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و  ليم و تربيتتع هفلسف هپژوهشي متداول در حوز يها نهيزم، يكي از فيلسوفانتربيتي  يها شهياندبررسي آراء و 
 و راسل برتراند فلسفي يها شهياندمعرفي  به تحليلي –توصيفي  يروش اين مقاله، با در. باشد يم براي نقد آنها يا مقدمه

 يها افتهيبر اساس   .تربيتي اين فيلسوف و رياضيدان برجسته قرن بيستم پرداخته شده است يها دگاهيدبررسي 
عصر  ،. به زعم راسلداند يمامري فراتر از تحقق حيات آزاد و خردمندانه  تربيت راتعليم و توجه به امر پژوهش، راسل 

يك جهان بيني  ، بيش از هر زمان ديگري خألديآ يمعصر تاريخ براي بشريت به حساب  نيتر پراضطرابحاضر كه 
از طريق تعليم و تربيت رهايي از چنين تنگنايي تنها  .كند يم صحيح و ايدئولوژي بخردانه را به انسان مدرن گوشزد

تربيت  ،پرورش روح علمي و در بعد اجتماعي ،علمي و نوسازي اجتماع امكان پذير است. از نظر راسل در بعد فردي
به دنبال تحقق  شيخو يتيآراء ترب انيبا ب راسل .دهند يم لاصلي تعليم و تربيت را شك يها هدف ،شهروندان آزاد

 ييتوانا ،يدرون يانضباط، استقالل فكر ،يشيكه آزاداند يشهروندان ؛است شهروندان آزاد جهانتربيتي آرمان 
آنان به شمار  يها صفت نيتر از مهم يآزاد و يكالم خردورز در يكو  هعامگاه از نظر يبه نفع شخص ستنينگر
 .شود يمهاي قابل طرح در نظام تربيتي راسل اشاره انتقاد  در پايان، به برخي از .ديآ يم

  

 ،، اصول تعليم و تربيت، تربيت فرديتربيتي يها شهياند فلسفي برتراند راسل، مبانيي كليدي: هاواژه
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   شناسي دانشگاه  تبريزروان دانشجوي كارشناسي ارشد. 2

      يدانشگاه شهيد بهشت يارشد علوم تربيت يكارشناسدانشجوي  . 3

هاي تأملي بر آراء و انديشه ).1390(ميرلو، محمدمهدي؛ موسوي، سيدحسين طالب زاده نوبريان، محسن؛
  .  59 - 82)، 2( 1، تربيتنامه مباني تعليم و  پژوهش .تربيتي برتراند راسل
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  مقدمه

 1تيو ترب ميتعل مسأله ،شمندانيو اند لسوفانيف ياصل يها از دغدغه يكي باز ريداز بدون ترديد 
بشر  يفلسف شهياند يابه درازموضوع  نيبتوان گفت قدمت پرداختن به ا ديبوده است. شا

مند به  نظام يا وهيبه ش »يجمهور«در كتاب  افالطون بار نينخست ،استانب يونان). در 2،1370تياست(اسم
وارث عنوان  و در نظر گرفتن انسان به يحيمس شهيحاكم شدن اندقرون ميانه و با در  موضوع پرداخت. نيا

ورود به  يبرا ي راحيببخشند و مس ينيد يبو نگ ور تيبه ترب تا يسا درصدد برآمدندكل انيمتول ،هياولگناه 
ز دو ا زيكامالً متما ييمعنايز ن تيترب ،رنسانس ظهور و انهيگذر از قرون ما . بندملكوت آسمان آماده كن

 يمدن حيواننه  ديانسان عصر جد. شداز نو تعريف بدان علت بود كه انسان  نيخود گرفت و ادوره قبل به 
 نيدر هم هآزاد و خردمندان اتيبلكه او به دنبال تحقق ح ،يحيمس هيارث گناه اولبود و نه و يوناني بالطبع

فراتر  يامر ،كند يچندان م را دو تيو ترب ميپرداختن به مقوله تعل تيدر عصر حاضر اهمآنچه  جهان بود.
در عصر حاضر وجوه مشترك  تيو ترب ميتعل عريفآزاد و خردمندانه است. هر چند ت اتياز تحقق ح

 شرفتيشتاب رشد و پ است. يگريد زيچ ياصل مسأله اما، .در عصر رنسانس دارد تيو ترب ميبا تعل ياريبس
 دهيبه اوج خود رس شود يم دهينام كيتكن عصرو در عصر حاضر كه  شدهكه از عصر رنسانس آغاز  علوم
بال دارد. جهان به دن يجد يديامر تهد اين اما در واقع ،استمعجزه  كي نوهمچ هر چند به ظاهر .است
ساله نوع بشر را بر لبه  هزار نيكه تمدن چند برد يبه سر م يحاتيصلح تسل چنين كيراسل در  ريبه تعب

  . )1346 ،3دورواردقرار داده است ( يستيپرتگاه ن
در عصر  علوم يتاز كهي در اركان خرد انداخته است. رخنهعلوم  جانبه كي شرفتيپ ،از نگاه راسل

 اتيح يورز تيره موجبات  داما به دنبال خو ،آغاز شد اييسيلكي ها مانيا نمودنسست حاضر هر چند با 
 تاشكاف موجب شده است  ينبا كاروان علم دارد و هم ياريبسقافله خرد فاصله فراهم آورد.  زيرا ن يآدم

از « :سدينو يم باره. راسل در اين در نظر گرفته شود تيبشر يبرا خيتارترين عصر پراضطرابضر عصر حا
زمان ما يكي آن است كه حاالت انديشه ما قادر نيست با سرعت تغييراتي كه در تكنيك  يها يگرفتار
خرد و تيزبيني كاهش  ،شود يمدر نتيجه به نسبتي كه مهارت و چيرگي افزون  .هنگي كنداهم ،ديآ يمپديد 
 كي خألي گريزمان د از هر شيمعتقد است كه ب ). در چنين شرايطي راسل1360(راسل،.» يابدمي

 تيو ترب ميتعل قيمشكل تنها از طر نيو رفع ا شود ياحساس مخردانه بي دئولوژيو ا حيصح ينيب جهان

                                                
1 . education                                                                                                                                                          
2 . Esmith 
3 . Douvard 
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همچون تيغه و  هپس پرخطر و حساس بود يكار  ،كوچك يهالق. نيروي سرشتن عخواهد بود ريپذ امكان
را  نيا تيقابل گريد يسو از رقم زند ودمي را سعادتمندانه آ اتيح تواند يسو م كي. از باشد يم لبهو د

 با ترسيم فضاي حاكم بر عصر تكنيك معتقد به دارد كه مقدمات انحطاط نوع بشر را فراهم آورد. راسل
است كه تحقق آن منوط به دگرگون كردن خرد عامه از طريق تعليم و تربيت صحيح  1ياجتماع يبازساز

بي سن ميهمگاو   عامه شهياند رفتنيبدون تحول پذ صيلا رفتشيپ تاكنون هيچ«نويسد: چنانكه مي .باشدمي
هرگونه  جاديا ي. براباشد ينم زينه و امروزه ممكن نبود يزندگ قيبا حقا ييو آشنامترقي  كارفبا ا آن

  ).1360راسل،( ».است يضرور امري و خرد مردم شهيتكان دادن به اند ياجتماع يبازساز
هاي نو و پيرو فالسفه تحليلي، بازسازي گرايي، رئاليست ءجز توان از ابعاد مختلفراسل را مي 

ها و مكاتب قرار گرفته هاي تربيتي راسل تحت تأثير اين ديدگاهديدگاه ،مكتب اومانيسم قرار داد. بنابراين
تحت  علوم و علوم انساني يها موضوعدر تنوعي از  هايي از خوانندگان رانسل ،است.بسياري از آثار راسل

     اين،با وجود  .يك موقعيت نامعين دارددر فلسفه تعليم و تربيت ر قرار داده است. اگرچه راسل تأثي
هاي تربيت بر حيطهو اكثر متخصصين تعليم  ).2006، 2(هر توان ناديده گرفتهاي تربيتي او را نميانديشه

 اين حال،ز شدند. با متمرك تدريسشان و نيز محتوا و چگونگي محدود و خاصي از كودكان و وظايف
شناسي و نظريه راسل روشن است كه تدريس واقعي فقط در زمينه گسترده نظريه و عمل تربيتي مانند روش

  ). 2004، 3(اوندا و ماتسوشي قابل درك است
و  است بررسي منابع دست اول كه توسط راسل نوشته شده هب تحليلي -روش توصيفي اين مقاله، با
، پاسخ به هاي تربيتي راسلبررسي آراء و انديشهاز  هدف .پردازد يم دست دوم)منابع مرتبط(منابع 

باشد و اهدافش چيست؟ و اصول تعليم و قبيل تعليم و تربيت چيست؟ براي چه كسي مي از ييها سوال
  باشد.تربيت كدامند؟ مي

