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 عادت: درباره ارسطو و افالطون انديشه به تطبيقی نگاهی

 ی بر سر مفهوم و کاربردچالش

 

 نرگس سجادیه

 سمیه سورانی

 چکیده
 بندها و های موجود، رهايی از يتمحدودتواند به فراتر رفتن از  یمآدمی با اميد بستن به تربيت، 

و روش تربيت، در ميان انديشمندان از  چندوچون ی سعادت، بينديشد. در اين ميان، بحث ازها قلهفتح 
ی مطرح در تربيت که مخالفان و موافقان پابرجايی ها روشدار بوده است. يکی از ای برخور يژهورونق 

ی تربيت،  عرصهاست. در آثار افالطون و ارسطو به عنوان متقدمين  "عادت"داشته است، روش تربيتی 
پژوهش حاضر اين است که برخی از ابعاد ناسفته از اين  هدف سخن رفته است. وضوح بهاز اين روش 

يری عادت، کارگ بهی ها عرصهيی از آن را در زمينه مفهوم عادت، ها ناگفتهروشن نمايد و روش را 
در اين پژوهش، رويکرد تحليلی در  مورداستفادهروش  مالحظات سنی و نقش مربی و متربی تبيين کند.

رسمی و تحليل تطبيقی است. نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که -دو صورت تحليل زبان فنی
از عادت  ها آناند اما در مفهوم  يرفتهپذی تربيتی  يوهشطون و ارسطو، عادت را به عنوان يک افال

دهد  یمقرار  موردمطالعهی اخالقی و معنوی ها جنبهيی نهفته است. افالطون، عادت را از افق ها تفاوت
ی عادت از لحاظ تری برا يعوس نسبتاًگيرد. ارسطو، توجيه  یمی مثبت و منفی آن را در نظر ها جنبهو 

ی عملی آن توجه کرده است. بنابراين، ارسطو برای عادت، جايگاه ويژه ها جنبهفلسفی نموده است و به 
که افالطون، به نقش ايجابی و سلبی آن توجه کرده است و به نتايج  یدرحالبا نقش مثبت قائل است 

 دهد. یمعملی عادت اهميت 
 

 ن، ارسطو.تربيت، عادت، افالطو كلیدی:های  واژه

 
                                                      

  دانشگاه تهران )نويسنده مسئول(                                            استاديار ، n.sajadieh@gmail.com 

  کارشناس ارشد، دانشگاه اصفهان 
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 مقدمه
فرآيند تربيت از ديرباز مورد اهميت و بررسی قرارگرفته است. انديشمندان مختلف، با 

 از اند. يکى های متفاوتی را عرضه کرده های متفاوت به اين فرايند، برای پيشبرد آن، روش نگاه

9دادن عادت" و تمرين، تکرار ها، روش اين
توان  یم است. با نظر به سير تاريخی عادت، "

مالحظه کرد که انديشمندان بسياری چون افالطون، ارسطو، غزالی، روسو و ديويی راجع به 

از  واند  ها، اين روش را در حيطه تربيت قرار داده اند و برخی از آن سخن گفته« عادت» موضوع

و اند  هاند. برخی ديگر نيز آن را هم راستا با منظومه مفهومی تربيت آدمی ندانست آن بهره گرفته

اين مناقشه بر سر  های تربيتی بيرون برانند؛ تا آن را از حوزه روشاند  بنابراين تالش کرده

 معنای عادت و نسبت آن با تربيت و فرايند آن، همچنان پابرجاست.

در عرصه تعليم و تربيت، عادت از دو منظر مهم مورد توجه يا نقد انديشمندان تربيتی 

تواند رفتاری  می شده است که می ، عادت، ابزاری قدرتمند تلقیقرار گرفته است. از يک سو

رود همراه  می را در آدمی نهادينه سازد و از سوی ديگر، مؤلفه تکرار که مقوم عادت به شمار

با خويش، مفاهيمی چون خودبخودی و ناآگاهی را به همراه دارد که با تعريف تربيت انسانی 

(، با 92، ص 9141) 2چون رايلهميان، برخی انديشمندان گيرد. در اين م می در تعارض قرار

گوييم فردی کاری را از  می هنگامی که"تاکيد بر وجه تعارض آميز عادت با تفکر معتقدند 

دهد، منظورمان آن است که وی اينکار را به صورت  می روی عادت تنها و کور انجام

( 9103) . همچنين پيترز"دهد می خودبخودی و بدون داشتن طرحی از آن در ذهنش، انجام

تناقض نمای عقل و عادت را در عرصه تربيت اخالقی مورد ارزيابی قرار داده است. در 

کيد بر نقش مثبت عادت در نهادينه سازی فضايل أمقابل، انديشمندانی چون ارسطو با ت

آن را  ورزد و به ويژه در دوران کودکی، محوريت می اخالقی، در فرايند تربيت بر آن تاکيد

با تاکيد بر نقش عادت در نهادينه  (2092) و همکاران 3دهد. همچنين السن می مد نظر قرار

کنند، عمدتاً توالی رفتار به  سازی رفتارها معتقدند زمانی که عادات شروع به توسعه می

 مفهوم "( نيز در مقاله خويش با عنوان 9190) 4دهد. کازپيدس تر رخ می مناسبای  گونه
 

                                                      
1-  Habit 

2-  Rile 

3-  Olsen 

4-  Kazepides 



 42 عادت: چالشی بر سر مفهوم و كاربرد درباره ارسطو و افالطون اندیشه به تطبیقی نگاهی

"تربيتر عادت د
 را مد نظر قرار دهد.تالش کرده تا همين مناقشه  9

هايی درباره  ورزی درباره تعليم و تربيت نيز پژوهش از سوی ديگر، در فضای ايرانیِ انديشه

 (9310) نصرآبادی بختيار و پور رحمان جمله از عادت و جايگاه تربيت صورت گرفته است.

 تواند می کودکی، دوران در ويژه به زندگی، از مراحلی در دادن عادت اگرچه معتقد هستند

 عدم دليل به آن نقش تربيتی باالتر مراحل در اما باشد اسالمی تربيت برای مؤثری روش

نيز نظريات دانشمندان  (9349گرد ) بيابانيابد.  می کاهش منطقی تفکر جريان با کامل سازگاری

بررسی کرده است. وی در نتايج، را  ی تربيتی مختلف در مورد عادت به عنوان يک شيوه

ای  دانند و عده ای چون ارسطو و غزالی تربيت را فن تشکيل عادات می کند که عده گزارش می

کنند.  دانند و هريک داليلی را ذکر می هم زدن عادات می چون روسو و کانت، تربيت را فن بر

های مطرح شده درباره های عميق ديدگاه اين پژوهش نيز با وجود بيان نظرات، وارد تحليل

تر هم قرار گرفته است.  جدیهای  نشده است. در مقابل، مفهوم عادت موضوع برخی نظرورزی

( در تبيين و ارزيابی رويکرد عقالنی در تربيت دينی، افالطون را 9344برای نمونه، سجادی )

روسو  برخی همچون کانت، افالطون و»نويسد:  دهد و می در رديف مخالفان عادت قرار می

. از سوی ديگر، برخی از جمالت (30، ص9344)سجادی، « دانند عادت را ضد تربيت می

نهد. برای نمونه  افالطون و برخی فرازهای آثار وی، نظری برخالف اين ادعا را به نمايش می

 بيرون شهر از بايد باشند داشته سال ده از بيش که کودکانی»خوانيم:  می "رساله چهار"در 

 صناعی، ترجمه افالطون،) «دهند پرورش مربيان اصول و عادات طبق بر را آنان . و.. فرستند

تر و نظری درباره  های عميق شود، خأل بررسی گونه که مالحظه می همان(. 445 ص ،9330

تر به  الزم پر کردن اين خالء، پرداختن عميقهای  يکی از شرط موضوع عادت، وجود دارد.

