
 

 
  
  

  تأملی در نسبت عادت با تربیت 
  از منظر شهید مرتضی مطهری و ویلیام جیمز

  رویکرد تطبیقی
  *بهروز رفیعی    

  

 چكيده
 و مطهـري  مرتضـي  شـهيد  نگـاه  از تربيت با عادت نسبت اي مقايسه بازشكافت پي در مقاله اين

 دارد، تعريفي چه عادت چيست، تربيت تعريف آنان نگاه از كه شود روشن تا است جيمز ويليام
  .است كدام تربيت و عادت ميان نسبت

 بازشـكافت  بـراي  شـده،  انجـام  تحليلـي −توصـيفي  روش بـه  كه تاريخي−بنيادي پژوهش اين در
 و يگـردآور  الزم اطالعـات  تربيـت،  بـا  آن نسـبت  و عادت درباره شده ياد دانشمند دو ديدگاه
 عـادات  ايجاد با دو هر كه شد حاصل نتيجه اين و تحليل موجود هاي يافته سپس شد، داده سامان

 تقسـيم  با مطهري شهيد. اند شمارده تربيتي هاي روش از يكي را عادت اصوالً و اند موافق متربي در
 تربيـت  و تعلـيم  در را منفـي  و مثبـت  عـادت  جايگـاه  اسـت  كوشـيده  انفعالي و فعلي به عادت

 نظـر  اسـت  كـرده  تـالش  وي. اسـت  نيـك  عـادت  همان تربيت اصوالً جميز نگاه از. بازشكافد
 كنـد  روشن آنان بر و جلب تربيت و تعليم در عادت نقش و اهميت به را آموزان دانش و معلمان

 نسـبت  درباره آنها باور گفت توان نمي گرچه. است عادت گرو در بشر بدبختي و بختي نيك كه
 بـا  آن نسـبت  و عـادت  ايجـاد  بـه  دو آن نظر مجموع در اما است؛ كساني قاًيدق تربيت با عادت

 ديـدگاه  متفرقـات  و مشـتركات  بـه  اشـاره . اسـت  يكي ماهوي لحاظ به و موافق مثبت، تربيت،
  .است جستار اين دستاورد ديگر شده ياد حوزه در جيمز و مطهري
  .انفعالي عادت فعلي، عادت جيمز، مطهري، تربيت، عادت، :كليدي واژگان
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  مقدمه

 کارهـا دادن انجـام آسـانی بـه )٢٢٧ص، ١٣٩١، مطهـری( اسـت گـری خـو آن فارسـی که عادت
 عـادت اسـت زنـدگیۀ الزمـ کـه گوناگونی رفتارهای و محیط به انسان اگر که طوری به؛ انجامد می
کـه   پـذیرفت تسـامح انـدک با بتوان شاید شد. می ناشدنی حتی و دشوار بس او بر زندگی، کرد نمی

، عـادت باری −است عادت برده آدمی نگوییم اگر− تنفس چون فیزیولوژیکی های عادت از گذشته
 از بسـیاری انسـان زیـرا دهـد؛ مـی تشـکیل را بشـر رفتـاری حیـات پود و تار، آن بد و نیک از فارغ
 باید اغراق بی که است مایه آن بشر حیات بر عادت سیطره دهد. می انجام عادت سر از را شهایرفتار

 و جسـمی اخـتالالت سـاز زمینـه تواننـد می منفی عادات گرچه زیست؛ توان نمی عادت بی گفت:
، ١ج، ١٣٩۴، فلسـفی( بکاهنـد وی زیسـتی تـوان از وکننـد  ناگوار بشر بر را زندگی و شوند روحی
 بشـر حافظـه و هـوش سـرمایه از بخشـی را شایسـته هـای تعاد که روست این از شاید ).١١٣ص

 ).٣٨٢ص، ١٩۶۵، فیـنکس( انجامـد مـی انسـان در عقلـی های فعالیت از انواعی به که اند دانسته
 ایجـاد را ای حرفـه هـای مهـارت و شـغلی تربیـت ویـژه بـه، تربیـت فرایند، پژوهان تتربی از برخی
 با تربیت و تجربه میان پیوند اصوالً  دیگر پژوهی تربیت همان).( دانند می متربی در نیک های عادت
 و )١٢۴ص، ١٩٩٢، نجیحـی( دانـد مـی اهمیـت با بسیار و فیزیولوژیکی نهادی پی دارای را عادت
 همـان واقـع در اسـت تربیـت همـان کـه آن عملـی و شـناختی روان مفهـوم به تجربه که افزاید می

 عـادات از را رذائـل و فضـائل 1جیمـز ویلیام ).١٢۵ص، همان( است متربی در عادت گیری شکل
 عوامـل که داند می عاداتی را لئرذا و فضائل همه 2دیویی جان و )؛۵۵ص، ١٣٨٢، جیمز( داند می

 بـر بـد عـادات اسـت معتقد دیویی ).۴١ص، ١٩۶٣، ییدیو( دارند دخالت آنها ایجاد در محیطی
 شرمندگی احساس آن به عمل از که دارند وامی هایی کاری به را فرد و شوند می حاکم فرد شخصیت

 ای گونـه به عادات، بنابراین )؛۴٩ص، همان( وانهم را کار این باید گوید می خود با همواره و کند می
  ).۵۵ص، ١٣٨٢، جیمز( دارند نقش بشر بدبختی و خوشبختی در هدفمند و منسجم
 افراد تربیت و زندگی در آن نقش و عادت به پژوهان اخالق و فیلسوفان تنها کمابیش، گذشته در

، فیلســوفان، پژوهــان تربیــت، شناســان جامعـه، شناســان روان، معاصــر دوران در امــا انــد؛ پرداختـه 
 به خاص منظری از و خود تخصص چارچوب در و ای گونه به یک هر و... حقوقدانان، شناسان جرم

    اند. کرده نظر جامعه و فرد بر آن تأثیر و عادت
 و، مطهـری و فلسـفی محمدتقی و جعفری محمدتقی تا گرفته کندی از، غرب و شرق متفکران

                                                           
1  . William James 
2. Jhon Dewey (1859−1952) 
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 و زمان مقتضای و عصر دانش فراخور به یک هر، دیویی و کانت و روسو و 1الیبنیتس تا افالطون از
   اند. پرداخته تربیت با عادت رابطه و تربیت و عادت به خود سخن زمینه

 افالطـون غـار لیـتمث، تربیـت با عادت رابطه دادن نشان برای بشر تمثیلی تالش نخستین شاید
 گروهـی آن انتهای در و دارد شیب درون به دهانه از که شود می فیتوص غاری، تمثیل این در باشد.

، ١٣٩٠ 2،نـییک( ننـدیبب را سـرخود پشـت تواننـد نمـی کـه انـد شـده ریـزنج ای گونـه هبـ کودکی از
  ییروشنا به را خود چشم و ابدی ییرها انیزندان از کیی که شود می آغاز زمانی تیترب، )۵٧−۵۵ص

 دیده می را آنها سایه تنها این از پیش که ببیند را اتییواقع تواند می مدتی از پس، نیبنابرا دهد؛ عادت
  ).١٩١ص، ١٣۶٨ 3،کاپلستون( است

 اسـتاد آثـار از شـماری در یکـدیگر بـا آنهـا نسـبت و تربیت و عادت درباره مطهری شهید دیدگاه
 گرچه که است فقیهی و فیلسوف و مربی وی. است شده منتشر ایشان شهادت از پس که شده منعکس
 یـا عـادت یـا تربیـت دربـاره مستقل اثری تحریر به خود هرگز اما است؛ گفته عادت و تربیت از بارها
 و هـا سـخنرانی برآمـد اسـت، دسـت در اسـتاد از زمینـه این در آنچه. است نپرداخته عادت و تربیت
 شـهادت از پـس آنها از بخشی که است شهید نشده بازبینی های یادداشت از شماری و درس مجالس

  .  شد منتشر... و اسالم در تربیت و تعلیم عنوان تحت و گرفت بر به کتاب جامه حضرتشان،
 در حیـاتی عنصـری را ایمـان و بـود دار دین فردی آمریکایی، شناس روان و فیلسوف جیمز، ویلیام
 شـمرده هـم) کلیسـا دستگاه( روحانیت مخالف نبود، عیار تمام مسیحی اگرچه او. دانست می زندگی
 احتـرام و عالقه ایجاد دیگران در و بود معاشرتی و گرم خون وی. بود مذهبی عمیقاً  شخصی و شد  نمی
 جا بـه خـود از متعـددی ارزنده آثار جیمز). ٣١−٣٠ص ،١٣٨۵ اصل، موسوی و آذربایجانی( کرد می

   ؛دینـی هـای تجربـه انـواع. ٢ ؛شناسـی روان اصـول. ١: اسـت قـرار ایـن از آنهـا ترین مهم که گذاشته
ــا گرایــی عمــل. ٣  کــه اســت دســت در او از کتــابی نیــز). ١٨٨ص ،١٣٨١ کــاردان،( پراگماتیســم ی

