
 امپراتور یا شهروند؟

شینید  شان به ستوه آمده اند و جالب اینجاست که اگر پای صحبت شاگردان هم بن این روزها بیشتر معلمان از دست شاگردان

شکایتمی ستوه آمده اند. به  شان به  ست معلمان و خانواده های سد موهای معلمان که گوش کنیم به نظر میبینید که از د ارد  ر

داب توجهی به آتوان یاات: نبود انگیزه، تنبلی، بی حوصتتلگی، راحت بلبی، حاوتترو آماده خواهی، بیمی مشتتترف اراوانی

 .مواردی از این دست، برخوردهای ایزیکی، کم باقتی، و توجهی به درخواست های معلم، مسخره کردننشستن در کالس، بی

اند به توبوده ام که چه بور اجرای یک سیاست تربیتی واحد میام و شاهد ها با کودکان آسیب دیده کار کردهبرای من که سال

م از ه این بور ی ما از نظر نظام تربیتیتغییرات واوتتد در راتار کودکان منجر شتتود همیشتته جای تعجب دارد که چرا جامعه

 پاشیده است. 

فاوتی در جامعه شتتده استتت. های تربیتی متمنجر به ستتبک ،در کشتتورهای بربی وهور و بروز مکاتب روانشتتناختی مختل 

متفکران این کشتتورها چه رویکرد خود را روانکاوانه انتخاب کرده باشتتند، چه راتارگرایانه، چه شتتناخت گرایانه، چه آدلری 

شند، چه برادار پیاژه، چه پیرو دیدگاه ارهنگی سی نقاط قوت و  -با شند همواره به دنبال نقد و برر سکی با اجتماعی ویگوت

ساس وع  هر نظریه  ستند و برا صل از این نقادیه ستگذاریهای خانواده یا آموزش هانتایج حا های مدارس را تعری  سیا

توانند اضتتای آموزشتتی اقشتتار خاج جامعه هم می ،گرایی حاکم بر اضتتای آموزشتتیبه دلیل کثرت ،. از برف دیگرکنندمی

ه ماند کترل متخصتتصتتان و ستتیاستتتگذارانی باقی میپیدا کنند و اضتتای آموزش عمومی در کنرا ناستتب با ارزش های خود تم

شهروندان جامعه را بر مبنای می ست خواهند  شتربیت کنند. ارزش هایی که مورد توااق اکثریت جامعه ا سر ک ور بالیی که بر 

ست که هما در حوز ست آن ا شی آمده ا سازی هر ی آموز می خواهیم همه با هم در نظامی درس بخوانند که به بهانه ی بومی 

وجه به ، و بدون تهابرگراته ایم و بدون تامل در مبانی و پیامدهای آن شرقی یا بربی از کشوریاندیشه ای را که پسندیده ایم 

با این که کثرت گرایی را در عمل  م. وها به نظام تربیتی خودمان چستتبانده ایری یا ناستتازگاری اصتتول حاکم بر آنستتازگا

سندیم در حیطهنمی صول نهایی  ی نظریپ ستما مح  مجبورندها خانوادههمه ی که  ات تربیتیاز نظری لحاف چهل تکه ای ا

  مدتی ارزندانشان را در آن بپیچند!

 وزش یعنی خانواده، مدرستته، وهر نهاد آموزشتتی برای مواقیت خود نیازمند همراهی دستتت اندرکاران آن نهاد استتت. نهاد آم

های ارتبابی و ابالعاتی. از این رو مواقیت این نهاد در گروی هماهنگی میان والدین، اولیای مدرسه، و مسئولین نشر و رسانه

شتتود تا یریا کج گذارند و وقتی این خشتتت اول کج نهاده میخشتتت اول این بنا را والدین می. استتت توزیع ابالعات کشتتور

ست. خواهد را سردرگمی تربیتی درون خانواده ها ستیم نوعی  شاهدش ه شته ت. آن چه امروزه در جامعه  والدین ما در گذ

اسی شد. مشکل اسکودف به صورت جدی و رسمی تعری  می -عمدتا براساس راتارگرایی تربیت شده بودند و روابط والد

