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 احیای جمهوری مدنی 1

جمهوری گسترده  تعهدات  وراِی به  یعنی 1،خواهانهِی  خیر    تکالیف  تعهد  مدنی، 

نظری   ِیمدنی حوزه  خواهیِجمهوری   2، اندیشی عمومیهم ، فضیلت مدنی و  مشترک

  فروکاستاز تعهدات    یکدستای منفرد یا  را به مجموعه  توان آناست و نمی  متنوعی

کار به بعد اصطالح »جمهوری مدنی« با ارجاع خاص به نویسندگان معاصر به  از این)

باشد در    یمدن  یِخواهی جمهورعکس،  به  (. گرفته خواهد شد؛ مگر غیر آن ذکر شده 

بهتر   دهد،به طیف وسیعی از تفاسیر راه می  که  فراخ  یِاسیو س  یفلسف  یموضع  مقام

به  مقاله  نیا  شود.فهمیده می  بهعالقه  ی ایاح  لیدل   ناظر  نسبت    ای است که جدیداً 

هاِی نظریه  پیدایش  بستر طرح    مقالههدف این    .ی شکل گرفتهمدن  ی جمهور   ی هادهیا

واسطه  به  ابتدا  مدنی  قراجمهورِی  مدنظر  جمهوری رِی  ارتباط  با  دادنِ  مدنی  خواهی 

اجتماع لیبرال مبحثِ  ارتباط   3باوری  دوم،  فلسفهو  با  عمومیاش   متن   نیا  . است  ِی 

با دو   پیونددر را آن و خواهد داشت معاصر   یمدن ی جمهور ِیاندیشهبر  فشرده ی مرور

باوری اجتماعو    سمی برالیل  یعنی  ـ  هل سال گذشتهِی سیاسی در چمسلط نظریه  دگاهید

در   ریو تحولت اخ  یمدن  ی جمهور  ی هاده یا  نی بپیوندهایی    ،در ادامه  .دهدیقرار م  ـ

 توجهقابل   شیافزا  معطوف به. این تحولت آموزشی بیشتر  شودمیبرقرار    یآموزش مدن

به مدن  گرایش  حول  است    ی آموزش  شهروندکه  تحلیل    .اندیافته   سازمان  ی مفهوم 

خواهی مدنی های جمهوری تر ایدهشده در این مقاله چارچوبی برای واکاوی عمیقارائه

 کند. فراهم می 

 چرا احیا؟ 

 یمدن  ی تفکر جمهور  «ی ای»اح  های ، سال 1990  ِیدهه  لیو اوا  1980  یِ اواخر دهه

بود.   یاسیس  ی هدر فلسف فُرم  مقدماتیتوجه    غرب  با    و شایدمختلف )  های به  مرتبط 

 

است   خواهیِ مدنی و آموزش مدنی« یِ فصل نخست کتاب با عنوان »جمهوریرو ترجمهمتن پیش .  1

 شناختیِ آن بدین قرار است: که مشخصات کامل کتاب
Peterson, A. (2011). The Civic Republican Revival. In: Civic 

Republicanism and Civic Education. Palgrave Macmillan, London 

2 civic obligations, the common good, civic virtue and civic deliberation  
3.liberalcommunitarian  debate  
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ا گریکدی که  فهم  ایاح  نی(  برای  گرفته  خود  حایز معاصر  یِمدن  یِخواهی جمهور  به   ،

فرم  این  است.  یا لیهاهمیت  فرم  و تحولت شامل سه لیه هستند. در  ِی نخست ها 

بتوان آن  قرار دارنداز مورخان  ی  شمار را  که شاید   1خواهِ مدنیمورخان جمهوری ها 
از  خواهانه  ی جمهور  ی دیکل  ی هاده ی ادر پیِ ردیابیِ    1960  ِیاز دههکم  نامید و دست

 ها بودند دهیو ا  آثار مکتوباز متفکران،    ی اگسترده   یخ یتار  های نوشته   مجموعهخاللِ  

به    عنوانبه) کنید  نگاه   ,Raab, 1965; Pocock, 1975; Skinnerنمونه 

1990a, 1990b, 1997, 1998, 2002; Bock et al. 1990; Rahe, 1992; 

Held, 1996, 1997; Honohan, 2002  .)  حال    فهمِ ،  کار  نیا  یاصلوجه در 

اما   شده است.   ییشناسا  یمدن  ی « تفکر جمهور»سنتِنوعی  آندل    که در  بوده  تکوینی

شروع شده و   سروی باستان در آثار ارسطو و س  ی هااز زمان  یمدن  ی سنت جمهور  اساساً

طر از  ط  قیسپس  س  یفیکار  متفکران  ن  ی اسیاز  جمله   مز ی جِ  ،لیاویماک  لویکواز 

ج  ـ  ژان  ،2نگتون یرهَ و  روسو  است  سون یمد  مزیژاک  یافته   آثاردوم،    فرم  .رشد 

های سیاسی  به منظور جا انداختنِ نظریه  است که  ی خواه مدنی جمهورپردازان  هینظر

 ی هاهستند که در دولت   ییهابه تنش   یخیتار  ی هادهیبه دنبال ربط دادن ا  3هنجاری 

آغاز در    (.cf. Honohan, 2002: 7–8)  کنندی م  یی معاصر شناسا  ی غرب  کیدموکرات

جریان، جمهور  این  به  حوزه  یمدن   یِخواهی توسل  ا  یحقوق  یِ یهنظر  ِیدر   الت یدر 

،  1986)  منلْشِی(، فرانک م1988مانند توماس پنگل)  یسندگانینو  جای گرفت.متحده  

ک1988َ و  سانستا(  و   خواهانهی جمهور  ی هادهیا  4(1988)  ن یس  تکرار  منظور  به  را 

 
1.civic republican historians  

2 .James Harrington  :المنافعِ  مشترک »کتاب  .  میالدی  17یِ  در سده  سیاسی انگلیسی  پردازِه نظری

ترین اثر برجای («، مهم The commonwealth of oceania,1656)یا جمهور اقیانوسیه اقیانوسیه

چون نظام حکمرانی، انتخابات هایی هم شود که در قالب رمانسی سیاسی به آموزه مانده از او محسوب می

 پردازد. این کتاب در فهم دموکراسی در جهان تاثیرگذار بوده است.م.  ی برگزاری آن می و نحوه 
3.normative political theories  
4. Thomas Pangle (1988),  Frank Michelman (1986, 1988) and Cass 

Sunstein (1988) 
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ِی اندیشهدر    هاده ی ا  از  ی امجموعه  ِیمثابه به   ی مدن  خواهیِی جمهور  ت یاهمتصحیح  

( 1539:  1988)نیطور که سانستا همان  .توضیح دادند  ،کایآمر  ی و قانون اساس  یحقوق

ایده»صرفاً    خواه،ی جمهور  پردازانهینظر  ِیوظیفه ،  ادعا کرده است  ست«، ین   هاکاوش 

یی هابحث   اثرگذاری بر  ی برا  خواهانهی و اصول جمهور  هاده یاستفاده از اجای آن  که به بل

که عموم  است  امور  هم   یدر  سال    .گیردمی   سری  اسیس   ِیفلسفه   نیچنو    1990از 

تر تر و گستردهمفصل   ی هاهینظر  ِیبه دنبال ارائه  یو عموم  یاسیس  لسوفانیاز ف  ی تعداد 

گونه آثار عبارتند    نیبرجسته و مهم ا  ی هانمونه   اند.معاصر بوده  یمدن  یخواه ی از جمهور

 انیآدرِی  نوشته   (1990)  مدرن  جهاندر    یمدن  یِخواهی جمهور  :اجتماعو    ی شهرونداز:  

آمریدموکراس  یت ینارضا  1،لدیاولدف جستجو  کای:  اثر   (1996)  یعموم  است یس  ی در 

 جهاندر    یخواهی جمهور( و  1999)3ت یپت   پیلی ف  یخواهی جمهور،  2مایکل سندل 

  نی که از مضام  یاسیپردازان سهیاز نظر  ی در آثار تعداد   4. نوری( جان م2003)  رنمد

 ِیعنصر برسازنده  عنوانبهلزوماً  خود را    ی هادهیکنند اما ای استفاده م   یخواهی جمهور

نم  انهخواهی جمهور   ای ریهنظ اصول جمهوردهیا  نیز  کنندیارائه  و  حضور   یمدن  ی ها 

 ,Arendt, 1958; Pitkin, 1981; Barberنمونه نگاه کنید به    عنوانبه)  دارند

1984, 1998, 2003; Bellah et al., 1985; Marquand, 1994; Macedo 

et al., 2005).  ( 38:  1998)  6باربر  ن یام یبن   5«قدرتمند  ی»دموکراس  ِیه ینظر

  ی مدن  یخواهی « جمهورخویشاوندِ»  عنوانبه   اوکه از    یاس یعلوم س امریکایی  دانشمند  

سومین فرم یا لیه که تا حدی هم نسبت    است.  آثاری   نی چن  ِی بارزنمونهند،  ن کیم  ادی

 
1.Adrian Oldfield’s Citizenship and Community: Civil Republicanism in 

the Modern World (1990)  
2.Michael Sandel’s Democracy’s Discontent: America in Search of a Public 

Policy (1996)  
3.Philip Pettit’s Republicanism (1999) 
4.John Maynor’s Republicanism in the Modern World (2003) 
5 Strong Democracy 
6.Benjamin Barber’s theory of ‘Strong Democracy’  
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است    یمدن  ی جمهور  ی هاده یبه ا  ندهیارجاع فزاتر پرورش یافته،  به دو مورد قبلی کم 

که در   ش،یگرا   نیا  . کرد  ییشناسا  یعموم   است یو س  ی اسیس  ی هاتوان در بحثی که م

جزئ  متن   نیا  ِیادامه بررس  ی ترشی ب   اتیبا  گرفتقرار    یمورد  در    آشکارا  ،خواهد 

 هایو استدلل   یاسیدستورکار سابتدا در  است.  مشهود    یگفتار دو دولت مل  و  هااست یس

از   برخاسته  سوسدولت  اسپان   ستیالیحزب   Partido Socialista)  ایکارگران 

Obrero Español2004از سال    ایرو در اسپان زاپاتِ  گزیس رودریخوزه لوئ  ی ( به رهبر،  

که   ایتانیدر بر  جدیدکارگر    برخاسته از حزب  دولتدو    یهاها و گفتار استیس  در  و دوم

بودند  2010  تا  1997  ی هاسال   ن ی بهم    دنبالبه قدرت  حدود   1. در  تا  و   یارجاع 

 ی ایاست و گو  تیحائز اهم  یمل  گذاری است ی در س  یمدن  ی جمهور  های ایده   ی ریکارگبه

 یاس یس  ِییهدر نظر ز یو ن  یعموم  یخواهانه در زندگ ی جمهورهای  ایده   ِیه ندینقش فزا

 یعموم   است یدر سهای یاد شده  ده ی وجود دارد که اهمواره    دغدغه  نیحال، انیاست. با ا

مقایسه )  شوندی م   یاتیعمل  شانی های دگیچیو پ  یخیتار  ی هاشهی، ریبدون توجه به معان

 (. Maynor, 2003کنید با  

 ِیدر فلسفه   ریاخ   ِیدر سه دهه   یمدن  ی جمهور  ِیکه اندیشهِی اینتردید درباره

این احیا چه بوده دلیل    راستیبه ی »احیا« شده، امری است دشوار؛ اما  و عموم  یاس یس

باور   نیبه ا  ِی یاد شده اندیشهاعتقاد طرفداران    نخست،  ترند:است؟ دو دلیل از همه مهم 

نظر به  آنبه    چیزی تواند  یم   یمدن   ی جمهور  ِییهکه  که  بحث چه  گسترده  طور 

و   ؛را ارتقا بخشدو آن  دیفزایشود، ب  یم   دهی نام  یاس یس  ِیباوری لیبرال در فلسفهاجتماع

به را    یمدن  یخواهی جمهور  ی هادهیا  کهاست    یعموم  تاس یسمنظر  دوم،   پاسخ  در 

مقایسه )  داندمی   دی مف  معاصرْ  یِغرب  لیبرال  کیدر جوامع دموکرات  2های مشهودتنش 

 .(Dagger, 2004: 167 کنید با

 

 باوری لیبرالمبحثِ اجتماع

 

به نخست  2010تا  1997های .اشاره دارد به آخرین حاکمیت حزب کارگر بر بریتانیا بین سال  1

 م.  گوردون براون.وزیری تونی بلر و 

2.Perceived tensions 
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ارائهکه    ی مشترک کسان  ِی عزیمتِنقطه  پی  ازفیتعر  ِیدر  باهادهیا   ی    ِی مرتبط 

 باوری لیبرال اجتماع  ِیمباحثهچارچوب  درون  ها  آن  جای دادنهستند،    یمدن  ی جمهور

 مباحثه  نیگذشته شکل داده است. ا  ِیغرب را در چهار دهه  یاسیس  ِیاست که فلسفه 

شده اند   ها،دیدگاه از    شماری و    فراگیر  در  اند  برالیل  ِیهشیهم  در  هم   ِیشهیو 

هر   های متمایزنظرگاه آمیختن  درهم  اند که بر این باورند که شکل گرفته   باور،اجتماع

اموری هستند متفاوت و اصطالحات    نیا  نکته که خود  نیا  درنظر داشتن دون  عرصه ب 

وجود   یخاص  بنیادین  ی هادهیا  (. با وجود این،Keeney, 2007)  موجه نیستنه واحد،  

 ی جستجومسیر  و در  باورها را از هم جدا کرده  اجتماعو    هابرال ی لاز ریشه،  د که  ندار

 مهم هستند.  ریاخ ِیخواهانهی تفکر جمهور بسطدرک 

غرب برجسته بوده    ی اسیس  ی در فلسفه  سمیبرالی ل  یِاصل  فرمدو  ،  1970  ِیاز دهه

 ,Taylor)  ی«اهیرو »سمِیبرالیل  ای  (Patten, 1996)   ی«قرارداد »  سمیبرالی ل  است:

1995; Sandel, 1996»یدر حال سمیبرالیل فرمدو  نیا .1( و لیبرالیسمِ »لیبرتارین  

ِی تأمین رفاه شهروندان از سوی دولت  درباره درجه  شاندگاه یداما  دارند،    یاشتراکاتکه  

عدالت اعتماد  ن یمأت ی به بازار آزاد برا نیبرتاریل ِیهابرالی که ل یدر حال متفاوت است.

