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  مقدمه مترجم

بـا مطالعـه   . سپاس خداوندي را سزاست كـه خـود مـدبر جهـان و مربـي انسـان اسـت       
حقيقـت آشـكار    شخصيت آدمي و نيازهاي مشترك انسانها در جوامع گوناگون، اين

كننـدة نيازهـاي اساسـي     واقعي در همه جا يكسـان و تـأمين   شود كه تعليم و تربيت مي
ترده تحـت  سبا اينكه مراكز آموزشي در كشورهاي مختلف، در حدي گ. انسان است

تأثير فرهنگ جامعه و نيازهاي فردي و جمعي افراد قرار دارنـد، تربيـت افـراد در هـر     
  .كند امعه از اصولي مشخص پيروي ميج

شخصيت افراد، چه در اجتماعات اوليه و چه در اجتماعات كنوني داراي ابعاد 
ما با انساني مواجهيم كه طبعاً به ارزشهاي معنوي و اخالقي عالقه دارد، . اساسي است

تواند مسائل خود را از طرق معقول حل كنـد،   از قدرت عقالني برخوردار است و مي
عواطـف خـويش اسـت،     و كنتـرل  زارراي عواطف و احساسات معين و قـدرت ابـ  دا

او در حـد وسـيعي تحـت     برد و رشـد  اجتماعي است و از زندگي با ديگران لذت مي
اش قـرار دارد و بـه نـوعي متمـايز بـا جـانوران و ممتـاز در ميـان          تأثير حيـات جمعـي  

دهـد و همـين    را تشـكيل مـي   بعاد محور تعليم و تربيتو پرورش اين ا رشد. آنهاست
  .را به صورت نياز مشترك انساني درآورده است موضوع تعليم و تربيت

انـد خـود را    خوريم كه توانسـته  به مربيان بزرگي برمي در تاريخ تعليم و تربيت
هاي فرهنگي و نيازهاي خاص جامعه خود رها سازند و دربـاره انسـان و    ذ زمينهنفو از

  .اش به بحث بپردازند او و نيازهاي اساسي رشد
نگارنده عالقه داشت مربيان را با استفاده از آثار خود آنان مطالعه كند و افكار 

خوشبختانه در ميان آثار بـه   .شان را در اختيار هموطنان قرار دهد هاي تربيتي و انديشه
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با اينكه در ميان كتابهاي تربيتي، چنـد  . برخورد كردم هاي تربيتي تاريخ انديشهكتاب 
كتاب مفيد ترجمه شده است و زحمت مترجمان محترم قابل تقدير و سـتايش اسـت،   

اين كتاب مؤلف بـا   در. شود اين اثر ويژگيهايي دارد كه در ديگر آثار كمتر ديده مي
 800هاي تربيتي پرداخته و در تأليف آن بيش از  فاده از منابع دست اول به انديشهاست

افـزون بـر ايـن، مؤلـف بـه طـرح       . جلد از تأليفات مربيان بزرگ را مطالعه كرده است
اهميـت خـودداري كـرده     هاي اساسي هر مربي پرداخته و از ذكر جزئيات كـم  انديشه
. هـاي مربيـان اسـت    ف از افكـار و انديشـه  ويژگي ديگر اين كتاب ارزيابي مؤل. است

  .بيني دربارة مربيان به بحث پرداخته است عالوه بر اين، مؤلف با سعة صدر و واقع
رغم عنوان كتاب، مؤلف محتـرم بخـش بسـيار كـوچكي از كتـاب را بـه        علي

نظريات مربيـان   وو بخش عمده آن را به بررسي زندگي و آراء  تاريخ تعليم و تربيت
مربــي را  14مــا نيــز از ميــان مربيــان مــورد بحــث در كتــاب  . اختصــاص داده اســت

ي اختصـاص  گراي تكامل انسان اي را به ترجمة دوره تكويني ايم و چندصفحه برگزيده
  .ايم داده

ن بـرده و سـبك نگـارش و    هاي فراوا با اينكه مترجم از مطالعه اين كتاب بهره
طرز تلقي مؤلف را در مسائل مختلف آموزنده يافتـه اسـت، يـادآوري چنـد نكتـه را      

  .بيند ضروري مي
 برنامـه تربيتـي   ة، در ضـمن بحـث دربـار   با نظر ديـوئي  در مقايسه نظر هربارت

