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در مجالى كه برايم باقى ست
باز همراه شما مدرسه اى مى سازيم
كه در آن اول صبح
به زبانى ساده
ِمهر تدريس كنند
و بگويند خدا
خالق زيبايى
و سرايندة عشق
آفرينندة ماست

مهربانى ست كه ما را به نكويى
دانايى
زيبايى
و به خود مى خواند
جنتى دارد نزديك، زيبا و بزرگ
دوزخى دارد ـ به گمانم ـ
كوچك و دورادور
در پى سودايى ست
كه ببخشد ما را
و بهفماندمان
ترس ما بيرون از دايرة رحمت اوست

در مجالى كه برايم باقى ست
باز همراه شما مدرسه اى مى سازيم
كه خرد را با عشق
علم را با احساس

به جاى سرمقاله
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قطره را در باران
موج را در ساحل

زندگى را در رفتن و برگشتن از قلة كوه
و عبادت را در خلقت خلق

كار را در كندو
و طبيعت را در جنگل و دشت

مشق شب اين باشد
كه شبى چندين بار

همه تكرار كنيم:
عدل
آزادى
قانون
شادى

امتحانى بشود
كه بسنجد ما را

تا بفهمند چه قدر
عاشق و آگه و آدم شده ايم

در مجالى كه برايم باقى ست
باز همراه شما مدرسه اى مى سازيم

كه در آن آخر وقت
به زبانى ساده

شعر تدريس كنند
و بگويند كه تا فردا صبح
خالق عشق نگه دار شما

مجتبى كاشانى

و رياضى را با شعر
دين را با عرفان

همه را با تشويق، تدريس كنند
الى انگشت كسى

قلمى نگذارند
و نخوانند كسى را حيوان
و نگويند كسى را كودن

و معلم هر روز
روح را حاضر و غايب بكند

و جز از ايمانش
هيچ كس چيزى را حفظ نبايد بكند

مغزها پر نشود چون انبار
قلب خالى نشود از احساس

درسهايى بدهند
كه به جاى مغز، دلها را تسخير كند

در كالس انشا
هر كسى حرف دلش را بزند

غيرممكن را از خاطره ها محو كنند
تا، كسى بعد از اين

باز همواره نگويد: «هرگز»
و به آسانى هم رنگ جماعت نشود

زنگ نقاشى تكرار شود
رنگ در پاييز تعليم شود
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قسمت اول

دكتراكبرحميدى
مدرس دانشگاه

آموزش وپرورش و 
دانش آموزان

مقاله
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  پيشگفتار 
در اين چند ماهى كه از سال مى گذرد، مشغوليت ذهنى ام عنوان 
«جهاد اقتصادى» بوده است. دائم از خود مى پرسم چرا رهبر معظم 
ــال جديد انتخاب كرده اند.  انقالب عنوان جهاد اقتصادى را براى س
ــيرى در مجموعه پيامهاى ايشان كردم  ــخ به اين سؤال س براى پاس
و دريافتم: مجموعه پيامهاى رهبرى در سالهاى متفاوت نمايانگر آن 
است كه ايشان حركتى متعالى و پويا را در ادارة شئون گوناگون كشور 
ــير پيشرفت و تعالى را كه اسالم عزيز و  دنبال مى كنند و همان مس
امام راحل(ره) پى مى گرفتند، ايشان نيز دنبال مى كنند. توضيح آن كه 
ــرفت و عدالت» و انتخاب  ــذارى اين دهه، با عنوان دهة «پيش نام گ
شعارهاى سال، در راستاى رسيدن به عدالت و پيشرفت است؛ يعنى 
همان چيزى كه ايشان در چشم انداز كشور تعقيب مى كنند و با ارائة 
ــاالنه در جهت دست يابى به اهداف چشم انداز كشور  رهنمودهاى س

گام برمى دارند.
ــال 1388 سال «اصالح الگوى مصرف»، سال 1389 «همت  س
ــال «جهاد اقتصادى»  ــال 1390 نيز س مضاعف و كار مضاعف» و س
ــد تا به لطف پروردگار و تالش همة مردم و مسئوالن،  نام گذارى ش
ــتقرار عدالتى مثال زدنى در  ــاهد پيشرفت و اس در پايان اين دهه ش
ــعار عدالت و پيشرفت،  ــيم. درواقع، ش ــور و درهمة بخشها باش كش
شعارى محورى است؛ يك مطلب اساسى است؛ يك نياز است. ايشان 
ــرفت» و «عدالت» دو خواسته اى است كه انسانها  مى فرمايند: «پيش
به آن نيازمندند. پيشرفت، يعنى از لحاظ علم و عمل و آن چه كه در 
ــت، به نتايج مطلوب برسد. عدالت هم  دنيا براى يك جامعه الزم اس
يعنى ميان انسانها تبعيض وجود نداشته باشد؛ بى عدالتى نباشد، ظلم 
ــته هاى اساسى و اصلى و ديرين  ــد. هر دو خواسته، جزو خواس نباش
بشريت است كه تا تاريخ بشر وجود داشته، اين دو خواسته، خواستة 

اصلى انسانها بوده است.
در مجموع، با تدابير دولت ها و همت مردم و همة دست اندركاران 
ــور، ايران قسمت مهمى از مسير پيشرفت و تعالى را طى كرده،  كش
ــردم و رهبرى را از اين حركت فراهم  ــه گونه اى كه رضايت كلى م ب
ــت. با اين حال هنوز راه طوالنى و دشوارى در پيش است.  آورده اس
ــال جهاد اقتصادى اعالم شده و  ــال س ــير تعالى، امس در همين مس
ــان ذكر شده است.  علت اين نام گذارى در بيانات و پيام نوروزى ايش
مقام معظم رهبرى مى فرمانيد: «اساسى ترين مسائل كشور، و محور 
ــال را  ــت. لذا من اين س ــائل اقتصادى اس همة اينها به نظر من مس
سـال جهاد اقتصادى نام گذارى مى كنم و از مسئوالن كشور، چه 
ــرى كه مربوط به  ــهاى ديگ ــت، چه در مجلس، چه در بخش در دول

ــوند و هم چنين از ملت عزيزمان انتظار دارم  مسائل اقتصادى مى ش
كه در عرصة اقتصادى با حركِت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. 
ــت، بايد در اين ميدان، حركت جهشى و  حركت طبيعى كافى نيس

مجاهدانه داشته باشيم.
ايشان در ادامه مى فرمايند: «ليكن حركت ما بايد به نحوى باشد 
كه بتوانيم اين دهه را به معناى حقيقى كلمه، مظهر پيشرفت و مظهر 

استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهيم.»
ــد كه حركت اقتصادى كشور  ــن ش با اين توضيحات برايم روش
حركتى طبيعى و رو به رشد است. اما اگر اين روند ادامه يابد، شايد 
ــور ترسيم شده است، دست پيدا كرد  نتوان به مطلوبى كه براى كش
پس چه بايد كرد؟ ايشان رويكرد جهادى را نشان مى دهند و انتظار 
دارند كه اين دهه را به معناى حقيقى كلمه، مظهر پيشرفت و مظهر 
استقرار عدالت در كشور قرار بدهيم. حقيقت اين است كه مقام معظم 
ــرايط كنونى اولويت قائل اند و در  رهبرى براى جهاد اقتصادى در ش
عين حال، غفلت از ابعاد ديگر به ويژه ابعاد فرهنگى ـ اجتماعى را جايز 
ــرورش به عنوان وظيفه و مأموريت خود  نمى دانند. پس آموزش و پ
الزم است تغيير رويكرد دهد و تحوالتى اساسى و پايه اى را با رويكرد 

جهادگونه پياده سازى كند.
ــت كه: در تحقق مطالبات رهبرى،  ــؤال بعدى اين اس اكنون س
ــانه هاى مكتوب و ديجيتال آن،  آموزش و پرورش و به دنبال آن رس
در سال جديد چه مأموريتى دارند؟ براى پاسخ به اين سؤال، نخست 
الزم است ويژگيهاى جهاد و به دنبال آن جهاد اقتصادى را بشناسيم.

كليدواژه ها: الگوي جهادي، عدالت اجتماعي، پيشرفت اسالمي، 
جهاد فرهنگي

  ويژگيهاى امور جهادي
جهاد به معناى كوشش تمام و همه جانبه براى رسيدن به هدف 
ــت و در منطق اسالمى به كار بردن نهايت جهد و كوشش در راه  اس
ــارتها و استقرار خداپرستى  خدا براى نجات خلق خدا از ظلمها و اس
ــلط نظام عادل اجتماعى بر زندگى انسانهاست كه در بسيارى  و تس
از موارد با فداكارى و جانبازى همراه است.1 درواقع، جهاد معاملة پر 
سودى است كه خداوند با بندگانش كرده است. يعنى خداوند نعمات 
ــت كه از طريق جهاد، همانها  ــمارى را به بندگان خود داده اس بى ش
ــالم، جهاد دو ركن دارد: 1. في   را از مؤمن خريدارى مى كند. در اس

سبيل اهللا بودن 2. آگاهانه
ــريع جهاد با عنايت به آيات 39 و 40 سورة حج مى توان  در تش
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ــه دو گونه  ــتنباط كرد ك چنين اس
ــاد مظلوم در  ــاد وجود دارد: جه جه
برابر ظالم، و جهاد در برابر طواغيتى 
ــدا را از  ــام و ياد خ ــه قصد محو ن ك
دلهاى آفريدگان دارند. بنابراين آنها 

به تناسب از دو رويكرد مستقيم و غيرمستقيم استفاده مى كنند. از اين 
روى، جهاد تنها به معنى جنگ و نبرد مسلحانه نيست، بلكه هر نوع 
تالش و كوشش در پيشبرد اهداف مقدس الهى را شامل مى شود.. به 
اين ترتيب، عالوه بر نبردهاى دفاعى و گاهى تهاجمى، مبارزات علمى، 
منطقى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى را نيز دربرمى گيرد.2 به طور كلى 

اسالم در سه مورد توسل به قدرت نظامى را جايز مى شمارد:
 محو آثار شرك و بت پرستى، چرا كه بت پرستى از نظر اسالم دين 

و آيين نيست، بلكه انحراف و بيمارى و اصوالً خرافه است.3
ــة نابودى و حمله به مسلمانان را  ــانى كه نقش  جهاد در برابر كس
ــان را دارند كه در اين صورت  ــند و يا قصد هجوم به بالد آن مى كش
دستور جهاد دفاعى داده شده و آن گونه كه در رساله هاى عمليه حكم 

آن ذكر گرديده، بر عموم مسلمانان واجب مى باشد.4
 براى كسب آزادى در تبليغ دين، زيرا هر آيين بر حقى بايد به طور 
آزاد و به صورت منطقى خود را معرفى كند و اگر كسانى مانع شوند، 
ــل به زور بايد اين حق را به دست آورد.5 از اين جهاد به جهاد  با توس

ابتدايى و آزادى بخش نيز تعبير مى شود.
جهاد با همة اهميتى كه در اسالم دارد، مشروط به شروطى است:

شـرط اول: جهادى كه به منظور گسترش پيام دعوت اسالمى 
ــروط به اين است كه  ــلمان صورت مى گيرد، مش بين ملل غير مس

ولى امر مسلمين (پيامبر يا امام معصوم) بدان امر كند.6
شرط دوم: احتمال تأثير و دست يابى به نتيجة مطلوب ـ هرچند 
در درازمدت ـ وجود داشته باشد؛ در غير اين صورت واجب نخواهد بود.7

ــروطى وجود  ــه در جهاد دفاعى چنين ش ــة قابل توجه اين ك نكت
ــد، بايد انجام گيرد. حكم آن نيز در فقه  ندارند و هر زمان كه الزم باش
اسالمى چنين بيان شده است: اگر دشمن بر بالد مسلمين و سرحدات 
ــلمين را چه به  ــلط بر بالد مس ــة تس آنان هجوم آورد و با اجانب نقش
واسطة عمال خود از خارج و يا داخل و يا بدون واسطه داشته باشند، بر 
مسلمانان واجب است كه به هر وسيله كه امكان دارد (بذل جان و مال)، 

از ممالك اسالمى دفاع كنند و اين امر نياز به اذن حاكم شرع ندارد.8
ــرار گيرند عبارت اند از:  ــورى كه بايد نصب العين مجاهدان ق ام
ــمن به حق قبل از پيكار و نبرد9،  ــنگرى و دعوت سپاهيان دش روش
ــتقامت در ميدان نبرد، توجه  ذكر و ياد فراوان خدا، ثبات قدم و اس

ــئلة رهبرى و اطاعت از  به مس
دستورات او، پرهيز از پراكندگى 
و نزاع، پرهيز از هرگونه اعمال 
ابلهانه، پرهيز از ظلم و تعدى به 
ــمن مانند زنان و كودكان و پيران10، تحريم فرار، وجود  ضعفاى دش
مجازات براى فراريان11، و پرهيز از قطع درختان و كشتن حيوانات و 
سوزاندن زراعتها و نيز سمى كردن آبها و خارج نشدن از موازين حق 
و عدالت. در صورت وجوب جهاد بر همگان، هيچ معافيتى براى هيچ 
فردى وجود ندارد؛ حتى بيماران و نابينايان. هركس به اندازة توانش 

به هر طريق كه مى تواند بايد در اين امر مقدس شركت كند.
ــت كه  ــت از درهاى بهش على(ع) مى فرمايند: «جهاد درى اس
ــوده... هركس آن را كنار گذارد،  ــتان ويژه اش گش خداوند براى دوس
خداوند جامة ذلت را بر او پوشاند و دچار انسانهاى فرومايه گردد...»12

  ويژگيهاي جهاد اقتصادى
اما براى شناخت جهاد اقتصادى بايد متذكر شد كه براساس آيات 
ــده در ويژگيهاى جهاد، مكتب اقتصادى اسالم درصدد تأمين  ذكر ش
ــت كه برخى از آنها اخالقى، برخى ديگر اجتماعى  اهداف فراوانى اس

و برخى ديگر نيز جهادى هستند؛ يعنى از اين ويژگيها برخوردارند:
 نهايت كوشش در راه خدا؛

 نجات خلق خدا از ظلمها و اسارتها؛
 استقرار خداپرستى و تسلط نظام عادل اجتماعى بر زندگى انسانها؛

 همراه بودن با فداكارى و جانبازى.
ــترى  به برخى از اين اهداف كه از منظر اقتصادى اهميت بيش

دارند، عبارت اند از:
حاكميت سياسى اسالم؛

تحكيم ارزشهاى معنوى و اخالقى؛
برپايى عدالت اجتماعى؛
عدم وابستگى اقتصادى؛

خودكفايى و اقتدار اقتصادى؛
توسعه و رشد؛

تأمين رفاه عمومى.
اين اهداف در عرض يكديگر نيستند، بلكه برخى از آنها مكمل 
و يا زيرساخت برخى ديگرند. سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند 
ــد  كه لطمه اى به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مى رس
ــتند، ولى جزو اهداف اقتصادى اسالمى گنجانده  كه اقتصادى نيس

مقام معظم رهبري: حركت ما بايد به نحوى باشـد كه 
بتوانيم اين دهه را به معناى حقيقى كلمه، مظهر پيشرفت 

و مظهر استقرار عدالت در كشورمان قرار بدهيم

11
2
3
4
5
6
7
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ــدا از يكديگر مطرح  ــالم، اين اهداف ج ــده اند. زيرا در احكام اس ش
ــده اند و جدا كردن آنها جزو اهداف وظايف سازمانهاى اقتصادى  نش
ــت كه دو هدف اول از وظايف ساير سازمانهاى  نيست. ادعا شده اس
اجتماعى ـ سياسى اسالم هستند، در صورتى كه اين گونه نيست. مثًال 
دربارة زكات، در عين اين كه هدف از آن توازن اقتصادى است، تعديل 
ــت. هريك از موارد ذكر شده،  در رفتارهاى اقتصادى نيز در نظر اس
ــالم را شكل مى دهند،  به جز اين كه خود، اهداف مكتب اقتصادى اس
در بسيارى از موارد، به عنوان محدوديت براى اهداف ديگر و يا ابزارى 
براى رسيدن به اهدافى مثل رفاه عمومى عمل مى كنند. گاهى تحقق 
ــيدن به ساير اهداف است.  يكى از اهداف در جامعه، ابزارى براى رس

اكنون به بررسى مختصر اين اهداف پرداخته مى شود:

        حاكميت سياسى اسالم
در اقتصاد اسالمى سعى بر آن است كه حاكميت سياسى اسالم 
ــبات  ــود. زيرا در روابط خارجى، مناس در روابط با بيگانگان حفظ ش
ــته اند. هم اكنون وابستگى  ــيار به هم پيوس ــى بس اقتصادى و سياس
سياسى بسيارى از كشورهاى جهان سوم در اثر وابستگى اقتصادى 
آنهاست. به اين سبب، يكى از اهداف اقتصاد اسالمى، حفظ حاكميت 
ــت. در روايتى از پيامبر اكرم(ص) آمده است:  ــالم اس ــى اس سياس
«االسالم يعلوا و ال يعلى عليه»: اسالم برتر است و چيزى بر آن برترى 
ندارد [تذكره الفقها، ج 1، ص 446]. بنابراين در مناسبات سياسى نيز 
بايد برترى اسالم و مسلمين مراعات شود. قرآن كريم مى فرمايد: «و 
ــاط الخيل ترهبون به عدو  ــتطعتم من قوه و من رب اعدوا لهم ما اس
ــمنان، تا آن جا كه مى توانيد نيرو  اهللا و عدوكم...»: براى مقابله با دش
ــبهاى بسته و آماده فراهم كنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و  و اس

دشمن خويش را بترسانيد [انفال/ 60].
هم چنين قرآن كريم مى فرمايد: «ولن يجعل اهللا للكافرين على 
ــبيال»: خداوند براى كافران بر مؤمنان راه تسلطى قرار  المؤمنين س
ــت [نساء/ 141]. از همين روى من نيز بايد بدانم كه جهاد  نداده اس
با دشمنانى است كه به صورت شبكه هاى بين المللى عمل مى كنند 
ــم اقتصادى يكى از  ــور را زمين گير كنند. تحري ــا اقتصاد اين كش ت
ــت.  ــت كه به حول و قوة الهى نتيجه نداده اس ــها بوده اس اين روش
دشمن سعى دارد با روشهاى غيرمستقيم و ازجمله تشكيل باندهاى 
بين المللى، حاكميت سياسى اسالم را به خطر اندازد. يكى از روشهاى 
ــتان مزدور در قالبهاى باندى در  ــتقيم آنان، نفوذ بيگانه پرس غيرمس
ــت تا با وارد كردن ضربه به بنيانهاى  ــبكة دانش آموزى كشور اس ش
اقتصادى خانواده، آنها را مصرف گرا تربيت كند و درنتيجه از خالقيت 

ــتوانه هاى فكرى اقتصادى، جامعه را خالى ساز و بدين وسيله،  و پش
با ايجاد نارضايتى به سقوط حاكميت و مشروعيت نظام اقدام كند.

       تحكيم ارزشهاى معنوى و اخالقى
ــالم در رسيدن به همة اهداف اقتصادى اش، از قبيل زدودن  اس
فقر، ايجاد رفاه و اجراى عدالت، از چارچوب ارزشهاى اخالقى خارج 
نمى شود. زيرا تحقق اين ارزشها همراه با پياده شدن اقتصاد اسالمى، 
ــت. اين از اهدافى است كه هم افراد بايد  ــالم اس از اهداف مكتب اس
مراعات كنند و هم دولت بايد در تحقق آن بكوشد. كسى حق ندارد از 
راههاى حرام كسب درامد كند يا با اكراه، طرف مقابل را به معامله اى 
ــن آمنوا ال تأكلوا اموالكم  ــازد. قرآن مى فرمايد: «يا ايها الذي وادار س
بينكم بالباطل اال ان تكون تجاره عن تراض منكم...»: اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد، اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد؛ مگر اين كه 

داد و ستدى از روى رضايت شما باشد [نساء/ 29].
باز نيز من اين برداشت را دارم كه جهاد اكنون جهادى ارزشى، 
ــيوه اى جهادى ارزشها،  ــت. بدين معنا كه با ش اخالقى و معنوى اس
ــترش دهم و تالشى دوچندان كنم  اخالقيات و معنويات را بايد گس
ــد كه تنها راه مؤثر، ترويج  تا جامعة آموزش و پرورش بدين باور رس
جهادى ارزشها و اخالقيات است. يعنى بايد راهى جست وجو كنم كه 
ــها ملكة وجود جامعه شوند تا بتوانند  ــرعت و با دقت اين ارزش به س

به عنوان يك كنترل درونى عمل كنند.
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اشاره
محمدتقى فخريان سال ها با آموزش و پرورش عجين بوده است. 
از زمانى كه در نيشابور مسئوليت امور تربيتى را پذيرفت تا زمانى كه 
در اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان رياست را به عهده گرفت 
با نگرش هاى ناب اسـالمى در حوزة تعليم و تربيت گام برداشـت، به 
سازمان ملى جوانان پيوست و مديركل آن جا شد. در اين سازمان نيز 
تحول آفرين بود اّما روح بى قرارش او را آرام نكرد. مديركل امور تربيتى 
وزارتخانه شد و باز هم توان او در تربيت اجتماعى دانش آموزان و علم 
و آگاهى او در حوزة روان شناسى و تعليم و تربيت به يارى اش شتافت. 
مشهدالرضا(ع) او را فرا مى خواند. مسئوليت آموزش و پرورش استان 
خراسـان رضوى را به عهده گرفت. ما نيز به ديدار دوست قديمى خود 
رفتيم تا به او تبريك گوييم از فرصت بهره جسـتيم و گفت وگويى را 
با او به انجام رسـانديم. زمانش بسيار كوتاه بود. اّما در همين كوتاهى 
زمان ذهن و روحش را به كار گرفتيم، حاصل همين اسـت كه مشاهده 

مى كنيد:

 جناب فخريان، شما در حوزة علوم اجتماعى نسبت آموزش 
و تربيـت را در تحقـق عدالت اقتصـادى و اجتماعى چگونه 

مى بينيد؟
ــت.   زيربناى هر تحول و هر اتفاق فرهنگى، آموزش و پرورش اس
مسلماً هر آموزه اى كه قرار باشد منتقل و درونى شود، بهترين بستر 
براى آن آموزش و پرورش است. چنانچه، در واحدهاى درسى مفاهيم 
ــد و در دوره هاى ابتدايى و  ــتى انتقال پيدا  كنن اجتماعى ما به درس
ــوند. رابطة مستقيم بين  ــبى تأليف ش راهنمايى كتابها به طور مناس

آموزش و پرورش و مسائل اجتماعى حتماً ديده مى شود تا دانش آموز 
كه از جمع كوچك خانواده به جمع بزرگ ترى در مدرسه حضور پيدا 
ــود، هم عدالت خواهى  مى كند، ارزش هاى متعالى در او درونى مى ش
در او رشد مى كند و هم جامعه پذير مى شود و تابع مقررات اجتماعى 
عادالنه مى شود. آن گاه اگر دانش آموز در مسير اين مقررات اجتماعى 
بيش تر   شود، به خود شكوفايى و كماالت انسانى از جمله خداجويى و 

عدالت خواهى و اعتدال در زندگى متخلق مى شود.
ولى اين كه آموزش و پرورش چند درصد در اجتماع، در ساحت 
تربيت اقتصادى و در تحكيم نظام فرهنگى اسالمى موفق بوده است، 
من عرض مى كنم كه تالش همكاران محترم در تدوين كتب درسى و 
معلمان و سياست گزاران همه تأثيرگذار بوده و در اين حركت توانسته 
ــت اثر خود را بگذارد، اما ما چون از مبانى غيربومى هم استفاده  اس
كرده ايم، تعارضاتى در مسير داشته ايم كه ما را دچار سردرگمى كرده 
است. اگر آموزش و پرورش در فضاهاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى 
بتواند از مبانى پاية اسالمى خودى خالصاً استفاده كند، به موفقيتهاى 

بيشترى دست پيدا خواهد كرد.
 در شكوفاسازى حس عدالت  اجتماعى و اقتصادى در رابطه 
با دانش آموزان چه قدر موفق بوده ايم؟ موفقيت داشـته ايم يا 

خير؟
ــته   ما معتقديم كه آموزش و پرورش بهترين  تداوم بخش شايس
بعد از خانواده كه مبدأ و نقطة عزيمت فرهنگ سازى است، مى باشد. 
ــود و يك زمان از  ــازى يك موقع از جنس دفاع مى ش اين فرهنگ س
ــاى اجتماعى و جهادى. آموزش و پرورش تاكنون در  جنس فعاليته
اين عرصه در بعضى از زمينه هاى تربيت اقتصادى؛ مانند شركتهاى 

گفت و گو
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گفت وگو با محمدتقى فخريان،
 مديركل آموزش و پرورش استان خراسان رضوى

تعاونى دانش آموزى و تربيت اجتماعى در تشكيل تشكل هاى مختلف 
دانش آموزى همچون بسيج و انجمن اسالمى و... تجارب ارزشمندى 
ــتى رهبرى كنيم و از ظرفيت اين خرده نظام ها  دارد. اگر ما به درس
ــتفاده كنيم، در تربيت بچه ها بسيار مؤثر خواهد بود. چه عيبى  اس
ــب كند و براى خود كنار بگذارد و  دارد كه دانش آموز درامدى كس
از درامدش براى تأمين هزينه هاى رفاهى و تحصيلى خود استفاده 
كند. در حوزه هاى اجتماعى هم به همين شكل تمرين نقش پذيرى 
و مسئوليت پذيرى است. بعضى از مبانى درسِى كتابها خيلى پذيرفته 
شده اند، اما در عرصة اجتماعى و كارگاه عملى، ما ضعيف بوده ايم. به 
ــد بايد در كنار كتب درسى كه داريم، زمينه هايى مانند  نظر مى رس
فوق برنامه را فراهم كنيم كه دانش آموز در عرصة ميدانى وارد شود. 
در ايجاد اين فضا آموزش و پرورش چندان توفيق نداشته است. در 
عرصة تربيت  اجتماعى و اقتصادى و علمى ما اندكى موفق بوده ايم، 
ولى هنوز كار اصلى انجام نشده است. اگرچه نخبگانى تربيت شده اند.
 مربيـان و كتب درسـى ما موفق نبوده انـد. اين رفتارهاى 
دانش آمـوزان، از بيرون و از حوزة آمـوزش و پرورش به آنها 

القا شده است.
ــله  ــى فقط انتقال دهندة يك سلس ــز و كتب درس ــن عزي  معلمي
ــوزة علوم اجتماعى و  ــات و صرفاً به صورت بحث و نظر در ح اطالع
ــته ايم يك كارگاه و يك فضاى ميدانى  اقتصادى هستند، اما نتوانس
ــود،  ــت اقتصادى اجتماعى اعتدالى را كه دانش آموز وارد آن ش تربي
ايجاد كنيم. به كتب درسى از جنبة نظرى خوب پرداخته اند،  اما از 

نظر عملى در جامعه كمتر توفيق داشته ايم.
 به طور كلى تعريف شما از عدالت اجتماعى و اقتصادى چيست؟

 كلمة عدالت به معناى واقعى خودش، يعنى هر چيزى در جاى خود 
قرار بگيرد و هر ذى حقى به حقوقش برسد و هر استعدادى شكوفا شود 
و به آنچه استحقاق دارد برسد. تعريفى كه ما امروز از عدالت اجتماعى 
مى كنيم، اين است كه در فضاى عمومى هر شهر و هر مجموعه اى، اگر 
مى خواهيم خدماتى را در حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى و... ارائه كنيم 
بدانيم كه در يك شكل مناسب خود انجام دهيم. ما خدمات آموزشى 
را كه امروز در دورترين  نقطة كشور ارائه مى شود، براساس استعدادها 
و استحقاق هاى هم وطنان مان هنوز كامًال فراهم نكرده ايم. يا در خدمات 
رفاهى تسهيالتى كه به سالمت روان و بدن مربوط مى شود مثل ورزش 
و تربيت بدنى هم، اگر به درستى توزيع كرده باشيم، مى توانيم بگوييم كه 
اين مصداقى از عدالت اجتماعى است. عدالت اقتصادى برمى گردد به 
سياست گذارى كالن كشور در اين عرصه و تربيت كارگزاران و مجريان 
صالح و متخصص توسط نهادهاى تربيتى و آموزشى از قبيل مدارس و 
دانشگاه ها و حتى خانواده ها. ما در ميانة راه هستيم در اين ترديد نداريم 
ــول اهللا(ص) و عدالت  ــالمى ما كه برگرفته از حكومت رس كه نظام اس
ــته ترين نظام براى تحقق عدالت در عرصه هاى  ــت شايس علوى(ع) اس
مختلف است. واليت فقيه هنرش اين بوده كه يك جامعه اى را از يك 
نظام طاغوتى كه همه روابطش ظالمانه بوده تحويل گرفته و به تدريج 
با گسستن آن زنجيرهاى ظالمانه از فكر و ذهن و رفتار اجتماعى مردم 
ــتقالل، اتكاء به  ــتضعف، امروز آن ها را به مراتب عالى اس مظلوم و مس
خود، خودباورى، استثمارستيزى و تعالى معنوى رسانده است و ما هنوز 
خيلى بايد كار كنيم فرهنگ به تعبير حضرت امام (قدس سره) سيصد 

سال طول مى كشد تا تصحيح، اصالح و متعالى بشود.
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اشاره
جامعه هـدف در آموزش و پرورش، به يقيـن دانش آموزان اند. 
روح كنجـكاو و تحـرك و پويايى اجتماعى آن هـا، نقطة آغازينى 
اسـت كه مى تواند آن هارا به قّلة پيشـرفت و تعالى برساند و ما هم 
به ميانشان رفتيم تا جاى خالى علوم اجتماعى كاربردى را در آن ها 
ترسـيم كنيم و به دست اندركاران علم االجتماع بگوييم كه جامعه 

هدف چه انتظارى دارند؟!

 آقـاى قـدردان، مى خواهيـم نظر شـما را در مـورد علوم 
اجتماعى و تأثير آن بر رفتار شـما يا دوسـتان شـما بدانيم؛ 

تأثيرپذيرى شما از درسهايى كه خوانديد.
ــهايى كه ما مى خوانيم، فقط براى امتحان است و   قدردان: درس

هيچ گونه تأثيرى در زندگى ما ندارد.
 بحره: ما بچه هاى تجربى و رياضى فقط سال اول دبيرستان درس 
ــى داريم كه مطالبش هم به درد ما نمى خورد و كاربرد  جامعه شناس
ــانى  ــت. اما بچه هاى علوم انس ندارد و مطالب آن به صورت كلى اس

ميزگرد با دانش آموزان دبيرستان پسرانة عالمه حلى مشهد

ــتند. به نظر من، هرقدر به علوم اجتماعى بيشتر توجه  اين طور نيس
كنيم، ارتباطات قوى تر است و جامعة بهترى داريم.

ــورت كتابى و نظرى  ــال اول ما، همة مطالب به ص ــاب س در كت
ــت. درس اصلى ما در رشتة تجربى   ــت و متأسفانه كاربردى نيس اس
ــت كه ما از كتاب اين درس راضى هستيم، ولى  ــى اس زيست شناس

زيست شناسى در رفتار اجتماعى ما تأثير ندارد.
 سردار: علوم اجتماعى يعنى اطالعاتى كه يك اجتماع بايد بداند. 
ــازد؟ ما مى سازيم؟ ببينيد، زندگى ما را  همين اجتماع را كجا مى س
ــازد. ما مى خواهيم در آينده در اين  ــى نمى س ــتة درس كنكور يا رش
ــفانه، فردى كه از سوم راهنمايى به اول  اجتماع زندگى كنيم. متأس
دبيرستان مى آيد، در كتاب علوم اجتماعى با يك سرى كلمات قلنبه 
سلنبه روبه رو مى شود؛ مثل مطالب مربوط به حزبها، شيطان پرستى 
ــال اول  ــن مطالب چه ربطى به دانش آموز س ــا انجمن حجتيه. اي ي
دبيرستان دارد؟ به خصوص كه در سالهاى بعد از انتخاب رشته، ديگر 

در مورد علوم اجتماعى چيزى نمى خوانيم.
 آيا فقط درسهايى مثل تاريخ ادبيات فارسى يا جغرافيا در 

ميزگرد



11
رشد

دورة      15 
شـمارة    1
پاييز  1390

زندگى مفيدند و درسهاى تخصصى در زندگى به شما كمك 
نمى كنند؟

در سال اول جغرافيا دارد كه مربوط به جمعيت است.
 ايزدى: درسى مثل ادبيات مى تواند در زندگى به ما كمك كند. 
چون بعضى از داستانهايش دربارة اجتماع است من خودم اجتماعى 
ــتم، چون اجتماعى بودن را بلد نيستم. در كتاب اجتماعى سال  نيس

اول هم مطلبى در اين زمينه نيامده كه به درد ما بخورد.
 آيـا درس رياضى كه شـما مى خوانيد، ذهن شـما را فعال 
نمى كند كـه بتوانيد در خيلى از حوزه هـاى اجتماعى موفق 

باشيد؟ اثر رياضى روى شما چه قدر است؟
 ايزدى: رياضى روى اجتماع تأثير ندارد.

ــد از رياضى  ــتگى دارد كه بتوان ــخص بس  سـردار: به هدف ش
الگوگيرى كند و x هاى زندگى اش را پيدا كند.

 رابطة شما با معلمهاى خودتان چگونه است؟
ــا راحتيم؛ مثل معلم رياضى كه   قـدردان: ما با بعضى از معلمه
ارتباط بهترى با او برقرار مى كنيم. اما بعضى از معلمها خشك هستند 

و نمى توان با آنها راحت بود. بستگى به اخالق معلم دارد.
 معلمهاى شما ويژگيها و توانمنديهاى الزم براى ارائة درسها 

و برقرارى ارتباط مؤثر با شما را دارند؟
 بحره: معلمهاى ما بسيار متنوع هستند. در دورة راهنمايى معلمها 
ــت بودند. البته اگر معلمها يك دست نباشند، آنها را مجبور  يك دس
ــه ها مى خواهند از همه  ــت باشند، چون مدرس مى كنند كه يك دس
باالتر يا بهتر باشند. يعنى نظام آموزشى مدرسه وادارشان مى كند كه 
رابطة بهترى برقرار كنند. اما در مدرسة ما اين طور نيست. مى گويند 
معمولى باشيد، چون مدرسه معمولى است. يك معلم هست كه واقعاً 

دلسوز است و معلمى هم داريم كه اين طور نيست.
 آيا دبيران توانمندى هاى الزم را دارند؟

 بحره: بله توانمندى دارند. البته اگر بخواهند؛ مهم خواستن است. 
البته جو كالس هم بسيار مهم است.

 آيا عدالت آموزشى در شهر مشهد رعايت مى شود؟
 سردار: اگر معلم به ما دانش آموزان نمره بدهد، بسيار خوش حال 
مى شويم و مى گوييم معلم بسيار خوبى است و عدالت آموزشى وجود 
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دارد. معلم مى گويد 20 كمتر باشيد بيشتر به تو مى دهيم خوب اين 
عدالت درست است ولى آن تشويق كجا مى رود.

