجه به سواالت تحقیق در مورد  تربیت اخالقی و اجتماعی و وجوه اشتراک و افتراق نظرات تربیتی مورد بحث وبررسی 

 قرار می گیرد.

  :به موقع اکتسابی بودن اخالق و تأدیب

فات و عادات صویژگیهای روانی او دارد و با اذعان به اینکه ابن سینا با معرفتی که از انسان ، قوای حرکتی و ادراکی و 

انسانی تغییر پذیرند . ضمن تبیین به برخی از مباحث فلسفه اخالق می پردازد و اخالق را در تمام زمینه های فلسفی ، 

ست که در همه ادی ، تربیتی و اجتماعی مطرح کرده و از این طریق می خواهد نشان دهد که اخالق خیر و فضیلتی اصاقت

امور باید مد نظر داشت وی همچون فارابی مبانی دینی را یکی از پایه های نظریات خویش قرار داده و می کوشد با تربیت 

 اخالقی فرد در جامعه کمال و سعادت او را در دنیا و آخرت تضمین کند. 

به نظر ابن سینا اخالق چه جمیل و چه قبیح ، همگی اکتسابی هستندو انسان می تواند خُلقی را که تا به حال دارا نبوده 

)ابن سینا، کسب کند و نیز می تواند با اراده خویش خُلق خویش را تغییر دهد و ضد آن را در نفس خویش پدید آورد. 

 (. 4077نیز )دفتر حوزه و دانشگاه،  و  4344

خُلق ملکه ای است که به وسیله آن ، افعالی به سهولت و بدون تردید از نفس » ابن سینا خُلق را چنین تعریف می کند : 

 (. 4077دفتر حوزه و دانشگاه، و  823هـ.ق، 4838)ابن سینا،  «ادر می گردد.ص

دت را تکرار زیاد فعل در مدتی ابن سینا همچون تفکرات پیشین ، منشأء پیدایش خلق را در نفس، عادت می داند و عا

طوالنی و در شرایطی همسان تعریف می کند . بر اثر تکرار افعال حتی افعال نفسانی ، چون غضب، تخیل و احساس ، در 

 (.4077و نیز دفتر حوزه و دانشگاه،  4830)ابن سینا،  نفس هیأتی پدید می آید که به آن خلق یا اذعان گویند. 

 پدر در تربیت کودک را این گونه بیان می دارد:ابن سینا وظیفه عمده 

فحه نفسش نقش بندد، باید او را با اخالق صورت آنها در صپیش از آنکه بچه به خوهای بد و عادات زشت آشنا گشته، » 

فات پسندیده و عادات ستوده مواجه ساخت و وجودش را به آنها بیاراست.باید بچه را از کارهای بد دور و از صنیکو و 

 (4044حاجی باباییان امیری، ) عاداتی که عیب شمرده می شود، بر کنار کرد.

در تربیت اخالقی از نگاه دانشمندان مسلمان؛ روشی که از نظر غزالی، خواجه نیر و ابن سینا ، راه رسیدن به « عادت»نقش 

 «.عادت دادن است»تربیت اخالقی است، 
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دانستند و برای آن از حیث « مرحله تکوین عادت»تربیت را با تمامه  به ویژه در دوره کودکی که دانشمندان مسلمان

هر کار که عظیم بود، تخم آن اندر کودکی افکنده » ی قائل بودند و اعتقاد  داشتند:صتشکیل عادات مناسب اهمیت خا

 «.باشند

تربیت می حیح را در دوره کودکی ، مایه ی فساد صدانشمندان مسلمان اهمال و سستی در تشکیل عادات 

 )همان،( شمردند

اعتدال(است. توسط در مورد خُلقی به کار می رود که میان «)توسط»به نظر ابن سینا مالک فضیلت و رذیلت خُلق ملکه 

ف توسط،مالک فضیلت و رذیلت نیست،بلکه باید صدور فعلی با وصرف صدو خُلق متضاد یعنی افراط و تفریط قرار دارد. 

)ابن ورت ملکه در آید . ملکه توسط، در قوای حیوانی و قوه ناطقه هر دو موجود استصه دور فعل متوسط در نفس بص

 ( هـ.ق4838سینا، 

 ول فضایل اخالقی در نزد ابن سینا همچون افالطون و ارسطو چهار امر است :صا

و لباس ؛  عفت ، حکمت ، شجاعت و عدالت. عفت عبارت است از هیات توسط در قوه شهویه ، مثل لذت نکاح و طعام

شجاعت : یعنی هیات توسط در قوه غضبیه مثل خوف، غضب،غم،کینه و حسد؛ حکمت: عبارت است از هیات توسط در 

 رفات دنیوی، یعنی حکمت عملی مراد است . صقوه تدبیریه ، و مقود از آن حکمت نظری نیست بلکه توسط در افعال و ت

ول به هیات توسط در هر سه. در حقیقت قوای انسان سه تا صو و عدالت نیز عبارت است از استکمال هر یک از سه قوه

است : شهوانیه ، غضبیه و تدبیریه، بر حسب آن فضایل نیز سه تا است : عفت ، شجاعت و حکمت ، و جامع این سه 

 (4077تر همکاری حوزه و دانشگاه، )همان و نیز دف «.عدالت»فضیلت ، فضیلت چهارمی است به نام 

ینا سعادت باالترین چیزی است که انسان به دنبال کسب آن است و هدایت به راه سعادت نیز باالترین به نظر ابن س

« نزدیکی به حق اول»هدایتهاست ، چرا که شرافت هدایتها به غایاتی است که به آن رهنمون می گردند. سعادت بزرگ 

و رغبتشان برای نیل به این سعادت،بیش از  است ، که مطلوب های دیگر در برابر آن ناچیز است و حکمای الهی میل

 رسیدن به سعادت جسم است . سعادت حقیقی از نظر ابن سینا آن است که انسان به کمال قوه نظری و عملی نایل گردد. 

