
 

 

 مورتیمر  ،آدلر

 Adler, Mortimer 

پرداز آموزشی در ساا    فیلسوف و نظریه استادآدلر،  رمورتیم

 14او مدرسه را در سا    در شهر نیویورک متولد شد. 1904

برای  نخستها رها و  منظور نویسندگی در روزنامه سالگی به

در دانشگاه کلمبیاا ببات ناا      پیشرفت در مهارت نویسندگی

گاه مدرک  ، هیچه بودون شنا را نگذراندماینکه آزدلیل  . بهکرد

دکترای مدرک  سرانجا اما  ،خود را دریافت نکرد کارشناسی

بود که نادد   در آنجادریافت کرد و ود را از دانشگاه کلمبیا خ

ی باه  یاعتقااد دیاو   ،در نهایت آدلار  خواند. درس ی یجان دیو

ستدال  ای  ا ،جای آن و به مردود انگاشتپیشرفت و علم را 

هاا   ممک  است شارای  انساان   ،که باوجوداینکه را طرح کرد

پس بارای   ماند می تغییر کند، مشکالت آنها بدون تغییر باقی

فلساهه   پیشینیان وبه  ،علم امور روزمره و جای باید به تربیت

 نگریست.

طورمعمو  هرگاه سخ  از  بهبنابرای ، جای تعجب نیست که 

 شود. نید تداعی می« آبار بدرگ»د، آی مورتیمر آدلر به میان می

 یآدلر معتقد بود که متون کالسیک زیربناای آموزشای خاوب   

منتقال  را « بادرگ  های اندیشه»که  است. زیرامرد   همۀبرای 

مطالعۀ آبار بدرگ موجب تربیت اخالقی و پارور   . کنند می

 نهاد.  شود و زندگی مطلوب را بنیان می شهروندان مسئو  می

 نخسااترا  تربیااتر سااه هاادف ا االی  آدلاا ،کااه درحااالی

 خاوب  شاهروند  آماوخت   امرار معا ؛ دو ازی برای س آماده

زندگی اخالقی خوب  پیشه کردن ؛ سو برای جمهوری بودن

بار ماورد نخسات    مورد آخار را   داند، واضح است که دو می

شاوند.   انساان مای   ساعادت منجر باه   زیراکه پندارد، مقد  می

ودن و یادگیری چگاونگی  ازآنجاکه آموخت  شهروند خوب ب

 از راهواقا  عمال باه آن      اداره زندگی اخالقی خوب )و در

مطالعه  ای  شیوهمطالعه متون کالسیک قابل دستیابی هستند، 

از لها  یوناانی   کاه  برناماه پایادیا    و فراگیر باشد.مقد  باید 

بار  اسات  برگرفته شده « کودککردن  گبدر»معنی  به 1پایدئو

ه شده ازطرف ئارامبتنی است که شی پیشنهاد ا الحات آموز

و رهبران تجااری   پرورشکارانآدلر و گروهی از دانشمندان، 

قرائات   ترویجهدف از آن عرضه شده است که  با او فکر هم

بر ا و  زیر  برنامهای  . استبدرگ  آبارسی رمطالعه و برو 

 :استمبتنی 

  ؛پذیر هستند تربیتکلیه کودکان 

 ؛است رالعم مادا فعالیتی  تربیت 

     علت نخستی  یادگیری فعالیت ذهنی کودک اسات کاه باه

 گیرد؛ کمک معلم  ورت می

  گاری و   آموز  و یادگیری ازجملاه مربای   گوناگونانواع

 ؛ندنرا تقویت ک سخنرانی معلمهای مهصل باید  بحث

 موز  نیست.آهدف ا لی  امرار معا ،سازی برای  آماده 

 

ه خوانادن، نوشات  و   گانا  هاای ساه   برنامه درسی بر مهاارت 

 یپیشاانهاد ،ایاا  پیشاانهاد کاارد. کااردن تکیااه ماای  حساااب

براباری   باود.  طلبانه نیاد  مساواتخوداگاهانه و  ساالرانه مرد 

معناای   ، بااه1998) در متااون آدلاار 2هااای آموزشاای فر اات

دولتی برای گاذران شامار   فرستادن کلیه کودکان به مدارس »

