
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 اندیشه های جان استوارت میل 

 درتعلیم وتربیت   
 

 

 

 

 

 

 مولف

 سید فریدون محمدی 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 فرزانگان دانشگاهانتشارات 

1397 



 

 

 - ۱۳۵۷،  محمدی، سید فریدون : سرشناسه

 مولف سیدفریدون محمدی.  استوارت میل در تعلیم و تربیت/ های جان اندیشه : عنوان و نام پدیدآور 

 .۱۳۹۷ تهران: فرزانگان دانشگاه،  : مشخصات نشر 

 ص. ۱۳۲  : مشخصات ظاهری 

 8-0-۹۹8۹۵-600-۹۷8 : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 کتابنامه.  : یادداشت 

 نقد و تفسیر --م.۱8۷۳  - ۱806 ،  وارت ت اس  ان ، ج ل ی م : موضوع 

 Mill, John Stuart-- Criticism and interpretation : موضوع 

 دیدگاه درباره آموزش و پرورش --م.۱8۷۳  - ۱806 ،  وارت ت اس  ان ، ج ل ی م : موضوع 

 Mill, John Stuart-- Views on education : موضوع 

 فلسفه --آموزش و پرورش  : موضوع 

 Education -- Philosophy : موضوع 

B۱60۷۳م/  : رده بندی کنگره  فلا ۱۳۹۷ 8 
 ۱۹۲  : رده بندی دیویی 

 ۵۴00۷۳۳  : شماره کتابشناسی ملی 

 

 

گان دااگشنهااشتنرات   فرزان
 اندیشه های جان استوارت میل 

 درتعلیم وتربیت

 سيد فریدون محمدی  تأليف:

 دانشگاهفرزانگان ناشر: 

 محسن فاضلی: فنیناظر

 1397 - اولنوبت چاپ: 

 جلد 2000شمارگان: 

 تومان 20000قيمت: 

 8-0-99895-600-978شابک:

 92مرکز پخش: تهران، ميدان انقالب، خ منيری جاوید، پالک 

 سابق( چراغ دانشرسولی) کتابفروشی     66973960تلفن: 



 

 

 تقدیم هب :
گاه رپمهر وطراوت  ن

 پدرومارد زعزیم
 وآهنیی تمام نمای

قت ، ربدباری و مهربانی  صدا
 همسر زعزیم

 همچنین تقدیم هب گلهای گلستان زندگیم
 محمد رضا   و   ثنا

 
 

 



 



 

 مطالبفهرست 

 9 ..................................................................................................... شگفتاریپ

 11 ............................................................................................... اوّل فصل

 11 ...................................................................................................... كلیّات

 29 ............................................................................................. دوّم فصل

 29 ........................................................................... تحقیق پیشینه و نظري مباني

 63 ............................................................................................ سوّم فصل

 63 ....................... لیم استوارت جان يها شهیاند براساس تیوترب میتعل واصول ياهداف،مبان

 91 .......................................................................................... چهارم فصل

 91 .............................. او يتیترب دگاهیود لیم استوارت جان برفلسفه وارده يها نقد يبررس

 109 .......................................................................................... پنجم فصل

 109 ................................................................................... يریگ جهیونت خالصه

 128 ....................................................................................... ماخذ و منابع

 

 

 

 

 

 



 



 

 پیشگفتار

تعليم وتربيت به عنوان یک مقوله ی بسيار مهم زندگی انسانی همواره متاثر از آراء 

اندیشمندان وفيلسوفان بوده است که برخی به طور مستقيم وبرخی به طور غير مستقيم به آن 

وتربيت بررسی دقيق اندیشه های آنها پرداخته اند ، لذا جهت استفاده از آراء فيلسوفان درتعليم 

آراء واندیشه های جان استوارت ميل ، فيلسوف واندیشمند  کتابدر این  امری ضروری است.

بررسی داللتهای -1انگليسی مورد نظر است . اهداف تحقيق در بر گيرنده ی موارد ذیل است: 

بررسی داللتهای اندیشه های -2اندیشه های فلسفی جان ميل درتعيين اهداف تعليم وتربيت.

بررسی نقد هایی که بر فلسفه جان -3وتربيت.فلسفی جان ميل درتعيين مبانی و اصول تعليم 

بررسی پيامد های ناشی از اندیشه -4استوارت ميل ودیدگاههای تربيتی او مطرح شده است.

