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تر از مو وجود دارد و یکـی از  در فرایند تربیت هزاران نکته باریک
عـدم درك صـحیح از   . ها، رابطه آزادي و انضـباط در تربیـت اسـت   آن

کـژي در اندیشـه   موجـب  تنهـا  آزادي و انضباط در فراینـد تربیـت نـه   
با توجـه  . دنبال داردتربیت را بهشود، بلکه نارسایی در عمل موجب می

و آزادي در فراینـد تربیـت و عـدم امکـان     غیرهاي انضباط به اهمیت مت
حذف هر یک به نفع دیگري، در این تحقیق، به بررسی رابطـه آزادي و  

نظـرات هـر یـک در    ،شودمیانضباط از دیدگاه  کانت و روسو پرداخته
مورد آزادي وانضباط، و وجوه اشتراك و افتراق هرکدام دربـاره ایـن دو   

.دگردمتغیر  بیان می
پرسش اساسی این است کـه بـا توجـه بـه آراي ایـن دو متفکـر       

یک ، بـر دیگـري تقـدم    بر این مفاهیم، اعمال کـدام ها آنبزرگ و تأکید
بـا اسـتفاده از روش   . دو متغیر با هـم، چگونـه اسـت   دارد و نسبت این

هاي پژوهش استنادي، با رویکـردي  عنوان یکی از روشمحتوا، بهتحلیل
تحلیـل آرا، مفـاهیم و مقایسـه   سی اسناد مکتوب، بهتطبیقی، ضمن برر

هاي پـژوهش  به سؤالتباط مفهومی براي پاسخگوییو برقراري ارها آن
.استهپرداخته شد

عمال آزادي و انضباط در فراینـد تربیـت را از آزادي   روسو نحوه ا
دانـد و عقیـده دارد اصـل زیربنـایی تربیـت کـه از       به سمت انضباط می

تربیت بایـد بـا تأکیـد بـر     .ادي استشود، آزدریافت میطبیعت کودك 
نامناسـب  هـاي  این اصل، زمینـه تشـکیل طبیعـت نیـالوده بـه آمـوزش      

پس از تکـوین شخصـیت   . اجتماعی را از راه تربیت منفی، فراهم سازد
فـرد، امکـان ورود در اجتمـاع و پـذیرش قواعـد و ضـوابط اجتمـاعی        

آزادي و انضـباط در فراینـد   مـال عنحوه ا،کانت. شودصحیح فراهم می
عمـال و  اَباید داند و عقیده داردتربیت را از انضباط به سمت آزادي می

تحـت قاعـده و قـانون در    اي مـدون صـورت برنامـه  رفتار کودك را به
. کنـد فرد در سایه انضباط به آزادي حقیقی دست پیدا میبیاوریم، چون 

اهمیـت وجـود نظـم و    ، از اساسـی انسـان  همچنین براي رفع نیازهاي 
اساسـی و  اصـلی عنـوان  بهوظیفه در آنضابطه، قبول مسئولیت و انجام

اعمال کنترل و انضـباط  ،در مجموع. است همهم در زندگی بشر، نام برد
بلکه تحت ضابطه درآوردن آن است تـا  نیست،آزادي افراد به معنی نفی

کودکـان حـق   . باشـد جمـع ن فرد مـانعی بـراي آزادي   موقعی که آزادي
را هـا آنرند از منافع مشروع خود دفاع کنند و دیگران وظیفـه دارنـد   دا

باید از افراط و تفـریط دور باشـیم تـا اسـتعدادها     .یاري کننددر این راه 
.فرصت ظهور و تجلّی پیدا کنند

.تربیت، آزادي، انضباط، روسو، کانت:  کلیدواژگان
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Abstract
There are thousands of crucial issues in training

process which one of them is the relationship between
freedom and discipline. Lack of accurate understanding
of freedom and discipline in training process not only
makes the perversity of thought, but also it leads to a
failure in practice and waste the product of training
followed. Given the importance of these two variables in
training process and impossibility of their elimination in
favor of each other, in this study the relationship  between
freedom and discipline from the perspective of the great
instructors such as Kant and Rousseau are being
investigated .Besides, their attitudes about freedom and
discipline and subscription and differentiation areas of
them were also investigated .

According to the votes of the two major influential
western intellectuals “Kant and Rousseau” that both of
them have emphasized these concepts, a main question
arisen in mind is that the implementation of which one of
these two variables has the priority over another and how
the relationship of them is. Ideas and concepts were
analyzed and compared with each other and a conceptual
connection were made between them to answer questions
of the research, using content analysis application as a
method of citation, with a comparative approach and
studying written documents.

According to Rousseau, the manner of freedom and
discipline implementation in training process is from
freedom to discipline and he presumes that the
fundamental principle of training received from the nature
of child is freedom. Emphasizing this principle, the
training should provide the background of the nature not
polluted to the inappropriate social training courses in a
way of negative training. After development of
individual’s personality, the possibility of entrance to the
society and acceptance of social rules and regulations will
be provided .According to Kant, the exercise of freedom
and discipline in the process of training have to be from
discipline to freedom and he also believes that the actions
and behaviors of the child must be under the rule of law
as a compiled program, thus one will achieve the real
freedom in the shade of discipline. In addition, he reminds
the importance of discipline and rules and taking
responsibility and duty to meet the basic needs of human
beings as the essential core of human life. By and large,
the application of control and discipline should not be
considered as denying the freedom of individuals, but it
can be applicable until the individual freedom is not a
hindrance to freedom of assembly. Children have the
right to defend their legitimate interests and others have a
duty to help them. We should be away from extremes to
prepare opportunity of talent manifestation.

Keywords: Training, Freedom, Discipline,
Rousseau, Kant.
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مقدمه 
شود،میحرف زدهوقتی از هدف و محتواي تربیت 

بـه میـان خواهـد    سخن مسئله روش تربیتی نیز از طبعاً 
بـر ایـن عقیـده هسـتند کـه محتـوا       برخـی اگرچه.آمد

هاي تربیتی نیز بـه نوبـه   ، اما روشدارداهمیت بیشتري 
ناپذیر و خشن توانند با ساختار خشک، انعطافمیخود 

و یا برعکس ممکن است بار آورندبهنتایجی نامطلوب 
عنـوان  بـه با انطباق بر نیازها، عالیق و شخصیت کودك

،  تـا حـد زیـادي مطلـوب و بـا      با ارادهانسانی بالقوه و 
).1384زاده،ابراهیم(ارزش ظاهر شوند

آزادي و میـزان بـراي کنتـرل افـراد در    بدون شک،
رعایت اصول و ضوابط انضـباطی، نـاظران و عـامالنی    