باه   کودکاان  اگر «.نیست ها واحدی از ساعات، روزها و سا 

بخشای   که قرار باشدم شوند، یتقس 4و زیرک 3مطی دو دسته 

بار و بخشی برای اقتصاد و هادایت سیاسای    برای کار مشقت

دست یکسانی از زندگی  هر دو باید به کیهیتانتخاب شوند، 

سااالرانه، بنیاان    . بنابرای ، با درنظر گرفت  هادف مارد   یابند

  .5ص. شود ) نظا  مدارس دولتی سست می

بدرگ، همراه شدن نا   آباربا ای  بحث حو  آموز  فراگیر 

در آماوز  باه    یای گرا آدلر و برنامه پایدیا با رویکارد نخباه  

اتهامااات  ایاساات. سااه دلیاال آشااکار باار طندآلااود ای گونااه

                                                 
1. paideo 
2. equality of educational opportunity 
3. sheep 
4. goat 
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 :گرایی وجود دارد نخبه درپی پی

تنها در  ،بدرگ آبارموزشی آ ای  است که برنامه نخستدلیل 

کلمبیاا، دانشاگاه   دانشگاه  همانند مرفهیسسات خصو ی ؤم

کاه   رونا  گرفتاه اسات   شیکاگو و استنهورد ریشه دوانده و 

بادرگ   آباربرنامه آموزشی    1980مورد آخر در اواخر دهه 

هااا حااذف کاارد امااا هماننااد دانشااگاه ییاال  را باارای ورودی

 شاهرت یافتاه  ) ای اختیاری   برنامه«1مطالعات هدایت شده»)

را   «2یافتاه  سااختار آماوز  آزاد   »خهفم SLEتحت عنوان 

ساراهای   تواند در دانا   تدارک دید. همچنی ، ای  برنامه می

هنرهای آزاد مشاهور و هماان انادازه بروتمناد اجارا شاود.       

