بررسی تطبیقی روشهای تعلیم و تربیت کودک در نظام تربیتی اسالم و

پراگماتیسم

یکــی از ابعــاد نظــام تربیتــی اســام بررســی روشهــای تربیــت
چکیده کــودک و تطبیــق آن بــا نظــام تربیتــی پراگامتیســم اســت؛ لــذا
ایــن پژوهــش درصــدد اســت بــا روش توصیفــی_ تحلیلــی و
انتقــادی ،در ایــن زمینــه بــه پرس ـشهای ذیــل پاســخ دهــد .1 :روشهــای نظــام
تربیتــی اســام بــر اســاس آیــات و روایــات و پراگامتیســم کدامنــد؟  .2شــباهتها
و تفاوتهــای ایــن دو نظــام تربیتــی در تربیــت کــودک کدامنــد؟
مهمتریــن روشهــای تربیــت کــودکان در نظــام تربیتــی اســام عبارتنــد از :محبــت
و مهــرورزی ،تکـرار و عــادت دادن ،تکریــم شــخصیت ،تشــویق و تنبیــه ،همبــازی
شــدن ،پیشــگیری و کنــرل انحرافــات جنســی ،ســفارش بــه مراعــات نظــم ،حقــوق
دیگـران و...؛ و مهمتریــن روشهــای تربیــت کــودکان در پراگامتیســم عبارتنــد از:
تفکــر ،انعطافپذیــری ،آمــوزش مبتنــی بــر بــازی ،حــل مســئله ،تجربــی ،پــروژهای،
آزمایــش ،روش تدریــس و . ...مهمتریــن شــباهتهای ایــن دو نظــام ،روشهــای
حــل مســئله ،همبــازی شــدن ،کارگروهــی ،تربیــت عملــی ،ایجــاد انگیزه ،تشــویق،
تغییــر موقعیــت ،انعطافپذیــری ،روش تحــول در آموزشوپــرورش و ...اســت و
روشهایــی هامننــد زمینهســازی پیــش و پــس از تولــد ،ایامنپــروری ،کنــرل از
انحرافــات جنســی ،تکریــم ،متریــن و تکـرار در نظــام تربیتــی اســام مطرحنــد کــه
در نظــام تربیتــی پراگامتیســم توجهــی بــه آنها نشــده اســت و روشهایــی هامنند
تجربــی ،آزمایشــی ،عــادت ،پــروژهای ،تدریــس در پراگامتیســم مطرحنــد کــه در
آموزههــای دیــن اســام دربــارهی آنهــا ترصیــح نشــده اســت.

تاریخ دریافت1397/9/22 :
تاریخ پذیرش1398/8/6 :
از صفحه  23تا صفحه 42

عنایت رشیفی

دانشــیار دانشــگاه عالمــه طباطبائــی
تهــران ،نویســندهی مســئول
enayat.sharifi@yahoo.com

واژگان کلیدی:

تعلیم و تربیت ،کودکان ،نظام تربیتی
اسالم ،پراگامتیسم ،نظام تربیتی.

23

دوفصلنامه علمی -پژوهشی
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 5شماره 1

مقدمه

دورهی کودکــی حســاسترین و مهمتریــن دوران زندگــی اســت و شــخصیت و آینــدهی هــر انســانی
در ایــن دوران شــکل میگیــرد .مكاتــب مختلــف تربیتــی ،بــه مســئلهی تعلیــم و تربیــت در دورهی کودکــی
توجــه و اهتــام خاصــی داشــتهاند و بــا نــگاه ویــژهای بــه تعریــف و تبییــن اصــول و شــیوههای مختلــف
تربیتــی بـرای كــودكان پرداختهانــد .در میــان مكاتــب فلســفی غــرب ،مكتــب فلســفی پراگامتیســم یــا اصالت
عمــل ،بیــش از ســایر مكاتــب ،بــه موضــوع انســان و تربیــت او توجــه کــرده اســت و در قــرن بیســتم،
مهمتریــن نظــام تربیتــی اســت کــه در آموزشوپــرورش جهــان و غــرب ،تأثیــر عمیــق و مانــدگاری بــر جــای
گذاشــته اســت.
پژوهــش حــارض درصــدد اســت بــا روشهــای توصیفــی و تحلیلــی ،روشهــای تعلیــم و تربیــت كــودك را
از دیــدگاه مكتــب الهــی اســام و مكتــب بــری پراگامتیســم بررســی کنــد و شــباهتها و تفاوتهــای ایــن
دو مکتــب تربیتــی را در ایــن مســئله برشــارد و دراینبــاره بــه پرسـشهای ذیــل پاســخ دهــد:
 .1روشهای تعلیم و تربیت کودک در نظام تربیتی اسالم کدامند؟
 .2روشهای تعلیم و تربیت کودک در نظام تربیتی پراگامتیسم کدامند؟
 .3شباهتها و تفاوتهای نظام تربیتی اسالم و پراگامتیسم در تعلیم و تربیت کودک کدامند؟

مفاهیم
تعلیم و تربیت

از ســوی دانشــمندان علــوم تربیتــی ،تعریفهــای مختلفــی دربــارهی تعلیــم و تربیــت ارائهشــده اســت:
برخــی از دانشــوران ،تعلیــم و تربیــت را بــه معنــای آمادگــی میداننــد .ایــن گــروه بــر ایــن باورنــد کــه بــه
چــه عنــوان یــک عضــو جامعــه کــه حقــوق و امتیازاتــی دارد ،موردتوجــه نیســت ،بلکــه آمــاده کــردن او بـرای
زندگــی آینــده مدنظــر اســت (رشیعتمــداری ،1386 ،ص  )79و برخــی دیگــر تعلیــم و تربیــت را بــه معنــای
آشــکار کــردن و یــا بــه تعبیــر دیگــر ،بــه معنــای فعلیــت دادن اســتعدادها و قــوای پنهانــی فــرد میداننــد
(هــان) و برخــی دیگــر هامننــد جــان دیویــی ،تعلیــم و تربیــت را بــه معنــای تجدیــد ســازمان تجربــی
برمیشــارند (هــان) و گروهــی دیگــر هامننــد جــان الک ،تعلیــم و تربیــت را بــه معنــای پــرورش قــوای
ذهنــی هامننــد قــوهی ادراک ،حافظــه ،یــادآوری ،تداعــی معانــی ،دقّــت ،اراده ،تخ ّیــل و تع ّقــل میداننــد
(کاردان و همــکاران ،1379 ،ص .)207
بــه نظــر میرســد هریــک از تعاریــف ذکــر شــده ،جامعیــت ندارنــد و تنهــا بــه بعــدی از ابعــاد تربیــت
انســان توجــه داشــتهاند و تعریــف کاملتــر و جامعتــر تعلیــم و تربیــت عبــارت اســت از مجموعــه اعــال
یــا تأثیـرات عمــدی و هــدفدار یــک انســان (مربــی) بــر انســان دیگــر (مرتبــی) ،بهویــژه عمــل یــا تأثیــر فــرد
بالــغ و مجــرب بــر کــودک و نوجــوان بهمنظــور ایجــاد صفــات اخالقــی و عملــی یــا مهارتهــای حرف ـهای
(نــک :پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،1386 ،ص .)366
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کودک

کنوانســیون حقــوق کــودک کــه مصــوب ســال  1989مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد اســت و اکــر
کشــورهای جهــان نیــز بــه آن پیوســتهاند ،در «مــادهی یکــم» مقــرر داشــته اســت« :منظــور از کــودک ،افـراد
1
انســانی زیــر  18ســال اســت».
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایـران ،کــودک را تعریــف نکــرده؛ امــا در اصــل بیســت و یکــم خــود از
واژهی کــودکان بیرسپرســت اســتفاده منــوده اســت کــه بــه نظــر میرســد ایــن اســتفاده ،بــا توجــه بــه اصــل
چهــارم قانــون اساســی ،بایــد بــه کودکــی اطــاق شــود کــه از لحــاظ رشعــی کــودک محســوب میگــردد و
بــه تعبیــر ســاده ،کــودک در ایــن اصــل از قانــون اساســی ،شــامل هــان طفــل رشعــی میشــود کــه بــه ســن
بلــوغ نرســیده اســت.
علــا و فقهــای اســامی ،ادوار مرتبــط بــا کودکــی را بــه ســه دوره تقســیم کردهانــد :از والدت تــا
هفتســالگی ،از هفتســالگی تــا ظهــور بلــوغ ،از ســن بلــوغ بــه بعــد کــه شــخص مســئولیت کامــل دارد.
در ایــن بــاره ،تعبیــری از رســول گرامــی اســام(ص) نقــل شــده اســت کــه هفــت ســال اول را «ســیادت» کــودک،
هفــت ســال دوم را «تعلیــم پذیــری ،اطاعــت و فرمانبــرداری» و هفــت ســال ســوم را «دوران نظرخواهــی و
مشــورت» میداننــد (نــک :موســوی بجنــوردی ،1381 ،ص .)22

روش

واژهی «روش» در لغــت ،بــه معنــای راه ،طریقــه ،ســبک ،قاعــده ،قانــون و ماننــد اینهاســت
(دهخــدا ،1377،مــاده روش) و در اصطــاح ،روش مفهومــی راهــردی اســت كــه نحــوهی عمــل را ترســیم
میكنــد و مراحــل و چگونگــی پیمــودن راه را ب ـرای رســیدن بــه هدفهــای مدنظــر معلــوم میكنــد؛ امــا
روش تربیتــی ،بــه معنــای شــیوهها و رفتارهایــی اســت كــه مربــی بـرای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف تربیتی
بــه كار میبنــدد (هوشــیار ،1335 ،ص .)22