کسی که در قوای سه گانه شهوانیه، غضبیه و تدبیریه حالت میانه روی را رعایت کند و در نتیجه فضایل عفت ، شجاعت و 

حکمت را که جامع فضایل دیگرند باشد ، به فضیلت عدالت که جامع این سه است آراسته می گردد و این کمال قوه عملی 
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مل و نظام معقول در انسان مرتسم گردد و انسان به عالم عقلی مبدل ورت کاصاست . کمال قوه نظری نیز به آن است که 

 (. )همان گردد.

یل سعادت به نظر ابن سینا ، نیل به کمال در دو قوه علمی و عملی است و اگر کسی عالوه بر عدالت و صبنابراین ، راه تح

است و این « خلیفه خدا در زمین» و«سلطان عالم ارضی»و ویژگیهای پیامبری برخوردار باشد  صحکمت نظری از خوا

یل صیه می کند که همه برای تحصانبیاء هستند که انسانها را به سعادت حقیقی رهنمون می گردند . بوعلی سینا تو

 سعادت حقیقی بکوشند . وی می گوید:

و از شقاوت حقیقی بر  ای برادر شفیق ، این سیره نیکو را به کار گیر و از ضد آن بپرهیز . سعادت حقیقی را به دست آور»

 (.)همان «لحت جاودانی راغب باشیصحذر باش . پس شایسته است از اَلَم ابدی بترسی و به سعادت  و م

 : 2اخالق عرفانی

سیر معنوی به سوی حق آن سان که ابن سینا در نمط نهم اشارات مطرح کرده است مشتمل بر دو حرکت است: سلبی و 

 ایجابی: 

به منظور سلب فات منفی از نفس  –که همانا سیر الی الحق است  –یه )= تزکیه( : این حرکت الف( حرکت سلبی: تخل

 ورت می گیرد

فات مثبت و آراستن نفس صبه منظور کسب  –که همانا سیر فی الحق است  –ب( حرکت ایجابی : تَحلِیَه : این حرکت 

 ( 4043)دادبه، است.« الهیتخلّق به اخالق »الح صطورت می پذیرد و آن به اصفات صبدین 

 3مدینه فاضله

ابن سینا در بیان این که یک جامعه سالم باید بر چه مبنایی استوار گردد و چگونه اداره شود و همچنین برای نظام خانواده 

ا ل چهارم از مقاله دهم الهیات شفا مطالبی آورده است. وی از این جامعه برتر، بصو منزل چگونه اندیشیده شود، در ف

 یاد می کند.« مدینه حسنه السیره» یا « مدینه عادله» ، «مدینه فاضله» عنوان

ر صیاد می کند، سه عن« عقد المدینه» ارکان و مبانی مدینه فاضله:برای به وجود آوردن مدینه که ابن سینا از آن با عنوان 

 اساسی الزم است: 

                                                 
2 . Mystical ethics 

 
3 . Utopia 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6 

 

 مدیران، یعنی کسانی که به تدبیر امور می پردازند -4

 نعتگران.ص -2

 8نگهبانان  -0

هر کدام از این سه گروه باید داری رئیس باشند. در مرتبه پایین تر از ایشان نیز رئیسانی و پس از آنان نیز رئیسانی است تا 

 به افراد عادی مدینه برسد.

راههای گوناگون، مانند  مدینه و جامعه باید از مالی مشترک) بیت المال یا اموال عمومی( برخوردار باشد. بیت المال از

ورت غنایم در جنگ با دشمنان سنّت جمع آوری می صو یا مجازات مالی متخلفان و یا به  صوضع مالیات بر درآمد اشخا

رف شود؛ مثالً برای اداره زندگی نگهبانان شهر و ارتش که کسب و صالح مشترک جامعه مصشود. این اموال باید در جهت م

یا دادن نفقه به کسانی که در اثر بیماری یا زمینگیر شدن، از اداره زندگی خویش ناتوانند،  شغلی جز حفظ شهر ندارند

 رف شود.ص

در مدینه فاضله نباید کسی بیکار و بدون شغل باشد، بلکه هر فردی باید دارای شغل و فعالیتی مفید برای جامعه باشد و 

تی که منفعت و ملحتی برای جامعه ندارد، مانند داللی و قمار و ناعاصبیکاری و بطالت ممنوع گردد. همچنین باید شغلها و 

یا کارهایی که برای مالح و منافع عمومی مضر است، مثل سرقت،ممنوع گردد. همچنین کارهایی که باعث می شود افراد 

ت بر مال خویش ناعات باز ایستند؛ مانند رباخواری که فرد بدون تالش و زحمصکارهای مفید را ترک کنند و از فراگیری 

 می افزاید، باید ممنوع شود.

یکی از مهمترین بنیانهای جامعه ازدواج است، از این رو اموری چون زنا و لواط که اهمیت و ضرورت نکاح را در مدینه از 

 میان می برد، باید ممنوع شود.

همچنین کسانی که آسایش دیگران را سلب می کنند و عافیت طلبند، باید از مدینه طرد شوند و چنانچه باز به رویه 

ورتی که منشأ اتخاذ این روش بیماری یا آفتی شایع باشد باید صخویش ادامه دادند، باید به محلی دیگر تبعید شوند. در 

 (4077، هگمارده شود. ) دفتر همکاری حوزه و دانشگا همگی در جایی گردآوری شوند و سرپرستی بر ایشان

                                                 
 یاد می کند.« حفظه» ، و «ناع» ،«مدبران» ابن سینااز این سه گروه با عنوان  . 4
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شایسته » ابن سینا بر آموزش گروهی و دسته جمعی و تاثیری که بر اخالق کودک می گذارد تأکید می کند و می گوید: 

زیرا  آداب نیکو و عادات پسندیده وجود داشته باشندکان دیگری از فرزندان بزرگان با است به همراه کودک در مدرسه کود

 (4008دیق ، ص« . ) کودک از کودک فرا می گیرد 

ابن سینا یکی از آثار سودمند آموزش گروهی را تربیت اخالقی می داند و معتقد است که کودک از اخالق و رفتار پسندیده 

الق فات و عادات نیکو آراسته گردد که اثر این امر )آموزش گروهی( ، تهذیب اخصهمساالن خویش پیروی کند و به 

