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  چكيده
انگيز در خصوص تربيت كودكان. نوشتار حاضر، مشتمل است بر ارائة مبحثي شعف
شوند، لذا ضروري است شهروندان كودكان و نوجوانان، شهروندانِ آيندة يك جامعه محسوب مي

توجهي ويژه به آنها داشته و آنها را تبديل به  -يا مربيان مدارس اعم از والدين، دولت و–كنوني 
اي كه پيشاروي ماست، ديدگاه شان بكنند. لذا در مقالهشهروندانِ نيكو خصالي براي آيندة جامعة

توان به ويليم گالستون، امي گاتمن گردد كه از ميان آنها، ميفعاالنِ برجستة حوزة تربيت، طرح مي
اند كه در گام اول مباحثي را به نمود. گالستون و گاتمن ميگويند مربيان، موظفو فرير اشاره 

كودكان بياموزند و آنها را با مباحث گوناگون آشنا سازند و در گام دوم كه مهمترين گام است، به 
و رسواد است و از اينآنها ياد دهند كه به امور مختلف، نقادانه بنگرند. فرير دلمشغول انسانهاي بي

كند كه به مربيان و كساني كه به هر نحو دلمشغولِ تربيت كودكان هستند، اين نكته را گوشزد مي
هايي بايد به كودكان علم آموخت و نبايد علم آموزي را محدود به طيف خاصي نمود. از ديگر ديدگاه

ن را كم كم با كه در اين مقال مورد اشاره است، ديدگاه جروم برونر است كه معتقد بود بايد كودكا
گويد ورود تكنولوژي مباحث فرهنگي و اجتماعي آشنا ساخت تا انديشناكِ آن مسائل شوند. وي مي

سبب شده انسانها، تنهاتر شوند و ارتباطي با همديگر نداشته باشند، مربيان بايد بكوشند كودكان را 
گوناگون از نقطه نظرات مختلف  مطالبي متنوع همراه با ارائة راهكارهايي ها بازدارند.از اين نقيصه

. بعنوان مثال ويليم دمون "نبايدها"و  "بايدها"در اين نوشتار مورد بحث قرار گرفته كه همراهند با 
گويد بايد به انسانها، از همان دوران كودكي آموخت كه با همديگر تعاون و همكاري داشته مي

زند، عبارت است از اينكه بهتر مثالي كه همو ميهاي گروهي نمود و باشند، آنها را بايد وارد فعاليت
  .ها و خدمات داوطلبانه برونداست كودكان و نوجوانان را ترغيب نمود كه به سمتِ فعاليت

 
 .استرس تحمل، گرايي واقع فردي، بين روابط هيجاني، خودآگاهي تياد،اع :يديكل واژگان

 

  مقدمه

شان را در كوشد افراد آن جامعه و بويژه كودكان و جوانان را آماده كند تا وظايف و نقشمدني در همه جا و در همه وقت مي تربيت
كه  جامعه به عنوان شهروندانِ آن جامعه ايفا كنند. بنابراين تعليم و تربيت مدني، همان تعليم و تربيت مبتني بر امور سياسي و يا همانطور

). البته بايد خاطر نشان كنيم 287، 1987("ترويج و بسط فضايل، دانش و مهارتهاي ضروري جهت مشاركت سياسي است"، گويدگاتمن مي
ماند و به آن گونه تعليم وتربيت مدني، محدود و حتي مغفول ميهاي سياسي، اين قبيل مشاركت و از اين رهگذر، اينكه در برخي رژيم

  شود. اعتنايي نمي
شود. مهمترين و هاي آموزشي مدارس ارتباط [تنگاتنگي] دارد، ولي محدود به حوزة مدارس نميگرچه با محيط تعليم و تربيت

شوند كه موارد آموخته ها و ديدارهاي عمومي در سطح جامعه، موجب ميانجمن"بيان نموده:  �معروفترين نقل قول را در اين زمينه، تكويل
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-گيري و التذاذ از آزادي را به آنها ميدهد و نحوة بهرهگيرند. اين امور، آزادي عملِ خاصي به افراد مياي عملي بخود شده در مدارس، جنبه

تواند و بايد دو محيط را دربرگيرد: [الف] محيط رسميِ (مدارس) و مي -خصوصاً تربيت دموكراتيك–آموزد. پس فهمِ تربيت مدني 
ها، هاي ورزشي، تعاونيها، تيمهاي مدني، اتحاديهها، سازمانا، امكنة عبادي، كارگاههها، كتابخانههاي غيررسمي (خانواده[ب]محيط

هاي باستان بگوييم كه تربيت مدنيِ مناسب و ] در حقيقت، شايد عاقالنه باشد اگر در پيروي از آتني1هاي جمعي و غيره)[انتخابات، رسانه
  ."رسمي را با همديگر ادغام نمايد موثر، آن نوع از تربيت است كه محيط هاي رسمي و غير

پذيري سياسي دارند. اما نوشتار و مدخِل حاضر، تمركزش را روي محيط مدرسه ها و طُُرق غيررسمي، ارتباط وثيقي با جامعهمحيط
اصطالِح  ) بدين معنا كه15، 1987گفته [شيوة مدرسه] بهترين شيوة آموزش انسانهاست( ��دهد زيرا همانطور كه امي گاتمنقرار مي

رود هاي سازماندهي شدة آموزش در مدارس (آموزش در سطحي عمومي) بكار مي، اصطالحي است كه براي سيستم"تربيت مدنيِ رسمي"
شان، مهيا كردن و پرورش شهروندانِ آيندة جامعه جهت مشاركت در زندگاني جمعي است. بنابراين كه يكي از مهمترين اهداف اصليِ 

(توضيح اين واژه بعداً خواهد آمد) و ديگر نهادهاي غيررسمي كه در خصوص آماده  paideiaد، تربيت مدني، مخالف با همانطور كه اشاره ش
  روند، است.نمودن شهروندان بكار مي

هاي شاياني براي مهيا ساختن شهروندان جهت ورود به مشاركت البته نهادهاي غيررسمي تربيت مدني به طُرُقِ بسيار ارزنده، كمك
كنند. ولي همانطور كه گاتمن نيز خاطر نشان كرده، اغلب هنوز طرح آگاهانه و هدف اين بنيادهاي غير رسمي اين نيست اي عمومي ميه

كه اثراتي تربيتي بر جاي گذارند. اگر كسي قصد داشته باشد همة بنيادهاي اجتماعي و سياسي را تحت نام و نهادي واحد ادغام نمايد، هدف 
كند. بعالوه، اگر مواردي را كه درون نهادي خاص وارد ميشود، به مثابه تربيت مدني محسوب نماييم، در آنصورت توجه نبال مينافرجامي را د

  ايم.ايم و از تعريف و تشريح تربيت مدني غافل شدهگذاري متمركز نمودههاي سياستخويش را روي بحث
  مطالب مندرج در نوشتار حاضر عبارتند از:

  خوب.شهروند 1
  يونان باستان 1,1
  روسو: بسوي تربيت رو به پيشرفت 1,2
  ميل: تربيت از طريق مشاركت سياسي 1,3
  تربيت مدنيِ اوليه در اياالت متحده 1,4

  . دموكرات خوب2
  امي گاتمن: ايجاد جامعه اي هوشمند 2,1
  ويليم گالستون: تربيت مدني در نظام مبتني بر نمايندگان 2,2

  . شخص خوب3
  اشخاص خوب و شهروندان خوب 3,1
  طيف/حيطة فضايل  3,2

  . تربيت مدني به مثابه عملي سياسي4
  سرويس آموزش 4,1
  جان ديويي: مدرسه به مثابه جامعه 4,2
  پائولو فرير: تمرين آزادي 4,3

  . تربيت چندمليتي (جهان وطني)5
  كتابشناسي

  آثار توصيه شده
  آثار مربوطه

  منابع اينترنتي ديگر
  رتبطمدخلهاي م

  
  ]2شهروند خوب[

كوشند تا جوانان را به كشور و جامعة خودشان مربيانِ عرصة تربيت مدني، در كنار انتقال مهارتها و معرفت و فضايل مشاركتي، مي
چنين بوده همواره –اي خطير و مهم است. بنا به گواهي تاريخ مشتاق نموده و اين احساسِ اشتياق را در آنها نهادينه كنند. اين كار، وظيفه
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] به همين خاطر هميشه الزم ديده شده كه تربيت جوانان 3جوانان در مقايسه با آبا و اجدادشان، التزام كمتري به زندگاني مدني دارند[ -كه
فاه در تر شوند؛ بدين معنا كه بايد پرورش يابند تا دلمشغول و انديشناكِ بسط ربه صورتي جدي مدنظر قرار گيرد تا به زندگي مدني ملتزم

ت جامعه باشند. در اين بين، جوانان بايد بياموزند كه به رفاه جمعي دلمشغول شوند نه آنكه صرفاً منفعت خود را مدنظر قرار دهند. اينجاس
در باره، ارزشها را نيز اند عالوه بر تربيت جوانان و ايفاي نقش در ايناي خطير دارند چون اينان موظفكه معلمان عرصة تربيت، وظيفه

خطر "گويد: باره ميدر اين ���شان عمل نمايند. شلدن وُليناند به وظيفةجوانان نهادينه كنند كه در صورت توفيق در اين كار، توانسته
-شود، نياز به قدرت را به جاي نياز به سياست جمعي مبرزتر مياينجاست كه . . . هويتي كه از سوي دستگاه قدرت به جامعه تعليم داده مي

هاي سياسي مثل فاشيسم يا كمونيسم، چنين امري را اصًال ) برخي رژيم13، 1989.("بايست روند، برعكس باشد][در حالي كه ميكند 
  انگارند چرا كه كامال همسو با رويكرد آنهاست. خطر ناك نمي

ترين موضوع ر واقع حساسموضوع تربيت مدني، مربوط است به تربيت دموكراتيك و براي فيلسوفان، اين رويكرد مهمترين و د
دارد به تربيت دموكراتيك. البته داليل مستحسنِ مختلفي بر له واكاوِي اش را معطوف مياست. به همين خاطر مدخل حاضر تمركز اصلي

در كتاب توان در آثار ارسطو يافت. او هاي ارزشمند در اين خصوص را ميها وجود دارد مثالً يكي از نمونهتربيت مدني در دموكراسي
اي يافت، كه در آن، شهروندانِ نيكوخصال، واقعاً انسانهايي نيكو منش نيز توان جامعهآيا مي"كند كه سياست، اين پرسش را طرح مي

(قانونِ كلي) وجود داشته باشد كه بر طبق آن، افراد  politeaدهد، اين است كه بايد يك). پاسخي كه وي ارائه مي1277a 13 -15( "باشند؟
عه دريابند كه از يك طرف چگونه فرمانبرداري كنند و از طرف ديگر  فرمانروايي نمايند. دقيقاً در اين شرايط است كه فضايل آدمي با جام

كوشد از طريق در جوامع دموكراتيكِ كنوني، جامعه مي –گويدهمانطور كه ارسطو مي- رو شوند. از اينخصايل نيكِ شهروندي، توأمان مي
هاي ها و بويژه در پرورش مدني، فضيلتجهت فرمانبري و فرمانروايي، به منافعي مقرر و معين دست يابد. پس در دموكراسيپرورش افراد 

-سازد. طبق اين نظرگاه، شهروند فضيلتاي بسيار مهم و حياتي دارند كه مقدمات رشد فضايل خاص در يك فرد را مهيا ميشهروندي جنبه

كند. همانطور كه بعداً مندي است كه در حوزة سياست و حوزة امور عمومي، مطابق اخالق و اخالقيات رفتار ميمند، دقيقاً همان فرد فضيلت
  سازند.ها هستند كه كمابيش امور ثابتي را براي افراد، معين ميخواهيم ديد، دقيقًا همين فضيلت

. مثالً در قرن بيستم شاهديم "هاستمتوازن ساختن فضيلتِپي جويي و "ترين مسالة مربوط به مربيان مدني، ترين و محورياصلي
به اين سو، تربيت بعنوان بهترين ابزار تقويت و بسط قدرت سياسِي  18از قرن "گويد:همين روند را دنبال كرده و مي ��كه جان ديوئي

هاي رامينِ حاكمان و دولتمردان در زمينهكشورها به حساب آمده ولي ابقا و تثبيت حاكميت ملي، نيازمند فرمانبري و تبعيت افراد از ف
مختلفِ نظامي و دفاع مسلحانه و تفوق در تجارت بين المللي و غيره شد . . . اين قبيل موارد موجب شكل يافتنِ افراد جامعه به طريقت و 

  )90، 1916.("سنتي خاص گرديد و هدف آموزش، از تربيتِ انسانها به سمتِ شهروندسازي انحراف يافت
ايجاد "و احساس نياز به  "منافع همگاني در يك جامعه"تواند در يك دموكراسي به سبب تجميع هر روي،ِ تعليم و تربيت ميبه 

و جان ديويي پيشرفت را حاصل – "آيندتعادلهاي فراگير و پايدار در برخورد با رويكردهاي جديدي كه از طريق تعامالت گوناگون حاصل مي
) بعبارت ديگر 79-  83كنش و واكنشها و و آزادي عملِ خاصي را در ميان گروههاي مختلف بوجود آورد.(همان،  - دكنادغام اين دو لحاظ مي

در جوامع دموكرات، هدف اين است كه عالوه بر شهروند نيكومنش، انسانهايي نيكوخصال نيز پرورش يابند بدين معنا كه پرورش دموكراتيك 
  دقيقاً به معناي پرورش مدني است. - ماستكه در اين مدخل مورد توجه و تاكيد –

  يونان باستان 1,1
آورد. قبالً گفتيم كه بزعم ارسطو، سياست يا قانون اساسي زمينة مناسبي جهت تربيت شهروندان و انسانهاي نيكوخصال، فراهم مي

كنند، به همين دليل اگر بگوييم مي "اريبردفرمان"و  "فرمانروايي"از آنجا كه اين سخنان مستلزم آن است كه انسانها را متصف به فضايلِ 
زده شويم. يكي از ضروريات دموكراسي، فراگيري قانون اساسي در يك مهد دموكراسي بوده، نبايد شگفت - بويژه آتن باستان–يوانان باستان 

ها اند. پس آتنيبرابر قانون مساوي تواند و نبايد فراتر از قانون باشد و همه درجامعه است، زيرا معناي دموكراسي اين است كه هيچكس نمي
بود، صاحبان قدرت بودند. چون اگر اينطور نميقبل از آنكه صاحب دموكراسي شوند، بايد صاحب قانون و بلكه صاحب قانوني مكتوب مي

ها و امور قوانين، جايگاهها خواهند قانون را طبق اميال خودشان تحرير و مدوّن نمايند به همين خاطر، آتنيتوانستند هر موقع كه ميمي
هاي مختلف قرار دادند تا شهروندان و ساكنين هاي مرمر نگاشتند و در انظار عموم و گذرگاهها يا سنگصنفيِ مختلف جامعه را بر روي چوب

خواندن را به دست آورند. از  مُدُنِ مختلف آنها را بخوانند، بنابر همين قانون فراگير، تعليم و تربيت عمومي، اجباري شد تا همة مردم توانايي
  هاي آغازين اَشكالِ تربيت مدني را فراهم آوردند.همين رهگذر، يونانيان باستان، زمينه

يعني زندگي –نمودند. غايت زندگي سياسي استفاده مي paideaاز واژة  "شهرها- آموزش فراگير در دولت "يونانيان در قبال عبارت 
در بردارد، چيزي فراتر از تعليم و تربيت فراگير  paideaجامعه، از درون، ترقي و تعالي يابد. معنايي كه  اين بود كه افراد -مدني يا شهري
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- گرفت اعم از دوستان، خانواده و دولتاست. در نزد يوانيان، تعليم تربيت، پروسة خاصي بود كه همة شئون زندگي افراد جامعه را در برمي
  شهرِ هر فرد.

