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 PESTALOZZI, JOHANN H. 

 

( مربی سوئیسیی  1746-1827) 1یوهان هاینریش پستالوتسی

او مبتنیی بیر اییر فیرد بیود  یه       تربیت  و تعلیمبود؛ فلسفه 

امیر   یه در  ن    2یادگیری در یک محیط بیه لحیاع طیا فی   

شود  به  ور موثرتری  می  سب 3دانش به وسیله درک حسی

پیییری ا  باورهیای نان ناک   تأثیرا دهد. پستالوتسی ب می رخ

 ود ان و نیا   نها برای رشد  4روسو در ارتباط با نیکی ذاتی

نمود و نخستیر تربیت  و تعلیم  اد  روانشناسی را وارد حو ه 

. گیو اینکیه    یرد  منید   نظیا  فردی بود  یه طلیم تیدریا را    

  5طملییی }بییه طیا ر معرفیییی تییدریا  طمییدتاًپستالوتسیی  

همچنیر  ترویج اندیشه های وی  منجیر   شناطته شده است 

در میدار  ابتیدایی شیده و  گیا گر       6به اصالحات اساسی

 گردید. 7مجو  به معلمانه ئاراجنبش 

پستالوتسی با تقلید ا  نمونه روسو  در به  یارگیری رواییت   

و  طیالی برای به دست دادن یک رساله فلسفی  رمان لئونیارد 

قییش مییادران در  را نوشییت؛ ایییر رمییان بییر ن    8گرتییرود

نموده است. بیا وجیود    تأ یدماهیت انسانی   9اصیل  و نیکی

بسیییار  یییاد پستالوتسییی ا  اصییو، روسییویی   پییییری تأثیر

های وی نمایانگر سه تفیاوت اابیل توجیه بیا دییدگاه       نوشته

باشد. نخست  پستالوتسی  تکریم ماهیت انسانی به  می روسو

دیید   میی  ورد حمایت ارار نداد. اورا م 10انسان  رمانیطنوان 

باشد   11حیوانی تواند  می  ه ماهیت انسانی در بسیاری موااع

مستلز  طمدی و ا  روی اصد بودن  مو ش  } ه ایر طودی

                                                 
1 - Johan Heinrich Pestalozzi 
2 - emotionally 
3 - sensory perception 
4 - inherent goodness 
5 - object lesson 
6- transformational reform 
7 - the teacher licensure movement 
8 - Leonard and Gertrude 
9 - original goodness 
10- utopia 
11 - brutish 

. دو  اینکیه  در حیالی  یه او دگدگیه     است اطالای  ود ان

تربیت فقرا را در سر داشت  روسو چنیر نییا ی را احسیا    

تالوتسی تئوری را در طمل به  ار بست  نکرد. سو  اینکه  پس

به صیورت انتزاطیی    طمدتاًدیدگاه نظری روسو در حالی  ه 

طانه  یتیمباای ماند. برطالف روسو  ه فر ندان طویش را به 

سپرد  پستالوتسی با به  اربستر اصو، به دست  مده ا  رمان 

امیل  به تربیت پسر طویش همت گمیارد. وی ا   رییب بیه    

هیای روسیو    ها  در طیر حا،  ه دیدگاه یر تئوری ار بستر ا

 نمیود  طمیل }تربیتییی طیویش را نییز بهبیود       می را تعدیل

 بخشید. می

هیایش میورد توجیه     همانگونه  ه پستالوتسی به طا ر نوشته

انقیال  فرانسیه نییز شیناطته      12ارار گرفت  به طنوان هوادار

حیات  تواند  تجدید می شد. او اانع شده بود  ه رنیم فرانسه

میر میالی  أو اصالح اجتماطی را به ثمر رساند. با ت 13اطالای

ا  ه تحیت  نتیر، فرانسیه بیود  ییک      یا  سوی دولت سوی

ا با گشایی یسوی 14سرپرست در استانا پناهگاه  ود ان بی

بود. سا نان  ایر پناهگاهو تنها معلم پستالوتسی مدیر   ه شد

سی  یه پروتسیتان    اتولیک بودند  با پستالوت محلی   ه گالباً

بود دشمنی  رده و ا  ارتبا ات او با دولت فرانسیه رنجییده   

رگم تمامی مشکالت  استانا بیه طنیوان    طلیبودند. هرچند 

 شهرت یافت.  « مدار  ابتدایی مدرن 15 ادگاه»