کودکان ، بر انگیختن همتای ایشان و تمرین عادتهای نیک است. ابن سینا در تبیین تربیت کودک که بر مراحل رشد او 

استوار کرده در هر مرحله به تربیت اخالقی و کسب عادات پسندیده و عادت دادن کودک به انجام اعمال نیک در کودکی 

سنگ اول بنای تعلیم و تربیت می داند . ابن سینا در مرحله اول که پیش و نوجوانی تأکید می کند و کسب عادات نیک را 

ورت اتخاذ دایه برای کودک، دایه شیر صیه می کند: در صاز آموزش می باشد در دوران شیرخوارگی به پدر و مادران تو

در کودک اثر می گذارد . دهنده باید دارای اخالقی شایسته، طبعی سالم و به دور از حماقت و بیماری باشد چرا که شیر 

همچنین در مرحله تأدیب که پس از شیرخوارگی است تویه می کند . هنگامی که کودک از شیر گرفته شده باید تأدیب و 

تربیت اخالقی او آغاز شود، پیش از آنکه اخالق نکوهیده و عادات ناپسند به او هجوم آورد زیرا ابن سینا همچون مسکویه، 

طوسی معتقد است که کودک شرگرا است و به عادات و اخالق ناپسند سریعتر روی می آورد و در غزالی و خواجه نیر 

ر همکاری حوزه )دفتنتیجه این امور بر طبع او مستولی می گردد و دیگر نمی توان اخالق و عادات ناپسند را از او جدا کرد.

 (. 4077و دانشگاه ، 

بیت اخالقی کودک تأکید کرده و معتقد است که تربیت عقلی و اخالقی باید ابن سینا در مرحله آموزش ابتدایی نیز به تر

ورت گیرد ابن سینا به تعلیم شعر به کودک اشاره می کند ولی هر شعری را به عنوان ماده درسی برای کودک صهمزمان 

ا بستاید و نادانی را نکوهش نمی پذیرد او تنها تعلیم اشعاری را مُجاز می داند که به بیان فضیلت ادب بپردازد و دانش ر

کند اشعاری که نیکی به والدین را تویه کند و به انجام کارهای پسندیده ترغیب کند. حفظ شعر و فهم و تکرار آن ، از یک 

طرف باعث پرورش عقلی تقویت حافظه ، آمادگی ذهنی و ارتقای سطح ادراک می شود و از طرف دیگر او را به اخالق و 

مون اشعار است، ترغیب می کند و مکارم اخالق را در نفس وی مستقر می سازد و کودک با پذیرش رفتار نیک که مض

 (. )هماننظریه اخالق و عادات نیک به تدریج به عمل روی می آورد.
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ابن سینا در مراحل آموزش حرفه ای و کسب و اشتغال و ازدواج نیز به کسب عادات نیکو و اخالقیات تأکید کرده و معتقد 

فات صت که اگر فرد تمامی مراحل تربیتی پیشین را با موفقیت طی کرده باشد، از نظر اخالقی و رفتاری به عادات و اس

ادی و کسب و اشتغال و نیز از عقل و درایت و دانش، توانایی الزم را برای اداره زن و صپسندیده آراسته شده و از نظر اقت

 (. )همانفرزندان کسب می کند. 

سینا در آموزش مدرسه ای از نوع گروهی کودک برای حیات اجتماعی آینده آماده می شود و آموزش گروهی و به نظر ابن 

ارتباط کودک با همساالن خود در مدرسه و رفاقت با آنها با هم یا تعارض حقوقی ایشان به وی آداب معاشرت و ارتباط با 

 (. )همان .دیگران می آموزد و فرایند اجتماعی شدن را تسهیل می کند

است که چون انسان در انسانی این  صاصنیستند اولین اختاتی است که حیوانات دیگر با او شریک صاصانسان دارای اخت

یگر تنها زندگی کنند و فقط به اموری که در نیست و نمی توان مانند حیوانات  ادامه بقای خود از مشارکت غیر بی نیاز

ر بسیط زمین  تنها یک انسان باشد و جز امور موجود در طبیعت در دسترس او ار کند، چنانکه اگر دصطبیعت است اقت

نباشد یا این است که آن یک تن هالک می شود یا به زندگانی دشواری دچار خواهد شد و این هم برای فضیلت انسان و 

 (. )هماننقای دیگر حیوانات است. 

انسان از حیوان می شمارد و معتقد است که بدون معاونت و ابن سینا نیاز انسان به اجتماع را یکی از جهات جدایی 

مشارکت افراد انسانی با یکدیگر در رفع ضروریات و نیازها ، معیشت و زندگی نیکو امکان پذیر نیست و این امر بر تمامی 

 (. 4838)ابن سینا، انسانها مستولی است. 

 دار می کند، عبارتند از:نیازهای طبیعی و روحی که انسان را به زندگی در اجتماع وا

 : . فرزند4. همسر3مسکن .2 غذا -1

ابن سینا معتقد است که نیازهای انسان به یکدیگر مرتبط و وابسته است و گاه رفع یک نیاز، خود به پیدایش نیازهای دیگر 

 گرفتنمنجر می شود؛ چنانکه داشتن همسر و فرزند خود نیاز انسان را به غذا و مایحتاج زندگی بیشتر می کند و او را به 

 دیگران وادار می سازد.خادم و کنیز در خانه و یاری جستن از 

ندارد، بلکه نیازها و ضرورتهایی  صاصشیخ الرئیس بر این باور است که نیازهای فوق به فرد یا گروه ویژه ای از انسانها اخت

 (4077ر همکاری حوزه و دانشگاه ، ) دفتفراگیر و عام است.

