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  های قومی در تربیت شهروند جایگاه فرهنگ
  

  ∗مصطفی عسکریاندکتر 

  چکیده
های قـومی و مردمـی، جایگـاه     مقالۀ حاضر با توجه به مفهوم کلی فرهنگ، فرهنگ  

های آموزش و پرورش رسـمی در جهـت سـازگاری اجتمـاعی و                ها در برنامه    فرهنگ
 با توجه بـه     این مقاله . استه  تجلی فرد آموزش دیده به عنوان یک شهروند، تنظیم شد         

کودک و نوجوان، فرهنگ و اقسام آن       » شدن«اهمیت موضوع، به ویژه نقش فرهنگ در        
هـای قـومی را بـه         پذیری فرد و نقش فرهنگ       و رابطۀ فرهنگ با اجتماع      کرده را تحلیل 

چنـین در فراینـد       هـم . منظور تربیت شهروند از طریق برنامه درسی بررسی کرده است         
، هویت ملـی و شـهروندی بـه دلیـل تحـول در                هایی را برای فرهنگ     اخصبررسی، ش 

  .ریزی درسی ارائه داده است برنامه

از طرفی، با توجه به وجود اقوام در کشور که همه از تبار ایرانی هـستند و تحـت                   
که برابـری   کنند و با علم به این نام ملت زندگی می لوای یک قانون در یک حکومت به   

 مندرج است؛ لذا در مقاله سـعی شـده اسـت کـه     1ت در قانون اساسیحقوق آحاد مل  
آموزش وپـرورش  های درسی در  ریزی و تنظیم برنامه مبتنی بر مبانی نظری، برای برنامه   

رسمی، به جهت همراه ساختن راه فهمیدن و چگونه تمیزدادن یادگیرنده و آمـادگی او               

                                                           
  )دانشکدۀ روانشناسی و علوم اجتماعی(استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی .  ∗
) mostafaaskariani@yahoo.com(  
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هـایی     سایر اقوام دارد، پیـشنهاد     برای شهروندی، که ریشه در تفهیم فرهنگ قومی او و         
  .ارائه شود

هـای   فرهنگ، فرهنگ قومی، شهروند، شهروندی، برنامۀدرسی، قومیـت      : ها  واژه  کلید
  .ایرانی، تربیت شهروند

 

  مقدمهمقدمه
های خاص خود، کودک را برای      های خاص خود، کودک را برای          خانواده، اولین محیط تربیتی است که با الگوی مبتنی بر ارزش          خانواده، اولین محیط تربیتی است که با الگوی مبتنی بر ارزش          

ی خانواده در تمام طول زندگی، از نظر افکار، رفتـار و تمـایالت              ی خانواده در تمام طول زندگی، از نظر افکار، رفتـار و تمـایالت              الگوالگو. . کندکند    پذیری تربیت می  پذیری تربیت می      جامعهجامعه
  ..دهددهد  برای زندگی در جمع، به فرد جهت میبرای زندگی در جمع، به فرد جهت می

گیرد، به طوری که کودک اولین بار با زبان مادری، گیرد، به طوری که کودک اولین بار با زبان مادری،   فرهنگ خانواده از فرهنگ قومی نشأت میفرهنگ خانواده از فرهنگ قومی نشأت می
ر ایجاد ر ایجاد کند و دکند و د  که از عناصر تشکیل دهندۀ فرهنگ قومی اوست، از طریق بیان مفاهیم تکلم میکه از عناصر تشکیل دهندۀ فرهنگ قومی اوست، از طریق بیان مفاهیم تکلم می

های های   با ارزشبا ارزش) ) رسمیرسمی((ای ای   اگر آموزش مدرسهاگر آموزش مدرسه. . بردبرد  کار میکار می  ، مفاهیم فرهنگ قومی خود را به، مفاهیم فرهنگ قومی خود را بهاطاطارتبارتب
  ..آماده سازدآماده سازد) ) شهروندیشهروندی((تواند کودک را در جامعه پذیری تواند کودک را در جامعه پذیری   سو باشد، بهتر میسو باشد، بهتر می  خانواده همخانواده هم

های قومی از فرهنگ ملی و ارج ننهادن به فرهنگ قومی، موجبات جداسازی های قومی از فرهنگ ملی و ارج ننهادن به فرهنگ قومی، موجبات جداسازی جدا سازی فرهنگجدا سازی فرهنگ
وجود وجود   کند و ستیزی بین خانواده و مدرسه بهکند و ستیزی بین خانواده و مدرسه به  ش و پرورش رسمی را از خانواده فراهم میش و پرورش رسمی را از خانواده فراهم میآموزآموز
است که موجب است که موجب » » نوسان تفکر پذیرشنوسان تفکر پذیرش««نتیجۀ این مقوله نتیجۀ این مقوله .. .. دارددارد) ) ارزشیارزشی((آورد؛ ستیزی که ریشۀ آورد؛ ستیزی که ریشۀ   میمی

شود و خود را در شود و خود را در   مرور کودک نوجوان میمرور کودک نوجوان می    بهبه. . شودشود  هایی بین خانواده و کودک میهایی بین خانواده و کودک می  گیری تضادگیری تضاد  شکلشکل
این ستیز حاصل این ستیز حاصل . . بیند و باید با فرهنگ جدید مدرسه درآمیزدبیند و باید با فرهنگ جدید مدرسه درآمیزد  های قومی میهای قومی می  ها و تبعیضها و تبعیض  دهدهمیان ایمیان ای
ترین عامل تربیت، یعنی فرهنگ قومی، ترین عامل تربیت، یعنی فرهنگ قومی،   که در این بین، قویکه در این بین، قوی» » به ظاهر پنهان آشکار استبه ظاهر پنهان آشکار است««فرایند فرایند 

  ..تضعیف شده استتضعیف شده است

جامعه دارد که جامعه دارد که ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نیاز به سهامداران آن ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نیاز به سهامداران آن   توسعۀ هر جامعهتوسعۀ هر جامعه
زند؟ زند؟   ولی چگونه مشارکت سهامداران اجتماعی، امر توسعه را دامن میولی چگونه مشارکت سهامداران اجتماعی، امر توسعه را دامن می. . انداند  نام شهروندان مطرحنام شهروندان مطرح  به به 

های اجتماعی برای رفع های اجتماعی برای رفع   در این رابطه، نقش آموزش و پرورش رسمی، که به لحاظ پاالیش ارزشدر این رابطه، نقش آموزش و پرورش رسمی، که به لحاظ پاالیش ارزش
کند، حائز کند، حائز   ریزی میریزی می  نامهنامهها با شناخت استعداد فراگیران و باروری آن با توجه به فرهنگ جامعه برها با شناخت استعداد فراگیران و باروری آن با توجه به فرهنگ جامعه بر  نیازنیاز

های فرهنگی های فرهنگی   شش است، بنابراین توجه به ارز است، بنابراین توجه به ارزآموزآموز  دانشدانشاز آنجا که محور یادگیری از آنجا که محور یادگیری . . اهمیت استاهمیت است
ها و فرهنگ ملی و آماده کردن آن برای ها و فرهنگ ملی و آماده کردن آن برای   جهت کردن آن با ارزشجهت کردن آن با ارزش   و هم و همسوسو  یادگیرنده از یکیادگیرنده از یک
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مهم از طریق مهم از طریق تحقیق این تحقیق این . . سازگاری با جمع یا جامعه پذیری از سوی دیگر، اهمیتی خاص داردسازگاری با جمع یا جامعه پذیری از سوی دیگر، اهمیتی خاص دارد
  ..های درسی  استهای درسی  است  تدوین برنامهتدوین برنامه

های قومی در تربیت شهروند در های قومی در تربیت شهروند در   در راستای دسترسی به این مهم، طرح نقش فرهنگ و فرهنگدر راستای دسترسی به این مهم، طرح نقش فرهنگ و فرهنگ
به عالوه، به عالوه، . . ها با آموزش و پرورش به جهت سازگار ساختن فرد با جامعه ضرورت داردها با آموزش و پرورش به جهت سازگار ساختن فرد با جامعه ضرورت دارد  رابطۀ آنرابطۀ آن

ر در تعیین هدف و تدوین محتوای ر در تعیین هدف و تدوین محتوای آموزش رسمی به لحاظ پیوند با فرهنگ اجتماعی به جهت تأثیآموزش رسمی به لحاظ پیوند با فرهنگ اجتماعی به جهت تأثی
سازگاری اجتماعی که مفهوم شهروندی را بهتر بیان سازگاری اجتماعی که مفهوم شهروندی را بهتر بیان . . گریز باشدگریز باشد  تواند جامعهتواند جامعه  ریزی درسی نمیریزی درسی نمی  برنامهبرنامه
یک شهروند در یک شهروند در . . پوشدپوشد  های فرهنگی اجتماعی جامۀ عمل میهای فرهنگی اجتماعی جامۀ عمل می  کارگیری ارزشکارگیری ارزش  کند براساس بهکند براساس به  میمی

 را در مفهوم عام داشته باشد  را در مفهوم عام داشته باشد او باید پذیرش در جامعهاو باید پذیرش در جامعه. . اقصی نقاط جامعه در رفت و آمد استاقصی نقاط جامعه در رفت و آمد است
های فرهنگی موجود که شالودۀ فرهنگ مردم های فرهنگی موجود که شالودۀ فرهنگ مردم   بنابراین آگاه ساختن سهامداران یک جامعه از ارزشبنابراین آگاه ساختن سهامداران یک جامعه از ارزش

به عالوه، بنا نهادن مفاهیمی درسی با الهام از فرهنگ به عالوه، بنا نهادن مفاهیمی درسی با الهام از فرهنگ . . دهد، ضرورت دارددهد، ضرورت دارد  یک جامعه را تشکیل مییک جامعه را تشکیل می
فرد از فرهنگ ، آموزش شهروند را فرد از فرهنگ ، آموزش شهروند را دهی تجارب بر گرفتۀ دهی تجارب بر گرفتۀ   اقوام نه یک قوم خاص به لحاظ سازماناقوام نه یک قوم خاص به لحاظ سازمان

  ..کندکند  تحکیم میتحکیم می

های های   ها عالوه بر این که برای تربیت شهروند وسیله است در مقایسۀ ارزشها عالوه بر این که برای تربیت شهروند وسیله است در مقایسۀ ارزش  شناخت فرهنگشناخت فرهنگ
های های   های فرهنگی اقوام از طریق برنامههای فرهنگی اقوام از طریق برنامه  بنابراین شناساندن ارزشبنابراین شناساندن ارزش. . برتر نیز در شهروندی کاربرد داردبرتر نیز در شهروندی کاربرد دارد

از طریق شناخت از طریق شناخت . . آوردآورد  برتر را نیز برای او فراهم میبرتر را نیز برای او فراهم میهای های   آموز زمینۀ شناسایی ارزشآموز زمینۀ شناسایی ارزش  درسی به دانشدرسی به دانش
ها و ایجاد حس قیاس در فراگیرنده و ها و ایجاد حس قیاس در فراگیرنده و   ها و قرار دادن مفاهیم آموزشی در قالب ارزشها و قرار دادن مفاهیم آموزشی در قالب ارزش  فرهنگفرهنگ

. . آیدآید  اعتالی جامعه و تقویت شهروندی، یک شهروند، که در سازندگی جامعه مؤثر است، پدید میاعتالی جامعه و تقویت شهروندی، یک شهروند، که در سازندگی جامعه مؤثر است، پدید می
توان نتیجه گرفت توان نتیجه گرفت   در این رابطه میدر این رابطه می. . آلی استآلی است  لۀ ایدهلۀ ایدهالبته شناخت شهروند آینده از فرهنگ ملل وسیالبته شناخت شهروند آینده از فرهنگ ملل وسی

ها خالصه نمی شود، بلکه تقویت ها خالصه نمی شود، بلکه تقویت   که نقش آموزش رسمی در تربیت شهروند در شناساندن فرهنگکه نقش آموزش رسمی در تربیت شهروند در شناساندن فرهنگ
های فرهنگی کم کاربرد و بسط فرهنگ برای های فرهنگی کم کاربرد و بسط فرهنگ برای   ها، فرهنگ قومی، دگرگونی و نوسازی ارزشها، فرهنگ قومی، دگرگونی و نوسازی ارزش  ارزشارزش

ت که در این میان آموزش شهروندی ت که در این میان آموزش شهروندی های آموزش و پرورش رسمی اسهای آموزش و پرورش رسمی اس  آحاد جامعه از رسالتآحاد جامعه از رسالت
که ریشه در قانون اساسی دارد موازی با فرهنگ ملی، که هر دو که ریشه در قانون اساسی دارد موازی با فرهنگ ملی، که هر دو » » فرهنگ قومیفرهنگ قومی««های های   براساس مؤلفهبراساس مؤلفه

. . کنند، در برنامۀ درسی جایگاه بسزایی خواهند داشتکنند، در برنامۀ درسی جایگاه بسزایی خواهند داشت  مکمل هم، جواز شهروندی را صادر میمکمل هم، جواز شهروندی را صادر می
ای اقوام جامعه عموماً ابزار ای اقوام جامعه عموماً ابزار هه   درسی گفته شده، که فرهنگ درسی گفته شده، که فرهنگ  شود، در طراحی برنامۀشود، در طراحی برنامۀ  مالحظه میمالحظه می

شده معنا ندارد، بلکه تحت لوای شده معنا ندارد، بلکه تحت لوای     راندهرانده    حاشیهحاشیه    گیرند، دیگر بیان اقوام بهگیرند، دیگر بیان اقوام به  آموزش شهروندی قرار میآموزش شهروندی قرار می
های قومی به طوری که قبالً نیز بیان شد، اجزای سازندۀ فرهنگ ملی قرار های قومی به طوری که قبالً نیز بیان شد، اجزای سازندۀ فرهنگ ملی قرار   آموزش رسمی فرهنگآموزش رسمی فرهنگ

  ..سازندسازند  یسر مییسر میگیرند و با تحقق این هدف، رعایت حقوق شهروندی را مگیرند و با تحقق این هدف، رعایت حقوق شهروندی را م  میمی
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  مفهوم فرهنگمفهوم فرهنگ
. . انـد انـد     ها و فراگرفته از اعضای یک جامعه یا یک قـوم دانـسته            ها و فراگرفته از اعضای یک جامعه یا یک قـوم دانـسته                گروهی فرهنگ را ترکیبی از رفتار     گروهی فرهنگ را ترکیبی از رفتار     

  ).).6565ص ص 13801380عسکریان عسکریان ((های مادی و معنوی است های مادی و معنوی است   ارزشارزش  ها متضمنها متضمن  این ترکیب رفتاراین ترکیب رفتار

به شناخت، به شناخت، توان نتیجه گرفت که فرهنگ در برگیرندۀ عوامل مربوط توان نتیجه گرفت که فرهنگ در برگیرندۀ عوامل مربوط   از مفهومی که بیان شد میاز مفهومی که بیان شد می
اعتقادات، هنر، اخالقیات، حقوق و  آداب و رسوم است که فرد از جامعۀ مربوط به خود کسب اعتقادات، هنر، اخالقیات، حقوق و  آداب و رسوم است که فرد از جامعۀ مربوط به خود کسب 

کارگیری فرهنگ در جامعه کارگیری فرهنگ در جامعه     نظر به این که بهنظر به این که به. . کند و به تعبیر دیگر، فرهنگ میراث اجتماعی استکند و به تعبیر دیگر، فرهنگ میراث اجتماعی است  میمی
دهندۀ دهندۀ   ازمانازمانیک اصل سیک اصل ستوان گفت که فرهنگ به عنوان توان گفت که فرهنگ به عنوان   گیرد، بنابراین میگیرد، بنابراین می  و برای جامعه صورت میو برای جامعه صورت می

هایی که در آن یک رشته از هایی که در آن یک رشته از   ارزشارزش. . ای دخالت داردای دخالت دارد  های مادی و اجتماعی در هر جامعههای مادی و اجتماعی در هر جامعه  ارزشارزش
با توجه به با توجه به . . ها، طرز تفکرات و روابط اجتماعی فرد منعکس استها، طرز تفکرات و روابط اجتماعی فرد منعکس است  ها، تصورات در کارها، نقشها، تصورات در کارها، نقش  الگوالگو

توان فرهنگ توان فرهنگ    می میشود، بنابراینشود، بنابراین  ها ظاهر میها ظاهر می  این که روابط اجتماعی افراد در قالب رفتار اجتماعی آناین که روابط اجتماعی افراد در قالب رفتار اجتماعی آن
های او را برای های او را برای   های اندوخته شده به وسیلۀ فرد دانست که انواع ارزشهای اندوخته شده به وسیلۀ فرد دانست که انواع ارزش  ای از آگاهیای از آگاهی  را مجموعهرا مجموعه

  ..آوردآورد  استمرار زندگی به وجود میاستمرار زندگی به وجود می

. . دهددهد  ای را میای را می  های فرهنگی خاص است که به او اجازۀ انطباق با جامعههای فرهنگی خاص است که به او اجازۀ انطباق با جامعه  هر انسانی دارای ارزشهر انسانی دارای ارزش
فرهنگ رهیافت فرد را در فرهنگ رهیافت فرد را در ««جامعۀ خود را دارد، یعنی جامعۀ خود را دارد، یعنی های رفتار فرد رنگ های رفتار فرد رنگ   در این انطباق بازتابدر این انطباق بازتاب

ها و فنون تقویت کنندۀ افتراقی دقیق نسبت به امور ها و فنون تقویت کنندۀ افتراقی دقیق نسبت به امور   دهد و استفاده از برنامهدهد و استفاده از برنامه  تطابق با محیط نشان میتطابق با محیط نشان می
ها در بلند مدت به ها در بلند مدت به   آموزد، ولی این رهیافتآموزد، ولی این رهیافت   فرد می فرد می  و چگونگی تشخیص راه حل مسأله را بهو چگونگی تشخیص راه حل مسأله را به

های های   ها، هر چند در دگرگونیها، هر چند در دگرگونی  فرهنگفرهنگ. . دهددهد  یاسی پاسخ مییاسی پاسخ میهای اقتصادی، اجتماعی و سهای اقتصادی، اجتماعی و س  دگرگونیدگرگونی
توان گفت که توان گفت که   پس میپس می. . کنندکنند  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع نقش دارند ولی خود نیز تغییر میاقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع نقش دارند ولی خود نیز تغییر می

یابد و در یابد و در   فرهنگ ثابت نیست، بلکه نظامی است که به وسیلۀ آن جامعه با عوامل محیطی تطبیق میفرهنگ ثابت نیست، بلکه نظامی است که به وسیلۀ آن جامعه با عوامل محیطی تطبیق می
  ) ) 13731373رونالد اینگلهارت رونالد اینگلهارت ((» » ..در درازمدت وجود دارددر درازمدت وجود داردصورت تغییر محیط، احتمال تغییر آن صورت تغییر محیط، احتمال تغییر آن 

بدین جهت بدین جهت . . های رفتاری، فرد رنگ جامعۀ خود را داردهای رفتاری، فرد رنگ جامعۀ خود را دارد  در انطباق فرهنگی فرد با محیط بازتابدر انطباق فرهنگی فرد با محیط بازتاب
های زندگی دیگر های زندگی دیگر   های بسیار از انسان مربوط به محیطهای بسیار از انسان مربوط به محیط  انسان مربوط به محیطی خاص با ویژگیانسان مربوط به محیطی خاص با ویژگی

  ..دهددهد  دگی او خود را نشان میدگی او خود را نشان میکنندۀ نحوۀ زنکنندۀ نحوۀ زن  شود و فرهنگِ تعیینشود و فرهنگِ تعیین  متمایز میمتمایز می

های محیطی است و به دور از  های محیطی است و به دور از    توان نتیجه گرفت که فرهنگ تلفیقی از آموختهتوان نتیجه گرفت که فرهنگ تلفیقی از آموخته  بنابراین میبنابراین می
ها، هر فردِ دارای سالمت جسمی و ذهنی در شرایط مناسب محیطی بر ها، هر فردِ دارای سالمت جسمی و ذهنی در شرایط مناسب محیطی بر   ماهیت ارزشی فرهنگماهیت ارزشی فرهنگ

گذر از حالتی به گذر از حالتی به در این در این . . یافته شودیافته شود  تواند یک انسان فرهنگتواند یک انسان فرهنگ  حسب تناسب استعداد فردی خود، میحسب تناسب استعداد فردی خود، می
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حالت دیگر، عوامل محیطی دوران گذشته با حال در ارتباطند و در فرهنگی شدن فرد دخالت حالت دیگر، عوامل محیطی دوران گذشته با حال در ارتباطند و در فرهنگی شدن فرد دخالت 
  ..های فرهنگی، انسان فرهنگی خاص تربیت کردهای فرهنگی، انسان فرهنگی خاص تربیت کرد  توان با القای ارزشتوان با القای ارزش  بدین جهت میبدین جهت می. . دارنددارند

  

  اقسام فرهنگاقسام فرهنگ
  ::شودشود  فرهنگ  را به هر صورتی تعریف کنیم به چند نوع تقسیم میفرهنگ  را به هر صورتی تعریف کنیم به چند نوع تقسیم می

  ..سازدسازد  ی؛ فرهنگی که پذیرش فرد را در اجتماع ممکن میی؛ فرهنگی که پذیرش فرد را در اجتماع ممکن میـ فرهنگ ملـ فرهنگ مل11
  ..سازدسازد  ـ فرهنگ قومی؛ فرهنگی که فرد را به تباری خاص مربوط میـ فرهنگ قومی؛ فرهنگی که فرد را به تباری خاص مربوط می22
ها؛ فرهنگی که بدون توجه به ملیت و قومیت جنبۀ جهانی دارد و در قالب               ها؛ فرهنگی که بدون توجه به ملیت و قومیت جنبۀ جهانی دارد و در قالب                   ـ فرهنگ بین ملت   ـ فرهنگ بین ملت   33

بـدین گونـه نحـوۀ    بـدین گونـه نحـوۀ    . . شـود شـود   میمیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین جوامع برقرار های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین جوامع برقرار   قراردادها و پیمان  قراردادها و پیمان  
  ..شودشود  ورود اتباع یک کشور در کشوری دیگر فراهم میورود اتباع یک کشور در کشوری دیگر فراهم می

هـای  هـای      های مختلف هر اجتماع، یـک سـری ارزش        های مختلف هر اجتماع، یـک سـری ارزش            دور از اقسام برشمردۀ فوق، در درون گروه       دور از اقسام برشمردۀ فوق، در درون گروه           بهبه
سـازد و   سـازد و       ای خـاص مربـوط مـی      ای خـاص مربـوط مـی          گر اسـت کـه افـراد در برگیرنـده را بـه طبقـه              گر اسـت کـه افـراد در برگیرنـده را بـه طبقـه                  بخصوص نیز جلوه  بخصوص نیز جلوه  

ای از مـردم یـک      ای از مـردم یـک          شایان ذکر است که به علت کـوچ عـده         شایان ذکر است که به علت کـوچ عـده         . . آوردآورد    های طبقاتی را به وجود می     های طبقاتی را به وجود می         فرهنگفرهنگ
شود و پس از گذشـت زمـان،        شود و پس از گذشـت زمـان،            ای دیگر، فرهنگ آن جامعه در جامعۀ دیگر وارد می         ای دیگر، فرهنگ آن جامعه در جامعۀ دیگر وارد می             جامعه به جامعه  جامعه به جامعه  

بـدین  بـدین  . . خوردخورد    ای دیگر به چشم می    ای دیگر به چشم می        های فرهنگ اصلی یک جامعه با تغییرات جزئی در جامعه         های فرهنگ اصلی یک جامعه با تغییرات جزئی در جامعه             ارزشارزش
آینـد کـه   آینـد کـه     در اطراف و اکناف فرهنگ مادر بـه وجـود مـی    در اطراف و اکناف فرهنگ مادر بـه وجـود مـی    ای  ای       هاله  هاله   های دیگر به صورت   های دیگر به صورت       سان فرهنگ سان فرهنگ 

