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  چكيده

اگرچـه  .كنـد مىبررسى  باره رشد اخالقى تحليل واين مقاله ديدگاه افالطون را در

را رشــد اخالقــى و پيونــد آن بــا رشــد عقالنــى  دربــارهن تحقيــق علمــى نخســتي

مفهوم رشد اخالقـى و  ،اما به گواهى تاريخ انجام دادند،دوران معاصر  انشناس روان

كـه  در حـالى. كـردافالطـون طـرح  ين بـاررا نخسـتارتباط آن با رشـد عقالنـى 

 هـای ه بيان چگونگى پيشرفت ذهنـى و قضـاوتان با نگاهى توصيفى بشناس روان

 ىفيلسـوف مثابـهبـه  انـد، افالطـون پرداختهانسان و ارتباط آنها با يكديگر  اخالقى

و معرفتى  رشد اخالقى دربارهبا نگاهى هنجاری به تبيين نظريه خويش  گرا فضيلت

. دكنـ مىجانبه ابعاد وجودی انسان تلقـى  ، رشد اخالقى را حاصل رشد همهپرداخته

هـای  بـا اسـتفاده از روش كوشد مىاش،  ا توجه به محوريت فضايل در نظريهبوی 

در مراحـل نـازل  حكايـات پنـدآموز نقـل و الگوهاتقليد از عادت، تلقين، مبتنى بر 

قدرت تفكر و بصيرت  به رشد تر و در مراحل عالى دهد منش فردی را ارتقاتربيتى، 

قادر به تشخيص  ای كه فرد به گونه ،دازداز طريق آموزش رياضيات و ديالكتيك بپر

صدد است ماهيت رشد اخالقـى اين مقاله در. مل به آن باشددرست و نادرست و ع

بـه  سـپس اش بررسى كنـد و نظريه اخالقى و معرفتى را از نظر افالطون بر اساس

  .وی بپردازد مهم تربيتىهای  و روش عوامل ،اصول، مبانى فلسفى ترين مهم نيتبي

  .، منش، تربيت اخالقىرشد عقالنىافالطون، رشد اخالقى،  :ها اژهو كليد

                                                            
 .دانشيار گروه فلسفه و كالم اسالمى، دانشگاه قم *

 .آموخته كارشناسى ارشد فلسفه و كالم اسالمى، دانشگاه قم دانش **
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 طرح مسئله

جـدی طـور ه بار بـنخستين را رشد اخالقى و رابطه آن با رشد عقالنى درباره بحث  چه ظاهراً اگر

افالطون دارد؛  غار اما به گواهى تاريخ اين مفهوم ريشه در تمثيلكرد، مطرح  پياژه در قرن بيستم

در  .بيانى روشن از حركت تدريجى روح انسان به سمت درك مثل و ايده نيـك اسـتتمثيلى كه 

مبـانى فلسـفى،  اسـاس بر ،يكى از بانيان اصلى نظريه اخالق فضيلت مثابهبه  ،حقيقت افالطون

و  كـردهـا پـيش ماهيـت رشـد اخالقـى را تبيـين  قـرن ،شناختى خويش سياسى، اخالقى و روان

 ,Flanagan)ط ميان رشد اخالقى و عقالنى اشـاره كـرده اسـت ين كسى است كه به ارتبانخست

 moral( گيری مفاهيمى چون مرحله اخالقـىشناسى به كار البته به لحاظ اصطالح .(503 :1998

stage(، رشد اخالقى )moral development(رشـد شـناختى ، )cognitive development(  و نيـز

ان شناس روان از سویابتدا  )moral education( قىتفكيك معنايى بين رشد اخالقى و تربيت اخال

رغـم بحـث  على ،جمله افالطون از ،گذشته فالسفه زيرا در .شناختى صورت گرفته است -رشدی

كـه  در حالى. تربيت اخالقى، تمايز روشنى ميان رشد اخالقى و تربيت اخالقى قائل نبودند درباره

مراحل رشد با مراحل تربيـت  اين دو مفهوم معتقدندل شدن ميان ئبا تمايز قا انشناس روانامروزه 

ت اخالقـى نـاظر بـه بايـدها و هـا و تربيـ هـا و نيسـت رشد اخالقى ناظر به هست. متفاوت است

هـا و  ينـد اسـتداللآبه توصيف خصوصيات مختلف فرد و فر ،در مراحل رشد اخالقى. هاستنبايد

بـه ارائـه  ،وه بـر آنعـال ،يـت اخالقـىو در مراحل ترب شود مىهای اخالقى وی پرداخته  قضاوت

  .)Abram, 2007: 74( شود مىثر در برخوردها نيز اشاره ؤهای م شيوه

ايـن . به مسئله رشد و تربيت اخالقى وجـود دارد تربيتى سه رويكردمعتقدند گران  پژوهشامروزه 

از  هـای تربيتـى مبـانى فلسـفى، اهـداف و روش در يك به لحاظ تفـاوت هررويكردهای تربيتى 

 ،)Stenhouse( كه در آثار نويسندگانى چـون اسـتنهاوسنخست رويكرد . دنشو ديگری متمايز مى

از نظريه رشد اخالقـى پيـاژه  متأثرتشريح شده است،  )Straughan( نواسترا و )Vilson( ويلسون

وی اين رويكرد كه از س. دارد ،كانت ويژهه ب ،گرايان وظيفه و به لحاظ فلسفى ريشه در آرایاست 

و توانـايى  ، بر خودمختاری و تصـميم عقالنـى فـردشود مىشاگردانش ترويج  لورنس كولبرگ و

 )ethics of care( رويكرد دوم مبتنى بـر اخـالق مراقبـت. داردفراوان  تأكيد قضاوت و داوری وی

در واكـنش بـه رويكـرد  ايـن رويكـرد كـه. شود مىن حقوق زنان ترويج ااست كه از سوی مدافع

های زنان و مـردان در  تفاوت بارهان درگهای كارول گيلي پژوهش از متأثربه وجود آمده، كولبرگى 
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و به لحـاظ فلسـفى ريشـه در  محور پياژه و كولبرگ استانتقاد وی بر الگوی مرد و رشد اخالقى

پـژوهش دربـاره ، ن اين رويكـرد در تربيـت اخالقـىامدافع. دارد گرايى م و عاطفهسمكاتب فميني

كننـد و در مقابـل بـر نقـش محـوری مراقبـت و  ی اخالقى را امری فرعى لحاظ مـىها استدالل

در واكنش به رويكرد كولبرگى بـه وجـود هم  آن كه، رويكرد سوم نيز. ورزند مى تأكيدخواری  غم

رويكرد منشى كه رد پای آن در آثار نويسندگانى چـون ديويـد . آمده، مبتنى بر تربيت منش است

يشـه در نظريـه ، رشـود مىبه خوبى ديده  )Licona( و ليكونا )Putnam( اتنمپ ،)David Carr( كار

  .)Wringe, 1998: 226; Carr, 2007: 390(شده اخالق فضيلت دارد احيا

 ،بــه لحــاظ تــاريخى ريشــه در آرای ســقراط، افالطــون و ارســطو دارد كــه اخــالق فضــيلت

. شـود مىمحسـوب  گـروی هنظريـه سـودگروی و وظيفـرقيبـى جـدی بـرای دو  مثابهامروزه به 

ــه در ــن اســت ك ــه ديگــر در اي ــين اخــالق فضــيلت و دو نظري ــايز ب اخــالق  مشــهورترين تم

كــه ســودگرايان بــر اســاس  در حــالى؛ شــود مى تأكيــدفضــيلت بــر فضــيلت و مــنش اخالقــى 

گرايـان بـر اسـاس معيـار مطابقـت بـا قـوانين  مـردم و وظيفـه بيشـتر بـرای بيشـترِ  معيار سـودِ 