 –های فلسفی ودیدگاههای تربيتی ميل.برای رسيدن به اهداف مورد نظر از روش توصيفی 

افکار فلسفی ميل داللتهای تحليلی استفاده گردیده وسعی شده است که ابتدا با تبيين وتشریح 

تربيتی آن استخراج شود.نتایج به دست آمده شامل اهداف تعليم وتربيت بودند که عبارتند از: 

دست یابی -4برابری کامل زن ومرد     -3درک مفهوم آزادی بيان وفکر  – 2سودمندی  -1

ه دست افزایش ترغيب. اصول ب -6پرورش احساسات وعواطف – 5به حقيقت باورهای خود 

آمده دربرگيرنده ی موارد ذیل می باشد: اصل رعایت سودگرایی ، اصل شاد بودن ، اصل 

رعایت آزادی ، اصل عزّت ، اصل دقّت درهمه آراء ، اصل پرداختن به عواطف واحساسات و 

اصل انجام ترغيب وتشویق. نکات مثبت افکار ميل بيشتر شامل مواردی است که به فرد ونوع 

وسود کلی فرد وجامعه در یک راستا می باشد.نکات منفی افکار او شامل آزادی های او 

 ابهاماتی است که در نظریه سودگرایی دارد وهمچنين دیدگاه او درباره خدا می باشد.

 

 

 



 



 

 فصل اوّل
 كلیّات

 مقدمه 

تعليم وتربيت بعنوان یک جریان فراگير درجوامع مختلف ، همواره مورد توجه متفکران 

واندیشمندان بوده است .برخی فالسفه از جمله فالسفه تعليم وتربيت به نوعی به بحث 

درموضوع تعليم وتربيت خاص از دیدگاه خود پرداخته اندو باید هاو نباید هایی رادر فراراه 

ویز نموده اند. این متفکران سعی کرده اند تا بهترین نوع تعليم وتربيت را تعليم وتربيت وی تج

برای انسانها رقم بزنند. ازجمله این متفکران فالسفه ای هستند که تعليم وتربيت کامال آزاد را 

برای رشد و تعالی انسان الزم دانسته اند وآزادی فردی راشرط الزم  برای تعليم وتربيت برتر 

دراین مورد فالسفه ليبرال سياسی نظرات جالبی پيرامون نوع تعليم وتربيت انسان ارائه دانسته اند.

داده اند که جای تامل وبررسی دارد.بعنوان مثال عده ای از ليبرال هامعتقدند که انسان ماهيتی 

غير اجتماعی دارد ونباید هيچ نوع قيد وبند اجتماعی برخواستهای خود پرستانه فرد حاکم 

ا محدودیت های زندگی اجتماعی مالل آور وبيهوده است ونمی گذاردفرد به آنچه باشدزیر

(ویا 61(ص 1367درخور استعدادواستحقاق اوست برسد )آربالستر ، ترجمه عباس مخبر)

صرفا اندیشه هایی هستند که از عناصر »درجایی دیگر مدعی هستند که اندیشه های مجرد

د.وتنها خاصيت اندیشه های مجرد وذهنی سامان مشترک اندیشه های مشخص بوجود می آین



های جان استوارت میل در تعلیم و تربیت اندیشه/  ۱۲ 

 

می باشد.وخود باعث کسب -که حاصل اندیشه های تجربی است-بخشيدن به معرفت ما

معرفت نمی شوند. لذا نوع تعليم ما هم بایستی براساس روش تجربی باشدزیرا علم تجربی بدون 

مکتب فالسفه ای  تبعيض به گرد آوری واقعيات اقدام کرده است.)همان(بدون شک در هر

وجود دارند که دارای اندیشه های تاثير گذارتر وماندگار تر  نسبت به سایرین هستند  وانسانها 

خاصّه انسانهایی که دردوره حيات این اندیشمندان می زیسته اند ازنظرات وراهکار های آنان 

ان استوارت ميل اشاره درحوزه تعليم وتربيت شدیدا تاثيرپذیرفته اند. بعنوان مثال می توان به ج

، 1384درجامعه بریتانيا ایجاد نماید.)زیباکالم  ، نمود که توانست  تاثيراتی ماندگار دراین زمينه

(او با مکتب ليبرال سياسی خود برفردیت یا فردگرایی ، خالقيت ، رقابت برای بروز 120ص 

...را مورد تاکيد قرار بهترین استعدادها درزمينه های مختلف ، نگرش سود گرایانه به علم و

(ميل درتعليم وتربيت قائل به این است که نظارت دولت به هيچ وجه به 112داد.)همان، ص

سود آموزش وپرورش نيست ودولت نباید درچگونگی آموزش وپرورش دخالت نماید.تنها 

وظيفه دولت ایجاد امنيّت و زمينه مناسب جهت سوادآموزی وادامه کار مدارس می باشد.ميل 

قيقا به همين دليل از ایجاد مدارس غير انتفاعی یا خصوصی دفاع می کرد ومعتقد بود که د