 اکتسابی بودن اخالق و تادیب به موقع: 
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از آن جمله فیلسوفانی است که اخالق و   -چونان ارسطو  -و فضایل اخالقی ، کانت نیز  اکتسابی )غیر فطری( بودن اخالق

فضایل اخالقی را اکتسابی و آموزش پذیر می داند، نه ذاتی و بی نیاز از آموزش و یادگیری، کانت در پاسخ به این پرسش 

ام! چون آدمی طبیعتاً موجودی اخالقی نیست، هیچ کد» که آیا آدمی از لحاظ اخالقی طبیعتاً خوب است یا بد؟ می گوید: 

انسان به سبب غرائزی ( 4034)کانت، «فقط وقتی عقلش مفاهیم تکلیف و قانون را پرورش داد، موجودی اخالقی می شود.

که داراست میل به سوی هرگونه بدی دارد راهی می رود که مورد تایید عقل نیست . اگر از خشم و شهوت پرهیز نماید بی 

موجودی اخالقی گردد.)کانت،  ، کظم غیظ و خویشتن داری است که می تواند 3. تنها به مدد فضیلت و تقوی 5است گناه

در فلسفه تربیتی کانت و نیز با توجه به اهمیت « تعلیم» و « تأدیب»( با توجه به مرزبندی و تفکیک دو مرحله 4072

قائل است، می توان به خوبی به جایگاه « پرورش اخالقی» یعنیی که وی برای مرحله نهایی و ممتاز تعلیم و تربیت، صخا

بچه ها در آغاز به » یت اخالقی کودک پی برد . کانت بر این عقیده است که صاین مرحله و نقش آن در شکل گیری شخ

کنند مدرسه گذاشته نمی شوند که چیزی یاد بگیرند ]مرحله تعلیم[، بلکه بیشتر به این منظور است که شاید عادت 

 (. 4034)کانت،  مرحله تأدیب[«. ] ساکت بنشینند و دقیقاً آنچه را که از ایشان خواسته شده است انجام دهند

تأدیب از منظر کانت ، جنبه منفی و بازدارنده دارد، نه مثبت و افزاینده، به دیگر سخن، تأدیب به معنای ایجاد 

تأدیب است که آدمی را » حدناشناس آدمی است؛ وی می گوید:  در برابر تمایالت و خواسته های سرکش و« خارجی»مانع

به این « از این که تحت تأثیر کشش های حیوانی خویش از هدف غایی اش که انسانیت است منحرف شود، باز می دارد.

در  ترتیب می توان گفت که تأدیب، فراهم سازی مدبرانه نخستین موانع خارجی برسر راه رشد و شکوفاسازی عقل عملی

مراحل بعدی زندگی است و به ساحت گرایش ها و کشش های وجودانسان مربوط می شود نه بینش ها و دانش ها، و از 

اینجاست که نقش عادت دهی کودک در سنین اولیه در پرورش اخالقی وی آشکار می شود. تا موانع خطرناک و سعادت 

یت اخالقی مثبت نخواهد صبت به پی ریزی هویت و شخسوز درونی، یعنی هوس های آنی و زودگذر، برطرف نشود، نو

                                                 
پیوسته از این دو غریزه بر می خیزند، ورت اخروی آنها، حیوان و درنـدگی اسـت و اگـر    . کسانی که شهوت و غضب بر آنها غلبه دارد و اعمال آنها  2

ی تمثیـل مـی   مکر و حیله در کارهای انسان باشد، ورت اخروی او شیطان است و اگر اخالق پسندیده در نفس او رسوخ کند، به ورتهای زیبای بهشت

و همچنین می فرمایند ) کسـی کـه عقلـش    « ث فساد عقول و دوری از واب می شودغضب باع»( حضرت علی)ع( می فرمایند:4045یابد. )سبحانی، 

 (4043.)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، «کامل شود، شهوات را حقیر می شمارد

 شهوت و غضب، دشمن ترین دشمن انسان اند؛ کسی که بر این دو دشمن غلبه کند و آنها را تحت سلطه خود در» طبق فرمایش امام علی )ع( : 

 (4043شریفی، «)زیباترین عادت است ترک شهوت ها برترین عبادت و«» آورد به هدف خود خواهد رسید.

موفقیت در برابر مشـکالت   -2روشن بینی) نوعی احاطه بر روند حرکت زندگی در پرتو نور الهی(  -4. آثار تربیتی تقوا در بینش قرآنی عبارتند از: 3 

 )ن )همان منبعاحفظ و یانت نفس از سرکشی و عی -0
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مسامحه در تأدیب، زیان »تقدم تأدیب بر تعلیم و فرهنگ می گوید:  صوصبه همین دلیل است که کانت در خ 7رسید.

آورتر از مسامحه نسبت به فرهنگ)تعلیم( است؛ زیرا کمبودهایی از نوع اخیر را می توان بعدها در زندگی جبران کرد؛ ولی 

 (. )همان«نتوان شد و اشتباه در تأدیب را هرگز نمی توان جبران کرد. صاز شر سرکش خال

 نظریه اخالقی کانت :

 ه نظریات اخالقی کانت به شرح زیراست: صخال

: آن جنبه از عقل است که خیر را از شر باز می شناسد و اراده انسان را بر عمل نیک)خیر( می عقل مطلق عملی -4

 عمل بد )شر( باز میدارد.انگیزدو از 

نامیده می شود. بر مبنای این قانون، « قانون اخالقی» : فرمانی که از طرف عقل عملی ادر می گرددقانون اخالقی -2

 انسان به انجام دادن عمل خیر و پرهیز کردن از عمل شر ملزم می گردد.

خیر نسبی و مشروط است. مثالً مال خیر است  : آنچه را که مردم خیر می پندارد،خیر مطلق نیست، بلکهخیر مطلق -0

حسن نیت و اراده » عبارت است از « خیر مطلق» رف گردد. اما صرف خیر برسد وشر است اگر در راه شر مصاگر به م

 نیست.« پیروی کردن از تکلیف یا عزم بر انجام دادن تکلیف» و آن چیزی جز « خیر

ت که بر طبق قانون اخالقی انجام می شود. به بیان دیگر، تکلیف ، عملی : تکلیف یا وظیفه اخالقی، عملی اس تکلیف-8

 -ورت می گیرد. به نظر کانت،  صد پیروی از فرماندهی های آن صاست که بر مبنای دستورات عقل) عقل عملی( و به ق

بنابراین عملی که به تکلیف را فقط باید به خاطر خود تکلیف انجام داد. تکلیف اخالقی امری مطلق و غیر مشروط است. 