باشـند کـه بـه کنتـرل، راهنمـایی و      باید حضـور داشـته  
پـدر و  ازتوان از جمله این ناظران می. مراقبت بپردازند

مادر، معلمان و مربیان، اجتماع و دولت  نام برد که باید 
.امر نظارت و راهنمایی را بر عهده بگیرند

و مرزهاي آزادي و انضباط، تکلیـف  آگاهی از حد
کنـد و تعقیـب   الدین را معین میو مسئولیت مربیان و و

. سـازد مـی با قاطعیـت همـوار   ها آنراه تربیت را براي
حـیط خانـه و مدرسـه    مربیان و والدین باید بدانند در م

ن یا محـدودکردن متربـی، در مراحـل    براي آزاد گذاشت
نیازمنـد  وجود دارد و این کـار مختلف سنی چه مرزي 

تصـمیماتی  هـا و اتخـاذ چـه   مندي از چـه فعالیـت  بهره
خواهندبود زیرا اگـر دسـتگاه تربیـت نتوانـد مرزهـاي      
آزادي و انضباط را براي اقدامات تربیتی معین کند، کار 

کننده و فرجام آن تلخ و نـاگوار خواهـد   تربیت مأیوس
ها، اقـوام و  آزادي واژه مقدسی است که تمام ملت. بود

، سار آنآوردن و زیستن در سایهدستافراد بشر براي به
ــالش ــانی ت ـــوده و قرب ــیار نم ــاي بس ــی ه ــاي فراوان ه

). 1378داوري اردکانی،(اندداده
همه افراد بـا رعایـت نظـم و انضـباط     ،بدون تردید

، نیسـتند که عمالً پایبند نظم افراديحتی. موافق هستند
که رعایت نظم و انضـباط امـري   پذیرندمیاین نکته را 

از هرگونــه بایــدنیــزآمــوزشدر فراینــد . نیکــو اســت
همچنـین افـراط در   ،و فاقد نظـم فایده بیوجوش جنب

،دندهی که کار فکري را مورد غفلت قرار میهایفعالیت
نباید از افـراط بـه تفـریط رفـت و دربـاره      . پرهیز شود

سـه روش  عمـال تربیـت،   در ا. تجدد، تعصـب ورزیـد  
ــرح    ــد وســط مط ــتبدادي و ح ــذاري، اس ــده آزادگ عم

.کننـد مـی شیوه آخر را تأیید ،قلکه علم و عاست هشد
پـذیراي  ت،و حد اَوسط اسـ اعتدالکه آیین ،اسالم نیز
). 1379قائمی، (آن است

ضرورت و اهمیت تعیـین حـدود آزادي   به با توجه 
، این پرسش قابل طرح است کـه اگـر حـق    در آموزش

آزادي و انتخاب، موضوع و اصلی مهـم در مواجهـه بـا    
و اگـر  ،سـت او تربیـت آنهـا  ها در فراینـد رشـد   انسان

ارز و ، همشنوي و پیروي از قواعدانضباط، نظم، حرف
دوش مفهــوم آزادي مــورد توجــه قــرار دارد و یــا هــم

، پـس  ندپوشـی نیسـت  هیچیک به نفع دیگري قابل چشم
و اعمـال هـر یـک در    است هدو با هم چگوننسبت این

ي، جریان تربیت، از چه زمانی آغاز و در پیوند با دیگـر 
ه جایگاه و چه مرتبت زمانی دارد؟ از این رو باتوجه چ

بـــه اهمیـــت و تأثیرگـــذاري نظریـــات اندیشـــمندان 
عمـال آزادي و  متفاوت فکـري بـر حـدود ا   هايجریان

، در پژوهش حاضر بـا  تعلیم و تربیتانضباط در فرایند
هدف بررسی رابطه میـان آزادي و انضـباط در فرآینـد   

ـ ، با بهرهتعلیم و تربیت ژوهش تحلیـل  گیري از روش پ
محتوا، پس از ارائه تعاریفی از مفاهیم آزادي و انضباط، 

و نظریــات ژان ژاك روســو و امانوئــل بــه بررســی آرا
رابطه میـان ایـن   باره حدود آزادي و انضباط وکانت در

.استهپرداخته شددو، در فرآیند تعلیم و تربیت
1فهوم آزاديم

در کـر شـده کـه   تعـاریف متعـددي ذ  ،براي آزادي
بـا ایـن   . به نکات مشـترکی اشـاره دارنـد   ،بیشتر موارد

و داراي نقـاط برجسـته  این تعـاریف،  هریک از ،وجود

1. freedom
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آزادي را ،)1380(روسـو بـراي مثـال   . هستندقابل تأمل 

داند که انسـان بـراي خـود    عبارت از اطاعت قانونی می
.استهوضع کرد
ط آزاد آدمی نباید فقـ که معتقد است،)1372(کانت

.بر آزادي خود مسلط شودبلکه باید ،باشد
آزادي را در معنـاي  ،)1363(1جان اسـتوارت میـل  

او با محـدود کـردن   .  بردکار میاجتماعی بههايآزادي
حـد و انـدازه را بـراي    هاي اجتماعی، آزادي بـی قدرت

کند که هـیچکس اجـازه  افراد تعریف نموده و تأکید می
ي همنوعـان خـود را نـدارد،    تعرض و اعتراض به آزاد

.به خطر افتاده باشد» صیانت ذات«اصلمگر زمانی که 
اساس ضـرورت  ، پایه ونیزبه اعتقاد شهید مطهري

و مشــروعیت آزادي، اســتعداد تکامــل و تعــالی انســان 
نهــاده ،اســت کــه بــه وســیله آفریــدگار در وجــود وي

).1374مطهري،(است هشد
ی و برداشـت از  در مجموع، بالغ بـر دویسـت معنـ   

هـاي  در دست است که گذشته از تفاوت» آزادي«مفهوم
امکـان،  مسـئله  تأکید بـر ها آنتمامیدر بینی، قابل پیش

ــل    ــر عوام ــلطه ب ــع و س ــع موان ــروزي، رف ــایی، پی توان
بـه چشـم   سـوي هـدف،   آفرین در حرکـت بـه  دشواري

.خوردمی
ــائمی ــه،)1379(ق ــاریف  نمون ــامعی از تع ــاي ج ه

:نمایدشرح زیر عنوان میرا بهمتعارف آزادي 
ــر  .1 ــانع در براب ــودن م ــارت اســت از نب آزادي عب