 نـام زنـدگی هـای آل ایـده از برخی درباره آموزان دانش با و شناسی روان زمینه در معلمان با گفتگوهایی
  .است وی کتاب این از برگرفته بیشتر شده نقل جیمز تربیتی آرای درباره خاص صورت به آنچه. دارد

 هـم تربیـت در آن جایگـاه و عـادت بـه خود تربیتی های بحث در دو هر جمیز و مطهری استاد
 دارد تاریخی رویکرد هم تربیت و عادت رابطه به نسبت مطهری شهید که تفاوت این با اند؛ پرداخته

 هـم و دینـی و تربیتـی رویکـرد هـم و اسـت کـرده یـاد موضوع این از گذشتگان نگرش و نگاه از و
  است. نگریسته مقوله این به تربیتی و فلسفی و شناختی روان منظر از جیمز اما انتقادی؛ رویکردی

                                                           
1. Leibniz 
2. Jhon J. Keaney  
3. Frederick Copleston 
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 نخسـت تربیت، و عادت میان نسبت به جیمز ویلیام و مطهری شهید نگرش بررسی برای نگارنده
 از تربیـت و عـادت رابطه بر حاکم نسبت شرح به سرانجام و عادت تعریف به سپس تربیت، تعریف به

  . است کرده مقایسه یکدیگر با را شده بررسی های دیدگاه پایان در و پرداخته متفکر دو این نگاه
  
 )١٣۵٨−١٢٩٨( مطهری مرتضی شهید

  تربیت
 همـه پـرورش و رشـد زمینـه سـاختن فـراهم تربیـت اسـت معتقد مطهری شهید تربیت: تعریف

 همـه کـه باشـد چنـان بایـد انسـان تربیـت در پرورش و رشد این است. زنده موجود استعدادهای
 شـوند شـکوفا و )۵۵ص، ١٣٨٢، مطهـری( یابنـد پـرورش متعـادل ای گونه به متربی استعدادهای

 یعنی، فطرت با باید ناگزیر، دارد مصداق و مفهوم انسان در تنها که شکوفایی این ).۴٣ص، همان(
  ).١٨٧ص، ١٣٨٧(همو،  باشد سازوار متربی سرشت و طبیعت
  افزوده و نهاده فرق پروردن و ساختن میان، انسان تربیت در استاد :پروردن و ساختن میان فرق
 و شیپیـرا نظر مورد شیء روی بر، ساختن در. است پروردن، نیست ساختن، تربیت اصل که است
 مطهری شهید تربیتی ادبیات در ).١٨٧ص، (همان درآید دلخواه شکل به تا گیرد می صورت آرایش
  است. متربی در عادت ایجاد، ساختن از مراد

 قالـب در و تـر روشـن را مطلـب ایـن دیگر جایی در مطهری شهید :تربیت دوبخشی ماهیت
 تربیتـی رفتـار برابر در نفس واکنش براساس تقسیم این است. داشته بیان بخش دو به تربیت تقسیم
   است: گرفته صورت مربی

، جسـمی از: است اعم و متربی استعدادهای پروردن همان و اصل، بخش این :نخست بخش
، نیسـت منفعـل نفـس، تربیـت از بخـش این در وجدانی. و اخالقی، زیبایی، دینی، عقلی، روحی
 یعنـی، اسـت خـویش وجـود باغبان انسان، بخش این در دارد. غایتی به رو و است فّعال و متحرک

  ؛)١٨٧، ص(همان کند می آشکار و پرورده را خود در نهفته استعدادهای
 را روحـی و جسـمی عادت که بخش این در است. عادت ایجاد تربیت دوم بخش دوم: بخش

، تربیـت از بخـش ایـن در نیست. پویا و فّعال دیگر و است پذیر نقش و منفعل نفس، گیرد می دربر
 کـارش بلکه یابد؛ نمی پرورش او در استعدادی یعنی، است نقاش دست در نقاشی بوم مانند انسان

   همان).( است گرفتن خو و پذیری صورت و اکتساب، نقاش وجود یمن به
 تربیت را عادت بر مبتنی تربیت به کردن بسنده مطهری شهید :عادت بر مبتنی تربیت ناتمامی

 پی در و استوار متربی فطرتۀ پای بر واقعی تربیت که کند می اشاره و داند نمی انسان درخور و کامل
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 شـود مـی اطـالق» ییهـا ویژگـی« آنهـا به امروزین ادبیات در که است وی استعدادهای شکوفایی
   ).۴۵۴−۴۵٢ص، ١٣٧٠، مطهری(

ی استعدادها رساندن فعلیت به را تربیت مطهری استاد اینکه به توجه با :تعلیم با تربیت نسبت
 از بخشـی تعلـیم و، تعلـیم شـامل تربیـت، وی نگـاه از، )۶٧ص، ١٣٨٢، مطهری( داند می انسان
 شامل تربیت رسند. می فعلیت به انسان عقلی و فکری نیروهای که است تعلیم با زیرا است؛ تربیت
   ).٣٨ص، ١٣٩٣، (مطهری دارد انسان و حیوان به اختصاص تعلیم اما شود؛ می نیز نباتات

 مفهـوم تربیـت. است قائل تفاوت نیز اخالق و تربیت بین مطهری شهید :اخالق با تربیت نسبت
 هـدفی چـه بـرای و چگونه تربیت که کند نمی فرق تربیت، نظر از. بس و رساند می را ساختن و پرورش
 در کلمـه ایـن اسـت؛ تربیت هم جانی فردِ   تربیت پس نخوابیده، قداست تربیت، مفهوم در یعنی باشد؛
 تربیت نوعی خود اخالق، اینکه با کرد؛ تربیت توان می هم را سگ. شود می برده کار به نیز حیوانات مورد
 در کـه اسـت  شـده نهـاده قداستی اخالق مفهوم در اما است؛ عادت و حالت و ُخلق کسب معنای به و

  اصـطالح بـا بخواهیم اگر پس برند؛ نمی کار به حیوان مورد در را اخالق کلمه رو، این از نیست؛ تربیت
  ). ۶٨−۶٧ص ،١٣٨٢ مطهری،( نیست یکی تربیت فن و اخالق فن بگوییم باید کنیم صحبت

  
  عادت
 دانـد می ای ملکه را عادت خویش، از پیش مسلمان عالمان دیگر مانند مطهری استاد :عادت تعریف

  ).٨۴٧ص ،١٣٩۵ زاده، مؤمن حسینی( گیرد می شکل نفس در پیوسته تمرین و تکرار اثر در که
 نهـادی پـی عنصری تکرار، مطهری شهید نگاه از عادت: گیری شکل در بنیادین عنصر تکرار

، داننـد نمـی عادت ایجاد برای الزم شرط را تکرار که کسانی نظر استاد است. عادت گیری شکل در
 و نیسـت عـادت الزمـه مهارتی هر: «کند می استدالل چنین خویش نگرش درستی بر و پذیرد نمی
 به مثال الفسادتر واضح این از و نیست عادت مهارتی هر الزمه اما است؛ مهارت عادت الزمه البته

 حفـظ را آن همیشـه برای مرتبه یک ولو شعر یک شنیدن از بعضی که است حافظه)( نفسانی عادت
 تکرار با را چیزی باید موارد برخی در اینکه از آیا و است نفسانی عادت حافظه دلیل چه به کنند؛ می

  ).٣٩−٣٨ص، ١٣٩٣، مطهری( »است؟ نفسانی عادت حافظه که گرفت نتیجه باید کرد حفظ
 بـرای روح آمادگی« :تاس معتقد استاد ثانوی: طبیعت تکوین تا تارعنکبوتی مرحله از رفتار

 را آن کـه اسـت ُشلی ماده مانند آغاز در انسان نیست. یکسان بعد های  سال و عمر آغاز در اثر قبول
 صورت به [که آخر در و تر سست تارعنکبوت از آغاز در [رفتار] عادات ریخت. توان می قالب هر به

 و تکـرار اثـر در اخالقـی ملکـات یعنـی روحی عادات، است تر محکم زنجیر از آید] می در عادت
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 و سـیگار مانند بدنی عادات که طوری همان، شود می متمکن روح در ریاضت و ممارست و تمرین
  ).١٨٨ص، ١٣٨٧، مطهری( »شود می ثانویه طبیعت، مداومت و تکرار اثر در نیز مشروب و تریاک

 اسـت: افزوده عادت مفهوم بیشتر شرح در مطهری شهید ساختن: و پرورش با عادت نسبت
 او بـه بخواهـد دلمـان حـالتی هـر مـا کـه است این عادت نیست. پرورش و است ساختن عادْت «

 آن بـه شـکلی هـر کـه اسـت پـذیری شکل و انعطاف قابل و ُشل مادهۀ منزل به او دهیم. می [متربی]
 سـاختنی امـوری اخالقیات اکثر و است ساختن قابل موجودی انسان نظر این از پذیرد. می، بدهیم
 شـجاعت. مثـل، باشـد داشته وجود انسان در اش ریشه که نیست اموری و شود عادت باید و است
 سـاختن نـه اسـت پـرورش از عبارت صرفاً  تربیت که بگوییم اگر گفت: توان می بیان این طبق پس