 ورت گیرد و نیز عملی که از بیم کیفر ویا امید مزد انجام شود ، عملی اخالقی نیست.صخاطر جلب سود یا دفع زیان 

 به شرح زیر است به دست داده است: -: کانت برای عمل اخالقی قواعدی قواعد اخالقی -5

یعنی « س در همه وقت و همه جا بدان گونه عمل کنند.چنان عمل کن که بتوانی قبول کنی که همه ک» قاعده اول : 

 عملی اخالقی است که انجام دهنده آن بپذیرد همه مردم به شیوه او عمل کنند.

 چنان عمل کن که انسانها) خودت و اشخا دیگر( هدف باشند نه وسیله.» قاعده دوم : 

                                                 
بـه فضـایل   « تحلیـه » از رذایل نفسانی را بـر مرحلـه   « تخلیه» . این مطلب در آثار حکمای ما )ابن سینا( نیز منعکس شده است. ابن سینا مرحله  7

 (4043ی مقدم داشته است .)دادبه ،اخالق
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:انسان خود را ملزم به انجام دادن تکلیف اخالقی می بیند، و آن کس که سر از فرمان خرد  مسئولیت و آزادی اراده -3

باز پیچدو تکلیف را انجام ندهد، در مقابل وجدان خود مسئول است و مورد سرزنش وجدان قرار می گیرد. بنابراین به حکم 

روی آورد و از بدی بپرهیزد.) تالزم اختیار و آزادی با مسئولیتی که انسان دارد باید آزاد باشد تا بتواند آزادانه به نیکی 

 اخالق و نیکی(

 به نظر کانت انسان نه یک سره آزاد است و نه کامالً مجبور آدمی تا انجا که به فرمان خردگردن 

ی می نهد آزاد است وآنگاه که تحت تاثیر طبیعت خویش قرار می گیرد، اسیر خوی حیوانی خود می گردد و بنده هواها

غلبه  ده آنکه هر قدر انسان بیشتر از دستورات عقل پیروی کند و بر هوسها و شهوات خوصنفسانی خویش می شود. خال

 ( 4043)دادبه،  4بیشتری یابد، آزادتر خواهد بود

  

                                                 
را روح بدانیم و مجبور به این دلیل که او نیز وجودی جسمانی دارد کانت می گوید که ، انسان هم آزاد است ، و هم مجبور. آزاد تا آنجا که وی  -4 

ی و معنوی و تابع قوانین طبیعت است . اهمیت انسان و اعمال او در مقایسه با دیگر جانداران مربوط به آزادی اراده اوست. عالوه بر این، جنبه روح

  (. 4048یم زاده، )ابراه انسان بقای پس از مرگ او را تضمین می کند.
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 ار عبارتند از :صول چهارده گانه تربیت اخالقی از منظر کانت به اختصا

 مبتنی باشد نه بر انضباط ؛ این یکی ، از عادات بد «  ول کلیصا»تربیت اخالقی باید بر  -4

 جلوگیری می کند و آن دیگری، ذهن را در اندیشیدن ورزیده می سازد. پس باید مراقبت کنیم که 

 (4034 )کانت، خو بگیرد و دستخوش محرکهای متغیر زودگذر نشود.«  ول کلی صا»کودک به عمل کردن طبق 

 لها باشد که پرورنده فهم است نه بر بنیاد انضباط که فقط بازدارنده عادت های بد است. صبنیاد ا تربیت اخالقی باید بر

از نظر کانت، کرداری اخالقی است که از یکسو منطبق بر قانون اخالقی باشد و از سوی دیگر، فقط به انگیزه احترام به 

 ( . )همانورت گیردصاخالق انجام گیرد و همچنین از روی اراده و اختیار 

د باشیم و هرچه زودتر صول کلی باید به خودی خود از ذهن آدمیان سرچشمه بگیرد. در تربیت اخالقی باید مترصا -2

وری از درست و نادرست را به بچه ها القا کنیم.  اگر آرزومند استقرار مبانی اخالقی هستیم باید تنبیه را منسوخ کنیم صت

 (4034)کانت، که نباید با قرار دادن آن در ردیف انضباط از مقام آن بکاهیم. تقدس و تعالی اخالق به پایه ایست

پسر یا دختر دانش آموز کیفیتی اساسی محسوب می  صوصیت کودک و بخصباالتر از هر چیز، فرمانبرداری در شخ -0

آنچه عاقالنه و حاکی از ورت دارد: اطاعت محض از دستورات مافوق را از سوئی ، تبعیت از صشود . این فرمانبرداری دو 

ورت از نوع صحسن نیت باشد را، از سوی دیگر ، شامل می شود.فرمانبرداری ممکن است نتیجه اجبار باشد ؛ که در این 

دوم است . اطاعت اختیاری بسیار مهم است؛ ولی آن دیگری هم الزم است؛ زیرا کودک را برای اجرای قوانینی که بعدها ، 

 )همان، همان(ید، به عنوان شهروند ، موظف به تبعیت از آنها خواهد بود ، آماده می کندولو از آنها خوشش نیا

یت کودکانیم ، خاطر نشان کردن نوعی طرح و وضع بعضی مقررات برای هر چیزی حائز صاگر در بند تشکیل شخ -8

 کارها(. اهمیت فراوان است؛ طرح ها و مقررات مذکور باید سخت محترم شمرده شود) رعایت نظم در

بچه ها باید در معرض نوعی قانون ضرورت قرار بگیرند . با این همه ، این قانون باید کلی باشد، قانونی باشد که رعایتش  -5

 (. )همان همیشه و همه جا،بویژه در مدارس ،الزم است.