-Pullen) پردازنـــد يـــزه اطاعـــت از قـــانون بـــه ارزيـــابى يـــك فعـــل مىاخالقـــى بـــه انگ

Sansfacon, 2010: 403) . ــت ــودگرايدر حقيق ــر س ــار اناز نظ ــل، معي ــون مي ــتى و ى چ درس

بـرای بيشـتر مـردم بـه ارمغـان آورد  دتوانـ مىهر عملى بيشـترين سـودی اسـت كـه  نادرستى

)Mill, 1999: 8(. ــف و ــت،  گرايى تكلي ــون كان ــهچ ــه ب ــا توج ــه ب ــار وظيف ــود،  معي ــه خ گرايان

ــايى انســان را فضــيلت  ــوان نه ــدرت و ت ــرای ق ــهب ــد مى اطاعــت از وظيف ــت، ( دان  :1385كان

بــه پــرورش  را ترغيــب ها انســان كوشــند مىســقراط، افالطــون و ارســطو همــواره  امــا .)184

  .د و رذايل را از خود دور سازندكننفضايل در درون خويش 

بـا دو نظريـه ديگـر در ايـن اسـت كـه  اخـالق فضـيلتلى وجه تمـايز اصـ ،به عبارت ديگر

از . نـاظر بـه الـزام اخالقـى اخالق فضـيلت نـاظر بـه ارزش اخالقـى اسـت و دو نظريـه ديگـر

فضـيلت ايـن اسـت كـه چگونـه فـردی بايـد باشـم و در دو  رو پرسـش اساسـى در اخـالق اين

ــر  ــه ديگ ــه نظري ــدهم؟ اينك ــام ب ــد انج ــى را باي ــه فعل ــى، (چ ــين ) 16 :1389خزاع همچن

ــه ــت شاخص ــون غاي ــد ،گرايى هايى چ ــى،  تأكي ــد اخالق ــر رش ــش ب ــيلت، نق ــى فض ارزش ذات

ترين  ارتبـاط فضـيلت بـا معرفـت از عمـده و شناسانه قديسـان اخالقـى، اهميـت انگيـزه معرفت

هــا را در  بســياری از ايــن ويژگى تــأثيركــه  شــود مىمحســوب  اخــالق فضــيلتهای  مشخصــه

  .اخالقى شاهديم باره رشدديدگاه افالطون در
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 تـه،ريـه اخـالق فضـيلت صـورت گرفنظ دربـارههـای ارزشـمندی  چه تـاكنون پـژوهشاگر

بررسـى  رسـد لـذا بـه نظـر مـى .نظريـات اخالقـى ارسطوسـت بـارههـا در اما عمده اين پژوهش

گـامى  ،گامـان اصـلى ايـن نظريـه يكـى از پـيش مثابـهبـه  ،ها و اصول تربيتى افالطـون روش

نخسـت بـه بررسـى ماهيـت رشـد  مقالـهايـن . باشـد منشـى -رد تربيتـىثر در تبيـين رويكـؤم

 و ، عوامـلاصـولسـپس  ،پرداختـه بـا توجـه بـه مبـانى فلسـفى وی اخالقى از منظر افالطـون

  .كند مىبررسى وی  را از نظراخالقى  تربيت مهم های روش

  رشد اخالقى از منظر افالطون

بتدا بايد مروری بر مبـانى فلسـفى وی داشـته برای تبيين مفهوم رشد اخالقى از منظر افالطون ا

 اين ترين مهم. شود مىزيرا مبانى فلسفى افالطون به نوعى مبانى تربيتى وی نيز محسوب  .باشيم

همانى معرفت و فضـيلت، و تشـابه سـاختاری فـرد و  گرايى، اين فضيلتل، ثُ نظريه مُ  مبانى شامل

بلكـه  ،هـای مـادی نيسـت د، ظواهر و صورتآنچه حقيقت دارمطابق با نظريه مثل، . جامعه است

نـد ا تنها آنگاه شـريف و نيك ها انسانند، لذا ا های كلى است كه دارای كمال مطلق مثل و صورت

  . نوايى داشته باشد های كلى حقيقت، خير و زيبايى هم ها و ايده كه افعالشان با آرمان

 وی نفس .گيرد نفس سرچشمه مى ای مركب درباره تعريف افالطون از فضيلت از نظريه همچنين

را  داند و منش هر فرد از سه جزء عقل، شهوت و اراده يا ميل مى يا روح انسان را مجرد و متشكل

هر يك از اين عناصر مسـتلزم يـك . كند مىديگر تلقى  یغلبه يك جزء بر اجزا مبتنى بر رشد و

باشد با فضيلتى متناسب و مرتبط رفتار اخالقى است و هر كدام كه عملكرد شايسته خود را داشته 

اگر عقل بر نفس حاكم باشد، فضـيلت حكمـت حاصـل . شود مىبا آن قوه و عملكردش توصيف 

داری و  خويشـتن تحت تسلط عقل باشـند، بـه ترتيـب فضـايل و اگر قوه شهويه و اميال شود ىم

افالطـون، (هـد ن آيد و هماهنگى ميان اين سه جزء فضيلت عدالت را بنا مى مى به وجود شجاعت

و فضيلت كلى نفس را با تعادل  ،ترتيب افالطون فضيلت هر قوه را با تعادل بدين .)2/964 :1357

دانـد  ای نفسانى مـى د و در مجموع فضيلت را ملكهكن بين همه قوا يعنى عدالت درونى تعريف مى

را لت فضـيهمچـون سـقراط،  وی .هم نيك زندگى كند انسان هم نيك باشد و شود مىكه سبب 

 كنـد مىاظهار  ای ضروری بين علم و عمل است و معتقد به وجود رابطه ،براينبنا. داند مىمعرفت 

  ). 1/765 :همان( شود مىدانسته مرتكب شر ن كه هيچ كس خواسته و
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پذيرد  شهوات، اميال و آرزوها را در عدم حصول به معرفت مى تأثيررسد  به نظر مى ،از سوی ديگر

 تـأثيربه امكان در قالب تمثيلى،  فايدروسدر  افالطون. ى افراطى سقراط استگراي مخالف عقل و

در وقوع عمل نه تنها نقش احساسات، عواطف و شـهوات  و كند مىشهوات در قوای عاقله اشاره 

 قوانيندر  وی. داند مىهای شريف  عامل تباه شدن سيرت ترين مهمرا  گيرد بلكه آن را ناديده نمى

است  و معتقد داند را ناشى از سه ميل اساسى خوردن، نوشيدن و توليد نسل مى همه اعمال انسان

اگر اين تمايالت غريزی از ابتدا كنترل و به سمت نيكى سوق داده نشوند و تنها برای كسب لذت 

 در حقيقـت .)3/1242 :همـان( نـددار مـى گناهـان وا تـرين بزرگ انسان را به انجام ،اطفاء شوند

ر ممكن نيست به هـيچ خيـ واقعاً است كه  خودش معتقد شناسى معرفتنظريه  افالطون بر اساس

يعنى مثل كـه منبـع خـوبى تمـامى  ،به خود خير مگر آنكه قبالً  ،ى و محدودی علم پيدا كردجزئ

بتـوانيم  شـود مىمعرفت به آن خير است كـه سـبب . خيرهای محدود است، معرفت داشته باشيم

   .)20 :1389خزاعى، ( اوت كنيمز خطا درباره هر چيزی قضمصون ا

بـه . ندا اند در معرض يورش شـهوات بهره ن علمى بىهمه كسانى كه از چني ،از نظر وی ،بنابراين

فضـايل اگرچـه  كـه كنـد مى تأكيـدپذيرد و  وی ايده وحدت فضايل را مى همين جهت است كه

كه فردی شجاع  تصور كرد نتوا مىدر چنين مكتب اخالقى ن .متحدند متمايزند اما مصداقاً  مفهوماً 

فضـايل سـاير  ،از نظر افالطـون. گسيخته يا ديندار و در عين حال ظالم باشد و در عين حال لگام

