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ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗـﻮﻣﯽ و ﻣﺮدﻣـﯽ ،ﺟﺎﯾﮕـﺎه
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳـﻤﯽ در ﺟﻬـﺖ ﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺗﺠﻠﯽ ﻓﺮد آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در »ﺷﺪن« ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺴﺎم آن
را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و راﺑﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎعﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد و ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ را ﺑـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫـﻢﭼﻨـﯿﻦ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠـﯽ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺤـﻮل در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ.
از ﻃﺮﻓﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻗﻮام در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﺗﺒﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤـﺖ
ﻟﻮای ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮاﺑـﺮی
ﺣﻘﻮق آﺣﺎد ﻣﻠﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ 1ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ؛ ﻟﺬا در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ،ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ در آﻣﻮزش وﭘـﺮورش
رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ راه ﻓﻬﻤﯿﺪن و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﯿﺰدادن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و آﻣـﺎدﮔﯽ او
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ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ او و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام دارد ،ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ
اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥدرﺳﯽ ،ﻗﻮﻣﯿـﺖﻫـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﮐﻮدک را ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﮕﻮی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ،از ﻧﻈﺮ اﻓﮑﺎر ،رﻓﺘـﺎر و ﺗﻤـﺎﯾﻼت
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻤﻊ ،ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮐﻮدک اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدری،
ﮐﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ اوﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﺠﺎد
ارﺗﺒﺎط ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .اﮔﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪای )رﺳﻤﯽ( ﺑﺎ ارزشﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدک را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی )ﺷﻬﺮوﻧﺪی( آﻣﺎده ﺳﺎزد.
ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﻗﻮﻣﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ارج ﻧﻨﻬﺎدن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﺪاﺳﺎزی
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ را از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺘﯿﺰی ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪوﺟﻮد
ﻣﯽآورد؛ ﺳﺘﯿﺰی ﮐﻪ رﯾﺸﮥ )ارزﺷﯽ( دارد ..ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻧﻮﺳﺎن ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺬﯾﺮش« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﻮدک ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮد را در
ﻣﯿﺎن اﯾﺪهﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪرﺳﻪ درآﻣﯿﺰد .اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ »ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ« ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ،
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای در اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻄﺮحاﻧﺪ .وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ را داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ؟
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﻻﯾﺶ ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﺑﺎروری آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮز اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه از ﯾﮏﺳﻮ و ﻫﻢﺟﻬﺖ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ارزشﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و آﻣﺎده ﮐﺮدن آن ﺑﺮای
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ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص دارد .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﻃﺮح ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در
راﺑﻄﮥ آنﻫﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮورت دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ .ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در
اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﺎﻣﻌﻪ در رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺳﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮش در ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺿﺮورت دارد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ درﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻗﻮام ﻧﻪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺧﺎص ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺗﺠﺎرب ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮥ ﻓﺮد از ﻓﺮﻫﻨﮓ  ،آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪ را
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ارزشﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
درﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز زﻣﯿﻨﮥ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارزشﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻗﺮار دادن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ارزشﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﻗﯿﺎس در ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه و
اﻋﺘﻼی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﯾﻨﺪه از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻞ وﺳﯿﻠﮥ اﯾﺪهآﻟﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ارزشﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺑﺴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮای
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ از رﺳﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ« ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارد ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﺮ دو
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ،ﺟﻮاز ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻗﻮام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً اﺑﺰار
آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن اﻗﻮام ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای
آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗـﻮم داﻧـﺴﺘﻪاﻧـﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦارزشﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ )ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن 1380ص .(65
از ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ،
اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻫﻨﺮ ،اﺧﻼﻗﯿﺎت ،ﺣﻘﻮق و آداب و رﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﺴﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯿﺮاث اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪۀ
ارزشﻫﺎی ﻣﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای دﺧﺎﻟﺖ دارد .ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ رﺷﺘﻪ از
اﻟﮕﻮﻫﺎ ،ﺗﺼﻮرات در ﮐﺎرﻫﺎ ،ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮات و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﻣﻨﻌﮑﺲ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﻪ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد در ﻗﺎﻟﺐ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ
را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ارزشﻫﺎی او را ﺑﺮای
اﺳﺘﻤﺮار زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ دارای ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزۀ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﻓﺮد رﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد را دارد ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻓﺮﻫﻨﮓ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻓﺮد را در
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ اﻓﺘﺮاﻗﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر
و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ راه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽآﻣﻮزد ،وﻟﯽ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در
ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ آن در درازﻣﺪت وﺟﻮد دارد) «.روﻧﺎﻟﺪ اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت (1373
در اﻧﻄﺒﺎق ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی رﻓﺘﺎری ،ﻓﺮد رﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد را دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ
اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر از اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﺤﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ او ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ دور از
ﻣﺎﻫﯿﺖ ارزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﻫﺮ ﻓﺮدِ دارای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮدی ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺬر از ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ
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ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ و در ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد دﺧﺎﻟﺖ
دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻟﻘﺎی ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎص ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮد.

اﻗﺴﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
1ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ؛ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮد را در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
2ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ؛ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺗﺒﺎری ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺳﺎزد.
3ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ؛ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﯿﺖ و ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺟﻨﺒﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و در ﻗﺎﻟﺐ
ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺤـﻮۀ
ورود اﺗﺒﺎع ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪدور از اﻗﺴﺎم ﺑﺮﺷﻤﺮدۀ ﻓﻮق ،در درون ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع ،ﯾـﮏ ﺳـﺮی ارزشﻫـﺎی
ﺑﺨﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮهﮔﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧـﺪه را ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪای ﺧـﺎص ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽﺳـﺎزد و
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐـﻮچ ﻋـﺪهای از ﻣـﺮدم ﯾـﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن،
ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑـﺪﯾﻦ
ﺳﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎﻟﻪای در اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدر ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺰﺋﯽ از اﻗﺴﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎمﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ)ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن  ،1380ص .(71
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻢآﻣﺪن ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی آنﻫـﺎ
در زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﮕﻪداری ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺗﺤﮑـﯿﻢ رواﺑـﻂ اﻧـﺴﺎﻧﯽ آنﻫـﺎ ﮐﻤـﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾـﮏ ﻣﻠـﺖ و ﻗـﻮم و ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻃﺒﻘﻪای از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ و ﻗﻮم ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ و ﻋﻮاﻣـﻞ واﺑـﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ اﻋـﻀﺎی ﺧـﻮد
ﻫﻤﭽﻮن ارزشﻫﺎ را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪوﺟﻮد ﻣـﯽآورﻧـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺟﻬـﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪهای ﭼﻮن زﺑﺎن و ﻗﻮﻣﯿﺖ را ﺷﺮط ﻻزم داﻧﺴﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ارزشﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ را در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﺷﺎﻋﻪ ،رﺷﺪ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺧـﺎﻧﻮاده
ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽآورد .ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺧـﺎﻧﻮاده
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ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارد وﻟﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ارزشﻫﺎ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎﯾﯽ
دارد ﮐﻪ آن را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ،در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ »ﺑﻪدور از اﻗﺘـﺼﺎد ﻗـﺎرﭼﯽ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺼﺪی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﻮدﺳﺎزی ﻓﺮدی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ و
در آن آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،در اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨـﯽ
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن  .(1380ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده را ﻧﻤـﯽﺗـﻮان در ﺗﻘـﺴﯿﻢﺑﻨـﺪی ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﺮادف ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺖ وﻟﯽ ﻧﻘﺶ آن در ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

راﺑﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎدی ﻓﺮد در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ او در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐـﺎﻣﻼً آﻣﯿﺨﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ درک ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿـﻮع رﻓﺘﺎرﻫـﺎی
اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در واﻗﻊ ﺣﮑﻢ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ )ژان اﺳـﺘﻮﻧﺰل  ،1354ص 65
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣـﻮال ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﮐﻮدک ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از ﭘﯿـﺸﺮوی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ او ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط زﺑـﺎﻧﯽ و دﺳـﺘﻪای از
ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آنﻫﺎ ﮐﻮدک ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺮف ،ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ،اﻋﺘﻘﺎدات و
اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد )اچ .ﭘﯿـﺮون،
 ،1975ﺻﻔﺤﻪ .(105
ﻫﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﺟﺎی ﺧﻮد ،ﻣﻼکﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﯿﺎن داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی اﺷﺨﺎص ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻼکﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻫﻨـﻮز
ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﺄﻣﻠﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد اراﺋﻪ داده و از آن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﭘـﺬﯾﺮی ﻓـﺮد ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ ﻧﻬـﺎدﻫـﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑـﻪ
ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ،ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞً ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺎﺑﻌﯿـﺖ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺖ .ﻫـﻢﭼﻨـﯿﻦ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ،اﮔﺮ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷـﺪن ﻓـﺮد اﯾﻔـﺎﮔﺮ
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد از ﻣﺤﯿﻂ و اﺳـﺘﻔﺎده از آن
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺗﻮارﺛﯽ او ارﺗﺒﺎط دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎروری ﻋﻮاﻣﻞ وراﺛﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂ در ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﺷﺨـﺼﯿﺖ
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ﻓﺮد دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺎم دارد؛ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری او را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓـﺮد،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮارث او را ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪۀ دﯾﮕﺮی داﻧﺴﺖ و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی را ﻧﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮑﻤﻞ
آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ارزشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺧـﻮد اﺟﺘﻤـﺎع ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌـﮥ ﺧـﻮد،
ﮐﻪ او را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎزد .ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ارزشﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺳﺮﻣﯽزﻧﺪ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن  ،1380ص .(84
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽدارد ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﻣﺤـﯿﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽِ
ﺣﺎوی ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ ﻣـﺎدی او دارد و ارزشﻫـﺎ در ﺟﻮاﻣـﻊ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ،ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺧـﻮب و ﺑـﺪ ،ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ وﻧـﺎﻣﻄﺒﻮع ،ﻓـﺮحاﻧﮕﯿـﺰ و
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ در ﺟﻮاﻣﻊ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدن ارزشﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻣـﻊ
ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻼکﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش
او از ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ» :در ﭘـﺬﯾﺮش
ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ؟« اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﮔﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻤـﻊ را
از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب در ﺟﻤﻊ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳـﺖ وﺳـﯿﻠﮥ
ﺟﻤﻊ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ از اﯾﻦ راه ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد .اﯾﻦ
وﺳﯿﻠﮥ ﭘﺬﯾﺮش ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻌﯽ ،در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻨﺠـﺎرﻫـﺎ و دوری از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺮﺷﺖ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش رﺳـﻤﯽ )آﻣﻮزﺷـﮕﺎﻫﯽ( رﺳـﺎﻟﺖ ﮔـﺴﺘﺮش و ﺗﺤﮑـﯿﻢ
ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺮ دوش دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﻗﺮارﮔﯿـﺮد .از ﻃﺮﻓـﯽ ﯾﮑـﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ آﻣـﻮزش و
ﭘﺮورش ،اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری در راﺳﺘﺎی ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش،
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ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ،ﮐﻪ در زﯾﺮﺑﻨﺎی رﻓﺘﺎری ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ،ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﺗﻮﺟﯿـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﮔﺰﯾﻨﯽ ارزشﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎص،
ارزشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را در ﻗﺎﻟـﺐ ارزشﻫـﺎی ﮐﻬﻨـﻪ ﺑﺮﯾـﺰد و ﻣـﻮازی ﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨـﻮن ،ﺑـﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی
از ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﺻـﻞ
ﺷﻮد .ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻮﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻠـﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﺪ .ﻻزﻣﮥ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﻮﺳـﺎزی و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ارزشﻫـﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﮥ آﻣﻮزش وﭘـﺮورش در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻄﯿﺮ وﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،از ﻧﻌﻤﺖ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزد و ﺣﺴﻦ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒـﺎط را در آنﻫـﺎ ﺑﯿـﺪار
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از راه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ
ﺗﻮ.ﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ارزشﻫـﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ راﺑﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎی
ﻗﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در دل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺎر ﺧﺎﺻـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
وﺟﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻮم ﯾﺎ ﺗﺒﺎری از اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑـﻮﻣﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢﺳﺎزی ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ،ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ،ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞﻫﺎ و ﻗﺼﻪﻫﺎ وﺟـﻮد
دارد ﮐﻪ از ﻧﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻏﻨﺎی ارزﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗـﺄﺛﯿﺮ را در
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐـﻪ ﮐـﻮدک ﺑـﺎ آنﻫـﺎ ﻣـﺄﻧﻮس
اﺳﺖ.
رﺷﺪ ﻓﺮدی از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ در اﺑﻌﺎد ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه در آن
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﯿﺎتﺑﺨـﺶ زﻧـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ اﺑﺰار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﭘﺬﯾﺮی آنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
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ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﺎﯾـﻪای
اﺳﺖ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزی اﻗﻮام ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳـﺖ در ﻫـﺮ
ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .ﻫﺪف از ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی
ﻗﻮﻣﯽ و آﻣﻮزش وﭘﺮورش رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗـﻮﻣﯽ ﯾـﺎ ﺑـﻮﻣﯽ ﺧـﻮد
آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﺑﻨـﺎ
ﺷﻮد؛ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌـﮥ
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻮع ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻦ اﻗﻮام ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر را ﺗﺒﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ» .در اﯾﺮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻮﻣﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺒـﻮدهاﻧـﺪ
ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺰرگﺗﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻃﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل در ﮐﻨﺎر ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻃﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﺪت ﻣﺪﯾـﺪی ،ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﯿـﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ واﺣـﺪی
ﺑﻪدﺳﺖ آوردهاﻧﺪ) «.اﺣﻤﺪی  ،1378ص .(51
ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ،اﻟﻔﺒﺎی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ )ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی(
ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷـﻌﺮ
و ادب ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﻟﻮی ،ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻗﻄﺮان را از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و ﻏﺰلﺳﺮای ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،ﺷـﻬﺮﯾﺎر آذری را ﻧـﺎم
ﺑﺮد .و اﮔﺮ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﯿﻢ ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻓﻦ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻧﺎم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ،
از اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻗﻄﺮان 2و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻠﻒ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ ،ﻫﺮ ﯾﮏ
از اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮام ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮﯾﺶ ﯾﺎ
ﻟﻬﺠﻪ اﻃﻼق ﮐﺮد ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن آن زﺑﺎنﻫﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﺷـﺘﺮاک
زﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﯿﺰات و ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺨﺼﮥ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮد آن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻧﻤﯽرود ،زﯾﺮا ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺮادی ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎنﻫـﺎی
8

