


 
 

 

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

 فهرست مطالب
 2 ................................................................................................... کتاب جلد یرو ریتصو

 3 ........................................................................................................................ اتیکل .1

 3 .................................................................................................. کتاب شناسنامه .1-1

 3 ............................................................................................. کتاب یمحور دهیا .1-2

 3 ........................................................................................ کتاب یاصل نیمخاطب .1-3

 3 .................................................................................................. سندهینو یمعرف .1-4

 4 .......................................................................................... کتاب مطالب دهیچک .1-5

 5 ............................................................................................... کتاب یمحتوا یمعرف .2

 22 ..................................................................................... خوانندگان به ییشنهادهایپ .3

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

 تصویر روی جلد کتاب
 

 

 کننده کتاب:معرفی

 1332 / تابستان (توسعه فکری پویش پژوهشگر) حسین قربانی



 
 
 تربیت چه چیز نیست؟/  3

 کلیات .1

 شناسنامه کتاب  .1-1

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 کتاب  ایده محوری  .1-2

 است!« شدنتربیت»، مشکل اصلی «کردنتربیت»

 مخاطبین اصلی کتاب  .1-3

ندان به می تعلیم و تربیت، معلمان و عالقهمخاطبین اصلی این کتاب، کنشگران حوزه
 این حوزه است.

 معرفی نویسنده  .1-4

 ۀکننداهنگهمتربیت و مسئول  و تعلیم پژوهشگاه علمی تهیئ عضو کریمی عبدالعظیم
شناسی  . وی دارای دکتری رواناست 1تیمز و پرلزالمللی در مرکز ملی مطالعات بین ملی

                                                           
1. Timss & Pirls 

 انتشارات منادی تربیت
 تربیت چه چیز نیست؟

 عبدالعظیم کریمی                                                            :   نویسنده

 1330 نهم                             :                                       پنوبت چا

 3000                                         شمارگان:                                  

 328-364-348-082-5: شابک

 02188834236: تلفن انتشارات

https://www.monadi.org 

      Email: info@monadi.org  

 



  
 

  4 / (11مجموعه کتابخوانی توسعه )

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

کنون بیش ی تاکریم دکترفعالیت دارند.  شناسیروان و تربیت و است و در زمینۀ تعلیم
جام ه انهای بسیاری نیز در این حوزو مقاالت و پژوهش کردهلیف عنوان کتاب تأ 44از 

بارتند ع است شده نگاشتههای وی که در حوزۀ تربیت ترین کتاباست. برخی از مهم داده
 از:

 (1335آموزش ) علیه آموزش 
 (1381به مثابه پرورش ) آموزش 
 (1381های غیرمنطقی )آموزه 
 ( 1381آوا و نوا در تربیت) 
 (1381ی پنهان آموزش و پرورش رسمی )نیمه 
 ( 1380تربیت طربناک) 
 (1380های تربیت و دموکراسی )سازه 
 (1323رود؟ )تعلیم و تربیت به کجا می 
 ( 1328کودک و مدرسه) 
 ( 1326تعلیم و تربیت نامرئی) 
 (1326های گمشده در تربیت )حکمت 
 ( 1324تربیت در طبیعت) 
 ( 1324تربیت دینی) 
 ( 1324تربیت طبیعی) 
 (1324گیری اخالق در کودک )مراحل شکل 
 (1323) زاتربیت آسیب 

 چکیده مطالب کتاب  .1-5

وم و ها از مفهها و بدفهمیدر پی پیراستن کج فهمی «تربیت چه چیز نیست؟»کتاب 
س، مثال ها و مستندات عینی و ملمو یست. نویسنده در این کتاب با ارائهمعنای تربیت ا

به توصیف و ترسیم تربیت اصیل پرداخته است. تربیتی که مبرا از دخل و تصرفات و 
تربیتی که هستی خود را از اصالت و فطرت کودکی  ،نیات ابزارگرایانۀ بزرگساالن است
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طرات مخا «تربیت چه چیز نیست؟»گیرد و با ذات هستی یگانه است. بنابراین، کتاب می
 و والدین و کارگزاران آموزشیدهد تذکر میای تربیت غیراصیل را به مخاطبان هو آسیب

کان را بر تربیتی که کود ،کندرا به بازگشت به تربیت طبیعی، درونی و فطری دعوت می
خواند و آنها را با زندگی در جهان کودکی ها فرا میمَدار صلح، مهربانی و پذیرش تفاوت

 دهد.  آشتی می

 محتوای کتاب معرفی .2

 مقدمه
 چون ،رسد در آن واحد هم وسیله است و هم دام. وسیله استهر زبانی که به ما ارث می

دهیم و اطالعات حاصل از واقعیت جاری پیرامون خود را هایمان را نظم میهبا آن تجرب
ی چون در سیطره ،دام است ؛آمیزیمها در میها و گزارهها، جملهبا واحدهای زبانی کلمه

 ،است دهیم. وسیلهآفرینی خود را از دست میدانش اکتسابی، خالقیت، نواندیشی و باز
ی نندهکزیرا اقتباس ،دام است ؛کنیمتر میآموزی خود را وسیعی اندیشهزیرا با آن گستره

-یدقلی اندیشه ها باشیم، تی دیگران می شویم. در واقع به جای آنکه خلق کنندهاندیشه

، «انوئل کانتام»هاست که به تعبیر کننده کلمات هستیم. در اکتساب و تقلید از اندیشه
آیند که دانش در آن رشد نکرده و فقط ظاهرشان را به لعابی دانشمندانی ساختگی بار می

اند. به همین دلیل است که گاهی به دانشمندانی )یا بهتر بگوییم به افراد اندوده کرده
خوریم که فهم و درک کمی دارند. همچنین به همین دلیل است ای( برمیتحصیل کرده

 کنند. سسات جامعه مغزهای آشفته تولید میؤها بیش از سایر مکه دانشگاه
ها خودداری کنیم و این خواهد که از آموختن اندیشهمی« روسو»نیز همچون « کانت»

یات، چون با نظر ،وسیله استها آموختن اندیشه«. ورزیاندیشه»مانع بزرگی است برای 
 گونه اطالعات بیرونیاست چون این« دام»شویم و های علمی آشنا میها و یافتهنگرش

ها و مفاهیم . بر این اساس حکایت تربیت و روششودمانع کشف معرفت درونی می

 تربیت تربیتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همان میزان که خود را به تعریف
یم. به دهدست می از را نآ به نسبت نواندیشی و بازنگری ضرورت پنداریم،می نزدیک

آن  یپردازیم، خصوصیات متمایز کنندههمان نسبتی که به تعریف جامعه از تربیت می
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از  ایگیریم. اما به نظر می رسد در پارهرا نسبت به مفاهیم مشابه و مجاور نادیده می
 سایر از را تربیت که خصوصیاتی از و مفهوم تربیت، آن دسته موارد، به ویژه در موضوع

ر کند. همچنان که ادیسون دکند بیشتر ما را به مفهوم واقعی نزدیک میهیم جدا میمفا
ال ؤماجرای اختراع خود با همین روش به برق دست یافت. زمانی که خبرنگاری این س

ق رهنمون ساخت، او پاسخی شگفت مهم را مطرح کرد که کدام راه شما را به اختراع بر
نما و ناهمگون را بیان داشت و گفت آنچه مرا به اختراع برق و در عین حال متناقض

ای کننده مبنهای متمایزشد و این راهنزدیک کرد صدها راهی بود که به برق ختم نمی
دن شجانبه بر یک پدیده پیچیده، مستلزم جداراه اصلی بود. به عبارت دیگر تسلط همه

 . از آن و نگاه بیرونی در کنار نگاه درونی به آن است
 آنچه جای به نیست تربیت آنچه و گیردمی شکل تربیت علیه تربیت که است گونهاین
 موجود هایرشنگ شکافی کالبد نیازمند جابجایی این از برداری پرده .نشیندمی باشد باید

. ارندد زاآسیب هایگریمداخله تربیت امر در که است فرایندهایی و مفاهیم به نسبت
 به اما ردگینمی قرار تربیت قلمرو در که است اقداماتی مجموعه بازنمایی پی در اثر این

 .است شده تربیت جایگزین اشتباه

 بخش اول

 تربیت چه چیز نیست!
-روریضترین و در عین حال از غیرواضح ترین،شاید بدیهی« تربیت چیست؟»پرسش 