مشتمل است  paideaرفت هر شخص در جامعه به آرمانهاي اخالقي دست يابد. از اين رو آن بود كه انتظار ميالزمة اين امر مهم، 
هاي هاي يادگيري در عرصهبر وارد نمودن تعليم و تربيت در هنرها، فلسفه، علم بيان، تاريخ، علوم تجربي و رياضيات و بوجود آوردن زمينه

هاي مناسب جهتِ رشِد اي و مهيا كردن زمينههاي ديني، اجتماعي، سياسي و مشاغل حرفهمينهسازي در زورزشي و فنون رزم، فرهنگ
اي عميق و سرشار در هاي پسنديده شوند و باالتر از همه، هر شخص احساس وظيفهاوصاف اخالقي و اينكه افراد جامعه متصف به ويژگي

معطوف به اين بود كه نيروهايي جهت  -از هنرها تا سياست و ورزش–ن باستان اش داشته باشد. تمام همُّ و غمِّ فرهنگ يوناقبال جامعه
  خدمت به جامعه تربيت شوند.

بويژه با حُسني همچون حسنِ خوشنامي، آن –(ُحسن) دارد  excellenceيا  arêteقرابت نزديكي با واژگاني همچون  paideaواژة 
اي خاص براي پرورش دروني افراد ، پروسهatere با  paideaكنار هم قرار گرفتنِ  هم خوشنامي و حُسن شهرت در همة ابعاد زندگي. با در

پردازند كه از شهر، به رشد و پرورش خودشان نيز مي-شود. افراد از طريق مشاركت در امور دولتشود كه به رشد جامعه منتهي ميشروع مي
  يابد.شهر نيز ترقي مي- همين رهگذر، خودِ دولت

كه هدفِ زندگي سياسي نيز –شدند و هدفِ تعليم و تربيت اي، خودشان يك مربي تلقي ميجامعه در هر صنف و حرفههمة افراد 
تر بود. به همين دليل، سياست چيزي باالتر از سعي و مندانهتر و فضيلتگام برداشتن جهت رشد و تعاليِ زندگي عموميِ بهتر، ناب - باشدمي

رو شهروندان. از اين -در جنبة دروني و بيرونيِ –اي بود جهت انتظامِ زندگيِ امعه بود. چه، سياست مدرسهتالش جهت اكتساب رفاه مادي ج
مدار و متعقل هاي آموزشيِ خاصي بود تا شهروندان اخالقها عالوه بر نيل به خيرهاي جامعه، طراحيِ برنامههاي دموكراتيك آتنيفعاليت

برد، پاسخي كه خواهي شنيد، . از عموم مردم بپرس كه يك جامعه، از تربيت شهروندان چه منافعي مي . ."گويد: تربيت شوند. افالطون مي
-بيان مي lawsها در كتاب ) جوابي كه باالخره آتنيplato, laws, 641b7-10بسيار واضح است. هدف تربيت، ايجاِد انسانهايي خوب است.(

خواهم شهروند خوبي باشم، اين، مان يابد كه در درون هر فرد اين ميل ايجاد شود كه مياي ساكنند اين است كه ترتيب امور بايد بگونه
  ).643e4-6( "داند چگونه فرمان براند و فرمان ببَرَدمي"همان انساني است كه به قول ارسطو، 

-توان آنها را به گونهت كنند؛ آيا ميبينند تا از قوانين تبعيتواند پيش رود؟ شهروندان، آموزش مياما اين برنامة آموزشي تا كجا مي

ت اي آموزش داد تا قانون و آداب و روسوم شهري را به چالش نيز بكشند؟ آيا اين، همان اتهامي نبود كه برعليه سقراط بكار گرفته شد؟ تربي
ده ساخته و جامعه را قوام بخشد بايد شهروندان را براي مشاركت در امور سياسي آما - نه هر رژيمي–مدني در حكومتي مبتني بر دموكراسي 

  بينند، آماده سازد. هايي كه ميعدالتيو در عين حال بايد آنها را براي به چالش كشانيدن مواردي از نابرابري ها و بي
بينيم، تنش خاصي است ميان مي -يعني تعليم و تربيت دموكراتيك–پس چيزي كه ما در تربيت مدنيِ مربوط به دموكراسي 

و در طرف ديگر، مواردي وجود دارد كه در برابر آنهاست مثل  "ها، معيارها، ارزشها و سازمانهاي نظام دموكراتيكآرزوي تداوم نقش نيازها،"
ت نياز و گرايش به سوي به چالش كشانيدن موارد مذكور يعني به چالش كشانيدن قواعد، معيارها، ارزشها و سازمانها. بنابراين تعليم و تربي

و از سوي ديگر تندرو  - در قوام بخشيدنِ سيستم و تداوم دادن به روندِ اين نظام–دو جنبه دارد؛ از يك سو محافظه كار است  دموكراتيك
شود؛ اين است كه هيچ نظام ها و بنيانهاي نظام دموكراتيك. راهكار محتملي كه در اين باب پيشنهاد ميدر زير سوال بردن ريشه–است 

  اش سرپا بايستد، لياقت باقي ماندن ندارد.هاي اصليهاي بنيادينِ نهادها و ارزشدر برابر تدقيقدموكراتيكي كه نتواند 
  روسو: به سوي تربيتي پيشرو 1,2

قهرمانان دموكراسي  -سقراط، افالطون و ارسطو–هاي باستان بودند ولي حكماي معروفش گرچه بنيانگذاران دموكراسي، آتني
ترين نگاه، ديدگاههاي آنها حتي مخالف هاي آنها مبهم بود و در بدبينانهخوشبينانه به نظرات آنها بنگريم، ديدگاهنبودند. اگر بخواهيم بسيار 

است اما حتي او نيز در باب اينكه انسان در عين حال كه به  �دموكراسي نيز تلقي مي شود. قهرمان نظرية دموكراسي، بواقع ژان ژاك روسو
ني خوب و شهروندي نيكوخصال باشد، نقاط مبهم و تاريك خاص به خود را داشت. در ديدگاه روسو، انسان تواند انساصورت همزمان مي

)، اين amour de soiخوب، همان انساِن طبيعي است كه متصف است به صفات آزادي، استقالل، برابري، سعادت، همدردي و خوددوستي (
كوشد انساني اين چنيني را دستخوش تغييرات اساسي د. بنابراين تا حدودي مياوصاف در حالت طبيعي بوده و اوصافي پيشاجامعه هستن

  كند.
پذيرد كه انسان مجبور به زندگي اجتماعي است و از اين رهگذر باالجبار بايد تربيت مدني و رفتارهاي خوب با اين همه، روسو مي

وية اخالق مداري در او رعايت شود و تا آنجا كه ممكن است سادگيِ نيز به او ياد داده شود آرمانِ روسو در قبال انسانها، اين است كه ر
تواند آزادي خود را حفظ كند و تنها از طريق استقالل رأي داشتن طبيعيِ او نيز محفوظ بماند. دقيقاً از همين طريق است كه يك فرد مي
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تواند آزاد باشد كند و فقط از اين طريق است كه مي، فرمانبري مي. . . هر فردي . . . فقط از خود "تواند آزاد باقي بماند: است كه انسان مي
  ).60، 1988( "همانطور كه پيش از [جامعه] بود

–تواند به هر روي، تفصيل اين قوانين، عملي انفسي يا خودخواهانه نيست. اينكار، عملي اخالقي است زيرا سوالي كه هر شهروند مي

» باشد؟بهترين امر براي همه، چه مي«بلكه اين سوال است كه » بهترين چيز براي من، چيست؟«ه از خود بپرسد، اين نيست ك –يا بايد
-بايست انجام شود، به آن پاسخ گويند، روسو ميهنگامي كه همة شهروندان يك جامعه، اين سوال را از خود بپرسند و بر اساس آنچه كه مي

ترين بنياد اخالقي براي زنند. توسل به اين ارادة جمعي، مشروعاي جمعي چنگ ميدهدقيقا در همين زمان است كه شهروندان به ارا"گويد 
رو تنهاترين بازنمود آزادي اخالقي است. هدف تربيت مدني اين است كه افراد جامعه را براي طرح اين سوال و نيز ارائة وضع قوانين و از اين

  . "پاسخ به آن، آماده سازد
توانند در عين حال كه در اندرونِ اميل، هدف اصلي اين است كه ثابت شود كه چگونه انسانها مي در رسالة آموزشي و تربيتِ
هاي آن طبيعي بودنِ خود را حفظ كرده و از تباهيجويند، آورند و در امور سياسي مشاركت ميدموكراسي كاركردهايي به دست مي

اش را بنماياند. براي رسيدن به توانست شيوهاري شود، در آن موقع روسو ميتوانست در جامعه ج. اگر اين طريقت اميل ميمانندبري مي
اين هدف، فرد بايد بياموزد كه در جامعه باشد نه آنكه يك جزء در كنار جامعه باشد يعني تا آنجا كه ممكن است حتي در حداقل ترين 

  )105موارد با ديگر افراد جامعه ارتباط يابد.(همان، 
) يعني كسي كه عشق 93، 1979منظورم همان انسانِ طبيعتاً خوب است (–تواند باشد دنظرِ روسو چه كسي ميانسانِ مطلوب و م

  به خود دارد و دلنگران ديگران نيز هست. اين انسان در برابر تباهي هاي جامعه چه عكس العملي نشان خواهد داد؟
هاي جامعه غالب آيد، مبهم و دوپهلوست. جامعه بر تواند بر تباهييرسد موضع خودِ روسو نيز در اين باب كه آيا انسان مبه نظر مي

اند و همين هايي بيشتر از ديگرانهاست طوري كه برخي افراد، صاحبِ دارايياساس مالكيت خصوصي بنا شده و اين امر موجب بروز نابرابري
هاي جامعه رها توانند از تباهيافراد جامعه فقط زماني مي شود.ها موجب بروز احساسات ناشايستي همچون حسد، غرور و طمع مينابرابري

مدار و خوب، اين است اي جمعي گردند. عملِ اصلي يك فردِ اخالقگردند كه آزادي سياسي و اخالقي شان را اتخاذ كنند و متوسل به اراده
  ه به صالح همة شهروندان است.كه در واقع مساوي است با اينكه چيزي را طلب نمايند ك–كه  به ارادة جمعي بگرايد 

آيد، بهتر است فردِ مورد نظر از گويد زماني كه ميان طبيعتِ آدمي و سازمانها و نهادهاي اجتماعي، نزاعي بوجود ميولي روسو مي
رسد در اين نظر مي ) به39توان در آنِ واحد، هم انسان بوجود آورد و هم شهروند پديد آورد.(همان، ميان اين دو، يكي را برگزيند چون نمي

پرسد كه آيا انساني كه با اي كه از كتاب اميل ذكر كرديم، روسو اين سوال را ميسخن روسو، ابهامي وجود دارد. دقيقاً در صفحة بعد از قطعه
-اص را برمياي خهاي متعدد، واقعاً اين خودش است كه گزينهخود و طبيعتِ خودش روراست است و همواره به طور قطع از ميان گزينه

  )40همان، »(انسان است يا شهروند؟ آيا مي تواند در يك آن، هم اين باشد و هم آن؟«گزيند، در اين هنگام آيا او 
تواند در آنِ واحد، هم انسان شايد از يك طريق بتوان اين تناقض را حل و فصل كرد يعني از اين طريق كه بگوييم، يك فرد نمي

كند به اش را طرح ميتواند در آنِ واحد، هم انسان باشد و هم شهروند. خودِ روسو زماني كه طرح آموزشيمي بسازد و هم يك شهروند، ليكن
-هاي متفاوت . . . [و] مواردكامالً متعارض اجتناب ميدو غايتِ متناقض . . . دو طريقة متخالف. . . انگيزه«اين مبحث نيز اشاره كرده و از 

اين فرد، در رابطه با ديگران چه موضعي خواهد «كنيد، در آنصورت ني را منحصراً براي خودش لحاظ مي)وقتي انسا41و  40كند(همان 
اين فرد در قبال هدفي كه داريم يك انسان و يك شهروند خواهد بود. زماني كه بتوانيم تناقضات را از يك انسان بزداييم، در همان » داشت؟

رفع نماييم(همان). قطعا رسيدن به چنين انساني، بسيار دشوار است و چنين افرادي، نادر  زمان نيز خواهيم توانست تناقضات ديگر را
  توان انسان را براي نيل به  زيست طبيعي مورد تعليم و تربيت قرار داد. الوجودند ولي مي

كند و كارها را به وظيفه مياي بيابد. اميل هر چند بخوبي انجام شايد فردي كه به بلوغ كامل رسيده، اميل را شخص مشمئزكننده
هاي ديگر و به ارتباطات اي به هنر يا رشتهنحوي نيكو انجام مي دهد، اما دغدغة خاطري در باب مردمان و خوِد زندگي و نيز هيچ عُلقه

اش، دچار ي دوطرفههاهايش است و از اين رهگذر به خاطر وابستگياجتماعي صميمانه ندارد. آيا او در عين استقاللش، دلمشغول وابستگي
اش رگ حيات و در حالي كه معلمِ خصوصي–نُماياند كه در ظاهر مستقل است ناتواني شده؟ آيا او واقعاً مستقل است يا اينكه فقط چنين مي

  )332افكار او را در كف گرفته است؟(همان، 
نترل زياده از حدّ استاد، اميل را بر زندگي و محيط مثالً چنانچه ك–با صرف نظر از ديدگاه افراد در باب تالش روسو در تربيت اميل 

كوشيد تا به كودكان در حد و به هر روي، روسو از مربيانِ پيشرويي است كه مي -پيرامونش في نفسه خيانتي در امر تربيت بدانيم يا ندانيم
  بضاعت خودشان اجازه داده شود از امكان تعليم و تربيت برخوردار شوند.