  

  

  

  

  

  

                                                
1.  social reconstruction 
2  .William Hare 
3 . Onda and Matsuishi  
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    تيو ترب ميتعل لسوفانيف انيراسل در م گاهيجا

همچون روسو، كانت، هربارت و ديويي  يتيترب لسوفانيراز با فطسل را همرا توان ينمبدون ترديد 
كه  ستيمطلب ن نيا انيبه ب يازيگرفت. ن دهيناد توان ينم زيرا ن تربيتي او يها هينظرو  ءآرا . اماقرارداد

 نظامو  تيو ترب ميتعل«و » 1تيترب هدربار«كتاب و نگارش دو را داشته  تيو ترب ميتعل راسل دغدغه
سخن از  توان يم ايآكه  بارهدر اين مطلب است. اما  نيا گواهخود  ،متعدد يها مقالهكنار ر د »2ياجتماع

ان تربيتي پردازنظريه  و آثار او نيمفسر انيدر م ين توافقچندا ،آورد انيبه مسل را تيو ترب ميفلسفه تعل
و آن را مهم  را به كار برده لراس تيو ترب ميتعل هفلسف ريتعب )1961( 3گنرا همچون يوجود ندارد. بزرگان

آن  ريكه تأث كند يمطرح م ليرا به تفص ايربيتينظام ت ) راسل2003( 4كنديس به اعتقاد ،همچنيناند.  دانسته
گروهي  ان تربيتي،پرداز نظريهاز  يبرخ دهيبه عق انيم نيدر ا. انكار است رقابليامروز غ تيو ترب ميدر تعل
قابل  تياز اهمي ول ،ستين فلسفي چندكه هر  اندهپرداخت تيبه فعال تيو ترب ميلتع حوزهدر  لسوفانياز ف

 ار يتيفعال نينام گرفته است. احتماالً منشأ چن 5يامالت فرهنگعت يتيفعال نيچن برخوردار است. يتوجه
جمله  الك، هگل و راسل ازهمچون  يافراد گاه آرباروجستجو كرد. از ن نيد و اتيدر ادب توان يم
 اسلر يها كتاب كنداو بيان مي .)1377بهشتي، ( اندهگونه عمل كرد نيكه ا هستند يمعروف لسوفانيف

و  ياجتماع يرهايتفس حاويجنگ اول و دوم نوشته شده  يانيم يها در سالكه  تيو ترب ميدرباره تعل
و  ميتعل يمنسجم براالگويي  آورنده  فراهم رهايتفس نياست. ا يا و خردمندانهذله گويانه ب ،يقو يتيترب
   ).273 ،1377بهشتي،( ».ندارد يفلسف اصالً جنبه يفن حيثاما از  ،است يمترق تيترب

 ريتأث توان ينم ،يتلق نيعدم چن اي سلرا يتيآراء ترب نكرد يتلقي فلسف رامونيفارغ از اختالف پ
با برجسته  تيترب حوزه دانشمنياز اند يگرفت. برخ دهيامروز ناد تيو ترب ميدر تعلرا راسل  يتيآراء ترب

اند.  اذعان كرده تربيتو  ميفلسفه تعل او در گاهيجا تيبه اهم اسلر يها دگاهياز د ييها كردن بخش
 8هانيگرا نسانبه مفهوم ا »7دموكراسي و تعليم و تربيت«تحت عنوان  خود يدر سخنران )1994( 6يسكامچ
بار  .دارد يدر عصر روشنگر شهيمفهوم كه ر نيااشاره كرده و معتقد است كه  تيو ترب مياز تعل اسلر
 است كه يمفهوم نيدر ساختار چن. شده استحياء اديويي جان  وتوسط راسل  بيستمدر قرن  گريد

                                                
1 . On education 
2 .  Education and Social order 
3 . Egner 
4 . Candice 
5  . Cultural reflection 
6.  Chomsky 
7.  Democracy and Education 
8   . humanistic concept 
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 ديتهد 1دهيعق ياقال لهياو به وس شرفتيكه پ شود يمستقل در نظر گرفته م يعنوان شخص  به آموز دانش
و  هاشاره كرد راسل يتيمفهوم رشد در آراء ترب تيبه اهم ) نيز1983( 2وودهوس ).2006هر، (دشو يم

را مورد  ياخالق و يمسائل عقالن رامونيپ يقضاوت فرد يكودك برا ياز آزاد تيبه حماسل را يدلبستگ
ديگر  ياز سو خواهد.كند كه راسل تعليم و تربيت را براي همه كودكان ميو اشاره مي دهد يتوجه قرار م

به همراه ي ا توده تياز مواقع ذهن ياريدر بس يا را كه آموزش مدرسه راسل يادعا نيا ) نيز1974( 3استندر
بر سر  مانع نيتر مهم يتيذهن نيتوجه قرار داده است. چن كانوندر  ،كند يم بيو تعصب را ترغ يشياند  جزم
  . كند يم ياد ذهن ينقاد است كه راسل از آن به عنوان يخصلت

  

  تربيتي راسل يها شهياند

نحوه نگرش ما به تعليم و تربيت با نحوه تلقي ما از طبيعت  ميان مستقيم يارتباطر ديدگاه راسل د
  :تاكنون مطرح شده است دارد. از ديدگاه راسل درباره طبيعت انسان سه نظريه اساسيوجود انسان 

نين نگرشي را طبيعت انسان طبيعتي گناه آلود است و براي رشد و تربيت بايد از تنبيه استفاده شود. چ )1
 در مسيحيت قرون وسطي جستجو كرد. توان يم

جمله انسان داراي سرشتي نيك است و فاسد شدن او معلول عامل محيطي و اطرافيان است. روسو از  )2
 حاميان اين نظريه است.

پذيرفتن از محيط، عادات خوب يا بد  ريتأث قيطرطبيعت آدمي در واقع نه نيك است و نه بد بلكه از  )3
آيد. در ديدگاه او طبيعت آدمي مي د از حاميان اين نظريه به شمار. راسل خوشوند يمظاهر در آن 

  .)1347 (راسل، رديپذ يماست كه از طريق تعليم و تربيت شكل  4خامي ماده

 دهد يمفارغ از اين مسأله كه آيا راسل تعريفي جامع و مانع از تعليم و تربيت آرماني خويش ارائه 
  است: ين كرد كه ديدگاه راسل نسبت به تعليم و تربيت مستلزم توجه به نكاتيا نه بايد بيا

از مفهومي ايجابي  ،است. به عبارت ديگر 5مفهومي ايجابي و سازنده بردارندهتعليم و تربيت اساساً در  )1
 ).402 ،1961اگنر، ( باشدكننده زندگي مطلوب و كليد جهان نو ميشود كه بناسخن گفته مي

 

                                                
1  . indoctrination 
2 . Woodhouse 
3 . Stander 
4.  raw material   
5 .  constructive  
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تعليم و  دربارهنظر گونه اظهارپيش شرط هر هستيم،نبال تحقق چه نوع شخصيت انساني داينكه به  )2
زيرا از ديدگاه راسل . تربيت و بهترين نوع آن است. اين نكته از اهميتي خاص برخوردار است

                 چگونگي جهان ما در گرو چگونگي شخصيت ما و اين خود وابسته به چگونگي تربيت است
 ).413 ،1961، (اگنر

تربيتي بايد شامل دو بخش اساسي باشد: نخست مفهومي از غايات زندگي  نظريهراسل معتقد است هر  )3
 يدو انسانبر اين باور است و ديگري علم حركات روح كه همان قوانين تحوالت ذهن است. راسل 

توافق ليم و تربيت توانند بر سر تعريف تعنمي ،تالف دارندخكه درباره غايات زندگي با يكديگر ا
 .)1349 (راسل، كنندحاصل 

بر بنيان خرد استوار كه است. اين بدان معناست  1تعليم و تربيت مورد نظر راسل تعليم و تربيت علمي )4
ت به دو معنا به كار رفته بيتر و تعليمكه  معتقد است تعليم و تربيت يها فيتعردر تحليل  راسل است.
ما از طريق آموزش فرا  آنچه كهعليم و تربيت نه تنها شامل ت تر عيوسدر معناي  ،نخست است:

در  ،دوم .شود يمنيز  ميكن يمبلكه شامل همه آنچه كه از طريق تجربه شخصي حاصل  ،ميريگ يم
معناي محدودتر، تعليم و تربيت عبارت است از آنچه كه به آموزش محدود شده و اطالعات 

 شودباشند به شخص انتقال داده ميگي مفيد ميمختلف كه در زند يها موضوعمشخصي درباره 
به تمايز ظريفي ميان تعليم و تربيت به عنوان امري مربوط به تهذيب خلق و راسل  .)33 ،1917 ،(راسل
 كه به اعتقاد او صحيح آن است كه آن 3و تعليم و تربيت به عنوان امري مربوط به تحصيل علم 2خوي
 ، اماكند. از ديدگاه او هر چند اين تمايز نهايي نيستمي اشارهوزش به معناي محدود بناميم را آم

 ).9 ،1347 ،(راسلمفيد باشد تواند يم

مختلفي را درباره تعليم و تربيت آرماني خويش به كار  هايديگر خود تعبير يها مقالهراسل در آثار و  )5
 راسل به اين سخن توان يم اين. با وجود دهد ينماما هرگز تعريفي جامع و مانع از آن ارائه  ،برد يم

گيري از ممكن است به عنوان شكل است،نظر من  دورگونه كه من تعليم و تربيت آ« اكتفا كرد كه
، (راسل ».دزندگي تعريف شو دربارهنگرشي خاص  ذهني معين و يها عادت طريق آموزش به وسيله

1917، 33(.   
  