، رابرت اوليچ، مؤلف كتاب معتقد اسـت كـه اخـتالف نظـر ايـن دو مربـي در       ديوئي
يـا شـرطي شـدن قابـل      بـا روش عـادت دادن   روش هربـارت . ها نيست ماهيت انديشه
بعد از آمادگي بايد مطلب تازه ارائه گردد و اين مطلب به همان صورت . تطبيق است
آموز هضم و جذب خواهد شد و نتيجه اين آمـوزش   د به وسيله دانششو كه ارائه مي

درصـورتي كـه روش جـان    . گيرد مي ارائه شده فرا آنچه دشاگر. از پيش معلوم است
. كه همان روش تحقيق يا حل مسئله است بر طريق تربيتـي قابـل تطبيـق اسـت     ديوئي
كند و مطلب تازه را ضـمن بررسـي و    آموز بايد خود نسبت به فهم مطلب اقدام دانش

  .اين دو روش قابل تلفيق نيستند. ارزيابي فراگيرد
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يـا   به پيروي از عقـل  با تفسير آزادي نيز جان ديوئي و انضباط درمورد آزادي
و اينكه پرورش قدرت تفكر شـرط منضـبط سـاختن فـرد اسـت،      ، كار انداختن فكر به

  .كند اين دو فرايند را از اين طريق با هم تلفيق مي
، بايد توجـه داشـت كـه منظـور     ي كانتگراي نسبت به مطلق دربارة نظر ديوئي

) مقـوالت (خواهد ثابت كند كه تشكيل مفاهيم ذهني  مي كانت«اين است كه  ديوئي
، و بـه  »انـد  حسـي بـه وجـود آمـده     ةو صورتهاي مكاني و زماني قبل از هرگونه تجربـ 
گونـه امـور    نظـر بـه اينكـه ايـن     1.شـوند  اصطالح اموري قبلي يا قبل از تجربه تلقي مي

گرايـان   بـا قبـول آن، جـزء مطلـق     ، كانـت شـوند  تلقـي مـي   صرفاً عقلي و ظاهراً مطلق
متوجه نظريات متافيزيكي است كه بـه   جنبة انتقادي نظريات كانت. شود محسوب مي

  .آنها ابراز شده است ةقول او آراء متناقض و در عين حال مدلل دربار
تعلـيم و  «، در بخـش  )مسائل زمان حاضر( مؤلف محترم در فصل پاياني كتاب

ايـاالت   ويـژه  بـه اي را دربارة كشورهاي پيشرو دموكراتيك،  جمله ،»المللي بين تربيت
او در ضـمن بحـث   . كند كه با واقعيات موجود سازگار نيسـت  متحده امريكا ذكر مي

  :گويد يك اصل سياسي امريكايي مي عنوان بهانسان  منزلت ةدربار
هــا وقتــي ملتهــاي جهــان بيشــتر و بيشــتر متقاعــد شــوند كــه كشــورهاي پيشــرو    تن«

نماينـد،   كنند و عمل مي اياالت متحده در اين معنا زندگي مي ويژه بهدموكراتيك و 
و اين شجاعت را دارند كه فرزندان خود را برطبق اين اصل تربيت كنند، تنها دراين 

ترين  المللي كه در آن عالي معه بينصورت است كه تضاد زمان حاضر دنيا به نفع جا
توانند بـاقي   رغم همة تغييرات يا سازگاريهاي ضروري مي ارزشهاي سنت غربي علي

  .»رود بمانند، از ميان مي
باتوجه به سـابقة اسـتعماري كشـورهاي غربـي و ايـاالت متحـده و نقـش ايـن         

ران فاسـد و  كشورها در براندازي حكومتهاي ملي و مستقل و حمايت آنهـا از زمامـدا  
توان كشورهاي به اصطالح دموكراتيـك غربـي را حاميـان     كودتاهاي نظامي، آيا مي

، صلح و عدالت تلقي نمود؟ مؤلف محتـرم كتـاب كـه در خـالل     ، دموكراسيآزادي
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 بررسي آراء مربيان نسبت به ارزشهاي معنوي و انساني حساسيت دارد، نسبت به روية
  .پيمانان اياالت متحده حساسيت الزم را ندارد دولت خود و هم

 -هـاي مربيـان بـزرگ غـرب      نظر به اينكه در اين كتاب درباره آراء و انديشـه 
هـاي تربيتـي    شود، ارائه برخي از انديشه بحث مي -ويژه مربيان بزرگ قرنهاي اخير  به

و گفتـار   البالغـه  هـج ناسالم كه چهارده قرن پيش در كتـاب آسـماني قـرآن مجيـد و     
آيـد   آنچـه در ايـن پيشـگفتار مـي    . تواند ارزشمند باشـد  امامان معصوم مطرح شده مي