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﯿﺮ از ﻣﺮدم ﺗﻮرن 7و اﯾـﻞدو ﻓـﺮاﻧﺲ

9

ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ وﺣﺪت زﺑﺎن را ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﻟـﺰاس

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ )ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی  ،1373ص  .(41ﻫﺪف ﻣﻦ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻫﺮ ﻓﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﺶ ،ﻟﻬﺠﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ،ﮐﻪ در ﻟﻮای ﯾﮏ ﻧﻈـﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ،
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ او ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺤﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ او در ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ رﺳـﻤﯽ،
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮآورﯾﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،17ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﺎﺋﯿﺰ 1385

اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق ﺷﺎﯾـﺴﺘﮥ ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ 10ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﺘﯽ »اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﻗـﻮﻣﯽ و
ﺗﺪرﯾﺲ ادﺑﯿﺎت اﻗﻮام را در ﻣﺪارس در ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آزاد ﻣﯽداﻧﺪ) «.اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ(.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﻣﺮﺑـﻮط اﺳـﺖ .اﯾـﺮان ﭼـﻮن
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻠﺖ از ﭼﻨﺪ ﻗﻮم
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺟﻬﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .دوﻟﺖﻫـﺎ ﺳـﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارزشﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ را ﮐﻨـﺎر
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺣﺪت زﺑﺎن ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد.
اﻗﻮام ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ارزش ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﺮار دادن ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟـﺐ در ﯾـﮏ ﮐـﺸﻮر ﭼﻨـﺪ
ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ زﺑﺎﻧﯽ ،از وزن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ .ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﻗﻮم ،ﺑـﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی درﺳـﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒـﯽ ﯾـﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﺑﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ از
اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﺄت ﮔﯿﺮد.
ﺗﺒﺎرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﺑﺎن ﯾﺎ ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧـﻮد
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .زﺑﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺﮐﻨﻨـﺪۀ ﻧـﮋاد ﺑﺎﺷـﺪ ،زﯾـﺮا
زﺑﺎن و ﺧﻂ ﯾﮏ ﻗﻮم ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻃﺒﯿﻌﯽ آنﻫﺎ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﯾﮏ ارزش دارد و آن ﺧﺎﺻﯿﺖ
اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮی آن اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻗـﻮم دﯾﮕـﺮ و از ﻧـﮋادی ﺑـﻪ ﻧـﮋاد
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد )ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی  ،1373ص .(10
ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ اﺳﺖ و از
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارد .ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ رﺳﺎﻟﺖ دارد ﮐـﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗـﻮﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﺘـﻀﻤﻦ اﯾﺠـﺎد
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮان زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﻌﻠﻮم ،ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ آن را ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ دارای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ اﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
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ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ارزش ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﺘﻨـﻮع،
ﺣﻘﻮق ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨـﺪ ،ﭘﺎﯾـﻪرﯾـﺰی
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎندﻫـﯽ اداری و
در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )اﯾﻦﮐﺎﻣﯽﻟﺮی ،1985 ،ﺻﻔﺤﺎت  16و  17ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻟﻮﺗﺎنﮐﻮی
 ،1378ص .(1600
اﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،رﺷﺪ ﻓﺮدی را در ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﮔﺮوه ﻗﻮﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧـﮋادی او ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺨـﺸﯽ از ﯾـﮏ ﮐـﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﮔـﺎﻫﯽ ﮐـﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨـﺪ؛ ﮐﻠـﯽ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ارﺗﺒـﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و واﺑـﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ
ﻋﻮاﻣﻞﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ آن وﺟﻮد دارد )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص .(40
در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ دوری ﺷـﻮد ،ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون ﺟﺒﻬﻪﮔﯿﺮی ،ﻣﺤﺘﻮای درﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ،رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺒﺎری ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﮥ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺎس آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑـﺮای ﺑﻬﺘـﺮ زﯾـﺴﺘﻦ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ﯾﻘﯿﻦ ،اﮔﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ و راه زﺑﺎن ﺗﻔﻬﯿﻤﯽ را ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿـﺪن
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻫﻤﻮار ﻧﺴﺎزد ،ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد درﺧﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌـﻪﭘـﺬﯾﺮ
ﺷﺪن ﻓﺮد آﻣﻮزشدﯾﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدن ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟـﻮان
ﮐﻢﺗﺮ اﺟﺎزۀ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی و ﺷﻬﺮوﻧﺪی داده اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻞ اﺳﺖ و ﮐﻞ از اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺟـﺰء ﺑـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری در ﮐـﻞ ،ﺑـﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺟﺎﻣﻌـﻪای وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﮐـﻪ در آن ﺗﺒـﺎر و
ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﻫﺮاس ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ وﺣـﺪت ﻣﻠـﯽ
را دﭼﺎر ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﻫﻤﮥ اﺟﺰاء ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﮐﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺗـﺸﮑﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺸﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻞ را دوام ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و »ﻣﻬـﺎرت ﭘـﺬﯾﺮش«
ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻓﺮا ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﻠﻬﻢ از ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ اﺟـﺎزۀ
ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزشدﯾﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی
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آﻣﻮزﺷﯽ و آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی ﺷـﻮد ﺗـﺎ اﻧـﺴﺠﺎم ﺑـﯿﻦﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ در
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯽﺷﻤﺎر اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻃﺮح ﺗﮏﺗﮏ آن اﺑﻌﺎد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽدﻫﻢ.
در ﺑﺤﺚ زﺑﺎن ﺗﻔﻬﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽ اﺷﺎره ﮐﺮدهام ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷـﻮد ،در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ
زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﮔﻮﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
اﺟﺎزۀ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺎدری ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬـﻢ در ﯾـﺎدﮔﯿﺮی اﺳـﺖ و ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ آذری از اﺑـﺰار ﻫﻮﯾـﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﻮﯾﺶ اﺑﺎ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧـﻮد را در ﺧـﺎﻧﻮادۀ آذریزﺑـﺎن ﺑـﺎ ﮔـﻮﯾﺶ ﻓﺎرﺳـﯽ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺣﯿﺎت ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮔﺮو داﺷﺘﻦ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﻨﯽ ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ .آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش رﺳـﻤﯽ
رﺳﺎﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗـﺮار دادن آن ارزشﻫـﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ از زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﺑـﺎ
ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻗﻮﻣﯿـﺖﻫـﺎ ،ﺗـﺎرﯾﺦ و
ارزشﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎ و وﺟﻮه اﺷﺘﺮاک ارزشﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در دل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌـﺪدی روﺑـﻪرو ﻫـﺴﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺣﻘﯿﻘـﺖ
زﻧﺪﮔﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﻋﻤﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
ﻻزﻣﮥ ﺟﺬب اﻧﺮژی و ﺻﯿﻘﻞ ﭘﺬﯾﺮی آن ،ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ در ﻣﯿﺎن آن ﻗﺮار دارد .ﺑﻬﺎدادن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﺑﻬﺎدادن ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد و اﻗﻮام در دل ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮد را ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
و اﺟﺰای ﻻﯾﺘﺠﺰّای آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ )اﯾﺮاﻧﯽ( دارد و ﺗﮑﻠﻢ ﺑﻪ
زﺑﺎن و ﮔﻮﯾﺸﯽ ﺧﺎص ،وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .آذری ،ﺑﻠﻮچ ،ﻃﺎﻟﺶ ،ﻋـﺮب ،ﮐـﺮد،
ﮔﻠﯿﮏ ،ﻟﺮ ،ﻓﺎرس ،ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﻠﺖ را در اﯾﺠﺎد
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽداﻧﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻨـﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزم دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ
ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ،آﻣـﻮزش و
ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﻫﻢ ﻣﻠﺘﯽ را ﺑﺎ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ و ﻫﻢ اﻗﻮام و ﺗﺒﺎرﻫﺎی ﯾﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻠﯿﺖ را ﺑﺎ وﺣﺪتﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺒﯽ واﺣﺪ در ﻣـﯽآورد.
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از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻫﻤﮥ ﮐﻮدﮐـﺎن از اﺑﺘـﺪای ﺧﺮدﺳـﺎﻟﯽ در ﻣـﺴﯿﺮ ﺷـﻬﺮوﻧﺪی در ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﻠـﯽ ﻗـﺪم
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.

ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ 3و از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد ،از
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و وﻇﯿﻔﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪی راهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐـﺮدن
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﻗـﻀﺎوت در ﻣـﻮرد زﻧـﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷـﺎن
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻓﺮاد ازﭘﯿﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﮋاد ،ﻣـﺬﻫﺐ ،ﻃﺒﻘـﻪ ،ﺟﻨـﺴﯿﺖ ﯾـﺎ
ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﮐﯿﺖ ﻓﺎﻟﮑﺲ .(1381
اﻃﻼق ﮐﻠﻤﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻋﻀﻮﯾﺖ او را در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻋﻀﻮﯾﺘﯽ ﮐـﻪ ﻓـﺮد،
ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻠﯿﺖ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣـﺆﺛﺮی ﻧﯿـﺰ در آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ دارد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ او
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻻزم دارد وﻟـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﺮف
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣـﺸﺎرﮐﺖﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓـﺮد ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه در اﻃـﻼق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ اوﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﻬﺎمداران آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم
اﻋﻀﺎ در آن ﺣﻖ وﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻘﻞ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ و ﻗـﺪرت ﻗـﻮﻣﯽ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺤﻔـﻮظ اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻬـﺖ رﻋﺎﯾـﺖ
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔـﺬاری
و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇـﺎﯾﻒ و ﺗﻌﻬـﺪات آﻧـﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آراﻣﺶ ﻧﯿﺎز ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ دﺧﺎﻟﺖ ﺗـﺎم دارد .از ﻃﺮﻓـﯽ
ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ارزشﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ آراﻣـﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺛﺒـﺎت آراﻣـﺶ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ،ﻋـﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺤﮑـﯿﻢ و از ﺧـﺸﻮﻧﺖﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻣﻠﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳﯿﺎﺳـﯽ را در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،در ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ،اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﺸﺘﺮکاﻧـﺪ و
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در ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘـﺲ ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﮐﻠﯿـﮥ روﺳـﺘﺎﻫﺎ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﻗﻮام ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺧﺎص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﮋاد آرﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﯽ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﭘﺎرﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﯿﺖ زﯾﺮ ﺳﺆال رود و ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳـﻠﻄﮥ ﻗـﻮﻣﯽ
ﺧﺎص در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻗﻮام ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻮﻣـﻪای ،ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻣﻠﯽ در ﺣﺮﮐﺖاﻧﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻣـﯽدﻫـﺪ ﺑـﺎ
اﯾﺠﺎد روح ﻣﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻗﻮام در دل ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﻧﺪ در راه ﺣﻔـﻆ آن
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮاه ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮥ اﯾﺮان و ﻋﺮاق اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻫﻤﮥ آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ،ﺣﺘﯽ اراﻣﻨﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﺸﺘﺮﮐﺎت دﯾﻨـﯽ ﺷـﻬﯿﺪ
دادﻧﺪ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﻋﺠﯿﻦ ﻣـﯽﺷـﻮد .ﻣﻠﯿـﺖ در اﯾﺠـﺎد ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﭼﻨـﺎن
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯿﻠـﺮ  .(1995و اﯾـﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻠﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ
ﻣﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪﻧﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺟﻬﺎن در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻗـﺮار دارد و ﺑـﺪﯾﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺗﺎزۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.

راﺑﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮد را در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺳﻬﺎمدار ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﻮام از ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻬﺎمداری در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭼـﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دل ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،اﻗﻮام ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺧﺎرﺟﯿﺎن در درون ﯾـﮏ ﻣﻠـﺖ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدی در ﮔﺮو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدی اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻃﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﻗـﻮام ﺑـﻪ
ﻣﺜﺎﺑﮥ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﻠﺖ در دل ﯾﮏ ﮐﺸﻮر و ﺟـﺰو ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ دوم ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾـﮏ
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ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﮔﺴﺴﺘﻪ« در ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻘـﻮل )اوﻣـﻦ (1997
اﮔﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪهای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ را در درون
ﺟﻮاﻣﻊ ،ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﺘﮑﺜﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻠﯽ)ﻋﺎم ﮔﺮاﯾﯽ( ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﺰد ﻧﺴﻞ ﺟـﻮان اﻗـﻮام اﯾﺮاﻧـﯽ رو ﺑـﻪ
ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻢﺗﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ )ﮐﺎوش ﺷﻤﺎرۀ  ،2ص  .(2ﻋـﺎم ﮔﺮاﯾـﯽ
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮﮔﯿﺮی ارزﺷﯽ 4اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آن ،ﻣﻌﯿـﺎرﻫـﺎ و ﻫﻨﺠـﺎرﻫـﺎی ﻋـﺎم ﻣﻠـﯽ ﺑـﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎ و
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺧﺎص ﻗﻮﻣﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺎمﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺧﺎصﮔﺮاﯾﯽ 5اﺳﺖ ) (2ﮐـﻪ در آن،
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﻗﺪر ﻋﺎمﮔﺮاﯾﯽ ﮐـﻢﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﺬﯾﺮش
اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﮐﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﺷـﻬﺮوﻧﺪی اﻗـﻮام
را ﮐﻢرﻧﮓ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢ اﻣﮑـﺎن دارد،
وﻟﯽ ﺿﺮری ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻬﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑـﯽﻋـﺪاﻟﺘﯽ
اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ،ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 6ﻣﺴﺘﻠﺰم در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺸﺘﺮک
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ در اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠـﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﭼﻮن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ،دﯾـﻦ اﺳـﻼم و ﻣﻨﺎﺳـﮏ
ﻣﻠﯽ را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﮐﺎوش ،1383 ،2ص .(9
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺷﻬﺮوﻧﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ را ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﻧﺎدﯾـﺪه ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ اﺣﺘـﺮام
ﮔﺬاﺷﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎزی اﻗﻮام ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓﺳـﺎزی
اﻗﻮام ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮥ اﻋﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﻬﺮوﻧﺪ از ﺣﻘـﻮق
ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﮐﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻗـﻮﻣﯽ از ﻗـﻮم دﯾﮕـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﻪ و ﺟـﻮد ﻣـﯽآﯾـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی در ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﻗﺘﯽ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوات ﻗﻮﻣﯽ در دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت در درون ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤـﺪۀ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد )ﮐﺎوش .(1383 ،2
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ﻣﻮرد آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﺟﺎی ﺳﺨﻦ را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾـﺰی و ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی
درﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﻮام ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ در آن ﻟﺤـﺎظ ﺷـﻮد .در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی رواﺑﻂ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯿﺎت آنﻫـﺎ ﻋﻤـﺮ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪارد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﮑﺰﯾﮏ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐـﻪ
در آن اﻗﻮام اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﻫﻨﺪی و ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ درآﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧـﺪ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻗﻮم در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻮﯾﺖ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ داد )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(.
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﻠﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫـﺎی آن
ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ واﺣﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .دﺳـﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽﺗـﺮﯾﻦ راه آن ﺑﯿـﺎن ارزشﻫـﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻗـﻮمﻣـﺪاری ﺗـﻀﻌﯿﻒ و اﻗـﻮامﻣـﺪاری
ﺟﺎیﮔﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﮐﻠﻤﻪ ،ﺑﻪدور از ﮔـﺮاﯾﺶﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ ﻋﻤﻠـﯽ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،اﯾﺠـﺎد
ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ در ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ دارد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﻠـﯽ اﻋـﻀﺎی اﻗـﻮام ﺑـﺪون ﺟﻬـﺖدﻫـﯽ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎص در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﻣﻠﯿﺖ دوام ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

راﺑﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻠﺖﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑـﺴﺎزد ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار اﺟﺘﻤـﺎعﺟـﻮﯾﯽ اﺳـﺖ و
اﺟﺘﻤﺎعﺟﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎعﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در دل ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی ﻣﻠـﯽ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻋﺼﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﺎز ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎ
در ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮ آﻣﺎده ﻣﯽﺷـﻮد و در دل ﯾـﮏ ﮐـﺸﻮر ،آﺣـﺎد
ﻣﻠﺖ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮥ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام در اﻣﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ
و ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه و داﻧﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ .اﻋﺘﻘـﺎد ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ او را
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد در ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻻزم دارد .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﺠﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧـﻮد را ﺑـﺸﻨﺎﺳﺪ و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﺮد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺣﺪت دادن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻗﻮام و ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؛ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺟﺰای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﯾﮏ ﮐﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪﺗﺮ ﯾـﺎ ﺟﻮاﻣـﻊ
ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﻠﺖ درآوردن ،ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در ﺟﻮاﻣﻊ دارای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺎص ﻗﻮﻣﯽ
و ﻣﺤﻠﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﻠﺖﮔﺮﯾﺰی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﻫﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ
ﺧﻮد ﺗﻌﺼﺐ دارد )اﻣﯿﻞ دارک ﻫﯿﻢ .(1998 ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﮥ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ را در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﯾﮏ ﮐـﺸﻮر و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺰرگ درﻣﯽآورد )ﻣﺎﯾﺮون وﯾﻨﺰ  ،1357ص  271ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﻮارد دﯾﮑﻨﺰ(.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗـﻮﻣﯽ،
ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧـﻮد را ﮐـﻢرﻧـﮓ اﺣـﺴﺎس ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و در ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﻣـﻮارد
واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺿﻌﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﮑﺎف ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ در درون اﺟﺘﻤﺎع روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﺿـﻌﻒ ﺑﻨﯿـﮥ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎر در روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﺳـﯿﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت را ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫـﺎی ﺑـﺰرگ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽدﻫـﺪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در دل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋـﺎم ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﮐﻪ ﻧﺤﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان آﺣﺎد ﻣﻠﺖ را در ﺟﺎیﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﮐﺮد .ﻣـﻦ ﻧﻤـﯽﺧـﻮاﻫﻢ
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ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻤﺪۀ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﮐﻪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ و در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن را ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘـﺎی ﯾـﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺿﻌﻒ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭼﻬﻞ ﺗﮑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺗﮑـﻪ رﻧﮕـﯽ
ﺧﺎص دارد .اﮔﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ را ﮔﺬرﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ راه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﻫﻤـﻮار ﺳـﺎزﯾﻢ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ
اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺣﻠﻘﻪ زدهاﻧﺪ و ﻫﺮ آن اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ را
دارﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاه ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ )واﻗﻌﮥ ﺟﺪا ﺷﺪن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن از اﯾﺮان در ﺳﺎل .(1325
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑـﺎ ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ در
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮار دادن ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣـﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ
آنﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﻠﺖاﻧﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ .ﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺪﻫﯿﻢ ،آنﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﻠـﺖ
و ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽاﻧﺪ .ﭘﺲ راه ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺖ .ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻮﻣﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺷـﮑﺎﻓﯽ ﺑـﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻨﻮز ﻫـﻢ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻫﻢﺷﻬﺮی اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ :ﻣـﺎل ﮐﺠـﺎﯾﯽ؟ ﯾـﺎ اﻫـﻞ
ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎد ﻧـﺪادهاﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ دارد و ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﻠﺖ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم آن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ رﺳﺎﻟﺖ دارد ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﭘـﺸﺘﻮاﻧﮥ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﺰب ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و از ﻗﻮﻣﯿﺖﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﻀﻮ
ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺤﮑـﯿﻢ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣـﻮرد رﯾـﺸﻪ در ﻗـﺎﻧﻮنﮔـﺬاری دارد ﮐـﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ راه آن را ﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ؟
ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﯾﺮان ﻣﺮا ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ

ﻫﺮ آن ﮐﺲ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ

ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﻠﺖﺳﺎز ﺟﺎی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﻗﻮام »اﯾﺮاﻧﯽ« و ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﻪوﺟﻮد آورد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣـﺸﺘﺮﮐﺎت

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
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ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .راﻫﮑﺎر ﻋﻤـﺪه در اﯾـﻦ ﺑـﺎره ،اول ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ و دوم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫـﺎ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺘﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪﮐﺎر آﯾﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﭘﺬﯾﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣـﯽآورد .ﮐـﻮدک و ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﺎ
ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده رواج دارد ،وارد ﻣﮑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ )ﻣﺪرﺳﻪ( ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺳـﻬﻮﻟﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی را آﺳﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻨﯿﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ،در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ )آﻣﻮزش دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ(
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ درﺳﺖ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮔﺮدد .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺧﺮدﺳـﺎل در اﯾـﺮان
ﭘﻬﻨﺎور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد ،ﺑﺎﯾـﺪ زﻧـﺪﮔﯽ در ﯾـﮏ ﻣﺤـﻞ را ﺑـﺎ
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﯾﺠـﺎد
راﺑﻄﮥ درﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ درک و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿـﺮد ،ﺗﻌﻠـﻖ ﻓـﺮد
ﺑﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ آن را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی در ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ )ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن .(1380
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ و در ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪای ﺑـﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﮐﯿﺐ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،ﺗﻌﻬﺪ ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﻮمﻣـﺪاری ،ﺳـﺒﺐ ﮔـﺮاﯾﺶ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ در ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،اﺣـﺴﺎس ﺗﻌﻬـﺪ ﻣﻠـﯽ و ﭘـﺬﯾﺮش ﻋـﺎم
ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﺎوش  ،1383ص .(143
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻋﻤـﺪی ﯾـﺎ آﻣـﻮزش رﺳـﻤﯽ را در ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗـﻮﻣﯽ ،آﻏـﺎز ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ،زﯾﺮا درک ﻓﺮد از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮدی ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻮمﺳﮑﻮﻧﺘﯽ اﺟـﺎزۀ ﺧـﺮوج
از ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺸﻒ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻮی و ﺑﺮزن دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷـﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺎزۀ ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻗﻮام در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﺸﺎﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ در آﺑﺸﺨﻮر ﭘﺬﯾﺮش ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
وﺿﻊﺷﺪه و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌـﻪ را
ﺑﻪدور از ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورﻧـﺪ و ﻣـﺮدم )ﻣـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ( ﺗﻠﻘـﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﻓﺮد ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن اوﺳﺖ ،در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻪﮔﺎه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻃﻨـﺰ ﺑـﺮای ﮐﻬﺘـﺮی اﻗـﻮام ﺑﯿـﺎن
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ﻣﯽﺷﻮد از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﻞ ﯾﮏ ﺑﺪن ،ﻫﺮ ﻋﻀﻮی را ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ
ﺿﺮورت اﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﻪ اﺳﻤﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ
رﺳﻤﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪﮐﺎر ﻧﮕﯿﺮد و در ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔـﺮوه ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣـﺴﻠﻂ ﯾـﮏ ﻗـﻮم
ﺧﺎص ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ در ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮوﻧﺪﯾـﺸﺎن ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻓﺮاﻣـﻮش
ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮕﺸﺎن از ﻃﺮف دوﻟﺖ از اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺣﻘﮥ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﻣـﺎﻧﻨـﺪ .ﺑـﯽﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻃﺮد آنﻫﺎ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﻃﺮف ﻗﻮم ﻏﺎﻟﺐ ﺑـﻪوﺟـﻮد ﻣـﯽآﯾـﺪ و
ﻣﻔﻬﻮم و ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪی از دو ﻃﺮف ،ﻫﻢ در ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﻫﻢ در ﻗﻮمِ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺲ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮوﻧﺪی
درک ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕـﺮان را در ﺧـﻮد ﭘـﺮورش دﻫـﺪ
)ﮐﻼرک (1996 ،و اﯾﻦ ﭘﺮورش ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی
درﺳﯽ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﻢ و اﻇﻬﺎر ﮐـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺗـﺼﻮر ﻣﺜﺒـﺖ از راﺑﻄـﮥ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗـﻮﻣﯽ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﻣﺮز ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﻠﯿﺖﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺰو ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ارج ﻧﻬـﺎدن ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ،ﺳﯿﻄﺮۀ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را در ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾـﻦ
اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢﻧﺸﯿﻦاﻧﺪ و در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧـﺴﻞ اﯾﺮاﻧـﯽ ،اﻓﻐـﺎﻧﯽ ﺗﺒـﺎر در ﺷـﻮؤن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﮐـﻢ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،زﻣﯿﻨـﮥ ﮐـﻢ رﻧـﮓ ﺷـﺪن
ﺷﻬﺮوﻧﺪی و رﯾﺸﮥ ﺧﺼﻮﻣﺖ را ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻋﻨﺎد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و آﻟـﺖ دﺳـﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﮥ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻗﻮﻣﯿﺘﺸﺎن ﺑﺮای ﺷـﻬﺮوﻧﺪی
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﯾﻔﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی
اﻗﻮام در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺖ.
دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮاﯾﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮی اﺳـﺖ .ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﮑـﺮدن ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻗﻮام ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖدادن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﻔـﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﺑـﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ:
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﭘﯿﻮﻧﺪ دادن ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﻫـﺮ
ﭼﻨﺪ ﺷﺮﻃﯽ ﻻزم اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﮐﻔﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾﺠـﺎد
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ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﯾـﺪ در ﭼـﺸﻢاﻧـﺪاز
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و در
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﮐﻮب ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ،
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود )ﯾﻮﻧﮓ .(1590
آﯾﺎ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺷـﻮد؟ ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﭼﻨـﯿﻦ اﻋﺘﻘـﺎدی ﻧـﺪارد و
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور ﺷﺪهام ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬرﮔﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﻬﯿﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ارزشﻫﺎ و زﺑﺎن آن ،ﺷـﺎﮐﻠﮥ اﺻـﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿـﺖ را ﺗـﺸﮑﯿﻞ دﻫـﺪ .در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ،ﻫﻤﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪی در ﮔـﺴﺘﺮۀ ﻋـﺪاﻟﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻗﻮﻣﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﺎﻋﮥ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺴﺮ و درک از ﺷﻬﺮوﻧﺪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻠﯿﺖ
وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﻮام و ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوه ﻣﻠﯽ درﻣﯽآﯾﻨﺪ )ﮐﯿﺖ ﻓﺎﻟﮑﺲ .(1381
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟـﺐ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ادارۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ »ﺷﻬﺮوﻧﺪان« ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘـﻮق دﯾﮕـﺮان و
ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ در ﺣﻔﻆ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﭘﺎﯾﺪار ﻣـﯽدارﻧـﺪ ﻣﯿـﺴﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد
)ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ،ص.(211