 هدف دارد  نیا  نیم أدر ت  یکه دولت نقش مهم  رندی پذیم  ی قرارداد  یهابرال یدارند، ل

فهم از تفاوت بین این دو فرم لیبرالیسم، نگاه کنید )برای آشنایی با تحلیلی دقیق و قابل

ل  انیاز م  (.Kymlicka, 2002به   نوع  ی}یا قرارداد  فرم  نی ا  ، یاد شدهسمِیبرالیدو 

  ی دهدر شکل   1970  ِیدر دهه  رگذاری تأث  ار یظهور سه متن بس  بعد ازاست که    ای{رویه

: مراد از سه  بوده است  فرم  نیتربرجسته  یغرب  ی در کشورها  یو فلسف  یاس یس  ی هابحث 

 ک ی نوز  رابرتی  ایو اتوپ  دولت  آنارشی، (،  1971جان رالز )عدالت    هینظر  متن عبارتند از: 

جان متون    نیدر مجموع، ا  .2( a1978)نیرونالد دورک  حقوق  گرفتن  ی جد(، و  1977)

و شهروند منفرد را اساساً   بخشیدندمعاصر    بستردر    3کانت   ییاستعال  خودِ ای به  دوباره

 
1.contractual  or procedural liberalism and libertarian liberalism  
2. John Rawls’ A Theory of Justice, Robert Nozick’s Anarchy, State and 

Utopia , and Ronald Dworkin’s Taking Rights Seriously  

3. Kantian transcendental self  
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اجتماع شکل  هر  بر  گرفتند  یاشتراک  ای  یمقدم  نظر  که   نیا  البته   و  ،در  است  رالز 

رالز در کتاب   .دهدی م  حیرا توض  تتحول  نیا   ای به شکل بنیادی  و ریشه  اشی هادهیا

 اش،ی عیطب  وضعیتِدر    فرد  که  کردی استدلل م   1(560:1971)  ای درباب عدالتنظریه

ی گونه نوشته که »باید ... رابطه و این  «کنددخیل نمی »   ی راو تعهد جمع  عُلقه  هیچ

کنند معکوس کنیم و حق را بر می  گرانه مطرح های غایتبین حق و خیر را که آموزه

 یاجتماع تعهدات  تمام  که    ِی این ادعاپایهبر  های قراردادی  خیر مقدم بشماریم«. لیبرال 

خودِ به  ـشیپ   نسبت  ثانوی مرتبهاز  اجتماعی    ا  امری  و  برخوردارند  اهمیت  دوم  ِی 

برا  تر موارددر بیش ،  شوندمحسوب می   ی اتخاذ نقش  ی نسبت به هرگونه تالش دولت 

ها استدلل  آن  هستند.  ن یبدب  ی،شکل زندگ  نیخاص از بهتر  یدگاهید  قبال   سازنده در  

  ی رویانتخاب و از آن پ  را  خوب  ید باشند تا تصور خود از زندگآزا  دیکنند که افراد بای م

 تا این حد   دولت  در واقع  شود.    لیها تحمبر آن  خیر یا خوبیاز    ی تصور  کهن یکنند نه ا

افراد   ن،یعالوه بر ا  .دهدینم  ی برتر  دیگری را بر    ریاز خ  ی و مفهوم  ماندباقی می   طرفی ب

، چه از جانب  مداخلههر گونه  ها در برابر  محافظت از آن  ی از جمله حقوق مهم  ی دارا 

 عنوانبه   هستند.  شانی اهداف انتخاب  جوییِپیشهروندان، در    ریسا  ی دولت و چه از سو

 :Kymlicka, 2002:چنین برای مقایسه رجوع کنید بههم  ؛ 544 :1980)  نمونه رالز

 دهد که: نشان می  (215

آزاد،    ِیمثابهبهشهروندان   رسمیت    افرادی   عنوانبه  را  گریکدیافراد  به 

خیر از    درکیداشتن    ی برا  2ِی تشخیص نیک و بدقوه  یداراکه    شناسندمی 

  ی مفهوم خاص  پیگیری به    مقید  الزاماًها خود را  بدان معناست که آن  نیاهستند.  

از آن   ینیدر هر زمان مع  بایستیمی   دانند کهی آن نم  ییو اهداف نها  ریاز خ

در کل    شوند کهانی تلقی می شهروند  ِیمثابه بهافراد  در عوض،    .کنند  تیحما

معقول و    لیبر اساس دل   ِی خیر{عقیده}درباره   ریینظر و تغدیبه تجد  ندقادر

ادراکات مختلف مرتبط با امر  از  شهروندان    شایسته است که   نی. بنابرایمنطق 

 

به فارسی ترجمه و از سوی نشر مرکز منتشر شده است. در برگردان   «مرتضی نوری».این کتاب توسط   1

 برگرفته از کتاب رالز،  ترجمه یادشده مالک عمل بوده است.م. اصطالحات و عبارات 
2.moral  power  
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  کنند  یابیو ارز ی ها را بررسمختلف آن  یینها مقاصد  تنها  وخیر دوری گزینند 

(Rawls, 1980: 544 .) 

حقوق را مقدم   معمولً معاصر    ی هابرال یل  ،است  مقدم بر جامعه  که خودْ  مبنا  نیبر ا

 دانند. ی م ریبر خ

  کندی که ادعا م  دهدی م   آشکارا نشان  ی را زمان  بال  ( موضع 1978b: 35)  نیدورک

را از او سلب کند،  را داشته باشد، اشتباه است که دولت آن ی حق انجام کار ی»اگر کس

حق{   اگر  یحت سلبِ  برا}این  باشد«.  عموم  نفع    ، یاهیرو   ی هابرال یل  ی به 

احترام کامل به    ی »تنها راه برا  نهاییاهداف    جوییپی در انتخاب و    1گری یینخودتع

تلقی  بر اساس    هابرالی (. لKymlicka, 2002: 212–3)  « استانسان  در مقامافراد  

تواناییِبهافراد   واجد  موجوداتی  تجد  یعقالن  انتخابِ  عنوان  خود،   دنظریو  اهداف  در 

چارچوبِ  را    ی آزاد  ی منف  دریافت برداشت برده  شیپ  2مداخلهعدمدر  اساس  بر  اند. 

»آزادی فرد به میزانی است که هیچ    ، یمنف  ی ( از آزاد1998:  194)  ن یبرل  کیکالس

هایش وجود ای از افراد در برابر فعالیت مانع یا مزاحمتی از سوی فردی دیگر یا مجموعه

باشد«.   آزاد  برالی ل  برداشت  نیانداشته   یها برالی ل  آثاراز    مداخلهعدم  ِیمثابه به  ی از 

بر   ی رضروریغقیود  به رفع  در واقع  شد و    آغازو بنتام    یلیهابز، پ   چونی هم کیکالس

بنیادی است    ی اخود مجموعه  ِیمداخله به نوبه عدم . اصل  های شهروندان نظر داردکنش 

از   برداشت   نیا  .جابجایی  ی ادو آز  انیب  ی مذهب، آزاد  ی مانند آزاد  یمدن  ی های آزاد   از

معاصرهاهینظرِی  مشخصه  ،مداخلهعدم  عنوانبه  ی آزاد  محسوب معاصر    برالیل  ی 

  قیشهروندان، از جمله از طر   های کنشمحدود کردن    ی . هرگونه تالش دولت براشودمی 

ِی به واسطه  یدخالت  نیحال، چن  نیاست. با ا  ی فرد  ی تجاوز به آزاد نشانی از  قانون،  

اجتماع  اصل حد  ،یقرارداد  تا  کل  ی و  اصل  با  برابریکه  دارد،   برالیل  ی تر  مطابقت 

ا  .ابدیی م  تیمشروع برام  نیاز  آزاد   ی معاصر  ی هابرالیل  ی نظر،  رالز، مفهوم   ، ی مانند 

 ن یاز ا   ست ثانوی.امری عدالت    ِییهظرتر نِی فراخنسبت به نظریهاگرچه مهم است، اما  

 
1. self- determination  
2 non- interference  
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 ،ی از کنش شهروند   یامعنا که بدون درجه  نیاست به ا  ی ضرور  ی شهروند  ،یبرالیمنظر ل 

میخود    ییکارا  برالیل  ی نهادها دست  از  }شهروندی{  و،  دهندرا  آن  بر  هم    عالوه 

شهروند   ی برالیخود از الزامات ل  فی( در توص2003:8باربر )  داوطلبانه و هم موقت است.

به منظور   اطیبا احت  ی عیاست که انسان طب  یمصنوع   ینقش   ی »شهروند  کند:ی اشاره م

مقاصد خاص و   ی افراد برا  «.ردیگی به عهده م  اشتکین و مستقل   تِیانسان   محافظت از

  خواستند که    وقتکه هر    مُخیرند و    شوند ی م  ی خاص وارد قلمرو شهروند  ی هادر زمان

 کنند.  ینی نشو بازار عقب یخصوص یزندگ ِیبه حوزه }بار دیگر{

 ,MacIntyre, 1981 )  «باوراجتماع  پردازانهی از »نظر  ی تعداد   1980  ی در دهه

1988; Walzer, 1983; Sandel, 1984; Bellah et al., 1985; Taylor, 

تر ِی روایتی مستحکم را نقد کردند و به دنبال ارائه یبرالی موضع ل مبانی فکری  (1985

پردازان ه ینظر  ،محدودیتبدون    خودِ  در رد مفهومِ  بودند.ی  اجتماع  و پیوند  تیعضو  از

مخالفت    یجمع  های و عُلقه   وندهایبودن پ  ی اریبر اخت  یمبن   یبرالیبا اصل ل  باوراجتماع

و   یاجتماع  ی های بنداساساً در گروه  ها استدلل کردند که خودْکردند. در عوض، آن

 ;Sandel, 1982)  «شودحک می»  ای«  گیردجای می که به آن تعلق دارد »  کردارهایی

1996; cf. Kymlicka, 2002: 221.)    مان برَساخته ما توسط جوامع   ،بیانی دیگربه

اخالق    لسوفیف،  (1981:205-204)  رینتایامک  اَلَسْدِیر   ایم.شده   ،باوراجتماعبانفوذ 

 دهد:ی م  حیتوض ریرا به شکل زِی یاد شده نکته 

نایل   عنوانبهخاصِ خود    ما همه بر اوضاع و احوال حامالن هویت خاصی 

هروند  گردیم. من دختر یا پسر فالنی هستم،  پسر عمو یا عموی فالنی هستم، ش می 

به این طایفه یا آن قبیله    فالن شهر هستم، عضوی از فالن صنف یا حرفه هستم؛ 

چه برای من خیر است باید برای کسی که رو، آنیا این ملیت تعلق دارم. از این

نقش  این  می که  پر  را  نحو، ها  همین  به  باشد.  خیر  نیز  گذشته   کند  از  ِی من 

م  ام،قبیله  شهرم،   ام،خانواده میراثلیتو  وامام،  و  و ها  انتظارات  و  مختلف  های 

به می تعهدات  ارث  به  اینحقی  نقطهبرم.  و  مرا  مفروض  حیات  آغازین ها  ِی 
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ِی خود به حیات من خصوصیات  دهند. این امر به نوبه اخالقیات مرا تشکیل می 

 .1بخشد اخالقی خودش را می

ترتیب به   کتاب  ،  همین  در  سندل  محدود  سمی برالیلمایکل    عدالت   ی هاتی و 
تأک18-19:  1982) اصلیدر    دی؛  ممتن  استدلل  ل  کندی (  ساختن  بردر    هابرالیکه 

 غایات»داراِی  افراد  وجود  به اشتباه امکان    ت،یبدون محدود  موجوداتی  عنوانها به انسان

ها ِی آنواسطهبخشی فرد به »تعین  که   یتعهدات  ایها  : نقش کنند را انکار می «  2برسازنده 

می  پیچیده انجام  چنان  نمی شود  که  }بدوناند  را  خود  شناخت«.آن  توان    ها{ 

اساساً بر جامعه   خودْاین ادعا که    به چالش کشیدنِبر اساس    باوراجتماعپردازان  هینظر

مانند    ییهابرال یل  کنند. مناقشه می در مورد حقوق    برالی لتفکر  موضع  در  مقدم است،  

استدلل    ِی نخستدر مرتبه  ،خیر مشترک  نسبت به  یحقوق فردبخشیِ  تیرالز در اولو

 پذیر نخواهد بود کهتوجیه قدر مهم هستند که هرگز  از حقوق آن  یکنند که برخی م

که حقوق   یعدالت  فهم  کهدوم اینگرفت و    دهیناد  رفاه عمومی جمعها را به نفع  آن

می   ی فرد استحکام  گرو  دینبا   بخشدرا  باشد.    یزندگاز    یخاص  درک  در  شایسته 

اجتماع دوم}لیبرالپژوهشگران  ادعای  بر  موارد  بیشتر  در  می باور  تمرکز    کنند.ها{ 

که    باوراناجتماع  ن،یبنابرا در  یمفهوم   ،مشترک  ریخ  ِیانگاره معتقدند  که   دلِ  است 

دارا  ِیجامعه شا  ی معاصر  و  پاسخ    ی ستگیارزش  تعهد   نهباورااجتماعاست.  به 

لیه   مداخلهعدم  ِیمثابه به  ی آزادموضوع    به   منشانهبرال یل دو  اول،   در  است.  بوده 

 « یستی»اتم  ای  انهیاز حد فردگرا  شی ب  فهمعنوان  را به  برالیل  ی هاهینظر  باوراناجتماع

،  یاد شده  دوم، بر اساس نقد  (.Taylor, 1995)  اندمورد نقد قرار داده  ، انسان  تِ یاز عامل

آزاد  کنندی م  شنهادیپ  باوراناجتماع قالب   راستین  ی که  در  درک ی  جمع  ی هاتنها 

به آن دست    توانی م  جمع  کاقدام همگانیِ یدر    درگیر شدن  قیو تنها از طر  شودمی 

 

اینتایر  در پی فضیلت تحقیقی در نظریه اخالقی« مک قول مستقیم از کتاب ». این عبارات، نقل و  1

یِ حمید شهریاری و محمد علی شمالی در سال  است. این کتاب از سوی انتشارات سمت و با ترجمه 

 متن ترجمه آورده شده است.  370شده است. برگردان فارسی از صفحه  منتشر 1393
2. constitutive ends 
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ست  آزادی امری   باوران،اجتماع  ی برا  ، گویدمی (  1979:  157)  لوریطور که ت. همانافتی

 1. مند«»موقعیت 

پ  ی اد یز  آثار کش  یدر  و    برالیل  ی جدیداسیس  ِیهشیاند  مالحظاتِ  دنِیبیرون 

و    ی زمینه در    باوراجتماع آموزش مدنطور خاصبه آموزش  و تی  1. انددهبو  یتر،  ئوبالد 

 اند: گونه خالصه کردههای دو رویکرد یاد شده را این( تفاوت2:1995)2اِسنوات

و همراه   یفرهنگ  راثیانتقال م  ،گرایاناجتماع  نزد  آموزش  بنیادینِهدف  

فرهنگ  آن  راستای با  در  آن   3همبستگی   اخالقِ  نوعی  آموزی  در  که  است 

 بنیادین وجود دارد. در مقابل، هدف   مشترک  رینسبت به خ  یاساس  یتعهدات

ش  خود   فهم   جوییِپیو    ف یتعر  ی برا   ی فردسازآماده  ،منشانهبرالیآموزش ل

 4رواداری  اخالق  راستای   در   آموزی و همراه با آن فرهنگ  شایسته  یاز زندگ

 احترام گذاشته شود.  گرانیاست که در آن به حقوق برابر د

 یآموزش مدن  ی برا  یروشن  مالحظات  پاراگراف بال،شده در    مشخص  ی هاتفاوت

 ی درک حقوق شهروند  ِیدغدغه  نخست  ِیدر درجه  برالیل  ِیه آگاهان  یدارد. آموزش مدن

  ن ی تأم   ی که برا  دارد و احترام    رواداری   ،ی مانند تفکر انتقاد  ینیمع  ی هاتیظرف  پرورشو  

معموًل در ذهن    هابرالی که ل  یمدن  وزشلزم است. نوع آم  ی از حقوق فرد  تیو حما

برای توضیح واضح و   ؛ Victoria Costa, 2004:1)  است  «ینسبت حداقلبهدارند »

 یهر  مراجعه کنید(.   Levinson, 1999مختصر از آموزش سیاسی و مدنی لیبرال به  

آمریکایی،(2003:  88)  تیبو بستری  رویکرد   عنوانبهرا  مذکور    برالیل  کردیرو   ،  در 

از »  }در این رویکرد{که   است  مدعیکرده است. او    ییشناسا  یدر آموزش مدنمسلط  

 ی گذارقانون   ی هافرایندفرایند  ،یدولت  های اداره  که وضعیت  دولت استتمرکز بر  سو  یک