صاحبنظرند. در اين ميان، افالطون و ارسطو،  "عادت"در بحث  نظرات انديشمندانی است که

روند. از اين رو، بررسی  می ترين آنها به شمار از جمله متقدمين اين صاحبنظران و عميق

 .2نويی را در اين بحث بگشايدهای  تواند افق می تطبيقی نظرات اين دو انديشمند

                                                      
1-  The Concept of Habit in Education 

شود، بازخوانی مفهوم عادت و حدود آن در  اختالف جمالت افالطون با موضعی که به وی نسبت داده می  -2

سازد. از سوی ديگر، با توجه به وجود شواهدی مبنی بر دفاع ارسطو از عادت،  آرای افالطون را ضروری می

تری را به دست مربيان دهد.  های عميق اين دو انديشمند بينش رسد مطالعه تطبيقی عادت در آرای به نظر می

 رود.  اين بررسی تطبيقی، گرچه شرط کافی خالء نظری نيست اما قطعا شرط الزم آن به شمار می
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جايگاه روش عادت در  امونپير بررسی و بحث پژوهش حاضر، در اين راستا، هدف

پذيرد. در گام نخست،  ی افالطون و ارسطوست. اين مقايسه در طی دو گام صورت می انديشه

شود تا تصويری کلی از نظرات هر دو انديشمند در باب عادت ارائه شود و در گام  تالش می

دو انديشمند شود تا با بررسی تطبيقی دو ديدگاه، نقاط توافق و اختالف اين  دوم، تالش می

هايی را برای تعريف مفهوم عادت و نيز  تواند الهام بخشی مشخص شود. اين بررسی تطبيقی می

 کارگيری آن در تربيت داشته باشد. به

روش مورد استفاده در نوشتار حاضر رويکرد تحليلی است که به دو صورت تحليل 

 مفهوم، يک معنايی عناصر شود. در تحليل مفهومی مفهومی و تحليل تطبيقی بکار گرفته می

 دارند ارتباط آن با نحوی به که مفاهيم ساير با مفهوم يک کل ميان روابط و عناصر ميان روابط

از سوی ديگر، روش  (.30 ص ،9349ترجمه باقری، دانيل، و کومبز) گيرد می قرار کاوش مورد

ظريابی ميان تواند به منظور تنا شده، می ( مطرح2004تحليل تطبيقی که توسط گيون )

ای به دست  های متناظر را برای بررسی مقايسه گرفته شود و گزاره های نظری بکار مجموعه

شود تا مفهوم عادت و  می دهد. در اين نوشتار ابتدا با استفاده از روش تحليل مفهومی، تالش

بعد  معنايی آن در هر دو منظومه فکری افالطون و ارسطو واکاوی شود و در مرحلههای  مؤلفه

 با تحليل تطبيقی تالش شود تا عناصر متناظر مشخص شوند و مقايسه صورت پذيرد. 

 

 "عادت"بررسی واژگانی 
صورت گرفته و در هر يک از اين  «عادت» های متنوع و متعددی از تعريف تاکنون

 نآ از ناشى بيشتر نظر،  اختالف اين تاکيد شده است.ای  های مفهومی ويژه ها، بر مؤلفه تعريف

نخستين  در که نيست مشخص مختصات و صفات با خاص حالتی يا پديده «عادت» که است

مفهوم است که تاکيد بر هر  چندين از مرکب مفهوم عادت، بلکه کند،  خطور ذهن در مواجهه

 بخشد.  می يک از آنها، معنايی ويژه بدان

 خو، عادت، ایمعن به- Habit ، از واژگانی چون«عادت» ی کلمه مقابل انگليسی، در

Custom - ی کلمه و -عرف سنت و رسم، معنای به Habituate – به معنای عادی- 

، Habit(. همچنين در ترجمه فارسی، مقابل واژه 541 ص ،9392 شده است )حييم،  استفاده

 عادی، به Habitual است و واژه آمده اعتياد رسم، راه، خصلت، خو، هايی چون خلق، واژه
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 ص ،9393 عادت ترجمه شده است )باطنی و آذر مهر، از ناشی و معتاد رده،ک عادت معمولی،

عادت در فرهنگ اصطالحات علوم  عالوه بر اين، در ادبيات تخصصی تعليم و تربيت، (.459

های  شده که در پاسخ به موقعيت ای خوانده خودی و ماهرانه های اکتسابی خودبه تربيتی، پاسخ

، 9343کند )آنجال، ترجمه کريمی و کافی،  ی فرد را برآورده میمعين غيرارادی است و نيازها

در تربيت، تکرار  "عادت"( نيز معتقد است، مؤلفه مفهومی مقوم واژه 9344(. باقری )235 ص

مختلف از عادت، دو معنا از آن را احصا کرده های  ( با بررسی تعريف2094) 9است. هادسون

. هر تمايل يا قابليتبکار رفته و گاه به معنای  رفتاری است. به اعتقاد وی، عادت گاه به معنا

رسد، مفاهيمی  می بخشد. به نظر می يک از اين معانی، جايگاهی خاص در تربيت به عادت

خاص، برخی از های  چون امر نهادينه شده و عرفی، امر خود بخودی، وابستگی به موقعيت

 شوند.  می ص از آن پررنگمفاهيم زيرساز عادت هستند که هر يک، در معنايی خا

از سوی ديگر، تعارض پيش گفته ميان زمينه غيرارادی موجود در عادت با مفهوم عقالنيت، 

 مطرح در اين بحث است که با بررسی صرف واژگانی قابل حل نيست. های  همچنان يکی از مناقشه

مناقشه ميان  و نيز با توجه ويژه به 2زيرساز مفهوم عادتهای  با توجه به سياليت مؤلفه

مل، پرسش اساسی نوشتار حاضر در بخش مفهوم شناسی آن است که افالطون و أعادت و ت

اند، چه منظومه  تربيتی خود از عادت سخن گفته-ارسطو در مقام انديشمندانی که در نظام فلسفی

 کنند؟ می و نسبت آن را با فرايند تربيت چگونه تعريفاند  مفهومی برای آن در نظر گرفته

 

 های آن در تربیت از منظر افالطون عادت و جایگاه

های مفهومی  شود تا عادت از منظرهای مختلفی چون اهميت، مؤلفه در اين بخش تالش می

 و نيز اقتضائات کاربرد، در انديشه افالطون بازخوانی شود.
 

 افالطون  مفهوم عادت در اندیشه

 نفسه مثبت يا منفی  ن، مفهومی فیدر گام نخست بايد گفت مفهوم عادت در نگاه افالطو
 

                                                      
1-  Hodgson 

توان گفت نسبت ميان مفاهيم زيرساز مفهوم عادت، شباهت خانوادگی است. مفاهيمی چون تکرار، خودبخودی،  می  -2

  اند. ابليت و بالقوگی و هماهنگی، با هم شباهت خانوادگی دارند و هر يک با يک يا چند مفهوم ديگر شبيهق
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 سودمند اگر گيريم؛ می نظر در را ها آن وضع عادات، ارزشيابی برای» افالطون، اعتقاد بهنيست. 

 نباشد سودمند اگر و هستند زيبا کند برآورده شده ساخته ها آن برای که را منظوری و باشد

 موافق افالطون گفت توان می لذا(. 405 ص ،9330 صناعی، ترجمه افالطون،) «هستند زشت

 زيبا باشد، عادات داشته منفعت و سودمندی انسان برای که را عاداتی بلکه نيست عادتی هر

. 9شمرد می زشت گردد، فرد به زيان و ضرر موجب که عاداتی مقابل در و کند می تلقی

اظهارنظر  های عقالنی است. در ادامه، مصاديقی از عهده بررسی تشخيص اين سودمندی نيز بر

 افالطون در مورد عادت گزارش خواهد شد که حاکی از وجه مثبت و نقش تربيتی آن باشد.