نظام تربیتی اسالم

مـراد از نظــام تربیتــی اســام ،دیدگاههــا و نقطــه نظـرات آئیــن اســام (قــرآن و حدیــث) دربــارهی عنــارص
چهارگانـهی مبانــی ،اهــداف ،روشهــا و اصــول دربــارهی تعلیــم و تربیــت اســت کــه ویژگیهای وحیانــی بودن،
عقالنیــت ،خردپــروری ،تأمیــن همــه نیازهــای مــادی و معنــوی انســان ،شــمول ،جامعیــت ،کاشــفیت ،فطــری
بــودن و مســتمر بــودن را دارد (نــک :رشیعتمــداری ،1386 ،ص  36و حاج یآبــادی ،1377،ص )41

پراگامتیسم یا اصالت عمل

واژهی پراگامتیســم از لفــظ یونانــی “ ”pragmaبــه معنــی کار و عمــل مشــتق شــده اســت .اســامی دیگر
آن عبارتنــد از :فلســفهی عملــی ،اصالــت عمــل ،فلســفهی آلــی یــا وســیلهای .ایــن مکتــب فلســفی ،در اواخــر
1- http://www.tebyan.net/index.aspx.ppid=111567
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قــرن نوزدهــم بــا متفکرانــی چــون «ســاندرز پیــرس» (« ،)1914-1839ویلیــام جیمــز» ( )1910-1842و ســپس
جــان دیویــی ( )1902-1859بــه ظهــور رســید .از نظــر ایــن متفک ـران ،پراگامتیســم ،انقالبــی اســت علیــه
ایدئالیســم (آرمانگرایــی) و کاوشهــای عقلــی محــض کــه هیــچ فایــدهای بـرای انســان ندارنــد ،درحالیکــه
پراگامتیســم فلســفهای اســت کــه مــا را بــه جســتجوی فرآیندهــا و امــوری ترغیــب میکنــد کــه بـرای یــاری
مــا ،در بــه دســت آوردن اهــداف مطلــوب ،بــه بهرتیــن وجــه عمــل میمنایــد (حکیمــی ،1366،ص .)6

.1روشهای تعلیم و تربیت کودک در اسالم

در نظــام تربیتــی اســام ،دوران کودکــی بهرتیــن فصــل آموزشوپــرورش اســت .چنانکــه رســول خــدا
فرمــود« :مثـ ل الّــذ ی یتعلّـ م العلــم فــی صغــره كال ّنقــش عــى الحجــر و مثـ ل الّــذ ی یتعلّـ م العلــم فــی كــره
كالّــذی یكتــب عــى املــاء (متقــی هنــدی ،1409 ،ج  ،10ص )249؛ حکایــت کســی کــه در کودکــی میآمــوزد،
هامننــد نقــش کنــدن بــر ســنگ اســت و حکایــت کســی کــه در بزرگســالی میآمــوزد ،هامننــد کســی اســت
کــه بــر آب مینویســد».
امــام علــی(ع) فرمــود« :مــروا اوالدکــم بطلــب العلــم (هــان ،ج  ،16ص )558؛ فرزندانتــان را بــه آموخــن
دانــش ،امــر کنیــد».
در ایــن نظــام تربیتــی ،ب ـرای تعلیــم و تربیــت کــودکان روشهایــی مطــرح اســت کــه مهمتریــن آنهــا
عبارتنــد از:

 .1-1روشهای متهیدی

منظور از روشهای متهیدی ،روشهایی اسـت که زمینهها و مقدمات تعلیم و تربیت را فراهم میسـازند
که در یک تقسـیمبندی کلی به دو دسـته تقسـیم میشـوند :زمینههای پیش از تولد هامنند انتخاب همرس
شایسـته ،رعایـت اخلاق مبـارشت و مراقبتهـای دوران بـارداری؛ و زمینههـای پـس از تولد هامننـد توجه به
تغذیـه و شـیر مـادر ،توجـه بـه سـنتهای معنوی هامننـد گفتن اذان و اقامه در گـوش کودک ،کام برداشتن،
عقیقـه کردن ،انتخاب نام شایسـته و( ...نک :کلینـی ،1365،ج  ،6ص .)30-15

 2-1روش اعطای بینش و تقویت اعتقادات و باورها

تعلیــم و تربیــت زمانــی پایــدار اســت کــه بنیانهــای آن در روح و جــان مرتبــی ریشــه دوانیــده باشــد؛
در غیــر ایــن صــورت ،آمــوزش آنهــا در مرتبیــان ،ســطحی و ناپایــدار خواهــد بــود .در نظــام تربیتــی اســام،
بینشهــا ،باورهــا و اعتقــادات مهمتریــن بنیانهایــی هســتند کــه در تعلیــم و تربیــت موردتوجــه و تأکیــد
بودهانــد .در ایــن روش ،ســعی بــرآن اســت کــه تلقــی آدمــی از امــور ،دگرگــون شــود و ایجــاد چنیــن دگرگونــی
در میــان افـراد ،در حقیقــت ،مبــدأ تغییــر رفتارهــا و اعــال آنــان اســت .در قــرآن کریــم ،بــر روش اعطــای
ـر فلنفســه َو َمــن َعمــی َف َعلیهــا...
بینــش ترصیــح شــده اســت« :قــد جائکــم بصائــر مــن ربِّکــم َف َمــن أبـ َ ُ
(انعــام)104 ،؛ ب هراســتیکه بینشهایــی از نــزد پــروردگار شــا ،برایتــان آمــده اســت؛ پــس هــر کــه در پرتــو
آن بینــا شــود ،بــه ســود خــود چنیــن کــرده اســت و هــر کــه کــوری ورزد ،بــه زیــان خــود عمــل کــرده اســت».
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 .1-3محبت و مهرورزی

انســان در متــام مراحــل زندگــی خــود بــه محبــت و مهربانــی نیــاز دارد .رعایــت ایــن روش ،در جریــان
تربیــت و در متــام مراحــل آن رضوری اســت .بـرای ایجــاد ارتباطــی عمیــق و ریشـهدار ،نخســت بایــد توجــه
کــودک را بــه خــود جلــب کــرد ،بهگونـهای کــه بـرای او ایــن اطمینــان قلبــی حاصــل شــود کــه اوامــر ،نواهــی،
پنــد و موعظههــای پــدر و مــادر از رس خیرخواهــی اســت .حصــول چنیــن هدفــی بــا محبــت امکانپذیــر
اســت.
(ع)
الصبیــا َن َو ار َح ُمو ُهــم َو اِذا َو َعدتُ ُو ُهــم شَ ــیئاً فَفُوالَ ُهــم (کلینــی،1427،
پیامــر اکــرم میفرمــود« :ا َِح ُبــوا ِّ
ج  ،6ص )4؛ کــودکان را دوســت بداریــد و بــه ایشــان مهــر بورزیــد و چــون بــه آنــان وعــدهای دادیــد ،بــه
وعــدهی خــود وفــا کنیــد».
ِ
ِ
ـب االَطفــال؛ فَانّــی
امــام صــادق(ع) میفرمایــد« :قــال موســی :یــا َر ِّب :ا َُّی االَعــا ِل ا َفضــل عنـ َدکَ؟ قــالُ :حـ ُّ
فَط َرت َ ُهــم َعلــی توحیــدی ،فَـاِن ا َ َمتُّ ُهــم ا َدخَلتُ ُهم ِب َرح َمتــی َج َّنتی (مجلســی ،1403،ج  ،01ص )97؛ موســی عرض
کــرد :پــرودگارا! کــدام عمــل نــزد تــو برتــر اســت؟ فرمــود :دوســت داشــن کــودکان؛ زیـرا فطــرت آنــان را بــر
توحیــد و یگانگــی خــود آفریــدم و آگــر آنــان را مبیرانــم ،بــا رحمتــم داخــل بهشــت میگردانــم».
و نیــز میفرمایــد« :اِ َّن اللـ َه َع ّز َو َجـ ّـل یَر َحـ ُم ال َّرجـ َـل لِ ِشـ َّدة ُح ِّبـ ِه لِ َولَـ ِـده (هــان ،ج  ،43ص )482؛ خداونــد
مــرد را بــه خاطــر شــدت محبــت و دوســتی فرزنــدش ،مــورد رحمــت خویــش قـرار میدهــد».
رســول خــدا(ص) در ســیرهی تربیتــی خویــش خاطــر نشــان کــرده اســت :هامنگونــه کــه کــودک بــه آب،
غــذا و هــوا احتیــاج دارد ،بــه محبــت و نــوازش هــم محتــاج اســت .وی کــودکان را میبوســید ،در آغــوش
میگرفــت و نــوازش میکــرد (نــک :هــان ،ص )282

 1-4روش پرورش تفکر و عقالنی

عقــل واالتریــن گوهــر وجــود آدمــی و منشــأ صــاح و ســامان و خیــر و خوبــی اســت؛ ازایـنرو ،بیشــرین
روش تربیتــی بایــد در ایــن جهــت باشــد کــه ایــن گوهــر واال بهدرســتی شــکوفا شــود .در آیــات  17و 18
ـم
ـون أَ ْح َسـ َنهُ أُول ِئــكَ الَّ ِذیـ َن هَدا ُهـ ُ
ون الْ َقـ ْو َل َف َی َّت ِب ُعـ َ
ـر ِعبــا ِد الَّ ِذیـ َن یَ ْسـ َت ِم ُع َ
ســورهی زمــر میخوانیــم « َف َبـ ِّ ْ
ـم أُولُــوا ْالَلْبــابِ؛ بنــدگان مــن را نویــد بــده ،آنــان کــه ســخنان را اســتامع میکننــد و پــس
اللَّــهُ َو أُول ِئــكَ ُهـ ْ
از نیکوتریــن آنهــا پیــروی میکننــد ،آناننــد هدایتیافتــگان خــدا و آناننــد صاحبــان عقــل».
کاربــرد روش عقالنــی در نظــام فکــری اســام ،جایــگاه مهمــی دارد .بهکارگیــری قــدرت تعقــل و تفکــر،
بهعنــوان اب ـزار معرفــت صحیــح و هدایتگــر انســان بهســوی پیرشفــت و تعالــی اســت .بهعبارتدیگــر،
اســاس متــام پیرشفتهــای مــادی و معنــوی بــر در طــول تاریــخ ،اندیشــه و تعقــل بــوده اســت.
بــا مــروری بــر ســخنان پیشــوایان معصــوم مییابیــم کــه در ســیرهی رفتــاری و عملــی خــود بــرای
خــردورزی ،عقــل و تفکــر ارزش واالیــی قائــل بودنــد و آن را از هــر عملــی عبــادی باالتــر دانســتهاند و در
ایــن زمینــه ،امــام رضــا(ع) میفرمایــد« :لیــس العبــاده کــره الصــاه و الصــوم امنــا العبــاده التفکــر فــی امــر
اللــه (کلینــی ،1427،ج  ،3ص )55؛ عبــادت بــه زیــادی منــاز و روزه نیســت ،بلکــه عبــادت بــه تفکــر در امــر
خداســت».
بررسی تطبیقی روشهای تعلیم و تربیت کودک در نظام تربیتی اسالم و پراگماتیسم
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 .1-5ارائهی الگو