  ).).7171، ص ، ص 13801380عسکریان عسکریان ((برده شوندبرده شوند  توانند جزئی از اقسام فرهنگ نامتوانند جزئی از اقسام فرهنگ نام  میمی

هـا  هـا      های معنوی آن  های معنوی آن      ها رفع نیاز  ها رفع نیاز      کنند و در بین نیاز    کنند و در بین نیاز         می  می   آمدن، از یکدیگر رفع نیاز    آمدن، از یکدیگر رفع نیاز        ها با گردهم  ها با گردهم      انسانانسان
هـا کمـک    هـا کمـک         تحکـیم روابـط انـسانی آن        تحکـیم روابـط انـسانی آن       داری عواملی که بـه    داری عواملی که بـه        در زندگی در حل و فصل مسائل و نگه        در زندگی در حل و فصل مسائل و نگه        

  ..شود، حائز اهمیت استشود، حائز اهمیت است  های مادی میهای مادی می  کند و موجب رفع نیازکند و موجب رفع نیاز  میمی

های انسانی چه به صورت یـک ملـت و قـوم و چـه بـه صـورت           های انسانی چه به صورت یـک ملـت و قـوم و چـه بـه صـورت                به ترتیبی که بیان شد، گروه      به ترتیبی که بیان شد، گروه     
سـازند و عوامـل وابـستگی بـین اعـضای خـود       سـازند و عوامـل وابـستگی بـین اعـضای خـود         ای از یک ملت و قوم، برای خود فرهنگی میای از یک ملت و قوم، برای خود فرهنگی می    طبقهطبقه

بـدین جهـت    بـدین جهـت    . . آورنـد آورنـد     وجود مـی  وجود مـی      های معنوی و مادی خودشان به     های معنوی و مادی خودشان به         را برای رفع نیاز   را برای رفع نیاز   ها  ها      همچون ارزش همچون ارزش 
ای چون زبان و قومیت را شرط الزم دانست، بلکـه  ای چون زبان و قومیت را شرط الزم دانست، بلکـه    بندی فرهنگ، عناصر سازنده بندی فرهنگ، عناصر سازنده         توان در تقسیم  توان در تقسیم      نمینمی

  ..سازدسازد  گر میگر می  تر جلوهتر جلوه  ها، فرهنگ را در قالبی بزرگها، فرهنگ را در قالبی بزرگ  های مشترک برای رفع نیازهای مشترک برای رفع نیاز  ارزشارزش

خـانواده  خـانواده  . . های فرهنگی هر جامعه در خانواده امکان پذیر است        های فرهنگی هر جامعه در خانواده امکان پذیر است            ارزشارزشکارگیری  کارگیری      اشاعه، رشد و به   اشاعه، رشد و به   
فرهنـگ خـانواده   فرهنـگ خـانواده   . . آوردآورد  با تأثیر از فرهنگ اجتماعی مربوط، فرهنگ خاصی برای خود به وجود مـی   با تأثیر از فرهنگ اجتماعی مربوط، فرهنگ خاصی برای خود به وجود مـی   
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هـایی  هـایی      ها تفـاوت  ها تفـاوت      کارگیری ارزش کارگیری ارزش     هر چند رنگ و بوی فرهنگ اجتماعی را دارد ولی در چگونگی به            هر چند رنگ و بوی فرهنگ اجتماعی را دارد ولی در چگونگی به            
» » دور از اقتـصاد قـارچی     دور از اقتـصاد قـارچی         بهبه««این وجه تمایز، در جوامعی که       این وجه تمایز، در جوامعی که       . . سازدسازد     می  می دارد که آن را از جامعه متمایز      دارد که آن را از جامعه متمایز      

هستند و متصدی یک پایگاه اجتماعی مرهون خودسازی فردی بر حسب هوش و استعداد است و                 هستند و متصدی یک پایگاه اجتماعی مرهون خودسازی فردی بر حسب هوش و استعداد است و                 
آورد، در ایجاد فرهنگ غنـی  آورد، در ایجاد فرهنگ غنـی     والدین در خانواده پایگاه اجتماعی باالیی را به وجود می والدین در خانواده پایگاه اجتماعی باالیی را به وجود می  در آن آگاهی در آن آگاهی 

بنـدی فرهنـگ   بنـدی فرهنـگ     تـوان در تقـسیم  تـوان در تقـسیم    هر چند فرهنگ خانواده را نمـی هر چند فرهنگ خانواده را نمـی ). ). 11380380عسکریان عسکریان ((کند  کند      دخالت می دخالت می 
  ..ها حائز اهمیت استها حائز اهمیت است  طور مترادف منظور داشت ولی نقش آن در تکوین تمام فرهنگطور مترادف منظور داشت ولی نقش آن در تکوین تمام فرهنگ  بهبه

  

  پذیریپذیری  رابطۀ فرهنگ با جامعهرابطۀ فرهنگ با جامعه
کند، با فرهنـگ آن جامعـه کـامالً آمیختـه     کند، با فرهنـگ آن جامعـه کـامالً آمیختـه       ای که او در آن زندگی میای که او در آن زندگی می  محیط مادی فرد در جامعه    محیط مادی فرد در جامعه    

شود، به عنوان موضـوع رفتارهـای   شود، به عنوان موضـوع رفتارهـای      جهان مادی به صورتی که در یک جامعه درک می        جهان مادی به صورتی که در یک جامعه درک می       تشریحتشریح. . استاست
  6565، ص   ، ص   13541354ژان اسـتونزل    ژان اسـتونزل    ((انطباقی در آن جامعه، در واقع حکم تشریح فرهنگ آن جامعه است             انطباقی در آن جامعه، در واقع حکم تشریح فرهنگ آن جامعه است             

بنابراین افرادی که در یک جامعه با اوضاع و احـوال فرهنگـی آن جامعـه                بنابراین افرادی که در یک جامعه با اوضاع و احـوال فرهنگـی آن جامعـه                ). ). به نقل از امیل دورکیم    به نقل از امیل دورکیم    
  ..پذیرندپذیرند  جامعهجامعهسازگاری دارند، سازگاری دارند، 

ای از  ای از       اسـت از پیـشروی اجتمـاعی او بـا ارتبـاط زبـانی و دسـته                  اسـت از پیـشروی اجتمـاعی او بـا ارتبـاط زبـانی و دسـته                   اجتماعی شدن کودک عبارت   اجتماعی شدن کودک عبارت   
شود تا قانون زندگی، عرف، طرز تفکر، اعتقادات و         شود تا قانون زندگی، عرف، طرز تفکر، اعتقادات و             ها کودک هدایت می   ها کودک هدایت می       ها که به وسیلۀ آن    ها که به وسیلۀ آن        شناختشناخت

پیـرون،  پیـرون،  . . اچاچ ( (یردیردندگی ادامه خواهد داد، یاد بگ     ندگی ادامه خواهد داد، یاد بگ      محیط اجتماعی را که در آنجا به ز         محیط اجتماعی را که در آنجا به ز        های منطبق با  های منطبق با      ایدهایده
    ).).105105، صفحه ، صفحه 19751975

 اسـت، ولـی بـا        اسـت، ولـی بـا         هایی را برای اجتماعی شدن فرد بیان داشـته        هایی را برای اجتماعی شدن فرد بیان داشـته            ای در جای خود، مالک    ای در جای خود، مالک        هر نظریه هر نظریه 
ها در تحقق یافتن این امـر هنـوز         ها در تحقق یافتن این امـر هنـوز             های فردی اشخاص، میزان تأثیر هر یک از مالک        های فردی اشخاص، میزان تأثیر هر یک از مالک            توجه به ویژگی  توجه به ویژگی  

های قابـل تـأملی     های قابـل تـأملی         یک به نوبۀ خود نظریه    یک به نوبۀ خود نظریه    ها، هر   ها، هر       بنابراین بررسی بنابراین بررسی . . پذیر نیست پذیر نیست     کامالً روشن و محاسبه   کامالً روشن و محاسبه   
هـا،  هـا،    پـذیری فـرد بـه وسـیلۀ نهـاد     پـذیری فـرد بـه وسـیلۀ نهـاد       از آنجا که فرهنگاز آنجا که فرهنگ. . انداند  در این مورد ارائه داده و از آن نتیجه گرفته     در این مورد ارائه داده و از آن نتیجه گرفته     

گیرد و هر یک بـه      گیرد و هر یک بـه          های مختلف شکل می   های مختلف شکل می       چنین محیط چنین محیط     های مختلف اجتماعی و هم    های مختلف اجتماعی و هم        مؤسسات و گروه  مؤسسات و گروه  
 تحت تـأثیر و تابعیـت یکـدیگر قـرار دارنـد،       تحت تـأثیر و تابعیـت یکـدیگر قـرار دارنـد،      نوبۀ خود، ضمن استقالل در عملکرد، به طور متقابلً      نوبۀ خود، ضمن استقالل در عملکرد، به طور متقابلً      

چنـین، کیفیـت و شـرایط       چنـین، کیفیـت و شـرایط           هـم هـم . . توان یک نهاد، مؤسسه یا گروه را عامل مستقل دانست         توان یک نهاد، مؤسسه یا گروه را عامل مستقل دانست             بنابراین نمی بنابراین نمی 
محیط به معنای اعم، اگر نقش اجتماعی اجباری نداشته باشند، باز در اجتماعی شـدن فـرد ایفـاگر                   محیط به معنای اعم، اگر نقش اجتماعی اجباری نداشته باشند، باز در اجتماعی شـدن فـرد ایفـاگر                   

تأثیرپذیری فرد از محیط و اسـتفاده از آن         تأثیرپذیری فرد از محیط و اسـتفاده از آن         . . دهنددهند  ای هستند که فرد را تحت تأثیر قرار می        ای هستند که فرد را تحت تأثیر قرار می            نقش عمده نقش عمده 
با سرمایۀ توارثی او ارتباط دارد، یعنی باروری عوامل وراثت از طریق محیط در تکـوین شخـصیت                 با سرمایۀ توارثی او ارتباط دارد، یعنی باروری عوامل وراثت از طریق محیط در تکـوین شخـصیت                 
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بنابراین در اجتماعی شدن فـرد،    بنابراین در اجتماعی شدن فـرد،    . . سازدسازد    های رفتاری او را می    های رفتاری او را می        فرد دخالت تام دارد؛ شخصیتی که الگو      فرد دخالت تام دارد؛ شخصیتی که الگو      
 دانست و در این ارتباط، امکانات مادی را نیز عامل مکمل             دانست و در این ارتباط، امکانات مادی را نیز عامل مکمل            باید توارث او را نیز عامل عمدۀ دیگری       باید توارث او را نیز عامل عمدۀ دیگری       

  ..آن به شمار آوردآن به شمار آورد

  ::گونه بیان کردگونه بیان کرد  توان اینتوان این  با توجه به تحلیلی که به عمل آمد، اجتماعی شدن را میبا توجه به تحلیلی که به عمل آمد، اجتماعی شدن را می

بـه  بـه  . . گیـرد گیـرد     هایی که فرد از خـود اجتمـاع مـی         هایی که فرد از خـود اجتمـاع مـی             متعادل شدن فرد با اجتماع مربوط، با قبول ارزش        متعادل شدن فرد با اجتماع مربوط، با قبول ارزش        
رت است از این که فرد خود را با وضعیت فرهنگ جامعـۀ خـود،               رت است از این که فرد خود را با وضعیت فرهنگ جامعـۀ خـود،               عبارت دیگر، اجتماعی شدن عبا    عبارت دیگر، اجتماعی شدن عبا    

هـای مختلـف    هـای مختلـف        کارگیری ارزش کارگیری ارزش   های فرد، که با به    های فرد، که با به        یعنی رفتار یعنی رفتار . . که او را در برگرفته است، منطبق سازد       که او را در برگرفته است، منطبق سازد       
  ). ). 8484، ص ، ص 13801380عسکریان عسکریان ((زند، موافق با رفتار سایر افراد جامعه باشد زند، موافق با رفتار سایر افراد جامعه باشد   میمیسرسر

های انسان در هـر جامعـه، محـیط فرهنگـیِ           های انسان در هـر جامعـه، محـیط فرهنگـیِ               فتارفتاردارد که در ایجاد ر    دارد که در ایجاد ر        توجه به این نظر معلوم می     توجه به این نظر معلوم می     
هـا در جوامـع     هـا در جوامـع         تری نسبت بـه محـیط مـادی او دارد و ارزش           تری نسبت بـه محـیط مـادی او دارد و ارزش               های اجتماعی سهم بیش   های اجتماعی سهم بیش       حاوی ارزش حاوی ارزش 
انگیـز و   انگیـز و       به تبع این تفاوت، تفهیم مفاهیم خـوب و بـد، خوشـایند ونـامطبوع، فـرح                به تبع این تفاوت، تفهیم مفاهیم خـوب و بـد، خوشـایند ونـامطبوع، فـرح                . . متفاوت است متفاوت است 

ها در میان جوامـع     ها در میان جوامـع         متعدد بودن ارزش  متعدد بودن ارزش  انگیز در جوامع، مختلف یا برعکس است که از متفاوت و            انگیز در جوامع، مختلف یا برعکس است که از متفاوت و                غمغم
  ..آوردآورد  های فرهنگی را فراهم میهای فرهنگی را فراهم می  حکایت دارد و موجبات تفاوتحکایت دارد و موجبات تفاوت

تواند میزان پذیرش تواند میزان پذیرش   پذیری فرد میپذیری فرد می  های جامعههای جامعه  توان نتیجه گرفت که مالکتوان نتیجه گرفت که مالک  بنابر آنچه بیان شد، می   بنابر آنچه بیان شد، می   
ـ  ««: : سـازد کـه   سـازد کـه       نتیجۀ مذکور این سؤال را مطرح می      نتیجۀ مذکور این سؤال را مطرح می      . . های فرهنگی جامعه باشد   های فرهنگی جامعه باشد       او از ارزش  او از ارزش   ـ  در پ ذیرش ذیرش در پ

انسان موجودی است اجتماعی و اگر زندگی در جمـع را           انسان موجودی است اجتماعی و اگر زندگی در جمـع را           » » های فرهنگی چه عواملی مؤثرند؟    های فرهنگی چه عواملی مؤثرند؟        ارزشارزش
بنابراین جهت جذب در جمع ناگزیر اسـت وسـیلۀ          بنابراین جهت جذب در جمع ناگزیر اسـت وسـیلۀ          . . از دست بدهد، رو به نابودی خواهد گذاشت       از دست بدهد، رو به نابودی خواهد گذاشت       

این این . . های عاطفی و جسمی خود را مرتفع سازدهای عاطفی و جسمی خود را مرتفع سازد  جمع پذیری خود را به وجود آورد تا از این راه نیازجمع پذیری خود را به وجود آورد تا از این راه نیاز
های فرهنگی جمعی، در واقع همان      های فرهنگی جمعی، در واقع همان          پذیرش ارزش پذیرش ارزش . . های فرهنگی جمعی است   های فرهنگی جمعی است       وسیلۀ پذیرش ارزش  وسیلۀ پذیرش ارزش  

هـا و دوری از ناهنجارهـا       هـا و دوری از ناهنجارهـا           تطابق فرد با جامعه و اجتماعی شدن اوست که در قالب پذیرش هنجـار             تطابق فرد با جامعه و اجتماعی شدن اوست که در قالب پذیرش هنجـار             
  ..گیرد و این امر، مرهون توافق سرشت فرد با فرهنگ جامعۀ مورد نظر استگیرد و این امر، مرهون توافق سرشت فرد با فرهنگ جامعۀ مورد نظر است  شکل میشکل می

  

  رش رسمیرش رسمیفرهنگ و آموزش و پروفرهنگ و آموزش و پرو
رسـالت گـسترش و تحکـیم    رسـالت گـسترش و تحکـیم    ) ) آموزشـگاهی آموزشـگاهی ((با توجه به ایـن کـه آمـوزش و پـرورش رسـمی              با توجه به ایـن کـه آمـوزش و پـرورش رسـمی              

های فرهنگی را بر دوش دارد، بنابراین الزم است که فرهنگ به معنای اعم کلمه مورد توجـه      های فرهنگی را بر دوش دارد، بنابراین الزم است که فرهنگ به معنای اعم کلمه مورد توجـه          ارزشارزش
از طرفـی یکـی از وظـایف آمـوزش و           از طرفـی یکـی از وظـایف آمـوزش و           . . های تربیتی، به ویژه آموزش و پـرورش قرارگیـرد         های تربیتی، به ویژه آموزش و پـرورش قرارگیـرد             سازمانسازمان

این عملکرد آموزش و پـرورش،      این عملکرد آموزش و پـرورش،      . .  تغییرات رفتاری در راستای نوسازی جامعه است        تغییرات رفتاری در راستای نوسازی جامعه است       پرورش، ایجاد پرورش، ایجاد 
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تـر توجیـه    تـر توجیـه        توجه به فرهنگ را، که در زیربنای رفتاری هر فرد به نوبۀ خود سهم بسزایی دارد، بیش                توجه به فرهنگ را، که در زیربنای رفتاری هر فرد به نوبۀ خود سهم بسزایی دارد، بیش                
  ..کندکند  میمی

های خاص،  های خاص،      ها از طریق سیاست   ها از طریق سیاست       برای نوسازی جامعه، آموزش و پرورش باید با نوگزینی ارزش         برای نوسازی جامعه، آموزش و پرورش باید با نوگزینی ارزش         
هـای کهنـه بریـزد و مـوازی بـا گـسترش علـوم و فنـون، بـا                    هـای کهنـه بریـزد و مـوازی بـا گـسترش علـوم و فنـون، بـا                            وینی را در قالـب ارزش     وینی را در قالـب ارزش     های ن های ن     ارزشارزش

گیـری  گیـری      گونه ضمن بهره  گونه ضمن بهره      بدینبدین. . های اجتماعی را عملی سازد    های اجتماعی را عملی سازد         ارزش  ارزش   ها، دگرگونی ها، دگرگونی     کارگرفتن خالقیت کارگرفتن خالقیت     بهبه
های آموزشی، فرهنگ جامعه را نیز تغییر دهد تا پویایی فرهنگی حاصـل             های آموزشی، فرهنگ جامعه را نیز تغییر دهد تا پویایی فرهنگی حاصـل                 از فرهنگ در تنظیم برنامه    از فرهنگ در تنظیم برنامه    

به وسیلۀ فرهنگ پویا یک ملـت       به وسیلۀ فرهنگ پویا یک ملـت       . .  فرهنگی موجب نوگرایی و نوسازی هر جامعه است         فرهنگی موجب نوگرایی و نوسازی هر جامعه است        پویاییپویایی. . شودشود
هـای  هـای    الزمۀ اقـدام بـه نوسـازی و تغییـر ارزش        الزمۀ اقـدام بـه نوسـازی و تغییـر ارزش        . . تواند خود را با شرایط محیطی متغیر تطبیق دهد        تواند خود را با شرایط محیطی متغیر تطبیق دهد            میمی

فرهنگی در شؤون اجتماعی، تکامل شناخت مردم یک جامعه است و وظیفۀ آموزش وپـرورش در                فرهنگی در شؤون اجتماعی، تکامل شناخت مردم یک جامعه است و وظیفۀ آموزش وپـرورش در                
هـای  هـای       وسنگین است، زیرا آموزش و پرورش باید افراد جامعـه را بـا فرهنـگ                وسنگین است، زیرا آموزش و پرورش باید افراد جامعـه را بـا فرهنـگ               این مورد کامالً خطیر   این مورد کامالً خطیر   

هـا بیـدار    هـا بیـدار        مند سازد و حسن ایجاد ارتبـاط را در آن         مند سازد و حسن ایجاد ارتبـاط را در آن             متمایز از یکدیگر، از نعمت دانش آموختن بهره       متمایز از یکدیگر، از نعمت دانش آموختن بهره       
این هدف با   این هدف با   . . کند تا از راه تعامل فرهنگی، دگرگونی مثبت فکری برای زندگی مشترک حاصل شود             کند تا از راه تعامل فرهنگی، دگرگونی مثبت فکری برای زندگی مشترک حاصل شود             

هـای  هـای      کـارگیری ارزش  کـارگیری ارزش      های قومی، نیازمند به   های قومی، نیازمند به        گوناگون فرهنگی همچون فرهنگ     گوناگون فرهنگی همچون فرهنگ    هایهای     ارزش  ارزش   جه به جه به ..توتو
هـای  هـای      های موجود اجتماعی در ساخت محتوای آموزشی است که ما در بحث رابطۀ فرهنگ             های موجود اجتماعی در ساخت محتوای آموزشی است که ما در بحث رابطۀ فرهنگ                 فرهنگفرهنگ

  ..گوییمگوییم  قومی و شهروندی از آن سخن میقومی و شهروندی از آن سخن می

  
  فرهنگ قومی و آموزش و پرورشفرهنگ قومی و آموزش و پرورش

 شیوۀ زندگی تبار خاصـی اسـت کـه         شیوۀ زندگی تبار خاصـی اسـت کـه        های قومی که در دل فرهنگ یک ملت قرار دارند،         های قومی که در دل فرهنگ یک ملت قرار دارند،             فرهنگفرهنگ
هر فرد در محیط زندگی فرهنگی بـومی        هر فرد در محیط زندگی فرهنگی بـومی        . . وجه متمایز زندگی قوم یا تباری از اقوام دیگر شده است          وجه متمایز زندگی قوم یا تباری از اقوام دیگر شده است          

ها وجـود   ها وجـود       ها و قصه  ها و قصه      ها، ضرب المثل  ها، ضرب المثل      در فرهنگ بومی، ترانه   در فرهنگ بومی، ترانه   . . پردازدپردازد    سازی می سازی می     خود به معانی و مفاهیم    خود به معانی و مفاهیم    
ترین تـأثیر را در  ترین تـأثیر را در      توانند کامل توانند کامل     غنای ارزشی می  غنای ارزشی می  اند و از نظر     اند و از نظر         دارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده        دارد که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده        

هـا مـأنوس    هـا مـأنوس        یادگیری مطالب درسی داشته باشند و پایۀ یادگیری قرار گیرند، چرا کـه کـودک بـا آن                 یادگیری مطالب درسی داشته باشند و پایۀ یادگیری قرار گیرند، چرا کـه کـودک بـا آن                 
  ..استاست

های فرهنگیِ لحاظ شده در آن های فرهنگیِ لحاظ شده در آن   رشد فردی از بدو تولد در ابعاد ذهنی و جسمی به وسیلۀ ارزش    رشد فردی از بدو تولد در ابعاد ذهنی و جسمی به وسیلۀ ارزش    
خـش زنـدگی اجتمـاعی اسـت و در دوران کـودکی         خـش زنـدگی اجتمـاعی اسـت و در دوران کـودکی         بب    گیرد و از آنجا که یادگیری حیات      گیرد و از آنجا که یادگیری حیات          صورت می صورت می 

تر حائز اهمیت است، بنابراین استفاده از فرهنگ کودکان به منزلۀ ابزار اجتماعی شدن و جامعه       تر حائز اهمیت است، بنابراین استفاده از فرهنگ کودکان به منزلۀ ابزار اجتماعی شدن و جامعه           بیشبیش
  ..شودشود  تر آشکار میتر آشکار می  های آموزشی بیشهای آموزشی بیش  ها در برنامهها در برنامه  پذیری آنپذیری آن
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ای ای     ان، پایـه  ان، پایـه  های قومی کودک  های قومی کودک      ریزی آموزشی مبتنی بر فرهنگ    ریزی آموزشی مبتنی بر فرهنگ        عالوه بر موضوعات یاد شده، برنامه     عالوه بر موضوعات یاد شده، برنامه     
است برای نزدیک سازی اقوام، که هر فرد از هر قومی، در زندگی شهروندی ناگزیر اسـت در هـر                    است برای نزدیک سازی اقوام، که هر فرد از هر قومی، در زندگی شهروندی ناگزیر اسـت در هـر                    

هـای  هـای    هدف از طرح جایگاه فرهنـگ هدف از طرح جایگاه فرهنـگ . . های مختلف اجتماعی همکاری کندهای مختلف اجتماعی همکاری کند  ای از کشور با گروهای از کشور با گروه    گوشهگوشه
ی با فرهنـگ قـومی یـا بـومی خـود            ی با فرهنـگ قـومی یـا بـومی خـود            آموزآموز    دانشدانشقومی و آموزش وپرورش رسمی این نیست که هر          قومی و آموزش وپرورش رسمی این نیست که هر          