                                                
1. scientific education   
2. education of character  
3. education in knowledge  
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   تيو ترب ميتعل هايهدف

نهفته  ياريبس يها پاسخ ست؟يچ تيو ترب ميؤال كه هدف از تعلس نيراسل در پس ا دگاهياز د
 تيو ترب ميتعل تيغا ،نخست در نظريه خالصه كرد: نظريهه س ها را در همه آن باًيتقر توان يكه م است

 دهيعق نيبا ا يميارتباط مستق نظريه نياست. ا هبازدارند راتيتأث و رفعرشد  يبرا ييها فراهم كردن فرصت
فرد و  تي، تربتيو ترب ميتعليت غا ،دوم نظريه در .كند يم نيرا تضم يكمال اخالق ،ياددارد كه آز
نظريه به عنوان نظريه  نياز ا زين ديويياست.  ريپذكه امكاناالبته تا آنج ،است يفرد يها ييگسترش توانا

 رايز .سوم) است هنظري( ياجتماع تيقابل نظريهدر مقابل  نظريه نيو معتقد است ا كند يم ادي تيشخصبسط 
  ).93 ،1339ديويي، است( امع، مستقل و جنفردم پرورش انسانيخواهان  بسط شخصيت نظريه

مطرح  لتيفض شهروندان با تيدر ارتباط با جامعه و ترب شتريب تيو ترب ميتعل غايت ،ومس در نظريه 
 يجابيا يها هينظرنوان ع  دوم و سوم به يها هينظربه  نظريهه س نيا ليو تحل يراسل در بررسشود. مي
در نظر گرفته شده است.  سلبي  نخست نظريهدر  تيترب و ميكاركرد تعل كه معتقد است يدر حال .نگرد يم
. شود يمحسوب م نظريه نيتر يميقد يسوم و تر يجد گريد نظريهنخست نسبت به دو  نظريه ،گريد يسو از

بر  يمبتن عيوس اسيمق كيدر ي تيترب حيام صحنظ كيكه  راسل معتقد است نظريهسه  نيا انيم نشيدر گز
نخواهند  يكاف ييبه تنها نظريهسه  نيكدام از ا چيه واست  نظريهسه  نيا انيتناسب مناسب م كي رشيپذ

 انهيفردگرا اريرا بس نآنخست اعالم كرده و  نظريهخود را با  حيصر تمخالف راسل ،گريد يبود. از سو
 يكفراتر از  يامر ديبا ،شود نگريسته ينظر اجتماعماز  تيترب ميتعلكه  يمعتقد است هنگام و دندا يم

و افسانه  قتيراسل در كتاب حق ،گريد ي). از سو18 ،1917، راسل(تلقي شودرشد  يبرا صرففرصت 
شده  ديتأك اريبس پرورش مهارتو  پرورش خلق ير دو هدف اصلبكه در جوامع مختلف  كند يم بيان
آن  ميرد ربوده و بسبقت را از خ يِمهارت گو ،كيتكن در عصر شد انيب نيز. چنانچه پيش از اين است

بس  يبتيمص ندهيآ در ،ردفاقد خ تكه مهار نيحذف شود. جان كالم ا باره كيبه  ردخكه بخش  رود يم
نخواهد  نوع بشر نيستيجز  يزيچ تيدر نها ثمره آن ،نانكهبشر به ارمغان خواهد آورد. چ يبزرگ را برا

از  يريجلوگ يبرا راسلرا پرورش داد.  ردخ توان يم تيو ترب ميتعل لهياو معتقد است تنها به وس بود.
ي و هم حوزه اجتماع يرا هم در حوزه فرد ياهداف متعدد ،كند يم ديرا تهد تيبشر ندهيكه آ يبتيمص
 وليشده   اسل مطرحبه صورت پراكنده در آثار ر خود ها هدف نيچند ا . هررديگ ينظر م تيترب ميتعل يبرا

  :ميكن يماشاره  هدفدو به  نجايما در ا
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  :بندايتحقق ي بايد حوزه فرددر كه  گانه ده هايهدف )الف
 سل،(رااست و نه معرفت فعلي معرفت  لياستعداد تحص ،از هوش مقصود راسل: 1هوشپرورش  )1

 ،يد از كنجكاواست كه عبارتن يهوش هنرهاي جاديا همانامقصود از پرورش هوش  ).63 ،1347
 ،زاده بي(نق ستين ممكن رياما غ ،دشوار است يامر هر چندباور كه حصول معرفت  نيا ،انديشه باز

1383، 378.(  
ن حقيقت است و اين ميل هر چه شديدتر باشد افتي براي يليم طالب يعلم : روح2روح علميپرورش  )2

و با ادله و برهان به  كند يآغاز م يبهتر و مفيدتر خواهد. روح علمي در فرايند شناخت از غير يقين
 تا آن هنگام كه و ستينبدون تأمل  پذيرشبه دنبال  گاه چيه حيرو نيچن يدارا انسان .رسد يم  نيقي

 يكه آدم ستيبدان معنا ن ني. اما اكند يمن قيآن را تصد ،بر او اثبات نشود ليبا برهان و دل امري
 راسل،( نديبه نظر آ طعرقايدر نظر او غي به كل زين نيو براه ليو دال شود  هملم شكاكيت گرفتار
1349، 269.( 

در آنجا حضور خواهد  يشيآزاداند ،باشد به معرفت اصيل در ميان وق: هر كجا كه ش3يشيآزاداند )3
 ميباش قتيداشتن حق اريدر اخت كه ما مدعي خواهد رفت انيتنها آن هنگام از م يحالت نيداشت. چن

 ).229 ،1347 سل،(را

 شيكه در آثار خو كند ياما تالش م ،دهد يارائه نمي جامع و مانعرد: راسل از خرد تعريف خورش پر )4
با  گريد يسواز سو با معرفت در ارتباط است و  كياز  خرد كند. انيمفهوم ب نيمقصود خود را از ا

وجه به ت يبا مقدار از معرفت يگفت كه هرگاه بخش توان يم جهينت دردارد.  يقيعم يونداحساس پ
 نظر وسعت  مخواهد بود. الزمه آن ه ردحاصل آن خ ،زنديدرهم آم يزندگ اتيسرنوشت بشر و غا
احساس برخوردار باشد  سعه وتوجه   قابلي از معرفت يشخص نكهيمگر ا ،شود يمناست كه حاصل 

 ).1361، (راسل

 به يو ضرور يعيطب ياز جهت فكر يتا حد بودن عتاب ي: هر چند در آغاز زندگياز وابستگ زيپره )5
است  غييركه به سرعت در حال ت يدر جهان رايز« اجتناب كرد يذهن ياز وابستگبايد  ، امارسد ينظر م

 يها ). آفت انواع نظام106 ،1968راسل، ( ».ميبمان يل گذشته باقنس ديكه بر عقا است خطرناك اريبس

                                                
1. cultivation of intelligence  
2 . scientific spirit 
3 . open-mindedness 
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 مانيتيپرورشگاه  همچوناند  دهااست كه آم نيدر ا …و  يپرست هنيم ،مسياليسوس ت،يحيمس ،يلعق
 ).65 ،1347(راسل،  دنكن ءبه انسان اعطا يو بندگ يسالمت را در عوض بردگ

توجه به مقوله پژوهش آزاد است. هرگاه  ،تيو ترب ميتعل يها هدفاز  يكي: 1بر استقالل فكر ديتأك )6
سخن از پژوهش آزاد  وانت ينم گريد ،باشد شهياند يو باور به جا قيدهع ءالقا تيتربو  ميهدف از تعل

 ينتلق لهيوس را تيآن كه ترب انيم كه هيچ گاهاست  عتقد). راسل م406 ،1961اگنر،آورد ( انيبه م
جان و را در  يقدرت استقالل رأ نهال ديبا تيكه معتقدند ترب و آنان ننددا يم خاص دياز عقا يبرخ
 ).1347 ،(راسل خواهد گرفتنصورت  يتفاهم، بنشاند يآدم روح