کنناد،   طور مسالم ایا  قاعاده را تدییاد مای      استثناهایی که به

هاای دولتای همانناد     های )درجاۀ  ممتااز در دانشاگاه    برنامه

سرای مخصوص دانشجویان ممتااز    نرز ) دان سرای آ دان 

هستند که نیازمند برنامه آموزشی شبیه به  هاستون در دانشگاه

 ها هستند. پایدیا برای کلیه رشته

گرایی از مجموعه عقاید  دومی  علت بدگمانی نسبت به نخبه

ای آموز   حرفه و به اهداف فنی و کاربردی راج  3پوپولیستی

های آنهاا از دشام     تری  ی از پیچیدهگیرند که برخ نشئت می

گیرند. آدلر با طرح ای   آدلر، جان دیویی سرچشمه می قدیمی

ای را همانناد   موضوع که مرد  یوناان باساتان تربیات حرفاه    

دانستند، پذیرای چنای  انتقااداتی نشاد کاه      ها می تربیت برده

ای بودند. ازنظر آدلر قدما، کاه   همسو با تربیت شغلی و حرفه

آمدنااد،  ه مرجاا  امااور تربیتاای او بااه شاامار ماای   همااوار

شامو  و نخساتی     وجوی ساعادت را رساالت جهاان    جست

وتربیات انساان، اگار نگاوییم تنهاا هادف آن،        هادف تعلایم  

های الها  گرفته و مورد حمایات   پنداشتند سرانجا  برنامه می

رو شاد. در   گرایی روبه بر تعصب و نخبه آدلر با اتهاماتی مبنی

                                                 
1. directed studies 
2. structured liberal education 
3  . populist 

، 4که دانشاجویان و اسااتید، اباری از هاومر     امی ، هنگ 1986

را باه چاال     7و فرویاد  6و داروی  5تورات عبری تا مارکس

کشیدند ای  اتهامات در گهتمان دانشگاه استنهورد باه شادت   

  زماانی باه اوخ خاود     1989افدای  یافتند. ای  گهتمان در 

ای چند فرهنگه  را با دوره« فرهنگ غربی»رسید که استنهورد 

یا تربیت مادنی جاایگدی    « ها فرهنگ، نهادها و ارز »نا   با

کرد. اتهامات تبعیض جنسی و نااادی، آدلار را در آن زماان    

کردند و تاکنون ادامه دارند؛ چراکه گاهی مخاالهتی   تهدید می

پرخاشگرانه با استهاده از آبار نویسندگان غیار غربای و غیار    

ی  پوسات و  اروپایی و همچنی  آبار نویساندگان زن و رنگا  

طور انحصااری   ای داشت که به ناپذیر از قاعده حمایتی تدلد 

شاد. مادافعان چناد     مای « 8مردان سهید پوسات مارده  »شامل 

هاای   و دیگار جاهاا ازجملاه ساازمان     9فرهنگی در استنهورد

آزادی زناان و   های نهضت  ، گروه10آموزان سیاه پوست دان 

شای آدلار باا    بیان داشاتند کاه برناماه آموز    11دیگر فرهنگیان

 12خوانی ندارد. فقدان تاوازن  آموزان معا ر هم زندگی دان 

در برنامه آموزشی بابت کرد که باید دیدگاه مداف  برابری در 

برنامه پایدیا وجود داشته باشد. آدلار باه ایا  ایاده کاه آباار       

هاای خاوب، تنهاا باه زماان و مکاان        بدرگ، برخالف کتاب

  ادوار مناساب هساتند   مشخصی تعل  ندارند، بلکه برای تما

کنند )کاه   ای حیاتی را برای کلیه افراد فراهم می و اینکه زمینه

 ساالری کاربردی است  پاسخ داد. فرهنگی معمو  در مرد 

ساو و منتقادان    با وجود منتقدان محتوای چند فرهنگی ازیک

های بدرگ  دیگر، برنامه آموزشی کتاب ازسویی گرا  هدف عوا 

 1980هاای   رو شد. در دهاه  به مخالهت روآدلر از دو طرف با 

                                                 
4. Homer 
5. Marx 
6. Darwin 
7. Freud 
8. dead White males 
9. Stanford 
10. Black student organizations 
11. Feminist groups and the culture 
12. Balance 
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که منتقدان آدلر با ای. دی. هیر  در یک    هنگامی 1990و 

هاای فرهنگای باا کماک      گروه قرار گرفتند که به ادامه جنگ

که آدلار  - 2و ویلیا  بنت 1دام  زد و آل  بلو « فرهنگ ملی»

