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ديگر دستخوش تغيير و تحول گرديـده و   ةصد سال اخير بيشتر از هر حرف معلمي و تدريس در ةحرف

اي عظـيم و مهـم از    به شـعبه   اي كوچك و محدود و بسيار تخصصي كه با اقليت مردم ارتباط داشته از حرفه

  .خدمات عمومي تبديل شده است

اما در جهـان   .است  اخير ادامه داشته ةبس شريف دارد كه از آغاز تاريخ تا ازمن اي دراز و معلمي سابقه

 ةرسد كـه وظيفـ  اين نتيجه ميه ب احتماالً ،گرددمعلمي كه از عقائد و آرمانهاي اسالف خود ملهم مي كنوني،

  هـائي تلقـين عقائـد و عـام داوري     اش بلكـه وظيفـه   ؛تعلـيم دهـد   ،كنـد  وي آن نيست كـه آنچـه را فكـر مـي    

)Prejudice (در روزگـار گذشـته كسـي را معلـم مـي      .شمرنداست كه كارفرمايانش مفيد و ثمربخش مي-

درس او  ةاند تا در حلق داشتهوافي مبذول مي  العاده داشته و مردم نيز سعي دانستند كه دانش و حكمت فوق

متشكلي نبودند و كسي بر كار  در زمان قديم معلمان گروه. هاي در بارش گوش فرادهند گفتهه حاضر شده ب

اما اين موضوع درست است كه معلمان مكرر بجهت عقائـدي كـه    .نداشت  دادند نظارتآنها و آنچه تعليم مي

  كن اينيل ،زندان افتاده محكوم شد و افالطون ب گمره سقراط ب .گرفتندداشتند مورد تنبيه قرار مياظهار مي

دوست دارد از طريق كتابهايش زنده  ،و بالقوه معلم باشد انساني كه ذاتاً د،عقائد آنان نگردي ةوقايع مانع اشاع

  .اي ندارد بماند و به بقاي جسماني عالقه

چون معلم وظيفه دارد . ف معلمي الزم استيوظاه عمل پوشاندن ب ةاحساس استقالل فكري براي جام

جهد بليغ  ال بردن سطح تفكر عمومي جد وافراد تلقين كند و در باه دانش و حكمت خود را تا سرحد امكان ب

مگر در موارد نادري كه مداخالت نابجا  ،دادرا آزادانه انجام مي  در روزگار قديم معلم اين وظيفه .مبذول دارد

در قرون وسطي معلمي  .كرداي ايجاد مي و بدون تأثير حكام ظالم و مردم قشري و متعصب در كار آنها وقفه

  .طور بطئي پيشرفت كنده د و نتيجه آن شد كه امور فكري و اجتماعي جوامع بدر انحصار كليسا درآم

و تعلـم قائـل     آغاز شد و اهميت خاصي بـراي تعلـيم   )رنسانس( رستاخيز علم و ادب ةكه دور هنگامي

  .معلم نيز آزادي بسيار زيادي براي تعليم و تعلم پيدا كرد ،شدند

دار بـه توبـه و اسـتغفار كـرد و دانشـمند معـروف ديگـر        درست است كه تحقيق و تفحص گاليله را وا

بزرگ قبل از آنكه مورد تنبيه قرار   كن هريك از اين مردانيل ،گيوردونو برونو را به تير بستند و او را سوزاندند

مؤسسات علمي از قبيل دانشـگاهها در   .انجام داده بود ،خود را كه همانا تنوير افكار عمومي بود ةگيرد وظيف

 ةمذهبي بود و در نتيجه قسمت اعظـم بهتـرين كارهـاي فكـري بوسـيل       ار فيلسوفان جزمي و متعصبانانحص

  .شدانجام مي ،كردند و هيچگونه ارتباطي با اين مؤسسات نداشتندكار مي دانشمنداني كه مستقالً
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ارتبـاطي    نههيچگو ،بجز نيوتن، دانشمندان طراز اول ،تا اواخر قرن نوزدهمالخصوص علي ،در انگلستان

اما ساختمان اجتماعي آنچنان بود كه اين عدم ارتباط با دانشگاهها هيچگونه مانعي در  .با دانشگاهها نداشتند

  .آورد وجود نميه هاي سودمند آنها ب راه اقدامات و فعاليت

ات چيزي بنام تعليمـ . اي جديد روبرو هستيم هئلما با مس ،در جهان كنوني و تشكيالت بسيار وسيع آن

معلـم در   ،بنـابراين  .شـود  هريك از افراد داده ميه وسيله كليساها به دولت و گاهي اوقات ب ةوسيله ب معموالً