 البته اين هم نوعى عدالت آموزشـى اسـت، ولى منظور 
من اين نبود. منظورم اين اسـت كه آن چه شـما در مدرسه 
مى خوانيد مبتنى بر عدالت اجتماعى آموزشى است يا خير؟

ــة  ــتگى دارد. ما در مدرس  سـردار: اين به خود دانش آموز بس
خودمان دانش آموزى داريم كه به مدرسة تيزهوشان هم مى تواند 
ــتگى دارد، نه  ــى رود. پس اين به خود دانش آموز بس ــرود، اما نم ب
ــه ات بهترين  ــى. معلم ادبيات ما مى گويد: تو مدرس عدالت آموزش
ــد يا معلمت بهترين معلم، وقتى درس نخوانى به چه  مدرسه باش

درد مى خورد؟
راستش شايد در مدرسة نيمه دولتى بهتر درس بدهند، ولى آن 

شاگرد استفاده نكند و باز هم به دانش آموز ربط دارد.
 قدردان: در مدرسه هاى شاهد و تيزهوشان بيشتر كار مى شود تا 
مدارس معمولِى دولتى و درسها سخت تر هم هستند. اما در مدارس 
دولتى اين طور نيست. هم از نظر محل آموزشى، هم از نظر كتابهاى 
آموزشى و هم از نظر معلمان كامًال متفاوت است و عدالت آموزشى 

رعايت نمى شود.
 ايزدى: به نظر من اين طور نيست كه عدالت نباشد، ما در مدرسة 
ــة شاهد كار مى كنند و همان  خودمان معلمهايى داريم كه در مدرس
ــد، در اين جا هم انجام مى دهند.  ــه در آن جا انجام مى دهن كارى را ك
چون همه چيز بستگى به دانش آموز دارد. اگر خودش بخواهد، مى تواند.
 سردار: مثل كسى كه در روستاست و آن امكانات الزم را ندارد، 
ولى مى خواهد نفر اول كنكور شود. اين اتفاق مى افتد، چون خودش 

مى خواهد.
 به نظر شما اين عدالت آموزشى است؟

 سردار: نه منظور من اين است كه اگر كسى بخواهد مى تواند به 
آن چه مى خواهد برسد.

 دغدغة شما آقاى سردار به عنوان دانش آموز چيست؟
 سردار: دغدغه را چه چيز معنا كنيم؟

 نگرانيها، دل مشغوليها، خواسته هايت؟
 سـردار: اگر دغدغه را بگذاريم هدف خوب، دغدغة من ورود به 

رشتة پزشكى است.
 همدانى: يعنى از نظر تحصيل هيچ مشكلى نداريد؟

ــورى مثل انگليس كه كشورى پيشرفته محسوب   بحره: در كش
ــى كار مى كند و با علم  ــايل آزمايش گاه ــود، دانش آموز با وس مى ش
ــور ايران اين طور نيست. االن تغيير نظام  زندگى مى كند. اما در كش
آموزشى در دست اجراست. قرار است در سال 1393 كنكور برداشته 
ــم يا نه. اينها را  ــود. ما نمى دانيم براى كنكور مجدد فرصت داري ش
شفاف نمى گويند. دانش آموز بعد از سال 93 نمى داند ورود به دانشگاه 

براساس نمرة امتحان نهايى است يا نه.

 شما از نظام آموزشى انگليس دقيقاً مطلع هستيد؟
 بحره: خب معلم فيزيك ما چند سالى آن جا بوده است و اينها را 
به عنوان انتقاد به آموزش و پرورش ايران مى گويد و مقايسه مى كند. 
ــلماً خيلى فراتر از يك كشور  به نظر من، ظرفيتى كه ما داريم، مس
جهان سومى است. مسابقات علمى و المپيادها اين موضوع را نشان 
مى دهند. ساختار علمى يا آموزشى را به همة جهتها گسترش دهند. 
در كشور ما واقعاً بستر فراهم است و فقط به يك نظام آموزشى خوب 

و يك ساختار قوى نياز است كه پيشرفت كنيم.
ــت كه داريم،   قـدردان: دغدغه هاى ما همين بالتكليفيهايى اس
يا همين بى اطالعيهاست. اطالعات به ما داده نمى شود؛ مثل همين 
كنكور. تا همين چند سال پيش مى گفتند سال 1390 كنكور حذف 
مى شود. اما بعد گفتند سال 1392. اين كار برنامة دقيقى ندارد و هر 

دفعه يك چيز مى گويند. مشكل من اين است.
 ديگر مشكلى نداريد؟

ــد، چون ما بدون هيچ  ــرايط خوب باش ــايد ش  قدردان: در كل ش
هزينه اى داريم درس مى خوانيم. در صورتى كه در جاهاى ديگر دارند با 
هزينه هاى هنگفتى درس مى خوانند شايد شرايط ما در كل خوب باشد.
ــگاه بها  ــتة رياضى معلمها به آزمايش ــفانه در رش  ايزدى: متأس
ــطح مشهد هم آزمايشگاه كاملى وجود ندارد.  نمى دهند. حتى در س
تا نتيجه را خودمان به دست آوريم. كتابهاى كمك درسى به نظر من 

نمى توانند كمك كنند.
 قدردان: همين دانشجويان ما نمى توانند در ايران تحصيل كنند و 
مى روند به هند يا مالزى و مدرك مى گيرند. در صورتى كه هزينه اش 
گران تر از اين جاست. بعد براى كار كردن به ايران مى آيند. آيا كسى 
كه در ايران تحصيل مى كند، وقتى از دانشگاه فارغ التحصيل مى شود، 
بى كار مى ماند. شايد دغدغة دوستان هم همين است. دغدغة بيشتر 
ما كنكور است. كه 25 درصد آن را به معدل ها اختصاص دادن خوب 
ــت امسال 25 درصد و سال ديگر هم 25 درصد كه  اين چه كارى اس
ــود 50 درصد، نمرة امتحان نهايى تأثير داده مى شود. اين چه  مى ش
ــايد يكى برايش اتفاقى بيفتد يا پدرش فوت كند و  ــت؟ ش كارى اس
نتواند درس بخواند. قبًال خيلى بهتر بود. هر كسى درس مى خواند و 
همه در يك روز طى يك كنكور چهار ساعته خودش را نشان مى داد. 
اين خيلى خوب بود. حاال كه 50 درصد، نمرة  امتحان نهايى در كنكور 

تأثير دارد، نگرانيها زياد شده است.

زيـرا  نيسـت.  كـم  پـرورش  و  آمـوزش  نقـش   
دانش آمـوزان وقتى به مدرسـه مى آيند، نيمى از 
شخصيتشان شكل گرفته است و نيمى از روز را در 

مدرسه مى گذرانند
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 در رابطه با مسائل اجتماعى و دوستانتان چه نظرى داريد؟
 بحره: خيلى از هم سن و سالهاى ما، شخصيتشان با كار زشت و 
ــت شكل گرفته است كه اجتماع را خراب مى كنند. از اين  حرف زش
قبيل افراد هم در جامعة ما كم نيستند. البته رفته رفته جامعة ما بهتر 
مى شود و در آينده همه چيز بهتر مى شود. مسلماً از لحاظ بار علمى 

هم بهتر مى شود. ولى در حال حاضر جامعة ما مطلوب نيست.
 نقش آموزش و پرورش در اين مطلوبيت چيست؟

 بحره: نقش آموزش و پرورش كم نيست. زيرا دانش آموزان وقتى 
به مدرسه مى آيند، نيمى از شخصيتشان شكل گرفته است و نيمى از 
روز را در مدرسه مى گذرانند. يعنى سال اولى كه آمديم به دبستان، 
نصف روزمان در مدرسه گذشت. اين مى توانست تأثير بسيار زيادى 
ــاعت ديگر بگذارد. مثًال اگر چيز خوبى در مدرسه ياد  بر تمام 24 س
ــد، آن را وارد زندگى خود مى كرديم. اگر چيزهاى خوبى ياد  مى دادن

مى دادند كه كاربردى بود، بسيار عالى مى شد.
 سردار: يك مثال برايتان بزنم. شما وقتى يك فنر داشته باشيد 
و به آن فشار وارد كنيد، داراى انرژى زيادى مى شود اما اگر رهايش 
ــتة تجربى به يك  ــرا دانش آموز رش ــود. چ ــد، انرژى آزاد مى ش كني
مسئلة طبيعى در زيست شناسى توجه نمى كند، اما وقتى دربارة يك 
ــى مى خواند، مى خندد و شاد مى شود. يا عالقه اش در  موضوع جنس
زيست شناسى به يك مسئلة خاص زيادتر است. در سالهاى پيش من 
ــود، اما پدرش پول دار بود و  ــتم كه دانش آموز متعادلى ب رفيقى داش

امسال مى بينم كه هم موهايش را سيخ مى كند هم سيگار مى كشد.
 نمى خواهيـم بگوييم كـه بچه ها بد هسـتند. مى خواهيم 

دغدغة شما را به عنوان يك جوان براى آينده بدانيم.
 سردار: دغدغة ما براى آينده، كار و پول است.

 يعنى مدرسـه خوب آمـوزش و درس مى دهـد؟ نظام آن 
چگونه است؟

 سردار: خب يك معلم ممكن است خوب آموزش بدهد و از نظام 
آموزشى تعريف كند، اما ممكن است يك معلم از نظام آموزشى بدش 

بيايد و از آن انتقاد كند.
 دل نگرانى شما چيست؟

 قدردان: آينده، شغل، درامد.
 ان شاءاهللا كه موفق باشيد.

ــله  ــفة آموزش، در حوزة آموزش يك سلس  همدانـى: طبق فلس
ــت مثًال  ــخ داد. درس ــاى كلى وجود دارد كه بايد به آنها پاس نيازه
دوستان ما در علوم رياضى كه نياز دارند، يك سلسله اطالعات را به 
آنها بدهند. كدام اطالعات؟ آن اطالعاتى كه به درد زندگى اجتماعى 
ــان بخورد. اغلب كشورها اشتباه مى كنند كه دربارة علوم  يا آينده ش

اجتماعى محض صحبت مى كنند.
آنها ريز مسائل را مطرح نمى كنند، چون تغيير مى كند و نمى توان 
به عنوان آموزش از آنها استفاده كرد. اما بعضى از كشورها مى گويند 

ــى  ــوزش اجتماع آم
ــاع  ــل اجتم در داخ
در  نه  مى افتد،  اتفاق 
ــن هر دو  آموزش. اي
نظر، يك قوت و يك 
ــد. مثًال  ــف دارن ضع
ــه كردند ديدند  تجرب
ــاى  ــر كتابه ــه اگ ك
با  ــى  اجتماع ــوم  عل
ــى  اجتماع ــائل  مس
ــود،  ــدارس ش وارد م
ــر رفتار  ــى تغيي خيل
ــود، اما  ــاد مى ش ايج
ــاى  آموزه ه ــكل  ش
كتابهاى  با  اجتماعى 
ــى  اجتماع ــى  درس

ــت. كتاب  ــت. در آموزش و پرورش ما هم همين طور اس متفاوت اس
علوم اجتماعى را براى علوم رياضى گذاشته اند تا دانش آموزان رياضى 
ــوند و يك بعدى بار نيايند. فقط پزشك  ــائل اجتماعى آشنا ش با مس
خوبى نشوند. چون پزشك بعداً با مردم سروكار دارد و بايد بلد باشد 
چگونه با مردم ارتباط برقرار كند. اما محتواى كتاب اين طور نيست. 
ــت، به دردشان نمى خورد و نيازشان  چون علوم محض اجتماعى اس

را برطرف نمى كند.
 لطفاً آخرين حرفها را بفرماييد.

ــود رابطة  ــتيم، نمى ش ــه يا جامعه اى كه هس  ايزدى: در مدرس
اجتماعى برقرار كرد. چون خود من يك ترسى دارم. ممكن است يك 
دوست ناباب باشد. من در مدرسة خودمان خيلى كارهاى بد مى بينم 
كه متأسفانه با آنها زياد برخورد نمى شود. از كنار آنها مى گذرند و آنها 

را پى گيرى نمى كنند.
 همدانى: از دبيرانت راضى هستى؟

 ايزدى: بله راضى ام.
 قدردان: بايد معلمها و نظراتشان را اصالح كنند تا يكدست شوند.

 همدانى: بايد سنجيد.
 سـردار: بايد فرهنگ سازى كنيم. نه از آموزش و پرورش درست 
ــود نه از پدر و مادر. اول بايد رسانه را درست كنيم؛ آن هم به  مى ش

دست بزرگان در بلندمدت.
 بحره: نظام آموزش ما خوب هست، اما مى تواند بهتر هم باشد. جا 
براى پيشرفت دارد. علوم اجتماعى مثل مديريت بسيار مهم است. در 
حال حاضر علوم اجتماعى كه ما در دانشگاهها مى خوانيم، برگرفته از 
علوم غربى است. بيشتر آنها تفكرات كهن غربى هستند. تفكرات آنها 

دينى نيستند، اگر هم باشند، ما خيلى از آنها جلوتريم.
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فريده ميرمحمدى
كارشناس ارشد جامعه شناسى

چكيده
هدف از پژوهش حاضر، تحليل جامعه شناختى اخالق 
اجتماعى از نگاه امام رضا(ع) در حوزه هاى خانواده، خويشان 
و نزديـكان، غالمان و خادمان، مؤمنين و سـاير گروهها، از 
قبيـل يتيمان، فقرا و... بوده اسـت. خوش خلقـى با مردم و 
شـبكة گسـتردة روابط اجتماعى ائمه با اطرافيان، همراه با 
محاسن و مكارم اخالق فردى، موجب تقويت اعتماد مردم به 
آنان مى شود و سرماية اجتماعى عظيمى را فراهم مى سازد 
تـا بر آن اسـاس، ائمة اطهـار بتوانند با وجود ظلم و فشـار 

حاكمان، به رهبرى و هدايت جامعة زمان خويش بپردازند.
اين مقاله با روش توصيفى و تحليلى و با اسـتفاده از 
ابزار فيش نويسـى، كتاب خانه، اينترنت و اسناد و مدارك 
معتبر، به بررسى اين مسائل پرداخته و به اين نتيجه رسيده 
اسـت كه ائمه(ع) به عنوان الگو و اسوة شيعيان، چگونگى 

زندگى اجتماعى و ارتباط با ديگران را ترسيم كرده اند.
كليدواژه ها: اسوه، امامت، اخالق اجتماعى، فضايل 

اخالقى، انسجام اجتماعى، سرماية اجتماعى.

قسمت اول

مقاله
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مقدمه
زندگى بشر از ابتداى خلقت به شكل اجتماعى بوده و بشر همواره 
در جهت تداوم و انسجام اجتماعى كوشيده است. «قرآن» نيز خلقت 
بشر را گروهى مطرح مى كند: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و 
ــعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم»:  انثى و جعلناكم ش
ما شما را يك زن و مرد آفريديم و به صورت قبايل و شعب درآورديم. 
ــت [حجرات/  ــما نزد خداوند باتقواترين شماس همانا گرامى ترين ش
13]. آغاز خلقت با يك زن و مرد، اشاره به نهاد خانواده، مهم ترين و 
كوچك ترين اجتماع بشرى دارد. سپس قبايل و اجتماعات گوناگون 
ــه موجب برترى افراد  ــود آن چه ك را مطرح مى كند و متذكر مى ش
است، همانا تقوا و فضايل اخالقى است. بى توجهى به ارزشهاى اصيل 
اخالقى و تهذيب و تزكية نفس، موجب تسلط تمايالت و غرايز مادى 

يا به عبارت ديگر، نفسانيات (نفس اماره) بر انسان مى شود.
ــترش بينش مادى و اقتصادى كه از آثار  در جهان معاصر، گس
ــت، موجب گرايش انسان به  ــرمايه دارى و فرهنگ غرب اس نظام س
لذات مادى و دورى از بعد معنوى و اخالق در زندگى انسان مى شود 
و به گسترش فساد اخالقى، بى نظمى اجتماعى، پايمال كردن حقوق 
ديگران، به كار بردن هر شيوه اى براى كسب امتيازات مادى بيشتر، 

تعارض و كشمكش، و درنهايت جنگ مى انجامد.
اين مقاله با توجه به نقش امامان به عنوان الگو و مرجع شيعيان، 
ــت، زيرا ائمه در  به تحليل اخالق اجتماعى امام رضا(ع) پرداخته اس
ــتين اسالم را ترسيم مى كنند. آنان در  برخورد با مردمان چهرة راس
روابط اجتماعى، همة  انسانها را داراى ارزش انسانى مى دانستند و از 
ــن ديدگاه با مردم رفتار مى كردند. آن چه امروز به عنوان يك اصل  اي
مردم ساالرى مطرح است، در زندگى ائمه(ع) جنبة عملى پيدا كرده 
ــت. چنان كه حضرت علـى(ع)، در نامة خود به  و تحقق يافته اس
مالك اشتر مى فرمايند: «مردمان دو دسته اند: دسته اى برادر دينى 
تواند، و دستة ديگر در آفرينش با تو همانندند. گناهى از ايشان سر 
ــته و ناخواسته  ــود، يا خواس مى زند، يا علتهايى بر آنان عارض مى ش

ــان منگر و از گناهانشان  ــان مى رود. به خطاهايش خطايى بر دستش
ــت دارى خدا بر تو ببخشايد و گناهت را عفو  درگذر، چنان كه دوس

نمايد» [نهج البالغه، نامة 53].
ــه مدارا با مردم فرمان داده  ــام كارگزاران و كاركنان خود را ب ام
است و اين كه كارها را با گذشت و بزرگوارى پيش برند. ايشان تأكيد 
ــت يابى به مقاصد از  ــرفت امور و دس ــد كه رفق و مدارا در پيش دارن
هر چيز ديگر مؤثرتر است [دلشاد، 1379: 204]. امام رضا(ع) اصل 
ــان مى كند: «در مراعات  ــرت اجتماعى را اين گونه بي حاكم بر معاش
حقوق و اخالق و آداب معاشرت با مردم چنان رفتار نمايى كه دوست 
ــندالرضا، ج1: 284]. در بيان  ــور با تو رفتار نمايند» [مس دارى آن ط
ضرورت و اهميت اخالق همين بس كه پيامبر اكرم(ص) فلسفة بعثت 
ــان مى فرمايند: «انى  ــود را تحقق مكارم اخالق بيان مى كند. ايش خ
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ــراى تحقق مكارم و خوبيهاى  ــت التمم مكارم االخالق»: همانا ب بعث
اخالقى برگزيده و مبعوث شدم.»

زندگى و شخصيت امامان شيعه دو جنبة ارزشى متمايز و مرتبط 
با هم دارد:

1. شخصيت معنوى و الهى آنان كه ريشه در عنايت ويژة خداوند 
ــان دارد و موجب شكل گيرى مكارم اخالقى و اعتماد  نسبت به ايش

مردم به ايشان بوده است.
ــى آنان كه در  ــى، اخالقى و اجتماع ــخصيت علمى، عمل 2. ش
ــان، در منظر همگان شكل گرفته و موجب انسجام و  طول زندگى ش
پيوستگى اجتماعى و برقرارى عدالت و مساوات در جامعه شده است 
ــيم مى كنند.  ــان ترس و راه و روش زندگى اجتماعى را براى پيروانش
پژوهش حاضر به اين جنبه از زندگى امام رضا(ع) كه در جهت تنظيم 

روابط اجتماعى و تأكيد بر حسن روابط اجتماعى است، مى پردازد.

بيان مسئله
ــالت پيامبر  ــار(ع) در ادامة رس ــئوليت ائمة اطه ــداف و مس اه
ــت و واليت بر مسلمانان حق الهى آنان محسوب  اكرم(ص) بوده اس
ــود. بنى اميه و سپس بنى عباس، بيش از دو قرن يكه تاز جهان  مى ش
ــان اصلى منصب خالفت  ــالم بودند. امامان معصوم را كه صاحب اس
بودند، كنار زدند، هريك را به نوعى به شهادت رساندند و خط خالفت 
و امامت را از يكديگر جدا كردند. با وجود اين، ائمه با تكيه بر سرماية 
اجتماعى كه ناشى از شبكة گستردة روابط اجتماعى ايشان بود و از 
ــكل مى گرفت،  ــت و تحكيم اعتماد و اطمينان مردم به آنان ش تقوي

توانستند هدايت و رهبرى شيعيان را برعهده بگيرند.
ــالم عالوه بر بعد فردى، بر بعد اجتماعى انسان تأكيد  تعاليم اس
ــالم موجب شكل گيرى اجتماع سالم  فراوان دارد. روابط اجتماعى س
مى شود؛ اجتماعى كه استعدادها و تواناييهاى افراد آن در جهت كمال 
و سعادت مطلوب پرورش مى يابد و سرچشمة گرفتن فضايل اخالقى 
از وحى و موجب اطمينان از سالمت مسير و راهى مى شود كه انسان 
انتخاب مى كند. چگونگى برقرارى روابط اجتماعى از نشانه هاى بينش 
و ايمان الهى است؛ چنان كه پيامبر اكرم(ص) مى فرمايند: «مسلمان 
ــت او در سالمت و آسايش  ــى است كه مسلمانان از زبان و دس كس

باشند» [محجه البيضا، ج3: 385].
در تعاليم اسالمى، حقوقى كه انسان بر گردن دارد، به سه دسته 
ــت: حق اهللا، حق النفس و حق الناس. در اين ميان،  ــيم شده اس تقس
ــتر و  ــت حق الناس، بعد از ايمان به خداى متعال، از همه بيش اهمي
آثار و عواقب حاصل از آن در زندگى ابدى دامنه دارتر است؛ به طورى 
ــه در احاديث متعددى از پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) از اين حقوق  ك
به مظالمى كه به طور كلى ناديده گرفته نمى شود، تعبير شده است 

[سادات، 1384: 81].
مسلمان واقعى كسى است كه در درجة اول همگان از ناحية او از 

هر جهت در امان باشند. اگرچه اين مرتبة انسانى و اسالمى، حداقل 
مرتبه اى است كه هر مسلمان واقعى بايد داشته باشد، اما اگر كسى 
در اين حداقل مرتبه توفيقى نيابد، از نيل به مراتب باالتر و تقرب به 
خدا و رسيدن به سعادت و كمال واقعى محروم خواهد شد. اين مقاله 
به شيوة زندگى اجتماعى و روابط امام رضا(ع) با اطرافيانش مى پردازد 
ــتن را به پيروان ايشان  ــتن و چگونه زيس تا از اين منظر خوب زيس
بياموزد و زمينة ايجاد جامعه اى سالم و درنهايت رسيدن به سعادت 
مطلوب فراهم آيد. در اين مقاله به پرسشهاى زير پاسخ داده مى شود.

ــر و خانواده اش  ــم بر روابط امام رضا(ع) با همس ــول حاك 1. اص
كدام اند؟

2. برخورد امام رضا(ع) با درماندگان و فقرا چگونه بوده است؟
ــان و كارگران چگونه  ــام رضا(ع) با غالمان و خادم 3. رابطة ام

بوده است؟
ــيوة ارتباط امام رضا(ع) با شيعيانى كه دست رسى آنان به  4. ش

امام مشكل بوده است، چيست؟
5. وظايف مؤمنين در قبال يكديگر از منظر امام رضا(ع) چگونه 

بايد باشد؟
ــان از ديدگاه امام  ــت چگونگى رابطة اجتماعى با يتيم 6. اهمي

رضا(ع) چيست؟

ادبيات تحقيق
سرماية اجتماعى كه از شبكة گستردة روابط اجتماعى و تقويت و 
تحكيم اعتماد و اطمينان شكل مى گيرد، موجب سهولت دست رسى 
ــود. «سرماية اجتماعى، سرمايه و منابعى  به اهداف در جامعه مى ش
ــت كه افراد و آدمها از طريق پيوند با يكديگر مى توانند به دست  اس
آورند» [بورديو، 1986]. تشابه سرماية اجتماعى با ديگر انواع سرمايه 
ــته شده و  ــرمايه نيز نوعى موجودى انباش ــت كه اين س در اين اس
ــرمايه نيز منافع و عوايدى  ــتلزم سرمايه گذارى است و از اين س مس
حاصل مى شود. اما تفاوت سرماية اجتماعى با ساير انواع سرمايه در 
ان است كه درنتيجة استفاده از سرماية اجتماعى، نه تنها از آن كاسته 
ــود، بلكه بدان افزوده مى شود. به عالوه، ايجاد و خلق اين نوع  نمى ش
سرمايه مستلزم وجود بيش از يك فرد است [شارع پور، 1384: 11].

آن چه موجب افزايش اعتماد و اطمينان مردم به ائمه مى شده، 
همانا فضايل و مكارم اخالقى ايشان بوده است. كلمة «اخالق» جمع 

درحقيقت، محاسن اخالقى عامل
 بهزيستى و سـبب تحكيم روابط اجتماعى مى شود، 
زيرا محاسـن اخالقى انسـانها را به ادراك و احترام 
متقابـل وامـى دارد و در جامعه باعـث مهر و محبت 
مى شود و درنتيجه به زندگى گرمى و نشاط مى بخشد
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ــوى» مى آيد. خلق به  ــت و اين كلمه غالباً همراه با «خ «خلق» اس
ــه اى از صفات  ــت و اخالق مجموع ــانى خاص اس معنى صفت نفس
ــت كه در درون نفس و جان آدمى رسوخ مى كنند. اين  ــانى اس نفس
صفات نفسانى ممكن است «خوب» يا «بد» باشند. ملكاتى كه منشأ 
افعال نيكو هستند، «فضيلت» و ملكاتى كه منشأ افعال بد هستند، 
ــوند. فضايل موجب كمال و نيكى دنيا و آخر  «رذيلت» ناميده مى ش
انسان مى شوند و رذايل، انسان را از كمال واقعى دور مى كنند و دنيا 

و آخرت او را تباه مى سازند (خداوردى، 1388: 11].
ــن اخالقى و مكارم  ــالق نيكو را مى توان به دو بخش، محاس اخ

اخالقى تقسيم كرد:
1. آن چه از اخالقيات كه در روابط مورد بهره بردارى قرار مى گيرد 
ــبب جلب منافع مادى و بهبودى زندگى اجتماعى مى شود، در  و س

گروه محاسن اخالقى است.
2. آن چه از اخالقيات كه سبب كمال انسان مى شود و حكايت از 

تعالى روح دارد، از مكارم اخالقى شمرده مى شود.
ــتى و سبب تحكيم  ــن اخالقى عامل بهزيس درحقيقت، محاس
ــود، زيرا محاسن اخالقى انسانها را به ادراك و  روابط اجتماعى مى ش
ــود و  احترام متقابل وامى دارد و در جامعه باعث مهر و محبت مى ش
ــاط مى بخشد. خداوند مؤمنان را امر  درنتيجه به زندگى گرمى و نش
به اصالح بين خود مى كند: «پرواى لهى پيشه نماييد و بين خود را 

اصالح كنيد» [انفال/ 1].
ــلمانان در مورد ائمة اطهار و عشق به  ــناخت و معرفت  مس ش
ــت، چه در زمان آن بزرگواران و چه  ــان موجب شده اس واليت ايش
در ادوار بعد، مسلمانان در پى ضبط و تفسير روايات و احاديث آنان 
ــترش وسايل  ــت زمان و در جهان معاصر كه گس ــند و با گذش باش
ارتباطى، موجب شكل گيرى دهكدة جهانى و گسترش فرهنگ مادى 
ــدن به سرچشمه هاى فضايل اخالقى  ــده است، نياز به متصل ش ش
نشئت گرفته از واليت الهى، بيشتر احساس شود. لذا مقاالت و كتب 
ــوة  ــيارى در زمينة زندگى ائمة اطهار به عنوان بهترين الگو و اس بس
ــت، ولى بررسى ابعاد و افكار زندگى  ــرى نگارش يافته اس جامعة بش

آنان به طور تخصصى سابقه اى بيش از چند دهه ندارد كه مهم ترين 
آنها در زمينة زندگى امام رضا(ع) به همايشهاى رضوى برمى گردد.

در همايش رضوى سال 1387، با عنوان «آرمان شهر رضوى»، 
ــام رضا(ع)  ــهاى اجتماعى از منظر ام عبـداهللا ابراهيمى به ارزش
پرداخت و ضمن بررسى ارزشهاى انسانى و عاطفى بين آحاد مردم، 
ــرح داد. محمد اصغرى به  ــهاى فردى در جامعة رضوى را ش ارزش
ــوى پرداخت و ضمن بيان  ــهر رض اصول مكارم اخالق در آرمان ش
تعريف و اهداف نهايى اخالق، تقسيمات آن را برشمرد. سيد حسين 
هاشمى، سيماى خانواده را از ديدگاه امام رضا(ع) بررسى كرد و به 
شرح مسائلى مانند عطوفت و مهرورزى در خانواده و تربيت خانوادگى 
پرداخت. حسين لطيفى، مبانى جامعة مطلوب از منظر امام رضا(ع) 
را مورد بررسى قرار داد و شاخصهاى شهر مطلوب و ايده آل در ابعاد 
ــكى را از  ــتى و پزش فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، حقوقى، بهداش
ــى زندگى  ديدگاه آن حضرت مطرح مى كرد. اين مقاله نيز به بررس
ــر پرداخته و به طور تخصصى  ــا(ع) در كتب و روايات معتب امام رض
اخالق اجتماعى آن حضرت را در ارتباط با همسر، خويشان، مهمانان، 
ــرده و اصول حاكم بر روابط اجتماعى و  ــى ك بينوايان، فقرا و... بررس

فضايل اخالقى در اين زمينه را شرح داده است.



پاى صحبت دبيران جامعه شناسى استان خراسان رضوي

اشاره 
به ميان دبيران علوم اجتماعي استان خراسان رضوي 
رفتيم، از تجربه مداران و هوشمندان بزرگ سال اين دانش  
آغاز كرديم و به جوانان جوياي علم و انديشه رسيديم آنان 
كه تجربه اي سترگ را در پيش روي دارند و با انديشه هاي 
تازه به عرصة علم وارد مي شوند. موضوع بحث مان عدالت در 
كتاب هاي درسي بود اما دغدغه هاي آنها ما را به نقد كتاب هاي 
تازه تأليف جامعه شناسي كشاند. عزيزان ما در دفتر تأليف 
حتماً توضيحات روشنگرانه اي ارائه خواهند كرد تا همگان هم 
دبيران محترم و هم دانش آموزان عزيز از آن بهره جويند.

گفت و گو



 آقاى حسـينى، تأثيرپذيرى و تأثيرگذارى اجتماعى در رشد 
و تربيت اجتماعى دانش آموزانى كه شما داريد و داراى موقعيت 

خاص اجتماعى هستند، را چگونه مى بينيد؟
ــت. وقتى استان  ــئله ها تقسيم استانى اس حسـينى: يكي از مس
خراسان تقسيم  شد، 500 هزار نفر شدند خراسان جنوبى، يك ميليون 
ــدند خراسان شمالى، يك ميليون نفر هم شدند خراسان رضوى!  نفر ش
ــيدگى به استان خراسان رضوى هزينه  عمًال درنتيجة اين انتخاب، رس
بيش تري مي برد زيرا «زائر» با «توريست» فرق مى كند. از زائر مى پرسيد: 
«چرا رفتى زيارت كربال؟» مى گويد: «امام حسين مرا طلبيده بود.» زائر 
به اندازة توريست پول خرج نمى كند. من اين بحث را مطرح كردم كه 

زائر نبايد براى مشهد بار باشد، هرچند محترم است.
ــم ما مى گذارد، ولى از ديد اجتماعى  از ديد معنوى قدم روى چش
براى مشهد بار است يعني آميختگي خرده فرهنگ ها و چيزهايي كه در 
ــان هنجارند اما مثًال در اينجا ناهنجارند اين ها مسئله ساز  محل خودش
مي شود يا مثًال خدماتي كه ما تحميل مي شود و مثًال زوار همه جا سوار 
اتوبوس مى شوند و مردم مشهد بايد آويزان اتوبوس شوند. شهرستانهاى 
ــت دارند و توريست پول اضافى دارد و ارزش افزودة ريالي  ديگر توريس
ــار مي آورد و به جا مي گذارد و مى آيد پول خرج مى كند و به نفع آن  به ب

شهر هم مى شود.
 شما مى فرماييد ارتباط معلم و دانش آموز دچار اشكال است و 

ارتباط دوطرفه وجود ندارد؟
ــة معلولها را  ــت كه هم ــكاالت ما اين اس حسـينى: يكى از اش
ــتند. گاهي  به عنوان علت مى گيريم، درحالى كه علتها چيز ديگرى هس
ــهد خود را با  ــتند، ولى نمى دانند از كجا. مردم مش آدمها ناراضى هس
شهرستانهاى ديگر مقايسه مى كنند، ولى نمى دانند مقصد كجاست. فكر 
مى كنند مدير مشكل دارد! اگر توريست بيايد و پول خرج كند، اين پول 

به همه مى رسد و رضايت عمومى پديد مى آورد!
همين ناهمگونى كه در ساختار فرهنگي ناشي از خرده فرهنگ هاي 
ــافران پاكستاني و ... در شهر مشهد  عبوري مثل مهاجران افغان و مس

وجود دارد، در آموزش و پرورش بچه ها مشكل ايجاد مى كند.
 خانم مهدوى مخاطب شما دختر خانمها هستند. رابطة عدالت 
اجتماعى و اقتصادى را و تأثيرى كه آموزش كتاب جديد شـما 

روى دانش آموزان مى گذارد، چگونه است؟
مهدوى: كتاب جامعه شناسى سال دوم تغيير كرده و براى بچه ها 
مشكل شده است. بچه ها از االن مى گويند خانم ما از سال ديگر به رشتة 
انسانى نمى رويم. اگر جامعه شناسى سال سوم هم به همين سختى باشد 

ما به رشتة انسانى نمى رويم.
 ممكن است سـرفصلهايى از مشكالت بچه ها با اين كتاب را 

بفرماييد؟
مهدوى: مباحث فلسفى زيادى دارد؛ مخصوصاً فصل آخر آن؛ انواع 
شناختهاى شهودى، انواع شناخت اجتماعى شهودى و عقلى كه اينها را 

در فلسفة سال سوم به عنوان پايه مى خوانند و جلوتر به صورت سربسته، 
ــت و خيلى بايد  ــد. حجم مطالب هم زياد اس در كالس دوم مى خوانن
مطالب را براى آنها باز كنيم كه متأسفانه فرصت نيست. كتاب راهنمايى 
هم كه فرستاده اند، كار را پيچيده تر كرده است. يعنى قبل از اين كه يك 
جامعه شناس باشيم، بايد يك فيلسوف باشيم! البته جامعه شناسى هم 

يك حالت فلسفى دارد، ولى مباحث خيلى پيچيده ترند.
 خانم عظيمى شما نظرتان را دربارة موضوع بفرماييد.

ــًال به علوم اجتماعى  ــت كه اص ــه اى اين اس عظيمى:  بحث ريش
ــود. اين رشته در دنيا جزو رشته هاى برتر است، اما  اهميت داده نمى ش
در كشور ما متأسفانه تنبل ترين بچه ها به رشتة علوم اجتماعى مى آيند و 
وارد نظام مى شوند. مانند نمايندگان مجلس و وزرا كه همه از رشته هاى 
غير علوم انسانى و علوم اجتماعى هستند. به خاطر اين كه افراد ضعيف 
ــى افراد  ــته هاى علوم اجتماعى مى آيند و در عرصة علوم سياس به رش
قوى مى خواهيم. معلم تاريخ مى آيد در شهرستانها جامعه شناسى درس 
مى دهد، در صورتى كه كتاب جديد خيلى سخت و پيچيده است. ديد 

ما نسبت به جامعه شناسى از باال تا پايين خوب نيست!
 شـما با اين كتاب مى توانيد با شـاگردان خود ارتباط برقرار 

كنيد يا نه؟
ــت كه ديد مثبت بچه ها نسبت به  عظيمى: هدف كتاب اين اس

ــود! البته نحوة تدريس هم  جامعه و فهم اجتماعي آن ها تقويت ش
خيلى اهميت دارد! من بايد از شعرا و مثالهاى اجتماعى استفاده 

كنم تا بتوانم مفهوم را جا بيندازم. حتى مسائل خارج از حيطة 
جامعه شناسى را مطرح مى كنم تا دانش آموز موضوع را بفهمد. 