 هـر لـذا اسـت؛ دلخـواه طـور بـه هـا انسان ساختن، تربیت اعظم قسمت نیست. صحیح، ها انسان
  ).۵٨−۵٧ص، ١٣٨٢، مطهری( »سازد می اوست دلخواه که طور آن را خودش ملت فرهنگی

: کـه اسـت افزوده دیدگاه این بر تر فزون تأکید و تکیه برای مطهری شهید :عادات از ای بسته انسان
 خـود حتـی است عادت از ناشی انسان در چیزی هر اند گفته و عادت، از است ای بسته انسان گویند می

 منزلـه به گونـاگون عادات و ها تربیت برای بودن مستعد لحاظ از ابتدا در انسان که اند گفته نیز و فضیلت،
 صـورت کـه اند گفته نیز الهی حکمای. ساخت توان می شکلی و صورت هر به را آن که است ُشلی ماده
 اعمـال واسـطه بـه بدنی عادات که طور همان. اوست روحی صفات فعلیت چگونگی تابع انسان باطن
 و عقلـی عـادت مشـروب، یـا تریـاک یا سیگار به عادت یا ورزش به عادت مثل شود، می متمکن بدنی
  ). ٣٧ص ،١٣٩٣ مطهری،( شوند می گیر جای انسان در باطنی اعمال برحسب نیز روحی

 1نوآورانـه تقسـیمی بـه، تربیـت در عادت مفهوم بهتر تبیین برای مطهری شهید عادت: تقسیم
، مطهـری( 2است انفعالی و فعلی به اسالمی فلسفه در علم تقسم از متأثر گویا کهروی آورده است 

 بـا سازوار و )٣٨ص، ١٣٩٣، مطهری( »انسان وجود دایره در« را عادت و )٣١٨−٣١٧، ص١٣٧۶
 انفعـالی و فعـل) و تـأثیر تکـرار( فعلـی بـه، دهند می نشان خود از عادت صاحب افراد که رفتاری

   است: کرده تقسیم )٣٨، ص١٣٩٣(مطهری،  منفی و مثبت یا انفعال) و تأثر تکرار(
                                                           

با عـادت فّعـال (نـه  یعادت انفعال انیم ی) فرانسو Maurice Debesse( دبس سیمور  تنها دهد یدانش من قد م. تا آنجا ١
و  زهیـآن اسـت کـه فـرد، بـدون انگ یعـادت انفعـال«مطرح کرده)، فرق نهـاده و گفتـه اسـت:  یمطهر دیکه شه یفعل
گاه یکیز یو ف یکیمکان یرا همراه با تکرارها یرارادیغ یاعمال و رفتارها یاریهوش و عـادت  دهـد یانجـام مـ یبدون آ

گاهانه آن است که تدر   ایـدر او اثر فّعـال، زنـده و پو  یو محرک خارج دیآ یوجود م در فرد به یانس و الفت جاً یفّعال و آ
ملکـه  یو... که به نوع یسینو  و استقامت، عادت به خوش ها یو تحمل سخت اضتیدارد، مانند عادت کردن نفس به ر 

  ). ۴٣، ص١٣٨٠ ،یمی(کر  »شوند یم لیتبد
 اسـت یفعلـ ایـ: است قسم دو بر که است شده گفته یبدن عادت درباره«: است گفته) ١٩٠ص، ١٣٨٧( یمطهر دی. شه٢

 دیشه سخن نیا آبشخور نتوانستم من. نباشد استاد ابتکار عادت، از شده ادی میتقس است ممکن ن،یبنابرا ؛»یانفعال ای... 
 .ابمیب را یمطهر
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 تحت انسان که است آن مثبت یا فعلی عادت ):فعل و تأثیر تکرار( مثبت یا فعلی عادت) الف
 هنرهـا. دهد می انجام بهتر ممارست، و تکرار اثر در را کاری بلکه گیرد؛ نمی قرار  خارجی عوامل تأثیر
 بـه بنویسیم؛ توانیم نمی باشیم ننوشته خط اگر. علم نه است عادت ما نوشتن. باشند می عادت فنون، و

. کنـیم عـادت نوشتن به تمرین، اثر در تدریج به باید بلکه بنویسیم؛ باره یک توانیم نمی ما سخن، دیگر
 ممکـن البتـه. است قلب قوت که شجاعت مثل است، فعلی  عادات نفسانی، َمَلکات از بسیاری حتی
 قلبـی قـوت و العـاده فوق حالتی انسان اینکه ولی باشد؛ داشته طبیعی طور به را آن از کمی انسان است
 انسان وقتی. شود می پیدا عادت اثر در کند، ایستادگی و نبازد را خودش خطر با مواجهه در که کند پیدا
 پاکـدامنی عفـت، سـخاوت، جود،. شود می پیدا او در حالت این تدریجاً  گرفت، قرار  مهالک در زیاد
  ؛)٣٨ص ،١٣٩٣ همان، ؛۶٣ص ،١٣٨٢ مطهری،( است قبیل این از نیز

 انسان که است آن منفی یا انفعالی عادت انفعال): و تأثر تکرار( منفی یا انفعالی عادت ب)
 وجـود انـس ایجـاد معموالً  انفعالی عادت در دهد. می انجام را عملی، خارجی عاملیتأثیر  تحت
 تشـک روی کنـد عادت انسان مثالً  ؛ پروری تن و کشیدن سیگار مثل، شود می آن اسیر انسان و دارد
 اسـت بـد باشـد مـوردی هر در منفی یا انفعالی عادت . و... بخورد خاصی غذای یا، بخوابد قو پر
  ؛ )٣٨ص، ١٣٩٣، همان ؛۶٣ص، ١٣٨٢، مطهری(

یقی مقایسۀ ج)  بنـدی دسـته و مطالعـه و گـردآوری از انفعـالی: عـادت بـا فعلی عادت تفر
 گونـه دو ایـن میان تفریقی مقایسه به توان می، انفعالی و فعلی عادت درباره مطهری شهید های گفته
 بـه اسـتاد نگرش درست فهم برای سویی از ها تفاوت این در ریزکاوی برد. پی استاد نگاه از، عادت
 مطهری شهید نظر دقت دهنده نشان، سو دیگر از و دارد؛ راهبردی نقشی تربیت با آن نسبت و عادت

   است: شناختی روان و تربیتی مفاهیم تحلیل در
   )؛۶٣ص، ١٣٨٢(مطهری،  است بد موردی هر در و مطلق طور به انفعالی عادت .١
 و اختیـار و ابتکـار روِح  گـاه و کند می ایجاد شدید وابستگی و تمایل و عالقه انفعالی عادت .٢
  )؛١٩٣ص، ١٣٨٧، مطهری( کشد می فرد در را اراده آزادی
، ١٣٩١، مطهـری( شـود مـی اجتماعی مبارزات و تحرکات و تحوالت مانع، انفعالی عادت .٣
  )؛٢٢٩ص

 بـه، شود تر قوی عادت مایه هر یعنی است؛ معکوس عادت و عقلۀ رابط، انفعالی عادت در .۴
  )؛۴١ص، ١٣٩٣، مطهری( شود می کاسته حوزه آن در عقل اقدام و دخالت قدرت از پایه همان
 عـارفی اگـر حتـی، انجامـد مـی معتـاد فرد مرگ به گاه، افیون به اعتیاد مانند انفعالی عادت .۵
  )؛٢٢٧ص، ١٣٩١، (مطهری باشد وارسته
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 تـر آسوده و تر بال سبک و بارتر سبک، بکاهدبیشتر  خود انفعالی های عادت از مایه هر انسان .۶
  )؛٢٢۵ص، (همان شود می

  )؛٣٨ص، ١٣٩٣، مطهری( انجامد می فرد در اراده ضعف به انفعالی عادت .٧
 بـه اسـت ممکـن البتـه نیست؛ بد، است عادت اینکه علت به یعنی نیست؛ بد فعلی عادت .٨
  )؛۶٣ص، ١٣٨٢، مطهری( باشد بد دیگری علتی
 و علمـی مهـارت و کاهـد مـی کـار دشـواری از بلکه آورد؛ نمی پدید وابستگی فعلی عادت .٩
 جـایی بـه کار و سازد می نیاز بی دقت از را آدمی و، افزاید می قدرت و علم بر و کند می ایجاد عملی
   همان)؛( کند می عمل خودکار شکل به فعلی عادِت  صاحب فرد که رسد می

 توانـایی بـه را نـاتوانی وانگهی، است اسارت از نجات، نیست اسارت تنها نه فعلی عادت .١٠
   )؛٢٠۴، ١٩١ص، ١٣٩١، (مطهری کند می تبدیل
 عادت اندازه هر یعنی معکوس؛ نه است مستقیم رابطه عادت و عقل رابطه، فعلی عادت در .١١
 یابد می فزونی حوزه آن در عقل اقدام و دخالت توان اندازه همان به، شود تر راسخ و نیرومندتر فعلی