الگــو بــه معنــای رسمشــق ،مقتــدا ،اســوه ،قــدوه و ...اســت (عمیــد ،1359 ،ص  .)179روش الگویــی ،مدلی
بیرونــی اســت کــه بــر اســاس تربیتپذیــری و الگوگیــری ،بــر رفتــار فــرد (مرتبــی) تأثیــر میگــذارد و او را
جــذب میکنــد (ملکوتیفــر ،1388 ،ص .)137
روش ارائـهی الگــو بــه ســبب گرایــش ذاتــی انســان بــه الگوگیــری ،روشــی بســیار مؤثــر و رسیــع در تعلیم
و تربیــت اســت .دراینبــاره بهرتیــن الگــو از نظــر قــرآن ،پیامــر اکــرم اســت« :لَ َقــد كانَ لَكُــم فــی رســولالله
أُسـ َو ٌة َح َسـ َن ٌة (احـزاب)21 ،؛ مسـلّامً بـرای شــا در زندگــی رســول خــدا ،رسمشــق نیکویــی بــود».
امــام علــی(ع) پیامــر را بهعنــوان الگــو بــه مســلامنان معرفــی میکنــد و مســلامنان را بــه پیــروی از
منــش و رفتــار ایشــان فـرا میخوانــد« :و لقــد کان فــی رســولالله(ع) کاف لــک فــی االســوه  ...فتــاس بنبیــک
ااطبیــب االطهــر فــان فیــه اســوه ملــن تاســی و ع ـزاء ملــن تعــزی؛ و احــب العبــاد الــی اللــه املتاســی بنبیــه
و املقتــص ألثــره (نهجالبالغــه ،خطب ـهی )160؛ پــس بــه پیامــر پاکیــزه و پــاک خــود اقتــدا کــن کــه راه و
رســمش رسمشــقی نیکــو بـرای کســی اســت کــه بخواهــد تاســی جویــد و انتســابی عالــی بـرای کســی اســت
کــه بخواهــد منتســب شــود و محبوبتریــن بنــدگان نــزد خــدا کســی اســت کــه رفتــار پیامــر را رسمشــق
کنــد و بــه دنبــال او رود».
در تربیـت کـودکان نیـز اندیشـمندانی ماننـد پیـاژه و آلبرت بنـدورا ،بـه روش الگوگیـری توجـه کردهانـد
و آن را از عوامـل مهـم رشـد کـودکان و زمینـهی اساسـی یادگیـری اجتامعـی دانسـتهاند؛ بنابـر ایـن تحقیقات
انجامشـده ،در زمینـهی یادگیـری اجتامعـی ،دوران هفـت سـال اول زندگی ،اسـاس و پایهی اصلی شـکلگیری
شـخصیت کـودک اسـت و تقلیـد و الگوگیـری ،بنیان یادگیـری در این دوران اسـت و در پایان سـال اول زندگی
کـودک پیـدا میشـود و هـم چنـان ادامـه دارد و موجـب میشـود کـه کـودک چگونـه سـخن گفتن ،راه رفنت،
رفتـار کـردن و بهطورکلـی ،چگونـه زندگـی کـردن را از والدیـن ،اطرافیـان ،دوسـتان و مربیـان بیامـوزد و بنای
اصلـی شـخصیت و شـاکلهی وجـودی خـود را سـامان دهـد (ملکوتیفـر ،1388 ،ص .)137

 .1-6داستا نرسایی

اهمیــت داســتا نرسایی و قصهگویــی آنقــدر بــاال اســت کــه حتــی خداونــد در قــرآن کریــم ،از آن
بهعنــوان یکــی از عوامــل مهــم در تربیــت افــراد یــاد میکنــد .بــه همیــن علــت اســت کــه در قــرآن،
خداونــد قصههــا و داســتانهای زیــادی از پیام ـران خــود را آورده اســت تــا اف ـراد از آنهــا عــرت بگیرنــد؛
بنابرایــن ،پــدران و مــادران و مربیــان بــا قصــه خوانــدن و داســتان خوانــدن بـرای کــودکان خــود میتواننــد
نقــش تربیتــی مهمــی را از راه داســتا نرسایی و قصهخوانــی ایفــا کننــد و برنامههــای تربیتــی خودشــان را
در قالــب ایــن داســتانها و قصههــا بیــان مناینــد و از ایــن طریــق ،برنامههایشــان را دربــارهی فرزندانشــان
بــه اج ـرا بگذارنــد و ایــن داســتا نرساییها و قصهگوییهــا نقــش بســیار مهمــی در تربیــت کــودکان دارد.
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 .1-7آموزش احكام دین

آمــوزش اعــال و احــكام دینــی ،یكــی دیگــر روشهــای ســبك زندگــی پیشــوایان معصــوم در تربیــت
كــودكان اســت .آشــنا کــردن كــودكان بــا اعــال دینــی باعــث میشــود كــه كــودك ،شــخصیتی متعهــد و
عالقهمنــد بــه راهنامییهــا و قوانیــن خداونــد بیابــد ،از مســیر هدایــت فطــری ،اخالقــی و الهــی منحــرف
نشــود ،بــه انجــام دادن رفتارهــای ناهنجــار جنســی روی نیــاورد و نســبت بــه آنهــا حیــا کنــد و حساســیت
نشــان دهــد .پیامــر ،والدینــی را شــدیدا ً رسزنــش میکنــد كــه كــودكان خــود را بــه اعــال خــوب و انجــام
احــكام دینــی تشــویق منیکننــد .روزی پیامــر(ع) بــه برخــی از كــودكان نــگاه میکــرد .رفتــار آنــان ،از عــدم
آشــنایی بــا آداب و احــكام دینــی حكایــت میکــرد؛ بــه همیــن ســبب ،ب ـرای توجــه دادن اولیــای كــودكان
فرمــود« :وای بــر فرزنــدان آخــر زمــان از دســت پدرانشــان ».یكــی از اصحــاب گفــت« :ای رســول خــدا! از
دســت پــدران مرشكشــان؟» پیامــر فرمــود« :نــه از دســت پــدران مؤمنشــان كــه مــن از اینــان بیـزارم و آنــان
از مــن بی ـزار» (نــوری ،408 ،ج  ،15ص  ،164ح .)17871
(ع)

 1-8تکریم شخصیت

همـهی افـراد بهویــژه کــودکان ،نیازمنــد تکریــم و احـرام هســتند؛ بــه همیــن ســبب اســت کــه اســام
نســبت بــه تکریــم شــخصیت افـراد ،تأکیــد فـراوان کــرده اســت .از پیامــر اکــرم نقلشــده اســت کــه فرمــود:
«اَکْ ِر ُمــوا أَ ْولَ َدکُ ـ ْم َوأَ ْح ِس ـ ُنوا آدابَ ُه ـ ْم ،یُ ْغ َف ْرلَ ُک ـ ْم (حــر عاملــی ،1414 ،ج  ،۲۱ص )۳۹۴؛ فرزندانتــان را گرام ـی
بداریــد و آداب نیکــو بــه آنــان بیاموزیــد تــا گناهانتــان آمرزیــده شــود ».بــر اســاس ایــن روایــت ،اک ـرام و
احســان بــه کــودکان آنچنــان اهمیــت دارد کــه موجــب آمــرزش گناهــان میشــود .مهمتریــن شــیوههای
تکریــم عبارتنــد از:
(ع)
ـر ال َّر ُجـ ُـل َولَ ـ َد ُه أَ ْن یُ َس ـ ِّم َی ُه ب ِْاســمٍ
 .1انتخــاب نــام نیکــو؛ حــرت ابوالحســن میفرمایــد« :أَ َّو ُل َمــا یَـ َ ُّ
َح َســنٍ فَلْ ُی ْح ِسـ ْن أَ َح ُدکُـ ُم ْاسـ َم َولَـ ِـد ِه (هــان ،ص )۳۸۹؛ نخســتین نیکــی مــرد نســبت بــه فرزنــدش این اســت
کــه بــر او نامــی نیکــو نهــد».
(ع)
َ
ـس لَ أ َد ُع ُهـ َّن َحتَّــی الْ َمـ َـات… َو التَّ ْسـلِی ُم
 .2ســام کــردن بــه کــودکان؛ پیامــر اکــرم فرمودنــدَ « :خ ْمـ ٌ
الصبْیَــانِ لِتَ ُکــو َن ُسـ َّنى ِمـ ْن بَ ْعـ ِـدی (هــان ،ج  ،۸ص )۴۴۱؛ پنــج چیــز اســت کــه تــا هنــگام مــرگ ،آنــان
َعلَــی ِّ
را تــرک نخواهــد کــرد … و ســام کــردن بــر کــودکان تــا پــس از مــن ،بهعنــوان ســنت باقــی مبانــد».
 .3مشــورت؛ مشــورت بــا فرزنــدان در مســائل گوناگــون خانوادگــی و نظرخواهــی از آنــان در مباحــث
علمـ ی و اجتامعــی ،بهتدریــج تواناییهــای بالقــوه آنــان را آشــکار میســازد و آنــان را در اداره امــور زندگــی
در آینــده ،آگاه و توامننــد میگردانــد.
َ
ِ
الصبْیَــا َن َو ا ْر َح ُمو ُهـ ْم َو إِذَا َو َعدْتُ ُو ُهـ ْم شَ ـیْئاً فَ ُفــوا
 .4وفــای بــه عهــد؛ پیامــر اکــرم(ع) میفرمایــد« :أحبُّــوا ِّ
لَ ُهـ ْم فَ ِإنَّ ُهـ ْم لَ یَـ ْد ُرو َن إِ َّل أَنَّ ُکـ ْم ت َ ْر ُزقُونَ ُهـ ْم (هــان ،ج  ،۲۱ص ۴۸۳؛ مجلســی ،1403 ،ج  ،۱۰۱ص )۹۲؛ کــودکان
را دوســت بداریــد و بــه آنــان اظهــار محبــت کنیــد و هنگامیکــه بــه آنــان وعــدهای دادیــد ،وفــا کنیــد؛ زیـرا
آنــان روزی خــود را بــه دســت شــا میبیننــد».
بررسی تطبیقی روشهای تعلیم و تربیت کودک در نظام تربیتی اسالم و پراگماتیسم
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 .1-9روش آراسنت ظاهر