 حامل  عنوانبه تمرکز بر فرد است که    گر،ید  ی از سوکند؛  را توصیف می   و موارد مشابه

 
1.situated  
2.Theobald and Snauwaert  
3. ethic of association  
4. ethic of tolerance  
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 کالها   ِیعادلنه  عیتوز  ن یو تضم  یحقوق  نی چن  ن یشود. نقش دولت تأمی حقوق تصور م

 برالیل  ِیِی آموزهسلطه  نیا  ت،یبو  ی قانون است. به گفته   تیحفظ حاکم  زیو منابع و ن

، به چالش  دهی نام  1« آموزش گرایانه در  دستورکار اجتماع( »2000با آنچه آرتور )  راًیاخ

تا    داردیمدارس را بر آن م  یآموزش مدن  ِیگرایانهاجتماع  ی هامدل   شده است. دهیکش

عمدتاً  ،خیر مشترکو   اجتماعشان در قبال آموزش جوانان در مورد تعهدات ت یبه اهم

طر جوامع   قیاز  به  هم   شانخدمت  کنند.  برنامه   نیچنتوجه  مدن  ی هادر    یآموزش 

کردن   راهمبا ف  تواندی که م ست محوری  امری   2ی ت یشخص  صفات  پرورش  گرایانه،اجتماع

 . تجلی یابدآموزان شکل گرفته و دانش ی برا های جمعیموقعیت در   ی ریادگیفرصت 

 

 باوری لیبرالیِ اجتماعخواهی مدنی و مباحثهجمهوری
به جمهور م  یمدن  یخواهی رشد عالقه  ز  توانی را  نوعی اد یتا حد  قالب    ی در 

  نیب ِیمباحثهبرخاسته از امری و   ،باوری اجتماعو  سم یبرالی ل نیب ی هاپاسخ به تنش 

  (. cf. Frazer, 1999; Little, 2002)  درک کرد  ی دو مکتب فکر  نیطرفداران ا 

تما  یی شناسا و  و   باورانِاجتماع  ایها  برال یل  ن یب  زاتیاشتراکات  معاصر 

مدنی جمهور پ  ی،خواهان  مهم  ترپیش است.    ی اده یچی کار  خود و  همه،  از  تر 

  }خط فکری{ آثار مثال،    عنوانبهباشند.  پروبلماتیک  توانند  ی م  ِی یاد شدههابرچسب

شناخته   باور«»اجتماع  عنوانبه   ای به طور گسترده  1980  ِیسندل در دهه  کلیما

 کلیما  چونهمبرجسته    باورانِاجتماع  گری)همراه با د  او هیچ وقتکه    نسبتی ـ شد  ی م

، 1990  ِیحال، از دهه  نیبا ادل خوشی از آن نداشت.  (  رینتایامک  السدیروالزر و  

و شفاف عمل کرده  روشن    اریتفکر خود بس  یمدن  ی جمهور  تِیسندل در مورد ماه

ِی خواهانه ِی جمهوری عناصر اصلی اندیشه  این نیز درست است که  نیچن. هم است

نو  ی اریبس گالستون، جوزف راز،    امیلیو  کا،ی ملیک  لیاز جمله و  برال،یل  سندگانیاز 

گر رالزِ  ،ی جان  جان  متأخرو  مهم  و )   لِیمکت  ی برا  ،  همه  جاتر،  از   ( ینیگزینه 

 
1. communitarian agenda in education  
2. character traits  
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  برال یل  یاس یس  یِ یهنظر  ِیکار ارائه  نیهدف از ا  آثارشان بودند.  یبرال یل  گیری جهت

تا    ی و شهروند  اجتماعاز    استوارتری   های مایه با   لیبرالیِانگاره است  استقالل،   های 

مرتبط شود.    همگانی  یاز اشکال زندگ   معینی  ی ای ها و مزایژگیبه و  ی انتخاب و آزاد 

ا بر  حال  ن،یعالوه  برخ  یدر  ب  یکه  مفسران  خاص  نیاز  تفکر   یاشکال  از 

  گر ید  ی، برخFrazer,1999))  اندبرقرار کرده  وندیپباوری  اجتماعو    انهخواهی جمهور

تمانیز   دنبال  زم  نیا  زیبه   ,Honohan, 2002; Kymlicka)  اندبوده   نهیدو 

2002; Dagger, 2004.)  یحت   برالیبا تفکر لانه{  خواهی تفکر جمهورِی}رابطه 

 ی واکنشِی  مثابه بهمعاصر را    یخواهی جمهور  ی،که برخی است. درحال  هم   ترده یچیپ

برابر   خاص  گرید  یبرخ  کنند،ی م  ریتفس  سمیبرالیلدر  استدلل  ی اشکال   ی هااز 

اساساً    هانهخوای جمهور نظر می   یبرالی ل  تی ماهواجد    را  نمونه    عنوانبه   .گیرند در 

است (  1589 ,1567 ,1541 :1988)  نیسانستا ا  مدعی   ی هادهیکه 

  سنتِ   کانونی  ی هایژگیو »و  ستند«ین   برال یل ـ    ضد  وجهبه هیچ»  اشخواهانهی جمهور

 ی هانسخه  نیتری که »قو  کندی م  شنهادیاو پ  ن،یعالوه بر ا  .رندیگیرا دربر م   برال«یل

...خواهی جمهور  ین راستا، مه«. در  هستند  برالیل  مهم از سنتِ  ای شاخه  داروام  ی 

 یخواه ی کشد که »جمهور ی را به چالش م   دگاهید  نیصراحت ابه (  1999:  6)  یرولیو

های تطابقِ عرصه  می به دنبال ترس  ز ین  گرید  یاست«. برخ  سمیبرالی ل  دربرابر  بدیلی

جمهور  سمیبرالیل  ;Patten, 1996; Rawls, 1996)  اندبوده  یخواهی و 

Kymlicka, 1998; Shklar, 1998)،  ب ی ترک در پیصراحتاً  یبرخکه حالیدر  

 سرسخت این مورداز طرفداران    یک ی  که  اندبوده   انهخواهی جمهور  اب  یبرالیل  ی هادهیا

بازگرداندن   ی برا   ی راه  دیکند که » بای م  شنهادی(. او پ 4 :1997)  است  1رداگِ  چاردیر

  ی به معنا   این حس... اما بازگرداندن  می کن  دایپ   یمدن   ی حس هدف مشترک به زندگ

اصل را برخاسته از متفکران   نی. داگر است«یحقوق ن  ی ما برا  ِیدغدغهکنار گذاشتن  

میم   برالی ل  ی دیکل استدلل  و  که    ی داند  لک،    نزدکند    مز یج  و،یمنتسک جان 

م  سون،یمد استوارت  جان  کانت،  گر  یت  ل،یامانوئل  د  نیاچ   ش یگرا   گران،یو 

از   برخاسته  ی تا حد  ی دگیچیپ  نی. ا اندشده   تنیدهدرهم  «برالی ل»خواه« با  ی »جمهور 

 
1. Richard Dagger  
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ها  که قبالً به آن  باوراجتماع و    برالیل   سندگانیکه نوی است که در حال  تیواقع  نیا

  معاصر   یمدن   خواهانی تند، جمهورعدالت توجه داش  ی هاه یاشاره شد اساساً به نظر

نظر  لیتما  نیز مکملبه   کمدست را    ی شهروند  ی هاه یدارند  برا  یعنوان   یمهم 

 ن یا  طرح  .2(Kymlicka,2002:287)کنند  ائهعدالت ار  تری ازی گستردههاهینظر

آزاد که  برای   پرسش   استشهروند    کی  بودن  معنایی  چه   ی هاده یااز    واجد 

 . است ناپذیرجدایی عدالت مفاهیم  سپسو  ،ی شهروند ِیخواهانهی جمهور

 

 خواهی مدنی و آزادی جمهوری
  ی ، آزادخواهانی جمهور  ی برا بخشکننده و نظام تعیین   ِیدیمفهوم کل امروزه،  

آور به تعجب  ی ممکن است تا حدود   ِی یاد شدهگزاره در نگاه اول،  هر چند    3. است

 ی تر با اصل آزادو به طور خاص   سمیبرالیاغلب با ل  یآزاد  ، یاسی نظر برسد. در گفتار س

تعریف از   نیترمعروف  دیشود. شای در نظر گرفته م  ، مترادفمداخلهعدمِی  مثابه به

دههرا    آزادی    ن یب  زشیتما  ِیواسطهبه   نی برل  ا یزایآ  یاس یس   لسوفیف  1950  ِیدر 

نکته    نیاذعان به ا( با  1998:  193)  نیبرل   لی. تحلدکر  مطرح  ی مثبت و منف  ی آزاد 

ی  »معناو در عین حال که  را ستوده است«    ی آزاد  بشرْ  خِیگرا در تاراخالقفرد  »هر    که

ی است  ریتفستر  رسد کمقدری مُتخلخل و نفوذپذیر است که به نظر می به  کلمه  این

شود «، بین آزادی مثبت و منفی تمایز قائل می مقاومت در برابر آن باشد  به قادر  که  

آزادی (  1998:  203)  نیبرل  و لیبرتی وجود ندارد(.  فریدِمبرلین، تفاوتی بین    )از نظر

 کند: به قرار زیر بیان می  و فی تعر 1سَروَری  خود ـرا بر حسب  مثبت

 

از   یخارج  ی روهاینه به نو  به خودم  ام  ماتیو تصم  یکنم زندگیآرزو م

خودم باشم نه    ِیداشته باشد. آرزو دارم ابزار اعمال اراده  ی بستگ   یهر نوع

ای مجال  اهداف آگاهانه   و  لیدل به    ؛. من آرزو دارم سوژه باشم نه ابژهگرانید

بدهمگیری دخالت در تصمیم به    هایم  نه  به خود من هستند،  متعلق  که 

 
1.self- mastery 
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ب  یلیدل  از  تأث  رونی که  من  کسی م  ری بر  دارم  آرزو  نه   یگذارند.    باشم، 

یعنیکسچیه برای   1، رندهیگم یتصم  –  عامل  ؛  که  کسی    میتصماش  نه 

 یهاانسان  ای  یرونیب  عتیطب  ثیرأتتحتو   گر باشمیتگرفته شده، خود هدا

  یا برده   ای  وانیح   ای  ،شیء  کیی یگویعنی وضعیتی که    نکنم، عمل    گرید

ا به  قادر  انسان  ی فایهستم که  اه  یعن ی  ،ینقش   یهااست یو س  دافتصور 

 . نیستم ،هاخودم و تحقق آن

 

است   یاکه مربوط به »درجه  ،کندمی   سهیمقا  یمنف  ی با آزاد  برلین آزادی مثبت را

افرادمجموعه  ایفرد    چیکه ه از  فعال  ای  و   کند«ینم  ایجاد  ای مداخلهمن    ی ها تیدر 

 گران ید تراشی از سوی  بدون مانع   تواندیم  انساناست که در آن    ی امربوط به »منطقه

عنوان به   ی منفی آزاد  ی عنیاست،    ی آزاد   معنای دیگری از  نی. ا( 1998:194)  عمل کند«

برلمداخلهعدم که  ل  آنبیان    نی،  دانشمندان  آثار  در  پیشرو در دوران مدرن   برالیرا 

بنتام، م ی  گرروشن   یافته{ و عصرمتقدم، مدرن}تکوین و    لی دو توکو  ل،یمانند هابز، 

  و مثبت   ی منف  ی آزاد   ن یب   ن یبرل  ی کهز ی(. تماcf. Pettit, 1999)  یافته است  ویمونتسک 

بود نیز    قائل  مشابهی  شکل  آزاد  نیب به  مختلف  نو  ی انواع  و   یسیسوئ   سندهیتوسط 

شده بود. کنستان    میترس   1816در سال    2کنستان   ن امژبن  ی یعنیفرانسو  استمداریس

« مدرنهاِی عصرِ انسان  ی و »آزاد   «کهن هاِی عصرِ  انسان  ی »آزاد  ن ی( ب1988:316-7)

 : شد که یمدع قائل شد و زیتما

 

که شامل    کهنهاِی عصرِ  انسان  ِیاز آزاد   میتوانینم  دیری است که دیگر

}اکنون{ ما    ی . آزادمیببر  بهره  بود،  یدر قدرت جمع  یمشارکت فعال و دائم

هایِ انسان... هدف  ی  خصوص  از استقاللِ  زیآمبردن مسالمتبهره  منوط است به 

 ِی واحدپدر  نِیشهروندان سرزم  تمام  انیم  یقدرت اجتماع   تسهیم،  کهن عصرِ  

بود. بود   دلیل  این  به  نیز  آزادی  نام  اعطای  عصرِ  انسان هدف    و   مدرنهاِی 

 
1. doer – deciding  
2.Benjamin Constant 
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از   آن  یخصوص  ی محدوده  در  ت یامنبرخورداری  و  آزادی  است  نام  به   راها 

یاد شده بر عهده    های مندی در برابر بهره نهادها    کنند که هایی اعطا می ضمانت 

 . گیرندمی 

  یو آزاد  1خودحکمرانی  عنوانبه  ی آزاد  نیرا ب  یمهم  زیتما  جانیکنستان در ا

خصوص  ِیمثابه به منافع  از  است  یحفاظت  نظر  4. قائل  که   مندانِعالقه  تمایزی 

است،    یمدن  یِخواهی جمهور کرده  جلب  خود  به  یرا  که  قد  ادچرا  و   یمیمفهوم 

در قالب   انتوی م  مفهومی که   کند؛ ها زنده می ِی آنرا در خاطره  ی از آزاد   ی رتقیعم

 .کرد انیب خودحکمرانیمشارکت در 

 گر ید  بیانیبه    ـ  مداخلهعدم  ی مثابه به  ی آزاد   لیبرالی از  برداشت  بسط و ترویج

 ی طیو پس از آن به شرا  ی گردر دوران روشن   ـ  عصر مدرنهاِی  انسان  ی آزاد  یعنی

 ی منفک شده است« مدن  »به لحاظ نظری از فضیلتِ   ی منجر شده است که در آن آزاد

(Sullivan,1995:188.)  بیان و    شکاف  نیا  در پی اصالح  یخواهان مدنی جمهور

همان هستنددو    نیا  نیب   ِیرابطهمجدد   و.  که   تصریح(  1999:  103)  یرولیطور 

هنگام ی م ا  یکند،  شکاف{امر   نیکه  به شد،    رفتهیپذ  }اصالح  مجدد  توجه 

  ی اسیس   یدگاهِی »دیدر قالب ارائهتوان  ی مکه اخیراً شکل گرفته را    یخواهی جمهور

از نو به هم متصل  را    «تیمسئول»و    »آزادی«  های واژه  هک  2ی مدن  منش  مرتبط با

کرد  کند،می  جنبه   یکی.  «درک  با هانوشته   یاصل  ی هااز  مرتبط  اخیر    ی 

در   یِاسیس  ذهنِ  ِیآموزـ»باز  ی برا  فراخوان  ،یمدن   یخواهی جمهور مدرن« 

(.  Duncan, 1995: 148)  3ی استاسیس   از منظرِ  یِ وقفِ عملزندگ  ی گذار ارزش

 
1 Self-government 
2. civic ethos  

3.modern political mind in valuing the politically active life  educate the -re:  

   vita" "activa« که معادل آن در زبان لتین  (active lifeاصطالح »زندگیِ وقفِ عمل)  در این عبارت، 

ای که وقف امور  ای دارد. هانا آرنت در کتاب »وضع بشر«،بر این باور است که »زندگیجایگاه ویژه   است، 

ـ  توان معنایِ اولیه و اصلیِ زندگیِ وقف عمل دانست. البته در طول  سیاسی شده است« را می   عمومی 