  از طريق مشاركت سياسي ميل: تربيت 1,3
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كرد كه مشاركت در حكومت مبتني بر نمايندگان ملت (دموكراسي) به دو علت پذيرفتني است: جان استوارت ميل استدالل مي
هاي سياسيِ مفيدي به بار آورد. ولو الف) وجه تربيتي و معارفيِ مشاركت كنندگان، اثربخشيِ خوبي داشته باشد. ب) نتايج و خروجي

داشتند، ولي ميل معتقد بود كه بايد در همه حال شهروندان انِ انتخابي يا انتصابي در مقايسه با شهروندان، كارايي بهتري ميكارگزار
مشاركت داشته باشند. او در باب اثربخشيِ مشاركت مردم در انتخابِ مقاماتِ رسمي، معتقد است كه مردم بايد با توسل به آموخته هايشان 

شود مردم در اين قبيل ماجراها، همچون حضاِر نند اين مشاركت بسيار كارساز و مفيد است و عملي بنيادين محسوب ميدست به انتخاب بز
كنند تا از طرف مردم حكم و قضاوت نمايند. مشاركت يك اصل بنيادين است دادگاهي هستند كه هيئت منصفه را خودشان انتخاب مي

م بايد در هيئت منصفه، نهادهاي محلي و مديريت بنگاه هاي صنعتي و انجمن هاي خيريه و (البته تنهاترين اصل بنيادين نيست) مرد
  اي از تربيت مدنيِ بسيار مهم براي افراد و شهروندان است.). پس مشاركت سياسي، گونه179، 1972بشردوستانه مشاركت داشته باشند(

خاطر نوشته نشده كه گهگداري نويسد اين كتاب بدينارائه شده، ميكه نقل قولِ فوق نيز از آن  "اندر باب آزادي"ميل در كتاب 
با آموزشي براي شهروندان همراه باشد.  - و بايد–تواند ايدة فوق را با تعليم و تربيت ملي، گسترش دهد. بلكه در نظر وي رشد هر شخص مي

  داند:را منوط به امور زير مي "تربيت دروني اشخاص"او 
، آشنا ساختنِ ها و دلبستگي به خانواده و فاميل محوريهاي سياسي، عاري شدن از خوددوستيروندي، واكنشابراز رفتارهاي شه 

ها و خالءهاي همگاني و عادت دادنِ آنها به اينكه همواره به منافع عمومي جامعه بيانديشند و همواره در آنها با عاليق عمومي و دلمشغولي
كارشان را در حد و حدودِ جامعة خويش قرار دهند و بكوشند تا همواره منافع عمومي لحاظ شود نه  دهند، مقياسكارهايي كه انجام مي
  منافع فردي. (همان)

تامالتي در باب "عنوانِ كتابي كه مهدِ مباحثات مربوط به تربيت مدني در ساحت هاي شخصي و سياسيِ مدنظر ميل مي باشد، 
هايي است كه قبالً وجود داشته و دة پيشرفتِ انسانهاست. الزمة پيشرفت، حفظ همة خوبياست. ميل، دوستدارِ مشاه "حكومت انتخابي

ها، چه و كدام هستند؟ اولين مورد از آنها، عبارت است از اوصافي هاست. اما بايد ببينيم، در نظر ميل، خوبيالزمة پيشرفت، ارتقاء اين خوبي
پذيرند كه اين اوصاف عبارتند از مجاهدت، شوند . . . همه ميها ميحفظ و ثبات خوبي كه در فرداً فرد شهروندان وجود دارند و منجر به

) مورد دومي كه بايد به اينها افزوده شود، عبارت است از اوصافي خاص كه داللت بيشتري در 201، 1972درستي، عدالت و دورانديشي(
ط اند به صفات متعلق به فعاليت هاي رواني، اعمالِ خطير و شجاعت (همان، رابطه با انسانها دارند . . . به طور عام اين قبيل صفات مربو

202.(  
خوبيِ يك دولت، بستگِي "گويد آيد كه جامعه اوصاف شهروندان و اشخاص را بسط دهد، ميل ميبنابراين پيشرفت زماني حاصل مي

مند بر رأس امور قرار گيرند و عادالنه رفتار انسانهاي فضيلتزيادي به صفات انسانهايي دارد كه موجب بوجود آمدن آن دولت شده اند. اگر 
آيد. افراد خوب، شهروندان خوبي خواهند بود و الزم است زمينه اي نيك و خوب فراهم مينمايند، زمينة مناسبي جهت ايجاد و ثباِت جامعه

مثل شركت –ي مشاركت كنند. چنين مشاركتي فراهم شود تا چنين اشخاصي در نهادهاي سياسي مشغول به كار شده و در امور سياس
سازد. اگر چنين چيزي ميسر نشود و افراد را از اينكه فقط در پي منافع شخصي باشند، دور مي - جستن در هيئات منصفه و نهادهاي محلي

راي بوجود آمدن دولت خوب رسد كه زمينه بصورت استوارت ميل به اين نتيجه ميشان را دنبال كنند، در آناگر افراد فقط منافع شخصي
گزينند، يا ناظراني كه ها را برمي. . . اگر نماينده ها، يا كساني كه نماينده"شود. شود و بوجود آمدن دولتي نيكوخصال محال ميمهيا نمي

ند، هر كاري را كه دولت گر باشاي از اشخاص جاهل، احمق و تبعيضبايد باورهايشان تاثيرگذار باشد و همة اينها را چك كند، صرفاً توده
  )207بخواهد انجام دهد، قطعاً با شكست مواجه خواهد شد.(همان، 

مند و با ذكاوت در نظرگاه ميل، دولتِ خوب همچون خياباني دوطرفه است: دولت خوب از يك سو وابسته است به انسانهايي فضيلت
اش ترقي دهد و سطح تواند فضيلت و ذكاوت را در افراد جامعهمي كه جامعه از اين قبيل اشخاص بوجود آمده باشد و در عين حال دولت

اي منوط به اين است كه آن نهاد سياسي تا چه حد به پرورش اوصاف مبتني بر جامعه را باال ببرد.(همان،) ميزان كيفيت هر نهاد سياسي
دهند و از اين دقيقاً مثل شهروندانِ خوب فعل انجام مي) افراد خوب، بلحاظ سياسي 208هاي پسنديده بها دهد (همان، فضايل و ويژگي

توانيم از طريق رفتارهايي كه دولت با افراد جامعه انجام كنند. ما ميمانند و يا حتي ترقي ميرهگذر در همان مرتبة خوبي خودشان باقي مي
دهد يا از طريق تباه ع شهروندان در جامعه انجام ميدهد، درباره دولت قضاوت كنيم . . . يعني از طريق تالشهايي كه براي بهبود وضمي

تواند موجب پيشرفت افراد جامعه شود و اوضاع اجتماعيِ آنها را بهبود بخشد. . . از كردن و ناديده گرفتن حق و حقوق شهروندان. دولت مي
  ).211و  210توان عامل و كارگزارِ تربيت ملي تلقي نمود . . . (همان، اين رو دولت را مي

باره انجام نشده كه در كرد. بررسي دقيقي در ايناستوارت ميل همچون تُكويل، تربيت ملي را مبتني بر مشاركت سياسي تلقي مي
شود. شغل افراد، امري يكنواخت و شان، پرداخته ميزندگي روزمرة اكثر انسانها، چرا اينقدر كم به بسط حوزة انديشه و پرورش احساسات

اي مهيا شود كه هر كس كه گذرانند. از طرف ديگر، اگر شرايط به گونهاي ميهيچ نشاط و انرژيشان را بيآنها زندگي خسته كننده است،
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) از اين 233كند.(همان، گيرد، مورد مالحظه و توجه قرار گيرد، آنجاست كه اين شرايط او را تعليم ديده و مبرز مياي برعهده ميوظيفه
هاي علي حده. چنين ها و تواناييبا ايده- ي دموكراتيك بايد افراد را به موجوداتي بسيار متفاوت تبديل كند طريق، مشاركت در نهادها

  افرادي بسيار واالتر و برتر از اشخاصي هستند كه كارشان در تمام عمر قلم زدن و فروش كاالهاي يك پيشخوان بوده است(همان).
هاي شايستة ها از ويژگيتعليم و تربيت عمومي وجود نداشت و بالعيان اكثر بريتانياييدر بريتانياي دورة ميل، مدارس دولتي براي 

بهره بودند. قطعاً ميل از اين فقدان آگاه بود. او تحت تاثير آثار تكويل در باب استبداد حداكثري بود. ميل، همچون شهروند و انسان خوب بي
- هاي مستبدانه موجب از بين رفتن بنيانسوادان بر مَسند قدرت بنشينند و سياستن و بيسواداتكويل از اين امر دلنگران بود كه مبادا كم

رو است. از اين - سواديسوادي و بييعني كم- تجربگي هاي اقتدار و فرديت شوند. اُسُّ و اساس مردم فريبي و دغلكاري، همان نپختگي و بي
شود شهرونديِ خوب و رشدِ شخصي افراد، متوقف و حتي ايه و ناسزاوارند، موجب ميقرار گرفتن قدرت فراوان در دستانِ انسانهايي كه كم م

دهد اول) مشاركت تعداد محدودي از افراد جامعه و دوم) وجود اين امكان وجود تباه شود. ميل در قبال اين مشكل، دو راهكار ارائه مي
  باشند.داشته باشد كه افراد كاردان و تعليم ديده داراي حق رأي بيشتري 

در خط مشي آرمانيِ مدنظر ميل، باالترين سطح سياستگذاري در اختيار نمايندگان منتخب مردم و كارشناسان خدمات شهري 
دهند و دوم اينكه از طريق مباحثات و شان را انجام ميدهند: اول اينكه وظايف سياسياست. اين نمايندگان و كارشناسان دو كار انجام مي

دهند. ميل در قبال اينكه آدمي به اطمينان خاطر الزم برسد هاي الزم را به مردم انتقال ميها آموزشانظار عمومي و رسانهتامالتِ دقيق در 
فشرد كه دانش آموختگان ها انتخاب خواهند شد و دولتي مبتني بر عقل بر مسند قدرت قرار خواهد گرفت، براين اعتقاد پاي ميكه بهترين

توانند رأي سوادان) ميگفت همة شهروندان (بغير از مجرمان و بيو باتجربه حق رأي بيشتري داشته باشند. او مي هاي كاركشتهو انسان
 دهند ولي همة شهروندان در رأي دادن، هم رتبه نيستند. برخي شهروندان بخاطر دارابودنِ سطح سواد باالتر و تعليم و تربيت بهتر، جايگاه

تواند به سمت و سويي خاص . . . هر چند ضروري است كه هر كس نوايي در دهد و هر كسي مي"گران دارند تري در مقايسه با ديشايسته
تر از خودش بلحاظ تر و شايستهسوق يابد . . . اما در اين ميان، فقط انسان جاهل است . . .كه از وجود افراد انديشمندتر، درس خوانده

  ).308- 307تامالت، اندوهگين مي شود(همان، 
تواند تعليم و تربيت همگاني مي"نويسد: مي ��نامة خودنوشتشاما تعليم تربيت، فاكتورهاي باالتر از اينها را هم دارد. ميل در زندگي

نگاشت، را مي "تامالتي در باب حكومت انتخابي"هاي مختلف براي برخي افراد را حذف كند اما ميل در آن روزگار كه كتاب داشتن حق رأي
معتقد است از طريق  "تامالتي در باب حكومت انتخابي"). ميل در كتاب 184- 183، 153صص 1924به چنين ديدگاهي نبود(معتقد 

هاي برخي افراد جامعه ها و از اين طريق به شايستگيتوان به تواناييسيستم تعليم و تربيتِ ملي يا يك سيستم مطمئن آزمون همگاني، مي
برد. اگر چنين چيزي در جامعه وجود نداشته باشد، هر فرد بنا به سالهايي كه در مدارس تحصيل نموده و يا با  بر برخي افراد ديگر جامعه پي

- 308، 1972توان تصميم گرفت كه از ميان اين افراد، چه كساني از حق رأي بيشتري برخوردار باشند.(اي داشته، ميتوجه به نوع پيشه
نمود و با وجود ارائة تامالت و درسهايي ظريف در باب نمايندگان و مشاركت سياسي تاكيد مي )هر چند ميل بارها و بارها بر امر309

  كارشناسان، در اينكه آيا تربيت مدني بخش اعظم تعليم و تربيت مليِ او را مدنظر قرار داده يا خير، شك فراوان وجود دارد.
  . دموكرات خوب2

هايي اصلي شهروندان باشد، در آنصورت كدام نوع از مبارزات انتخاباتي، تنها فعاليت اگر همانگونه كه شلدن ولين گفته، رأي دادن و
دهند كه شهرونداني خوب را تربيت خواهند كرد؟ شايد شهروندانِ آينده دوست داشته باشند ها، تضمينِ خوبي به دست ميتعليم و تربيت

قوق و وظايف شهروندي كدام هستند. البته، در محتواي بسياري از تعاليم كند و حاين را بدانند كه يك سيستم دموكراتيك چگونه عمل مي
  مدنيِ امروز، اين موارد ملحوظ شده است.