مربـی در برقـرار کـردن ارتبـاط تربیتـی ،بایـد بـه آراسـتگی ظاهری بپـردازد تـا از عوامل ظاهـری نفرت و
گریـز نیـز تهی باشـد .رسـول خـدا(ع) در مقـام مربی و تربیتکننـده ،بر حفظ آراسـتگی ظاهری توجه داشـته
اسـت و از همان آغـاز بـه همـراه فرمـان بعثـت ،بـه او دسـتور پاکیزگـی داده شـد« :یا ایهـا املدثّر قُـم فَانذر
فکبر و ثیابـک َفطَ ِّهـر (مدثـر)4-1 ،؛ ای بـه جامـه در پیچیـده! برخیز و بـه انذار مـردم همت گامر و
و ر َّبـک ّ
خدایـت را بـه بزرگـی یـاد کن و جامـهات را از هر عیب و آالیش پاکیـزه بدار» (نک :باقـری ،1385 ،ص .)112
دربـارهی لبـاس در میـان مفسران اختالف اسـت (نـک :طباطبایـی ،1363 ،ج  ،20ص )81؛ اما برخـی نیز آن را
بـه همان لباس ظاهر تفسـیر كردهانـد؛ زیرا پاكیزگى لباس ظاهر از مهمترین نشـانههاى شـخصیت و تربیت
و فرهنگ انسـان است.

 .1-10تکرار و مترین

تک ـرار و اســتمرار ســبب یادگیــری درســت ،رسعــت عمــل و کســب مهــارت در هــر زمین ـهای میشــود.
تحقیقــات نشــان داده اســت کــه روش متریــن و تکـرار در یادگیــری مطالــب و مفاهیــم تأثیــر دارد و بـرای
تقویــت و ایجــاد رفتــاری ثابــت و عادتــی اســتوار در کــودک بایــد از مجـرای «تکـرار» وارد شــد .در ایــن روش،
مربــی پــس از اینکــه کار خوبــی را از مربــی و دانشآمــوز مشــاهده کــرد ،بـرای تکـرار و افزایــش آن ،بایــد او
را بهگونــه-ای تشــویق کنــد کــه انگیــزهی الزم بـرای تکـرار عمــل را در او فراهــم آورد.
بســیاری از رفتارهایــی کــه کــودک یــاد میگیــرد ،از طریــق متریــن و تکـرار اســت .عــادت دادن افـراد بــه
رفتــار پســندیده و ایجــاد نظــم و انضبــاط در زندگــی و تســلط بــر خویشــن ،مســتلزم وجــود برنامـهی منظــم
و مســتمری ب ـرای متریــن و تک ـرار اســت .نظــام تربیتــی اســام ،بــا ق ـرار دادن مترینهــای روزانــه و ســاالنه
بهصــورت جمعــی و فــردی ،فرایضــی را ب ـرای انســانها واجــب کــرده اســت تــا ایــن عبــادات جــزء راه و
رســم زندگــی آنــان شــود.
(ع)
(ع)
شــیخ صــدوق از امــام باقــر روایــت مىكنــد :امــام حســین دیــر زبــان بــاز كــرد .حتــى بیــم آن
مىرفــت كــه حــرف نزنــد و ســخن نگویــد .روزى رســول خــدا(ص) بـراى منــاز بیــرون آمــد ،درحالیکــه پیامــر
(ص)
امــام حســین(ع) را بــر دوش نهــاده بــود ،بــه بیــرون رفــت و مــردم نیــز پشــت رسش صــف بســتند .پیامــر
امــام حســین(ع) را در ســمت راســت خــود قـرار داد و تكبیــر منــاز را گفــت؛ پــس حســین(ع) هــم تكبیــر گفــت.
چــون رســول خــدا(ص) تكبیــر حســین(ع) را شــنید ،تكبیــر را دوبــاره فرمــود و حســین(ع) نیــز دوبــاره تكبیر گفت
تــا اینكــه رســول خــدا(ص) هفــت بــار تكبیــر فرمــود و حســین(ع) نیــز هفــت بــار تكبیــر گفــت و بهاینترتیــب،
در منــاز ســنت شــد تــا هفــت مرتبــه تكبیــر گفتــه شــود( 1مجلســی ،1403،ج .)194 ،44
الشائـع» دراینبـاره دو حدیـث متناقض نقلشـده اسـت .در حدیث ا ّول آمده اسـت :پیامرب تکبیر گفتند و امام حسـین تکبیر نگفتند
 -1در کتـاب «علـل ّ
تـا مرتبـهی هفتـم کـه امـام حسـین تکبیـر گفتنـد؛ ا ّمـا در حدیـث دوم آمـده اسـت :از همان ا ّول امـام حسـین تکبیـر گفتنـد و تـا هفـت بار تکرار شـد.
چگونـه میتـوان میـان ایـن دو حدیـث جمـع کـرد ،بهویـژه اینکـه هر دو صحیحاند و از سـوی شـیخ صدوق نقل شـدهاند؟ پاسـخ اجاملی :شـاید در نگاه
اول ،چنیـن بـه نظـر آیـد کـه میـان ایـن دو روایـت همخوانی وجـود ندارد؛ امـا باید گفت ایـن دو روایت با هـم قابلجمع هسـتند؛ زیـرا آن روایتی را که
میگویـد امـام حسـین(ع) ،تکبیـر پیامبر(ص) را جـواب نـداد تـا اینکـه ایشـان بـه تکبیر هفتم رسـید ،میتـوان حمل بر ایـن کرد که امـام حسـین(ع) تکبیر را
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 .1-11تشویق

تشــویق در تربیــت کــودک و نوجــوان بســیار مؤثر اســت .تشــویق بجــا و مناســب،در کــودکان و فرزندان
انگیــزه و شــوق ایجــاد مىکنــد و آنــان را بـراى انجــام کارهــاى بزرگتــر آمــاده مىســازد.