ارد به قسمی درگیر شدن فعالنه در  زمان این اصطالح از معنایِ سیاسی خود تُهی شده و عموماً اشاره د
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ا ماه   نیبا  شده  تیحال،  یاد  نتا  ،زندگی  و  اهداف  جمله  توافق   جیاز  مورد  آن، 

نی جمهور قلب    و  ست یخواهان   ( Liberty)  لیبرتیمفهوم    ا،نظرهاختالف  ایندر 

 .جای دارد  ی دیگری{}عدم وابستگی به اراده  (Freedomفریدِم )  ا ی  مداخله{عدم}

دو   ن یب  توانیم  ،ی از آزاد  یمدن  ی جمهور  ادراکات  ِیبنددسته  ی وجودر جست

 ,Skinner, 1986; Held)  قائل شد  زیتما  خواهانهی جمهور  ِیاندیشه  ِیشاخه

1996; Patten, 1996; Rawls, 1996; Sandel, 1996; Maynor, 

یاد شده،   (.2003 تمایز  :  است  ی معاصر  خواهان ی جمهور  ن یب   ی بندم یتقس  مبنای 

 یاس یمشارکت س   رای ب  ،ی ابزار  لیدل هایی که بنابر  و آن  یذات  لیدل نابر  که ب  هاییآن

می قائل  کن)  شوندارزش  شنیدنبرا  ;Kymlicka،  2002به    دی رجوع   ی صدا  ی 

  .(Dagger, 1997: 187به    دینگاه کن   ز،یتما  نی ا  یخیتار  انسجاممخالف در مورد  

تک ارسطو  هیبا  ماه  ییبر درک  برخ  یاسیس  تِیاز   ـ خواهان    ی از جمهور  یانسان، 

هاِی انسان  ی »آزاد   ی ازاشکال  تیبه دنبال تقو  ـ  لدیاولدف   انیسندل و آدر   کلیمانند ما

از سوی   «کهنعصرِ   این  هستند.    ی امروز  یکنستان در جوامع غرب   مطرح شده  بر 

و    نوجود دارد که مردا   یزمان  ی شوند که آزاد ی اصل متوسل م  نیها به ا آن  ،اساس

 بر این باورند ها  نآ  ن،یشرکت کنند. عالوه بر ا  خودحکمرانیعمال  زنان بتوانند در اِ 

  شایسته  یاز زندگ  ی( به شکلودی تا حد  کمدست)   یمشارکت مدن  شکل از  نیکه ا

شدن.  است  مربوط درگیر  که  معنا  این  عموم  به  امور   ی روشِی  برانگیزاننده   یدر 

برای  می   یزندگ  شایسته  جمهور شودمحسوب  آزاد  یخواهان  ی .  نظر   ی که  از  را 

در   ادعاها ی م  ج یترو  خودحکمرانیمشارکت  مورد    صریح  ییکنند،  یا  در  شایستگی 

موضع را با  نی( ا1996: 26) سندل  دارند. یمشارکت در امور مدن یِارزش اساساً ذات 

توضاین   به  ی م  حیعبارات  توجه  »با  نظرگرفتن  دهد:   عنوانبه   مانت یماهدر 

 ریخمان را برای سنجشِ  تواناییکه    میما تنها تا آنجا آزاد هست  ،یاسیس  هاییهستنده 

 جمهورِ آزاد اِعمال کنیم«.   ایشهر  ی یکعموم  یِو مشارکت در زندگ مشترک

موجود    یتنها شکل آزادخودحکمرانی  عمال  مشارکت در اِ  عنوانبه  ی آزاد   ریتفس

برخست ین  خواهانهی جمهور   آثاردر   جمهور  ی.  آزاد  انگاره  ن یا  خواهانی از  که    ی را 
 

ترجمه   »وضع بشر«،   هانا،  امور در این جهان. برای اطالعات بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: آرنت،

 . م.  50-48صص   ،1390 انتشارات ققنوس، مسعود علیا،
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را    ی از آزاد   «ی»منف  برداشتیاند و در عوض  رد کرده  ،است  متناسب با خودحکمرانی

 یِ ه دیمتفاوت است. آنها ا  مداخلهعدم  یِبرالیکه با اصل ل  یاند، اما مفهوممطرح کرده 

انجام ای قرار م  توجه  تیدر اولورا    1سلطه عدمِی  مثابه به  ی آزاد  کار به   نیدهند و در 

توسط    ی ابزار   کردِیرو  نیشوند. ای شهروندان متوسل م  یِمدن  فعالِ  مشارکتِ  یِ ابزار  ارزشِ

دربارهمالحظاتدر    نر یاسک   نی کوئنت باستان    یخواهی جمهور  سنتِ  ِیاش  روم  از  که 

 ی که براکند  زنی می گمانه که    یزمان  ؛ یعنی شودیم  انیب  صراحتبه    ردیگیسرچشمه م

( یی بازنما  کم در مقامِدست »مشارکت )  ،یخیخواه تاری جمهور  سندگانیاز نو  ی اریبس

در نگاه اول    هر چند  (.1997:  75)  است«   ی فرد   ی حفظ آزاد  ی برا  ی ضرور  یشرطش یپ

سَروری،   خود ـ  گاهاز نظرمثبت    ِیاز آزاد  نیبرل  فیبه تعر  سلطهعدم  ِیمثابه به  ی آزاد 

روشنی بر تمایزشان تاکید  شباهت دارد اما هواخواهانِ هر دو به   که در بال ذکر شد،

  نی برل   فیکه نه توص   مطرح است   حیصر  ی ادعا  نیا  ،یاد شده   زیتما  ترسیمدر    اند.کرده

معاصر   ی ابزار  خواهانی که جمهور  ییرا به معنا  ی آزاد  ،ی از آزاد  کنستانو نه در واقع  

می  معناآزادی    یعن ی  ،نهندارج  رسمسلطهعدم  ی به  به   ,Viroli)  شناسندی نم  تی، 

 یِ از مدافعان برجسته  یکی(،  1999)    حقوقو  ت  اسیس   لسوفیف  ت،یپت  پی لی(. ف1999

با عبارات جسورانه    ِی بال گزارهمعاصر،    یخواهی جمهور من عقیده  : »کند یم  انیبرا 

است. چنین تمایزی به زیان ما بوده    ِی سیاسی، مثبت در اندیشه  دارم که تمایز منفی ـ

این توهم فلسفی را دامن زده است که برای فهم آزادی    نظر کردن از جزئیات،با صرف 

 ِیهخواهانی جمهورتاریخی  بر آثار    ه یبا تک  ت یپت  (.1999:18فقط دو راه وجود دارد«)

و   تی پت  2. بوده است  سلطهعدماز منظر    ی مفهوم آزاد  یمدافع اصل  نر، ی اسک  نی کوئنت

با    ی ابزار  خواهانی جمهور  گرید او،   سلطهعدم عنوان  به   یکه آزاد  شنهادی پ این  مانند 

و کنستان    نیبرل  ی فکری هااست که خارج از چارچوب  ی از آزادی سوم  بازنمایی نوع

 
1. freedom as non -domination  

ای در آزادی و حکومت« اشاره خواهی: نظریههوری جا به کتاب پتیت با عنوان»جم . نویسنده در این  2

برگردانِ اصطالحات پور از سوی نشر شیرازه منتشر شده است. در  دارد. این کتاب با ترجمه فرهاد مجلسی 

 در بیشتر موارد معیار متن ترجمه شده بوده است.م. متن پتیت،
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ا  با  دارد،  تنها  ی دهیقرار  آزاد   وجود  از  شکل  م  ی دو  آزاد کنندی مقابله   ِیمثابهبه  ی . 

 ف ی تعر  گران«ید  سرورِی  نوعی غیابِ»   ایخودسرانه    ِیسلطه  غیابِتوان  ی را م  سلطهعدم

 نیدهد، ا  یم   حی( توض1999:  22)  تیطور که پتهمان  (.Pettit, 1999: 22)  کرد

 ی آزادنیز با    و«  نه حضور  اب،یتمرکز بر غیعنی »  عصر مدرنهاِی  انسان  ی با آزاد  دهیا

:  52)   تی پت  مشترک است.  «مداخله، نه  سَروری تمرکز بر  یعنی »  کهنهاِی عصرِ  انسان

مداخلهاستده  کر  فیتعر  نی چنرا  سلطه  (  1999 خاص...  »قدرتی  خودسرانه«.:    ای 

 ی عمود  یتی ماه  که  1« ایمپریومدو شکل دارد: »سلطه    که    کندی او استدلل م  چنینهم

 ی ت یماه   که  «2دومینیوم که »  یدارد و به تسلط دولت بر شهروندان اشاره دارد، در حال

 شود.دیگری مربوط می از شهروندان بر  یگروه ایشهروند  کیدارد و به تسلط  یافق

برخی نظر  که    سلطهعدم  ِیمثابه به  ی آزاد  از  خواهانهی جمهور  ِیبندصورت  ،از 

مداخله است  عدم  ِیمثابهبه  ی آزاد  ی ازبرال یل  ِیانگاره به    هیقدر شبآن  کند،ی م  انیب  یتپت

  پتیت که از    دریافت مرزی ترسیم کرد؛ که البته افرادی دو    نیا  نی بکه نیازی نیست  

کرده  کنند ی م  ی رویپ تصدیق  را  موضوع  این  نوعی  به  دل  5. اندهم  همین    ل یبه 

پت   ی زیتما  اتفاقاً  ،انگاری{}یکسان ازبرالیل   مفهوم  نی ب  یتکه   عنوان به  ی آزاد   ی 

می   سلطهعدم  عنوانبه  ی آزاد   از  خواهانهی جمهور  مفهومو    مداخلهعدم ، شود قائل 

هستند،    یمنف گیرند،  در موضعی که به خود می   دریافت  . هر دوِی توجه استشایسته

 یاز سو   تیمحدود  ای  قید  ینوع انقیاد  که تحت    یشهروندان زمان  ی معتقدند که آزاد   رایز

 یِ درجهو    تی ها در ماهتفاوت آن  .شودی نقض م  گیرند، شان قرار می شهریانهم  ایدولت  

در  1997،  1998،  2002)  نریاسک   .استهایی  محدودیتو    قیود  نیچن خود   آثار( 

ِی مثابه به آزادی  و    مداخلهعدمِی  مثابه به  ی آزاد  ،انهخواهی جمهورِی  آزادِی  بارهدر

اساساً  عدم را  می همْبه سلطه  معرفی  اسککندمرتبط  سنتِ  نری.    ه خواهانی جمهور  در 

 زمانهمبه شکل    مداخله و سلطه  غیاب  شامل که    کندی م  میرا ترس  معنایی از آزادی

 یِ برسازندهعنصر    ی آزاد  از  برالی ل  تیکه روا  کندی او استدلل م  گر،یاست: به عبارت د

( 1999،  2002)  تی . در مقابل، پت ستِی این مفهوم ادرباره  خواهانی جمهور   ِیدغدغه

 
1. Imperium 
2. Dominium 
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تفاوت بوده   انهخواهی و جمهور  برالیل  بندِیصورت  نیب  ی هابه دنبال برجسته کردن 

ا انجام  بر    سلطهعدمکار    نیاست و در  برا  داده است.  حیترج  مداخلهعدمرا    ن ی ا  یاو 

است  مربوط    مداخلهعدم عنوان  به  ی که آزادیدر حال  : نخست، آورد  یم لیموضوع دو دل

 وجود بر  سلطهعدمعنوان به ی کند، آزاد یم محدودرا   ی فرد ی که آزاد  یبه اعمال خاص

اِ   قدرتِ تا  دارد  تمرکز  ثانخودسرانه  آن.  هرچندعدم  ِیمثابه به  ی آزاد   اً،یعمال    سلطه 

  یاد شده   تیمحدود  کهاست به این  مشروطاما  ،  سازدمیمحدود    را  شهروندان  یزندگ

توسل   ب،یترت  نیبه ا  خ ندهد.باشد و به صورت خودسرانه رُ  یخاص  یهاکنترل   ی دارا 

 یِ تفاوتی انتقاد از »بنوعی    در قالب  ودی تا حد  دیسلطه باعدم موضوع  خواهان به  ی جمهور

 ن،یبنابرا  .(Pettit, 1999: 9)  سلطه« درک شود  ا یقدرت    در قبال   سمیبرالی ل  ی نسب

آزاد  یسلطه، شکل خاصعدم  مثابهبه  ی آزاد  ارائه م  یاز  مشارکت  در آن  دهد که  یرا 

دل   یمدن به  می  ی ابزار   لیشهروندان  نهاده  اشودارج  را   یخواه ی جمهور  شکلِ  نی. 

یک    توانی م راستای تالشسو  از  در  جریان»  ی  آزاد  ینی نشعقب  نقضِ    یاز 

به   از سوی دیگر  و ؛ درک کرد؛هجدهم رخ داد ِیسده که در اواخر   ی ا خواهانهی جمهور

در   ی بازنگر  ی برا  توان ابزاری دانستسلطه را می عدمعنوان  به  ی کار بردن مفهوم آزاد 

 Marti)  به خود بگیرد«  دیبا  اش ی گذار است یکار سدستور  نیچنکه دولت و هم  یشکل

and Pettit, 2010: 52; cf. Lovett and Pettit, 2009 .) 

شهروند  یمدن  ی جمهور   های دریافت  ن،یبنابرا هسته  ی از  شان، یاصل  ِیدر 

 کردنِ   خود  به   متکی در شکل دادن و    هادریافت   نیدارند. ا  ی از آزادمعینی    های دریافت

  . اندبنیادی شده است،    رکه در مقدمه ذک  ی مدن  ی جمهور  ِیِی اندیشهتعهدات گسترده

 شود؛می   اولِی  به زمینهدوم و البته مرتبط    ِیه نیبه زممعطوف    جانیتوجه در ااکنون  

یعنی  اند:  ظاهر شده   ریاخ  ِیسه دهه  یط  یمدن  ی جمهور  ی هادهیکه در آن ا  بستری 

عنوان   اب  در بیشتر مواردکه    ای عرصهدر آن    یمدن   خواهیی به جمهور  ی انده یارجاع فزا 

 . شودیم فیتعر «یعموم استی»فلسفه و س

 

 عمومی  خواهیِ مدنی و فلسفه و سیاستجمهوری
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است که   نیا  های اخیردر سال  یمدن  ی جمهور   ی هابارز نوشته   ی هایژگیاز و   یکی

آن را    پژوهش  طرفداران  می موقعیت   یعموم  ِیفلسفهقبال  در  خود  .  کنندیابی 

بودنبر    افزون خواهان  ی جمهور فلسفه  سهیم  که   ندال یما  ،یاسیس  ِیدر  نشان دهند 

 ی هایچگونه دموکراس   کهنیو ا  جاری   ی عموم  ی هااستینقد س   منظرها از  آن  پژوهش

عنصر   نیدارد. ا  تیدهند، اهم   شیرا افزا  یمدن  درگیری ممکن است تعهد و    یغرب  معاصر

  یِ مدن   ی جمهور  مهم و اصلی مرتبط با   کتاب  یرا عنوان فرع  خواهانهی جمهور  ی از پروژه

  1، یفلسفه عمومیک    ی در جستجو  کای: آمریدموکراسی  تینارضا  یعنی  سندل،   کلیما
به    نیا  .کند ی م  دییتأ با   اییتوانچرخش  مرتبط  آثار  عموم   استیس   و مالحظاتِ  در  ی 

 ِیانهخواهی جمهور  ی هامشترک در تمام نوشته   یژگی و  کیعموماً از    ، خواهانجمهوری 

ل  از  انتقاد:  شودی معاصر شروع م   ی عموم  ِیفلسفه   نی تری اصل  عنوانبه  سمیبرالیتسلط 