.خواست و اقدام یک فرد
آزادي عبارت است از توانایی انجام کار، در عین .2

.خواستاري و رغبت به آن
آزادي عبارت است از نبودن مـانع در راه نمـود   . 3

.ی شخصیت انسانتکامل و تجلّ
از بنــدگی و  از رســتن آزادي عبــارت اســت   . 4

.آورهاي اسارتوابستگی

1. john stuart mill

2مفهوم انضباط

، مفهوم انضباط نیز مانند آزادي، از تعاریف متفاوت
برخـوردار  ،فـرد هاي مشترك و یـا منحصـربه  با ویژگی

. است
، انضباط را سـامان  فرهنگ فارسی دکتر محمد معین

شـدن، آراسـتگی،   داشـته شدن، خـوب نگـاه  گرفتن، بنوا
، نظم و تربیت و پیروي کامل از دسـتورهاي  داشتننظم

توان انضباط یا دیسیپلین را می. است هنظامی، معنی کرد
عمل تربیت و یادگیري که به رشد و تکامل فرد کمـک  

بـه  »دیسیپل«دیسیپلین از کلمه . تعریف کردکند نیزمی
یعنــی شخصــی کــه اســت همعنــاي مریــد مشــتق شــد

ــاد مــی  ــر ی ــه از یــک رهب ــا پیــروي گداوطلبان ــرد و ی ی
).1388آتش دامن،(کندمی

ــان ــري  جری ــاي فک ــف،ه ــان مختل ــول زم ،در ط
چنانکه . اندرویکردهاي متفاوتی به مسئله انضباط داشته

ـ گرایان و به تَطبیعت گرایـان ع آنهـا، پیشـرفت  ب،عمـال  ا
تعلیم در خصوص(انضباط و تعیین حدود آزادي افراد 

دانسـته و حـداقل   را امـري غلـط   ) ، فراگیـران و تربیت
انـد ان یادگیري در نظر گرفتـه عمال انضباط را درجریا .

،کارهاي فکري محافظهو جریان3پایدارگرایان،مقابلدر
ها، کاهش انضباط در کـالس و آزادي  با نقد این دیدگاه

اندازه در جریـان یـادگیري را عـاملی مخـرب بـراي      بی
بـا  یـان  گرایادگیري دانسته و تأکید دارند کـه پیشـرفت  

آموزش و پـرورش  ،آموزانآزادي کامل به دانشاعطاي 
، و از بعـد عقالنـی   کننـد را به امري احساسی تبدیل می

.کاهندآن می
ایـن  ط بـر  هاي بنیادي و تسلّ، مهارت4گرایانماهیت

بــر ،حســب ضــرورتموضــوعات را الزم دانســته و بر
آمـوزش و  هـا  آن.کنندانضباط و فرمانبرداري تأکید می

گـرا را بـه خـاطر فقـدان سـختگیري،      ورش پیشرفتپر
بندوبارانـه کـه   انضباط، کیفیت و ترویج نوعی آزادي بی

2. Discipline
3. perennialists
4. essentialists
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سواد رق ملی، و کمبزهکار، فاقد ع» شلَختگان«نسلی از 

. دهندمورد حمله قرار می،اندوجود آوردهرا به
نماینـده برجسـته رئالیسـم، هـدف     ،1هاري برودي

ــلی آمـــوزش و پـــرورش را فعل ــیدن اصـ یـــت بخشـ
ــالقوه  ــتعدادهاي ب ــانیاس ــطح آن ،انس ــاالترین س ،در ب

ــکوفایی و     ــانی، خودشـ ــد خودفرمـ ــاس فراینـ براسـ
آن ،معناي انضـباط و خودفرمـانی  . ددانخودسامانی می

اي سـازمان  گونـه هاي خود را بهاست که بتوانیم قابلیت
نـیم اهـداف ارزشـمندي    ن بخشـیم کـه بتـوا   داده و تعی

).1387گوتک،(آوریمدستبه
کودکــان طرفــداران آزادي یکــی از،2جــان هولــت

رویکـردي عملـی در محـیط    »آموزش و پرورش باز«و
بــاهوش، «هــا بچــه،طبــق عقیــده هولــت. مدرســه دارد

کاو، مشـتاق یـادگیري و مسـتعد    پرجنب و جوش، کنج
و بر خالف شـیوه معمـول مـدارس سـنتی،     »آن هستند

بـه یـادگیري   وادار،نیازي نیست که بـا اغفـال یـا زور   
او از یـــادگیري خودانگیختـــه و خودســـامان . شـــوند

کنـد  هولـت ادعـا مـی   . کنـد طرفداري می، آموزاندانش
ناپـذیر و   خشک، انعطاف«هاي درس سنتی اغلب کالس

.»تحرك هستندبی
در جامعه آزاد و همتـاي تربیتـی آن، یعنـی کـالس     

ــاز ــر  ،درس ب ــراي صــیانت از آزادي شــخص در براب ب
مقررات به حـداقل مـورد   ،ودسرانه دیگرانتجاوزات خ

هـا،  هولـت بسـان اگزیستانسیالیسـت   . نیاز کاهش مییابد
کـردن متضـمن تـنش و مخـاطره     معتقد بود که انتخاب

باشد، مسئول هرگاه شخصی آزادي انتخاب داشته. است
مطهـري،  (بـود خویش و پیامـدهاي آن خواهـد  انتخاب
1374.(

. شـود ف مـی عنصر قدرت حذ،مدرسه آزادیک در 
اي از خطر خودنمایی معلم مصون است و چنین مدرسه

1. H. Broudy
2. John Holt

بـراي یـادگیري   دیگـر  عشق و محبت بیش از کلمـات  
).1372نیل،.(شودآموان، بااهیمت تلقی میدانش

با توجه به حـدود آزادي  عمال تربیتهاي اشیوه
:و انضباط

ـاندن  عمال تربیت، اجراي خطوط تربیتـی و بـه  در ا ثمررس
ه روش عمده مطرح است که هر کدام مزایا و سفرزندان

:هایی دارندمحدودیت
، به این  معنـی کـه کودکـان را    آزادگذاريشیوه .1

در حرکــات و رفتــار آزاد گــذاریم و اجــازه دهــیم     
برخـی از  ایـن شـیوه در   . که خواستند عمل کنندهرطور
اي از جوامـع  هـا در پـاره  اساس بررسیها، و برخانواده

.ایی وجود دارداولیه یا ابتد
کــه در آن مربــی برنامــه   اســتبدادي،شــیوه .2

خودکامگی را در پیش گرفته و بناي سازندگی و رشـد  
با ایجاد جـو اختنـاق، بـا   . گذاردرا بر ضرب و شتم می

فشار تازیانه و تحمیل محرومیـت، افـراد را بـه تبعیـت     
ر از زنـدگی  نـوعی دیگـ  ایـن صـورت  کشاند که در می

و افراد اگـر چـه تسـلیم    مطرح استحیوانی و اسارت 
شــوند ولـی روي خیـر و خوشــی را   فـرد زورمنـد مـی   