م که بخواهیتر آنتر و واضحهایی است که به ذهن می رسد، از آن بدیهیترین پرسش
گونه . اما به واقع تربیت را چبیندیشیم «؟نیست چیز چه تربیت » که الؤدر مورد این س

 بسیار بتهال که) باشد داشته وجود نظر اتفاق توان تعریف کرد؟ اگر در تعریف تربیتمی
دیگری پیش رویمان قرار می گیرد که هدف از تربیت چیست؟  سؤالد است( بالفاصله بعی

 مطرح تری اساسیسؤالاگر موفق شویم در تعیین و تبیین هدف نیز به تفاهم برسیم، 
 است؟ دامک رسید تربیتی اهداف به بتوان آنها طریق از که تربیتی هایروش که شودمی
نده و کنی بین تربیترابطهتر آن است که محوری پرسش ها،پرسش این همه کنار در

  شونده باید چگونه باشد؟تربیت
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ها و مفاهیم مشابه و مجاور در حوزۀ علوم از طرف دیگر نبود تمایز شفاف بین واژه
ردن، دادن، بارآوتعلیم، تزکیه، تدریس، آموزش، تربیت، پرورش، عادت: تربیتی همچون

آن باعث شده است تا جایگاه تربیت  کردن و امثالکردن، شرطیدادن، مطیعپروراندن، خو
ای از ابهام قرار گیرد و تنها از طریق پیرایش و زدایش و مفهوم درست آن در هاله

 توان به درک درست آن دست یافت!می
 تصور هک نحوی به ،است آن کردنتلقی ایستا و مکانیکی، تربیت فهم مانع اولین

 ستهخوا که شکلی هر به تا است کنندهتربیت دست در مومی همچون متربی شودمی
 مصالح با دبای که بدانیم مخزنی همچون را متربی درون اینکه یا. دهیم تغییر را آن باشیم

 . شود پر بزرگسال نسل شدنیتولید مواد و
 معنی این به. است تربیت پنداشتنکاال و «مداریمحصول» تربیت، فهم مانع دومین

 هایتسیاس و اقتصادی نیازهای تحقق جهت در شدهتربیت فرد از باید رودمی تصور که
 . شود برداریبهره جامعه شده اعالم

 تلقی اندودی و تزئینی، بیرونی امر یک را تربیت که است این تربیت، فهم مانع سومین
 قادر هنوز هک نسلی درباره بالغ نسل که است عملی تربیت معتقدند ایعده چنانچه. کنیم

-یک و عمدی اثر یک از عبارتست تربیت یا. داردمی معمول نیست اجتماعی زندگی به

 مقررات و قوانین با او کردنسازگار منظور به کودک روی بر بزرگسال جانب از طرفه
 . اجتماعی

 شودمی تصور که است تربیت هدف به معطوف تربیت، از انحرافی برداشت چهارمین
 سوی به متربی تا کرد تعیین شده بینی پیش قبل از اهدافی باید فرد هر پرورش برای

 اب را خود باید مربی. است تربیت خود در تربیت هدف نکهآ حال. شود داده سوق نآ
 فعلیت به و شکوفایی یندآفر در که متربی تکوینی و طبیعی مقاصد و فطری هایاصالت
 مسوه خود اهداف با را متربی آنکه نه دهد، مطابقت کندمی کشف استعدادهایش رسیدن

 . کند
 صورت ایعده یعنی. است تربیت «روش» در تربیت، مفهوم از ادراکی خطای پنجمین

 کلش بیرونی اطالعات و دهییاد ها، آموزش یادامه طریق از باید تربیت جریان کنندمی
 داشته را نآ قصد ما اگر حتی. اکتسابی نه است اکتشافی امری تربیت آنکه حال. گیرد
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 سعادت ات آوریم فراهم شرایطی باید برسانیم خود واقعی سعادت به را متربی که باشیم
 راعاخت و ابداع او برای بیرون از را سعادت ما آنکه نه ،کند کشف خود درون در را خویش

 ینب بزرگی چالش اخیراً که است سبب همین به گویا. بگذاریم او اختیار در و کرده
 ای است مقدم محتوی بر روش آیا که است شده ایجاد درسی یبرنامه پردازاننظریه

 تابع ای است شده تعیین پیش از هایآرمان تابع تربیت محتوای آیا و روش؟ بر محتوی
 تربیت؟ محتوای از متربی پذیری اثر شرایط

 نزدیک تربیت بنیادی هایروش و تربیت معنای کشف به بخواهیم اگر رسدمی نظر به
 هب تربیت در که است ایوارونه هایروش و کاذب معنای از شدن دور گام اولین ،شویم

 دهیم ندپیو «شدننزدیک» نآ به را «شدندور» این بتوانیم اینکه برای. بندیممی کار
. نیمک استفاده «ناهمساز» الگوی و طرح یک و نمامتناقض رویکرد یک از باید ناگزیر
 از را «اصلی»عنصر مشابه، مفهوم دو این دادنقرار رودررو با بود خواهیم قادر آنگاه

 .شناسیم باز «بدلی»عنصر
 

 !نیست علم ،تربیت: اول فصل
و چگونگی تربیت آدمی، حکایت سخنی است که موالنا با اعجاز و « تربیت» حکایت

دهد که علم انسان به خودش همچون دیدن اختصار به زیبایی بیان کرده و نشان می
کعبه است از بام کعبه! و چون در خود غرق است، از آن دور است و چون به خود نزدیک 

 است حجاب خود است و باید برای دیدن خود قدری از خود دورتر رود. 
ورد ها مها، زودتر از دیگر پدیدهدهد که دورترین پدیدهنگاهی به تاریخ علم نشان می

علم د ماننها به انسان )علم نجوم( و نزدیکترین پدیدهمانند مطالعه قرار گرفته است )
های علوم، مورد آزمایش و مطالعه عینی شناسی( دیرتر از دیگر شاخهشناسی و جامعهروان

 قرار گرفته است. 

ا بود. هگرایی، معرفی روش تجزیه و تحلیل پدیدههای مکتب اثباتاز جمله محدودیت
نحوی که برای مطالعه هر عنصری از جهان باید آن را به ذرات ریز تجزیه کرد و روح  به

 ییافته تبدیل ساخت. تا آنجا که مقدور است باید پنبهحاکم برآن را به اجزای تقلیل
ی دمآزیرا  ،واقعیت را حالجی کرد که دست آخر جز گرد و غباری از واقعیت باقی نماند
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برای درک یک واقعیت آن را به اجزایی تقسیم کند و  به طور سنتی کوشیده است
ی اجزای مختلف را به علوم مختلف وا گذارد و از فرایند عمل جدا سازد. اما چون مطالعه

کند توان دید واقعیت به صورت له مشارکت علوم مختلفی را طلب میئامروز درک مس
تر و خلق دانش بیش یابی به دانشکل و تشخیص ارتباط درونی اجزای آن برای دست

 امری اجتناب ناپذیر است. 
 یا و رد؟ک تدوین و اخذ باید چگونه را تربیت فنون و اصول که سؤال این به پاسخ در

 کار این هک گفت باید گیرد؟می سرچشمه کجا از اصولی تربیت هایمالک تعیین منابع
 یک عنوان به تواندمی راه این در علم چند هر. آیدنمی بر علمعهده  از زیاد احتمال به

 هایتجربه به محدود تربیت اهداف و هاروش اصول، مبانی، اما باشد کنندهمساعدت
 ینهزم این در شناسانروان و تربیتی علوم دانشمندان هایکوشش و بود نخواهد علمی

 پیش و است بصیرت باشد، علم آنکه از پیش تربیت. است نشده منتهی زیادی توفیق به
 در و یستن فن یا علم تربیت اینکه. است شهودی یاتجربه باشد علمی یتجربه آنکه از

 علم با باید حال عین در و است هنر تربیت اینکه یا و فن هم و است علم هم حال عین
 هچگون که دهدمی قرار تناقض از ایهاله در را خواننده ذهن احتماالً باشد همراه نیز فن و

 ینع در و کنیم خارج علم قلمرو از توانیممی را رفتاری و شناختی روان یپدیده یک
 . شویم مندبهره نظری هایدیدگاه و علمی هاییافته از حال