به   مشخصبه طور    ی خواهان مدنی . جمهوریغرب  کیدر جوامع دموکراتبخش  سازمان 

تنش  ی تعداد  م  تنیده درهم  ی هااز  ناش ی اشاره  که  اجرا  یکنند  و استیس  ی از  ها 

ب  واست    برالیل  های گذاری است یس روابط  جامعه  شاناجتماعاتافراد،    نی به   ِی و 

 شود.ی تر مربوط مگسترده

کاهش    عنوانبهچه  خود را در مورد آن  ینگرانباتجربه،  بانفوذ و    برخی از شارحانِ

  ش ی افزا   ِیجهینت  ناشی از  اُفتی  نیاند. چنابراز کرده  دانند،ی م  یو مدن  شهروندی مشارکت  

شود. در ی م  در نظر گرفته ،معاصر  یدر جوامع غرب ی فردی دغدغه و  ییاحساس فردگرا

و تعهد در   ییعادات قلب: فردگرااز:    تند عبار  نه یزم   نی متحده، دو اثر مهم در ا  التیا
همکاراننوشته   ییکایآمر  یزندگ و  بال  رابرت  عنوان  و    ِی  با  :  نفرهیک  نگیبولدیگری 

. بال و همکاران با استفاده 2.ِی رابرت پاتنامنوشته  ییکای آمرِی جامعه ی ا یو اح یفروپاش

ی را شناسایی کردند که اجتماع  ییوندها یپسُست شدنِ  (  1985)  باورانهن اجتماعاز زبا

بال و   .کردشان وصل می ی اس یو س  یفرهنگ   ،یاجتماع  اجتماعاتِبه    را  هاییکایآمرکه  

 
1. Democracy’s Discontent: America in Search of a Public Philosophy  
2. Robert Bellah et al.’s Habits of the Heart: Individualism and Commitment  
in American Life and Robert Putnam’s Bowling Alone: The Collapse and  
Revival of American Community 
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نابجا را در   یترس  برالیل  ییفردگرا  ِیسلطه بر این باورند که  (،  277:  1985همکارانش )

 کرده است که: تی ها تقوییکایآمر

تر دست کپارچهی یاجتماعِی  جامعه   به نفع  شخصی  تیموفق  ِیا ؤیاگر از ر

  ی وابستگ به سمت  و در مقابل  از دست دادهخود را  تِیو فرد  تفکیک م،یبردار

استبداد   کردو  خواهیم  است، مشاهدهچه  آن.  سقوط  سخت  ما  برای    اش 

  ؛ کندی م  دیما را تهد  تیفرد  به واقعمدرن است که    ی ایدن  گسیختگیِ حادِازهم

احساس کرامت و   یعنی  واجد بالترین ارزش است،ما    دیتِچه در فرآنبقای  

 است.  نوین انسجامِ ازمندین شخص، کی عنوانبه ما  خودآیینی

کند که  ی اشاره م  یمشابه  فرایند( به  2000رابرت پاتنام )  رگذاریتأث  اریبس  پژوهش

 کا یآمر  1950  ِیکه از دهه  بر این باور است. او  انددادهمورد بحث قرار  ش  ا بال و همکاران

کنش    شهروندمدارِو    یمدن  اشکال  تضعیفشاهد   و  به  ائتالف  پاتنام  است.  بوده 

  ،یاس یتعامل با احزاب س،  گاندهندی تر رأاز عوامل از جمله مشارکت کم   ی امجموعه

 ی شاهد   عنوانبه   یاجتماع  ی هادر سازمان  ت یو کاهش عضو  شدهرنگکم   یبشردوست

عموم  کاهش  م   یاجتماعِی  هیسرما  یبر  سال  یاشاره  در  گروه2005کند.  از   ی ، 

گزارشی    دو،استفان مکِ  ی از جمله پاتنام و به رهبر  ،یاس یعلوم س  ِیبرجستهدانشمندان  

مشارکت  بر    یاس یس  ی هادر خطر: چگونه انتخاب   یدموکراسمنتشر کردند تحت عنوان  

 ن یا  1. میدر مورد آن انجام ده  م یتوان  یم  ی ، و چه کارکندخدشه وارد میشهروندان  

آموزش   ِیه نیدر زم  کایآمر  یاس یانجمن علوم س  یدائم  ِیه تیکم  نیاولخروجی  گزارش  

 ی که مشکل مشارکت مدن   کنندیم  شنهادیپ  گانسندی است و در آن نو  یو مشارکت مدن

 یتفاوتی، و ببافی زیادمنفی ،  زیبحث برانگ  تِیاست: »مشروع  یژگیسه و  ی دارا   کایدر آمر

مشارکت، مشارکت برابرتر و   شیا»افز  ی برا ی استها فراخوانآن  حلراه«.  بسیار شدید

وجود دارد   ی ترشی ب  اریمنابع بس  .(Macedo, 2005: 16)  «بالتر مشارکت  تیف یک

 
1.Putnam and led by Stephen Macedo, published  Democracy at Risk: How 

Political Choices Undermine Citizen Participation,  and What Can We Do 

About It.  
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 تضعیف شده است، ی تا حدود کایدر آمر ی مدن یادعاها که زندگ نیاز ا تیکه در حما

 .استناد کردها به آنتوان ی م

واسطه  خواه،ی جمهور  گرِپژوهش   ،یرولیو  وسیتیمائور در    ِیبه    بستری نوشتن 

ایالت متحده{  را    یکسانی  ی هاشیگرا  ،ییایتالیا  یی در داخل کشور خود شناسا}با 

 درونمعاصر، دو بخش مختلف    ی ایتال یاز ا  گویا  ی ری( در تصوx:1999)  یرولی. وکندی م

ا به تصو  ییایتالیجوامع  او  کشدی م  ریرا  باور است که.  این  از جامعه»  بر   یک بخش 

 دهد، ی م  تیخود اهم  فردِی  ی هاتی ها و موفق است که فقط به خانواده  یافراد  ازمتشکل  

دیگرْ هستندافراد  بخشِ  آگاه  ی  درگ  ی قو   ی مدن  یکه  فعالنه  و  تعهدات   ر یدارند 

رابطه شوندمیخود    یاجتماع جامعه  نیا  نیب  ِی«.  از  بخش  و   دهیچیپ  ایتالیا  ِیدو 

  ی مدن  ِیعرصه و هم در    یخصوص  ِیعرصههم در    هاییای تالیاز ا  یاست. برخ  ده یتندرهم

م  ایتالیامدنریغ  بخشاست که »  نیا  ی، مشکلرولی و  ِیگفته   بنابر.  کنند ی شرکت    یِ 

صادق   زین  گرید  ی از کشورها  ی اریبس  ی برا  نیاست و ا  یمدن   بخشاز    تری مراتب قوبه

 1990  ِیهدر ده  ایتانیبر  ِیارتباط با جامعه( در  1994:  1)  نسونیاتک   کید  .6است«

شد بر»که    متذکر  سراسر  در  پ  ش ی ب  ایتانیمردم  وضع  شیاز  و   عوام  تینگران 

افزود    اینو  «  هستندشان  اجتماعات هم  را  نیزکه  نکته  که   »بسیاری  باورند  این  بر 

  حس مشترک و    ی هاما به ارزش  ی است که باورها  نیا  فیجوامع ضع  گیری پیامد شکل

 یهای نگران (  2004اند ) ومارک  دیوی. د«رفته است  نیاز ب  نیز  گریکدینسبت به    ت ی مسئول

مورد    ی مشابه در  و  کرده  ابراز  نت   ی«عمومامر  زوال  »را  در  شدنِ»میان   جهیو   تهی 

 ویژگیِ بارزِ که    دیراست جد  ی هااستینوشته است. مارکاند با انتقاد از س   ی«شهروند

 کند ی استدلل م  ود،مارگارت تاچر ب  ی به رهبر  1980  ِیکار در دههمحافظه  ی هادولت

این  کردن    ثباتی با هدف ب  جوسلطهدولت    ی هااست ی س  در انقیاد  یعموم  ِیکه حوزه

 ، سخنانی شدیداللحن  خود با  ینگران  انی( با ب2004:  2قرار گرفته است. مارکواند )  حوزه

 یِ کنشهیر  ی است که برا  یامانی ب  فرهنگیِنزاعِ    گرِانینما»  فرایند  نیمعتقد است که ا 

شده    یطراح  ، شده بود  یاز بافت اجتماع  ی بخش  که  ی و شهروند   رسانی فرهنگ خدمات

ـ غرب  ی هایدموکراس  گریبا د  ی باره در  مشابه  ییروندها  توان بهمی   «.است هر چند   ی 

است که خود   یبه احساسات  هیاحساسات شب  نیا  7.اشاره کرد  اندـ تر مورد بحث بودهکم 

می جمهور استفاده  آن  از  معاصر  جوامع  نقد  در  جوامعی خواهان   فرضکه    یکنند، 
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معرضِ  شودمی  عقب   برالیل  ییفردگرا  ِیسلطه   در  حوزهشهروندان    ی نینشو  ِی از 

عالقه و آور نباشد که  تعجب   دیشا  ن، یبنابرا  اند. قرار گرفته  ی به قلمرو خصوص  یعموم

به   اشتیاق س  یمدن  ی جمهور  یهادهیا  کارگیری برای  گرفته   یعموم  است یدر  شکل 

، دو مثال قرار داردخود  یهیدر مراحل اول ی تا حدود ی وندیپ  نی که چنی . در حالباشد 

 تواند سودمند باشد. با هدف تببین بیشتر پیوند یاد شده می  ی برجسته برا

  کرد یرو  دلِ  در  ی عموم  استیدر س  ی مدن  یخواهی از کاربرد جمهور  مصداق  نیاول

ا  یاس یس سوس   ی هاده یو  حاکم  حزب  اسپان  ستیالیرهبر  لوئ   ا، یکارگران    س ی خوزه 

 ی از خود به شکل  ی بندی پا  زانی. زاپاترو در مورد مجای گرفته است  ،زاپاترو  گزیرودر 

توسط    تیپت  آثاربه    یارجاعات  ، سخن گفت.دهکرارائه    ت یپت  پی لیکه ف  یخواهی جمهور

شد و از زمان به  می  داده  2004  تا  2002  ی هاسال   نیبقامت اپوزیسیون  زاپاترو در  

خوزه    گذاشت.  ریاو تأث  یاسیس  ی هاچنان بر برنامه هم  2004او در سال    دنیقدرت رس

بدین شکل توضیح رابطه را    نیزاپاترو، ا  ِیهاز مشاوران برجست  یکیآندرس تورس مورا،  

است: زبان    یت پت   پی لی»ف  داده  اخت  ای شایستهدستور  در  تا شهود   اریرا  داد  قرار  ما 

در   ایاسپان   ی را که برا  ییاهایؤرو    شنهادهایپ  ی ازنوعمان را بدان مجهز کنیم و  ی اس یس

به )  «ما بوده استِی راهنمای  ستاره   تیپت  یخواه  ی ر. جمهومی کن  ن سَر داشتیم بیا

در سال  عمومی    یسخنران   کی(. زاپاترو در  Marti and Pettit, 2010: 1نقل از:  

اش ی ستیال یسوس  یاس یس  ی را در برنامه   یمدن   یخواهی جمهور  تیاهم، جایگاه و  2001

 مستحکم کرد: 

کهمدرن  ی اسیس  ِیفلسفه می خواهی جمهور  ی  نامیده  مورد ...    شودی  در 

برا آن من    اریبس  میخواهی م  مانمیهن  ی چه  است.  باورممهم  این  که    بر 

و    ست یب  ِیسده   است یس   در تکاپوی فکری برای اندیشیدن به  د یبا  سم یال یسوس

 ی هاکانال  ،یاس یساختار نظام س  ،یاسیس دهیِسازمانانواع ِی درباره : اشدب کمی

که    یمدن   لیفضاِی  درباره   :خواهانهی جمهور  حقیقتاً  چیزی   مشارکت و پرورشِ

س رفتار  می  یعموم  های مباحثه و    ی اسیدر  نگرش یایدتجلی  و  بر ،  مبتنی    ی 

، جمعی  یزندگ  نوین  ی هاوه یش   ِیبارهدر  ،زیاد در برابر خودآیینی فردی   رواداری 

  ی برا  راستین   ی ابزار  عنوانبه   است یاز س  ی نوظهور. و دفاع قو  ی ها ارزش  ِیبارهدر
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  لکه ب  نوین   یِانتزاع  ی ایدنپیشنهاد    ی براابزاری }صرفاً{  نه    و  مردم،  یزندگ  رییتغ

مشارکت   ی ها برا همه و اجازه دادن به آن  ی ا یبهتر و بهتر کردن دن  ی برا   ابزاری 

 آن.  فی در تعر

را با اش  حزب  ی هااست ی، اغلب سی جمهوراست یر  ِیهدور  نیزاپاترو در طول اول

)برای تحلیل دقیق و کامل این   کردیم   هیتوج  انهخواهی جمهور  ی هااستناد به استدلل

  شی افزا  ت، یو پت   یمارت  ِیبه گفته   (.Marti and Pettit, 2010موضوع نگاه کنید به:  

  پیامد   ،ای در اسپان  یعموم  های مباحثه آن در    یاصل   مضامینو    خواهیی عالقه به جمهور

او در این باره    های صریحو صحبتانه  خواهی زاپاترو به اصول جمهور  تعلق خاطرِجالب  

در   ا خواهانه آشکاری جمهور   ی هادهیا  جه،یدر نت   حزبش، بوده است.  تاس ی در گفتار س

 مورد بحث، نقد و بحث قرار گرفته است.  یعموم ی هااز رسانه  یعیوس فیط

حال که  خواهی جمهور  مرکزیتِکه  یدر  شکلی  به  می پتی  مطرح  در   کردیت 

رابطه  نیترقیو دق  نیترروشن  ،زاپاترو  ی هااست یس از   تاس یس   نیب  ی کاربرد  ِیمثال 

  زمینه در این  تنها نمونه    نیااما    ،دهدنشان میرا    یخواهی جمهور  ِییهو نظر  یعموم

در اواخر کارگر  برخاسته از حزب    ی هاتوسط دولت   ایتان یبر  بستردوم در    مصداق.  ست ین

به  سده  ورود  از  قبل  و  بیستم  جدیدهزارهِی  م  ِی  عبارت   شود،یارائه  زمان  آن  در 

دبه   «یمدن  یِخواه ی »جمهور  گفتار  در  برجسته  اعضا  ی کی  ـبالنکت    دیویطور   ی از 

مقایسه )خوردی به چشم م ـ بلر  یتون  ،وقت  ریوزنخست  ی به رهبر  ی برجسته دولت کارگر

با   در  Annette, 2008 کنید  بالنکت  بر  ریوزمقامِ  (.  اشتغال،  و   جاد یا  آموزش 

شهروند  ی اهکالس پیشآموزش  قانون  در  که  داشت؛ی  نظارت  بودند  شده   بینی 

. برقرار بود  یمدارس دولتسال    16تا    11  نیآموزان بدانش  تمام  ی برا  هایی کهکالس

بعدی صدارت خود   را    ی مدن  اصول جمهوری کشور،    ریوز  عنوانبهبالنکت در دوران 

در    عنوانبه محوری  اهمیتی  واجد  کارگر  ی هااست یس اصولی  مورد    ی دولت  در 

 ن ی. ااندبنا شده   یمدن  ی ها حول مفهوم نوسازاست یس  نیا  اجتماعات، استحکام بخشید.