اما با اين حال مطلب كتاب خيلى سنگين است و بچه ها با 
كتاب مأنوس نمي شوند.

 آيا جامعة دختران ما همان مسـائلى را دارد كه 
جامعة پسران دارد؟

عظيمى: دختران در اين مسائل خيلى دقيق تر هستند. 
ــى تفهمى و جامعه شناسى اثبات گرايى داريم.  ما جامعه شناس

ــرفصل هاي جامعه شناسي عدالت توزيعي  در انتخاِب مباحث و س
رعايت نشده است.

 آقاى صالحى شما چه طور؟
ــود كه من دو سؤال دارم: يكى بحثى كه آقاى  صالحى: عرض ش
ــينى مطرح كردند. من فكر مى كنم چنين جلسه اى تشكيل شده  حس
ــر مى كنم اولين كارى كه در  ــت كه راهكارهايى پيدا كنيم. من فك اس

مجالت رشد بايد كرد، اين است كه مخاطبان اين نشريه را بخوانند.
همدانى: مسئله اين است كه خيلي پيش ترها برخي جريان ها 
ــى بود و با  ــه هاى غرب ــرح مى كردند كه همان انديش مطالبى مط

ــاي عاطفي و  ــاخت ها و پارادايم ه ــى و زيرس ــاختارهاى كنون س
ــد در اين حوزه كار  ــت. حاال آمدن ــازى نداش مفهومي ما هم س

كردند، ولى متوجه شدند چيزى موجود نيست؛ چون جهان 
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اسالم در اين زمينه ها كار نكرده است. چند كتاب محدود در اين زمينه 
بيشتر نداريم و بايد آنها را به متن آموزشى براى معلمين تبديل كنيم. 
اين كمبودها و مشكالت دوستان مجلة رشد از نظر منابع بود. ما سعى 
ــما مى دانيد خاستگاه علوم  ــويم! ش كرديم به مبانى دينى نزديك تر ش
اجتماعى جديد دنياى غرب است. ما تالش مى كنيم كه وارد حوزه هاى 

اسالمى ـ ايرانى شويم.
ــال از ورودم به تربيت معلم نمى گذرد و  صالحى: بيش از 10 س
ــتايى  ــتر در دورة راهنمايى تجربه دارم. خوش بختانه من در روس بيش
درس مى دهم كه معلم به آنجا نمى رود. به نظر من، يكى از تضادهايى 
ــتانها و شهرستانها وجود دارد، تضاد روستايى و شهرى  كه در همة اس
است. در شهرهاى ما، اكثر دانش آموزان به اينترنت، تلويزيون، ماهواره 
ــوزان خيلى متعدد  ــد و منابع اطالعاتى دانش آم ــى دارن و... دست رس
ــوند. 10 سال پيش كه خود  ــت. آن ها با مفاهيم جديد آشنا مي ش اس
من دانش آموز بودم، اصًال اين گونه نبود. درحالى كه معلمهاى ما همان 
معلمهاى سابق هستند و خيلى از آنها حتي كار با رايانه را هم به خوبى 
ــد حوزه علوم اجتماعي كه  ــتند. يعني اين انبوه مفاهيم جدي بلد نيس
دائماً در حال افزايش است بايد در مجله تان بيايد و ساده سازي شود يا 
مثال ها و شواهد و نمونه هاي آموزشي قابل يادگيري شود تا آن نقيصه 

جبران شود.
ــكالت زيادى ايجاد مى كند.  ــهرهاي ضعيف مش اين طبيعتاً در ش
زمانى اين مشكالت به فاجعه تبديل مى شوند كه خود معلم كتابى را كه 
مى خواهد درس بدهد، بلد نيست! وقتى خود معلم بلد نيست، نمى تواند 
مثال خوب بزند يا داستان خوبى بياورد، يعنى ما غذايى را آورده ايم كه 
معلم بلد نيست به دانش آموز بگويد چگونه آن را بخورد! خود معلم هم 
چون نمى داند چگونه بخورد، خوب طبيعتاً خوشش نمى آيد و مى خواهد 
زود رد شود. دانش آموز هم مى بيند فهم درست و خوبى ندارد، از آن رد 

مى شود. حجم كتاب هم زياد است و نمى توانند آن را بخوانند.
ــرى،   ــي كنكور سراس ــا و آقايانى كه در كالس هاي آموزش خانمه
ــتة علوم اجتماعى درسى است كه  ــتر درس داده اند مى دانند، رش بيش
ــعاع رشته هاي فيزيك و رياضى و عربى قرار مي گيرد.  مى رود تحت الش
ــت در رشتة  ــتان را تمام كردم، دلم مى خواس زمانى كه من اول دبيرس
علوم انسانى تحصيلم را ادامه بدهم، همة اقوام مى گفتند نرو! روز آخرى 
كه رفتم نمراتم را بگيرم، فكر نمى كردم قبول  شوم. يعني محيط و جّو 
ــكل دارد! حاال با آنكه بچه هاي ما هنوز با  اجتماعى ما با اين قضيه مش
ــنا نشده  اند چون به روستاهاى ما، با رفت و  مفاهيم ارتباطي خودي آش
آمد زيادى كه به شهرها دارند، ماهواره آمده است. روستا دارد بخشهايى 
از فرهنگ شهري ارتباطي غربي را مى گيرد كه اصًال به نفع آيندة وفاق 

اجتماعي و تفاهم و عقالنيت ارتباطي گفتمان ملي اين كشور نيست!
 منظورتـان ايـن اسـت كه روسـتايى پيشـرفته بـه معنى 

شهرى شدن نيست؟
صالحى: االن من نمى دانم اسم روستاهاى ما را بايد روستا گذاشت 

يا شهر. نه شهر هستند نه روستا! مثًال روابط دختر و پسر خارج از عرف 
ــفانه وجود دارد و در حال گسترش  ــالمي ايراني اصيل باشد، متأس اس
است. اتفاقاتى كه در اين روستاها دارد مى افتد عجيب است. هنجارها و 

ارزش ها دارد دگرگون مي شود!
 شـما به عنوان دبير، چه تأثير مثبتـى براى جلوگيرى از اين 

روند مى توانيد بگذاريد؟
ــا دانش آموز متفاوت  ــته به موضوع، نوع برخورد ما ب صالحى: بس
مى شود. مثًال من در دورة راهنمايى درس مى دهم. اين دانش آموزان در 
سن بلوغ و در بحران اين دوره هستند. از طرفي در روستا مردم خيلى 

درس نمى خوانند و حتى دو سه بار معلم از روستا فرار كرده است.
 خانم مهدوى دغدغه هاى آموزشـى شما چيست؟ با توجه به 

نوع دانش آموزانتان.
مهدوى: البته چون من در ناحية 1 مشهد تدريس مى كنم، اغلب 
ــتند؛ افغانى هم خيلى زياد داريم. كتاب  خانواده ها از طبقات پايين هس
ــت و مى تواند تأثير زيادى بگذارد و از  مطالعات اجتماعى اول خوب اس
طريق اين كتاب و جامعه شناسى 2 مى توانيم بهتر كار كنيم. البته هضم 

و فهم جامعه شناسى براى بچه هاى دورة دبيرستان بسيار سخت است.
ــتند كه اين كتاب اصًال  عظيمى: همة همكاران بر اين عقيده هس

علوم اجتماعى نيست و بيشتر به فلسفه گرايش دارد!
حسينى: اتفاقى كه دارد مى افتد، دقيقاً تكرار تجربه اى است كه 
حاال خانم مهدوى شايد بهتر به خاطر داشته باشند. 20-10 سال قبل، 
آقاى دكتر رجب زاده كتاب جامعه شناسى 2 را نوشت كه كتاب علمى 
خوبى بود، ولى معلمين نمى توانستند آن را تدريس كنند. جالب است 
باز هم شتاب زده آمدند و بدون اين كه فرهنگ را در نظر بگيرند، كتاب 
ديگرى نوشتند به اين كتاب آن قدر اعتراض شد و آن قدر از حجم آن 
ــد 80 صفحه از 200 صفحه! آن زمان معلمين علوم  كم كردند كه ش
ــوزد  ــى مى گفتند كه ما وقت اضافى مى آوريم. من دلم مى س اجتماع
ــاده بود و تازه   ــاى دكتر رجب زاده را كه تازه جا افت ــه چرا كتاب آق ك
ــناخت و كتابهايش هم  ــده بود و نظام را مى ش معلم با آن مأنوس ش
ــاب آقاى ديگرى را مى آوريم  ــواب مى داد، كنار مى گذاريم و باز كت ج
كه اصًال در جايگاه دكتر رجب زاده نيست! حس مى كنم همان اتفاقات 
خواهد افتاد. باز اعتراضها مى آيند كه كتاب سخت است و مؤلفان هم 
ــت پاچگى تكه هايى از آن را مى زنند و كتاب ابترى را به بچه ها  با دس

درس خواهيم داد.
همدانى: آقاى دكتر عيوضى بر اين باور بود كه اين كتاب يك كار 
ــى شده بود و بازخوردهاى آن را به طور آزمايشى از معلمين  كارشناس
ــران گرفته اند. هم چنين بر اين باور بود كه بايد  و دانش آموزان و ديگ
به سمت محتواى اسالمى در حوزة جامعه شناسى با نگرش فلسفى و 

اجتماعى حركت كنيم.
حسيني: فلسفة اسالمى بايد گفته شود و ما هم موافق هستيم، 

ولى اگر ساده تر مى شد و براى بچه ها قابل فهم تر مى شد، بهتر بود.
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مشكل اين كتاب با ساده كردن حل نمى شود! كتاب جامعه شناسى 
1 يا 2 است كه بحث عدالت را دارد.

هيچ كدام از معلمين حاضر در جلسة كشورى كه در مشهد برگزار 
ــد، از كتاب راضى نبودند و نزديك بود اين جلسه به درگيرى برسد.  ش
ــت!  ــى 1 را قبول ندارد و قبول نكرده اس هيچ كس كتاب جامعه شناس
من از خود آقاى پارسـايى پرسيدم كه شما چه كار كارشناسى انجام 
ــه فرزندم دادم تا بخواند و بعد  ــد؟ گفتند: من اين را يك هفته ب داده اي
فرزندم گفت من اين را فهميدم! در آن جلسه ما خيلى ناراحت شديم. 
آيا بچه اى كه در تهران در رشتة رياضى درس مى خواند با بچه اى كه در 
دهات مشهد در رشتة انسانى درس مى خواند، يكى است؟ شما مى آيى 

بچة خود را نمونة آماري قرار مى دهى؟
ــان مى فرمايند، ما خيلى اصالح كرديم!  كتاب مطالعات را كه ايش
اين كار از سال 66 تا 76 طول كشيد تا ما توانستيم بگوييم اين كتاب 

تازه جا افتاده است!
 خانم عظيمى، جامعه شناسـى اسـالمى يا دينى چه فرقى با 
جامعه شناسى غير اسالمى، يا غيردينى دارد؟ شما چه تعريفى 

داريد؟
عظيمى: ايرادى كه ما داريم اين است كه آن را كپى كرديم. ما بايد 
آن را بومى مى كرديم و اسالمى هم مى شد. بايد آن را با باورها و معيارهاى 
جامعه تطبيق بدهيم. خودكشى در اروپا به خاطر رفاه است ولى در كشور 

علت آن تفاوت دارد. زيرساختهاى فكرى بسيار متفاوت هستند.
 خانم مهدوى به نظر شما جامعه شناسى غربى جامعه شناسى 

دينى نيست؟ آنها از وحى و دين خاصى تبعيت نمى كنند؟
ــائل  ــخ مس ــا را تفكيك كنيم. بايد پاس ــا نبايد اينه مهـدوى: م
جامعه شناسى را از منابع و باورهاى اسالمى خودمان پياده كنيم. اينها 
را نمى شود تفكيك كرد، اما مى توان مطابقت داد. ما مى توانيم در مثال 
ــاى خودمان را مطرح كنيم؛  ــها در كالس، مثاله براى هنجارها و ارزش

مانند اخالق و فرهنگ خودمان!
 آقـاى حسـينى چـه گامهايـى در زمينـة جامعه شناسـى 

برداشته ايد؟ چه كارهايى بايد كرد؟
ــم يا دين را  ــت را با دين يكى كرده اي حسـينى: ما گاهى سياس
دنبالة سياست دانسته ايم يكى از دغدغه هاى ما االن اين است كه كتاب 
جامعه شناسى 2 عوض شود. خود آقاى دكتر رجب زاده شخصيت بسيار 
ــالم  ــت. هرچه مى گفت هم براى اس مذهبى دارد و متدين و عارف اس
مى گفت! همه چيز را مى گفت! موضوع پديدارشناسى كه آقاى كچوئيان 
در اين كتاب به ظاهر اسالمى مطرح كرده، متعلق به غربيهاست. اين كار 
را سخت تر مى كند! به جاى اين كه آسانها را بگوييم سختها را گفته ايم.

 آقاى صالحى، دغدغه هاى شما در سطح راهنمايى در آموزش 
علوم اجتماعى چيست؟

حسينى: چرا كتابها را منطقه اى نمى كنند؟ كتابى كه از تهران تا 
روستاهاى دورافتاده تدريس مى شود، خود مشكل بزرگى است! واقعيت 

اين است كه عينك اُمانيستى همه جا را گرفته است و آدمها همه همين 
شكلى شده اند.

صالحى: بحثى كه من داشتم و مى خواستم به جاى ديگرى برسد، 
اين است كه خود اينها دغدغه است؛ چه حكومتى باشد چه نباشد. نگاه 
ما يك نگاه متمركز آموزشى است. با اين وضعيت همة دانش آموزان در 
ــا بايد همين كتاب را بخوانند و نظام ارزش يابى ما هم بر همين  همه ج

اساس است. االن ما بر نمره و قبولى تأكيد مى كنيم.
 نظام ما از سـه نظام متمركز، نيمه متمركز و غيرمتمركز كدام 

را شامل مى شود؟
ــون مطالعة عميق ترى  ــز را رد مى كنم، چ صالحـى: من متمرك
نداشته ام. براى مثال، در مجالت رشد از قول همكاران نقل شده  بود كه 
كتاب از جايى ارسال نمى شود، بلكه آن را براساس نيازهاى آموزشى هر 

منطقه و ناحيه انتخاب مى كنند و تدريس مى كنند.
 آخرين مطلبى كه به درد مخاطب بخورد و شما مهم مى دانيد 

كه مطرح شود را بفرماييد!
عظيمى: تجربة ما نسبت به آموزش علوم اجتماعى اين است كه 
ــى را مى خواند و بعد در  ــال يك درس ــاگرد مى آيد از اول تا آخر س ش
امتحان استانى شركت مى كند. بايد براى نظر معلمين در تدوين و تأليف 
ــبت به علوم اجتماعى ديد  ــوند. ديد جامعه نس دروس اهميت قائل ش

خوبى نيست.
ــتند و مدارس براساس  ــته و بى حوصله هس مهدوى: بچه ها خس
برنامة امتحانى، بدون در نظر گرفتن شرايط دانش آموزان، امتحان برگزار 

مى كنند.
حسينى: آقاى افسرى روزى رييس سازمان بود و گفت بياييد از 
امروز صبح تا ظهر بگوييم مشكالت آموزش و پرورش چيست و راه حل 
ــكل االن همين بخش نامه اى است كه آمده است.  آنها كدام است. مش
صبح بخش نامه كرده اند كه تا ظهر، هم مشكل را دربياوريد و هم جواب 
ــكاالت شتاب زدگى در برنامه هاى ماست. چه عجله اى  آن را. يكى از اش

داريد؟! با مطالعه كار كنيد و به نتيجه بينديشيد.
ــال به  ــد كه ما هم مي توانيم خوِد من پارس ــينان بدانن ؟: مركزنش
ــاى آن وجود دارد.  ــگرى جزوه دادم و االن هم نمونه ه بچه هاى گردش
ــطح  ــراى بچه هاى كاردانى در س ــما ب ــه آمدند گفتند ش از وزارت خان
ــا از برزيل كه  ــيد. ما از آفريقاى جنوبى ي ــه اى كتاب بنويس فنى و حرف
گردشگر نداريم، اما آنها گفتند اروپا و آمريكا را حذف كنيد و از برزيل 
ــگرى بنويسيد. به من گفتند از طريق  و آفريقاى جنوبى دربارة گردش
شركت با شما كار مى كنيم و 50 هزار تومان دادند؛ درحالى كه شش ماه 
براى انجام اين كار وقت گذاشتم. جزوة من در همه جاى مشهد تدريس 

مى شود، در صورتى كه نه ابالغى به من دادند نه امتيازى.
ــش نفر سهميه  صالحى: در منطقة ما، در انتخاب معلم نمونه ش
داشتند كه هر شش نفر از مدير آن بودند! يعني يك معلم هم انتخاب 

نشد!
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 از خودتان و تحصيالت و تجارب تان بگوييد و آثارتان را معرفى كنيد.
ــهر زنجان هستم و در يك خانوادة روحانى به دنيا آمدم. در   بنده متولد 1333 در ش
ــدم و سالهاى زيادى را به تحصيل در  ــتة حقوق از دانشگاه شيراز فارغ التحصيل ش رش

فلسفه، كالم، فقه و اصول، و مباحث منطقى زير نظر استادان مبرز پرداخته ام.
ــاليان درازى را در دانشگاه هاى شيراز و كازرون، فلسفه و تاريخ اديان  هم چنين س
تدريس كرده ام. در سفرهايم به كشورهاى آسيايى و اروپايى، با توجه به عالئقم، به مباحث 
ــورها توجه داشته ام. دورة چهار ساله اى را در تئورى پردازى  دينى و فرقه اى در اين كش
سينما در پژوهشكدة حوزة هنرى گذرانده ام. حاصل مطالعاتم را در زمينة مردم شناسى 
دينى و هنر، تئورى اخالقى سينما، و اديان جنوب شرق آسيا در سفرنامه هايم به چاپ 
ــانده ام. اولين كتابم را دربارة تاريخ انقالب اسالمى نوشتم. دو كتاب «تقويم و تاريخ  رس
ــهد در بامداد نهضت خمينى(ره)» را در مشهد نوشتم كه از طريق  ــان» و «مش خراس

«مركز اسناد انقالب اسالمى» چاپ شدند.
ــخصيتهاى علمى و فرهنگى ايران در  ــن بيش از 130 مقاله در معرفى ش هم چني
ــانده ام. نزديك به شش جلد كتاب نيز تحت عنوانهاى  مطبوعات گوناگون به چاپ رس
«مشاهير مدفون در حرم مطهر رضوى» و «مشاهير مدفون در مشهد و حومه»، تحت 
ــالمى آستان قدس رضوى»  ــهاى اس ــاركت بنده، از طريق «بنياد پژوهش نظارت و مش
ــم بزرگداشت برخى از شخصيتهاى  ــيده است. به عالوه، در برگزارى مراس به چاپ رس
ــته ام؛ ازجمله بزرگداشت آقايان آشتيانى  علمى حوزه، بنده مشاركت مستقيمى داش
و صالحى، مرحوم شـيخ هاشـم قزوينـى و آيت اهللا ميرزا آقاعلى فلسـفى. در 
همايشهاى بين المللى هم در مورد فلسفة هنر و رابطة هنر و عرفان مطالبى ارائه كرده ام.

اشاره
معرفى مراكز پژوهشـى و علمى 
آمـوزش و پـرورش ازجملـه وظايف 

مهمـى اسـت 
مجله  ايـن  كه 
ه  به عهـد
بهانة  بـه  دارد 
معرفـى يكـى 
مراكز،  ايـن  از 
يـى  گو گفت و

را با حجه االسـالم والمسـلمين دكتر 
غالمرضـا جاللـى معـاون پژوهـش 
سـازمان تبليغات اسـالمى خراسان 
رضوى ـ مشـهد به انجام رسانده ايم. 
ايـن روزهـا بحثهـاى بسـيار جدى 
درخصـوص ديدگاه هـاى اسـالم در 
حوزة جامعه شناسى و به عبارت ديگر 
«جامعه شناسى اسالمى» مطرح است 
اين گفت وگو ابعاد اين موضوع را براى 

مخاطبان تبيين كرده است.

گفت وگو با دكتر غالمرضا جاللى معاون پژوهشى سازمان تبليغات اسالمى خراسان رضوى

گفت و گو



 نظام جامعه شناختى اسـالم چه ابعاد و ويژگيهايى 
دارد و در مقايسـه بـا انديشـه هاى غربـى داراى چه 

امتيازات خاصى است؟
 نخستين نگاه جامعه شناسانه در نظام فكرى اسالم، جامعه 
مى خواهيم صحبت كنيم به نوعى اولين ارجاع زندگى ما به 
ــامان يافته ترين نگاه اسالمى  ابن خلدون تعلق دارد، چون س
ــط  ــوم اجتماعى و نظريه هاى اجتماعى توس درخصوص عل
ايشان ارائه شده است. ابن خلدون مقدمه اى نوشته است كه 
درواقع يك متن تاريخى است كه جنبة تحليلى دارد. ايشان 
مى نويسد: هر تمدنى با تهاجم كار خود را آغاز مى كند و بعد 
از تهاجم، استقرار حاصل مى شود. بعد از استقرار تجمل گرايى 
و بعد استبداد و انحطاط شكل مى گيرد. لذا ايشان چرخه اى 
ــاط تمدنها با توجه به مطالعة كالم  ــراى پيدايش و انحط را ب

ارائه مى دهد.
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه چه تمهيداتى در نظام 
ــود دارد كه مانع از  ــراى مديريت جامعه وج ــالم ب فكرى اس
انحطاطى باشد كه افرادى مانند ابن خلدون براساس مطالعات 
ــيده اند. مهم ترين روشى كه دين، به ويژه دين  خود به آن رس
اسالم، براى مديريت جامعه در پيش مى گيرد و ما مى توانيم 
به عنوان پاية نگاه اسالمى به جامعه در نظر بگيريم، مديريتى 
ــت كه كمترين آلودگى را پيدا كند. چون نهاد قدرت در  اس
ــالم كامًال شناخته شده است. منفورترين شكل حاكميت  اس
و استبداد در دورة جاهليت، براى اسالم به عنوان يك جامعه، 
شناخته شده بود و اسالم آثار تخريبى و وخيم آن را ديده بود. 
اسالم با تفكر و مديريت خودش توانست اين جامعة منحط را 

در زمانى كوتاه به يك موقعيت بسيار راهبردى برساند.
يعنى ما مى توانيم از انديشة اسالمى در حوزة اجتماعى 
سخن بگوييم. بايد از خودمان بپرسيم كه نگاه پيامبر(ص) و 
نگاه قرآن به جامعه چه نگاهى است كه در يك مقطع زمانى 
بسيار كوتاه توانست، ظرفيتهاى نهفته در درون انسانها را رها 
ــازد و از برايند قوميتها و خرده فرهنگها تمدنى بى نظير را  س

بسازد.
ــارف» تجمل بين  ــات قرآن، «تع ــاس برخى از آي براس
فرهنگها موضوعيت دارد (تعارف به معنى شناختن يكديگر). 
ــاس  ــانهاى متقى بايد براس ــت كه انس بحث تعارف اين اس
ــته باشند. غرض الهى اين نيست كه  اخوت با هم تعامل داش

خرده فرهنگها را تخريب كند و از بين ببرد، چون زمينة تعارف 
ــت. اين قضيه  از طريق فهم متكثر از فرهنگها امكان پذير اس
ــيار راهبردى مطرح بوده است.  در قرآن به عنوان يك نگاه بس
ــب عامدانة خرده فرهنگها  ــالم، تخري لذا ما در طول تاريخ اس
ــتيم. همين االن  ــلمان شاهد نيس ــيلة نيروهاى مس را به وس
ــيار متنوعى در سرزمينهاى اسالمى  هم خرده فرهنگهاى بس
ــأ تخريب  ــانى كه منش ــا دوره هاى اخير باقى مانده اند. كس ت
ــت دو پهنه مخصوصاً آسيا شده اند، به  فرهنگهاى ريز و درش
تعبير هندوها، مغولهاى سفيد هستند. تهاجم مغولهاى سفيد 
ــبه قارة هند بوده  ــفيد به ش از نظر آنها، تهاجم غرب و نژاد س
است. فرهنگ ما كه با طبيعت و نيازهاى محيط سازگار بوده 
ــت و تحت تأثير آن، مردم يكديگر را تحمل مى كردند و با  اس
هم تعارف و تعامل داشتند، در سده هاى اخير با مشكل بسيار 
ــت. تخريب خرده فرهنگها و هجوم به  ــده اس جدى روبه رو ش
ــتر تحت تأثير آموزه هاى غرب در جهان اسالم و  يكديگر بيش

شرق اتفاق افتاده و آسيبهاى فراوانى به بار آورده است.
ــناخت جامعه ارائه  ــالم درخصوص ش پس نظامى كه اس
ــت جامعه و  ــناخت طبيع ــناخت از واقعيتها، ش مى دهد، ش
ــت.  پذيرش يكديگر، تعامل با يكديگر و تعارف با يكديگر اس
ــان و اقليتهاى مختلف از عصر  قوميتها، نژادها، فرهنگها، ادي
ــته اند. شگفتا كه  پيامبر(ص) تا عصر حاضر اين تعامل را داش
ــى  خود پيامبر(ص) در برخى از حمالتى كه به مناطق بيزانس
داشته است، از اسب پايين مى آيد و با هيجان و دقت عجيب به 
آثار تاريخى و حجاريهاى آن دوره نگاه مى كند و بعد نيروهاى 

خود را به اين مطالعه دعوت مى كند.
ــا، فرهنگها و  ــد با ملته ــم در رابطه با آمد و ش ــى ه آيات
قوميتها نازل مى شدند. اين عوامل بار تحمل فرهنگهاى ديگر 
را توسط مسلمانان، در مقايسه با خيلى از پيروان اديان ديگر، 
ــطح رسانده اند. به همين دليل مسلمانان «هند  به باالترين س
ــيا فرهنگهاى پيشين را تخريب نكردند.  يا جنوب شرقى آس
ــلمانان تا دوره هاى اخير، در جنوب شرقى آسيا يا در  لذا مس
ــبه قارة هند به عنوان بخشى از تمدن داخلى آنها شناخته  ش
ــوند. واپس زدنها و حذف خرده فرهنگها بيشتر به تفكر  مى ش
ــرق  نزعى و حذفى غرب تعلق دارند كه در اختيار ملتهاى ش
ــا هم قرار گيرند و نتوانند از  ــته اند تا آنها در رويارويى ب گذاش

تجربيات يكديگر بهره ببرند.

ند و بعد نيروهاى 

ــا، فرهنگها و  لته
ل فرهنگهاى ديگر 
يروان اديان ديگر، 
ل مسلمانان «هند 
را تخريب نكردند. 
شرقى آسيا يا در 
خلى آنها شناخته 
ها بيشتر به تفكر 
ــرق  ار ملتهاى ش
 گيرند و نتوانند از 
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 آيا يك چنين وضعيتى در خود غرب وجود 
دارد؟

 مجموعة ملتهاى غرب در دين خودشان تعارف 
ــا تعامل در  ــظ كرده اند و بين آنه ــى را حف فرهنگ
ــطح وجود دارد. يكديگر را كامل قبول  باالترين س
ــينة  ــتد مى پردازند و پيش دارند، با هم به داد و س
ــند. لذا موزه هاى آنها  فرهنگى يكديگر را مى شناس
ــان  ــناخت خودهاش ــو از امكانات مربوط به ش ممل
ــته اطالعاتى كه آنها از طريق  ــت. البته آن دس اس
ــرقى به دست آورده اند و در موزه هاى خود  تمدن ش
نگه دارى مى كنند، بسيار بيشتر از اطالعات در مورد 
ــينة خودشان است. زيرا آنها دوره هاى وحشى  پيش
ــته اند و آثار  ــيار طوالنى ترى را پشت سر گذاش بس
ــتى و هنرهاى قابل اعتنايى از  حجمى، صنايع دس
دوره هاى پيشين خود در اختيار ندارند. در موزه هاى 

آنها بيشترين اطالعات شرقى است.

 آيا تعارف فرهنگى فقط در جامعة 
مسـلمين وجود داشـته يا در جامعة 

غرب هم بوده است؟
 تعارف را آنها در اين سوى تاريخ دارند، 
ــوى تاريخ. اين سخن قرآن به  نه در آن س
1500 سال پيش برمى گردد. در آن دوره 
ــرايطى بود و فرهنگها چه  غرب در چه ش
ــخن در  ــتند؟ ما اين س تعاملى با هم داش
ــوان يك نگاه پايه اى  مورد تعامل را به عن
ــيم. البته  ــالمى مى شناس براى  تفكر اس
ــه 1500 سال پيش بين آنها با  اين انديش
اين كيفيت اصًال مطرح نشده است. وقتى 
ــى، مانند افالطون،  ــوفان يونان بين فيلس
ارسـطو و پارمينيدوس اين طور مطرح 
نبوده است. اين تفكر، تفكرى تعالى جويانه 
ــگ و اديان را  ــت كه تعامل بين فرهن اس

امكان پذير مى كند.

 امروز شما آيا جامعة بزرگ و ميلياردى مسلمين را در 
وضعيت جاهليت مدرن نمى بينيد؟

ــدارى مدينه النبى  ــا قانون گرايى و قانون م ــر اكرم، ب  پيامب
ــت و در اين  ــينه اى در حجاز نداش را پايه گذارى كرد كه پيش
ــهر حرف اول را حاكميت قانون مى زند. اولين نشستى كه  ش
پيامبر(ص) با نمايندگان يثرب در مكه داشت، نشستهايى كه 
ــان گوناگون ازجمله يهود و  ــران قوميتها و ادي در مدينه با س
نصارى داشت و پيمان نامه هايى كه بين آنها منعقد شد، حكايت 
از اين دارد كه پيامبر اكرم(ص) يك شخصيت تعامل گراست، 
نه انحصارگرا. مى خواهد آنها هم باشند. مادامى كه «بنى نضير» 
يا «بنى قريظه» يا يهوديان خيبر به مسلمانان تعرض نداشتند، 
ــت. لذا ما  ــه [جنگى نظامى] نگرف ــر در برابر آنها جبه پيامب
ــك الگو ياد كنيم. الگو از  ــم از مدينه النبى به عنوان ي مى تواني
اين نظر كه چه طور تعامل گرا بوده و چه طور تحمل كرده است.

ــك از اديان را رد نكرده و  ــابقة هيچ ي خود قرآن كريم س
ــة اديان را يكى دانسته است. وحدت متعالى اديان  اصًال ريش
ــرآن كريم وجود  ــت كه در ق ــه نوعى يكى از طرحهايى اس ب
ــنة اين وحدت متعالى اديان است. اگر  ــر تش دارد. امروزه بش
پيامبر اكرم(ص) و آيات الهى، از خانة خدا به خانة مردم تعبير 

ــد كه قبًال در ذى القربى طبقة هفتم به خدايان و كاهن  كرده ان
ــه خانة خدا براى  ــت، و لكن باب ورود ب ــم اختصاص داش اعظ
ــدود شد و دوباره  مردم مكتب ابراهيمى را باز كرد كه بعد مس
ــرح كرد و در قرآن  ــر(ص) آمد و اين قضيه را دوباره مط پيامب
هم مطرح شد. امروزه هم درهاى بيت اهللا الحرام هميشه مفتوح 
است. نوع تعامل پيامبر(ص) با نمايندگان نجران و مناطق ديگر 
و مكاتبات پيامبر(ص) نشان دهندة يك نگاه جهانى است، نه يك 

نگاه منطقه اى و بومى.
لذا هر چه مسلمانان براساس اين روش جلو آمدند، همان 
اندازه از توحش فاصله گرفتند و به تمدن نزديك تر شدند. چون 
دين در محور فرهنگ آنها قرار داشت و دين اين روابط را تنظيم 
مى كرد و نگاه دين كالن بود، نگاه قوميتى و نژادى وجود نداشت. 
اما در جهان غرب طورى برنامه ريزى شده است كه فرهيختگان 
و چهره هاى دل سوختة جهان غرب در برابر جهانى شدن موضع 
مى گيرند. جهانى شدن خود ايدة اديان الهى است، اما آن جهانى 
شدن كه تمام تجربيات انسانها در آن لحاظ شده باشد. وقتى كه 
ما [به بهانه مدرنيتراسيون] فرهنگ زدايى مى كنيم و نكات قوت 
فرهنگها را مى گيريم و جاى آنها را با آلودگيها پر مى كنيم، اين 

يك تعامل انسان دوستانه نيست.

معة 
معة 

رند، 
ن به 
دوره 
 چه 
ن در 
ه اى 
لبته 
ها با 
قتى 
ون، 
طرح

ويانه 
ن را 
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 وضعيت و نظامى را كه شما به عنوان يك مزيت در اسالم و 
در حوزة جامعه شناختى از آن نام برديد، امروز چگونه مى توان 

در جهان اسالم پياده كرد؟
ــت به  ــد هّم خودمان را مصروف چند نكته بكنيم: يكى بازگش  باي
ــته باشيم. زبان  ــت و ارتباطى كه با زبان دين بايد داش گوهر دين اس
ــت، ديناميك است. فهم  ــتاتيك نيس دين را بايد بدانيم. زبان دين اس
ــان پويا نياز دارد. انسانى كه جهان پيرامون برايش  گوهر دين به انس
ــت، نمى تواند ارتباط روشنى با دين برقرار كند. آن  سؤال برانگيز نيس
ــان وجود دارد، او را از  ــيار اعجاب انگيزى كه در نهاد انس اليه هاى بس
ــه در زمانه وجود دارد، جدا مى كند و مدام او را به  قالبهاى مكررى ك
ساختارشكنى دعوت مى كند. در جامعة ما معنى گرايى عميق به پهناى 

اين نگاه بايد اتفاق بيفتد.
ــال حاضر در ايران، بنده به عنوان فردى از اين جامعه، اول  در ح
نگران بودم كه كشور در حركتهاى خود مثل در حد شيفتگى به قرائت 
ــرآن باقى بماند. ولى امروز مى بينم كه نگاه به قرآن مدام جدى تر و  ق
ــود. واقعاً آن آرزوهايى كه در گذشته مطرح شده بود و  دقيق تر مى ش
نسل ما شاهد آن بود كه قرآن را از گورستاها به عرصه زندگى و جامعه 
آوردند و روش زندگى از آن استخراج شد. قرآن را از تاقچه ها برداشتند، 
ــتر از هر جاى  ــرايط در ايران بيش تا در قلبها جاى بگيرد واقعاً اين ش
ــكل گيرى است. وقتى كه قرآن محوريت پيدا كند و  ديگر در حال ش
اغراض فردى خودمان را به قرآن تحميل نكنيم، قرآن ما را راهنمايى 
مى كند. قرآن كتاب بى كرانگى است. يعنى شناختى كه از طريق قرآن 
از هستى، انسان، تاريخ و جامعه پيدا مى كنيم، شناخت بسيار متفاوتى 

است. لذا اقبال الهورى مى گويد:
نقش قرآن چون كه بر عالم نشست
نقشه هاى پاپ و كاهن را شكست

فاش گويان آن چه در دل مزمل است
اين كتاب اين نيست چيز ديگر است
چون كه در جان شد جان ديگر شود
جان كه چون شود جهان ديگر شود

ــا در مرحله اى قرار داريم كه توجه جهان به  ــه نظر بنده، االن م ب
قرآن جلب شده است. منتها بعضى تفسيرها بسيار سطحى و صورى 
ــيرى از قرآن ارائه دهيم كه ما را به يك حركت  هستند. ما بايد تفاس
پوياى جدى اجتماعى دعوت كند. بعد از اين مرحله يكى از بحثهاى 
ديگر براى خروج از وضعيت تحميلى [رسومات فرهنگى سابق] كه نياز 
ــطح ممكن برساند، به كارگيرى  داريم كه فرهنگمان را به باالترين س
ــفة  ــه در مرحله اى كه تحت تأثير فلس ــت. ما چ ــت بومى اس عقالني
ــتان قرار داشتيم و چه االن كه تحت تأثير فلسفه هاى مدرن  يونان باس

جهان غرب هستيم، عقالنيت خودمان را فراموش كرده ايم.
عقالنيتى كه ما در اختيار داريم يك پارة آن در متون دينى مندرج 
است كه خيلى آنتيك است. ما وقتى به «اصول كافى» مراجعه مى كنيم، 
مى بينيم همان اولين احاديث مربوط به بهره گيرى از عقل و قوت عقلى 
است. در ميراث فرهنگى مكتوب، مثل گلستان، بوستان، مثنوى و... نوعى 

عقالنيت مطرح است. حتى ضرب المثلهاى ما مملو از عقالنيتهاست.
ــت  ــاز قاجاريه در ايران به دس ــت از آغ ــفانه چون مديري متأس
روشن فكران افتاد و روشن فكران در يك دو سدة اخير از فرهنگ بومى 
خود فاصله گرفتند، جامعه اهميت آن عقالنيت و منابع و ميراث معنوى 
را از ياد برد. اين همان گسست فرهنگى بود به تعبير اقبال بازگشت به 
خودى الزم است. خود حوزه ها بايد اين كار را دنبال مى كردند كه آنها 
هم االن من خيلى آثارشان را نمى بينم. ما اگر بخواهيم به منطق آن 
ــود. حركت به سمت  روزگارمان برگرديم، بايد آن عقالنيت بازيافت ش

اين عقالنيت را ما در دوران شيخ اشراق مشاهده مى كنيم.