 بر را بدانيم وی سرآغاز تربيت که شود می روشن زمانی افالطون انديشه در عادت اهميت

 زيرا»: شود میتوصيه  قوانينبه داليل مشابه در  راهبرداين (. 9310زاده، )نقيب کند می بنا عادت

و به سبب عادتی  شود میکودکی در روح راه يابد در آن جايگزين  های سالهر حالتی که در 

، (9109)افالطون، ترجمه بری،  «داوند می و در آن ريشه کند میکه روح به آن حالت پيدا 

تواند از روشی چون عادت دادن منفک باشد.  دهد که تربيت افالطونی نمی همين امر نشان می

 که است فضيلتی( پايديا) تربيت از منظورم: »است آمده چنين افالطون از نقل به يزنواميس ن در

 ترين ابتدايی و نيک های عادت تشکيل از است عبارت تربيت اين. کند می کسب کودک آغاز در

 در بعدازآن که عقل با خود خودبه که صورتی به «کينه و الم و مهر و لذت» يعنی احساسات،

توان گفت از  بنابراين می (؛9390 ،3 ج لطفی، ترجمه )يگر، «گردد هماهنگ آيد می پديد کودک

منظر افالطون، متعلَق عادت، اخالقيات و نيز احساسات آدمی است و تأکيد وی بر نقش 

پذيری،  های خاص اين دوران از قبيل شکل ی عادت در دوران کودکی به دليل ويژگی برجسته

طون، در طول بحثش درباره تعليم و تربيت، روح کودک را افالپذيری است.  الگوپذيری و نقش

کلوسکو، ) کند میو آن را جذب  شود می فروبردهکه در آب محيط  کند میبه اسفنجی تشبيه 

توان  پذيری کودک را در مواضع مختلف آثار افالطون می (. تأکيد بر نقش9341، ديهيمی ترجمه

 نقشی که در آغاز زندگی در روح »خوانيم:  یم "جمهور"مالحظه نمود. ازجمله در کتاب دوم 
 

                                                      
های ما به سبب  نيمی از دست»... آورد:  چنانکه گاه عادت را عامل مداخله نادرست در طبيعت به شمار می  -9

ت اين هر دو عنصر را يکسان آفريده و ما آيد؛ حال آنکه طبيع نادانی مادران و پرستاران شل و ناقص بار می

شويم که ميان آن دو فرقی  بريم، از راه عادت سبب می خود چون هريک از آنها را به نحوی ديگر به کار می

 (.235، ترجمه لطفی، ص 9309)افالطون، « به وجود آيد
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 (.11، ص 9353)افالطون، ترجمه لطفی، « ماند بسته شود، همواره ثابت می

در اين  نهد. نمايی از تربيت را به نمايش می افالطون، نظريه در غار از سوی ديگر، تمثيل

 که کند می توصيف را یغار تمثيل نيز عادت و انس به نور يا تاريکی، جايگاهی ويژه دارد. او

 زنجير طوری کودکی از مردم از گروهی آن انتهای در و است سراشيب درون به دهانه از

 زمانی تربيت،(. 9393 فوالدوند، ترجمه کينی،) ببينند را سرخود پشت نيستند قادر که اند شده

 بنابراين ؛هدد عادت روشنايی به را خود چشم و يابد رهايی زندانيان از يکی که شود می آغاز

 لذا(. 9302 ،9 ج مجتبوی، ترجمه کاپلستن،) کند نظاره را واقعيت مدتی از پس تواند می

 زدودن و روشنايی و حقيقت به يافتن دست افالطون، نگاه که در تربيت و تعليم گفت توان می

 . دهد رخ نمی و حقيقت علم روشنايی به انس با هاست، جز سايه

های مفهومی نيز با  نس و مفهوم عادت، با وجود تفاوت، اشتراکاز لحاظ مفهومی، مفهوم ا

تواند يادآور مؤلفه  نشينی متناوب حضور دارد که می يکديگر دارند. در مفهوم انس، نوعی هم

رسد، انس بيش از عمل و رفتار، بيشتر به  می تکرار در مفهوم عادت باشد. البته به نظر

انس، بيش آنکه وقوع عمل به تمامه  در واقع، درها و احساسات آدمی معطوف است.  معرفت

 مدنظر باشد، نوعی پذيرندگی معرفتی و ميلی محوريت دارد. 

 از سوی ديگر، مناقشه عقل و عادت نيز در آرای افالطون قابل پی جويی است. افالطون،

 جهت آن از فضيلتی هر است معتقد و داند می فضيلت ارکان از يکی عقل، کنار در را عادت

 يگر،) است استوار «عادت» و «عقلی بينش» هماهنگی بر که آيد می شمار به اخالقی فضيلت

مفهوم  دو «عقل» و «عادت»روی، بايد گفت در نگاه افالطون،  ازاين(. 9390 ،3 ج لطفی، ترجمه

الزمه اين عدم تعارض، سيطره عقل بر عادت است. بر اين اساس، بايد  .متعارض نيستند لزوماً

کند تا عادات را در ذيل نوعی توجه عقالنی  افالطون، با تأکيد بر عقل ورزی، تالش میبگوييم 

معنا کند. عالوه بر اين، وی با همراه ساختن عقل و عادت، در نظر دارد تا مانع از کليشه شدن 

را در منظومه فکری افالطون « عادت»که  بر اين اساس، از منظر مفهومی، هنگامی ها شود. عادت

 دهيم، عالوه بر تکرار، نوعی عقل ورزی و جهت مثبت نيز در آن مستتر خواهد بود. قرار می مدنظر
 

 كارگیری روش عادت در اندیشه افالطون مالحظات به
افالطون در عين پذيرش کلی عادت در منظومه تربيتی خويش، مالحظاتی را نيز در استفاده 

 کارگيری اين روش مشخص  ا را در بهکند. توجه به اين مالحظات، حدود م از آن مطرح می
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 در مالحظات اين. است ضروری روش اين کارگيری به مالحظات به توجه رو ازاين. سازد می

 .متربی و مربی نقش ديگری و سنی مالحظات نخست: است بررسی قابل بعد دو در افالطون نظر

 کارهای به دتعا است معتقد تربيت و تعليم مراحل زمينه در افالطون: سنی مالحظات

 سنين در را غرايز و اميال تا است آن بر او سعی. گيرد صورت طفوليت اوان از بايد خوب

 بد از و بدارد دوست را نيک که کند عادت آغاز، از کودک تا درآورد معينی نظم تحت کودکی

 تربيتی نويسد برنامه ( می9349(. همچنين کاردان )9390 ،3 ج لطفی، ترجمه يگر،) بگريزد

 داد. همچنين وی عادت انضباط به را کودکان بايد سالگی 0 تا 3 ای است که از گونه افالطون به

 رسوخ ما نفس شود اين ملکه در می موجب ظلم قبح و عدل حسن به عادت که دارد تأکيد

ترين امکان  (. بيش9394رحمانی، ترجمه افالطون،) کند جلوگيری جرم ارتکاب از و يابد

زيرا در اين دوران، کمترين مشغوليت در فرد وجود  دوران کودکی مهياست؛رسوخ به نفس در 

سازی و رسوخ  توان گفت به دليل ناظر بودن عادت بر نهادينه طورکلی می بنابراين به دارد؛