های ترکیبـی بنـا     های ترکیبـی بنـا         وزش ببیند، بلکه آموزش رسمی، به ویژه در دورۀ ابتدایی باید بر اساس فرهنگ             وزش ببیند، بلکه آموزش رسمی، به ویژه در دورۀ ابتدایی باید بر اساس فرهنگ             آمآم
در جوامعی چون جامعـۀ     در جوامعی چون جامعـۀ     . . گیردگیرد    های قومی  موجود در جامعه شکل می       های قومی  موجود در جامعه شکل می           شود؛ فرهنگی که از فرهنگ    شود؛ فرهنگی که از فرهنگ    

  ازاز. . توان آموزش و پرورش غیر متمرکز پیشنهاد کرد       توان آموزش و پرورش غیر متمرکز پیشنهاد کرد           ایرانی که بنابر نوع حاکمیت متمرکز است، نمی       ایرانی که بنابر نوع حاکمیت متمرکز است، نمی       
ها در موقعیـت هـای      ها در موقعیـت هـای          دانم که قرار گرفتن آن    دانم که قرار گرفتن آن        های ایرانی می  های ایرانی می      طرفی من اقوام موجود در کشور را تبار       طرفی من اقوام موجود در کشور را تبار       

های گوناگون زبانی یا مذهبی     های گوناگون زبانی یا مذهبی         در ایران گروه  در ایران گروه  ««. . های مختلف را به وجود آورده است      های مختلف را به وجود آورده است          مختلف، گویش مختلف، گویش 
انـد  انـد      ودهودههای مشخصی نبـ   های مشخصی نبـ       شود، ملیت شود، ملیت     های قومی یاد می   های قومی یاد می       ها به عنوان گروه   ها به عنوان گروه       که در تحقیقات قومی از آن     که در تحقیقات قومی از آن     

ناپذیر ناپذیر     های جدایی های جدایی     ها بخش ها بخش      باشند وعملکرد آن    باشند وعملکرد آن     این منطقه مهاجرت کرده   این منطقه مهاجرت کرده       دیگر جهان به    دیگر جهان به        که از مناطق    که از مناطق    
ها سال در کنار یکـدیگر  ها سال در کنار یکـدیگر    های مذهبی زبانی بسیار، طی صد    های مذهبی زبانی بسیار، طی صد        اند که در آن گروه    اند که در آن گروه        تری بوده تری بوده     جامعۀ بزرگ جامعۀ بزرگ 
ی واحـدی   ی واحـدی   اند و در طول چنین مـدت مدیـدی، تجربیـات تـاریخی و میـراث فرهنگـ                 اند و در طول چنین مـدت مدیـدی، تجربیـات تـاریخی و میـراث فرهنگـ                     زندگی کرده زندگی کرده 

  ).).5151، ص ، ص 13781378احمدی احمدی ((» » ..انداند  دست آوردهدست آورده  بهبه

) ) هایهای    نامهنامه    لغتلغت((ها  ها      به عالوه در بین تمام اقوام، الفبای کتابت قومی موجود نیست و تمام فرهنگ             به عالوه در بین تمام اقوام، الفبای کتابت قومی موجود نیست و تمام فرهنگ             
بخش عمدۀ فرهنگ فارسی که در طول تاریخ در قالب شـعر            بخش عمدۀ فرهنگ فارسی که در طول تاریخ در قالب شـعر            . . مکتوب موجود به زبان فارسی است     مکتوب موجود به زبان فارسی است     

بـرای نمونـه،    بـرای نمونـه،    . . انـد انـد     های مختلف ایرانـی بـوده     های مختلف ایرانـی بـوده          قومیت  قومیت و ادب بیان شده، به وسیلۀ افرادی است که از         و ادب بیان شده، به وسیلۀ افرادی است که از         
سرای معاصـر، شـهریار آذری را نـام         سرای معاصـر، شـهریار آذری را نـام             توان مولوی، خاقانی، نظامی و قطران را از پیشینیان و غزل          توان مولوی، خاقانی، نظامی و قطران را از پیشینیان و غزل              میمی
خود گرفت، خود گرفت،   نامه نویسی فارسی، که بعداً نام فرهنگ بهنامه نویسی فارسی، که بعداً نام فرهنگ به  گذاران فن لغت گذاران فن لغت     و اگر پا فراتر نهیم، بنیان     و اگر پا فراتر نهیم، بنیان     . . بردبرد

، هر یک ، هر یک برهان قاطعبرهان قاطع و محمد حسین خلف تبریزی، صاحب  و محمد حسین خلف تبریزی، صاحب 22قطرانقطران. . انداند  ههاز اقوام مختلف ایرانی بود    از اقوام مختلف ایرانی بود    
ها گویش یا   ها گویش یا       توان به آن  توان به آن      کنند که نمی  کنند که نمی      اگر هم بعضی از اقوام به زبانی تکلم می        اگر هم بعضی از اقوام به زبانی تکلم می        . . انداند    از اقوام ایرانی بوده   از اقوام ایرانی بوده   

به عالوه، اشـتراک    به عالوه، اشـتراک    . . رودرود    ها کلمات فارسی به وفور به کار می       ها کلمات فارسی به وفور به کار می           لهجه اطالق کرد، ولی در میان آن زبان       لهجه اطالق کرد، ولی در میان آن زبان       
یکی از ممیزات و صفات مشخصۀ یک ملت است، ولی عنصر منحصر به فـرد آن بـه شـمار                    یکی از ممیزات و صفات مشخصۀ یک ملت است، ولی عنصر منحصر به فـرد آن بـه شـمار                    زبان    زبان    
هـای  هـای      رود، زیرا یک ملت کامالً متحد و مترقی ممکن است شـامل افـرادی باشـد کـه بـه زبـان                     رود، زیرا یک ملت کامالً متحد و مترقی ممکن است شـامل افـرادی باشـد کـه بـه زبـان                         نمینمی

  88دو فـرانس دو فـرانس    و ایـل  و ایـل 77برای نمونه، مردم فرانسه که به زبان غیر از مردم تورنبرای نمونه، مردم فرانسه که به زبان غیر از مردم تورن. . گویندگویند  مختلف سخن می مختلف سخن می 
  99یا در صورتی که بخواهیم وحدت زبان را عامل یک ملت بدانیم باید بگوییم الـزاس               یا در صورتی که بخواهیم وحدت زبان را عامل یک ملت بدانیم باید بگوییم الـزاس               کنند  کنند      تکلم می تکلم می 

ها این است کـه     ها این است کـه         هدف من از ذکر این شاهد مثال      هدف من از ذکر این شاهد مثال      ). ). 4141، ص   ، ص   13731373منوچهری  منوچهری  ((متعلق به آلمان است     متعلق به آلمان است     
کنـد،  کنـد،    هر فرد ایرانی با هر گویش، لهجه یا حتی زبان، که در لوای یک نظـام اجتمـاعی زنـدگی مـی     هر فرد ایرانی با هر گویش، لهجه یا حتی زبان، که در لوای یک نظـام اجتمـاعی زنـدگی مـی     

د ایرانی است و باید فرهنگ او، یعنی نحوۀ زندگی او در تعلـیم و تربیـت رسـمی،                   د ایرانی است و باید فرهنگ او، یعنی نحوۀ زندگی او در تعلـیم و تربیـت رسـمی،                   ایرانی و شهرون  ایرانی و شهرون  
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ویژه در آموزش ابتدایی باشد تا او به حقـوق شایـستۀ خـود بـه                ویژه در آموزش ابتدایی باشد تا او به حقـوق شایـستۀ خـود بـه                    بخش تدوین برنامۀ درسی، به    بخش تدوین برنامۀ درسی، به        الهامالهام
های محلی قـومی و     های محلی قـومی و         استفاده از زبان  استفاده از زبان  «« برسد؛ حقوقی که در قانون اساسی حتی          برسد؛ حقوقی که در قانون اساسی حتی         1010عنوان یک شهروند  عنوان یک شهروند  

  ).).اصل پانزدهم قانون اساسیاصل پانزدهم قانون اساسی((» » ..داندداند   اقوام را در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد می اقوام را در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد میتدریس ادبیاتتدریس ادبیات

ایـران چـون    ایـران چـون    . . ها مربـوط اسـت    ها مربـوط اسـت        تر به قومیت  تر به قومیت      های بومی در جامعه بیش    های بومی در جامعه بیش        که بیان شد، فرهنگ   که بیان شد، فرهنگ       چنانچنان
ای معموالً ملت از چند قوم      ای معموالً ملت از چند قوم          های مختلف تشکیل شده است و در هر جامعه        های مختلف تشکیل شده است و در هر جامعه            ها از قومیت  ها از قومیت      سایر کشور سایر کشور 
هـا سـعی    هـا سـعی        دولتدولت. . های غرب و شرق جهان مشهود است      های غرب و شرق جهان مشهود است          این حقیقت در تمام کشور    این حقیقت در تمام کشور    . . شودشود  تشکیل می تشکیل می 

هـای قـومی را کنـار       هـای قـومی را کنـار           این بدان معنا نیست که فرهنگ و ارزش       این بدان معنا نیست که فرهنگ و ارزش       . . کنند وحدت ملی به وجود آورند     کنند وحدت ملی به وجود آورند         میمی
کند ولی زبان قومی نیز جای خاص       کند ولی زبان قومی نیز جای خاص           بگذارند، هر چند وحدت زبان کتابت به وحدت ملی کمک می          بگذارند، هر چند وحدت زبان کتابت به وحدت ملی کمک می          

  . . خود را داردخود را دارد

توجـه بـه   توجـه بـه   . . گیرنـد گیرنـد   های دیگر قرار میهای دیگر قرار می  ر پایۀ ارزش نهادن به فرهنگ خود، در برابر فرهنگر پایۀ ارزش نهادن به فرهنگ خود، در برابر فرهنگاقوام ب اقوام ب 
های فرهنگی اقوام در مقابل فرهنگ غالـب در یـک کـشور چنـد               های فرهنگی اقوام در مقابل فرهنگ غالـب در یـک کـشور چنـد                   فرهنگ قومی و قرار دادن ارزش     فرهنگ قومی و قرار دادن ارزش     

ملل متشکل از اقوام مختلف یا از یک قوم، بـه           ملل متشکل از اقوام مختلف یا از یک قوم، بـه           . . کاهدکاهد    قومی یا چند زبانی، از وزن فرهنگ قومی می        قومی یا چند زبانی، از وزن فرهنگ قومی می        
هـای درسـی ترکیبـی یـا تلفیقـی      هـای درسـی ترکیبـی یـا تلفیقـی        های زبانی جهت ایجاد وحدت ملی، نیاز بـه برنامـه          های زبانی جهت ایجاد وحدت ملی، نیاز بـه برنامـه              تتلحاظ تفاو لحاظ تفاو 

توانـد از   توانـد از       استحکام هویت ملی نمی   استحکام هویت ملی نمی   . . های قومی یا متمایزشده به لحاظ زبانی دارند       های قومی یا متمایزشده به لحاظ زبانی دارند           برگرفته از فرهنگ  برگرفته از فرهنگ  
  ..اشاعۀ فرهنگ اکثریت یا اقلیتی غالب نشأت گیرداشاعۀ فرهنگ اکثریت یا اقلیتی غالب نشأت گیرد

های فرهنگی خـود  های فرهنگی خـود    کدیگرند و همه با ویژگیکدیگرند و همه با ویژگیهای ایرانی به لحاظ زبان یا گویش متمایز از ی   های ایرانی به لحاظ زبان یا گویش متمایز از ی       تبارتبار
کننـدۀ نـژاد باشـد، زیـرا        کننـدۀ نـژاد باشـد، زیـرا            تواند مشخص تواند مشخص     زبان نمی زبان نمی . . شوندشوند    در یک جامعه در قالب یک ملت مطرح می        در یک جامعه در قالب یک ملت مطرح می        

ها ندارد ولی یک ارزش دارد و آن خاصیت ها ندارد ولی یک ارزش دارد و آن خاصیت   گونه ارتباطی با نژاد طبیعی آنگونه ارتباطی با نژاد طبیعی آن  زبان و خط یک قوم هیچ زبان و خط یک قوم هیچ 
 از قومی به قـوم دیگـر و از نـژادی بـه نـژاد                 از قومی به قـوم دیگـر و از نـژادی بـه نـژاد                پذیری آن است، بدین معنا که زبان ممکن است        پذیری آن است، بدین معنا که زبان ممکن است            انتقالانتقال

  ).).1010، ص ، ص 13731373منوچهری منوچهری ((دیگر منتقل شود دیگر منتقل شود 

کند، از یک حکومت متأثر است و از کند، از یک حکومت متأثر است و از   کند، در یک کشور کار میکند، در یک کشور کار می  ملتی که از یک کشور تغذیه می  ملتی که از یک کشور تغذیه می  
تعلیم و تربیت رسمی رسالت دارد کـه        تعلیم و تربیت رسمی رسالت دارد کـه        . . قانون برابر برخوردار است، هویت ملی یک جامعه را دارد         قانون برابر برخوردار است، هویت ملی یک جامعه را دارد         

کـارگیری فرهنـگ قـومی کـه متـضمن ایجـاد            کـارگیری فرهنـگ قـومی کـه متـضمن ایجـاد                ار گذاشتن تبعیضات فرهنگی، یعنی بـه      ار گذاشتن تبعیضات فرهنگی، یعنی بـه      از طریق کن  از طریق کن  
  ..یکپارچگی ملی است، به کودکان و نوجوانان یک ملت هویت ملی ببخشدیکپارچگی ملی است، به کودکان و نوجوانان یک ملت هویت ملی ببخشد

ای معلوم، که ما در ایـن       ای معلوم، که ما در ایـن           توان نتیجه گرفت که تربیت انسان با توان زیستن در جامعه          توان نتیجه گرفت که تربیت انسان با توان زیستن در جامعه              بنابراین می بنابراین می 
ای که دارای فرهنگ چند قومی است، باید بـا ایفـای نقـش              ای که دارای فرهنگ چند قومی است، باید بـا ایفـای نقـش                  ههنامیم، در جامع  نامیم، در جامع      مقاله آن را شهروند می    مقاله آن را شهروند می    
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بـه طـوری کـه    بـه طـوری کـه    . . چندفرهنگی، از طریق برنامۀ درسی به وسیلۀ آموزش و پرورش رسمی تحقق یابد       چندفرهنگی، از طریق برنامۀ درسی به وسیلۀ آموزش و پرورش رسمی تحقق یابد       
  ::انجمن مدیریت و برنامۀ درسی در تعریف آموزش و پرورش چند فرهنگی بیان داشته استانجمن مدیریت و برنامۀ درسی در تعریف آموزش و پرورش چند فرهنگی بیان داشته است

 اسـت کـه بـر ارزش هویـت متنـوع،             اسـت کـه بـر ارزش هویـت متنـوع،            آموزش و پرورش چند فرهنگی، مفهومی انسان گرایانـه        آموزش و پرورش چند فرهنگی، مفهومی انسان گرایانـه        
ریـزی  ریـزی      حقوق، عدالت اجتماعی و بر امکان این که هر فرد شیوۀ زندگی متفاوت انتخاب کنـد، پایـه                 حقوق، عدالت اجتماعی و بر امکان این که هر فرد شیوۀ زندگی متفاوت انتخاب کنـد، پایـه                 

دهـی اداری و    دهـی اداری و        گیرد که در تعیین برنامۀ تعلیمات، سازمان      گیرد که در تعیین برنامۀ تعلیمات، سازمان          هایی را در برمی   هایی را در برمی       این مفهوم تالش  این مفهوم تالش  . . شودشود    میمی
کوی کوی     تانتاناز لو از لو نقل  نقل   به    به   1717 و    و   1616 صفحات    صفحات   ،،19851985لری،  لری،      کامیکامی    ایناین((شوند  شوند      در محیط به طور کلی ظاهر می      در محیط به طور کلی ظاهر می      

  ).).16001600، ص ، ص 13781378

هر فرد، صرف نظر از هر فرد، صرف نظر از . . کندکند  این آموزش و پرورش، رشد فردی را در هر فرهنگی امکان پذیر می           این آموزش و پرورش، رشد فردی را در هر فرهنگی امکان پذیر می           
گروه قومی، فرهنگی، اجتماعی و نـژادی او، بـه صـورت مـستقل بـه عنـوان بخـشی از یـک کـل                         گروه قومی، فرهنگی، اجتماعی و نـژادی او، بـه صـورت مـستقل بـه عنـوان بخـشی از یـک کـل                         

ارتبـاط متقابـل و وابـستگی متقابـل         ارتبـاط متقابـل و وابـستگی متقابـل          کـسب میکنـد؛ کلـی کـه تنهـا بـه واسـطۀ                 کـسب میکنـد؛ کلـی کـه تنهـا بـه واسـطۀ                  اجتماعی، آگـاهی  اجتماعی، آگـاهی  
  ).).4040همان منبع، ص همان منبع، ص ((دارد دارد   آن وجود آن وجود   دهندۀ دهندۀ   تشکیلتشکیل  عواملعوامل

ها دوری شـود، عناصـر فرهنگـی        ها دوری شـود، عناصـر فرهنگـی            بندی فرهنگ بندی فرهنگ     های قومی باید از اولویت    های قومی باید از اولویت        کارگیری فرهنگ کارگیری فرهنگ     در به در به 
دهی شود  دهی شود      گیری، محتوای درسی بر این اساس تهیه و تنظیم و سازمان          گیری، محتوای درسی بر این اساس تهیه و تنظیم و سازمان              مشخص گردند و بدون جبهه    مشخص گردند و بدون جبهه    

اند، برای مربی قابل فهم اند، برای مربی قابل فهم   های تباری متفاوت های تباری متفاوت     ونه، رفتار کودکان و نوجوانانی که دارای ریشه       ونه، رفتار کودکان و نوجوانانی که دارای ریشه       گگ    تا بدین تا بدین 
بـه  بـه  . . های گذشتۀ فراگیرنده اساس آموختن بـرای بهتـر زیـستن اسـت        های گذشتۀ فراگیرنده اساس آموختن بـرای بهتـر زیـستن اسـت            دهی تجربه دهی تجربه     باشد، زیرا سازمان  باشد، زیرا سازمان  

یقین، اگر آموزش و پرورش رسمی به فرهنگ قومی توجه نکند و راه زبان تفهیمی را با گنجانیـدن     یقین، اگر آموزش و پرورش رسمی به فرهنگ قومی توجه نکند و راه زبان تفهیمی را با گنجانیـدن     
پـذیر  پـذیر      وامل فرهنگ قومی از طریق برنامۀ درسی هموار نسازد، به رسالت خود درخصوص جامعـه              وامل فرهنگ قومی از طریق برنامۀ درسی هموار نسازد، به رسالت خود درخصوص جامعـه              عع

دیده عمل نکرده است، بلکه محصور کردن هویت فرهنگی، به کودک و نوجـوان              دیده عمل نکرده است، بلکه محصور کردن هویت فرهنگی، به کودک و نوجـوان                  شدن فرد آموزش  شدن فرد آموزش  
  ..پذیری و شهروندی داده استپذیری و شهروندی داده است  تر اجازۀ جامعهتر اجازۀ جامعه  کمکم

 تأثیرگـذاری در کـل، بـا         تأثیرگـذاری در کـل، بـا          یژگـی یژگـی هر جـزء بـا و     هر جـزء بـا و     . . شودشود    جامعه کل است و کل از اجزاء تشکیل می        جامعه کل است و کل از اجزاء تشکیل می        
ای وجـود نـدارد کـه در آن تبـار و        ای وجـود نـدارد کـه در آن تبـار و            جامعـه جامعـه . . اسـت اسـت     های قبل از مشارکت در کل شکل گرفته         های قبل از مشارکت در کل شکل گرفته             ویژگیویژگی
های قومی وحـدت ملـی   های قومی وحـدت ملـی     کارگیری فرهنگکارگیری فرهنگ  هیچ جای هراس نیست که به    هیچ جای هراس نیست که به    . . های مختلف نباشد  های مختلف نباشد      قومیتقومیت

شـوند و تـشکل   شـوند و تـشکل     رح میرح میرا دچار خطر کند، بلکه بنا به تعریف، همۀ اجزاء به لحاظ تعامل در کل مط               را دچار خطر کند، بلکه بنا به تعریف، همۀ اجزاء به لحاظ تعامل در کل مط               
» » مهـارت پـذیرش   مهـارت پـذیرش   ««بخشد و   بخشد و       های جامعه، کل را دوام می     های جامعه، کل را دوام می         های آموزشی از لحاظ تشکل فرهنگ     های آموزشی از لحاظ تشکل فرهنگ         برنامهبرنامه

  ..آوردآورد  جامعه را در فرا گیرنده به وجود میجامعه را در فرا گیرنده به وجود می

های اجتماعی باشـد تـا اجـازۀ        های اجتماعی باشـد تـا اجـازۀ            کند که محتوای برنامۀ درسی ملهم از ارزش       کند که محتوای برنامۀ درسی ملهم از ارزش           یادگیری ایجاب می  یادگیری ایجاب می  
هـای  هـای    دیده فراهم کند و چه بهتر که مکمل برنامهدیده فراهم کند و چه بهتر که مکمل برنامه    ند به آموزش  ند به آموزش  ورود به جامعه را به عنوان یک شهرو       ورود به جامعه را به عنوان یک شهرو       
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فرهنگـی در   فرهنگـی در       ها هم به طور خاص برنامه ریـزی  شـود تـا انـسجام بـین                ها هم به طور خاص برنامه ریـزی  شـود تـا انـسجام بـین                    آموزشی و آموزش فرهنگ   آموزشی و آموزش فرهنگ   
  ..ها به وجود آوردها به وجود آورد  شهروندان را از طریق تفهیم فرهنگشهروندان را از طریق تفهیم فرهنگ

. . دهمدهم    نمینمیتک آن ابعاد اختصاص     تک آن ابعاد اختصاص         شمار است و من بحث را به طرح تک        شمار است و من بحث را به طرح تک            ابعاد ساختار فرهنگ بی   ابعاد ساختار فرهنگ بی   
ام که اگر به آن توجه شـود، در نظـر گـرفتن             ام که اگر به آن توجه شـود، در نظـر گـرفتن                 در بحث زبان تفهیمی به مقولۀ زبان قومی اشاره کرده         در بحث زبان تفهیمی به مقولۀ زبان قومی اشاره کرده         

های مختلف،  های مختلف،      های آموزش ملی، به علت تعدد گویش      های آموزش ملی، به علت تعدد گویش          زبان گفتاری به عنوان ابزار یادگیری در برنامه       زبان گفتاری به عنوان ابزار یادگیری در برنامه       
 اسـت و توجـه       اسـت و توجـه      هر چند که زبان گفتاری مادری عامل مهـم در یـادگیری           هر چند که زبان گفتاری مادری عامل مهـم در یـادگیری           . . دهددهد    اجازۀ نوشتن را نمی   اجازۀ نوشتن را نمی   

ها باشـد، بـه طـوری کـه آذری از ابـزار هویـت               ها باشـد، بـه طـوری کـه آذری از ابـزار هویـت                   نشیننشین    ها به حاشیه  ها به حاشیه      نکردن به آن نباید تبدیل قومیت     نکردن به آن نباید تبدیل قومیت     
زبـان بـا گـویش فارسـی     زبـان بـا گـویش فارسـی       فرهنگی خود به لحاظ گویش ابا کند و فرزند خـود را در خـانوادۀ آذری               فرهنگی خود به لحاظ گویش ابا کند و فرزند خـود را در خـانوادۀ آذری               