 ني. چن3و نه منفعل داشته باشد 2جنبه فعال ديكه امكان دارد باا آموز تا آنج دانش :يجنبه فاعل تيتقو )7
 .سازد يم يلذت و خوش را منشأ تيو ترب  ميتعل است كه يتيوضع

 5آزاد يعقالن اتيح به دنيرس تيو ترب ميمهم در تعل اريبس يها هدف: از 4يعقالنتهور  حس تيتقو )8
 ).66 ،1346 دوروارد،( است

به حداقل  ،به دنبال آن باشد ديبا تيو ترب ميكه تعل ييها هدفاز  يكي :6درونيانضباط  تيتقو )9
خود  ياست كه از سو يانضباط درون كيخود مستلزم  يامر نياما چن .است يخارج ديبأت رساندن

كه  هني استذبلكه در عادات  بيروني نه در اجبار واقعيانضباط «. از نگاه راسلشود يشخص اعمال م
 ).22 ،1968راسل، ( »شود يمي مطلوب  تيبه طور آزادانه منجر به فعال

آموز  در دانش 8و نه باور 7هشياند جاديا تيمهم ترب يها هدفاز  يكي عتقد استم سل: رايورز شهياند )10
 ذهان غيرفعال،آن در ا حاصل ،و باور باشد قيدهع جاديا تربيت كه هدف ينگامهآموز است.  دانش
 ).1961اگنر، ( تاس تعصب كاملتسلط 

  
  
  
 

  

                                                
1 . independence of mind 
2. active 
3. passive 
4. sense of intellectual adventure 
5. free mental life 
6.  internal self- discipline 
7. thought 
8. belief 
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  :ابنديتحقق  ديبا ياجتماع در حوزهكه  گانه پنج هايهدف ب)

شهروندان  تياز نگاه راسل ترب تيو ترب ميرسالت تعل نيتر مهم ديو شا نينخستتربيت شهروندان آزاد:  )1
و  ميتعل«كتاب  و در آرمان را مطرح نيا »تيو ترب ميتعل هدربار« در كتاب راسلاست.  1آزاد جهان

 ).1971راسل، (كند يم يآرمان را بررس نيموانع تحقق ا »ينظام اجتماع و تيترب

 هعام ديدگاهاز  يبه نفع شخص ستنينگر ييتوانا يبرا زهيانگ جاديا عامه: ديدگاه نفع شخصي از  )2
 ).1361، (راسل

را  همرد يها تيعو واق قيمنفعالنه از حقاگاهي آ نبايد تيترب ميتعل جهت گيري فعاالنه نسبت به جهان: )3
ما  يها كه كوششداشته باشد  يجهان يبه سو هفعاالنگيري جهت  يدارا ديبلكه با هند،هدف قرار د
 ).411 ،1961اگنر، ( كند يمآن را خلق 

تر  به مراتب مهمي افكار و مسلماً دوم هم هم در گفتار و ت راستي،عاد نبه وجود آوردعادت راستي:  )4
امكان دروغ « معتقد است راسل است.ترس  جهينت شتريو عمل بدان ب ناراستي راسلاست. از نگاه 

 ترها امكان در بزرگ نيا  بلكه به واسطه مشاهده ،كند يخطور نم از همان ابتدا به ذهن كودك گفتن
 ).145 ،1347راسل، ( ».شود يماو كشف  يبرا

را ا مشق تسامح و تساهل هنحوي كه انسان مردم به انيدر م : پرورش آزادي فكرفكر يپروراندن آزاد )5
 تيترب تحت ديبا لكه به اعتقاد راس ينوع بشر. )88 ،1361، (راسلاموزنديب گريكدي ديدر برابر عقا
و در حوزه  هو ذهن فعال بود يشيآزاداند علم، استعداد كسب يدارا يفرد در حوزه قرار بگيرد،

 لقفعاالنه در صدد خ يبا آگاه و هبودتسامح و تساهل  يجهان است كه دارا زادشهروند آ ياجتماع
 .از نو است يجهان

  

  تربيت و تعليم ومعرفت 

ذهن نبايد  يعلم تيوضعكه  معتقد است ذهن يعلم تيوضع در بحث پيرامونراسل برتراند 
كه  يدر حال .دندا يقابل كشف م ريرا غ قتياست كه حق يكس كاكش رايز .باشد3يانهگرا جزم اي 2هشكاكان
 قتيمعتقد است هر چند حق اما انسان دانشمند ،كشف شده استقبل از  قتيحق گرا معتقد است كه جزم

در واقع شكاكيت معتدل و عقالني راسل در گيرنده آرمان  ).1971،(راسلكشف نشده اما قابل كشف است
 .نگرد يمدانش را به عنوان امري دشوار ولي قابل حصول  كسبپژوهشي مبتني بر پذيرش نقادانه است كه 

                                                
1. free citizens of universe 
2.  skeptical 
3. dogmatic  
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به زيرا گشودگي به شواهد علمي  ،حالتي از سردرگمي و نامعلوم در نظر گرفته شود درقادانه نبايد پذيرش ن
  صديقدر برابر شك و نه ت اديانق نه زين تيحاصل ترب منجر به شكل گيري باورها خواهد شد. طور طبيعي

مر است كه اشخاص را ا نيتحقق ا ،به دنبال آن باشد ديبا تيو ترب ميبلكه آنچه تعل ،چون و چراست يب
مانند  معرفت  ،گريبه عبارت د دست يابند.معرفت به  به سختي، هر چند ،تا حدي توانند يمتقاعد سازد كه م

گرا  شك و كند يآن را فراموش مدشواري  ييگرا جزم .ستين رممكنيدشوار اما غ ريگيامر خوب د هر
 نياز ا شيكه پ چنان ).31 ،1968 ،راسل( بال داردبه دن بزرگ يبتياشتباه هر دو مص .كند يمكان آن را رد ما

پرورش  ،تيو ترب ميمهم تعل يها هدفاز  يكي ،شدبيان  يحوزه فرد در تيو ترب ميتعل يها هدفبخش  در
  :كند يمروح علمي را چنين بيان  يها يژگيواست. راسل  يروح علم
انسان دانشمند تصور  .ستا تيقطع ابيغ ،يروح علم تيراسل ماه دگاهي: در د1تيقطع ابيغ  )1

به  شهيخود را هم ديعقا جهيدر نت هستند و ييمطلق و نها اتيو، كشفا اتيكه كشف كند ينم
 ).14 -15 ،1971 ،(راسل رديگ يدر نظر موقتي و م يرقطعيصورت غ

. طلبد يمدليل  ،هر آنچه بدان معتقد است يبرا ،است يروح علم دارايكه  يكس :2طلب دليل )2
به عنوان اموري واجب  ايقضاي به جوانان آن هنگام كه برخي علم لقاء روحا معتقد است سلرا

 .)23 ،1971،(راسل غير ممكن است ،و نه قابل كنكاش مالحظه شوند 3الحرمت

 تيقابل يهر موضوع معتقد است ،است يروح علم يكه دارا يبحث را دارا بودن: كس تيقابل )3
 .رديقرار گ يمورد بررس يعلم وهيه شاست كه ب ستهيشا و همچنين درا دار يبحث عقالن

 ستين رممكنياما غ ،دشوار است يهرچند امرحصول معرفت  :حصول معرفتامكان  )4
به حقيقت و عقالنيت  يابي دستدرباره قابليت  نانهيب خوش راسل ديدگاهي كامالً ).1961راسل،(

 دارد.

. ستخطا ا شيب و  كم عموالًم ،شود يم يتلقمعرفت از آنچه  يبخش هر عصريامكان خطا: در  )5
  . )1961راسل، ( ستا و دقت قابل اصالح تيجد قيخطاها از طر اين اما

  

  

  

  

                                                
1. finality  
2.  evidence 
3.  sacrosanct 
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  تفكر انتقادي و تعليم و تربيت

موشكافانه  يبررس ،2هقضاوت نقادان ،1ينگرش انتقاد نظير يمختلف تعبيرهاي شيراسل درآثار خو
در  ، اماندهست يمتفاوت تعبيرهاي هر چند به ظاهركه  برد يرا به كار م 4نقادانه غير جزمي قوه درك، 3نقادانه
 ميسبراليل ،در علم، فلسفه ينعي ينموددي تفكر انتقا وياز نگاه مقصودند.   كي نندهك هبرآورد يهمگ اصل

در قلمرو  سلرا لياص يها آرمان يكي از يشد تفكر انتقاد انيب نياز ا شيپ چنانچه دارد. تيو ترب ميتعل و
 كه داردضيلتي آرمان نشان از ف نيا .است كه هنوز به طور كامل شناخته نشده است تيتربو   ميفلسفه و تعل
 اسلر يشناس معرفتدر  ريشه يآرمان نيچن ياست. جنبه اخالق ياخالق هم جنبه و يعقالن بهجن هم داراي

