
 

 
  
  

 و مطهری مرتضی دیدگاه از تربیت در عادت جایگاه مقایسه و بازکاوی
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 دهيچك
ه.ش) و 1358−1298( مرتضي مطهري ديدگاه اين جستار در پي بررسي رابطه عادت با تربيت از

فيلسوف آلماني است تا از ايـن رهگـذر معلـوم شـود: تربيـت       ،م)1804−1724( ١امانوئل كانت
  شود؛ عادت چه تعريفي دارد و چه نسبتي ميان عادت و تربيت حاكم است. چگونه تعريف مي

تحليلي انجام شده است، بـراي بازشـكافت   −كه به روش توصيفي تاريخي−در اين پژوهش بنيادي
تربيـت، بـه گـردآوري اطالعـات الزم و     ديدگاه مطهري و كانت درباره عادت و نسـبت آن بـا   

هاي موجود معلوم شد كـه: الـف) مطهـري درمجمـوع بـا       تحليل آنها پرداخته شد و برپايه يافته
دانـد؛ ب) وي   هـاي تربيتـي مـي    است و حتي عادت را يكي از روش  ايجاد عادات در متربي موافق

ـ  (تكـرار تـأثير و فعـل/     ه فعلـي براي تبيين ديدگاه برگزيده خود در اقدامي ابتكاري، عادت را ب
) بنا بـر قـول مشـهور، كانـت     3(تكرار تأثر و انفعال/ منفي) تقسيم كرده است؛  مثبت) و انفعالي

آنكـه عنـوان كنـد يـا      است؛ ج) به نظر نگارنده، كانت بي عادت را براي تربيت، زيانبار خوانده 
م عـادت بـه فعلـي و انفعـالي     حتي متوجه باشد، از عادت چنان ياد كرده است كه گويي به تقسي
دانـد؛ د) بنـابراين و بـه ادعـاي      باور دارد و اولي را بخشي از تربيت و دومـي را مخـالف آن مـي   

، )پوشي از جزئيات با چشم(سابقة اين مقاله، نگرش مطهري و كانت نسبت به عادت و تربيت  بي
  بلكه يكي است.   و بسيار به هم نزديك

  .عادت فعلي، عادت انفعالي، تربيتمطهري، كانت، : گان كليديواژ
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  مقدمه

انجـام دادن کارهـا  ) بـه آسـانِی ٢٢٧، ص١٣٩١ (مطهـری، گـری اسـت عادت که فارسـی آن خـو
کـرد،  عادت نمـیخود زندگی  در که اگر انسان به محیط و رفتارهای گوناگون  ای گونه به ؛انجامد می

شد. شاید بتوان با اندک تسامح پذیرفت که اگـر نگـوییم  زندگی بر او بس دشوار و حتی ناشدنی می
تار و پـود حیـات رفتـاری بشـر را  −فارغ از نیک و بد آن−عادت  کم دستآدمی برده عادت است، 

  دهد.  دهد؛ زیرا انسان بسیاری از رفتارش را از سر عادت انجام می تشکیل می
پژوهان به عادت و نقش آن در زندگی و تربیت افراد  در گذشته، کمابیش تنها فیلسوفان و اخالق

پژوهـان،  شناسـان، تربیـت شناسـان، روان دانـان، جامعـه اند؛ اما در دوران معاصر، حقـوق پرداخته 
خاص به عادت و تأثیر آن  دیدیای و در چارچوب تخصص خود و از  گونه هر یک به فیلسوفان و...

   اند. بر فرد و جامعه نظر کرده
هـر یـک بـه فراخـور دانـش عصـر و  ،، از افالطون گرفته تا دیویی و از کندی تا مطهـریمتفکران

اند. شاید نخسـتین تـالش  مقتضای زمان و زمینه سخن خود به تربیت و رابطه عادت با تربیت پرداخته
 غار افالطون باشـد. در ایـن تمثیـل، غـاری تمثیلی بشر برای نشان دادن رابطه عادت با تربیت، تمثیل

زنجیـر  ای بـه گونـه کـودکی از گروهی آن انتهای در و شیب دارد درون به دهانه که از شود می توصیف
 شود می آغاز تربیتزمانی )، ۵٧−۵۵، ص١٣٩٠کینی،  (ببینند را سرخود پشت توانند که نمی اند شده
 تواند می مدتی دهد؛ بنابراین، پس از عادت روشنایی به را خود چشم و یابد رهایی زندانیان از یکی که

  ).١٩١، ص ١٣۶٨کاپلستون،  (دید ببیند که پیش از این تنها سایه آنها را می واقعیاتی را
فیلسـوف و  ،ده است. وی مربیکراز تربیت و عادت یاد  شدر بسیاری از آثارمرتضی مطهری، 

تقل فقیهی است که گرچه بارها از تربیت و عادت گفته است؛ اما هرگز خـود بـه تحریـر اثـری مسـ
یا تربیت و عادت نپرداختـه اسـت، و آنچـه در ایـن زمینـه از او در دسـت و درباره تربیت یا عادت 
های بـازبینی نشـده وی اسـت کـه  ها و مجالس درس و شماری از یادداشت است، برآمد سخنرانی

  چاپ و منتشر شد.  »تعلیم و تربیت در اسالم«عنوان  با، شبخشی از آنها پس از شهادت
ای درباره تعلیم و تربیت  نگارش رساله پی انوئل کانت نیز مربی و فیلسوفی است که هرگز درام

هایش را که درباره تعلیم و  یا عادت برنیامده است. وی در فرجام اشتغال خود، شماری از یادداشت
را سـودمندتر بـرای مـردم ، از میـان آنهـاکـه سپرد و از او خواسـت  ١به شاگردش رینک ،تربیت بود

 ٢های کانت درباره تعلیم و تربیت در دانشـگاه کونیگسـبرگ ها درس تبرگزیند. آبشخور این یادداش
                                                           

1  . Rink 
2. konigsberg 
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بند یا عنوان، تنظیم و  ١١٣ها در قالب شش فصل و ذیل  در پروس شرقی بود. سرانجام این یادداشت
  میالدی منتشر شد.  ١٨٠٣ در سال »هایی درباره آموزش و پرورش اندیشه«در کتاب 

 نیـزهای تربیتی خود به عادت و نقش و جایگـاه آن در تربیـت  و کانت هر دو در بحث مطهری
اند؛ با این تفاوت که مطهری نسبت به رابطه عادت و تربیت هم رویکـرد تـاریخی دارد و از  پرداخته

رویکـردی  هـمنگاه و نگرش گذشتگان به این موضوع یاد کرده است و هم رویکرد تربیتی و دینی و 
  فلسفه و تربیت به این مقوله نگریسته است. دید؛ اما کانت تنها از انتقادی

، بـا آن دودر این جستار، برای واکاوی نگرش مطهری و کانت به تربیت و عادت و نسبت میـان 
نخست به تعریف تربیت، سپس به تعریف عـادت و سـرانجام بـه  ؛تحلیلی−تکیه بر روش توصیفی

هـای  از نگاه این دو متفکر پرداخته و در پایـان، دیـدگاه ،بیتشرح نسبت حاکم بر رابطه عادت و تر
  . شده استگیری  بررسی شده با یکدیگر مقایسه و نتیجه

  
 )١٣۵٨−١٢٩٨( مرتضی مطهری

مطهری معتقد است تربیت فراهم ساختن زمینه رشد و پرورش همه اسـتعدادهای موجـود : تربیت
بایـد چنـان باشـد کـه همـه اسـتعدادهای متربـی زنده است. این رشد و پرورش در تربیت انسـان 

). ایـن ۴٣(همـان، ص ) و شـکوفا شـوند۵۵، ص١٣٨٢(مطهری،  ای متعادل پرورش یابند گونه به
ناگزیر باید با فطـرت؛ یعنـی طبیعـت و سرشـت  ،شکوفایی که تنها در انسان مفهوم و مصداق دارد