داوطلبان   در جمعِ  کان  تیاد   ادبودیدر    بالنکت  یسخنران در    }نوسازی مدنی{  تعهد
در حال    ی قو  اجتماعاتشهروندان فعال،  تحت عنوانِ  آن    ی کتابچهو    ی،خدمات اجتماع

 ( اظهار داشت که: 2003a: 19النکت )ب.  تصریح شد ، هستند ی مدن ی نوساز بُردپیش 
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من    بر   یمهم  ریتأث  همواره  کی دموکراتِیشهیاند  «یِمدن  یسنت »جمهور

به ما ارائه   اجتماع  تیاز اهم  روایتی محتوایی و بنیادین  ،سنت  نیداشته است... ا

  ن یبه ا .و سازنده دارند نیرومند ینقش یمدن  لِی و فضا فهیکه در آن وظ کند،ی م

را رد   گسیختهلجام  ییکه فردگراسنت یاد شده نوعی سنت فکری است    ب،یترت

مشترک مورد   ی هابالتر از ارزشبه سطحی    ی حقوق فرد  ی ا کند و از ارتقی م

زندگ  ی برا  ازین و  ارزش  ی های حفظ  مهدف مند  انتقاد  به  کند.  ی مند  ما  ورود 

از این تعهدات نیستیم به داشتن تعهد اجتماعی است و رها  و    زندگی منوط 

 (. Blunkett, 2003: 19) می کن یزندگ گرانیجدا از د میتوانینم

جوامع    در راستای یادبود    ترشی ( ب  (2003b: 2، بالنکتِی یاد شدهکتابچه در  

است    یجوامع  جادیا  ،که چالش امروز  این باور است کهبر  ، و  صحبت کردهگذشته    ی قو

»رفتار ،  »انسجام«،  «اهداف مشترک» ،  «احساس تعلق »باشند و    ی قوهمان اندازه  که به  

ها ارزش  نیا  انی . بالنکت در ب« را برانگیزانندکیدموکراتگری  ن ییتع  ـ  خود»و    «متقابل

از آن   ی اسیس  پردازانهیچه نظرها قبل با آنها »از مدتارزش  نیوضوح گفت که ابه

 . (2003b: 3) «بسته بوده استهم  ، کنندی م ادی یمدن ی جمهور سنتِ عنوانبه

  ن یب   شکوفایی  در حال  وندیواضح از پ  های ِی یاد شده مصداقدو نمونه  هر چند

س  یمدن  ی جمهور  ی اسیس  ِییهنظر  د یشااما  ،  شوندمی محسوب    یعموم  است یو 

در    زین  ی شتریب  ی هانمونه  بال،  رابرت  باشد.  داشته  بهار در    1ولکامِن ِی  مجلهوجود 

به این نکته اشاره کرد متحده    التیدر ا  ی جمهوراست یانتخابات ر  ِیهو در آستان   2008

باعنصر  که اوباما  باراک    گفتارهای ها و  را در نوشته   یمدن   یخواهی جمهور  ی مرتبط 

)عنوان پرونده بدین قرار    از اوباما  تیدر حما ای  او در قالب پرونده   .  ه استکرد  ییشناسا

هم    کا،یآمر  ِیجامعه  طیاز شرا   اودرک    از،  (اوباما  نفع  استدللی به تواند:  بله او می بود:  

تار لحاظ  معنا  یخیبه  به  و    ی و هم  برای حس معاصر،  او   ، ریی تغ  ی برا  دیام  فراخوان 

)  شیستا بال  که  همانطور  در  2008کرد.  اوباما  کرد،  اشاره    یبرا   ی نامزد  فرایند( 

 ؛ وقتی براستفاده کرد  اتیمقدس و اله تابحزب دموکرات، از زبان ک  ی جمهوراستیر

 
1.Commonweal 
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اقدام   ی هاته یو کم  های امتناع از گرفتن پول از لب  و  در هر سطح  یمشارکت عموم »

ی مدن  یخواهی روح جمهور  به نوعی در حال احیای   او   کرد در واقعمیکید  أت  ،یاس یس

احیای  بود؛ هم  پی  در  مسئول  بود    یعنوان شهروندانبه   دهندگانأی رچنین  خیر که 

  ن ی ا  «.اندکه فقط به فکر خودشان  ی اسیس   انکنندگمصرف صرفاً  نه    و  هستند  مشترک

 یمشارکت مدن   شیبه دنبال استفاده از گفتار افزا  یاسیس  گرانیو باز  مداراناست یکه س

س  مشارکت  درباره ،  هستندشهروندان    یاسیو  توجه  قابل  و  مهم    مصادیق   ِیموضوع 

رد  امو   حیآشکار و صر  سو کردنهم  چه اهمیت داردآن  بلکه  نیست،   جانیشده در اارائه

اصول جمهوریاد شده   مورد  دست  ای)  است  یمدن  ی با  در  انتساب چنین  کم،  اوباما، 

 اصولی به مصادیق موجود(.

 

 خواهیِ مدنی و آموزشِ مدنی جمهوری

کنند.  یارائه نم  تفصیلی  ایجامع    یآموزش  ی هاهی لزوماً نظر  یواهان مدنخی جمهور

آموزش و   ِیمقوله   با  ،یرسمریغو    یرسم  معناِیطور گسترده و در دو  به حال،    نیبا ا

 خواهانی جمهور  تمام  ل یدل  همین  به   و  سروکار دارند  ی مدن  تر با آموزشِطور خاص به

فعال و متعهد در    ی شدن به اعضا   لیتبد  ی برا  روندانشه  ی ریادگی  یاساساً به چگونگ 

تعهد    شرحِ ( در  1998:  229)  طور که باربر همان   عالقه دارند.  شانیاس یس  اجتماعاتِ

پرورش   و  به آموزش  بیان می وآببا  توماس جفرسون  بدون شهروندان، کند:تاب   ...«

 .« وجود نخواهد داشت  ی شهروند  چی وجود نخواهد داشت، و بدون آموزش، ه  ی جمهور

 شانی نقش شهروند   یفایا  یشهروندان برا  ایکه آ  پرسش  نیابه  خواهان  ی جمهورپاسخ  

تحقق ِی محورِی  لزمهدر واقع،    .است  قاطعانه  «ییدأت »  ،دارند  تشکلو    یبه آمادگ   ازین

 از ی ن  تیپت   پی لی، فزمینه   نیاست. در ا  آموزش  خواهانه، ی جمهور  ی هااست یو حفظ س

مندی »بهره  ی کند که برای مطرح کرده و استدلل م  تردر سطحی عمومی به آموزش را  

را    حاکم استِیجامعه و س  است که شهروندانْ  ی ضرور  سلطه در سطح همگانیعدماز  

غنی و متعهدانه   یزندگ  کی   برای   و از دانش فنی درخور  درک کنند و از آن مطلع شوند

( 2003:  181)  نوری جان مِ  (.in Marti and Pettit, 2010: 77)  برخوردار باشند«

ن  ترسرراست  یابزار  ِیهخواهانی جمهور  موضعِ   برحسبِ  یبه آموزش مدن   از یدر مورد 
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 یِ ه واسطهب  دیمدرن با  خواهی که »دولت جمهور  کندیخود صحبت کرده و استدلل م

در   شهروندان  ا  ت یماهِی  حوزهآموزش  ارزشعدم   شکال و  ضرورت  و  و سلطه  ها 

 .  «کند فایا یآموزش عموم ی فعال در محتوا ینقش ،های مالزم با آنفضیلت 

به    شیافزا نگران  یمدن  ی رجمهو  ِیاندیشهعالقه  بس  نده یفزا  یبا  از   ی اریدر 

زمان شده است  جوانان هم   یآموزش مدن  ی برا  یداتیتمه  جادیا  ی برا  یغرب  ی کشورها

  ی مشترک ابتکارات درس   یژگیو  8.با آن مرتبط بوده است(  شکل حیاتی به    هم   )و گاه 

شکل   یزبان و اصطالحات  قالب  در  تمهیدات یاد شدهاست که    نیاز کشورها ا  ی در تعداد 

صربه که    رندیگی م عمومیخوب  ِیرابطه   ،یضمن  ای  حیطور  سطح  در   ِیاندیشهبا    ی 

نوعی (،  2010:  295)  رزیو س  نتیپر  وز،یه  ِی. به گفته کنند برقرار می  یمدن  ی جمهور

 یآموزش مدن   ی هاتوان در برنامه یرا م   ی از شهروند  یمدن  ی جمهور  برداشت تعهد به  

ی هادرس  یوضوح در معرفبه ارتباط    نیا  .مشترک دانست  کیدر سراسر جهان دموکرات

ساله در   16تا    11دانش آموزان    ی برا  ی آموزش شهروند  ِیدر زمینه   یقانون   رسمی و

که   (QCA,1999)   فرمان شهروندی قانونی  برقرار شده است.انگلستان    یمدارس دولت

کرد،   نییتع  2002از اوت    سیتدرای نوین برای  ی سوژهمطالعاتی را درباره  ی هابرنامه 

توص  ِیپایهبر    قویاً و  برا  ی هاهی استدلل  مشاوره  تدریس آموزش    یگروه  و 

 «(گزارش گروه مشاوره»  با عنوان  پس  نیاز ا  ؛QCA,1998)  در مدارس  یدموکراس

  مشاورهگروه    .قرار داشت  (عنوان سِر را دریافت کردبعداً  که  )  کیبرنارد کر  استیبه ر

را بر   ی از آموزش شهروند  یمدل  (QCA, 1998: 11–13, 2.11)  در گزارش خود

 ِیمداخله  ،یو اخالق  یاجتماع  تیکرد: مسئول  ارائهاساس سه مضمون وابسته به هم  

بر مبنای سه  (QCA, 1999: 184– 5) فرمان شهروندی . یاس یو سواد س یاجتماع

  سطوح آموزان در  دانش  ی را برا  ی ریادگی  دستاوردهای از    ی امجموعهمضمون یاد شده  

لزم   دانش و درک» آموزان  آن دانش  قیکه از طر  مشخص کردسوم و چهارم    ی دیکل

م   لیتبد  برای  را کسب  آگاه  به شهروندان  ع  کردندیشدن  مهارت  نی و در   ی هاحال 

 . «دادندیم  پرورشمسئولنه را    کنشِو    ارکتمش  ی هاو مهارت  ارتباطاتو    گری پرسش 

 ی تعداد   ی حاو،  از آن  برخاسته   فرمان شهروندی گزارش گروه مشاوره و  در همین راستا،  

با    (Lockyer, 2003: 2)  لیبرال  به لحاظ ماهوی عمدتاًعناصر بود که   و مشترک 
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و  ی تفکر انتقاد در انگلستان بودند. ی در آموزش شهروند ِی قبلیدوره  یابتکارات درس

مسائل م مورد  در  اجتماع  یاس یس   موضوعی  ستقل  به   یو  یافت؛  که رواج  طوری 

این مسائلمناقشه  به رسمیت شناخته شد و مورد   ، برانگیزترین شکل ممکنِ  آشکارا 

 ی ربنا یز  بایستیمیاما واضح که    فراگیر  یاصول  استقراردر    ،  هرروی به  .  بحث قرار گرفت

بخشید، فرمان شهروندی، که توسط گزارش گروه مشاوره می نوین را استحکام    ای سوژه 

ر خاصْ مهمِ طوی بههاده یا  شد کهی می آموزش مدن  به    ی کردیرو  بود، شاملِ  ارائه شده

ویژه تعهدات مدنی، خیر مشترک، فضیلت مدنی  بهمدنی در مورد شهروندی  جمهورِی

اشکال   دربرمیفعالیت    ِیهرایزنانو  را   ,Crick, 2000; Annetteگرفت)مدنی 

2003, 2005, 2008; Lockyer, 2003 .) 

آموزش   دگاهیرسد دی به نظر م»کند،  ی استدلل م  (2000:79)  طور که آرتورهمان

نکته استشده...    م یدولت ترس  که توسط گروه مشاورانِ  ی شهروند که   متضمن این 

  ن ی ا  ی. هدف اصل«شرکت کند   کیدموکرات   فراینددر    دیبا  شهروند بودنْ  ی شهروند برا

  یلزم برا  ی هاو مهارت  بینشارزش،    فراگیری   ،در انگلستان  یآموزش مدن  به  کرد یرو

  ن ی چنو هم   »سهیم شدن در حاکمیتکه به    بوده  موزانآدانشی از سوی  اسیمشارکت س 

آن است«،در  حاکمیت  موضوع  م  چه   ن یا  (.Lockyer, 2003: 2)شودی مربوط 

  نیترمعروفمرتبط با    (QCA, 1998: 1.5, 7–8)  وضوح در گزارشِبه   گیری موضع 

 ی اس ی س  فرهنگ  رییتغ  تر ازبه دنبال چیزی کم  که: »اینشد  تیگروه مشاوره تثب   ِییه انیب

توانا   ،شایقفعال،    یکه مردم خود را شهروندان نیا  : یمست ین  یو محل  یکشور در سطح مل

ِی از مقوله   ی نظر  های دریافت که  ی. در حالبدانند«ی  عموم  ی زندگ  بر  قادر به اثرگذاری و  

نیز مورد توجه   یدر انگلستان مهم بوده و در گفتار دانشگاهآن    آموزش  ی برا  ی شهروند

 یدرس   ِیبرنامه   ی هاطرح   یدهو شکل  هیدر توجها  این دریافت  گاهیجااما  گرفته،    قرار

در   اندیشانهمصلحت   هاتی بوده و غالباً نسبت به توج  حیصرو نه    یضمن  ی ادیتا حد ز

 با وجود (.Crick, 2003: 15 مقایسه کنید با) قرار گرفته است تیدوم اهم   ِیهدرج

 در انگلستان از  ی آموزش شهروند  تِی بر اهداف و ماه   یمدن  ی افکار جمهور  ری، تأثاین

 ;Crick, 2000, 2002, 2003) مورد تایید قرار گرفته استمفسران    سوی برخی

Lockyer, 2003; Annette, 2003, 2005.)  بعدها (  2002:  114)  کیخود کر

 به این نکته اشاره کرد که: 
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 ی جااند که بهچند نفر از گروه من متوجه شده تنها  که    کنمی تعجب م  خیلی

»حاکم  الزامات و  خوب«  لقانونِ  تی»شهروند  واقع   ،یدموکراس   برالی«  در 

 .کردندی امضا م ی رامدن  یخواه ی جمهور کالیدستورکار راد

ارائهانگلستان   مدن  یرسم  یدرس  ِیبرنامه ِی  در  مفهوم    یمبتن   یآموزش  بر 

که با    یاهداف  ی برا  یبرنامه درس  اتیجزئدر طرح    چنیناش و همبه جوانان  ی شهروند

تربیت  از    یل خاص . اشکاستی، تنها ن باشد  آواکوک و هم هم   یْ مدن  ِیجمهور   ِیاندیشه

ها  زین   شهروندی  دولت  توسط  چه  یمل  ی )چه  تعدادیاستان  ای  یالتیا  و  در  از   ی( 

یاد   تربیت  تیاست. اهم  افتهی  بسطسال گذشته    ستی در ب  یغرب  کیدموکرات  ی کشورها

شناخته شده    تیبه رسم  اروپاِی  هیتوسط اتحاد ی نیز  مل  ـرا  فدر اروپا در سطح  شده  

ی اروپا، تعهد  ی شورا  ی هادر اجالس سران کشورها و دولت  1997سال    در اکتبر    است.