ملکات در نفس و به دليل فراهم بودن اين امکان در دوران کودکی، استفاده از روش عادت از 

 ران کودکی معنادار و مجاز خواهد بود.نظر افالطون، بيشتر در دو

 گفته عادت مورد در افالطون آراء از تاکنون که مطالبی اساس بر: تعقل با عادت همراهی

، افالطون 9اين تناقض باعث شده تا برخی انديشمندان. رسد می نظر به متناقض مطلب دو شد،

 افالطون شد گفته سو يک . ازمعرفی کنند -در مقام تاکتيکی تربيتی –را در مقام مخالف عادت 

 تعقل و تفکر با همراه عادت عادت، از مراد او ديدگاه در و پذيرد نمی را تعقل بدون عادت

 که درحالی. داند می استفاده قابل کودکی ابتدای از را عادت روش وی ديگر سوی از. است

 نيست. برخوردار چنانی آن تفکر و تعقل قوه از هنوز کودک

حل دانست. از نگاه افالطون، عادت در  توان با اين تفسير قابل را می ریظاه تناقض اين

استفاده است. همچنين تأکيد افالطون بر  دوران کودکی و در غياب تعقل خود کودک، قابل

عادات نيک و پرهيز از ايجاد عادات ناراست در دوران کودکی، نشان از دغدغه وی نسبت به 

 از استفاده توان گفت با وجودی که روی می دارد. ازاين عقالنی بودن عادات دوران کودکی

                                                      
(، افالطون مخالف 9344جادی )گونه که در ابتدای مقاله بيان شد، در برخی مقاالت چون س برای نمونه همان  -9

  عادت معرفی شده است.
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امری الزم است، سنجش محتوای آن با  کودکی دوره تربيت از نگاه افالطون، در عادت روش

های مختلفی  اغماض نخواهد بود. به سخن ديگر، محتوای عادت سال نيز قابل بزرگ عقل ورزی

ساالن موردسنجش  ورزی بزرگ بايد با عقل شود گرفته می که در دوران کودکی در تربيت بکار

گيری از  و چندوچون عقلی قرار گيرند و چنانچه از عقالنيتی برخوردار باشند، مجاز به بهره

هايی همچنان قابل طرح است: اين که آيا  ها در تربيت هستيم. در عين حال پرسش آن

ان عقالنيت نسل پيشين تو می ورزی بزرگساالن به نتيجه واحدی دست خواهد يافت؟ آيا عقل

را بدون در نظر گرفتن تغييرات روی داده در موقعيت به صورت مطلق به رسميت شناخت؟ 

 های مورد تامل قرار گرفته کجاست؟ به نظر رايج اجتماعی و عادتهای  مرز ميان کليشه

ظ ها، وجهی محافظه کارانه دارد و بيشتر متمايل به حف رسد پاسخ افالطون به اين پرسش می

های گذشتگان و دفاع از بزرگساالن است. در عين حال، اين حقيقت را نبايد از نظر دور  سنت

ورزی  مل و عقلأنيست که بتواند تای  ورزی کودک در کودکی به اندازه داشت که قدرت عقل

 خويش را خود بر عهده گيرد. های  درباره عادت
 

 های كاربرد عادت در اندیشه افالطون حوزه

ها در  هايی اختصاص دارد که افالطون برای نهادينه ساختن آن به جستجوی عرصه اين بخش،

های  توانند حوزه ها، می آدمی، از روش عادت بهره برده و بر آن تأکيد ورزيده است. اين حوزه

سخن ديگر، دغدغه اساسی افالطون در همراهی  کاربرد عادت در تربيت را مشخص نمايند. به

های  های ويژه از عادت بهره گيرد و برخی حوزه شود تا در برخی حوزه میعادت و تعقل، باعث 

 ديگر را از عادت دادن برکنار دارد. 

کند با استفاده از عادت،  يکی از مواردی که افالطون تالش می: مندی گرفتن به قاعده خو

 تربيتی نقش زني کودکان های بازی هاست. وی که برای در کودکان نهادينه سازد، الزام به قاعده

 ابتدا همان از باقاعده برای کودکان، و قانونمند های بازی طراحی با کند تا است، تالش می قائل

 افالطون، اعتقاد (. به9310 زاده، نقيب) دهد خو قانون از تبعيت و مندی قاعده به را ها آن

 به کودکان شد،با قانون فاقد بازی اگر زيرا باشد؛ سخت قواعد تابع بايد کودکان های بازی

 اين و ورزند می عشق قانون به همواره کودکان باشد قانون تابع اگر ولی گيرند می خو قانونی بی

 (.9394،ترجمه روحانی افالطون،) يابد می افزايش همواره عالقه
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و  قانون مفهوم با کودکان تا شود می موجب قانونمند های بازی به کودکان دادن عادت

اين نوع عادت دهی کودکان . تر آن را بپذيرند و در بزرگسالی نيز راحترعايت آن انس گيرند 

توان در حوزه احساس دانست. درواقع، ازآنجاکه کودک هنوز قادر به  مندی را می به قانون

مندی در زندگی، به  سال با تعقل و اذعان به اهميت نقش قاعده ورزی مناسب نيست، بزرگ عقل

کند تا با عادت دادن شبه اختياری کودک به  پردازد و تالش می مند می های قانون ابداع بازی

 قانون در قالب بازی، احساس کودک را برای پذيرش قانون آماده سازد.

تربيت زيباشناختی که از حوزه هيا محوری مد نظر افالطون : ارتقای ذائقه زیباشناختی

رود. در فهم و ابداع  پيش می است، بيشتر با دو ابزار تربيتی مهم يعنی موسيقی و داستان به

تواند با مفهوم  می کند. اين شم يا ذائقه موسيقی و داستان، ذائقه و شم نقشی اساسی ايفا می

رو، حوزه تربيت هنری يکی  انس و عادت  قرابت داشته باشد و درنتيجه آن به دست آيد. ازاين

 های کارکرد عادت خواهد بود. از جايگاه

ورزد که انس با هنر، در راستای نهادينه ساختن  ن امر تأکيد میافالطون به کرات بر اي

تنها از »... خوانيم:  می "جمهور"هماهنگی و نظم در زندگی افراد است. ازجمله در کتاب سوم 

کودکان، بی آنکه خود متوجه باشند، از کودکی با زيبايی و هماهنگی –آنان  -هنر–اين طريق 

کند که معتقد است  چنان اساسی تلقی می اين تأثير را آنو در ادامه، « انس خواهند گرفت

، ترجمه لطفی، افالطون)« ترين جزء تربيت است پرورش روح به وسيله شعر و موسيقی مهم»

را  -به ويژه موسيقی و داستان –توان گفت، افالطون انس با هنر  بنابراين می (؛902، ص 9353

  داند. موجب ايجاد نظم در گفتار و کردار می

از رابطه هماهنگ  گرفته نشأتافالطون فضيلت روح را : های اخالقی نهادینه ساختن ارزش

رو، فضيلت اخالقی با نوعی تربيت هنری آميخته خواهد شد که خود،  ازاين داند. میروح  اجزاء

با نهادينگی و عادت هم عنان است. از سوی ديگر، افالطون با اذعان به تأثير انس و عادت در 

 شهر از بايد باشند داشته سال ده از بيش که کودکانی»اخالقی کودکان معتقد است  تربيت

 مادران و پدران که امروزی اخالق و رسوم نفوذ از را کودکان ترتيب اين به و فرستند بيرون

 «دهند پرورش مربيان اصول و عادات طبق بر را آنان و دهند نجات اند گرفته خو آن به ها آن

 به کودکان که است آن بيانگر افالطون توصيه(. 445 ص ،9330صناعی، مهترج افالطون،)
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ها و  گيرند و اين انس و عادت، منجر به رسوخ اين ارزش می خو والدين غلط رسوم و آداب

دارد تا  ها خواهد شد. توجه به همين واقعيت است که افالطون را بر آن می رسوم در درون آن

 ها نهادينه سازد. آن ها را از موضعی ناب در امعه، ارزشداشتن کودکان از ج با دور نگه
 

 روش عادت متربی در و مربی نقش
توان به آن بدان پرداخت، نقش و رابطه مربی و  از موارد ديگری که در ديدگاه افالطون می

 هم آن، در رود که به شمار می فعال جريانی افالطون نگاه از عادت متربی در شيوه عادت است.