كه نه دانش و معلومـات او  است اجراي اوامر افرادي  اكثر موارد حكم يك كارمند رسمي را دارد كه ناگزير به

 مورد تعليم و تربيت مانند نظـر متصـدي تبليغـات    جوانان و نظر آنان در  اي براي هدايت را دارند و نه تجربه

في را كـه در تخصـص   يتوانند وظاتوان دريافت كه معلمان چگونه مي آساني نميه ب  در چنين شرايطي .است

  .مرحله اجرا درآورند  آنهاست به

  

رند مخصوصي هم دربردا  اما اينگونه تعليمات آشكارا خطرات ،ضروري است تعليمات دولتي امري كامالً

  .كه در برابر آنها ضوابط دفاعي هم بايد موجود باشند

نازي ديده شدند و   نحو بارز و در نهايت عظمت خود در آلمانه خطراتي كه بايد از آنها وحشت داشت ب

توانـد  كسـي مـي   ،موجود باشـند   كه اين خطرات در جائي .شوند اين خطرات هنوز هم در روسيه مشاهده مي

ـ  تاًيك آئين مبتني بر تعصب را بپذيرد و كمتر فرد دانشمند و آزادفكري طبيعمعلم باشد كه مرام  چنـين  ه ب

  .كند راه و روشي تمايل پيدا مي

 ةديـد به بايد   ها هم ها و نادرستي بلكه بر پليدي ،در اينصورت معلم بايد نه تنها چنين آئيني را بپذيرد

كه معلم فقط الفبا و جدول  مادامي. بشدت احتراز كند اغماض بنگرد و از بيان افكار خود در مورد امور جاري

هيچگونه مانعي در كار تـدريس   ،گيرداين موارد بحث و جدلي درنميه چون نسبت ب ،دهدضرب را تعليم مي

تدريس اين مواد در كشورهائي كه دولت در انحصار يك حزب است و   اما حتي هنگام ،آورند وجود نميه وي ب

ـ   ؛راد در اختيار دولت استكليه شئون زندگي اف نظـر او بهتـرين   ه معلم نبايد از روشهائي استفاده كند كـه ب

از   بلكه با وادار كردن بدون چون و چراي متعلمان به تسليم محـض و تبعيـت   ،نتيجه علمي را خواهد داشت

آنكـه   بمحـض . تملق و چاپلوسـي و اطاعـت كوركورانـه را تلقـين كنـد      آنها ترس و وحشت،ه قدرت او بايد ب

و جـدي بپـردازد نـاگزير اسـت از       بخواهد پا را از مطالب و مواد معمولي و مبرهن فرانهد و به مطالب اصولي

  .نظرات مقامات رسمي تبعيت كند
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اتفاق افتاد و اكنون هم   همانطور كه در آلمان نازي ،آيند در نتيجه جوانان افرادي متعصب از آب درمي

در چنين وضعي جوانـان از جهـان خـارج و آنچـه در آنطـرف مرزهـاي        .ندجوانان شوروي همين وضع را دار

اي داشته باشند هرگز در خود جرأت اظهار آن را  عقيده  اطالعي نخواهند داشت و اگر هم ،كشورشان ميگذرد

مانند قـرون وسـطي و    ،كه عقائد افراطي و تعصبي كمتري دربردارد از وقتي  اين وضعيت خطرات بينند، نمي

 اما فيلسوفان جزمي و پيروان متعصـب عقائـد   ؛المللي پيدا كنندهمگاني و بين ةجنب كاتوليك،  مذهب ةاشاع

و حتـي ژاپـن     همين علت در آلمان و ايتاليـا و روسـيه  ه المللي را قبول ندارند و بگ بينمذهبي مفهوم فرهن

  .هاي متفاوتي را ترويج و تبليغ كردند آئين

بار آورنـد و    پرست طور تعصبي ملته شد كه جوانان را بجهد بسيار مي در هريك از اين كشورها جد و

شود كه افراد يك كشور يا افراد كشور ديگر هيچگونه وجه  نتيجه آن مي .در آنها حس برتري نژاد را بپرورانند

هاي بـين دو   ها و خصومت تواند دشمنينمي  هاي مشترك تمدن اشتراكي نخواهند داشت و هيچيك از جنبه

  .شور را برطرف كندك

روز افـزون رو بـه     از زمان جنگ جهاني اول با سرعتي ،المللي نهاده شده بودفرهنگي كه بر اصول بين

 استاد رياضيات دانشگاه آن شـهر   كه در لنينگراد اقامت داشتم هنگامي 1920در سال  .اضمحالل نهاده است

نا بـود و در  هـاي جهـان آشـ    پاريس و ساير پايتخـت وي مردي جهانديده بود كه با لندن و  .را مالقات كردم