آنرا با طیب خاطر انجام ورتی به کودکان عرضه کرد که صغالباً شنیده می شود که می گویند  باید هر چیزی را به  -3

 دهند. راست است که این روش در بعضی از موارد بسیار خوبست:

ولی چیزهای بسیاری نیز هست که باید به عنوان تکلیف پیش پای کودک گذاشته شود . چنین برخوردری در سراسر 

 زندگی به نفع بچه ها تمام خواهد شد. 
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انبرداری کودک است و این مستوجب تنبیه است، از این گذشته ، اگر هر گونه سر پیچی از دستور ، نشانه عدم فرم -7

دستوری به علت عدم توجه اجرا نشد ، بازهم تنبیه ضرورت پیدا میکند.  تنبیه ، بدنی و یا اخالقی است . تنبیه وقتی 

نین است وقتی که اخالقی است که رفتار ما با اشتیاق کودک به محترم بودن و محبوب بودن، مغایرت داشته باشد؛ و چ

 میمانه و حاکی از سردی، تحقیر می کنیم . این بهترین نوع تنبیه است. صکودک را با رفتار غیر 

تنبیه بدنی دو ورت دارد: یا تقاضا های کودک را نادیده گرفته می شود؛ یا در معرض آزار قرار می گیرد. اولی از جنس 

ید با احتیاط  مورد استفاده قرار گیرد؛ مبادا به بنده خویی و مایهء مزدور تنبیه اخالقی و از نوع منفی آن است؛ دومی ، با

 (. )همانفتی شود. ص

جوانان و نافرمانی هم جا مستوجب تنبیه است و این تنبیه ، یا یک  ری هم شایسته کودکان و هم در خورفرمانبردا -4

به علت پرخوری( که این بهترین نوع ) بیماری  ود آدم دامنگیرش می شودتنبیه طبیعی واقعی است که بر اثر رفتار خ

 تنبیه است، یا بر عکس ، تنبیه ساختگی و غیر طبیعی است. تنبیه بدنی فقط باید تنبیه اخالقی را تکمیل کند.

ول خشم صتنبیه هایی که با نشانه های خشم اعمال شود، بی فایده است. در این گونه موارد کودکان تنبیه را فقط مح -3

ند و خود را قربانیان آن به شمار می آورند . به طور کلی تنبیه باید با احتیاط تمام اعمال شود و کودکان باید پی می دان

 الح ایشان است .صببرند که تنها هدف آن ا

 یت است. صداقت است این شالوده و جوهر واقعی شخصیت کودک ، صکیفیت اساسی دیگر تشکیل شخ -44

 دک، قابلیت اجتماعی شدن است. کودک باید با کودکان دیگریت کوصسومین کیفیت شخ -42

 دوست باشد، نه اینکه همیشه تنها باشد . بعضی از معلمان با رفاقت های بچه های مدرسه مخالفند؛

 و این اشتباه بزرگی  است. بچه ها باید خود را برای برخورداری از شیرین ترین لذت زندگی آماده کنند. 

که گمان می کنند سالهای جوانی بهترین ایام زندگی است، ولی در واقع چنین نیست . این ایام رنج بسیارند کسانی  -40

آور ترین روزهای زندگی است، زیرا در این ایام تحت انضباط شدید به سر می بریم، و به ندرت اجازه داریم دوستان مان را 

 (.4034)کانت، انتخاب کنیم و باز کمتر از آن می توانیم آزادی داشته باشیم

 (. )همانبه بچه ها فقط آن چه مناسب سن شان است باید تعلیم داده شود.  -48
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 اجتماعی بودن انسان : 

در مورد اجتماعی بودن انسان کانت دو دیدگاه دارد: از نظر کانت انسان به برپا کردن جامعه تمایل دارد ، زیرا تنها در 

د. از سوی دیگر ، گرایش به تنهایی و جدایی دارد؛ زیرا این ویژگی غیر حالت اجتماعی است که خود را درک می کن

اجتماعی در او هست که می خواهد آن گونه که خود دوست دارد، رفتار کند. به نظر کانت در انسان ، انگیزه های درونی 

واهی، میل به قدرت و مال اندوزی وجود دارد و او را وادار به فعالیت می کند و باعث ترقی او می شوند مثالً انگیزه فزون خ

باعث می شود ، انسان بر تمایل سستی و کاهلی چیره کند. در کل کانت ، انسان را موجودی می داند که می توان به 

 (. 4072)کانت، وسیله تربیت او را به یک موجود اخالقی تبدیل کرد. 

را نشان می دهد و از نظر کانت کودک باید خوشرو اجتماعی بودن کودک از دیگر ویژگی هایی است که اخالقی بودن وی 

، خوش مشرب، خونگرم ومعاشرتی باشد. باید بتواند با دوستان خود ارتباط برقرار نماید تا هرگز تنها نباشد. کودکان باید 

در انجام دلی بی ریا و نگاهی چون خورشید نشاط بخش و شادی آفرین داشته باشند. تنها قلبی شاد می تواند شادمانی را 

عمل نیک جستجو کند. خدا را نیز باید با قلبی سرشار از شور و نشاط نه از روی اجبار پرستش کرد. به همین جهت دینی 

 (  kant,1991) نعی و ساختگی است.صکه یاس و نا امیدی را در افراد بپروراند، دینی ت

شد. بنابراین نباید رفتاری را که متناسب با سن و کانت معتقد است رفتارهای اجتماعی کودک باید متناسب با سن او با 

هر چه هست، همانگونه که هست نیکوست. کودکی » سال کودک نیست به او آموزش داد. روسو در این باره می گوید:

خود را دارد.چیزی بدتر از آن نیست که شیوه های بزرگساالن را در مورد  صشیوه دیدن،اندیشیدن واحساس کردن خا

 (4072. )کانت، «مال کنیمکودکان اع

آماده شود. باید  ه زندگی اجتماعی گذارده و باید برای ورود به این مرحلهصکودک به تدریج که بزرگ می شود ، پا به عر

آن موقعیت را رعایت  صدیگران را بیاموزد، آداب معاشرت بداند و بتواند در هر موقعیت روابط اجتماعی خاحیح با صرفتار 