نمی کردند و مجبور به اباعت کردن از هر چیزی بودند در چنین خانواده هایی این بود که کودکان اضتتای صتتمیمی را تجربه 

. جنبش تربیت مدرن که در کشتتور ما راه ااتاد تالش کرد به خانواده ها بقبودند که والدین ندزدکه پدرومادر برایشتتان رقم می

ودکان و حق ها حق انتخاب بدهند. پس والدین ما شتتروک کردند به دوستتت شتتدن با کبه آن باید با کودف دوستتت باشتتند و

که  ، نخستتتت ایندر آموزش والدین نادیده گراته شتتتدی وری  چند نکته این هیاهوها یدادن به آن ها. اما در میانه انتخاب

ست  سطد کودف قرار بگیرند و اقتدار تربیتی خود را از د ست که والدین در  شدن پدرومادر با کودف به معنای آن نی ست  دو

شد . دوم این که حق انتخاببدهند چارچوبی که اوالعش را قوانین و ارهنگ  ،دادن به کودف باید در چارچوب مشخصی با

شدن کودف باید تغییر کند و از سازد. های خانواده و جامعه میو ارزش ست تربیتی والدین همراه با بزرگ  سیا سوم این که 

 یمانهی از والدین داشته باشیم که صمبی توجهی به این نکات وری  موجب شد نسلگیری به سمت رااقت پیش برود. سخت



اس سلیقه هایشان را براسکنند بذا، لباس، لوازم، و معاشرتارزندانی تربیت کنند که از سنین بسیار پایین والدین را مجبور می

شان ت ست ارزندان سبات دنیای قدیمی هنوز برقرار بود که خانواده  !کنند عیینو خوا شترزا تعداد زیادیبالبا ها اگر منا  ندند دا

شکل جدی چندان این امر شاید  ستهها را مجبور میآنبه نوعی برای این که تنش بین کودکان  ،نبودم ی کرد تا گاهی از خوا

سته شان بگذرند و به خوا ست که الگوی بالب تکخود امکان  حتی امروزی ارزندیی ارد دیگر تن بدهند. اما بدبختی آن جا

ک که همانند ی تر از قبل شاهد کودکانی هستیمما هر روز بیش ،گراته است و در نتیجه مادکان این حد از گذشت را هم از کو

خدمات از  بهره برداریشتتوند و اصتتول مستتلط بر زندگی شتتان لذت بردن، خوش بودن، راحت بودن، و امپراتور تربیت می

 است. دیگران

ی سوم نهاد واقعی کلمه حد و مرزی ندارد. آن هم به لط  مولفهکنند به معنای امروزه خدماتی که کودکان از والدین بلب می

کنند. گمان وارد دنیای کودکان می و بی وتتتابطه آموزشتتتی یعنی رستتتانه های ارتبابی و ابالعاتی  که همه چیز را به رایگان

شوری بتوان یاات که می شد بوری که کنم کمتر ک شور ما با سالهمانند ک ساله ،سه  سه ،سیزده  ست و  تاد و هف ، وساله بی

سانی  تلویزیونی اش برنامهسالهسه سان وبینند و برا یک سانی  ساعت خواب یک شند.  به رداسبک بذایی یک احتی با شته با

شورهای دیگر زندگی میپرس سانی که در ک ساعت خواب کنند میو جو از ک شراته چقدر  شورهای پی توان اهمید که در ک

سب آنان جدی سالم برای برنامه کتاب و شود و چقدرگراته می کودکان و تغذیه منا سبک زندگی  شی برای ترویج  ی آموز

    شود.کودکان تهیه می

سانهملی والدین ما در یک دهن کجی  صور میبه ر شبکه های ماهواره ای راته اند و ت سراغ  کنند آن چه در ی ملی عمدتا به 

کشورهای دیگری که در کنند ای ارزندشان ندارد. چرا که تصور میشود هیچ مشکلی برشبکه های ماهواره ای نشان داده می

 و هر ایلم کارتونی در هرجایی تولید شتتتود دیتی برای برنامه های تلویزیونی وجود نداردی آمال آن هاستتتت هیچ محدوکعبه