يز ق ن. به لحاظ اخالستيممكن نغير صول آنحاما  ،دشوار است يمعرفت امر ندكه معتقد است هر چ دارد
              يتفكر انتقاد ،راسل دگاهيداز . داند يم يدر پژوهش علم يدو مؤلفه اصل الل راو استق يآزاد او
 ليرا تشك يلتيفض نيچن با هماست كه  هاييها و نگرششها، من از مهارت وسيعبرگيرنده يك مجموعه در 
 زين نتقاديو در مورد مهارت ا شود يم ييتواناي متوجه نوع، ذهن سخن گفتن از مهارت هنگام .دهند يم

و  ائلمس يبرا طرفانه يحل ب راه افتني ييتوانا قرار داد،نظر  مورد ديبا انتقادي تاست. آنچه در مهار نيچن
دادن ر راق ديو مورد ترد ييشناسا ص،يتشخ ييشواهد، توانا و ها اللداست دنيسنج ييمشكالت، توانا

 ،5طرفانه يچون خصلت پژوهش ب ييها به خصلت توان يم ي نيزادانتق شندر قلمرو م .هاست مفروضه
 اشاره كرد. نگرش حيطور صحخصلت كوشش براي درك اشياء و امور به شواهد،  خصلت سنجش

  :است يمستلزم توجه به نكات زين انتقادي
 روما عنوانبه از امور كه عمدتاً  ياريبس تيعدم قطع و حس 6يبودن آدم زالخطايجابه  بردن يپ )1

  .شوند ينظر گرفته م در يقطع
 را آنهااصالح و  يابيارز يبرا يدرون يآمادگ وعيكه ن دمانيدر ارتباط با عقا گرش آزادمنشانهن )2

  .كند يفراهم م
اي كه شايد نكته. شانهياند  جزمشك  اي با تنبليتوأم  كيتشكا كيافتادن در دام  ن بدونبود يموقت )3

. ستا 7شك سازنده مسألهطرح  ،است تيو ترب مينظام تعل اسل در حوزهبتوان گفت از ابتكارات ر
. آنچه او طالب كند يم يهرا توصمطلق  يشياند جزم دهد و نهحكم به شكاكيت مطلق مي نه سلرا

                                                
1.  critical 
2.  criticaljudgment 
3.  critical scrutiny 
4.  critical undogmatic receptiveness 
5. impartial inquiry 
6. realization of human fallibility 
7. constructive doubt 
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تفكر انتقادي از  يبازشناس يبرا سلرا است. 1جزم انديشيبا  ختهيدانستن آم يبرا ميليآن است 
 يبه دنبال بررس يتفكر انتقاد) 1 كه عبارتند از: شمارد يبرمآن  يبرا يها يژگيتفكرات و ساير

 نسبت به نبود هنقادان ازمنديخود ن يتفكر انتقاد )2 .ستدر مورد آنها يابيارز استدالل وشواهد، 
نقادانه بر آنچه  يتأملبايد شامل  يتفكر انتقاد ،ر گيد عبارتبه  است. 2گراييقدن خود در يها تالش

گواه آن  يست ون 3يبسل ريامر خط كي  اساساً يتفكر انتقاد) 3 باشد. ،گذرد يمكه بر تفكر انتقادي 
از آنچه شكاكيت كاهالنه و شك به صراحت راسل ر مقوله شك سازنده است. براسل  ديتأك

 ،گريزان است و در عوض از شكاكيت سازنده كه به دنبال حقيقت تقريبي است ،نامد يم جزمي
تلقي يي ت نهاندرخود به  ،هستند يكه ثمره تفكر انتقاد 4هالطااب) 4. آورد يمسخن به ميان 

   است.بعدي  يها اصالح يبرا يا بلكه معموالً مقدمه، شود يم
  

  تعليم و تربيت دين و

. او كند يمدين و تعليم و تربيت به تقسيم بندي مهمي اشاره  رابطهراسل پيش از بحث پيرامون 
اما دين  ،. دين شخصي امري خصوصي و فردي استكند يمتقسيم  نهاديدين را به دو قسم شخصي و 

 نهاديداراي اهميت سياسي است و هر جا كه دين  نهاديامري متفاوت از دين شخصي است. دين  5نهادي
مشروط بر اينكه  .امرار معاش كند تواند يمدين خواهد بود و شخص  اين مالكيت از آن ،وجود دارد نهادي

مطرح  نهاديتربيت و دين در ارتباط با دين  رابطه ،باشد. در نتيجهدين  اين از حاميان عقايد و اصول
ه هاي راسل پيرامون دين بسيار معروفند. هر چند ذكر اين نكته بها و بحثنقد .)1971راسل،(شود يم

به دليل  تيحيمس جاست كه بيشتر اين نقدها مربوط به نقد ساختار دين مسيحيت است. او معتقد است كه
نفي خود فرماني، كم اهميت نشان  ،به مرجعيت اتكا، 6به نفس اتكادادن جهان، تضعيف ه جلوكم اهميت 

مانعي مهم براي رسيدن به تربيت آرماني  ،دادن فضايل عقالني و در نهايت تقويت روحيه محافظه كاري
ز سوي و ا دهد يمت منفي تربيت ديني از يك سو مربوط به عقايدي است كه تعليم اثرااز نگاه او  .است

عدم توجه تربيت مسيحي  دربارهديگر تأكيد و پافشاري بر صحت قضايايي است كه شك برانگيز است. او 
وجود ندارد  ستايش خرد درباره يا كلمهبه خاطر دارم در انجيل  آنجا كهتا « :سدينو يم نينبه مقوله خرد چ

                                                
1. caution  
2. criticism 
3. negative enterprise 
4. refutations 
5. institutional religin 
6. self-reliance  
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. اين بايد به عنوان يك نقص كنند يميشتر از ديگران پيروي بمرجعيت انجيل را  ،ها شيكشو در اين جهان 
 ».تلقي و در نظر گرفته شود ،تربيت مسيحي متولي آن هستند مؤسساتو عيب جدي در علم اخالقي كه 

ساختار دين  اي بر). ذكر اين نكته ضروري است كه هر چند راسل نقدهاي گزنده68 ،1971راسل،(
منكر پرداختن به مسائل ديني شود. او معتقد  يوركلطاما اين بدان معني نيست كه به  ،كندمسيحيت وارد مي

  فكر كند. بدون غرض ورزي هاموضوعانسان خردمند بهتر است به اين  ،است
 

تيو ترب ميتعلو  تيمرجع  

و  ميتعل انيمتولبه او  .است ريناپذ اجتناب يامر تيو ترب ميدر حوزه تعل 1تيمرجع ،راسل از نظر
است كه  تياز اعمال مرجع يا وهيش ،قرار دهند شيخو الگوي ديها با كه آنچه آن كند يم هيتوص تيترب

 ،باشد يم ريناپذ اجتناب يعلم تيكه مرجع يطيدر شرا راسل معتقد استاست.  2يمطابق با روح آزاد
 يارياست كه در بس يزيهمان چ گرانيحرمت به د .رديقرار گمورد توجه  3حرمت مسألهاست كه  يضرور
 فهيخواهد كرد كه وظنهرگز گمان  كند يتوجه م مسأله نيابه كه  ياست. انسان غايب يتيترب يها از نظام
س شكل خاك ر گر به گونه كه كوزه همان ،بخشدروان جوانان شكل و قالب ببه اذهان و اوست 

موجب از  ،ديآ يم جودو تيو ترب ميدر تعل تيمرجع كه به دنبال اعمال 4ياجبار ،از نگاه راسل .بخشد يم
به تأمل و  5به صورت خودجوش كودك گريد يحالت ني. در چنشود يم درف يو نوآور تيفتن خالقر نيب
تنها در صورت  تيمرجع اعمال ،دگاهيد از اين .شود ينگ مركم يعيطب يو كنجكاو پردازد ينم يريادگي

ز ج يزيچ ،تياعمال مرجع نتيجه صورت  نيا ريدر غخواهد بود و  ريپذ امكان يآزادقض اصل عدم ن
دولتي و  تيو ترب مياو معتقد است كه تعل ليدل نيداشت. به هم دنبال نخواهدي امور به اينفرت از اول

 يآزاد«تحت عنوان  يا در مقاله سلرا ).403 ،1961اگنر، افات دارد (منو احترام  ميتكر كليسايي با روح 
 نيبه ا ستين يزيگر تيو ترب مير تعلد جعيتاز مر« :سدينو يم نينچ »تيو ترب ميو تعل تيدر مقابل مرجع

 چيه ياما به طور كل .كند يم  از نوشتن و خواندن امتناع ،خود واگذاشته شودبه كه اگر كودك  ليدل
تن در  تيحداقل مرجعبه  ديكه امكان دارد بااقابل اعتماد باشد. تا آنج دتوان يبه طور كامل نم يمرجع
  ).131 ،1970راسل، ( »دهيم

  
                                                
1. authority 
2. the spirit of liberty  
3. reverence 
4. compalsion 
5. spontaneity 
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   تيتربو  ميتعلو  يآزاد