 براى اين كه فرهنگ سازى را به لحاظ رفتارى كاربردى كنيم، بايد چه كار كنيم؟
ــه بايد ببينند، نمى بينند. بعد وقتى  ــگاهها داريم، آن چيزى را ك ــى كه االن در خيلى از دانش ــات ميدان  مطالع
ــوند، اطالعات آنها در نهاد مصرف كننده واقعاً مورد مصرف قرار نمى گيرد. مثًال نهادهاى  پايان نامه ها تدوين مى ش
مربوط به امر به معروف و نهى از منكر تا به حال از چند پايان نامه استفاده كرده اند؟ متأسفانه ما اين رابطه ها را نداريم.
بخشهاى متفاوت جامعه بايد با هم در تعامل باشند. مثًال محيطهاى علمى بايد بدانند كه فسادهاى اخالقى 
ــتند. پس بايد از محيطهايى كه با جريانات قضايى و حقوقى و زندانها ارتباط  ــطحى هس در جامعه در چه س
دارند، اطالعات الزم را بگيرند و تحليل كنند. بعد هم براى پيش گيرى راه حلهايى ارائه دهند. در حال حاضر، 
ــكل دارد. به نظر من، براى شكل گيرى يك رابطة آكادميك  ــمتها مش اين رابطه هاى ارگانيك در خيلى از قس
دانشگاهها بايد با هم در ارتباط باشند. مثًال تكروى علوم اجتماعى به تنهايى كفايت نمى كند. ما بايد در كنار علوم 
اجتماعى  اقتصاد، جغرافيا، مردم شناسى و بخشهاى گوناگونى داشته باشيم. بعد هم ببينيم تعامل آنها با علوم 

رياضى و با فلسفه در چه حدى است. االن ارتباط فلسفة اسالمى از علوم جامعة ما قطع شده است.
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 نقـش عدالـت اجتماعـى و اقتصـادى با 
محوريت عدالت آموزشـى و فرهنگ سازى 

چيست؟
ــتر در  ــن فكر مى كنم كه بحث عدالت بيش  م
ــده، ولى  ــى و اقتصادى مطرح ش بخش اجتماع
عدالت مبحث آموزش چندان اصًال مطرح نشده 
است. در نشستى كه با مسئولين تهران در سطح 
ــؤال شما را به  ــد، بنده س وزارت خانه ها انجام ش
ــم: خود مردم  ــرح كردم. گفت ــه اى ديگر مط گون
چه قدر در جريان تحوالت علمى و فرهنگى جامعة 
ــا نبايد فقط مصرف كننده  ما قرار مى گيرند؟ آنه
ــرى مختلفى  ــته فازهاى فك ــند. ما در گذش باش
ــهر، فردى به نام عابدزاده  ــتيم خود اين ش داش
ــت كه رابط بين حوزه هاى علمى آن زمان با  داش
توده هاى مردم بود. امكانات را از مردم مى گرفت 
ــاخت. به خانواده ها و  و مى آمد مدارسى را مى س
فرزندان آنها نيز رسيدگى مى كرد. به اين ترتيب، 
سطح اطالعات دينى كسانى كه با مرحوم عابدزاده 
ــتند، خيلى باال بود. االن هم خيلى از  ارتباط داش
ــبه هاى سالم محصول آن  بازارهاى تجارى و كس
دوره ها هستند. آيا االن ما اين طور رابط ها را داريم 
ــوزوى را به توده ها  ــه از طريق حوزه، دانش ح ك
انتقال دهند؟ آيا دانشگاه ميان اين گونه ارتباطها را 
با توده هاى مردم دارند؟ ما هيچ نوع ارتباط جدى 
ميان دانشگاه با توده ها نداريم و اين به بدنة جامعه 

لطمه مى زند.

 فكر نمى كنيد اثرگذارى افراد دانشگاهى در سطح توده ها، يك مقدار بيشتر از اثرگذارى حوزه هاست؟
 اثرگذارى دانشگاهها بيشتر از طريق جوانانى است كه در دانشگاهها تحصيل مى كنند. هر خانواده اى يكى دو تا از اين 
افراد را در اختيار دارد و دانشگاهها رسماً با خانواده ها از طريق فرزندانشان ارتباط دارند؛ اما ارتباط يكطرفه است. در بسيارى 
از موارد همين فرزندان دانشگاه ديده با فرهنگ خانواده خود غريبه مى شوند و گسست نسلى پديد مى آيد! يعنى چالشهايى 
كه گاه در درون خانواده ها پيش مى آيد، به خاطر تمايز انديشيدن توده هاى قديمى و مردمى و افرادى است كه به سمت 

پديده هاى جديد كشيده مى شوند.
البته بخشى از جامعه جوانانى پر انرژى هستند كه اتصالى با دانشگاهها و حوزه ها ندارند و تحت تأثير فرهنگهاى مبتذل و 
كم ماية شرقى و غربى قرار دارند. قبًال جوان ممكن بود فاقد فكر باشد و پس از طى دوره اى صاحب تفكر عمومى جامعه شد. 
اما وقتى جوانان به ايدئولوژى خاصى تجهيز شدند، ديگر آن ايدئولوژى مانند ديوار بين او و خانواده و محيط قرار مى گيرد. 
اين نوع تفكر االن بين جوانان رواج دارد. رايج شدن عرفانهاى شرقى و غربى و مكتبهاى فكرى گوناگون، به دليل آن است كه 
كتابهايشان خيلى راحت در اختيار جوانان قرار مى گيرند و آنها را جذب NGO هاى مختلف مى كنند. اين NGO ها از تفكر و 
بينشى برخوردارند كه از جامعة بومى خودشان تغذيه نمى كند. لذا نوعى دگرگونى جدى در جامعه در حال شكل گيرى است.

 براى كاربردى كردن ويژگيهاى جهان شناختى اسالم، نقش 
قدرت و سياست كالن حاكم در جامعه را چگونه مى بينيد؟

ــت. از يك طرف،  ــالمى قدرت در خدمت جامعه اس  در تفكر اس
نمايندة مردم است و از طرف ديگر، نمايندة قدرت پروردگار. يعنى 
هّم و غم نهاد قدرت در جامعه بايد اصالح جامعه باشد. ما االن داراى 
ــالمى از عصر رسول  ــتيم كه تمدن اس باالترين قدرت معنوى هس
ــت. امروز در جامعة  ــته اس ــدا(ص) و امام على(ع) تاكنون داش خ
ــى كامًال در اختيار جريان اجتماعى قرار  ما، از ديدگاه قدرت سياس
گرفته است؛ از خدماتى نظير حفر قنات و چاه گرفته تا خيابان كشى. 
ــده است. مثًال  ــيلة خود پيامبر(ص) طراحى ش نقشة مدينه به وس
پياده رويهايى براى خانمها طراحى كرده است. در شهر اصفهان كه 
شيخ بهايى براى طراحى شهر اصفهان و براى تقسيم آب زاينده رود 
دعوت شد، اين دعوت تنها به خاطر مهندس بودن ايشان نبود. بلكه 
درواقع تمسك به جريانى كه در عصر پيامبر(ص) اتفاق افتاده بود؛ 
يارى گرفتن از كسانى بود كه روش و سنت پيامبر را مطالعه كرده اند. 

در «حيدرآباد» بازارى مخصوص خانمها ساخته شده بود.
ــام امكانات خودش براى  ــذا به نظر من، اگر نهاد قدرت از تم ل
ــتفاده كند، اين امر امكان پذير است. چون قدرت  اصالح جامعه اس
سياسى در تفكر اسالمى در خدمت جريان اجتماعى است. در نظام 
اسالمى ما داراى سه بردار هستيم: فرهنگى، سياسى و نظامى. قدرت 
ــى يا اقتصادى و قدرت انتظامى و نظامى، هر دو با محوريت  سياس
جامعه عمل مى كنند. اين توازن را اسالم طورى طراحى نكرده است 
كه به نفع يكى از دو بردار ديگر تمام شود. هر دو بردار را به نوعى در 

خدمت بردار اجتماعى درآورده است.
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ــته ايم آبادانى و زيبايى را به كشور خودمان  توانس
ــته ايم اعتماد را بين انسانها  برگردانيم؟ آيا توانس
تقسيم كنيم؟ آيا نمى شود آدمها را طورى به هم 
ــى دچار مشكل مى شود،  نزديك كرد كه اگر كس
بتواند به همساية خود پناه ببرد؟ ما مردمان بسيار 
ــهرها زندگى مى كنند.  خوبى داريم كه در اين ش
ــت، ما بايد  ــن فرهنگ تغيير پيدا نكرده اس تا اي
ــته باشيم  راهكارها و برنامه هايى در محالت داش
ــوند.  كه جوانان به محالت و خانواده ها نزديك ش
ــان را در غربت احساس  ــانها خودش اين قدر انس

نكنند.
ــهد  ــهر مش ــتر به ش ــة ديگر كه بيش نكت
ــت كه مردم به گذشتة خود  برمى گردد اين اس
ــف خاطره هاى  ــد. افراد از تعري ــم بها مى دهن ك
خودشان پرهيز مى كنند. از تدوين دستاوردهاى 
ــد. ما االن  ــان هم پرهيز مى كنن زندگى خودش
ــهد برمى گرديم، به صورت  وقتى به گذشتة مش
ــناد با  بهت انگيزى از نظر تاريخ نگارى و حفظ اس
ــويم. شهرى با اين عظمت كه  فقر روبه رو مى ش
يك شهر جهانى است، نمى تواند گذشتة روشنى 
ــد. ما در كتاب «مشاهير مدفون در  نداشته باش
حرم» 1200 چهره معرفى كرده ايم. در ميان اين 
ــره بيش از 12 مليت حضور دارند. از  1200 چه
گذشته هاى دور، قوميتهاى متفاوتى از ماوراءالنهر 
و آسيا در مشهد حضور داشته و با هم در تعامل 
بوده اند. حدود 40 عشيرة بسيار مهم كل ايران، 
در دورة نـادر در مشهد به عنوان پايتخت حضور 
داشتند كه با هم در تعامل بودند. ما امروزه بايد 

راههاى تعاملمان را با فرهنگ گذشتة 
ــم. نبايد اين طور  ــهد هموار كني مش
ــد كه آبروى فرهنگ و گذشتة  باش

ايران به دست افراد خاصى سپرده 
شود و اينها هرطور خواستند با 
زائر ارتباط برقرار كنند. برقرارى 
ــه آموزش نياز  ارتباط صحيح ب

ــه به  ــخ و تكي ــن تاري دارد و تدوي
دستاوردهاى پيشينيان.

 دغدغه هاى شما چيست؟
 فقر محيطى به عنوان يك مسئله جدى مطرح 
است. محيطى را كه عرض مى كنم بيشتر جامعه 
ــود. االن نوع ارتباط  ــامل مى ش و طبيعت را ش
ــين با طبيعت به بدترين شكل  ــان شهرنش انس
ــت. باالترين ارتفاعى كه  ممكن تبديل شده اس
ــان وجود دارد، قلة «بينالود» است كه  در خراس
ــبز  ــم زباله وجود دارد. دره هاى سرس تا آنجا ه
ــهد و آبهاى آن آلوده شده اند. براى  پيرامون مش
ــت  ــهد، اين زش ــهر مصفايى مانند مش يك ش
ــت؟ آيا اينها باعث كاهش حرمت اجتماعى  نيس

ما بين ملتهاى مختلف نمى شود؟
ــاص دارند كه هر  ــا دره ها به افراد اختص آي
كسى جوانه قاب خاص خودش را بسازد؟ آيا نبايد 
همگان از اين طبيعت استفاده كنند؟ آيا افرادى 
ــردش مى روند، بايد در  ــه براى كوه نوردى و گ ك
البه الى دود ماشينها و داخل دره ها گرفتار شوند 
ــراى طبيعت گردى  ــوند كه ب و اصًال متوجه نش

آمده اند؟ چرا اينها تبيين نشده اند؟
ــت در جامعة ما  ــا طبيع ــان ب ــاط انس ارتب
ــود. نحوة صحيح اين  ــتى تبيين نمى ش به درس
ــرورش و در دوران  ــد در آموزش و پ ــاط باي ارتب
طفوليت آموزش داده شود. بايد كتابهاى ويژه اى 
ــار دانش آموزان قرار داد.  در اين زمينه در اختي
ــت و جامعه را  ــان با طبيع ــا نحوة تعامل انس م
تبيين نكرده ايم. افرادى كه مسئوليت مى پذيرند، 
ــهر را به هم مى زنند. من  ــاختار ش طبيعت و س
مى دانم هيچ نوع مهندسى جامعى براى مشهد 
در نظر گرفته نشده است. حداكثر كارى كه دارد 
انجام مى گيرد، ساختن پلها و پاركها، و تعريض 
ــت. اما تعامل انسانها با هم براساس چه  راههاس
محورى بايد اتفاق بيفتد؟ چه طور انسانها بايد به 

هم نزديك شوند؟
ــخن جالل آل احمد را هميشه  من اين س
ــور كويرهاى لوت و  به ياد مى آورم كه ايران كش
ديوارهاى بلند است. آيا ما توانسته ايم اين كشور 
ــاى بلند را تغيير دهيم؟ آيا  كوير لوت و ديواره

گذشتة 
ن طور
شتة 

ه 

 به 

ارتباط انسان با 
طبيعت در جامعة 
ما به درستى تبيين 

نمى شود. نحوة 
صحيح اين ارتباط 
بايد در آموزش و 

پرورش و در دوران 
طفوليت آموزش 

داده شود
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اين كتاب در يك پيش گفتار و شش فصل با عناوينى هم چون: شهر برتر، ضوابط ناگريز، محيط زيست و روشنايى، راهها و جاده ها، شكوفايى 
و امنيت اقتصادى، و تأسيسات و اماكن عمومى منتشر شده است. محتواى آن بيانگر سياست هايى است كه پيامبر اكرم(ص) در شهر آرمانى 
اسالم به كار بست. عناوين كتاب نشان از آن دارد كه مى توان شهر اسالمى را زنده كرد؛ چنان چه پيامبر اكرم(ص) عمًال خود آن را پياده ساخت 

و اصول شهرسازى را با ضوابط معينى كه اسالم مدنظر دارد و به ويژه خصوصيات و تبادالت شهرى ـ اجتماعى مخصوص اسالم طراحى كرد.
اين كتاب مى تواند پاسخ كسانى باشد  كه به شهرسازى اسالمى توجه ندارند و الگوهاى غيرخودى را در شهرسازى سرزمين هاى اسالمى 
پياده سازى مى كنند. شهرهاى اسالمى داراى هويت اند و نشانه ها و شناسه هايى دارند كه آنها را از ديگر شهرها متمايز مى كند. توصيه مى شود 
دبيران و معلمان محترم علوم اجتماعى، جغرافيا، و محيط زيست هنگام تدريس از اين كتاب بهره گيرند تا دانش آموزان باور كنند كه اسالم 

شهرسازى خاصى دارد؛ شهرى كه با نيازهاى غريزى، طبيعى و فطرى آنها كامًال سازگار است.

معرفى كتاب

شهر اسالمى: نشانه ها و شناسه ها
تأليف: عالمه جعفر مرتضى عاملى
انتشارات: بوستان كتاب
تهيه: دفتر تبليغات اسالمى شعبة خراسان رضوى
محل انتشار: مشهد مقدس
سال انتشار: 1389
نوبت چاپ: دوم
شمارگان: 4640
گروه مخاطب: دانشجويان و طالب
تعداد صفحه: 164

 نكته هاي يادگيري و مطالعه
چند نكته كه يادگيری را آسانتر و ماندگاری در حافظه را طوالنی تر می كند، در زير ذكرشده است:  

۱:  مطالبی كه قرار است مطالعه كنيد، ابتدا بطور كلی مرور كرده و عناوين، سرفصلها و تيترهای درشت را مورد توجه قرار دهيد. در مورد 
اينكه در آن فصل راجع به چه مطلبی بحث شده فكر كنيد، چون ذهن انسان وقتی در مقابل سؤالی قرار می گيرد كنجكاو شده و آمادگی 

پيدا می كند تا مطلب را بهتر و راحتتر بپذيرد.... 
۲: در حاشيه و كنار قسمتهای مهم عالمت گذاری نموده و نكات مهم را بين پرانتز يا گيومه قرار دهيد، يا اينكه عناوين اصلی را روی كاغذ 

بنويسيد. از خط كشيدن زير سطور پرهيز نماييد. 
۳: در هنگام مطالعه برای خودتان يادداشت برداری كنيد. توصيه می شود برای يادداشت برداری از فيشهای تحقيق استفاده نماييد. مطالب 

را به زبان خود خالصه نويسی كرده و آنها را برای خودتان بيان كنيد. 
۴: به ياد داشته باشيد كه مطالب خوانده شده، برای آنكه خوب در حافظه جای بگيرند، نياز به زمان دارند. 

ــت، به اين صورت كه اگر مطلبی را بخوانيد و بالفاصله شروع به خواندن مطلب  ــی تداخل آموخته های قبلی اس ۵: علت عمده فراموش
ديگری كنيد، مطلب دوم در مطلب قبلی تداخل ايجاد خواهد كرد. در صورت امكان پس از يادگيری يك مطلب حتما استراحت كنيد. بكار بردن 

آموختهها در موقعيتهای مناسب، باعث ميشود تا كمتر فراموش شوند. 
۶: هنگام مطالعه، سؤاالتی را برای خود مطرح نموده و سعی كنيد پاسخ آنها را در بين مطالب پيدا كنيد، بهتر است اين سؤاالت در جايی 

يادداشت شود.  
۷: آموخته های خود را بكار ببريد. كسانی كه آموخته های خود را در موقعيتهای مختلف بكار می برند و از آنها استفاده می كنند كمتر به 

فراموشی گرفتار می شوند.  
۸: سعی كنيد از نقشه ها، تصاوير و نمودارها حداكثر استفاده را ببريد و آنها را به دقت مطالعه كنيد.  

ــت كه افكار بی فايده، كشمكشهای درونی با ديگران و  ــيد و عوامل مزاحم را حذف نماييد، منظور اين اس ــته باش ۹: آرامش فكری داش
نشخوارهای ذهنی آزاردهنده را به هنگام مطالعه كنار بگذاريد.
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اشاره
مقالـة حاضـر بـه بررسـى نسـبت جامعه شناسـى بـا 
جامعه شناسى آموزش و پرورش مى پردازد در بخش تعاريف به 
منابعى پرداخته است كه ريشه در خاستگاه اين دانش بشرى 
دارد و هنـوز جاى تأمل و بررسـى در اين حوزه باقى اسـت. 
انتظار دارد ضمن نقد و بررسى عالمانه، ديدگاه ها و انگاره هاى 
جامعه شناختى متناسـب با زيرساخت هاى انديشه اى جامعة 
اسـالمى ما، مدنظر مخاطبان گرامى قرار گيرد تا در اشـاعة 

آراى اجتماعى و جامعه شناختى مجله را يارى نمايند.

چكيده
جامعه شناسى را مى توان بررسى علمى زندگى گروهى انسانها 
تعريف كرد. جامعه شناسان درواقع مى كوشند تا آن جا كه ممكن 
است اين نكته را به دقت و به گونه اى عينى توصيف و تبيين كنند 

كه انسانها چرا و چگونه در گروهها با يكديگر رابطه دارند.
براى عضويت در يك جامعه، تعليم و تربيت الزم است تا 
ــان بتواند در آن جامعه زيست كند. هميشه وقتى عضوى  انس
ــود، مجبور است قوانين آن را بداند  جديد به جامعه وارد مى ش
و شرايط عضويت در آن را بياموزد كه در علم جامعه شناسى به 

اين كار «اجتماعى شدن» مى گويند.
يكى از اهداف اصلى اين مقاله تعريف و تبيين جامعه شناسى 
ــى آموزش و پرورش است. كاربرد جامعه شناسى  و جامعه شناس
براى تحقق اهداف آموزش و پرورش ازجمله موضوعاتى است كه 

در اين مقاله به آن پرداخته شده است.

ــى، انتقال  كليدواژه هـا: آموزش و پرورش، جامعه شناس
فرهنگ، جامعه پذيرى.

مقدمه
استمرار و بقاى هر جامعه اى مستلزم آن است كه مجموع 
ــها و مهارتهاى آن به  ــها، رفتارها، گرايشها، دانش باورها، ارزش
نسلهاى جديد منتقل شود. وسيلة اين انتقال، آموزش و پرورش 
است. آموزش وپرورش به معنى اعم، مترادف با جامعه پذيرى 
است؛ يعنى فرايندى كه افراد از طريق آن به يادگيرى نقشها، 
ــى، فرهنگ جامعة خود مى پردازند.  قواعد، روابط و به طور كل
ــطة آن در وضعيتهاى اجتماعى  ــه معنى اخص، افراد به واس ب
سازمان يافته، در معرض آموزش منظم دانشها، مهارتها، رفتارها 
و گرايشهاى معين قرار مى گيرند. در هر جامعه، اين وضعيتها 
در قالب نظام آموزش و پرورش و سازمانهاى رسمى آن تشكيل 

مى شوند.

سؤالها
ــؤال اصلى: جامعه شناسى چه نسبتى با جامعه شناسى  س

آموزش و پرورش دارد؟

سؤال هاى فرعى
 جامعه شناسى چيست و شاخصه هاى آن كدام اند؟

ــاخه هاى  ــوزش و پرورش جزو زيرش ــى آم  آيا جامعه شناس
جامعه شناسى است؟

روش مقاله
ــت از طريق روش توصيفى ـ  ــعى شده اس در اين مقاله س
تحليلى، استفاده از منابع كتاب خانه اى ـ اينترنتى، و در صورت 
ــؤاالت پاسخ داده  ــتفاده از داده هاى آمارى، به اين س لزوم اس

شود.

صفى اهللا شاه قلعه
كارشناس ارشد علوم سياسى و مدرس دانشگاه پيام نور

تعاريف، مفاهيم و قلمرو
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جامعه شناسى
جامعه شناسى مطالعة قوانين و فرايندهاى اجتماعى است  
ــخاص، بلكه به عنوان  ــا به عنوان افراد و اش ــه مردم را نه تنه ك
ــاند  ــا، گروهها و نهادهاى اجتماعى مى شناس اعضاى انجمنه
ــى مطالعة زندگى  ــى قرار مى دهد. جامعه شناس و مورد بررس
اجتماعى گروهها و جوامع انسانى است؛ مطالعه اى هيجان انگيز 
ــى آن رفتار خود ما به عنوان  و مجذوب كننده كه موضوع اصل
موجودات اجتماعى است. دامنة جامعه شناسى بى نهايت وسيع 
ــراد در خيابان تا  ــل برخوردهاى گذرا بين اف ــت و از تحلي اس

بررسى فرايندهاى اجتماعى جهانى را دربرمى گيرد.
جامعه شناسى جوان ترين رشتة علوم اجتماعى است. واژة 
ــى را در سال 1838 آگوست كنت فرانسوى در  جامعه شناس
ــفة اثباتى»اش بر مطالعات ويژه اى گذاشت. كنت  كتاب «فلس
ــى مى دانند. او معتقد بود كه  را عموماً بنيان گذار جامعه شناس
ــى بايد بر پاية مشاهده منتظم و طبقه بندى  علم جامعه شناس

استوار شود.
اگرچه بسيارى را عقيده بر اين است كه آغازگر اين رشته 
علمى و موسس مطالعات اجتماعى، عبدالرحمن بن خلدون از 
ــته حوزة مطالعات  ــوفان برجس مورخان و تحليل گران و فيلس

درباره زندگى جمعى انسان است.
هربرت اسپنسر انگليسى در سال 1876 نظرية تكامل 
اجتماعى را تحول بخشيد كه پس از پذيرش و رد اوليه، اكنون 
به صورت تعديل شده دوباره پذيرفته شده است. اسپنسر نظرية 
ــرى به كار بسته بود. او  تكاملى داروين را در مورد جوامع بش
ــت كه جوامع انسانى، از طريق تكاملى تدريجى، از  عقيده داش
ــته هايش يادآور  ابتدايى به صنعتى تكامل مى يابند. او در نوش
ــده بود كه اين جريان يك فرايند تكاملى طبيعى است كه  ش

انسانها نبايد در آن دخالت كنند.

لسـتر وارد آمريكايى كتاب «جامعه شناسى پويا» را در 
سال 1883 منتشر كرد. او در اين كتاب از پيشرفت اجتماعى 
ــان، هوادارى  از طريق كنش اجتماعى با هدايت جامعه شناس

كرد.
ــاب «قواعد روش  ــال 1895 كت اميـل دوركيـم در س
جامعه شناسى» را منتشر كرد و در آن، روشى را كه در بررسى 
ــى در گروههاى گوناگون به عمل آورده  ماندگارش از خودكش
ــرح داد. دوركيم يكى از پيش گامان تحول  ــنى ش بود، به روش
جامعه شناسى است. او سخت بر اين باور بود كه جوامع بشرى 

با باورداشتها و ارزشهاى مشترك اعضايشان انسجام مى يابند.
ماكس وبر (1920-1864) معتقد بود كه روشهاى علوم 
طبيعى را نمى توان دربارة مسائل مورد بررسى در علوم اجتماعى 
به كار بست. او استدالل مى كرد كه چون دانشمندان اجتماعى، 
ــان را بررسى مى كنند،  جهان اجتماعى محيط زندگى خودش
هميشه قدرى برداشت ذهنى در بررسيهايشان دخالت دارد. او 
معتقد بود كه جامعه شناسان بايد فارغ از ارزشهايشان كار كنند 
و هرگز نبايد اجازه دهند كه تمايالت شخصى شان در پژوهشها 

و نتيجه گيريهايشان دخالت كنند.
ــى و يا  ــده دربارة جامعه شناس با توجه به تعاريف ارائه ش
ــان، مى توان چنين نتيجه  نظريه هاى گروهى از جامعه شناس
ــى اجتماعى  ــت كه زندگ ــى علمى اس گرفت: «جامعه شناس
ــه نهادهاى اجتماعى  ــون را با توجه ب ــان جوامع گوناگ مردم
موجود در آن گونه جوامع و روابط اجتماعى حاكم بر آنها مورد 
ــرار مى دهند. به عالوه، براى آينده نگرى در  مطالعه و تحقيق ق
آن جوامع به مقايسه، تجزيه و تحليل دگرگونى و تحول پذيرى 
آنها مى پردازد. از نتايج ديگر علوم اجتماعى، شناسايى چگونگى 
روابط متقابل افراد با هم و با محيط اجتماعى آنها، براى كشف 

قوانين عمومى حاكم بر جامعه و زندگى اجتماعى است.
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ــناخت و مطالعة  ــى همواره در پى ش دانش جامعه شناس
ــى  ــت. پس موضوع اصلى جامعه شناس ــى اجتماعى اس زندگ
مطالعة زندگى اجتماعى، يعنى واكنشهاى اجتماعى متقابلى 
ــانى را به يكديگر پيوند مى دهد. برخى از  ــت كه افراد انس اس
ــازمان مى شوند.  ــها بر اثر تكرار تثبيت و داراى س اين واكنش
بيشترين افراد هر جامعه رفتارهاى اجتماعى خود را با اين گونه 
سازمانهاى اجتماعى هماهنگ مى سازند. زيرا همة جنبه هاى 
ــى، هنرى و  ــى، آموزش ــى، اقتصادى، سياس ــى اجتماع زندگ

فرهنگى، هريك از نوعى سازمان اجتماعى بهره مى برند.

آموزش و پرورش
آموزش و پرورش اصلى ترين نهاد رسمى آموزش و تربيت 
در هر كشور است كه متولى امر آموزش و پرورش كودكان در 
مراحل رشد آنان محسوب مى شود. اين امر از طريق برنامه هاى 
ــخص و اقدامات تربيتى و آموزشى   ــى مش مدون، كتب درس

نسبتاً يكسان در تمام سطح كشور صورت مى گيرد.
ــت.  ــدن اس ــاخه هاى اجتماعى ش آموزش يكى از زيرش
ــدن يا جامعه  پذيرى، فرايندى است كه به انسان  اجتماعى ش
راههاى زندگى كردن در جامعه را مى آموزد، شخصيت مى دهد، 
و ظرفيتهاى او را در جهت انجام وظايف فردى و به عنوان عضو 
ــد. از اهداف اساسى اجتماعى كردن  ــعه مى بخش جامعه، توس

مى توان به موارد زير اشاره كرد:
 فراگرفتن مهارتهاى ضرورى؛

 برقرارى ارتباط با ديگران؛
 فراگرفتن ارزشها و اعتقادات عمومى جامعه [كوئن، 1380: 

.[106
ــه خانواده،  ــدن مى توان ب ــاخه هاى اجتماعى ش از زيرش
مدرسه، هم ساالن، رسانه هاى ارتباط جمعى، نهادهاى مذهبى، 

ــاره كرد. مدرسه جزئى از نهاد آموزشى  طبقة اجتماعى و... اش
ــرورش در هر  ــاد بزرگ آموزش و پ ــت كه زيرمجموعة نه اس
ــورى به شمار مى آيد كه فرايند آموزش رسمى را از دوران  كش
ــراد تحصيل كرده از تأثير حكومت بر  كودكى برعهده دارد. اف
ــترى دارند و توجه بيشترى به حوزة  زندگى خود آگاهى بيش
سياست مى كنند. اينان در مورد فرايندهاى سياسى اطالعات 
بيشترى دارند و در رفتار سياسى خود عهده دار طيف وسيع ترى 
از فعاليتهاى سياسى هستند. ارتباط، يا به ميانجيگرى كردار 
ــر دو. ژرف ترين ارتباط،  ــت يا به ميانجيگرى گفتار و يا ه اس
ارتباطى است آميخته از كردار و گفتار. زمينة  اين گونه ارتباط، 
ــت. هرگونه ارتباط،  ــى اس همكارى و نتيجة آن همانندانديش
ــاً ارتباطى كه به صورت آگاهانه يعنى همراه با آگاهى  مخصوص
ــد،  ــت كم با آگاهى يكى از دو طرف همراه باش دو طرف يا دس

آموزش و پرورش نام مى گيرد [اعتمادى، 1376: 16].
دكتر هوشيار، در مورد ارتباط اصل معرفت با اصل رفتار 
دو نكته را مطرح مى كند: نكتة اول اين كه «تعليم و تربيت به 
لحاظى عبارت است از تحويل و انتقال سرماية تمدن از نسلى 
ــل ديگر كه خود موجب تراكم و ترقى تمدن مى شود.»  به نس
نكتة ديگر، مالزمة رفتار با شعور و آگاهى است. وى در اين باره 
ــبت به هم  ــان نس ــاد دارد: «رفتار تنها بر عمل افراد انس اعتق
به طورى كه همراه با استشعار (آگاهى) باشد، اطالق مى شود» 

[شريعتمدارى، 1380: 5].
هدف تربيت اين است كه بعضى حاالت جسمانى، عقالنى 
و اخالقى را در خردساالن ترقى دهد و آنها را براى زندگى در 
جامعة سياسى و در محيط مربوط به خودشان مهيا سازد. در 
ــور و از جمله كشور ما،  حال حاضر متوليان اين امر در هر كش

نهاد آموزش و پرورش است.
آموزش و پرورش فعاليتى است كه نسل بالغ، دربارة نسلى 
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ــت، به جا مى آورد.  ــات اجتماعى نارس اس ــه هنوز براى حي ك
موضوع اين فعاليت عبارت است از برانگيختن و پروردن افكار 
و معانى در كودك و ايجاد شرايط معنوى و مادى كه مقتضاى 
ــت و كودك  ــى و محيط خصوصى اس حيات در جامعة سياس
ــود. بنابراين، نقش آموزش و  ــراى زندگى در آن آماده مى ش ب
ــت كه كودكان را كه هنوز اجتماعى  پرورش در جامعه آن اس
نشده اند، متناسب با نظام اجتماعى بار آورد و براى سازگارى با 
محيط خاص اجتماعى شان آنان را به هنجارها، رسوم و عادات 

مقتضى مجهز سازد.
استمرار و بقاى هر جامعه اى مستلزم آن است كه مجموع 
ــها و مهارتهاى آن به  ــها، رفتارها، گرايشها، دانش باورها، ارزش
نسلهاى جديد منتقل شود. وسيلة اين انتقال آموزش و پرورش 
است. آموزش و پرورش به معنى اعم، مترادف با جامعه پذيرى 
ــت؛ يعنى جريانى كه افراد از طريق آن به يادگيرى نقشها،  اس
ــگ جامعة خود مى پردازند.  ــد، روابط و به طور كلى فرهن قواع
ــت  ــه آموزش و پرورش به معنى اخص، جريانى اس درحالى ك
ــطة آن در وضعيتهاى اجتماعى سازمان يافته،  كه افراد به واس
در معرض آموزش منظم دانشها، مهارتها، رفتارها و گرايشهاى 
معين قرار مى گيرند. در هر جامعه اين وضعيتها در قالب نظام 
ــمى آن تشكل مى شوند  ــازمانهاى رس آموزش و پرورش و س

[عالقه بند، 1376: 17].
بنابراين آموزش و پرورش رسمى عبارت است از روندى كه 
طى آن، اعضاى جامعه در نظام رسمى سازمان يافته، هم چون 
كودكستان، دبستان، دبيرستان، آموزشگاهها و دانشگاهها، به 
اخذ دانش، مهارت، فن، تخصص، الگوهاى رفتارى و ارزشهاى 

جامعه نائل مى آيند [گلشن فومنى، 1375: 58].
از آن جا كه امروزه نهاد آموزش و پرورش ازجمله ابزارهاى 
مهم دست يابى به اهداف اجتماعى است، بر مبناى اين فرض 

ــت،  ــرفت اجتماعى اس كه آموزش و پرورش الزمة نظم و پيش
ــردم و دولتها در جهت  ــل مالحظه اى از جانب م اقدامات قاب
سياست گذارى و تأمين منابع مالى آن به عمل مى آيد. از سويى 
ــنتهايى مثل احترام به  انتظار مى رود كه آموزش و پرورش س
ــتى و... را حفظ و تحكيم  ــدار، اطاعت از قانون، ميهن پرس اقت
كند، و از سوى ديگر انتظار مى رود كه موجبات رشد و توسعة 
اجتماعى، سياسى و اقتصادى جامعه را فراهم سازد [عالقه بند 
1376: 59]. حال به منظور درك بهتر جامعه شناسى الزم است 
ــوند تا امكان  ــده در اين خصوص مطرح ش كه تعاريف ارائه ش

دست يابى به شناخت درست اين علم فراهم آيد.