منافعش وابسته بدانست یکسان اندیشی را تشویق می کندوبه بروز خالقيّت توتوجّه نمی 

(در برخورد با آراء ميل درمورد تعليم وتربيت ودر مقایسه ای 121،ص1384کند)زیباکالم،

ئص و نکات تمایزی که درنوع وشيوه تعليم وتربيت از دیدگاه این گذرا می توان به نقا

فيلسوف ونوع وشيوه تعليم وتربيت در کشور ایران به اجرا درمی آید دست یافت.بعنوان مثال 

می توان انتظار داشت که هدف از تشکيل مدارس غيرانتفاعی درایران با آنچه ميل بيان داشته 

تشکيل اینگونه مدارس آنچنان که ميل بيان داشته است  است،در اساس متفاوت است .هدف از

، خالقيّت وایجادرقابت است. اما در مدارس مشابه درایران چندان تفاوتی بين این مدارس با 

مدارس دولتی مشهود نيست.لذا جا دارد از شيوه مطرح شده توسط ميل دراین خصوص ، 

 ، درتعليم وتربيت ایران ایجاد نمود. استمداد نموده وتغييراتی زیربنایی دراین نوع مدارس



۱۳ /ت فصل اول: کلیا   

 

در برخی جوامع ،آموزش وپرورش برپایه واساس یک مکتب فلسفی ویک مکتب فکری 

حاکم بر آن جامعه بنا شده است وتمام اعمالی که درزمينه تعليم وتربيت ازآن جامعه سرمی 

مورد قبول زند به نوعی برگرفته از دیدگاههای نظری آن مکتب فکری است که درآن جامعه 

واقع شده است. لذا اگر بخواهيم ببينيم که چرا جامعه ایاالت متحده امریکا ، به چنين تربيتی 

تمایل دارند وبر آن استوار هستند ، بایستی تفکر وفلسفه حاکم بر آموزش وپرورش آن جامعه 

تمام یعنی پراگماتيسم )عمل گرایی(را به خوبی بشناسيم .آنجا ست که می توان  دریافت در

اجزاء نظام تعليم وتربيت رفتارهایی قابل توجيه وهمسو بانظام فکری پراگماتيسم وجود 

دارد.بعنوان مثال می توان به نکاتی اشاره نمود که مکتب پراگماتيسم ومکتب ليبراليسم مورد 

نظر جان استوارت ميل در پی دستيابی به آنها هستندودر واقع دریک مسير فکری قرار 

نظریه ای حقيقی تلقی می شودکه بتواند تحت آزمایش وعمل  -1نمونه  دارندبعنوان

حقيقت اخالقی آن است که در زندگی به کارآیدوبيشترین سودرابرای بيشترین -2قرارگيرد

 (165.ص1384تعداد به ارمغان آورد.)سلطان القرایی،

امعه ، اگر بنا براین بدون توجه به ریشه های فکری وفلسفی تعليم وتربيت موجود دریک ج

کسی بخواهد عين شيوه های اجرایی آن جامعه رااقتباس والگو برداری نماید،آن رابه جامعه ای 

دیگر که از نظر ریشه های فکری وفلسفی متفاوت با جامعه مذکور است انتقال دهد، محکوم به 

کار عبث وشکست است.زیرا اوال شالوده فکری ونظری حاکم برآموزش وپرورش آن جامعه 

 –نادیده گرفته وفلسفه اصلی آن را نمی داند، ثانيا ميزان سنخيت آن نظام آموزش وپرورش  را

با جامعه ای که می خواهد درآن، همان نظام  -که برگرفته از ریشه فکری وفلسفی خود است

تعليم وتربيت را پياده کند ، درنظر نگرفته است.لذا به یک اقتباس روبنایی وبی ریشه اکتفا 

 .کرده است

درنظام تعليم وتربيت معرفی شده ازسوی جان استوارت ميل با مباحث وموضوعاتی مواجه 

می شویم که هرکدام می تواند به نوعی بر اهداف،مبانی واصول آموزش وپرورش تاثير 



های جان استوارت میل در تعلیم و تربیت اندیشه/  ۱۴ 

 

در تعليم وتربيت اشاره نمود .جان ميل «1آزادی»به مقوله  گذارباشد. از آن جمله می توان

بود و معتقد بود که بيشترین سود برای «2آزادی فردی»خصوص مدافع سر سخت آزادی ب

(می 36(ترجمه محمود صناعی ،ص1340انسانها از آزادی فردی به دست خواهد آمد.)ميل )

توان نتيجه گرفت که محور سود مداری واخالق سودمندی که وی مطرح کرده است ، همين 

ميل حتی پا رافراتر گذاشته آزادی فردی است که ميل بر وجوب آن صحّه گذاشته است. 