   )؛۴١ص، ١٣٩٣، مطهری(
 و وقـت در جـویی صـرفه موجب، وار ماشین کمابیش مهارِت  ایجاد از گذشته فعلی عادت .١٢
 در کنـد می نویسی ماشین که کسی مثالً  شود. می هم عمل چند زمان هم دادن انجام هنر آمدن پدید
 از پـیش نویس ماشین فرد همین گوید. می هم سخن دیگران با و است خود اطراف متوجه حال عین

 با زمان هم توانست نمی و کرد می کار این صرف را حواسش دانگ شش باید، کار این به کردن عادت
  )؛٣٨ص، ١٣٩٣، (مطهری دهد انجام دیگر کاری نویسی ماشین
 اراده؛ و عقل فرمانده نه، باشد اراده و عقل فرمانبر باید باشد خوب و فعلی اگر حتی عادت .١٣
 تفـریط و افراط از و کنند مهار را آن باید که است اراده و عقل شناسد؛ نمی اعتدال و حد عادت زیرا

  )؛٢٠۵ص، ١٣٨٧، مطهری( دنبازدار
، همـان( اسـت  اجتمـاع سرسبد گل، معنوی و فرهنگی طبقات مانند، شایسته فعلِی  عادت .١۴

  )؛٢٠۵ص
 عمـل در انسـان و است عادت به بسته اجرا قدرت ولی، هستند راهنما هرچند علم و عقل .١۵

 و اسـت التیتمـا و احساسـات فرمان تحت، است ادراک و عقل فرمان تحت که اندازه آن از شیب
 را مخالف التیتما و آورد وجود به قییحق مصالح با سازگار التییتما تواند می [فعلی] عادت فقط
  )؛۴٠ص، ١٣٩٣، مطهری( براند عقب

  ).٢۵ص، ١٣٩٣، مطهری( بخشد می نسق و نظم را بشر زندگی، فعلی عادت .١۶
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 لحـاظ از کـه اسـت کـرده اشاره عادت با اخالق نسبترۀ دربا استاد اخالق: با عادت نسبت
 باشـد کارهـا نـاروایی و روایـی و زیبـایی و زشتی و قبح و حسن مبنای عادت گذاشت نباید، عقلی

  ).١٩۶ص، ١٣٨٧، مطهری(
 اراده نـه، باشـد مطلق فرمانروای عادت گذاشت نباید نیز اراده لحاظ از اراده: با عادت نسبت
؛ آنچـه از طبیعـت و باشد عادت از برخاسته تواند نمی اخالقی ارادهالبته پذیرفته است که  اخالقی؛

  ).١٩۶ص، ١٣٨٧، (مطهریگردد شوق و رغبت و شهوت و میل است.  عادت منبحث می
  
   تربیت با عادت نسبت
 و پرداخته نیز یکدیگر با مقوله دو اینۀ رابط به، تربیت و عادت درباره خود تأمالت در مطهری استاد
 کـرده نقـد حتـی و کاویـده بـوده سـخن اقتضای که مایه آن هم را جدید غربیان و قدیم علمای نظر

 یعنـی تربیـت دهـد. می تشکیل را انسان شخصیت اعظم قسمت، عادت شهید استاد نگاه از است.
 قـدما اصـطالح بـه و عادت، روح در، تمرین و تکرار منظم. تکرار و تمرین با دادن) (عادات تعوید
 ؛٢٠٢ص، ١٣٨٧، مطهـری( سازد می اخالقی شخصیت، جدید اصطالِح  به و کند می ایجاد َمَلکه
 علمی زیغرا .است نیازمند خوب تربیت یعنی، خوب های عادت به انسان ).٣٨ص، ١٣٩٣، همان

 کـافی او استعدادهای رساندن فعلیت به و وی مصالح برآوردن برای انسان ذاتی تمایالت و عملی و
 دیـده کـه چنـان ).٣۶٩ص، ١ج، ١٣٧٩، مطهـری( است حیوان از انسان امتیاز وجه این و، نیست
 اسـت؛ دانسـته خـوب تربیـت با برابر را خوب عادت، گذشت که عبارتی در مطهری شهید شود می

  است. نیک تربیت همان عادت که است آن سخن این دیگر معنای
 در هـم پـروردن و نیسـت ساختن تنها، تربیت: گفت و شمارد ساختن را عادت استاد آنجاکه از
 گونـه ایـن را ایشـان پیشـین بند عبارت باید، )١٨٧ص، ١٣٨٧، مطهری( است دخیل تربیت مفهوم
ۀ رابطـ بیـان اسـتاد نظر، اخیر عبارت در و است؛ تربیت از بخشی، ساختن و عادت که کنیم تفسیر
 اسـتاد سـخنان، شود تفسیر و فرض این جز اگر تربیت؛ کامل مفهوم شرح نه است تربیت با عادت

  نماید. می ناهماهنگ
 شهید که شد اشاره آنها: نقد و تحلیل و تربیت با عادت نسبت درباره پیشینیان نظر بررسی

 از برخـی نظریـه بررسـی بـه، تربیـت و تعلیم در آن جایگاه و عادت مفهوم بازکاوی هنگام مطهری
 از پـردازد. مـی تربیـت در عـادت نقش درباره غرب جدید علمای از شماری و قدیم اخالق علمای
 نقـش بـه مطهـری اسـتاد نگرش نوع شدن تر روشن به ایشان زبان از دیدگاه دو این بازگفت که آنجا

  کنم: می یاد آنها از کوتاهی به انجامد؛ می تربیت در عادت
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ی الف) ، قدماسـت گزیـده کـه نگـرش ایـن بـا سازوار عادت): بر برنهاده تربیت( اولۀ نظر
 عادات ایجاد فن، تربیت است. اجتماع با فرد تطبیق برای عادت تشکیل فن، تربیت و اخالق اساساً 

 از زیرا است؛ ضروری و مهم تربیتی عامل، عادت است. بد ملکات و عادات نفی و مفید َمَلکات و
 وإّال  درآید؛ ثانوی طبیعت و َمَلکه صورت به لئفضا آدمی در اینکه یعنی تربیت، اخالق علمای نظر
 ُخلق، روحی صفت هر پس است؛ شدنی زایل امری، است »حاّل « صورت  به صفت که هنگامی تا

، شـجاعت ملکـه ماننـد، اسـت صفات شدن َمَلکه از صحبت همواره اخالق در شود؛ نمی شمرده
  ).۵٨−۵۶ص، ١٣٨٢، مطهری( تقوا ملکه و سخاوت ملکه

 دارد بـاور پیشـینی علـم به که او تذکاری نظریه و افالطون منظر از را نگرش این مطهری شهید
 به که حکمایی دیگر و، )٣٠٩−٢٩٩ص، ١٣٨٩، پاپاس ؛۴٧۶−۴٧۵ص، ١٣٧٠، مطهریک: ر.(

 و، انـد کـرده تشبیه سفید کاغذ به را آن و خوانده نانوشته را ذهن و ندارند باور سرشتی و پیشینی علم
، دیـدگاه این با سازوار ).٨۴٠−٨٣٩، ص١٣٩۵، زاده مؤمن (حسینی است کرده بررسی عارفان نیز

 اسـت؛ موجـود اسـتعداد رشد، پرورش، نیست دادن پرورش، دادن عادت و، است ساختن، عادت
 بخـش نیسـت. صـحیح، سـاختن نـه است پرورش از عبارت صرفاً  تربیت که بگوییم اگر، بنابراین
  ).۵٨−۵٧ص، ١٣٨٢، (مطهری است دلخواه شکل به انسان ساختن، تربیت اعظم

 و تعریـف در قـدما، مطهری شهید نگاه از که شود برداشت استاد سخن این از که دانم نمی دور
کیـد و تکیـه اسـت عـادت ایجـاد همان که ساختن بر، تربیت ماهیت شرح  پـرورش از و داشـته تأ

 از نیسـت؛ برداشـت ایـن نقـد جـای اکنـون انـد. نداده اهمیت آن به چندان یا نکرده یاد استعدادها
 معنا و تفسیر هرگونه را قدما اما است؛ نکرده اشاره مطهری استاد گرچه که کنم می اشاره تنها، رو این
، تا (بی جاحظ، )١٧٢ص، ١٣٧٢، همکاران و کاردان ؛٢٠۶۴، ص۴ج، تا ی(ب افالطون ناگزیر کنیم
ـــــــــارابی، )١۴٠−١٣٨و  ٧٨−٧۶، ۶٩−۶٨ص ، )٧٨ص، ١٩٨١ ؛٩۴، ٧٣−٧٠ص، ١۴١٢( ف