.نخواهند دید
درنظرداشتن اصل اعتدال که در حد وسط،شیوه .3

است و نه تحت اسارت و قید و یخودرهاکردنآن نه به
که علـم و عقـل   متعادل استاي شیوهبلکه . بند داشتن

قـائمی،  (راي آن اسـت آن را تأیید کرده و اسالم نیز پذی
1379.(

آزادي و انضباط از دیدگاه کانت و روسو
نگـاه  ،کانت و روسو نیز مانند سایر همتایـان خـود  

انـد کـه در   قابل تأملی به مسئله آزادي و انضباط داشـته 
.خواهدشدپرداخته،ادامه به تشریح این نظرات
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دیدگاه روسو در مورد آزادي و انضباط) الف
انسان را نیک،معتقد است طبیعت،)1380(1روسو

خلق کرده ولی جامعه او را بـه موجـودي شـریر    و آزاد
طبیعـت  . سازدبنده میانسانولی جامعه از ، کندبدل می

انسان را خوشبخت بار آورده ولی جامعه او را بـدبخت  
بیـان  ،مرتبط به هـم قضایاياین . و بیچاره خواهد کرد

ع بـه هسـتی، ماننـد    نسـبت اجتمـا  : یک حقیقت اسـت 
تمام استدالالت روسـو متکـی   . نسبت شر است به خیر

.ق هستندبه اصول فو
است، در واقع » آزادي«له ئمسدغدغه اصلی روسو،

روسو نخستین فیلسـوفی اسـت کـه انسـان را از منظـر      
آزادي سرنوشت ،از نظر او. آزادي تعریف و تفهیم کرد

. بستگی استویژه انسان است و بیشترین ترس او از وا
هـاي  وي کوشید تا نشـان دهـد آزادي یکـی از دارایـی    
ینــد ااساســی انســان اســت امــا اَشــکال نــوین فر     

شدن در جهت نبود آزادي و برقراري اسارت، اجتماعی
نظرکردن از آزادي، خـود  به زعم او صرف. کندعمل می

نظرکردن از خصوصیات انسـانی خـود،   به معناي صرف
.وظایف خود استاز حقوق بشریت و حتی از

تربیت از خـود  وتعلیمامر روسو، مربیانی را که در 
دهنـد و همـواره در کـودك انسـان     شتابزدگی نشان می

جویند و به حقیقت وجود او قبل از آن کـه  کامل را می
ایـن  «:دهداندیشند مورد سرزنش قرار میبالغ شود، نمی

ـ اندل مربیان گوئی از این نکته غافلقبی د اگـر  که خداون
خواست، قادر بود آدمیـزاد را هـم، مثـل بسـیاري از     می

بـه نظـر   . جانداران دیگـر، از آغـاز بزرگسـال بیافرینـد    
اش روسو، راز عظمت آدمـی را بایـد در نـاتوانی اولیـه    

).1373شکوهی،(جستجو کرد
هـر طفـل بـا طبیعـت فـردي خـاص       ،نظر روسوبه

او را شـالوده آید و بزرگساالن نبایـد خودش به دنیا می
هـاي خودشـان   ها و کلیشـه به دالیل اجتماعی در قالب

1. Jean  Jacque Rousseau

و نبایـد در  تـوان معلومات بزرگسـاالن را نمـی  . یزندبر
).1388شعاري نژاد،(ذهن کودکان

نسـبت بـه   .تواند مطلقاً منفی باشدتربیت طبیعی می
نیکی طبیعت اعتماد کامل نشان دهد، درصدد شکوفایی 

ماعی و هنري باشد و همه تمایالت اعم از فکري و اجت
دانسته از هر گونه اجبار و حتـی تلقینـی روي وجـدان    

اگر آدمـی طبیعتـاً   «: نویسدلذا روسو می. کودك بپرهیزد
خوب است، مادام که چیزي از خارج وي را بـه فسـاد   

پـس راه  . مانـد ، همچنان خوب بـاقی مـی  استهنکشاند
ورود را بر معایب ببندید، در نتیجه قلـب انسـان بـراي    

تربیـت منفـی   وتعلیم. همیشه پاك و صاف خواهدماند
دهـد، ولـی از معایـب و    به کسی فضائل اخالقـی نمـی  

آمـوزد، امـا از   کنـد، حقیقـت نمـی   مفاسد جلوگیري می
تربیتی است که فقط ،تربیت طبیعی. کنداشتباه حفظ می

هاي تربیتی را که در طبیعت موجود ثبت و مقدار هدف
غـوامض زنـدگی اجتمـاعی و    پـذیرد و همـه   است، می

هــاي دروغــین آن را مــردود وجــوه ســاختگی و جنبــه
).1373شکوهی،(شمارد می

بر این باور است که انسان آزاد خلق ،)1352(روسو
او عقیـده  . ولی همه جا در بند و اسیر اسـت است هشد

در ) آزادي(قـدر کـافی میـدان و مجـال    دارد که باید بـه 
جـاي  به. د آن را تجربه کندتا خواختیار متربی بگذاریم

ساختن متربی اجازه دهیم کـه او خویشـتن را بسـازد و    
روسو معتقد اسـت کـه   .باشدتجربیاتش آزاد در کسب

هـا وجـود نـدارد،    یک از انواع حکومـت آزادي در هیچ
.شودبلکه فقط در قلب انسان آزاد یافت می

پوشــی از خصــلت پوشــی از آزادي، چشــمچشــم
. و حتی از وظایف انسـانی اسـت  انسانی، حقوق بشري

جـاي اینهـا چشـم بپوشـد، دیگـر    تمـامی هر کـس از  
ایـن قبیـل   . مانـد بـاقی نمـی  هیچگونه جبرانـی بـرایش   

ســلب . پوشــی بــا طبیعــت انســان مغــایرت داردچشــم
ــه آزادي ا ــا ســلب  هرگون ــر اســت ب ز اراده انســان براب

. هرگونه معنویت از اعمال او
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ي از انحــراف جلـوگیر ووسـو در مـورد انضـباط    ر

کنـد و عقیـده   اي را توصیه میشدهکودك، آزادي تنظیم
آن همـه چیـز را بـراي    تربیتـی کـه در  ودارد که تعلیم

شمارد مردود اسـت زیـرا آزادي   کودك مجاز و آزاد می
ــد   ــه ش ــانون پذیرفت ــروي از ق ــت هپی ــه  اس ــل ب و عم

. خواهـدبود هاي شهوانی محض، عـین بنـدگی   خواسته
اهد آزاد باشد بایـد از قـوانین طبیعـت    خواگر انسان می

