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«م و رتبیتداری و هنر تعلی رت است: هنر   مملکترد بین ابداعات بشر دو مورد از مابقی مشکل»  

 امانوئل کانت  

 

بتا ن   همتوار ای استت هته ااستا  لهئتعلیم و تربیت بزرگترین و دشوارترین مس
میت تعلیم شود. در بیا  اهای جدید از ن  گشود  میدرگیر است و هر روز پنجر 

جامعته منتوب بتدا  استت.  ۀو تربیت همین بس هه تحقق گوهر ندمتی و توستع
هه بته راستتی تعلتیم و پرسش سوق داد را به این  اویسندگا اهمیت این موضوع 

و شد نموزش و پرورش از هجا و توسط چه هسی نغاز  یا به بیا  دیگر،تربیت و 
و  تتلیی  پرحجم و فراواای هایابهت حوز ،؟ در این یافته استادامه  تا به امروز

هتتابی  بتر ن  بتود  استت تتاستعی  در گردنوری ایتن ارتراست. رسید  چاپ به 
ستیر  مبنتایرا بتر  از برگزیدة افکار بزرگا  تعلتیم و تربیتتهاربردی و  حجمهم

 یزمتاادر مندا  بته تعلتیم و تربیتت و عالقهشری   معلما تا  گرددتهیه  یتاریخ
   .نشنا امایدنموزش و پرورش الی وااهداف  باهوتا  

د نتبه تبحر و هفایتت دستت یابد در شغل خویش نخواهاای هه میمعلمبرای 
 دااتدمی. هتر معلمتی راهگشا اخواهد بودبه امور و جزئیات روزمر  صرف توجه 

هه نموزش و پرورش ابزار ایرومندی برای شکل بخشید  بته زاتدگاای فتردی و 
 پتردازد،می تلمتلاقتش ختویش بته ة ه معلم درباراظام اجتماعی است. هنگامی ه

و بررستی تفکتر را متورد  وابسته استت اظریاتی هه قوام و دوام عمل تربیت بدا 
. از ناجا هه تدریس فعاییتی اخالقی است مستلزم تلفیق دقیق اظریه و دهدقرار می
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 بهتر یبعمل است. اظریه بدو  عمل ااهافی است و عملی هه از هتدایت اظریته 
از  ویبته توتور  نمتوزدااشبرختورد معلتم بتا  ة. احوبردامیاشد را  به جایی ب

 در واقع، هر زما بستگی دارد.  و چیستی تربیت شرماهیت ااسا ، نموزش و پرو
نمتوزش  ةدهد، دربارمیقرار  تلملهه معلم ماهیت ااسا  و جامعه و تعلیم را مورد 

 .  اادیشدمیو پرورش فیلسوفااه 
بته موضتوعات مهمتی عمتدتا  های درس هالس د هستیم هه درمتلسفااه شاه

 024 حال ناکهشود، توجه امی اظایر ن  های فردی وچو  استعداد، بازی، تفاوت
 و اادیشتمندا  بعتد از او سال پیش از میالد مسیح این موضوعات توسط افالطو 

بته منظتور  .شتودغفلت می  از ن یگاه امروز و  و مورد مطایعه قرار داشتهمطرح 
در ایتن هتتاب  ایمامتود فراهم نید، سعی  اادیشیژرفاینکه چارچوبی برای این 

در  هنیم. نوریجمعو افکار بزرگا  تعلیم و تربیت را  هااید ، هااظریهاز  ایگزید 
بتزر  بتا ارائته اظترات و  اظرا صتاح بستیاری از ، طول تاریخ تعلیم و تربیت

 منشتلقترار داد  و  تتلریرزشمند خود، تعلیم و تربیت جها  را تحت ار هایدیدگا 
و  هایتدگا دنشنایی معلما  و مربیا  بتا  ،رواز این. اادشد در ن   شگرف یتحوالت

تعلتیم و  گیریشتکلضروری است هته افکارشتا  در  چنین اادیشمنداایاظرات 
ی هته در طتول مکات  فکر .بود  است مؤررتربیت جدید در اقاب مختل  جها  

و افالطو  ریشه گرفتند  سقراب تاریخ زادگی بشر از افکار فیلسوفا  بزرگی چو 
 .روادبه شمار می زادگیمشی بسیاری از مسائل امروزی خط