در زمان كنوني دانشمندان شوروي اجازه ندارند به مسافرتهاي . المللي عضويت داشتهاي مختلف بين كنگره

 .آن كشورها و كشور خـود مقايسـه بعمـل آورده نتـايج نـامطلوبي بدسـت آورنـد         علمي بروند كه مبادا ميان

اين   ولي بايد اذعان كرد كه ،ه برتري نژاد كمتر توجه دارندئلبيت جوانان به مسكشورهاي ديگر در تعليم و تر

  .حدت دارد كشورهاي جهان اكنون بيش از هر وقت ديگر شدت و ةاحساس در هم

فرانسه و آلماني   شود كه براي تدريس كوشش مي )من در اياالت متحده آمريكا ةو بعقيد( در انگلستان

توجه به مليت شخص در انتصاب او به مقـامي و عـدم توجـه بـه      .لمانيها استفاده نشوداز وجود فرانسويها و آ

فرهنگي  .الملل استبه آرمان و هدف غائي فرهنگ بين  زيان تعليم و تربيت و توهينيه مهارت و تخصص او ب

ام در شرف هاي ناپخته و خ كه ميراث امپراطوري روم و كليساي كاتوليك بوده و اكنون در اثر هجوم فرهنگ

  .و نابودي است  اضمحالل

امـا بايـد اذعـان     ،است  در كشورهاي آزاد اين خطرات به حدودي كه در باال بدانها اشارت رفت نرسيده

كه به  ولي اگر افرادي ،توسعه پيدا كنند  كرد كه خطر جدي وجود دارد كه اين عوامل سوء در تعليم و تربيت

نحـو مسـتوفي   ه توان اين خطر را بـ مي ،محفوظ دارند  را از اسارت فكريآزادي فكر معتقدند بتوانند معلمان 

مفهومي دقيق و روشن در مورد خدماتي است كه از معلمـان انتظـار     يافتن شايد اولين شرط الزم، .دفع كرد
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عقيده هستم كه انتقال اطالعات معلوم و روشـن   هاي جهان هم من با دولت .دهند  رود براي جامعه انجاممي

 اصول بر اين اصـل  ةالبته هم .باشدترين وظائف معلمان مي يكي از معمولي ؛و جدل نياز ندارند  ه به مباحثهك

 ةجامعـ  .دارد  در يك تمدن فني مانند تمدن ما اين اصل بالتأمـل فايـدتي محسـوس   كه بنا نهاده شده است 

راحت و آسايش جسماني ما بر   كهكنون به تعداد كافي افراد متخصص و فني نيازمند است كه وسائل فني را 

عالوه بر اين اگر درصد عظيمي از جمعيت از نوشتن و خواندن عاجز  .آنها مبتني است حفظ و نگهداري كنند

با توجه به اين دالئل ما همه با تعليمـات اجبـاري    .خواهد بود  باشند اين موضوع براي جامعه موجب ناراحتي

تـوان در مـورد موضـوعات جـدلي     اند كه در دوره تعليم مـي  ين دريافتهها چن اما دولت .جهاني موافق هستيم

دفـاع  . حال افراد صاحب قدرت باشده تلقين عقائد كرد و افكار افراد را آنچنان پرورش داد كه مفيد يا مضر ب

كـه دولـت در     بجـز كشـورهائي   .معلمان و صاحبان شمشير اسـت  ةاز دولت در همه كشورهاي متمدن بعهد

فـي   ،بدين منظور اعمال گردد  حزب است دفاع از دولت امري مطلوب است و تعليم و تربيتي كه انحصار يك

هاي مخالف  در كار تعليم و تربيت از روش  انتقاد هنگامي پيش خواهد آمد كه دولت .نفسه قابل انتقاد نيست

اع داشـته باشـد   اگـر دولتـي ارزش دفـ    .يـد وتوسـل ج   روشن فكري استفاده كند و به احساسات غير منطقي

هرحال افرادي كه دانش كافي در مورد تعليم و تربيت ه ب. غير ضروري است استفاده از چنين روشهائي كامالً

عقيده اكثريت بر آنست كه وحدت عقيـده و تقليـل آزادي    .كنند  روشها استفاده  اين مايلند از طبيعتاً ،ندارند

  .گرددموجب تقويت و نيرومندي ملل مي

كـه در هـر    در صورتي ،كند ايم كه آزادي يك كشور را در زمان جنگ ضعيف و ناتوان مي مكرر شنيده

در . منـد بـوده اسـت    بعد كشوري پيروز شده كه از آزادي بيشتر بهـره ه ب 1700جنگهاي مهم از سال يك از 