بخ  و  دانست، شهرت اهداف وحدت گرا می هر دو را نخبه

تااازگی، نال نااادینگد   دار شااد. باه  سااز آدلاار لکاه  ساالر مارد  

جایگدینی دقی  برای برنامه آدلر ایجاد کرده است کاه آن باه   

نامیاده  « 3ویاتم  »خاطر والت ویتم  شاعر، برنامه آموزشای  

کند که ا ارار آدلار بار نظاا  آموزشای       شد. نادینگد ادعا می

هاای حقیقای در عالقاه و اساتعداد      محور از کلیه تهاوت تک

ساازی   کند، بنابرای  منجر به اساتهدا و بیگاناه   پوشی می چشم

های آموزشی مشاابه پایادیا    شود که در برنامه دانشجویانی می

تر با قابلیت اساتهاده   ای جام  اند. وی از برنامه شرکت نداشته

کناد کاه    ها و ادراک کارهای فکری دفااع مای   کمتر از نوشته

دگان و ساخنوران  شامل آشپدها و تعمیرکاران در کنار نویسان 

 شود. می

طور خال ه، منتقدان آدلار باا ماهیات غیار عملای و غیار        به

ای برنامه وی، دشواری کاربرد آن برای بیشاتر کودکاان    حرفه

ی دادن به نویسندگان غربی، سهیدپوستان و ماردان در   و برتر

منشور آبار بدرگ وی مخالهند. باا درنظار گارفت  آخاری  و     

هاای بادرگ حااال باه      ها، برناماه کتااب   بهتری  ای  مخالهت

 آباار  یعنای « 4 داهای جایگدی »اند که  ای ا الح شده گونه

 غیار  نویسندگان دیگر و پوست، رنگی  افراد زن، نویسندگان

طور تقریبای در کلیاه    اروپایی را شامل شوند. به غیر و غربی

هاای بادرگ و    مورد از کتااب  54مؤسسات تحت تدبیر آدلر، 

اناد   های عالی وی بس  داده و ا الح شده ایدهمورد از  102

فهرسات شاده اسات و مدرساان      5که در کتاب سایناپتیکون 

هاای خاود کمتار     باه فراگیار باودن و کهایات نگار       راج 

                                                 
1. Allan Bloom 
2. William Bennett 
3. Whitman 
4. alternative voices 
5. Synopticon 

وجود بین  مرکدی آدلار هناوز زمیناه     خوشبی  هستند. باای 

یاا آماوز  کلای در    « هساته »ای است که باناا    بیشتر عقیده

 شود. ها تعریف می دانشگاه ها و مدارس، دانشکده

با فهرستی از عناوی  کتبی که آدلر معرفی کرده است، برخای  

اند، ولی برخی از آنهاا باه آباار     از  احبنظران موافقت نکرده

های ماندگاری اعتقااد دارناد    کالسیک با ارز  فراگیر و ایده

هاا مارتب     ها در کلیه ادوار و موقعیات  که به مشکالت انسان

ضمنی و اگر نگوییم فرض  ریح ای  است که باشند. فرض 

 اورتی فراگیار افاراد و     آورند و باه  ها دوا  می برخی از ایده

هاا کاه    دهند، و برخی از کتااب  جوام  را تحت تدبیر قرار می

نامیم، اگر بادقت و توجاه مطالعاه شاوند،     می« بدرگ»آنها را 

 ارز  حمایت کردن را دارند.
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 مطالعات بیشتر

و   Cultural literacyبه ساواد فرهنگای )   توانید مطالعات بیشتر میهت ج

  از جاان دیاویی )  core knowledge/skillsهاای محاوری )   دان /مهارت

John Dewey ، گرایی ) ذاتEssentialism گرایای )  ،پایدارperenialism  

 ،  Paideia پایادیا )  ،  multiculturalismفرهنگای ) ها، چند و دیگر ایسم

 Nel از ناال ناااادینگد )  vocational educationای ) آمااوز  حرفاااه 



 یمرآدلر، مورت

 4 

Noddings .مراجعه کنید  

 

 

 نوشت: پی

چاا      1940از آبار آدلر است که در  یکی یم نا را بخوان یچگونه کتاب

کتااب   یا  زنده مطارح شاد. ا   یکاز آبار نادر و کالس یکی مندلۀ شد و به

هار   یدرک مطلاب در خوانادن بارا    یراهنماا بارا   ی تار  ف و مو ی بهتر

د کاه ساطوح   یابا  یکتاب، خواننده درم ی ا ۀبا مطالع .استکتاب  هخوانند

به بعد کدامناد و چگوناه باه دسات      یاز خواندن مبتد ،گوناگون خواندن

از  یباردار  یادداشات خوانادن و   ی ، سار ی و دق ی، خواندن سطحیدآ یم

و نقاد آن چگوناه ر     یسانده نو یا پ یافترکتاب و دقت در خواندن و د

خوانادن   یخوانادن بارا   گونااگون کتاب فناون   ی در ا ی دهد. همچن یم

علاو ،   ،یخهاا، شاعر، تاار    یشانامه خالقاناه، نما  یاات ، ادبیعمل یها کتاب

 یشود. باالخره آدلر فهرسات  یه معرض ی، فلسهه و علو  اجتماعیاضیاتر

 یشرفتخواننده بتواند پآنکه  یرا برا ییها و آزمون کند عرضه میاز مناب  

خواناادن و درک مطلااب و ساارعت در  یهااا مهااارت ینااۀخااود را در زم

 خواندن بسنجد.