آموزش و پرورش از نگاه جامعه شناسان
آگوست كنت (1857-1798)، واضع واژة جامعه شناسى 
آموزش و پرورش را به منزلة تهذيب و تزكية آدمى مى دانست.

ــر (1903-1820) نيز غايت آموزش و پرورش را  اسپنس
ــت.  تدارك و تأمين زندگى بهتر براى فرد در جامعه مى دانس
ــى بايد بسيار اندك و محدود  به زعم وى، كاركردهاى نظام آموزش
ــرد زياد مداخله كند. وى  ــند، به طورى كه نبايد در پرورش ف باش
ــان به وديعه  معتقد بود طبيعت، حس درك خوب و بد را در انس
گذاشته است. هر كودك با توجه به پيامدهاى رفتار و كردار خود 
ــوزش و يادگيرى، به  ــردازد و از راه طبيعى آم ــه يادگيرى مى پ ب

تفاوتهاى ميان خوب و بد پى خواهد برد.
از نظر اميل دوركيم (1917-1858) نيز آموزش و پرورش 
يك امر واقع اجتماعى است و يك عنصر اصلى جامعه شناسى 
محسوب مى شود. در تعريف وى آمده است: آموزش و پرورش 
فعاليتى است كه نسل بالغ، دربارة سنى كه هنوز براى حيات 
اجتماعى نارس است، به جا مى آورد. موضوع اين فعاليت عبارت 
ــت از برانگيختن و پروردن افكار و معانى در كودك و ايجاد  اس
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شرايط معنوى و مادى كه 
مقتضيات حيات در جامعة سياسى و محيط خصوصى است و 

كودك براى زندگى در آن آماده مى شود.
مانهايم (1947-1893) نيز مثل دوركيم، بر نقش سازندة 
آموزش و پرورش به عنوان يك فرايند اجتماعى آگاهانه تأكيد 
ــت و آن را فى نفسه تكنيك و وسيله اى براى كنترل  كرده اس
ــازى جامعه مى داند كه در صورت  ــازى و نوس اجتماعى، بازس
استفادة آگاهانه و برنامه ريزى شده، مى تواند به ايجاد انسجام و 

يگانگى اجتماعى مدد رساند.
ــى را علم شناخت جامعه  گراهام سـمنر، جامعه شناس

به طور كلى و به عنوان يك واحد مى داند.
سوروكين، جامعه شناسى را علم مطالعة عناصر سه گانة  
ــانى و معنوى مى خواند. وى واقعيتهاى اجتماعى ـ  مادى، انس
ــى دار و كاركردى مى داند كه  ــى را به مثابة نظامى معن فرهنگ
عنصر فرهنگى آن بر كنش متقابل انسان مقدم است [گالبى، 

.[57 :1374
ــى را علم نهادى  ــم (1917-1858)، جامعه شناس دوركي

اجتماعى و چگونگى تكوين و عمل آنها تعريف مى كند.
ــت كه  ــى علمى اس ــس وبر مى گويد: «جامعه شناس ماك
مى كوشد به درك، تفسير و تفهيم عمل اجتماعى انسان نائل 
شود تا بدين ترتيب به تبيين على سير عمل اجتماع و نتايج آن 

موفق آيد» [قرائى مقدم، 1373: 14].
جامعه شناسى، جامعه و رفتار اجتماعى را از طريق بررسى 
گروههاى اجتماعى مانند قبيله، اجتماع يا سازمانهاى اجتماعى 

بررسى مى كند.
جامعه شناسى مطالعة علمى ماهيت زندگى اجتماعى است و 
ــش مى كند زندگى اجتماعى را درك و پيش بينى كند و در  كوش

برخى موارد براى حل مشكالت اجتماعى تدبيرى بينديشد.
ــده مى توان چنين  ــك جمع بندى از تعاريف ارائه ش در ي
گفت: جامعه شناسى علمى است كه به طور كلى روابط انسانى يا 

زندگى اجتماعى انسانها را در 
جامعه مورد مطالعه قرار مى دهد يا علم جامعه است.

جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــتقيم در  ــهاى مس ــا كه امروزه تحت تأثير آموزش از آن ج
ــمى آموزشى از  ــاير سازمانهاى رس ــه و س خانواده و در مدرس
يك طرف، و در ميدان آموزشهاى غيرمستقيم در سطح جامعه 
ــنايان در محيط كار،  ــتان و آش از طرف ديگر (تحت تأثير دوس
ــه، راديو و...)،  ــاير عوامل اجتماعى نظير كتاب، مجل بازى و س
انسان به طور مستمر در حال آموزش است، از اين رو فرد به طور 
دائم تحت تأثير عوامل اجتماعى محيط پيرامون خود قرار دارد. 
ــناخت ويژگيهاى جوامع و تأثيرات تعيين كنندة جامعه  لذا ش
در آموزش و پرورش از اهميت خاصى برخوردار است [گالبى، 

.[23 :1380
ــد، هدف آموزش و پرورش  همان طور كه قبًال نيز بيان ش
ــت تا از اين طريق  به طور عام اجتماعى كردن افراد جامعه اس
(يادگيرى نقشها، قواعد، روابط و...) برقرارى روابط اجتماعى به 
بهترين نحو صورت پذيرد. بدين ترتيب، هدف آموزش و پرورش 
در راستاى اهداف جامعه قرار دارد. يعنى اين جامعه است كه 
اهداف و وظايف آموزش و پرورش را تعيين مى كند. درنتيجه، 
ــرورش رابطة نزديكى وجود  ــى و آموزش و پ بين جامعه شناس

دارد [سيف الهى، 1369: 156].
ــى آموزش و پرورش به مطالعة  به طور كلى، جامعه شناس
ــط ميان آموزش و پرورش و جامعه، از طريق كاربرد منظم  رواب
دانش، مفاهيم، نظريه ها، روشها و فنون جامعه شناسى، اطالق 
ــى آموزش و پرورش  ــود. در تعريفى ديگر، جامعه شناس مى ش
ــا و فرايندهاى اجتماعى  ــت از: تحليل علمى الگوه عبارت اس
دخيل در نظام آموزش و پرورش [بروك اور و اريكسون 1975]. 
منظور از نظام آموزش و پرورش الگوى كلى نهادها و سازمانهاى 
رسمى جامعه است كه به واسطة آنها، معارف و ميراث فرهنگى 

                    جامعه شناسى آموزش و پرورش نه تنها 
ويژگيهاى نهادهاى رسمى آموزش و پرورش را 
دربرمى گيرد، بلكه تمامى جريانهاى آموزش در 
خانواده، محيط كار، سازمانهاى رسمى آموزشى و 
در كل جامعه را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهد
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ــد  ــرورش  رش ــل و پ منتق
ــر مى شود» [عالقه بند،  اجتماعى و شخصى افراد جامعه ميس

على؛ 1382: 19].
ــبتاً  ــتة علمى نس ــى آموزش و پرورش، رش جامعه شناس
جديدى است كه عمده ترين تحقيقات و تأليفات مربوط به آن 
ــته پديد آمده اند. اما ريشه هاى آن را در آثار  در نيم قرن گذش
جامعه شناسان قرن نوزدهم نيز مى توان يافت. «جامعه شناسان، 
ــوزش و پرورش را به عنوان يك پديدة اجتماعى يا يك نهاد  آم
ــاير پديده ها و نهادهاى اجتماعى  اجتماعى مشخص ونظير س
ــد و معتقدند كه آموزش و  ــل تحليل و تبيين تلقى مى كنن قاب
ــاً موضوعى اجتماعى است. به نظر آنان، آموزش  پرورش اساس
ــه يك فعاليت اجتماعى بوده است و صرفاً به  و پرورش هميش
ــمى كه هدفها و روشهاى آن به ماهيت و  آموزش و پرورش رس
فرهنگ جامعه بستگى دارد، منحصر نبوده است. حتى بين اقوام 
ابتدايى كه رسماً مدرسه نداشتند، آموزش و پرورش به انحاى 
ــت. آنها نيز سعى داشتند همواره شخصيت  متفاوت وجود داش
كودكان را طورى پرورش دهند كه براى مشاركت در جامعه و 
ــهاى مورد نياز آماده باشند» [قرايى مقدم،ن 1373:  ايفاى نقش

.[22
در جامعة سادة گذشته، اشكال ابتدايى نظامهاى سياسى و 
اقتصادى وجود داشت و كاركردهاى آموزش و پرورش از طريق 
خانواده با مشاركت فرد در فعاليتهاى گوناگون گروه اجتماعى 
ــورت مى گرفت؛ از اين رو، نهاد جداگانه اى الزم نبود. ولى در  ص
جامعة پيچيدة متمدن امروز، با گسترش شهرنشينى و توسعة 
ــاختارها و كاركردهاى سياسى و  ــدن س صنعتى و دگرگون ش
اقتصادى، نهادى مثل خانواده كه در گذشته بار تربيتى فرزندان 
ــت، ديگر اقتدار و نفوذ كافى براى ايفاى وظايف  را به عهده داش
آموزشى و پرورشى را ندارد. جامعة متحول، مستلزم ايجاد نهاد 
خاص نظام آموزش رسمى است. مفهوم نهاد، به هر نوع اعتقاد، 
ــا به طور كلى، هر پديده اى كه طى  ــازمان و ي ارزش، مفهوم، س

شرايط و فرايندهاى تاريخى 
با مجموعه اى از هدفها، كاركردها و كنشها مشخص شده است، 

اطالق مى شود.
تعريف ديگرى، جامعه شناسى آموزش و پرورش را تحليل 
علمى آن دسته از فرايندها و الگوهاى اجتماعى مى داند كه در 
ــرورش دخالت دارند [عالقه بند، 1369: 60- نظام آموزش و پ

.[59
ــام آموزش و پرورش  ــوى ديگر با توجه به تعريف ع از س
(جامعه پذيرى يا اجتماعى كردن افراد جامعه)، جامعه شناسى 
ــمى آموزش  آموزش و پرورش نه تنها ويژگيهاى نهادهاى رس
ــه تمامى جريانهاى آموزش در  و پرورش را دربرمى گيرد، بلك
خانواده، محيط كار، سازمانهاى رسمى آموزشى و در كل جامعه 

را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهد.
به طور كلى مى توان چنين اذعان داشت كه جامعه شناسى 
آموزش و پرورش خواستار دست يابى به يك معرفت و شناخت 
دقيق و جامع دربارة فرايند آموزش و پرورش از طريق مطالعه، 
ــى و تحليل همه جانبة عوامل مؤثر در آن (يعنى كنش و  بررس
ــه و خانواده) است و تأثيرات  واكنش معلم و دانش آموز، مدرس
ــاير نظامها و نهادهاى اجتماعى را ممكن و منطقى مى داند  س

[گالبى، 1380: 21-22].

قلمروهاى جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــتردگى مفهومى جامعه شناسى آموزش و  با توجه به گس
ــزى را براى آن تصوير كرد.  پرورش مى توان قلمروهاى متماي

اين قلمروها عبارت اند از:

1. رابطة نظام آموزشى با نهادهاى جامعه
در اين بخش ابعاد زير مورد مطالعه قرار مى گيرند:

ــرات اجتماعى و  ــى با فرايند تغيي ــة نظام آموزش * رابط
فرهنگى يا حفظ وضع موجود؛

دانش جامعه شناسى همواره در پى
 شناخت و مطالعة زندگى اجتماعى است. پس 

موضوع اصلى جامعه شناسى مطالعة زندگى 
اجتماعى، يعنى واكنشهاى اجتماعى متقابلى 

است كه افراد انسانى را به يكديگر پيوند مى دهد
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ــام  نظ ــرد  كارك  *
ــمى در فرايند  آموزش رس

اصالح اجتماعى؛
* كاركرد نظام آموزشى در فرايند كنترل اجتماعى؛

* رابطة آموزش و پرورش با طبقة اجتماعى؛
* رابطة نظام آموزشى با افكار عمومى.

2. فرهنگ مدرسه و روابط انسانى
تحليل ساختار اجتماعى درون مدرسه امروزه مورد توجه 
جامعه شناسان آموزش و پرورش است. الگوهاى فرهنگى درون 
ــى با ديگر نهادهاى جامعه دارند  ــه، تفاوت فاحش نظام مدرس
ــات زيادى انجام  ــه). در اين خصوص تحقيق ــگ مدرس (فرهن

پذيرفته اند كه نتايج آن را مى توان در ابعاد زير خالصه كرد:
ــاوت آن با فرهنگ خارج  ــه و تف * ماهيت فرهنگ مدرس

از مدرسه؛
* ماهيت الگوهاى قشربندى درون مدرسه؛

* رابطة بين معلم و دانش آموز؛
* تحليل شبكة گروههاى دوستى و ساختار آن در درون 

مدرسه؛
* الگوهاى رهبرى و ساختار قدرت در گروههاى مدرسه اى.

3. رابطة بين مدرسه و جامعه
اين قلمرو ابعاد زير را مورد بحث قرار مى دهد:

ــه و ديگر گروههاى  * تحليل الگوهاى ارتباط بين مدرس
اجتماعى موجود در رابطه با تأثير آن بر سازمان مدرسه؛
* تأثير ساختار قدرت جامعه و تأثير آن بر مدرسه؛

* تحليل رابطة بين نظام مدرسه و ديگر نظامهاى اجتماعى 
موجود در جامعه.

4. تأثير مدرسه بر شخصيت و رفتار افراد
ــى اجتماعى نظام آموزشى توجه  اين قلمرو به روان شناس
ــدف اصلى، تحليل ماهيت الگوهاى رفتارى در ارتباط  دارد. ه
ــخصيت است كه ناشى از مشاركت معلمان، دانش آموزان  با ش
ــان و  ــت. روان شناس ــى اس ــر افراد در كل نظام آموزش و ديگ

و  تحقيقات  ــان  جامعه شناس
در  گوناگونى  نظريه سازيهاى 
زمينة تأثير مدرسه بر شخصيت و رفتار دانش آموزان داشته اند. 
ــى كه كودك در  ــا تأكيد بر اهميت نقش اجتماع ــن افراد ب اي
ــه ايفا  ــم و ديگر دانش آموزان در محيط مدرس ــاط با معل ارتب
مى كند، به جامعه شناسى آموزش و پرورش پرداخته اند. نقش، 
ــخصيت معلم نيز ديگر زمينة مطالعات و تحقيقات  رفتار و ش
ــان آموزش و پرورش در اين حوزه است. موضوع  جامعه شناس

برخى از مطالعات اين افراد عبارت اند از:
* نقش اجتماعى معلم؛

* ماهيت شخصيت معلم؛
* تأثير شخصيت معلم بر رفتار دانش آموز؛

* نقش مدرسه در رشد، سازگارى يا ناسازگارى كودك؛
* ويژگى رفتارهاى ناشى از وجود محيط خودكامه يا آزاد 

در مدرسه.
ــى  دكتر سـاها، در «دايره المعارف بين المللى جامعه شناس
آموزش و پرورش» دو نقش عمده براى اين دانش قائل شده است:

1. جامعه شناسـى آموزش و پـرورش به عنوان كنترل 
ــها و  اجتماعى: منظور از كنترل اجتماعى هم نوايى افراد با ارزش
هنجارهاى حاكم بر جامعه است. كنترل اجتماعى موضوع مهمى 
ــان است. دوركيم معتقد بود: آموزش و پرورش  براى جامعه شناس
اساساً سازوكارى است كه جامعه از طريق آن «بزرگ سال آرمانى» 
خود را توليد مى كند. دوركيم اعتقاد دارد آموزش و پرورش ابزارى 
است براى نيل به انسجام اخالقى، و سازوكارى است كه از طريق 
آن هنجارها و ارزشهاى جامعه از نسلى به نسل بعد منتقل مى شود.
ــيك به آموزش و پرورش  وبر در ميان جامعه شناسان كالس
ــت. براى او آموزش و پرورش  از منظر كنترل اجتماعى مى نگريس
اعتبارنامه اى است كه به واسطة آن، زندگى مناسبى فراهم مى آيد. 
در اين حيطه موضوعاتى هم چون جامعه پذيرى در مدرسه، مطالعه، 

كالس درس و جوانب اجتماعى برنامة درسى بررسى مى شود.
2. جامعه شناسى آموزش و پرورش به عنوان فرصت 
مطالعه: در اين حيطه سؤال اين است كه آموزش و پرورش تا 
ــه حد به عنوان عامل به وجودآورندة فرصت در جامعه عمل  چ
ــد نابرابريهاى موجود در جامعه را بازتوليد  مى كند و تا چه ح

                          در جامعة پيچيدة متمدن امروز،
 با گسترش شهرنشينى و توسعة صنعتى و دگرگون شدن 
سـاختارها و كاركردهاى سياسى و اقتصادى، نهادى 
مثـل خانواده كه در گذشـته بار تربيتـى فرزندان را 
به عهده داشت، ديگر اقتدار و نفوذ كافى براى ايفاى 

وظايف آموزشى و پرورشى را ندارد
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ــت كه آموزش و پرورش  ــؤال مطرح اس مى كند. يعنى اين س
ــت  ــت يا عامل بازتوليد اجتماعى اس به وجودآورندة فرصتهاس

[شارع پور، 1387: 12-19].

مباحث مطرح در جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــمى و  ــمى و غيررس ــى آموزش و پرورش رس ــل علم * تحلي

مناسبات متقابل نهادها؛
* مطالعة رابطة كاركردى بين نظام آموزشى و ساير نهادهاى 

عمدة جامعه از قبيل اقتصاد، سياست، مذهب و خانواده؛
* مطالعة نقش افراد و تقسيم نقش در نظام آموزش و پرورش؛

* كاركرد آموزش و پرورش در جامعه؛
ــازمانى و وسايل انضباطى در نظام آموزش  * مطالعة قدرت س

و پرورش؛
* محتوا و روشهاى آموزشى و تأثير آنها بر دانش آموزان؛

* تأثير نظام آموزشى در انتقال فرهنگ و روند اجتماعى شدن 
نسل جديد؛

* مطالعة ارزشهاى نظام و ارزشهاى حاكم آموزشى.

هدف جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــان تأكيد مى كنند كه آموزش و پرورش يكى  جامعه شناس
ــدن كودك است و مدرسه در كنار ساير  از راههاى اجتماعى ش
عوامل، از قبيل خانواده، اجتماع و گروههاى هم بازى، به اين روند 
ــى آموزش و پرورش  كمك مى كند. از اين ديدگاه، جامعه شناس
عبارت است از انتقال فرهنگ و عناصر ويژة آن به نسل جديد. از 
اين رو هدف آن مطالعة پديدة آموزش و پرورش، و نحوة تشكيل، 

سازمان پذيرى و كاركردهاى عمومى آن در زندگى افراد است.
ــى آموزش و پرورش در سه زمينة  مطالعات جامعه شناس

مهم تمركز يافته اند:
* نظامهاى بزرگ آموزش و پرورش؛

* نهادهاى آموزشى خاص؛
* تعامل در محيطهاى آموزشى [عالقه بند، 1382: 20].

نتيجه گيرى
جامعه شناسى آموزش و پرورش به مطالعة عوامل اجتماعى 

ــى مى پردازد. چون  ــرفت و عقب ماندگى آموزش مؤثر در پيش
ــوزش و پرورش درصدد ايجاد دگرگونيهاى مطلوب با توجه  آم
ــت، هدف اصلى اش بايد براوردن  به تحولهاى همان جامعه اس

نيازها و احتياجهاى اجتماعى آن جامعه باشد. 
ــر آموزش در  ــوزش و پرورش تأثي ــى آم در جامعه شناس
ــى  ــان بررس ــاى اخالقى، اجتماعى و رفتارى انس خصوصيته

مى شود.
 هم چنين، به رابطة محيط طبيعى، اجتماعى و فرهنگى 

با آموزش توجه دارد.
ــه از جنبه هاى  ــوزش و پرورش يك جامع ــائل آم اگر مس
ــرد و با جنبه هاى  ــى و تحقيق قرار گي ــى مورد بررس اجتماع
ــردد كه در  ــود تا تعيين گ ــه ش اجتماعى جوامع ديگر مقايس
ــرفت قرار دارد، به اين گونه بررسى مطالعة  چه درجه اى از پيش
ــى آموزش و پرورش مى گويند. يا اگر  تطبيقى در جامعه شناس
بخواهيم بدانيم كه از چه راه و به چه طريق بايد اجتماع موجود 
ــرفت و رفاه اجتماعى رسيد و درنهايت  را اصالح كرد تا به پيش
عدالت اجتماعى را تأمين كرد، الزم است جامعه شناسى به نهاد 
آموزش و پرورش از جنبه هاى مختلف توجه كند. بديهى است 
ــى آموزش و  كه مطالعه در اين گونه موارد برعهدة جامعه شناس

پرورش است.
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اشاره
در اين مقاله، نخسـت به اجتماعى شـدن و نهادهاى آن 
از ديـدگاه مكاتـب مختلف و نقش نهاد آمـوزش و پرورش و 
مدارس در سطوح گوناگون خواهيم پرداخت. پس از آن نگاهى 
خواهيم داشت به اصول جامعه شناختى و به فلسفة شناخت 
يا معرفت شناختى ـ اجتماعى براى بيان آن چه بايد اين نهاد به 
آن مجهز باشـد تا بتواند به طور مؤثرتر و كارامدتر نقش خود 
را به عنـوان مهم ترين نهاد اجتماعى كننده ايفا كند. توجه به 
وظايف نهادهـاى اجتماعى كنندة ديگر در جامعة انسـانى و 
وجوب هماهنگى با نهـاد آموزش و پرورش و به خصوص نهاد 
مدرسه در اجتماعى كردن كودك به عنوان عضو جديدالورود 

جامعه، بخش ديگرى از اين نوشتار را تشكيل خواهد داد.

مقدمه
ــوان يك «نهاد اجتماعى» مطرح  آموزش و پرورش به عن
است. اما مقصود از نهاد چيست؟ نهاد ترجمة كلمة فرانسوى ـ 
انگليسى «institution» است كه در زبان فارسى به معناى 
ــاختن و ثابت كردن است. در برخى موارد اين  برقرار كردن، س
كلمه به معناى مؤسسه و سازمان نيز به كار گرفته مى شود، اما 
اين معنا با مفهوم مؤسساتى كه به  وسيلة آنها كنترل اجتماعى 
ــت و با آن تطابق كاملى ندارد؛  ــان نيس صورت مى گيرد، يكس

يعنى كامًال با مفهوم نهاد انطباق ندارد.
ــاص و عام به كار  ــان نهاد را به دو معناى خ جامعه شناس

دكتر احمد كاله مال همدانى
مدرس دانشگاه

ــكيل نهادهاى خاص از ارادة افراد و جامعه خارج  برده اند: تش
است. اين گونه نهادها الگوهاى پيچيدة معين، خاص، منظم و 
بادوامى دارند روابط و جريانات اجتماعى را ايجاد مى كنند و به 
نيازها و تمايالت انسانى پاسخ مى دهند. مهم ترين اين نهادها 
عبارت اند از آموزش و پرورش، خانواده، دين، حكومت، سياست 
و اقتصاد. در معناى عام هم، به هر چيزى كه ساخته و پرداخته 
ــده و مورد نياز جامعه باشد، نهاد مى گويند. بنابراين  و نهاده ش
به همة مؤسسات، سازمانها و مقررات اجتماعى كه به نيازهاى 

جسمى و روانى افراد پاسخ مى دهند، «نهاد» گفته مى شود.
از نهاد تعاريف مختلفى شده است. مالينوفسكى نهاد 
ــتقالل  ــارت مى داند از اجزاى واقعى كه از دوام و اس را عب
قابل مالحظه اى برخوردارند. هنرى پرات نهاد را نمونه و 
الگوى رفتارى بادوام، پيچيده، منظم و جامعى مى شناسد 
كه از طريق آن، كنترل و نظارت اجتماعى صورت مى گيرد 
و به وسيلة آن، ميلها و نيازمنديهاى اساسى جامعه تأمين 

مى شود.
ــته اند از  در يك تعريف جامع و كلى، نهاد را عبارت دانس
مجموعه اى انتزاعى از ارزشها، هنجارها و اعتقادات سازمان يافته 
ــيده و داراى دوام،  ــت رس ــه تصويب و تثبي ــه در جامعه ب ك
ــت. رفتار  عموميت، فناناپذيرى، پويايى، نظم و پيچيدگى اس
جامعه را كنترل مى كند و به وسيلة آن، نيازمنديهاى اساسى 

جامعه تأمين مى شود.
ــوان گفت: آموزش و  ــده مى ت با توجه به تعاريف ارائه ش

آموزش وپرورش
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ــى اجتماعى است كه با ارائة الگوهاى  پرورش يك نهاد اساس
رفتارى بادوام، پيچيده، منظم و جامع، بر رفتار جامعه نظارت 
ــرل دارد. درواقع، اين نهاد از ابزارهاى مهم براى تحقق  و كنت
ــارى بادوام،  ــت. الگوهاى رفت ــد و اهداف اجتماعى اس مقاص
ــار جامعه نظارت و كنترل  ــده، منظم و جامع كه بررفت پيچي
ــى به وجود مى آورند. ميزان  ــها  را در نظام آموزش دارند، ارزش
ــها در نظامهاى آموزشى متفاوت است.  توافق در زمينة ارزش
ــى عمدتاً به سه گروه متمركز،  مى دانيم كه نظامهاى آموزش
غيرمتمركز و نيمه متمركز تقسيم مى شوند. برخالف آن چه كه 
در نظامهاى متمركز مشاهده مى شود، در نظامهاى غيرمتمركز 
پاسخ گويى به نيازها و فشارهاى گروهى و محلى مجاز شمرده 

شده است.

ــى، آموزش وپرورش،  كليدواژه هـا: كاركردهاى اجتماع
اجتماعى شدن.

كاركردهاى آموزش و پرورش
1. انتقال فرهنگ

فرهنگ، شاخص نحوه و روش زندگى است كه هر جامعه 
براى رفع نيازهاى اساسى خود از حيث دوام، بقا و انتظام امور 
ــگ بر ابزارها،  ــار مى كند. به بيان ديگر، فرهن اجتماعى اختي
ــوم، معتقدات، علوم، هنرها و سازمانهاى اجتماعى داللت  رس
ــانها  مى كند.  به عبارت ديگر، آن چه جامعه مى آفريند و به انس

ــام دارد. درنتيجه، براى توليد دوبارة  وامى گذارد، «فرهنگ» ن
فرهنگ يا بازآفرينى فرهنگى، آموزش و پرورش رسمى ضرورت 

پيدا مى كند.

2. جامعه پذير شدن افراد
جامعه پذيرى به معناى هم سازى و هم نوايى فرد با ارزشها، 
هنجارها و نگرشهاى گروهى و اجتماعى است. انتقال ارزشها، 
گرايشها، هنجارها و آداب و رسوم فرهنگى و اجتماعى، به منظور 
اجتماعى كردن نسلهاى جديد جامعه صورت مى گيرد. اساس 
ــتوار است كه انسان به صورت  جامعه پذيرى بر اين واقعيت اس
ــرورش و آموزش  ــود، بلكه از طريق پ ــخص» زاده نمى ش «ش

اجتماعى به يك شخص تبديل مى شود.

3. گزينش و تخصيص نيروى انسانى
ــر و متخصص نياز دارد.  ــه اى به نيروى كار ماه هر جامع
ــه، يعنى آماده كردن  ــت حرفه اى و تخصصى افراد جامع تربي
ــروى كار، بدين ترتيب، آموزش و  آنان براى جذب به عنوان ني
ــى در گزينش و تخصيص افراد به مقامات و  پرورش نقش مه
مشاغل اجتماعى ايفا مى كند. نحوة عملكرد افراد در مدارس، 
ــتة تحصيلى، در تعيين شغل، درامد  طول مدت تحصيل و رش
ــزايى دارند. از اين رو،  ــت اجتماعى آيندة آنان، تأثير بس و منزل
ــهيل تحرك  ــهم مهمى در تس ــمى، س آموزش و پرورش رس

اجتماعى افراد برعهده دارد.
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4. نظارت اجتماعى
ــهاى وفادارى به نهادهاى  آموزش و پرورش با ابقاى ارزش
جامعه، به عنوان سازوكار كنترل اجتماعى عمل مى كند. چون 
خودمدارى فردى به منزلة تهديدى براى نظم اجتماعى به شمار 
ــمى مى تواند از طريق تربيت و  مى رود، آموزش و پرورش رس
آموزش اخالقى، اين تهديد را كاهش دهد. فرض بر اين است 
كه افراد با جذب و درونى كردن ارزشهاى جامعه به كنترل خود 

مى پردازند و حامى نظم اجتماعى مى شوند.

5. يگانگى اجتماعى
ــيلة مهمى براى تبديل يك  ــمى، وس آموزش و پرورش رس
جامعة نامتجانس به جامعه اى يگانه و يكپارچه، از طريق توسعه 
و تقويت فرهنگ و هويت مشترك است. از اين رو ظهور دولتهاى 
ملى با ايجاد نظامهاى آموزش و پرورش همگانى مقارن بوده است. 
نهادهاى آموزشى، مخصوصاً در كشورهايى كه مهاجرپذير بوده اند، 

وظايف و مسئوليتهاى خطيرى در ايجاد يگانگى برعهده دارند.

6. نوآورى و تغيير
آموزش و پرورش مى تواند منشأ تغييرات اجتماعى نيز باشد. هر 

جامعه دستخوش تغيير و دگرگونى است. در اغلب جوامع، «تغيير» يا 
«پيشرفت» مرتبط تلقى مى شود و از آموزش و پرورش انتظار مى رود 
ــرفت يارى رساند. گسترش آموزش و  كه جامعه را در نيل به پيش
پرورش و اهميت يافتن دانش فنى و تخصصى در دوره هاى بازسازى 
و توسعة جامعه، مى تواند به پيدايى نخبگان جديد، و درنتيجه، به 

تحول در سلسله مراتب قدرت و منزلت منجر شود.

7. پرورش و رشد شخصى
ــها، سازگاريهاى  ــمى، نگرشها، ارزش آموزش و پرورش رس
ــايد در  ذهنى، رفتارها، و مهارتهايى در فرد ايجاد مى كند كه ش
ــد.  ــه انجام پذير نباش زمينه هاى اجتماعى ديگرى غير از مدرس
ــخصى به  ــه را غالباً به عنوان جايگاه گذر از يك دنياى ش مدرس
دنياى غير شخصى تلقى مى كنند. در اين ميان، آموزش و پرورش 

رسمى نقش مهمى در زمينة پرورش ذهنى افراد برعهده دارد.

8. سرمايه گذارى انسانى
آموزش و پرورش كليدى است كه در را به سوى نوسازى 
ــته، پديدة مهم و فراگير  ــايد. در نيم قرن گذش جامعه مى گش
ــوزش و پرورش از ديدگاههاى علمى و تخصصى گوناگونى  آم



رشد علوم اجتماعى  دورة 15 
شمارة  1  پاييز 1390

41
ويژه نامة  ضمن خدمت

در دانشگاهها مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين ميان، يك 
تحول مهم در علم اقتصاد پديد آمده است كه ارتباط ويژه اى با 
جامعه شناسى و آموزش و پرورش دارد و تحت عنوان رويكرد 
ــرمايه گذارى انسانى به آموزش و پرورش  سرماية انسانى يا س
ــهرت يافته است. اين رويكرد، آموزش و پرورش را اساساً به  ش
منزلة نوعى سرمايه گذارى از سوى جامعه و فرد تلقى مى كند.

9. پرورش سياسى افراد
ــى» فرايند القاى فرهنگ سياسى است.  «پرورش سياس
ــى كه در علوم سياسى از اهميت خاصى  مفهوم پرورش سياس
برخوردار است، به فرايندى اشاره دارد كه از راه آن، افراد جامعه، 
نگرشها و احساسات مربوط به نظام سياسى و نقش خود را در 
ــب مى كند. نظام آموزش و پرورش يكى از كارگزاران  آن كس
مسئول فرايند پرورش سياسى است. تربيت سياسى از دوران 
ــاليان اولية  ــود و هر چند اثرات آن در س طفوليت آغاز مى ش
زندگى افراد، به دليل تأثيرپذيرى زياد در اين سنين، قطعى تر 
ــت، با وجود اين، در بزرگ سالى نيز ادامه مى يابد. آموزش و  اس
پرورش رسمى، چه آشكار و چه نهان، از طريق برنامه ها و كتب 

آموزشى خود، متضمن تحقق اهداف پرورشى است.

آموزش و پرورش در جامعة جديد
ــوزش و پرورش  ــكل گيرى جوامع جديد، مفهوم آم با ش
ــده است.  ــتخوش تغيير و دگرگونى ش و كاركردهاى آن دس
نيازهاى اجتماعى جديدى كه در سطح جامعه شكل مى گيرند، 
ــل اصلى اين  ــى، و... عام ــاى جديد ارتباطات آموزش فناوريه
ــتند و انواع نوين آموزش و پرورش  تغييرات و دگرگونى ها هس
را طلب مى كنند. به تناسب اين تغييرات، شيوه هاى زندگى از 
نسلى به نسل ديگر دگرگون مى شوند و تجديد شكل و ساختار 
پيدا مى كنند. ولى ساختارهاى جديد، همواره با تجارب بيشتر 

و انگاره هاى پيچيده ترى همراه هستند.
ــينى، توسعة  ــترش شهرنش در جامعة پيچيدة نوين، با گس
ــى و  ــاختارها و كاركردهاى اساس ــدن س صنعتى، و دگرگون ش
ــى به صورت ابزار  ــرورش به طور روزافزون ــادى، آموزش و پ اقتص
بازسازى فرد و جامعه درمى آيد. درنتيجه، شهروندانى كه خواستار 
اشتغال به كار و خدمت در جامعه و خواهان برخوردارى از مزاياى 
زندگى اجتماعى هستند، مجبورند ساليان نسبتاً قابل مالحظه اى 
ــمى بگذرانند تا  ــر خود را در مراكز آموزش و پرورش رس از عم
ــاز و منطبق سازند. يعنى  بتوانند خود را با تغييرات جديد هم س

آموزشهاى جديد نوعى انطباق پذيرى را به وجود مى آورند.