افالطـون، (اسـت ند، تنها سايه و شبحى از فضايل راسـتين ا برخى فضايل شتنمدعى دا مردم كه

كـه بـدون  كنـد مى دتأكيـ ،همچنين افالطون با اهميت دادن به فضايل عقالنى ).1/466 :1357

 شـود مىداری در انسان محقق ن وجود حكمت عملى، فضايل اخالقى عدالت، شجاعت و خويشتن

 .بپردازد ى اخالقىاحكام جزئ و فرد قادر نخواهد بود به شناسايى خير نهايى و در پى آن شناسايى

هنوز به اين  يا اينكهقادر نيستند به اين حد عالى از معرفت برسند  ها انسانكه همه  يىاز آنجا اما

ی عادی قبل از رسيدن به حكمـت ها انسانكه  كند مىافالطون توصيه  ،اند حد از معرفت نرسيده

يى بـه غايـت ها انسانهای اخالقى  اسوه .های اخالقى تبعيت كنند يا معرفت به ايده نيك از اسوه

ی اخالقى را كسـانى معرفـى ها اسوه قوانينافالطون در . اند كه شايسته تقليدند نمونه فرهيخته و

شمار آنان كـم اسـت امـا يـافتن  هرچندمانند و  كه از حيث منش و اخالق به خدايان مى كند مى

  .)4/2258 :همان(بزرگى است امتياز نشينى با آنان  فرصتى برای هم

ــارهمســئله ديگــری كــه در فهــم نظريــه افالطــون  ای بــودن رشــد اخالقــى و  مرحلــه درب

افالطـون . اسـت جمهـوریوصـيف وی از تركيـب طبقـات اجتمـاعى در ت ،ثر اسـتؤمـ عقالنى
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اســت معتقــد دانــد و  ســاختار اجتمــاعى جامعــه را مشــابه بــا ســاختار وجــود نفســانى انســان مى

وی . اند يـك مـتن واحدنـد كـه بـا دو خـط ريـز و درشـت نوشـته شـده جامعه و فـرد همچـون

كــاركردی خــاص در نظــر  بــرای هــر طبقــه نقــش و ،جامعــه را مركــب از ســه طبقــه دانســته

ارزش بـه آهـن يـا بـرنج تشـبيه  از نظـر آنهـا را تـوان مى كـه، ناكننـدگطبقـه توليد ؛گيـرد مى

در حكـم  كـه، ناطبقـه فيلسـوف و ؛انـد از نظـر ارزش در حكـم نقره كـه، ناطبقـه پاسـدار ؛كرد

 وبنـدی اسـتعداد عقالنـى افـراد اسـت  معيـار ايـن طبقـهمـالك و  .)2/786 :همان(طال هستند 

در اين است كـه هـر يـك از افـراد جامعـه بـه كـاری مشـغول باشـند كـه  سعادت جامعه و فرد

ولـى شـهروندی نيكـو  منـد بـود انسـانى فضـيلت تـوان مىن ،از نظـر افالطـون. دارند لياقتش را

  .)MacIntire, 1981: 141( نبود و بالعكس

ــا  ــردم ام ــب م ــه اغل ــتعداد  از آنجــايى ك ــاهيم انتزكمــى اس ــم مف ــرای فه ــى وب  درك اع

از مرتبـه بـه همـين جهـت  وختن جـدل يـا ديالكتيـك اسـت، دارنـد،كـه مقدمـه آمـ ،رياضيات

ديالكتيــك از نظــر افالطــون علمــى اســت كــه . نــد فراتــر رونــدتوان مىماديــات و محسوســات ن

رسـد و از دنيـای مـادی بـه عـالم  انسان به وسيله آن از عقيده صرف بـه شـناخت حقيقـى مـى

ای طــوالنى از تعلــيم و  گويى بــه دوره و آمــاده شــدن بــرای چنــين گفــت .يابــد مثــل انتقــال مى

هــم تعلــيم و تربيتــى كــه بــا تحقيــق در زمينــه رياضــيات آغــاز شــود، نيــاز دارد و  تربيــت، آن

گويــای ايــن مطلــب اســت كــه تــا فــردی ، مراتبــى كــه افالطــون بــرای معرفــت قائــل اســت

تـا كسـى  رو از ايـن. االتر را نـداردتـر را طـى نكنـد تـوان رسـيدن بـه مراحـل بـ مراحل پـايين

ن يبـه همـ. تفكـر ديـالكتيكى نائـل شـود بـه فهـم و دتوانـ مىمرحله رياضـيات را طـى نكنـد ن

ــه ارئدر جامعــه ايــدكــه  كنــد مى تأكيــدجهــت افالطــون  ــيم و تربيــت بايــد ب ــابى و ال، تعل زي

ــا ــتعدادها و توان ــت اس ــر ىيتقوي ــردازد و ه ــراد بپ ــى اف ــای عقل ــان  ه ــى را از هم ــدای كس ابت

 داشــته باشــدو مناســب نقشــى كــه در اجتمــاع بايــد  كــودكى از تربيتــى مناســب حــال خــود

  .كندبرخوردار 

رشـد  را از نظـر كـه افالطـون جامعـه شـود مىبا توجه به مطالبى كه ذكـر شـد، مشـخص  

كننـدگان مـردم يـا توليد عمـوم، در سـطح اول. كنـد مىعقالنى به سه سـطح متفـاوت تقسـيم 

رياضـيات آمـوزش كم  دسـت بايـد بـه آنـان خوانـدن، نوشـتن، حسـاب كـردن وكـه  قرار دارند

ــرار، در ســطح دوم. شــان آموخــت در جهــت انجــام وظــايف شــغلى ــد پاســداران ق در كــه  دارن

 بايـد مفـاهيم رياضـى و انتزاعـى را لـذا .مـردم اسـتعداد عقلـى بيشـتری دارنـد عموم مقايسه با
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كـه  خـت و در سـطح سـوم فالسـفه قـرار دارنـدآمومنـد  نظـام به طـور منسـجم وبه اين افراد 

بـا آمـوزش فلسـفه  كوشـيدبايـد  و ها هسـتند ترين افراد در درك مفـاهيم عقلـى و ايـده مستعد

   .)2/1058 :1357افالطون، (و ديالكتيك اين افراد را آماده درك مثل كرد 

سـه  در نيـز رشـد اخالقـى راافالطـون با توجه بـه پيونـد ميـان رشـد اخالقـى و عقالنـى، 

 طبقــه ،كننــدگان، در مرحلــه دومطبقــه توليد ،در مرحلــه اول. دانــد مــى مرحلــه متصــور

سـطح رشـد اخالقـى در هـر طبقـه متناسـب . دارنـد فالسـفه قـرار ،در مرحله سـوم پاسداران و

ــده ــا از اي ــزان درك آنه ــا مي ــوده ب ــى ،ها ب ــير نزول ــب س ــه ترتي ــعودی دارد -ب ــويى  .ص از س

تربيــت اخالقــى و تربيــت اخالقــى را حاصــل تربيــت همــه افالطــون رشــد اخالقــى را ثمــره 

يـك از طبقـات جامعـه بـر مبنـای ميـزان رشـد  و بـرای هـر كنـد مىابعاد وجودی انسان تلقى 

امـا پـيش از آنكـه بـه تبيـين ابعـاد . گيـرد ای در نظـر مـى هـای تربيتـى ويـژه ، روششان عقلى

ــت و روش ــا تربي ــيوه ه ــد و ش ــر بع ــى در ه ــردازيم،  های تربيت ــدابپ ــه ابت ــت ك ــروری اس  ض

  .عوامل مؤثر در تربيت اخالقى را برشماريم آنگاه اصول و ترين مهم

  اصول تربيت اخالقى ترين مهم

 هماهنگى در پرورش روح و جسم .1

به همين جهت وی ورزش . تربيت روح و جسم بايد به موازات هم صورت پذيرد ،افالطون به نظر

ايـن  ،تربيت روحى از همان ابتدای كودكى تجويز كردهبرای  را برای تربيت جسمى و موسيقى را

: همـان( دانـد مىشخصيت انسان برای حيات عقلى بسيار مهـم  دهنده پرورش مثابهدو ابزار را به 

2/923(.  