ن   رزشمند اادیشمندا  تعلیم و تربیتنشنایی با اظرات ا و ارر ااتشار هدف از
های مختلت  نمتوزش از جملته ر جنبتهمؤرر داست هه گامی هرچند هوچک اما 

برداشته  مدیریت ةشیوروش تدریس، محتوای هتاب و  ریزی،براامه اگرش،بهبود 
پس از معرفی مختوری از زادگی اادیشمندا  بتزر  تعلتیم  رو،. در ارر پیششود

هرچته بهتتر  به منظور گتردنوری. شودمیافکار تربیتی ناا  ارائه  ةو تربیت، گزید
اامته، و توصتی  مختوتر زاتدگی تعلیم و تربیتت ه به سیر تاریخیتوجدر  هتاب

های چتاپ شتد  در از مقایتهایتن حتوز ، های تربیتتی اادیشتمندا  شیو افکار و 
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ارتر ، «نمتوزش و پترورش ۀاگاهی به فلسف»ی چو  هایهتابمعتبر و از های مجله
علتی  ارتر« نمتوزش و پترورش اای و اصتولمب»، زاد  جالییمیرعبدایحسین اقی 

با ترجمتۀ  0گوتک یی جرایداوشتۀ  «تربیتی نراء و فلسفی مکات »و  ظهیر پورتقی
ارتر ن  ایتن  تتدویناصتلی  دییتل .شد  است بهر  گرفته سرشتمحمدجعفر پاک

 هایبته شتیو ساالاه هزارا  معلم جوا  از مسیر دااشتگا  فرهنگیتا  یتا هه  است
 هتامیلیو تربیتت نمتوزش و  درتتا  پیواداتدمیدیگر بته شتغل شتری  معلمتی 

تتا اگتاهی مطایعه این هتاب تلنگر مفیدی باشد  امید داریمیاری امایند.  نموزشداا
 نمتوزدااشتربیتت، نمتوزش و پترورش، مدرسته، معلتم و  مسئلهبه  ترتخووی

 .  معطوف شود
 

                                              
1. Gerald Lee Gutek 
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ق.م( 041ت 041)  

 

تتراش و پتدرش ستن پیش از میالد در نتن بته دایتا نمتد.  041در سال  0سقراب
پدری را دابال هرد ویتی بته زودی از ن   ۀمادرش ماما بود. در نغاز زادگاای، حرف

 لستوفا یفهتای دست هشید و به تحویل روی نورد. پتس از نشتنایی بتا اادیشته
ناجا هه از هیچ یتک خشتنود  ، از2هاطبیعت و شاعرا  و همچنین روش سوفیست

زاتدگاای  تمتامی هه را  خود را بازشتناخت مل پرداخت و از هنگاملاگردید، به ت
جوی دااتش و وخویش را در را  بیدار هرد  همشهریااش اهاد و ناا  را به جست

دینتی و گمترا  هترد  بته تهمتت بتی 033فضیلت برااگیخت و سرااجام در سال 
ااگیتز ستقراب را بایتد بتیش از شگفت تلریرجوااا ، به مر  محکوم و هشته شد. 

شخویت ایرومند او یافت. زیرا بتی ناکته دعتوای دااتایی هنتد، ن چنیهرچیز در 
ختود، ناتا   همنشینا با  وگوگفتپدید نورد؛ تنها از را   ایاظریههتابی بنویسد و 

بته  ناکه. اما سقراب با ااگیختمی به طل  دااش و فضیلت بر را دگرگو  هرد  و

                                              
1. Socrates 

2. sophists : سوفیست هسى است هه دااش و خرد خود را براى مقدار  )سوفسطائیا ( در اظر افالطو
 فروشد.همى پول می
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را رویتاروی دیگترا   ایعقیتد  گتا هیچ، به حقیقتت ایمتا  دارد 0گفته یاسپرس
نید تتا یست، برموگوگفتهساای هه با ناا  در  ة؛ بلکه به سنجش عقیدگذاردامی

 وجوجستتهتا بته خودشتا ، ناتا  را بته اادیشتید  و با اشا  داد  اادرستتی نا
 .خواادمی 2«مامای دااایی»هه او خود را  اینجاستبرااگیزد. از 