طـور پراكنـده در متـون اسـالمي و در      هـاي تربيتـي اسـت كـه بـه      اي از انديشه چكيده
  :موقعيتهاي مختلف به وسيله رهبران معصوم اسالم مطرح شده است

  :خداوند، معلم انسان
بـا قلـم را   ) نوشـتن (است، آن كه ) بخشندگان(دگار تو بزرگوارترين بخوان، و پرور«

  )5-3سوره علق، آيات (  .»دانست، بياموخت آدمي را آنچه نمي. بياموخت

  :پيامبر، معلم و مربي
خداوند بر گروندگان منت گذاشت و از ميان آنان رسولي را برانگيخـت كـه آيـات    «

ها پاك سازد و به آنـان كتـاب و حكمـت را    او را بر آنان بخواند و آنان را از آلودگي
  .»بردند تعليم دهد، هرچند درگذشته در گمراهي آشكار به سر مي

  )164سوره آل عمران، آيه (

  :پيوند انسان با خدا؛ بعد معنوي انسان
ياد كن هنگامي را كه خداوند بـه فرشـتگان گفـت بشـري را از گـل      ) اي رسول ما(«

با خلقت كامل بياراستم و از روح خـود در او بدميـدم   آفرينم، پس آنگاه كه او را  مي
  )72-71سوره ص، آيات (  .»بر او به سجده درافتيد) همه به امر من(
اي نفس مطمئن و آرام، در حالي كه خدا از تو خشنود و تو از نعمتهاي الهي راضـي  «

  .»هستي به سوي پروردگارت برگرد و در ميان بندگان در بهشت برين داخل شو
  )30-27ه فجر، آيات سور(
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  :بعد عقالني انسان
  )37سوره ق، آيه (  .»است در كتاب يادآوري است براي آنكه داراي قلب يعني عقل«
  )12سوره لقمان، آيه (  .»و فهم داديم ما به لقمان حكمت داديم يعني عقل«

  :بعد عاطفي انسان
  )10ه حجرات، آيه سور(  .»مؤمنان برادران يكديگر هستند«
  )71سوره توبه، آيه (  .»مردان و زنان با ايمان همكار و دوست يكديگر هستند«

  :بعد اجتماعي انسان
هـا   اي مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شـما را بـه صـورت ملتهـا و قبيلـه     «

  )13سوره حجرات، آيه (  .»درآورديم تا نسبت به يكديگر تفاهم و دوستي داشته باشيد

  :عدالتخواهي
  )90سوره نحل، آيه (  .»دهد خداوند به عدل و نيكي فرمان مي«
  .»ايد پاسدار عدالت باشيد و براي خدا گواهي دهيد اي كساني كه ايمان آورده«

  )135سوره نساء، آيه (

  :مناسبات انساني
 كنند و شـما را  خداوند شما را از دوستي با كساني كه با شما در كار دين جنگ نمي«

خواهـد كـه بـا آنهـا بـا       دارد بلكـه از شـما مـي    نمـي  سازند باز از وطن خود خارج نمي
  )8سوره ممتحنه، آيه (  .»پيشگان را دوست دارد زيرا خداوند عدالت. عدالت رفتار كنيد

  :سعة صدر
دهنـد و از بهتـرين    مـي  پس بشارت ده بندگاني را كه به سخنان مختلـف گـوش فـرا   «

  )18ره زمر، آيه سو(  .»كنند سخن پيروي مي

  :منع تعصب
هر كه در دلش به اندازه دانـه خردلـي تعصـب داشـته باشـد      «: فرمايد پيامبر بزرگ مي



 

 

  )اصول كافي(  .»سازد خداوند او را در روز رستاخيز با اعراب جاهليت مبعوث مي

  :نگرش علمي
مـه مسـئول   ه و هرگز از آنچه علم نداري پيروي مكن، همانا گوش و چشـم و عقـل  «

  )36سوره اسراء، آيه (  .»هستند

  :فهم و بصيرت
اي رسول، امت را بگو طريقه من و پيروانم همين است كه خلق را به خدا با بينايي و «

  )108سوره يوسف، آيه (  .»بصيرت دعوت كنم
اي پيامبر مردم را از روي دليل، موعظه نيكـو بـه راه پروردگـارت دعـوت كـن و بـا       «

  )125سوره نحل، آيه (  .»ها بحث كنبهترين وجه با آن

  :ضرورت تعليم و تعلم
  ))ص(گفتار پيامبر(  .»كسب دانش بر هر مسلمان واجب است«
  ))ص(گفتار پيامبر(  .»علم بياموزيد اگرچه اين جريان مستلزم مسافرت به چين باشد«