انسـان، میـان سـاختن و مطهـری در تربیـت ). ١٨٧، ص١٣٨٧(مطهـری،  باشـد متربی متناسـب
در ساختن بر  .پروردن استبلکه پروردن، فرق نهاده و افزوده است که اصل تربیت، ساختن نیست 

). به ١٨٧گیرد تا به شکل دلخواه درآید (همان، ص ش و آرایش صورت مییروی شیء مورد نظر پیرا
  رسد که مطهری از ساختن ایجاد عادت را اراده کرده است. نظر می

تر و در قالب تقسیم تربیت به دو بخش بیـان داشـته  ر جایی دیگر این مطلب را روشنمطهری د
  ه است: صورت گرفتاست. این تقسیم براساس واکنش نفس در برابر رفتار تربیتی مربی 

جسـمی، روحـی، عقلـی، جملـه یکی بخش اصلی که همان پروردن استعدادهای متربی و از 
متحـرک و  ؛در این بخش از تربیت، نفـس منفعـل نیسـت .تدینی، زیبایی، اخالقی و وجدانی اس

فّعال است و رو به غایتی دارد. در این بخش، انسان باغبان وجود خویش است؛ یعنی استعدادهای 
  ).١٨٧کند (همان، ص  نهفته در خود را پرورده و آشکار می

گیرد،  میخش که عادت جسمی و روحی را دربربخش دوم تربیت، ایجاد عادت است. در این ب
پذیر است و دیگر فّعال و پویا نیست. در این بخش از تربیت، انسان ماننـد بـوم  نفس منفعل و نقش
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بلکه کارش به یمن وجـود نقـاش،  ؛یابد نقاشی در دست نقاش است، استعدادی در او پرورش نمی
   (همان). پذیری و خو گرفتن است صورت و اکتساب

 داند و اشـاره بر عادت را تربیت کامل و درخور انسان نمیمطهری بسنده کردن بر تربیت مبتنی 
کند که تربیت واقعی بر پایه فطرت متربی استوار و در پی شکوفایی استعدادهای وی است که در  می

  ). ۴۵۴−۴۵٢، ص١٣٧٠(مطهری، گویند » ها ویژگی«ادبیات امروزی به آنها 
(مطهـری،  دانـد تعدادها انسـان مـیمطهری تربیت را بـه فعلیـت رسـاندن اسـ اینکهبا توجه به 

)، تربیت شامل تعلیم و تعلیم بخشـی از تربیـت اسـت؛ زیـرا بـا تعلـیم اسـت کـه ۶٧، ص١٣٨٢
امـا تعلـیم  ،شـود رسند. تربیت شامل نباتـات نیـز مـی نیروهای فکری و عقلی انسان به فعلیت می

  ). ٣٨، ص١٣٩٣(مطهری،  اختصاص به حیوان و انسان دارد
رساند  ل است: تربیت مفهوم پرورش و ساختن را میئتفاوت قا و اخالق نیز مطهری بین تربیت

کند که تربیت چگونه و برای چه هدفی باشد؛ یعنی در مفهوم تربیت،  و بس. از نظر تربیت فرق نمی
فرِد جانی هم تربیت است، این کلمه در مورد حیوانـات نیـز بـه کـار   پس تربیت ،قداست نخوابیده

توان تربیت کرد؛ با اینکه اخالق، خود نوعی تربیت و به معنـای کسـب  می نیزرا  شود. سگ برده می
اسـت کـه در تربیـت نیسـت؛ از  خلق و حالت و عادت است؛ اما در مفهوم اخالق قداستی نهفتـه 

 ،صحبت کنـیم  پس اگر بخواهیم با اصطالح .برند کلمه اخالق را در مورد حیوان به کار نمی ،رو این
  ). ۶٨−۶٧، ص١٣٨٢(مطهری،  فن اخالق و فن تربیت یکی نیستباید بگوییم 

که از لحـاظ عقلـی، نبایـد گذاشـت عـادت،  نویسد میه نسبت اخالق با عادت رمطهری دربا
و روایی و ناروایی کارها باشد؛ از لحاظ اراده نیز نباید گذاشت  ،زشتی و زیبایی ،مبنای حسن و قبح

تواند برخاسته از عادت باشد  اخالقی؛ زیرا اراده اخالقی نمیعادت، فرمانروای مطلق باشد نه اراده 
  ). ١٩۶، ص١٣٨٧(مطهری، 

داند کـه در اثـر  ای می ، عادت را ملکهددیگر عالمان مسلمان پیش از خو مانندمطهری عادت: 
  ).٨۴٧، ص١٣٩۵زاده،  (حسینی مؤمن گیرد تکرار و تمرین پیوسته در نفس شکل می

گیـری عـادت اسـت. وی نظـر کسـانی را  نهـادی در شـکل عنصری پـیاز نگاه مطهری، تکرار 
دانند و بـر درسـتی نگـرش خـویش چنـین  که تکرار را شرط الزم برای ایجاد عادت نمیپذیرد  نمی

کند که هر مهارتی الزمه عادت نیست و البته الزمه عادت مهارت است؛ اما الزمه هـر  استدالل می
یعنی حافظه است؛ توضـیح آنکـه  ،تر مثال به عادت نفسانی مهارتی عادت نیست و از این نادرست

کنند؛ باید پرسـید  برای همیشه آن را حفظ میبار) یک (حتی برای برخی از افراد با شنیدن یک شعر 
به چه دلیل حافظه عادت نفسانی است و آیا از اینکه در برخی از موارد باید چیزی را با تکرار حفـظ 

  ).٣٩−٣٨، ص١٣٩٣(مطهری،  ه حافظه عادت نفسانی است؟توان نتیجه گرفت ک می ،کرد
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نه پروردن. عادت این است  ،که عادت ساختن است افزاید میمطهری در شرح بیشتر مفهوم عادت 
پذیر است و هر  و شکل پذیر که بتوان متربی را به هر حالتی درآورد. متربی حالت جیوگی دارد و انعطاف

اخالقیـات  بیشـترپذیرد. از این نظر انسان موجـودی قابـل سـاختن اسـت و  می، شکلی به آن داده شود
 ،اموری ساختنی است و باید عادت شود؛ اخالقیات اموری نیست که در وجود انسان ریشه داشته باشد

توان گفت: اگر بگوییم که تربیت صرفًا عبارت از پرورش اسـت  شجاعت. پس طبق این بیان می همانند
هـر پس طور دلخواه است؛  ها به تربیت، ساختن انسانبزرگ نیست. قسمت  درست، ها نه ساختن انسان

  ).۵٨−۵٧، ص١٣٨٢(مطهری،  که دلخواه اوستسازد  گونه می بدانفرهنگی ملت خود را 
کید فزون ای  گوینـد انسـان بسـته مـی«ده است که: وتر بر این دیدگاه، افز مطهری برای تکیه و تأ

انـد  یزی در انسان ناشی از عادت است حتی خود فضیلت و نیز گفتهاند هرچ است از عادت و گفته
سـانی  ها و عادات گوناگون به منزله مـاده جیـوه که انسان در ابتدا از لحاظ مستعد بودن برای تربیت

اند که صـورت بـاطن  توان ساخت. حکمای الهی نیز گفته است که آن را به هر صورت و شکلی می
که عادات بدنی بـه واسـطه اعمـال بـدنی  طور ات روحی اوست. همانانسان تابع نحوۀ فعلیت صف

عادت عقلی  مثل عادت به ورزش یا عادت به سیگار یا تریاک یا مشروبات الکلی، ،شود متمکن می
  ). ٣٧، ص١٣٩٣(مطهری، » شوند گیر می حسب اعمال باطنی در انسان جایو روحی نیز بر