انتقال فرهنگ

جامعه پذيرى

تربيت حرفه اى و تخصصى

نظارت اجتماعى

يگانگى اجتماعى

نوآورى و تغيير

پرورش و رشد شخصيتى

سرمايه گذارى انسانى

پرورش سياسى افراد

كاركردهاى 
آموزش و پرورش
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پـرورش  و  آمـوزش 
مهم ترين نهاد اجتماعى 

شدن
كه  نهادى  ــتين  نخس
انسان در بدو تولد درون آن 
ــايد، خانواده  چشم مى گش
است؛ همان خانواده اى كه 

كدهاى اولية شناخت را به انسان مى دهد و او را براى ورود به 
جامعه آماده مى كند. خانواده مى تواند مطابق تعاريف رسمى و 
منطبق بر اين تعاريف، يك گروه اجتماعى متشكل از يك مرد 
ــگاه مادر و چند فرزند ديگر  ــگاه پدر و يك زن در جاي در جاي
آنها باشد. هم چنين، خانواده مى تواند تنها از يكى از اين عوامل 
ــان ديگرى  (پدر يا مادر يا پدرخوانده يا مادر خوانده يا هر انس
در اين نقش) تشكيل شده باشد. حتى مى تواند جمعى بزرگ تر 
مانند يك شيرخوارگاه يا يتيم خانه را شامل شود. متأسفانه در 
ــورهاى غربى، خانواده  جامعة انسانى مدرن، مانند برخى كش

حتى مى تواند متشكل از يك زوج هم جنس باشد.
ــانى در نقش آنها، اولين  ــر صورت، مادر و پدر يا كس در ه
ــت كه نوزاد «Newborn» را در گرفتن نخستين  كسانى اس
كدهاى شناختى و كسب معرفت يارى مى رسانند. در گام دوم 
در مسير اجتماعى شدن، نهادهاى متفاوتى پس از خانواده ايفاى 
ــيرهاى  ــش مى كنند. اما هريك از اين نهادها مى توانند مس نق
مختلفى را به كودك آموزش دهند كه ناشى از تأثير فرهنگ آن 
نهاد بر شناخت كودك است و مى تواند نشئت گرفته از فرهنگ 
جامعه، خرده فرهنگها و حتى وضعيت خاص روانى  يك شخص 
ــد. بنابراين اين نهادها مى توانند مسيرهاى گوناگون و گاه  باش
متعارض و متضادى را به كودك القا كنند كه درنهايت معرفت 
ــده توسط كودك مى تواند از انطباق كامل با فرهنگ  كسب ش

جامعه تا ضديت با فرهنگ غالب، متغير باشد.
نخستين نهادى كه از سوى جامعه و با هدف اجتماعى كردن 
ــمى  ــه يا نهاد رس ــود، مدرس كودك ايجاد و وارد عمل مى ش
آموزش و پرورش است. نبايد از ياد برد كه هدِف آموزش علوم 
ــاغل  ــا آمادگى كودك براى علم آموزى و به عهده گرفتن مش ي
ــركت در نظام تقسيم كار، هدف ثانوية  تخصصى در آينده و ش
مدرسه خصوصاً در مدارس ابتدايى است. هدف اصلى اين نهاد 
ــاختن كودك براى حضور در  همان اجتماعى كردن يا آماده س
جامعه و درك به موقع و هماهنگ ساختها، كاركردها و فرهنگ 
ــان دادن عملكرد معقول، اعم از واكنشها،  جامعه، به منظور نش
رفتار يا كنش، درجهت رفع نيازها و رسيدن به اهداف جمعى 
است. مرور اجمالى آن چه اصول جامعه شناختى نام دارد، اين 

هدف اصلى و اساسى نهاد مدرسه را روشن تر مى كند.

اجتماعى شدن
ــوم  عل ــگ  فرهن در 
اجتماعى، «اجتماعى شدن« 
را   «Socialization» ــا  ي

چنين توصيف مى كند:
ــدن  ــراد از اجتماعى ش * م
ــى  ــى اجتماع در روان شناس
ــوزد كه از طريق  ــيلة آن فرد مى آم ــت كه به وس فرايندى اس
فراگرفتن رفتارى اجتماعى كه مورد تأييد گروه باشد، خود را 

با آن گروه انطباق دهد.
* اصطالح اجتماعى شدن را در اصل روان شناسان اجتماعى، 
ــه كار برده اند:  ــد كودك ب ــدگان رش ــان و پژوهن جامعه شناس
ــان... زياد محدود نيست، در  «همة كودكانى كه استعدادهايش
ــركت مى جويند و سرانجام رفتارهاى  بر هم كنش اجتماعى ش
اجتماعى را كسب مى كنند. فرايندى... كه به اجتماعى شدن 
معروف است... در اصل فرايندى مربوط به يادگيرى است.» در 
اين تعريف كه از نيوكم است، اجتماعى شدن فردى تا حدى با 
يادگيرى اجتماعى مساوى انگاشته شده است. بنابر تعريفهاى 
ــدن تقريباً آن يادگيرى است كه با  ديگر، مراد از اجتماعى ش

تصويب گروهى سروكار دارد.
ــدن، تا  ــاى موجود در مفهوم اصطالح اجتماعى ش * تفاوت ه
ــدن از طريق آنها حاصل  ــازوكارهايى كه اجتماعى ش ــد س ح
مى شود نيز گسترده است. تالكوت پارسونز و رف بيلز، پس 
ــدن  از يادآورى اين نكته كه «كانون اصلى فرايند اجتماعى ش
ــدن فرهنگ جامعه اى است كه كودك در  در فرايند نهادى ش
آن متولد مى شود، اشاره مى كنند كه جنبه هاى قاطع فرهنگ 
ــرايط مؤثر براى  براى اين منظور الگوهاى رزش جامعه اند و ش
اجتماعى شدن، «قرار گرفتن در وضعى اجتماعى است كه خود 
اشخاص قدرتمندتر و مسئول تر در نظام ارزش فرهنگى مورد 
بحث در آن ادغام مى شوند؛ هم از اين لحاظ كه همراه بچه ها 
نظام اجتماعى نهادى شده اى را تشكيل مى دهند و هم از اين 
نظر كه الگوها قبًال به شيوه اى مناسب در شخصيت خود آنها 

نهادى شده است.»
ــونز و بيلز هم چنين عقيده دارند كه اجتماعى شدن  پارس
متضمن ايجاد تناوب در تفكيك و ادغام نقشهاست. از ديدگاه 
فرويدى ـ كه پارسونز و بيلز آن را با نظرية خود در مورد كنش 
اجتماعى و نظامهاى اجتماعى سازگار كرده اند ـ اجتماعى شدن 
فرايندى است كه طبق آن، كودك هنجارهاى والدين را در خود 
نهادى مى كند و يك «فراخود» به دست مى آورد. گفته مى شود 
كه اين امر از طريق سازوكارهاى نيروگذار روانى و ارزش ياب و 
شناختى روى مى دهد. اولى مشتمل است بر تقويت و خاموشى 

مدرسه را غالبًا به عنوان جايگاه گذر
 از يك دنياى شخصى به دنياى غير شخصى 

تلقى مى كنند. در اين ميان، آموزش و پرورش 
رسمى نقش مهمى در زمينة پرورش ذهنى

 افراد برعهده دارد
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ــت و دومى متضمن تقليد  ــاداش و كيفر ممبتنى اس كه بر پ
ــاس احترام و احساس  ــان شدن است كه بر پاية احس و يكس
ــت. پيروان نظرية هم نقشى نمادين، بر نقش  عشق استوار اس
سخن گفتن در فرايند اجتماعى شدن تأكيد مى كنند: «كودك 
هنگامى اجتماعى مى شود كه توانايى ايجاد ارتباط با ديگران 
را پيدا كند و به مدد استفاده از گفتار بر آنان تأثير گذارد و از 
آنان تأثير پذيرد. اين امر، رفتارى را در برابر موضوعهاى نام برده 

ايجاب مى كند كه از لحاظ اجتماعى مورد قبول باشد.»

اجتماعى شدن در نظريه هاى عوامل گرا و تفسيرگرا
ــدن را مى توان به اميل  ــرد واژه و مفهوم اجتماعى ش كارب
دوركيم نسبت داد. اين مفهوم بى ترديد در آثار جامعه شناختى 
آلمانى در پايان قرن نوزدهم، به ويژه در آثار گئورگ زيمل وجود 
ــوى است كه  ــناس فرانس ــته هاى اين جامعه ش دارد، اما در نوش
مى توان نظام پردازى نظرى آن را يافت. به عالوه، اين انديشه كه در 
ــاى مدرن، آموزش گاه تمام و كمال در خدمت اجتماعى  جامعه ه
ــدن قرار گرفته است، به ميراث دوركيم تعلق دارد. اين ميراث  ش
به ما توضيح مى دهد كه به علت افول نهادهاى سنتى مانند دين 
ــگ و تفاوت گذارى  ــه در انتقال فرهن ــت كه مدرس و خانواده اس

اجتماعى اهميت يافته و بر اهميتش افزوده شده است.
ــت و تغيير افراد؛ يعنى  ــاختن» يعنى هداي «اجتماعى س
تبديل فردى غير اجتماعى به موجودى اجتماعى از رهگذر القاى 
مقوله هاى فكرى و نظامى از انديشه ها، باورها، سنتها و ارزشهاى 

اخالقى ـ حرفه اى يا طبقاتى كه پاره اى از آنها تغييرناپذيرند و 
پاره اى ديگر برعكس، هم پاى آموخته هاى جديد و تجربه ها و 
ــوند. چنين تعريفى مستلزم اين  اوضاع زندگى دگرگون مى ش
ــته و آيندة زندگى افراد، برترى امر  ــت: بررسى گذش موارد اس
ــيم قدرت و  ــار، تقس اجتماعى بر امر فردى، كاربرد زور و فش
ــرانجام، هدفهايى مانند ادغام فرد در جماعتهاى عقيدتى يا  س
شناختى. اما اين تعريف مقاومت افراد يا شكست نهاد آموزشى 
در مهار اجتماعى آنان را نفى نمى كند و از اين لحاظ پيوندى 
جدايى ناپذير با فرايند «گزينش» دارد. درواقع، اجتماعى شدن 

و گزينش دو روى واقعيتى واحدند.
همان گونه كه ذكر شد، اجتماعى شدن براى نخستين بار 
ــته هاى  ــناختى در نوش به صورت يك اصطالح معين جامعه ش
دوركيم مطرح شد. اما اگر نظريه هاى جامعه شناسى را به طور 
ــيرگرا» در نظر بگيريم،  كلى در دو گروه «عوامل گرا» و «تفس
ــم و تعاريف خاصى پيدا  ــدن نزد هر گروه مفاهي اجتماعى ش
مى كند. تفسيرگرايان برعكس عوامل گرايان كه اجتماعى شدن 
را در يك مرحله در نظر مى گيرند، آن را در دو مرحله تعريف 
مى كنند. براى مثال، هربرت بلومر اجتماعى شدن را شامل دو 
مرحلة «يادگيرى» و «اجتماعى شدن» مى داند. اريك فروم 
نيز به يك مرحلة پيش از اجتماعى شدن (يا جامعه پذيرى كه 
ــادن در جامعه» گفت) تحت  ــت به جاى آن  «جا افت بهتر اس
ــت. در نظر آموزش و  ــوان «Assimilation» معتقد اس عن
ــدن متفاوت از جامعه پذيرى  پرورش گيدنز نيز، اجتماعى ش
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است. او براى جامعه پذيرى 
 «Sociation» واژة  از 
ــدن  ــراى اجتماعى ش و ب
 «Socialization» از 
چه  اما  مى كند.  ــتفاده  اس
ــان ديدگاه هاى  تفاوتى مي

اين دو گروه وجود دارد؟
ــان،  كاركردگراي ــاً  خصوص و  ــان  عوامل گراي ــر  نظ از 
ــردن) مجموعه اى  ــى ك ــع اجتماع ــدن» (درواق «اجتماعى ش
ــت كه جامعه از طريق نهادهايى خاص  تمهيدات و اعمالى اس
ــت جامعه درآورد  ــا فرد را در خدم ــى و اجرا مى كند ت طراح
ــگ كند. طى فرايند  ــار او را با جامعه هماهن ــت و رفت و معرف
ــاى فرهنگى جامعه قرار  ــان كامًال در قالبه جامعه پذيرى، انس
ــرد. راهكار كلى جامعه براى  ــرد و درواقع آن را مى پذي مى گي
ــت  ــويق و تنبيه اس اجتماعى كردن فرد از طريق ترغيب، تش
ــى، حمايت و تشويق  و نهادهاى خاصى چون نهادهاى آموزش
ــاى هماهنگ با جامعه، و قوانين تنبيهى براى ممانعت  رفتاره
ــان از هنجارهاى اجتماعى، اين فرايند را كنترل  از خروج انس
ــان ذاتاً شرور و متمايل به  مى كنند. اين اعتقاد بنيادى كه انس
خروج از قواعد زندگى اجتماعى است، بنياد تشويقها و تنبيه ها 

را مى سازد.
از ديدگاه تفسيرگرايان اما، انسان طى مرحلة اول رفتارها 
و هنجارها را مى آموزد و سپس با تفهم و تفسيرگرى در ذهن، 
آنها را مى پذيرد يا تغيير مى دهد به شيوة خاص خود در قالبها 
ــيوة خود،  ــهاى اجتماعى موجود قرار مى گيرد يا به ش يا نقش
قالبها و نقشهاى جديدى را مى سازد و در آنها قرار مى گيرد. از 
اين ديدگاه انسان توانايى تشخيص دارد و با آموختن رفتارهاى 
اجتماعى، به دليل تشخيص درستى رفتار و سودآورى رفتارهاى 
جمعى، براى خودش آنها را درونى مى كند و به كنش اجتماعى 

مى پردازد.
بلومر نهادهاى اجتماعى كننده را چنين ذكر مى كند:

1. خانواده و عمدتاً والدين
2. ديگر مهم

3. گروه هم ساالن
4. مدرسه و نهادهاى رسمى آموزش و پرورش

5. مجامع عمومى و مراكز گذران اوقات فراغت رسانه ها و 
ديگر نهادهاى ارتباط جمعى

آن چه طى فرايند اجتماعى شدن بايد در شخص نهادينه 
يا درونى شود، با نگاهى به اصول و مفاهيم مؤلفه ها و مثلث بين 
اجتماعى بهتر مشخص مى شود. طبق مثلث تبيين اجتماعى 
ــناختى، «نيازهاى جمعى»1 از  و منطبق بر اصل اول جامعه ش

ــترك»2  طريق «راههاى مش
به اهداف جمعى يا مشترك 
ــند و در  يا توافقى3 مى رس
همه حال، فرهنگ در رأس 
مثلث ناظر و كنترل كنندة 
اين سه مفهوم است. آن چه 
ــدن،  در فرايند اجتماعى ش
ــود،  ــخص درونى و نهادينه مى ش ــه اى در ش ــر جامع در ه
ــم فرهنگى، نيازها و اهداف جامعه و خصوصاً راههاى  مفاهي
ــى و فرهنگ ناظر بر  ــر توافق جمع ــت كه بر اث مجازى اس
فعاليتهاى اجتماعى تعريف شده اند. اگر شخص تابع نهادهاى 
اجتماعى كننده شود و اين نهادها به طور هماهنگ، صحيح و 
كامل نقش خود را ايفا كنند، شخص تمامى مفاهيم فوق را 
مى پذيرد و آنها را هم چون مفاهيم اوليه و تنها راههاى ممكن 

درونى مى كند و تنها در قالب آنها حركت خواهد كرد.
از ديدگاه تفسيرگرايى، قوة تخيل و تفكر شخص در مرحلة 
ــم و ارزيابى مفاهيم مى پردازد  ــدن فعاالنه به تفه اجتماعى ش
ــدن فرايندى را تشكيل مى دهد كه شخص در  و اجتماعى ش
ــن پذيرش فرهنگى، به خالقيت و حركت در قالب راههاى  عي
ــت مى زند. اين  ــاز و راههاى جديد و ايجاد مفاهيم نو دس مج
ــازند. در نظرية  ــا تكامل اجتماعى را امكان پذير مى س حركته
نظام مند (سيستماتيك) پارسونز، در اين مرحله راههاى مجاز 
ــده از سوى جامعه و نظام فرهنگى جامعه از سوى  و تعريف ش
ــوند. چه در نگاه عوامل گرايان و چه در  شخص گزينش مى ش
نگاه تفسيرگرايان، نهادهاى اجتماعى كننده نقشى بسيار مهم 
ــد دارند. آن چه در نظرية مرتن ناهم نوايى نام  و غيرقابل تردي
ــم راهها يا اهداف  ــدم پذيرش يكى از مفاهي ــرد و به ع مى گي
مربوط مى شود، در نگاهى دقيق مى تواند به عدم كاركرد كامل 
ــت نهادهاى اجتماعى كننده مربوط شود كه از درونى  و درس
كردن، جا انداختن و يا تشريح و تبيين هدفمند و قابل پذيرش 

مفاهيم مشترك اجتماعى قاصر بوده اند.
ــى  ــوى ديگر، «تفكيك يافتگى» كه در پويايى شناس از س
ــيم كار  ــان مى دهد و مى تواند در نظام تقس ــه خود را نش جامع
ــود، تنها در صورتى امكان پذير است كه افراد جامعه  متبلور ش
ــى از مفاهيم فرهنگى جامعه را به خوبى بشناسند و  الاقل بخش
ــخاص مى توانند در عين  آنها را درونى كنند. در اين صورت اش
ــط ديگر  ــت، اطمينان خاطر از ايفاى نقش توس ــاس امني احس
ــت عمل كردن كليت جامعه، و اعتقاد به  اعضاى جامعه و درس
ــب نهادهاى اجتماعى، به هرچه تخصصى تر  كاركردهاى مناس
ــدن كار خود بينديشند و به جاى رفتن در پى سطح حداقل  ش
ــطح باال در يك رشته را در  مورد نياز از تخصصيهاى متعدد، س

يك تحول مهم در علم اقتصاد 
پديد آمده است كه ارتباط ويژه اى با 

جامعه شناسى و آموزش و پرورش دارد و تحت 
عنوان رويكرد سرماية انسانى يا سرمايه گذارى 
انسانى به آموزش و پرورش شهرت يافته است
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ــناخت فنون و علوم  ــاس نياز به ش نظر بگيرند و خود را از احس
متعدد بى نياز احساس كنند. نهادهاى اجتماعى كننده، خصوصاً 
نهادهاى رسمى فرهنگى هم چون مدارس، بايد در نخستين قدم 
خود به اين مفاهيم به طور كامل واقف و تا حدودى معتقد باشند.
ــوم  ــه در «ديالكتيك هم فراخوانى» يا اصل س ــا آن چ ام
جامعه شناختى مطرح مى شود، خصوصاً در بحث اجتماعى شدن، 
ــت عمل كردن و هماهنگى، همراهى و هم گامى تمامى  درس
نهادهاى اجتماعى كننده در جامعه است. تنها همراهى تمامى 
ــت كه مى تواند «سنتز مركب»4 (شالودة درهم  اين عوامل اس
ــل متداخل در ديالكتيك هم فرا خوانى)  پيچيده و همراه عوام
ايجاد كند. اين مجموعة حاصل است كه مى تواند انجام كامل 
و درست فرايند اجتماعى شدن را تضمين كند و از بار آسيبها و 
ناهنجاريهايى كه عمدتاً از تخطى از قراردادها و فرهنگ جامعه 

پديد مى آيند، بكاهد.
نخستين بارقه ها و آثار روان پريشى در رفتارهاى افراد ضد 
اجتماع يا زيرپاگذارندگان قواعد اجتماعى، اصوالً با پيشينه اى 
ــم از عملكرد  ــاى اجتماعى كننده، اع ــرد غلط نهاده از كارك
ــى ميان دو يا چند نهاد، ظاهر  ــط يك نهاد يا عدم هماهنگ غل
مى شود. توجه برنامه ريزى اجتماعى به اين نهادها و تشخيص 
ــتباهات احتمالى در عملكردها، مى تواند از ميزان  به موقع اش

ناهنجاريهاى آيندة جامعه تا حد زيادى بكاهد.

پى نوشت
1. Needs
2. Collective Means
3. Collective Goals

4. mutual Implication
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مقدمه
ــى از حوزه هاى  ــى آموزش و پرورش» يك «جامعه شناس
جامعه شناسى است كه مى كوشد آموزش و پرورش را به عنوان 
ــده يا نهادى اجتماعى مورد توجه قرار دهد و روابط آن را  پدي
با جامعه از سطح خرد تا كالن تحليل و تبيين كند. بنابراين، 
ــر حوزه هاى  ــوزش و پرورش نيز مثل ديگ ــى آم جامعه شناس
ــت تا  ــى نيازمند نظريه پردازى و كاربرد روشهاس جامعه شناس
ــائل مربوط به حوزة خود را بررسى  بتواند به صورت علمى مس
كند. در اين مقاله سعى كرده ايم به صورت مختصر نشان دهيم 

كه از منظر جامعه شناسى اين بررسى چگونه انجام مى گيرد.
به طور كلى مى توان گفت كه در جامعه شناسى آموزش و 

پرورش دو بحث محورى وجود دارد:
ــوزش و پرورش با جامعه به صورت كل (نظام  1. رابطة آم

اجتماعى كل)؛
2. قدرت سازمانى و تعامل در محيطهاى آموزشى.

با استفاده از نظريه هاى متفاوت كالسيك و جديد مى توان 
ــائل  ــه هريك از بحثهاى محورى فوق و تحليل و تبيين مس ب

آموزش و پرورش پرداخت.

كليدواژه ها: كاركردگرايى، تفسيرگرا، تضادگرايى

الف) ديدگاه كاركردگرايى
ــيعى از  ــامل طيف وس ــى ش از اين ديدگاه جامعه شناس
ــتفاده از آنها مى توان به تحليل رابطة  ــت كه با اس نظريه هاس
آموزش و پرورش و جامعه پرداخت. از نظر كاركردگرايى، نظام 
آموزشى خرده نظامى از نظام اجتماعى كل (جامعه) است كه 

داريوش يعقوبى
كارشناس ارشد جامعه شناسى و دبير بازنشستة آموزش و پرورش

ــن كاركردها به نيازهاى نظام  ــى را به عهده دارد. اي كاركردهاي
پاسخ مى دهند و در حفظ تعادل آنها نقش دارند. از اين ديدگاه 
ــراى آموزش و  ــر را مى توان ب ــى كاركردهاى زي به صورت كل

پرورش مالحظه كرد:

1. انتقال فرهنگ
مدرسه كودكان و نوجوانان را براى زندگى اجتماعى آماده 
مى سازد و از طريق سازوكار جامعه پذيرى، ارزشها، هنجارها و 
به طور كلى فرهنگ جامعه را به آنها منتقل مى كند تا كودكان 
ــازگارى با جامعه،  ــان بتوانند از طريق هم نوايى و س و نوجوان

نيازهاى خود را برآورده سازند.

2. گزينش افراد و توزيع آنها در نقشها
ــهاى الزم به  ــرورش با ارائة مهارتها و آموزش ــوزش و پ آم
ــا و انگيزه هاى خود براى  ــراد كمك مى كند مطابق تواناييه اف
ــت يابى به درامد، منزلت و قدرت در مسيرهاى اجتماعى  دس
ــده و تخصصى  ــهاى تفكيك ش ــاوت قرار گيرند و در نقش متف
متمايز توزيع شوند. اين فرايند به برآورده شدن نيازهاى افراد و 

نظام اجتماعى كل به طور هم زمان مى انجامد.

3. نظارت اجتماعى
ــها و القا وفادارى  ــوزش و پرورش از طريق انتقال ارزش آم
به نهادهاى نظام اجتماعى كل جامعه، نوعى نظارت اجتماعى 
ــها و  ايجاد مى كند. بدين ترتيب كه جامعه از طريق اين ارزش
ابراز وفاداريها به كنترل درونى افراد دست پيدا مى كند و از اين 

طريق جلوى انحرافات را مى گيرد.
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4. يگانگى اجتماعى
به گمان كاركردگرايان، آموزش و پرورش از طريق گسترش 
زبان رسمى و فرهنگ و هويت مشترك، نظام اجتماعى كل را 
از پراكندگى و ناهماهنگى نجات مى دهد و يكپارچگى و يگانگى 

اجتماعى را به ارمغان مى آورد.

5. نوآورى و تغيير
ــرورش مى تواند ضمن حفظ تعادل اجتماعى  آموزش و پ
ــى شود.  باعث تغييرات و تحوالت فرهنگى، اقتصادى و سياس
ــول در آموزش مهارتها و  ــوزش و پرورش قادر به ايجاد تح آم
تغيير در ارزشها و نگرشها و فرهنگ به طور كلى است. درواقع، 
جامعه با استفاده از اين ويژگى آموزش و پرورش به طور آرام و 

تدريجى و كنترل مى شود تحول و توسعه پيدا مى كند.
ــوان در چارچوب نظرى  ــه كاركردهاى زيادى را مى ت البت
كاركردگرايى براى آموزش و پرورش عنوان كرد، اما در اين جا 
به چند نمونة فوق بسنده مى شود. در ادامه به نظريات چند تن 

از جامعه شناسان كالسيك كاركردگرا اشاره مى شود:
ــى، آموزش و  ــة جامعه شناس ــگامان اولي  كنـت، از پيش
پرورش را به مانند وسيلة تهذيب افراد مى نگريست. اوبر مبناى 
ــالت  ــالق علمى كه خود ابداع كرده بود و در چارچوب رس اخ
ــئول هدايت انسان و  ــى كه به گمان او مس علم جامعه شناس
ــت جامعه مى تواند از  ــازمان دهى اجتماعى بود، اعتقاد داش س
طريق آموزش و پرورش دست به تزكية اخالقى افراد بزند و از 

اين راه نياز جامعه را برآورده سازد.
 اسپنسـر هدف نهايى آموزش و پرورش را تهيه و تأمين 
زندگى بهتر و مناسب تر براى افراد جامعه مى دانست. به نظر او 

نبايد كاركردهاى زيادى را به عهدة آموزش و پرورش گذاشت و 
نبايد اجازه داد كه در پرورش افراد زياد مداخله كند. زيرا اعتقاد 
ــان به  ــت كه در آفرينش، حس خوب و بد در وجود انس داش
وديعه گذاشته شده است. بنابراين هر كودك و نوجوان با توجه 
به تجربه ها و پيامدهاى رفتارهاى خود به يادگيرى مى پردازد و 

به صورت طبيعى به تفاوتهاى خوب و بد پى خواهد برد.
ــرا، آموزش و  ــزرگ كاركردگ ــناس ب  دوركيم، جامعه ش
ــداد مى كرد. از نظر او،  ــرورش را يك امر واقع اجتماعى قلم پ
ــت كه طى آن نسل بالغ جامعه  آموزش و پرورش فعاليتى اس
دربارة اعضاى نابالغ انجام مى دهند. طى اين فعاليت، كودكان و 
نوجوانان نسبت به افكار، معانى و شرايط مادى و معنوى جامعه 
ــوند تا براى زندگى  برانگيخته و در اين چارچوب پرورده مى ش
ــوند. بنابراين، دوركيم در نظرية كالن خود،  اجتماعى آماده ش
آموزش و پرورش را به مفهوم كلى در نظر گرفته و آن را براى 

ورود افراد به حيات اجتماعى الزم و ضرورى دانسته است.

ب) ديدگاه تضاد
ــامل نظريه هايى است كه بر رقابت، تضاد و  اين رويكرد ش
كشمكش بين گروهها و طبقات اجتماعى تأكيد دارند و شامل 
ــيعى از نظريه هاست. از اين منظر، آموزش وپرورش  طيف وس
ــت.  ــت گروههاى ذى نفع اس ــى ابزار اعمال قدرت در دس نوع
به عبارت ديگر، طبقات مسلط در جامعه با استفاده از آموزش و 
پرورش به سلطة خود بر ديگر طبقات مشروعيت مى بخشند و 
ــكار و پنهان به شيوه هاى متفاوت كودكان و نوجوانان را به  آش
حفظ وضعيت موجود تشويق مى كنند؛ به طورى كه آنان وضع 
ــگى و غيرقابل تغيير بپندارند. نظريه پردازان  موجود را هميش

به طور كلى مى توان گفت كه در 
بحـث  دو  پـرورش  و  آمـوزش  جامعه شناسـى 

محورى وجود دارد:
1. رابطة آموزش و پـرورش با جامعه به صورت 

كل (نظام اجتماعى كل)؛
محيطهـاى  در  تعامـل  و  سـازمانى  قـدرت   .2

آموزشى
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ــوزش و پرورش را منفى و به  اين ديدگاه اكثر كاركردهاى آم
ــلط و به زيان افراد تحت سلطه تلقى مى كنند.  نفع طبقة مس
ــر چگونگى رابطة  ــتر ب ــن تأكيد ديدگاه تضاد نيز بيش بنابراي

آموزش و پرورش با جامعه است.

ج) ديدگاه تعامل گرا يا تفسيرگرا
ــامل نظريه هاى مختلفى است كه بر كنش  اين ديدگاه ش
ــد و برخالف  ــل دوجانبه تأكيد دارن ــط حداق ــل  و رواب متقاب
كاركردگرايان سنتى كه جامعه را متشكل از نقشها مى دانستند، 
آن را هويتى پويا در نظر مى گيرد كه به واسطة روابط اجتماعى 
بين افراد مختلف ايجاد مى شود. در اين رهيافت، به آموزش و 
پرورش مترادف با جامعه پذيرى نگريسته مى شود. تفسيرگرايان 
ــه آن را در دو  ــه اى نمى دانند بلك ــرى را يك مرحل جامعه پذي
مرحله اى در نظر مى گيرند. براى مثال، بلومر جامعه پذيرى را 

شامل يادگيرى و اجتماعى شدن مى داند.
تعامل گرايان معتقدند كه انسان طى مرحلة اول رفتارها و 
ــپس با فهم و تفسير در ذهن، آنها را  هنجارها را مى آموزد و س
مى پذيرد يا اين كه تغيير مى دهد و به شيوة خاص خود هنگام 
اجراى نقشها به كار مى گيرد. بنابراين در اين رويكرد، آموزش و 
پرورش تعاملى پويا در نظر گرفته مى شود نه فرايندى يك سويه 
و انفعالى. به هر صورت تعامل گرايان در سطح خرد به فعاليت 
مى پردازند و سعى مى كنند مسائل را در سطح روابط دوسويه 

يا چندسويه مورد مطالعه قرار دهند؛ مسائلى مانند:
* رابطة سلسله مراتبى دانش آموزان و اولياى مدرسه؛

* تعامل در كالس درس؛

* زبان مورد استفاده در تعامالت و در كالس؛
* تهية سرفصلها و برنامة درسى.

د) نظريه هاى جديد
از رويكردها و ديدگاههاى كالسيك جامعه شناسى به صورت 
ــرورش به عنوان  ــل ماهيت آموزش و پ ــى مى توان براى تحلي كل
ــاختارى از ساختار كالن جامعه استفاده  واقعيت، نهاد يا خرده س
ــتر نظريه هاى تركيبى هستند،  كرد. اما نظريه هاى جديد كه بيش
ــاى كاركردگرايى تضاد و  ــاى ديدگاهه ــى از مفاهيم و قضاي يعن
ــى به آموزش و  ــره گرفته اند، به صورت اختصاص تعامل گرايى به
پرورش و مسائل آن پرداخته و در اين حوزه دست به نظريه پردازى 
و انجام تحقيقات گسترده زده اند؛ به طورى كه اكنون جامعه شناسى 

آموزش يكى از گرايشهاى جامعه شناسى محسوب مى شود.
در ادامه از منظر چند رويكرد چند محقق ديگر به آموزش 

و پرورش نگريسته مى شود.

1. كلمن
ــدارس آمريكا به  ــتردة خود دربارة م وى در تحقيق گس
ــده در مدارس،  ــع مادى فراهم ش ــيد كه مناب اين نتيجه رس
ــهيالت، اندازة كالسها و كيفيت ساختمانها، چندان  يعنى تس
ــوزان ندارد. به عبارت  ــى دانش آم تأثيرى روى عملكرد آموزش
ــى پايين كودكان سياه پوست و محروم  ديگر، عملكرد آموزش
ناشى از وضعيت نامناسب ساختمان مدارس و امكانات نيست، 
بلكه متغيرهاى مهم در موفقيت تحصيلى، زمينة اجتماعى و 

خانوادگى كودكان است.

تعامل گرايان معتقدند كه انسان 
طى مرحلة اول رفتارها و هنجارها را مى آموزد 
و سپس با فهم و تفسير در ذهن، آنها را مى پذيرد 
يـا اين كه تغيير مى دهد و به شـيوة خاص خود 
هنگام اجراى نقشها به كار مى گيرد. بنابراين در 
ايـن رويكرد، آمـوزش و پـرورش تعاملى پويا 
در نظر گرفته مى شـود نه فرايندى يك سويه و 

انفعالى



رشد علوم اجتماعى  دورة 15 
شمارة  1  پاييز 1390

49
ويژه نامة  ضمن خدمت

ــق نظرية كلمن نابرابريهايى كه در جامعة آمريكايى  مطاب
وجود دارند و به وسيلة خانه، محله و محيط كودكان و نوجوانان 
ــوند، مانع عملكرد مناسب آموزشى آنها  به آنها تحميل مى ش
مى شود. دانش آموزان مرفه به مدارس خاص مى روند، معلمان 
ــى آنها بيشتر  خوب دارند و درنتيجه احتمال موفقيت آموزش
است. درحالى كه كودكان فقير كه در يك مدرسه جمع شده اند، 
ــتر و سخت تر كار كنند تا به نتايج مشابهى  بايد به مراتب بيش

دست يابند.

2. مايكل روتر
اين محقق گرچه دستاوردهاى نظرى كلمن را مى پذيرد، 
ــر آن وارد مى كند. به نظر روتر در مطالعة  ولى انتقاداتى هم ب
ــكارى و نحوة  ــاگرد، جو هم كلمن كيفيت متقابل معلم و ش

سازمان دهى مطالب درسى ناديده گرفته شده است.

3. برنشتاين
ــر مهارتهاى زبانى  ــازد كه ب ــردى را مطرح مى س او رويك
ــا و الگوها بر عملكرد  ــودكان و نوجوانان و تأثير اين مهارته ك
آموزشى تأكيد مى كند. برنشتاين استدالل مى كند كه كودكان 
طبقات اجتماعى مختلف، الگوهاى زبانى متفاوتى دارند. گفتار 
كودكان طبقة پايين الگوى زبانى محدودى را نشان مى دهد كه 

با محيط فرهنگى طبقة پايين پيوند دارد.
ــن در يك فرهنگ نيرومند  ــيارى از افراد طبقات پايي بس
ــايگى زندگى مى كنند كه در آن هنجارها و  خانوادگى يا همس
ــها مسلم و بديهى انگاشته مى شوند. در چنين شرايطى،  ارزش

والدين با استفاده از پاداش و سرزنش به طور مستقيم به تربيت 
فرزندانشان مى پردازند. الگوى زبانى محدود براى سخن گفتن 
ــب تر است تا بحث دربارة انديشه ها  دربارة تجارب عملى مناس
ــر. درواقع، گفتار و زبان محدود در جهت  و چيزهاى انتزاعى ت
ــراى كودك يا  ــى ب ــت، بدون اين كه كس هنجارهاى گروه اس
ــرا او بايد از الگوى رفتارى معينى  نوجوان توضيح دهد كه چ
ــط  ــس، الگوى زبانى كودكان طبقة متوس ــروى كند. برعك پي
ــت. اين كودكان زبان خود را به شيوه اى  زبانى بسط يافته اس
مى آموزند كه كمتر به زمينة خاصى محدود مى شود و آسان تر 
مى توانند انديشه هاى انتزاعى را بيان كنند. به نظر برنشتاين، 
كودكانى كه الگوى زبانى بسط يافته دارند، بيشتر از كودكانى 
ــارات آموزش و  ــان محدودترى دارند، مى توانند با انتظ كه زب
پرورش رسمى تطبيق پيدا كنند و درنتيجه موفقيت تحصيلى 

بيشترى به دست آورند.
ــه مخصوص زبان  ــه، ويژگيهاى زير ك ــق اين نظري مطاب

محدود است، از فرصتهاى آموزشى كودكان محروم مى كاهد:
ــؤاالت خود در خانه  * كودكان محروم احتماالً كمتر براى س
پاسخ دريافت مى كنند. درنتيجه ممكن است نسبت به كودكانى 
كه زبان بسط يافته دارند، كمتر كنجكاو باشند و دربارة دنياى 

بزرگ تر اطالعات كمترى داشته باشند.
ــختى مى توانند پاسخ گويى انتزاعى را  * كودكان محروم به س
ــه به كار برده مى شود، درك كنند. هم چنين، به  كه در مدرس

دشوارى مى توانند اصول انضباطى مدرسه را بپذيرند.
* با توجه به زبان و گفتارى كه كودكان فقير به آن عادت دارند، 

ممكن است بسيارى از مطالب معلم را نتوانند درك كنند.
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ــودكان در درك تمايزات مفهومى كه الزمة تعميم و  * اين ك
تجربه است، با مشكالت عمده اى مواجه مى شوند.