هیای پستالوتسیی     های موجیود در نوشیته   در استانا تئوری

ا گیاشیته  مند به مرحله اجر برای نخستیر بار به صورت نظا 

 میو  و تنهیا ییک     دانیش  80شد. پستالوتسی حتی با وجیود  

را در اسیتانا  بیه    16دسیتیار  فایایی ا  محبیت طیانوادگی    

 17ثرات حسیی أوجود  ورد. ا   نجایی  ه  مو ش مبتنی بر تی 

شد. هدف پستالوتسی بیه جیای    بود  هیچ  تابی استفاده نمی

                                                 
12 - sympathizing 
13 - moral regeneration 
14 - Stans 
15 - Cradle 
16 - familial love 
17 - sense impression 
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نیاییِ  رشید توا   وانگیان  یمعنیا  بیی  1روش سنتیِ ا  برطوانی

 مو ان بیود. او تقوییت    دانش 4و اابلیت اطتماد 3  دات2توجه

هیای  ینیده    ها در سنیر جوانی را  برای ییادگیری  ایر مهارت

دانسیت  یه بیه  یور سینتی در       می بسیار مهمتر ا   ن چیزی

دهید. او ا  میدیریتا اسیتانا  بیر اسیا        ها رخ میی   ال 

امتناع نمود؛  مفروضاتی  ه به  ور گسترده پییرفته شده بود 

مفروضاتی مانند اینکه هدف ا  تحصیل در مدرسه  تیدریا  

بید بودنید و     مو ان ذاتیاً   لمات نوشته شده بود  اینکه دانش

برای بر ورده ننمودن انتظارات تحصیلی بایید تنبییه شیوند و    

مختص  ود ان فقییر نیسیت. اییر     اساساًتربیت  و تعلیماینکه 

اه   مییانی  ییه سییربا ان تجربییه موفییب  تنهییا پییا ا  پیینج میی

نشینی  ردند  طاتمه یافتیه  مدرسیه    فرانسوی ا  اتریش طقب

  و به یک بیمارستان تغییر  اربری داد. مصادره

مدرسییه  پستالوتسییی بییه العییه    مصییادر انیید ی پییا ا   

د؛ در  نجیا او  گیا  بیه تر ییب      یر نقل مکیان   5بورگدورف

 6طیالی ه سسی ؤمنموده و نخستیر تربیت  و تعلیمروانشناسی و 

برای اشاره به مفهو   سب  او گیاری  رد. معلم را پایه تربیت

مورد استفاده  به معنی شهود حسی Anschauungوانه دانش 

  7شیهود  به صورت های مختلفی ترجمه وانها  ایر  ارار داد؛

 بیه طمیل  میده     11میل أتو  10  ادارک9حسی تجربه  8مشاهده

وانه طبارت بود ا  است ولی ا  نگاه پستالوتسی  تعریف ایر 

ایر «. 13پیش ا  انتزاطی 12پیش ا  وانگان  انامامی یچیزها»

ای بیه   مفهو  در طدمت چارچوبی در  مد  ه به  ور گسترده

 میو ش  وی بیه معلمیان    د.شناطته شی  طملیطنوان تدریا 

                                                 
1 -recitation 
2 - attentiveness 
3 - carefulness 
4 - reliability 
5 - Burgdorf 
6 - college 
7 - intuition 
8 - observation 
9 - sense experience 
10 - perception 
11 - contemplation 
12 - concrete 
13 - abstract 

رود مگیر  بی ای نباید در  مو ش بیه  یار     ه هیچ وانه  داد می

فرایند درک حسی  ن چیز   مو ان  در اینکه پیش ا   ن دانش

 ارار گرفته باشند. 