کـه گویـا آورد  روی مـی ١تربیت، به تقسـیمی نوآورانـهمطهری برای تبیین بهتر مفهوم عادت در 
) و ٣١٨−٣١٧، ص١٣٧۶(مطهری،  م علم در فلسفه اسالمی به فعلی و انفعالی استیمتأثر از تقس

) و متناسب با رفتاری که افـراد صـاحب ٣٨، ص١٣٩٣(مطهری،  »در دایره وجود انسان«عادت را 
(تکرار تأثر و انفعال) یا مثبـت  یر و فعل) و انفعالی(تکرار تأث دهند، به فعلی عادت از خود نشان می

  (همان) تقسیم کرده است:  و منفی
عادت فعلی یا مثبـت آن اسـت کـه انسـان (تکرار تأثیر و فعل):  الف) عادت فعلی یا مثبت

بلکـه کـاری را در اثـر تکـرار و ممارسـت، بهتـر انجـام  ؛گیـرد قرار نمی  تحت تأثیر عوامل خارجی
باشند. نوشتن ما عادت است نـه علـم. اگـر خـط ننوشـته باشـیم  ا و فنون، عادت میدهد. هنره می
بلکه بایـد بـه تـدریج در اثـر  ،باره بنویسد تواند یک انسان نمی ،دیگر سخنتوانیم بنویسیم؛ به  نمی

شـجاعت  اننـدم ؛فعلی است  تمرین به نوشتن عادت کند. حتی بسیاری از َمَلکات نفسانی، عادات
طور طبیعی داشته باشد، ولی اینکـه  انسان کمی از آن را به  است. البته ممکن است که که قوت قلب

                                                           
کند)،  انفعالی با عادت فّعال (نه فعلی که مطهری مطرح می ) فرانسوی، میان عادتMaurice Debesse. تنها موریس دبس (١

عادت انفعالی آن است که فرد، بدون انگیزه و هوشیاری اعمال و رفتارهای غیرارادی را همـراه بـا «فرق نهاده و گفته است: 
گاهی انجام می گاهانه آن است که به تکرارهای میکانیکی و فیزیکی بدون آ یج انـس و الفتـی در تدر  دهد و عادت فّعال و آ

ها و  آید و محرک خارجی در او اثر فّعال، زنده و پویا دارد، مانند عادت کردن نفس به ریاضت و تحمل سختی فرد به وجود 
  ).۴٣، ص١٣٨٠(کریمی،» شوند نویسی و... که به نوعی ملکه می استقامت، عادت به خوش
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العاده و قوت قلبی پیدا کند که در مواجهه بـا خطـر خـودش را نبـازد و ایسـتادگی  فوق  انسان حالتی
ایـن  ، بـه تـدریجانسان بارها در معرض خطـر قـرار گرفـتهرگاه شود.  ورزد، در اثر عادت پیدا می

، ١٣٨٢(مطهری،  استدسته جود، سخاوت، عفت، پاکدامنی نیز از این  ؛شود ت در او پیدا میحال
  ).٣٨، ص١٣٩٣؛ همان، ۶٣ص

آن است که انسان  عادت انفعالی یا منفی (تکرار تأثر و انفعال): ب) عادت انفعالی یا منفی
ایجـاد انـس وجـود  دهد. در عادت انفعالی معموالً  ثیر عاملی خارجی، عملی را انجام میأتحت ت

؛ مثًال انسان عـادت کنـد روی  پروری سیگار کشیدن و تن مانند شود؛ دارد و انسان اسیر آن رفتار می
 طور مطلـق بـد اسـت بهر قو بخوابد، یا غذای خاصی بخورد و... . عادت انفعالی یا منفی، تشک پَ 

   ).٣٨، ص١٣٩٣؛ همان، ۶٣، ص١٣٨٢(مطهری، 
هـای  بنـدی گفتـه مطالعـه و دسـته ،از گـردآوری دت انفعالی:ج) مقایسۀ عادت فعلی با عا

پی میان ایـن دو گونـه عـادت، از نگـاه  توان به مقایسه در مطهری درباره عادت فعلی و انفعالی، می
ها از سویی برای فهم درسـت نگـرش مطهـری بـه عـادت و  برد. ریزکاوی در این تفاوت مطهری پی

دهنده دقت نظر مطهری در تحلیل مفاهیم  نشان ،و دیگر سو شی راهبردی داردنسبت آن با تربیت نق
  شناختی است: تربیتی و روان

  )؛ ۶٣، ص١٣٨٢( طور مطلق بد است . عادت انفعالی به١
کند و گاه روح ابتکـار و اختیـار و  . عادت انفعالی، عالقه و تمایل و وابستگی شدید ایجاد می٢

  ؛)١٩٣، ص١٣٨٧(مطهری،  کشد آزادی اراده را در فرد می
، ١٣٩١(مطهـری،  شـود . عادت انفعالی، مانع تحـوالت و تحرکـات و مبـارزات اجتمـاعی مـی٣
  ؛)٢٢٩ص

تر شود، بـه  . در عادت انفعالی، رابطه عقل و عادت معکوس است؛ یعنی هر مایه عادت قوی۴
  ؛)۴١، ص١٣٩٣(مطهری، کاهد  میهمان پایه از قدرت دخالت و اقدام عقل در آن حوزه 

حتـی اگـر آن فـرد  ،انجامـد انفعالی مانند اعتیاد به افیون، گاه به مرگ فرد معتـاد مـی . عادت۵
  ؛)٢٢٧، ص١٣٩١(مطهری، عارفی وارسته باشد 

تـر  تر و آسوده بال بارتر و سبک های انفعالی خود بیشتر بکاهد، سبک مایه از عادت . انسان هر۶
  ؛)٢٢۵، ص١٣٩١ شود (مطهری، می

  ؛)٣٨، ص١٣٩٣(مطهری، انجامد اراده در فرد می . عادت انفعالی به ضعف٧
روی که عادت است، بد نیسـت؛ البتـه ممکـن اسـت بـه  . عادت فعلی بد نیست؛ یعنی از آن٨

  ؛)۶٣، ص١٣٨٢( علتی دیگر بد باشد
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کاهـد و مهـارت علمـی و  بلکه از دشـواری کـار مـی ،آورد . عادت فعلی وابستگی پدید نمی٩
سازد و کـار بـه جـایی  نیاز می افزاید و آدمی را از دقت بی و قدرت میکند و بر علم  عملی ایجاد می

  ؛)۶٣، ص١٣٨٢(مطهری،  کند رسد که فرد صاحب عادِت فعلی به شکل خودکار عمل می می
وانگهـی نـاتوانی را بـه توانـایی  ؛تنها اسارت نیست، نجات از اسارت است . عادت فعلی نه١٠

  ؛)٢٠۴ و ١٩١، ص١٣٩١ کند (مطهری، تبدیل می
. در عادت فعلی رابطه عقل و عادت رابطه مستقیم است نه معکوس؛ یعنی هر اندازه عـادت ١١

 یابد تر شود، به همان اندازه توان دخالت و اقدام عقل در آن حوزه فزونی می فعلی نیرومندتر و راسخ
  ؛)۴١، ص١٣٩٣(مطهری، 
جـویی در وقـت و  وجب صـرفهوار، م . عادت فعلی گذشته از ایجاد مهارِت کمابیش ماشین١٢

در  ،کند نویسی می مثًال کسی که ماشین ؛شود پدید آمدن هنر انجام دادن همزمان چند عمل هم می
نـویس پـیش  گوید. همین فرد ماشین می نیزتوجه اطراف خود است و با دیگران سخن همان زمان م

(مطهـری، دیگر انجام دهد نویسی کاری  توانست همزمان با ماشین از عادت کردن به این کار، نمی
  ؛)٣٨، ص١٣٩٣
نـه فرمانـده عقـل و  ،و اراده باشـدبر عقـل  . عادت حتی اگر فعلی و خوب باشد باید فرمان١٣