هاي هايي از مناظرات سياسي و انتخاباتيِ با هزينهتواند استدالل كند كه پخش گوشهدر راستاي اين خط فكري، يك فرد مي
تواند جور ديگري استدالل كند و بگويد اين مدنيِ شهروندان ندارد. البته يك فرد ديگر ميسنگين شان، ضرورت چنداني در قبال تربيت 

تواند كارها از يك طريق ديگر كارايي خوبي براي رشد شهروندان دارد و آن تقويت تفكر نقدي در ميان شهروندان است. تفكر نقدي مي
مند سازيد و به آنها بياموزيد كه ا همة شهروندان را از امكان تعاليم مدني بهرهمحتواي راستين شعارهاي انتخاباتي را فاش كند. اما اگر شم

اند بهره برداري كنند و در عمل به كار ايد كه آنها از آنچه آموختهنقادانه به سيستم دموراتيكِ شما ننگرند، در آن صورت مانع از اين شده
  بندند. 

يگري مورد تربيت قرار دهيم، و اگر درصدديم كه آنها نمايندگان، طبيعيت و پس اگر مصمم هستيم كه شهروندان را به گونة د
به عبارت بهتر اگر ما در پي آن هستيم كه تربيت مدني بدهيم نه اينكه چيزي را به آنها تلقين –سيستم دموكراتيك را زير نگاه نقادانه ببرند 

به قول اِمي –سيستمِ خودِ ما را نقادانه زير نظر بگيرند. شهروندان براي آنكه در صورت ملزميم به آنها بياموزيم كه در وهلة اول، در آن -كنيم
يا ايجاد هوشياريِ فراگير در سطح جامعه مشاركت كنند، الجرم بايد از يك طرف مسلح به دانش سياسي شوند  "بازآفريني جامعه" -گاتمن
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). استداللهايي كه گاتمن در توجيه تعليم و تربيت دموكراتيك ارائه داده، 14، 1987اي نقادانه باشند (و از طرف ديگر صاحب نگاه و انديشه
  جزو بهترين موارد دورة ماست.

  امي گاتمن: بازآفريني آگاهانة اجتماعي 2,1
كند كه جامعة دموكراتيك سهم بسزايي در آموزش كودكانش دارد تا اينكه آنها در آينده شهرونداني دموكراتيك گاتمن استدالل مي

وند. از اين رو جامعه در قبال تربيت كودكان جهت اينكه شهروندان خوبي در آينده شوند، مسئول است. از آنجا كه يك جامعة دموكراتيك ش
ها دانست. اين ديدگاِه توان تعليم و تربيت كودكان را منحصر در اختيار و خواست والدين بچهاين آمال و آرزوها را دارد، به همين جهت نمي

شود تا گاتمن معتقد بر اين گردد كه تفوقِ انحصارطلبانة قدرت بر نظريه و سياست تربيتي را رد كند. اين تفوق سه نوع يا ين موجب ميبنياد
يابند كه دولت، آن نوع از تعليم و ، در اين نوعِ بخصوص كودكان فقط در شرايطي تربيت و پرورش مي���حالت دارد: اول) وضعيت خانوادگي

كند. چنين كند كه خودِ دولت، آن را مطلوب لحاظ ميانگارد و بنابراين از آن نوع از شيوة زندگي حمايت ميدگي خوب ميتربيت را زن
) در 23يابيم(همان، ها ميشود كه نظير آن را در خانوادهرويكردي موجب بوجود آمدن سطح خاصي از هم رأيي و همسويي ميان افراد مي

تواند كارگزار و عامِلِ تعليم و تربيت شود تا از طريق حاكميت و تفوقي كه دارد، نحوة تعليم و تربيت را لت مياي اين چنيني، فقط دورويه
  سمت و سو بخشد.

ها در كودكان نهادينه ها از طريق خانوادهشود تا ارزشها مي، در اين رويكرد، توجه خاصي به خانواده����هادوم) حالت خانواده
تعليم و تربيت به طور خاص در اختيار والدينِ كودكان است كه به آنها اجازه داده مي شود تا تعاليم مربوطه را به  شوند. در اين رهيافت،

 فرزندانشان انتقال دهند تا از اين طريق زمينه مهيا شود كه كودكان راِه زندگي آيندة خودشان را انتخاب كنند كه البته بايد اين گزينش
  )28كودكان نيز باشد.(همان،  همسو با ميراث خانوادگيِ

طرفيِ ليبرال كند كه دولت بايد بر تصوري از بي، امي گاتمن در مخالفت با اين رويكرد سوم، استدالل مي��سوم) حالت فردها
آسوده به اين امر سپارند تا با خيالي بناشود. در اين نوع از تعليم و تربيت، دولت و والدين امرِ خطير آمزش را بر عهدة كارشناسان مجرب مي

شود، خالي از هرگونه تبعيض است. هدف در چنين شود و تربيتي كه به آنها داده ميبرسند كه جوانب مختلف زندگي به فرزندانشان ارائه مي
ي همانطور كه هاست يعني ايجاد فضايي توأم با پلوراليسم در جامعه. ولها و اجتناب از تعليم فضيلتها و كشمكشرهيافتي، اجتناب از نزاع
شود اينكه كند، هر سيستم آموزشي كه انتخاب شود، به نحوي خاص موجب شكل بخشيدن به شخصيت كودكان ميگاتمن خاطر نشان مي

گزينشي عمل "گذارند، خود، نوعِ خاصي از ها را كنار ميكنند و تعليم و تربيت براي نيل به فضيلتتعليم و تربيت را براي آزادي لحاظ مي
  است. "كردن

گاتمن با هر سه حالتي كه ذكر شد، مخالف است و معتقد است اين سه حالت، كاميابي الزم را ندارند. امي گاتمن در مقابلِ اين 
دهد. در اين رويكرد، دولت تصديق مي كند كه والدين، شهروندان و كارشناسان، به را پيشنهاد مي "دولت دموكراتيكِ آموزشگر"رويكردها، 
اند و بايد همة آنها شراكت داشته باشند، زيرا هركدام از آنها دلمشغوليِ موجهي به كودك و آيندة او دارند. ن در امر تربيت سهيمنوبه خودشا

طرفانه باشد تواند بيهدف تعليم و تربيت مدنظر ما، هر چه كه باشد و نوِع آموزشي كه رويكردهاي مختلف مدنظر دارند، هرچه كه باشد، نمي
گويد بايد مند شوند. گاتمن ميگير باشد و همه بتوانند از تعاليم مربوطه بهرهانه نخواهد بود. به هرحال، تعليم و تربيت بايد همهطرفو بي

يعني بايد در وهلة اول داراي –همة ما به عنوان شهروندانِ دموكراتيك، آگاهانه تعهدي كامل براي بازآفريني اجتماعِي داشته باشيم 
-كودكانِ آموزش"يم تا از طريق خودآگاهي، ساختارهاي جامعه شكل گيرند. در قبال اين تعهد، موظفيم در جامعه به همة خودآگاهي باش

  ).14هاي سياسي در جامعه توانا شوند (همان، آموزش دهيم تا براي مشاركت "پذير
يارانه يك جامعه را از نو رشد دهند، بايد آموزان بتوانند به ساختارهاي جامعه، شكلي خاص بخشيده و نيز هوشبراي آنكه دانش

نبايد به كودكان، پيروِي "اي نيكو بسط دهند و جامعه نيز مفاهيم بديل و رقيبِ مناسبي براي فراهم آوردنِ زندگاني خوب و جامعه
. راز تعليم و تربيِت )44(همان، "را تلقين نمايد - اعم از زندگانيِ شخصي و سياسي-كوركورانه از برخي راهكارهاي خاصِ زندگاني 

كند كه كودكان حتماً بايد به ممارست درباب تامالت دموكراتيكِ مدنظرِ گاتمن، دقيقاً همين است. به همين خاطر او قوياً استدالل مي
چنين كاري توانند هاي خوب و يا شايد جوامع خوب بپردازند. براي حصول اطمينان خاطر از اينكه آيا آنها مينقادانه درخصوص زندگاني

هايي مشخص شود تا به موجب آن معين شود كه در چه مواقعي جايز است والدين يا دولت در امور مداخله بكنند، الزم است كه چارچوب
هاي اقتدار سياسيِ دولت يا والدين تا چه حد است. يكي از هايي تعريف شود تا معين كنند كه شاكلهكنند. الزم است دستورالعمل

هايي كه بايد معين شود، اين است كه هيچ دولت يا نهادي، حق ندارد تامالت عقالنيِ مفاهيم متعارضِ مربوط به و چارچوبها محدوديت
اي كه دارند، آزاديِ فكريِ كودكان را در زندگانيِ خوب و جامعة نيكو را محدود سازد(همان). در اين روش، والدين حق ندارند با آزاديِ فكري

دود سازند. بعالوه گاتمن مدعي است اعطاي آزادي، نيازمند به مدارسي است كه بتوانند بر لَهِ تامالت دموكراتيكِ نسل زمانهاي آينده مح
  )76هاي آينده، از پيش شرطهاي عقلي و احساسي دفاع كنند.(همان، 
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هايي را از داشتن فرصت گروهقيد و محدوديت دوم عبارت است از اينكه نبايد تبعيضي قائل شويم، بدين معني كه نبايد فرد يا 
كند هر انساني كه قابليت يادگيري و تعليم تربيت دارد، بايد از امكانات يادگيري بهره مند يادگيري محروم كرد. از اين رو گاتمن تاكيد مي

  )45شود.(همان، 
والدينِ آنهاست. بلكه منظور وي اين منظور گاتمن از بيان اين سخن، اين نيست كه بگويد دولت به تربيت كودكان، عالقمندتر از 

است كه همة شهروندانِ يك جامعه در قبال تربيت شهروندان آيندة جامعه، دلمشغولي يكسان دارند. بنابراين، در همان حال كه الزم است 
، هيچ كدام از اين دو، والدين در تربيت كودكان، صاحبِ سهمي بخصوص باشند، دولت نيز بايد به همين ميزان داراي سهم باشد. به هرروي

زنند. در واقع، در باب تربيت كودكان و شهروندان آينده، والدين و دولت، بايد قسمتي از اختيارات آموزشي را به متخصصاِن حرف آخر را نمي
گاتمن محول نمودن اي، امر آموزش و تربيت محول كنند. بنابراين، در امر آموزش عالقة انباشتي وجود دارد و به خاطر وجود چنين عالقه

  انگارد.به والدين يا هر نهاد برنامه ريزي كننده را مردود مي "انتخاب شيوة تربيت"امر خطير 
-هاي شخصي يك فرد در اين ميان چه مياما آيا تنها هدفِ تربيت اين است كه آگاهيِ اجتماعي از نو بنياد نهاده شود؟ دلمشغولي

كردار شوند، اهميتي ندارد؟ آيا مهارتهايي كه شهروندان را براي مشاركت در آينده انسانهايي درستشود؟ آيا آموزشِ خردساالن جهت اينكه 
هاي شخصي هستند؟ گاتمن معتقد است گيريكنند، دقيقاً همان مهارتهاي ضروريِ زندگِي خصوصي و تصميمدر امور مختلف تشجيع مي

هاي هاي الزاميِ انتخاب ميان زندگي. اگر نگوييم همه، بايد بگوييم اكثر تواناييتربيتِ يك شخص، دقيقاً همسوست با تعليمِ ديگران . . 
از اختصاصات و ملزوماتِ "گويد ) گاتمن حتي پا فراتر گذاشته مي40اند (صخوب، براي انجام انتخاب در ميان جوامع خوب نيز ضروري

هروندان در انتخاباتِ شخصي و گروهي از آزادي انتخاب برخوردار اي خوب، اين است كه شمردمان هوشمند در نيل به زندگاني و جامعه
گويد جهت نيل به آگاهي اجتماعيِ نوبنياد، شهروندان بايد اين فرصت را در اختيار داشته (همان). در اينجاست كه گاتمن صراحتاً مي"باشند
  شان را در بوتة آزمايش قرار دهند.صيكه بتوانند انتخابهاي شخ -يعني، هم فرصت داشته باشند و هم استعداد–باشند 

از آنجا كه "اي نيكو بيان كنيم، بايد بگوييم اگر بخواهيم با زباني ساده نظرگاه گاتمن را در باب لزوم مشاركت در بسط و رشد جامعه
د استعدادهايشان را رشد دهند. دولت، دلمشغول تربيِت شهروندان آينده است، به همين خاطر بايد به همة كودكان مجالي داده شود تا بتوانن

رسد كه هيچ يك از والدين حق ندارد طريقة خاصي از زندگي را به ديگران و حتي به فرزندانش از اين رهگذر، گاتمن به اين نتيجه مي
  شود كودكان از توانايي هاي الزم درباب شهروندي و زندگاني خوب، محروم شود. تحميل كند. زيرا اينكار، موجب مي

تواند و بايد فرد را مجبور كند تا در امر تربيتِ شهروندان مشاركت نمايد. بايد كودكان را به ع گاتمن، اين است كه دولت ميموض
آشنا ساخت. گاتمن بر اين نكتة آخر، بسيار مصر  -مثل احترام متقابل–هايي غير از راههاي پيشينيان و نيز با ارزشهاي اخالقي ثابت راه