سب ارزند آن ست. منا شد هر برنامهها شاید حق با آن ها با شرقی اگر با هدف پخش در داخل آن البته  ی تلویزیونی بربی یا 

شود  شور تولید  صود بایدک شده  ا شور تولید  سب با ارهنگ آن ک شدمتنا شد با شده با صورتی که برای کودف تولید   و در 

و  برنامه های شرقیخواهیم که  می ی خود کودکیکه ما در جامعه. مشکل آن جاست خواهد بودمناسب کودف همان کشور 

را  و اینجاست که هم کودکان و هم باورهای سنتی ما را بپذیرد؛ ببالد ایرانیبنی ارهنگ بربی را تماشا کند و در عین حال به 

سردرگم میسردرگم می ست و چه شوکنیم و هم خودمان  سر این که مولفه های ارهنگی ما چی یم. چرا که هنوز خودمان بر 

ی باید به کودکان آموزش دهیم و چه چیزهایی را باید دور بریزیم توااق نداریم. راستتتتش چیزهایی را در ارایند انتقال ارهنگ

صال گفت و سیم. گو نکردها ستوری و آمرانه بوده ایم که بخواهیم به توااق بر شور ما برای انتقال ارهنگی د سمی ک ست ر سیا

شود. به همین دلیل نظام آموزش و صیه میی خانواده ها رد کردن هر چیزی که به صورت رسمی تواست و سیاست نانوشته

 ؛به همین دلیل این روزها خانواده ها سرگردان مانده اند پرورش ما مشروعیت خود را در میان خانواده ها از دست داده است.

شان به ستوه آمده اند یشتر روز ب و در نتیجه هر با این که تربیت مدارس را قبول ندارند اما بالبا خودشان هم از دست ارزندان

   از قبل به پرخاشگری و خشونت متوسل می شوند.

شاوره  سراغ م ست و خانواده هایی که به  سفانه مواقیت آمیز نبوده ا شور نیز متا سی ک شنا شاوره و روان  البا ب روندمینظام م

ر نظام تگان باهوش دگردند. البته خود این ناکامی وجوه مختلفی دارد. نخستتتت آن که دانش آموخناامید باز میستتترخورده و 

شته شی ما عمدتا جذب ر وی میآموز شتههای تجربی و ریا ستند که در ر شته ه ساشوند و بالبا بازماندگان این دو ر نی ی ان

شکل مواجه میای باهوش باد در زمینهدهند. بنابراین وقتی کودکی از خانوادهادامه تحصیل می شاور شود و بی تربیتی با م ه م

پرستتد که مشتتاور نمی تواند پاستت  به دلیل هوش بادتر خود در همان برخورد اول ستتوادتی را از مشتتاور می کندمراجعه می



درخوری به آن ها بدهد و بالااصتتله این امر را به خانواده منتقل می کند که این آدم توانایی انجام تغییری را نخواهد داشتتت. 

صل شه در همان خ ست و همه میالبته وجه دیگر این عدم مواقیت ری شتری یااته ا سال ها نمود بی واهند ختی دارد که در این 

یک شبه ره صد ساله روند. یعنی والدینی که مثال ده سال راتار بلط در پیش گراته اند و ارزندشان دچار مشکل سلوف شده 

 دشان راع شود.است انتظار دارند با یک یا دو جلسه مراجعه به مشاور و با کمترین زحمت همه ی مشکالت ارزن

. اما وقتی عادت کرده ایم ما در جامعه ی خود مسائلی داریم که در کشورهای دیگر ندارند و باید خودمان برایش راهکار بیابیم

ان کنیم یا حلشتتهای خودمان را نمی بینیم که بخواهیم به آن ها اکر ز دیگران بگیریم انگار حتی مستتئلهکه جواب هایمان را ا

شینیبرای م کنیم.  شب ن ستثال، برای کودف بربی حضور در جمع های خانوادگی و  شده ا مگر معدودی  ها امری تعری  ن