شیو ههای تشویق

الــف .توجــه عاطفــی؛ نــگاه محبتآمیــز ،لبخنــد ،تغییــر حالــت چهــره بــه نشــانهی خشــنودی ،بوســیدن،
در آغــوش گرفــن و هرگونــه احســاس تأییــد و مالطفــت از ســوی مربــی ،در تشــویق کــودک و ایجاد احســاس
(ص)
مثبــت در او نقــش مؤثــری دارد (دهنــوی ،1385،ج  ،۲ص  .)۵۱در روایــت آمــده اســت :روزی پیامــر
حســن و حســین(ع) را بــر دوش مبــارك ســوار کــرده بــود .در بیــن راه گاهــی حســن(ع) را میبوســید و گاهــی
حســین(ع) را .مــردی عــرض كــرد :یــا رســولالله! ایــن دو كــودك را دوســت داری؟
فرمــود :آری! هركــس حســن و حســین(ع) را دوســت بــدارد ،بــا مــن دوســتی کــرده و هركــس بــا آنــان
دشــمنی كنــد ،بــا مــن دشــمنی كــرده اســت (مجلســی ،1403 ،ج  ،43ص .)281
و نیــز روایتشــده اســت :روزی رســول اكــرم(ص) بــه منــاز جامعــت مشــغول بــود .هــرگاه بــه ســجده
میرفــت ،امــام حســین(ع) بــر پشــت او ســوار میشــد و پاهایــش را حركــت مـیداد .هنگامیکــه میخواســت
رس از ســجده بــردارد ،حســین(ع) را میگرفــت و كنــار میگذاشــت .هنگامیکــه دوبــاره بــه ســجده میرفــت،
بــاز امــام حســین(ع) بــر آن جنــاب ســوار میشــد ،پیامــر او را میگرفــت و كنــار میگذاشــت .پیامــر(ص) بــا
همیــن كیفیــت منــازش را بــه پایــان رســانید .یــك نفــر یهــودی كــه جریــان را مشــاهده میکــرد ،عــرض كــرد:
شــا نســبت بــه كودكانتــان طــوری رفتــار میکنیــد كــه مــا از آن امتنــاع داریــم! پیامــر(ع) فرمــود :شــا هــم
اگــر بــه خــدا و رســول ایــان داشــتید ،نســبت بــه كــودكان مــدارا میکردیــد .یهــودی بهواســطهی رفتــار
پیامــر مســلامن شــد (هــان).
ب .تشــویق زبانــی؛ تعریــف و متجیــد و قدردانــی زبانــی ،ابـزار ســاده و کمهزینـهای اســت کــه میتوانــد
کــودک را بــه رفتارهــای مناســب ســوق دهــد (هــان ،ص  .)۵۲در روایــت آمده اســت :حســن و حســین(ع) در
حضــور رســول خــدا(ص) كشــتی میگرفتنــد .پیغمــر(ص) بــه حســن(ع) میفرمــود :آفریــن حســن! آفریــن حســن!
فاطمــه(س) عــرض كــرد :یــا رســولالله بــا اینكــه حســن(ع) بزرگتــر از حســین(ع) اســت ،او را علیــه حســین
تشــویق و تشــجیع میکنــی؟ پاســخ داد :بــا اینكــه حســین(ع) کوچکتــر از حســن(ع) اســت؛ امــا از شــجاعت و
نیــروی بیشــری برخــوردار اســت و جربئیــل او را تشــجیع و تشــویق میکنــد (هــان ،ص .)265
ج .تشــویق عملــی؛ دادن جایــزه و هدیــه ،رفــن بــه گــردش و تفریــح و اجــازهی بــازی و بیــرون رفــن بــا
دوســتان ،ازجملــه مــوارد تشــویق عملــی اســت کــه متناســب بــا ســن کــودک میتــوان آنهــا را بــه کار بســت
(ســاالریفر ،1385 ،ص  ۱۳۳و  .)۱۳۴یکــی از شــیوههای رفتــاری رســو ل خــدا(ص) بــا کــودکان ایــن بــود کــه
بهصـورت صحیـح تلفـظ نکـرد تـا اینکـه در مرتبه هفتم توانسـت آن را بهصورت کامل ادا کند .شـاهد بر این مدعا ،قسـمتی از روایت اسـت که میگوید:
«و یعالـج الحسـین التکبیـر»؛ یعنـی امام حسـین(ع) همچنان درصـدد اصالح تکبیر برمیآمد .این قسـمت از روایت بیان میکند کـه در هر مرتبه از تکبیر
پیامبر(ص) ،امـام حسـین(ع) بـا مترین کردن در بیـان تکبیر ،تالش میکردند کـه آن را معالجه و اصالح کنند.
بررسی تطبیقی روشهای تعلیم و تربیت کودک در نظام تربیتی اسالم و پراگماتیسم
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بــه آنــان هدایایــی م ـیداد .در بعضــی از روایــات نقلشــده اســت کــه مــردی نــزد پیامــر(ع) آمــد و گفــت:
«ای رســو ل خــدا! بچــه آهویــی را شــکار کــردهام .آن را بــه شــا هدیــه میدهــم تــا بــه فرزندانــت حســن و
حســین(ع) بدهیــد ».آن حــرت هدیــه را پذیرفــت و بـرای صیــاد دعــا کــرد .ســپس امــام حســن(ع) نــزد پیامــر
آمــد و دوســت داشــت آن بچــه آهــو را بگیــرد .رســو ل خــدا(ع) آن را بــه امــام حســن(ع) داد .او آن را گرفــت و
نــزد مــادرش رفــت و بســیار خوشــحال بــود و بــا آن بــازی میکــرد (هــان ،ج  ،9ص .)254

 .1-12تنبیه

تنبیـه در لغـت از مصـدر تفعیـل ،بـه معنـای آگاه کـردن و بیـدار کـردن (دهخـدا ،1377 ،مدخـل تنبیـه)
آمـده اسـت و در اصطلاح عبـارت اسـت از اسـتفاده از محرکهـای آزاردهنـده بـرای فرد ،پـس از انجام عمل
بـرای کاهـش یـا حـذف رفتـار (سـیف ،1378 ،ص  .)246تنبیـه در یـک تقسـیمبندی کلـی بر دو قسـم اسـت:
الـف .کارهـای دردآوری کـه بهصورت مسـتقیم بر بدن انسـان اثـر میگذارند؛ مانند کتک زدن و شـکنجههای
جسمانی کـه از آن بـا عنـوان تنبیـه بدنی یاد میشـود؛ ب .رفتارهایی کـه با هدف مجازات انجـام میگیرند و
موجـب ناراحتـی انسـان میشـوند؛ امـا بر بـدن اثری ندارنـد؛ مانند قهر ،تندی و خشـونت ،توبیـخ و نکوهش
و ...کـه بـه آنهـا تنبیه غیر بدنـی میگوینـد (روحانینـژاد ،1382 ،ص .)۱۳۳
تنبیـ ه غیــر بدنــی بــر تنبیــه بدنــی مقــدم اســت و شــامل مراحلــی همچــون بیتوجهــی و بیاعتنایــی،
اســتفاده از حــاالت چهــره بـرای ابـراز نارضایتــی و ناراحتــی (ســاالریفر ،1385 ،ص  ،)۱۳۴تحریــک عواطــف
و احساســات (دهنــوی ،1385،ج  ،۱ص  ،)۹۸اســتفاده از گفتارهــای کنایــی و اشــارهای ،اعــال حسابشــدهی
محرومیتهــای مختلــف (ســاالریفر ،1385 ،ص  ۱۳۵و  ،)۱۳۶قهــر کــردن «البتــه بایــد کوتــاه باشــد»
(رضایــی ،1387 ،ص  )۲۲۶و جریمــه کــردن میشــود .منونههــای بهکارگیــری ازایـنروش ،در ســیرهی تربیتــی
معصومیــن فـراوان اســت؛ ازجملــه در روایــت اســت کــه مــردی در حضــور علــی(ع) ،از فرزنــد خــود و رفتــار
بــد او شــکایت کــرد .حــرت فرمــود« :ال ترضبــه و اهجــره و التطــل (کلینــی ،1427،ج  6ص )167؛ فرزنــدت
را نــزن و ب ـرای ادب کردنــش از او قهــر کــن؛ ولــی مواظــب بــاش قهــرت طــول نکشــد ».اگرچــه تنبیههــای
غیــر بدنــی ،ضعیفتــر و کمزیانتــر از تنبیههــای بدنــی هســتند؛ امــا بیزیــان هــم نیســتند .بــه همیــن
ســبب تــا رضورت اقتضــا نکنــد ،نبایــد از آنهــا اســتفاده کــرد (ســاالریفر ،1385 ،ص .)۱۳۶

 .1-13بازی با كودكان.

یکــی از راههــای پــرورش شــخصیت کــودکان ،رشکــت بزرگســاالن در بازیهــای آنــان اســت .همبــازی
شــدن بــا کــودک ،روح و روانــش را رسشــار از شــادی میســازد و اعتامدبهنفــس را در وی تقویــت میکنــد.
(ص)
ـاب لَـ ُه (حــر عاملــی ،1414 ،ج  ،15ص )203؛ هــر كــس
ـی فَلیَتَصـ َّ
پیامــر میفرمایــدَ « :مــن كا َن ِعنـ َد ُه َص ِبـ ٌّ
كــودىك دارد ،بایــد بــا او كودكانــه رفتــار كنــد ».و نیــز میفرمایــد« :دع ابنــک یلعــب ســبع ســنین و یــودب
ســبع ســنین و الزمــه نفســک ســبع ســنین؛ فــان افلح و اال فــا خیر فیــه (هــان ،ج  ،21ص )475؛ کــودک خود
را رهــا کــن تــا هفــت ســال بــازی کنــد و ســپس او را بــه مــدت هفــت ســال تأدیــب کــن و بــه مــدت هفــت
ســال دیگــر ،او را مشــاور و مــازم خــود قـرار بــده ،ســپس اگــر در ایــن امــر موفــق گشــتی فبهــا ،در غیــر ایــن
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ب َع َرا َمـ ُة
صــورت ،هیــچ خیــر و مثــری در وی نخواهــد بــود ».امــام کاظــم(ع) دراینبــاره میفرمایــد« :ت ُْسـتَ َح ُ 
الْ ُغـ َـا ِم ِفـ ی ِص َغـ ِرِه لِ َی ُكــو َن َحلِیـاً ِفـ ی كِـ َ ِ
ـر ه ثــم قــال :ماینبغــی اال انیکــون هکــذا (مجلســی ،1403،ج ،60
ص )36؛ مســتحب اســت کــه فرزنــد در کودکــی ،بــه بــازی و جسـتوخیز بپــردازد تــا در بزرگســالی ،حلیــم
باشــد .ســپس میفرمایــد :جــز ایــن کار سـزاوار نیســت».
پیشـوایان معصـوم(ع) در زندگـی خـود ،بـه این نیاز طبیعی كـودكان توجه داشـتهاند .آنان علاوه بر اینكه
كـودكان را در بـازی كـردن در دوران كودكـی آزاد میگذاشـتند ،خـود نیـز بـا آنـان بـازی میکردنـد« :یعلـی
عامـری» میگویـد :روزی رسـولالله(ص) حسـین(ع) را دیـد كـه بـا بچههـا بـازی میکنـد؛ پس دسـت مباركش را
دراز كـرد تـا او را بگیـرد .حسـین(ع) بـه اینطرف و آنطرف میدوید .پیامرب(ص) با شـوخی و تبسـم او را در بغل
گرفـت .آنـگاه یكـی از دسـتهایش را چانهی او و دسـت دیگرش را پشـت گـردن نهاد و دهـان مباركش را بر
لبهـای او گذاشـت و میبوسـید و میفرمـود :حسـین از مـن و مـن از حسـینم .هركـس او را دوسـت بدارد،
خدا را دوسـت داشـته اسـت .حسـین فرزند دخرت من اسـت (هامن ،ج  ،43ص .)262
جابربنعبداللـه انصـاری میگویـد :بـه محضر رسـول خدا(ص) رسـیدم ،درحالیکه حسـن(ع) و حسـین(ع) بر
پشـت آن حضرت سـوار بودنـد و پیامبر بـرای آنـان خمشـده بـود و میفرمود« :نعـم الجمل جملكما و نعم
العـدالن انتهمان (همان ،ص )285؛ چـه خوب شتری اسـت شتر شما و چه بارهای خوبی هسـتید شما».