شناسد؛ عقل و اراده است که باید آن را مهار کنـد و از افـراط و  اراده؛ زیرا عادت، حد و اعتدال نمی
  ).٢٠۵، ص١٣٨٧(مطهری،  تفریط بازدارد

(همـان،  اسـت  لی شایسته، مانند طبقات فرهنگی و معنوی گل سرسـبد اجتمـاع. عادت فع١۴
  ؛)٢٠۵ص

. عقل و علم هرچند راهنما هستند، ولی قدرت اجرا به وجود عادت وابسته است و انسان در ١۵
عمل بیش از آن اندازه که تحت فرمان عقل و ادراک اسـت، تحـت فرمـان احساسـات و تمـایالت 

توانـد تمـایالتی متناسـب بـا مصـالح حقیقـی در فـرد پدیـد آورد و  ] می[فعلی عادت تنهااست و 
  ).۴٠، ص١٣٩٣(مطهری،  تمایالت مخالف را عقب براند

   .)٢۵، ص١٣٩٣(مطهری،  بخشد . عادت فعلی، زندگی بشر را نظم و نسق می١۶
مقولـه  مطهری در تأمالت خود درباره عادت و تربیت، به رابطه این دو رابطه عادت با تربیت:

 ،مایه کـه اقتضـای سـخن بـوده آن نیزقدیم و غربیان جدید را اندیشمندان با یکدیگر پرداخته و نظر 
بازکاویده و حتی نقد کرده است. از نگاه وی، قسـمت اعظـم شخصـیت انسـان را عـادت تشـکیل 

در  . تکـرار و تمـریناسـت تعوید (عادات دادن) با تمرین و تکرار مـنظمبه معنای  دهد. تربیت می
 سازد کند و به اصطالح جدید شخصیت اخالقی می روح، عادت و به اصطالح قدما َمَلکه ایجاد می



 ١٣٩٩بهار و تابستان /٢۶ش /١۴س/ شناسی روانو  اسالم   ١١٢

 

یعنـی تربیـت  ،هـای خـوب ). انسان به عـادت٣٨، ص١٣٩٣؛ همان، ٢٠٢، ص١٣٨٧(مطهری، 
غرائز علمی و عملی و تمایالت ذاتی انسان بـرای بـرآوردن مصـالح وی و بـه . خوب نیازمند است

(مطهـری،  وجه امتیـاز انسـان از حیـوان اسـت که آن،استعدادهای او کافی نیست  فعلیت رساندن
  ).٣۶٩، ص١، ج١٣٧٩

اشاره شد که مطهری هنگام بازکاوی مفهوم عادت و جایگاه آن در تعلیم و تربیـت، بـه بررسـی 
جدید غربـی دربـاره نقـش عـادت در  اندیشمنداناخالق قدیم و شماری از علمای نظریه برخی از 

تر شدن نوع نگـرش وی  بازگفت این دو دیدگاه از زبان مطهری به روشنبرای آنکه پردازد.  تربیت می
  :مکنی کوتاه از آنها یاد می ،انجامد به نقش عادت در تربیت می

یه اول اساسًا پایه این نگرش که گزیده قدما است،  برنهاده بر عادت):  (تربیت پی الف) نظر
اخالق و تربیت، فن تشکیل عادت برای تطبیق فرد با اجتمـاع اسـت. تربیـت فـن ایجـاد عـادات و 

زیـرا از  ،َمَلکات مفید و نفی عادات و ملکات بد است. عادت عامل تربیتی مهم و ضـروری اسـت
ی که فضایل در آدمی به صورت َمَلکـه و طبیعـت ثـانو نظر علمای اخالق، مراد از تربیت این است 

شدنی است؛ پس هر صفت  لیامری زا است،» حاّل «صورت  تا هنگامی که صفت به  وگرنهدرآیند؛ 
شود؛ در اخالق همواره صحبت از َمَلکه شدن صفات است، مانند ملکـه  روحی، ُخلق شمرده نمی

مطهـری ایـن نگـرش را از  .)۵٨−۵۶، ص١٣٨٢(مطهـری،  شجاعت، ملکه سخاوت و ملکه تقوا
ــاور دارد افالطــون و دیــدگاه ، ١٣٧٠مطهــری،  ک:(ر. نظریــه تــذکاری او کــه بــه علــم پیشــینی ب

)، و دیگر حکمایی که به علم پیشـینی و سرشـتی ٣٠٩−٢٩٩، ص١٣٨٩؛ پاپاس، ۴٧۶−۴٧۵ص
اند و نیز عارفان بررسـی کـرده  باور ندارند و ذهن را نانوشته خوانده و آن را به کاغذ سفید تشبیه کرده

). براسـاس ایـن دیـدگاه، عـادت، سـاختن اسـت و ٨۴٠−٨٣٩، ١٣٩۵زاده،  (حسینی مؤمن است
رشد استعداد موجود است؛ بنابراین، اگر بگوییم کـه تربیـت  ،پرورش .عادت دادن، پروردن نیست

سـاختن انسـان بـه  ،نیست. بخش اعظـم تربیـت درستصرفًا عبارت از پرورش است نه ساختن، 
  ).۵٨−۵٧، ص١٣٨٢شکل دلخواه است (مطهری، 

دانیم که از این سخن مطهری برداشت شود که از نگـاه وی، قـدما در تعریـف و شـرح  یدور نم
کید داشته و از پـرورش اسـتعدادها  ،ماهیت تربیت بر ساختن که همان ایجاد عادت است تکیه و تأ

تنهـا اشـاره  پـسد. اکنون جای نقد این برداشت نیست؛ است یاد نکرده یا چندان به آن اهمیت نداده
ناگزیر افالطون  ،گونه تفسیر و معنا کنیمدما را هر، ولی قاستشود که گرچه مطهری اشاره نکرده  می

) و ١۴٠−١٣٨ و ٧٨−٧۶، ۶٩−۶٨تـا، ص (بـی )، جـاحظ١٧٢، ص١٣٧٢کاردان و همکـاران، (
 الصـفا و اخـوان )۶۵، ص١۴٢٧( و مسـکویه )٧٨تـا، ص ؛ بـی٩۴ و ٧٣−٧٠، ص١۴١٢( فارابی
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و عـــامری  )١٩٧، ص١٩٨٨( و بـــوعلی )۴٧٣، ص٣همـــان، ج ،٣٩٩ و ٢۶٢، ص١، ج١۴٠۵(
 بـه ویـژه ،گیـرد. همـه ایـن افـراد مـیو... را در بر) ٣۶۶−١۶۴ و ٣۵٣−٣۵٠تا، ص (بی نیشابوری

عالمان مسلمان در تعریف تربیت و شرح چیستی آن از فعلیت بخشیدن به استعدادهای متربی یـاد 
 اند. آفرینی هم گفته گرچه از عادت اند؛ کرده

یه دوم کـه در میـان علمـای غـرب  هپایـه ایـن نظریـ بـر (تربیت گسسـته از عـادت): ب) نظر
 توان و نباید از ایجاد عادت بهره برد. الزمه این بـاور ایـن اسـت کـه: طرفدارانی دارد، برای تربیت نمی

اخالقـی بـوده و روی عقـل و اراده   اساسًا تربیت صرف پرورش است و چون بحـث آنهـا در تربیـت«
پـرورش نیـروی عقـل و اراده تنهـا انـد تربیـت  نه روی حس دینی و حس زیبایی، گفته ،اند کرده بحث

و  مطلقًا بد اسـت  زیرا عادت ،اخالقی است و انسان به هیچ چیز، چه خوب و چه بد، نباید عادت کند
دهد، نه به  میکاری را انجام   کهزمان توان آن را ترک کرد و آن  نمی ،شود عادت بر انسان حاکم  چنانچه