ا از بحـث  و افـراد ر   اند كه به وحدت عقيده اعتقاد داشـته  ورطه نابودي كشيده شدهه هائي ب موارد ملت اغلب

  .اند آزاد بر حذر داشته و قدرت تحمل عقائد مختلف را نداشته

 ،و مسـلم اسـت    معلوم فيلسوفان جزمي در سراسر جهان معتقدند كه حقيقت اگرچه براي ايشان كامالً

ايـن نظريـه    .پيدا خواهند كرد  ولي ديگران اگر به مباحثات از جهات دوگانه گوش فرا دهند عقائدي نادرست

گروه از فيلسوفان جزمي جهـان را مسـخر و از     يا يك .گرددكه منجر به يكي از دو مصيبت جهاني ميايست 

 ةمذاهب مختلف را تحـت سـلط   بارتر آنكه فيلسوفان رقيب،كنند و يا مصيبت تازه جلوگيري ميعقائد  ةاشاع

ي از پيـروزي گـروه اول در   خطرات ناش .انگيزند خود درآورده افراد هر مذهب را عليه افراد مذهب ديگر برمي

كنـوني    در زمـان  وسطي وجود داشتند و خطرات گروه دوم در طول سالهاي جنگ پيدا شده و مجـدداً   قرون

 كنـد و گـروه دوم تمـدن را كـامالً     گروه اول تمدن را متوقف و از پيشرفت آن جلوگيري مي .هم وجود دارند

  .از آنها معلم بايد مدافع اصلي باشد خطرات ناشي در برابر اين هر دو گروه و .كند نابود و منهدم مي
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ايـن   .سـت زمـان ما   يكي از بزرگترين خطـرات روحيه متشكل حزبي كه روشن است  اين موضوع كامالً

گـردد و در شـكلهاي ديگـر موجـد     مـي   جنگ ميان ملله پرستي و برتري نژاد منجر ب روحيه در هيئت ملت

-دور مانند و روش تحقيق بيه ت كه از كشمكش ميان احزاب بمعلمان آنس ةوظيف .شود جنگهاي داخلي مي

طرفانه را به جوانان تلقين كنند و آنها را راهنمائي كنند كه امور را برمبناي اهميتي كه دارند مـورد قضـاوت   

معلم نبايد عام داوريهـاي   .جهت ارزش ظاهري كه دارند نپذيرنده جانبه را تنها ب يك  قرار دهند و قضاوتهاي

امور عدالت را  ةكند كه در مورد هم اش ايجاب مي اي شرافت حرفه .مردم يا مقامات دولتي را تبليغ كند ةتود

بحث و جدل دربگـذرد و در يـك محـيط آرام علمـي بـه تحقيـق و        ةرعايت كند و كوشش كند كه از مرحل

معلـم در برابـر كينـه     بايـد از  ،خوشايند نباشد  اگر نتايج تحقيقات وي براي گروهي از مردم .تفحص بپردازد

مگر آنكه ثابت شود كه معلم با اشاعه موضوعات غير حقيقي قابل اثبات به تبليغات  ؛توزي اين افراد دفاع كرد

  .است  ناصواب دست يازيده

مهمتري دارد كه بايـد    وي وظائف .معلم تنها فرو نشاندن آتش مباحثات جاري نيست ةوظيف ،بنابراين

و بـالقوه مايـل بـه اجـراي ايـن       كه ذاتاً  توان معلمي بزرگ و شايسته دانستمي ميرا هنگا انجام دهد و وي

ـ      .ديگر دفاع از تمدن را بر عهده دارند ةمعلمان بيش از هر طبق .وظائف باشد ه آنهـا بايـد از معنـاي تمـدن ب

و تمـام   خصيصه و روحيه مبتني بر تمدن به شـاگردان خـود رغبـت تـام      وجهي نيكو آگاه باشند و به انتقال

  متمدن به چه خصوصياتي نيازمند است؟ ةاين سؤال در برابر ما قرار دارد كه يك جامع  اكنون .داشته باشند

متمدن اسـت كـه     اي جامعه .توان جواب دادمادي مي به اين سؤال از طريق اشاره به آزمايشهاي مطلقاً

امور آن ديده  ةزيادي در هم  و تحرك !باشد هاي متعدد داشته هاي بيشمار و حمام اتومبيل ماشين آالت زياد،

تمـدن بـه معنـي     .دهنـد از حد معقول اهميت مـي   من اغلب افراد معاصر به اين چيزها بيش ةبه عقيد. شود

تا آنجا كـه   .جسماني زندگي ارتباطي ندارد ةاخص كلمه مفهومي ذهني است و با زوائد مادي وابسته به جنب