  ..تربیت کندتربیت کند

ش رسـمی   ش رسـمی   آمـوزش و پـرور    آمـوزش و پـرور    . . حیات هر جامعه در گرو داشتن اعضایی با همگنی کـافی اسـت            حیات هر جامعه در گرو داشتن اعضایی با همگنی کـافی اسـت            
هـای  هـای      هـا در برنامـه    هـا در برنامـه        های فرهنگی در جامعه و قـرار دادن آن ارزش         های فرهنگی در جامعه و قـرار دادن آن ارزش             رسالت دارد که با پاالیش ارزش     رسالت دارد که با پاالیش ارزش     

ها در کشور، بـا     ها در کشور، بـا         الزم است حکومت  الزم است حکومت  . . آموزشی از زمان کودکی اعضای جامعه به این مهم کمک کند          آموزشی از زمان کودکی اعضای جامعه به این مهم کمک کند          
یخ و  یخ و  هـا، تـار   هـا، تـار       ای فراهم آورنـد کـه قومیـت       ای فراهم آورنـد کـه قومیـت           یک سلسله اقدامات و تدابیر آموزشی و فرهنگی، زمینه        یک سلسله اقدامات و تدابیر آموزشی و فرهنگی، زمینه        

های های     ها و وجوه اشتراک ارزش    ها و وجوه اشتراک ارزش        ها و فرهنگ خاص خود و دیگران را بهتر بشناسند و مشابهت           ها و فرهنگ خاص خود و دیگران را بهتر بشناسند و مشابهت               ارزشارزش
  . . انداند  هم وابستههم وابسته  فرهنگی را دریابند که تا چه حد بهفرهنگی را دریابند که تا چه حد به

رو هـستیم کـه حقیقـت    رو هـستیم کـه حقیقـت      هـای قـومی متعـددی روبـه    هـای قـومی متعـددی روبـه      ما در جامعه در دل فرهنگ ملی با فرهنگ   ما در جامعه در دل فرهنگ ملی با فرهنگ   
کنـد و   کنـد و       ملی در این میان مانند یک سیستم باز عمل مـی          ملی در این میان مانند یک سیستم باز عمل مـی          فرهنگ  فرهنگ  . . کنندکنند    زندگی اقوام ایرانی را بیان می     زندگی اقوام ایرانی را بیان می     

از این طریق منظومۀ فرهنگی به از این طریق منظومۀ فرهنگی به . . هاستهاست  الزمۀ جذب انرژی و صیقل پذیری آن، تبادل با این فرهنگ    الزمۀ جذب انرژی و صیقل پذیری آن، تبادل با این فرهنگ    
هاسـت  هاسـت    ها، بهادادن به قومیتها، بهادادن به قومیت  بهادادن به فرهنگبهادادن به فرهنگ. . آید که فرهنگی ملی در میان آن قرار دارد     آید که فرهنگی ملی در میان آن قرار دارد         وجود می وجود می 

 و اقوام در دل یک کشور، خود را عناصر تشکیل دهندۀ یک ملت             و اقوام در دل یک کشور، خود را عناصر تشکیل دهندۀ یک ملت            آوردآورد    وجود می وجود می     که نیروی جاذبه به   که نیروی جاذبه به   
دارد و تکلم به    دارد و تکلم به    ) ) ایرانیایرانی((در این صورت، ایرانی هویت ملی       در این صورت، ایرانی هویت ملی       . . کنندکنند    و اجزای الیتجزّای آن احساس می     و اجزای الیتجزّای آن احساس می     

آذری، بلوچ، طالش، عـرب، کـرد،       آذری، بلوچ، طالش، عـرب، کـرد،       . . زبان و گویشی خاص، وجه تمایز شهروندان از یکدیگر نیست         زبان و گویشی خاص، وجه تمایز شهروندان از یکدیگر نیست         
ند، با این وصف من همبستگی و همبسته بودن ملت را در ایجاد             ند، با این وصف من همبستگی و همبسته بودن ملت را در ایجاد             گلیک، لر، فارس، همه ایرانی هست     گلیک، لر، فارس، همه ایرانی هست     

توان نتیجه گرفت که بالنـدگی اجتمـاعی،        توان نتیجه گرفت که بالنـدگی اجتمـاعی،            با توجه به آنچه بیان شد، می      با توجه به آنچه بیان شد، می      . . دانمدانم    همبستگی فرهنگی می  همبستگی فرهنگی می  
های پیشرو ارتباط داشته باشد و هم       های پیشرو ارتباط داشته باشد و هم           پیوستگی فرهنگی الزم دارد یعنی هم فرهنگ جامعه با فرهنگ         پیوستگی فرهنگی الزم دارد یعنی هم فرهنگ جامعه با فرهنگ         

پل ارتباطی این پیوسـتگی، آمـوزش و        پل ارتباطی این پیوسـتگی، آمـوزش و        . .  جامعه ارتباط به وجود آید      جامعه ارتباط به وجود آید     های موجود در یک   های موجود در یک       بین فرهنگ بین فرهنگ 
های یک های یک   پرورش رسمی است که از طریق برنامۀ درسی، هم ملتی را با ملت دیگر و هم اقوام و تبارپرورش رسمی است که از طریق برنامۀ درسی، هم ملتی را با ملت دیگر و هم اقوام و تبار

. . آوردآورد    ها در قالبی واحد در مـی      ها در قالبی واحد در مـی          بخشی به فرهنگ  بخشی به فرهنگ      دهد و ملیت را با وحدت     دهد و ملیت را با وحدت         جامعه را به هم پیوند می     جامعه را به هم پیوند می     
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ان از ابتـدای خردسـالی در مـسیر شـهروندی در یـک مفهـوم ملـی قـدم         ان از ابتـدای خردسـالی در مـسیر شـهروندی در یـک مفهـوم ملـی قـدم         از این طریق، همۀ کودکـ    از این طریق، همۀ کودکـ    
  ..دارنددارند  برمیبرمی

  

  شهروند و شهروندیشهروند و شهروندی
شـود، از   شـود، از       و از طرف دولت حمایت مـی      و از طرف دولت حمایت مـی        33کندکند    شهروند کسی است که با هم نوع خود زندگی می         شهروند کسی است که با هم نوع خود زندگی می         

های زندگی کـردن    های زندگی کـردن        شهروندی راه شهروندی راه   ..دهددهد    حقوق اجتماعی برخوردار است و وظیفۀ اجتماعی انجام می        حقوق اجتماعی برخوردار است و وظیفۀ اجتماعی انجام می        
شهروندی توانایی افراد را برای قـضاوت در مـورد زنـدگی خودشـان              شهروندی توانایی افراد را برای قـضاوت در مـورد زنـدگی خودشـان              . . با یکدیگر است  با یکدیگر است  شهروندان  شهروندان  
کند، بنابراین زندگی شهروندی افراد ازپیش به وسیلۀ نژاد، مـذهب، طبقـه، جنـسیت یـا             کند، بنابراین زندگی شهروندی افراد ازپیش به وسیلۀ نژاد، مـذهب، طبقـه، جنـسیت یـا                 تصدیق می تصدیق می 

  ).).13811381کیت فالکس کیت فالکس ((شود شود   هویتشان تعیین نمیهویتشان تعیین نمی

کند؛ عضویتی کـه فـرد،      کند؛ عضویتی کـه فـرد،          اطالق کلمۀ شهروندی به فرد، عضویت او را در یک جامعه ترسیم می            اطالق کلمۀ شهروندی به فرد، عضویت او را در یک جامعه ترسیم می            
عالوه بر دارا بودن ملیت در یک جامعه، عملکـرد مـؤثری نیـز در آن جامعـه دارد و جامعـه بـه او               عالوه بر دارا بودن ملیت در یک جامعه، عملکـرد مـؤثری نیـز در آن جامعـه دارد و جامعـه بـه او               

بنابراین شهروندی هر چند تابعیت از یک جامعـه را الزم دارد ولـی بـه صـرف                  بنابراین شهروندی هر چند تابعیت از یک جامعـه را الزم دارد ولـی بـه صـرف                  . . بخشدبخشد    استقالل می استقالل می 
مـده در اطـالق     مـده در اطـالق     هـای اجتمـاعی فـرد عامـل ع        هـای اجتمـاعی فـرد عامـل ع            آید، بلکه مـشارکت   آید، بلکه مـشارکت       تابعیت شهروندی به وجود نمی    تابعیت شهروندی به وجود نمی    

جامعه، شرکتی اسـت کـه تمـام    جامعه، شرکتی اسـت کـه تمـام    . . دهنددهند  داران آن تشکیل می   داران آن تشکیل می       شهروندی به اوست، زیرا جامعه را سهام      شهروندی به اوست، زیرا جامعه را سهام      
بدین جهت شهروندی با سلطه و قـدرت قـومی ناسـازگار            بدین جهت شهروندی با سلطه و قـدرت قـومی ناسـازگار            . . اعضا در آن حق وحقوق مستقل دارند      اعضا در آن حق وحقوق مستقل دارند      

است، ولی این بدان معنا نیست که صرفاً حقوق شـهروندی محفـوظ اسـت بلکـه جهـت رعایـت                     است، ولی این بدان معنا نیست که صرفاً حقوق شـهروندی محفـوظ اسـت بلکـه جهـت رعایـت                     
گـذاری  گـذاری      های قانون های قانون      شهروندی، ضرورت دارد که حافظان حقوق شهروندان، مانند دولت، نهاد           شهروندی، ضرورت دارد که حافظان حقوق شهروندان، مانند دولت، نهاد          حقوقحقوق

های اجتماعی به وجود آیند تا در مقابل شهروند ملزم به انجام وظـایف و تعهـدات آنـان                   های اجتماعی به وجود آیند تا در مقابل شهروند ملزم به انجام وظـایف و تعهـدات آنـان                       و سازمان و سازمان 
  ..باشندباشند

  از طرفـی  از طرفـی  . . ایجاد نظم اجتماعی در ایجاد آرامش دخالت تـام دارد         ایجاد نظم اجتماعی در ایجاد آرامش دخالت تـام دارد         . . آرامش نیاز ذاتی انسان است    آرامش نیاز ذاتی انسان است    
هـای فرهنگـی موجـود در جامعـه بـه آرامـش             هـای فرهنگـی موجـود در جامعـه بـه آرامـش                 کـارگیری ارزش  کـارگیری ارزش      عدالت در توزیع منابع مادی و بـه       عدالت در توزیع منابع مادی و بـه       

کند، عامل ثبـات آرامـش      کند، عامل ثبـات آرامـش          شهروندی که از حقوق شهروند دیگر حمایت می       شهروندی که از حقوق شهروند دیگر حمایت می       . . کندکند    اجتماعی کمک می  اجتماعی کمک می  
هـای اجتمـاعی    هـای اجتمـاعی        اجتماعی است، چرا که از ایـن طریـق، عـدالت در جامعـه تحکـیم و از خـشونت                   اجتماعی است، چرا که از ایـن طریـق، عـدالت در جامعـه تحکـیم و از خـشونت                   

  ..شودشود  جلوگیری میجلوگیری می

ملتی که تاریخ و فرهنـگ سیاسـی را در قالـب فرهنگـی بـه                ملتی که تاریخ و فرهنـگ سیاسـی را در قالـب فرهنگـی بـه                . .  شهروندی، ملیت اهمیت دارد     شهروندی، ملیت اهمیت دارد    دردر
پس شـهروندان   پس شـهروندان   . . کندکند    های خاص، احساس مشترک ایجاد می     های خاص، احساس مشترک ایجاد می         آورد، در شهروندان با قومیت    آورد، در شهروندان با قومیت        وجود می وجود می 

انـد و   انـد و       برند و دارای سوابق تاریخی مـشترک      برند و دارای سوابق تاریخی مـشترک          مردمی هستند که در نقاط مختلف یک کشور به سرمی         مردمی هستند که در نقاط مختلف یک کشور به سرمی         
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پـس سـاکنان کلیـۀ روسـتاها و         پـس سـاکنان کلیـۀ روسـتاها و         . . دهنددهند    مت قرار دارند، یک جامعه را تشکیل می       مت قرار دارند، یک جامعه را تشکیل می       در قلمرو یک حکو   در قلمرو یک حکو   
  ..شوندشوند  آیند و شهروند محسوب میآیند و شهروند محسوب می  های هر کشور، اعضای یک جامعه به شمار میهای هر کشور، اعضای یک جامعه به شمار می  شهرشهر

توانـد  توانـد    چه کسی میچه کسی می. . های قومی خاص تشکیل نشده باشد   های قومی خاص تشکیل نشده باشد       هیچ ملتی نیست که از اقوام با فرهنگ       هیچ ملتی نیست که از اقوام با فرهنگ       
خالص است؟ هر چند هر پارسی ایرانی است، ولی هر ایرانـی            خالص است؟ هر چند هر پارسی ایرانی است، ولی هر ایرانـی            ادعا کند که از نژاد آریایی یا پارسی         ادعا کند که از نژاد آریایی یا پارسی         

رود و ملت به معنای سـلطۀ قـومی        رود و ملت به معنای سـلطۀ قـومی            این بدان معنا نیست که ملیت زیر سؤال         این بدان معنا نیست که ملیت زیر سؤال         . . تواند پارسی نباشد  تواند پارسی نباشد      میمی
  ..خاص در کشور باشدخاص در کشور باشد

ای، بـا فرهنـگ     ای، بـا فرهنـگ         های اقوام یک جامعه به صورت منظومـه       های اقوام یک جامعه به صورت منظومـه           تر بیان شد، فرهنگ   تر بیان شد، فرهنگ       به طوری که پیش   به طوری که پیش   
دهـد بـا    دهـد بـا        کنند، ولی ملیت که هویت ملی بـه افـراد مـی           کنند، ولی ملیت که هویت ملی بـه افـراد مـی               هویت قومی را بیان می    هویت قومی را بیان می    اند و   اند و       ملی در حرکت  ملی در حرکت  

ایجاد روح ملی عامل همبستگی اقوام در دل یک جامعه است که همـه حاضـرند در راه حفـظ آن                      ایجاد روح ملی عامل همبستگی اقوام در دل یک جامعه است که همـه حاضـرند در راه حفـظ آن                      
گواه من در این باره جنگ هشت سالۀ ایران و عراق اسـت             گواه من در این باره جنگ هشت سالۀ ایران و عراق اسـت             . . فشانی کنند فشانی کنند     بدون توجه به قومیت جان    بدون توجه به قومیت جان    
ۀ آحاد ملت، حتی ارامنۀ ایرانی بدون توجه به مـشترکات دینـی شـهید               ۀ آحاد ملت، حتی ارامنۀ ایرانی بدون توجه به مـشترکات دینـی شـهید               که با عنوان دفاع مقدس هم     که با عنوان دفاع مقدس هم     

ملیـت در ایجـاد شـهروندی چنـان     ملیـت در ایجـاد شـهروندی چنـان     . . شـود شـود   شود که شهروندی با ملیت عجین مـی    شود که شهروندی با ملیت عجین مـی        مالحظه می مالحظه می . . دادنددادند
و ایـن  و ایـن  ). ). 19951995میلـر  میلـر  ((تواند دارای اعضای جدید و تحمل کنندۀ اختالف باشد   تواند دارای اعضای جدید و تحمل کنندۀ اختالف باشد       جایگاهی دارد که می   جایگاهی دارد که می   

  .. شده به وسیلۀ ملیت برای شهروندی اهمیت دارد شده به وسیلۀ ملیت برای شهروندی اهمیت داردبدان معناست که هویت ملی ایجادبدان معناست که هویت ملی ایجاد

های مختلف نیز اگر    های مختلف نیز اگر        یابیم که مهاجران در یک کشور با فرهنگ       یابیم که مهاجران در یک کشور با فرهنگ           پس اگر خوب توجه کنیم، درمی     پس اگر خوب توجه کنیم، درمی     
پذیرند شهروندند و شهروندی در جهان در دسترس همگان قـرار دارد و بـدین               پذیرند شهروندند و شهروندی در جهان در دسترس همگان قـرار دارد و بـدین                   ملیت جامعه را می   ملیت جامعه را می   

کننـد و   کننـد و        را با پذیرش شهروندان ترمیم می       را با پذیرش شهروندان ترمیم می      پذیرند و جامعۀ خود   پذیرند و جامعۀ خود       ها شهروند می  ها شهروند می      جهت است که کشور   جهت است که کشور   
  ..شمارندشمارند  های تازۀ شهروندان را محترم میهای تازۀ شهروندان را محترم می  فرهنگفرهنگ

  

  های قومی و شهروندیهای قومی و شهروندی  رابطۀ فرهنگرابطۀ فرهنگ
شود کـه شـهروند در      شود کـه شـهروند در          فرهنگ و هویت قومی محترم است و توجه جامعه به این امر موجب می             فرهنگ و هویت قومی محترم است و توجه جامعه به این امر موجب می             

اگر فرهنگ  اگر فرهنگ  . . دار یابد دار یابد     ها سهام ها سهام     لیتلیتها و فعا  ها و فعا      مقابل رفتار برابر با تمام افراد جامعه، خود را در مسئولیت          مقابل رفتار برابر با تمام افراد جامعه، خود را در مسئولیت          
داری در جامعـه چـه      داری در جامعـه چـه          قومی مورد توجه قرار نگیرد، در این صورت اقوام از یک ملت با وجود سهام              قومی مورد توجه قرار نگیرد، در این صورت اقوام از یک ملت با وجود سهام              

شوند؟ آیا با طرد فرهنگی در دل یک ملت، اقوام نیز چون خارجیان در درون یـک ملـت                   شوند؟ آیا با طرد فرهنگی در دل یک ملت، اقوام نیز چون خارجیان در درون یـک ملـت                       نامیده می نامیده می 
ست، پس طرد فرهنگـی اقـوام بـه         ست، پس طرد فرهنگـی اقـوام بـه         شوند؟ از آنجا که هویت فردی در گرو فرهنگ فردی ا          شوند؟ از آنجا که هویت فردی در گرو فرهنگ فردی ا              تلقی می تلقی می 

ها جزو ملت در دل یک کشور و جـزو سـاکنان قـانونی باشـند و بـه وسـیلۀ                     ها جزو ملت در دل یک کشور و جـزو سـاکنان قـانونی باشـند و بـه وسـیلۀ                         مثابۀ این است که آن    مثابۀ این است که آن    
در این صورت، شهروندان یـک    در این صورت، شهروندان یـک    . . فرهنگ مسلط به حاشیه رانده یا شهروندان درجه دوم تلقی شوند          فرهنگ مسلط به حاشیه رانده یا شهروندان درجه دوم تلقی شوند          

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

های قومی در تربیت شهروند   جایگاه فرهنگ      

 

 

147  

) ) 19971997اومـن   اومـن   (( و بقـول      و بقـول     آیند که پیامد آن خوشایند نیست     آیند که پیامد آن خوشایند نیست         در می در می » » پیوستۀ گسسته پیوستۀ گسسته ««جامعه به صورت    جامعه به صورت    
های مختلـف را در درون      های مختلـف را در درون          تواند گروه تواند گروه     ای عمل کند، می   ای عمل کند، می       اگر شهروندی باید به عنوان مفهوم فراگیرنده      اگر شهروندی باید به عنوان مفهوم فراگیرنده      

  ..شوند، متحد سازدشوند، متحد سازد  تر میتر می  جوامع، که هر روز متکثرجوامع، که هر روز متکثر

به مرور نزد نسل جـوان اقـوام ایرانـی رو بـه             به مرور نزد نسل جـوان اقـوام ایرانـی رو بـه             ) ) عام گرایی عام گرایی ((های ملی های ملی     رعایت هنجار رعایت هنجار طبق تحقیق،   طبق تحقیق،   
عـام گرایـی    عـام گرایـی    ). ). 22، ص   ، ص   22کاوش شمارۀ   کاوش شمارۀ   ((  تر اعتقاد دارند  تر اعتقاد دارند      های ملی کم  های ملی کم      ه هنجار ه هنجار کاهش است و امروزه ب    کاهش است و امروزه ب    
هـای عـام ملـی بـر معیارهـا و           هـای عـام ملـی بـر معیارهـا و               هـا و هنجـار    هـا و هنجـار         است که بر حسب آن، معیـار        است که بر حسب آن، معیـار       44نوعی سوگیری ارزشی  نوعی سوگیری ارزشی  

کـه در آن،    کـه در آن،    ) ) 22((   است  است 55گراییگرایی    گرایی متضاد خاص  گرایی متضاد خاص      عامعام. . شوندشوند    های خاص قومی ترجیح داده می     های خاص قومی ترجیح داده می         هنجارهنجار
تـر باشـد پـذیرش      تـر باشـد پـذیرش          گرایی کـم  گرایی کـم      هر قدر عام  هر قدر عام  . . شودشود     ملی ترجیح داده می     ملی ترجیح داده می    هایهای    های قومی بر هنجار   های قومی بر هنجار       هنجارهنجار

  ..تر خواهد بودتر خواهد بود  اقوام دیگر کماقوام دیگر کم

آورد و شـهروندی اقـوام      آورد و شـهروندی اقـوام          عدالتی را در جامعه فراهم می     عدالتی را در جامعه فراهم می         توجهی به فرهنگ قومی موجبات بی     توجهی به فرهنگ قومی موجبات بی         کمکم
های مختلف اجتماعی و اقتصادی هم امکـان دارد،         های مختلف اجتماعی و اقتصادی هم امکـان دارد،             عدالتی در زمینه  عدالتی در زمینه      هر چند بی  هر چند بی  . . سازدسازد    رنگ می رنگ می     را کم را کم 

عـدالتی  عـدالتی      های بـی  های بـی      کند بیش از بقیۀ مؤلفه    کند بیش از بقیۀ مؤلفه        مهری فرهنگی به همبستگی ملی وارد می      مهری فرهنگی به همبستگی ملی وارد می          ولی ضرری که بی   ولی ضرری که بی   
  ..استاست

 مستلزم در نظر گـرفتن عوامـل مـشترک           مستلزم در نظر گـرفتن عوامـل مـشترک          66ی اجتماعی ی اجتماعی در جامعۀ چند قومی چون ایران، همگرای      در جامعۀ چند قومی چون ایران، همگرای      
از این طریق با تقویت قومی، هویت ملـی نیـز           از این طریق با تقویت قومی، هویت ملـی نیـز           . . های قومی و ملی در ایجاد شهروندی است       های قومی و ملی در ایجاد شهروندی است           فرهنگفرهنگ
های ملی چون زبان فارسـی، دیـن اسـالم و مناسـک     های ملی چون زبان فارسـی، دیـن اسـالم و مناسـک       شود و این دیگر به هیچ وجه، نماد  شود و این دیگر به هیچ وجه، نماد      م می م می تحکیتحکی

  ).).99، ص ، ص 13831383، ، 22کاوشکاوش((کند کند   ملی را نفی نمیملی را نفی نمی

هـا احتـرام   هـا احتـرام     تـوان نادیـده گرفـت و بایـد بـه آن           تـوان نادیـده گرفـت و بایـد بـه آن               های قومی را نمی   های قومی را نمی       هر چند در شهروندی ویژگی    هر چند در شهروندی ویژگی    
سـازی  سـازی      رفته شود، زیرا هماهنـگ    رفته شود، زیرا هماهنـگ    سازی اقوام نادیده گ   سازی اقوام نادیده گ       گذاشت ولی این بدان معنا نیست که هماهنگ       گذاشت ولی این بدان معنا نیست که هماهنگ       

هایی است که کلیۀ اعضای اجتماعات قومی را به عنـوان شـهروند از حقـوق                هایی است که کلیۀ اعضای اجتماعات قومی را به عنـوان شـهروند از حقـوق                    اقوام یکی از رویکرد   اقوام یکی از رویکرد   
سان که  سان که      گیرد بدین گیرد بدین     سازی از طریق بعد فرهنگی بهتر صورت می       سازی از طریق بعد فرهنگی بهتر صورت می           هماهنگهماهنگ. . سازدسازد    مساوی برخوردار می  مساوی برخوردار می  

می از قـوم دیگـر قابـل        می از قـوم دیگـر قابـل        های فرهنگـی قـو    های فرهنگـی قـو        های قومی در هم ترکیب شده به نوعی که ارزش         های قومی در هم ترکیب شده به نوعی که ارزش             فرهنگفرهنگ
البتـه بایـد گفـت کـه        البتـه بایـد گفـت کـه        . . آیـد آیـد     در این صورت همانندسـازی فرهنگـی بـه و جـود مـی             در این صورت همانندسـازی فرهنگـی بـه و جـود مـی             . . تفکیک نباشد تفکیک نباشد 