 اصل عادت. 2

افالطـون . های نيـك باشـد مطابق با اين اصل، پايه تربيت در كودكى بايد مبتنى بر ايجاد عادت

آنهـا را  ،را مثل ساير قوای جسـمانى دانسـته ،داری ن شجاعت و خويشتنهمچو ،ايل اخالقىفض

معتقد است بايد كودكان از همان آغاز كودكى عـادت  رو از اين. داند حاصل تمرين و ممارست مى

با اين همه ارزش تربيتـى عـادت صـرفًا در مرحلـه . كنند كه كارهای نيك و شايسته انجام دهند

  .)2/1060 :همان( وه درك و فهم كودك رشد نكرده استكه هنوز قنازل تربيتى و اخالقى است 
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 اصل خودشكوفايى عقالنى. 3

امـا  ،دانـد های نيك مى اگرچه افالطون تربيت اخالقى را در مرحله نازل آن مبتنى بر ايجاد عادت

رو  از ايـن. ترين سطح اخالقى، اخالق مبتنى بر خرد و خـردورزی اسـت كه در عالى كند مى تأكيد

. داری و عدالت تنها در سايه معرفت به ايـده نيـك ميسـر خواهـد شـد ضايل شجاعت، خويشتنف

اهميت تعقل و دانايى برای افالطون تا حدی است كه وی همه فضايل را مصـداقًا بـا آن متحـد 

آينـد  داند و با آنكه معتقد است همه فضايل در مراحل گوناگون يكى پس از ديگری پديـد مى مى

ن دانـش بـه ذات كه هما ،رسد اين فضايل متعدد را در دانش حقيقى وج تربيت مىولى چون به ا

  .)1/765: همان( بيند يگانه مى ،هاست هستى و بنياد نيكى

 های فردی توجه به تفاوت. 4

ای  ست، به گونهها انسانهای فردی  اصول تربيتى افالطون توجه وی به تفاوت ترين مهميكى از 

 ،از نظر افالطون. )146 :1374ماير، (يكسان برای همگان امكان ندارد كه وی معتقد است تربيت 

 تـرين مهملذا . كس برای كاری ساخته شده است هريستند و همه مردم در ذوق و استعداد برابر ن

يگـاه حقيقـى وظيفه آموزش و پرورش كشف استعدادهای برجسـته و قـرار دادن هـر فـرد در جا

  .)2/930: همان( خويش است

 قديسان اخالقى يد از الگوها وتقل. 5

اسـتوار اسـت؛  آموزش و پرورش افالطونى بر محور رابطه نزديك و صميمانه بين معلم و شـاگرد

كه با اين هدف طراحى شده باشد كه در شاگرد تمايلى اخالقـى بـرای كشـف حقيقـت ای  رابطه

ايـد مظهـری از معلـم ب ،از نظـر افالطـون. برای سامان دادن به زندگى خـويش بـه وجـود آورد

از سـويى . )Begley, 2006: 259( شايسـته تقليـد باشـد ،هـای شخصـيتى مطلـوب بـوده ويژگى

های بـودن، ابـزاری مهـم در رشـد اخالقـى و تشـكيل  نمونه مثابهافالطون تقليد از الگوها را به 

  .)2/930 :1357افالطون، ( داند مىشخصيت و منش افراد 

 محوری سنت. 6

وی بـه . ی حاكم بر جامعـه داردها ارزشها، آداب و رسوم و  نى بر حفظ سنتفراوا تأكيدافالطون 

 های كودكان اسـت و گونه ابداع و تغيير در ورزش، موسيقى، هنر و حتى بازی شدت مخالفت هر

كه جهان ثابـت و  گونه همان ،به نظر وی. گردد ه جهان برمىاين به نظريه فلسفى افالطون دربار
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بت بـه البته بايد توجه كرد كه بدبينى افالطـون نسـ. ع نيز بايد ثابت باشداجتما ،بدون تغيير است

نوآوری و تجددی كه از روی اصول  كند مىجهت است كه وی تصور  تغيير در آداب و رسوم بدين

   .)4/2096: همان(اخالق را نابود خواهد كرد بنياد و قاعده نباشد به تدريج 

 برابری زن و مرد در رشد اخالقى. 7

وی تعلـيم و تربيـت را خـاص مـردان . الطون قائل به برابری زن و مرد در رشد اخالقى اسـتاف

 ای هيچ حرفه اجتمـاعى ،از نظر افالطون. داند زنان نيز ضروری مى آن را برای دختران و ،نشمرده

نيست كه خاص جنس مرد يا زن باشد، بلكه استعداد پـرداختن بـه كارهـا و فنـون در زن و مـرد 

 :همـان( كننـد و ولد ايفا مى تفاوت زن و مرد صرفًا در جهت نقشى است كه در زاد. تيكسان اس

  .)4/2105؛ 2/980

  عوامل مؤثر در تربيت اخالقى

گونه استنباط كـرد كـه وی دو  اين توان مى قوانينو  جمهوریهای افالطون در  از مجموع انديشه

از  ،ته اول عوامل درونى و طبيعى بـودهدس. داند دسته عوامل را در رشد و تربيت اخالقى مؤثر مى

از طريق جامعه  ،دسته دوم عوامل بيرونى و محيطى بوده ؛شوند طريق وراثت به كودك منتقل مى

  :عبارت است ازاين عوامل . گذارند مى تأثيردر منش و شخصيت كودك 

 عوامل طبيعى. 1

وی معتقد است ازدواج . داند افالطون منش و خلق و خوی والدين را در شخصيت كودك مؤثر مى

لذا برای ايجـاد نسـلى شايسـته و . بيش از آنكه پيوند جسمى باشد، پيوندی روحى و معنوی است

 تـأثيرين كسى است كـه بـه نخستافالطون همچنين . و پسر دقت كرد نيك بايد به روحيه دختر

در در طـول مـا است معتقدو  كند مىاشاره در دوران حاملگى  منش كودكحاالت روحى مادر در 

  .)2072-4/2074 :همان(نشاط به دنيا آورد اين دوران بايد بانشاط و آرام باشد تا فرزندی با

  عوامل محيطى. 2

 كوشـيدهن كسى است كـه نخستيوی . به كمال است جامعه محمل رسيدن فرد ،از نظر افالطون

مـروزه تحـت عنـوان ميان تعليم و تربيت، سياست، فرهنگ و اقتصاد ارتباط برقرار كند و آنچـه ا

چـون اميـل همشناسـان مشـهوری  امعـهويـژه جه و بـ ،شود مىپرورشى از آن ياد  شناسى جامعه
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از مجمـوع . )223 :1386كـاردان، (ريشه در افكـار افالطـون دارد  اند، دادهتوسعه آن را دوركهيم 

  :داند ار مىگذتأثيراستنباط كرد كه وی عوامل ذيل را در تربيت اخالقى  توان مىآرای افالطون 

 خانواده. 1. 2

طبقه پاسـداران و فيلسـوفان و برقـراری روابـط گـرم و  در تشكيل نهاد خانواده مخالف افالطون

اساس نظر و تشخيص دولت  كه اين عده بايد بر كند مى تأكيداست و هآن ميانصميمى خانوادگى 

ا نيز بايد به صورت موقت هنازدواج آ. و نه بر پايه ميل و سليقه شخصى خود اقدام به ازدواج كنند

همچنـين . و با هدف تربيت و توليد هرچه بيشتر و بهتـر نسـلى برتـر و شايسـته صـورت پـذيرد