حکم تشخیِص خوبی یا بدی کار است؛ بلکـه بـه حکـم   حکم عقل و نه به حکم ارادۀ اخالقی و نه به
گوینـد هـر  دهـد. اینهـا می شـود، انجـامش می ده و اگر انجام ندهد ناراحـت میکرعادت بدان اینکه 

دهد؛ زیرا  ز دست میشود، ارزش خود را ا  که عادت  ل باشد، همینیبهترین کارها و فضاحتی چیزی، 
کند، آن عادت است که طبیعت ثانوی است و بـر  بر انسان حکم می  در این صورت، آن ملکه است که

نـد. روسـو در ا کند، چه عقل بپسندد و چه نپسندد. کانت و روسو سردسته ایـن مکتب می  انسان حکم
ند. ایـن درسـت نقطـه مقابـل چیز عادت نک هیچ  امیل را باید عادت دهم که به«گوید:  کتاب امیل می

دانستند. پس غیـر از عـادت نـدادن روح، تربیـت  تشکیل عادت می  عقیده قدما است که تربیت را فن
چیست ؟ تقویت روح و اراده که در هر کاری نیروی عقل آزادانه بتواند فکر کند و اراده اخالقی آزادانـه 

این است که این اشخاص گاهی کـاری را کـه  ها مبارزه کند. بتواند تصمیم بگیرد و مخصوصًا با عادت
این علیت که امری شایسته برای شـخص عـادت شـده و در مقابـل   به ؛کنند تجویز می ،دانیم ما بد می

آورد و روح ابتکـار را در او  اند عادت، بشر را به صورت ماشین درمی کرد. اینها گفته  عادت باید عصیان
عادات بشر زیاد باشـد،   گوید: هر اندازه گیرد. کانت می از وی می ُکشد و اختیار و حریت و اراده را می

شود. اینها در مقابل این تعریف که تربیـت فـن تشـکیل عـادت اسـت،  ش کمتر میا استقالل و آزادی
  ).۵٩−۵٨، ص١٣٨٢(مطهری،  »گویند تربیت فن برهم زدن عادت است می

  
  و بیان نظریه مختار خود یاد شده  نقد و تحلیل مطهری بر دو نظریه

را  مطهری دیدگاه نخست را نقد نکرده، بلکه به تحلیـل آن پرداختـه و خـود بـا انـدکی اخـتالف آن
پذیرفته است؛ برخالف نظریه دوم که با آن مخالف است و آشکارا به نقدش پرداخته و البته به نقاط 
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ًا نگرش مختار خود را نیز مطـرح و وی در کنار نکات یاد شده، تلویح .قوت آن نیز اشاره کرده است
  از آن دفاع کرده است: 

یه اول: تر این دیـدگاه در کنـار اشـاره بـه دو  مطهری برای بازشکافت فزون تحلیل تأییدی نظر
انسـان بـه عـادات و ملکـات کـه « افزایـد: می بخش پرورش استعدادها و ایجاد عـادت در تربیـت

که به علوم اکتسابی نیازمند اسـت. نـه علـِم غریـزی  رطو همان دارد؛ نیاز ،تمایالت اکتسابی است
برای برآوردن مصالح وی کافی است و نه تمایالت غریزی او؛ بنابراین هم نیازمند علوم اکتسـابی و 

ِاّنـی «) و این اسـت سـّر ٣٧٠−٣۶٩، ص١٣٧٩(مطهری،  »مند استهم به تمایالت اکتسابی نیاز
َتِمَم مکارَم اَالخالق ه همـین علـت بشـر بـه چهـارچوب تربیـت و مقـررات اخالقـی و و ب» ُبِعثُت ِالُ

نیازمنـد یـک  بشـر. اسـت سّر و علت مدنی بالطبع بـودن انسـان مراجتماعی نیازمند است و این ا
که در نتیجۀ تربیـت و قـانون و دیـن و عـادت در وجـودش پیـدا باشد  میسلسله عواطف اکتسابی 

ُر َلَجاَجةٌ الَخیُر عاَدٌة « شود. در حدیث آمده است: می ؛ یعنی عادات خوب را در خود ایجاد کنید والشَّ
   ).٣٧، ص١٣٩٣؛ همان، ١٨٨−١٨٧، ص١٣٨٧(مطهری، »و عادات بد را از خود دور بریزید
اند تربیت فن تشکیل عادت است، باید گفـت کـه  اینکه گفته« :گوید مطهری در جای دیگر می

(مطهـری، » ء و تشـکیل عـادت مفیـد اسـتهم زدن و از بین بردن عادات سورفن ب صحیحتربیت 
تر شدن مطالب از راه تمثیل افزوده اسـت کـه روح انسـان ماننـد  ). وی برای روشن٣۶، ص١٣٩٣

خـورد. علـت  خوردن دارد و با تکرار تا مـی خورد، قابلیت تا کاغذ یا پارچه که با دست یا اطو تا می
(مطهـری،  اذکـار مکـرر نیـز همـین اسـتسر هم، نماز و   تکرار عباداتی مانند سی روز روزه پشت

کید کرده تأثیرروست که علمای قدیم بر نقش عادت و  از این)؛ ١٩١، ص١٣٨٧ اند،  آن در تربیت تأ
گرفته   آنان معتقد بودند که تربیت همان ایجاد عادات پسندیده است. آنان شخصیت انسان را شکل

تـر و تغییـر  گرفته در او مقاوم  عادات شکل صفات و ،رود چه رو به جلو میکه هر نددان از عادات می
توان گفت:  طبق این بیان می، که گذشت ). خالصه آنکه چنان١٩۵(همان، ص شود آنها دشوارتر می

نیسـت. قسـمت  صحیحها،  اگر بگوییم که تربیت صرفًا عبارت از پرورش است نه ساختن انسان«
سازد که  می طور فرهنگی ملت خودش را آنطور دلخواه است. هر  ها به اعظم تربیت، ساختن انسان

  ). ۵٨−۵٧، ص١٣٨٢(مطهری،  »دلخواه اوست
از نظر مطهری این دیدگاه از چند جهت مخدوش اسـت. وی دربـاره کسـانی کـه نقد نظریه دوم: 

اند  طور مشخص روسو و کانت مبالغه کرده اینان و به: «گوید می ؛دانند تربیت را فن برهم زدن عادت می
دهنـد و  زیرا قسمت اعظم شخصیت انسان را عادات تشـکیل مـی ؛...ادت نظری افراطی دارندو علیه ع
). ٣۶و  ٣٩، ص١٣٩٣مطهـری، » (توانند به تنهایی مصـالح حیـات بشـر را بـرآورده سـازند غرایز نمی



      ١١۵  کانت امانوئل و مطهری مرتضی دیدگاه از تربیت در عادت جایگاه مقایسه و بازکاوی

 

مطهری معتقد است برای نقد این دیدگاه باید به رفتاری توجه کرد که افراد صاحب عادت از خود نشـان 
انـد  اینکـه گفته« گویـد: دهند؛ وی به این اعتبار، عادت را به دو نوع فعلی و انفعالی تقسیم کرده، می می

کردن   که ترک  طوری به ،انسان نباید کاری کند که چیزی برایش به صورت عادت درآید و به آن انس بگیرد
صورت کلـی درسـت   ام دهد، بهبه حکم عادت انج  آن دشوار باشد و کار را نه به حکم عقل و اراده بلکه

شود که عادت مطلقًا بد باشد، چون عادت بر دو قسم اسـت: عـادت فعلـی و  است، ولی این دلیل نمی
 ). ایراد یادشده به عادات انفعالی و عادات و رسوم اجتماعی و۶٠، ص١٣٨٢(مطهری،  »عادت انفعالی