وري كه ُطرُقِ زندگي را به نحوي شايسته از گذشتگانشان فقط براي آن دسته از انسانهاي انديشه "انتخاب"كند كه مي است. او استدالل
، معنايي ندارد. دقيقاً با آموزش اين موارد است كه  زمينه براي "انتخاب"اند، معنادار است و براي بقية افراد، آموخته و مورد ارزيابي قرار داده

دهد تا ) آموزش احترام متقابل، ابزاري است كه به كودكان اطمينان مي31- 30م متقابل ميان افراد مهيا خواهد شد.(همان، ايجاد احترا
) وجود تنوِع 1تواند پربار به حساب آيد:دريابند كه در آينده خواهند توانست، آزادانه دست به گزينش بزنند. . . زندگي ما از دو طريق مي

ها از سوي ما. براي آنكه كودكان بتوانند به منافع حاصله از وجود تنوع اجتماعي در جامعه، نايل آيند، الزم اين تنوع )ادراك2اجتماعي و 
شان نشان داده شود. در اين روندِ خاص، بايد ارزشهاي خاصي همچون احترام متقابل هاي گذشتگانهايي متفاوت از راهاست به كودكان، راه

  )33-32و آنها نيز اين ارزش ها را بپذيرند.(همان،  به كودكان آموخته شود
  ويليام گالستون: تربيت مدني در دموكراسي  2,2

توانند ، گاتمن نظرگاهي فراتر از اينها داشته باشد. وي معتقد است كودكان براحتي نمي"توانمندي"رسد، در باب بحث به نظر مي
كوشد توانند بلحاظ عملي به آنها احترام بگذارند. وي ميكنند و بپذيرند، اما در عين حال ميهايي مغاير با راهكارهايِ خودشان را تحمل راه

، جانب "اند، احترام گذاشتاي هستند، نيز از آن جهت كه انسانها گرچه ملتزم به زندگيِ مشمئز كنندهبايد به نونازي"گويد هنگامي كه مي
به موضع گاتمن كه مبتني است بر مجبور مندانه بنظر برسد ولي ويليام گالستون راجعاحتياط را رعايت كند. شايد موضع گاتمن، هوش

  گزيند. ها نيز احترام بگذارند، راهكاري متفاوت برميساختن كودكان براي رويارويي با طُُرق مختلف زندگاني بطوري كه حتي به نونازي
ايم، شهروندان بايد توانايي ارزيابي استعدادها، شخصيت و نيز كرده گويد در نظام مبتني برنمايندگاني كه ما انتخابگالستون مي

اي است گويد، اين امر دقيقاً همان خواسته). او مي93، ص1989كارهاي انجام گرفته از طرف دولت و نمايندگان را در اختيار داشته باشند(
با موضع گاتمن دارد. او معتقد است نظام دموكراسيِ مدنظر كه نظام دموكراتيكِ ما، از شهروندان دارد. پس گالستون، موضعي متفاوت 

گاتمن يك دموكراسي نسبي است و لزومي ندارد شهروندان را به چالش بكشيم تا آنها در همه جا وارد همة مجاري جامعه شوند، زيرا آنها 
معه رسيدگي كنند.(همان). طبق اين ديدگاه، تربيت بايد نمايندگاني انتخاب كنند تا به نيابت از آنها به امور مختلف و جوانب گوناگون جا
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مدارانه را به شهروندان بياموزد تا آنها بتوانند انسانهايي مدني به جاي آنكه به آموزش مهارتها و فضايل بپردازد، بايد طُرُق گزينشهاي فضيلت
  دلسوز و فضيلت مدار انتخاب كنند و رفتارهايي صحيح در جامعه جاري شود.(همان)

هاي گالستون محدود و ضَيِّق شده، طبق اين رويّه از به ديدگاه - همانطور كه درباال ترسيم شد–آنجا كه حيطة تربيت مدني از 
يابند، آموزان انتظار نمي رود كه آنها به ارزيابي روش زندگانيِ خودشان بپردازند. انسانها بايد به طريقي كه زندگي را ارزشمند ميدانش

شان سوق داده اي از اينكه ممكن است بعداً به راه و رسمي متفاوت و حتي مخالف با روند زندگيِ كنونيهيچ واهمهبي گذران زندگي كنند
  )99كند كه بايد در طول اين روند، حتماً تساهلِ مدني نيز وجود داشته باشد.(همان، شوند، به همين دليل گالستون تاكيد مي

رند كودكان، راه زندگي خودشان را برگزينند. اين دسته از والدين معتقدند گرچه شيوة به عنوان مثال برخي والدين دوست ندا
ترين شيوة زندگي است. محول نمودن گزينش و انتخاب به كودكان، باعث مي شود زندگيِ كنونيِ آنها، بهترين شيوة زندگي نيست، اما ميسر

ايد و به بهترين شيوة ترين راه را يافتهكه در عين حال كه شما صحيح مباحث مبهم شده و كودكان سردرگم شوند. آيا اين، صحيح است
هاي بديل، دست به گزينش بزند و يكي از طُرُق را برگزيند؟ آيا اين كار موجب تان اجازه دهيد كه از ميان راهزندگي آگاهيد، به كودكان

د تا شايد بتوانند راهِ درستي را بيابند؟ آيا اين درست نيست كه شما، هاي مختلف تقلّا كننشود كه كودكان به تالطم افتاده و ميان راهنمي
  خودتان راه صحيح را به آنها معرفي كنيد؟

شان چيست؟ اگر حال، وظايف والدين بعنوان شهروندان كنونيِ جامعه و فرزندان بعنوان شروندان آيندة جامعه، در قبال دولت
توانند براي مشاركت در امور مهيا شوند؟ شايد برخي والدين در پاسخ، بگويند باشند، چگونه ميمند نشده هاي الزم بهرهكودكان از آموزش

گويند در نظام دموكراتيك ميان امور خصوصي و امور عمومي، تفاوت تمايلي ندارند كه فرزندانشان بر مبحث انتخاب، تمركز كنند. آنها مي
آيد كه در اين مورد، نيازي به مداري پيش ميمتمركزاند. به دنبالِ شهروندي، قانونفاحشي وجود دارد و آنها بيشتر بر امور خصوصي 

  آورد كه حتما مشاركت كند. مشاركت نيست. دموكراسي ليبرال برهيچ فردي فشار نمي
نياز به به هر روي، گالستون و گاتمن، هر دو درصددند كه كودكان با منشي دموكراتيك تربيت شوند و به همين خاطر است كه 

. اي نقادانه را واجب مي انگارند. در نظرگاه گالستون، كودكان بايد توانايي ارزيابي عملكردِ نمايندگان و كاركنان دولت را داشته باشندانديشه
نند. تفكر نقادانه هاي پربار را ارزيابي كنند و از ميان آنها دست به انتخاب بزولي گاتمن معتقد است كودكان بايد توانايي گزينش ميان زندگي

داشتن، به هر ميزان كه در رشد مَنِش دموكراتيك كارايي داشته باشد، براي مشاركت فعال، به چيزي بيش از مهارتهاي صرف نيازمند است 
  حتي مهارت هاي انديشيدن.

  . شخص خوب3
شود. بلكه آن ي منحصر نميهاي ضروري براي مشاركت در نظام سياسهاي شهروندان خوب، در مهارتشود گفت كه ويژگيمي

سازند. روسو، زماني كه درباب هايي هستند كه يك فرد را براي مشاركت و اراده براي مشاركت رهنمون ميها، مشتمل بر فضيلتويژگي
وده گفت، دقيقاً توجهش را عطف بر همين مورد نماش سخن ميشان در جامعة آرمانيچگونگي رسيدن شهروندان به اتحاد در تمايالت

) منظور وي اين بود كه  شهروندان بايد اراده و منشي خاص از خود بنُمايانند. از اين رهگذر، در اندرون يك دموكراسي، 140، 1988بود.(
مدار دارند. ما اين مبحث را مي شود كه اين امر قرابت تنگاتنگي با انسان شايسته يا اخالقريزي ميها يا اوصافِ شهروندي خوبي پيفضيلت

  ."ويژگي نيكو داشتن"توانيم در يك عبارت خالصه كنيم:
اگر چنين فضيلتها و اوصافي وجود نداشته باشد يعني به هنگامي كه شخصيت اخالقي وجود نداشته باشد، در آن زمان است كه  

گويد بنيانهاي پژمردگيِ نظام در بحران است. ريچارد بَتيستوني مي -بويژه در اياالت متحده–برخي به اين نتيجه مي رسند كه دموكراسي 
توانند شهرونداني نيكو خصال تربيت هاي مربيانِ جامعة ماست كه نميسياسي ما، در بحراني است كه در نظام تربيتي ما و نيز در ناتواني

كت. اموري كه ) او معتقد است چيزي كه در اين ميان مفقود است، خصوصيت منشيِ مركزي است يعني اراده به مشار5- 4، ص1985كنند(
ها، اعمال اجتماعي و آرمانهاي نيكو در ها، ارزشبراي ادامة دموكراسيِ مدنظر ما بسيار حياتي است عبارتند از دروني كردنِ اوصاف، مهارت

تعليم  ). به عبارت ديگر، هدف،15هاي مبتني بر دموكراسي پرورش و استمرار مي يابند(همان، صجوانان و كودكان كه از اين طريق سياست
  و تربيتي است براي ايجاد شخصيتي دموكرات.

  اشخاص خوب و شهروندان خوب 3,1
هاي دو گروه عمده معتقدند كه براي پيشرفت دموكراسي بايد به پرورش شخصيت افراد همت گمارد. گروه اول عبارتند از تئوريسين

ستانند. اين گروه ها ميخواهانِ جديد، راهكارشان را از آنجمهوريسياسي مثل گالستون، بَتيستوني، بنجامين باربر و آدريَن اُلدفيلد كه 
به درصددند تا در انسانهاي امروزين، اين حس را دروني سازند كه در آينده در قبالِ خير همگاني، از خيرهاي فردي خودشان درگذرند. التزام 

  ه خاص بر رفاه حداكثري و از اين رهگذر شكوفايي همة افراد. ) توج2) پابرجا ماندن جامعه، 1اين ديدگاه، دو مزيت را دنبال مي كند:
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نگرند طبق نظر اين گروه، گروه دوم مشاركت دموكراتيك را صرفاً بعنوان وجه كوچكي از وجوهِ متعدد در پرورش شخصيت افراد مي
توان توماس دموكراسي شايسته بپروراند. ميترين وظيفة مدارس دولتي اين است كه اوصاف شخصيتيِ پسنديده را در فرد و نيز در اصلي

توان به ويليام بِِنت و پاتريشيا هايي كه در اين گروه جاي مي گيرند ميليكونا را رهبر غيررسميِ اين گروه به شمار آورد و از ديگر شخصيت
  وايت اشاره كرد.

هايي هايشان رگهنند. هر چند در البه الي نوشتهاند منش و شخصيت دموكراتيك را به نحوي نيكو توصيف كاين دو گروه نتوانسته
به اوصاف پسنديدة آدميان و اشاره به مراحل مختلف رشدِ آن اوصاف و نيز از اين مورد را مي توان مشاهده نمود، ليكن سخن اصلي آنها راجع

دارند. بايد ببينيم كه اين كارشناسان دربارة چه  به نحوة معيشت نيكو است كه البته اين موارد ارتباط وثيقي با مشاركت دموكراتيك نيزراجع
  چيست.  "شخصيت"گويند و منظورشان از اوصافي سخن گفته و مي
- گويد: وقتي كه داريم دربارة شخصيت آدميان به مثابه امري متمايز از ماهيت، فطرت و شخصيتِ او سخن ميآر اس پيترز مي

). اكثر مدافعان موضع تربيت شخصيت، در همين امور متمايز 40، ص1966ر دشوار است(گوييم، اتخاذ تصميم درباب منظور نظرمان، بسيا
اند و شايد مفيد باشد اگر بگوييم براي رشد جوانبي خاص از شخصيت، بايد دست به تعليم و تربيت زد كه امور آموخته شده سردرگم
  ]8اند. [هاده شدهاند از اموري كه به صورت جِبِلّي در نهاد آدميان به وديعت نمتفاوت

، دقيقاً ذات و اصلِ بنيادينِ ما آدميان "شخصيت"كنند كه به هر روي، مدافعانِ موضع تربيت شخصيت در آدميان، مصرانه تاكيد مي
برگرفته شده كه در خصوص بوجودآوردنِ اَماراتي مشخص و خاص به  kharakter) از واژة يونانيِ characterهست. واژة شخصيت/ويژگي (

  كند.ر بسته مي شده است. پس شخصيت، دقيقاً همان چيزي است كه من را از شما و انسانهاي ديگر متمايز ميكا
مجموعة –باشد اي مختصر از اوصاف ميشخصيت، صرفاً به معناي يك صفت يا منش خاص نيست بلكه دربرگيرندة مجموعه

هاي اخالقي به عبارت فوق، زائد به ). شايد افزودنِ اوصاف و ويژگيO. E. D ،163مختصري از اوصاف مشتمل بر اوصاف رواني و اخالقي(
بنديم، معناي اخالقي بودن و اخالقمدار بودن را نيز به صورت اي خاص بكار مينظر برسد زيرا در همان حال كه واژة شخصيت را در جمله

ها دارد گرچه مترادف با آن نيست. در يار نزديكي با فضيلتآورد. بنابراين اوصاف مربوط به شخصيت، قرابت بسضمني با خود به همراه مي
  اي دموكرات، شهروندان خوب بايد اين فضايل را دارا باشند.نتيجه يك شخص خوب و در متن جامعه

) او در ادامه چنين 51رود(صتوماس ليكونا معتقد است فضيلت، صفتي دروني است كه در قبال اوصاف پسنديدة انسانها بكار مي
ها و سرانجام مبادرت به عمل خوب و فعلِ نيكو انجام شخصيت خوب، همان آشنايي و علم به خيرها، ميل و گرايش به سوي نيكي"گويد: مي