ای كـه  ها سپرده شوند، بـه گونـه به مهد كودك ،پس از تولد بايد از آنان گرفته شده اهفرزندان آن

ای عاطفى و خـانوادگى در پيونده اگراست  معتقدافالطون . هيچ كس نبايد فرزند خود را بشناسد

فيلسوفان از بين برود آنها ديگر هيچ چيزی را متعلق به خـود ندانسـته، در  ميان طبقه پاسداران و

همه اعضای جامعه را در حكم خانواده خويش تلقى خواهنـد  ،های هم شريك شده ها و شادی غم

عضوی از اعضای بدنش به ماند كه اگر  چنين جامعه منظمى به انسانى مى ،از نظر افالطون .كرد

كـه جـزء طبقـه  ،اكثريـت مـردم راوی البتـه . درد آيد تمـام بـدنش احسـاس درد خواهـد كـرد

  .)4/2136 ؛2/991: همان( كند مى اتوليدكنندگان هستند، از اين قاعده مستثن

 مذهب. 2. 2

 تـأثيربه و  كند مىمعرفى  ها انسانافالطون ايمان به خدا را يكى از عوامل ايجاد اميد و انگيزه در 

ازدواج بايـد در پرتـو دعـا و  معتقـد اسـت ،دعا و اعمال عبادی در هنگام انعقاد نطفه اذعان كرده

  .)2/987: همان( عبادت صورت بگيرد

 سياست. 3. 2

بـه  .دانـد ی شايسـته و دانـا مىها انسانبختى و سعادت جامعه را مرهون حكومت  افالطون نيك

 ،شايستگان و اشـراف يعنى حكومت ،حكومت آريستوكراسى همين جهت وی بهترين حكومت را

بـر شـرف و شايسـتگى  تأكيدی شايسته و برگزيده يعنى ها انسانتكيه افالطون بر . كند مىتلقى 

 :همـان(آيـد  نه بر امتيازهای اجتماعى و طبقاتى كه معموًال از نـام اشـراف بـه نظـر مى ،اخالقى

2/1015(.  
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 فرهنگ. 4. 2

شعر و موسيقى و به طور كلى هنرهـای زيبـا در  تأثيريلسوفى است كه به راز افالطون نخستين ف

وی معتقد اسـت از آنجـايى كـه دوره . )46 :1381زاده،  نقيب(نش انسان پى برده است پرورش م

ها بسيار دقـت كـرد،  ها و داستان پذيری است بايد در گزينش آهنگتأثيرنخستين زندگانى، دوره 

وی  ،براينبنـا. شـود مى، قدرت دخل و تصرف در وی نيز كمتر شود مىتر  زيرا هرچه انسان بزرگ

ن دسته از اشعاری اسـت كـه پردازد و خواستار سانسور آ به نقد ادبيات و فرهنگ زمان خويش مى

اگـر  ،بـه نظـر افالطـون .)2/911 :1357افالطـون، (عدالتى، زشتى و فرومايگى هستند  مروج بى

وبى و بدی رها سازيم تا به مرور زمان خود راه خويش را انتخاب كودك را در محيطى آكنده از خ

محـيط فرهنگـى  كند، پيش از آنكه بتواند از قدرت تشخيص و تعقل خود استفاده كند، جامعـه و

  .)Blankenship, 1996: 73(فاسد وی را تباه خواهد كرد 

 اقتصاد. 5. 2

وی . دانـد ون و تحـول اخـالق مىتكـگامى مؤثر در  افالطون بهبود معاش و اوضاع اقتصادی را

ای كه گروهـى در ثـروت  داشته باشد، به گونه جامعه فاصله طبقاتى وجود چنانچه درمعتقد است 

يعنـى  ،هـا ترين بيماری جامعه به خطرنـاك ،سر ببرنده ند و گروهى از شدت فقر، در فالكت بتبغل

 كنـد مى تأكيـدوی ويـژه ه بـ .)4/2042 :1357، افالطون( مبتال خواهد شد ،جنگ و نزاع درونى

اين افراد بايـد در . نبايد دارايى شخصى داشته باشندند، ا بر مسند قدرت كه، نافيلسوفان و پاسدار

 ملـت بايـد. دكنن طور كلى سادگى را پيشهه ب، زندگى كرده های عمومى مخصوص به خود مكان

 :همـان(د نـرا پرداخـت كن اهـآن آمدهای عمومى، حقوق ماهانـهمعاش آنها را تأمين و از محل در

2/983(.  

 وضعيت جغرافيايي. 6. 2

 به نظر وی،. و منش افراد معتقد است آب و هوا و وضعيت جغرافيايى در اخالق تأثيرافالطون به 

گرمای آفتاب و برخى ديگر بـه علـت آب و هـوا و  ها به سبب بادهای گوناگون و برخى سرزمين

نيـز  بلكـه در روح آنهـا ،آيـد نـه تنهـا در جسـم افـراد مىبرخى با غذاهايى كه از آنها به دسـت 

  .)2/2047: همان(گذارند تأثير
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  ابعاد تربيت

 داشـته،ارتباط متقابل  رد كه با يكديگرانسان ابعاد و ساحات وجودی متفاوتى دا ،افالطونبه نظر 

طـرح قلى تربيت را در چهار بعد جسمى، روحى و عاطفى، اخالقى و عوی  .ندپذير مى تأثيراز هم 

در عـين حـال  .شمرد مىناپذير  ز تربيت عقلى و اخالقى را جدايىو نيروح پرورش تن و  وكند  مى

رويكـرد محـوری همچنـين  .)38: 1374مـاير، ( دانـد ى را برتر از تربيـت بـدنى مىپرورش روح

 تـأثيرو اهميت دادن به تربيت درونى فرد اسـت كـه  افالطون در تربيت اخالقى، پرورش فضايل

اينـك بـه توضـيح و تبيـين  .شـود ديـده مىتى وی يهای ترب شيوه ها و ين رويكرد كلى در روشا

  .پردازيم در هر بعد مى مورد نظر افالطون تربيتى یها روش

 تربيت جسمى. 1

های جسمانى و نيرومنـد كـردن آن بـرای كارهـای  تربيت جسم به معنای رشد و پرورش توانايى

هـای  ون رشد اصلى جسم هـر موجـود زنـده در نخسـتين سـالچ ،به نظر افالطون .دشوار است

اين  تأكيدوی در . از همان لحظه تولد آغاز شود ، تربيت جسم كودك بايددهد مىاش روی  زندگى

رود كه حتى ورزش مادران در طول بـارداری را عـاملى مهـم در پـرورش  تا آنجا پيش مى مسئله

، اين زمينه را در ىشناس روانح تحقيقات جديد وضوه ترتيب وی ب بدين. داند مىجسمانى كودكان 

افالطـون  همچنـين. كنـد مىبينى  مرحله آن است، پيش ترين مهمكه آغاز هر وظيفه مبنى بر اين

چنانچه كودكى به علـت  كند مىتوصيه  لذا. استيكديگر  ات متقابل روح و جسم برتأثيرقائل به 

د تا جنبشى كه از بيرون بـر هنى وی را تكان دزمان با خواندن الالي ترس بدخواب شده باشد، هم

 .اش فائق آيد و آرامش را بـه وی برگردانـد بر جنبش و اضطراب درونى شود مىروح كودك وارد 

 گيرد و زيرا اگر روح كودك از آغاز در ترس و تشويش به سر ببرد با گذشت زمان به ترس خو مى

  .)4/2089: 1357افالطون، ( ين حالت تمرين جبن است نه دالوریا

سـالمت  كـه بـه اهميـت كنـد مىاز آن جهت بـه تربيـت جسـمى كـودك توجـه افالطون 

شــناختى بــه ســيرت و مــنش آگــاه اســت و بــه  بخشــى روان و انضــباط جســمانى بــرای شــكل