پیروي کند و اگـر آزادي کـودك تحـت قـانون و نظـم      
پـس آزادي  . شودهاي طبیعت  خارج میدرنیاید، از راه

باشـد بلکـه عـین انضـباط     مرجوترتیبی و هرجنباید بی
شـود کـه آزادي واقعـی اطاعـت از     او یادآور می. است

ه رعایت باست که شخص از روي عقل خویشقانونی 
).1376شکوهی،(آن بپردازد
دیدگاه کانت در مورد آزادي و انضباط) ب

در اهمیــت و ضــرورت تربیــت، ،1امانوئــل کانــت
توانـد مـی تربیـت، وبشر تنها با تعلیم« معتقد است که

سـازد  آدمـی جـز  آنچـه تربیـت از او مـی     . شودانسان 
د و آیـ رشدنایافته به دنیا مـی وآدمی چون خام .»نیست

ود عــاجز اســت، اي بــراي رفتــار خــاز طراحــی برنامــه
. دار شونداي را عهدهچنین وظیفهاوجايدیگران باید به

واي است کـه محتـاج تعلـیم   خالصه آدمی تنها آفریده
).1381به نقل از کاردان،(تربیت است
وي .اسـت ل میت فراوانی براي تربیت قائـ کانت اه

میت رویکرد رو به آینـده  اهکند که نبایدخاطرنشان می
سـر  ، زیرا انسان در تکـاملی مـداوم بـه   کردرا فراموش 

برد و نیازمند تربیتی است که او را براي آینده آمـاده  می
کانت بر این باور بود که بشر بذرهاي تکامل را در . کند

شـود کـه ضـمن    طوري تربیتباطن خود دارد، و باید 
.بیایـد بـار  بـا روشـی کـامالٌ اخالقـی    حفظ اسـتقالل،  

ايگونهذهن بهتربیت«اخالقی بار آوردن کودك بیانگر 
،2مـایر (»هـاي خـوب را برگزینـد   است که فقط هـدف 

1. Immanuel kant

عمال کودکان محدودیتی قائل نشویم اگر براي اَ).1374
هنجـاري،  خـود گرفتـار نـوعی نـا    در سر تا سر زندگی

کانـت عقیـده   . دري خواهندشـ گبندوباري و وحشیبی
این کنترل وي .کنترل شودیک فرد باید مالعدارد که اَ

بــراي انضــباط اهمیــت کانــت. نامــدمــی»انضــباط«را
اي قائل است و اعمالی را که تحـت آمـوزش   العادهفوق

از نظـر  . پنـدارد ارزش مـی قرار نگرفته باشند، خام و بی
.  کانت فرد فاقد انضباط، فردي وحشی است

د و بـر ایـن   پنـدار کانت انسان را موجودي آزاد می
تـا  توانـد و بایـد آزاد  باشـد    عقیده است که  بشـر مـی  

بدین معنا نیست کـه بودن البته، آزاد. نهایت رشد کندبی
آزاد از آن ،، بلکـه باشـد اجازه انجام هر عملی را داشـته 

هــاي خــود را جهــت کــه مســئولیت رفتــار و انتخــاب
زاد انسان نباید فقط آزاد باشد بلکه باید آ. دار باشدعهده

دست آورد و بر آن تسـلط  یعنی آزادي خود را بهشود، 
. برداري و سلطه درآیدباشد نه این که تحت فرمانداشته

کـه در مقـام   ادي باید به آزادي معقول متمایـل شـود  آز
).1372کانت،(گرددقانون تشکیل می

همیت فراوانی براي  آزادي کانت و روسو، هر دو ا
نعمتـی ارزشـمند  یـاد    عنـوان  بهل بوده و از آنفرد قائ

مشروط به این که این آزادي براي خود فرد یا . کنندمی
بـر  تأکیـد  بـا هـا  آن.باشداطرافیان او هیچ زیانی نداشته

فاقـد نظـم و قـانون را    ، تعلـیم و تربیـت  اصل انضباط 
تربیت اثـربخش  وکنند تعلیممیتأکید مردود شمرده و

.پذیردحقق میتتنها در سایه نظم و قانون 
ــو ــه  ،روس ــاگرد از جامع ــردن ش آزادي را در دورک

بیند و معتقـد اسـت مربـی بایـد آزادي را کـه      فاسد می
طبیعت به انسـان داده، بـه او ببخشـد تـا طبـق قـوانین       

او عقیده دارد  طبیعت قوانین خود را . طبیعت رشد کند
شاید . شرط اینکه ما در آن دخالت نکنیمکند بهاجرا می

به خاطر فسـاد  ) دورکردن امیل از جامعه(ظر روسواین ن
و ایـن پنـدار   اسـت  هجامعه انگلـیس در آن زمـان بـود   

).1380کاردان، (استهپیدا کردروسو حالت تعمیم 
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اما کانت عقیده دارد که آزادي باید تحـت نظـم و   

فـرد یـا طبیعـت    . کنـیم قوانینی درآید که ما آن را اجرا 
ما موظف ،رواز این. نیستندخود قادر به اجراي قوانین 
هایی عقالنی، امکان اسـتفاده  هستیم با تعیین محدودیت

کانـت، (صحیح از آزادي را براي فراگیران، فراهم آوریم
1372.(

منظور روسو از انضـباط در تربیـت این است که ما 
باید بتـوانیم کـودك را در محیـط طبیعـی بـا عالئـق و    

تدریج بتواند رفتـارش را  بههایش تنها بگذاریم تا سلیقه
کند که شخص میتأکید او در مورد انضباط. کنترل کند

خودش از روي آگاهی و عقل، خویشتن را بـه رعایـت   
و این فقط در سـایه آزادي  داند نظم و انضباط ملزم می

یعنی اگـر مـا بـه متربـی قـدرت      . آیددست میکافی به
فهمـد کـه   داند و میانتخاب و آزادي بدهیم او خود می

شکوهی،(چطور و در چه مواقعی رفتارش را کنترل کند
مربـی یـا   عنـوان  بهولی کانت عقیده دارد که ما). 1378
نضباط را در برنامه تربیتی تر باید خودمان نظم و ابزرگ
هـایی  باشیم و در برابر رفتارهاي متربی محدودیتداشته

مـال  او بر این باور است که اگر رفتـار و اع . قائل شویم
متربــی منضــبط و تحــت نظــم نباشــد، فــردي وحشــی 

کانت عقیده دارد ما موظـف هسـتیم   . شودمحسوب می
ها آشنا سازیم تا اینکـه سـرانجام   متربی را با محدودیت

یک عمل درونـی  عنوان بهدر درازمدت خود انضباط را
»آزادي«شده در فرد را او این انضباط درونی. کنددرك 