 پذيرش و است عادت ايجاد فاعل که از آن رو است متربی نقش. دارند نقش متربی هم و مربی

رو، اگر استقبالی  ازاين است. اساسی شرط عادت به ها آن شدن تبديل و نيک افعال تکرار برای او

. تأکيد افالطون بر انتخاب از سوی کودک صورت نپذيرد، عادتی هم در کار نخواهد بود

ون بازی و داستان برای ايجاد عادت، نوعی اذعان ضمنی بر همين نقش فعال هايی جذاب چ قالب

 تواند بر دشواری تبيين محتوای عادت در دوران کودکی داشته باشد. می در عين حال، اين امر است.

از سوی ديگر، نقش مربی در شيوه عادت در کودکی بسيار اساسی و حساس است. 

ل ورزی در مورد محتوای عادت، آن را موردسنجش قرار گونه که بيان شد، مربی با عق همان

ها را  ها، هماهنگی آن گر محتوای عادت توان گفت مربی در مقام سنجش دهد. درواقع می می

ها به منظور افزايش استقبال  با عقل بر عهده دارد.همچنين جذاب کردن بستر طرح عادت

هايی چون  ها و زمينه تخاب موقعيتکودک، از ديگر وظايف مربی است. تأکيد افالطون بر ان

های نيکو، مهر تأييدی بر اين نقش مربی است. نقش سوم  بازی و داستان برای ايجاد عادت

خورد، ايفای نقش در مقام الگوست. به اعتقاد افالطون،  مربی که در آثار افالطون به چشم می

ر تربيت به ويژه تربيت تواند د های مؤثری است که به همراهی عادت می تقليد يکی از راه

 اخالقی، اثرگذار باشد:
 شجاعت يعنی است؛ الزم آنان برای طفوليت از آن اکتساب که باشد صفاتی در بايد تقليد

 کاری زشت هرگونه و پستی از بايد ولی آن، مانند و جوانمردی و داری دين و اعتدال و
 آيا گيرند، خو اعمال آن به ای اندازه تا دتقلي ی درنتيجه مبادا تا نکنند هم را آن تقليد و بپرهيزند
 و عادت به مبدل نشود ترک مدتی تا و گردد آغاز جوانی در اگر تقليد که ای نکرده مشاهده
 ماند؟ خواهد باقی انسان اخالق و صدا آهنگ و ظاهر صورت در آن اثر و شده ثانوی طبيعت

 (.904 ص ،9394رحمانی، ترجمه افالطون،)
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 ارسطوی آن در تربیت از منظر ها جایگاهعادت و 

اين بخش به واکاوی جايگاه، تعريف و مالحظات و موارد کاربر عادت در منظومه نظری 

ارسطو معطوف است. با وجود قول مشهوری که ارسطو را جزء مدافعين شيوه عادت قرار 

 رداخت.های وی در استفاده از اين شيوه نيز پ دهد، الزم است به برخی مالحظات و بايسته می

 شود. رو، در ادامه، متناظر با بخش افالطون، عادت در آرای ارسطو دنبال می ازاين
 

 مفهوم عادت در آرای ارسطو

 ويژه جايگاهی او نظر از عادت تربيتی روش که دارد آن از ارسطو حکايت آراء بررسی

حضور مؤلفه دارد و در نگاه وی بايد عادت را بر خرد و انديشه تقدم زمانی داد. توجه به 

 اخالق خورد. چنانچه در کتاب در عادت، در آرای ارسطو نيز به چشم می ثباتو  تکرار

 با توأم های فعاليت ميان در: »است آمده است، ارسطو آثار مشهورترين جزء که نيکوماخوس

 اعظم قسمت سعادتمند مرد که زيرا هستند؛ ها آن ترين ثابت ها فعاليت ترين عالی فضيلت،

 موجب ها ممارست همين و برد می سر به ها فعاليت آن در استمرار و ممارست در ار حيات

 ترجمه ارسطو،) «شود نمی فراموشی و نسيان دچار گاه هيچ درنتيجه که شود می راسخ ملکه

توان گفت ارسطو با تکيه به مؤلفه محوری عادت،  رو می (. ازاين24 ص ،9349 پورحسينی،

پذير نخواهد بود. به  هايی از تربيت بدون آن، امکان قد است بخشيعنی تکرار و ممارست، معت

اعتقاد وی، مداومت و تکرار عمل، باعث نوعی حضور دائمی عمل خواهد شد و اين حضور 

 نياز فضيلت و سعادت است. دائمی و عدم غفلت از آن، پيش

 از گوناگون عادات ايجاد هذا علی: »است گفته چنين ديگر، درجايی عالوه بر اين، ارسطو

 مطلب ديگر عبارت به. است العاده فوق ارزش واجد بلکه نيست، اهميت بی امری صباوت، بدو

 نواختن مرهون زنی، تار و کردن ساختمان مستلزم شدن معمار ،…. است نهفته نکته همين در

 فنون اقسام ی همه و معماری هر برای هنر، بی ساززن خواه و ماهر ساززن خواه. است مکرر

 بد و خوب معمار که شود می موجب کردن ساختمان خوب. است صادق نظر اين ديگر،

 ص ،9300ارسطو، به نقل از عطاران،)«آيد پديد بد معمار که شود می مسبب کردن ساختمان

توان توجه وی به  بنابراين يکی ديگر از داليل تأکيد ارسطو بر عادت و ممارست را می (؛31

ت دانست. اين جنبه از تربيت که بيشتر در امور عملی خود را نشان در تربي مهارتی های جنبه
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خودی عادت  های خودبه دهد، با ابعاد ناخودآگاه آدمی مرتبط است و به همين دليل به جنبه می

با عقل ورزی  توان گفت در هندسه نظری ارسطو، همراهی عادت رو می شود. ازاين نزديک می

 مهم نيست.اندازه افالطون،  و خودآگاهی به

 آن را و ندانيم خدايان موهبت را سعادت اگر: »نويسد می چنين ديگر جای در وی همچنين

 امور ترين عالی سعادت که بپذيريم بايد بپنداريم ممارست و مطالعه نتيجه و فضيلت معلول

 حسينی، پور ترجمه ارسطو،) «باشد ميسر همه برای بايد امری چنين وصول و است الهی

کسب  توان گفت از منظر ارسطو، ممارست قطعاً يک پايه از بر اين اساس می (.29 ص ،9349

های  توان مولفه می "ممارست"فضايل و دست يازيدن به سعادت است. در تحليل واژه 

زيرسازی را برای آن بر شمرد. قطعا يکی از مفاهيم زيرساز آن، تکرار و تناوب در انجام عملی 

تواند ارادی و فاقد جنبه خودبخودی باشد. بر اين  می تکرارويژه است. در عين حال اين 

توان گفت تکرار موجود در مفهوم عادت، برای ارسطو اساسی است. در عين حال  می اساس،

 تواند ارادی صورت پذيرد.  می اين تکرار

هايی  ساز تکوين يا تغيير جنبه تواند زمينه از سوی ديگر، ارسطو معتقد است عادت می

تواند يکی از منابع موجد عمل اخالقی باشد:  هم باشد. وی معتقد است عادت میشناختی 

توان شناخت، بعضی ديگر را از طريق ادراک  بعضی از مبادی اخالقی را از طريق استقراء می»