کننده عیینحیطۀ ت ،فن و هنر تبین کنیم و اگر بخواهیم تربیت را در قلمرو سه حیطۀ علم
اید نبوده و بهای تربیتی است که قابل انتقال و اکتساب عد هنری و ذوقی در روشبُ

شود آن را ابداع هایی که حاصل میهرکس به تناسب ذوق و ابتکار خویش و موقعیت
شناسی جدید در حوزۀ علیت بر اساس شناخت مندنظامعد علمی یک دیدگاه کند. در بُ

تنها  ، رفتار ما را یاری دهد و در بعد فشناسی و تغییر تواند در تبیین سببحلقوی می
تی حرک - شناختی و روانیای از امور آن هم در رابطه با حیطۀار و در پارهدر بخشی از رفت

 توان از آن بهره جست.می
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 !نیست کردناجتماعی تربیت،: دوم فصل
 تنهای در و آنان «کردناجتماعی» نوجوانان، و کودکان تربیت از هدف کشورها، غالب در

 پذیرفته هایارزش و هنجارها به توجه با جدید نسل که است شرایطی ساختن فراهم
 جامعه آن اجتماعی هویت در فرد هر هویت، دیگر عبارت به. کند سازگار را خود شده،

 راداف بودن فرد به منحصر خصوصیت و یافتگی تمایز که طوری به ؛شودمی ممزوج
 . بازدمی رنگ جامعه قواعد و هنجارها اقتدار و درحاکمیت

 با جامعه افراد کردنهمنوا و ساختنهمرنگ کردن،محدود فقط تربیت از هدف آیا
 تربیت، هدف است؟ شده تعیین آنها برای قبل از که است هنجارهایی و هامصلحت
 ار جامعه به خدمت حال، عین در که است مستقل تفکر و عمل قدرت با افرادی پرورش

 صوصیاتخ پرورش مسئولیت تربیت، و تعلیم زیرا. بدانند خود زندگی مسئله واالترین
 کامالً هایفعالیت در را خود نهایی شکل فرد تمایز. دارد عهده بر را فرد هر متمایز

 ،است اجتماعی هایهمنوایی و هاهمرنگی و فشارها از خارج که درونی و فاعلی شخصی،
 . سازدمی ظاهر

 معهجا اهداف به محدود اگر تربیت که چرا. بردمی بین از را تفرد افراد، کردناجتماعی
 اهریظ هایجنبه که رفتار حرکات کردنمصنوعی به یا هوش پرورش به بیشتر باشد،

 تتربی که روست این از. فرد فطری هایمایه نودر به تا پردازدمی هستند شخصیت
 به بلکه نیست، فرد سعادت بنددر اجتماعی هایمصلحت با همساز و اجتماع خادم

. گذاردنمی وقعی فردی نیازهای و معنوی هایارزش به و اندیشدمی جامعه سودمندی
 یتترب شدهاعالم نیازهای براساس و بخشدمی هویت خود منافع خدمت در را فرد یعنی
 . کندمی

بنابراین انسان یک مفعول صرف تعلیم و تربیت نیست، بلکه در وهلۀ اول فاعل آن 
دینامیک اولیه و یا نخستین نیروی محرکه است. به عبارت دیگر، واسطۀ اصلی، عامل 

یی و شود. شکوفادر تعلیم و تربیت، اصل حیات درونی آن کسی است که تربیت می
ست. یکی به عنوان شکوفایی فردیت و دیگری به تحقق خود در تربیت واجد دو معنا

عنوان شکوفایی شخص، اما قبل از هر چیز این شخص است که باید شکوفا شود. در 
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تمایزیافتگی آنها را نادیده  یدن افراد، چنانچه استقالل و جوهرهکرکه اجتماعی حالی
 شود. بگیرد مانع تحقق چنین هدفی می

 

 !نیست بارآوردن تربیت،: سوم فصل
 میمفهو آوردن ؛ بار«آوردنبار» و پروراندن» بین است فرق !نیست «بارآوردن»تربیت
 نظردم را آن «دیگران» و «دیگری» که معینی هایدگرگونی آوردن پدید برای که است
 و شودینم گرفته نظر در اساساً یا درونی طبیعت، آوردنبار در یعنی. رودمی کار به دارند

 ربیتت هایمایه بنیاد و اصل پروراندن، در اما. است بیرونی اهداف و هاخواسته بر فرع یا
 یبرا زمینه آوردنفراهم یعنی پروراندن. گیردمی تنشئ درون از آن هایگیری جهت و

 آوردن،بار اما .گیردمی شکل یابندهپرورش آزاد فعالیت اساس بر که هاییتوانایی نمایاندن
 غالباً هک است ساختگی و بیرونی هایهدف و هاقالب اساس بر کودک طبیعت دادنشکل

 و کردنمحدود نتیجه در و کردنشرطی دادن،عادت، کردنتحمیل دادن،فرمان شکل به
 دن،کر رام تربیت، از هدف بارآوردن در. است فرد وجودی تمامیت و شخصیت کردنمسخ
 در. است ساختنپروراندن، آزاد در ولی. است کودک سازیپرورده دست و ساختناهلی

 شاکله اب متناسب پروراندن در و گیردمی شکل بارآورنده شخصیت تابع کودک آوردن،بار
 . شودمی متحول خویش وجود اقتضای و
 

 !نیست دادنتغییر تربیت،: چهارم فصل
 :اندگونه دو تربیتی هایطرح کلی طور به

 به رفاًص انسان و اندشده انتخاب قبالً که مقصد سلسله یک بر مبتنی هایطرح :(الف
 ینا حسب بر. شودمی گرفته نظر در شود ساخته هاطرح نآ مطابق باید که شی عنوان
آنچنان که یک پارچه باید طبق طرح قبلی . شود ساخته و تربیت باید انسان هاطرح

 دوخته شود. 
 برای اهیر یافتن و او سرشتی و فطری اقتضای و انسان واقعیت بر مبتنی هاییطرح :(ب

 داده یقتطب انسان واقعیت با باید که است هاییطرح ها،طرح این. آنها تکمیل و تقویت
آنچنان که یک . شود استخراج باید انسان از مقصدها و کشف او دادنرشد راه و شود
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هاست دادن گلکند و هدفش رشدها تهیه میهای خود را از روی مطالعۀ گلباغبان طرح
 کند. و برای این منظور، علل رشد، موانع رشد، و آفات رشد را کشف می

 کودک طبیعت به تصنعی دادنجهت و دادندادن، شکلتغییر مربی، هنر بدین ترتیب
 کردن،ارآشک بلکه نیست، شخصیت بر زدننقاب و کردنتزیین تربیت، زیرا. نیست
 او ات است کودک فطری یمایهخمیر و طبیعی چهره از برداشتنپرده و ساختننمایان
ها در واقع تربیت باید معطوف به قابلیت. کندمی اقتضا فطرتش و طبیعت که شود همان

 های خودمدارانۀ بزرگساالن. های منحصربفرد کودک باشد و نه خواستهدرون مایهو 
 

 !نیست دادن عادت تربیت،: پنجم فصل
بخشی از اخالقیات و فضایل را باید به صورت ملکات در  ،از نظر علمای تربیتی قدیم

امیده نشده کسی است که آنچه فضیلت انسان ایجاد کرد و از نظر این افراد، آدم تربیت
شود در او به صورت خوی و عادت پایدار درآمده باشد. انسان آن هنگام دارای اخالق می

فاضله است که در عالم خواب هم ضد آن فعل اخالقی از او صادر نشود، تا حدی که 
اند: تربیت چیزی جز فن تشکیل عادت نیست. همین تعبیر و تعریف را به شکلی گفته

ه ویژه شناختی بهای جدید روانتوان در نظریهمی جدیدترو ابزاری  تردیگر و با زبانی تازه
 سازی کالسیک و کنشگر به خوبی مشاهده کرد. در مکتب رفتارگرایی و شرطی

زدن عادت است و به تنها همتربیت فن بردر مقابل نظر فوق؛ گروهی معتقدند که 

 عادت دت نکند. زیراچیزی که انسان باید عادت کند این امر است که به چیزی عا
ارادی برده و آن را به خودی خود، غیر بین از را رفتار یک ارادی و عقالنی یجوهره