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن رﻓﺘﺎری ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،رﯾﺸﻪﮔﺮا ،ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ...
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،آﻣﻮزش و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی راﻫﺒـﺮدی
را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ )ﺟﯽ ،ﺑﯽ ،ﻣﯿﻠﺮ ،1379ص .(7اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻓـﺮد را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه ،در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮدی ،ﺗﺮﺑﯿـﺖ در اﺑﻌـﺎد
ﻗﺪرت ﻋﻤﻠﮑﺮدِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رواﻧﯿﺎتِ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در اوﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ ﻓـﺮد را ﺑـﻪ وﺟـﻮد
ﻣﯽآورد و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
دﯾﺪﮔﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫـﺎ ﺟﻬـﺖﮔﯿـﺮی
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی
دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻧﻘﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﮥ
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ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﯿﻠﺮ  .(1983در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣـﺮدمﺳـﺎﻻر ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ درﺳـﯽ ،رﺷـﺪ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،داﻧﺶﻫﺎ و ارزشﻫﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .وﻟـﯽ ﺳـﺆال اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد؟
اﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﺑﺮای آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶآﻣﻮز را »ﺧـﻮد« ﺑـﺎر
آورد )ﻋﺴﮑﺮﯾﺎن  ،(1380در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﺮف اﻟﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ،ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘـﺬﯾﺮی در
ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﺠﺎد
ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪوﺟﻮد آورﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻋﻠﻞ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﺪ :ﯾﮏ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮب ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ؟ او در اﺟﺘﻤـﺎع ﭼـﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،در داﻧﺶآﻣﻮز ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ ،ﺻـﻼﺣﯿﺖ و ﻣﻬـﺎرت زﻧـﺪﮔﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ دور از اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی درﺳـﯽ را در ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮد از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ذﻫﻨـﯽ،
ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎیﺟﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ
درﺳﯽ در ﺑﺴﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻣﻮﺧﺘـﻪﻫـﺎی ﺧـﻮد
ﻧﻘﺶﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را اﯾﻔـﺎ ﮐﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ارزشﻫـﺎ و ارزشﮔـﺬاری ﺑـﺮ آنﻫـﺎ ،در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ارزشﻫﺎ اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺘﺠﻠـﯽ
ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓـﺮدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ دارای آزادی ﺑﯿـﺎن اﺳـﺖ،
ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از آن ﺗﻔﻬﻤﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺣﻘـﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی را ﺑـﺮای ﺧـﻮد و
دﯾﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺷﻤﺎرد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﻌﺖ واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺣـﺴﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻫـﺮ
ﮐﺸﻮری ﺗﻔﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ و در درون رﺷﺘﻪای ﻣﺘﺼﻞ وﻣﺘﻮاﻟﯽ ازﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫـﺎی ﺗـﺼﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﻗـﺮار دارد
)ﺗﯽﯾﺮی ﻣﺎﻻن  ،1373ص  .(9ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪدور ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت ﮐـﻪ
در راﺳﺘﺎی ﯾﺎددﻫﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﺗـﺎ ﺣـﺪودی از اﺳـﺘﻘﻼل ﻧـﺴﺒﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺪفﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در رأس آنﻫﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ از
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در راﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب آن اﺳﺖ.
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ﺣﺎل ﻫﺪفﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی درﺳـﯽ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد؟ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اوﻟﻮﯾـﺖﻫـﺎی ﺟﻤﻌـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮای آﺣﺎد ﻣﺮدﻣﯽ ﮐـﻪ در ﯾـﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن و از ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ،اﻫﻤﯿـﺖ دارد .ﭼـﻮن
ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺎ ﻃـﺮح اﯾـﻦ ﻣـﻮرد
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ را در راﺳﺘﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻗـﻮام
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ،ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻧﯿـﺮوی اﻧـﺴﺎﻧﯽ،
ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﻮاد درﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ و ...را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗـﺮار
دﻫﺪ ،ﻫﻤﮥ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﮐـﻪ اﺳـﺎس آﻣـﻮزش را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮدن ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮﻣﯽ ،زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ادا ﮐﺮده اﺳﺖ .آری ﻗﺪرت و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ درﺟﮥ اﺷﺎﻋﮥ آنﻫﺎ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾـﺸﻪﻫـﺎ رﻧـﮓ و ﺑـﻮی ارزشﻫـﺎی
ﻣﺮدم را ﺑﺪﻫﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺤﻮن از ارزشﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷـﺪن اﻧﺪﯾـﺸﻪﻫـﺎ ،راه
ﻣﻄﻠﻮب در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ ،اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤـﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ درﺳـﯽ،
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آن اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ،
ﭘﺲ او ﺑﺎﯾﺪ راه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻬﺎرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را
دارا ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ آﻣﻮزش وﯾﮋه ﻻزم دارد .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ اراﺋـﻪ درﺳـﯽ ﺗﺤـﺖ
ﻋﻨﻮان »روشﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ« در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم دروس آﻣـﻮزش
رﺳﻤﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .وﻟﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮز ،ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن را »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﯾﻢ .وﻟـﯽ ﻫـﺮ
ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻮدک دﺧﺎﻟﺖ دارد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐـﻮدک
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ از ﻣﺼﺐّ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ درﯾﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ
اﮔﺮ آﻣﻮزش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﻗﻮام ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻧﯿـﺰ آﺷـﻨﺎ
ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫـﺎ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اﺳـﺖ
و ﺑﻪ ﺻﺮف ﻗﺮار دادن درس ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش رﺳـﻤﯽ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان در
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺪام ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻓﺮاﺗﺮ روﯾﻢ ،دروس ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ
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ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ در اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﺲ اﮔـﺮ دروﺳـﯽ ﭼـﻮن ﺗـﺎرﯾﺦ،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳـﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋه دارد ،اﯾﺠـﺎد
روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ دروس در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻣﮑﻤﻞ دارد .ﻣﮑﻤﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻔﺎی ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ
ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ آنﻫﺎ از اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗـﻮﻣﯽ را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ :در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ آﻣـﺎدﮔﯽ
ﻓﺮد ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درک آنﻫﺎ و
ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف »ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪارد ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻨﺎس« ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﻤﻮل ﺷـﺪن ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻗﻮام ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻫﻤﭽﻮن اﺷـﺎﻋﮥ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻠـﯽ،
رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻗﻮام ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺿﻌﻒ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻗﻮام از ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﺿﻌﻒ اﻧﺴﺠﺎم و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﺑﯿﻦ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﯽآورد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺿـﻌﻒ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ را ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﮥ اﻗﻮام ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﻗـﻮام ﺑـﺴﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻗﻮام آذری ﺑﻠﻮچ ،ﻃﺎﻟﺶ و ﻋﺮب ،راﺑﻄﻪای ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮم ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﮐﻪ  %78/5را در ﺑﺮﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ(.
اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ در آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر .آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻗﻮام ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑـﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻗﻮﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد وﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧـﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﮥ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻢﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ) (%46اﺳـﺖ و
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺿﻌﻒ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ اﻗﻮام ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ اﺳـﺖ .از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻧﮕﯿﺰش اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺿﻌﻒ آﮔﺎﻫﯽ اﻗـﻮام از ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ در ﻧﺘﯿﺠـﮥ
ﺿﻌﻒ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻗﻮام در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام اﯾﺮان داﻧﺴﺖ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻗﻮام ﻋﻤﺪۀ اﯾﺮاﻧﯽ ،آذری ،ﻓﺎرس ،ﮔﯿﻠﮏ ،ﮐﺮد ،ﻟـﺮ ،ﻋـﺮب ،ﺗـﺮﮐﻤﻦ ،ﻃـﺎﻟﺶ و
ﺑﻠﻮچ ،ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﺑﻪدور از اﮐﺜﺮﯾﺖ ﯾـﺎ اﻗﻠﯿـﺖ ﻗﻮﻣﯿـﺖﻫـﺎ ﻫﻤـﻪ و ﻫﻤـﻪ ﺟـﺰو
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاناﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑـﯿﻦ اﻗـﻮام در ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠـﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﯿﻦ آﺣـﺎد ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﻻزم دارد ،اﯾـﻦ ﻓﺎﺻـﻠﮥ
ﮐﻮﺗﺎه را ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮام ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻠـﯽ اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن ﻣﻨﺒـﻊ( .اﮔـﺮ
ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﻮد ﺧﻄﺮ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺠـﺎد دﻏﺪﻏـﻪﻫـﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺠﺎم و ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﻮمﻣﺪاری ﯾﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻗﻮﻣﯽ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام
اﯾﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ زاﯾﯿﺪۀ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ آنﻫـﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﻘﺪان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدی اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺳﺎﻟﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻢرﻧﮓ اﺳﺖ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﻄﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﯿﺮد و ﻣﺤﺘﻮای آن را ﺗـﺪوﯾﻦ ﮐﻨـﺪ ،ﮐـﻢﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .آﻣﻮزش ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎز دارﻧﺪه و ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪۀ اﺣﺴﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ  .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ از ﺷﺪت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﻣﺜـﻞ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﻮچ وﺗﺮﮐﻤﻦﻧﺸﯿﻦ( ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻗﻮﻣﯽ را دارﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ص  ،(69ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﻧﻔﻊ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد.
در اﺑﻌﺎد آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﻤـﻮم ﻣـﺮدم اﺳـﺖ .ﺑﻌـﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﮑﯿﻢ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑـﯿﻦ اﻋـﻀﺎی ﯾـﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻌـﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﮔﺎهﺳﺎزی ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﻮم او را از اﻗﻮام دﯾﮕـﺮ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮدﯾﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن درﺟﻤﻊ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﯿـﺮ رﺳـﻤﯽ و رﺳـﻤﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ از روی آﮔﺎﻫﯽ و ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﭘـﺮدازد و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﮑﺘﻪی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،درک ﮐﻮدک از ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤـﺎع ﺧـﻮد
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ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ درک از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷـﺪن در ﺧﺮدﺳـﺎﻟﯽ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
اوﻟﯿﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻮدک ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽآﻣﻮزد و ﺑﻪ ﻣﺮور
وارد دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ روش زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادۀ اوﺳـﺖ .ﻣﺪرﺳـﻪ
ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻮدک ﻧﺎﮔﺰﯾﺰ اﺳﺖ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎﻧﻮاده زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨـﺪ .ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻌﻠﻢ درس ﺗﺨﺼﺼﯽ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ .او ﻫـﺮ
ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﮥ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارد وﻟﯽ در ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺤﺪود اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ را ﻣﺤﺘـﻮای
ﻣﻮاد درﺳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ،ﺑﻪ وﯾـﮋه از ﺑﺎﺑـﺖ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣـﻮاد
درﺳﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .آری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻮدک در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳـﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﺗﺎ او را از ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺟﻤـﻊﭘـﺬﯾﺮی ﺳـﻮق دﻫـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ »او« ﻓﺮﻫﻨﮓ »آنﻫﺎ« و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ »ﻣﺎ« ﺷﻮد و ﻣﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺧـﻮد را
ﮐﻪ ﺑﺎ آن آﻣﯿﺨﺘﻪام ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷـﻮم .اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ ﻋﻤﻠـﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮز آﻣﯿﺰهای از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻫﻢﮐﻼﺳﯽﻫﺎﯾﺶ ﮐﻪ درآﯾﻨﺪه
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﮔﺬر ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﮥ ﮔﻔﺘﺎریام ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻗﻮﻣﯽام اﺳﺘﻮار اﺳﺖ در زﺑـﺎن آﻣﻮزﺷـﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽام اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص دارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺣﺪت در زﺑﺎن ﻣﻠﯽام از آن ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮد در ﻫﺮ دورۀ ﺳﻨﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣـﻮرد
آﻣﻮزش اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﻮرد در آﻣﻮزش ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻠﯽ دارد .اﮔﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻮار
ﻧﮕﺮدد ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻌﻨﺎ در ذﻫﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻌﻠﻢ وﻇﯿﻔـﻪ
دارد وﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارﻧـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣﺤﺘـﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ
درﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ذﻫﻦ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺧـﺎﻧﻮادۀ او دارد ﻧﻘـﺶ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ را در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻫـﺪف
از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻗﻮﻣﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ اﺑﺰاری ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﻗﻮام و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ﯾﮑـﯽ
از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﺪۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪۀ اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺳـﺖ،
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ،ﺑﻪدﻟﯿـﻞ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ در ﻓﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ وﯾـﮋه
دارد.
در ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﻨﺪﻗﻮﻣﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎص ،ﺳـﺒﺐ
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻗﻮام از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻗـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﭘـﺮدازد ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻓﺮاﻫﻢ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎر آورد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺳﺒﺐ
ﻧﺰدﯾﮏﺳﺎزی اﻗﻮام ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش رﺳـﻤﯽ ﻧﻘـﺶ
ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ رﺷﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮدی را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .در
ﺿﻤﻦ ،آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻗﻮام از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺸﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ در آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﻤﯽ و اﺷﺎﻋﮥ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ دوری
از اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﯿﻦ اﻗﻮام و ﺗﺒﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾـﺪ
و وﺣﺪتﺑﺨﺸﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﺧﺎصﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺎمﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی اﻗﻮام اﺳﺖ ،در ﺧﻮد ،ﮐﻠﯿﮥ اﻋﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳـﺎزد .ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ درﺳـﯽ ﺑـﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﻪ ﺑﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻏﺎﻟـﺐ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﻮﻣﯽ ﺧـﺎص ﺗﻌﻠـﻖ دارد و
ﻣﻠﺖﮔﺮﯾﺰی اﻗﻮامِ ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ،روﯾﮑﺮد ﻋﻤـﺪه در اﯾـﻦ ﺑـﺎره اﺳـﺖ .ﺑـﺪﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺮدمﺳﺎﻻر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﮐـﺮدن ﻣﻔﻬـﻮم ﺷـﻬﺮوﻧﺪی در ﺣـﻮزۀ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ او ﻗﺮار دارد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد:
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ـ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزی ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺣﻘـﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺠﺎد و اﺳﺘﻮار ﺷﻮد.
ـ در رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد » ...ﺗﺪرﯾﺲ ادﺑﯿﺎت ﻗﻮﻣﯽ در ﻣـﺪارس در
ﮐﻨﺎر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ آزاد داﺷﺖ« ﻻزم اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﮐـﻮدک ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ
ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﺑـﺮای
ﮐﻮدک ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺪرت و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺟـﻪ اﺷـﺎﻋﮥ آنﻫـﺎ در ﻣﯿـﺎن
ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮔﺮو آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ دارای رﻧﮓ و ﺑـﻮی ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮدم
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.
ـ ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ در ﻋﺮﺻﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ آﻣـﺎدﮔﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ،ﻣﻬﺎرت و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را دارا ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دروس دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﮥ
درﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﻮام و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد.
ـ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧـﻮر اﻫـﺪاف دورهﻫـﺎی ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ،دروﺳـﯽ ﭼـﻮن ﺗـﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎ ،ادﺑﯿـﺎتﻓﺎرﺳـﯽ،
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎتاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﻗﻮام و ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻠـﯽ در راﺳـﺘﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد.
ـ درﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻮﯾﺖ ﻗﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺷـﻬﺮوﻧﺪی در
آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ـ ﻣﺠﻤﻌﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎ
ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ـ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در اﻣﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻮام اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
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ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎی ذﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد:
ـ ﻫﺪف

روش

ـ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ

ـ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ اﻗﻮام از ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ

ـ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻠﯽ و اﻗﻮام

ـ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮدن اﻗﻮام

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ آنﻫﺎ

ـ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ درﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻠﯽ

ـاﯾﺠﺎد ﺗﻮان آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه

ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ

ـ اﯾﺠﺎد ﺗﻮان ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ،ﮐﺸﻒ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ وﺑﯿﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ـ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﻞ

ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺣﻤﺪی ،ﺣﻤﯿﺪ ) .(1378ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
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روﻧﺎﻟﺪ اﯾﻨﮕﻠﻬﺎرت .(1373) ،ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣـﺮﯾﻢ وﻣﺘـﺮ ،ﺗﻬـﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرت ﮐﻮﯾﺮ.
ژان اﺳﺘﻮﺗﺰل ) .(1354روانﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪ ﮐﺎردان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه.
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ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرت داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.
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