ابار   ی در ا نا  دارد. موجودات یگرانسان از د یداتآدلر تما ابر دیگری از

در  یگار د یهاا  یاده کند که چطاور انساان از پد   یم ی، آدلر بررسیککالس

 ةرا در باار  یعلم یاتو هم نظر یفلسه یدگاهداو هم  است. یدجهان متما

شارفت  یده اسات. پ کره عرضانسان  یو رفتار یشناخت یستز یها یاگیو

 از ساوی او  یآن برانسان و نظا  ارزشا  یربد, و تیدر علو  و فنآور ی سر

شدن و  ی نعت یرتدب یاو به بررس ی شده است و همچن یبند آدلر  ورت

 ۀکاه دساتاورد توساع   ژردازد  مای  یارزشا  یهاا  ها و نظاا   هجو  فرهنگ

 ی در ب است. که در قبل از هم جدا بودند یمردم یها گروه ی ارتباطات ب

و  یشناسا  یستز یطۀرا در ح یعلم یدستاوردها ی تحق ی ا یگرد ئلمسا

 یاساسا  یات ماهینۀ را در زم یادی بن یها د که پرس کن یه معرض یدیکف

کاه باه    یشناسا  یستز ینهر زمد یاتیکشه یاهو . بهکرده استانسان مطرح 

برتر، چال   یدارد. با قرار گرفت  در موضع یتما  موجودات زنده بستگ

 یای  تع و یعات در جهاان طب  یگاناه  یتیاساتقرار در وضاع   یرا برا یانسان

شاده اسات. در    یاده کاه در آن آفر  یارد گ در نظر می یارز  آن در جهان

 ییر بااه جااداکااه منجاا را توسااعه داد یکااردیاباار آدلاار رو یاا ا یااتنها

 یرو یفکار  یچاارچوب  مندلاۀ  شاد و باه   می یو فلسه یعلم یها پرس 

انساان قارار    یات و متعاقاب آن بار فرد   یدجد یعلم یاتمالحظات کشه

 گرفت. می

از  از آباار آدلار اسات.    یگار د یم، یکای بدرگ فکر کن یاه یدهچگونه به ا

 مندلاۀ  باه  د.تواند به فلسهه بپارداز  می ،انسان مندلۀ به یآدلر، هر کس یدگاهد

 یر. همه ماا از فلساهه در مسا   یمرا دار یورز فلسهه ییانسان، همه ما توانا

 اهمیات چرا مهم اسات؟   یست؟. فلسهه چیمکن می یروزمره زندگ یزندگ

 یاها  ایاده  بادرگ.  یهاا  یاده دو کلمه خال ه شاود: ا  ردتواند  فلسهه می

د هار فار   یهاۀ وظ مندلاۀ  هستند که در بخا  فلساهه باه    ییاه یدها ،بدرگ

هساتند کاه در    ییاها  یدهبدرگ ا یاه یدهاند. ا یافتهدست آمده و توسعه  هب

 اند. یدهشوند، به ببت و توسعه رس می یدهنام یآنچه اغلب آبار بدرگ غرب

 یلاز واژگاان هار فارد را تشاک     یهساتند کاه بخشا    یمشترک یمها مهاهآن

ماا  هستند کاه   یو اساس یا ل یاه یدهو ا یمکالمات معمول یا دهند و می

سااالن فکار    کودکان، نوجواناان و بادرگ   مندلۀخود به یدر سراسر زندگ

مثا ، خاوب   یبرا ؛ما مطرح شود یبرا ییها . ممک  است پرس یمکن می

که کار درست را انجا   یریمگ می یممعناست؟ ما چگونه تصم چهبودن به 

 یا  ؛ ساهر ازطر رددا یمتهااوت  یها ا  پاسخؤس ی ا یست؟عش  چ یم؟ده

 یاها  یاده شاود. ا  مای  یدهفلسهه نام یت،از قطع یمتناقض به افق یها پاسخ

 خدا.   ی،احساس آزاد ساالری، مرد  ییر،تغ یبایی،بدرگ شامل هنر، ز

آنهاا را   ۀبدرگ دارند، اماا هما   یاه یدها ی از ا یهاول یچندکه همه درکهر

، یمبادرگ فکار کنا    یاه یدهچگونه به ا ابر کنند. در یاو درک نم یبه خوب

آنهاا   یعمل یو کاربردها یاساس یاه یدها ی وانندگان را به درک اآدلر خ

کناد   روش  می ار یتنها امور . او نهسازد رهنمون میروزمره  یزندگ یبرا

کناد تاا نقا  و     ند، بلکه به خوانندگان کماک مای  داربدرگ  یاه یدهکه ا

مقااالت   یا  ماا درک کنناد. ا   یا را در زنادگ ها  یدها ی ا یتکاربرد و اهم

 اند. معروف آدلر بنا شده یدیونیتلو یها یس مجموعه سخنرانبراسا

 What man has) انساان را انساان سااخت؟    یدیچچه  آدلر یگرب دکتا

made of man  و  یای گرا افالطاون  یراتتادب  یکتاب بررسا  ی . در ااست

شده است و با مقدمه فراند الکسااندر   یبررس یشناس بر روان ییگرا اببات

(Franz Alexander  است. یدهبه چا  رس 
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