نتقـال همين جهت گفتارش از مراقبـت جسـمانى كودكـان بالفاصـله بـه تربيـت روحـى آنـان ا

تن نـاراحتى كـودك بـه وسـيله حركـت و بازگردانـدن طـرف سـاخرسـد بر بـه نظـر مى. يابد مى

  .)3/1288 :1376يگر، ( خستين گام در تربيت منش كودك استآرامش به او ن
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  های تربيت جسمى روش

   مراقبت و پرستاري. 1. 1
وظيفه والدين يـا  ترين مهمبهداشت كودك  توجه به در سه سال اول زندگى، مراقبت، پرستاری و

لطيف اسـت بايـد آن را چـون  ايى كه در اين سنين بدن نوزاد بسيار نرم واز آنج. پرستاران است

موم شكل داد و پس از به راه افتادن كودك مواظب بود كه در حـين حركـت آسـيبى بـر جسـم 

  .)4/2087 :1357افالطون، (كودك وارد نشود 

   بازي. 2. 1
 در و شـود مىمند  ن عالقهی روابط اجتماعى با ديگراسالگى به برقرار سالگى تا شش كودك از سه

و نقـش  يسـتای بـرای سـرگرمى كـودك ن وسيله بازی صرفاً . آورد اين دوران به بازی روی مى

. )44 :1381زاده،  نقيـب( نيز كشف عالئـق و اسـتعدادهای وی دارد مهمى در تحول روانى وی و

. تمـرين كنـد است اگر كسى بخواهد در كاری مهارت يابد از كودكى بايـد آن را افالطون معتقد

كودكى كه دوست دارد كشاورز شود بهتر است در حين بازی زمـين را شـخم بزنـد و  ،مثال رایب

بـازی كودكـان . هايى كوچـك بسـازد ا شود، بايد به او ياد داد كه خانـهكودكى كه مايل است بنّ 

هـای  ازین بايـد بـه كودكـان بای ندارد، اما با گذشـت زمـا در آغاز نياز به قانون و قاعده هرچند

بـرای منضـبط  ،شـده اجتمـاعى بندی كودكان به قـوانين اين كار سبب پای. مند را آموخت قاعده

 .)4/1929 :1357افالطون، (الزم است  اهكردن آن

   ورزش. 3. 1
اين تحرك سبب هضـم باشد، روزی داشته  مى و شبانهيسالگى بايد جنب و جوش دا تا سه كودك

از شش تا ده سـالگى همـه كودكـان . تى وی خواهد شدغذای كودك و موجب سالمت و تندرس

دختران . پرانى روی آورند سواری، تيراندازی و نيزه های رايج در جامعه از جمله اسب شبايد به ورز

تـر  جدیسالگى تربيت بدنى بايد  از شانزده تا بيست. را بياموزند ها نيز مثل پسران بايد اين مهارت

بـه ها را با فنون رزمى و جنگى آشنا كرد و در صـورت نيـاز  نجواضروری است كه  دنبال شود و

بايد برای چاالكى بـدن ورزش كـرد تـا  نيز سالگى و تا آخر عمر پس از بيست. ميادين جنگى ُبرد

  .بدن انسان همواره شاداب بماند
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   تغذيه .4. 1
راهكارهـايى  ،بنـابراين .افالطون به تربيت جسمى طبقه پاسداران بيش از ساير طبقات توجه دارد

جـات، انـواع  وی اسـتفاده از شـيرينى ،مثـال رایبـ. كنـد طرح مـىبرای تغذيه صحيح اين افراد 

آن را مغـاير بـا وظيفـه  ،نيز مشروبات الكلى را برای پاسـداران ممنـوع كـرده ها، ماهى و چاشنى

  .)2/914: همان(داند  ا مىهپاسداری آن

 عاطفى يا روحىتربيت . 2

ای كـه بـا  های گوناگونش به گونه های آن و پروراندن جنبه فا شدن توانايىيعنى شكوروح تربيت 

. از بـدی و زشـتى روی گردانـد رو كنـد و ،آنچه طبيعتش خويشاوندی دارد، يعنى نيكى و زيبايى

را بر عهـده موسـيقى، وزن و آهنـگ روحى و عاطفى افالطون با اين تعريف بخش عمده تربيت 

بدن و عاطفـه و روان را بـه عنـوان ، ورزش و موسيقى هر دو ،فالطونبه نظر ا ،اصوالً . گذارد مى

وزن و  ،از نظر افالطون. دهند پرورش مى شود مىای كه بعدها حيات عقلى روی آن استوار  شالوده

لذا روحى كه به طـرزی  .كند مىتر از هر چيزی در اعماق روح انسان نفوذ  تر و آسان آهنگ سريع

غير اين صورت فرومايه و ناهنجار  از هماهنگى و زيبايى برخوردار و درمناسب پرورش يافته باشد 

بين زيبايى و فضـيلت نـوعى تناسـب وجـود دارد بـه  ،به نظر افالطون .)2/911 :همان( شود مى

 ,Blankenship) كند مىتوليد بد منش بد، منش خوب و ريتم ، ای كه ريتم و هارمونى خوب گونه

1996: 73).  

 تربيت اخالقى. 3

وی بـاالترين خيـر انسـان را . بختى اسـت جوی سعادت و نيك و اخالق افالطون مبتنى بر جست

موجودی عقالنى و اخالقـى و رشـد و پـرورش صـحيح  مثابهعه و پيشرفت حقيقى انسان به توس

اراده و ميـل و سـه ، عقل ءروح انسان سه جز ،، به نظر افالطونكه گذشت چنان. داند نفس او مى

زن ميان عنصـر اخالق به معنای شناخت و حفظ هماهنگى و توا. داردضبيه و شهويه قوه عاقله، غ

تـوازن در آن تنهـا در سـايه  عدالت در نفـس و حفـظ و. عقالنى روح استعقالنى و عناصر غير

و استقرار چنين عدالت درونى در فرد  شود مىنيك يا خداوند و راهنمايى وی محقق  شناخت ايده

چهـار  از جمهـوریافالطـون در . اعمال بيرونـى وی در جامعـه اسـت ار ومستلزم عدالت در رفت

برد و نيل به آنها را هدف تربيت اخالقى  داری و عدالت نام مى فضيلت حكمت، شجاعت، خويشتن

و برای هـر  كند مىوی جامعه را به سه طبقه فيلسوفان، پاسداران و توليدكنندگان تقسيم . داند مى
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ترين مرحلـه فـراهم آوردن  تربيت اخالقى در نازل. گيرد در نظر مى طبقه فضيلتى خاص خودشان

هـای نيـك و  كار تربيت با پديـد آوردن عادت زمينه گرويدن به زيبايى و خير در كودكان است و

امـا تربيـت اخالقـى در  .)Begley, 2006: 259( شـود مىناميم آغاز  آنچه امروزه تربيت منش مى

و نوعى بينش به ذات و بنياد هستى و مالزم با استقالل عقالنـى  ترين مرحله نتيجه معرفت عالى

 شـود مىو اخالقى است و فضايل بنيادين اخالقى تنها در سايه چنين معرفتى در انسـان حاصـل 

)Blankenship, 1996: 77(.  