شوند. پدر و مادر بربی برای حضور در هایی خانوادگی تعری  میریسمس، شکرگذاری، هالووین که جشنها مثل کاز جشن

حاد د. هایشان برسنند و خودشان با خیال راحت به میهمانیگیرند تا از او مراقبت کبرنامه های شبانه از پرستار بچه کمک می

روند یا میهمان دارند و در این میان ارزندان یا به میهمانی میتعطیالت آخر هفته   که ایرانیی مقایستتته کنید با یک خانواده

شینند. خورند و میخانواده پا به پای بزرگترها می شند و تا دیروقت بیدار می ن یا  نگهداری از پدربزرگهایی که هخانواددر نو

که در حضور این عزیزان عروس خانواده جرات گریبان گیر خانواده است مصیبت دیگری  ستآن های هم بر عهدهمادربزرگ 

 .)هنوز در شهرستان ها مواردی از این دست اراوانند(تر از گل بگویدندارد به ارزندانش )به خصوج ارزندان پسرش( نازف

خالت د دیگری مرزهای خانواده کامال مشخص است و کمتر کسی در تربیت ارزند اشبربی به دلیل صراحت ذاتیارهنگ در 

دایی و خاله و عمو و عمه بگوییم که در امر پدر بزرگ و مادر بزرگ و توانیم به کند. اما در ارهنگ ما چطور؟ آیا ما میمی

مان کجاستتت و در چه شتتود که حد و مرز روابط خانوادگیشتتی داده میتربیت ارزند ما دخالت نکنند؟ کجا به ما چنین آموز

ی شتتاهد بوده ام که کودف با تکیه به پدربزرگ و مادربزرگ همه بارها مستتائلی باید دخالت کنیم و کجاها به ما ربطی ندارد؟

یت استتت که مگر ما بد تربآن  پنبه کرده استتت و وقتی با آن ها صتتحبت می کنی استتتددلشتتانهای تربیتی پدرومادر را رشتتته

 ایم که حاد بخواهیم دخالت نکنیم و یادشان می رود که دوران آن ها با امروز تفاوت های بسیاری دارد. کرده

سطهارهنگ ی کودکان ما با رویاروی شورهای دیگر چه به وا سطهک سانه ها و چه به وا ست و ی ر سفر کردن اازایش یااته ا ی 

ت جنستتتی دریاات آنان وجود دارد که حتی جرات برح آن ها را ندارند. ماکه خودمان تربیهای بیشتتتماری در ذهن ستتتوال

ینیم تا از ستتتریال های مورد نشتتتتوانیم ارزندمان را از نظر جنستتتی تربیت کنیم؟ ما که پای ماهواره میایم چه بور مینکرده

وقتی ارزندمان زودتر از موقع چرا کند مان هیخردستتتالمان همرا ارزنددهیم به خودمان اجازه میمان لذت ببریم و عالقه

هایمان از تقلب و کالهبرداری، و رشوه دادن و گراتن برای در دورهمی کنیم؟ ما کهکند تعجب میجنسی پیدا می هایپرسش

مدرستتته با پیش بردن کارهایمان حرف می زنیم چرا انتظار داریم ارزندمان در زندگی راه خالف در پیش نگیرد و بخواهد در 

مان بپوشتتانیم و به مدیر و معلم مدرستته اری و ناتوانی ارزندمان را با پولزحمت خودش نمره بگیرد؟ ما که می خواهیم کم ک

شنهاد  شد؟ پول میپی شته با سئولیت دا شیم ارزندمان احساس م شته با دهیم تا نمره قبولی به ارزندمان بدهد چرا باید انتظار دا

سمی آبرخی وقتی  ومن خدمت میمعلمان ر گویند چرا موزش و پرورش با ااتخار از روش های تقلب خود در آزمون های 

شند؟ « هنر تقلب»انتظار داریم ارزندانمان از  صال بی بهره با سب و ا سوادت نامنا ست که معلمان دلیل تقلب خود را  مهم نی

ست که آن چه کودکان ایرانی هر روز دربی معرض آن هستند دروغ، تهمت، تقلب، بی قانونی،  ربط وزارتخانه بدانند مهم آن ا