یت، خالق سازد و انسان را مانند ماشین، ابزار اجرای حرکات معین کرده و روح ابتکار،می
 عادت نوع هر تشکیل از باید نظر این از لذا. بردانگیزه و احساس مسئولیت را از بین می

 چیز الزم، تنها .کرد احتراز عاداتشان مورد در آنان تشویق از و جلوگیری کودکان در
 نانآ زندگی شرایط است بهتر منظور بدین و است عادات تشکیل از هابچه بازداشتن
بت از دهد به همان نسب. هر قدر شخص به تشکیل عادت بیشتری تن نباشد یکنواخت

است و این روش، خالف تربیت عقالنی و ارادی است. آزادی و استقالل خویش کاسته 
رو و جویی در نیاز طرف دیگر، عادت مستلزم ثبات و تکرار فعالیت است و باعث صرفه
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شود. عاداتی که با فکر و تأمل مالزم باشد شخص را ها و تغییر رشد میتسهیل فعالیت
 ،منظور ما همین مفهوم استکه  ،دهد. ولی عادات انفعالیبه تازه جویی و ابتکار سوق می
 کند. جریان رشد و ابتکار را قطع می

که مانع  تشکیل عادات است. عاداتی تربیت، فن جلوگیری ازبنابراین شاید بتوان گفت: 
 شود. اختیار و آزادی انسان می ظهور اراده، هوشیاری،

 

 نیست! رشد مراحل به بخشیدنسرعت تربیت،: ششم فصل
راب بلکه باید بدان س ،فهم نباید بال و پر دادی به قوه» :استگفته  1«فرانسیس بیکن»

-این سخن بیانگر آن است که تعلیم و تربیت یک جریان تراکمی، خطی و شتاب«. افزود

تواند جنبه عمقی، حلقوی و تأملّی نیز داشته باشد. هرگاه سعی آمیز نیست، بلکه می
 آنها را از کشف دوباره آن ،کودکان بیاموزیمکنیم چیزی را زودتر از موعد طبیعی به می

اگر به کودکان اجازه دهیم که برای کشف یک مطلب  .ایمخودشان بازداشته ه وسیلۀب
که همان ایم تا اینسه روز وقت صرف کنند به سرعت رشد فکری آنها بیشتر کمک کرده

الب و انتقال مط مطلب را در مدت سه دقیقه به آنها یاد بدهیم. این سرعت شتابنده برای
 دار و تربیت درونی او کمکیتزریق سریع دانش به کودک نه تنها به یادگیری معنی

  شود.کند بلکه خود موجب کندی و یا حتی توقف و رکود نیز مینمی
-بخشیدن به مراحل رشد و آموزش، نقش تحریکبنابراین معلم باید به جای سرعت

ربیتی های تها و روشآموزش بیشترد. حال آنکه کنندۀ این انگیزۀ طبیعی را داشته باش
ای زو خود مانع بالندگی و خالقیت درون کنندۀ نیروی کنجکاوی را داردنقش خاموش

 شود.موزان میآدانش
 

 نیست! دادنآموزش تربیت،: هفتم فصل
 این عبارت از«. کردنددادیم، هرگز زبان باز نمیزدن را به کودکان درس میاگر حرف

دهد می نشان که نقل شده است های شکست تحصیلیزمینهلف کتاب ؤم 2«هالت جان»
ای مانع تربیت است. در تعلیم و تربیت فعال، طرح های مدرسهتا چه اندازه آموزش

                                                           
1. Francis Bacon 

2. John Holt 
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 «های معلومموقعیت»تر از ارائه در فضای آموزشی و پرورشی مهم« های مبهمموقعیت»
 و از شودموزان تحریک میآکه ذهن دانش های مبهم استزیرا تنها در موقعیت ،است

 یهنر یک معلم، ارائهشود. تعادل ایستا خارج و به یک تعادل فعال و پویا تبدیل می
آور است. به هر حال تعلیم و انگیز و شوقهای چالشسؤالپاسخ ها نیست بلکه طرح 

قال ن را به ماشین انتآسویه که های یکدادنهای مستقیم و یادتربیت را باید از آموزش
اطالعات و معلومات به دانش آموزان تبدیل کرده است، نجات داد و نظام تعلیم و تربیت 

. ودشرا بر این اساس دگرگون کرد تا استقرار عادالنه عناصر و ساختار آن امکان پذیر 
دادن نیست به این معناست که تفاوت بین کردن، آموزششود: تربیتاگر گفته می

یند آزیرا در فر، های علمی به خوبی روشن سازیمب اطالعات علمی را با کشف دادهاکتسا
یان در حالی که در جر ،ها توجه داریمها بیندیشیم به مجهوکه به معلومکشف بیش از آن

 ران بیاموزند. به دیگ را کنند آنچه می دانندتعلیم و تربیت کنونی معلمان سخت تالش می
 

 نیست! دادن لشک تربیت،: هشتم فصل
است  انگیزیامروزه یکی از مشکالت بزرگ در تعلیم و تربیت کودکان، نگرش مخاطره

از والدین  ایپارهدهی شخصیت کودکان وجود دارد. که بین اولیا و مربیان نسبت به شکل
وانند بر تدارند میخود را بر این تصورند که هر قالب و الگویی که برای تربیت فرزندان 

می توانند به کودک خود  را کنندای که خود آرزو میهر خواسته و آنها پیاده کنندروی 
از آن فراتر در مدرسه نیز معلمان و مربیانی هستند که بر این تصور غلط  و تحمیل کنند
کنند تا دانش آموزان را متناسب با سلیقه و اندیشه خود پرورش دهند. حال پافشاری می

بیرونی  ۀدشهای از پیش تعیینشخصیت کودکان بر اساس قالبدادن آنکه تربیت، شکل
ت ایم، تربیهایی که خود تراشیدهها و قالبنیست. ما حق نداریم کودکان را طبق ایده

ای متفاوت از دیگری تربیت کنیم. هر فردی خود منحصر به فرد است و باید به گونه
ند که کنای عمل مین به گونهدادن شخصیت کودکاشود. اغلب اولیا و مربیان در شکل

دهند و هر ی امور مربوط به آنها را از مبانی سلیقه و خواسته و افکار خود عبور میهمه
 این روشهای آنها نباشد حق ظهور و بروز ندارد. ای که مطابق خواستهرفتار و اندیشه

شود و کمترین آسیبی که بر ساختار کردن شخصیت محسوب میاصطالحاً نوعی اخته
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کند، این است که هویت، استقالل، یکتایی و خوداتکایی روانی و عاطفی کودک وارد می
 کند.را از او سلب می

  

 نیست!  کردندخالت تربیت، :نهم فصل
ن کشیدن از صحنه تربیت است؛ شاید ایثرترین دخالت در تربیت، کنارؤبزرگترین و م

 از باید ثرؤم دخالت برای چگونه که باشد انگیزشگفت قدری ابتدا در نماعبارت متناقض
رهیزی پاگر بخواهیم در تربیت دخالت کنیم باید تربیت واقع در کشید؟ کنار تربیت صحنه

واهید فرزندانتان ختجویزی کنیم. یکی از مربیان بزرگ گفته بود اگر میرا جایگزین تربیت
-ای آنها بیهتفاوت نشوند سعی کنید نسبت به مسئولیتهایشان بینسبت به مسئولیت

تفاوت بود؟ زیرا اگر ما دائما در کار آنها دخالت تفاوت باشید. اما به راستی چرا باید بی
کنیم، به جای آنها تصمیم بگیریم و به جای آنها نگران و مضطرب شویم خودبخود به 

هند و دولیتی از خود نشان نمیشوند که دیگر هیچ گونه احساس مسئافرادی تبدیل می
تفاوتی و وانهادگی در تمامی و این واگذاری همراه با بی گذارندمیکارهای خود را به ما وا

 امور است. 
نیروی حیاتی رشد و کمال را در « طبیعت» هایی هستند کهکودکان به مانند نهال

نعی های تصون دستکاریدرون آنها به ودیعه نهاده است و این نیروها به طور طبیعی )بد
اید نقش مربی ب ،روشوند. از اینگر میو تهدیدکننده( با پیمودن مراحل طبیعی جلوه