توان گفت که میل و شـهوت مصـنوعی و  خره به مأنوسات اختصاص دارد. در مورد همه عادات نمیباأل
کند و مأنوساتی در کار است. مأنوسات اختصاصًا در موردی است که اعصاب به مؤثری  لذت ایجاد می

خارجی مثل مواد مخدر و مشروبـات الکلی عـادت کنـد، یـا روح و نفـس بـه نـوعی مراسـم عرفـی و 
  اجتماعی عادت کند؛ درنتیجه: 

 ؛نه اسیر آن شدن ،و فعل/ مثبت) مقاومت در برابر طبیعت است یرتأث(تکرار  اوًال، عادت فعلی
ضـعیف  ،اش در مقابل محرکات کـه در جهـت خـالف اسـت اراده ،انسان تا وقتی که عادت نکرده

اثر ایـن  حداکثرکند نه اینکه اسیر شود،  قدرت مقاومت پیدا می ،باشد؛ ولی وقتی که عادت کرد می
سان کردن عمل است نه اینکه ترک عمـل دشـوار گـردد و انسـان در ها صرفًا ایجاد مهارت و آ ملکه

صورت کلی عادات فعلی، مانند فردی معتاد شود کـه تـرک اعتیـاد   شجاعت و سخاوت و تقوا، و به
  ؛شود برایش دشوار

حسب طبیعت برای انسان کاری را که بر ثانیًا، عادت فعلی چیزی جز آسان شدن نیست، عادت
ولـی نیرویـی برابـر بـا نیـروی طبیعـت  ،اسیر طبیعت بود تر پیشکند؛ یعنی  آسان می ،دشوار است

کند و تصمیم  سنجی می مصلحت گاه با نیروی عقل، آن ؛شود و در میان این دو نیرو آزاد می یابد می
توان گفت که انسان این عادت را بشکند تا بـاز  نمی ،گیرد که انجام دهد یا ندهد و این بد نیست می

عادت را تا مرحله آسان کردن کارها بایـد حفـظ کـرد و  تأثیرجرای خود قرار گیرد. پس طبیعت در م
بایـد  شـود،  آیـد کـه تـرک خـودش دشـوار مـی آنجا که خودش به صورت طبیعت ثانوی درمیتنها 

  ؛جلویش را گرفت
طبیعـت ثالثًا، برای حفظ آزادی روح و حفظ حس ابتکار نباید از طریق منفی اقدام کرد و با عادت و 

پیشنهاد مرتاضـان اسـت کـه بـرای تقویـت روح بـه همانند این نوع پیشنهاد بر ضد عادت،  ؛مبارزه کرد
آسانی بتوانـد بـرخالف   بلکه باید عقل و اراده فرد را تقویت کرد تا به ،پردازند تضعیف طبیعت انسان می

انی به حقیقت اعتراف و در آس  به ؛اقدام کند ،شود که مضر تشخیص داده میزمانی طبیعت یا عادت در 
کانـت و روسـو «فزایـد: ا  ). مطهـری در ادامـه مـی٢٠۵−٢٠۴، ص١٣٨٧(مطهـری،  عمل اجـرا کنـد
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گوییم این مطلب در باب عادت  گویند کفه اراده و عقل را باید قوی کنید تا بر طبیعت فایق آیید. ما می می
ولی در  ،کند ا برای انسان آسان میهم چنین است؛ چون عادت طبیعت دوم است، نیروی عادت کارها ر

کـه اسـیر طبیعـت  طـور داشت که همان  چنان قوی نگه حال باید عقل و اراده و یا عقل و ایمان را آن عین
  ).٨۴٩−٨۴۶، ص١٣٩۵زاده،  (حسینی مؤمن »نیست، اسیر عادت هم نباشد

انفعـالی توجـه پس مخالفان عـادت بـه تفـاوت عـادت فعلـی بـا «افزاید:  مطهری در ادامه می
پذیرد که عادتی که انسـان را بـه  می. مطهری اند نتیجه هر نوع عادت را ناپسند شمارده اند، در نکرده

وار درآوَرد و او را اسیر خود کند و بر عقل و ایمان او چیـره شـود، مـانعی در مقابـل  صورت ماشین
جـاد عـادت اسـت؛ ایـن تربیت است و در این صورت باید پذیرفت که تربیت فـن جلـوگیری از ای

ای که فراگیری و تکرار آن،  گونه به ؛ولی اگر عادت فعلی باشد باشد، میعادت از نوع عادت انفعالی 
مقاومت انسان را در برابر طبیعت قوی کند و حصول خصلت و مهارت را برای انسان آسـان سـازد، 

ادت در تربیت مشـهود باید گفت ایجاد عادت فعلی، بخشی از تربیت است و اینجاست که نقش ع
طور  را به  و آن گیرد چیزی برای انسان به صورت عادت درآمد، به آن خو می  که زمانی شود. واقعًا  می

دهد و گاهی اساسًا کاری به عقل و ایمان ندارد؛ یعنـی اگـر عقـل یـا  وار انجام می خودکار و ماشین
شود که ملکات را  دلیل نمی  حال این عینکند؛ اما در  نمیانسان آن عمل کن،   ایمان بگوید برخالف

خـورد؛ بلکـه  دیگر بـه درد نمی ،ملکه شد  نفی مطلق کرد و مثًال گفت که عدالت یا سحرخیزی که
کـه آدمـی از فرمـان عقـل و ایمـان هـم   طـوری  بـه ،چه که انسان را اسیر خود سـازدهر باید گفت:

رکوع و سجود شخص نظر نکنیـد چـون به طول « فرمود:  سرپیچی کند، نادرست است. حدیثی که
این مطلب است که گاهی   توجه به» این امری است که برای او عادت شده و از ترکش وحشت دارد

  ).۶٣−۶٢، ص١٣٨٢(مطهری،  برد ارزش کار خوب را از میان می آید که عادت به صورتی درمی
ای در  است که تـا انـدازه حال مثل اینبه هر« گوید: مطهری در ادامه نقد خود بر نظریه دوم می

کلمات کانت و روسو بین تقویت عقل و اراده و بین تضعیف عادت و ملکات روحی اشتباه و خلط 
 ،ما بالعرض به ما بالذات شده است... . البته نظریه کانت و روسو با اینکه خـالی از انتقـاد نیسـت

ه اهمیت فرمانروایی عقل و ایمان آنها به مفاسد عادات و ملکات و ب ؛بسیار دقیق و قابل توجه است
محکوم نیروی عقل و  تنهاتقوا و استحکام روح به این است که انسان  آناناند. از نظر  و اراده پی برده

اراده اخالقی باشد و هیچ قدرت دیگری بر او حکومت نداشته باشد. اشکالی که بر حرف اینها وارد 
که حکومت طبیعت نیز عیـب نیسـت.   طور اینکه صرف حکومت عادت عیب نیست، همان ،است

، ١٣٨٧(مطهـری،  »مهم این است که حکومت عقل و اراده اخالقی و ایمان، قوی و غالـب باشـد
  ).۴٠، ص١٣٩٣؛ همان، ١٩٧−١٩۶ص
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به این ترتیب مطهری با تقسیم عادت به فعلی و انفعالی، کوشیده است به تضاد یا تعارض میان 
) و از ٣۴۴، ص١٣٧٩آبادی،  ه عادت با تربیت پایان دهد (نیلی احمددو دیدگاه یاد شده درباره رابط

دت دیدگاه برگزیده خود را نیز بیان دارد. جان کالم در دیدگاه مطهری این است کـه عـا ،این رهگذر
شـود؛ عـادت فعلـی، بخـش  عادت فعلی، تربیـت محقـق نمـی فعلی، بخشی از تربیت است و بی

برخالف عادت انفعالی که اصوًال خالف تربیت اسـت و بـا آن کند؛  ساختن در تربیت را عملی می
  هیچ پیوندی ندارد. 