 .1-14پرهیز از معارشت با صاحبان رذایل

بــا توجــه بــه تأثیرگــذاری دوســت بــر خلــق و خــوی و رفتــار انســان ،در ســیرهی تربیتــی پیشــوایان
معصــوم(ع) بــه دوســتی بــا نیــکان و دوری از دوســتی بــا بــدان و کســانی کــه انحـراف اخالقــی دارنــد ،تأکیــد
فـراوان شــده اســت .چنانکــه روزی امــام رضــا(ع) بــه یکــی از شــاگردانش بــه نــام داودبنقاســم ،معــروف بــه
ابوهاشــم جعفــری فرمــود« :چ ـرا تــو را میبینــم کــه بــا عبدالرحمنبــن یعقــوب همنشــینی میکنــی؟»
ابوهاشــم گفــت« :عبدالرحمــن دایــی مــن اســت ».امــام(ع) فرمــود« :او دربــارهی ذات پــاک خــدا مطالبــی
میگویــد کــه ســاحت پــاک خــدا از آن منــزه اســت .فامــا جلســت معــه و ترکتنــا و امــا جلســت معنــا و ترکته؛
یــا بــا او همنشــین بــاش و مــا را تــرک کــن و یــا بــا مــا همنشــین بــاش و از او دوری کــن!» ابوهاشــم گفــت:
«او هــر عقیــدهای دارد و هرچــه میگویــد ،بــر مــن چــه آســیبی دارد ،بــا اینکــه مــن بــر عقیــده حــق خــود
اســتوار هســتم و از عقیــده او دوری میکنــم؟» امــام رضــا(ع) فرمــود« :آیــا منیترســی کــه بالیــی بــه او برســد
و تــو نیــز بــه بــای او بســوزی» (کلینــی ،1427،ج  ،4ص .)375

 .1-15آموزش گروهی

اهــل نظــر در تعلیــم و تربیــت بــر ایــن باورنــد کــه آمــوزش فــردی ،بــا مشــکالت و نارســاییها آمیختــه
اســت و ایــن آمــوزش ،بایــد گروهــی و اجتامعــی باشــد .ابوعلــی ســینا دراینبــاره میگویــد« :شایســته اســت
در مدرســه هم ـراه بــا کــودک دانشآمــوز ،کــودکان آموزنــدهی دیگــری از فرزنــدان بــزرگان بــا آداب نیــک
و عــادات پســندیده وجــود داشــته باشــند؛ زیـرا کــودک از کــودک فرامیگیــرد و اگــر کــودک ،تنهــا بــا معلــم
خــود بــه رس بــرد ،ســبب مالمــت هــر دو خواهــد شــد؛ امــا اگــر چنــد کــودک تحــت تربیــت یــک معلــم
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قـرار گیرنــد و معلــم بــه هریــک رســیدگی کنــد ،خســتگی و مالمــت هــر یــک از کــودکان کمــر میشــود و
شادابیشــان افــزون میگــردد و کــودک ب ـرای فراگیــری مشــتاقتر میشــود؛ بــه ســبب اینکــه گاهــی بــه
آنــان افتخــار و مباهــات میکنــد و زمانــی بــر آنــان غبطــه میخــورد و جدیــت میکنــد و میکوشــد تــا
از مرتبـهی دیگـران کمــر نباشــد .بهعــاوه ،بــا کــودکان دیگــر گفتگــو میکنــد و مباحثــه و گفتگــو ،ســبب
گســردگی و وســعت اندیشــه میشــود» (ابنســینا ،1390،ص .)38

 .2روشهای ترتیبی مکتب پراگامتیسم

در میــان مكاتــب فلســفی غــرب ،مكتــب پراگامتیســم بیــش از ســایر مكاتــب ،بــه موضــوع انســان و
تربیــت او توجــه کــرده اســت .ایــن مکتــب در آموزشوپــرورش کــودک روشهایــی دارد کــه در ذیــل بــه آنهــا
اشــاره میشــود:

 .1-2تفکر

تفکــر محــور آموزشوپــرورش اســت و روش آموزشوپــرورش بایــد مبتنــی بــر جریــان تفکــر باشــد .هــر
روشــی کــه بهــر از روشهــای دیگــر کــودک را بــه تفکــر بکشــاند ،باارزشتــر اســت .مــاک ارزش تفکــر،
مشکلگشــایی آن اســت .فکــر ،موانــع را از رس راه برمـیدارد و راهنــای عمــل اســت و درصورتیکــه جریــان
تفکــر درســت و منطقــی باشــد ،بــه موفقیــت خواهیــم رســید (رشیعتمــداری ،1386 ،ص .)49
دیویــی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه اصــاح روش یادگیــری و بهبــود آموزشوپــرورش رضورت تــام دارد ،تفکــر
را تأییــد میکنــد و یادگیــری و ســایر فعالیتهــای تربیتــی را صـ َوری (ســطحی) از تفکــر میدانــد .او بـرای
جریــان تفکــر مراحلــی را بیــان کــرده اســت کــه مــا در زیــر بــه بیــان عناویــن ایــن مراحــل اکتفــا میکنیــم:
مرحلهی اول :انسان به عمل و تجربه میپردازد؛
مرحلهی دوم :در جریان عمل و تجربه ،به مسئلهای برخورد میکند؛
مرحلهی سوم :برای حل مسئله ،به جمعآوری اطالعات میپردازد؛
مرحل ـهی چهــارم :ســعی میکنــد بــه کمــک اطالعــات جم ـعآوری شــده ،راهحلــی ب ـرای مســئله پیــدا
کنــد؛
مرحلهی پنجم :برای حل کردن مشکل و مسئله ،راه احتاملی را به کار میبندد (دیویی ،1360،ص .)113

 .2-2روش انعطافپذیری

مربیــان پراگامتیــک شــیوههایی را در امــر تعلیــم و تربیــت ترجیــح میدهنــد کــه انعطافپذیــر بــوده
و قابلیــت صورتهــای مختلــف را داشــته باشــد .بــه همیــن ســبب ،آنــان ســاختامن و وســایلی را ب ـرای
مدرســه میپســندند کــه مفیــد باشــد ،مبلهــا قابــل جابهجایــی و هامهنــگ بــا کــودکان باشــد .دیوارهــای
تاشــو و چــاپ کتــاب بــا حــروف درشــت ،همــه چیزهایــی اســت کــه از کارهــای جــا ن دیوبــی در مدرسـهی
تجربــی او در شــیکاگو رس درآورد.
چــون عملگرایــان بــر ایــن امــر ارصار دارنــد کــه تنهــا یــک راه ب ـرای تربیــت کــودکان وجــود نــدارد؛
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درنتیجــه ،بایــد نســبت بــه انــواع روشهایــی کــه میتوانــد اســتفاده شــود ،از صحنههــا و موقعیتهــای
درون مدرســه تــا اجتــاع گســردهتر بیرونــی آگاهــی پیــدا کنیــم (هــواردا و ســموئل ،1379 ،ص .)137

 .2-3آموزش مبتنی بر بازی

بــازی وســیلهای اســت کــه بــه میـزان زیــادی ،نحــوهی تفکــر و شــخصیت کــودک و متایــات وی را نشــان
میدهــد .از طریــق بــازی اســت کــه قــوای بدنــی کــودک رشــد مییابــد و اســتعدادهای درونــی وی شــکوفا
میشــود .از نظــر دیویــی ،بــازی وســیلهای ب ـرای ایجــاد فعالیتهــای مشــرک و روح همــکاری در میــان
کــودکان اســت و مدرســه بایــد کــودکان را بــا بازیهــا و تفریحــات مثبــت و ســامل دمســاز کنــد تــا محیــط
مدرســه بـرای آنــان خوشــایند شــود و یادگیــری بـرای آنــان لذتبخــش گــردد (دیویــی ،1327،ص .)45

 .2-4روش ایجاد انگیزه در دانشآموزان

پراگامتیســتها معتقدنــد کــه معلــم بایــد دامئــاً نســبت بــه عامــل انگیــزش ،آگاه باشــد .دیویــی
میگویــد :کــودکان ماهیتـاً انگیــزه دارنــد .معلــم بایــد انگیــزهای را کــه اکنــون موجــود اســت ،بــه کنــرل خــود
درآورد و از آن اســتفاده کنــد؛ امــا بایــد درک شــود کــه همـهی کــودکان در یــک ســطح نیســتند و منیتواننــد
بــه یــک شــیوهی تربیــت شــوند (هــواردا و ســموئل ،1379 ،ص .)238-237

 .2-5روش تربیت عملی

پراگامتیســم ،مکتــب اصالــت عمــل اســت ،مکتبــی کــه عملــی بــودن هــر چیــز را رضوری میدانــد .در
ایــن مکتــب غــرض از حیــات ،عمــل اســت .در ایــن مکتــب ،علــم ،قــدر و اعتبــار عملــی دارد و هــدف علــم،
ماهیــت و کنــه اشــیا نیســت ،بلکــه هــدف اصلــی علــم نیــز بایــد فایــدهی عملــی آن باشــد (شــکوئی،1364 ،
ص  .)192بــر ایــن اســاس ،دیویــی معتقــد اســت کــه روش آموزشــی بایــد عملــی باشــد تــا یادگیــری را تعمیــق
بخشــد؛ مث ـاً در آمــوزش حجمهــای هندســی ،معتقــد اســت کــه بایــد بهطــور عملــی و در طبیعــت بــه
دنبــال منونههــای آنهــا بگردیــم؛ نــه اینکــه بــا یــک رسی مفاهیــم ،مطالــب را انتقــال دهیــم؛ بنابرایــن ،دیویــی
روشــی را رد میکنــد کــه تنهــا مبتنــی بــر انتقــال معلومــات باشــد و از آن ،بهعنــوان روشــی ســنتی و قدیمــی
نــام میبــرد (پراگامتیســم ،1370،ص .)50
دیویــی معتقــد اســت کــه روش آمــوزش بایــد رشایطــی را بــرای فعالیــت دانشآمــوزان فراهــم آورد
و میگویــد کــه روش فعــال بایــد فهمیــدن ،اخــراع کــردن ،بازســازی کــردن ،حرفهآمــوزی ،کارهــای و
فعالیتهــای عملــی را گســرش دهــد .دیویــی بــا روشهــای ســنتی هامننــد ســخرنانی و ...مخالــف اســت و
میگویــد کــه ایــن روشهــا ،معایــب فــراوان دارنــد (پژوهشــکدهی حــوزه دانشــگاه ،1382 ،ص .)44