همانندسازی در بعد فرهنگی وقتی ضرورت دارد که همراه با همانندسازی ساختاری صورت گیرد،           همانندسازی در بعد فرهنگی وقتی ضرورت دارد که همراه با همانندسازی ساختاری صورت گیرد،           
 بـه ویـژه      بـه ویـژه     های عمـدۀ اجتمـاعی،    های عمـدۀ اجتمـاعی،        یابی به قدرت در درون نهاد     یابی به قدرت در درون نهاد         بدین معنا که مساوات قومی در دست      بدین معنا که مساوات قومی در دست      

  ).).13831383، ، 22کاوش کاوش ((سیاسی و آموزشی صورت گیرد سیاسی و آموزشی صورت گیرد نهادهای اقتصادی، نهادهای اقتصادی، 
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کند، زیرا در این    کند، زیرا در این        تر باز می  تر باز می      مورد آموزش و پرورش که در بحث ما قرار دارد جای سخن را بیش             مورد آموزش و پرورش که در بحث ما قرار دارد جای سخن را بیش             
  هـای هـای     ریـزی و تـدوین برنامـه      ریـزی و تـدوین برنامـه          های آموزشی، به ویژه در امر برنامه      های آموزشی، به ویژه در امر برنامه          گیریگیری    خصوص الزم است تصمیم   خصوص الزم است تصمیم   

در ایـن صـورت     در ایـن صـورت     . . هـای قـومی در آن لحـاظ شـود         هـای قـومی در آن لحـاظ شـود             درسی با مشارکت اقوام صورت گیرد تا فرهنگ       درسی با مشارکت اقوام صورت گیرد تا فرهنگ       
شـوند و   شـوند و       های فرهنگی مشترک در همانندسازی روابط قومی سهیم مـی         های فرهنگی مشترک در همانندسازی روابط قومی سهیم مـی             های قومی با قبول الگو    های قومی با قبول الگو        گروهگروه

هـا عمـر    هـا عمـر        هایی که تاریخ حیات آن    هایی که تاریخ حیات آن        در کشور در کشور . . آوردآورد    ترکیب فرهنگی اقوام، هویت ملی را به وجود می        ترکیب فرهنگی اقوام، هویت ملی را به وجود می        
توان مکزیک را نام برد کـه       توان مکزیک را نام برد کـه           از جملۀ این کشورها می    از جملۀ این کشورها می    . . خوردخورد    دارد چنین ترکیبی به چشم می     دارد چنین ترکیبی به چشم می     طوالنی ن طوالنی ن 

انـد،  انـد،      اند و هویت مکزیکی را به وجود آورده       اند و هویت مکزیکی را به وجود آورده           در آن اقوام اسپانیایی، هندی و سیاهان با هم درآمیخته         در آن اقوام اسپانیایی، هندی و سیاهان با هم درآمیخته         
  ).).همان منبعهمان منبع((توان تشخیص داد توان تشخیص داد   ای که سهم هر قوم در تشکیل فرهنگ و هویت را میای که سهم هر قوم در تشکیل فرهنگ و هویت را می  به گونهبه گونه

هـای آن  هـای آن    شود که پیوند بین سلول   شود که پیوند بین سلول       های قومی، ملت یک موجود چند سلولی می       های قومی، ملت یک موجود چند سلولی می           ترکیب فرهنگ ترکیب فرهنگ با  با  
یـابی بـه    یـابی بـه        دسـت دسـت . . دهددهد    های قومی، هویت ملی را در قالب هویت فرهنگی واحد شکل می           های قومی، هویت ملی را در قالب هویت فرهنگی واحد شکل می               یعنی گروه یعنی گروه 

هـای  هـای    تـرین راه آن بیـان ارزش  تـرین راه آن بیـان ارزش    های فرهنگ قومی است که عملیهای فرهنگ قومی است که عملی  چنین هویتی نیازمند تقویت ارزش   چنین هویتی نیازمند تقویت ارزش   
مـداری  مـداری      مـداری تـضعیف و اقـوام      مـداری تـضعیف و اقـوام          سان قـوم  سان قـوم      بدینبدین. . های آموزشی است  های آموزشی است      معه در برنامه  معه در برنامه  فرهنگی اقوام جا  فرهنگی اقوام جا  

هـای قـومی عملـی    هـای قـومی عملـی      دور از گـرایش دور از گـرایش   شود و تربیت شهروند، در مفهوم عام کلمه، به      شود و تربیت شهروند، در مفهوم عام کلمه، به          گزین آن می  گزین آن می      جایجای
  ..شودشود  میمی

طورکه محصول همزیستی اقوام مختلف است، ایجـاد        طورکه محصول همزیستی اقوام مختلف است، ایجـاد            یکپارچگی جامعۀ چند قومی ایران، همان     یکپارچگی جامعۀ چند قومی ایران، همان     
های فرهنگی اقوام از طریق آموزش رسمی برای تربیت شـهروند در گـرایش بـه              های فرهنگی اقوام از طریق آموزش رسمی برای تربیت شـهروند در گـرایش بـه                تعادل بین گرایش  تعادل بین گرایش  

دهـی بـه    دهـی بـه        فرهنگ ملی نقش اساسی دارد و از این طریق، یعنی تجلـی اعـضای اقـوام بـدون جهـت                   فرهنگ ملی نقش اساسی دارد و از این طریق، یعنی تجلـی اعـضای اقـوام بـدون جهـت                   
  ..یابدیابد  فرهنگی خاص در قالب شهروند، ملیت دوام میفرهنگی خاص در قالب شهروند، ملیت دوام می

  

  های قومی و تربیت شهروندهای قومی و تربیت شهروند  رابطۀ فرهنگرابطۀ فرهنگ
تواند اجتماع را بـسازد، فرهنـگ و        تواند اجتماع را بـسازد، فرهنـگ و            ت و عامل مهمی که می     ت و عامل مهمی که می     سازی اس سازی اس     تربیت شهروند نوعی ملت   تربیت شهروند نوعی ملت   

جـویی اسـت و     جـویی اسـت و         به تعبیر دیگر، فرهنگ و تعلیم و تربیت بهترین ابزار اجتمـاع           به تعبیر دیگر، فرهنگ و تعلیم و تربیت بهترین ابزار اجتمـاع           . . تعلیم و تربیت است   تعلیم و تربیت است   
هـای ملـی    هـای ملـی        های قومی که در دل فرهنـگ      های قومی که در دل فرهنـگ          فرهنگفرهنگ. . رساندرساند    پذیری می پذیری می     جویی انسان را به اجتماع    جویی انسان را به اجتماع        اجتماعاجتماع

هـا  هـا      ساز با قرار گرفتن فرهنـگ     ساز با قرار گرفتن فرهنـگ         انسان جامعه انسان جامعه . . دهنددهند    ا تشکیل می  ا تشکیل می  قرار دارند، عصارۀ زندگی اجتماعی ر     قرار دارند، عصارۀ زندگی اجتماعی ر     
شـود و در دل یـک کـشور، آحـاد           شـود و در دل یـک کـشور، آحـاد               پذیری بهتر آماده می   پذیری بهتر آماده می       گیرد و برای جامعه   گیرد و برای جامعه       در متن تربیت شکل می    در متن تربیت شکل می    

گیری منصفانۀ منبع ارزشمند    گیری منصفانۀ منبع ارزشمند        کارکار    ترمیم احساس عدالت قومی مستلزم به     ترمیم احساس عدالت قومی مستلزم به     . . خورندخورند    هم پیوند می  هم پیوند می      ملت به ملت به 
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بخشی به نظام سیاسـی  بخشی به نظام سیاسـی    های مشروعیتهای مشروعیت   رعایت این مهم، یکی از معیار رعایت این مهم، یکی از معیارفرهنگی اقوام در امر تربیت و   فرهنگی اقوام در امر تربیت و   
  ..و ملی کشور استو ملی کشور است

با توجه به تعریف مفهومی گفته شده، شهروند کسی است که برای جامعه تربیت شده و دانش                 با توجه به تعریف مفهومی گفته شده، شهروند کسی است که برای جامعه تربیت شده و دانش                 
اعتقـاد فـرد بـه جامعـه او را      اعتقـاد فـرد بـه جامعـه او را      . . زندگی کردن را در جامعه آموخته باشد و به جامعه اعتقاد پیـدا کنـد       زندگی کردن را در جامعه آموخته باشد و به جامعه اعتقاد پیـدا کنـد       

این سیاست ایجاب   این سیاست ایجاب   . . ایجاد این اعتقاد در شهروند، سیاست فرهنگی الزم دارد        ایجاد این اعتقاد در شهروند، سیاست فرهنگی الزم دارد        . . کندکند    ی می ی می شهروند تلق شهروند تلق 
کند که فرد با توسل به فرهنگ خود، محیط زیست و جامعۀ خـود را بـشناسد و از ایـن طریـق                       کند که فرد با توسل به فرهنگ خود، محیط زیست و جامعۀ خـود را بـشناسد و از ایـن طریـق                           میمی

. . های موجود جامعه، که همان فرهنگ اقوام است، ایجاد شود         های موجود جامعه، که همان فرهنگ اقوام است، ایجاد شود             های فرهنگی در بین فرهنگ    های فرهنگی در بین فرهنگ        مشارکتمشارکت
شود و با ایجاد توسعۀ فرهنگی، فرد هویت ملی پیدا می کند و             شود و با ایجاد توسعۀ فرهنگی، فرد هویت ملی پیدا می کند و                 ت فرهنگی تقویت می   ت فرهنگی تقویت می   سان هوی سان هوی     بدینبدین

  ..شودشود  وحدت ملی تقویت میوحدت ملی تقویت می

ای از اقوام و قبایل بـه صـورت   ای از اقوام و قبایل بـه صـورت     توان نتیجه گرفت که برای وحدت دادن به مجموعه   توان نتیجه گرفت که برای وحدت دادن به مجموعه       بنابراین می بنابراین می 
یـن ترکیـب    یـن ترکیـب    اا. . ها و ملی باشد   ها و ملی باشد       یک ملت، به فرهنگ نیاز است؛ فرهنگی که ترکیبی از فرهنگ قومیت           یک ملت، به فرهنگ نیاز است؛ فرهنگی که ترکیبی از فرهنگ قومیت           

تر یـا جوامـع     تر یـا جوامـع         فرهنگی، همبستگی ملی، یعنی مجتمع ساختن اجزای یک جامعه در یک کل همبسته            فرهنگی، همبستگی ملی، یعنی مجتمع ساختن اجزای یک جامعه در یک کل همبسته            
های خاص قومی   های خاص قومی       در جوامع دارای گروه   در جوامع دارای گروه   . . بخشدبخشد    صورت یک ملت درآوردن، تحکیم می     صورت یک ملت درآوردن، تحکیم می         کوچک را به  کوچک را به  

فرهنگ قومی  فرهنگ قومی        هر قومی نسبت به   هر قومی نسبت به     آورد و آورد و     گریزی را فراهم می   گریزی را فراهم می       و محلی، عامل فرهنگی موجبات ملت     و محلی، عامل فرهنگی موجبات ملت     
های قومی، همبستگی   های قومی، همبستگی       همبستگی ملی با ترکیب فرهنگ    همبستگی ملی با ترکیب فرهنگ      ).).19981998امیل دارک هیم،    امیل دارک هیم،     ( (د تعصب دارد  د تعصب دارد  خوخو

ها را در حاکمیت یک ملت در مفهوم شهروند یک کـشور و      ها را در حاکمیت یک ملت در مفهوم شهروند یک کـشور و          آورد، یعنی همۀ قومیت   آورد، یعنی همۀ قومیت       را به وجود می   را به وجود می   
  ).). به نقل از هوارد دیکنز به نقل از هوارد دیکنز271271، ص ، ص 13571357مایرون وینز مایرون وینز ((آورد آورد   به صورت یک جامعۀ بزرگ درمیبه صورت یک جامعۀ بزرگ درمی

های قـومی،   های قـومی،       توجهی به رابطۀ تربیت رسمی با فرهنگ      توجهی به رابطۀ تربیت رسمی با فرهنگ          شود که به علت کم    شود که به علت کم        اهده می اهده می در جامعه مش  در جامعه مش  
تـر مـوارد    تـر مـوارد        کننـد و در بـیش     کننـد و در بـیش         رنـگ احـساس مـی     رنـگ احـساس مـی         های به ظاهر پنهان شهروندی خـود را کـم         های به ظاهر پنهان شهروندی خـود را کـم             قومیتقومیت

تر تر     ضعف توجه به این مورد شکاف همبستگی ملی را بیش         ضعف توجه به این مورد شکاف همبستگی ملی را بیش         . . ها با  ملت فاصله دارد     ها با  ملت فاصله دارد         های آن های آن     وابستگیوابستگی
شـود، ضـعف بنیـۀ      شـود، ضـعف بنیـۀ          تر مـی  تر مـی      ها در درون اجتماع روز به روز بیش       ها در درون اجتماع روز به روز بیش            که مهاجرت   که مهاجرت  با توجه به این   با توجه به این   . . کندکند    میمی

دهـد و   دهـد و       هـای بـزرگ افـزایش مـی       هـای بـزرگ افـزایش مـی           اقتصادی و کمبود کار در روستاها، سـیل مهـاجرت را بـه شـهر              اقتصادی و کمبود کار در روستاها، سـیل مهـاجرت را بـه شـهر              
حال با توجه به مفهوم عـام فرهنـگ     حال با توجه به مفهوم عـام فرهنـگ     . . شودشود     ملی هویدا می    ملی هویدا می     های قومی به نوعی در دل فرهنگ      های قومی به نوعی در دل فرهنگ          فرهنگفرهنگ

  آورد، چه باید کرد؟آورد، چه باید کرد؟  وجود میوجود میها را به ها را به   که نحوۀ زندگی انسانکه نحوۀ زندگی انسان

. . ترین ابزار برای انجام این کار است      ترین ابزار برای انجام این کار است          به طوری که در صفحات قبل بیان شد، تربیت رسمی شایع          به طوری که در صفحات قبل بیان شد، تربیت رسمی شایع          
سازی اجتمـاعی   سازی اجتمـاعی       های آموزشی و مفهوم   های آموزشی و مفهوم       های قومی در برنامه   های قومی در برنامه       کارگیری فرهنگ کارگیری فرهنگ     در این باره از طریق به     در این باره از طریق به     

خـواهم  خـواهم      مـن نمـی   مـن نمـی   . . معه آماده کرد  معه آماده کرد  جای جا جای جا     توان آحاد ملت را در جای     توان آحاد ملت را در جای         های فرهنگ قومی، می   های فرهنگ قومی، می       با قالب با قالب 
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تـوان  تـوان    عنصر عمدۀ یادگیری را که زبان گفتاری افراد است مطرح کنم، هر چند که از این مقوله نمـی   عنصر عمدۀ یادگیری را که زبان گفتاری افراد است مطرح کنم، هر چند که از این مقوله نمـی   
  ..چشم پوشید و در قانون اساسی نیز چه نیکو به آن توجه شده استچشم پوشید و در قانون اساسی نیز چه نیکو به آن توجه شده است

دهند، عامل بقـای یـک   دهند، عامل بقـای یـک     وحدت ملی و تشکیل یک ملت که اعضای آن را شهروندان تشکیل می    وحدت ملی و تشکیل یک ملت که اعضای آن را شهروندان تشکیل می    
 رنگـی   رنگـی    کند کـه هـر تکـه   کند کـه هـر تکـه     های قومی، جامعه را چهل تکه میهای قومی، جامعه را چهل تکه می   است، ولی ضعف توجه فرهنگ      است، ولی ضعف توجه فرهنگ     جامعهجامعه

کـارگیری  کـارگیری    پذیری بدانیم، باید این راه را از طریق به پذیری بدانیم، باید این راه را از طریق به     اگر تعلیم و تربیت را گذرگاه جامعه      اگر تعلیم و تربیت را گذرگاه جامعه      . . خاص دارد خاص دارد 
هـای آمـوزش و پـرورش همـوار سـازیم، بـه ویـژه در شـرایطی کـه           هـای آمـوزش و پـرورش همـوار سـازیم، بـه ویـژه در شـرایطی کـه               های قومی در برنامـه    های قومی در برنامـه        فرهنگفرهنگ

هـای جامعـه را     هـای جامعـه را         اند و هر آن امکان سوءاستفاده از تعصب قومیت        اند و هر آن امکان سوءاستفاده از تعصب قومیت            در اطراف ما حلقه زده    در اطراف ما حلقه زده    ها  ها      ابرقدرتابرقدرت
). ). 13251325واقعۀ جدا شدن آذربایجان از ایران در سال واقعۀ جدا شدن آذربایجان از ایران در سال ((اه عینی من در این باره است      اه عینی من در این باره است      وودارند و تاریخ گ   دارند و تاریخ گ   

هـای قـومی در     هـای قـومی در             کـارگیری فرهنـگ   کـارگیری فرهنـگ       های خارجی برای همبستگی استفاده و بـا بـه         های خارجی برای همبستگی استفاده و بـا بـه             پس باید از تهدید   پس باید از تهدید   
  .. شهروند، همبستگی ملی را تقویت کرد شهروند، همبستگی ملی را تقویت کردتربیتتربیت

سـازد کـه    سـازد کـه        های فرهنگی را مطمئن مـی     های فرهنگی را مطمئن مـی         ها و اقلیت  ها و اقلیت      وسیله قرار دادن فرهنگ در یادگیری، قومیت      وسیله قرار دادن فرهنگ در یادگیری، قومیت      
ها جزو ملـت    ها جزو ملـت        چه به فرهنگ اقوام بها بدهیم چه بها ندهیم، آن         چه به فرهنگ اقوام بها بدهیم چه بها ندهیم، آن         . . اند و شهروند ایرانی   اند و شهروند ایرانی       ها جزو ملت  ها جزو ملت      آنآن

تربیت رسمی اگر بخواهد با     تربیت رسمی اگر بخواهد با     . . اید هموار ساخت  اید هموار ساخت  ها را ب  ها را ب      پس راه تجانس شهروند   پس راه تجانس شهروند   . . انداند    و شهروند ایرانی  و شهروند ایرانی  
های فرهنگی قومی را نادیده بگیرد، شـکافی بـین          های فرهنگی قومی را نادیده بگیرد، شـکافی بـین              کارگیری فرهنگ غالب در برنامۀ درسی ارزش      کارگیری فرهنگ غالب در برنامۀ درسی ارزش          بهبه

هنوز هـم   هنوز هـم   . . سازدسازد    آورد و کار حاکمیت را در ایجاد همبستگی دشوار می         آورد و کار حاکمیت را در ایجاد همبستگی دشوار می             فرزندان کشور به  وجود می     فرزندان کشور به  وجود می     
مـال کجـایی؟ یـا اهـل        مـال کجـایی؟ یـا اهـل        : : ن سؤال مطرح اسـت    ن سؤال مطرح اسـت    شهری ای شهری ای     در جامعه در برخورد یک شهری با غیر هم        در جامعه در برخورد یک شهری با غیر هم        

انـد کـه    انـد کـه        کجایی؟ که اغلب توأم با تحقیر قومی و فرهنگی فرد است، زیرا در مدرسه به ما یاد نـداده                  کجایی؟ که اغلب توأم با تحقیر قومی و فرهنگی فرد است، زیرا در مدرسه به ما یاد نـداده                  
توان نتیجه گرفت   توان نتیجه گرفت       پس می پس می . . شهروند چه مفهومی دارد و عنصر اصلی ملت، شهروندی مردم آن است           شهروند چه مفهومی دارد و عنصر اصلی ملت، شهروندی مردم آن است           

دهی ایـن کـار پـشتوانۀ       دهی ایـن کـار پـشتوانۀ           البته سامان البته سامان . . کندکندگرایی جامعه را تضعیف     گرایی جامعه را تضعیف         که تربیت رسمی رسالت دارد قوم     که تربیت رسمی رسالت دارد قوم     
هـای مختلـف عـضو    هـای مختلـف عـضو      خواهد، برای مثال، حزب همبستگی ملی به وجود آید و از قومیت      خواهد، برای مثال، حزب همبستگی ملی به وجود آید و از قومیت          سیاسی می سیاسی می 

 آموزشـی بـه تحکـیم        آموزشـی بـه تحکـیم         ریـزی ریـزی     های قومی در آنجا به وجود آید و آگاهانه بـا برنامـه            های قومی در آنجا به وجود آید و آگاهانه بـا برنامـه                زنیزنی    بپذیرد، چانه بپذیرد، چانه 
گـذاری دارد کـه     گـذاری دارد کـه         رد ریـشه در قـانون     رد ریـشه در قـانون     این مـو  این مـو  . . انجامد کمک کند  انجامد کمک کند      شهروندی که به همبستگی ملی می     شهروندی که به همبستگی ملی می     

  قانون اساسی راه آن را هموار کرده است و باید پیشنهاد شود تا این شعار تحقق یابد؟ قانون اساسی راه آن را هموار کرده است و باید پیشنهاد شود تا این شعار تحقق یابد؟ 

  همه جای ایران مرا خانه است           هر آن کس جز این گفت بیگانه استهمه جای ایران مرا خانه است           هر آن کس جز این گفت بیگانه است

  ..گیردگیرد  ساز جای برانگیختن تعصبات قومی را میساز جای برانگیختن تعصبات قومی را می   تحقق این شعار ملت تحقق این شعار ملت

زیستی اقوام مختلف را    زیستی اقوام مختلف را        و هم و هم » » ایرانیایرانی««تواند یکپارچگی اقوام    تواند یکپارچگی اقوام        د قومی بودن، می   د قومی بودن، می   ایران به لحاظ چن   ایران به لحاظ چن   
شود، مگر این که کودکان و نوجوانان اقوام مختلف از مـشترکات            شود، مگر این که کودکان و نوجوانان اقوام مختلف از مـشترکات                این مهم میسر نمی   این مهم میسر نمی   . . وجود آورد وجود آورد     بهبه
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راهکار عمـده در ایـن بـاره، اول شـناخت کودکـان و نوجوانـان در                 راهکار عمـده در ایـن بـاره، اول شـناخت کودکـان و نوجوانـان در                 . . یکدیگر شناخت داشته باشند   یکدیگر شناخت داشته باشند   
هـا  هـا      ها به لحاظ نحوۀ زندگی انسان     ها به لحاظ نحوۀ زندگی انسان         فرهنگفرهنگ. . وم شناخت فرهنگ اقوام دیگر است     وم شناخت فرهنگ اقوام دیگر است     فرهنگ خویش و د   فرهنگ خویش و د   

  ..کار آیندکار آیند  ها به صورت رفتار شکل گیرند تا در زندگی شهروندی بهها به صورت رفتار شکل گیرند تا در زندگی شهروندی به  کنند که با آموزش آنکنند که با آموزش آن  ایجاب میایجاب می

کـودک و نوجـوان بـا    کـودک و نوجـوان بـا    . . آوردآورد  پذیری را به وجود مـی پذیری را به وجود مـی   خانواده اولین مکان تربیت است که فرهنگ     خانواده اولین مکان تربیت است که فرهنگ     
. . شـود شـود   مـی مـی ) ) مدرسهمدرسه(( قومی که در خانواده رواج دارد، وارد مکان تربیت رسمی    قومی که در خانواده رواج دارد، وارد مکان تربیت رسمی   کوله باری از فرهنگ   کوله باری از فرهنگ   

گیرنـد و سـهولت     گیرنـد و سـهولت         های آموزشی و محتوای برنامۀ درسـی قـرار مـی          های آموزشی و محتوای برنامۀ درسـی قـرار مـی              مفاهیم فرهنگی در قالب برنامه    مفاهیم فرهنگی در قالب برنامه    
) ) آموزش دبستانیآموزش دبستانی(( در ابتدای امر  در ابتدای امر بنیان یادگیری، مبتنی بر فرهنگ قومی،   بنیان یادگیری، مبتنی بر فرهنگ قومی،   . . سازندسازند    یادگیری را آسان می   یادگیری را آسان می   