است كه  يآزاد وعنتنها  ،شود گرانيد يكاهش آزاد كه سبب يآزاد عونآن  راسلديدگاه،  از
است كه  عتقدمفهوم م نيا لياست. راسل در تحل يدار برده يآزاد آنر برت نمونه. ستيمطلوب ن

او  رچندد. هشوناعمال  ياز خارج نظارت  ها گروه ايآن است كه بر اعمال فرد  يمفهوم آزاد نيتر ييابتدا
بر  يگونه ارزش و اعتبار چيه ييخواهد بود و به تنها يسلبامري  يمفهوم، آزاد نيبق اطكه  كند يم انيب

. شود يو عمل مطرح م شهاندي دو حوزهدر  يآزاد ميدان يكه م نچنا). 1361سل،دارد (رانفرد و جامعه 
 و معتقد داند يمنعمل مطلق  يبر آزاد يا مقدمهن را هرگز آ شهياند يبر آزاد اريبس ديراسل با وجود تأك

   ).134 ،1968راسل، » (را به ارمغان آورد لقعمل مط يبه دنبال خود آزاد دينبا شهياند يآزاد«است كه 
است كه از آن جمله  يمختلف يها جنبه يدارا تيترب ميدر قلمرو تعل يمعتقد است كه آزاد سلرا

 دهيعق يآزاد و ي يادگيري استآنچه براباره در ي، آزادرفتننگ ادي ان يگرفت ادي رد يبه آزاد توان يم
و از  نيتر مهم -شاگرد استاد و چه از سوي يچه از سو -دهيعق يآزادكه  شود ياشاره كرد. او متذكر م

 يبرا نياديو بن ياصل ليدارد. دلن ازين تيمحدودبه است كه  ياست و تنها آزاد يانواع مختلف آزاد
 انيشكارا بآ تيو ترب ميتعل و يآزاد رامونيپ اسلر. ما است ديهمه عقا نبود زيانگشك بر ،1دهيعق يآزاد

 ياست كه برااز آزادي  انواع خاصي مياما حا ،ستيمطلق ن يطرفدار آزاد تيو ترب ميدر تعلكه  كند يم
 يبر آزادي مترق تيو ترب ميتعل انيحام ديو تأكا). 37 ،1971راسل، قابل تحمل است ( ريغ بسياري از افراد

اصل بنا  كي رب تواند يتنها نم  نه يآزاد نياما معتقد است كه ا ،داند يم حيصح يليدر مدرسه را تما شتريب
خاص  يتيكدامند از اهم ها تيمحدود نيا نكهيا صيخاص خود را دارد و تشخ يها تيبلكه محدود د،شو

  :ميكن ياشاره م ،كند يمطرح م مسأله به چند نكته مهم كه راسل در قالب صورت ،انيپا دربرخوردار است. 
  

 نيااست، اما  يخالق فرد يروين و يآزاد برخورداري از ،يهر انسان شرفتيالزمه پ ميدان يم كه چنان )1
 ياز آزاد زانيآن م توان يچگونه م«كه  شود يمطرح م ياسيس هيهر فرض يمحور مسأله به عنوان مسأله
 يآدم يالزمه بقاي كه اجتماع يا آن مقدار همبستگبت اس شرفتيرا كه الزمه پ يخالق فرد يرويو ن
 ،1354(اگنر،  »نبوده است دواركنندهيمورد چندان ام در اينتمدن غرب  خيتار م؟يكن بيترك ،ستا

215.( 

 

                                                
1. freedom of opinion  
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اشكال تنها  كهمطلق مخالف است و معتقد است  يبا آزاد سلرا ،مطرح شد زين نياز ا شيپ كه چنان )2
 يآزادمطلوب انطباق  مسألهاو  ،راستا ناي. در رود به كار  تيو ترب ميتعل در قلمروبايد  يمطلوب آزاد

 مسألههنوز  انيكه مرب كنم يمنگمان  من« :سدينو يمطرح كرده و م يو اخالق يروح تيرا با ترب
» .دنالزم حل كرده باش يو اخالق يروح تيرا با حداقل ترب يآزاد طلوبال مكاش قيو تلف بيترك

 .)247 ،1361،(راسل

مقداري  ديبا تيو ترب ميتعل در رونداز اين رو،  .دنباش يمنقابل تحمل  ها ياز آزاد يبرخ سلاز نگاه را )3
و نحوه اعمال آن  تيو مرجع نظم نيا مقدار ،اصلي مسألهاما  .وجود داشته باشد تياز نظم در مرجع

آنها را به پاسخ  هكه دغدغاز آن شبي ياساس مسألهسه  نياسل با طرح را ).125 ،1970راسل،است (
 صريح راسل ييگو بوده است. عدم پاسخ هاآن تياهم انيبو  مسألهصورت تبيين د درصد ،داشته باشد

ان پردازنظريه و متوليان  نيسنگ فهيمسائل داشته و وظ نيبودن ا دقيقو  قيشان از عمن خود مسأله اين به
  .كند يرا آشكار م يتيترب

  

 اجتماع و تعليم و تربيت

جهان  تيوضعاو،  دگاهي). از د71 ،1347سل، (را داند يم نوجامعه و جهان  يدرا كل تيربت سلرا
. ستين بخش تيكاروان چندان رضا نياز اخرد ماندن قافله  عقبكاروان علم و  يتاز كهي ليامروز به دل

نشان  تيوضعاين  مي. ترسميمواجه هستخرد با كاهش  يدست رهيچو  رتمها شيبه نسبت افزا ليدل نيبه هم
كردن  ايبا مه اما داشته يملموس و مهم ريتأث به ظاهر در ابعاد مختلفعلم  شرفتيچند پ كه هر دهد يم

معتقد است  سل بداننوع بشر را به خطر انداخته است. آنچه را يبقا ،يجمع دسته يكشتار و نابود ليوسا
رقابت به كامل  حذف لسار مقصود كه است. هرچند 2رقابت يبه جا 1بشر عصر حاضر به مشاركت ازين

 ،1971راسل، ( شود يمزيرا حذف رقابت با تخريب شخصيت همراه  نيست.انسان  يفكر تيفعال عنوان
اشتباه  نيابايد است و ن 3يخياشتباه تار كي رقابتبودن  ديبه مف اعتقاد راسلاز نگاه  اين، با وجود). 144
 اتياز ح يتمنديرضا صولح يبرا انسان هامروز اين ديدگاه، از ).104 ،1971راسل،تكرار شود ( ديگر
 .شود يبرقرار م عاطفهعقل و  انيكه م يدرون يهماهنگ نخست است: 4يهماهنگ دو گونه ازمندين شيخو
 دواريبشر ام ندهيبه آ توان يم يهماهنگ دو نوع نيصورت تحقق ا دران. گريد ارادهبا  يرونيب يهماهنگ دوم

                                                
1 .cooperation 
2. competition 
3. anachronism 
4. harmony  
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با تحقق  مسلمبه طور است و  هدفي نيچن تحققراسل به دنبال  تيو ترب مي). تعل144 ،1971راسل،( بود
از نگاه راسل  يفراهم خواهد شد. جامعه علم 1يمقدمات ظهور جامعه علم ،سلرا يآرمان تيو ترب عليمت

 تيو ترب ميروزمره مردم، اقتصاد، تعل اتياست كه ح دهيرسدي است كه در آن، سطح علم به ح يا جامعه
  ).338 ،1335، اند (راسل علم قرار گرفته كي الشعاع تحت يآن همگ ياسيس يها سازمان و

. شود يمطرح مهروندي ش تيو ترب يفرد تيبه نام ترب يا مسأله ،هجامعو  تيترب رامونيبحث پ در 
رساله  نيز درافالطون  كه مطرح بوده است. چنان باز ريداز  يشهروند تيو ترب يفرد تيترب انيتعارض م

 مسألهصورت  دارد و مسألهاما راسل نگرشي خاص به اين  .كند ياشاره م مسأله نيابه  »كتاب هفتم نيقوان«
 زيبه مسائل شك برانگ يعلم نگرش  مسألهرا در  يتعارض نيور چنظه نهيو زما ؛كند يم ليتحل نيرا چن

منجر به  جهياست و در نت 2حركت علم به صورت فن اكتشاف وهي. راسل معتقد است كه شكند يجستجو م
و  بخشد يم كه كشف را سهولتاست  يا گونهذهن به  يساختار علم ،گريعبارت دبه . شود يمغيير ت

 شهروند ست كه يكا يدر حال ني. اشود فعلي در اصول  3ثابت يا دهيعق يكه انسان دارا شود يمنموجب 
را سرمشق  زرگان نسل گذشتهسو احترام به ب كياو از  ف است.از قرار معلوم ناتوان از كش افتهي تيترب