 بناست در جامعه ودارزش باشند و اکنون به ارزش های جامعه تبدیل شده اند.است که  موردیو صدها  ،عدالتیبی

خانه های کشتتور ما در بول چند ترین و ناکارآمدترین وزارتوزارت آموزش و پرورش یکی از وتتعی  شتتاید بتوان گفت که 

ستی گذدهه ستاما اتفاقی که  .شته بوده ا سالی ا ست در جامعه چند ست که ناکارآمدی نظام بهانه ای به د ی ما ااتاده آن ا



والدین و گاهی هم معلمان داده استتت تا کال حاوتتر به تن دادن به معیارهای موجود نباشتتند. برای مثال حرکت به ستتمت 

اایست ی ما ااجعه به بار آورده است. کدر جامعهتربیت کاران مواجه شد با استقبال ی نقاط دنیا ارزشیابی توصیفی که در بقیه

سری به مدارس ابتدایی بزنند و ببینند که معلمان با چه مالف هایی برای بچه ها رده بندی های  ص  و توانا  تا چند بازرس من

سطحی  سی با هر  ست که هرک صیفی به این معنا شیابی تو صیفی را درج می کنند. آیا ارز شتو تن و از توانایی در خواندن و نو

سبه کردن مجاز به راتن به پایهم سطحی به عنوان معیار حداقلحا ست؟ آیا هیچ  سطح یی بادتر ا ست؟ اگر  شده ا ی تعیین ن

 دامکشوند که مفاهیم مقدماتی را بلد نیستند محصول ی اول میتعیین شده است پس خیل عظیم بی سوادانی که وارد متوسطه

شاور مدرسه مادر را قانع مییابی شارز ست؟ عجیب آن که دیده ام م شرات درسی نیاز به تکرار پایه ا کند که کودکش برای پی

صال هم  شنید، دبد ا ست و ددیلش را  ش صحبت این مدیر ن ست! باید پای  ور به پذیرش این امر نی سه حا دارد و مدیر مدر

چرا باید مدیری دلش برای کند. راستتتی  خالجموز دردستترستتاز آخواهد خودش را از شتتر دانشربطی به این ندارد که می

 ؟ندارد دن اهمیت چندانیداسره و ناسره را از هم تشخیص نظامی که بسوزد در  انآموزدانش

صادی در جامعه شکالت اقت شان م شورها ن ست اما تجربه ی ک شور را از بین برده ا صنعت و تجارت ک ساخت های  ی ما زیر

ی اقتصادی درست ده ساله و پانزده ساله قابل احیا هستند آن چه در کشور ما در حال ها با یک برنامهدهد این زیرساخت می

ی قابل اصالح نخواهد بود. و میان مدت ی کوتاه مدتنابود شدن است زیر ساخت های ارهنگی کشور است که با هیچ برنامه

ر است برای مجروحین و از کارااتادگان تصاداات رانندگی کند مجبوکشوری که برای آموزش منابع انسانی خودش هزینه نمی

هزینه کند، مجبور استتتت برای نگهداری زندانیان و بزهکارانش هزینه کند، مجبور استتتت برای مستتتموم شتتتدگان ناشتتتی از 

چ م هیی این هزینه ها ههای جامعه هزینه کند و با همهاازایش تعداد پلیسمحصتتودت تقلبی هزینه کند، مجبور استتت برای 

 کس در چنین کشوری احساس روایت و آسایش نخواهد کرد.

ه کشورمان نیستند این مسئولیت روشنفکران کشور است که ب یارهنگزیر ساخت های به اکر  نهادهای تربیتیاگر مسئولین  

های با ارزش ت که مدرستته ای بیابند کهدنبال راهکاری برای تغییر نگرش والدین جامعه ما باشتتند. مستتئولیت والدین ماستت

یش گوی مستمر داشته باشند تا بتوانند بهترین روش تربیتی را پوشان سازگاری داشته باشد و با اولیای مدرسه گفتخانوادگی

بگیرند. زیر سوال بردن معلمان و نظام آموزشی وروری است و باید در سطد بزرگسادن کشور انجام شود. اما کشاندن این 

صل بحث به زندگی کودکانی  شور حا ست جز خیانت به ارزندان ک شان خوشی و لذت کوتاه مدت و اوری ا سته های که خوا

امپراتورهای کوچک ما از نوشتتتتن، خواندن، و به بور کلی هر کاری که یادگراتن آن نیازمند زحمت و وقت  دیگری ندارد.