ايـن معرفـت در شـمار علـوم  هرچند - رسيدن به حد شناسايى خيرافالطون معتقد است  اصوالً  

ند بـه جهـت نقـص در توان مىلذا بايد كسانى را كه ن .برای همه كس مقدور نيست - عينى است

تربيتى برخـوردار كـرد  تربيت و نيز استعدادهای ذاتى به اين حّد از شناخت دست يابند، از تعليم و

در غياب دانش مورد نظر، نوعى ايمان مبتنى بر عقل يا اعتقادی واقعى داشته باشـند كم  دستكه 

گيـرد كـه  وی برای عموم مردم نوعى تعليم و تربيـت مقـدماتى در نظـر مى .)23 :1375اوليچ، (

ای و در اخالقيات نيز مبتنى بر اصل عادت، تقليد از الگوهـا  بيشتر مبتنى بر آموزش شغلى و حرفه

دوران تكون  ترين مهماز آنجايى كه افالطون . آموز اخالقى استقديسان اخالقى و حكايات پند و

در زمينـه تعلـيم و تربيـت عمـومى و به همـين جهـت  داند، در انسان دوران كودكى مىمنش را 

مضامين خالف اخالق از ادبيـات  و محيط اخالقى جامعه تصفيه شودكه  كند مىتوصيه مقدماتى 

جامعـه  تأييـدی اخالقـى مـورد ها ارزشقدرت تلقين آن به خدمت زيبايى واقعى و  تا حذف شود

تر از تربيت عقلى كه مبتنى بر تفكر و متوجـه اسـتقالل اخالقـى اسـت،  يينترتيب پا بدين. آيددر

بر كليه امكانات فن اقناع و بر ايجاد عقيـده ، جايى برای نوعى تعليم و تربيت كه بر تلقين زيبايى

   .)24 :همان( ز داليل آن، متكى باشد وجود دارداخالقى منطبق بر حقيقت ولى منفك ا

اما بـه  كند مىمرحله مقدماتى فرد را در حالت عدم استقالل اخالقى رها  چه تعليم و تربيت دراگر

طريـق ايـن از كسـى كـه فيلسـوف نيسـت جـز نظر افالطون اخالق و فضيلت اخالقـى بـرای 

های اخالقى نيسـت و تـا  در مرحله نازل تربيتى عقل قادر به كشف قاعده زيرا. پذير نيست امكان

ها و تمايالت وی را تا حـدی رام نكنـد، بعـدها  ود و خواهشانضباطى از خارج بر فرد تحميل نش

لذا هدف از تربيت مقدماتى فراهم آوردن مقـدمات  .ها متمايل شود به سمت خوبى دتوان مىعقل ن

ترتيب تعلـيم و تربيـت افالطـونى درجـات و  بدين. ل به سمت تفكر انتقادی استتغيير جهت عق

كـه دارد های خاصى  ها و قابليت از آنها فرد توانايى هر يك كه در داشتمراحل گوناگونى خواهد 

هايى را بـه كـار  هها و شيو در هر يك از اين مراحل بايد روش با مرحله قبل و بعد متفاوت است و
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عبـارت هـا  ايـن روش تـرين مهم .)29 :1374ماير، ( با امكانات فرد تناسب داشته باشدگرفت كه 

  : است از

  عادت. 1. 3
وی معتقـد . دانـد منش كودكان مى یالطون عادت را روشى مهم در رشد و ارتقااف ،طور كلىه ب

خالف آنچـه در بـربعدها اعمالى  كودكان بايد عادت به انجام اعمال نيك و زيبا پيدا كنند تا است

سـالگى  جوانانى كـه بـه سـن بيسـت ،نظر افالطون به. رود، انجام ندهند بزرگى از آنها انتظار مى

های متعدد قرار بگيرند تا از طريـق تمـرين و ممارسـت، فضـايل  در معرض آزمون اند بايد رسيده

زا و هـم شـهوات  جوانان را هم بايد در امور وحشـت ،بنابراين. اخالقى را در خويش نهادينه كنند

 از نظـر. ورزد امتحان كرد تا مشخص شود كدام يك بيشتر در مقابل فريب و افسون پايداری مـى

انسـان آنهـا را از طريـق تمـرين و  است وخالقى همانند ساير قوای جسمانى فضايل ا ،افالطون

 .)2/1090 :1357افالطون، ( آورد ت مىممارست به دس

 گويي روش حكايت و قصه. 2. 3

، نقـل كنـد مىكه زمينه رشد اخالقى را در كودكـان فـراهم  ،های تربيتى روش ترين مهميكى از 

گيری ايـن های فراوانـى بـرای بـه كـار ن توصيهافالطو به همين جهت. هاست حكايات و افسانه

ها و  افسـانه آن دسـته از البتـه وی بـه شـدت مخـالف. روش از سوی مـادران و پرسـتاران دارد

كودك قـدرت زيرا . های ادبى است كه راجع به كشمكش و نزاع خدايان يا پهلوانان است اسطوره

قايـدی خـالف اخـالق و را ندارد و ممكن است عها  افسانه گونه اينهای  و تمثيلها  هدرك استعار

را  های ترسـناك افالطون نقل داستان ،از سوی ديگر. )Blankenship, 1996: 70( دين پيدا كند

مادران را بـه شـدت از گفـتن آنهـا و ترسـاندن  ،موجب ترس، وحشت و اضطراب كودك دانسته

روحيه  ،و بزدلى در كودك شدهچنين رفتاری موجب نهادينه شدن ترس زيرا ، كند مىكودك منع 

  .)2/892 :1357افالطون، ( برد وی از بين مىدر دليری را 

 برخورد با كودك تعادل در نحوه. 3. 3

در تربيت كـودك نـه بايـد پيوسـته وسـايل رفـاه وی را فـراهم كـرد و نـه بـا  ،از نظر افالطون

بيش از  گيری ويى و سختزيرا نوازش زياد باعث تندخ .او شد ناراحتىموجب گيری افراطى  سخت

  .)4/2090 :همان( شود مىگريزی كودك  اندازه باعث پستى و مردم
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 تنبيه و مجازات. 4. 3

ا هـای رفتار كنند كـه مقتضـای سـن آن والدين بايد با كودكان به گونهكه  كند مى تأكيدافالطون 

رفتار كودكـان به بايد دائمًا آنها . باشدوالدين با كودكان نبايد مثل نوزادان رفتار  ،مثال رایب. دباش

 ،البته تنبيه كودك بايد سنجيده و عادالنه باشـد. كنند شانحتى در صورت نياز تنبيه توجه داشته،

  .)انهم( آنكه صرفًا خشم وی برانگيخته شودای كه متوجه خطايش شود نه  به گونه

  تقليد از الگوها. 5. 3
را عامـل رشـد اخالقـى  آن و خداترس را جـايز وی شايسته ها انسان ها و اسوه افالطون تقليد از

؛ مردان ترسو و فرومايه؛ بردگان؛ زنان: كند مىتقليد از چند دسته را نهى  و در مقابل كند مىتلقى 

های مطلوب و  سوه مظهری از خصيصه، ااز نظر افالطون همچنين. حيوانات ؛وران پيشه ؛ديوانگان

د اسـت و اصـوًال آمـوزش و پـرورش سـقراطى و های نيك است كه شايسته تقليد شاگر گرايش

  .)2/903 :همان( مرادی استوار است افالطونى بر محور نوعى رابطه مريدی و

  تربيت عقلى. 4

بلكـه آن را از درون  ،كند مىانسان معرفت را خلق نمعتقد است  ىختشنا معرفتافالطون به لحاظ 

نسان و با تحريـك و تشـويق معلـم اين امر در سايه تالش و كوشش خود ا و كند مىخود كشف 

اين نظريه بعدها زيربنای فكری مربيـان ايدئاليسـتى چـون فريـدريش فروبـل، . پذيرد صورت مى

شد كه با تكيه بر اصل خودفعالى كودك، آموزش رسمى را وسـيله مـؤثری  ،گذار كودكستان بنيان

ن هـدف از تربيـت افالطـو. )41 :1389گوتك، (برای تحريك عاليق پنهانى كودك معرفى كرد 

ن گـام، آمـوزش نخستيدر  وی. دانستاز محسوس به معقول  عقلى را گذر از كثرت به وحدت و

اگر دولت با وضـع قـوانين  ،به نظر وی. كردتلقى رشد عقلى  رياضيات را ابزاری مناسب در جهت

زی و ثروت اندو ، روح جوانان را از تمايل به مالمطلوب و ايجاد سازمان اجتماعى و تربيتى صحيح