 و )۴٧٣ص، ٣ج، همان؛ ٣٩٩، ٢۶٢ص، ١جق، ١۴٠۵( الصفا اخوان، )۶۵ص، ١۴٢٧( مسکویه
 دربـر را و... )٣۶۶−١۶۴، ٣۵٣−٣۵٠ص، تـا (بـی نیشـابوری عامری، )١٩٧ص، ١٩٨٨( بوعلی
 فعلیـت از آن چیسـتی شـرح و تربیـت تعریـف در مسـلمان عالمان خاصه افراد این همه گیرد. می

 ؛اند گفته هم آفرینی عادت از گرچه اند؛ کرده یاد متربی استعدادهای به بخشیدن
یه ب)  غـرب علمـای میـان در کـه نظریـه ایـن پایـه بر عادت): از گسسته تربیت( دوم نظر

 ایـن بـاور ایـنۀ الزمـ بـرد. بهره عادت ایجاد روش از نباید و توان نمی تربیت برای، دارد طرفدارانی
   که: است
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اخالقـی بـوده و روی عقـل و   اساسًا تربیت، صرف پرورش است، و چون بحث آنها در تربیت
انـد تربیـت فقـط و فقـط پـرورش  اند نه روی حس دینی و حس زیبایی، گفته اراده بحث کرده

ت و انسان به هیچ چیز، چه خوب و چه بد، نباید عادت کند؛ نیروی عقل و اراده اخالقی اس
توان آن را ترک کرد، و  شود و نمی مطلقًا بد است؛ چون عادت بر انسان حاکم می  زیرا عادت

دهد، نه به حکم عقل و نه به حکـم ارادۀ اخالقـی و  کاری را که انجام می  آن وقت است که
؛ بلکه به حکم اینکه عادتش شده و اگـر انجـام حکم تشخیِص خوبی یا بدی کار است  نه به

گوینـد هـر چیـزی، ولـو بهتـرین کارهـا و  دهد. اینها می شود، انجامش می ندهد ناراحت می
دهد؛ زیرا در این صـورت، آن  شود، ارزش خود را از دست می  فضائل باشد، همین که عادت

نوی اسـت و بـر انسـان کند، آن عادت است که طبیعت ثـا بر انسان حکم می  ملکه است که
اند. روسو در  کند، چه عقل بپسندد و چه نپسندد. کانت و روسو سردسته این مکتب می  حکم

هیچ چیز عادت نکند. این درست نقطـه   گوید: امیل را باید عادت دهم که به کتاب امیل می
دانسـتند. پـس غیـر از عـادت  تشـکیل عـادت می  مقابل عقیده قدما است که تربیـت را فـن

ندادن روح، تربیت چیست؟ تقویت روح و اراده که در هر کـاری نیـروی عقـل آزادانـه بتوانـد 
ها مبارزه کند، ایـن  فکر کند و اراده اخالقی آزادانه بتواند تصمیم بگیرد و مخصوصًا با عادت

دلیل اینکه امری   کنند به دانیم، تجویز می است که این اشخاص گاهی کاری را که ما بد می
انـد عـادت،  کرد. اینها گفته  برای شخص عادت شده و در مقابل عادت باید عصیان شایسته

ُکشد و اختیـار و حریـت و اراده را  آورد و روح ابتکار را در او می بشر را به صورت ماشین درمی
عادات بشر زیاد باشد، اسـتقالل و آزادیـش کمتـر   گوید: هر اندازه گیرد. کانت می از وی می

گویند تربیـت فـن  ا در مقابل این تعریف که تربیت فن تشکیل عادت است، میشود. اینه می
  ).۵٩−۵٨، ص١٣٨٢(مطهری،  بر هم زدن عادت است

یه دو بر مطهری شهید تحلیل و نقد یـه بیـان و شده یاد  نظر  مطهـری شـهید برگزیـده: نظر
 است؛ پذیرفته را آن اختالف اندکی با خود و پرداخته آن تحلیل به بلکه، نکرده نقد را نخست دیدگاه

 نیـز آن قـوت نقـاط به البته و پرداخته نقدش به آشکارا و است مخالف آن با که دوم نظریه برخالف
 دفاع آن از و مطرح نیز را خود مختار نگرش تلویحاً ، شده یاد نکات کنار در استاد است. کرده اشاره
   است: کرده

یه تأییدی تحلیل  دو به اشاره کنار در دیدگاه این تر فزون بازشکافت برای شهید استاد اول: نظر
 کـه ملکـات و عـادات به انسان که است افزوده، تربیت در عادت ایجاد و استعدادها پرورش بخش

 غریـزی علِم  نه است. نیازمند اکتسابی علوم به که طور همان، است نیازمند است اکتسابی تمایالت
 اکتسـابی علـوم نیازمند هم، بنابراین او؛ غریزی تمایالت نه و است کافی وی مصالح برآوردن برای
 ِاّنـی« سّر  است این و )٣٧٠−٣۶٩ص، ١٣٧٩، (مطهری دارد نیاز اکتسابی تمایالت به هم و است
َتِمَم  ُبِعثُت   مقـررات و تربیـت چـارچوب بـه اسـت نیازمنـد بشر دلیل همین به و »اَالخالِق  َمکاِرَم  ِالُ
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 سلسـله یـک نیازمنـد انسـان انسان. بودن بالطبع مدنی علت و سّر  است این و اجتماعی و اخالقی
 در شـود. مـی پیـدا وجـودش در عـادت و دین و قانون و تربیت نتیجۀ در که است اکتسابی عواطف
ُر  عاَدةٌ  الَخیُر « است: آمده حدیث  بد عادات و کنید ایجاد خود در را خوب عادات یعنی ؛َلَجاَجةٌ  والشَّ

   ).٣٧ص، ١٣٩٣، همان ؛١٨٨−١٨٧ص، ١٣٨٧، مطهری( »بریزید دور خود از را
 گفت باید، است عادت تشکیل فن، تربیت اند گفته اینکه گوید می دیگر جایی در مطهری شهید

، مطهـری( اسـت مفید عادت تشکیل و سوء عادات بردن بین از و زدن هم هب فن، صحیح تربیت که
 ماننـد انسـان روح که است افزوده تمثیل راه از مطالب شدن تر روشن برای استاد ).٣۶ص، ١٣٩٣
 علـت خـورد. مـی تـا تکرار با و دارد تاخوردن قابلیت، خورد می تا اطو یا دست با که پارچه یا کاغذ
، مطهـری( اسـت همـین نیـز مکـرر اذکـار و نماز، هم سر پشت روزه روز سی مانند عباداتی تکرار
کیـد تربیـت در آنتـأثیر  و عـادت نقـش بـر، قـدیم علمـای که روست نای از )؛١٩١ص، ١٣٨٧  تأ
 را انسـان شخصـیت آنـان اسـت. پسـندیده عـادات ایجاد همان تربیت بودند معتقد آنان اند؛ کرده
 او در گرفتـه شـکل عـادات و صـفات رود مـی جلـو بـه روهرچه  که، دانند می عادات از گرفته شکل
 اگـر گفـت: تـوان می بیان این طبق« باری: )؛١٩۵ص، همان( شود می دشوارترآنها  تغییر و تر مقاوم
 اعظـم قسـمت نیست. صحیح، ها انسان ساختن نه است پرورش از عبارت صرفاً  تربیت که بگوییم
 اوسـت دلخواه که طور آن را خودش ملت فرهنگی هر است. دلخواه طور به ها انسان ساختن، تربیت
   ).۵٨−۵٧ص، ١٣٨٢، مطهری( »سازد می

یه نقد  دربـاره وی اسـت. مخـدوش جهـت چنـد از دیدگاه این مطهری شهید نظر از دوم: نظر
 کانـت و روسو مشخص طور به و اینان گوید می، دانند می عادت زدن هم بر فن را تربیت که کسانی
 اعظـم قسـمت زیـرا )؛٣٩ص، ١٣٩٣، مطهـری( دارند عادت علیه افراطی نظری و اند کرده مبالغه

 را بشـر حیـات مصـالح تنهـایی بـه تواننـد نمی غرایز و دهند می تشکیل عادات را انسان شخصیت
 کهتوجه کرد  رفتاری به باید دیدگاه این نقد برای است معتقد استاد ).٣۶ص، همان( سازند برآورده
 انفعـالی و فعلـی نـوع دو به را عادت، اعتبار این به وی دهند؛ می نشان خود از عادت صاحب افراد

 عـادت صـورت بـه بـرایش چیـزی که کند کاری نباید انسان اند گفته اینکه« گوید: می، کرده تقسیم
 اراده و عقـل حکـم بـه نـه را کار و باشد دشوار آن کردن  ترک که طوری به، بگیرد انس آن به و درآید
 عـادت کـه شـود نمی دلیل این ولی، است درست کلی صورت به، دهد انجام عادت حکم به  بلکه

، ١٣٨٢، مطهـری( »انفعـالی عـادت و فعلـی عادت است: قسم دو بر عادت چون، باشد بد مطلقاً 
 مأنوسـات بـه خرهبـاأل و اجتمـاعی رسـوم و عـادات و انفعـالی عـادات بـه شده یاد ایراد ).۶٠ص