قواعد «هاي نيك همواره ذيلِ عنوان سازد خير چيست و كدام است؟ اوصاف پسنديده يا ويژگي.(همان) اما كيست كه معين مي"دادن است
) پس طبق 40بخشند.(پيترز، صگيرند. اينها قواعدي است كه به معاهدات اجتماعي و نظام جامعه ثبات و استحكام ميقرار مي » اخالقي

  يابند.اين ديدگاه، خيرها توسط معاهدات اجتماعي معنا مي
گيرد، ض قرار هايي داشته باشد. زماني كه برخي فضايلِ فردي با برخي فضايل جمعي در تعارشايد اين موضع، معضالت و كاستي

تلقي نشود. فرزندِ يك  "خوب"لحاظ شود و در موقعيتي ديگر  "خوب"افتد؟ بديهي است گاهي چيزي در موقعيتي خاص، چه اتفاقي مي
كشاورز را در نظر بگيريد كه مادرش به بيماري جانكاهي گرفتار است از سوي ديگر، كشورش درگير جنگ است، حال آيا اين پسر بايد به 

از مادرش بپردازد و يا به دفاع از وطن خود بشتابد؟ زماني كه نيازهايِ تربيت مدني با ارزشها و باورهاي شخصي فرد در تعارض قرار مراقبت 
  ] 9كشاند، بايد چكار كرد؟[گيرد و ارزشهاي نيكِ آدمي را به ترديد ميمي

  گسترة فضيلت ها 3,2
شخصيتِ فرد هيچگاه ساده و واضح نبوده است. ويليم بِنِت بر فضايل خاصي تكيه توان دريافت كه تربيت انسان، به هدف پرورش مي

، وفاداري و غرورملي. ولي گاتمن توجه خاصش معطوف است بر ايجاد تساهل در قبال اختالفات و �نموده، فضايلي همچون وطن پرستي
- تواند متصف به فضيلت وطنايجاد آتش بس است، ميو طرفدار  ��ترويج احترامات متقابل. آيا در بحبوحة جنگ، فردي كه صلح دوست

  ]10پرستي نيز بشود؟ آيا طاغي، قهرمان است يا اينكه فقط يك آشوبگر مي باشد؟[
را ترويج  -كه مبتني است بر اعتقاداتِ دينِي و آرمانهاي مشخص-است كه مباحثِ اخالقيِ خاصي  ���آيا مربيان اخالق بهتر
شهاي اخالقيِ دورة سكوالريسم را كه مرتبط است به اوصاف و شخصيت دموكراتيك، تعليم دهند؟ يا آنكه دهند؟آيا بهتر است كه آنها ارز

  بهتر است با توجه و احترام به موقعيت خاص كودكان، آنها را محترم شمرده و مورد نقد قرار ندهيم؟
غايات دو حيطه از گسترة فضيلت  - هاايضاح ارزشيعني رويكرد مبتني بر راهكار اخالقيِ خاص و رويكرد مبتني بر –اين دو رويكرد 

فارغ از اينكه مبتني بر دين باشد –هاي خاصي را در افراد جامعه دروني سازد ها به حساب مي آيند. يكي از اين غايات درصدد است فضيلت
گيرند و تعليم داده زشها مدنظر قرار مييا مبتني بر مباني سكوالريسم باشد. اما شهروندان بسيار دلمشغول اين هستند كه ببينند كدام ار

  ]11شوند يا تلقين مي گردند.[مي
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رسد اين رويكرد به نسبيت اخالقي ] اما به نظر مي12ها،[غايت ديگر مربوط است به ايضاح حيطه و حوزة خاص ارزشها و فضيلت
توان نفي نمود و به هيچكدام از صواب و ت، چيزي را نميتواند روا باشد چون در اين رهيافگرايانه همه چيز ميمنجر شود. در اخالق نسبي

همه "طرفي را رعايت كنند. ويليم دَمون، اين رهيافت را توان تكيه كرد. اما مربيان بايد در هنگام تعليم و تربيتِ كودكان، اصلِ بيخطاها نمي
رود كه شايد دانش آموزان به اين نظرگاه اين خطر مي ) در چنين موضعي احتمال1996نهد(نام مي "چيز رو به سويِ ساختارگرايي ميرود

  ."هركه زورمندتر، مُحِقّ تر"طلبي را ممدوح بيانگارند و معتقد به اين شعار شوند كه برسند كه نژادپرستي يا خشونت
ها ان دو رهيافت ايضاح ارزشاي كه بتواند رابط مياي كه حدوسط اين دو رهيافت باشد، وجود دارد؟ بايد بگويم راه ميانهآيا راه ميانه

ها از سويي ديگر باشد، وجود ندارد. شايد در اين بين، پرورش تفكر مبتني بر نقد و انتقادانديشيِ مطرح شده از از يك سو و تحميل ارزش
ها دست آراء و انديشهتوانند به تجزيه و تحليل سوي امي گاتمن و گالستون را طرح نمود و آن را بهتر دانست. در اين شرايط متعلمان مي

گويم و درباب لباس اي كه در پي كشتن انسان بيگناهي است، دروغ ميمن معموالً به ديوانه"بزنند مثالً در باب مواردي از اين دست كه 
وجود و هستِي . تفكر نقدي، به دانش آموزاني نيازمند است كه در باب موردي خاص نقادانه بيانديشند. ما بايد "گويمنوي همسرم راست مي

  برخي ارزش ها را كه مي توانند مورد نقد قرار گيرند، پيش فرض بگيريم.
اند. اي از موارد به هم پيوسته است كه برهمديگر مترتبآنچه كه ما با آن مواجهيم، حوزة دربسته و محدودي نيست، بلكه سلسله

يابد، در شود. اما هنگامي كه اين رويه از تربيت ادامه ميشروع ميپرورش شخصيت، از اين منظر از تلقين برخي ارزشها به دانش آموزان 
  كنند به اينكه اين ارزشهاي تلقين شده را نيز نقد كنند.آينده، خودِ همين دانش آموزان، شروع مي

تقادي در مناسبات كرد همسويي دارد، وي معتقد بود كه ايجاد تواناييِ طرح مباحث اناين رويه با ديدگاهي كه ويليم دمون بيان مي
، 2001گيرد، استوار گردد.(اجتماعيِ دموكراتيك، نيازي حياتي است اما اين توانايي بايد بر دركي همدالنه از آنچه كه مورد انتقاد قرار مي

  )135ص
يم كه ما كدام يك از . حال بايد بپرس"تلقين فكري/نهادينه كردن افكار"بنابراين، فرايند مدنظر، دو فاز دارد: فاز اول عبارت است از 

كنيم؟ شايد در وهلة اول، اين مورد عبارت باشد از تمركز بر رفتارهاي دوران كودكيِ دانش آموزان. در واقع آيا بدون ها را تلقين ميارزش
- توان؟ هر مدرسهنمي يا "توانند نقادانه بيانديشندآيا كودكان مي"توان به اين مهم دست يافت كه تمركز بر نحوة عملكرد دانش آموزان، مي

خواهند كه آموزان ميكند. در مدارس، معلمان از دانشها و رفتارهاي خاصي را تقويت مياي براي پيشبرد امر خطير تعليم و تربيت، ارزش
نمردانه مسابقه شان را به موقع انجام بدهند، در عرصة ورزش، جواشان را بلند كنند، تكاليفبر جاي خودشان بنشينند و قبل از سوال، دست

مان دهند، به موقع بر سر كالس حاضر شوند، به هنگام امتحانات تقلب نكنند و با بزرگترها با احترام رفتار كنند. اين مواردي كه از سوي معل
شود، موجب مي شوند كه يك فرهنگ خاصي بنياد گذاشته شود و در چنين فرهنگي، فضيلتهايي خاص همچون  راستگويي، درخواست مي

  ] 13همدلي و ادب و احترام پرورش مي يابند.[
شان، بر وجه عملي غلبه دارد. ها كه بايد مدنظر قرار گيرند، ارتباط وثيقي با دموكراسي دارند و وجهة تعليميدستة ديگري از ارزش

حق و حقوقي بوده و  هاي تربيت مدني در درون دموكراسي، پرورش شهروندان همسطح و برابر است كه بدانند صاحبيكي از خصيصه
هايي دارند. اما اين را نيز بايد بدانند كه در قبال ديگر شهروندان و حتي جامعه نيز موظف به وظايفي خاص هستند. در اين راستا مسئوليت

و اموري از اين  آموزان بياموزند كه از قانون پيروي كنند، به حقوق ديگران تعدي نكنند، به اصول اصلي كشور پايبند باشندبايد به دانش
  دست.

اي نيكو به ها را كه جامعه آنها را به عنوان اوصاف شهروندان خوب در جامعهها و فضيلتبنابراين ما در دانش آموزان، برخي ارزش
پرسيده شود كه كنيم. زماني كه بخواهيم عالقه به عدالت را در دانش آموزان نهادينه كنيم، شايد اين سوال از ما آورد، نهادينه ميشمار مي

آيا اين عدالتي كه مدنظر شماست، همان عدالتي است كه در قانون اساسيِ ما نگاشته شده يا اينكه منظور شما از عدالت، عدالت، در سطحي 
د و شوشوند؟ خيلي واضح است كه اين سوال براي دانش آموزان اصالً طرح نميآرماني است كه ديگر قوانين ممالك بر پاية آن نگاشته مي

تواند اين سوال را سواالتي از اين دست فقط به هنگامي طرح مي شود كه انسان به برخي حدود از بلوغ دست يافته باشد. يك دانش آموز مي
فا تا آن اي بودند صربپرسد كه آيا قوانيني كه فالن اشخاص نگاشتند، به اين دليل كه قانون بودند، عادالنه بودند يا اينكه آنها، قوانينِ عادالنه

ا برخي هنگام كه مورد بحث و فحص قرار گيرند و ابطال شوند و ناعادالنه بودنشان مشخص گردد؟ يا اينكه اصالً از ابتدا ناعادالنه بودند زيرا ب
  آرمانهاي عدالت همسو نبودند؟

- از، مبتني است بر تعليم روش. اين ف"تربيت قوة حكم و داوري"توان به فاز دوم از بحث مدنظر برسيم كه عبارت است از پس مي

هاي ارزيابي و بررسي داليل و شواهد موافق و متخالفِ موضوعات خاص. داشتن قوة حكم و داوري، فضيلتي مبتني بر حكمت عملي است كه 
از طريق  اند كهشود. ارسطو معتقد بود داشتن قوة داوري يا تعمق، جزو فضايل اصليبر اثر ممارست تبديل به عادت شده و تثبيت مي

  هاي ديگر مي شد. فضيلت هايي مثل راستگويي، همكاري، حلم و احترام.ممارست، منتهي به بروز برخي فضيلت
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روان شناسانِ حوزة رشد، معتقدند كه براي كودكان كم سن و سال دشوار است كه مسائل و مباحث ذو وجوه را دريابند و تحليل 
حث به كودكان صحيح نيست. بعالوه اين قبيل مباحث اصالً براي كودكان مطرح نمي شود و اينان نمايند، به همين دليل تعليم اين قبيل مبا

 حتي براي طرح و ايجاد اين قبيل مباحث و مسائل نيازمند به اين هستند كه مربيانِ تربيتي، دخالت كنند و علم دانش آموزان را رشد دهند.
  آر. اس. پيترز در اين باره چنين مي گويد:

كند و در مرحلة باالتر كه آموز به آن عالقمند است راهنمايي ميآموز را به حيطه اي كه خودِ دانشدر ابتداي كار، دانشمربي 
شود. دانش آموزان هنوز بايد اش، اختالف آراي جزئي ظاهر ميآموز و مربيآموزان به جوانب مختلفي از بحث اشنا شد، ميان دانشدانش
  )53، ص1966پرورش دهند و به تامالت دقيق بپردازند.( ها و دانش شان رامهارت

آموزان اي باالتر، به دانشكنند و سپس در مرتبههاي خاصي همچون فضيلت وطن پرستي را نهادينه ميدر اين روند، معلمان ارزش
است بر احساس ستايشي خاص در نحوة نقادانه نگريستن به اين مباحث را ياد ميدهند. فضيلت و ارزشي همچون ارزش وطن پرستي مبتني 

كنند مورد اي باالتر بايد اعمالِ ملتي كه در جامعه زندگي ميقبال ملت كه اين ارزشِ وطن پرستي در افراد نهادينه شده است و در مرتبه
بياموزند كه نقادانه جامعة شان را مورد بررسي قرار گيرد. افراد، در مرتبة اول، بايد وفاداري را بياموزند و اما در مرتبة دوم (مرتبة باالتر) بايد 

  بررسي قرار دهند.
دهيم؟آيا اين ها و معيارها و باورها، نقادانه بنگرند، مسئلة مهمي را ياد ميآموزيم كه به ارزشآيا هنگامي كه به دانش آموزان مي

حقير كنند؟ بايد به دانش آموزان آموخت كه بكوشند در آموزان در آينده، مراجع قدرت و باورها را تتواند موجب شود كه اين دانشراهكار مي
اي در قبال مخالفات اتخاذ گردد. برابر باورهاي مخالف، بي احترامي و تحقير در پيش نگيرند و لزومي ندارد كه همواره چنين موضعِ خصمانه

  الف داشته باشند. هاي مخهايشان، ديدگاهتوانند در عين پاسداشت كرامتوِر محترمي ميانسانهاي انديشه
اي را كه از سوي فرزندانشان توانند سواالت نقادانهاي را تصديق خواهند كرد؟ آيا آنها ميآيا همة والدين، اين تربيت مدنيِ دو مرحله

چرا خيال "نشان كنند، برتابند؟ آيا آنها خواهند توانست به اين پرسشِ فرزنداهايِ مقبولِ آنها (والدين) طرح ميدر خصوص باورها و ارزش
گيرند به جاي جوابي راست، دروغ تحويل فرزندانشان بدهند، آيا جواب بدهند؟ خيلي مواقع والدين تصميم مي "كنيد شما برحق هستيد؟مي