4. بولز و جنتيس
ساموئل بولز و هربرت جنتيس، دو تن از محققان حوزة 
ــته  ــتند كه نظام آموزش و پرورش نتوانس آموزش، مدعى هس
ــت در جهت برابرى فرصتهاى اقتصادى براى افراد جامعه  اس
ــه تأثير  گامهاى مهمى بردارد. به عبارت ديگر، ورود به مدرس
چندانى در كسب فرصتهاى برابر ندارد. آنها مى گويند: مدارس 
ــورد نياز بنگاه هاى صنعتى را به  مهارتهاى فنى و اجتماعى م
افراد عرضه مى كنند و احترام و انضباط را در نيروى كار تشويق 
ــابهت  ــه مش مى كنند، به طورى كه اقتدار و انضباط در مدرس
زيادى با محيط كار دارد. مدارس گرچه باعث ايجاد انگيزه در 
ــب موفقيت براى تعدادى از افراد مى شوند، اما عدة  جهت كس

زيادى را دلزده و نااميد مى سازند.
ــاس بى قدرتى را كه  ــه نظر اين دو محقق، مدارس احس ب
ــراد در جاى ديگرى تجربه كرده اند، باز توليد مى كنند. آنها  اف
ــترى در جامعه و محلهاى كار  ــى بيش مى گويند اگر دموكراس
ــرورش موجب  ــود كه آموزش و پ ــت، ممكن ب وجود مى داش
ــود. البته آنها مى پذيرند كه توسعة  ــتر فرد ش ــكوفايى بيش ش

آموزش و پرورش همگانى آثار سودمندى نيز داشته است.

5. ايوان ايليچ
ــت: نقش  اين نظريه پرداز منتقد حوزة آموزش معتقد اس
اساسى مدارس با توجه به ساختار و عملكرد آنها، نهادى كردن 

نابرابريهاى اجتماعى است. به نظر او مدارس چهار وظيفة عمده 
دارند:

* مراقبت و نگه دارى از كودكان و نوجوانان؛
* توزيع افراد در نقشهاى شغلى؛

* يادگيرى ارزشهاى مسلط جامعه؛
* كسب دانش و مهارتهاى اجتماعى پسنديده.

ــاره مى كند و توضيح  ــان» مدارس اش ــه «برنامة پنه او ب
مى دهد كه بيشتر چيزهايى كه در مدارس آموخته مى شوند، به 
محتواى كتابها و درسهايى كه به طور رسمى تدريس مى شود، 
هيچ ارتباطى ندارد؛ مثل پذيرش بى چون وچراى نظم اجتماعى 
ــمى ياد داده  ــوارد به طور آگاهانه و رس ــود. اين گونه از م موج
ــيوه هاى عمل مدارس و به طور ضمنى  ــوند، بلكه در ش نمى ش
آموخته مى شوند. نظام آموزشى به صورت پنهانى و غيرمستقيم 
ــت كه  به كودكان القا مى كند كه نقش آنها در زندگى اين اس
جايگاه خود را بشناسند و آن را بپذيرند. به همين خاطر ايليچ 
ــه زدايى» سخن مى گويد و  در ديدگاه انتقادى خود از «مدرس

خواهان تغييرات در نظامهاى آموزشى كنونى است.

6. پل ويليس
ــد كه مدارس  ــان مى ده ــن محقق در نظرية خود نش اي
ــوند و بدين طريق،  ــاز توليد فرهنگى مى ش ــه موجب ب چگون
ــت  ــاغل همين طبقات را به دس ــدان طبقات پايين مش فرزن
ــه، روى گروهى  ــس در تحقيق خود در مدرس مى آورند. ويلي
ــد و دريافت اعضاى اين گروه كه خود را  از پسران متمركز ش
«بچه ها» مى ناميدند، درك هوشمندانه اى از ساختار اقتدار در 

ساموئل بولز و هربرت جنتيس،
 دو تـن از محققـان حـوزة آمـوزش، مدعـى 
هسـتند كه نظـام آمـوزش و پرورش نتوانسـته 
اسـت در جهـت برابـرى فرصتهـاى اقتصادى 
بـراى افـراد جامعه گامهـاى مهمى بـردارد. به 
عبارت ديگر، ورود به مدرسـه تأثير چندانى در 

كسب فرصتهاى برابر ندارد
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ــه دارند. با وجود اين، به جاى سازگارى با اقتدار موجود  مدرس
ــا آن مبارزه مى كنند. آنها مهارت فوق العاده اى در پيدا كردن  ب
نقاط ضعف معلمان و اولياى مدرسه داشتند و از سوء استفاده 
ــه  ــن ضعفها و درگيرى مداوم با صاحبان قدرت در مدرس از اي

لذت مى بردند.
ــه را «حرف  ــن گروه، دانش آموزان هم نوا با نظام مدرس اي
ــه معلمان  ــرف گوش كنها هرچ ــد. ح ــن» مى ناميدن گوش ك
مى گفتند، گوش مى كردند. در عين حال به اندازة «بچه ها» از 
پيچيدگيهاى مدرسه آگاه نبودند. اكثريت بچه ها بين اين گروه 
ــتند. يعنى كمتر از «بچه ها» به مقابله برمى خاستند  قرار داش
و كمتر از «حرف گوش كنها» هم نوايى مى كردند، اما سبكها و 
ــهاى مقابله در اين ميان به شدت از فرهنگ قومى تأثير  روش
ــب  ــه، «حرف گوش كنها» در كس مى پذيرفت. در پايان مدرس

مشاغل باال از دانش آموزان ديگر موفق تر بودند.
ــگ جارى در محيطهاى  ويليس تأكيد مى كند كه فرهن
«يقه آبى» كامًال مشابه با فرهنگى است كه «بچه ها» در فرهنگ 
ــوخى، كنايه،  ــان ايجاد مى كنند؛ مثل ش ضد مدرسة خودش
ــارت در عدم پذيرش تقاضاهاى  حاضرجوابى، رك گويى و مه
ــه نه تنها فرهنگ گروههاى  افراد صاحب قدرت. بنابراين مدرس
وارد شده به آن را اصالح نمى كند، بلكه آن را بازتوليد مى كند 

و تداوم مى بخشد.

جمع بندى
ــت كه نظريه هاى  ــان به طور خالصه مى توان گف در پاي
ــرورش را  ــوع آموزش و پ ــى، موض ــيك جامعه شناس كالس

ــرار مى دهند. در اين  ــى مورد بحث و تحليل ق به صورت كل
ــرا به تمجيد از نهاد آموزش  چارچوب، نظريه هاى كاركردگ
ــرورش مى پردازند. نقش آن را در بهبود اوضاع فرهنگى،  و پ
ــى مهم تلقى مى كنند و ايجاد  اجتماعى، اقتصادى و سياس
ــمار  فرصتهاى برابر براى افراد جامعه را از آثار اصلى آن به ش

مى آورند.
در مقابل، نظريه هاى تضاد يا متأثر از ديدگاه تضاد، به نقد 
آموزش و پرورش مى پردازند و نقش اصلى و عمدة آن را حفظ 
وضع موجود و منافع قدرتمندان و باز توليد نابرابرى مى دانند. 
ــيرگرا شرايط را پويا در  در عين حال، نظرية تعامل گرا يا تفس
ــى و مدرسه توجه  ــطح خرد نظام آموزش نظر مى گيرد و به س

بيشترى دارد.
اما نظريه هاى تركيبى جديد همان طور كه مالحظه شد، به 
موضوعات مختلف و مختص آموزش و پرورش توجه دارند و به 

صورت مشخص به تحليل و تبيين آنها پرداخته اند.
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اشاره
«جامعه شناسـى آموزش و پرورش» ازجمله موضوعاتى 
اسـت كه دبيران محترم علوم اجتماعى و مطالعات اجتماعى 
بدان نياز دارند. به خصوص كه جزو سرفصل هاي كتب درسي 
و موضوعات و مسئله هاي مبتال به كارگزاران حوزة آموزش و 
اجراسـت و از طرفي در آموزشهاى ضمن خدمت فرهنگيان، 
مباحـث اين علم موجب گسـتردگى بينـش و تعديل رفتار 
دبيـران عزيز با اولياى مدرسـه و دانش آموزان مى شـود. ما 
در اين «پروندة ويژه» نكته هايـى را گردآورى كرده ايم كه از 
طريق مطالعة آنها با ابعادي از اين دانش آشنا مى شويد. در اين 

شماره سه نكتة مهم انتخاب و بازنويسى شده اند.

انتخاب و بازنويسي: محمود اردوخانى

ــتدارانه و مداخله گرايانه) كه انسان  3. رابطة واليي (دوس
ــو و با برادرش ـ انسان ديگر ـ از  را به زمين يا طبيعت از يك س
سوى ديگر پيوند مى دهد. اين رابطه و پيوند معنوى را خداوند 
در قرآن «جانشينى» مى نامد. و البته در جاي ديگر پيوندها را 
ــا تعبير بعضهم اولياء بعٍض چه دربارة جمعيِت مؤمنان و چه  ب

پيوندهاي اجتماعِي جامعة منافقان بيان مي دارد.
ــرى پى مى بريم كه تمام اين جوامع  با مطالعة جوامع بش
ــترك هستند. هيچ جامعه اى نيست  در عناصر اول و دوم مش
ــد كه با هم نوع و برادرش يعنى انسان  ــانى نباش كه در آن انس
ــه اى بدون زمين  ــتى نكند؛ چنان كه هيچ جامع ديگر هم زيس
ــان نقش اجتماعى خود را در آن ايفا كند،  يا طبيعتى كه انس
ــداى تاريخ تاكنون در  ــرى از ابت وجود ندارد. تمام جوامع بش
ــترك اند. اما عنصر سوم يعنى رابطه، گرچه  اين دو عنصر مش
ــود دارد، ولى طبيعت، كيفيت،  ــر جامعه اى به نوعى وج در ه
ساخت و بافت اين پيوند در جوامع مختلف، با هم تفاوت دارد. 
ــوم همان عنصر داراى انعطاف و پويايى  بدين ترتيب، عنصر س
بين ديگر عناصر جامعه است. هر جامعه اى اين پيوند معنوى 
بين انسانها با يكديگر و انسانها با طبيعت را به گونه اى مى سازد 

كه گاهى با ديگر جوامع هماهنگ و زمانى ناهماهنگ است.
عنصر سوم يا عنصر منعطف و پويا در تركيب هر جامعه دو 
ساختار اساسى دارد: يكى ساختار چهاربُعدى و ديگرى ساختار 

سه بُعدى.
ساختار چهاربعدى عبارت است از ساختارى كه به موجب 
ــان با انسان پيوند مى خورند و اين سه بعد  آن، طبيعت و انس
ــاختار چهار بُعدى  اگر با بُعد چهارمى ارتباط حاصل كنند، س
پديد مى آيد. اين بعد و طرف چهارم داخل در چارچوب جامعه 
ــت و در خارج آن قرار دارد، ليكن يكى از پايه ها، ستونها  نيس
و پشتوانه هاى اصلى و اساسى روابط اجتماعى به شمار مى آيد. 
ــدى را در روابط اجتماعى  ــاختار چهار بُع قرآن كريم همين س

تحت نام «جانشينى» مطرح مى كند.
ــه وجود چهار بُعد كامًال  ــينى، ب در تجزيه و تحليل جانش
ــوس پى مى بريم. بعد چهارم جانشين كننده (كسي كه  محس
ــده است) است. يعنى جانشين كننده اى نيز بايد  از او نيابت ش
ــد تا جانشينى تحقق پذيرد. بدين ترتيب در  وجود داشته باش
پديدة جانشينى وجود عناصرى چون: جانشين كننده (خداوند)، 
جانشين شده (انسان: الف ـ در ارتباط با خدا و طبيعت، ب ـ در 
ــينى بايد روى  ارتباط با يكديگر و طبيعت) و آن چه كه جانش
آن به عمل آيد (زمين يا طبيعت) كامًال محرز و مشخص است.

ــين كننده، جانشينى مفهومى نخواهد  بدون وجود جانش
داشت. براى كل زندگى و هستى، هيچ سرورى، هيچ صاحبى 
و هيچ سلطان حقيقي ايي، جز خداوند تبارك و تعالى متصور 

تجزيه و تحليل عناصر جامعه
از ديدگاه قرآن كريم «عناصر جامعه» چيست؟ پشتوانه هاى 

يك تركيب اجتماعى را چه عواملى تشكيل مى دهند؟
ــها كه سخنى  ــت پرسش ــخ به اين دس قرآن كريم در پاس
ــت، مى فرمايد: «آن گاه كه  ــان اس ــتين آفرينش انس از نخس
پروردگارت به فرشتگان گفت كه من در زمين جانشينى قرار 
ــتگان] گفتند: آيا در آن كسى را مى گمارى  خواهم داد، [فرش
كه فساد انگيزد و خون ها بريزد؟ و حال آن كه ما با ستايش تو، 
[تو را] تنزيه مى كنيم، و به تقديست مى پردازيم. فرمود: «من 

چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد» [بقره/ 30].
ــه عنصر را در ارتباط با جامعه  ــريفه س از مفاد اين آيه ش

مى توان تشخيص داد:
1. انسان

ــت گاه اجتماعي و طبيعي؛  ــتر و زيس 2. زمين بمثابه بس
«انى جاعل فى االرض خليفه» (من در زمين جانشينى خواهم 
ــت و انسانى كه  گمارد). در اين جا زمين يا طبيعتى مطرح اس

خداوند او را در زمين قرار مى دهد.
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ــينى و  ــان در صحنة زندگى فقط جانش ــش انس ــت و نق نيس
امانت دارى است. هر رابطه اى ميان انسان و طبيعت و انسان و 
ــاير همنوعانش به وجود آيد، در جوهر و اصل و اساس خود،  س
رابطة مالك و مملوك نيست، بلكه رابطة يك امين است نسبت 
ــده است. جانشينى انسان  ــتش سپرده ش به امانتى كه به دس

به عنوان امانت دار را مى توان يكى از سنتهاى تاريخ دانست.
«اقتباس از كتاب سنتهاى اجتماعى و فلسفة تاريخ 
آيت اهللا شهيد محمدباقر صدر»

مفهوم جامعه شناسى و رفتار اجتماعى
اصطالح «جامعه شناسى» در معرض تفسيرهاى فراوان و 
گوناگونى قرار دارد. اما در متن حاضر به معناى علمى است كه 
ــيرى رفتار اجتماعى، به تبيين  مى خواهد از طريق تفهم تفس

علل، سير و معلول هاى آن دست يابد.
كردار فقط تا زمانى «رفتار» انسانى تلقى مى شود كه فرد يا 
افراد عامل، به نوعى كنش كه داراى معناى ذهني است، دست 
مى زنند. چنين رفتارى ممكن است درونى يا بيرونى باشد و نيز 
ــامل شود. اصطالح  امكان دارد كه كنش يا انصراف از آن را ش
«رفتار اجتماعى» را در مورد فعاليتهايى به كار خواهيم برد كه 
برحسب معنا و مقصودى كه افراد عامل براى آن قائل هستند، 

با رفتار ديگران مرتبط باشد و براساس آن جهت گيرى شود.

اهميت جامعه شناسى آموزش و پرورش
انسان در ارتباط با عناصر اطراف خود قادر به رفع نيازهاى 
ــت. در اين روند، «پديده ها» و «نهادهاى  اجتماعى خويش اس
اجتماعى» به وجود مى آيند و زندگى اجتماعى انسانها پيوسته 
ــت. آموزش و پرورش  ــاط با اين نهادهاى اجتماعى اس در ارتب
ــت كه «ماهيت انسانى» تكوين  يكى از نهادهاى اجتماعى اس
ــتقيم دارد و با  ــى اجتماعى رابطة مس ــخصيت فرد و زندگ ش

هرگونه تحرك و دگرگونى اجتماعى در تعامل است.
ــت كه در ارتباط  ــوزش و پرورش نهادى اجتماعى اس آم
ــتة  ــاى اجتماعى عمل مى كند. مطالعه در رش ــاير نهاده با س
جامعه شناسى آموزش و پرورش به حدى تازه است كه برحسب 
كشورها و مؤسسات آموزشى مختلف، نامش هم متفاوت است؛ 
مانند جامعه شناسى آموزش و پرورش، جامعه و تعليم و تربيت، 

آموزش و پرورش اجتماعى، يا جامعه شناسى تربيتى.
ــناس آموزش و  در چكيدة كارهاى هانرى ژان، جامعه ش
ــته چنين تعريف شده است: جامعه شناسى،  پرورش، اين رش
ــا و روابط  ــت از مطالعة نهاده ــرورش عبارت اس ــوزش و پ آم
ــرورش. از نهادهايى كه با  ــى در ارتباط با آموزش و پ اجتماع
آموزش و پرورش رابطه اى ناگسستنى دارند، مى توان از دين، 

خانواده، سياست، اقتصاد، هنر، وسايل ارتباط جمعى و باالخره 
فناورى نام برد.

ــود دربرگيرندة  ــيع خ ــرورش در معنى وس ــوزش و پ آم
تعليماتى است كه در تشكيالت رسمى ارائه مى شود و اختصاصاً 
به مسائلى در زمينة مدارس و آموزشگاهى محدود است. پس از 
جنگ جهانى دوم، تعليم و تربيت از نظر مخارج به عظيم ترين 
فعاليت جهانى تبديل شد. از آن جا كه كار خطير تعليم و تربيت 
هر روز گسترده تر و پيچيده تر مى شود، بودجه اى كه به آن تعلق 

مى گيرد، به هيچ وجه با گذشته قابل مقايسه نيست.
تعليم و تربيت اكنون جزء اساسى هر كوششى است كه به 
منظور رشد جامعه و پيشرفت بشر به عمل مى آيد و نقش مهم 
و روزافزونى در تنظيم سياستهاى ملى و بين المللى ايفا مى كند. 
اين امر توجيه كنندة اهميت حياتى بازدهى آموزشى، صرف نظر 

از شرايط محيط براى حفظ و افزايش ثروت ملى است.
اميل دوركيم از ابتداى سلسله درس هايش در «سوربن» 
(1906)، دقيقاً علم آموزش و پرورش را به جامعه شناسى مربوط 
كرد. او با اعالم اين مطلب كه آموزش و پرورش منشأ و ماهيت 
اجتماعى دارد و با تعريفى كه از آموزش و پرورش ارائه داده است، 
به وضوح موضع خود را در اين مورد نشان مى دهد. او مى نويسد: 
«آموزش و پرورش فعاليتى است كه توسط نسلهاى بزرگ سال 
روى فسيلهايى كه هنوز وارد زندگى اجتماعى نشده اند، صورت 
ــاره اى از ويژگيها و اوضاع و  ــد پ مى گيرد. هدفش، ايجاد و رش
احوال جسمى، فكرى و اخالقى است كه جامعة سياسى به طور 

كلى و محيط خاص كودكان از آنان انتظار دارد.»
ــى اول (1918-1914)، يعنى زمانى كه  ــد از جنگ جهان بع
بسيارى از دولتهاى اروپايى اعالم كردند آموزش عمومى تا متوسطه 
ــرح به وقوع پيوستند كه در  ــت، چهار واقعه به اين ش اجبارى اس
جهت گيرى آموزش به طرف علوم اجتماعى، به ويژه جامعه شناسى، 
مؤثر بودند: اجراى آموزش عمومى؛ تشكيل سازمانهاى آموزشى؛ 

دگرگونى نقش خانواده؛ اوج گيرى انقالب صنعتى.

تعليم و تربيت اكنون جزء
 اساسـى هر كوششـى اسـت كه به منظور 
رشد جامعه و پيشرفت بشر به عمل مى آيد 
تنظيـم  در  روزافزونـى  و  مهـم  نقـش  و 
سياسـتهاى ملى و بين المللى ايفا مى كند. 
ايـن امـر توجيه كننـدة اهميـت حياتـى 
بازدهـى آموزشـى، صرف نظر از شـرايط 
محيط بـراى حفظ و افزايـش ثروت ملى 

است
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قلمرو جامعه شناسى آموزش و پرورش
ــتة جامه شناسى  ــته هاى جوان، رش ــاير رش همانند س
آموزش و پرورش هم بايد على االصول مرز خود را با علومى 
كه قبل از آن وجود داشته اند و با آن ارتباط دارند، مشخص 
كند. در اين زمينه نكاتى به شرح زير را مى توان مطرح كرد:

ــرورش را از  ــوزش و پ ــى آم ــه جامعه شناس 1. آن چ
روان شناسى اجتماعى جدا مى كند، اين است كه يادگيرى 
ــها، و  ــى رفتارها، نگرش ــاس مطالعة تجرب ــى براس اجتماع
پيش داوريهاى اساسى در قلمرو روان شناسى اجتماعى است، 
درحالى كه در جامعه شناسى آموزش و پرورش، سازمانهاى 
پژوهشى اساساً متوجه مسائل ومشكالت آموزشى هستند 
و مطالعاتشان براساس روشهاى آموزشى در ادراك جهانى 

آن است.
استونزل، روان شناس اجتماعى فرانسه، اين تفاوت را 
در مبحث آموزش اجتماعى چنين تعريف مى كند: «جريان 
كار در مدرسه تنها براى جوانان اين فرصت را فراهم نمى كند 
ــال تعداد معينى از مواد درسى را  كه در چند ماه يا چند س
ــوس و عينى و  مرور كنند، بلكه آنها را با هنجارهاى محس
كارهايى كه در بزرگ سالى در مشاغل مربوط در انتظارشان 

است، آشنا مى سازد.»
ــگاهى  ــر تعليمات آموزش ــت كه تأثي ــد توجه داش باي
ــود. و  ــه اى مخصوصاً در تكوين فرد، دير ظاهر مى ش مدرس
يادگيرى خانوادگى و اجتماعى پيش از آن صورت مى گيرد. 
ــگاهى آگاهانه  البته اين يادگيرى به اندازة تعليمات آموزش
نيست و به صورت نهاد درنمى آيد، اما در امر فرهنگى كردن 

فرد بسى مهم تر از تعليمات مدرسه اى است.
ــوزش و پرورش  ــان تاريخ آم ــدن مي 2. تمايز قائل ش
ــت،  ــكل اس ــيار مش با آموزش و پرورش تطبيقى، گاه بس
ــان را با اصول  ــته ها كارهايش به خصوص وقتى كه اين رش

مسلم جامعه شناسى جهت مى دهند.
3. تفاوت روان شناسى يادگيرى جامعه شناسى آموزش 
ــت كه از نظر روان شناسى يادگيرى، در  وپرورش در اين اس
ــرورش دو عامل يا تركيبى از اين دو عامل  ــوزش و پ كار آم
ــد طبيعى، و ديگرى  ــش از همه اهميت دارند: يكى رش بي
ــه دگرگونى در  ــت ك ــزش. زيرا در پرتو اين عوامل اس انگي
ــاگردان ايجاد مى شود. منظور از رشد طبيعى، توانايى ها  ش
ــرفت هاى تازه اى است كه بر اثر گذشت زمان، يعنى  و پيش
از يك مرحلة سنى تا مرحلة ديگر در فرد پديد مى آيد و او 
ــازد كه پيش از آن از بهرة او  را به انجام كارهايى توانا مى س

برنمى آمد.
ــان تربيتى هم به كاركردهاى رفتار انسان  4. روان شناس

عالقه مند هستند. درواقع مطالعة هوش و ويژگى هاى جسمى 
ــر، ماية  اصلى  ــه با يكديگ ــاگرد در رابط ــى معلم و ش و روان
ــى آموزش  ــت. اما در جامعه شناس ــى تربيتى اس روان شناس
ــاگرد  ــرورش، عالوه بر جريان يادگيرى، رابطة معلم و ش و پ
ــت كه اين  ــورد مطالعه قرار مى گيرد. بايد در نظر داش نيز م
ــتم يا خرده نظام قرار دارد كه مدرسه  جريان درون يك سيس
ناميده مى شود. چنين خرده نظامى در ارتباط با نظام آموزش 
ــيهاى از  ــرورش و در ارتباط با قوانين و مقررات و خط مش وپ
ــده اى كه بر فرايند آموزش و تعامل معلم  پيش انديشيده ش
ــه تأثير مى گذارد. نظام آموزش و پرورش  و شاگرد در مدرس
ــها و هنجارهاى اجتماعى  ــاندن ارزش نقش مهمى در شناس
ــئوليت و  ــاگردان دارد. به عالوه، آنها را براى قبول مس ــه ش ب
ــاغل اجتماعى در آينده آماده مى سازد و از همه مهم تر،  مش
ــان در نظام  عامل مؤثرى در پايگاه اجتماعى آنان و وضعيتش

قشربندى اجتماعى است.
ــى آموزش و  برخى موضوعات مورد مطالعة جامعه شناس

پرورش عبارت اند از:
1. رابطة جامعه و آموزش و پرورش با تأثير اهداف و مفهوم 

جامعه شناختى به نظامهاى آموزشى؛
2. افزايشش روزافزون نيازهاى آموزشى و ؟؟؟ برنامه ريزى؛
ــى و  ــط اجتماعى، اقتصادى، سياس ــرايط محي 3. اثر ش

فرهنگى، روى بازده آموزشى و ظرفيت اجتماعى آن؛
ــه و كالس درس،  ــل مدرس ــاختارهاى داخ ــة س 4. رابط

هم چون يك واحد اجتماعى و رابطة آن با محيط؛
ــى جامعه، چگونگى  ــى نظام آموزش 5. وضعيت بروكراس
ــطوح متفاوت سازمانهاى آموزشى،  روابط قدرت و نفوذ در س
ــط برنامه ريزان، مديران و معلمان و اثرات حاصل از چنين  رواب

سازوكارى بر عملكرد نظام آموزش و پرورش؛
ــتهاى اجتماعى آموزش، به ويژه فرار و بيزارى از  6. شكس

مدرسه و بزهكاريها و انحرافات دورة جوانى؛

روان شناسان تربيتى هم به 
كاركردهاى رفتار انسان عالقه مند هستند. 
ويژگى هـاى  و  هـوش  مطالعـة  درواقـع 
جسـمى و روانى معلم و شـاگرد در رابطه 
با يكديگر، ماية  اصلى روان شناسى تربيتى 
اسـت. امـا در جامعه شناسـى آمـوزش و 
پـرورش، عـالوه بـر جريـان يادگيـرى، 
رابطة معلم و شاگرد نيز مورد مطالعه قرار 

مى گيرد
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7. تغييرات و دگرگونيهاى اجتماعى و رابطة آن با آموزش 
و پرورش؛

8. نظام قشربندى و تحرك اجتماعى و آموزش و پرورش.
* اقتباس از جامعه شناسى آموزش و پرورش، دكتر 

محمدرسول گلشن فومنى

جامعه شناسى كالس درس
مطالعات مربوط به يك گروه كوچك را به راحتى مى توان 
ــن معلم و دانش آموز  ــوص رابطة بي در كالس درس درخص
ــى يكى از مهم ترين گروهها  ــرا كرد. درواقع، گروه كالس اج
ــت. در اين گروه، بسيارى از دنيازهاى  در زندگى كودك اس

كودك برآورده مى شوند و او نكات بسيارى را ياد مى گيرد.
ــرايط) يك  ــى مى تواند (البته نه در همة ش گروه كالس
گروه اوليه باشد، ولى مدرسه يك گروه ثانويه است. مى توان 
ــروه اولية مورد نظر  ــى تمام ويژگى هاى گ گفت گروه كالس

كولى را داراست؛ يعنى:
* اعضا داراى روابط رودررو هستند.

* تعداد اعضا محدود است.
* بين اعضا براى مدت زمان نسبتاً طوالنى، رابطه ي تعاملي 

حاكم است.
البته اگر بخواهيم معلم را هم به اين گروه اضافه كنيم، 
اين گروه ديگر گروه اوليه نيست. معلم به همراه خود اقتدار 
ــه را وارد كالس مى كند. اين موضوع  رسمى سازمان مدرس
ــت روابط را در  ــوص وضعي ــت كالس درس و به خص وضعي
كالس تغيير مى دهد [جانسون، 1970]. تنها زمانى مى توان 
كالس درس را يك گروه اولية كامل محسوب كرد كه تمام 

شرايط زير در آن حاكم و صادق باشد:
ــند. از ديدگاه  ــترك باش ــداف مش ــا داراى اه 1. اعض
ــت، هرچند ممكن است  دانش آموزان، كار معلم تدريس اس
ــب درامد نگاه كند.  ــه كار خود صرفاً به عنوان ابزار كس او ب
پس بين اهداف معلم و اهداف دانش آموزان اختالف هست 
و به همين دليل ترجيح دارد رابطة بين معلم و دانش آموز را 

رابطه اى ثانويه دانست نه اوليه.
ــد، افراد بايد به  ــت گروه از نوع اوليه باش 2. اگر قرار اس
ــيله.  ــران و روابط خود با آنها مثل هدف بنگرند نه وس ديگ
كودكان يك كالس اغلب به يكديگر مانند دوست مى نگرند، 
ولى معلم به ]صوص در مدارس راهنمايى و متوسطه چنين 

نگرشى به دانش آموزان ندارد.
ــيارى در  ــاى گروه اوليه غالباً اطالعات درونى بس 3. اعض
مورد يكديگر دارند (مانند اطالعاتى كه والدين از كودك خود 
دارند)، ولى اطالعات معلم از دانش آموز محدود و خاص است.

ــت، لذا افراد  ــمى اس ــرل در گروه اوليه غيررس 4. كنت
ــمى  ــاس آزادى دارند. ولى در گروه ثانويه، كنترل رس احس
ــبت به  ــار و قيد و بند خارجى نس ــت و افراد نوعى فش اس
ــاس مى كنند. كنترل موجود در ميان  رفتارهاى خود احس
خود دانش آموزان از نوع غيررسمى است، ولى كنترل معلم 
بر دانش آموزان، رسمى است. برخى از معلمان سعى مى كنند 
ــوع گروه اوليه برقرار  ــا دانش آموزان خود رابطه اى از ن كه ب
كنند، ولى نكتة مهم اين است كه رابطة معلم با دانش آموز 

هميشه داراى ضمانت اجراى رسمى و فشار خارجى است.
پس اگر فقط به دانش آموزان توجه كنيم، كالس درس 
يك گروه اوليه است، اما با وارد كردن معلم، كالس درس به 
ــود. اين شرايط فقط به كالس  يك گروه ثانويه تبديل مى ش
ــياري از حوزه ها چون  ــه در بس ــت، بلك درس منحصر نيس

صنعت و... يافت مى شود.
ــه  ــم خانواده پا به محيط مدرس ــودك وقتى از حري ك
ــه وارد يك گروه ثانويه  ــذارد، درواقع از يك گروه اولي مى گ
مى شود. اين انتقال آسانى نيست. انتقال از مدرسة ابتدايى به 
مدرسة راهنمايى نيز همين وضعيت را دارد، البته نه تا بدان 
ــكل. از لحاظ رسمى، گروه كالسى يك گروه كارى  حد مش
ــت ولى به طور غيررسمى، يك گروه دوستى نيز به شمار  اس
ــتركات  مى رود. به عنوان يك گروه كارى، كالس درس مش
زيادى با ساير گروههاى كارى دارد، ولى تفاوتهايى نيز وجود 

دارد:
ــت، زيرا هدف آن  ــف) كالس درس منحصر به فرد اس ال
ايجاد تغيير در خود اعضاى گروه است، درحالى كه گروههاى 
شغلى درصدد ايجاد تغيير در اشيا هستند، نه در خود افراد.

ــكيل  ــاالن را تش ــاى كالس درس گروه هم س ب) اعض
مى دهند، زيرا همگى آنها معموالً سن، نيازها و عالئق مشابه 
ــك كارخانه چنين  ــاى موجود در ي ــد، ولى در گروهه دارن

تجانس و مشابهتى ديده نمى شود.
ج) برخالف اكثر گروهها، اعضاى گروه كالسى مجبورند 
ــند. يعنى عضويت اجبارى است  در كالس درس حاضر باش
ــوزان نمى توانند در مورد حضور يا عدم حضور در  و دانش آم
كالس تصميم بگيرند. حتى والدين نيز در اين زمينه حقوق 
ــه در يك كارخانه، ضمانت اجرا  محدودى دارند، درحالى ك

براى حضور اقتصادى است.

پي نوشت
1. Coley

اقتباس از وبر، ماكس. مفاهيم اساسى جامعه شناسى.
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ميزگردى با دانش آموزان 
دختر مدرسة معارف مشهد

اشاره 
دانش آموزان بمثابـه جمعيت هدف گوياترين شـواهد و گويه ها 
و صريح تريـن داورها در نقد مفاهيم كتاب هاي درسـي و گفتمان هاي 
آموزشي مربوطه اند. مجله به ميان اين جمعيت هدف و جامعه مخاطب 

رفته تا وظيفه رسانه اي آموزشي خود را انجام داده باشد!

 نظر شـما در مورد كتاب هاى علوم اجتماعى و نسـبت رشتة 
تحصيلى تان با علوم اجتماعى چيست؟

 شهيدى: رشتة تحصيلى من علوم و معارف اسالمى است و يك سلسله 
درسهاى تخصصى دارد؛ مثل اخالق. البته درسهاى علوم انسانى همان گونه 
ــده از كتابهاى غربى هستند. يعنى ما  ــما بهتر مى دانيد، ترجمه ش كه ش
ــالمى نداريم كه دربارة علوم اجتماعى يا علوم انسانى  ــاز اس يك نظريه س
به صورت اسالمى نظريه داده باشد. بيشتر نظريه هايى كه ما در حال حاضر 
در كتابهايمان مى بينيم، نظريه هاى غربى هستند و به نظريه هاى اسالمى 
بها نمى دهند. بيشتر توجه ها نيز بيشتر به نظريه هاى غربى است. اما علوم 
و معارف اسالمى اين فرصت را به بچه ها مى دهند كه نظريه هاى اسالمى را 
مطرح كنند. آنهايى كه معارف اسالمى يا علوم انسانى مى خوانند، مى توانند 

نسبت به اين درسها تا حدودى فضاسازى اسالمى كنند.
 عصمت پور: در رشتة ما، علوم اجتماعى خيلى خوب باز و بررسى 
ــان مى كنند و از اين  ــا خيلى خوب نظر خود را بي ــود و بچه ه مى ش

طريق، بينش بچه ها نسبت به علوم انسانى بيشتر مى شود.