شد.    داده  کیدموکرات  تربیت شهروندی   ِیتوسعه  ِیدر زمینه  کنندگاناز سوی شرکت 

 »تربیت شهروندیکرد که    هیعضو توص   ی اروپا رسماً به کشورها  ی ، شورا2002در سال  

 ل یتبد  یو اصالحات آموزش  ی گذاراستیس  ر دارای اولویت خود د  را به هدف  کیدموکرات

 ;Recommendation (2002) 12 of the Council of Europe)«کنند

CoE, 2002: 3ی شهروند  ییسال اروپا  عنوانبه   2005سال    ن ییتعهد را با تع  نی( و ا 

اروپا   ی از انگلستان دعوت شورا  ریاز کشورها به غ  ی کرد. تعداد  لیآموزش تکم  قیاز طر

  اند.کرده   تیتقو  ای  یمعرف را    مدنیآموزش    ی برا  یدرس  های ابتکارات برنامه و    رفتندیرا پذ

  یبرا  یموضوع   عنوانبه و حقوق بشر را    تربیت شهروندی   ا یدولت اسپان  2006در سال  

  تحولت   کهمبنی بر اینوجود دارد    برداشتی کرد.    یساله معرف   15تا    10آموزان  دانش

 ؛مولد در سراسر کشورها داشته است  ی ریتأثِی آموزش شهروندی{،  یاد شده}در حوزه

 ,Marti and Pettit)  زاپاترو  هر چند که نباید به این حس بیش از اندازه بها داد.

مورد    (121 :2010 اسپان   نیا  یمعرفدر  در  که    حیتصر  ا،یموضوع  دولت  وقتی  کرد 

 ز یچِی درسی اضافه کرد.... در واقع  }تربیت شهروندی{ را به برنامه   »موضوع  ایاسپان 

است  ی دیجد نکرده  مس  بلکه؛  اختراع  دنبال    ی ریصرفاً  د  کردیمرا  توسط   گر یکه 

 به اجرا درآمده است«. در مدارس    تی موفق  و باشده    میترس  کیبزرگ دموکرات  ی کشورها

 یکشورها   ریدر سا  ی چارچوب مفهوم شهروند  در  یدر آموزش مدن  یتحولت قابل توجه
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  ز ین   14و ولز   13اسکاتلند   12،یشمال  رلندیا  11، رلندی ا  10،آلمان  9،از جمله فرانسه  ییاروپا

 قابل ردیابی است.

صورت    ایدر استرال  یآموزش مدن  موضوع   به  گیری چشمتوجه و تعهد    ن یچنهم

، یادشده  در جهت گنجاندن موضوع  ییهاشرفت ی، پ1990  ِیگرفته است. از اواخر دهه

  « متفاوت  ی ها»البته به روش  ـ  قلمرو  ای  التیدر هر ا  ،ی حول مفهوم شهروند  و بازهم 

اس  ـ گرفته  ملی   (.DeJaeghere and Tudball, 2007: 42)  تشکل  دولت 

 یِ حوزه  کارشناسان گروه    1994گزارش سال    ی بر اساس محتوا  1997استرالیا در سال  
عنوان    شهروندی  مدن   »اینکبا  آموزش  شهروند  یمردم:  استرال  ی و   یبرنامه ،  «ایدر 

  یآموزش مدن  بر  تمرکز   جادی ا  ی که برا  ملیی  برنامه ریزی کرد؛  پایهرا    دموکراسیکشف  

 یبرنامه   (.Hughes, Print and Sears, 2009)   طراحی شده است  سدر مدار

اما هنوز واحدها   د،ی رس  انیبه پا  2004در سال    دموکراسی درحال آشکارشدن هر چند

  برنامه در حال ترویج و گسترش است. این    اشتیساوب  قیاز طر مطالب درسی آن  و  

 ی بانیبا پشت   ییایاسترال  یآموزش دموکراس  ی از منابع را به مدارس برا  یعیوس  فیط

برا  ضمنِ  آموزشِ داد  ی خدمت  اختصاص  مدرسه  استمعلمان  سال  ه  در   .2006  

 یتوسط شورا   ی و شهروند  یمدنهای  ی یادگیری در زمینهمل  ی هاهیان یاز ب  ی امجموعه

 ,MCEETYA)  و نوشته شد   هیآموزش، اشتغال، آموزش و امور جوانان ته  رانیوز

تهیه شده،بیانیه   .15(2007 مهارت  های  و ظرفدانش،  را مشخص   ییهاتیها، درک 

تا   10سال(، سال پنجم )  9تا    8آموزان در سال سوم )دانش  رودی که انتظار م  دنکنی م

سال( بر اساس سه   15تا    14سال( و سال نهم )  13تا    12سال(، سال هفتم )  11

 ی«دموکراس یک  در    ی شهروند»،  «دولت و قانون»  « یعنیمشترک  و  ی اساس  ِیجنبه»

 ی«، کسب کنند. خیتار اندازهای»چشمو 

مدن   ترسیم  هرچند آموزش  کشورها  یروند  دولت  ییدر  آن  در  سطحکه  در    ها 

بر   قضایی و حقوقیکنترل  ،  (یسطح مل  ی )به جاقلمرویی  ای  یاستان  ،یالتیا  عملکردی 

برعهدهآموزش  یدرس  ی هابرنامه   استیس را  است،    ی  دشوارتر  حال،  دارند  این  در با 

ا  ییکشورها وجود داشته   یبه آموزش مدن  ی ادیز  تمایل متحده و کانادا    التیمانند 

ا دو  هر  در  مدن  نیاست.  آموزش  در    یکشورها،   ترِ گسترده   یموضوع  بسترمعموًل 

اجتماع وجودی م  سیتدر  یمطالعات  با  ااین  شود.  در  از متحده،    التی،   برخی 



  

 
 

 احیای جمهوری مدنی 31

»ه  اندده کر  دیی أترا    برداشت   ن یا  های نظرسنج مورد   عملیواحد    است یس  چیکه  در 

از  ای مایهو درون (Scott and Cogan, 2010: 162 )  وجود ندارد« یآموزش مدن

  نیی تع  یآموزش مدن  ی را برا  ییها و استانداردهاچارچوب  ی وجود دارد کهاسناد مهم مل

 Quigley and)1یآموزش مدن  ی برا  ی: چارچوبتاسیویسگزارش  کرده است. انتشار  

Bahmueller, 1991: 4  )  مدن  1991در سال را   یمنطق  ،یتوسط مرکز آموزش 

 بود: یمدن ی شفاف جمهور نی مضام ی که دارا ریزی کرداین نوع از آموزش پایه ی برا

 خودحکمرانی   آموزشِ  ی در واقع هماندموکراس  دل یک در    یآموزش مدن

چون و چرا    ،یگردانـ    مشارکت فعال در خود  ی به معنا  دحکمرانیاست. خو

 های آلایده...  های دیگران و منفعل نبودن در این زمینه استکردن در کنش 

مبه   ی زمان  یدموکراس تحقق  کامل  اعضا  کیکه هر    ابدیی طور   یِ جامعه  ی از 

اول  می فعالنه در حکومت سه  یاس یس برای   نیتری اصل  و  ن یباشند...  استدلل 

مدنی آموزش  دموکراس  توجیه  اساس  یمبتن  یدر  قانون  که    نیا  ی،بر  است 

مدن   یاس یس  ِیپیکره سالمت   ترین در گسترده  شهروندان  یمستلزم مشارکت 

است؛  ممکن  که  شکل  مشترکبا    مشارکتی  فرد  تیو حما  خیر  حقوق   یاز 

 از سوی هرفقط هر نوع مشارکت   یش مدنهدف آموز  نی. بنابراهماهنگ است

و   ریپذت یآگاه و مسئول  شهروندانِ  تمشارک  بلکه هدفْ .  ستی ن  ی نوع شهروند

 است.   2نگرانه()ژرف  سنجشیمؤثر    ِی هنر کنشهای لزم در زمینه واجد مهارت

  یبرا ی نظر یچارچوب سویتاس بیان شده،در  لی تفصبه  ی کهآموزش مدن کرد یرو

 یبرا  یمل  ی استانداردها  سند  ارائه شده در  یدرس  ی هااستانداردها و برنامه   ترقیشرح دق
( 2010:  161)  اسکات و کوگانبه نظر  که    ی سند؛  کندی م   فراهم  ،و دولت  شهروندان

س نظر  شهروند   است ی»از  سندی  دقیق  ،ی آموزش  اترین  ملت  که  متحده    التیاست 

 یدرس   ِیرا در برنامه   یمدن  ی استانداردهاچنان  هم   هاالت یاکثر ا  .«تاکنون داشته است

که آموزش  دوجود دارهم سازمان  ی خود دارند، و تعداد  یمطالعات اجتماع ی هاکالس

 
1.CIVITAS: A Framework for Civic Education  

 یِ مترجم .افزوده  2
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 که   مدارس  یِ مدن  تیمورأ م  کارزارمثال    ی )برا  کنندی م  جیترو  کایرا در مدارس آمر  ی مدن

. با توجه به (شد  ی اندازراه  ی در نیویورک و پیرامونگتوسط شرکت کارنِ   2003در سال  

 یاستانداردها  یمل  ی هااست یمتحده، س  التیدر ا  یآموزش  تیمسئول  رمتمرکزیغ  تی ماه

 ی هاستم یمدارس و س  ی برا  ییهاهی، در سطح توص الجرا لزمدستوراتِ  ی جابه »  ی مدن

که   ، سایر کشورهادر    (.Hughes, Print and Sears, 2009)  «ماندی م  ی باق  تربیتی 

 ف یتر و توصده یچیپ   یآموزش مدن  در قبالها باشد، تعهد  از آن  یخوب  ی نمونه   دیکانادا شا

کشورها   ریسا  ی به اندازه  یکه تحولت آموزش مدن  لی دل  نیبه ا  ژهیوبه آن دشوارتر است،  

شکل اندازی  راه  ی متعهد برا  انیحامحتی وقتی که ادعایی از سوی  نبوده است.    مشهود

مدن  نوینی آموزش  شهروندی   تی محور  با  یاز  است،    تربیت  شده  و مطرح  اختالف 

 ی هاو برنامه   هااست یو س   و حامیانِ مذکور  مفسران  ی هاخواسته   نیب  خوانی آشکاری ناهم 

ِی این این وضعیت به واسطه   یدگیچیوجود دارد. پ  ها،یالتدر سراسر ا  عملی  یدرس

ت آموزشی، ذیل صالحیت قانونی هر استان ِی مسئولیمسئله   یابد که واقعیت افزایش می

آموزش ِی  زمینه در    کشور کانادا  فاهدا»و    گیردو قلمرو و  به شکل جداگانه قرار می 

متحده   التیا  دارِی وامادیبه طور خاص تا حد ز  ی و آموزش مدن  یبه طور کل  یاجتماع

 (. Hughes, Print and Sears, 2009: 300) «است کایآمر

است    ان یشا  ن یچنهم که    در  چهآنذکر  جوامعی  تمام  بال به بین  در  اختصار 

و   ،شکل روشن  کیبه    ازین  یی، صرفاً شناساها صحبت شد، مشترک استِی آندرباره

  یدارا  زیآموزش ن  ِیمقوله   بلکه خود  ست، ین   ی از آموزش مدنمصوب،  موارد    ی اریدر بس

ولز و   نگلستان، وضوح در مورد ابه   دیاز کشورها، که شا  ی اریاست. در بس  یاهداف مدن 

تحت   یا آموزش همگانی  گانیرا  همگانی وشود، ظهور مدارس  می   دهیمتحده د  التیا

یِ آموزش و معاصر، اهداف مدن طیبود. در شرا سوادبا  شهروندانی  به داشتن لیتما ریتأث

  دو مثال  ذکر  .تحصیلی جای داردنظام آموزشی و    یاهداف کل  رأسِ  اغلب در   پرورش

 یمل   ی رسمیدرس  ِیرنامه نخست، باست.    یکاف   ِی یادشدهگزاره   حیتوض  ی برا  خالصه

عملیاتی و    2008منتشر و از سپتامبر    2007شده در انگلستان که در سال    دنظریتجد

عبارت ن آن  ی است که سوم  گریکدیسه هدف مرتبط با    ی شد، دارا  در مدارس تدریس

 ریپذت ی مسئول  یشهروندان»جوانان را قادر سازد تا    تمام  دیباکه این برنامه    این  است از

طور به  (.QCDA, 2007)  کنند«؛ شهروندانی که نقش مثبت در جامعه ایفا می شوند
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که در دسامبر   ییایجوانان استرال   ی برا  یملبورن در مورد اهداف آموزش  ِیبیانیه مشابه،  

است   نیهدف دوم ا 16. کرد  نییتع ایآموزش استرال ی منتشر شد، دو هدف را برا  2008

همه استرال  ِیکه  آگاه»به    ییایجوانان  و  فعال  هم شوند   لی تبد  «شهروندان  چنین  . 

بندی اخالقی  ها، }در جامعه{ بر مبنای پای شهروندانی باشند که در کنار سایر ویژگی

ارزشکنند؛  عمل می عدالت   مساوات   ،یدموکراس  یمل   ی ها به  و در  متعهد هستند    و 

مدنی« کهو    دارند«.  مشارکت   ایاسترال  »حیات  مشترک  ی برا»  کسانی هستند   ،خیر 

 ,MCEETYA)کنند«تالش می   یو اجتماع  ی عیطب  ی هاط ی حفظ و بهبود مح  ژهیوبه

خود   رگذاریتأث  ِییه(، در نظر1987:  287گاتمن )  یام  ،ی اسیعلوم س  دگاهی(. از د 2008

های سیاسی و گیری جهت  همین   کند کهیادعا م  ک،یدمکرات  برالیدر مورد آموزش ل

ای در جامعه  همگانیاهداف آموزش    ریبر سا  یاخالق  تی»اولو  مدنی قرار است متضمنِ

 . باشند ک«یدموکرات

  ن ی در ب   یآموزش مدن  ی کردهایو رو  یدرس  ی از ابتکارات برنامه   یاجمال  یبررس

آموزش شهروندان   فرایندکه    ستین   یمعن   نیبه ا  که در بال آورده شد   از کشورها  ی انمونه 

ترین وافق دارند و یا کم نظام آموزشی رسمی موضوعی است که همه بر سر آن تدر  

دارد.  مسأله زمینه وجود  این  ر  در  که   حیتصر(  2010:  5)   رزیو س  ل یگ  د،یهمانطور 

زم  کنند، ی م شکاف   ی هانه یاحتماًل  و  دارد،   کردارو    سیاست   نیب   اختالف  یا   وجود 

 سردستورکار دولت و تحقق آن    نیب  ی یک به یکتناظر   وقتچیه»که  ن یاکم  دست

ِی برای نشان دادن اشتراکات مهم با اندیشه  ،مسائلی  نیبا وجود چن  .«کالس وجود ندارد

هم مدنی  ب  ی کاف  ی هاشباهت چنان  جمهوری  یاد شدهکردهایرو  نی در  آموزش   ِی  به 

در   ریاخ  یها و ابتکارات آموزش مدناز برنامه   ی ادیوجود دارد. اول، در تعداد ز  یمدن

مفهوم  به   ی بر شهروند  یو مشخص  صریحتمرکز    ،یغرب  کیدموکرات  ی کشورها عنوان 

 ها فرایندکه از    ستی ن   ی جوانان  دیتول  ، وجود داشته است. دغدغه  کنندهن ییو تع  گذارهیپا

نهادها تول   یآگاه   یاس یس  ی د یکل   ی و  بلکه  باشند،  به    یشهروندان  دیداشته  که  است 

مشترک   ی دوم، روند  زنند.دست به عمل میخود    یاس یدر جوامع س  مشخص   ی اوه یش

ا  نانیاطم  ی برا تعهدات  کهنیاز  می قانونی   جوانان  را  احترام شان  آن  به  و  شناسند 

 یاس یس  عاتاجتماشهروندان و هم در قبال    ریهم در قبال سا  تعهداتی که   گذارند؛می 
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ها، ده یرود که بتوانند ای از جوانان انتظار م  جه،ی. در نتدارندکنند،  ی م  ی که در آن زندگ