  :استمرار تعليم و تعلم
  ))ص(گفتار پيامبر(  »از گهواره تا گور دانش بجوي«

  :و مقام انسان ارزش
  )70سوره اسراء، آيه (  »...ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و«

  :مراحل نفس
  )53سوره يوسف، آيه (  .»كند نفس اماره انسان را به انجام كارهاي بد ترغيب مي«

  :كننده سرزنش نفس لوامه يا وجدان
  )2، آيه ةمسوره قيا(  .»كننده سوگند به نفس سرزنش«
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  :نفس مطمئنّه
اي نفس مطمئن و آرام، در حالي كه خدا از تو خشنود و تو از نعمتهاي الهي راضـي  «

  .»هستي به سوي پروردگارت برگرد و در ميان بندگان در بهشت برين داخل شو
  )30-27سوره فجر، آيه (

  :و رذيلت در انسان فضيلت
. آفريد، پس بـه او رذيلتهـا و فضـيلتها را الهـام نمـود     آنكه نفس را  سوگند به نفس و«

آنكه نفس را تزكيه و تربيت نمود رسـتگار شـد و آنكـه نفـس را آلـوده و تبـاه كـرد        
  )9-7سوره شمس، آيات (  .»خُسران ديد

  :استقالل فرد
  )38سوره مدثر، آيه (  .»وضع هر فردي در گرو عملي است كه انجام داده است«
  .»و طريق گمراهي روشن شده است نيست؛ راه رشد پذيرش دين به اجبار«

  )256سوره بقره، آيه (

  :مسئوليت فرد
  )39سوره نجم، آيه (  .»آورد انسان حاصل كوشش خود را به دست مي«
  )18سوره فاطر، آيه (  .»گيرد كسي بار ديگري را به دوش نمي«

  :تناسب تكليف با توان فرد
  )286سوره بقره، آيه (  .»د مگر به اندازه توانشخدا هيچ كس را تكليف نكن«

  :تغيير رفتار فرد
  .»دهد خداوند وضع اقوام را تا زماني كه خود را تغيير ندهند تغيير نمي«

  )11سوره رعد، آيه (

  :صالحيت مردم
  )38سوره شوري، آيه (  .»كار مردم به وسيلة خود مردم قابل حل و فصل است«
  )159سوره آل عمران، آيه (  )ه پيغمبرخطاب ب(» با مردم مشورت كن«



 

 

  :تقوا
  )197سوره بقره، آيه (  .»است و توشه برگيريد؛ به درستي كه بهترين توشه تقوا«

  :السالم وصيت پيامبر بزرگ ما به حضرت علي عليه
يسـت،  اي سودمندتر از خردمندي ن تر از ناداني نيست، و سرمايه اي علي فقري سخت«

تر از خودبيني نيست، هيچ نوع همكاري نيكوتر از مشورت كردن  هيچ چيز هراسناك
ــد     ــد انديشــه كــردن نيســت، هــيچ نســبت خــانوادگي مانن نيســت، هــيچ خــردي مانن

  )7، ص العقول تحف(  .»خلقي نيست و هيچ عبادتي مانند تفكر نيست خوش

  :السالم سخنان حضرت علي عليه
تـر از خـودبيني نيسـت،     نيست، هيچ تنهايي وحشـتناك  لهيچ مالي پردرآمدتر از عق«

انديشي نيست، هيچ تجارتي همچون عمـل صـالح    و درايتي همچون عاقبت هيچ عقل
نيست، هيچ سـودي همچـون پـاداش الهـي نيسـت، هـيچ پارسـايي همچـون پرهيـز از          

، هيچ ايماني همانند حيـا  اعتنايي به حرام نيست شبهات نيست، هيچ زهدي همچون بي
و صبر نيست، هيچ سابقه شخصي چون تواضع نيست، هيچ شرافتي چون علم نيسـت،  

  .»تر از مشورت هيچ عزّتي چون حلم نيست و نه هيچ همكاري مطمئن
  )113، خطبه البالغه نهج(

  :حقوق تربيتي كودك
ــال « ــا حــق خردس ــوزش و گذشــت از او؛    :و ام ــرورش و آم ــا او، و پ ــرورزي ب و مه

زيـرا  . پوشي خطاهاي كـودكي اوسـت   پوشي و نرمش با او و كمك به او و پرده پرده
بـه  ) امـر (آن سبب توبه است و مدارا كردن با او و تحريك نكردن او؛ زيـرا كـه ايـن    

  )217، ص العقول تحف(  .»تر است او نزديك رشد
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