، 9345)ارسطو، ترجمه لطفی، « حسی، بعضی ديگر را از طريق عادت و برخی را از طرق ديگر

تواند به تدريج، موجد شناخت زير ساز عمل اخالقی هم باشد. در  یاين منبع م .(b9014بند 

توان به فرصتهای مکرری  می هايی نقش شناختی دارند که چگونه چنين عادت پاسخ به اين

توان گفت  آورد. به سخن ديگر می می اشاره کرد که عادت برای تحليل عمل تکرارشونده فراهم

گرايشی و ارادی خويش، زمينه بازتفسير آن توسط  تکرار يک عمل به همراه مبادی شناختی،

 تواند به تکوين يا تغيير مبادی شناختی نيز بينجامد. کند و از اين طريق می عامل را ايجاد می

شود تا تمايل  يا همان ضعف اراده در آدمی، باعث می عالوه بر اين، تأکيد ارسطو بر آکرازيا

ن بردن آکرازيا بيشتر باشد. چنانچه رورتی وی به بحث عادت در مقام روشی برای از بي

( معتقد است تأکيد ارسطو بر عادت را بايد در امتداد اذعان وی به آکرازيا مورد تفسير 9140)

های منفی در وجود  ای برای تقابل با زمينه توان عادت را در مقام شيوه قرار داد. در اين مقام، می

 ر تفکر ارسطويی را بايد به همان ويژگی ثبات يا آدمی به شمار آورد. اين مؤلفه از عادت د
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 تکرار آن منتسب ساخت.

 

 كارگیری روش عادت در اندیشه ارسطو مالحظات به

  نظر در را مالحظاتی آن از استفاده در وی ارسطو، نزد عادت روش ويژه جايگاه وجود با
 

کارگيری اين شيوه،  تای بهتواند در راس اين مالحظات می .است الزم ها آن به توجه که گيرد می

 هايی به همراه داشته باشد. الهام بخشی

ارسطو برخالف افالطون به دوره سنی خاصی برای استفاده از شيوه عادت در : سنی مالحظات

توان از شيوه عادت برای تربيت سخن گفت. ماموريتی  رو، در همه سنين می تربيت اعتقادی ندارد. ازاين

کارگيری اين  حال، به برای عادت قائل است، تربيت اخالقی است. اما درعينکه ارسطو رد سنين بعد 

 هايی دارد که در ادامه بيان خواهد شد. سالی، تفاوت شيوه در دوره کودکی با دوره بزرگ

 را عادت روش ارسطو اگرچه: ناپذیر عادت در دوران كودكی: ضرورتی اجتناب -الف

 بهره برای ای ويژه دوران کودکی، است معتقد اما داند یم استفاده قابل سنی های دوره تمام در

 هر به تدريج به زندگی های سال نخستين همان از بايد را کودک» او اعتقاد به. است آن بردن از

رسد  به نظر می(. 420 ص ،9349 عنايت، ترجمه ارسطو،) «داد خو باشد ممکن که 9عادتی

خواهد در  وی می باشد که دليل اين ودکی بهتأکيد وی بر تقدم عادت بر تعقل در دوران ک

 عقالنی فضايل درک به قادر کودک و نرسيده تکامل به هنوز خرد و عقل که قوه دوره کودکی

( 9349های سعادت و تخلق وی به فضايل اخالقی را فراهم آورد. زيباکالم ) نيست، زمينه

 داليل تواند می رشد بعدی حلمرا در کرد، پيدا تمايل عادت نيروی به کودک وقتی معتقد است

 دارد. تقدم عقالنی تربيت بر احساسی در نگاه ارسطو، تربيت جهت اين از و دريابد را عقلی

 سازواری اين عادت و احساس با عقل را بزرگسال بر عهده دارد. 

از نگاه ارسطو، عادت در : هاسالی: بازبینی و پاالیش عادت واره عادت در بزرگ -ب

اما در اين سنين بايد به انسجام محتوای عادت با عقل فرد  ز قابل طرح است؛سالی ني بزرگ

انديشه در  و عقل قدرت شکوفايی به توجه با توان گفت می بنابراين توجه ويژه نمود؛

 نيست؛ ارزشمند خود خودی به عادت روی از فعل در اين دوران، ديگر انجام سالی، بزرگ

                                                      
 های نيک است. عادت عادتی، هر از وی مقصود که است بديهی پيشين، مطالب به توجه با  -9
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 باشد شده فرد انتخاب خرد و عقل توسط بايد ابتدا آيد درمی عادت صورت به آنچه بلکه

 (.95 ، ص9349 پورحسينی، ترجمه ارسطو،)

 "عادت واره"با  "عادت"ای ظريف توجه شود و آن تفاوت  است در اينجا به نکته الزم

 معتقد است برخالف  (9140در ترجمه خويش از اخالق نيکوماخوس ارسطو ) 9است. راس
 

ترجمه  "عادت"يا حالت ثابت ارسطويی را به  hexisکه واژه  فيلسوفان قرن شانزدهمی

رو بايد گفت  يا محصول و محتوای عادت ترجمه کرد. ازاين "وارهعادت"اند بايد آن را به  کرده

ارسطو در تالش است تا از منظومه مفهومی عادت، تنها مفهوم ثبات را برگزيند و مفهوم 

( بر اساس اين 2003) 2را به کنار نهد. ملی کيل -يتبه مفهوم تهی شدن از عقالن –خودکاری 

کند تا ميان عادت و عادت واره، تفاوت قائل شود و امر مورد تأکيد ارسطو در  می بيان، تالش

توان گفت  بنابراين می شده بداند؛ واره تشکيلسالی را محصول عادت کودکی يا عادت بزرگ

انتخاب  نهادينه ساختن خودکار نيست، بلکه نوعیسالی،  منظور استفاده ارسطو از عادت در بزرگ

جامانده از کودکی مدنظر است. به سخن ديگر در اين دوره، عادت  های بهواره ميان عادت

خورد و فرد ها، يا محصوالت به جامانده از عادتهای دوران کودکی، بايد به محک عقالنيت  واره

ها وجود  از عقالنيت در عادت وارهای  ح اوليهالبته سط در مورد پذيرش يا طرد آنها تصميم گيرد.

  اند. دارد چون مربيان عقل ورز، در کودکی فرد، سازواری عادت با عقل را در نظر داشته

کارگيری  توان يافت که از به عالوه بر عادت واره، در برخی مواضع ارسطو، شواهدی می

 و فضيلت»کنند:  يز حمايت میسالی ن شيوه عادت همراه با انتخاب آگاهانه در دوران بزرگ

 مسئول کس هر و آيد می حاصل انتخاب روی از بد و خوب اعمال در استمرار اثر بر رذيلت

(. همچنين در ابتدای 29 ص ،9349 پورحسينی، ترجمه ارسطو،)«است خويشتن اخالقی رفتار

به خلق نيکو  خوانيم: آغاز راه رفتار اخالقی، خو گرفتن می "اخالق نيکوماخوس"کتاب دوم از 

 حال اين شواهد چندان پرتکرار نيست. درعين (.9394است )ارسطو، ترجمه لطفی، از جوانی 
 

 كارگیری روش عادت در تربیت از منظر ارسطو های به حوزه
 شود.  کارگيری روش عادت در منظومه تربيتی ارسطو پرداخته می در اين بخش، به موارد به

 

                                                      
1-  Ross 

2-  Malikail 



 23 (4ی  شماره، 3169ستان ، پاییز و زم42سال ، ی ششم )دوره، انشگاه شهید چمران اهوازتربیتی د علوم ی مجله

 اين موارد به قرار زيرند.