نماید. این مرحله از تربیت ، تربیت عملی نام نهاده شده. کانت در تربیت عملی به نکات ظریف و دقیقی اشاره دارد و انجام 

یرت صیتی مطلوب و مقبول پیدا کند، الزم می داند. تربیت عملی شامل مهارت ، ذکاوت و بصآن را برای آنکه فرد شخ

 (4073. )ماهروزاده، و اخالق استیافتن به امور زندگی 
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 تربیت اخالقی و ازدواج:

ه بلوغ نهاد از نظر جسمانی، فیزیولوژیکی، عقالنی، و روانی تغییراتی در او صآدمی به محض آنکه از مرحله کودکی پا به عر

ست. فعال شدن غریزه بوجود می آید که زندگی او را متحول می سازد. بیداری غریزه جنسی از جمله نتایج این تغییرات ا

جنسی سبب می شود تا نوجوان تحت تاثیر امیال و خواسته های گوناگون قرار گیرد. پس باید به مدد اراده بر امیال و 

هوسها فائق آید. از این جهت نقش تربیت اخالقی در خویشتن داری و دوری گزیدن از امیال و شهوات حائز اهمیت بسیار 

 است.

 صولوژیکی دنیای دیگری به روی جوان گشوده می شود. آنچه را که در گذشته قادر به تمیز و تشخیبا ظهور تغییرات فیزی

جنسیت و بیداری غریزه جنسی بطور طبیعی و خودبخودی بروز می نماید. گر  صتشخی صوصآن نبوده درک می کند. بخ

انی آدمی نبوده و در حقیقت بعد حیوانی چه طبیعت براین مسأله پرده کشیده است؛ زیرا که غریزه جنسی شایسته بعد انس

او. را شامل می شود. اما طبیعت ارضاء این نیاز را توأم با اخالق قرار داده است. به طوریکه قبایل وحشی نیز در این مسأله 

 شرم و حیا دارند و با احتیاط عمل می کنند. باید دانست هرگز نمی توان نوجوان را در بی خبری نگه داشت. از سکوت

کاری ساخته نیست. تجربه نشان داده بی اطالعی نسبت به مسائل جنسی پی آمد ناگوار خواهد داشت. در حال حاضر 

راحت سخن گفت چون موضوع بحث موضوعی صتعلیم و تربیت بر این نکته تأکید دارد که باید با جوانان بطور جدی و با 

. طبیعت چنین خواسته که چون جوان به سن ازدواج دبحث کرنیست که بتوان پرده پوشی کرد و در لفافه درباره آن 

رسید تشکیل خانواده دهد و تولید مثل نماید. اما مقتضیات وضروریات مورد نیاز جامعه متمدن ازدواج و تربیت فرزند را 

ورت نه صنغیر ممکن ساخته است. پس وظیفه جوان آنست که منتظر بماند تا شرایط مناسب با ازدواج فراهم گردد در ای

 تنها وظیفه خود را بعنوان انسانی شایسته انجام داده بلکه به وظیفه یک شهروند خوب نیز عمل کرده است.

Kant,1991)) 
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تربیت اخالقی و اجتماعی در جدول زیر ارائه شده  صوصنکات مشترک آراء تربیتی ابن سینا و کانت در خ

 است.

 دانشمند

 مولفه

 کانت ابن سینا

ابن سینا در ابتدا حرکت سلبی یعنی تخلیه)تزکیه( را مطرح  اخالقیتربیت 

نموده و بعداً حرکت ایجابی یعنی تحلیه ) آراستن نفس به 

 فات مثبت( که در واقع تخلق به خالق الهی است می پردازدص

باید به تهذیب اخالق و تربیت اخالقی پرداخت چرا که انسان 

الح و تربیت انسان جامعه صاپایه و اساس اجتماع می باشد که با 

الح می شود اخالق، اکتسابی و آموزش پذیر می باشد و صنیز ا

 عقل عملی آن است که اخالق از آن پدید آید

کانت نیز مانند ابن سینا ابتدا تأدیب یعنی کنترل نفس از هوی و 

هوس یا پاکسازی نفس و بعداً تعلیم و تربیت اخالقی می پردازد. باید 

ول تربیت اخالقی صل عملی)وجدان اخالقی( پرداخت و ابه تربیت عق

الح صرا رعایت نمود چرا که انسان پایه و اساس اجتماع می باشد با ا

الح می شود اخالق امری اکتسابی می صو تربیت انسان اجتماع نیز ا

 باشد عقل عملی منشأ اخالق و قانون اخالقی می باشد.

است و در اجتماع و به وسیله اجتماع انسان موجود اجتماعی  تربیت اجتماعی

پرورش می یابد چرا که انسان ناگزیر از ارتباط با دیگران است 

 باید به تربیت اخالقی و اجتماعی انسان پرداخت

انسان موجود اجتماعی است و در اجتماع و به وسیله اجتماع پرورش 

ه می یابد چرا که انسان ناگزیر از ارتباط با دیگران است و باید ب

 تربیت اخالقی و اجتماعی انسان پرداخت

 

 

 تربیت اخالقی و اجتماعی صوصنکات متفاوت آراء تربیتی ابن سینا و کانت در خ

 دانشمند

 مولفه

 کانت ابن سینا

مبانی دینی یکی از پایه های نظریات اخالقی است و به کمال و  تربیت اخالقی

فضیلت و رذیلت در سعادت انسان در دنیا و آخرت نظر داردو مالک 

ول اخالقی، دوری از رذیلت ها و آموزش صانسان اعتدال است ا

آداب دینی و اشعاری که حاوی نکات پندآموز است. سعادت از 

طریق کمال در دو قوه علمی و عملی ممکن است کسی که عالوه 

پیامبری برخوردار باشد خلیفه  صبر عدالت و حکمت نظری از خوا

ین انبیاء انسانها را به سعادت حقیقی خدا در زمین است و ا

 رهنمون می گردند.