نظر به این که یک ایرانـی خردسـال در ایـران            نظر به این که یک ایرانـی خردسـال در ایـران            . . ه سایر مفاهیم درست تفهیم گردد     ه سایر مفاهیم درست تفهیم گردد     شود ک شود ک     موجب می موجب می 
پذیر زنـدگی خواهـد کـرد، بایـد زنـدگی در یـک محـل را بـا                   پذیر زنـدگی خواهـد کـرد، بایـد زنـدگی در یـک محـل را بـا                       پهناور به عنوان شهروند مسؤولیت    پهناور به عنوان شهروند مسؤولیت    

به عالوه، ایجـاد    به عالوه، ایجـاد    . . های خود از فرهنگ خویش و شناخت فرهنگ رایج آغاز کند و ادامه دهد             های خود از فرهنگ خویش و شناخت فرهنگ رایج آغاز کند و ادامه دهد                 آگاهیآگاهی
های اجتماعی شکل گیـرد، تعلـق فـرد    های اجتماعی شکل گیـرد، تعلـق فـرد      کارگیری هنجار کارگیری هنجار     ای که با درک و به     ای که با درک و به         طهطهرابطۀ درست، یعنی راب   رابطۀ درست، یعنی راب   

های جامعه های جامعه   پذیری در نگاه کلی، پذیرش هنجارپذیری در نگاه کلی، پذیرش هنجار  شود، زیرا جامعهشود، زیرا جامعه  به جمع و تعهد به آن را موجب می به جمع و تعهد به آن را موجب می 
  ).).13801380عسکریان عسکریان ((است است 

ـ      پذیری است و در بعد رابطه     پذیری است و در بعد رابطه         تر بیان شد، فرهنگ قومی زیربنای جامعه      تر بیان شد، فرهنگ قومی زیربنای جامعه          همان طور که پیش   همان طور که پیش    ـ  ای ب ه ه ای ب
مـداری، سـبب گـرایش بـه        مـداری، سـبب گـرایش بـه            لحاظ ترکیب از سه نوع گرایش شامل هویت قومی، تعهد قومی و قوم            لحاظ ترکیب از سه نوع گرایش شامل هویت قومی، تعهد قومی و قوم            

ای متشکل از ترکیب قومیت ملی، احـساس تعهـد ملـی و پـذیرش عـام                 ای متشکل از ترکیب قومیت ملی، احـساس تعهـد ملـی و پـذیرش عـام                     فرهنگ ملی در بعد رابطه    فرهنگ ملی در بعد رابطه    
  ).).143143، ص ، ص 13831383کاوش کاوش ((شود شود   میمی

  نگارنده تربیـت عمـدی یـا آمـوزش رسـمی را در تحلیـل فرهنـگ قـومی، آغـاز حرکـت بـه                        نگارنده تربیـت عمـدی یـا آمـوزش رسـمی را در تحلیـل فرهنـگ قـومی، آغـاز حرکـت بـه                        
سکونتی اجـازۀ خـروج   سکونتی اجـازۀ خـروج     داند، زیرا درک فرد از فرهنگ خودی همچون شناخت بومداند، زیرا درک فرد از فرهنگ خودی همچون شناخت بوم  پذیری می پذیری می     جامعهجامعه

. . شـود شـود     آورد و موجبات کشف و شناخت کوی و برزن دیگری می          آورد و موجبات کشف و شناخت کوی و برزن دیگری می              از کوی و برزن خود را فراهم می       از کوی و برزن خود را فراهم می       
های های     های اقوام در برنامه   های اقوام در برنامه       بنابراین اجازۀ ورود به جامعه همچون لحاظ کردن فرهنگ قومی و فرهنگ           بنابراین اجازۀ ورود به جامعه همچون لحاظ کردن فرهنگ قومی و فرهنگ           

  ..سازدسازد  تی، پذیرش هویت ملی را برای فرد ممکن میتی، پذیرش هویت ملی را برای فرد ممکن میتربیتربی

توان نتیجه گرفت که هر اندازه مشترکات فرهنگی اقوام در فرهنگ ملی            توان نتیجه گرفت که هر اندازه مشترکات فرهنگی اقوام در فرهنگ ملی                بر آنچه گفته شد، می    بر آنچه گفته شد، می    بنابنا
های اجتماعی نزدیک به هم که در آبشخور پذیرش قـوانین           های اجتماعی نزدیک به هم که در آبشخور پذیرش قـوانین               افزایش یابد به همان اندازه تشابه رفتار      افزایش یابد به همان اندازه تشابه رفتار      

د، در زندگی اجتماعی تعصبات شهروندی افراد و جامعـه را           د، در زندگی اجتماعی تعصبات شهروندی افراد و جامعـه را           ها قرار دارن  ها قرار دارن      کارگیری آن کارگیری آن     شده و به  شده و به      وضعوضع
تلقـی  تلقـی  ) ) مـای ایرانـی   مـای ایرانـی   ((آورنـد و مـردم      آورنـد و مـردم          نام شهروند ایرانی فـراهم مـی      نام شهروند ایرانی فـراهم مـی          های قومی به  های قومی به      دور از برچسب  دور از برچسب      بهبه
طور که در خارج از کشور هویت ملی فرد، ایرانی بودن اوست، در داخل کشور نیز                طور که در خارج از کشور هویت ملی فرد، ایرانی بودن اوست، در داخل کشور نیز                    همانهمان. . شوندشوند    میمی

گاه به صـورت طنـز بـرای کهتـری اقـوام بیـان            گاه به صـورت طنـز بـرای کهتـری اقـوام بیـان                ی قومی که گه   ی قومی که گه   شود و تمایزها  شود و تمایزها      هویت ملی ایرانی می   هویت ملی ایرانی می   
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رود، چرا که در کل یک بدن، هر عضوی را جایگاه و منزلتی اسـت و بـه لحـاظ                    رود، چرا که در کل یک بدن، هر عضوی را جایگاه و منزلتی اسـت و بـه لحـاظ                        شود از بین می   شود از بین می       میمی
  ..شودشود  ضرورت استقرار، به اسمی نامیده میضرورت استقرار، به اسمی نامیده می

های جامعه است در تعلیم و تربیـت        های جامعه است در تعلیم و تربیـت            تر مربوط به اقلیت   تر مربوط به اقلیت       های قومی را که بیش    های قومی را که بیش        اگر دولت فرهنگ  اگر دولت فرهنگ  
کار نگیرد و در قدرت دولت همیشه به نفع گـروه فرهنگـی مـسلط یـک قـوم                   کار نگیرد و در قدرت دولت همیشه به نفع گـروه فرهنگـی مـسلط یـک قـوم                       رسمی رها کند و به    رسمی رها کند و به    

ها در گسترش شهروندیـشان بـه لحـاظ فرامـوش         ها در گسترش شهروندیـشان بـه لحـاظ فرامـوش             کار گرفته شود، در این صورت، قومیت      کار گرفته شود، در این صورت، قومیت          خاص به خاص به 
تـوجهی بـه فرهنـگ      تـوجهی بـه فرهنـگ          بـی بـی . . ننـد ننـد     مـا مـا     شدن فرهنگشان از طرف دولت از احقاق حقوق حقۀ خود بازمی          شدن فرهنگشان از طرف دولت از احقاق حقوق حقۀ خود بازمی          

آیـد و   آیـد و       وجـود مـی   وجـود مـی       ها از طرف قوم غالب بـه      ها از طرف قوم غالب بـه          توجهی نسبت به آن   توجهی نسبت به آن       ها و بی  ها و بی      رد آن رد آن ها، موجبات ط  ها، موجبات ط      قومیتقومیت
شود و  شود و      ها و هم در قومِ با فرهنگ غالب کم می         ها و هم در قومِ با فرهنگ غالب کم می             مفهوم و حس شهروندی از دو طرف، هم در قومیت         مفهوم و حس شهروندی از دو طرف، هم در قومیت         

حس شهروندی را باید توسعه داد و این امر مستلزم آن اسـت کـه هـر شـهروندی      حس شهروندی را باید توسعه داد و این امر مستلزم آن اسـت کـه هـر شـهروندی      . . ماندماند    محدود می محدود می 
  های دیگـران را در خـود پـرورش دهـد          های دیگـران را در خـود پـرورش دهـد              اسیت نسبت به منافع و نیاز     اسیت نسبت به منافع و نیاز     های دیگر و حس   های دیگر و حس       درک فرهنگ درک فرهنگ 

  ییهـا هـا     شود مگر از طریق تربیت عمدی که تـدوین برنامـه          شود مگر از طریق تربیت عمدی که تـدوین برنامـه              و این پرورش میسر نمی    و این پرورش میسر نمی    ) ) 19961996کالرک،  کالرک،  ((
  ..گوییمگوییم  کند و ما در صفحات بعد از آن سخن میکند و ما در صفحات بعد از آن سخن می  درسی را در این رابطه طلب میدرسی را در این رابطه طلب می

ثبـت از رابطـۀ فرهنـگ قـومی و تربیـت         ثبـت از رابطـۀ فرهنـگ قـومی و تربیـت         خواهم پا را فراتر نهم و اظهار کـنم کـه تـصور م             خواهم پا را فراتر نهم و اظهار کـنم کـه تـصور م                 نمینمی
پذیرفته در جامعه را نیز شامل      پذیرفته در جامعه را نیز شامل          ها فراتر رفته است و پذیرش مهاجران ملیت       ها فراتر رفته است و پذیرش مهاجران ملیت           شهروندی از مرز قومیت   شهروندی از مرز قومیت   

آیند و ارج نهـادن بـه فرهنـگ         آیند و ارج نهـادن بـه فرهنـگ             شود که خود، به نوعی جزو شهروندان یک جامعه به حساب می           شود که خود، به نوعی جزو شهروندان یک جامعه به حساب می               میمی
در هر صورت ایـن  در هر صورت ایـن  . . دهددهد  سترش میسترش میهای خاص، سیطرۀ دموکراسی را در کشور گهای خاص، سیطرۀ دموکراسی را در کشور گ  مهاجران با قومیت مهاجران با قومیت 

اند و در آیندۀ نزدیک نـسل ایرانـی، افغـانی تبـار در شـوؤن             اند و در آیندۀ نزدیک نـسل ایرانـی، افغـانی تبـار در شـوؤن                 نشیننشین    اقلیت نیز با شهروندان ایرانی هم     اقلیت نیز با شهروندان ایرانی هم     
، زمینـۀ کـم رنـگ شـدن        ، زمینـۀ کـم رنـگ شـدن            کـم تـوجهی بـه مـسائل فرهنگـی         کـم تـوجهی بـه مـسائل فرهنگـی         . . مختلف جامعه مشارکت خواهند کرد    مختلف جامعه مشارکت خواهند کرد    

و آلـت دسـت     و آلـت دسـت     آورد  آورد    میمیشهروندی و ریشۀ خصومت را که در طول زمان عناد برانگیز است، فراهم              شهروندی و ریشۀ خصومت را که در طول زمان عناد برانگیز است، فراهم              
بنابراین باید همۀ آحاد مردم صرف نظر از قومیتشان برای شـهروندی            بنابراین باید همۀ آحاد مردم صرف نظر از قومیتشان برای شـهروندی            . . گیردگیرد    گذاران قرار می  گذاران قرار می      سیاستسیاست

هـای  هـای      کارگیری فرهنـگ  کارگیری فرهنـگ      تربیت شوند و آموزش و پرورش و بهترین نهاد ایفای این نقش از طریق به              تربیت شوند و آموزش و پرورش و بهترین نهاد ایفای این نقش از طریق به              
  ..های درسی استهای درسی است  اقوام در برنامهاقوام در برنامه

توجـه نکـردن بـه    توجـه نکـردن بـه    . . نگری اسـت  نگری اسـت      گرایی جامعه گرایی جامعه      الزمۀ جامعه   الزمۀ جامعه  اند که اند که     گراییگرایی    ها ناگزیر به جامعه   ها ناگزیر به جامعه       دولتدولت
های منفـی فرهنگـی بـر       های منفـی فرهنگـی بـر           دادن ویژگی دادن ویژگی     شود و نسبت  شود و نسبت      های قومی موجب کنار گذاشتن اقوام می      های قومی موجب کنار گذاشتن اقوام می          فرهنگفرهنگ

  ::پسپس. . ها مخاطره آمیز است و تاریخ جهان گواه بر این واقعیت استها مخاطره آمیز است و تاریخ جهان گواه بر این واقعیت است  مبنای قومیتمبنای قومیت

هروندی و پیوند دادن شـهروند هـر        هروندی و پیوند دادن شـهروند هـر        ها و آموزش برای تربیت ش     ها و آموزش برای تربیت ش         ها در برنامه  ها در برنامه      کارگیری فرهنگ کارگیری فرهنگ     بهبه
ریزان آموزش همراه ایجاد ریزان آموزش همراه ایجاد   برای کفایت این مهم باید برنامهبرای کفایت این مهم باید برنامه. . چند شرطی الزم است ولی کافی نیستچند شرطی الزم است ولی کافی نیست

های قومی، پیوندهای سیاسی را نیز برای تربیت شهروند در جامعـه ایجـاد              های قومی، پیوندهای سیاسی را نیز برای تربیت شهروند در جامعـه ایجـاد                  این پیوند، یعنی فرهنگ   این پیوند، یعنی فرهنگ   
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انـداز  انـداز      این مهـم بایـد در چـشم       این مهـم بایـد در چـشم       . . آوردآورد    میمیتر به وجود    تر به وجود        کنند که همبستگی میان اعضای جامعه را بیش       کنند که همبستگی میان اعضای جامعه را بیش       
ها و مزیت شهروند با الهام از آنچه بیان شد تدوین شده و در              ها و مزیت شهروند با الهام از آنچه بیان شد تدوین شده و در                  آموزش و پرورش قرار گیرد و برنامه      آموزش و پرورش قرار گیرد و برنامه      

برنامۀ مدارس منظور شود تا امپریالیسم فرهنگی، که یکی از عوامل سرکوب ارتقای فرهنگی است،               برنامۀ مدارس منظور شود تا امپریالیسم فرهنگی، که یکی از عوامل سرکوب ارتقای فرهنگی است،               
  ).).15901590یونگ یونگ ((از بین برود از بین برود 

وند چند فرهنگی بایـد تربیـت شـود؟ نگارنـده چنـین اعتقـادی نـدارد و                  وند چند فرهنگی بایـد تربیـت شـود؟ نگارنـده چنـین اعتقـادی نـدارد و                  آیا در این راستا شهر    آیا در این راستا شهر    
ام فرهنگ قومی باید گذرگاه تربیت شهروند باشـد و          ام فرهنگ قومی باید گذرگاه تربیت شهروند باشـد و              طور که در صفحات قبل نیز یادآور شده       طور که در صفحات قبل نیز یادآور شده           همانهمان

در ایـن   در ایـن   . . ها و زبان آن، شـاکلۀ اصـلی تربیـت را تـشکیل دهـد              ها و زبان آن، شـاکلۀ اصـلی تربیـت را تـشکیل دهـد                  فرهنگ ملی با تفهیم، تاریخ، ارزش     فرهنگ ملی با تفهیم، تاریخ، ارزش     
گیرنـد و شـهروندی در گـسترۀ عـدالت          گیرنـد و شـهروندی در گـسترۀ عـدالت               حقوق برابر قـرار مـی       حقوق برابر قـرار مـی      ها در معرض  ها در معرض      صورت، همۀ فرهنگ  صورت، همۀ فرهنگ  

  ..کندکند  فرهنگی، مفهوم واقعی پیدا میفرهنگی، مفهوم واقعی پیدا می

توان نتیجه گرفت که تربیت شهروند با رعایت حقوق شهروندی مبتنی بـر فرهنـگ               توان نتیجه گرفت که تربیت شهروند با رعایت حقوق شهروندی مبتنی بـر فرهنـگ                   بنابراین می بنابراین می 
های فرهنگ ملی میسر و درک از شهروند و شهروندی در قالب ملیت             های فرهنگ ملی میسر و درک از شهروند و شهروندی در قالب ملیت                 قومی، همراه با اشاعۀ ارزش    قومی، همراه با اشاعۀ ارزش    

). ). 13811381کیت فالکس کیت فالکس ((آیند آیند   ها به عضویت گروه ملی درمیها به عضویت گروه ملی درمی    شود و اقوام و گروه    شود و اقوام و گروه        ی هویدا می  ی هویدا می  وهمبستگوهمبستگ
توانـد  توانـد      شود و قومی با فرهنگ غالـب نمـی        شود و قومی با فرهنگ غالـب نمـی            در چنین شرایطی دموکراسی به نحوی از انحاء ایجاد می         در چنین شرایطی دموکراسی به نحوی از انحاء ایجاد می         

بر طبق اصول احترام به حقـوق دیگـران و          بر طبق اصول احترام به حقـوق دیگـران و          » » شهروندانشهروندان««سایر اقوام را نادیده بگیرد و ادارۀ جامعه با          سایر اقوام را نادیده بگیرد و ادارۀ جامعه با          
شـود  شـود      دارنـد میـسر مـی     دارنـد میـسر مـی         های مشترکی که این حقوق را پایدار مـی        های مشترکی که این حقوق را پایدار مـی            عهد به ایفای نقش در حفظ نهاد      عهد به ایفای نقش در حفظ نهاد      تت
  ).).211211همان منبع،  صهمان منبع،  ص((

  

  ریزی درسی و فرهنگ قومی برای تربیت شهروندریزی درسی و فرهنگ قومی برای تربیت شهروند  برنامهبرنامه
... ... گرا، فراشـناختی  و      گرا، فراشـناختی  و          های مختلفی چون رفتاری، موضوعی، دیسیپلینی، اجتماعی، ریشه       های مختلفی چون رفتاری، موضوعی، دیسیپلینی، اجتماعی، ریشه           دیدگاهدیدگاه

    اند تا با شفافیت، آموزش و یـادگیری راهبـردی    اند تا با شفافیت، آموزش و یـادگیری راهبـردی        رسی را مورد تحلیل قرار داده     رسی را مورد تحلیل قرار داده     ریزی د ریزی د     هر یک برنامه  هر یک برنامه  
طرق مختلف، تربیـت فـرد را از        طرق مختلف، تربیـت فـرد را از            ها هر چند به   ها هر چند به       این دیدگاه این دیدگاه ). ). 77، ص ، ص 13791379جی، بی، میلر  جی، بی، میلر  ((را ارائه کنند    را ارائه کنند    
 در تربیت فردی، تربیـت در ابعـاد    در تربیت فردی، تربیـت در ابعـاد     اند ولی توجه هر دیدگاه،  اند ولی توجه هر دیدگاه،      ریزی مورد توجه قرار داده    ریزی مورد توجه قرار داده        طریق برنامه طریق برنامه 

های شخـصیتی فـرد را بـه وجـود          های شخـصیتی فـرد را بـه وجـود               عملکردِ مبتنی بر روانیاتِ شکل گرفته در اوست که الگو           عملکردِ مبتنی بر روانیاتِ شکل گرفته در اوست که الگو          قدرتقدرت
  ..یابدیابد  ها ورود به جامعه و مطرح شدن فرد به عنوان یک شهروند تحقق میها ورود به جامعه و مطرح شدن فرد به عنوان یک شهروند تحقق می  آورد و با این الگوآورد و با این الگو  میمی

گیـری  گیـری    هـا جهـت  هـا جهـت    هایی قائل است که یکی از آن     هایی قائل است که یکی از آن         گیریگیری    دیدگاه اجتماعی برای برنامۀ درسی جهت     دیدگاه اجتماعی برای برنامۀ درسی جهت     
گیری گیری     در این جهت  در این جهت  . . شودشود    سازی می سازی می     ساالر است که تا حدودی به شکلی متفاوت مفهوم        ساالر است که تا حدودی به شکلی متفاوت مفهوم            ممشهروند مرد شهروند مرد 

کنند و با تفکر انتقادی همراه با احترام بر مسائل اجتماعی یـک جامعـۀ               کنند و با تفکر انتقادی همراه با احترام بر مسائل اجتماعی یـک جامعـۀ                   دیگران مسائل را نقادی می    دیگران مسائل را نقادی می    
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سـاالر، برنامـۀ درسـی، رشـد        سـاالر، برنامـۀ درسـی، رشـد            گیری شهروند مـردم   گیری شهروند مـردم       در جهت در جهت ). ). 19831983میلر  میلر  ((شود  شود      ساالر تأکید می  ساالر تأکید می      مردممردم
در در . . ساالر شرکت کند  ساالر شرکت کند      آموز بتواند در فرایند مردم    آموز بتواند در فرایند مردم        ها مطرح است تا دانش    ها مطرح است تا دانش        ها و ارزش  ها و ارزش      ا، دانش ا، دانش هه    مهارتمهارت

ریـزی تربیـت   ریـزی تربیـت     ولـی سـؤال ایـن اسـت کـه برنامـه      ولـی سـؤال ایـن اسـت کـه برنامـه      . . تر مطرح است تر مطرح است     گیری، شهروندی بیش  گیری، شهروندی بیش      این جهت این جهت 
  شهروند چگونه طراحی شود؟شهروند چگونه طراحی شود؟

بـار  بـار  » » خـود خـود ««ا  ا   ر  ر آموزآموز    دانشدانشاگر نیک بیندیشیم و برای آموزش رسمی رسالتی قائل شویم که باید             اگر نیک بیندیشیم و برای آموزش رسمی رسالتی قائل شویم که باید             
پـذیری در   پـذیری در       ، در این صورت به صرف القا یا تحمیل، فلسفۀ اجتماعی جامعه           ، در این صورت به صرف القا یا تحمیل، فلسفۀ اجتماعی جامعه           ))13801380عسکریان  عسکریان  ((آورد  آورد  

در این راستا آموزش رسمی باید در مسیر ایجاد         در این راستا آموزش رسمی باید در مسیر ایجاد         . . تواند صورت واقعی پیدا کند    تواند صورت واقعی پیدا کند        قالب شهروندی نمی  قالب شهروندی نمی  
 تا خود به بررسـی    تا خود به بررسـی   وجود آوریم وجود آوریم     آموز توانایی تحلیل عوامل اجتماع را به      آموز توانایی تحلیل عوامل اجتماع را به          تفکر منطقی، یعنی در دانش    تفکر منطقی، یعنی در دانش    
هـای اجتمـاعی چگونـه    هـای اجتمـاعی چگونـه      گیریگیری  کنندۀ خوب کیست؟ تصمیمکنندۀ خوب کیست؟ تصمیم  یک مصرفیک مصرف: : علل وقایع بپردازد تا دریابد علل وقایع بپردازد تا دریابد 

گیری بر چه مبنایی اسـتوار اسـت؟ او در اجتمـاع چـه              گیری بر چه مبنایی اسـتوار اسـت؟ او در اجتمـاع چـه                  باید تحلیل شوند؟ مشارکت در این تصمیم      باید تحلیل شوند؟ مشارکت در این تصمیم      
ی را  ی را  ، کیفیـت، صـالحیت و مهـارت زنـدگ         ، کیفیـت، صـالحیت و مهـارت زنـدگ         آموزآموز    دانشدانشجایگاهی خواهد داشت؟ و به طور کلی، در         جایگاهی خواهد داشت؟ و به طور کلی، در         

ریـزی درسـی را در چنـین مفهـومی          ریـزی درسـی را در چنـین مفهـومی              ها، برنامـه  ها، برنامـه       دور از اولویت دادن به نظریه       دور از اولویت دادن به نظریه        نگارنده به نگارنده به . . ایجاد کند ایجاد کند 
  ..کندکند  ترسیم میترسیم می

های مختلف، تربیت فرد از ابعاد مختلـف ذهنـی،          های مختلف، تربیت فرد از ابعاد مختلـف ذهنـی،              نتیجۀ برنامۀ درسی با هر دیدگاه و با طراحی        نتیجۀ برنامۀ درسی با هر دیدگاه و با طراحی        
بدین جهـت برنامـۀ     بدین جهـت برنامـۀ     . . ندندکک    جای جامعه کامل می   جای جامعه کامل می       جسمی و روانی است که او را برای زندگی در جای          جسمی و روانی است که او را برای زندگی در جای          