انسان بايد از خردي و كوچكي خود و محيط محدودش نسبت به جهان از نقطـه نظـر     به دانش مربوط است

بـراي    بايد بداند كه كشورش يكي از كشـورهاي جهـان اسـت و افـراد هـر كشـوري       .آگاه باشد مكانزمان و 

نسـبت قـرون گذشـته و     د را بهاو بايد زمان خو .فكر كردن و احساس از حقوق متساوي برخوردارند زيستن،

 ،ريـب جلـوه خواهـد كـرد    غو   آيند بسنجد و بداند كه مباحثات زمان او در نظر مـردم قـرون آينـده عجيـب    

بازتري بنگـريم او   ةاگر با ديد .رسندنظر ميه ريب بغكه مباحثات قرون گذشته براي ما عجيب و  همانطوري

انساني  ةاما اين اطالعات نبايد روحي ،آسماني آگاه باشد  تشناسي و فواصل كرا بايد از وسعت دورانهاي زمين

اگـر   .آنـرا وسـعت دهـد    ةنمائي باشد كه ذهن و قلمرو انديشـ  جام جهان  بلكه بايد در حكم ،را درهم بشكند

  .باشد بايد از جهت احساسات هم داراي وسعت نظر باشد  انساني بخواهد متمدن
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و گـاهي دچـار     در اين فاصله گـاهي اوقـات خوشـبخت    :يمايندپ بين تولد و مرگ را مي ةآدميان فاصل

قهرماني دارند و  ةاوقات روحي  گاهي و طماعند، صبعضي اوقات بخشنده و گاهي اوقات حري بدبختي هستند،

بعضـي چيزهـا    ،تحقيق بنگـرد  ةديده حيات ب  در نظر انساني كه بر مسأله گاهي اوقات جبون و فرمانبردارند،

وسيله هوش ه بعضي ب اند، افراد از عشق به بشريت الهام گرفته  بعضي .كنند تحسين جلوه مي ارزشمند و قابل

ـ   اند كه جهاني را كه در آن زندگي مي ما كمك كردهه سرشار خود ب وسـيله ذوق  ه كنيم بشناسيم و بعضـي ب

 كـه ظلـم و سـتم،    انـد  اين افراد موجد چيزهائي نيكو شـده  .اند رقيق زيبائي را خلق كرده  لطيف و احساسات

در بهتـر    اين افراد تا آنجا كه در قدرت ايشان بـوده  .اند و مصيبت و خرافات را تحت الشعاع قرار داده بدبختي

  .اند ساختن زندگاني آدمي كوشيده

كند كه آن چيـز را   بجاي انتقاد و سرزنش كوشش مي ،انسان متمدن اگر نتواند چيزي را تحسين كند

علل غير شخصي انحرافات را كشف كرده آنها را از بين ببرد و هرگز از افرادي كه در كوشد وي مي .درك كند

همه اين امور كه برشمرديم بايد در ذهن و قلب معلم موجود  .متنفر نيست ،اند دام اين انحرافات گرفتار آمده

انتقـال خواهـد    ،ندجواناني كه تحت تعليم او هسـت ه در اينصورت معلم اين موارد را از طريق تدريس ب .باشد

  .داد

مايل باشد كه آنچـه را درسـت و صـحيح     و قلباً هاست كه به شاگردانش عالقه داشت معلم خوب كسي

چشـم سـربازان يـك    ه مبلغ بر دانش آموزان ب .بلغ چنين خصلتي را فاقد استم .به آنها انتقال دهد ،داندمي

دارند كه با زنـدگي خـود آنهـا ارتبـاط نـدارد و در      در سر  در اين حالت دانش آموزان افكاري .نگرد قشون مي

بلكه از اين اهداف و افكار براي نـاحق كـردن    ،خود استوار نيست  اينصورت هيچ فكر و هدفي بر اصل صحيح

  .شود ظالم استفاده مي  حق و افزايش قدرت حاكمان

هدفي را برگزيننـد    انهمبلغ دوست ندارد كه شاگردانش جهان را مورد بررسي و تأمل قرار دهند و آزاد

مانند متخصص گلكاري دوست دارد شاگردنش به ميزاني كه دلخواه اوست  .نظر آنها داراي ارزش استه كه ب

ذوقـي و   كنـد و حسـادت و بـي    آنها جلـوگيري مـي    بدين ترتيب از رشد طبيعي .تربيت و پرورش پيدا كنند

 .گونـه احتيـاجي نيسـت كـه افـراد ظـالم باشـند       هيچ .كند آنها مي  خشونت را جانشين قدرت و نيروي ذاتي