  .)4/2047 :1357افالطون، ( بود ای برای تربيت خواهد وسيله شايستهرياضيات  پاك كند،

در مرحلــه تعلــيم و تربيــت عمــومى بايــد بــه كودكــان حســاب و هندســه در حــد  رو از ايــن

ــوده نشــاطروش تــدريس رياضــى بايــد مفــرح و . ابتــدايى آموخــت ــازی و  ،آور ب بــه صــورت ب

ــد ــرگرمى باش ــه ،س ــه گون ــالل ب ــنگين و م ــان س ــرای كودك ــه ب ــد ای ك ــس از آن . آور نباش پ

شـوند بايـد بـه صـورت  تدريس رياضـيات بـرای افـراد مسـتعدی كـه وارد طبقـه پاسـداران مى

 تـرين مهمافالطـون آمـوزش رياضـيات را بـرای طبقـه پاسـداران . جدی و مـنظم دنبـال شـود
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. دانــد مىى از عــالم حــس ای بــرای ديالكتيــك و رهــاي و مقدمــهرشــد عقالنــى ابـزار در جهــت 

در حقيقت رياضيات موجـب هـدايت شـاگردان بـه سـوی درك مفهـوم ثابـت در فرآينـد تغييـر 

و از ايـن طريـق آنهـا را بـه سـوی تسـلط  دهـد مىُبعـد ازلـى را در واقعيـت نشـان  ،اشيا شـده

حقـايق رياضـى كـه بـرای اثبـات هـر نـوع حقيقـت . دهـد مىعقالنى بر خود و محـيط سـوق 

ــ ــى قاب ــت وتجرب ــن اس ــه ذه ــاخته و پرداخت ــه نيســت و س ــت، حاصــل تجرب ــتفاده اس  ل اس

گونـه تجربـه حســى  حقيقـت، مطلـق بـودن و كلـى بـودن آنهـا ناشــى از آن اسـت كـه از هـر

   .)20-21 :1384شاتو، ( نياز هستند مستقل و بى

. های رياضـى، بـه حسـاب، هندسـه و نجـوم توجـه بيشـتری دارد افالطون در ميـان شـاخه

از جهــان  ای بــرای گــذر و هــم وســيلهاســت هــم بــرای ميــادين جنگــى مفيــد علــم حســاب 

هندسـه نيـز از ايـن جهـت مهـم اسـت كـه روح انسـان را بـه . اسـت ماديات به جهان حقـايق

ــرای تقويــت فكــر  وســيلهنيــز نجــوم  و دهــد مىســوی هســتى ســرمدی ســوق   اســت وای ب

ــا از نظــر . )2/1071 :1357افالطــون، ( شــود مىآمــوزش آن ســبب افــزايش نيــروی تعقــل  ام

ال و ؤهــا در جهــت آمــوختن رياضــيات، آمــوختن ديالكتيــك، فــن ســ افالطــون همــه تــالش

وسـيله آن انسـان از مرحلـه عقيـده صـرف بـه شـناخت ه جواب، مباحثه و محادثه اسـت كـه بـ

گويى نقادانـه اسـت كـه در جريـان آن هـر يـك از  و ديالكتيك يا جـدل، گفـت. رسد حقيقى مى

رد و هـر كـس از عقيـده خـود در مقابـل حمـالت طـرف يـگ مورد انتقاد قرار مىعقايد به نوبت 

ــاع  ــر دف ــد مىديگ ــشكن ــه پرس ــخ  ، ب ــای وی پاس ــد مىه ــايى مىز وی او  ده ــد چيزه . پرس

گيــری وجــود  ر آن امكــان انــدازهكــه د هــا ارزشديالكتيــك رســيدن بــه حقيقــت را در قلمــرو 

ــر مى ــدارد ميس ــازد ن ــاتو، ( س ــر . )22 :1384ش ــه نظ ــوناب ــين  ،فالط ــرای چن ــدن ب ــاده ش آم

ــت ــه دوره و گف ــد اســت گويى ب ــت نيازمن ــيم و تربي ــوالنى از تعل ــين جهــت وی  .ای ط ــه هم ب

ــرای پاســداران واقعــى تجــويز  ــه زعــم وی. كنــد مىآمــوزش ديالكتيــك را ب ــ ،ب ــد از مي ان باي

 بـرای تربيـت ديـالكتيكى هـا انتخـاب و انـد، بهتـرين سـالگى رسـيده پاسدارانى كه به سن سـى

نگــری و دريافــت  توانــايى فلســفى همانــا توانــايى بــاهم در حقيقــت. آمــاده شــوند يــا فلســفى

نـد بـى توان مىوحدت و يگانگى چيزهـای گونـاگون اسـت و فقـط چنـين افـرادی هسـتند كـه 

روشــى  از نظــر افالطــون ديالكتيــك. يــاری حــواس بــه حقيقــت و بنيــاد چيزهــا دســت يابنــد

كوشـد بـا كنـار نهـادن  و مى شـود مىحقيقـى نائـل  است كـه فـرد از طريـق آن بـه شناسـايى

بـه يـاری آن انسـان  وبـاال رود  ،اسـتگاه حقيقـى اشـيايعنـى بنيـاد و خ ،ها تا خود بـودن فرضيه
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يعنــى  ،آيـد آغـاز كنــد و بـه سـوی جهــان معنـوی بـه حـس درمــىچگونـه از آنچــه  آمـوزد مى

 .)48 :1381زاده،  قيبن(باال رود  ،شود مىبلكه فهميده  ،آيد جهانى كه به حس درنمى

  گيری نتيجه

، شـود مىای از مراحل محقق  هم رشد عقالنى و هم رشد اخالقى در بستر توالى ويژه، افالطونه نظر ب

 .تر را طـى نكنـد قـادر نخواهـد بـود بـه مراحـل بـاالتر دسـت يـازد ای كه تا فرد مراحل پايين به گونه

ناخت عمومى بـه مرحلـه رياضـيات نرسـد و بعـد از آن تا فرد از مرحله ش ،از نظر افالطون ،ترتيب بدين

از سويى وی معتقد است اغلـب . ها و مثل نخواهد بود مرحله ديالكتيك را طى نكند قادر به شناخت ايده

، به همين جهت بايد بـا الگـو قـرار مردم قدرت عبور از عالم محسوسات و درك عالم مجردات را ندارند

در . بـه ارتقـای رفتـار خـود بپردازنـد بكوشـنددر عمـل،  سان اخالقىی فرهيخته يا قديها انساندادن 

هايى برای شكوفايى منش انسـان،  باره فضايل و ارائه شيوهبا سخن گفتن دركوشد  مىافالطون حقيقت 

را بشناسـيم و  هـا ارزش بكوشيمبايد  معتقد است ما لذا. دست دهده معياری برای تعيين صواب و خطا ب

ترين  در پـايين اخالقـى تعليم و تربيت ،از نظر افالطون. را در خود پرورش دهيم ملكات و فضايل نيك

و در اسـت زيبـايى  عادت و ايجاد كردن زمينه گرويدن به خـوبى واصل  مبتنى براز نظر ارزش،  مرتبه

بـه همـين جهـت اسـت كـه وی  .مراحل باال بر تعقل، خردورزی و رشد قوه درك و فهم استوار اسـت

 كنـد مىمراحل نازل تربيتى پيشنهاد  در های پندآموز را صرفاً  داستانتنبيه و مجازات يا ن چو ىهاي روش

امـا . دانـد مـىشكل دادن به منش از طريق عادت و عوامل بيرونى  را نخستين گام در تربيت اخالقىو 

درونـى و ايجـاد ملكـات  هـا ارزشآنچه برای وی اهميت وافر دارد، روی آوردن آگاهانـه و آزادانـه بـه 

  .شود مىاخالقى است كه تنها در سايه معرفت به ايده نيك حاصل 
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