 ایجـاد لـذت و مصـنوعی شـهوت و میـل کـه گفت توان نمی عاداتمۀ ه مورد در دارد. اختصاص
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 ثریؤمـ بـه اعصـاب کـه اسـت مـوردی در اختصاصـاً  مأنوسات است. کار در مأنوساتی و کند می
 و عرفـی مراسـم نـوعی به نفس و روح یا، کند عادت الکلی مشروبـات و مخدر مواد مثل خارجی
  نتیجه: در کند؛ عادت اجتماعی

. شـدن آن اسیر نه، است طبیعت برابر در مقاومت مثبت) فعل/ و تأثیر تکرار( فعلی عادت، اوالً 
 ضعیف، است خالف جهت در که محرکات مقابل در اش اراده است نکرده عادت که وقتی تا انسان
 ایـن اثر حداکثر، شود اسیر اینکه نه کند می پیدا مقاومت قدرت، کرد عادت که وقتی ولی باشد؛ می
 در انسـان وشـود  دشـوار عمـل تـرک اینکه نه است عمل کردن آسان و مهارت ایجاد صرفاً  ها ملکه

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

 انسان برای طبیعتبرحسب  که را کاری ْت عاد، نیست شدن آسان جز چیزی فعلی عادت، ثانیاً 
 پیـدا طبیعـت نیـروی بـا برابر نیرویی ولی؛ بود طبیعت اسیر قبالً  یعنی کند؛ می آسان، است دشوار
 تصـمیم و کنـد می سنجی مصلحت عقل نیروی با آنگاه، شود می آزاد نیرو دو این میان در و کند می
 باز تا بشکند را عادت این انسان که گفت توان نمی، نیست بد این و، ندهد یا دهد انجام که گیرد می

 طبیعـت بـر کـه کارهـا کـردن آسان مرحله تا را عادتتأثیر  پس گیرد. قرار خود مجرای در طبیعت
 تـرک کـه آیـد مـی در ثـانوی طبیعت صورت به خودش که آنجا فقط و کرد حفظ باید، است دشوار
  ؛گرفت را جلویش بایدشود،  می دشوار خودش

 و عـادت بـا و کـرد اقـدام منفی طریق از نباید ابتکار حس حفظ و روح آزادی حفظ برای، ثالثاً 
 تقویـت بـرای کـه است مرتاضان پیشنهاد نظیر، عادت ضد بر پیشنهاد نوع این، کرد مبارزه طبیعت
 آسـانی بـه تـا کـرد تقویـت را فرد اراده و عقل باید بلکه پردازند؛ می انسان طبیعت تضعیف به روح
 بـه آسانی به، کند اقدام، شود می داده تشخیص مضر که موقعی در عادت یا طبیعتبرخالف  بتواند

   ).٢٠۵−٢٠۴ص، ١٣٨٧، مطهری( کند اجرا عمل در آسانی به و کند اعتراف حقیقت
 تـا کنیـد قوی باید را عقل و اراده کفه: گویند می روسو و کانت فزاید: می ادامه در مطهری شهید

 طبیعـت عـادت چـون است؛ همچنین عادت باب در مطلب این گوییم می ما آیید. فایق طبیعت بر
 و عقـل یـا و اراده و عقل باید حال عین در ولی؛ کند می آسان ما بر را کارها عادت نیروی، است دوم

 نباشـد هـم عـادت اسـیر، نیسـت طبیعـت اسـیر کـه طور همان که داریم نگه قوی چنان آن را ایمان
  ).٨۴٩−٨۴۶ص، ١٣٩۵، زاده مؤمن حسینی(

 تفـاوت بـه عادت، مخالفان :انفعالی عادت با فعلی عادت فرق به عادت مخالفان توجهی بی
 اسـت درسـت انـد؛ شـمارده ناپسـند را عادت نوع هر نتیجه در اند، نکرده توجه انفعالی با فعلی عادت
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 او ایمـان و عقـل بر و کند خود اسیر را او که ای گونه به درآوَرد، وار ماشین صورت به را انسان که عادتی
 است؛ عادت ایجاد از جلوگیری فن تربیت، گفت باید آنجا و است تربیت مقابل در مانعی شود، چیره
 آن، تکـرار و فراگیـری که ای گونه به باشد فعلی عادت، اگر ولی است؛ انفعالی عادت نوع از عادت این

 سـازد، آسـان انسـان بـرای را مهـارت و خصلت حصول و کند قوی طبیعت برابر در را انسان مقاومت
 تربیـت در عـادت نقـش کـه اینجاسـت و اسـت تربیت از بخشی فعلی، عادت ایجاد گفت باید آنجا

 را آن و کنـد می خـو آن بـه درآمـد، عادت صورت به انسان برای چیزی  که وقتی واقعاً . شود می مشهود
 یا عقل اگر یعنی ندارد؛ ایمان و عقل به کاری اساساً  گاهی و دهد می انجام وار ماشین و خودکار طور به

 نفـی را ملکـات کـه شـود نمی دلیل  این حال عین در اما کند؛ نمی کن، عمل آن  برخالف بگوید ایمان
 بایـد بلکـه خـورد؛ نمی درد بـه دیگـر شـد ملکه  که سحرخیزی یا عدالت که گفت مثالً  و کرد، مطلق
 کنـد، سـرپیچی هـم ایمان و عقل فرمان از آدمی که طوری  به سازد خود اسیر را انسان که هرچه: گفت

 کـه است امری این چون نکنید شخص سجود و رکوع طول به نظر«: فرمود  که حدیثی. است نادرست
 صـورتی بـه عـادت گـاهی کـه است مطلب این  به توجه »دارد وحشت ترکش از و شده عادت او برای
  ).۶٣−۶٢ص ،١٣٨٢ مطهری،( برد می میان از را خوب کار ارزش که آید درمی

 نظریـه بـر خود نقد ادامه در استاد :کانت و روسو سخنان در بالذات ما با بالعرض ما خلط
   :نویسد می دوم

ای در کلمات کانت و روسو، بین تقویت عقـل و اراده و  به هر حال مثل این است که تا اندازه
بین تضعیف عادت و ملکات روحی اشتباه و خلط ما بالعرض بـه مـا بالـذات شـده اسـت... . 
البته نظریه کانت و روسو با اینکه خالی از انتقاد نیست بسیار دقیق و قابل توجه اسـت، آنهـا 

انـد. از نظـر  عادات و ملکات و به اهمیت فرمانروایی عقل و ایمان و اراده پـی بـردهبه مفاسد 
اینها تقوا و استحکام روح به این است که انسان فقط محکوم نیـروی عقـل و اراده اخالقـی 
باشد و هیچ قدرت دیگری بر او حکومت نداشته باشد. اشکالی که بر حـرف اینهـا وارد اسـت 

طوری که حکومت طبیعت نیز عیـب عادت عیب نیست، هماناین است که صرف حکومت 
 نیســت. مهــم ایــن اســت کــه حکومــت عقــل و اراده اخالقــی و ایمــان قــوی و غالــب باشــد

  ).۴٠، ص١٣٩٣؛ همان، ١٩٧−١٩۶، ص١٣٨٧(مطهری، 

 تعـارض یـا تضـاد به است کوشیده انفعالی و فعلی به عادت تقسیم با مطهری شهید ترتیب، این به
 و ،)٣۴۴ص ،١٣٧٩ آبـادی، احمد نیلی( دهد پایان تربیت با عادت رابطه درباره شده یاد دیدگاه دو میان
 عادت که است این مطهری شهید دیدگاه در کالم جان. دارد بیان نیز را خود برگزیده دیدگاه رهگذر این از

 در ساختن بخش فعلی، عادت شود؛ نمی محقق تربیت فعلی، عادت بی و است تربیت از بخشی فعلی،
 پیونـدی هـیچ آن بـا و اسـت تربیت خالف اصوالً  که انفعالی عادت برخالف کند؛ می عملی را تربیت
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 بـه بسـیار، تمـرین و تکـرار بـا که کسی زیرا است؛ یادگیری از دیگری عبارت فعلی عادت تحقق. ندارد
  . است آموخته را نوشتن و نواختن واقع در کند؛ می عادت و گیرد می خوی خطی نوشتن یا سازی نواختن
  
 م)١٩١٠−١٨۴٢( جیمز ویلیام

  تربیت
 جـان، خـود شـاگرد بـرخالف امـا نگـرد؛ می شناسی روان و عملگرایی منظر دو از تربیت به جیمز
 فالسـفه ماننـد هرچنـد وی اسـت. قائـل ارزشـی نیـز آدمـی معنـوی و بـاطنی حیات برای، دیویی

 امور به را زندگی اما داند؛ می زندگی مسائل حل برای آمادگی را تربیت کار، اسپنسر مانند، انگلیسی
 سـالمت و آرامش الزمه، دینداری و خداوند به ایمان که است باور این بر و کند نمی منحصر مادی
 سـازوار شـناختی روان قوانین با باید تربیت گوید می آنکه با جیمز است. کمال سوی به سیر و نفس
 درست های روش و ها نظریه توان نمی است معتقد زیرا نیست؛ محض گرای علم زمینه این در، باشد
 علـم شناسـی روان کـه افزایـد مـی ناتوانی این شرح در جیمز برگرفت. شناسی روان از تنها را تربیتی
  گیرد. نمی سرچشمه دانش از مستقیم طور بهگاه  هیچ هنر و، هنر تربیت و است