اقتصاد  رابه گستردکی هرچه تمام تر به سایر مسائل اجتماع همچون سياست ،« آزادی» ومقوله

و... مربوط ساخته است. زیرا معتقد بوده است که تعليم وتربيت درفضای آزاد امکان پذیر است 

ارت ميل درتمام جان استو(219همان .ص) می باشد. وتحقق این امر در جهت آزاد اندیشی

وتالش برای « اخالق فایده گرایی»مقاالت ونوشته های خود بطور مستقيم وغير مستقيم بر 

دستيابی به حداکثر سود برای حداکثر مردم تاکيد نموده است ودستيابی به این هدف را بعنوان 

پدرش پایه ای استوار ومحکم درتمامی مباحث ونظریات خود دنبال می کند . اوبه پيروی از 

جيمز وجرمی بنتام ازاین فلسفه دفاع نمود وحتی به نوعی توانست آن راتقویت وبهبود 

( .لذا به اعتقادمحقق درتمامی گفته ها 42بخشد.)کاپلستون،جلد هشتم ترجمه خرمشاهی، ص

دفاع ازمدارس « »3تجارت آزاد دراقتصاد» واعتقادات مطرح شده توسط  این فيلسوف، همچون 

و....فایده گرایی را به مثابه یک «انقياد زنان وبرابری بدون قيدوشرط زن ومرد «»4غير انتفاعی

 جریان پيوسته ودرحال تداوم می توان مشاهده نمود. 

ازمقوالتی که الزم است جهت شناخت مکتب ليبراليسم معرفی شده ازسوی جان ميل دیگر

بدان توجه نمود ،دفاع از مدارس غير انتفاعی وغير دولتی است.زیرا ميل معتقد بود که دولت 

نباید در مسایل آموزش وپرورش دخالت کند.ودربيان محسّنات این نوع ازمدارس می گوید 

فردی وبه تبع آن در بروز خالقيت کمک شایانی می کند.علت  که این مدارس باعث آزادی

این امر توجه این مدارس به تفاوتهای فردی وعدم آموزش وپرورش یکسان بين دانش آموزان 

                                                           
1  - Freedom 
2  - Individual Freedom  
3  - Free Trade in economy 
4  - Defense Of non Profit Scools 



۱۵ /ت فصل اول: کلیا   

 

می باشد.جان استوارت ميل ضمن محکوم نمودن دولت به یکسان اندیشی می گوید:آ موزش 

ت فکری در ميان افراد جامعه وپرورش دولتی باعث عدم خالقيت ، سطحی نگری وحقار

دیگر ازمواردی که درمدارس غير انتفاعی مورد نظر (7(ص1861شود. )ميل،فایده گرایی،) می

جان ميل بایستی وجود داشته باشد ، توجه به تفاوتهای فردی وعدم آموزش وپرورش یکسان 

رایران آمده برای دانش آموزان است. اما درماده یک از قانون تاسيس مدارس غير انتفاعی د

مدارس غير انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم ، مطابق اهداف ، »است که

برنامه ها ، ضوابط ودستور العمل های عمومی وزارت آموزش وپرورش وتحت نظارت آن 
» بند ج از این قانون آمده است که  4وهمچنين در ماده « وزارتخانه تاسيس واداره می شود

در همين راستا  قانون مذکور به «  اید همانند مدارس دولتی موجود باشدفضای آموزشی ب

برنامه های آموزشی وتربيتی ، کتب درسی وامتحانات » بيان می کند که  9صراحت درماده 
مدارس غير انتفاعی  ، طبق قوانين ومقررات ودستور العمل های عمومی وزارت آموزش 

(لذا با توجه به مواد مذکور دراین قانون ، به  73،ص 1373)نوری نائينی ،)« وپرورش می باشد

تفاوتهای فردی هيچ گونه توجهی نشده است .البته موارد دیگری هم می توان یافت که مبيّن 

تفاوت مدارس غير انتفاعی درایران با آنچه که جان استوارت ميل بيان داشته است ، باشد. 

سب دست یافته ونقاط ضعف وقوت این واميد است که دراین تحقيق بتوان به پاسخی منا

 مدارس رادرایران بيش از پيش بارزنمود. 

منظور وی این است که هرچه ما از «هيچ قضيه کلی وجود ندارد»جان ميل معتقد است که 

ماده می توانيم بدانيم از راه حواس به دست می آید در حقيقت قضایای کلی مجموعه ای از 

د وتمام قياسهای منطقی از قضایای جزئی صورت می تعداد زیادی قضيه ی جزئی هستن

در «همه افراد فانی هستند»گيرد.اودر اینجایک مثال مطرح می کند وآن اینکه وقتی می گویيم

حقيقت تجمع مشاهدات بيشمار ما درمورد مرگ افراد است نه یک قضيه جهان شمول وعينی 

رت ميل می توان به این داللت رسيد ( براساس این نظر جان استوا221( ،ص1378)زیبا کالم ، )

یابد زیرا به دانش آموزان انتقال  که تمام آموزه های ما بایستی براساس تجربی واستقرایی