هتیچ هتتابی انوشتت،  است. ستقراب فیلسوف، افالطو  نیترگبزراو نموزگار 
ی سقراطی اوشت و بسیاری وگوگفتخود را به صورت  هایهتاب مۀافالطو  ه

خود را به زبا  سقراطی بیا  هرد  است. به همین دییتل استت هته  هایاادیشهاز 
 تمامیتتبا  تقریناا  به درستی ممکن ایست و افالطو   هایاادیشهبازشناختن مرز 

فیلستوفا ، دااایتا   سایرناچه سقراب را از  .شماردمیخود را از سقراب  ایاادیشه
ناکته بتی هننتد  داردی دگرگتو تتلریراین است هه او  هندمیو نموزگارا  متمایز 

 هایاادیشتهبلکته ستنجید   ،ایستت عقیتد چیزی بیاموزد. هار او بیتا  اظریته و 
رایت  و اتادقیق بتود   هایعقیتد بستیاری از  دیگرا  و نشتکار هترد  اادرستتی

 .روادمیاست هه بنا به عادت، به هار  مفاهیمی

 سقراطافکار تربیتی  ۀبرگزید

 گویم هه پی برد  به ویی این را ایز می ،من دااا ایستم»: در دادگا  سقراب
 «.ای از دااایی استااداای خود گواه

  ست هه شما را از این رو ایدگرفتهخشمی هه بر من »: نتن به مردمخطاب
 «.هردم از خواب خوش بیدار

 «تا با حوول نگاهی  هندمییادگیراد  را تحریک  موشکافااه فرد هایپرسش
 .«نید اائلاسبت به مفاهیمی هه در ضمیر او اها  است، به هش  حقیقت 

 «  یکسا  استناچه حقیقت است، خیر و زیباست و در تمام جها». 

                                              
1. Karl Jaspers :(.0393 – 0۸۸0پزشک و فیلسوف نیماای )، روا پرسهارل تئودور یاس 

2. midwife of ideas 
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 « را به ضمیر نگا   ن  توا میمبنای دااش حقیقی، در ذهن فرد وجود دارد و
           .«نورددر

 « از اظر اخالقی ممتاز باشد شا زادگیباید بکوشند تا  هاااسا». 

 «ِحقیقی ایجاد معرفتی است هه ااسا  بدا  ایازمند  هدف نموزش و پرورش
        .«است

 « ِ نزادی، باید نموزش و پرورش عمومی وجود داشته باشد برای هر ااسا». 

 

 منابع

 ترجمتتۀ محمتتدجعفر ،تربیتتتی نراء و فلستتفی مکاتتت . (0031)یتتی جرایتتد  ،گوتتتک
 سمت.: تهرا  سرشت.پاک

. تهترا : اگتاهی بته فلستفه نمتوزش و پترورش(. 0030زاد ، میرعبدایحستین )اقی 
 ااتشارات طهوری.

 



 جان الک
 

 

 
(0410ت  0902)  

 

ستایگی در خااته چهتارد در ااگلستا  به دایتا نمتد. تتا  0902در سال  0جا  الک
ستتایگی بتته دااشتتگا  رفتتت. در بیستتتستتپس بتته مدرستته و در  ،نمتتوزش دیتتد

  سایگی به تدریس زبا  یوااای، بالغت و فلسفه اخالق در دااشتگا وهشتبیست
های گوااگو  دویتتی هته بته او هار نموزش ادامه داد، اه به هار پرداخت. اما اه به

ختود ستاخت.  ۀپیشت هه در ن  نموزش دید  بتودرا سپرد  شد؛ و اه هار پزشکی 
بخشی از زادگاای او در خدمت و همراهی یک یرد هه الک دوستت و مشتاور او 

بتود،  متؤرراای الک ایتز بود گذشت. فراز و اشی  زاتدگاای ایتن یترد، در زاتدگ
ااگلستتا  در  09۸۸و تتا ااقتالب که به همرا  دوست خود به هلند پنتا  بترد چناا

بتزر  استتفاد  از  ةامتا اماینتد ،هید داشتتبر حس و تجربه تل ناجا مااد. دهارت
شترایط بینتی الک، استت. واقتعحس و تجربه در نموزش و پترورش جتا  الک 