. اسـت تربیـت در  تازه ای شیوه گذار پایه او که دهد می نشان جیمز، ویلیام های اندیشه مطالعه باری،
 معنـای بـه تجربـه، شیوه، این در. است استوار »تجربه« بر و وی پراگماتیسمی دیدگاه براساس شیوه این

 بـه بلکه شود؛ نمی محدود حسی ادراکات به و است خود اجتماعی و طبیعی محیط با فرد پیوسته تعامل
  ).١١٠ص ،١٣٧۴ مقدم، هاشمی( شود می تأکید عملی و عینی مفاهیم بر مجرد، مفاهیم بر تأکید جای

 امـا باشـد؛ نداشـته تـازگی شـاید است گفته پرورش و آموزش زمینه در جیمز آنچه، رفته روهم
 تبـدیل برای را زمینه نوزدهم قرن در توانستند که است کسانی نخستین شمار در او که گفت توان می
 وانگهـی کننـد؛ همـوار تکوینی یا تحولی شناسی روان به زمان رایج ایستای و توصیفی شناسی روان
 و 3فلورنـوآ و فرانسه در 2بینه و برگسون، آمریکا در دیویی و 1بالدوین چون: دانشمندانی کنار در وی

 تحقـق و بخشید استوار نظرِی  و تجربی اساسی، معاصر تربیتی شناسی روان به سوئیس در 4کالپارد
  ).١٨٧−١٨۶ص، ١٣٨١، (کاردان ساخت آسان بعد قرن در را تکوینی تربیت

 بـرای باید که است هنری، تربیت او نگاه از داند؛ نمی علم را تربیت جیمز هنر: یا علم تربیت،
 که روست این از )؛١٨۶ص، ١٣٨١، کاردان( جست یاری هم شناسی روان علم از آن درست تحقق
  ).١٨۶ص، همان( کرد استنتاج، است علم که شناسی روان از را تربیت فلسفه داند نمی روا وی
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 کـه اسـت کسـی شده تربیت انسان، جیمز نظر از نشده: تربیت انسان تا شده تربیت انسان از
 که هایی موقعیت و انتزاعی و مجرد تصورات از وکرد  ذخیره اش حافظه در که اموری از را خود عمالً 
 ترین مهم تقریباً  که است کسی نشده تربیت انسان و است؛ ساخته رها، نداده رخ قبلی زمان در هرگز

  همان).( است داده دست از را عادی رفتارهای کسب به مربوط های موقعیت
 و عــادات از مــنظم ســاختاری« از: اســت عبــارت تربیــت، جیمــز نگــاه از تربیــت: تعریــف

 کـه است آن تعریف این تر روشن مفهوم ).٢۶ص، ١٣٨٢، جیمز( »شده کسب رفتاری های گرایش
 و عمـل بـه گـرایش صورت به آدمی وجود در که نیروهایی به دادن سازمان از است عبارت تربیت«

   ).١٨۶ص، ١٣٨١، کاردان( »است شده ذخیره عادات سپس
  
  عادت

 کـه اسـت مایه آن وجودشناختی تالزم این است. آدمی در تربیت تحققۀ الزم عادت، جیمز نگاه از
 در او دانـد. مـی انسـان هـای گرایش و عادات کردن سامان به و دادن سازمان را تربیت تعریف جیمز
 هـای آل ایـده از برخـی دربـاره آمـوزان دانش با و شناسی روان زمینه در معلمان با گفتگوهایی کتاب
  نویسد:  می و است داده اختصاص »عادت قوانین« بررسی به را فصلی جداگانه صورت به ،زندگی

کـه مـردم واژه عـادت را بـه کـار  یامـا هنگـام یم،کنـ یهمواره از عادات خوب و بد صحبت مـما 
سـوگند خـوردن  یدن،کشـ یگاردهند. آنان از عادت سـ یبرند، غالبًا عادات بد را مدنظر قرار م یم
عـادت شـجاعت صـحبت  یـا یرو  یانـهعـادت م یـا یکنند؛ امـا از عـادت خـوددار  یبحث م… و
عنـوان عـادت  بـه یـب،معا یـافضائل و صفات خوب، به اندازه صـفات بـد  یقت،کنند. در حق ینم
 یلتشـک یو عقالنـ یعـاطف ی،از عـادات عملـ یا ما را مجموعه یروند. سرتاسر زندگ یشمار م به
ما نقش دارند و ما  یبدبخت یا یمنسجم و هدفمند، در خوشبخت یا گونه عادات، به یندهد و ا یم

  ). ۵۵، ص١٣٨٢ یمز،سازند (ج یدهد، مقاوم م یرا در مقابل سرنوشت و آنچه رخ م

 شـرح بـه عـادت مفهـوم تحلیـل بـرای که است کسی نخستین جیمز عادت: بر حاکم قوانین
  ):۴٠٠ص، ١٣۶۶، عظیمی( است پرداخته عادت بر حاکم قوانین

 به را خود باید است ممکن کهآنجا  تا قدیم عادت ترک یا جدید عادت تشکیل برای اول) قانون
 هـای انگیـزه تواننـد می که را ممکن های موقعیت تمامی کنید. تجهیز مصمم و قوی ابتکاری نیروی
  ؛نمایید ذخیره خود در، کنند تقویت را درست

 در کامـل طـور به جدید عادت تا ندهید را استثنایی موردی به بازگشت اجازه هرگز دوم) قانون
  ؛ بدواند ریشه شما زندگی

 هـر براسـاس و داریـد کـه هـدفی هر با مطابق و ممکن فرصتنخستین  همان از سوم) قانون
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 ؛کنید استفاده اقدام برای، شود می ایجاد موردنظر عادت کسب برای و تجربه در که عاطفی تحریک
  ؛کنید پیشه راسخ عزم و قوی اراده، هدف تحقق برای، دیگر بیان به

 کنیـد صبر نگویید؛ مجرد موضوعات از آنها با و نکنید تلقین زیاد شاگردانتان به چهارم) قانون
 از حاصل نتایج و گذشته وقایع ادراک زمینه در شاگردان تا شود ایجاد مناسب عملی های فرصت تا
  ؛نمایند عمل و کنند لمس، کنند فکر آن

، جیمـز( داریـد نگـه زنـده خـود در را فعالیـت، روزانـه تمرین اندکی رهگذر از پنجم) قانون
   ).۵٩−۵٧ص، ١٣٨٢

 و عـادت قـوانین معـرض در همـواره مـا همـه کـه است پذیرفته جیمز ثانوی: طبیعت عادت
 زودی بـه امـا، دهیم می انجام سختی به و اکراه با را کاری ابتدا ما هستیم؛ آن به مربوط های واقعیت

 و مکـانیکی طور به حدی تا و کنیم می عادت آن دادن انجام به کافی تمرین با و شود می آسان کار آن
گاهی بدون حتی  علـت ما عصبی دستگاه در موجود عصبی ماده گیری شکل .دهیم انجام می را آن آ
 طریـق بـدین و کند می رشد، شود می داده تمرین که ای شیوه به عصبی سیستم است. امر این اصلی
، خـوردن، غیررسـمی یـا رسـمی لباس آورد. می وجود به انسان در ثانوی طبیعت عنوان به را عادت

 امـوری، مـا عمومی های واکنش و حاالت بیشتر و خداحافظی، روزمره تعارفات و سالم، آشامیدن
  یافتـه سـازمان انعکاسـی اعمـال و هـا فعالیت چونان و اند شده تثبیت تقلید و تکرار راه از که هستند
، همـان( داریـم اختیـار در آمـاده و خودکـار پاسـخی، تـأثر نـوع هـر برای ما، رو این از آیند؛ درمی
 با، تربیت در اصطالحی رفتاری های عادت میان وی، آید برمی جیمز های مثال از که چنان ).۵۶ص

  است. کرده نگذاشته فرق رسوم و آداب همان یا اجتماعی عادت
 تکـرار اثر در که رفتاری است کیفیتی عادت، جیمز دیدگاه با سازوار و بنابراین عادت: تعریف

 بـه پـس آن از و شـود می آسان انسان برای کار آن دادن انجام که ای گونه به، آید می فراچنگ تمرین و
 بـاور ایـن بـر جیمز، گذشت که چنان، وانگهی دهد؛ می انجام را آن خود) به خود( مکانیکی صورت
، سـخن دیگـر بـه انجامـد؛ مـی آدمی در دیگر یتطبیع پیدایش به انسان در عادت تشکیل که است
    شود. می تبدیل ثانوی طبیعت به انسان رفتارهای، عادت گیری شکل درپی
  