  
  م)١٨٠۴−١٧٢۴( امانوئل کانت

آید کـه وی تربیـت را شـکوفایی طبیعـت  اشارات کانت در کتاب تعلیم و تربیت او برمی ازتربیت: 
ربیت با تعلـیم ). کانت میان ت١۴٢، ص١٣٩١ زاده، (نقیب داند آدمی برای رسیدن به غایت خود می

فرق نهاده است. وی تربیت را اعم از تعلیم خوانده و افزوده است که کوتاهی در تربیت از کوتـاهی 
امـا از شـّر سرکشـی  ،توان بعدها جبـران کـرد در تعلیم زیانبارتر است؛ زیرا کوتاهی در تعلیم را می

  ).۶۴−۶٣، ص١٣٧٢(کانت،  توان جبران کرد توان رهید و خطا در تربیت را هرگز نمی نمی
بشر تنها با تعلـیم و تربیـت آدم « گوید: داند که می مایه ارزشمند می  کانت تعلیم و تربیت را آن

). انسان همـواره بـه ۶٢(همان، ص »نیست ،سازد د بود و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او میتوانَ 
عدادهای انسـان در صـورتی یابد. از نظر وی، است اند، پرورش می دست افرادی که خود تربیت یافته

  (همان). که موجودی با طبیعت برتر از انسان، تربیت او را گردن نهد یابد میطور کامل بروز  به
دانـد (مـاهروزاده،  کانت در شمار فیلسوفانی است که انسان را آزاد و دارای اختیار مـی: عادت

که تعلیم و تربیت باید از گرایش کودکان به سستی پیشـگیری کنـد.  گوید می). وی ١٩١، ص١٣٨٩
جانی است. تالش برای عادت دادن کودک به هـر چیـزی بـس  نقطه مقابل سستی، تحمل و سخت

  ). ٩٠، ص١٣٧٢(کانت،  مخاطره انگیز است
عادت، زاییده تکـرار هرگونـه « گوید: گیری آن می کانت درباره ماهیت عادت و چگونگی شکل

 رسد کـه (همان). به نظر می »شودت یا عمل است تا آنجا که طبیعت به آن لذت یا عمل محتاج لذ
واقع عادت انفعالی را تعریف کرده است؛ زیرا در عادت انفعالی است کـه کانت در این تعریف، در

شده هیچ ارتباطی بـا عـادت فعلـی نـدارد. وی در  تعریف یاد پس .آید وابستگی و احتیاج پدید می
هرچه شخص به تشکیل عادات بیشتری تن در دهد، بـه همـان نسـبت از آزادی و « :افزاید میادامه 

شـباهت دارد؛ وقتـی در آغـاز دیگـر کاسته است؛ چون انسان از این نظر به جانوران  داستقالل خو
بایـد مـانع از آن شـد  بنابراینرا حفظ کند؛   د آنزندگی به چیزی خو گرفت، از آن به بعد گرایش دار

  (همان). » که کودک به چیزی خو بگیرد و نباید گذاشت هیچ عادتی در کودک تشکیل شود
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فیلسوف  به نظر ما کانت از این عادت، عادت انفعالی را خواسته است؛ زیرا معقول نیست که کانِت 
ند کودک عـادت رنگذاکه آنها ز معلم یا والدین بخواهد مثًال ا ،که در فلسفه انقالبی کپرنیکی کرده است

خط بنویسد یا راست بنشیند یا آهسته غدا بخورد و به لهجه یا زبـان مـادری خـود سـخن   خوشکه کند 
  اند. که همگی از عادات فعلی و گاه از لوازم زندگی هااین دست رفتار مانندبگوید و 

ر عادت در تربیت، تنها در حـد رام سـاختن بعـد تکیه ب که کند میجایی دیگر گوشزد  کانت در
). مـراد ١۴۴، ص١٣٩١زاده،  (نقیـب آوردن حالت پایداری در وی اسـت حیوانی متربی و نیز پدید

کانت از رام ساختن بعد حیوانی کودک، ایجاد نظم و انضباط در زندگی کودک اسـت. ایـن نظـم و 
کـم،  اسـت نـاگزیر و دسـتاند. اگر چنـین  اردهانضباط را از ارکان تعلیم و تربیت از نگاه کانت شم

باید کودک را عـادت داد تـا « تربیت کودک باید با ایجاد عادت همراه باشد. خود کانت گفته است:
  ).١٩٢، ص١٣٨٩(ماهروزاده،  »پذیر داشته باشد  فکری نظم

تصریحی است بر اینکه عادت بخشی از تربیت کودک است و  ،رسد این اشارۀ کانت به نظر می
آن عادت، عادت انفعالی  ؛فرق دارد ،پیشین او از عادت آمد البته این عادت با عادتی که در تعریِف 

  و بد و این عادت، عادت فعلی و خوب است.
م کنـد و هـدف مهـ کانت در تربیت از آزادی طبیعی انسـان آغـاز مـی رابطه عادت با تربیت:

شـمارد.  تربیت را تبدیل انسان طبیعی به انسان اخالقی و هدایت آدمی به سوی آزادی حقیقـی مـی
که از سوی افزود وی معتقد است تربیت آغازین باید منفی باشد؛ یعنی نباید هیچ چیزی بر تدابیری 

  .)٨۶، ص١٣٧٢(کانت،  شود طبیعت اتخاذ می
د که او بـرای بارآمـدن کودکـان، تربیتـی را آی درست است که از شماری از سخنان کانت برمی

 تنهـادر تعلـیم و تربیـت «گویـد:  مثًال می ،کند که در آن هیچ عادتی نقش نداشته باشد پیشنهاد می
جـانی  جلوگیری شود. نقطه مقابل سستی، تحمـل و سـخت ،باید از اینکه کودکان به سستی گرایند

از  آن  ) و٩٠(همـان، ص »انگیز است رهدادن کودک به هر چیزی بس مخاط است. سعی در عادت
خواهد در تربیت کودکـان خـود از ایجـاد عـادت بـر طبـق میـل و  روست که وی از والدین می این

بسـیاری از والـدین « گویـد: خواسته خویش و اخـالل در کـار طبیعـت جلـوگیری کننـد. وی مـی
وب نیست. در حقیقت کار خخواهند که فرزندشان به هر کار و به هر چیزی عادت کند، اما این  می

اجازه یافتن چنین مشق و تمرینی را  ،طور اخص ور اعم و طبیعت برخی از افراد بهط طبیعت آدمی به
مانند. مثًال والـدین انتظـار دارنـد  العمر نوآموز باقی می بسیاری از کودکان مادام نتیجه دهد؛ در نمی

به دلخـواه پـدر و مـادر غـذا بخورنـد؛ امـا بـرای که کودکان بتوانند هر آن بخوابند و بیدار شوند، یا 
کـه سـبب  شـودهای احتمالی چنین عملی، باید برنامه غذایی خاصی رعایت  ماندن از زیان درامان
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از تنـاوب را  فراوانـیهای  نظمی را جبران کند. وانگهی مثال و زیان ناشی از بی گرددنیرومندی بدن 
خوابند و آدمی هم باید به وقتـی معـین خـو  معینی می زمانتوان یافت. حیوانات  در طبیعت هم می

شان نکنند فرزندا های بدنش دچار اختالل نشود. همچنین بسیاری از والدین سعی می بگیرد تا کنش
را به تحمل سرما، بوهای نامطبوع و سروصدا عادت دهند؛ ولی چنانچه کودکان هیچ عادتی کسب 

شـرایط  ای نیـل بـه ایـن مقصـود، قـراردادن کودکـان درنکنند، ابدًا هیچ اقدامی ضرورت ندارد. بر
اما از نگاه ما، حقیقت آن اسـت کـه  )؛٩١−٩٠، ص١٣٧٢(کانت،  »گوناگون بسیار سودمند است