هتته  منیتتوسهتتای هاو را از پتترداختن بتته نرما  او بتته ستتنتجامعتته و پایبنتتدی 
شتمرد، جامعه می هر ۀبرخورداری از نموزش و پرورش را حق هر هودک و وظیف

                                              
1. John Locke 
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 ،هنتدمیرا پیشنهاد  0«هار هاینموزشگا »بازداشت. الک برای هودها  فقیر برپایی 
هتای شتامل دور  صترفا و  ایی هته خوااتد  و اوشتتن در ن  جتایی اتداردبراامه

شاید . او اتوااست همااند همنیوس به ااسا  چو  ااسا  بنگرد، باشدمیهارنموزی 
باشتد؛ توتمیمی هته همچنتا  در وی جامعته  حتاهمشترایط  ااشی ازتومیم او 

بترای ناتا  ستودمند و اگتاهی و استت بسیاری از هشورهای فقیر در حال اجترا 
ستتایگی در هفتتتاد و دو  0410ستتال  الک در. شتتودمحستتوب میگرایااتته واقتتع

 .درگذشت
هه اویین ذهن مدر  را داشت، توصی  امتود.  فردیبه عنوا   توا میالک را 

این امر به خاطر ن  است هه او برخی از مسائل مهتم در تفکترات پتس از قترو  
واحد ارائه امتود. بخشتی  یاادازها را در قای  چشمو نارا گردنوری هرد  یوسط

هرگتز بتدو  »خالصه هرد:  جمالتدر قای  این  توا میبه بشریت را از هالم او 
همچنتین بتدو  تفکتر از  از بزرگا  علمی، سیاسی و مذهبی پیروی اکنیتد. تفکر

بته شتواهد  های اجتماعی پیروی اکنید. فکر هنیتد، مطایعته هنیتد،سنت و قرارداد
 اینکته مستائل واقعتا  ۀها و رفتارتا  را بر پایموجود اگا  هنید و سعی هنید دیدگا 

یی هه در جوامع مدای زاتدگی هاااسا امروز  شاید برای  .«چگواه هستند بگذارید
تتا تاریتک زمتا  الک  ۀسخت باشد هه این پیام برای جامعتوور این امر  هنندمی

ریرات ااقالبتی بتر سیستتم تتل جدید بود  استت. تفکترات الکاوین و  چه میزا 
گذاری الک به تلریرت و حتی فلسفه داشته است. نموزش و پرورش، دااش، سیاس

ترین ، الک و ایوتن بزرگبیکن» حدی بود  است هه توماس جفرسو  اوشته است:
 .«اادااد هه در طول تاریخ زیستهیی بود هاااسا 

 فکار تربیتی الکا ۀبرگزید

 «ها باشدهدف نموزش اباید ااباشتن دااستنی                 ».                       

                                              
1. working schools 
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 « در ن   بنیاایگواه توور، اید  و اااوشته. هیچهودک همااند یوحی است
های های گوااگو  حسی است هه توورایست. با گذشت زما  و دریافت

                       .«نیدمیگوااگو  حسی در ن  پدید 

 « هرناچه هه اخستین چیزی هه هودک باید بیاموزد این است هه اباید به
 .«برای او خوشایند است دست یابد

 « رد پیروی هند هه در هودهی اطاعت از د در بزرگی از خِ تواامیهسی
                                                            .«بزرگترا  را نموخته باشد

 «حرمتی را در هودک ل به محترم شمرد  و درک شرم و بیاگر بتوااید می
   .«خواهد بود مؤرراید هه همیشه د هنید، اصلی را بنیاد اهاد ایجا

 « د ااساای شکیبا، هوشیار و ، بایهندمیاز زماای هه هودک سخن گفتن نغاز
                                        .«هارهایش را زیر اظر بگیرد خردمند

 «ربی خود را از هارها باید برای هودها  دییل نورد تا رفتار و فرما  م در
 .«روی خرد بدااند و اه بر پایه هوی و هوس

 «و ها ها و ایگوربیت هودها ، تعلیم از روی امواهترین را  برای تمؤرر
 .«زمینه هردار است و اه گفتار منطبق بر

 «ند به ناا  بیاموزاد، هردار ندمیا  به تواامیها اهایی هه واژ ها و بدیخوبی
                                                      .«ناا  خواهد نموخت