 میو ان در بورگیدورف مشیغو، سیفرهای طلمیی بیه        دانش

نواحی روسیتایی ا یراف شیهر  جنگیل ییا سیاحل شیده و        

نمودنید.  نهیا    می هایی را برای اهداف درسی گرد وری نمونه

ها را مورد   مایش ایرار داده و مشیاهدات    نمونهبه دات  ن 

 ردند.  نها  می ه و درباره  نها گفت و گوطود را ترسیم نمود

های طود  بنویسند و  نمونهدیدند تا درباره  می سپا  مو ش

 برای دیگر دانیش  میو ان بخواننید. صیرفاً     نوشته طویش را

پا ا  انجیا  چنییر فراینیدی ا  مشیاطدات طینیی بیود  یه        

تیر بیرای    پیشمفاهیمی را  ه  معلمان مجا  بودند تا لغات یا

 مو ان نا شنا بود  به  نها معرفی نمایند. مزید بر پیشبرد  دانش

در بورگدورف  پستالوتسی همچنیر   طملیموضوع تدریا 

ریاضییات     مو ش حسی 14هایی چون حروف متحرک شیوه
  افیزایش  17  گروه پاسیخگوی شیفاهی  16های سنگی لوح  15

 شاگرد و تربیت بدنی را پیراسته و ارتقا داد. -تعامل معلم

انشناطتی دیگری را  ه پستالوتسیی در بورگیدورف   اصل رو

فشرد  نییا  بیه برایراری تیوا ن در  میو ش و       می بر  ن پای

 مو ان بیود. همیاهنگی    دانشتحو، ذهنی  اطالای و جسمی 

ضروری بود؛  ه ایر  18ها برای رشد مناسب تواناییمیان ایر 

ای چیون    های طالاانه دیدگاه  پستالوتسی را بر انجا  فعالیت

نقاشییی  شیییدن   وا  طوانییدن و تمییریر بییدنی سییو  داد.  

 ه بر مبنیای  تربیت  و تعلیمیِ طامل طا فی در  انگارههمچنیر 

ور یدنید  در   می  مو ان طشب دانشبایست به  می  ن  معلمان

بییود. او برطییورداری ا   19 مییان پستالوتسییی بسیییار افرا ییی

                                                 
14 - moveable letters 
15 - tactile arithmetic aids 
16 - slates 
17 - oral group answers 
18 - proper growth 
19 - radical 
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را  4یو مهربیان  3  مهرور ی2  سر ندگی1ه استعدادهای پدران

 دانست. می برای هر معلم  ار مدی ضروری

بیرای     1801 مبیود منیابع میالی در     دلییل بورگدورف بیه  

همیشه بسته شد. هر چند مهارت نا افیِ مدیریتی پستالوتسی 

به نا امی چندیر مدرسه منتهیی شید  ولیی پستالوتسیی بیه      

 طنوان یک مربی نو ور مشهور شد  به ویژه در دوره مدیریت

. در میییان با دید ننییدگان 5ه طییود در ایییوردنبیسییت سییال

  یوهیان  6المللی ایوردن  سیانی چیون  فیردریش فروبیل     بیر

وجود داشتند. ا   ریب ایر افیراد و   8  ویلیا  مکلور7هربارت

بسیاری با دید نندگان دیگر  سبک  ار پستالوتسی در  لمان  

 مریکییا و برطییی  شییورهای دیگییر گسییترش یافییت و بییر  

میوثر واایع شید. اییر تحیوالت طبارتنید ا         تحوالت بعدی 

  جنیبش  10همیاهنگی نیو     تجربیه  9مهد ودک  تربیت طلمی

و جنییبش مهییارت  12  جنییبش  سییویگو11مییدار  همگییانی

 .13 مو ی معلمان در مدار  بهنجار

روش پستالوتسیی   14منتقدان بر ایر باورند  ه ماهیت گامض

ت دانش و گفلت  ن ا  تاریخ و ادبییا  15تکه شدن موجب تکه

بیش ا    طملیسفانه  با گیشت  مان  تدریا أشده است. مت

ای دچیار بیدفهمی    و به شکل گسیترده  16اندا ه صورتگرایانه

؛ ایر هدف دیگر  بیا نمودا چیارچو  نظیری مبتکیر  ن     شد

ای  مالحظیه پستالوتسی تغییرات اابیل   تأثیرنبود. با ایر همه  

 بیعیی    میو   احتیرا  بیه تحیو،     دانشبر طالاه  تأ یدرا در 

  رد. ودک و فاای  لی مدرسه ابتدایی مدرن ایجاد 

                                                 
1 - fatherliness 
2 - cheerfulness 
3 - affection 
4 - kindness 
5 - Yverdon 
6 -Feriedrich Froebel 
7 - Johann Herbart 
8 - William Maclure 
9 - scientific pedagogy 
10 - the New Harmony experiment 
11 - the common school movement 
12 - the Oswego Movement 
13 - normal school 
14 - enigmatic 
15 - fragmented 
16 - formalized 
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