در نگاه ارسطو، تربيت اخالقی در بين انواع : ها یابی به فضایل اخالقی و نهادینگی آندست

شود.  تربيت دارای تقدم رتبی است و گويی تربيت به معنای تربيت اخالقی در نظر گرفته می

کند و  فضيلت را به دو بخش عقالنی و اخالقی تقسيم می در کتاب اخالق نيکوماخوس ارسطو

اخالقی  ايلو فض اند دستيابیهوشمندی از راه آموزش قابل  چونعقالنی  لايمعتقد است فض

کسب آغازين زندگی و از راه عادت  های سالاعتدال از طريق تعليم و تربيت در چون 

( و همچنين در کتاب  4B 1179-39شوند. او در اواخر کتاب اخالق نيکوماخوسی ) می

در کسب و آموزش را  عادتبيعت، عنصر ط ( سه9334B4؛ 9334B6؛ 9332A40سياست )

 کند. فضايل مهم تلقی می

کند که  از نگاه وی، ايجاد فضيلت فعاليتی اکتسابی و اختياری است و وقتی وجود پيدا می

ترين  رو، عادت در مهم (. ازاين9319آباد، خارستانی، سيفی و منافی شرف) به شکل عادت درآيد

ز اين طريق، کل جريان تربيت را تحت تأثير قرار شود و ا ای محوری می عرصه تربيتی، مؤلفه

را بايد در تحليل ماهيت اين فضايل جستجو کرد.  دهد. محوريت عادت در کسب فضايل می

ارتباط دارند. همين ارتباط، اين  عمل و عواطف با ( معتقد است فضايل اخالقی،9104) 9اوليچ

عنان است که در  ا نوعی نهادينگی همزند. درواقع، عمل و عواطف ب فضايل را به عادت گره می

توان يافت. همچنين وی معتقد است به منظور مهار اميال درونی، الزم است  عادت می

، 2شده باشد )کراوت شده و عادت داده احساسات فرد در کودکی به صورتی درست هدايت

به فضايل نيز در دستيابی  -گيرد که خود با روش عادت صورت می –(. اين مهار اميال 2094

( نيز معتقد است ارسطو عادت را در مقام ابزاری برای 2093اخالقی مؤثر خواهد بود. ماينر )

های عقلی را بر اين تمايالت مديريت  گيرد و در مرحله بعد، يافته بکار می 3مديريت تمايالت

 دارد. شده عرضه می

عادت، تربيت احساس های نيازمند به روش  يکی ديگر از عرصه: تکوین ذائقه زیباشناختی

در دوران کودکی است. به اعتقاد ارسطو، چنانچه اين احساسات در کودکی به صورتی درست 

                                                      
1  -  Ulich 

2-  Kraut 

3-  Dispositions 
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ای عادت داده شوند که به سمت امور نيکو جذب و از امور زشت منزجر شوند، در  گونه به

 توان به دستيابی به فضيلت اخالقی و نيز حس زيباشناختی فرد اعتماد کرد. سالی می بزرگ

تواند متوجه احساس کودک شود و  ( معتقد است، عادت در دوران کودکی می9345زيباکالم )

با بيداری حسی وی نسبت به خوبی و بدی، ذائقه زيباشناختی را در وی ارتقا دهد و در 

سالی، مسير را برای اخالقی شدن وی هموارتر سازد. چون در ايجاد عادات نيک که از  بزرگ

و هنوز نيروی عقل قدرت کافی را ندارد که بتوان با استدالل، کودک را  شود کودکی شروع می

 متوجه ثمره خير کرد.

شود.  همچنين به دليل نزديکی هنر با عمل و کنش، بار ديگر نقش عادت در آن پررنگ می

در اين موضع، هنرمند به تدريج به درون عنصر آرمانی اشياء نفوذ کرده و آنگاه آن را به شکل 

(. در اين حالت، عادت 9349الياس، ترجمه ضرابی،) دهد ورد تقليد و يا نمايش قرار میعينی م

 و تکرار با حفظ عنصر آگاهی صورت خواهد گرفت.

ای نيز ارتباطی نزديک با عمل و کنش انسانی دارد و هر کنشی با  تربيت حرفه: ای تربیت حرفه

(، 9300بيان شد ارسطو )به نقل از عطاران،  گونه که پيش از اين نيز عادت پيوندی وثيق دارد. همان

رو، عادت  داند. ازاين ها می ها يا همان عادت بدان ای را مرتبط با انجام مکرر آن های حرفه انجام مهارت

بديل خواهد داشت. در واقع، مجزا ساختن و تاکيد بر اين حوزه از  ای وی، نقشی بی در تربيت حرفه

 که اين عرصه از تربيت در تربيت امروزين ما يافته است.  عادت ورزی به دليل اهميتی است

ازآنجاکه ارسطو، عادت را در تمام مراحل تربيت : روش عادت نقش مربی و متربی در

شمرد، نقش مربی و متربی را بايد در تمام اين مراحل موردبحث و بررسی قرار داد. به  مجاز می

عادت، دو نوع رابطه نيز بين مربی و متربی متصور گيری از  رسد متناظر با دو دوره بهره نظر می

نشده،  است. در دوره نخست يا دوران کودکی که هنوز استدالل و عقالنيت در کودک تکميل

های نيکو و غنای محيط متربی با آنها و پاک  وظيفه مربی، بيشتر ناظر بر انتخاب عقلالنی عادت

 ست. ها و خوهای ناپسند ا نمودن محيط متربی از عادت

های کودکی  سالی که عادت مترتب بر تکرارهای آگاهانه يا گزينش عادت در دوره بزرگ

تر بر دوش متربی خواهد بود. در اين دوره،  تر شده و بار سنگين رنگ است، نقش مربی کم

 ای خواهد بود. چنانچه بخواهيم نقشی برای مربی قائل باشيم، اين نقش، بيشتر نقشی مشاوره
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 ی عادت در نگاه دو اندیشمندتحلیل تطبیق
توان گفت افالطون و ارسطو، عادت را به  در تحليلی تطبيقی از آرای افالطون و ارسطو می

هايی نهفته است. در  ها از عادت تفاوت اند اما در مفهوم آن ی تربيتی پذيرفته عنوان يک شيوه

دهد و  طالعه قرار میهای اخالقی و معنوی موردم حالی که افالطون، عادت را از افق جنبه

گيرد، ارسطو با طرح آن در منظومه تربيت اخالقی،  های مثبت و منفی آن را در نظر می جنبه

 ورزد. می ای، بر جنبه مثبت آن تاکيد احساسی و حرفه

 از سوی ديگر، در حالی که افالطون وارد توجيه فلسفی عادت نشده است، ارسطو، توجيه 
 

توان گفت وی از مدافعان  از لحاظ فلسفی ارائه نموده است میتر برای عادت  نسبتاً وسيع

های وجودی  از جنبه "خرد"و  "سرشت"را در کنار  "عادت" تربيت مبتنی بر عادت است؛

اما  داند و معتقد است سعادت، در هماهنگی اين سه جنبه و فرمانروايی خرد است؛ انسان می

 های پسنديده در او پديد آمده باشد.  خرد تنها بر کسی فرمانروا خواهد بود که عادت
 

 مفهوم عادت
هايی که در هندسه معرفتی افالطون و ارسطو در باب مفهوم عادت وجود  ازجمله تفاوت

آورد.  ای مجزا از آن به شمار می دارد، اين است که افالطون، عادت را در کنار عقل و مؤلفه