 « ما با امکا  خردمندی زایید  خردمندی را در ما اهاد  است دااۀطبیعت .
              .«شویم؛ امکاای هه تنها در پرتو هوشش و هارورزی واقعیت می یابدمی

 «،ای داستا  را بر هایهتابو  بازی و سرگرمی را برای فراگرفتن ایفبا
 «به هار بگیرید.نموزش خوااد  

 «  با هر شاگرد همچو  فردی متمایز از دیگرا  رفتار شود و روش مناس
    .«برای تعلیم او با همال دقت تعیین گردد

 «خوشبختی و رفا  جامعه استهدف تعلیم و تربیت ،         ».                   



 

 سوریماریا مونته
 

 

 
(0312ت  0۸41)  

 

ااتدهی . به دایا نمتد ایتاییا ای مرفه درخااواد در  0۸41سال در  0وریسماریا مواته
 تدریس تحتت عنتوا  مورلم 0۸39در سال  ی پزشکیادهتر ۀبعد از دریافت درج

برای معلما  شهر رم شتد. متدت دو ستال در  2«لیم و تربیت هودها  هندذهنتع»
دار بتود. در را عهتد  0«معلم هودها  غیرطبیعتیمؤسسه تربیت»این شهر مدیریت 

هتای بتزر  هتارگری را هه در ستاختما  0«خااه هودک» دو ةادار، او 0341سال 
گرفتت و متدت  عهتد های هارگرا  تلسیس شد  بود براطفال خااواد مخووص 

م تتوأ تلیی تحقیق و ، مطایعه، چهل سال از عمر خود را در این شرایط به تدریس
مرهتو  را در تعلیم و تربیتت  سوری موفقیت خود. مواتهبا تجربه و عمل گذرااید

ود  استت. ختود او استنتاج بت ةشخوی، تربیت علمی، قدرت مشاهد  و قو ۀعالق
تحت عنوا   فهمید  است و اچه را هه شخوا ن هر هموار  بر این امر تلهید داشت

                                              
1. Maria Montessori 
2. education for children with intellectual disabilities 

0. Orthophrenic School :یهودها  دارا تینموزش معلما  در ترب یبرا یو نموزش یسسه پزشکؤم 
  هالسی مجهز بود. شگا ینزما هه به یذهن تیمعلوی

4. Children's House 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7


  04سوری ماریا مونته  

اد  است خود هودها  اصول و قواعد تعلیم و تربیت اطفال برای دیگرا  توضیح د
شناسی را در جریا  تربیتت و ااد. او هموار  تالش هرد تا علم روا به وی نموخته
 گیرد. ب نموزش به هار

هتای هودهتا  اییتتداشت به طتور غیرمستتقیم در فعاین مربی ایتاییایی سعی 
شناستایی را  ناتا  های درواییک سو، او با مشاهد  هودها  ااگیز  از .دخایت هند

؛ و هنتدمیهدایت  داادمیها را در جهتی هه صالح هرد  و به طور هامال  طبیعی نا
ائته هتر محترک در موقتع ، با ضبط عوامتل موجتود در محتیط و اراز سوی دیگر

خااته هودهتا   .اییت را در مسیر مطلتوب بینتدازدجریا  فع این هوشدمناس  می
به یوازم گوااگو  و منطبتق بتر صتور مختلت  فعاییتت مجهتز بتود.  سوریمواته

بتدین ترتیت  د و امنتد شتوند به ناها عالقهستتواامیبه نساای  ا بطوری هه هوده
افات هتای ذهنتی و جستمی و افتزایش متدام اهتشتموجبات رشد متنظم قتدرت

 .دنشخوی را اخذ هن

 افکار تربیتی سوری ۀبرگزید

 « همیشه هودک را طبق دیخوا  خود تربیت  تقریبا و  بزرگساال  معموال
است؛ یعنی تخطی از قااو   و این اوعی تجاوز به طبیعت و نزادی هنندمی

                                                          .«ندهست افسه مقدسفیهایی هه و ارزش

 «از طبیعت و  د به اتکای مشاهدات دقیق و مستمرنموزش و پرورش بای
قوااین رشد هودک ایهام بگیرد و خود را از قید هرگواه سبق ذهنی در زمینه 