جلوگيري از رشد فكري افراد در سنين جواني موجب پيدايش ظلم و ستم و خشونت   برعكس من معتقدم كه

  .شود در افراد مي

هـا در   اما اين عقـده ، شود وفور در افراد ديده ميه در وضعيت كنوني جهان عقدهاي آزاردهنده رواني ب

  .ها ناشي از احساس عدم خوشبختي است من اين عقده ةبه عقيد .باشند نمياصل جزء ذات آدمي 
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هـاي   فعاليـت   راههايي هدايت كند كه براي آنها امكـان ه يكي از وظائف معلم آنست كه شاگردانش را ب

شوند كه ميل به آزار ديگران   سودمند و دلنشين وجود داشته باشد و اجازه ندهد شاگردانش بطريقي هدايت

ـ ، خودشان و هم براي ديگران هدف اسـت   در نظر اغلب افراد خوشبختي هم براي .نها تقويت شوددر آ كن يل

يك طريقـه آنسـت كـه انسـان بخـاطر هـدف عمـومي از        . اين طرز فكر ممكن است موافق با حقيقت نباشد

  .ردبحساب نياو ديگر آنست كه انسان خوشبختي عمومي را اصالً خوشبختي شخصي چشم بپوشد و طريقه

را داشـته    كـه ايـن خصـلت    كسـاني  .شود غلط نوعي جوانمردي تلقي ميه اما اين حالت گاهي اوقات ب

باشد و حسادت ناآگاهانه مي  مبناي آن نوعي شود كه احتماالً باشند نوعي خشونت و بيرحمي در آنها پيدا مي

معلم بايد آن باشد كه شاگردانش هدف  .كند از كودكي و يا جواني در فرد ريشه پيدا مي اين حسادت معموالً

چنـين شـاگرداني چـون معنـاي خوشـبختي را درك       .برهانـد   هاي روانـي  را از چنگال اين امراض و ناراحتي

  .هم نسبت به خوشبختي ديگران نخواهند داشت  جهت هرگز حسادتي بدين ،كنند مي

ـ   برمـي  توانند آنچه را كه از عهده آن در وضعيت كنوني جهان اغلب معلمان نمي وجـه احسـن   ه آينـد ب

  .انجام دهند

در مورد  .عميق دارند  هاي بعضي از اين دالئل اتفاقي و بعضي ديگر ريشه .ه دالئل بسيار داردئلاين مس

كنند و بجاي تقويت و تربيـت روحـي و    دالئل اتفاقي بايد گفت كه اغلب معلمان بيش از حد معمول كار مي

  .كنند آماده مي  امتحانات ذهني جوانان آنان را براي گذارندن

ل تعليم و تربيـت هـم از ايـن    ئوافرادي كه با حرفه معلمي آشنائي ندارند و متأسفانه همه مقامات مس

هـا هرگـز در يـك روز     كشـيش . هيچگونه بصيرتي در مورد اهميت ذهن در كار تعليم و تعلم ندارند ،گروهند

هـاي متـوالي بكـار تـدريس      ان بايد روزانـه سـاعت  كه معلم در صورتي ،كنند چند ساعت متوالي موعظه نمي

هـائي كـه در    از آخرين تحقيقـات و پيشـرفت   .شوند عصبي مي  در نتيجه اغلب آنها دچار بيماريهاي .بپردازند

تواننـد در شـاگردان خـود شـوق و      مانند و بنابراين نميگيرد و دور ميمي  موضوعات مورد تدريس آنها انجام

جديد بوجود آورند و آنها را از فوائد ذهني كه از درك مطالب جديد و دانـش تـازه     ذوقي براي اخذ معلومات

  .مند سازند بهره ،آيد مي  بدست

در اغلب كشورها بعضـي عقائـد    .باشد ه نميئلمس نتري وجه مهمترين و جدي هيچه البته اين موضوع ب

ئد ناصواب دارند بايد مهر خموشي بـر  معلماني كه عقا .اند درست و بعضي ديگر ناصواب و خطرناك تلقي شده

كـه اظهـار عقائـد     در صـورتي  ،اين معلمان اگر عقائد خود را اظهار كنند تبليغ بحساب خواهد آمد .لب بزنند

شـود كـه جوانـان محقـق بـراي درك       نتيجه آن مي .خواهد شد  درست در حكم تعليم و تربيت صحيح تلقي
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در  .آورنـد  اند به محيط خـارج از كـالس درس روي مـي    ن داشتهمعاصر بيا  مسائلي كه بزرگترين دانشمندان

شود كه در ايـن درس بـيش از هـر درس ديگـر روش تـدريس       علوم مدني تعليم داده مي آمريكا درسي بنام