سوم،   قرار دهند.  ترای فراخعرصه   خیر مشترکِ مربوط به  بسترخود را در    قیافکار و عال

ها،  از مهارت   یخاص  ِیبه جوانان مجموعه  کهِی مشترکی وجود دارد مبنی بر این دغدغه

مسئولنه در   یتا نقش  سازدی ها را قادر مکه آن  شودآموزش داده    تمایالتو    هایژگیو

 ی های دموکراس ناهمگونِ  تِی کنند. چهارم، با توجه به ماه فایجوامع خود ا یمدن  حیات

 قیبتوانند از طر  که  م یکن   ز یتجهگونه  آنو    قیرا تشو  وانانوجود دارد که ج  یلیتما  ،یغرب

خود را   ی هادهیبحث و مناظره، ا  قیاز جمله از طر  ،یعموم   ی هابونیاز تر  یعیوس  فیط

 نیطور خالصه، هدف ا به .  گری کننددر میان بگذارند و در این زمینه روشن   گرانیبا د

و   ریپذت یفعال، مسئول  یداده شود تا به شهروندان   های لزماست که به جوانان آموزش

در   و درگیر شدن  مشارکت   لزم برای   تیظرف  واجد  شوند وتبدیل  آگاه    یاز لحاظ اخالق

 . ی باشندعموم  یزندگ

 

 بندی جمع
 ، یغرب  کیدر جوامع دموکرات  یمشکل اصل  ی بر این باورند کهمدن  خواهانی جمهور

ممکن    هر چندشهروندان است.    یمشارکت مدن   شناختنِ  تیفقدان فرصت و به رسم

 لی به دل   رفتههمروی   یعموم  یمشارکت در زندگ  ایآ  نکته که  نیها در مورد ا است آن

 نیاز ا  اما همگی،  نظر داشته باشنداختالفبا هم    ر،یخ  ا یسودمند است    ی ابزار  ای  یذات

 ی ستگمبپرورش ه  ،یقلمرو عموم کردن»تهی که  کنندگالیه و ابراز نگرانی می  تیواقع

احساسِ شهروند  یاجتماع  و  که  دشوار   کیدموکرات   ی را  است،  وابسته  آن  به 

 یجمهور  ی هادهیتا چه حد ا  کهنیا  ن ییاگرچه تع  (.Sandel, 1999: 267)«کندی م

های درسی و کاربست ابتکارات مختلف، اسناد    ی اهداف و محتوا  ساختِ  وضوح بربه   یمدن

؛  وجود دارد  اشاره  ی برا مورد    یک  اولنگاه  در    کماما دستدشوار است،    گذارد،اثر می

مدن   کهاین آموزش  تعداد  یابتکارات  اهداف   ی در  دنبال  به  اهداف    قمطاب  یکشورها  با 

 فنی   از اصطالحات  ی اریبس   ،گیری طرز چشم. به است  یخواهان مدنی مورد بحث جمهور

  ن ی با ا .قابل ردیابی است  ی نیزشدت در گفتار آموزش مدن به،  ی جمهور  متون مرتبط با 

ن  شباهتحال،   معنا  شده،}به  ِی جمهور  صدای که    ست یبدان  یاد  گسترده{    طور 
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کر  ایشناخته    ،ییشناسا که  همانطور  است.  شده  مورد 2003:  21)  کیدرک  در   )

به نظر  ...  مرتبط با جمهوری مدنی  یاسیسی  شهیاند  سنتِ»  که  داد  صیانگلستان تشخ

هنوز »  ن، یو عالوه بر ا  « استنشده    و روشن   آشکار  خوانشِ عامْ  ی برا  چنانهم   رسدمی 

  تی اهم  میاگر بخواه  (.Crick, 2000: 120)  «ستین  ی جار  یو عموم  یاسی سدر گفتار  

مطرح   یمدن  ی جمهور  ی شهروند  ی که الگوهاآموزش مدنی را     مختص  آموزشیِ   و مسائل

کنیم  کنند،ی م چمدل   نیا  بنیادینسرشتِ  که  کنیم    مشخصباید  ،  درک     . ستیها 

و   هادهیدرک ا  ،ی شهروند  یمدن  ی جمهور  ی هامدل     یادشدهسرشت  درک    ی برامتعاقباً  

خود   ی هادهیا  اثرگذاری   ی برا  هینظر  ن یکه طرفداران معاصر ا   یی ضروری استهاسنت 

 . کنندی ها استفاده ماز آن

 

 ها:نوشتپی
 

1 . See, for example, Callan (1997); Arthur (2000); Keeney (2007). 
های بحث همان  در مورد شهروندی اغلب    "جدید "های  کند که »مناظره ( ادعا می 287:  2002کیملیکا ).  2

به ما یادآوری  هاو این بحث ؛ «اندبر تن کردههای جدید لباس  اکنون   بر سر عدالت که هستند  "قدیمی"

هرچند  دنکنمی مرکز  یمتک  یمدن  ی جمهور  یهادهیا  که  اصل  به اما  است،    یشهروند   یبر  نسبت 

 .توجه نیستندبیعدالت  درارتباط باتر گسترده هایِ برداشت 
و.  3 نظر  جمهور1999:  4)ی رولیطبق  به  یمدن  یخواهی(،   ی دموکراس   یِیه»نظر  ذیلاشتباه  اغلب 

 است. ی« اسیس )لیبرتیِ( یآزاد  یِهینظردر حالی که در اصل »نوعی شود. ی م یبندطبقه «یمشارکت
  

را در    های عصر جدیدانسان   یو آزاد  عصر قدیم  هایانسان   یکه کنستان آزاد  ستیبدان معنا ن  نیا.4

«،  دو با هم  نیا  بیترک  ی چگونگ  یریادگ»ی(،  1988:  327)  او  یدانست. در عوض، برا ی م  گری کدیانحصار  

 (. Maynor, 2003)ر.ک. ای مهم بودوظیفه

  
5 . See, in particular, Maynor (2003) and Viroli (1999). 

  ی خواهان مدنی که جمهور  در نظر گرفته شودمعنا    ن یبه ا  دیکند نبا ی مطرح م  یرولیکه و  یینوع ادعا .6

 ی هات یو فعال  اتیتجرب  یِواسطهبه توانند  یهستند که شهروندان م   یو منفعت  شکوفاییمخالف    یبه نوع

در طرح  آورند.  ی خصوص  یِوارهخود  د  یجمهور  به دست  با  موافق  1990:  39)  مکدو   دگاهیخواهان   )

رفاه و    ت،ی)امن  یاساس  یکالها   یها برخ: آنغافل شد  دینبا  یخصوص   یشهروند  یا یهستند که »از مزا

.  «ی کم ندارد دستاورد فوق العاده انسان  ک چیزی از ی  نیدهند، و ای همه قرار م  اریدر اخت  باًی( را تقریآزاد
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 یمدن  قلمرویرا با اقدام در    ی خصوص  یبهره  نیا  دیاست که شهروندان با  ن یا  واهانخی جمهور  ی ادعا

 کنند. لیتکم
از کشورها در دو   یدر تعداد   یاس یدر گفتار رهبران س  یتصور از افول مدن  ن یذکر است که ا  انیشا .7

خواه ی جمهور   ک ی  عنوانبهبوش را    وی جورج دبل  ی شده است. اگرچه تعداد کم  ییگذشته بازنما   یِدهه

از    2001در سال    متحده  التیجمهور ا  سی رئ  عنوانبه خود    فی تحل  یدر سخنراناما    ،شناسندیم  یمدن

  یِ به اندازه  دهیدشما انجام می]آنچه[    داشته باشند:  یمدن  یل در زندگفعا  یها خواست که نقشیی کایآمر

مشترک فراتر   ریخ  ک ی خواهم که به دنبال  ی دهد مهم است. من از شما میکه دولت انجام م  یهر کار

انتقادات و حمالتی که به سادگی }به   برای رویارویی باخواهم  ی من از شما م  د،ی خود باش  شیاز آسا

خدمت کنید و این ، به ملت  دیدفاع کن  ازیاز اصالحات مورد ن  (، easy attacksوارد است{)سیستم ما  

. شهروندان، نه تماشاگران. دیخواهم که شهروند شو  ی . من از شما مدیخود شروع کن  هیهمسا  کار را از

 ن یا   ی... وقتتیبا شخص  ی و ملت  رسانخدمات   اجتماعاتی. شهروندان مسئول، ساختن  تیشهروندان، نه رع

روح    ن یا  یوقت آن شود.  ن یگزی تواند جاینم ی دولت یِبرنامه  چیوجود نداشته باشد، ه یشهروندی  ه یروح

واضح بود: »ما   یآموزش ازین  بوش،   ی .« براستدیتواند در برابر آن بای نم  یظلم  چی، هساری و جاری باشد

و به   برندیم  مانق یعال  به ورایما را    دهند،ی حرکت ممان  عقبهکه ما را فراتر از    میاوابسته  ییهابه آرمان

کودکان   قلبآموخت... اگر    یبه هر کودک  دیاصول را با   نیشهروند بودن به چه معناست. ا  آموزندی ما م

ها را  آن  ییگراها را از دست داده و آرمان آن   هایموهبت  م،یمعطوف نکن  تیو شخص  دانش  یرا به سو

. ستیتنها ن  ی شهروندان در امور عموم  شتری مشارکت ب  ی هایاستفاده از لفاظ. بوش در  میکنی دار مخدشه 

صراحت اعالم کرد  ، بهبه این مقام رسید   2010( که در سال  2010)  کامرون  دیوید  ا،یتانیبر  ریوزنخست

شما    -رابطه است    ک ی  نیا  بستانید.و خدمات  بدهید    اتیکه در آن مال  ستین  مبادله  یشهروند»که  

و چه    د یدار  ی چه احساس  د،یکنی و مهم است که چه فکر م   دیتر از خودتان هستبزرگ   ی زیاز چ  یبخش

در دوران   یغرب  ک یدموکرات  یکشورها  یاسیاز رهبران س  یدر گفتار تعداد  یاحساسات  نی. چن«دیکنیم

 است. شده  جیرا  ریاخ
  ر ی غ  یاز کشورها  یاست، اما در تعداد  یغرب  ی در کشورها  یکتاب بر آموزش مدن   نیاگرچه تمرکز ا  . 8

موضوع وجود    نیبه ا  ی ادیتوجه ز  زیکنگ نو هنگ   یاز جمله ژاپن، پاکستان، سنگاپور، کره جنوب  یغرب

شده که شامل پوشش تحولت آموزش    یآورجمع   ی عال  یِدو نسخه  ی بررسی برادر این زمینه  دارد.  

( 2010)  رز یو س  لیگ  د، ی( و ر2008و هان )  س یویشود، به آرتور، د  ی از کشورها م  ی در تعداد  یمدن

 یالملل نیب  یقیتطب  یموضوع دو مطالعه  زیاز کشورها ن   یاریدر بس  یآموزش مدن  یهاوهی . شدیمراجعه کن

 IEA ICCS( و مطالعه  1994-2002)  IEA CIVEDمطالعه    ق یر از طریاخ  یهاگسترده در سال 

 ( بوده است. 2009)
به   1999( در سال  Éducation civique, juridique et socialeدر فرانسه، آموزش مدنی )  . 9

 ( Ruget, 2006 ساله( اضافه شد.) 15تا  11ها )درسی کالج  یبرنامه
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 یتوسط آژانس فدرال آموزش مدن  است و  یالتیا یهادولت  تیتحت صالح یدر آلمان، آموزش مدن . 10

  ق یاغلب از طر  یدارند، که آموزش مدن  یآموزش مدن  یآژانس خود را برا  هاالت یا  شتری. بشودی م  تیحما

 . شودی م سیتدر ی اجتماع ایو/  یمدنمطالعات   یهاکالس
در   یمل  یدر برنامه درس  مشخص  موضوع   ک ی  نفسهفی  ،یبر مفهوم شهروند  یمبتن  ، یآموزش مدن  . 11

بخش  ست،ین  ی شمال  رلندیا برخ  یبیترک   ی بلکه  دانش   یریادگی  یِحوزه   9از    یاز  که  در  است  آموزان 

گیرند و عنوان یاد میسال(،    16-14چهار )  یدیکل  یسال( و مرحله   14  -11سوم )  یدیکل  یمرحله

 است.« و جامعه ستیز ط یمح»و   «و کار یزندگ  یبرا یریادگ»ی هاآن نیترمهم 
ا  . 12 برنامه  یبه بخش  « یاسیو س  یاجتماع  ،یموضوع »آموزش مدن  رلند،یدر  در    یاجبار  یدرس  یاز 

اول    یمتوسطه  یدوره   انیآموزان در پادانش  ؛ آزمونی که ازشد  لیتبد  یِ متوسطهمدرک دوره آزمون  

 (. Bryan,2010) شدگرفته می 1990 ی( در اواخر دهه 15تا  12)
 ی تعال  ی برای درس  یبرنامه در   دیاست که با « تواناییاز چهار » یک ی  ی اسکاتلند، آموزش شهرونددر    . 13

موضوع و هدف   ک یبلکه    ست،یموضوع مستقل ن  ک ی  ی شهروند  یشود. آموزش برا  جادیدر همه کودکان ا

مهم     نیا  ساله( است.  14تا    5افراد    ی)برا  «مطالعات مدرن»از موضوع    یبخش  نیو همچن  یدرس  نیب

)  یر یادگی  سندتوسط   اسکاتلند  آموزش  عنوان  (  2002و  برا تحت  اسکاتلند:   ی شهروند  یآموزش  در 
سندی شناسایی کرده    عنوان بهآن را    (2008:39)  سندی که بایستا  شد؛ انجام    تکوینبحث و    یبراسندی  

که چطور  این و   یشهروند یستیچ  یِاست درباره گزارش ]در اسکاتلند[  تریناست که در واقع »تفصیلی 

در    یشهروند  تیطور واضح بر موقعکمک کند، و به  یندشهرو  تیظرف   یتواند به توسعه   یم  آموزش

 تی( بر ماه LTS, 2002: 10)   یشهروند  یآموزش برابگذارد. سند    ریتأث  یتعال  ی برا  یدرس  یبرنامه

گوید میکند و  یم  دیموضوع در اسکاتلند تأک  نیا  یِامدرسه مرتبط با ساختار و کلیتِ  و    یدرس  میان ـ

در    یریادگی  اتیاز تجرب  یبیترک  قی از طر  توانی را م  یشهروند  لیتحص  ی »استحقاق هر جوان براکه  

  وندیکه شامل پ  ییهاتی و فعال  یدرسنیتجارب ب  ،یبرنامه درس  از   مجزا  یهاروزمره مدرسه، حوزه   یزندگ

 « کرد.  نیاست تضم  یبا جامعه محل
اجتماع  یآموزش شخص»از موضوع    یبخش  ی در ولز، آموزش شهروند  . 14 برا  ی«و  دانش   یاست که 

 ,see Andrews and Mycockشد)  لیتبد  یالزام قانون  ک یبه    یساله در مدارس دولت  16تا    5آموزان  

2007 .) 
بلکه »در    «ندستین  ی درس  یبرنامه  ک یخود    یکه »به خود  کندی روشن م  یریادگی  یهاهیانیسند ب .15

 «.انددر نظر گرفته شده ی درس یدهندگان برنامهتوسعه طراحان و   یابتدا برا
شده است:   تصریح  ایاسترال  یاهداف آموزش  یقبل  یِه انیدر دو ب  زیشهروندان مسئول ن  خلقاز    . هدف 16

صادر  1999و    1988  هایکه در سال   کمیو    ستیب  یِسده مدرسه در    یبرا  یاهداف مل  یِیعنی بیانیه

 .(cf. Hughes, Print and Sears, 2009) (Adelaide)شدند
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