کند و برای عادت در  ادت محسوب میکه ارسطو، به صورتی تلويحی، عقل را مقوم ع درحالی

را در مقام روشی « عادت»که  کنار عقل، جايگاهی مستقل قائل نيست. از منظر مفهومی، هنگامی

دهيم، عالوه بر تکرار، بايد نوعی عقل ورزی  تربيتی در منظومه فکری افالطون مدنظر قرار می

يد از سوی مربی و بزرگسال، اين عقل ورزی و تامل با و جهت مثبت نيز در آن مستتر باشد؛

هايی چون  بيشتر بر مؤلفه« عادت»ی نظری ارسطو، در مفهوم  اعمال شود. در مقابل، در حيطه

 شود. تمرين و تثبيت نيز اصرار ورزيده می ممارست و استمرار، تدريج،

از سوی ديگر، ارسطو با طرح مفهوم عادت واره به جای عادت، در پی تهی ساختن عادت 

 ه خودکاری و خودبخودی و آشتی دادن آن با خودآگاهی است. از مولف

 

 كارگیری مالحظات به
 هردو انديشمند معتقد هستند که تربيت با عادت دادن بايد از کودکی آغاز شود. همچنين 
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 هاست. ورزند اما نحوه اين تعامل، ازجمله موارد اختالف آن ها تأکيد می بر تعامل عقل با عادت

 

 موارد كاربرد

در بحث موارد کاربرد روش تربيتی عادت، تأکيد ارسطو بر تربيت احساس در دوران 

کودکی، بيش از افالطون است. همچنين به دليل دو وجهی بودن عادت از نگاه افالطون، در 

های ناصحيح نيز تأکيد شده  های صحيح به پرهيز از عادت آثار وی، عالوه بر توجه به عادت

رو در  تواند فارغ از خودبخودی باشد و ازاين می ارسطو، عادتاست. همچنين از منظر 

 که نگاه افالطون به کاربرد  توان گفت درحالی توان از آن سخن گفت. می سالی نيز می بزرگ
 

 رو است، ديدگاه ارسطو در اين باب به ديدگاه حداکثری نزديک است. عادت، نگاهی ميانه

 

 نقش مربی و متربی درروش عادت

ن کودکی، مربی در روش عادت، نقش پررنگ تری دارد. انتخاب نوع عادت و در دروا

استفاده از سازوکارهای الزم برای نهادينه شدن عادت بر عهده وی است. از نگاه ارسطو که 

سالی، نقش مربی بيشتر نقش  شمارد، در دوران بزرگ می عادت را برای بزرگسالی نيز مجاز

بر های  گفتگويی در راستای بررسی و پااليش عادت واره .ای و گفتگويی خواهد بود مشاوره

 جای مانده از دوران کودکی متربی. 
 

 نگری بحث و باهم
نوشتار حاضر با تمرکز بر ديدگاه دو انديشمند تعليم و تربيت درباره روش عادت، تالش 

يشنهادهای های سياه و سفيد در اين زمينه را به نگرشی خاکستری تبديل نمايد. پ کرد تا نگاه

توانند، در نظام رسمی و غيررسمی تربيت در کشور ما نيز کاربرد داشته باشد.  می اين پژوهش

 توان به موارد ذيل اشاره کرد: بر اين اساس، می

بايد توجه داشت که : ای مفهومی از تمرین و تکرار و آگاهی : منظومه"عادت" -الف

اين مفهوم به صورتی صريح موردتوجه و های مقوم  در بررسی روش عادت، الزم است مؤلفه

که در برخی از کاربردهای عادت، تدريج مدنظر است، در برخی  مالحظه قرار گيرد. درحالی

کيد است و در برخی ديگر، مبادرت آگاهانه بر امری. أديگر، تکرار خودبخودی مورد ت
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می و بکارگيری روش عادت بدون تصريح منظومه مفهومی آن، ممکن است موجب بدفه

 اغتشاش در امر تربيت گردد. 

يکی ديگر از نتايج اين : های مناسب و نامناسب روش عادت توجه به تمایز حیطه -ب

های مختلف تربيت با روش عادت است. بر اساس نگاه  پژوهش توجه به تناسب عرصه

 هايی از ای و زيباشناختی، حوزه هايی چون تربيت اخالقی، حرفه افالطون و ارسطو، عرصه

اند و با آن تناسب حداکثری دارند. همچنين نقش  اند که نيازمند استفاده از روش عادت تربيت

مندی و نيز تربيت احساس، توسط يکی از اين  های تربيت شهروندی و قانون عادت در حوزه

هايی چون تربيت عقالنی،  دو انديشمند موردتوجه و تأکيد قرارگرفته است. در مقابل، حوزه

های مختلف تربيتی با عادت، نسبتی  ری با عادت دارد. بر اين اساس، نسبت حوزهتناسب کمت

نوا نيست بلکه هر حوزه، بنا به اقتضائات خاص خويش، ارتباطی يگانه با روش عادت  تک

ای که به عمل، گرايش و احساس نزديکی  توان گفت، هر حوزه کند. در اين ميان می برقرار می

 ر به روش تربيتی عادت نيازمند خواهد بود.بيشتری داشته باشد، بيشت

دهد که هر دو  مطالعه حاضر نشان می: لزوم توجه به توجیه عقالنی محتوای عادت -ج

که  اند. درحالی انديشمند با سازوکارهای مختلفی بر توجيه عقالنی محتوای عادت تأکيد کرده

کی، بر لزوم وارسی عقالنی افالطون به دليل تمرکز بر استفاده از روش عادت در دوران کود

را متمرکز در  اين انتخاب عقالنی ورزد، ارسطو ساالن تأکيد می محتوای عادت از سوی بزرگ

گری  داند. آنچه مسلم است لزوم اين وارسی و انتخاب سالی و توسط خود فرد می دوران بزرگ

توان  می اساسها و طرد برخی و پذيرش برخی ديگر است. بر اين  ها و کليشه عقالنی عادت

پيشنهاد کرد که به موازات رشد عقلی، از ميزان استفاده از روش تربيتی عادت به نفع ساير 

 های تربيتی کاست تا از عادت وارگی رفتار، تقليد کورکورانه و رفتار بی مآبانه مصون ماند. روش

ه با توجه ب: وقفه در عمل برای آغشته سازی عادت به تاملهای  ایجاد موقعیت -د

توان گفت اين مفهوم، مستعد مفهوم  می ،«تکرار»يعنی  "عادت"مفهوم محوری زيرساز مفهوم 

است؛ به اين معنا که فرد از طريق مداومت و تکرار يک عمل که « خودی خودبه»ديگری بنام 

تواند برکنار بودن  خودی است که می دهد. همين خودبهبرايش ملکه شده، تن به انجام آن می

( معتقد است تأمل در عمل، 2004از سوی ديگر، دريفوس ) أمل را دامن زند؛عادت از ت

دهد که روند معمول عمل دچار وقفه شود و به سخنی، عامل در جريان عمل  هنگامی رخ می
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توان در فرايند  می نوعی غافلگير گردد. از اين رو برای پل زدن ميان عادت و تعقل، خويش، به

تواند فرضی يا واقعی باشد. در حالت  می مل بهره جست. اين وقفهتربيت از راهبرد وقفه در ع

عملش و تفکر های  برای متربی، وی را به بازشناسی مؤلفه 9فرضی، ايجاد موقعيت تجربه فکری

تواند رخ دهد و تامل در جريان  می دارد. در حالت واقعی نيز همين روند می و ارزيابی آنها وا

وقفه فرضی يا واقعی، بسته به نوع عمل، شرايط متربی و  عمل وارد گردد. تشخيص انتخاب

 زمينه، بر عهده مربی است. های  مؤلفه
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