).1372کانت،(نامدمی
عمـال انضـباط و آزادي بـا    در مورد نحـوه ا ،روسو

بایـد  ،دارد کـه در تربیـت متربـی   توجه به سن، بیان می
به شـخص اَرزانـی   ،دهدکه طبیعت به فرد میراآزادي

او حتی قنداق کردن بچـه  . نکنیمداشته و در آن مداخله
داند  و معتقد است باید متربی را، سلب آزادي از او می

تدریج خـود در رفتـار و اعمـالش    بهاریم تابگذرا آزاد 
هـا و  شود یا به بیانی دیگر او خـود محـدودیت  منضبط 

او خـود  .کنـد و رفتـارش را کنتـرل   بیـاموزد قوانین را 

تواند تصمیم بگیرد، چراکه طبیعت همه چیز را به او می
).1380روسو،(آموزدمی

بـا  ،کانت در مورد نحـوه اعمـال انضـباط و آزادي   
دارد که ما باید از انضباط شـروع  بیان می،به سنتوجه
بسـته  کودك باید ابتدا مطیع محض باشد و چشـم . کنیم

وي عقیده دارد باید متوجه بود که انضباط ! اطاعت کند
وار نباشد، بلکه الزم اسـت کـودك   ها بردهیا محدودیت

او حتـی کـودکی را   . همواره آزادي خود را حـس کنـد  
داند زیرا که فـرد در ایـن   دگی میآورترین دوره زنرنج

بـرد و  سـر مـی  دوره همواره تحـت سـلطه دیگـران بـه    
تر شده و فـرد  رنگ، با افزایش سن، انضباط کمتدریجبه

آورددسـت مـی  آزادي تحت نظم و قـانون خـود را بـه   
).1372کانت،(

مقایسه دیدگاه کانت و روسـو درخصـوص   ) ج
آزادي و انضباط

ي و انضــباط در فراینــد عمــال آزادروســو، نحــوه ا
او عقیـده  . دانـد سوي انضباط مـی تربیت را از آزادي به

داد تا در سایه آن رشد کند و دارد باید به کودك آزادي
روسـو، (شـود تـدریج در بزرگسـالی فـردي منضـبط     به

کند و مخالف وي با تربیت تصنعی مخالفت می). 1352
ـ تأکیـد  روسو. هرگونه اجبار و تلقین است ی بـر  فراوان

تربیت منفی داشته و معتقد است باید راه ورود معایـب  
به عقیده او تربیت منفـی از  . در تربیت کودك را ببندیم

از نظر روسو دانـش  . کندمعایب و مفاسد جلوگیري می
و کـودك بـیش از همـه    است ه ها باز دارندبیشتر وقت

هـاي  هاي اجتماع در امان بماند تا فضـیلت باید از عیب
یح را تربیـت  او تربیت صـح ). تربیت منفی(کنداو رشد

است طبیعت خود همه چیـز را  داند و معتقدطبیعی می
گیرانـه  روسو مخالف اعمال سـخت . آموزدبه کودك می

در تربیت است و بـه آزادي طبیعـی در تربیـت متربـی،     
.بیشتري داردتأکید نسبت به انضباط

خواهد که امیل با حـداقل موانـع ممکـن   روسو می
کند کـه  او امیل را مجبور نمی. تربیت شود و تعالی یابد
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معرض یک تربیت اخالقی سخت قرار گیـرد بلکـه   در 

ق و او بر اساس عالئ. نده اطالعات استکنبیشتر تسهیل
آموزد و موضـوعات  از طریق تجربه مستقیم به امیل می

روسو عقیده دارد اگـر امیـل   . کندرا به امیل تحمیل نمی
تربیت شـود، بـه فـردي آزاد، مسـئول و     طور صحیحبه

شد و باید به او اجـازه داده شـود   تبدیل خواهدمهربان،
در جریان چنین تربیتـی  . که تربیت خود را هدایت کند

کننــده گــر اســت و از اجبــار تبــاهمعلــم فــردي تســهیل
روسو عقیـده دارد  . هاي طبیعی است، پرهیز کندویژگی
ی باید پرهیز شود و هاي تصنعی در دوران کودکاز رسم

زندگی را مستقیماً بیازماید و معلومات بایدخود کودك
ــابی را  ــد نکت ــلبای ــه او تحمی ــا . کــردب کــودك خــود ب

کتشــاف جهــان خــود کنجکــاوي طبیعــی خــویش بــه ا
وي در دوران عقالنی توانایی ارزشیابی . خواهدپرداخت

موضـوعات تحصـیلی   دارد و اگـر  هاي انتقـادي  و داوري
تربیـت  (کنـد را حذف مـی ها آنشند،بای داشتهارزش زینت

او حتی در مرحله اجتماعی کـودك عقیـده دارد   ). منفی
که باید نظامی از مذهب طبیعی به او آموخته شـود کـه   
ــات     ــه از راه الهی ــرد ن ــی بب ــت پ ــدا از راه طبیع ــه خ ب

.    دیناندرست
اما کانت تربیت آدمـی را از فروتـرین مرتبـه یعنـی     

ــر  ــه خــود، او را  انضــباط شــروع ک ــی ک ــه تربیت ده و ب
رسـد و در  داند، مـی برخورداري از فرهنگ و تمدن می

نهایت به تربیت اخالقی کـه مبتنـی بـر کشـف آزادانـه      
هاي اخالقی از درون وجدان خود اسـت،  قوانین و الزام

کانت بر این عقیده است که شکوفایی . شودرهنمون می
ر خــالف هــاي طبیعــی انســان بــاســتعدادها و توانــایی
گیـرد بلکـه   انجام نمـی خودخودبهحیوانات نادانسته و 
در ایـن  بـر وظیفـه و اخـالق    تأکید کوشش و آگاهی و
، همه بگیرداگر آدمی به آزادي خو . امر، ضروري است

کند و فردي کـه عـاري از انضـباط    چیز را فداي آن می
، براي استهگسیخته بار آمداز آغاز کودکی لگاموباشد 

وي انضـباط را  . دن به هر هوسی آمـادگی دارد تن در دا

داند و حتی انضباط را از هاي تربیت میاز نخستین گام
دانـد و عقیـده دارد کـه    لحاظ تقدم، برتر از فرهنگ می

فرهنگـی را  فرهنگ خام و خشن است، اما بـی انسان بی
انضباطی و خطاهـاي  بیکه، درحالیتوان جبران کردمی

کانـت انضـباط را   . هستندناپذیرجبران،برخاسته از آن
داند بلکه معتقد است باید به معنی کاربرد خشونت نمی
دیگران نباشـد آگـاه   زیانمتربی را از آزادي خود که به 