-رشکوفایی فطرت باشد و نه تغیی یکنندهتسهیل ،«بازدارنده» نه باشد و« واگذارنده»
دهد و  ه شکفتنزبه نیروهای نهفته در کودک اجا مربی باید طبیعت فرد. یعنی یدهنده

تنها  ند. کار مربیتعدادهایش به وسیله خود او کمک کیافتن اسمدن یا واقعیتآکار به
 و نه دخالت! است راهنمایی و هدایت

 

 نیست! استعدادها کردنشکوفا تربیت، :دهم فصل
ردن کتربیت عبارت است از فراهم ساختن زمینه برای شکوفا :اندتربیت گفته در تعریف

-مطلوب. نقص بزرگ در این تعریف از تربیت، عبارت شکوفا استعدادهای انسان در جهت

 عوامل و به مربی اصلی راگیرد و نقش زیرا نقش فعال متربی را نادیده می ،کردن است
 تربیم و است مربی تربیت، فاعل - شدنشکوفا نه -کردن . در شکوفادهدمی بیرونی
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ت و ی اسمترب فاعل،، شدنشکوفا عبارت در آنکه حال. دارد خنثی و منفعل نقش یک
 ی تربیت است. ی صحنهکنندهساز و مهیامربی در اینجا زمینه

کردن خود متربی است. تکیه بر ید بر فعالکتأ است مهم تربیت گونهآنچه در این
رهبری اوست تا از این طریق به مقصود خودیابی و خود خودجوشی، خود انگیختگی،

ی در واقع برانهایی که همان کمال مطلوب و تحقق خویشتن خویش است دست یابد. 
ا منقش فعال متربی اصل است و مربی باید مددکار و مشوق باشد.  ،به مطلوب رسیرن
ل مراحاستعدادهای کودکان را قبل از اینکه در موعد مقرر و در زمان طبیعی و در  معموالً

 ی ذوق و شوقشکوفانیم. قبل از آنکه نیروی محرکهبهینه خود شکفته شوند می
های زده از طریق نیرورس و شتابطلبی فطری آنان شکوفا شود، زودخیرجویی و حقیقت

 آوریم. بیرونی آنها را به حرکت در می
 

 نیست! دادن الگو تربیت، :یازدهم فصل
ز درون ا الگو دادن از بیرون مانع الگویابی تفاوت هست. «الگو یابی»و « الگو دادن»بین 

 و بمطلو شده )هرچندجانبه الگوهای از پیش تعیینیک یهاست. وظیفه مربیان ارائ

 روی از و یمیل درون با او که است شرایطی کردنفراهم بلکه نیست متربی به( پسندیده

 دکن کشف خود پرورشی و آموزشی محیط در و جامعه در را خود نظر مورد الگوهای ،نیاز
ادی الگوگرایی تقلیدی و تحمیلی و نه ار. بپذیرد را آن هاپاداش و تبلیغات با اینکه نه و

که این نوع تربیت اساساً مبتنی  ای مذموم است، چراو آگاهانه در تربیت اخالقی پدیده
 ای غیردموکراتیک و اقتدارگرایانه است. بر شیوه

مربی و بزرگسال است که برای افراد به طور اجباری و یا بر اثر دادن این در الگو
 کند و در الگویابی این متربی است که خود شخصاًهای بیرونی الگو تعیین میمشوق

ظر را الگوی مورد ن ،برای کمال بخشیدن به نیازهای فطری و شکوفایی تمامیت خویش
یادآور شد که الگودهی به سبک و  بایداز این رو کند. سازی میکشف و با آنها همانند

ود شروش اقتدارگرایانه و تحکمی، مانع الگویابی درونی و خودانگیخته از جانب متربی می
های عاطفی در قلمرو نیازها و رغبت -و بجاست که در این روش به مالحظات روانی 
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الگوهای  ه وی نمونمتربی از طریق ارائهکانت نیز بر این باور است که درونی توجه شود. 
 ود. شبلکه از طریق پیروی آگاهانه از راهنماست که هدایت می ،شودفیزیکی تربیت نمی

 

 نیست! ساختن برخوردار تربیت، :دوازدهم فصل
ها و امکانات آماده است تا او به ها، محرکساختن کودک از پاسخهنر مربی محروم

خواهد با دست خویش و با چه را که میاساس تحریک نیاز، آنی تالش و برواسطه
ی هایها و زحمتترین مربی کودک، رنجکوشش و رنج سازنده بجوید. اولین و سازنده

کند، زیرا آدمی تنها در برخورد با مشکالت و است که در جریان رشد خویش تحمل می
 !دکنیابد و در محرومیت شدید است که برخورداری را حس میموانع است که خود را می

از پدر و مادرها برای اینکه فرزندانشان را خوشبخت کنند به طور دائم سعی بعضی 
های فرزندان پاسخ مثبت دهند، همه نیازهایشان را برطرف کنند به تمامی خواستهمی

کنند و محیط آنها را از هرگونه رنج و مشکلی دور کنند. کودکانی که در چنین محیطی 
ام کفایت خواهند بود که در هنگ، مفلوج و بیرشد می کنند موجوداتی بدبخت، شکننده

یافته و احساس ضعیف ترین حوادث و کمترین مشکالت خود را برخورد با کوچک
ایی کنند. اند چگونه صبوری و شکیبس و شکست می کنند، زیرا یاد نگرفتهأافسردگی و ی

ته شهر اندازه یک مربی دلسوز احساس مسئولیت بیشتری برای تربیت متربی خود دا
های بزرگتری مواجه سازد و تربیت های و دشواریکند او را با سختیباشد سعی می

 بالمحوری را در مقابل ناز پروری قرار دهد. 
 

 !نیست نصیحت کردن تربیت،: سیزدهم فصل
 شکل رفتارهایی از دسته آن در کودکان شخصیت از ایعمده بخش که است مسلم

 کیاند بخش تنها. شود می ارائه خاموش و پنهان ،«غیرکالمی» صورت به که گیردمی
 رد و زبان طریق از - گذرا و ناپایدار بسیار سطح در هم آن - تربیتی هایگذاریاثر از

 ،ترین و رایج ترین تصور غلط معلمان. متداولشودمی حاصل اندرز و پند و نصیحت قالب
ان داشته باشند تا هرآنچه را به کودکدر تربیت این است که انتظار  مربیان و اولیا خانواده

کردن هارکردن نیست. اظبپذیرند؛ در حالی که گفتن، تربیت به صورت قلبیگویند می
دارد یک انگیزه طبیعی است که شخص بزرگسال را وادار  دهایی که در ذهن وجوواقعیت
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که در سطح ها آگاه شوند. اما این آگاهی کند تا بخواهد دیگران هم از این واقعیتمی
ه خود تواند تأثیر تربیتی بشود نمیدانستن متوقف میشناختی آن هم در مرحله ناپایدار

-تکند، گفتن واقعیکردن کودک تب او را درمان نمیگونه که نوازشبگیرد. درست همان
 اش را. کند و نه مشکالت شخصیتی و رفتاریها به او نیز نه جهل او را درمان می

 

 نیست! پاسخ به نیاز تربیت، :چهاردهم فصل
مربی  1. امیل شارتیه«هدف تربیت ایجاد نیاز است، و نه پاسخ به نیاز»: گویدمیسقراط 

 اب او تا است کودک فکر کردنگرسنه هنر معلم»بزرگ با صراحت اعالم کرده بود: 
از . «شود واداشته کوشش به خود ذهن کردنسیر برای شخصاً خود گرسنگی، احساس

 یارضا نه و است کنجکاوی تحریک کودک، تربیت و تعلیم در معلم رو، هنراین
 آن، تنساخفربه نه و است ذهن کردنالغر آن، تخفیف نه و است نیاز تشدید کنجکاوی،

 کتحری برای مسئله طرح همچنین، و آن کردنمتعادل نه و است ذهن ساختننامتعادل
 اختراعات، همه واقع در. دانستن یارضا برای مسئله حل نه و است دانستن به نیاز

 و یازن که آنجا. است داشته نیازها تحریک در ریشه بشری بزرگ ابداعات و کشفیات
 هایافتهی ترینشگفت و ترینعمیق است شده تحریک خود وضع شدیدترین در احتیاج
 . است شده خلق علمی