دانـد در  مخالفت کانت با ایجاد عادت در تربیت، مطلق نیست و وی در برخی از شرایط، الزم مـی
ت، وی گـاه عـادت را الزمـه تربیـت درسـت کودک عادت پدید آید یا به دیگر سخن، چنانکه گذش

  کودک شمارده است. 
شاید از آنچه آمد چنین برداشت شود که در سخنان کانت درباره رابطه عادت و تربیت، تعارض 

آنکـه عنـوان  ی در کار نیست و کانت بـیرو ناسازگاری وجود دارد؛ اما حقیقت آن است که ناسازوا
فعلی و انفعـالی فـرق نهـاده و عـادت فعلـی را الزم دانسـته و کند یا توجه داشته باشد، میان عادت 

  عادت انفعالی را رد کرده است. 
  کنیم: اساس این برداشت و باور، سخنان خود کانت است که درپی به شماری از آنها اشاره می

عادت زاییده تکرار هرگونه لذت یا عمل است تا آنجـا « وی در تعریف عادت اشاره کرد که: .١
)؛ روشـن اسـت کـه ٩٠، ص١٣٧٢(کانـت،  »شودبه آن لذت یا عمل محتاج که طبیعت 

گونه عادت است که معتـاد بـه  در این احتیاج یاد شده تنها در عادت انفعالی مصداق دارد؛
کنـد و حتـی  تـابی مـی که در پی آن بی گردد چنان محتاج می ،آنچه بدان عادت کرده است

یـاد کنـد و کنند تا ترک اعت فرد معتاد را درمان میگونه عادت است که  در این شود. بیمار می
 ؛به زندگی عادی بازگردد

کنیاک و  ،های تندی مانند دخانیات گوید: نباید گذاشت کودک به محرک آنجا که کانت می .٢
وقتـی بـه «گویـد: کـه مـی ) و نیز هنگامی٩٠، ص١٣٧٢(کانت، مشروبات گرم معتاد شود

و چـون اسـتعمال مکـرر هـر چیـزی کـنش  چیزی عادت کردیم، ترک عادت دشوار اسـت
کند، تـرک عـادت در آغـاز موجـب اخـتالل جسـمی  های مختلف بدن را دگرگون می اندام
 ،واقع از عادت، نوع انفعالی آن را اراده کرده است نه عـادت فعلـی را(همان)؛ در »شود می

هـا  های اندام شهای یاد شده و دشواری ترک این اعتیاد و اختالل در کن زیرا اعتیاد به محرک
این امور در عادت فعلـی  و های عادت انفعالی است هنگام ترک اعتیاد، جملگی از ویژگی

 ؛ندارد مصداق و معنا
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که کانت برای ایجاد نظم و انضباط یا خروج از حیات حیوانی و درآمدن به زنـدگی  هنگامی .٣
)، ١٩٢، ص١٣٨٩ه، (ماهروزاد پذیری عادت دهیم داند که کودک را به نظم انسانی الزم می

آشکارا از لزوم ایجاد عادت در کودک یاد کرده است؛ اما روشن است که این عادت، عادت 
فعلی است نه عادت انفعالی؛ زیرا اگر کودک به نظم عادت کرد، هرگز چنین نیسـت کـه در 

  بیمار شود و درمانش ترک عادت باشد.تاب و  فراق نظم، بی
اراده،  معتقد است کـه تربیـت بایـد مبتنـی بـر اصـول، آزادی،بنابراین و در مجموع، اگر کانت 

اساس واداشتن و مجبور کردن و عادت دادن و بارآوردن کـه در همـه آنهـا تکلیف و فهم باشد، نه بر
)، مـرادش از عـادت، عـادت ١۴٧−١۴۶، ص١٣٩١زاده،  تکیه بر تأثیرهـای بیرونـی اسـت (نقیـب

و رابطه آن با تربیت است  کلیدی در رویکرد کانت به عادتنکته این  انفعالی است نه عادت فعلی.
کنون مغفول مانده و اکنون در این مقاله بـدان اشـاره شـده اسـت؛ پـس از نگـاه نگارنـده ایـن که تا

یا حتی از آن غافل بوده باشـد،  ،جستار، هرچند کانت از تقسیم عادت به فعلی و انفعالی یاد نکرده
گاه حقیقت آن را آورده تـوان بـرای  از نگاه مـا نمـی ، زیرااست؛ گرچه نامش را نیاورده است ناخودآ

  رو نهاد.  و تربیت، توجیهی بهتر از این پیشگفتار به ظاهر متناقض کانت درباره رابطه عادت 
  

  و حاصل جستار و پیشنهادی چند  مقایسه دو دیدگاه

کـرده و بـر لـزوم رشـد مطهری در تعریف تربیت، از شـکوفایی اسـتعدادها و سـاختن متربـی یـاد 
کید  . مطهری گذشته از نـوآوری کند میتعریف  نیز. وی عادت را کرده استهماهنگ استعدادها تأ

در تعریف تربیت، در واکاوی رابطه عادت با تربیت نیز سخنی نـو و ابتکـاری گفتـه و تـالش کـرده 
با نگرش پیشینیان  صوالً ااست، با توجه به مخالفان غربی ایجاد عادت در تربیت، از دیدگاه خود که 

 دهـد میتفاوت ماهوی ندارد، دفاع کند. وی برای این کار با تقسیم عادت به فعلی و انفعالی نشـان 
که عادت فعلی بخشی از ماهیت تربیت است، برخالف عادت انفعالی که پیوندی با تربیت ندارد و 

  اصوًال با تربیت اختالف ماهوی دارد.
دت، سخنی تازه نگفته است. وی متأثر از روسو، رابطـه عـادت بـا کانت در تعریف تربیت و عا

دانـد.  تربیت را چنان پرداخته است که گویی ایجاد عادت را با تعقل و اختیـار و اراده سـازگار نمـی
رود او گـاه بـا ایجـاد عـادت  ای است که گمان می به گونه ،سخنان وی درباره رابطه عادت با تربیت

آنکه عنوان کند  ؛ اما براساس استداللی که در این مقاله آورده شد، وی بیموافق و گاه مخالف است
گـاه میـان عـادت فعلـی بـا  و یا حتی توجه داشته باشد، چنان سخن گفته است که پنـداری ناخودآ
  انفعالی فرق نهاده و اولی را در تربیت دخیل خوانده و دومی را ُمخل و مخالف تربیت دانسته است.
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ه دو عالم مسلمان و غربی دربـاره تربیـت و عـادت و رابطـه عـادت بـا تربیـت از مقایسه دیدگا
تر  آید که در تعریف عادت اختالفی ندارند. تعریف مطهری از تربیت، از تعریف دیگران کامل برمی

تر است. نوآوری مطهری  است. درباره رابطه عادت با تربیت، دیدگاه مطهری به دیدگاه کانت نزدیک
از رهگـذر ایـن  کوشـد میهـای دیـدگاه وی اسـت. او  به فعلی و انفعالی از برتریدر تقسیم عادت 

تقسیم، نقش عادت را در تربیت چنان ترسیم کند کـه بـا عقـل و اراده و اختیـار متربـی در تعـارض 
در  ،؛ اما چنانکـه اشـاره شـدکند میبه صراحت از آن یاد نگرچه کانت نباشد و این هنری است که 

که از برخی از واژگان به کار رفته در ادبیـات  همچنان ؛چنین حقیقتی نهفته استفحوای سخنان او 
  توان چنین حقیقتی را برداشت کرد. می ،او

شود دیدگاه مرتضی مطهری با نگرش کسانی چون ویلیام جیمـز، ژان ژاک  در پایان پیشنهاد می
  مقایسه شود. نیزتربیت روسو و رنه دکارت درباره تعریف عادت و تربیت و نسبت میان عادت و 
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