کـردن جنبـه   نبایـد همـه تکیـه تربیـت بـر رام     . ساخت
حیوانی متربی استوار شود زیرا در این صـورت کـودك   

مد و هرگز بـه  همچون حیوانی آرام و مطیع بار خواهدآ
. یابدمقام دانایی راه نمی

مسیري از انضـباط  بنابراین، کانت فرایند تربیت را 
اعمـال و  بایـد  او عقیده دارد ما. داندسوي آزادي میبه

اي مدون تحت قاعده و صورت برنامهرفتار کودك را به
توانـد در سـایه انضـباط بـه     فرد مـی . قانون در بیاوریم

).1373شکوهی،(بدآزادي حقیقی دست یا
کانت معتقد است در تربیت باید بسیار دقیق بـود و  

نباید کسـی را بـه حـال خـود     . ریزي کلی داشتبرنامه
فراوانـی  تأکید او بر انضباط در مراحل تربیت. گذاشت

دسـتورات  دارد و معتقد است کـودك بایـد نسـبت بـه    
.باشدوچرا داشتهچونمربی، اطاعتی بی

کیـد بـر اهمیـت و ضـرورت     کانت و روسـو در تأ 
انسـان را  ها آن.ظر دارندآزادي به معناي خاص اتفاق ن

آزادي را . کننـد خواه و اخالقی تلقی میزاديموجودي آ
یک عنوان بهدانند و از آناز حقوق ضروري هر فرد می

روسـو و  . کننـد ارزش و نعمت بسیار واال و مهم یاد می
کننـد کـه بـه    مـی کانت اما تا زمانی از آزادي طرفداري 

آزادي بی حـد و حصـر   ضرر فرد یا دیگران نباشد و با 
.مخالف هستند

هـاي آموزشـی بایـد    روسو معتقد است کـه برنامـه  
وصـیات روانـی کـودك تـدوین     متناسب با سـن و خص 

شدت با تحمیل تربیتـی بـه کـودك مخالفـت     شود و به
را در تربیـت  گیري از نیروهاي طبیعی او بهره. دزورمی
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داند و بـر ایـن بـاور    ترین اصل آموزش میمهمکودك،

روسـو  . کودك باید متکی به نفس خـود باشـد  است که 
داند و اعتقـاد دارد تـا   کودکی را بهترین دوران عمر می

زیـرا  . حد امکان باید به طول ایـن دوران افـزوده شـود   
توانـد  مـی و دارددر این دوره از بیشترین آزادي کودك

ف روسـو، کانـت بـر    بـرخال . هر چیزي را تجربه کنـد 
درآوردن اونظــامنمودن آزادي کــودك و تحــتمحــدود

دهـد کـه کـودك انسـانی فاقـد      داشته و تذکر میتأکید 
،روانین و اعمال انضباط است، از اینتوانایی اجراي قو

مربیان با تعیین و اجراي قوانین امکان استفاده از آزادي 
.آورندرا براي او فراهم می

ر نیل به آزادي توسط خود فرد تأکیـد  کانت بیشتر ب
او ). 1372کانـت، (نامـد می»1خود پیروي«دارد و آن را 

ــه فرمــان اخالقــی  اي مــیاراده آزاد را اراده ــد کــه ب دان
شود این سخن که مـا هـر   وي یادآور می. رهنمون شود

دهیم باید مطابق میـل  کاري را که براي کودك انجام می
امـا چیزهـایی هـم    .تاو باشد، گاه درست و خوب اس

ــه در    ــف و وظیف ــون تکلی ــد چ ــه بای ــد ک وجــود دارن
طـول  شان بگـذاریم و ایـن چیـزي اسـت کـه در      مقابل

همچنـین  . بودسودمند و مفید خواهدها آنبرايزندگی
کیفـر  مدعی است که اگر تربیت اخالقی بر بنیاد تهدید،

کانـت بـر   . و مانند اینها باشد همه چیز تباه خواهدشـد 
هـاي  ورترین سـال آسو، دوران کودکی را رنجخالف رو

چرا که تحت سلطه دیگران اسـت  ،داندزندگی فرد می
.و آزاد نیست

گیرينتیجهبحث و 
از مجموع سخنان کانت و روسـو، چنـین اسـتنباط    

هـدف در نظـر   عنـوان  بـه شود که انضـباط را نبایـد  می
اي جهـت نیـل بـه تربیـت     گرفت بلکه انضباط  وسـیله 

همـه انضـباط بایـد   عمـال  قبـل از ا . استادصحیح افر

1. Autonomy

ایـن نکتـه را   اصول و ضوابط آن به افراد تفهیم گردد و 
بـر مـدارا   اصـل ایـن راسـتا،  که در شودنباید فراموش 

هـاي  است نـه ایجـاد تـرس و تنبیـه و تهدیـد و روش     
ــه   ــین ب ــدارس و معلم ــه بعضــی از م ــار مســتبدانه ک ک

ربرد و محـور انضـباط، آمـوزش طریـق کـا     . گیرنـد می
استفاده صحیح از قـواي فطـري و شـرایط و امکانـات     

.خویش است
و همـه  همه کودکان به حدود و مقرراتی نیاز دارند 

را ها آنشانباشند تا فرزندانوالدین باید مقرراتی داشته
رعایت کنند و هدف از ایـن مقـررات کمـک بـه رشـد      

در بایـد  . توانمندي و خودگردانی رفتـار کـودك اسـت   
بـوده، از قـدم  مقررات خـود، محکـم و ثابـت   وعقیده 
بــدانیم کــه دور باشــیم وهــاي نــامعقولگیــريســخت

منظور از انضباط، . انضباط فرایند آموزشی است نه تنبیه
آموزش همکاري با کودکان است و آموزش چگـونگی  

ما باید در قبول محـدودیت و انضـباط   . کنترل شخصی
ــری   ــر بگی ــرد را در نظ ــد و درك ف ــزان رش ــر می م و ه

گیریم باید با تکیـه  محدودیتی که براي افراد در نظر می
آزادي . به مراحل رشد جسمی و تحول فکري او باشـد 

مشروط یا همان محدودیت نباید طوري باشد کـه فـرد   
صـورت  نسبت به آن احساس سنگینی کند بلکه باید بـه 

حرکت کودك باید همانند سیري . تدریجی اعمال گردد
هـا و  سـوي قبـول محـدودیت   لق بـه از سوي آزادي مط

در هرحـال مربـی و   . پذیرش ضوابط و مقـررات باشـد  
خود متربـی بایـد بداننـد در کجـا بایـد آزاد و در چـه       