هـای خـود    هـای خـود        گیرد که انسان اجتماعی تربیت کند، انـسانی کـه بـا آموختـه             گیرد که انسان اجتماعی تربیت کند، انـسانی کـه بـا آموختـه                 درسی در بستری قرار می    درسی در بستری قرار می    
هـا، در   هـا، در       گـذاری بـر آن    گـذاری بـر آن        هـا و ارزش   هـا و ارزش       هـای مختلـف اجتمـاعی را ایفـا کنـد و بـا تحلیـل ارزش                هـای مختلـف اجتمـاعی را ایفـا کنـد و بـا تحلیـل ارزش                    نقشنقش

هروند متجلـی   هروند متجلـی   گونه در قالب شـ    گونه در قالب شـ        ها استقالل داشته باشد و بدین     ها استقالل داشته باشد و بدین         گیری از طریق انتخاب ارزش    گیری از طریق انتخاب ارزش        تصمیمتصمیم
در این صورت تربیت شهروند، در پایان، تربیت فـردی اسـت کـه دارای آزادی بیـان اسـت،                    در این صورت تربیت شهروند، در پایان، تربیت فـردی اسـت کـه دارای آزادی بیـان اسـت،                    . . شودشود

کنـد و حقـوق شـهروندی را بـرای خـود و             کنـد و حقـوق شـهروندی را بـرای خـود و                 حقوق اجتماعی را برای برخورداری از آن تفهمیم می        حقوق اجتماعی را برای برخورداری از آن تفهمیم می        
  ..شماردشمارد  دیگران محترم میدیگران محترم می

وانین و مقـررات هـر   وانین و مقـررات هـر   ها بر حـسب قـ  ها بر حـسب قـ    ریزی یک رشته عملیاتی است که وسعت واقعی آن      ریزی یک رشته عملیاتی است که وسعت واقعی آن          برنامهبرنامه
گیـری قـرار دارد   گیـری قـرار دارد     هـای تـصمیم  هـای تـصمیم    ای متصل ومتوالی ازفراینـد ای متصل ومتوالی ازفراینـد   کند و در درون رشتهکند و در درون رشته  کشوری تفاوت می  کشوری تفاوت می  

دور نیست، با این تفـاوت کـه        دور نیست، با این تفـاوت کـه            ریزی درسی نیز از این مفهوم به      ریزی درسی نیز از این مفهوم به          برنامهبرنامه). ). 99، ص   ، ص   13731373یری ماالن   یری ماالن       تیتی((
از اسـتقالل نـسبی     از اسـتقالل نـسبی     هـای آموزشـی تـا حـدودی         هـای آموزشـی تـا حـدودی             نظـام نظـام . . شودشود     یادگیری تنظیم می    یادگیری تنظیم می   --در راستای یاددهی  در راستای یاددهی  

ها توقع جامعه از    ها توقع جامعه از        های اجتماعی قرار دارند که در رأس آن       های اجتماعی قرار دارند که در رأس آن           برخوردارند ولی تحت تأثیر شدید هدف     برخوردارند ولی تحت تأثیر شدید هدف     
  ..های مطلوب آن استهای مطلوب آن است  های آموزشی در راستای شهروند، مالکهای آموزشی در راستای شهروند، مالک  قرار گرفتن برنامهقرار گرفتن برنامه
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ریـزی درسـی    ریـزی درسـی        های آموزشی چگونه باید تعیین گردند تا به تبع آن برنامـه           های آموزشی چگونه باید تعیین گردند تا به تبع آن برنامـه               های برنامه های برنامه     حال هدف حال هدف 
هـای جمعـی    هـای جمعـی        ریزی نیازمند توجه بـه اولویـت      ریزی نیازمند توجه بـه اولویـت          شود؟ دراین باره برنامه   شود؟ دراین باره برنامه       درسی تدوین   درسی تدوین       تنظیم و برنامۀ    تنظیم و برنامۀ    

ها برای آحاد مردمی کـه در یـک         ها برای آحاد مردمی کـه در یـک             ها برابری فرصت  ها برابری فرصت      در تعیین اولویت  در تعیین اولویت  . . کنندکنند    است که پیوسته تغییر می    است که پیوسته تغییر می    
ون ون چـ چـ . . کننـد، اهمیـت دارد    کننـد، اهمیـت دارد        نام ملت زندگی مـی    نام ملت زندگی مـی        جامعه به پیروی از یک قانون و از یک حکومت به          جامعه به پیروی از یک قانون و از یک حکومت به          

ریزی آموزشی و درسی نیست بلکه بـا طـرح ایـن مـورد              ریزی آموزشی و درسی نیست بلکه بـا طـرح ایـن مـورد                  هدف مقاله بررسی  مبانی و اصول برنامه       هدف مقاله بررسی  مبانی و اصول برنامه       
های اقـوام   های اقـوام       کارگیری فرهنگ کارگیری فرهنگ     ریزی درسی را در راستای موضوع مقاله یعنی به        ریزی درسی را در راستای موضوع مقاله یعنی به            خواهد مسیر برنامه  خواهد مسیر برنامه      میمی

، ، ریزی درسی، تربیـت نیـروی انـسانی       ریزی درسی، تربیـت نیـروی انـسانی           جامعه جهت تربیت شهروندی قرار دهد، بنابراین اگر برنامه        جامعه جهت تربیت شهروندی قرار دهد، بنابراین اگر برنامه        
را در اولویت قـرار     را در اولویت قـرار     ... ... های اجتماعی، توسعۀ جامعه با هدف نوگرایی و       های اجتماعی، توسعۀ جامعه با هدف نوگرایی و           سازگاری مواد درسی با نیاز    سازگاری مواد درسی با نیاز    

های مختلف جامعـه کـه اسـاس آمـوزش را           های مختلف جامعـه کـه اسـاس آمـوزش را               توانند بدون توجه به فرهنگ    توانند بدون توجه به فرهنگ        ها نمی ها نمی     دهد، همۀ اولویت  دهد، همۀ اولویت  
از طرفی آموزش و پرورش مبتنی بر فرهنگ هر فرد، حق مسلم هر شهروند              از طرفی آموزش و پرورش مبتنی بر فرهنگ هر فرد، حق مسلم هر شهروند              . . دهد باشند دهد باشند     تشکیل می تشکیل می 

 این حق را از طریـق        این حق را از طریـق       است و با منظور کردن تاریخ، تعلیمات اجتماعی بومی، زبان و فرهنگ قومی،            است و با منظور کردن تاریخ، تعلیمات اجتماعی بومی، زبان و فرهنگ قومی،            
ها در  ها در      های اجتماعی به درجۀ اشاعۀ آن     های اجتماعی به درجۀ اشاعۀ آن         آری قدرت و تأثیر اندیشه    آری قدرت و تأثیر اندیشه    . . ریزی درسی ادا کرده است    ریزی درسی ادا کرده است      برنامهبرنامه

ای ای هـ هـ   هـا رنـگ و بـوی ارزش   هـا رنـگ و بـوی ارزش     شود که این اندیـشه شود که این اندیـشه   این مهم وقتی ممکن می   این مهم وقتی ممکن می   . . میان مردم بستگی دارد   میان مردم بستگی دارد   
، راه  ، راه  هـا هـا     شـدن اندیـشه   شـدن اندیـشه   هاست، بنابراین فرهنگی    هاست، بنابراین فرهنگی        از آنجا که فرهنگ مشحون از ارزش      از آنجا که فرهنگ مشحون از ارزش      . . مردم را بدهد  مردم را بدهد  

هـای قـومی، اسـتراتژی عمـده و برنامـۀ درسـی،             هـای قـومی، اسـتراتژی عمـده و برنامـۀ درسـی،                 مطلوب در این امر است به طـوری کـه فرهنـگ           مطلوب در این امر است به طـوری کـه فرهنـگ           
  ..کارگیری آن استراتژی استکارگیری آن استراتژی است  بهبه

های موجود جامعه است، های موجود جامعه است،   ها و تبارها و تبار  یک شهروند در کشور مجبور به زندگی کردن با تمام قومیت      یک شهروند در کشور مجبور به زندگی کردن با تمام قومیت      
چگونه؟ باید صالحیت مهارت و کیفیت این کار را چگونه؟ باید صالحیت مهارت و کیفیت این کار را . . ها را بیاموزدها را بیاموزد  پس او باید راه زندگی کردن با آن پس او باید راه زندگی کردن با آن 

توان با ارائـه درسـی تحـت        توان با ارائـه درسـی تحـت            نگارنده معتقد است که نمی    نگارنده معتقد است که نمی    . . این امر آموزش ویژه الزم دارد     این امر آموزش ویژه الزم دارد     . . دارا باشد دارا باشد 
 الزم است در تمام دروس آمـوزش   الزم است در تمام دروس آمـوزش  در این راستا اقدام کرد بلکه  در این راستا اقدام کرد بلکه  » » های زیست شهروند  های زیست شهروند      روشروش««عنوان  عنوان  

ولی مبانی توجهات چیست؟ به طوری که بیان شد با استفاده           ولی مبانی توجهات چیست؟ به طوری که بیان شد با استفاده           . . رسمی این امر مورد توجه قرار گیرد      رسمی این امر مورد توجه قرار گیرد      
ولـی هـر    ولـی هـر    . . ایمایم    نام نهاده نام نهاده » » فرهنگ قومی فرهنگ قومی ««آموز، که ما در این مقاله آن را         آموز، که ما در این مقاله آن را             از هویت فرهنگی خود دانش    از هویت فرهنگی خود دانش    

گی کودک دخالت دارد، اما این کـودک        گی کودک دخالت دارد، اما این کـودک        چند فرهنگ قومی به دلیل عامل مهم در ایجاد هویت فرهن          چند فرهنگ قومی به دلیل عامل مهم در ایجاد هویت فرهن          
پس پس . . به عنوان شهروند از مصبّ جامعۀ قومی به دریای جامعۀ ملی با فرهنگ ملی وارد خواهد شد                 به عنوان شهروند از مصبّ جامعۀ قومی به دریای جامعۀ ملی با فرهنگ ملی وارد خواهد شد                 

یابد، باید او را با فرهنگ ملی نیـز آشـنا           یابد، باید او را با فرهنگ ملی نیـز آشـنا               های فرهنگ قومی قوام می    های فرهنگ قومی قوام می        اگر آموزش با استفاده از ارزش     اگر آموزش با استفاده از ارزش     
هـا و   هـا و       ذیری اجتماعی را با تلفیق فرهنگ قومیت      ذیری اجتماعی را با تلفیق فرهنگ قومیت      بنابراین محتوای برنامۀ درسی، باید فرهنگ پ      بنابراین محتوای برنامۀ درسی، باید فرهنگ پ      . . سازدسازد

ریزی درسی علوم انسانی نیاز  این امر مهم اسـت           ریزی درسی علوم انسانی نیاز  این امر مهم اسـت               پس به طور ویژه برنامه    پس به طور ویژه برنامه    . . فرهنگ ملی تحکیم کند   فرهنگ ملی تحکیم کند   
تـوان در   تـوان در        آموزش رسـمی نمـی      آموزش رسـمی نمـی       هایهای            و به صرف قرار دادن درس تاریخ و جغرافیای محلی در برنامه           و به صرف قرار دادن درس تاریخ و جغرافیای محلی در برنامه           

تواند با شواهد   تواند با شواهد       اتر رویم، دروس علوم تجربی نیز می      اتر رویم، دروس علوم تجربی نیز می      تربیت شهروند برای جامعه اقدام کرد و اگر فر        تربیت شهروند برای جامعه اقدام کرد و اگر فر        
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پـس اگـر دروسـی چـون تـاریخ،          پـس اگـر دروسـی چـون تـاریخ،          . .  ملی  مناسب باشـد      ملی  مناسب باشـد       هایی در اشاعۀ فرهنگ اقوام و فرهنگ      هایی در اشاعۀ فرهنگ اقوام و فرهنگ          مثالمثال
هـای زنـدگی اهمیـت ویـژه دارد، ایجـاد           هـای زنـدگی اهمیـت ویـژه دارد، ایجـاد               جغرافیا، ادبیات فارسـی، تعلیمـات اجتمـاعی و مهـارت          جغرافیا، ادبیات فارسـی، تعلیمـات اجتمـاعی و مهـارت          

مکمل مهم دیگر، ایفای نقـش بـه وسـیلۀ          مکمل مهم دیگر، ایفای نقـش بـه وسـیلۀ          . . ردردهایی بین دروس در این باره اهمیتی مکمل دا        هایی بین دروس در این باره اهمیتی مکمل دا            رویکردرویکرد
ها از اصول تربیت شهروند بها دادن به فرهنـگ قـومی را             ها از اصول تربیت شهروند بها دادن به فرهنـگ قـومی را                  آن  آن   معلمان در این ارتباط است که آگاهی      معلمان در این ارتباط است که آگاهی      

گونه کیفیت، صالحیت و مهارت بخشی به معلمان از طریق تربیت آنان جلب             گونه کیفیت، صالحیت و مهارت بخشی به معلمان از طریق تربیت آنان جلب                 بدینبدین. . کندکند    تقویت می تقویت می 
  ..کنندکنند  توجه میتوجه می

که آمـادگی   که آمـادگی       در تربیت شهروند عالوه بر این     در تربیت شهروند عالوه بر این     : :  نتیجه گرفت که    نتیجه گرفت که   توانتوان    با توجه به آنچه بیان شد، می      با توجه به آنچه بیان شد، می      
ها و ها و   ها از طریق درک آنها از طریق درک آن  فرد برای زندگی در یک جامعه مطرح است، ایجاد توانایی پذیرش فرهنگ          فرد برای زندگی در یک جامعه مطرح است، ایجاد توانایی پذیرش فرهنگ          

الزم است این توانـایی بـا       الزم است این توانـایی بـا       » » هیچ چیز تازگی ندارد تو بر خود را  به شناس          هیچ چیز تازگی ندارد تو بر خود را  به شناس          ««به مصداق مثل معروف     به مصداق مثل معروف     
 صورت پذیرد و بـرای جامعـه شـمول شـدن تربیـت نیـاز بـه                   صورت پذیرد و بـرای جامعـه شـمول شـدن تربیـت نیـاز بـه                  شناخت فرهنگ بومی برای هر فرد     شناخت فرهنگ بومی برای هر فرد     

سازی شهروندی، همچون اشـاعۀ فرهنـگ ملـی،         سازی شهروندی، همچون اشـاعۀ فرهنـگ ملـی،             های اقوام موجود برای فرهنگ    های اقوام موجود برای فرهنگ        کارگیری فرهنگ کارگیری فرهنگ     بهبه
بدین گونه، براساس شناخت هویت قومی، هویت ملی در         بدین گونه، براساس شناخت هویت قومی، هویت ملی در         . . رسالت آموزش و پرورش رسمی است     رسالت آموزش و پرورش رسمی است     

  ..یابدیابد  قالب شهروندی قوام میقالب شهروندی قوام می

 یک جامعۀ چند قومی است، ضعف شناخت اقوام از فرهنـگ یکـدیگر               یک جامعۀ چند قومی است، ضعف شناخت اقوام از فرهنـگ یکـدیگر              که ایران که ایران     با توجه به این   با توجه به این   
آورد و در نتیجـه ضـعف       آورد و در نتیجـه ضـعف           ضعف انسجام و یکپارچگی ارتباطات را بین شـهروندان بـه وجـود مـی              ضعف انسجام و یکپارچگی ارتباطات را بین شـهروندان بـه وجـود مـی              

  . . بخشدبخشد  همبستگی ملی را شدت میهمبستگی ملی را شدت می

ای کشور بـا سـایر اقـوام بـسیار          ای کشور بـا سـایر اقـوام بـسیار              طبق تحقیق، ایجاد تسهیالت برای برقراری رابطۀ اقوام حاشیه        طبق تحقیق، ایجاد تسهیالت برای برقراری رابطۀ اقوام حاشیه        
تـر  تـر      ای با هم ندارند و توجه بیش      ای با هم ندارند و توجه بیش          به طوری که اقوام آذری بلوچ، طالش و عرب، رابطه         به طوری که اقوام آذری بلوچ، طالش و عرب، رابطه         ضعیف است   ضعیف است   

گیـرد معطـوف شـده اسـت        گیـرد معطـوف شـده اسـت            را در برمـی   را در برمـی   %  %  7878//55به شناساندن فرهنگ قوم فارسی به سایر اقوام که          به شناساندن فرهنگ قوم فارسی به سایر اقوام که          
  ).).همان منبعهمان منبع((

های قومی بـه یکـدیگر از       های قومی بـه یکـدیگر از           شود مگر از طریق شناساندن فرهنگ     شود مگر از طریق شناساندن فرهنگ         ایجاد رابطه بین اقوام میسر نمی     ایجاد رابطه بین اقوام میسر نمی     
آشنایی اقوام با یکدیگر، سهولت ایجاد روابط بـا         آشنایی اقوام با یکدیگر، سهولت ایجاد روابط بـا         . . های درسی در آموزش رسمی کشور     های درسی در آموزش رسمی کشور         ریق برنامه ریق برنامه طط

آورد ولی در جامعه احساس نزدیکی اقوام ایرانـی نـسبت بـه             آورد ولی در جامعه احساس نزدیکی اقوام ایرانـی نـسبت بـه                 یکدیگر همگرایی قومی را فراهم می     یکدیگر همگرایی قومی را فراهم می     
اسـت و   اسـت و   %) %) 4646((تر از حد متوسـط      تر از حد متوسـط          آورد کم آورد کم     یکدیگر که زمینۀ ذهنی برای همگرایی ملی را فراهم می         یکدیگر که زمینۀ ذهنی برای همگرایی ملی را فراهم می         

از آنجـا کـه فرهنـگ       از آنجـا کـه فرهنـگ       . . ن احساس در نتیجۀ ضعف نگرش مثبت اقوام نـسبت بـه یکـدیگر اسـت               ن احساس در نتیجۀ ضعف نگرش مثبت اقوام نـسبت بـه یکـدیگر اسـت               ایای
تون این امر را نتیجۀ ضعف آگاهی اقـوام از فرهنـگ یکـدیگر در نتیجـۀ           تون این امر را نتیجۀ ضعف آگاهی اقـوام از فرهنـگ یکـدیگر در نتیجـۀ               زیربنای انگیزش است می   زیربنای انگیزش است می   

  ..های اقوام در بین اقوام ایران دانستهای اقوام در بین اقوام ایران دانست  ضعف ترویج فرهنگضعف ترویج فرهنگ
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س، گیلک، کرد، لـر، عـرب، تـرکمن، طـالش و            س، گیلک، کرد، لـر، عـرب، تـرکمن، طـالش و            که اقوام عمدۀ ایرانی، آذری، فار     که اقوام عمدۀ ایرانی، آذری، فار         با توجه به این   با توجه به این   
هـا همـه و همـه جـزو         هـا همـه و همـه جـزو             دور از اکثریت یـا اقلیـت قومیـت        دور از اکثریت یـا اقلیـت قومیـت            اند به اند به     بلوچ، ملت ایران را به وجود آورده      بلوچ، ملت ایران را به وجود آورده      

های فرهنگی بـین اقـوام در همبـستگی ملـی           های فرهنگی بـین اقـوام در همبـستگی ملـی               توان با توجه به فاصله    توان با توجه به فاصله        چگونه می چگونه می . . انداند    شهروندان ایران شهروندان ایران 
له بـین آحـاد جامعـه را الزم دارد، ایـن فاصـلۀ              له بـین آحـاد جامعـه را الزم دارد، ایـن فاصـلۀ              ترین فاص ترین فاص     عالوه زندگی مشترک کوتاه   عالوه زندگی مشترک کوتاه       بهبه. . موفق بود موفق بود 

  ..کندکند  تر میتر می  های قومی کوتاههای قومی کوتاه  های فرهنگی با ترویج فرهنگهای فرهنگی با ترویج فرهنگ  کوتاه را ترکیبکوتاه را ترکیب

اگـر  اگـر  ). ). همـان منبـع   همـان منبـع   ((تر از هویت جمعی یا ملـی اسـت          تر از هویت جمعی یا ملـی اسـت              در بین بعضی از اقوام هویت قومی مهم       در بین بعضی از اقوام هویت قومی مهم       
هـای  هـای      د دغدغـه  د دغدغـه  به لحاظ ایجـا   به لحاظ ایجـا   . . تر شود خطر آفرین است    تر شود خطر آفرین است        هویت قومی نسبت به هویت ملی برجسته      هویت قومی نسبت به هویت ملی برجسته      

مداری یا اعتقاد به برتری قومی در بین اقوام         مداری یا اعتقاد به برتری قومی در بین اقوام             های اجتماعی، قوم  های اجتماعی، قوم      مربوط به انسجام و گسستگی گروه     مربوط به انسجام و گسستگی گروه     
هـا  هـا      تـرین آن  تـرین آن      ایرانی وجود دارد و این امر زاییدۀ شرایط فرهنگی و اجتماعی معینی است که از مهـم                ایرانی وجود دارد و این امر زاییدۀ شرایط فرهنگی و اجتماعی معینی است که از مهـم                

. . ی نابرابر نهادی اشاره کردی نابرابر نهادی اشاره کردهاها  یی بین اقوام و برخی از حمایت یی بین اقوام و برخی از حمایت     توان به تبعیض قومی و فقدان آشنا      توان به تبعیض قومی و فقدان آشنا          میمی
ریزی درسـی کـه بـرای برنامـه     ریزی درسـی کـه بـرای برنامـه       لحاظ برنامهلحاظ برنامه  بهبه. . رنگ استرنگ است  در این باره رسالت آموزش و پرورش کم    در این باره رسالت آموزش و پرورش کم    

تـوجهی شـده    تـوجهی شـده        های جامعه الهام گیرد و محتوای آن را تـدوین کنـد، کـم             های جامعه الهام گیرد و محتوای آن را تـدوین کنـد، کـم                 درسی باید از بطن فرهنگ    درسی باید از بطن فرهنگ    
بنـابراین  بنـابراین  . . ت قومی است    ت قومی است    آموزش یک عامل اجتماعی باز دارنده و متعادل کنندۀ احساس هوی          آموزش یک عامل اجتماعی باز دارنده و متعادل کنندۀ احساس هوی          . . استاست

مثـل  مثـل  ((تری برخوردار است    تری برخوردار است        های آموزشی در مناطقی که هویت قومی از شدت بیش         های آموزشی در مناطقی که هویت قومی از شدت بیش             گذاریگذاری    با سرمایه با سرمایه 
تـوان بـه    تـوان بـه        ، مـی  ، مـی  ))6969همان منبع ص    همان منبع ص    ((احساس قومی را دارند     احساس قومی را دارند         که باالترین   که باالترین     ))نشیننشین    مناطق بلوچ وترکمن  مناطق بلوچ وترکمن  

  ..نفع هویت ملی اقدام کردنفع هویت ملی اقدام کرد

بعد سیاسی معطوف به    بعد سیاسی معطوف به    . . ی و فرهنگی قرار دارد    ی و فرهنگی قرار دارد    در ابعاد آموزش شهروندی، بعد سیاسی، اجتماع      در ابعاد آموزش شهروندی، بعد سیاسی، اجتماع      
بعـد  بعـد  . . ایجاد احساس مسؤولیت در فراگیرندگان نسبت به حفظ منافع جامعه یا عمـوم مـردم اسـت                ایجاد احساس مسؤولیت در فراگیرندگان نسبت به حفظ منافع جامعه یا عمـوم مـردم اسـت                

بعـد فرهنگـی   بعـد فرهنگـی   . . اجتماعی معطوف به ایجاد تحکیم روابط متقابـل بـین اعـضای یـک جامعـه اسـت               اجتماعی معطوف به ایجاد تحکیم روابط متقابـل بـین اعـضای یـک جامعـه اسـت               
ه تمایز قوم او را از اقوام دیگـر  ه تمایز قوم او را از اقوام دیگـر  های فرهنگی است که وج    های فرهنگی است که وج        سازی فراگیرنده به ارزش   سازی فراگیرنده به ارزش       معطوف به آگاه  معطوف به آگاه  