  .كننده است  گمراه

دانشـجويان فرصـت     آموزند و بـه  جوانان ميه امور اجتماعي و عمومي را آنطور كه دلخواه دولت است ب

 .مورد بررسـي و تـدقيق قـرار دهنـد     ،كه با موازين كلي و حقيقي مطابقت كند هند كه امور را آنطوريدنمي

شود كـه بـدبيني شـديدي پيـدا     يابند نتيجه آن مي كنند و حقيقت را درمي كه اين جوانان رشد مي هنگامي

گر حقيقت در سنين جواني كه ا در صورتي ،دهدقرار مي  كنند و اين بدبيني آرمانهاي ملي را تحت الشعاع مي

 ،كردنـد آمدند و در برابر هر عمل غيـر صـوابي ايسـتادگي مـي     به آنها آموخته شده بود مرداني كارآمد بار مي

  .پذيرند ميلي مي بي ناصواب را با  كن اكنون اينگونه اعماليل

يـده دارنـد   كه عق  اين است ،هاي آموزشي هستند ول طرح برنامهئيكي از گناهان بزرگ افرادي كه مس

فكر بشدت مخـالفم و عقيـده دارم     من با اين .عملي آموزنده است ،كه اطالعات نادرست به دانش آموز دادن

سبب اينكه ممكن است ه هرگز حقيقت را ب  كند در جريان تدريس كه معلم خوب كسي است كه كوشش مي

مبناي جهالت استوار باشد سست  رايمان و اعتقادي كه ب .نكند  مخفي و پنهان ،ذهن دانش آموز را روش كند

  .رودو ناپايدار است و چون در برابر حقيقت قرار داده شود يكباره از بين مي

اين افراد بعلت چه   در اين جهان افراد بسياري هستند كه قابل ستايش هستند و جوانان بايد بدانند كه

كـه بـدكاران و اراذل را تحسـين      وزيمجوانـان بيـام  ه اما اين خيانت است كه ب .خصائلي قابل ستايش هستند

كنند كه اطالع پيدا كردن از اشياء  افراد فكر مي  بعضي .كنند و نابكاريهاي آنان را از نظر جوانان مخفي بداريم

شود و اين در صـورتي اسـت كـه ايـن دانـش و اطـالع        مي  منجر به بدبيني ،همان كيفيت كه وجود دارنده ب

  .و با دلهره و اضطراب حاصل شود نسبت به اشياء بطور ناگهاني

افـزوده شـود و     مرور زمان حاصل شود و حقائق عالم هم بر اين دانشه كه اگر اين دانش ب در صورتي

دانـش يـأس و بـدبيني      آنگـاه نتيجـه   ،منظور هم اين باشد كه حقيقت از طريق مطالعات علمي بدست آيـد 

شـنوند   اي براي سنجش آنچه مـي  وسيله  كه جوانان ليجوانان آموختن در حاه هرحال دروغ به ب .نخواهد بود

  .خيانتي بزرگ است ،ندارند

معلم بايد بكوشد كه در دانش آموزان خود نوعي تواضع و بردباري  براي حفظ دموكراسي و آزاد منشي،

هرگـز  گـوش فرادهنـد و    ،دارنـد اظهار مي هاي ديگران كه عقائد مختلف گفتهه وجود آورد تا آنها بتوانند به ب

  .نسبت به عقائد خود تعصب نداشته باشند
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و سـنن او    كه بر آداب و سنن اقوام ديگر كـه بـا آداب   ستا هاي طبيعي آدمي اين شايد يكي از انگيزه

كشـند و آنهـائي كـه فكـر و      هـا و وحشـيان بيگانگـان را مـي     مورچه .خشم و تنفر بنگرد ةتفاوت دارد با ديد

فـرق و احـزاب    توانند آداب و سنن و عقايد ملـل ديگـر، ازمنـه ديگـر،    ينم ،جسمشان رشد پيدا نكرده است

و ناداني است مخالف اصول تمدن و يكـي    اين نوع نابردباري كه حاكي از جهل .سياسي ديگر را تحمل كنند

تعليم و تربيت بايد براي رفع اين  ةنحو .كند ما را تهديد مي  جمعيت ترين خطراتي است كه دنياي پر از جدي

  .عمل نيامده استه اما در زمان كنوني كوشش مهمي در اين راه ب ،ريزي شود  ر بر مبنائي صحيح طرحخط

آموزنـد   مدارس مـي   شود و به شاگردان پرستي تعليم داده مي در هريك از كشورهاي جهان اصول ملت