 ای جز اتخاذاتیجه متافیزیک و هلیه موااع مربوب به سنت و عادت هه عمال 
                                .«هند مطایعه ادارد، رهاهای خودسرااه و بیتومیم

 «  ذهن هودک جذاب است، یعنی قدرتی فعال و به معنای واقعی نفرینند
برایش الزم و مفیداد به طرف خود بکشد و از ن   را هههه چیزهایی  دارد

                                                                      .« خود گردااد

 « ،دهد.میدستکاری و تربیت حواس، استعداد فکری را رشد حرهت  » 
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 « اشتبا  اامشروع بزرگساال  در این است هه هرگواه هنجکاوی و تمرهز
؛ هنندمیداشته است، درک ا ای هه به خود مشغوللهئطفل را در مقابل مس

عالئق خودشا   ةمورد هه زاییدهای بیواد، او را با امر و اهیشمزاحمش می
                                                                        .«داراداز میاست ب

 «رسید  ر مراحل حساس یادگیری باشیم؛ فرامهم ن  است هه مراق  ظهو
ن  مناس   یناها را مغتنم شماریم و ناچه را هه خود هودک برای ارضا

رار دهیم. ختیارش قهای مختل  در اها و بازیبا سرگرمی دهدمیتشخیص 
ی در مراحل رشدی مختل  بدو  های یادگیراگذاریم این قبیل فرصت

برداری از دست رود. اگر این دورا  بگذرد عالقه از دسترس خارج بهر 
                                                   .« ر ایستو ایجاد دوبار  ن  میس شودمی

 «هه از پیش با ایازهای واقعی  رهات مناس  راای از محسه باید مجموعهمدر
شکل گرفته مطرح هنند  یااد و قادراد برایش مسائل جایبهودک ااطباق یافته

                             .« هایی به وی عرضه هندو از این را  امکااات و جذابیت باشد

 «  جای   قیق وهودها  سرگرم هاری د تماممدرسه باید جایی باشد هه در ن
                                      .«ای خاص خودشا  باشندیا دست بگریبا  مسئله

 «از دیگرا  جدا د این باشد هه او را تواامیترین تنبیه برای هودک شدید
موریتی داشته باشد رها هنند؛ فاید  و بدو  اینکه ملهنند و بیکار و بی

                            .« نور و دردااک استتاستثنائی هه به اظر هودها  عجی  و حیر

 «ا استفاد  از وسایل حسی مناس  را ب ۀهنگامی هه هودها  تجارب اویی
حسی به مرحله دروای  گذر از مرحله ةنماد مناس به احو  هس  هنند

 .«ها می شوادهرد  اادیشه

 « صالح د به خطاهای خود پی برد  و ن  را اتواامیهودک از طریق بازی
 .« هند

 « های درسی باشد.اید بخش ضروری و حیاتی در براامهتجربه بتمرین و  » 



 

 برتراند راسل
 

 

 
(0341ت  0۸42)  

 

ۀ ههتن ای هته پیشتینااگلستتا  در ختااواد  2در ویز 0۸42در سال  0 برترااد راسل
هتای هتای اشترافی درسد  به جهتا  گشتود. بته رستم خااواد دی اشرافی داشت

 0ستایگی بته دااشتگا  همبتری  هجد گرفت. در دبستا  و دبیرستا  را در خااه فرا
 دااشتگا  بته تتدریس فلستفه ایتنیل ریاضیات و فلستفه در رفت و پس از تحو

خواهااته و برقتراری عتدایت در های صلحدر پی هوشش 0309پرداخت. در سال 
جا بته های نابه نمریکا رفت و در دااشگا  030۸جامعه از هار برهنار شد. در سال 

 ادبیتات شتد. راستلرشتته اوبل در  ةبراد  جایز 0311تدریس پرداخت. در سال 
ز محبتت و همتدردی بتا ندمیتا  و مردی بود نزاد  و نزادیخوا  با دیتی سرشتار ا

 .یا  نمدسایگی به پا اود و هشتدر سن  0341ها. زادگاای او در های نارا 
، همچتو  روستو طراز با فیلستوفا  تربیتتیرا هم راسل توا میبدو  تردید ا

هتای تربیتتی او و ارربخشتی ء و اظریتهنرا ییک،قرار داد.  یو دیوی ، هربارتهاات
اادید  گرفت. ایازی به بیا  این مطل  ایستت هته  توا میش را هرگز اهایاادیشه