  ..آوردآورد  فراهم میفراهم می

شود که در تربیت شهروند باید توجه داشت که فرد تحت آموزش بتواند با فردیت               شود که در تربیت شهروند باید توجه داشت که فرد تحت آموزش بتواند با فردیت                   مالحظه می مالحظه می 
بنابراین شهروندی یک حق است که از حقوق بنابراین شهروندی یک حق است که از حقوق . . های اجتماعی مشارکت کندهای اجتماعی مشارکت کند  پیدا کردن درجمع گروهپیدا کردن درجمع گروه

تربیـت بـه صـورت غیـر رسـمی و رسـمی             تربیـت بـه صـورت غیـر رسـمی و رسـمی             هر چند   هر چند   . . سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است     سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است     
پـردازد و  پـردازد و    ریزی میریزی می  گیرد، ولی از آنجا که آموزش رسمی از روی آگاهی و قصد به برنامه             گیرد، ولی از آنجا که آموزش رسمی از روی آگاهی و قصد به برنامه                 صورت می صورت می 

کند، نسبت بـه    کند، نسبت بـه        های فرد در ارتباط با خود و جامعه محتوای برنامۀ درسی را تدوین می             های فرد در ارتباط با خود و جامعه محتوای برنامۀ درسی را تدوین می                 براساس نیاز براساس نیاز 
توای برنامۀ درسی کودک برای تربیت      توای برنامۀ درسی کودک برای تربیت      در مح در مح . . ای برخوردار است  ای برخوردار است      آموزش غیر رسمی از اهمیت ویژه     آموزش غیر رسمی از اهمیت ویژه     

شود، درک کودک از هویت اجتمـاع خـود   شود، درک کودک از هویت اجتمـاع خـود     ی حائز اهمیت که به بحث ما مربوط می       ی حائز اهمیت که به بحث ما مربوط می           شهروندی نکته شهروندی نکته 
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به وسیلۀ درک از فرهنگ خود است، چرا که اجتماعی شـدن در خردسـالی از خـانواده بـه عنـوان                      به وسیلۀ درک از فرهنگ خود است، چرا که اجتماعی شـدن در خردسـالی از خـانواده بـه عنـوان                      
آموزد و به مرور    آموزد و به مرور        انواده می انواده می کودک کارهایی را برحسب فرهنگ خ     کودک کارهایی را برحسب فرهنگ خ     . . شودشود    اولین گروه اجتماعی آغاز می    اولین گروه اجتماعی آغاز می    

مدرسـه  مدرسـه  . . شود که دنیایی متفاوت با روش زنـدگی خـانوادۀ اوسـت          شود که دنیایی متفاوت با روش زنـدگی خـانوادۀ اوسـت              وارد دنیای بیرون از خانواده می     وارد دنیای بیرون از خانواده می     
. . کنـد کنـد     های مختلـف ناخواسـته عرضـه مـی        های مختلـف ناخواسـته عرضـه مـی            جایی است که این تفاوت را با پذیرش نمایندگان گروه         جایی است که این تفاوت را با پذیرش نمایندگان گروه         

ـ      دانشدانش ـ  آموز کودک ناگزیز است در این دنیای مغایر با دنیای خانواده زن مدرسـه بایـد بـه    مدرسـه بایـد بـه    . . دگی کنـد دگی کنـد آموز کودک ناگزیز است در این دنیای مغایر با دنیای خانواده زن
او هـر   او هـر   . . دهـد دهـد     در این میان معلم درس تخصصی وظیفۀ معینی انجام می         در این میان معلم درس تخصصی وظیفۀ معینی انجام می         . . آموز کودک کمک کند   آموز کودک کمک کند       دانشدانش

این محـدودیت را محتـوای      این محـدودیت را محتـوای      . . دهددهد    چند وظیفۀ تربیتی دارد ولی در قالبی محدود این کار را انجام می            چند وظیفۀ تربیتی دارد ولی در قالبی محدود این کار را انجام می            
 از بابـت محتـوای مـواد     از بابـت محتـوای مـواد    پس در این میان نقش آموزش، به ویـژه  پس در این میان نقش آموزش، به ویـژه  . . مواد درسی به وجود آورده است     مواد درسی به وجود آورده است     

برنامۀ درسـی   برنامۀ درسـی   . . های دیگر است  های دیگر است      آری فرهنگ کودک در تقابل عینی با فرهنگ       آری فرهنگ کودک در تقابل عینی با فرهنگ       . . شودشود    درسی آشکار می  درسی آشکار می  
بـدین  بـدین  . . پـذیری سـوق دهـد   پـذیری سـوق دهـد     گیری به جمـع گیری به جمـع   ها به وجود آورد تا او را از گوشه  ها به وجود آورد تا او را از گوشه      باید ترکیبی از فرهنگ   باید ترکیبی از فرهنگ   

و من فرهنـگ خـود را       و من فرهنـگ خـود را       شود  شود  » » ماما««و فرهنگ من و تو باید فرهنگ        و فرهنگ من و تو باید فرهنگ        » » هاها    آنآن««فرهنگ  فرهنگ  » » اواو««گونه فرهنگ   گونه فرهنگ   
ایـن مهـم عملـی      ایـن مهـم عملـی      . . ممها آشنا شـو   ها آشنا شـو       های فرهنگ های فرهنگ     ام همراه با فرهنگ تو ببینم و با ارزش        ام همراه با فرهنگ تو ببینم و با ارزش            که با آن آمیخته   که با آن آمیخته   

آینده آینده     هایش که در  هایش که در      کالسیکالسی    های هم های هم     ای از فرهنگ  ای از فرهنگ      آموز آمیزه آموز آمیزه      دانش  دانش   که در برنامۀ درسی   که در برنامۀ درسی       شود مگر این  شود مگر این      نمینمی
  ..شهروند بزرگسال فعال خواهند بود، قرار گیردشهروند بزرگسال فعال خواهند بود، قرار گیرد

ام استوار است در زبـان آموزشـی    ام استوار است در زبـان آموزشـی        ام که بر زبان قومی    ام که بر زبان قومی         گذر تجارب اولیۀ گفتاری     گذر تجارب اولیۀ گفتاری    هر چند در این   هر چند در این   
  ..گویمگویم  ام از آن سخن نمیام از آن سخن نمی  ام اهمیت خاص دارند ولی به لحاظ وحدت در زبان ملیام اهمیت خاص دارند ولی به لحاظ وحدت در زبان ملی  برنامۀ درسیبرنامۀ درسی

یادگیری فرد در هر دورۀ سنی، به ویژه در دوران کودکی، نیازمند داشتن زمینه از مفاهیم مـورد                  یادگیری فرد در هر دورۀ سنی، به ویژه در دوران کودکی، نیازمند داشتن زمینه از مفاهیم مـورد                  
اگر آموزش بر این پایه استوار      اگر آموزش بر این پایه استوار      . . ی هر مورد در آموزش نیاز به معلومات قبلی دارد         ی هر مورد در آموزش نیاز به معلومات قبلی دارد         آموزش است، یعن  آموزش است، یعن  

هر چند در این مورد، معلم وظیفـه    هر چند در این مورد، معلم وظیفـه    . . شودشود    نگردد یادگیری با طرح معنا در ذهن به سهولت انجام نمی          نگردد یادگیری با طرح معنا در ذهن به سهولت انجام نمی          
بـدین جهـت تنظـیم محتـوای برنامـۀ      بـدین جهـت تنظـیم محتـوای برنامـۀ      . . دارد ولی اکثر معلمان بر محوریت کتاب درسی تکیه دارنـد    دارد ولی اکثر معلمان بر محوریت کتاب درسی تکیه دارنـد    

آموز که ریشه در فرهنـگ خـانوادۀ او دارد نقـش            آموز که ریشه در فرهنـگ خـانوادۀ او دارد نقـش                گرفته در ذهن دانش   گرفته در ذهن دانش        مفاهیم شکل   مفاهیم شکل  درسی براساس درسی براساس 
همان طور که در صفحات قبل بیان شد، هـدف          همان طور که در صفحات قبل بیان شد، هـدف          . . سازدسازد    فرهنگ قومی را در تربیت کودک آشکار می       فرهنگ قومی را در تربیت کودک آشکار می       

کـارگیری فرهنـگ    کـارگیری فرهنـگ        از این گفتار این نیست که فقط در اشاعۀ فرهنگ قومی اقدام کنیم بلکه باید بـه                از این گفتار این نیست که فقط در اشاعۀ فرهنگ قومی اقدام کنیم بلکه باید بـه                
های اقوام و تربیت    های اقوام و تربیت        ۀ درسی به مثابۀ ابزاری برای آموزش مفاهیم ترکیبی از فرهنگ          ۀ درسی به مثابۀ ابزاری برای آموزش مفاهیم ترکیبی از فرهنگ          قومی را در برنام   قومی را در برنام   

  ..شهروند الزم بدانیمشهروند الزم بدانیم
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  هاها  گیری و پیشنهادگیری و پیشنهاد  نتیجهنتیجه
توان نتیجه گرفت که آموزش و پرورش رسمی یکـی          توان نتیجه گرفت که آموزش و پرورش رسمی یکـی              با توجه به آنچه در این مقاله بیان شد می         با توجه به آنچه در این مقاله بیان شد می         

وند، که هدف عمدۀ ایـن مقالـه اسـت،    وند، که هدف عمدۀ ایـن مقالـه اسـت،    تواند در تربیت شهرتواند در تربیت شهر  های عمدۀ اجتماعی است که میهای عمدۀ اجتماعی است که می  از نهاد از نهاد 
دلیـل  دلیـل    در راستای تحقق این هدف، آموزش مبتنی بر فرهنگ در مفهوم عام، به   در راستای تحقق این هدف، آموزش مبتنی بر فرهنگ در مفهوم عام، به   . . نقش بسزایی ایفا کند   نقش بسزایی ایفا کند   

شـود، جایگـاهی ویـژه      شـود، جایگـاهی ویـژه          های انطباقی در فرد موجب می     های انطباقی در فرد موجب می         پذیری را از طریق ایجاد رفتار     پذیری را از طریق ایجاد رفتار         این که جامعه  این که جامعه  
  . . دارددارد

های زنـدگی خـاص، سـبب       های زنـدگی خـاص، سـبب           قومی با ایجاد شیوه   قومی با ایجاد شیوه   های  های      در جوامع چندقومیتی مانند ایران، فرهنگ     در جوامع چندقومیتی مانند ایران، فرهنگ     
با توجه به این که هر فرد منسوب به هـر قـومی بـه عنـوان     با توجه به این که هر فرد منسوب به هـر قـومی بـه عنـوان     . . وجه تمایز اقوام از یکدیگر شده است وجه تمایز اقوام از یکدیگر شده است 

پـردازد، بنـابراین نیازمنـد تربیتـی اسـت کـه          پـردازد، بنـابراین نیازمنـد تربیتـی اسـت کـه              یک ایرانی در میان اقوام دیگر به زندگی و فعالیت می          یک ایرانی در میان اقوام دیگر به زندگی و فعالیت می          
  ..روند ایرانی بار آوردروند ایرانی بار آوردسهولت زندگی او را فراهم و او را به عنوان شهسهولت زندگی او را فراهم و او را به عنوان شه

آموزان در راستای تحقق شهروندی، سبب   آموزان در راستای تحقق شهروندی، سبب       های قومی دانش  های قومی دانش      ریزی آموزش مبتنی بر فرهنگ    ریزی آموزش مبتنی بر فرهنگ        برنامهبرنامه
ریزی ضرورت دارد که آموزش رسـمی نقـش         ریزی ضرورت دارد که آموزش رسـمی نقـش             در این برنامه  در این برنامه  . . شودشود    سازی اقوام به یکدیگر می    سازی اقوام به یکدیگر می        نزدیکنزدیک

در در . . سازدسازد  پذیر میپذیر می  کانکانچنین آموزشی رشد تربیت فردی را با هر فرهنگی امچنین آموزشی رشد تربیت فردی را با هر فرهنگی ام. . چند فرهنگی را ایفا کند   چند فرهنگی را ایفا کند   
  ..آوردآورد  های فرهنگی اقوام از یکدیگر موجبات تشکل اجتماعی را فراهم میهای فرهنگی اقوام از یکدیگر موجبات تشکل اجتماعی را فراهم می  ضمن، آگاهیضمن، آگاهی

کارگیری فرهنگ قومی در آموزشی رسمی و اشاعۀ آن از طریق برنامۀ درسی، نیازمنـد دوری                کارگیری فرهنگ قومی در آموزشی رسمی و اشاعۀ آن از طریق برنامۀ درسی، نیازمنـد دوری                    بهبه
آیـد  آیـد    جود میجود میهای جامعه به وهای جامعه به و  در این صورت پیوندی بین اقوام و تبار       در این صورت پیوندی بین اقوام و تبار       . . بندی فرهنگی است  بندی فرهنگی است      از اولویت از اولویت 
گرایی تبدیل و   گرایی تبدیل و       گرایی به عام  گرایی به عام      در ضمن خاص  در ضمن خاص  . . کندکند    بخشی فرهنگی وحدت ملی را ایجاد می      بخشی فرهنگی وحدت ملی را ایجاد می          و وحدت و وحدت 

  ..شودشود  همگرایی ملی استوار میهمگرایی ملی استوار می

همگرایی ملی که موجب هماهنگ سازی اقوام است، در خود، کلیۀ اعضای اجتماعات قومی را               همگرایی ملی که موجب هماهنگ سازی اقوام است، در خود، کلیۀ اعضای اجتماعات قومی را               
شـود کـه برنامـۀ درسـی بـا          شـود کـه برنامـۀ درسـی بـا              ییمالحظـه مـ   مالحظـه مـ   . . سـازد سـازد     به عنوان شهروند از حقوق مساوی برخوردار می       به عنوان شهروند از حقوق مساوی برخوردار می       

کـارگیری فرهنـگ غالـب کـه بـه قـومی خـاص تعلـق دارد و                  کـارگیری فرهنـگ غالـب کـه بـه قـومی خـاص تعلـق دارد و                      های قومی، نه به   های قومی، نه به       کارگیری فرهنگ کارگیری فرهنگ     بهبه
گونـه  گونـه      بـدین بـدین . . آورد، رویکرد عمـده در ایـن بـاره اسـت          آورد، رویکرد عمـده در ایـن بـاره اسـت              رانده را فراهم می   رانده را فراهم می       حاشیهحاشیه    گریزی اقوامِ به  گریزی اقوامِ به      ملتملت
  ..شودشود  ساالر فراهم میساالر فراهم می  گیری شهروند مردمگیری شهروند مردم  جهتجهت

  تربیت شهروند براساس فرهنگ قومی چگونه باید طراحی شود؟تربیت شهروند براساس فرهنگ قومی چگونه باید طراحی شود؟ریزی ریزی   حال ببینیم برنامهحال ببینیم برنامه

با توجه به وظیفۀ آموزش و پرورش رسمی، که همگـانی کـردن مفهـوم شـهروندی در حـوزۀ                    با توجه به وظیفۀ آموزش و پرورش رسمی، که همگـانی کـردن مفهـوم شـهروندی در حـوزۀ                    
  ::شودشود  های بنیادین او قرار دارد، پیشنهاد میهای بنیادین او قرار دارد، پیشنهاد می  فعالیتفعالیت
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های درسی، شهروندی را فرهنـگ سـازی کنـد تـا حقـوق              های درسی، شهروندی را فرهنـگ سـازی کنـد تـا حقـوق                  ـ آموزش و پرورش از طریق کتاب      ـ آموزش و پرورش از طریق کتاب      
  .. بیش از پیش در جامعه ایجاد  و استوار شود بیش از پیش در جامعه ایجاد  و استوار شودشهروندیشهروندی

تدریس ادبیات قومی در مـدارس در  تدریس ادبیات قومی در مـدارس در  ... ... ««ـ در رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی که تأکید دارد   ـ در رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی که تأکید دارد   
الزم است در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی، فرهنـگ کـودک بـه جهـت     الزم است در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی، فرهنـگ کـودک بـه جهـت     » » کنار زبان فارسی آزاد داشت    کنار زبان فارسی آزاد داشت    

سـان سـهولت یـادگیری بـرای     سـان سـهولت یـادگیری بـرای       ود تـا بـدین  ود تـا بـدین  تعمیم مفاهیم و آگاهی از هویت اجتماع خود منظور ش     تعمیم مفاهیم و آگاهی از هویت اجتماع خود منظور ش     
  ..کودک فراهم گرددکودک فراهم گردد

هـا در میـان     هـا در میـان         های اجتماعی منوط به درجـه اشـاعۀ آن        های اجتماعی منوط به درجـه اشـاعۀ آن            که قدرت و تأثیر اندیشه    که قدرت و تأثیر اندیشه        ـ با توجه بر این    ـ با توجه بر این    
ها دارای رنگ و بـوی فرهنـگ مـردم          ها دارای رنگ و بـوی فرهنـگ مـردم              مردم است و انجام شدن این امر در گرو آن است که اندیشه            مردم است و انجام شدن این امر در گرو آن است که اندیشه            

  ..رودرود  کار میکار می   قومی به عنوان یک استراتژی به قومی به عنوان یک استراتژی بهباشند، در این راستا، استفاده از فرهنگباشند، در این راستا، استفاده از فرهنگ

ها در عرصۀ اجتماعی، نیازمنـد آمـادگی        ها در عرصۀ اجتماعی، نیازمنـد آمـادگی            ـ یک شهروند به لحاظ زندگی کردن در تمام موقعیت         ـ یک شهروند به لحاظ زندگی کردن در تمام موقعیت         
پس پس . . بنابراین ضرورت دارد که صالحیت، مهارت و کیفیت این مهم را دارا باشد            بنابراین ضرورت دارد که صالحیت، مهارت و کیفیت این مهم را دارا باشد            . . در این باره است   در این باره است   

اص، این مهم، برنامه ریزی و محتوای برنامـۀ         اص، این مهم، برنامه ریزی و محتوای برنامـۀ         الزم است که در تمام دروس دورۀ ابتدایی به طور خ          الزم است که در تمام دروس دورۀ ابتدایی به طور خ          
  ..درسی با تلفیق فرهنگ اقوام و فرهنگ ملی تنظیم و تدوین شوددرسی با تلفیق فرهنگ اقوام و فرهنگ ملی تنظیم و تدوین شود

فارسـی،  فارسـی،      هـای تحـصیلی، دروسـی چـون تـاریخ، جغرافیـا، ادبیـات             هـای تحـصیلی، دروسـی چـون تـاریخ، جغرافیـا، ادبیـات                 ـ به فراخـور اهـداف دوره      ـ به فراخـور اهـداف دوره      
های زندگی بر اساس فرهنگ تلفیقی اقوام و فرهنـگ ملـی در راسـتای               های زندگی بر اساس فرهنگ تلفیقی اقوام و فرهنـگ ملـی در راسـتای                   اجتماعی و مهارت  اجتماعی و مهارت      تعلیماتتعلیمات

  . . ریزی شودریزی شود  کارگیری هویت قومی و ملی برای شهروندی برنامهکارگیری هویت قومی و ملی برای شهروندی برنامه  شناخت و بهشناخت و به

های قومی و فرهنگ ملی برنامه ریزی       های قومی و فرهنگ ملی برنامه ریزی           ـ درسی تحت عنوان تربیت شهروند با تلفیقی از فرهنگ         ـ درسی تحت عنوان تربیت شهروند با تلفیقی از فرهنگ         
  ..های تربیت معلم کشور منظور شودهای تربیت معلم کشور منظور شود  و در برنامهو در برنامه

 شـهروندی در     شـهروندی در    ولیتولیت    ـ به منظور جلوگیری از برجسته شدن هویت قومی و ایجاد احساس مسؤ            ـ به منظور جلوگیری از برجسته شدن هویت قومی و ایجاد احساس مسؤ            
  ..های گروهی ارائه شودهای گروهی ارائه شود  های آموزشی تنظیم و در رسانههای آموزشی تنظیم و در رسانه  آحاد ملت نسبت به فرهنگ ملی، برنامهآحاد ملت نسبت به فرهنگ ملی، برنامه

هـا  هـا      های برنامۀ درسی مبتنـی بـر فرهنـگ        های برنامۀ درسی مبتنـی بـر فرهنـگ            ها جهت تعیین سیاست   ها جهت تعیین سیاست       ـ مجمعی از نمایندگان قومیت    ـ مجمعی از نمایندگان قومیت    
  ..برای تربیت شهروند تشکیل شودبرای تربیت شهروند تشکیل شود

های درسی برای تربیـت     های درسی برای تربیـت         دوین برنامه دوین برنامه ریزی درسی و ت   ریزی درسی و ت       های آموزشی در امر برنامه    های آموزشی در امر برنامه        گیریگیری    ـ تصمیم ـ تصمیم 
  ..شهروند با مشارکت نمایندگان اقوام اتخاذ شودشهروند با مشارکت نمایندگان اقوام اتخاذ شود
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  ::ـ برنامۀ درسی تربیت شهروند تا حد االمکان براساس راهنمای ذیل تنظیم شودـ برنامۀ درسی تربیت شهروند تا حد االمکان براساس راهنمای ذیل تنظیم شود
  روشروش                              هدفهدفـ ـ 

  تبیین قانون اساسیتبیین قانون اساسی        ـ ایجاد آگاهی از حقوق مدنیـ ایجاد آگاهی از حقوق مدنی
  تبیین قانون مدنیتبیین قانون مدنی      ـ ایجاد آگاهی اقوام از حقوق یکدیگرـ ایجاد آگاهی اقوام از حقوق یکدیگر

  های فرهنگی ملی و اقوامهای فرهنگی ملی و اقوام  شش  تبیین ارزتبیین ارز    و قومیو قومی   ملی  ملی    فرهنگ فرهنگ  داریداری  نگهنگه  برای برای   ـ ایجاد آگاهی ـ ایجاد آگاهی 
  هاها  و تبیین تاریخ آنو تبیین تاریخ آن   جامعه  جامعه   یی  هاها  با قومیتبا قومیت  آشنایی آشنایی           ـ محترم شمردن اقوامـ محترم شمردن اقوام

   و ملی و ملی  قومیقومی  فرهنگ فرهنگ   بر اساس بر اساس    درسی  درسی    مفاهیم مفاهیم  تنظیمتنظیم        دهی یادگیریدهی یادگیری  ـ تقویت و شکلـ تقویت و شکل
  تبیین دموکراسی و حقوق انسانیتبیین دموکراسی و حقوق انسانی        ایجاد توان آزادی بیان و عقیدهایجاد توان آزادی بیان و عقیده  ــ

  ها وبیان ارتباطاتها وبیان ارتباطات  تبیین محیط، کشف واقعیتتبیین محیط، کشف واقعیت    اجتماعیاجتماعی  های های   در گروهدر گروه  عضویت عضویت   ـ ایجاد توان ـ ایجاد توان 
  هاها  تطبیق فرهنگتطبیق فرهنگ        ـ ایجاد آگاهی از فرهنگ مللـ ایجاد آگاهی از فرهنگ ملل
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های های      انتشارات کتاب   انتشارات کتاب  ::ای تهران ای تهران      رحمت اهللا مقدم مراغه     رحمت اهللا مقدم مراغه    ترجمۀترجمۀ نوسازی جامعه،     نوسازی جامعه،    ).).13551355 ( (مایرون وینر مایرون وینر 
  ..جیبیجیبی

    ..انتشارات فرهنگی و انتشارات معارفانتشارات فرهنگی و انتشارات معارف: : تهرانتهران ملت و ملیت،  ملت و ملیت، ).).13731373((منوچهری محمد علی منوچهری محمد علی 

نـسانی و   نـسانی و   گروهـی از نویـسندگان، انتـشارات پژوهـشگاه علـوم ا           گروهـی از نویـسندگان، انتـشارات پژوهـشگاه علـوم ا            ( ().).13811381((های هویت ملی    های هویت ملی        مؤلفهمؤلفه
  ).).مطالعات فرهنگی، تهرانمطالعات فرهنگی، تهران
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