ناهنجـارترين و   كـه  ،هيجانات روحي. تر از آنها هستند كه ساكنان كشورهاي ديگر از جهت عقل و فكر پائين

شـوند و جوانـان را تشـويق     بجاي آنكه تضعيف شـوند پيوسـته افـزون مـي     ،ترين احساسات هستند خطرناك

شنوند اعتقاد آورند و به آنچه از نقطه نظر عقل و منطـق صـحيح اسـت توجـه      كنند كه به آنچه مكرر مي مي

خواهنـد  مان آزاد نيستند كه آنچه را ميچون معل ،توان سرزنش كرد در همه اين موارد معلمان را نمي .نكنند

نحو احسن اطالع دارنـد و بخـاطر تمـاس روزانـه بـا      ه هستند كه از احتياجات جوانان ب  معلمان .تعليم دهند

از خـود    اما معلمان راجع به مواد تدريس و روشهاي تدريس هيچگونه اختيـاري  .آنها را دوست دارند  جوانان

معلمان بايـد اختيـارات    .جام وظائف خود از آزادي خيلي بيشتري برخوردار باشندمعلمان بايد براي ان .ندارند

كه از كار تعلـيم و تعلـم اطالعـي     گيري داشته باشند و مقامات اداري و كساني بيشتري از نقطه نظر تصميم

  .ايشان در كار خود استقالل بيشتري بدهنده ندارند كمتر در كار آنها دخالت كرده ب

معالجـه بيمـاران     بـراي  ،كند كه مقاماتي كه با علم طب آشنائي ندارند هيچكس قبول نميدر زمان ما 

روشهائي را به اطباء پيشنهاد كنند و تنها خود طبيب است كه بايـد بـا اسـتعانت از دانـش و اسـتعداد خـود       

رش فكـر  نوعي طبيب است كـه منظـورش پـرو     معلم هم .بهترين طريق را براي معالجه بيمار خود پيدا كند

ترين روشها را  خودش برمبناي تجربياتي كه كسب كرده مناسب  اما بخالف طبيب حق ندارد كه ،جوانان است

در جهان فقط چند دانشگاه وجود دارند كـه بسـبب سـابقه     .هدف خود برگزيند  براي جامه عمل پوشاندن به

 وسـيله ه عظيم مؤسسات آموزشي باما اكثريت  اند، طوالني و حسن شهرت استقالل علمي خود را حفظ كرده

 .اجـراي آن ندارنـد   ةشوند كه كوچكترين اطالعي از موضوع تعليم و تربيـت و نحـو   كساني اداره و نظارت مي

المنفعـه اشـتغال دارنـد تـا حـد       عـام   براي حفظ دموكراسي در جهان كنوني بايد براي افرادي كه به كارهاي

  .ترين مقام را معلمان دارا هستند د رفيعمعيني استقالل قائل شد و در ميان اين افرا
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تواند وظيفه خود را به نحو شايسته انجام دهد فيلسوف و اديب فقط در صورتي مي معلم مانند هنرمند،

در كـار او هيچگونـه دخـالتي      وسيله ذوق خالق باطني هدايت شود و فـرد ديگـري  ه كه فردي آزاد باشد و ب

  .نكند

ديكتـاتور در دولـت     عنوانه تواند بوي مي .توان مكاني پيدا نمودكل ميدر جهان كنوني براي فرد مش

اما در قلمرو انديشه و فكر  باشد،  صنعتي باالترين مقام را داشته يك حزبي يا منبع قدرت در يك كشور كامالً

ن را در عظيم متشكل كه زندگي مردان و زنا  توان استقالل خود را حفظ كرد و از تاثير نيروهايسختي ميه ب

اگر جهان بخواهد هميشـه در دامـان خـود مردانـي بـزرگ كـه       . جهاني كنوني تحت مراقبت دارند بدور ماند

بايد با توجه به وضع كنـوني جهـان و تشـكيالت عظـيم موجـود آزادي و       ،افتخار بشريت بدانهاست بپروراند

  .براي آنها فراهم آورد  محيط فكري مناسبي

بيشـتري قائـل و ايـن      افراد صاحب قدرت براي دانشمندان آزادي عملاين موضوع مستلزم آنست كه 

شان آزادي و ميدان عمـل   انجام دادن وظائف  نكته را دريابند كه بعضي افراد وجود دارند كه بايد به آنها براي

براي هنرمندان زمان خود چنين محـيط   )رنسانس( و ادبرستاخيز علم  ةخلفاي اعظم كاتوليك در دور .داد

اما مردان قدرتمند زمان ما بسختي حاضرند چنين امتيـازي را بـه نوابـغ اعطـاء      ،دي را فراهم كرده بودنداآز
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