 بر هرگاه ت.سآنها تقویت و توسعه در که نیازها به پاسخ در نه آدمی پیشرفت بنابراین،
 وجود هب نیاز شود، زده هم بر موجود درونی سکون یا تعادل بیرونی، یا درونی محرک اثر
 یرویین یا انرژی تولید است فرد در و نقصان کمبود احساس نوعی خود که نیاز. آیدمی
 و تالش به کمبود جبران و نیاز رفع برای زنده موجود آنگاه. کندمی «سائق» نام به

 عادلت خوردن هم بر زنده، موجود تکامل و پیشرفت الزمۀ پس. شودمی واداشته فعالیت
 الح،اصط این از پیاژه منظور. نامدمی جوییتعادل اصل را فرآیند این 2پیاژهژان . اوست در

 ایویژه شناسیساخت دارای تحول از مرحله هر در زنده موجود. است تعادلعدم جبران
 است تعادلعدم جبران در اساساً. برخیزد مقابله به محیط با تا سازدمی قادر را او که است

                                                           
1. Émile Chartier  

2. Jean Piaget 
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 به پیشروی برای فرد تحریک موجب آنچه. شودمی نائل تحول و پیشرفت به فرد که
 !است تعادل عدم همان شودمی باالتر مراحل

 

 نیست! کردننقش بازی تربیت،: پانزدهم فصل
 راگ! «خواهیممی» که گونهآن نه ،«هستیم» ما که «شوندمی» همانگونه ما فرزندان

 و هاروش در دگرگونی نوعی شاهد کنیم، حاکم کودکان تربیت جریان در را عبارت این
 آنچه اهیمبخو بزرگسال عنوان به ما آنکه از پیش یعنی. بود خواهیم تربیتی هاینگرش

 یتترب نوع آن به باید بخشیم، تحقق داریم فرزندانمان پرورش برای خود آرزوی در را
 . ایمشده ما که شوند همانگونه نیز فرزندانمان تا باشیم یافته دست

 غیرعمدی اغلب و طبیعی وجودی، پنهان، درونی، جریان یک تربیت اساس، براین
 ایافتهنتربیت افرادی خود، اگر. متفاوت است پردازیصحنه و کردنبازی نقش با و است

 تربیت هب کمکی تنها نه کنیم بازی را شدهتربیت افراد نقش ظاهر در بخواهیم و باشیم
 یشخصیت نظر از و گودروغ یاکار،ر متظاهر، افرادی را آنها بلکه کرد نخواهیم کودکان

 آن ا،م شخصیت از الگویابی جریان در ما فرزندان. آورد خواهیم بار چندگانه و سویهچند
 نآ نه و ماست ذاتی منش و طبیعت جزو که کنندمی همانندسازی را ما وجود از بخشی
 پس. آوریممی در خود از تصنعی و صوری هایمدل و نقش و نقاب قالب در که بخشی

 تا باشند شده تربیت قبالً کنندگانتربیت باید هستیم فرزندان صحیح تربیت خواهان اگر
 . شوند تربیت خوبی به شوندگانتربیت

 

 نیست! افزودن تربیت، :شانزدهم فصل
 شما آنچه» :گویدمی تمام اعجاب و شگفتی با 1عملی روح شرایط و وضع کتاب در کیپه
 دمیآ رفتندست از و آدمی سقوط و خفت و گشتگیگم را آن من نامید،می تجربه را آن
 و پاکی شودمی زاییده آنچه. . .  است تهی تجربه و پر خبریبی و پاکی نامم، می
 آن زا نادانی و خبریبی و یپاک از دانایی. است تجربه میردمی آنچه و است خبریبی

 . «تهی بزرگسال و است پر کودک. است تجربه

                                                           
 .کتابی از ژان فورانسیه. 1
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 کردنارائه و افزودن طریق از نه متربی روان و روح تعالی و ذهن پرورش در مربی هنر
 نباید کامل ایگونه به را چیز هیچ مربی. است کردنحذف و کاهیدن در که مطالب،
 هم کنار خود ذهن در را تربیتی هایتوصیه و هاپیام از ایمجموعه هرگاه. دهد توضیح

 وأمت ایحادثه سرچشمه همواره آن شدهحذف بخش. بینیممی خالی مکانی باز بگذاریم
 راه از بلکه افزودن راه از نه ما: »1برسونروبر  تعبیر به زیرا ،بود خواهد ادارکی شگفتی با

 پس. شود هتساپیر باید ندیشیدن برای و است تصور ابزار ذهن. «کنیممی خلق کاستن
 زادآ نیز معرفت از باید ذهن حتی. کنیم پاک هاآالیش و هاآلودگی غبار از را ذهن باید

 علج برای ذهن گسترده ظرفیت. کندمی منحرف را ذهن دانستگی و معرفت زیرا شود،
 ساده یاربس و شفاف و روشن بسیار ذهن تا نهاد کناری باید را کژاندیشی و توهم تصور،

 . شود
 

 نیست! کردنکسب تربیت، :هفدهم فصل
بیت درونی های ترترین جنبهشافی است و نه اکتسابی، زیرا یکی از مهمتربیت امری اکت

اشد. ب هایش نقش فعال داشتهاین است که فرد شخصاً در تحقق استعدادها و توانمندی
ت که از تر از تربیتی استر و اصیلشود، بادوامحاصل می تربیتی که از طریق اکتشافی

ربی آید. همچنین تربیت اکتشافی به متطریق اکتسابی، تحمیلی و القایی به دست می
لف های مختکند تا آنچه را که بدان اعتقاد درونی پیدا کرده است، در موقعیتکمک می

با  های بیرونی، خودگردان وتنبیهها و بدون نظارت و کنترل بیرونی و به دور از تشویق
 باور درونی عمل کند. 

ود ساختن شرایطی است که متربی خکردن فهماندن نیست، بلکه فراهمدر واقع، تربیت
بفهمد. زیرا فرق است بین فهماندن و فهمیدن. در یاددادن و فهماندن، این مربی است 

 این متربی است که فاعل وکه فاعل است و متربی منفعل، و در فهمیدن و یادگرفتن، 
 ساز و راهنما. فعال است و مربی زمینه

 
 

                                                           
1. Robert Bresson 
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 نیست! کردن رام تربیت، :هجدهم فصل
شاید به گمان بعضی از پدران و مادران و حتی مربیان، تربیت خوب، تربیتی باشد که به 

 ودشتر تر و مطیعشدن متربی بیانجامد. از نظر آنها هرچه کودک رامپذیری و راماطاعت
رزندان خود کردن فشود. والدینی که خواهان رامتر میتربیت یافتگی او بیشتر و مستحکم

است، ی آنهنگهداری و رسیدگی فرزندان به عهده هستند بر این باورند که چون پرورش،
بار آورند. تربیت در نزد این  هستندپس حق دارند که فرزندان خود را هرگونه که مایل 

آوردن فکر و اندیشه و عواطف فرزندان و مطیع ساختن آنها در قیاد درگونه والدین، به ان
ها، آرزوها و مقررات خود است. این کودکان ابزار انسانی برای تحقق چارچوب خواسته

شوند که از نظر حقوق کودک نوعی ظلم و یا نوعی های والدین محسوب میخواسته
ردن کآید. حال آنکه تربیتن به شمار میاستفاده و استثمار روانی و عاطفی از کودکاسوء

ی استقالل و تفرد است. انسانی که از خود پروری و پرورش روحیهآزاد سازی،نوعی رها
 تواند هویتشود و هنگامی که رام دیگری شد نمینشده، به دیگری وابسته میآزاد

ده ش که به هویت خویش دست نیابد تربیت در او تعطیل یخویش را شکل دهد و کس
ع بودن و تاببری، مطیعاست. البته همه اینها بدین منظور نیست که اطاعت، فرمان

مطبوع و نه اطاعت منفور در  بلکه اگر خواهان اطاعت ،بودن را نادیده بگیریممقررات
 هستیم باید استقالل او را حفظ کنیم.  کودک

. کردن متفاوت استرامکردن و اهلی کردن،آموزکردن، با دستبدین ترتیب، تربیت 
های ماشینی مغایر است و شأن اندیش و خداجو با روشتربیت انسانی، آن هم انسان آزاد

 هایی تنگ خود را رام و مطیع برنامهو منزلت آدمی فراتر از آن است که در این محدوده
 شده کند. از پیش تعیین