 .2-6روش رفع نیازها و توجه به رغبتها

مربیـان پراگامتیـک از رفـع نیازهـا و توجـه بـه رغبتهـای کـودک حامیت میکنند .ایـن امر غالبـاً بر این
معنـا تعبیـر شـده اسـت کـه بـه کـودکان ،اجـازه هـر کاری را کـه میخواهنـد داده شـود .رغبتهـا و نیازهـا،
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لزومـاً بـه معنـای آنچه هـوس فرمان میدهد ،نیسـت .فـرض کنید کودکـی میخواهد هواپیامی مدل بسـازد،
پراگامتیسـتها میگوینـد کـه عالقـهی ایـن کـودک میتوانـد بهعنـوان مبنـای انگیزشـی اسـتفاده گـردد کـه
حوزه-هـای اساسـی برنامـهی درسـی میتوانـد بـا آن مربوط شـود (هـواردا و سـموئل ،1379 ،ص .)239

 .2-7روش تجربی

مفهــوم تجربــه از مهمتریــن روشهــای پراگامتیســم اســت .ایــن تعریــف کــه دیویــی مدرس ـهاش را در
شــیکاگو «مدرســه تجربــی» نامیــد ،نشــانگر دیــدگاه اوســت کــه تعلیــم و تربیــت ،بیشــر ماهیتــی تجربــی
دارد .هرچنــد دربــارهی تعلیــم و تربیــت ،راهنامییهــا ،دســتورات و اندرزهــای بیشــاری وجــود دارد؛ امــا
پراگامتیس ـتها در تحلیــل نهایــی ،آموزشوپــرورش را فرآینــد تجربــی میپندارنــد؛ زی ـرا همیشــه چیزهــای
جدیــدی بـرای یــاد گرفــن و امــور گوناگونــی بـرای تجربــه کــردن وجــود دارد .زندگــی از حرکــت نایســتاده
و نیازهــای همیشــگی بـرای ترقــی وجــود دارد و ایــن مفهــوم مفروضــات پراگامتیســتی را از جهــان بیانتهــا
نشــان میدهــد کــه در آن پیرشفتهــای جدیــد ،یــک احتــال مشــخص اســت.
بــه نظــر دیویــی ،رصف انباشــن اطالعــات بـیروح و بیمعنــی در ذهــن ،یادگیــری و فهــم واقعی نیســت.
معنـیدار شــدن از تجربــه ،ناگسســته اســت .وی تجربــه را تأثیــر و تأثــر متقابــل موجــود زنــده بــا طبیعــت
و محیــط معرفــی كــرده اســت و میگویــد« :وقتــی امــری یــا چیــزی را مــورد تجربــه ق ـرار میدهیــم ،از
طرفــی ،عملــی روی آن انجــام میدهیــم و از طرفــی ،بــه اقتضــای چگونگــی آن تغییــری میپذیریــم ...پــس
تجربــه متضمــن دو وجــه اســت :وجــه فعــال و وجــه منفعــل .وقتــی فعالیــت مــا موجــب تغییــر میشــود
و ایــن تغییــر در ارگانیســم منعكــس میگــردد ،تجربــه صــورت میگیــرد؛ یعنــی فعالیــت بهصــورت بامعنــی
و انســانی درمیآیــد .در چنیــن مــوردی اســت كــه یادگیــری تحقــق میپذیــرد .كودكــی كــه دســت خــود را
مقابــل آتــش میگیــرد و بــر اثــر درد و ســوزش دســت خــود را میکشــد ،بــه تجربــه میپــردازد».
دیویــی پــس از ایــن ،تجربــه را بــه دو گونـهی تجربـهی ماشــینی و تجربـهی فكــری تقســیم میکنــد و
آنهــا را بدیــن گونــه رشح میدهــد:
الــف .تجربـهی ماشــینی :تجربـهای اســت كــه عنــر درونــی یــا فكــری آن چنــدان قــوی نیســت و هــان
اســت كــه در روانشناســی ،روش «آزمایــش و خطــا» خوانــده میشــود .در ایــن تجربــه ،علــل همبســتگی راه
و هــدف معلــوم منیشــود.
ب .تجرب ـهی فكــری :تجرب ـهای اســت كــه عنــر منفعــل یــا درونــی آن ،بــر عنــر فعــال یــا بیرونــی
چیــره شــود و مســتلزم تجزیهوتحلیــل و بصیــرت و پیشبینــی باشــد .ایــن نــوع تجربــه را كــه منجــر بــه
كشــف روابــط و فهــم چگونگــی آنهــا میشــود ،میتــوان تفكــر خوانــد.
دیویـی تجربـه و تفكّـر را محـور تعلیـم و تربیـت میداند و روشهایـی را توصیه میکند كـه بر این بنیاد
پایهریـزی شـده باشـند و در تحلیـل مراحـل تفكـر میگویـد« :تفكـر و نیـز تحقیق علمی شـامل چنـد مرحله
اسـت :مرحلـهی اول انسـان بـه عمـل و تجربـه میپـردازد .در مرحلهی دوم به مسـئلهای برخـورد میکند .در
مرحلـهی سـوم اطالعاتـی را گـردآوری میکند .در مرحلهی چهارم بـه كمك آن اطالعات ،راهحـل میجوید .در
مرحلـهی پنجـم دوبـاره به عمل و تجربـه روی میآورد» (گوتـك ،1384،ص .)54
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 .2-8روش حل مسئله

دیویـی بـر فعالیـت دانشآمـوز بـرای یادگیـری تأکیـد میكنـد و معتقـد اسـت كـه شـاگرد بایـد خـود به
پژوهـش بـرای حـل مسـئله بپـردازد و از تحمیل مطالـب خودداری كنـد؛ بنابراین ،باید بـرای تحقق این هدف
از روشهـای فعـال تدریـس اسـتفاده كرد كه شـاگرد را به عمل و فعالیـت وا میدارد؛ یعنی بایـد تدریس را با
تجـارب شـاگردان تـوأم كـرد و ارتباط مسـتقیم میان ایـن دو برقرار منـود (سـاکی ،1388 ،ص .)54
طبــق نظــر دیویــی ،تفکــر اصیــل زمانــی بــه دســت آیــد کــه فــرد بــا مشــکالت روبــرو شــود و بــر
اســاس روش عملــی ،بــه حــل آنهــا بپــردازد .دیوئــی در طــول خدمــت خــود در دانشــگاه شــیكاگو« ،مدرســه
آزمایشــگاه» را تأســیس و از ســال  1896تــا  1904رهــری كــرد .مدرس ـهی آزمایشــگاهی دیویــی كــودكان
چهــار تــا چهــارده ســاله را میپذیرفــت و میکوشــید تــا بــا اســتفاده از روش فعالیــت كــه متضمــن بــازی،
ســازندگی ،مطالعـهی طبیعــت و ابـراز وجــود بــود ،تجاربــی را بـرای زندگانــی تــوأم بــا همكاری و ســودمندی
متقابــل ب ـرای بچههــا فراهــم كنــد (گوتــگ ،1384 ،ص .)45

 .2-9روش عادت

بســیاری از نظریــات جیمــز در نظریـهی عــادت او بــه كار گرفتــه میشــوند .از دیــدگاه جیمــز عــادت،
جســم و ذهــن را بــه هــم پیونــد میدهــد و انتخــاب ،عمــل و شــخصیت را بــه یكدیگــر ربــط میدهــد
(اســکفلر ،1366 ،ص  .)163اینكــه عــادت در ســاختار فیزیكــی ظاهــر میشــود ،بــه نظــر او نشــاندهندهی
ایــن اســت كــه عــادت رصفـاً محصــول انتخــاب آگاهانــه نیســت؛ یعنــی رصفـاً توســط اراده تغییــر منییابــد.
عــزم راســخ اخالقــی و انــدرز اخالقــی بهخودیخــود منیتوانــد مســتقیامً بــر عــادت تأثیــر بگــذارد؛ زی ـرا
عــادت ،مبنایــی ســاختی در دســتگاه عصبــی دارد كــه نشــان میدهــد یــك مســیر جدیــد تخلی ـهی جریــان
عصبــی در مغــز تشکیلشــده اســت كــه در آن ،جریانهــای معیــن واردشــونده ،همیشــه بــه خــروج از آن
متایــل دارنــد (هــان).
بــه نظــر جیمــز ،کار عــادت ،رصفهجویــی و ســاده كــردن اعــال اســت .عــادت هم ـهی مــا را حــول
خطــوط تربیتیمــان بــا انتخــاب پیشــینامن بــه نــرد بــا زندگــی و دنبــال كــردن راهــی محكــوم میکنــد كــه
علیرغــم میــل ماســت؛ زیـرا مــا بـرای هیــچ راه دیگــری جــز ایــن ســاخته نشــدهایم و بـرای رشوع دوبــاره
نیــز بســیار دیــر اســت (هــان ،ص  164و شــفیلد ،1375 ،ص .)60
جیمز برای تشكیل عادت ،اصول زیر را پیشنهاد میکند:
 .۱ما باید تا آنجا كه ممكن است ،خود را به یك قوهی ابتكار قوی و مصمم مجهز سازیم.
 .۲مهمتریــن مســئله ،مســئلهی تــداوم تربیــت اســت .هرگــز اجــازهی بازگشــت بــه یــك مــورد اســتثنایی
را ندهیــد تــا عــادت نویــن كامـاً در زندگــی شــا ریشــه دوانــد (اســکفلر ،1366 ،ص .)165-164
1