موارد ارائه شان را زير سوال قرار دهند؟ آيا والدين مي توانند جوابي در خور به فرزندان شان در اين قبيل وانند اين موضعِ والدينكودكان 
  دهند؟

  . تربيت مدني به مثابه عملي سياسي4
باشد. اين سخن، به آن معنا نيست كه مثًال  "معلم محور"تواند همچون تربيت سنتي، تربيت مدني به مثابه عملي سياسي، مي

وه دانش آموز مواد اولية مباحث را از آموز، چشم به دهان فردي ديگر بدوزد و علوم را از او بگيرد بلكه ماجرا برعكس است و در اين شيدانش
  ."دانش آموز محوري"به سوي  "معلم محوري"ند و سپس مستقالً وارد كنكاش مي شود و اين، يعني سِير از فرد ديگر [معلم] دريافت 

  سرويس/خدمات آموزش 4,1
ات آموزش، عبارت است از نوع سرويس/خدمات آموزش، يعني وارد آوردن دانش آموزان به درون جامعه؛ به عبارت ديگر، خدم

خاصي از تربيت مدني كه تعاليم اندوخته شده در كالس را با كار در اندرون جامعه درمي آميزد. اين سخن، به آن معنا نيست كه دو وظيفه 
ب با مطالبي كه در به دانش آموزان محول شود بلكه دانش آموزان همسو با مطالبي كه در كالس آموخته اند، در سطح جامعه نيز كار متناس

  سر كالس آموخته اند، را انجام مي دهند.
آورند. او ديويي معتقد بود مطالب آموخته شده توسط دانش آموزان بايد همسو با تجاربي باشد كه آنها از جهان خارج به دست مي

كنند، در آن صورت خطر ر طول زندگاني كسب ميآموزان مجزا و متفاوت از تجاربي باشد كه آنها دها به دانشاگر روند ارائة درس"گويد مي
  ). 40و  11-10، 1916("ناگواري براي جامعه پيش خواهد آمد

گويد بخشي از مطالب مربوط به آموزش بايد به خود دانش آموزان محول شود تا مي –مربي و روان شناس مشهور –جروم برونر 
مربوط به فقر يا نژاد ارائه دهند. او همچنين از مربيان مي خواهد تا دانش هايي را در خصوص اعمال سياسي مثل مباحث بتوانند طرح

ها و مشاغل مختلف و عادات و رسوم گوناگون تامل و تحقيق كنند. برونر با ديويي موافق است و از اين آموزان را راهنمايي كنند كه در حرفه
آموزان را به نحوي نيكو تربيت كنند كه توانند دانشاست كه معلمان نمي كند كه ايراد اصلي تعليم و تربيت سنتي، اينگفتة او تبعيت مي

شان بيانديشند، در آداب و هاي پيرامونتوانند به نحوي عملي در مشاغل و حرفهدانش آموزان بتوانند وارد جامعه شوند و دانش آموزان نمي
  ).40 ،1938رسوم و شرايط فيزيكي، تاريخي و اقتصادي تدقيق كنند(ديويي، 

هاي هايي مثل تلويزيون، تلفنتكنولوژي–هاي عجيب و غريب دور و اطراف ما را گرفته كنيم كه تكنولوژيدر روزگاري زندگي مي
برداري نيز بكنند و حتي كارهاي كامپيوتر را نيز انجام دهند. تكنولوژي باعث شده توانند عكاسي و فيلمهمراه كه عالوه بر ايجاد ارتباط، مي

- هايشان، عزلتهاي نزديك و رو در روي مردم كاهش يابد و رفته رفته اين قبيل ارتباطات كمتر و كمتر شود. مردم در سر كار و خانهاطارتب
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اند. به همين دليل، هاي اجتماعي و سياسي بريدهگذرانند و بيش از پيش از كنشكنند و زندگاني سرد و بيروحي را از سر مينشيني مي
  اي باشد كه اين نقيصه ها رفع شود.                   ايد به گونهروند تربيت ب

گرايش شود، بدين معنا كه دانش آموزان بايد  "گراييفعاليت"با توجه به اين سخنان، الزم است در خصوص دانش آموزان، به موضع 
هاي آموزِش اين مباحث، چنين است كه مفيدترين برنامه گيريِ ويليم دمون ازاي اتخاذ كنند. نتيجهدر جوانب گوناگون كالسي، نقش فعاالنه

) 144، 2001كند و به آنها مهلتي مي دهد تا دانش آموزان در موارد مختلف تدقيق كنند.(خالق، اين است كه دانش آموزان را وارد عمل مي
را به سمت خدمت هاي داوطلبانة منسجم  يكي از بهترين راهكارهاي مفيدي كه در اين خصوص تبليغ مي شود، اين است كه دانش اموزان

  راهنمايي كنند.
عمل سياسي، بسي باالتر از اين است كه يك فرد صرفاً به هنگام رأي گيري، رأي خود را درون صندوق اندازد و يا به ويراستار يك 

هاي سياسي، مبارزات ر در نشستتواند به انحاء مختلف صورت پذيرد مثل حضواي انتقادي بنويسد. بلكه عمل سياسي مينوشته، نامه
هاي ها، خدمتهاي نهان، فراخوانگيريآوري امضاء ها براي لوايح حقوقي، رأيها، جمعها، تظاهراتها، راهپيماييآييانتخاباتي، گردهم

تربيت مدني تلقي كنيم، در آن  رايگان در هيئات سرپرستي انتخاباتي و انتصابي محلي و . . . .اگر يادگيري در بستر جامعه را، وجهي از وجوه
توانيم تربيت مدني را بسيار موسع لحاظ كنيم طوري كه حتي بتواند اقسام مختلف كارهاي داوطلبانه و گروهي را نيز دربرگيرد. صورت مي

توان انش آموزان را ميهاي سازمان هاي غيردولتي را نيز در برگيرد. در اين طريقه، دتواند شبكهدر چنين تلقيِ موسعي، پهنة مشاركت مي
ترغيب نمود تا داوطلبانه در يك غذاخوريِ خيريه، بصورتي رايگان خدمت كنند، يا در حمايت از بيماران خاص، پاكيزه كردن محله يا انجام 

  .توانند ارتباط وثيقي با كنش سياسي بيابندخانمان راهپيمايي كنند. اعمالي اين چنيني، ميهاي بيبرخي امور براي بچه
شود تا براي پرورش انسان خوب و به دنبال كند، برهاني مهيا ميگرايانه در امر تربيت مدني اتخاذ ميبراي فردي كه موضع فعاليت

گيرند، وارد كنش و واكنشي فعاالنه آموزان قسمتي از تربيت را خود، به دوش ميآن شهروند خوب، مقدمات فراهم آيد. هنگامي كه دانش
يابند. در شوند و با دموكراسي و امور اجتماعيِ كارامد، پيوند ميهايي خاص و ناب را صاحب مياين طريق مهارت ها و ارزششوند كه از مي

ها، شنيدن و توجه به طرف مقابل، نقادانه اي همچون بردباري در مقابل اختالفاين روند، دانش آموزان متصف به اوصاف و فضايل پسنديده
  و پذيرش مسئوليت مي شوند.نگري، همدلي، تعاون 

  جان ديويي: مدرسه به مثابه جامعه          4,2
بهترين جايي كه دانش آموزان مي توانند، در آنجا، مبادرت به عملِ سياسيِ دموكراتيك كنند، مدرسه است. ديويي معتقد به اين 

دانش آموزان را براي مشاركتِ دموكراتيك در نظام ). فراهم كردن مباديِ فرهنگ دموكراتيك در مدارس، از يك سو 1916سخن بود(
شان را با بزرگساالن و هم سن و آموزان بتوانند روابطدهد تا دانشآموزان اين مجال ميكند و از سويي ديگر به دانشسياسي آماده مي

-شود، مطلب مير سر كالس ارائه ميشان، سمت و سو دهند. تئودور سيزر معتقد است: دانش آموزان، بسي بيشتر از مطالبي كه دساالن

  )121- 120، 1984اي از ارزشهايِ تعليمي، باشد. (ها، اين است كه مدرسه، نمونة بسيار ارزندهآموزند و بهترين شيوة آموزشِ ارزش
هاي ا تمرينها يآموزان است، عطف توجه به مسائل واقعي است، نه آنكه فرضيهديويي معتقد بود چيزي كه بسيار مورد عالقة دانش

آموزان بايد در كنار مباحثات كالسي كه در مدارس رايج است، بايد به صورتي فعاالنه به كنكاش كالسي برايشان طرح يا حل شود. دانش
هايي كه توسط كتب درسي ). درس55، 1910بپردازند( -اي بسيار محدودهر چند در حوزه–شان دقيق مسائل مهم و سرنوشت ساز جامعة

هاي سنتِي گفت روشگيرند، غالباً با مسائل اصلي جامعه، ارتباطي ندارند. ديويي ميها انجام ميشوند و گفتگوهايي كه در كالسميارائه 
كند كه بسي فراتر از تجربيات و ادراكات هايي كه دانش آموزان دارند، همسويي ندارد و مواردي را القاء ميآموزش در اغلب موارد با توانايي

  ).19، 1938دارد(ت . . . اين قبيل مباحث، دانش آموزان را از مشاركت فعاالنه بازميآنهاس
آموزان ارائه شود كه رشد سالم در دانش آموزان را تامين كند و مربيان مجرب بنشينند خواست تجارب و مطالبي به دانشديويي مي

شد به صورت منطقي در مدارس به كار بسته شود، رهاي احتمالي كه ميو مطالبي متناسب براي اين دانش آموزان تحرير نمايند. يكي از كا
شان مشاركت كنند و دخيل باشند، اموري هاي مربوط به ادارة مدرسةگيرياين بود كه به دانش آموزان مجالي داده شود تا در برخي تصميم

هايي نياز دارند و كه جنسيت هاي مختلف به چه نوع محيطآموزان، نگهداري محوطه و نظافت آن، موضوعات مربوط به اينمثل انضباط دانش
  يا دربارة نژادهاي مختلف نظرشان را ارائه دهند و يا در قبال اينكه با دانش آموزان خاطي چگونه رفتار شود و اموري از اين دست.

ست كه كودك، مدتي را در ) يعني محيطي ا174، 1915شود(ها، به مثابه جوامعي ابتدايي محسوب ميدر نظر ديويي، مدرسه
-). من نمي88، 1926كند كه كم كم وارد خودِ جامعه شود و نقشي را بر عهده گيرد(اي تلقي ميآنجاست . . . و آن را همچون پله يا دروازه

هايي داده شود ربهآموزان تجخواست به دانشهاي ديويي بپردازم اما بهتر است بدانيم كه ديويي ميخواهم در اين قسمت به بررسي ديدگاه
شود، اي كه در مدارس جاري ميتا در گزينش برخي تصميماتِ مربوط به مدرسه اثر بگذارد. الزم است اين را نيز يادآور شويم كه دموكراسي

  گذرانند، از تجربة دموكراسيِ حقيقي فاصله دارند.بسيار كم رنگ است و آنهايي كه بيشترين زمان را در مدرسه مي
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گيريِ دموكراتيك در مدارس دارد، جانب اعتدال را رعايت كرد و سخن گزافي به نگام صحبت درباره اهميتي كه تصميمبايد به ه
هاي دموكراتيك در مدارس، بسيار گيري در مدارس و تمرين مشاركتزبان نياورد. چيزي كه واقعيت دارد، اين است كه اتخاذ تصميم

هاي افراد را پرورش داد تا از طريق آن، جهاني توان بموجب آن، توانايي. . . تنها راهي كه مي"يد: ارزشمند هست. مليسيا اس ويليَمز مي گو
گر را از نو بنيان گذاشت كه انسانها با همديگر مشاركت و معاونت داشته باشند، اين است كه در مدارس به دانش آموزان بياموزيم كه با همدي

  ).238، 2005("همكاري كنند
مدارس نبايد همة موارد بر طبق دموكراسي انجام و اداره شود. در برخي موارد، فقط كارشناساني كه تجربه و دانش البته در 

هاي ديويي، بسيار توانند دخيل باشند و مشاركت كنند. در نظرگاهها اصال نمياند، حق اظهار نظر دارند. دانش آموزان در اين حيطهاندوخته
رو، بهتر اند و از اينت معلمان و دست اندركاران اموزش، تجارب خوبي در خصوص تعليم و تربيت اندوختهمشهود است كه وي معتقد اس

  )56، 1938ها بنشينند چرا كه اين قبيل افراد ذيصالح هستند.(تر  بر مسند تصميم گيريها نيز افراد با تجربهاست از ميان اين
اي آموزان، استعدادهاي بالقوهد مناسب با سن و سال آنها باشد. از آنجا كه دانششود، بايآموزان محول ميتصميماتي كه به دانش

بايست به نحوي مناسب، زمينه فراهم شود تا كم كم به فعليت برسند، از اين رو، اتخاذ تصميمات دربارة دانش آموزان از سوي دارند كه مي
  مربيان بسيار حائز اهميت است.