 

 نیست! دادنسازش تربیت، :نوزدهم فصل
 یتترب از هدف: است آمده تربیت از شناختیروان هایتعریف و هابرداشت از بسیاری در
. شوند ارسازگ خود پیرامون محیط با بتوانند خوبی به آنها که است این کودکان پرورش و

سویه برای باق یکناسان از مفهوم سازگاری، نوعی انطشمنظور این دسته از روان
 توانندب که دانندمی یافتهتربیت را افرادی که معنی شدن با محیط است. بدینهمرنگ
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 عوامل و کندمی اقتضا محیط آنچه با افکارها، و تردیدها از دور به و چرا و چون بدون
دهند، تا آنجا که حتی رشد هوشی و تعالی شخصیت  تطبیق را خود کندمی حکم بیرونی

 کنند. گیری میپذیری با محیط پیرامون اندازهافراد را با میزان انطباق
 که تاس محیط و فرد بین دوجانبه واکنش و کنش یک خود اصلی مفهوم در سازگاری

 و شخصیتی ساختار با مطابق محیط هم و دهد تطبیق محیط با را خود باید فرد هم
 که تاس این پرورش و آموزش هاینظام اغلب هدف سفانهمتأ اما. یابد تغییر فرد نگرش

 اجتماعی ساختار در آنچه با سازش و همنوایی به امکان حد تا را جدید نسل و کودکان
 آموزانشدان ،دارد تفاوت سازگاری با اساس از که سازش این. کنند وادار است شده تثبیت

 حوین به. دهدمی قرار افتادگیعقب نهایتاً و درماندگی تفاوتی،بی انفعال، موضع در را
 از ایپاره در. شوندمی محروم اجتماعی هایمهارت ترینسطحی و ترینساده از آنها که

 ینترمطیع و ترینانضباطبا و ترآرام مدرسه، متولیان منظر از آموزاندانش این اوقات
 ود،خ سازش با که چرا گیرندمی قرار تشویق مورد حتی و شوندمی محسوب آموزاندانش
 و همدرس برای دردسری گونههیچ هاالعمل دستور و هامحرک و فرامین به مطلق تسلیم

 . ندارند خانواده یا
 

 نیست! کردنارائه تربیت، :بیستم فصل
 وقتی را عالم و هستیم گراغیب و دورنگر مخلوقاتی به شکل ذاتی انسانی موجودات ما
 باعث زدیکن شواهد و جزئیات زیرا بگیریم، فاصله آن از که بینیممی وجه ترینروشن به

 تربیت هنر یجنبه ترینلطیف حال عین در و دشوارترین شاید عبارات این. است اختالل
 را یتترب یندآفر که است کردنارائه جای به کردنحذف هنر همین واقع، در. کند بیان را

 و هااندیشه غالب و است شده ماندنی و پایدار ما وجود در نچهآ یهمه. کندمی فعال
 ودخ که است بوده آن خاطر به دوانیده ریشه ما روانی و ذهنی ساختار در که رفتارهایی

 و سطحی و ناپایدار نچهآ عکس بر و ایمداشته مستقیم دخالت آن کشف و خلق در
  .اندکرده ارائه ما به مستقیم طور به دیگران که بوده مواردی معموالً است ایعاریه
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که از پردۀ نمایش  همه هنرهای متعالی، واالیی و زیبایی خود را در کشف آن چیزی
کردن و ضربان ارجاع به آنچه خارج از کادر یابند. سینما از طریق حذفغایب است می

 بخشد. کند و معنی میها را تضمین میاست، هستی سایه
 

 دوم بخش

 !نکنیم تربیت چگونه
 کرد ایدب چه اینکه و تربیت یدرباره بین،نکته و اندیشمند هزاران که است سال هزاران

 از هاتهنوش و هاگفته غالب گیریجهت. اندگفته سخن شود تربیت درستی به آدمی تا
 که تاس شده مشاهده اثری یا و نوشته کمتر اما. است بوده کردنتربیت چگونه موضع
 توانستیمیم اگر. دهد قرار بازبینی مورد نبایدها موانع از بلکه بایدها یزاویه از نه را تربیت

 ندهیم، عادت و مندهی تغییر ندهیم، شکل نکنیم، دخالت نکنیم، توصیه نکنیم، دستکاری
 و بیشتر فطری تتربی و ناب تربیت درونی، تربیت طبیعی، تربیت یک به دستیابی امکان
 . بود بیشتر

ود. ش، آسیب شروع میشودبه عبارتی باید با صراحت اعالم کرد: آنجا که درمان آغاز می
دن آنجا که شکوفان. شودمی تعطیل شدنتربیت شود،می شروع کردنتربیت که آنجا

 وقفمت افتادنراه ،شودمی آغاز بردنراه که شود. آنجاگیرد، شکفتن پژمرده میانجام می
 رشد رد بلوغ و پختگی گیرد،می صورت دادنرشد در تعجیل و تسریع که آنجا. شودمی
 تعطیل اهپیام سازییدرون شود،می تحمیل تربیتی هایپیام که آنجا. افتدمی تأخیر به

 طحیس هابچه شدندینی شود،می رسمی و ایبرنامه هابچه کردندینی که آنجا. شودمی
 فطری های، سرمایهشودمی ینتزئ بیرون از هابچه شخصیت که آنجا. شودمی تصنعی و

. ودشمی تعطیل یابیالگو شود،می آغاز الگودهی که آنجا. شودمی تهی درون از کودک
 هب را آنها شدنحساس ،شودمی حساس خود فرزندان تکالیف به حد از بیش که آنجا

 از را تتربی ،بایدها چگونه و بایدها چه که آنجا باالخره. شویممی مانع خودشان تکالیف
 چگونه و نبایدها چه آنگاه سازد،می خارج درونی و فطری خودبخودی، طبیعی، مسیر

 .شودمی فعال تربیت مبنای و مبدأ نبایدها
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 ردننکدخالت اثر هاست؛باید سهم از بیش تربیت در نبایدها سهم که اینجاست در
-فرا را ردننکتربیت اصول بتوانیم اگر ،دیگر عبارت به. است کردندخالت اثر از نافذتر

 ضعف قدرت یمبتوان اگر. ایمبخشیده پایدارتر استحکامی کودکان شدنتربیت به بگیریم،
 بگیریم قرار هحاشی در بتوانیم اگر و ایمافزوده زیادتر ،تربیت قدرت به بیابیم را تربیت در
: کنیممی کرارت دیگر بار. شویممی تربیت متن وارد بیشتر و بهتر باشیم فعال کنار، از و

 که را آنچه و دانیمنمی که است چیزی آن از ترخطرناک دانیممی تربیت از که را آنچه
 . دهیمنمی انجام که است چیزی ان از ترخطرناک دهیممی انجام تربیت نام به

 هیچ منگذاری و نکنیم اقدامی هیچ اگر شرایطی چنین در گرفت نتیجه توانمی پس
 دیگر، عبارت به ی. ایمکرده کمک بیشتر تربیت، جریان به قطعاً ،گیرد صورت اقدامی

 ندادن،شکل و است ساختنکج از ترسازنده نساختن، و است غلط دانستن از بهتر ندانستن
 . است دادنشکل بد از ترشکیل

 

 !نکنیم دخالت چگونه: اول فصل
و  ی ما، حکایت خطیرزا و آموزش وارونه در تعلیم و تربیت جامعهحکایت تربیت آسیب

زدا همین های فهمزا و آموزشای است. حکایت درمانگرهای بیماریتکان دهنده
ماجرایی است که اولیا و مربیان به نام تعلیم و تربیت فرزندان به رغم نیت خیرخواهانه 

دهند و خود می دانند که آنچه را در پی اصالح آن هستند جز تخریب، محصولی انجام می
دانند ای ندارد. میکنند جز تضعیف، ثمرهندارد. آنچه را که به دنبال تقویت آن تالش می

، فهمیدن کند و با فهماندندهد. با نصیحت رفتار تغییر نمیگفتن، تربیت رخ نمی که با
ن دست از آ ای ندارد اما نمی تواننددانند این اقدامات نتیجهکه میآید. با اینبه وجود نمی

اند این دریا دکه می استو این چگونه حکمتی  است. این چگونه دانایی و توانایی بکشند
داند این روش حل مشکل، مشکل را اندازد. میباز خود را در آن می اما کننده است،غرق