 -1ویلیام جیمز ( )1842-1910فیلسـوف و روانشناسـی آمریکایی از پایهگذاران مکتب پراگامتیسـم اسـت .افکار و اندیشـههای پراگامتیسمی وی برگرفته
از چارلز سـاندرز پیرس ( )1914-1849فیزیکدان ،ریاضیدان و منطقی آمریکایی اسـت.
بررسی تطبیقی روشهای تعلیم و تربیت کودک در نظام تربیتی اسالم و پراگماتیسم
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 .2-10روش آزمایشی

دیویــی بـرای روش آزمایشــی اهمیــت زیــادی قائــل شــده و معتقــد اســت کــه آموزشوپــرورش وظیفــه
دارد محیــط مناســب و منظمــی بـرای تجــارب کــودکان فراهــم آورد ،بهطوریکــه کــودکان بتواننــد بــا محیــط
خــود ،درســت برخــورد کننــد و از آن تأثیــر بگیرنــد و بــر آن تأثیــر بگذارنــد .چنیــن پرمعنــی و آموزنــده و
منشــأ دانــش عمیــق و کاملیــاب میشــود (دیویــی ،1327،ص .)45

 .2-11روش مبتنی بر کار گروهی

یکـی از روشهایـی کـه دیویـی بـر آن تأکیـد دارد ،روش کار گروهی و همکاری معلم و شـاگردان با هم و
یا شـاگردان با یکدیگر اسـت؛ زیرا این روشها میتوانند شـخصیت عقلی فراگیران را شـکوفا سـازند و مستلزم
ارتبـاط محیـط زندگـی جمعـی دانشآموزان اسـت .دیویی میگویـد :بدون همـکاری آزاد بین افـراد ،یعنی از
نوعـی کـه شـاگردان بـا یکدیگـر دارند و نهتنها بهصورت شـاگرد و معلم ،بـه وجود آوردن یـک فعالیت فکری
واقعـی ،یـک شـکل اعامل تجربـی و تفحصات ارتجالی ،امکانپذیر نیسـت .دیویی معتقد اسـت بـا روشهای
گروهـی ،کـودکان بـا محیـط ،با همسـاالن و با بزرگسـاالن تعامـل پیدا میکننـد و میتوانند در رفـع نیازهای
یکدیگر سـهمی داشتهباشند (شـعارینژاد ،1386 ،ص .)165

 .2-12مخالفت با روش حفظ و تکرار:

دیویــی بــا روش حفــظ و تکـرار مخالــف اســت و بــا روشــی موافــق اســت کــه خــود دانشآمــوز حقایــق
را کشــف کنــد .دیویــی معتقــد اســت هــدف تربیــت عملــی ،کاربــردی و عقلــی ،تک ـرار یــا حفــظ کــردن
معلومــات و محفوظــات نیســت ،بلکــه انســان بایــد خــود بــه آموخــن حقیقــت نائــل آیــد .حتــی اگــر ایــن
امــر ،مســتلزم از دســت دادن وقــت زیــاد و گذشــن از متــام پیچوخمهــای یــک فعالیــت واقعــی باشــد
(هــان ،1382 ،ص .)170

 .3شباهتهای روش تربیت کودک در اسالم و پراگامتیسم

 .3-1در هــر دو نظــام تربیتــی اســام و پراگامتیســم ،روشهــای تربیــت پــرورش تفکــر و عقالنــی بــا
هــم شــباهت دارنــد کــه بــر اســاس ایــن دو روش ،بایســتی طــرز فکــر و چگونــه اندیشــیدن را بــه کــودک
بیاموزیــم.
 .3-2هامنگونــه کــه در نظــام تربیتــی اســام ،روشهــای تشــویق و تنبیــه مطــرح اســت ،در نظــام
تربیتــی پراگامتیســم هــم اینگونــه امــور در قالــب «روش ایجــاد انگیــزه در دانشآمــوزان» مطــرح اســت.
 3-3هامنگونــه کــه مربیــان پراگامتیــک روش تربیــت عملــی را توصیــه میکننــد ،در نظــام تربیتــی
اســام هــم نیــز مطــرح اســت ،عــاوه بــر اینکــه مربیــان اســامی بهویــژه پیشــوایان معصــوم(ع) ،اهتــام و
عنایــت بیشــری بــه تربیــت عملــی داشــتهاند .روش اسوهســازی کــه در ایــن نظــام تربیتــی وجــود دارد،
ناظــر بــه بُعــد رفتــار انســان اســت نــه گفتــار.
 3-4روش بــازی بــا کــودک در نظــام تربیتــی اســام بــا روش آمــوزش مبتنــی بــر بــازی در نظــام تربیتــی
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پراگامتیســم مشــابه اســت.
 .3-5روش مبتنی بر کار گروهی از دیگر روشهای مشابه در این دو نظام است.

 .4تفاوتهای روش تعلیم و تربیت کودک در اسالم

 .4-1ازآنجاکــه رســانیدن اشــخاص بــه کــال و مقــام قــرب الهــی ،از اهــداف غایــی نظــام تربیتــی اســام
اســت ،در آن روشهایــی را کــه ب ـرای تعلیــم و تربیــت انســانها در نظــر گرفتهشــده اســت ،روشهایــی
جامــع و فراگیــر هســتند کــه هــم ناظــر بــه تربیــت بُعــد جســانی ،عقالنــی و روانــی انســان اســت و هــم
ناظــر بــه تربیــت بُعــد روحانــی و معنــوی .بــر ایــن اســاس ،روشهایــی نظیــر روشهــای متهیــدی پیــش و پس
از تولــد ،بهویــژه اعطــای بینــش و تقویــت باورهــا و اعتقــادات ،آمــوزش احــکام دینــی ،پرهیــز از معــارشت
بــا صاحبــان رذایــل و اسوهســازی در نظــام تربیتــی اســام مطــرح اســت کــه در نظــام تربیتــی پراگامتیســم
مطــرح نیســت و توجهــی بــه آنهــا نشــده اســت.
 4-2روشهایــی هامننــد تجربــی ،آزمایشــی ،حــل مســئله ،انعطافپذیــری و عــادت کــه در پراگامتیســم
مطرحنــد ،در آموزههــای دینــی ،ســخنی دربــارهی آنهــا ب هرصاحــت بیاننشــده اســت.
 .4-3روش متریــن و تکـرار از روشهــای تربیتــی بســیار مهــم در نظــام تربیتــی اســام اســت کــه بهویــژه
در زمینـهی تربیــت دینــی ،کــودک بســیار مفیــد اســت ،درحالیکــه نظــام تربیتــی پراگامتیســم بــا روش حفظ
و تکـرار مخالــف اســت و اعتقــاد دارد کــه کــودک بایســتی خــود حقایــق را کشــف کنــد.

نتیجهگیری

 .1از یافتههــای ایــن تحقیــق میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نظــام تربیتــی اســام بهعنــوان یــک
مکتــب الهــی و وحیانــی و پراگامتیســم بهعنــوان یــک مکتــب فلســفی و بــری ،نظراتــی را دربــارهی
روشهــای تعلیــم و تربیــت کــودک مطــرح کردهانــد کــه ایــن آرا در مــواردی بــا هــم شــباهت دارنــد و
مشــرک هســتند و در مــواردی نیــز بــا هــم تفــاوت و اختــاف دارنــد.
 .2ازآنجاکــه رســانیدن اشــخاص بــه کــال و مقــام قــرب الهــی ،از اهــداف غایــی نظــام تربیتــی اســام
اســت ،روشهــای متهیــدی نظیــر دقــت در انتخــاب همــر و روشهــای معنــوی و اخالقــی هامننــد اعطــای
بینــش و تقویــت باورهــا و اعتقــادات ،آمــوزش احــکام و پرهیــز از معــارشت بــا صاحبــان رذایــل ،در ایــن نظام
مطرحنــد کــه در پراگامتیســم مطــرح نیســتند و توجهــی بــه اینگونــه امــور نشــده اســت.
 .3در مکتــب اصالــت عمــل ،بیشازحــد بــه عمــل در تربیــت توجــه شــده اســت؛ امــا بــه جنبههــای
دیگــر توجهــی نشــده اســت ،برخــاف نظــام تربیتــی اســام کــه هــم بــه عمــل توجــه شــده اســت و هــم بــه
جنبههــای دیگــر آن هامننــد نیــت و اندیشــه .بهعبارتدیگــر ،نظــام تربیتــی پراگامتیســم ،تنهــا بــه حســن
فعلــی توجــه دارد و بــه حســن فاعلــی توجهــی نــدارد ،برخــاف نظــام تربیتــی اســام کــه هــم بــه حســن
فعلــی توجــه دارد و هــم بــه حســن فاعلــی.
 .4روشهــای پــرورش تفکــر و عقالنیــت ،بــازی کــردن و تربیــت عملــی در هــر دو نظــام مطرحنــد و
مشــرک هســتند.
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 .5روشهایــی هامننــد تجربــی ،آزمایشــی ،حــل مســئله ،انعطافپذیــری و عــادت کــه در پراگامتیســم
مطرحنــد ،غالب ـاً روشهایــی هســتند کــه براثــر پیرشفتهــای نویــن عملــی و دیدگاههــای نویــن علمــی و
دیدگاههــای جدیــدی بهدســتآمدهانــد کــه در زمینــه علــوم و رفتــاری نصیــب بــر شــده اســت و مبانــی
روانشــناختی و جامعهشــناختی دارنــد کــه شــاید در آموزههــای دینــی ب هرصاحــت بیاننشــده باشــند.
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