آن ها بتوانند خدایی کنند. برای همین است  گذاشتن است بیزارند. آن ها عادت کرده اند به اضای مجازی و بازی هایی که در

ندگی را که وقتی کنار هم قرار می باید یک عده مقام ب یای واقعی بادخره  یایند چرا که در دن با هم کنار ب ند  گیرند نمی توان

 بپذیرند!! 

شارکت دهیم اگر می شان م شیم و کودکان را در روند زندگی  شته با کنیم  باید به آنان کمک ابتداخواهیم تربیت دموکراتیک دا

شد دهند و بعد شیر مادر  تا عقالنیت خود را ر شورت می کند که به او  شورت کنیم. کدام آدم عاقلی با یک نوزاد م با آن ها م

به نظر برسد اما واقعیت آن است که بسیاری از والدین ما همین راتار را با ارزند مسخره بدهد یا شیر خشک؟! شاید این مثال 

ست. ند یعنی کاری ندارند که چه کاری بخود دار سب ا ست و منا شان راته که رای ارزند در ست در هر زمینه ای یاد قرار نی

ت به سما مسئولیت داریم تا کار درست را برای آن ها انجام دهیم. البته برای تشخیص کار دربلکه کودکان از ما راوی باشند 

روجان این تربیت مبتنی بر لذت در کشتتور ما چه کستتانی بوده اند اما . راستتتش نمی دانم ممشتتورت با متخصتتص نیاز داریم

دانم که اگر تربیت کاران کشتتور به خودشتتان نیایند و برای آموزش والدین و تغییر نگرش آن ها کاری نکنند جامعه ی ما می



شد. جبران ناپذیریدچار بحران های  شبکه های اجتماعی  خواهد  شنایی با  در معرض هر نوک ابالعاتی کودکان ما به دلیل آ

گیرند و بالبا هر چه را که برایشتتان خوشتتایندتر باشتتد جذب می کنند. اگر بناباشتتد کودکان اقط لذت ببرند و خوش قرار می

ست تا  وروری شوند  ست کودکان تربیت  شت و اگر بنا شند چه نیازی به تربیت و نظام تربیتی خواهیم دا سختی نک شند و  با

صوج به تمرین کنندکودکان را در خانه  تربیت الفبایوالدین  . کودکان باید درخانه بیاموزند که هر محیطی آداب و قواعد مخ

همگی قابل  انها با هم تفاوت دارند و با وجود همه ی تفاوت هایشتتتبیاموزند که انستتتاندر خانه خود را دارد، کودکان باید 

 بیاموزند که دیگراندر خانه ی و هر نکته مکانی دارد. کودکان باید در خانه بیاموزند که هر ستتتخن جایباید کودکان احترامند. 

ی ستتالمتی شتتان باید مراقب بیماران و ناتوانان بیاموزند که به شتتکرانهدر خانه ی آن ها حق دارند. کودکان باید هم به اندازه

د. راقب بخش های دیگر ببیعت باشتتنبیاموزند که آن ها اقط بخشتتی از ببیعت هستتتند و باید مدر خانه باشتتند. کودکان باید 

تالش  این والدین هستند که بایدتوان اختالف نظر داشت ولی به یکدیگر احترام گذاشت. کودکان باید در خانه بیاموزند که می

سبت به  ستی ن سانیت پیدا کند و بدون مطالعه و گفتآموزشکنند تا کودف نگرش در گران وگو با دی، ارزش ها، جامعه، و ان

های حاکم بر جامعه ی ما نیاز به یک خانه تکانی جدی دارند بر ماست که آستین ها را نگرشن امری ممکن نخواهد بود. چنی

          باد بزنیم و هر چه سریعتر شروک کنیم.