ول به قانون صولی را مطرح کرده و در این اصدر تربیت اخالقی ا

کلی و آیین رفتاری عام تکیه می کند تا به تربیت عقل عملی 

)وجدان اخالقی( بپردازد و از نظر کانت سعادت از طریق غایت 

القی میسر است عمل به درونی انسان یعنی اطاعت از قانون اخ

نیت شایسته خوش و سعید  فضیلت و ادای تکلیف و داشتن حسن

و از این طریق رسیدن به خدا و بدست آوردن رضایت او  بودن است

)دین بدون وجدان اخالقی چیزی جزخرافات نیست( پیوند اخالق با 

 دیانت بدست آوردن لطف خداوند است.
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 ه گیری:جنتی

یت صبه تربیت اجتماعی و نقش مهم اجتماع در رشد و تقویت شخ صاشتراک ابن سینا و کانت توجه خااز جمله وجوه 

 فرد است و هر دو فرایند اجتماعی شدن را حال ارتباطات فرد با گروه همساالن بخو در مدرسه می دانند.

اعی بس تأکید می نمایند . طبق نظر هر دو فیلسوف به نقش مهم ازدواج و تشکیل خانواده در زمینه تربیت اخالقی و اجتم

ابن سینا ، یکی از مهمترین بنیانهای جامعه ازدواج است، از این رو اموری چون زنا و لواط که اهمیت و ضرورت نکاح را در 

 مدینه از میان می برد، باید ممنوع شود.

انی او. را شامل می شود. اما طبیعت طبق نظر کانت ، غریزه جنسی شایسته بعد انسانی آدمی نبوده و در حقیقت بعد حیو

ارضاء این نیاز را توأم با اخالق قرار داده است.طبیعت چنین خواسته که چون جوان به سن ازدواج رسید تشکیل خانواده 

دهد و تولید مثل نماید. اما مقتضیات وضروریات مورد نیاز جامعه متمدن ازدواج و تربیت فرزند را غیر ممکن ساخته است. 

 ظیفه جوان آنست پس و

که منتظر بماند تا شرایط مناسب با ازدواج فراهم گردد. در اینورت نه تنها وظیفه خود را بعنوان انسانی شایسته انجام داده 

 بلکه به وظیفه یک شهروند خوب نیز عمل کرده است.

الح می شود و هر دو معتقدند که صا الح و تربیت انسان، جامعه نیزصهر دو انسان را پایه و اساس اجتماع می دانند که با ا

انسان ناگزیر از برقراری ارتباط با دیگران و تعامل با افراد جامعه است. هر دو در ارتقاء انسان به کمک اجتماع عالوه بر 

تربیت یک شهروند شایسته و خوب به دنبال یک هدف اخالقی و یک فضیلت برتر به نام سعادت نیز می باشند و سعادت 

در گرو سعادت دیگران می دانند با این تفاوت که سعادت از نظر ابن سینا رسیدن به خداست و از نظر کانت  فردی را

قانونمندی و رعایت قوانین، سعادت است. ابن سینا و کانت هر دو معتقدند که تربیت اجتماعی منطبق بر تربیت اخالقی 

 48ول صتهذیب اخالق و پرورش اخالقی، )که کانت در ا است و کودکی که برای حیات اجتماعی اماده می شود باید به

ورت واضح بیان گردد تا صول باید به صگانه تربیت اخالقی مطرح نموده است( و گفته است که حدود و مرزبندی این ا

کودکان آسان شود از نظر هر دو انسان موجودی اجتماعی است و باید در  صوصعمل کردن به آن برای افراد جامعه بخ

 تماع و به وسیله اجتماع تربیت بشود.اج

ابن سینا در ابتدا حرکت سلبی یعنی تخلیه)تزکیه( را مطرح نموده و بعداً حرکت ایجابی یعنی تحلیه ) آراستن نفس به 

کانت نیز مانند ابن سینا ابتدا تأدیب یعنی کنترل نفس از . فات مثبت( که در واقع تخلق به خالق الهی است می پردازدص
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هوس یا پاکسازی نفس و بعداً تعلیم و تربیت اخالقی می پردازد.در واقع  هر دو  حکیم به تأدیب به موقع)نقش  هوی و

عادت دهی کودک در سنین اولیه به پیروی از دستورات عقل و مخالفت با هوای نفس( و تربیت سالم و کامل اخالقی افراد 

، اخالق خیر و فضیلتی است که در تمام مراحل زندگی )کودکی ، به نظر هردو حکیم چرا که  جامعه بسیار تأکید دارند

 ادی ، تربیتی و اجتماعی ( باید مدنظر قرارگیرد .صنوجوانی ، جوانی و ...(و در تمام زمینه ها )فلسفی ، اقت

کانت نیز ابن سینا اخالق را آموزش پذیر و اکتسابی میداند و عادات نیک را سنگ اول بنای تعلیم و تربیت می داند و 

اخالق را آموزش پذیر و اکتسابی میداند که در واقع عقلی عملی منشأ وجدان اخالق می باشد بعالوه بر کسب عادات نیک 

 نیز معتقد می باشد.

در این تحقیق ثابت شد که معلمان بایستی نهال عادات پسندیده و نیک و فضائل  -4محقق این است که  : پیشنهاد

خود پرورش دهند و شاگردان هم این فضائل اخالقی را در خود حفظ و تقویت و پرورش نموده تا با اخالقی را در شاگردان 

 الح و پاکسازی شود.صپاک وارد جامعه شده و جامعه هم ا صایصاین خ

احب حکمت، شجاعت، عفّت و صدر نظام مقدس تعلیم و تربیت بایستی انسان هایی به تمام و کمال اخالقی )یعنی  -2

الح بشدّت نیازمند است تا اجتماع صرشد و پرورش یابند چرا که اجتماع به طور مداوم به این انسان های سالم و  عدالت (

انسانی با سالمتی )و نه بیماری ( رشد و توسعه یابد و به سوی خالق احسن و رازق خیر توجه نموده و دائم در فکر وذکر، 

و ریق رضایت خداوند را به دست آورده و به آن ذات مقدس تقرب جویند تقوا و توکل، فعالیت و حرکت باشند و به این ط

 به سعادت دنیا و آخرت برسند.  
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