                                              
1. Bertrand Russell 
2. Wales 
3. University of Cambridge 
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و  0«دربتار  تربیتت»تعلیم و تربیتت را داشتته و اگتارش دو هتتاب  ۀراسل دغدغ
های متعدد گوا  این مطل  استت. در هنار مقایه 2«ماعیتعلیم و تربیت و اظام اجت»

م و تربیت راسل سخن بته میتا  تعلی ۀسخن از فلسف توا میاما در این بار  هه نیا 
پتردازا  تربیتتی وجتود اتدارد. نرار او و اظریته چندا  توافقی میا  مفسرین نورد
اای اول و دوم های میاای جن  جهتة تعلیم و تربیت در سالراسل دربار هایهتاب

ای استت. جتماعی و تربیتی قتوی و خردمندااتهاوشته شد  هه حاوی تفسیرهای ا
اما از حی   ،ایگویی منسجم برای تعلیم و تربیت است ةهای او فراهم نورادتفسیر

 جنبه فلسفی ادارد. فنی اصال 

 افکار تربیتی راسل ۀبرگزید

 «رو تربیت هلید جها  او استاز این و ،عی  و هنر ندمی وابسته به تربیت ». 

 « های ندمیا  از تربیت بد برخاسته استعی».                                     

 « هنیم وابسته است به چگواگی ما و   زادگی میچگواگی جهاای هه در ن
                                                      .« این ایز در گرو تربیت است

 « های گوااگو  تلریرااسا  به هنگام زاد  اه خوب است و اه بد. تربیت و
                             .«دهدمیخام شکل  ۀمحیط است هه به این مای

 «نوردبختی و بدبختی پدید میو ایک های ایک و بدتربیت است هه منش». 

 «خواهیم یترین پرسش این است: مدر هار تربیت، اخستین و بنیادی
                «ای زادگی هنند؟منشی داشته باشند و در چه جامعه فرزادا  ما چه

 «چو  و چرا تکیه هند اادرست استتربیتی هه بر نموختن بی».             

 «فرما  داد   ساییدر بزرگ ،هسی هه در هودهی فرما  برد  را نموخته باشد
                                                                .« را خواهد نموخت

                                              
1. On Education, Especially in Early Childhood 
2. Education and the Social Order 
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 ،۱7، ۱۵ (F. Bacon، فرانسیس )کنیب
13، 10 

 311( F. Parkerپارکر، فرانسیس )
 .J. H، یوهان هاینریش )یپستالوز

Pestalozzi) 33 ،3۱، 3۵، 33، 34، 
41، 47، 40 

 311 (J. Piaget، ژان )اژهیپ
 ،۱0، ۱9 (R. Descartes، رنه )دکارت
13، 14، 7۵ 
 ،73 (É. Durkheim، امیل )میدورک

31۱ 
 ،44، 40، 49 (J. Dewey، جان )ییوید

93 
 ،7۱، 93( B. Russell، برتراند )راسل
9۱، 93، 94 
 ،77 (J-J Rousseauژاک )-ژان ،روسو
7۵، ۵1، 33، 40، 93 

 0، 31 ،33، 31، 37 (Socrates) سقراط
 ،37، 41 (F. Fröbel، فردریش )فروبل
47، 40 
 ،4، 7۵، ۵7( I. Kant، ایمانوئل )کانت
۵۵، ۵9 ،31، 43، 93 
 .Gاشتتتتتتتاینر، جتتتتتتر  )کرشن

Kerschensteiner )31۱ 
 311( É. Claparèdeکالپارد، ادوارد )

 .J. A، ژان آموس )وسیکمن

Comenius) ۱1، ۱4، ۱9، 11، 13، 
13، 14، 10، 7۱، 7۵ 

 14 ،10، 7۱، 71( J. Lockeالک، جان )
 317 (K. Marx، کارل )مارکس
( M. Montessori، ماریا )یسورمونته
03، 04، 91 

 ۵31( J. Holtهالت، جان )
 .J. F) ، یوهان فریدریشهربارت

Herbart) 34 ،30 ،41 ،43 ،40 ،93 
 .R. M) میناردچینز، رابرت هو

Hutchins )۵31 
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