ميزگرد
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 آيا اين مطالبى كه در باال مطرح شد در سطح مدارس ديگر نيز 
برقرار نمى شود و فقط در مدرسه شما اين امكانات وجود دارد؟

ــق زندگى كنيم، به يك  ــر بخواهيم در جامعة موف  احمـدزاده: اگ
ــم كه باعث آگاهى و  ــهاى علوم اجتماعى نياز داري پيش زمينه از درس
ــود. ولى متون آموزشي رشتة علوم  تحقق نياز ما در طول زندگى مى ش
ــفة اجتماعي غرب گرفته شده است؛ از دانشمندان يا  اجتماعى از فلس
ــت ما كه در يك جامعه  ــت نيس ــفة غربى. فكر مى كنم اين درس فالس
اسالمى زندگى مى كنيم، هميشه از نظرية آنها استفاده كنيم. نياز است 
ــان  ــاس دين و آيين خودمان رفتار كنيم و عكس العمل نش كه ما براس
ــرح  ــالمى، در اصل دين خودمان را ش ــتة علوم و معارف اس دهيم. رش
مى دهند و اين كه چگونه رفتار و عمل كنيم تا موفق باشيم و يا آيندة 
خوبى داشته باشيم. البته بايد در كنارش از فلسفه هاى غرب گفته  شود 
ــود خوب و بد آنها را هم را از هم تشخيص دهيم و درك  ــبب  ش كه س

درست آنها براى ما راحت تر  شود.
 عباباف: همين معضالتى كه در مورد مسائل اجتماعى غرب گرايى 
ــت كه  برخي دانش آموزان ما  ــده، باعث شده اس براى ايرانيها ايجاد ش
ــتر  ــمت غرب گرايش پيدا كنند. يعنى ديدگاههاى غربى را بيش به س
ــالمى قبول دارند. چرا؟ چون براى آنها موضوع را باز  از ديدگاههاى اس
نكرده اند. حاال مدرسة ماست كه در اين شهر رشتة معارف دارد و براى 
دانش آموزانش مسائل را باز مى كند. اما مدارس ديگر روى اين موضوعات 
ــائل كار مى كنند. به خاطر  كار نمى كنند يا خيلى كم روى اين طور مس

ــالمى را قبول ندارند و  ــن اكثر دانش آموزان ايران ديدگاههاى اس همي
بيشتر غربگرا شده اند و به خاطر همين ما مسئلة بى حجابى را در كشور 

داريم.
 آيا دوسـتان سـاير فضاهاى آموزشـى را غيـر دينى يا غير 

اسالمى مى دانند؟
 شهيدى: غرب گرايى كه گفته شد، منظور اين نيست كه غرب همة 
حرفهايش اشتباه است. ما اصًال همچين نظرى نداريم. اما وقتى صحبت 
ــاً در كالس درس دين و زندگى،  ــود، مخصوص ــث دينى مى ش از مباح
ــتند. شايد اشكال از ناحية بعضي  بچه ها خيلى بى ميل و بى عالقه هس
معلمهاى دين و زندگى بود كه آدمهاى خيلى خشك و بداخالقى بودند 
ــؤاالت دينى بچه ها را جواب بدهند يا مشكالت و يا  و حاضر نبودند س
شبهات دينى دانش آموزان را رفع كنند. اين كه ما مى گوييم جبهه گيري 
در برابر غرب بايد درست و به اندازه باشد. داراى اصول و ضوابطي باشد. 
االن در كتاب جامعه شناسى مى خوانيم كه سه دسته يا ديدگاه در مقابل 
غرب داريم: ديدگاهى كه غرب را قبول ندارد، ديدگاهى كه فقط غرب را 
قبول دارد، و ديدگاهى كه براساس منطق مي گويد خوب ها را مي گيريم 

و بدهايش را رد مي كنيم.
البته شايد در جامعة ما چنين شرايطى حاكم نباشد. خيليها خيلى 
اسالمگرا هستند و اصًال حاضر نيستند كتابهاى نويسندگان خارجى را 
بخوانند. بعضي ها هم هستند كه نظريه هاى اسالمى را اجرا نمي كنند. 

يعنى مى گويند از نظريه هاى غربى استفاده مي كنيم.
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 رابطـة شـما بـا كتابهاى 
درسى كه آموزش مى بينيد، 
چه طور اسـت؟ آيـا معلمها 
يا دبيران شـما توان الزم را 
براى آمـوزش اين كتابها به 

شما دارند يا نه؟
ــته  ــهاى تخصصى ما در اين رش ــر دبيرهاى درس  احمـدزاده: اكث
تخصص دارند؛ يعنى به مراتب بااليى رسيده اند. من شخصاً از دبيرانم، 
نحوة تدريسشان و رفتارشان رضايت دارم. چون مهم آن است كه معلم 
يا دبير به آن چه آموزش مى دهند، خودشان مسلط باشند؛ مخصوصاً به 
درسهايى كه آميخته با اخالق و رفتار اسالمى هستند. پايبند باشند كه 
هستند. اكثر دبيرهاى ما از لحاظ اخالق و رفتار اسالمى خوب اند. ولى 
ــهاى ما فقط آخرت گرا نيستند و فقط به درد دينمان نمى خورند،  درس

بلكه آميخته اى از دنيا و آخرت ما را تأمين مى كنند.
 تأثيـر درسـهاى علـوم اجتماعى در شـما يا دوسـتانتان يا 
خانواده هايتان چه قدر بوده است؟ آيا اثري بر رفتار شما يا جامعة 

هم سنهاى شما در مشهد داشته اند؟
 عصمت پور: قطعاً تأثير دارد. اگر دانش آموزي بتواند در كنار درسهاى 
علوم اجتماعى از علوم اسالمى استفاده كند، دوستان هم سن و سال او 
ــوند. براى مثال، اگر دانش آموزان اين مدرسه  هم مى توانند بهره مند ش
ــته  ــد با دانش آموزان مدارس ديگر، اين علوم را در كنار هم داش بتوانن
باشند، همه از آنها بهره مند مى شوند. همان طور كه ما و خانواده هايمان 

مسلماً بهرة خيلى زيادى از اين دو علم مى بريم.
 همدانى: به لحاظ تخصصى نمى شود علوم اجتماعى را در كنار علوم 
ــة تخصصى داشته باشيد،به  معارف دينى قرار داد. يعنى اگر يك مدرس
مراتب در آن حوزة تخصصى خيلى قوى تر هستيد. از آن طرف هم اگر 
بچه هاى علوم اجتماعى وارد مدرسة شما بشوند، بافت مدرسة شما را به 
هم مى زنند. يعنى مدرسة شما ديگر يك مدرسة دينى نخواهد بود. اين 
نشان مى دهد كه موافق نيستيد يك مدرسة اختصاصى داشته باشيد، به 

دليل اين كه ديگران محروم مى شوند. اين طور است؟
 دانش آموزان: نه اين طور نيست!

 شايد به دليل اين كه خود شما در اين حوزه محدود هستيد.
ــتيم. منظور من از اين   عصمت پور: نه ما در اين حوزه محدود نيس
حرف اين بود كه بچه هاي ما حتى شايد همين طور كه مدرسه مان دارد 
ــه  كارى مى كند كه بچه هاى ديگر يا دانش آموزان ديگرى به اين مدرس
ــايد از يك لحاظ خوب  ــت، ش ــد و محيط ما كامًال مذهبى اس نمى آين
باشد ولى من فكر مى كنم كه دانش آموزان ديگر اين طورى خيلى بهتر 
مى توانند به اين راه بيايند چون راهنمايى ها با سن خيلى كم وقتى كه 
وارد دبيرستان مى شوند خيلى راحت مى شود آنها را به اين سمت كشاند. 
ــت كه بخواهند محيط مدرسه را  اگر بيايند به اين محيط آن طور نيس
ــه مى آيند، بيشتر  ــانى كه به اين مدرس ــلماً كس به هم بزنند. چون مس

ــوند،  ــد. اگر آنها پذيرش بش مذهبى ان
ــد بود و حتماً تأثير  تعداد كمى خواهن
ــود در  زيادى مى گيرند كه باعث مى ش
خانواده هاى خود تأثير زيادى بگذارند. 
ــايد خيليهاى ديگر به اين مدرسه  و ش
ــر عالقه مند  به اين محيط و به اين قش

بشوند و گرايش پيدا كنند.
 دكتر همدانى، اگر آنها روى شما تأثير بگذارند چه؟

 عصمت پور: ما اگر مى خواستيم تأثير بگيريم در مدارس قبلى تأثير 
گرفته بوديم.

ــن و سالهايى داريد كه  ــما هم س آقاى اردوخانى، خانم عباباف، ش
ممكن است ديدگاه ها يا رفتارهاى شما را نداشته باشند. اما شما دوست 
ــيد كه با آنها در يك مدرسه يا در يك كالس و يا توى يك  ــته باش داش

نيمكت بنشينيد.
  خانم عباباف، به نظر شما عدالت آموزشى در آموزش علوم 

دينى و علوم اجتماعى رعايت مى شود؟
 عباباف: نه فكر نمى كنم كه به درستى رعايت شود. ما در مشهد 
استادان قوى و خيلى مجربى داريم، ولى متأسفانه با اين كه مى گويند 
«آموزش و پرورش»، به بعد «پرورش» اهميتى داده نمى شود، اغلب 
ــهر، هيچ آگاهى از علوم و معارف  ــالهاى ما در اين ش ــن و س هم س
اسالمى ندارند. چون در بعد پرورش، استادانشان آن قدر قوى نبوده اند 
كه بتوانند آنها را درست پرورش بدهند. مدرسة تخصصى ما استادانى 
را مى آورد كه خيلى مجرب و قوى هستند. باالخره كسى كه در اين 
ــود. ولى مدارس ديگر  ــو قرار بگيرد، تأثير مى پذيرد و قوى مى ش ج
ــت كه فقط مدارس ما اين طور باشد اگر آموزش  ــت اس چى آيا درس
ــاتيد را دعوت بكند براى معلمهاى دين  ــرورش براى آموزش اس و پ
ــه اين ترتيب، همة بچه ها  ــتادان قوى دعوت كند، ب و زندگى از اس

بهره مند مى شوند.
االن معلمهاى دين و زندگى مشهد خودشان اطالعات درستى در 
مورد كتاب درسى ندارند. مثًال معلم رياضى بوده، معلم دين و زندگى 
ــت. اين كار اصًال درست نيست. از چنين معلمى تخصصى  شده اس
كه مى پرسى، نمى تواند جواب بدهد. واقعاً خودشان آن قدر با اطالع 
نيستند كه بتوانند جواب بدهند. اگر آموزش و پرورش به جاى اين كه 
فقط به آموزش بچه ها اهميت بدهد، به پرورش بچه ها قدرى بيشتر 

اهميت مى داد، وضع اين طور و عدالت اجتماعى برقرار مى شد.
 چرا فكر مى كنيد كه دبيران شما دبيران بسيار متخصصى 

هستند و در رفتارهاى شما تأثيرگذارند؟
ــه هاى متفاوتى درس خوانده ام؛ هم در   احمدزاده: من در مدرس
ــه هايى كه سطح دينى پايينى داشته اند و هم در مدرسه هاى  مدرس
ــة ما محدود  امام رضا(ع). دبيران مجرب و موفق هم تنها به مدرس
ــتند. ولى اين تشخيص من بود كه دبيران ما موفق و مجرب اند.  نيس

مهم آن است كه معلم يا دبير به آن 
چـه آموزش مى دهند، خودشـان مسـلط باشـند؛ 
مخصوصاً به درسهايى كه آميخته با اخالق و رفتار 

اسالمى هستند. پايبند باشند
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رفتار دبير در درسى كه مى دهد، مؤثر است. دبير بايد طبق اطالعاتى 
كه دارد رفتار كند و سؤاالت تخصصى دانش آموزان را پاسخ دهد.

ــهاى مذهبى هم محدود  ــران مذهبى يا درس ــن موضوع به دبي اي
نيست. حتى دبير رياضى يا آمار هم بايد به سؤالهاى تخصصى پاسخ دهد 
و دانش آموز را راهنمايى كند. بعضى دبيرها فقط سر كالس مى آيند و 
مى روند. وقتى از آنها سؤالي مى پرسى، مى گويند خودتان دنبال پاسخش 
برويد. البته بعضى از دبيرها هم دوست دارند راهنماى دانش آموز باشند.
  البتـه روش دبيرانى كه مى گويند خودتان بخوانيد و دنبالش 

برويد، روش درستى است.
ــت، بلكه  ــم كه كار اين دبيران بد اس  احمـدزاده: نه من نمى گوي

مى گويم دبير بايد راهنماى دانش آموز باشد.
 شـما قبل از اين كه وارد اين مدرسه بشويد، مگر داراى افكار 
مذهبى نبوديد؟ مگر خانوادة مذهبى نداشـتيد؟ مگر خود شما 
عامل دسـتورات اسـالم و احكام نبوديد؟ اين مدرسه در رفتار 

شما چه تغييرى ايجاد كرده است؟
ــتند كه درسها را حفظ مى كنند و   شـهيدى: خيلى از بچه ها هس
ــرة الزم را مى گيرند، ولى به  ــال امتحان مى دهند و نم ــان نيم س در پاي
ــتند  ــه هس مطالب آن درس عمل نمى كنند. خيلى از بچه هاى مدرس
ــم خود من هم به شخصه كه  كه اين طورى اند من خيليها را مى شناس
مى گوييد اين درسها در رفتار خود من هم تأثيرى نداشته است. شايد 

تقصير خودم است كه روى اين موضوع كار نكردم.
 اطالعات شما را افزايش داد يا رفتار شما را دگرگون كرد؟

 شهيدى: اطالعاتمان افزايش پيدا كرده است.
 مثل سـاير مدارس كه افرادى با ويژگيهايى خاص خودشـان 

مى آيند و اطالعاتشان را افزايش مى دهند.
شهيدى: بله، مثل بقية مدارس. همان طور كه درس دين و زندگى 
را بچه هاى مدارس ديگر مى خوانند. فقط مى خوانند كه نمره بگيرند و 
قبول بشوند. زمانى هم كه وارد دانشگاه مى شوند، نمى دانند مرجع تقليد 
ــت، از چه كسى تقليد كنند و خيلى چيزهاى ديگر. فقط و فقط  كيس

مى خواهند نمره بگيرند.
 عباباف: البته بايد اضافه كرد كه اطالع بيشتر در يك زمينه باعث 
مى شود كه رفتارها تغيير كند. اين طور نيست كه االن فقط اطالعات ما 

زياد مى شود، بلكه رفتار هم تغيير مى كند.
 آيا رفتار شما تغيير كرده يا خير؟

 عباباف: درست است كه قبل از آمدن به اين مدرسه، من معتقد و 
مقيد بودم، اما مطالبى هم بوده اند كه من نمى دانستم. آدم كه هميشه 
همه چيز را نمى داند. وقتى آن مطالب به اطالع من رسيد، بر رفتار من 

تأثيراتى گذاشت.
 عصمت پور: من خيلى كلى مى گويم كه اين مدرسه زمينه را براى 
ــت. از  ــوزان فراهم مى كند. اطالعات من هم در همين حد اس دانش آم
ديد من، فراهم كردن زمينه خيلى مهم است. هر كسى استعداد درس 

ــت. مهم آن  ــدن آن اس ــكوفا ش خواندن را در خودش دارد، اما مهم ش
است كه محيط و مربيان كمك كنند كه آن استعداد پرورش پيدا كند 
يا دانش آموز خودش را پيدا كند. باز هم تأكيد دارم زمينه سازى بسيار 
ــم زمينة علمى را فراهم كنند و هم  ــت و در مدارس ما بايد ه مهم اس

زمينة مذهبى را.
ــت است كه ما در خانواده هايمان از   عباباف: من فكر مى كنم درس
ــالم اطالع داشتيم، ولى خب خانواده فضاى محدودى دارد. ما وقتى  اس
ــديم، فضاى بازتر و مذهبى ترى ديديم و با برخوردهاى  وارد مدرسه ش

مختلفى روبه رو شديم.
در خانواده ممكن است خيلى از برخوردها براى ما پيش نيايد، اما 
در مدرسه اين طور نيست. ما خيلى چيزها را در خانواده مى شنيديم، اما 
ــه با انواع برخوردها روبه رو شديم و  در عمل نمى ديديم. وقتى در مدرس

آشنايى پيدا كرديم، آن اطالعات كاربردى تر شد.
 تفاوت بين مدرسـة شما و دانش آموزان ساير مدارس و حتى 
بين دبيران شما و دبيران آنها چيست؟ آيا دبير استان بايد داراى 
تحصيالت خاصى باشـند تا بتوانند دبير شـوند؟ اين تفاوتها را 

ناشى از عدم عدالت آموزشى نمى بينيد؟
ــتان گفتند دبيران اين   احمـدزاده: نكته اى بگويم. يكى از دوس
مدرسه بسيار مجرب اند. من اين طور فكر نمى كنم. اصًال قبول ندارم. 
ــه كالس مى آيد، مطالب  ــتند. مثل دبير ... ما كه ب آنها مجرب نيس
ــًال هيچ يك از  ــم جمع بندى مى كند و اص ــد و در آخر ه را مى گوي
دانش آموزان در بحث شركت نمى كنند. اين به نظر من اصًال درست 
ــركالس مطرح شود، پاسخ  ــت. چون اگر اشكالى يا شبهه اى س نيس
گفته نمى شود. اين يكى از مشكالتى است كه در اين مدرسه وجود 
دارد. من اين موضوع را با مدير مدرسه مطرح كردم. ايشان گفتند با 
ــان  خود دبير مطرح كنيد. ما محترمانه با دبير صحبت كرديم و ايش
ــخ داد كه بعضى از مسائل را نمى شود سر كالس باز كرد. يعنى  پاس

اقتضاى كالس اين طور است.
من اصًال اين حرف را قبول ندارم. مسائل ... را بايد توضيح دهند 
تا اشكاالت برطرف شوند. دانش آموزان زيادى فارغ التحصيل مى شوند 
درحالى كه هنوز سؤاالت بى پاسخ زيادى دارند. درنتيجه، وقتى وارد 

دانشگاه مى شوند، حجاب يا اعتقاداتى را كه دارند كنار مى گذارند.
 كنار گذاشته نمى شود، بلكه كمتر مى شود تا در جامعه فعاليت 
بيشترى داشته باشند. نگوييد بى حجاب مى شوند، بلكه اهميت 

آنها كم مى شود.
 احمدزاده: پس با اين حساب، مدرسة ما نيز يك مدرسة حافظه محور 

است و بچه ها فقط براى نمره كار مى كنند.
 عباباف: در آموزش و پرورش خيلى كارها انجام مى شوند كه نمادين 
ــوراى دانش آموزي با نمايندة مجلس  ــتند؛ مثل مالقات اعضاى ش هس
هم چنين، به مسابقات ورزشى بها مى دهند، اما مسابقات قرآنى اين طور 

نيست و ما با كمبود امكانات روبه رو هستيم.
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رضوان رضوى، كارشناس ارشد ادبيات فارسي
استان چهارمحال و بختيارى شهرستان شهركرد

مقدمهزن از نگاه پروين اعتصامي
ــخن خويش دست  زمانى پروين اعتصامى به كمال قدرت س
ــتم و اختناق بر سراسر ايران كشيده  ــياه ظلم و س يافت كه پردة س
ــنگين ديكتاتورى و دژخيمان هرزه اش بر سينة  شده بود. چكمة س
مردم فشار مى آورد و نفسها را در سينه محبوس مى كرد. زشت رويان 
ــيدة استبداد، به اشارة  قدرت  ــياهكاران پروردة دست رژيم پوس و س
پوشالى امپرياليسم، در پناه سرنيزه و شالق به بلندترين پايگاههاى 
ــيماى نفرت انگيز آن  ــور نفوذ كرده بودند. در س ادارى و نظامى كش
دوران، جز تسلط زور، غلبة حرص و رواج دروغ چيزى ديده نمى شد. 
فساد در همة شئون زندگى مردم رخنه كرده بود و جو مسموم، پردة 
ــرف و ناموس  ــه كنار زده بود. هيچ كس بر جان و مال و ش آزرم را ب
خود ايمنى نداشت. همه چيز در معرض خطر بود. مردم در خلوتهاى 

زندگى خود نيز امنيت نداشتند.
ــروطه، با به توپ بستن  ــال بعد از صدور فرمان مش يكى دو س
مجلس شوراى ملى نوپا، دوران استبداد صغير آغاز شد. پس از چند 
سال جنگ داخلى و انقالب مسلحانه، مشروطه خواهان شاه خودكامه 
را بيرون راندند، اما دولت قانونى و مجلس ملى در مقابل دخالتهاى 
مستقيم ارتشهاى بيگانه كارى از پيش نمى برد. قواى روس و انگليس 
در ايران براى خود مناطق نفوذ تعيين مى كردند و آلمانيها و عثمانيها 
گاه آنها را به عقب مى راندند. قشونهاى مختلف ايرانى، آزادى خواه و 
دموكرات، سلطنت طلب و ايالت، به طرف دارى و تحت حمايت اين 
يا آن نيروى بيگانه با هم مى ستيزيدند و جنگ و آشوب، ناامنى، فقر، 

بيمارى، قحطى و مرگ و مير بر كشور سايه افكنده بود.
ــت متمركز خودكامه  ــرج و مرج و عدم وجود دول ــا همين ه ام
زمينة آزادانديشى و آزادگى را براى دردمندان اهل قلم و كسانى كه 
بر قدرتها بودند نه با قدرتها، فراهم كرده بود. يكى از اين دردمندان 
دلسوز بر قدرت ايستاده تا ابديت تاريخ، خانم پروين اعتصامى بود.

ــم خانواده، پروين  ــنديدة زنان، تحكي كليدواژه ها: صفات پس
اعتصامي.

موقعيت زنان در زمان پروين اعتصامى
ــلة قاجار ملت را به فالكت كشانده  استبداد، ظلم و جور سلس
ــد قائم مقام فراهانى  ــى آگاه و ترقى خواه، مانن بود. معدود وزيران
ــالطين خودكامه و اطرافيان حسودشان به  و اميركبير، توسط س
كام مرگ مى رفتند. سرانجام مردم پس از ساليان دراز از بى رحمى 
ــران مذهبى و  ــا هدايت رهب ــتوه آمدند و ب ــكام به س ــقاوت ح و ش
ــوز، عليه حكومت سر به شورش برداشتند كه به  روشن فكران دلس
ــال 1284 انجاميد. پس از سركوب كردن  انقالب مشروطيت در س
ــردم و برهم زدن  ــوف م ــيلة رخنة در صف ــروطه به وس نهضت مش
ــعار تفرقه بينداز و  ــيها كه هميشه از ش ــان توسط انگليس اتحادش
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حجاب دل مكن روى و ريا را
مكن هرگز به طاعت خودنمايى
براى زين خانه، نفس خودنما را

بزن دزدان راه عقل را راه
مطيع خويش كن حرص و هوى را
چه دادى جز يكى درهم كه خواهى

بهشت و نعمت ارض و سما را
مشو گرره شناسى، پيرو و آز

كه گمراهى است راه، اين پيشوا را
نشايد خواست از درويش پاداش

نبايد كشت، احسان و عطا را
صفاى باغ هستى، نيك كارى است

چه رونق، باغ بى رنگ و صفا را
به نوميدى در شفقت گشودن

بس است اميد رحمت، پارسا را
تو نيكى كن به مسكين و تهيدست

كه نيكى خود سبب گردد دعا را
از آن بزمت چنين كردند روشن

كه بخشى نور، بزم بى ضيا را
از آن بازوت را دادند نيرو

كه بشناسى زهم درد و دوا را
مشو خودبين كه نيكى با فقيران
نخستين فرض بوده ست اغنيا را

ز محتاجان خبرگير، اى كه دارى
چراغ دولت و گنج غنا را

به وقت بخشش و انفاق، پروين
نبايد داشت دل جز خدا را

و يا
اندر آن دل كه خدا حاكم و سلطان شد

ديگر آن دل نشود جاى كس ديگر

ماية آرامش
در آن سرايى كه زن نيست، انس و شفقت نيست

در آن سراى كه دل مرده، مرده است روان

صبور و شكيبا
در اين دو روزة هستى همين فضيلت ماست

كه جور مى كند ايام و شكيباييم
ز سرد و گرم تنور قضا نمى ترسيم
براى سوختن و ساختن مهياييم

حكومت كن بيشترين استفاده را برده اند، با ديكتاتور جديدى به نام 
رضاخان، دوره اى تازه از ظلم و زورق و اختناق آغاز شد. اين ظلم و 
جور تجاوز به حريم زنان را نيز كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل 

مى دادند، شامل شد.
ــوردار نبودند. اگرچه با  ــت وااليى برخ ــان در ايران از موقعي زن
خانه دارى، تربيت فرزندان و نيز در برخى نقاط كشور با شركت فعال 
ــده در ادارة زندگى  ــهمى عم ــد و يارى به درامد خانواده، س در تولي
خانواده به عهده داشتند، حقوقشان شناخته نشده بود. زنان در اواخر 
ــى و اجتماعى برعهده  ــه نقش فعالى در جريانات سياس دورة قاجاري
ــو زنان قوى رين  ــه، در جريان تحريم تنباك ــد. به عنوان نمون گرفتن
ــوذى اعمال كردند كه تنباكو حتى  ــتيبانان آن بودند و چنان نف پش
ــلطنتى به علت دستور و رأى زنان حرم سراى شاهى  در قصرهاى س

مصرف نمى شد.
ــه موازات حركت  ــال 1284، زنان ب ــروطه در س در انقالب مش
ــهيم بودند، اما به علت عدم پيشرفت  مردان در اعتراضات عمومى س
ــى، پاداش غيرعادالنه اى دريافت كردند. البته برخى  فكرى و آموزش
ــراى زنان، ازجمله  ــى به ايجاد حقوق ب ــرات اجتماعى و سياس تغيي
ــى و اجتماعى زنان  ــاى بانوان و بهبود وضع آموزش فعاليت انجمنه
انجاميد كه اين تغييرات نيز مرهون مجاهدات بانوان طرف دار حقوق 
ــتر غربى  ــود، نه درنتيجة اقدامات رژيم؛ زيرا هدف رژيم بيش زنان ب

كردن ظاهر زنان بود تا آموزش واقعى آنان.

صفات پسنديدة زن از ديدگاه پروين
عفيف و پاكدامن و به دور از آلودگى، ماية آرامش خانواده، صبور 
ــكيبا، تسليم و راضى در برابر امر الهى، متقى و داراى عصمت و  و ش
استوارى، غم خوار، مهرورز به ديگران، پيروى نكردن از هوى و هوس، 
علم اندوز، داراى عزت نفس و ساده و متين، از جمله صفات پسنديدة 
ــعار پروين مملو از اين  ــت، زيرا اش زن از ديدگاه پروين اعتصامى اس

مضامين عالى و انسانى است.
عفيف و پاكدامن به دور از آلودگى

زن سبكبارى نبيند تا گران سنگ است و پاك
پاك را آسيبى از آلوده و دامانى نبود

زن چو گنجور است و عفت گنج و حرص و آزا، درد
واى اگر آگه از آيين نگهبانى نبود

كمك بدون منت به ديگران و انفاق براى خدا
بزرگى داد يك درهم گدا را

كه هنگام دعا ياد آر ما را
يكى خنديد و گفت اين درهم خرد

نمى ارزيد اين بيع و شرى را
روان پاك را آلوده مپسند
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رضا و تسليم در برابر امر الهى
پردة اشك را براند از ميان

تا ببينى سود كردى يا زيان
ما گرفتيم آن چه را انداختى

دست حق را ديدى و نشناختى
در تو تنها عشق و مهر مادرى ست
شيوة ما عدل و بنده پرورى است
نيست بازى كار حق، خود را مباز

آن چه برديم از تو باز آريم، باز

مظهر تقوا
فرشته بود زن آن ساعتى كه چهره نمود
فرشته بين كه بر او طعنه مى زند شيطان

و يا
چو آب و رنگ فضيلت به چهره نيست چه سود

زرنگ جامة زريفت و زيور درخشان
براى گردن و دست زن نكو، پروين
سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان

ركن اصلى و تحكيم بخش اساس خانواده
زن از نخست بود ركن خانة هستى

كه ساخت خانه بى پاى بست و بنيان؟
از النه هيچ گاه نگرديد تنگدل

كاين خانه بس فراخ و بسى پاك و روشن است
با مرغ خانه، مرغ هوا را تفاوتى است
بال و پر شما نه براى پريدن است

قانع و بى نياز
حساب خود نه كم گير و نه افزون
منه پاى از گليم خويش بيرون

اگر زين شهر، كوته دارى انگشت
نكوبد هيچ دستى بر سرت مشت

و يا قناعت كن اگر در آرزوى گنج قارونى
گداى خويش باش ارطالب ملك سليمانى

پيروى نكردن از هوا و هوس
نفس جان، دزدد، نه گاو و گوسفند

جز به بام دل نيندازد كمند
تا نيفتادى در اين ظلمت ز پاى
روشنى خواه از چراغ عقل و رأى

آدمى خوار است حرص خودپرست
دست او بر بند تا دستيت هست

گرگ راه است اين سيه دل رهنماى
بشكنش سر، تا تو را نشكسته پاى

پاك و ساده
جلوة صد پرنيان چون يك قباى ساده نيست

عزت از شايستگى بود از هوسرانى نبود
سادگى و پاكى و پرهيز يك، يك گوهرند

گوهر تابنده تنها گوهر كانى نبود
زن سبكسارى نبيد تا گران سنگ است و پاك

پاك را آسيبى از آلوده دامانى نبود
پا به راه راست بايد داشت كاندر راه كج
توشه اى و رهنمودى جز پشيمانى نبود

داراى عزت نفس
اگر روى طلب ز آيينة معنى نگردانى

فساد از دل فروشويى، غبار از جان برافشانى
هنر شد خواسته تميز بازار و تو بازرگان

طمع زندان شد و پندار زندانيان، تو زندانى
يكى ديوار نااستوار بى پايه است خودكامى

اگر بادى وزد ناگه گذارد رو به ويرانى
در اين دريا بسى كشتى برفت و گشت ناپيدا

ترا انديشه بايد كرد زين درياى طوفانى
قناعت كن اگر در آرزوى گنج قارونى

گداى خوش باشى ار طالب ملك سليمانى
مترس از جان فشانى گر طريق عشق مى پويى

چو اسماعيل بايد سر نهادن روز قربانى

زن و ظلم ستيزى
زمانى كه رضاخان بر اين مملكت حكومت مى كرد (زمانة پروين)، 
ــته بودند كه فرزانه خون دل بخورد،  قانون گذاران قانون را چنان نوش
جاهل فرمان روا باشد، آزاده دربند به سر برد، فاسق و فاجر بر هستى و 
ناموس ملتى مسلمان حاكم شود. در اين سرزمين مخوف، انسانهاى 
آزاده راه به جايى نداشتند. يا بايد تسليم زور و تباهى مى شدند يا بايد 
مبارزه مى كردند و ثمرة اين مبارزه را هم كه زندان، شكنجه و مرگ 
ــر زنان مسلمان  بود، مى پذيرفتند. در همين زمان بود كه چادر از س
مى كشيدند و عمامه از سر روحانيون پاكباخته برمى داشتند و اسمش 
را مى گذاشتند تمدن و ترقى. انقالب اسالمى ايران درواقع واكنشى 
ــور؛ انقالبى كه به رهبرى رادمردى خدايى،  بود به همان تمدن منف

امام خمينى(ره)، آغاز شد و به پيروزى رسيد.
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در اين وادى زنان كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مى دادند، 
ــليم زور و  با الگو گرفتن از فاطمه زهرا(س) هيچ گاه منكوب و تس
ــكلهاى گوناگون اعتراض و  ــدند و در همة زمانها به ش زر و تزوير نش
فرياد خود را به همة عصرها و نسلها رساندند. زنان هميشه به عنوان 
ــاى مبارزه  ــردان را نيز به صحنه ه ــتيزى، حتى م پرچم دار ظلم س
هدايت مى كردند. در ادامه، دو نمونه از شعرهاى پروين را كه ديدگاه 

ظلم ستيزى در آنها متجى است، با هم مى خوانيم:

1. اشك يتيم
روزى گذشت پادشاهى از گذرگهى

فرياد شوق بر سر هر كوى و بام خاست
پرسيد زان ميانه يكى كودك يتيم

كاين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست
آن يك جواب داد چه دانيم ما كه چيست

پيداست آن قدر كه متاعى گران بهاست
نزديك رفت پيرزنى كوژپشت و گفت

اين اشك ديدة من و خون دل شماست
ما را به رخت و چوب شبانى فريفته است
اين گرگ سالهاست كه با گله آشناست

آن پارسا كه ده خرد و ملك، رهزن است
آن پادشاه كه مال رعيت خورد گداست

بر قطرة اسرشك يتيمان نظاره كن
تا بنگرى كه روشنى گوهر از كجاست

پروين، به كجروان سخن از راستى چه سود
كوآن چنان كسى كه نرنجد ز حرف راست

2. دو قطره خون
هزار قطره خون در پياله يك رنگ اند
تفاوت رگ و شريان نمى كند اثرى

ز ما دو قطرة كوچك چه كار خواهد خاست
بيا شويم يكى قطرة بزرگ ترى

به خنده گفت ميان من و تو فرق بسى است
تويى ز دست شهى من از پاى كارگرى

براى همرهى و اتحاد با چو منى
خوش است اشك يتيمى و خون رنجبرى
تو را به مطبخ شه پخته شد هميشه طعام

مرا به آتش آهى و آب چشم ترى

3. اى رنجبر
تو از فروغ مى ناب سرخ رنگ شدى

من از نكوهش خارى  و سوزش دگرى

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

 4 ــمارة  ش ــاختمان  شمالي،س ــهر  ايرانش ــان  خياب ــران،  ته نشـاني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشـد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)  
رشـد برهان متوسـطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشد مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي  
رشد آموزش تاريخ   رشد آموزش جغرافيا  رشد آموزش زبان  رشد آموزش رياضي  
 رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي   رشد 
آموزش زمين شناسـي  رشـد آموزش فني و حرفه اي  رشـد آموزش پيش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي
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تا يكى جان كندن اندر آفتاب اى رنجبر
ريختن از بهر نان از چهرة آب اى رنجبر

زين همه خوارى كه بينى ز آفتاب و خاك باد
چيست مزدت جز نكوهش باغ عتاب اى رنجبر

از حقوق پايمال خويشتن كن پرسشى
چند مى ترسى ز هر خان و جناب اى رنجبر
جمله آنان را كه چون زالو مكندت خون بريز

و ندران خون دست و پايى كن خضاى اى رنجبر

در خور دانش اميران اند و فرزندانشان
تو چه خواهى فهم كردن از كتاب اى رنجبر

دولت چه شد كه چهره ز درماندگان بتافت
اقبال از چه راه ز بيچارگان رميد

پروين توانگران غم مسكين نمى خورند
بيهوده اش مكوب كه سردست اين حديد

نتيجه
شعر پروين بار فرهنگى و عرفانى خاص خود را دارد و جلوه هاى 
يك روح پاك مسلمان را عرضه مى دارد. هم چنين اشعارش پيرامون 
ارزش هاى اساسى و انسانى، مانند بزرگى، عدالت، درستى و پاكى دور 
ــت همين كيفيتها يا فقدان آنها در  قلب مشكالت  مى زند كه درس

ملت ايران در آن زمان وجود داشت.
ملك الشعراى بهار شاعر اوايل قرن بيستم دربارة پروين مى گويد: 
«اگر اشك سفر تنها يادگار اين شاعرة شيرين سخن بود، كافى بود كرسى 

ممتازى در ديوان شعر و شاعرى و ادبيات راستين بدو تعلق گيرد.»
محمد اسحق نيز دربارة پروين مى گويد: «زندگى پروين نمونة 
ــى باارزش و  ــد بود. او بانويى مترق ــاده با افكارى بلن يك زندگى س
ــتانش عاطفة زياد نشان مى داد، اما بخشى را  خوش قلب بود. به دوس
نيز محفوظ نگه مى داشت. زير آن ظاهر آرام و متين، اراده اى آهنين 
نهفته بود. او از اولين طرف داران حقوق زنان در ايران بود، زيرا خود 
يكى از اعضا و بنيان گذار «مركز بانوان» بود. درسال 1315 هـ . ش، 
وزير فرهنگ وقت مدال درجة سوم را به او اهدا مى نمايد، اما پروين 

با سربلندى تمام آن را نمى پذيرد.
ــه يكى ديگر از اين گونه  ــدم قبول عنوان معلم خصوصى ملك ع
استنكاف هاست كه هرگز نبايد از ياد برد. اتخاذ چنين موضعى بسيار 
سخت و دشوار است؛ آن هم دستور مستقيم رضاخان قلدر كه مظهر 
خشونت و ارعاب و امرش مطالع بود. متملقين و انسانهايى حتى در 
ــت  همين لباس اهل قلم آرزومند گرفتن صله و خلعت آن هم از دس

ملوكانه بودند و براى اين منسبت لحظه شمارى مى نمودند. 
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