   تربیت و عادت رابطه
 تـر پیچیده های واکنش باید و تواند می تربیت، جیمز دیدگاه براساس کودک: در عادت ایجاد لزوم
 عقلی یا عاطفی یا عملی های عادت شماری سرانجام و کند ابتدایی و فطری های واکنش جانشین را

زیرا  است؛ عادت ایجاد درباره ارسطو حرف تکرار جیمز سخن این آورد. پدید کودک در را سودمند
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 کـهآیـد  پدیـد می حرکتـی فـراوان تکرار نتیجۀ در جسته جسته و مرور به عادت که است باور این بر
 عـادت ایجـاد یندافر در مربی موفقیت برای جیمز ).١١ص، ١٣٢۵، وسای( نیست فطری و طبیعی

 هـای کـنش میـان و بشناسد نیک را وی روانی و روحی حیات و کودک مربی داند می الزم متربی در
   :دسوین میباره  این در جیمز نهد. فرق او در عادت بر مبتنی رفتارهای با کودک فطری و ابتدایی

شود باید به حیات روانی کـودک کـه قریحه برای آنکه در کار خود بیشتر موفق مربی صاحب
کنـد، کـامًال آشـنا  چون نهری در جریان و تحول است و به صورت نظـامی فّعـال عمـل مـی

های ابتدایی او را که عبارت از تـرس و شـوق و کنجکـاوی و تقلیـد و نیـاز بـه  باشد و واکنش
  ).  ١٨۶، ص١٣٨١ساختن و آفریدن است بشناسد (کاردان، 

 گـاه هیچ که را ضعیف و متزلزل، اراده بی انسانجیمز  :معلمان وظیفه ترین مهم عادت ایجاد
 بـه باید تربیت و تعلیم که افزاید می و کند می سرزنش شدیداً ، نیست گیری تصمیم و انتخاب به قادر

 هـای عـادت بایـد معلمـان، رو ایـن از بپردازد. کارآمد و شجاع و بااراده، مصمم های انسان پرورش
آنهـا  تـا کنند ایجاد شاگردان در، است انسانی حیات ادامه الزمه که را ضروری رفتارهای و مناسب
 از بنـابراین آورنـد؛ دست به خود اجتماعی و طبیعی زندگی با برخورد در را الزم های توانایی بتوانند
 اسـت آمـوزان  دانـش در رفتـاری عـادات چنـین ایجـاد معلمـان تربیتـی وظیفـه تـرین مهـم او نظر

   ).١١۴ص، ١٣٧۴، مقدم هاشمی(
 صـورت بـه ممکـن حـد تـا مـا همه: «افزاید می باره این در وی عادت: از ای مجموعه انسان
 خـود گذشته از همواره که تقلیدکننده و شده بندی قالب موجوداتی و هستیم عادات از هایی محموله
  آن باید معلمان گرایش، شرایطی یا موقعیت هر در، بنابراین آییم؛ می شمار به، کنند می برداری نسخه
 »نماینـد تثبیـت و ایجاد شاگردان زندگی در را عادات موثرترین و مفیدترین از ای مجموعه که باشد

   ).۵۶ص، ١٣٨٢، جیمز(
 تربیـت و تعلـیم: «است کرده ترسیم چنین را یادگیری با عادتۀ رابط جیمز عادت: و یادگیری

   ).(همان »باشند می رفتار بر مشتمل که هستند اموری، عادات و شود می ایجاد رفتار تغییر طریق از
 بـاور و تربیـت در عـادت اهمیـت اعتبـار بـه جیمـز شـاگرد: تـا معلم از عادت مفهوم درک
 بـا و کننـد درک نیـک را عـادت مفهوم خواهد می معلمان از، تربیت و عادت میان پیوند سرسختانۀ

   ).۵۵ص، همان( کنند گفتگو عادت فلسفۀۀ دربار خود آموزاِن  دانش
 آن تربیـت وظیفه ترین بزرگ وی نگاه از بد: عادات از دوری و خوب کارهای شدن عادتمند

 رفتار، توان می آنجاکه تا یعنی کنند؛ استفاده درست خود عصبی دستگاه از افراد کند کاری که است
 کارهـای بـه آنـان باشـند مواظـب و سازند عادتمند و خودکار را متربی مفید های فعالیت و سودمند
   ).۵٧ص، همان( نیاورند روی بد عادات یا زیانبار
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 تربیت و تعلیم اصوالً  گویی که است استوار چنان تربیت با عادت پیوند، جیمز نگاه از، بنابراین
 این نیست. ناپسند کارهای به عادت از وی داشتن دور و متربی در نیک های عادت ایجاد جز چیزی
 است منفی و مثبت عادت معنای به درست، تربیت و عادت میان نسبت به ایجابی و سلبی رویکرد

   است. شده مطرح هم مطهری استاد تربیتی ادبیات در که
 تربیت و عادت درباره جیمز ویلیام و مطهری شهید دیدگاه مقایسه و مطالعه از حاصل سخن:

 تحلیل مختصر این هست. مفترقاتی و مشترکات آنها دیدگاه در که آید برمی تربیت با عادت رابطه و
 تنها، پی در و نهم می دیگر فرصتی برای را کار این، رو این از تابد؛ برنمی را مفترقات و مشترکات این
 بیشـتر و ماهوی کمتر ها افتراق یا ها اشتراک این کنم. می یاد آنها دیدگاه در افتراق و اشتراک وجوه از
 بـاور ایـن بـر نگارنـده، رو این از است؛ و... تقسیمی به اشاره یا و مطلبی بیان عدم یا بیان حوزه در

 و اسـت یکی کمابیش تربیت با عادت ارتباط اصل در جیمز ویلیام و مطهری شهید دیدگاه که است
  ندارد. وجود معناداری تفاوت میان این در

 
ویلیامومطهریشهیددیدگاهاشتراک وجوه
 آنهامیاننسبتوتربیتوعادت درباره جیمز

 و عادت دربارهجیمز ویلیام و مطهری شهیددیدگاهافتراقوجوه
  آنها میان نسبت و تربیت

  )؛یعادت به خوب و بد (مثبت و منف یم. تقس١
  عادت؛ یف. تعر ٢
اسـت و عـادت بـد  یـتاز ترب ی. عادت خـوب بخشـ٣

  یت؛خارج از مفهوم ترب
  است؛ یت. عادت اصوًال همان ترب۴
ــاد  ۵ ــار . اعتق ــادات رفت ــه ع ــ ی،ب ــ ی،روح  ی،اخالق

  ی؛عقالن ی،عاطف
  هم همان عادت است؛ یادگیریو  یم. تعل۶
  فراوان است؛ ین. عادت حاصل تکرار و تمر ٧
  آورد؛ ی. عادت بد اسارت م٨
 آنهــا بــی و اســت زنــدگی مایــه . عــادات خــوب جــان٩

  زیست؛ توان نمی
  انجامد؛ یبه جاآوردن کارها م ی. عادت به آسان١٠
  کنند؛ یرا آسان م یعادات زندگ. ١١
را از  یمبارزه کـرد و وجـود متربـ ید. با عادات بد با١٢
  یراست؛آنها پ
  است؛ یثانو  یعت. عادت طب١٣
  .است عادات از ای مجموعه یا. انسان بسته ١۴

ــتتربی. مطهــر ١ ــه اســتعدادها ییرا شــکوفای ــ یهماهنــگ هم  یمترب
 ؛است دانسته ها یشرا سازمان دادن به گرا یتترب یمزشمارده، ج

 آن را هنر خوانده است؛ یمزرا فن و ج یتترب ی. مطهر ٢
 یناز قـوان یمـزکـرده اسـت، ج یمتقسـ یو انفعال یعادت را به فعل ی. مطهر ٣

 حاکم بر عادت گفته است؛
 به نسبت عادت با ساختن و پروردن اشاره کرده است؛ ی. مطهر ۴
 گفته است؛ یتترب یدو بخش یتاز ماه ی. مطهر ۵
 داند؛ یبر عادت را کامل نم یمبتن یتترب ی. مطهر ۶
 کرده است؛ یاد یمبا تعل یتاز نسبت ترب ی. مطهر ٧
بـا  یعـادت فعلـ یافتراقـ یسـهطور پراکنده در آثارش بـه مقا به ی. مطهر ٨

 پرداخته است؛ یعادت انفعال
بـا  یبه فرق عادت فعلـ یتمخالفان عادت در ترب توجهی یاز ب ی. مطهر ٩

 گفته است؛ یعادت انفعال
 کرده است؛ یاداز عادت و ارزش رفتار  ی. مطهر ١٠
روسو و کانـت دربـاره  یاز خلط ما بالذات با ما بالعرض در آرا ی. مطهر ١١

 کرده است؛ یادعادت 
اسـت،  یتـیو ترب یو انتقاد ینیو د یاز عادت، اخالق یمطهر  یل. تحل١٢
 است؛ آموزشی و تربیتی و فلسفی و شناختی از عادت، روان یمزج یلتحل
  کرده است. یادمعلم و شاگرد با مفهوم عادت ییاز لزوم آشنایمز. ج١٣
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