فرد به «، گريد ياز سو. نگرد يم ديجد 4رانگريوي ها هيبه نظر ديترد هديبا ترس و د و دهد يخود قرار م
با  مساعي كيو تشر يهمكار ،شهرونديك  ياصل يژگيو كه يدرحال .است 5خود بنيادكلمه  قيدق يمعنا

 تيترب ت،يو ترب ميتعل فهيوظ« سؤال كه نيخ به اپاس در راسل ).14 ،1971راسل، » (است ديگر شهروندان
است كه به  يكه فرد خوب كس كند يم  انيب» ؟است بشهروندان خو تيثمره آن ترب اخوب است يافراد 

فرد افراد جامعه ساخته شده است. با فرض  فرد خيراست كه از  ييگوالل ك ريخ .كند يكمك م خير كل
متفاوت اموري  يشهروند تيموضوع كه پرورش فرد و ترب نيطرح ا ،دگاهيدو د نياز ا يكي پذيرش
به حساب جتماع كه فرد به عنوان واحد ساختمان ااآنج از .)7 ،1971راسل،( رسد ينادرست به نظر م ،هستند

دخالت  ساختمان اجتماع لياو در تشك يها زهيانگو  اتيسالمت و نشاط فرد، خصوص مسلم ، به طورديآ يم
ي شهروند تيتربامور  نيتر يفرد عال تيترب ت،يگاه ابدديدعتقد است هرچند از دارد. راسل م ميمستق
خاص برخوردار است.  يتياز اهم يشهروند تيزمان، ترب يازهايو در ارتباط با ن ياسياما از نظر س ،است

                                                
1. scientific socity  
2. technique of discovery 
3. unwavering belif                                                                                                                                              
4. subversive doctorines 
5. self-subsistent 
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 كه در يكس. درحاليكه رديصورت گ گريكديهمواره همراه با  ديو اصالح فرد با يترق ،اصالح جامعه براي
  ).323 ،1347 ،(راسل دهد يمقرار  فرد را مورد توجه خاص خود ،رديگ يم قلم به دست يتيمسائل ترب

  

  دولت و تعليم و تربيت

 هتاز آن ج ياسينهاد س كيعنوان به  تيو ترب ميتعل رامونيگونه بحث پمعتقد است هر سلرا
            از ياريكه بساست  يدر حال نيدارد. ا 1يعاجتما يبا نوساز يمياست كه ارتباط مستق يضرور
و  حوزه تعليمبه  استيس گاهن ).400 ،1961اگنر،( ندكردتوجه  مسألهبه اين  پردازان تربيتي كمتر نظريه

كه  ييها به دنبال داشته و دارد. در حكومت زين معايب جدي ا،يدر كنار مزا يدولت تيو ظهور ترب تيترب
به عنوان نه آموز  دانش ،شود يم تلقيها  و ملت طبقات ان،ياد انياع منز يبرابه عنوان ميداني  تيو ترب ميتعل
توجه قرار  ردمو ياسيتحقق اهداف س يبرا يبه عنوان ابزار شتريبلكه ب ،ياستقالل فكر برخوردار از يفرد
 نيكه راسل ا نجاستيدارد. در ا تيآموز ارجح دانش همواره منافع دولت بر منافع ،ليدل ني. به همرديگ يم

و آنها را نمود برقرار  كودكمنافع و منافع دولت  انيمي ونديپ توان يمآيا  كه كند يسؤال را مطرح م
   ).137 ،1971سل،(را ؟كرد انندهم

به  زيرا ن يخطرات يتيترب نياست چن يهياما بد .است يضرور يامر يدولت تيترب ،لسار دگاهياز د
به  است. 2ياجتماع يستگمبه جادياتربيت دولتي  يها هدفاز يكي  .نمود جتنابااز آن  يددنبال دارد كه با

 يضرور ريامعموم بهبود وضع مردم  يمردم برا يها توده انيم يهمكار هيروح جاديا نفس ،مسلمطور 
ها را  كه همواره دولتخطري  انجامد، يم يو جنگ داخل سميآنارش به يهمكار نيفقدان ا زيرا .است
موجب  يت پرستيو پرورش روح مل ياجتماع يستگبهم جاديآنگاه كه ا سلاز نگاه را ،. اماكند يم ديتهد

 ،1361سل،(راخواهد شدخود به خود آشكار  يدولت تيخطرات ترب شود، يالملل نيب يهاينظم يبروز ب
 درباره مباحث بحث يرسمديدگاه  رشيپذ ،5يكنواختيبر  ديتأك ،4يچاپلوس ،3اطاعت كوركورانه ).63

آنها از جمله  ياجتناب از نقاد فعلي و ياحترام به نهادها ،7افراطي يپرست  هنيمحس  تيتقو ،6زيانگ 
نظام  ،از نگاه راسل ).24-26 ،1970سل، ست (رامستعد تحقق آنها يدولت تيو ترب مياست كه تعل يها انيز

 ،1968 سل،(را ستيقابل حصول ن يبه راحت يآرمان نياما چن .باشد كيدمكرات ديبا تيو ترب ميتعل يآرمان

                                                
1. social reconstruction 
2  . social cohesion 
3 .  blind obedience 
4 .  subservience 
5 .  uniformity 
6. controversial qestions  
7. extreme  nationalism 
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رفع شود.  دياست كه با يبيو معا ها نقص يمطرح بوده دارا كيدموكرات تيبه عنوان تربكنون آنچه تا .)13
 نياما اگر هم .باشد 1عزت نفس بخش  الهام كه ستا آنگاه مطلوب يراسل معتقد است دموكراس

. در ديآ يبه شمار م ندناپس يامر ،توده باشد توسط لتيفض افراد با رنجش و آزاربخش   الهام يدموكراس
 تيتحقق ترب ينوع حكومت برا نيبهتر به عنوانرا  يدموكراس توان يم قبيل نياز اي بيبا حذف معا جهينت

  ).49 ،1971سل، راسل در نظر گرفت (را يآرمان
 2ييگرايزاز نگاه بازسا .داد رراق انيگراياو را در زمره بازساز توان يراسل م يتيآراء ترب يبررس با

و  يالملل نيب يها و تنش يدست يها خطر سالح ،سو كياز  .مواجه است يقيعم يها با بحران يه جهانعمجا
قرار داده است.  يستيرا در پرتگاه ن يتبشر اتيح ستيز طيمح بيتخر وگسترش فقر  ،گريد يسواز 
 انيگرا ي. بازسازاست تيتربو  ميتعل  به جوعراه وجود دارد و آن ر كيها تنها  بحران نيخروج از ا يبرا
فوق  يها را از بحران يجامعه جهان توان يم تيو تربعليم تحول در ساختار ت قيكه از طر باورند نيبر ا

. در ندكن يم ديتأك يگريد زياز هر چ شبي غييرت مسألهر ب انيگرايبازساز ).1380گوتك،نجات داد (
 مناسب رييتغ قياز طر توانند يها م سانان و است رييدر حال تغ وستهيو پ ايپو امريآنان فرهنگ  دگاهيد

 ان،يگرايمورد نظر بازساز راتيياصالحات و تغ تحقق يبرا. ، سعادت خود و بشريت را رقم زنندفرهنگ
در  يمل يكه دموكراس ورزند يامر اصرار م نيا برآنان  ،است. اما يتنها نوع مطلوب حكومت، دموكراس

  ).1381، نژاد ي(شعارشود ي جهان يموجب تحقق دموكراسيد با تينها
  

  بررسي انتقادي افكار راسل

 يها هينظرآيد و  مغرب زمين به حساب مي معاصربدون ترديد برتراند راسل از متفكران بزرگ 
علمي و فلسفي او تا حد قابل توجهي در مشرق زمين و جوامع اسالمي نيز مطرح شده است. بر همگان نيز 

 يا ارزندهمطرح شده توسط راسل پيرامون  تعليم و تربيت حاوي نكات  پوشيده نيست كه برخي از مفاهيم
گاه عامه، نگرش نقادانه و عشق به ديدپرورش روح علمي، آزاد انديشي، نگريستن به نفع شخصي از  است.