.مواردي باید محدود و مقید باشند
ی هدف ما در مورد کنترل و انضباط نبایـد بـه معنـ   

درآوردن آن ضـابطه نفی آزادي افراد باشـد بلکـه تحـت   
آزادي فرد مانعی بـراي آزادي جمـع   است تا موقعی که

کودکان حق دارند از منافع مشـروع خـود دفـاع    . نباشد
کننــد و دیگــران وظیفــه دارنــد او را در ایــن راه مــدد  

حتی ایجاد محدودیت نباید بر اساس تمـایالت  . رسانند
هاي مربیان باشد بلکه باید بـر اسـاس رعایـت    و هوس



1393،105سال اول، شماره اول، پاییزفصلنامه پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت                                    
مـا بایـد   . شـد ضابطه و قوانین و مقررات مورد قبـول با 

از همـان دوران  را شـده  هـا و آزادي کنتـرل  محدودیت
خردسالی انجام دهیم تا در سنین بعـدي دچـار مشـکل    

.نشویم
در آزادي و انضــباط بایــد از افــراط و تفــریط دور 

ـ   . ی پیـدا کننـد  باشیم تا استعدادها فرصت ظهـور و تجلّ
ها را باید براي او و به زبـان او توجیـه   مراقبت و کنترل

و براي او عقده ایجاد کندها ها و محدودیتنیم تا منعک
منـع و عطـا بایـد    . از آزادي سوء برداشت نداشته باشد

دار باشد تا در سایه آن ابتکار و سـازندگی، رشـد   جهت
.پذیر گرددو کمال پدید آید و قبول مسئولیت امکان

آزادي مطلــق نــه علمــی اســت، نــه اخالقــی و نــه 
تنها بـه افـراد   بار نهبندوهاي بیاديما با دادن آز. مذهبی

ده هوي و را براي همیشه برها آنکنیم بلکهخدمت نمی
بنده هوس بار آورده و امید سالمت فکري و روانـی از 

،زنــدگی،رفآزادي صــ. کــردخــواهیمرا ســلبهــا آن
و شـئون انسـانی را   برد از بین میخالقیت و پویایی را

ید آزاد باشد ولی نه به این بافرد. بردنیز زیر سئوال می
معنی که رفتاري خالف قانون و دور از شأن انسانیت از 
خود بروز دهد و یا اسیر هوي و هوس خود و دیگـران  

.شود و قالبی بیندیشد
محدودیت مطلق یا انضباط شدید بـه نفـع حـال و    

رابطه انسانی و شخصیت او را زیرا . نیستآینده کودك 
،بـرد زیرسـئوال مـی  اسـت  هدادکه خداوند به او ودیعه 

د و او را موجـودي  کنـ کمرنگ میش راارزش و اعتبار
چنـین  . آوردمیخواه یا ظالم و متقلب  بارمستبد و خود

کودکی در آینده فردي فاقـد شخصـیت انسـانی، فاقـد     
خواهـدبود کـه در   شده و یا سـرکوبگر اخالق، سرکوب

که کند، یا فردي مشروعدگی میجامعه به دو حالت زن
جامعه باید شاهد زبونی و پستی او باشد یا نامشروع که 

.جامعه شاهد حمله، تعرض و استبداد از طرف او باشد
شـده و  مربیان باید در فرایند تربیت از آزادي تنظیم

ها و پذیرش ضوابط و مقررات استفاده قبول محدودیت

کردن آزادي دال بـر ایـن نیسـت کـه     البته مشروط.کنند
شوند و یا محرومیتـی  صیل آدمی نادیده گرفتهنیازهاي ا

همچنـین در امـر   .  حسـاب را بـر او تحمیـل گـردد    بی
آزادي و انضــباط بایــد میــزان رشــد و درك فــرد را در 

ها در نظر گرفـت و هـر   ها و محدودیتقبول مسئولیت
مانع یا محدودیت باید با توجـه بـه مراحـل جسـمی و     

ـ  . تحول فکري او باشد ه آن انـدازه از  وقتی که متربـی ب
باشـد کـه بتوانـد معنـاي     رشد جسمی و فکري رسـیده 

ــه  ــد، انتخــاب عاقالن و اي داشــتهآزادي واقعــی را بدان
طور کامل رعایت کند، نبایـد بـراي   حقوق دیگران را به

او محدودیتی قائل شد، زیرا این محـدودیت سـپري در   
.جهت رشد او خواهدبود

االت، رفتـار و  در امر نظارت والدین و مربیان بر ح
مواضع کودکان باید ضوابط و نکاتی را رعایت کرد کـه  

نبایـد همـه قواعـد و مقـررات     : بدین قرارنـد ها آنهماَ
االجـرا باشـد؛ شـاید ایـن     براي کودکـان الزم شدهوضع

ــا ســطح فکــر و اندیشــه و خواســت کــودك   قواعــد ب
همچنـــین الزم اســـت از . باشـــدهمخـــوانی نداشـــته

ز ظرفیت تحمـل کـودك پرهیـز    هاي بیش اگیريسخت
خواهــد، آزاد نبایـد متربـی را در آنچـه کـه مـی     .  شـود 

توجـه  اوگذاشت اما الزم است به نیاز و عالئق مشروع
الزم نیست در امر نظارت و کنتـرل کـودك همـه    . شود

نظر باشد زیرا ایـن  ی او مدجزئحرکات و عملکردهاي 
کار زندگی را بـراي مربـی و کـودك سـخت و نـاگوار      

داشـت کـه امـر و نهـی     درنظـر همیشه  باید . نمایدیم
ها گشاییو عقدهگرددشدن امر میارزش بیموجب بسیار، 

هــاي بســیار هــا و آســیبســاز صــدمهدر کنتــرل، زمینــه
.خواهندشد

و خـط و راه آن، رو بـه   هجاهالنوشیوه استبدادي
عمـال سـندیت و   امـر و نهـی و ا  . زوال و نابودي است

ـ  که موردايهقدرت تا انداز باشـد درَپذیرش فهـم و خ
مربیـان نبایـد انتظـار    . در تربیت کارساز باشـد تواندمی

وچــرا تمــامی کودکــان بــدون چــونباشــند کــه داشــته
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عقاید ، خودکودكزیرا. ها را اطاعت کننددستورات آن

چه مربوط بـه حیـات   ر آنمربیان نباید د. و نظراتی دارد
این عمل نـوعی  . مخصوص کودکان است دخالت کنند

.شودسرکوب استعداد و رشد تلقی می
مربیان و والدین موظف هستند همواره براي حفـظ  
امنیت و آرامش کودك تالش کنند و مراقب باشـند کـه   
اعمال انضـباط و کنتـرل را تـا جـایی ادامـه دهنـد کـه        

. ننمایددارخدشهاستقالل کودك را 
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