  ادي: تمرين آز����پائولو فرير 4,3
است او اين روش را در اصطالح، روش مخزن  "معلم محور"پائولو فرير، ناقدِ روش تربيت سنتي است كه در امر آموزش و تربيت، 

انگارد. فرير بوضوح اي تربيتي، غيرقابل قبول مي) فريراتخاذ اين شيوه را براي شيوه72، 1970نهاد.(آموزان نام ميسازيِ يا بانك سازيِ دانش
ها و آنكه اصلِ معنا و مفهوم را درك كرده باشند، ايدهشود كه بيشد/ميآموزان خواسته ميين ماجرا بود كه در مدارس، از دانششاهد ا

هايي حاوي برخي خاصيت، تبديل به مخزن و ظرفآموزان در طي اين روندِ بيشعرها و عبارات خاصي را حفظ كرده و تكرار كنند. دانش
شوند، اين ظروف (دانش اند (همان). در اين روند، دانش آموزان، صرفاً شبيه ظرف لحاظ ميتوسط معلمان، پر شده شوند كهاطالعات مي

كنند. انگار دانش آموزان، بانك هايي هستند كه مربيان، گردند و موارد ريخته شده به را ذخيره ميبندي ميشوند، طبقهآموزان)، پر مي
  كنند.يمطالب شان را در آنها ذخيره م

دقيقاً ازابداع و نوآوريها و تحقيقات مداوم در جهان كه اَمارات و آياتِ انسان مختار  ���فرير، همچون ديويي، معتقد بود كه معرفت
آموزند كه از اين طريق، شاهد خواهيم بود كه آموزان مطالبي ميآيد. حتي در طي اين روند، خودِ معلمان نيز از دانشهستند، حاصل مي

-). در اين نوع آموزش تجربي، دانش79دهد(همان، مي "سازيروش پرسش"از دانش آموزان، جاي خود را به  "سازيبانك و مخزنروش "

  يابند تا استعدادهاي بالقوة شان را بالفعل كنند.آموزان مجالي مي
گام نهادن در طريق رهايي بايد در معيّت و اين روندِ "گويد: توانند راهي به رهايي بگشايند. فرير ميآموزان مياز اين طريق دانش
) فرير كارِ اصليِ 48، 1970ساخته شود نه آنكه از بيرون براي آنها ساخته گردد.( -اعم از كودك يا بزرگسال–همراهيِ افراد طبقة پايين 
گير شد ترش يافت و راهكار وي همهاي ديگر گساي به مدرسهسواد امريكاي جنوبي آغازيد ليكن كم كم از مدرسهخودش را با كشاورزان بي

  دهد.را مدنظر قرار مي - اعم از ستمگران و ستمديدگان–و همگان را زير چتر خود وارد آورد. راهكارِ فرير در امر تعليم و تربيت، همة انسانها 
تمديدگي را بيابند و بكاوند. يكي از هاي اين سها و ريشهمردم براي آنكه بتوانند از زير بار ستمديدگي رها شوند، ابتدائاً بايد بنيان

پذيري، از درون مردم رخت برنبسته باشد، آنها علل اصليِ اين مورد عبارت است از نهادينه شدن استظالم در مردم و تا زماني كه اين ستم
شند، اگر چنانچه از زير بار ستمديدگي توانند از زير بار ستم شانه خالي كنند. اگر مردم به اين مهم دست نيابند و در باب بنيانها نياندينمي

گويد اگر اين نوع را در مردم نهادينه كرد. فرير مي "بنيادي انديشيدن"نيز رها گردند، خود، تبديل به ستمگر خواهند شد. پس بايد 
يابند، به همرديفانِ پيشين ترفيع ميآموزان نهادينه نشود، خيلي عادي خواهد بود كه وقتي كشاورزان انديشيدن در مردم بويژه در دانش

- ) روش مخزن46خود، ستمكاري در پيش خواهند گرفت و در مقايسه با سرپرستانِ قبلي كه خود داشتند ستمكارتر خواهند بود.(همان، 

يابند تا كمي از مجالي نميشود آنها نتوانند قد راست كرده و ستمديدگيِ خود را وابكاوند زيرا دانش آموزان آموزان، موجب ميسازي از دانش
ز كار ذخيره سازي و انباشته نمودن اطالعات برهمديگر بياسايند. دانش اموزان بايد فرصتي داشته باشند تا آگاهيِ اصيل به دست آورند كه ا

  )73اين طريق بتوانند در جهان، دگرگوني هايي ايجاد نمايند.(همان، 
آموزان، كوشيد تا دانشبپردازند او مي "تمرين آزادي"راهي نشان دهد كه بتوانند به فرير از اين سخنان در صدد است تا به مردم 

ها و آداب و رسوم را زير نقد قرار دهند. وي كشاورزان و بزگساالن، همگي به فرهنگ جامعة خود احترام بگذارند ولي در عين حال عرف
اه را بپروراند. در نگاه فرير، تنها، پرسيدن كافي نيست بلكه بايد در كنار آن، سوادي از جامعه است تا آنكه مردمي آگبسيار دلمشغول رفع بي

  عمل نيز بشود.
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شود همانطور كه شود. ليكن اين روند، فقط خالصه در عطفِ توجهِ صرف، به عمل نميبنابراين تمرين رهايي، با عمل حاصل مي
). اين 65و  79هد. بلكه عمل بايد توأم با تعمقات و تامالت موشكافانه باشد(همان، نفرير توجه بيش از پيش به اين مورد را رفتارگرايي نام مي

 تامالت، در مشاورة با ديگراني كه موقعيت و موضعي متشابه دارند، ميسر مي باشد. يعني بايد وارد يك ديالوگ يا گفت و شنودي فعاالنه با
  همرديفان و همگنان شد.

نهند كه تعليم و تربيت فرير بر آن ها بنا شده است. اين حلقه ها هاي فرهنگي نيز نام ميخش، حلقهبه اين ديالوگ نقادانه و رهايي ب
كنند. در اين رويكرد، نبايد به شعار صرف دانش آموز و تعدادي از مربيان كه باهمديگر گفت و گو و تبادل نظر مي 25تا  12اند بر مشتمل

هايي سوادان، مُصرّ بود كه حلقه). فرير در معيت كشاورزان و بي67طالب مختلف زد(همان، دل خوش نمود، بلكه بايد دست به واكاوي م
شان لب به سخن بگشايند و از اين رهگذر به دنبال يافتن راه چاره باشند و با ها، بكوشند تا در باب مصايبتشكيل شود و در اين حلقه

  همديگر به گفت و شنود بپردازند.
) طرحِ عملي. در 4) ارائة راهكار و 3) گفت و شنودي منتقدانه، 2) طرح مسئله، 1چهار ويژگي عمده دارد::  هاي مدنظر فريرحلقه

گويد گفت و شنودِ واقعي، ها، كوشش مي شود مشكالت حل شود و فشارها از ستمديدگان برداشته شود. سخن آخر اينكه فرير مياين حلقه
شنود، نقادانه بيانديشند . . . تفكري كه همچون يك فرايند و دگرگوني است و اين دگرگوني،  آيد كه طرفين گفت وتنها زماني بوجود مي

  )92امري است سيال نه ثابت و غيرمتغير.(همان، 
گويد تربيتِ مدنيِ اصيل، تربيتي است مبتني بر گفت و شنودي واقعي. اگر اين گفت و شنود واقعي، در يك جريان تربيت فرير مي

يابد كه در آن، فردِ يرد، نبايد اميدي به مثمر ثمر بودن آن در رهايي ستمديدگان داشت. تربيت صحيح، به هنگامي جريان ميمدني قرار نگ
) اساس چنين 93باشد. . . (همان،  "ب"در كنار  "الف"باشد يا آنكه فرد  "ب"براي  "الف"باشد نه آنكه فرد  "ب"، همراه با فرد "الف"

شان. يكي از اشكاالت اصلي تربيت سنتي اين است كه دركي سطحي از تجارب دانش آموزان، فارغ از سن و موقعيتتربيتي، مبتني است بر 
هاي ملموس و عينيِ انسانهاي واقعي مند ارائه دهد ولي از موقعيتكوشد الگويي آرماني از انسان فضيلتگرايي مدنظر قرار گيرد و ميانسان

داند كه بتواند انسانِ خوب را داند و آن را قاصر از اين مي، فرير رويكرد سنتي و خاِم متداول را مقبول نميكند(همان). از اين نظرغفلت مي
  بپروراند.

هاي فرهنگي، به رسميت شناخت و متعهد شد راهكارِ او را در ريشه كن هاي فرير را در خصوص تشكيل حلقهدولت برزيل، ديدگاه
  ).2007دد(سوتو مانينگ سوادي در برزيل بكار بنكردن بي

  . تربيتِ جهان وطني5
جهان وطني، يكي از مهمترين مباحثي است كه به همراه روندِ جهاني شدن، براي مربيان و دست اندركاران تربيت، اهميتي 

جهاني، همان تربيت بين شد كه منظور از تربيت گرفت، غالباً خيال ميكند. در آغازين روزهايي كه اين مبحث قوت ميروزافزون پيدا مي
انديش و خيرخواه وجود دارند، از اين رو بسيار مفيد خواهد بود كه اين قبيل هاي نيكالفرهنگي است. بديهي است كه در همة جوامع انسان

نند برهمديگر بگذارند، تواكنند، مطلع شوند و به تاثير و تاثراتي كه ميافرادِ خوب از نقطه نظراتِ افراد خوبي كه در جوامع ديگر زندگي مي
اي خوب فراهم آورد تا شهرونداِن جوامع مختلف كم كم خود را نه تنها شهروند جامعة خويش، بلكه تواند مقدمهآگاه گردند. همين كار، مي

نگري اتخاذ ديشند و كلانشهروند كلّ جهان بداند و سطح انديشة خود را باال ببرد. در اين نوع از تفكر، افراد جامعه و شهروندانش، جهاني مي
توان اين سوال را طرح نمود كه آيا بهتر نيست تربيت مدني بكوشد تا آگاهيِ جهاني و احساسات همگاني رشد يابد و كنند. حال ميمي

  احساسات همسو را پرورش دهد؟
دهد اين است كه اولين وظيفة مي دهد، مارتا نوسباوم است. استداللي كه وي ارائهيكي از افرادي كه به اين سوال، جواب مثبت مي

اي ما، اين است كه دربارة همة انسانها انديشناك باشيم و برايمان اصالً اهميتي نداشته باشد كه ديگران از چه نژاد، مذهب، قوميت يا طبقه
نوادة شان، دوستانشان، كند كه اين سخنش بدان معني نيست كه افراد، التزام هاي خود را در رابطه با خاهستند. اما وي تاكيد مي

كند كه بايد به اشتراكات جوامع متوسل شويم و كار را از آنجا شروع همسايگانشان و همشهري هايشان كنار بگذارند. وي قوياً استدالل مي
ا با همة انسانها در گويد اشتراكات جوامع، بسيار بيشتر از اختالفات و تفاوتهايشان است. نوسباوم معتقد است بايد كوشش شود تكنيم. او مي

جوامع مختلف گفتگو شود. بايد عشق به همديگر و دلمشغول همديگر بودن را در همه جاي جهان رواج داد تا انسانها از اين طريق به 
  ). 9، ص1994همديگر قرابت يابند و از همديگر دور نشوند(
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 1859جان ديويي در روز بيستم اكتبر سال  هاي فراواني را به وجود آورد.بحث سياستو  جامعه، آموزش، فلسفهاش در باب سرشت است كه آراي انقالبي پراگماتيسم
جا به پايان برد. او ا در روستا گذراند و تحصيالت مقدماتي خود را در هماناش ربه دنيا آمد. او بيست سال ابتدايي زندگيدر ورمونت امريكا  برلينگتون ميالدي در شهر

در مدرسه نيز مشغول بود. دانشگاه جان هاپكينز تا زمان فارغ التحصيلي او  آموزگاريبه شغل  فلسفهشد و در كنار تحصيل در رشته  جان هاپگينز پس آن وارد دانشگاه
اي خود در اين خصوص مشغول كند. ديويي جان ههاي آرمانگرايي داشت و توانسته بود ذهن ديويي را با اندوختهتحت سرپرستي جرج اس موريس بود كه گرايش

تركيب شيوه در  هاپكينز را به قصد تصاحب يك منصب پيشنهادي به سوي دانشگاه ميشيگان ترك گفت. اولين فعاليت جدي ديويي در فلسفه تالشي بود كه در خصوص
در سال  شيكاگوزه تاسيس ويژه بعد از حضورش در دانشگاه تابه 1890صورت داد. ديويي طي دهه  موريس آرمانگراييهاي اصلي حال پيدايش روانشناسي تجربي با پايه

گرايي تا تجربه استبداد«م ، در آغار راهي قرار گرفت كه شروعش منجر به فاصله گرفتن او از مابعدالطبيعه آرمانگرايي شد؛ روندي كه ديويي در زندگينامه خود با نا1894
هاي تجربي، دنيا را ويليام جميز، به رد ادعاي آرمانگرايان پرداخت كه در آن با مطالعه پديده "اصول روانشناسي"است. ديويي با تاثير بسيار ازگرايي به آن اشاره داشته

پرداخت و تا  دانشگاه كلمبيامجبور به ترك اين دانشگاه كرد و پس از آن به تدريس در  1904، ديويي را در سال دانشگاه شيكاگودانستند. مشاجره با رئيس ذهن انسان مي
 ماند.زمان بازنشستگي در اين دانشگاه باقي

v Rousseau 
vi autobiography 
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vii the family state 
viii the state of families 
ix the state of individuals 
x patriotism 
xi pacifist 

xii  .در اين قسمت شايسته ديديم كه واژة should   م-ترجمه شود "بهتر است"به  
xiii اده طبقه متوسط پائولو رگلوس نوس فرير در شهر رسيف، مركز ايالت شمال شرق برزيل، يكي از فقيرترين بخشهاي اين كشور، زاده شد. فرير، گرچه در يك خانو

دم فقير ناحيه اش عالقه مند شد.به عنوان وكيل دادگستري شهرت يافت و نظامي آموزشي براي براي تمامي سطوح تعليم و تربيت پرورش يافت ولي به تعليم و تربيت مر
حده سال در شيلي و يك سال در اياالت مت 4در برزيل فوراً زنداني شده و تبعيد شود. پس از آن  1964به وجود آورد. عقايدتربيتي فرير باعث شد كه پس از كودتاي 

 1989براي مطلع شدن ازوضع كشور خود به برزيل برگشت. در سال  1980به ژنو رفت و در شوراي جهاني كليساها مشغول به كار شد.اودرسال 1970سپري كرد. در سال 
خود، جهت بازبيني برنامه درسي و افزايش در سائوپائولوپرجمعيت ترين ايالت برزيل وزيرآموزش و پرورش شد. در زمان وزارت، كوشش فراوان براي اجراي انديشه هاي 

 حقوق مربيان برزيلي به خرج داد
xiv . knowledge 