به  .كامالً محسوس است فرهنگ غربتربيتي حاكم بر  يها نظامآنها در  عناصري است كه خأل بشريت
 او در حوزه تعليم و تربيت با نقدها يها شهياندكاربرد  ،در آراء راسل تأملو قابل  جديدرغم وجود نكات 

به ويژه دو نقد نخست كه ريشه در فلسفه تعليم و  زير. نقدهاي چهارگانه باشد يمو موانع جدي همراه 

                                                
1 .  self respect 
2  . reconstructionism 
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گرفتن ننظر  ردهد كه د هاي بنيادين ديدگاه تربيتي راسل را نشان مي تربيت اسالمي دارد به وضوح خأل
  دنبال خواهد داشت:ه هاي نادرستي را ب آنها سوء برداشت
مفاهيم  ،مطابق رويكرد متفكرين اسالمي در حوزه تعليم و تربيت به ويژه عالمه جعفري نقد اول:

توصيف و تحليل همه مسايل شامل  بيانگركه  به نحوي نظام مندارائه شده توسط راسل فاقد يك فلسفه 
چنان كه نه انسان با خويشتن، با خدا، با جهان هستي و با همنوعان آنچنان كه هستند و آنارتباطات چهارگا

نظام فلسفي راسل به نظام تربيتي وي نيز وارد است. به  عالوه بربايد باشند، است. بدون ترديد چنين نقدي 
ها را هضم كرده و آن يها تناقضو  ها يختگيگسو بخواهيم  كنيم اگر آثار راسل را احصاء، ديگر عبارت

  .)1373، رافعي(امكان پذير نخواهد بود ،براي بشريت عرضه كنيم نظام منديك مكتب فلسفي 
از به ويژه  كه اين ديدگاه غربياست.  تربيت ديني معطوف به  نگاه منفي راسل نسبت به نقد دوم: 

و ادعا  داند يمصر عقالنيت را فاقد عن ، تربيت دينيگيردنشأت مي فالسفه تحليلي مخالف با تربيت ديني
 كه اين پردازد يمبه تلقين  در عملكند كه تربيت ديني گاه با حذف كامل عقالنيت از فرايند تربيت، مي

كاربرد اين ديدگاه محدود، تك  .)1985،  1(سيلي در تضاد است كامالًبا اصول تعليم و تربيت ليبرال  مساله
و به ويژه در جوامع اسالمي با انتقادهاي اساسي همراه  و تربيتتعليم طور عمومي در ه ب ،بعدي و افراطي

كه دين مبين اسالم چه جايگاه مهمي براي تعقّل و  شود يم، مشخص دينيبا دقت در مباحث است. 
. واقعيت كند يمآن، مقوله عقالنيت چه اهميتي در تربيت اسالمي پيدا  عالوه برعقالنيت در نظر گرفته و 

روش هايي كه توازن  ؛تربيت عقالني استوار است يها روشبر  به طور عمدهاسالمي  اين است كه تربيت
پرورش عقالنيت در  ،(حكمت). پس دهد يمعقل را حفظ كرده (تزكيه) و قدرت استدالل را افزايش 

از اين رو، ادعاهاي مطرح شده در مورد عقالني نبودن تربيت  .تربيت اسالمي هم وسيله است و هم هدف
ا از عدم شناخت و احاطه كامل بر تربيت اسالمي ناشي شده و يا از مشاهده مواردي كه تربيت ديني ديني ي

  .)1385 ،، حاصل شده است(حيدريو به شيوه اي نادرست انجام گرفتهبه دست افراد ناآگاه 
د پيرامون تاكيد بر تربيت شهرون اوتوان به ديدگاه هاي راسل ميگويياز جمله تناقض نقد سوم: 

. در نظر او آزادي اراده كند يماين در حالي است كه راسل آزادي اراده و اختيار را نفي  .آزاد اشاره كرد
نفي وجدان  ،دليل معتبري ندارد و اختيار آدمي مغاير با قوانين ديناميك است. الزمه پيامد چنين ديدگاهي

دغدغه راسل در حوزه تعليم و تربيت  نيتر مهماست و با نفي وجدان، عشق به انسانيت، صلح و آزادي كه 

                                                
1. Sealy 
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اصل آزادي و جبر در افكار راسل ابهام برانگيز بوده و  ،. به طور كلي)1373، رافعي(شود يماست نيز منتفي 
  . كند ينماو هيچ يك از اين دو مفهوم را ثابت  يها استدالل

اسل را در تربيت شهروند آزاد جهان و حكومت جهاني كه رطرح مفاهيمي چون  نقد چهارم:
با اصل تربيت افراد مستقل در تضاد است. بازسازي گرايي  به عنوان  دهد يمزمره بازسازي گرايان قرار 

بدون آنكه خود متعهد باشد و بدون اميد  تواند ينميك مكتب مستلزم تعهد است و معلم طرفدار اين نظريه 
براي رسيدن به بي نظري در كالس  اوبه متعهد ساختن دانش آموزان خود تدريس كند. هر اندازه كه 

      ،بي طرف و از لحاظ مرامي ،در آن واحد از جهت علمي تواند ينمسخت بكوشد، بنابر ماهيت امور 
كه در آن افراد  شود يمگرا منتهي جمع يا جامعه) نظريه بازسازي به 1383( 1نلر زعمموضع باشد. به بدون 

علمي به آن رسيده باشند و پس از ارائه  يها روش كمكبه آنكه ر مگ ،معتقدند هيچ چيزي درست نيست
  آنها به وجهي متقاعد كننده از راه وفاق اجتماعي،آگاهانه مورد قبول واقع شده باشند.

  

  نتيجه گيري

 تـوان  يمـ  ، امـا كنـد  يماشاره  تيو ترب مياز تعل يمتعدد يها فيتعر به شيخو در آثار راسل هرچند
خـاص دربـاره    ينگرش معين و ينذهعادات  لهيآموزش به وس قياز طر ل گيريشك عنوانبه  تيو ترب ميتعل
نـوع   بهتـرين  نيـي تع اسـت ). راسل معتقد 33 ،1918راسل، ( گرفت نظردر مناسب  يفيرا تعر و جهان اتيح
از خـود   شيپـ  لسوفانيبرخالف ف ل. راسميآن هست تيترب داست كه در صد ينوع انسان نييتع مستلزم تيترب

  هستند. بد  ايها ذاتاً خوب  كه انسان ستيروسو معتقد ن و زهاب، الك چون
نخسـت در سـطح    ،2حصول هم بستگي اجتمـاعي  تيو ترب ميراسل در تعل ياصل يها از هدف يكي

از  ها وهيش نكرد گرگوند باخود معتقد بود كه  نانهيب خوش دگاهياست. او با د يو سپس در سطح جهان يمل
بـه   يهمكـار بـا تعامـل و    شيخـو  زنـدگي اجتمـاعي   موجب شد كه آنـان در   انتو يم تيو ترب ميتعل قيطر
كـه در هـر    ندهست 3ينياديبن يها زهيانگ يدارا ها انسان ،). از نگاه راسل1361سل، د (رانخود ادامه ده تاحي

 نيـ ا كار بـردن نـوع دوم  ه . با بكند يظهور م  5سازنده يا خالق يها انگيزه و 4هانيگرا كفرد به دو شكل تمل
كـه   كنـد  ينمـ  هيتوصـ  گـاه  چيهـ حل نمود. راسل  را ياز مشكالت و مسائل اجتماع ياريبس توان يم ها زهيانگ

 مسـه  بهتـرين نـوع زنـدگي   بلكه معتقد است كه در  ،ه اجتناب كنندانيگرا كتمل يها زهياز انگ ديها با انسان
                                                
1  . Kneller 
2  . social cohesion 
3. fundamental impulses  
4  . possessive impulses 
5 . creative or conrtructive impulses 
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پـرورش روح   ).2003كنـديس،  اسـت (  هانـ يتملـك گرا  يها زهيانگ نياز ا شتريخالق به مراتب ب يها زهيانگ
عناصـري   گاه عامه، نگرش نقادانـه و عشـق بـه بشـريت    ديدعلمي، آزاد انديشي، نگريستن به نفع شخصي از 

 ،از نظـر راسـل در بعـد فـردي    تربيتي حاكم بر عصر ما كامالً محسوس است. يها نظامآنها در  است كه خأل
 لاصـلي تعلـيم و تربيـت را شـك     يهـا  هـدف ن آزاد پرورش روح علمي و در بعد اجتماعي تربيت شـهروندا 

 تربيتـي  به دنبال تحقق آرمـان   شيخو يتيآراء ترب انيبا ب راسلاظهار كرد كه  توان يمطور كلي ه ب .دهند يم
 سـتن ينگر ييتوانـا  ،يدرون يانضباط، استقالل فكر ،يشيكه آزاداند يشهروندان، شهروندان آزاد جهان است

آنـان بـه شـمار     يها صفت نيتر از مهم يآزاد و يخردورز ،كالم در يكو  هامعگاه ديداز  يبه نفع شخص
 غايـت اصـلي  عنوان به او افراد  يتيموجب شد كه در نظام ترب يآدم تيراسل به ترب نانهيب . نگاه خوشديآ يم

فلسفه عدم ارائه يك  .ديآ ياو به شمار م يتيترب يها شهياند يمركز نقطه ينگاه نيندر نظر گرفته شوند و چ
متعـدد   يها ييگو تناقضرف و تك بعدي به تربيت علمي و غفلت از تربيت ديني، وجود ، توجه صنظام مند

باشـد كـه   هاي اساسي بر انديشه راسل ميدر باب پرورش استقالل فردي و شهروند آزاد جهاني از جمله نقد
   ت اساسي مواجه كرده است.ها و مشكالاو را در حوزه تعليم و تربيت با ترديد يها دگاهيدكاربرد 
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