ارد. دهای آسیب زا برنمیکند، اما باز دست از روشتر و پایدارتر میتر، عمیقپیچیده
تی را کفایکردن به کودک، قدرت اتکا به خود و منبع خودکردن و یاریداند که کمکمی

ایجاد نیاز،  داند کهکننده برنمی دارد. میدستگیری تضعیفاما باز دست از  ،از بین می برد
تر، مفیدتر و بارورتر است، ایجاد خأل و ایجاد تشنگی برای کودک سازنده ،سؤالایجاد 
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داند . میکندکند و سیراب میدهد، دفع خأل میمی سؤالکند، پاسخ به اما باز رفع نیاز می
 آن را از درون بیابد ورن پیام است تا خودکه قدرت یک پیام تربیتی به میزان حذف آ

د دانگذارد. میای آن را در دهان کودک میای و لقمهکشف کند، اما باز به طور کلیشه
پروراند،  تی است که در ذهن خود مسؤاالعظمت دانش هر فرد به میزان مجهوالت و 

رین تداند که گویاد. میکنها و تلمباری از معلومات میاما باز ذهن او را مملو از دانستن
ایستد و با هجوم کلمات و بیداد ترین کالم، خاموشی است اما باز از تب حرف نمیو نافذ

داند از بهترین نعمت . میگرداندمی جوی کودک را کور و منفورجمالت، فطرت حقیقت
دهنده برای کودک، محرومیت و مشکالت سازنده است تا او یاد بگیرد که چگونه رشد

های پیچیده دست یابد اما باز او را در ها خود را بیابد و به مهارتها و دشواریدر سختی
رین داند که بهتکند. میای نگهداری میی رفاه به طور گلخانهنعمت آسایش و در گهواره

رین تشیرین ترین وصل، هجر است و راحت ،قناعت است گنج، رنج است، باالترین ثروت،
آوری مال و نیازی را در جمعدهد و بیاست، اما باز دلش رضا نمیکار  ۀلحظه، لحظ

داند که کودک باید کودکی جوید. میخواهی و راحتی را در بیکاری میثروت را در گنج
تر باشد پختگی، بلوغ، کمال و شکوفایی او در بزرگسالی کند و هر قدر این دوره طوالنی

شمرد و آن را اتالف وقت و را کوچک میاما باز هم دوران کودکی  شود،میبیشتر 
داند نصایح خوب و تر طی شود. میداند که باید هر چه سریعبیهودگی در زندگی می

 ینشیند که موقعیت خوب و پذیرش درونی از جانب گیرندهپندهای زیبا زمانی به ثمر می
 هد. دخود ادامه می های مکررپیام فراهم باشد، اما همچنان به تولید رهنمود و انتشار پیام

 

 نکنیم! اقدام چگونه: دوم فصل
آنچه در این نوشتار تهاجمی به تربیت، ترسیم شد پیش از آنکه اعالم نوعی موضع رسمی 

 یو علمی درباره موضوع تربیت باشد، و پیش از آنکه درصدد تعریف تربیت و ارائه
شت نگارنده از مفهوم تاب آزاد و برداغرضانه، بازهای مشخص باشد، طرح بیحلراه

های پژوهشگران و نظریات اندیشمندان علوم تربیتی و تربیت بود که در خالل آن یافته
 های علمی و تجربی این برداشت نیز همراه گردید. گاهشناسی به عنوان تکیهروان
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آوردن نامتعارف به رویکردی جدید از مفهوم تربیت از موضع سلبی آن، هدف از روی
د هایی است که بایها و نیستها، امساکسهم بزرگ نبایدها، پرهیزها، اجتناب دادننشان

در جریان تعلیم و تربیت کنونی بدان نگریسته شود. چرا که تاکنون به اندازه کافی و 
ن ها در تربیت کودکان نیز سخدادنها و شکلاز بایدها و دخالت شاید بیش از اندازه کافی
ای صورت گرفته است. حال آنکه در تربیت، آن هم مات فزایندهبه میان آمده است و اقدا

-تکنیک و هاروش و هادر تربیت فطری و درونی کودک، نیازی به این همه هجوم برنامه

رد که ای وجود ندا، چیز از دست رفتهکودک زندگی طبیعت در زیرا نیست، تربیتی های
 کودک به شکل ساده، اولیه و فطریبخواهیم آن را از بیرون به او تحمیل کنیم. زندگی 

تر نیتر از آدمی و دیآن سراسر معنی، هستی، زیبایی و پاکی است زیرا کودک آدمی، آدمی
کردن تر از اوست. نهایت تالش ما بزرگساالن باید اجتنابتر و سالماز او و خالق

انند اصالت، ا بتونکردن زیرکانه در فرآیند رشد طبیعی آنها باشد تا آنههوشمندانه و دخالت
های محیط بیرونی حفظ کرده و تداوم پاکی و زاللیت حیات خویش را در میان آلودگی

 بخشند. 
 و داقتص که نکنیم کاری بناست بیاموزیم، را راستگویی کودکان به ما نیست بنا

 . شود ریاکاری و گوییدروغ به تبدیل آنها راستگویی
 حس که کنیمن کاری بناست بلکه کنیم دهیدین یا کنیم دینی را کودکان ما نیست بنا
 . شود تضعیف آنها خداجویی فطرت و دین
 به تبدیل نهاآ کنجکاوی که نکنیم کاری بناست کنیم، کنجکاو را کودکان ما نیست بنا
 . شود زدگیاشباع و تفاوتیبی

 اریک بناست بدهیم، صمیمیت و مهرورزی و محبت درس کودکان به ما نیست بنا
 . برود بین از خودآورده هایویژگی این که نکنیم

اغلب خوانندگانی که این اثر را از نگاه  ذهن در سؤال این اینجا، در و اکنون حال و هم
ه چه کتربیت نیست و اینکه این همه از آنچه  بنددمی اند نقشسنج خود گذراندهنکته

 ،جام دهیمکارهایی را نباید اننباید بکنیم، چگونه دخالت نکنیم، چگونه اقدام نکنیم، چه 
 «؟ردک باید چه و چیست؟ تربیت پس» کهی اینسخنان به میان آمده است، اما درباره
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 بجا ؤالس این به پاسخ در. نگردید ارائه مدونی و یافتهنظام تعریف یا و مطلب گونههیچ
  !«باقیست همچنان حکایت»: گفت باید شایسته و

 اصلی مشکل تربیت،: گفت توانمی ،است انسان اصلی مشکل انسان، که گونههمان
 است!! شدنتربیت اساسی مشکل کردنتربیت و است تربیت

 پیشنهادهایی به خوانندگان .3

جعه توانند به منابع زیر مرااین کتاب می مباحثمندان به مطالعات بیشتر در حوزه عالقه
 :کنند

 کتاب
 .یانی: قدناشر .آموزش هیآموزش عل(. 1335) میعبدالعظ ی،میکر
  .انیو مرب ای: انجمن اولناشر.  زااثرات پنهان: تربیت آسیب(. 1333) میعبدالعظ ی،میکر
 ایول: انجمن اناشر. یاهیعار تیدر مقابل ترب یعیطب تیترب(. 1386) میعبدالعظ ی،میکر

 . انیو مرب
  . ناشر :سخندرباره تعلیم و تربیت در ایران (.1331داوری اردکانی، رضا )

نشر )انتشارات آستان به :ناشر. تعلیم و تربیت و مراحل آن(. 1334)غالمحسین ، شکوهی

 قدس رضوی(
 

 مقاله
 ریهنش ،پوپر و بازاندیشی در فرایند یادگیری  (.1330). سجادی ،مهدی، رضاعلی ،نوروزی

 . 155-122 ، صص(12) 6،تربیت اسالمی
ز ا شی)پ یاوان کودک تیضرورت ترب نییتب .(1334) .دهیحم، بزرگ، میابراه یی،طال

 . 118-31 ، صص(2) 31 ،معاصر یشواهد تجرب یپژوهبر سنتز یدبستان( مبتن
 3 ،نشریه تربیت اسالمی«. بودنیفطر»شدن به مثابه تیترب (.1333) میعبدالعظ،یمیکر
 .112-138 ، صص(13)
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