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  چكيده
 اخـالق و تربيـت   ميـان همچنين بررسي رابطـه    ا در تربيت شهروندي و    ه ارزش  جايگاه اخالق و   ،پژوهش حاضر  :مقدمه

  .است  كرده را بيانشهروندي 
  .است    ژوهش، تحليل اسنادي بودهماهيت پژوهش بنيادي و روش انجام پ :روش
ا در تربيـت    هـ   يعني جايگاه اخـالق و ارزش      ، يك تحقيق  پرسشهاي پژوهش در رابطه با        دستاوردترين    عمده از: ها يافته

 كـه  بـاوردارد  نيـز   ارسـطو . ناپذيرندهاي شهروندي مطلق و تغيير      معتقد است كه ارزش    افالطون بايد گفت كه     ،شهروندي
ها ذاتي، غيرقابل تغيير و عمـومي        اين ارزش   از طريق عقل انسان قابل كشف و شناسايي هستند، و          هاي شهروندي  ارزش
هايي كه در تربيت شهروندي بايد مورد استفاده قرارگيرد بايستي از تعادل انسان با   ارزشبر اين باور است      روسو. باشند  مي

 نسبي و به شرايط خاص اجتمـاعي         را شود  بايد استفاده هايي كه در تربيت شهروندي        ارزش ، ديويي .دنگير محيط سرچشمه 
هـايي نـسبي در تربيـت شـهروندان قائـل        نيز به ارزشفارابي. داند وابسته مي كلي شرايط معين طور رواني، فرهنگي و به 

مـري  ا احـوال تـاريخي معنـا دارد و    اوضـاع و  بودن، به تبع شرايط و  شايسته  معتقدند كه يك شهروندِ    فوكو و دريدا  . است
 سـنتي و    ؛ منـابع دينـي    )ايـران ( يعني منابع اخالق شـهروندي در كـشورمان          ، دو تحقيق  پرسش در رابطه با     .نسبي است 
توان كرامت، آزادي، احسان و رأفت را   سوم تحقيق ميپرسشدر رابطه با . دنشو مي  منابع اصلي اخالق محسوب ،فرهنگي
 تربيـت   ميـان ال چهـارم تحقيـق ارتبـاط        ؤدر رابطـه بـا سـ      . شـمرد شناختي اخالق شهروندي بر    رين مباني انسان  ت از مهم 

و  ها در آن نقش ارزش     و بودهها و اخالق آميخته      اخالق بايد گفت تعليم و تربيت شهروندي با مفهوم ارزش          شهروندي و 
  .اخالق برجسته است

اي  شهروندي مقولـه   اخالقراين  بناب. است شده اخالق آميخته  ها و  تعليم و تربيت شهروندي با مفهوم ارزش      : گيري نتيجه
اگر بپذيريم تربيت شهروند خوب     . ايد به آن بپردازند   بهاي علمي    رشته و   ها  ديسيپلينتمام  اي است كه     رشته بين عمومي و 

   .نقش كليدي پيداخواهدكرد دي در اين مياننام آموزشي باشد، آنگاه اخالق شهروظاخالقي بايد يكي از اهداف هر ن و
                  

  .اي رشته بين شناسي و اخالق، اخالق شهروندي، ارزش تربيت شهروندي، :ان كليديواژگ
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  مقدمه
تــرين  گمــان تربيــت شــهروندان خــوب از مهــم     بــي

هاي تعليم و تربيت در بـسياري از          نظام بيشترهاي    مشغولي دل
 طـور كـه در گـزارش        همـان  ونـه، منبراي  . كشورهاي دنياست 

المللي ارزشـيابي و      انجمن بين « مطالعه تربيت شهروندي     جديد
اسـت، تمـامي جوامـع معاصـر ايـن           آمـده »  تحصيلي پيشرفت

 كـه چگونـه نوجوانـان و        را دارنـد  مشغولي عميق    نگراني و دل  
كننـد و     جوانان خود را براي زندگي شهري و شهروندي آمـاده         

). 1( ياموزندراه و رسم مشاركت در مسائل اجتماعي را به آنها ب          
ها يا آنچه در يك اجتمـاع        كار فلسفه در عصر ما بررسي ارزش      

مطالعـه  ). 2(اسـت   شـود    مي يا اجتماعات انساني با ارزش تلقي     
شناسـي اسـت       را كـه شـامل اخـالق و زيبـايي          هـا  ارزشكلي  
بينيم  تر مي   در يك بررسي گسترده    .)3( گويند شناسي مي  ارزش

شـناختي   هـاي زيبـايي    زششناسي شـامل مطالعـه ار      كه ارزش 
) آنچه كه خوب است   (هاي اخالقي    و ارزش ) آنچه كه زيباست  (

نقـشي مهـم    هـا    نتيجه اخالقيات در تعريف ارزش     در. شود مي
 پرسش به اين    شود  مي هاي اخالقي سعي   تئوريدر  . كند ايفامي
چـه چيـزي     « و »چه چيزي خـوب اسـت؟     « كه   شود  داده  پاسخ

   » است؟صحيح
 است مرتبط بـا نحـوه عملكـرد افـراد           اي  شهروندي مقوله 

نحوي كه آنها قادر باشند در يك جامعه دموكراتيك، محيط           به
خود و محيط اجتمـاعي ديگـران را بـه نحـو مثبـت و بـارزي                 

انگيزي است كه    تربيت شهروندي مفهوم بحث   ). 4( متأثرسازند
هـاي مختلـف،     ها و مكـان    در تحليل ابعاد مختلف آن در زمان      

 بنابراين انتظار وجود    ؛)5( است ضادي وجودداشته هاي مت  ديدگاه
هاي مختلف به نظر ناممكن است       يك تعريف متحد از نظرگاه    

ايـن   در سند اهداف ملي استراليا براي آموزش،         1989در سال   
 تعلـيم و    :اسـت  تعريف از تعليم و تربيت شهروندي مطرح شده       

هـا و    تربيت شهروندي عبارت است از توسـعه دانـش، مهـارت          
سـازد تـا     آموزان را قـادر مـي      هايي كه دانش   ها و ارزش   رشنگ
عنوان شهروندان فعال و آگاه در جامعه دموكراتيك در يـك            به

 نيـز در تبيـين تربيـت        هيتر. المللي مشاركت جويند   شرايط بين 
هاي دانش تاريخي و سياسي در سطح محلي،         شهروندي مؤلفه 

بـه    نـسبت هاي مثبـت  ملي، مهارتي و وفاداري به ملت، نگرش 
هـاي   دولت سياسي و مقامات مربوط به آن، اعتقـادات و ارزش      

ــاعمهــم ا ــانون و هنجارهــاي  -يجتم  سياســي، اطاعــت از ق
 سياســي و عالقــه  بــه لحــاظ ســودمندياحــساساجتمــاعي، 

شـمرد   به امور سياسي و مهارت پيداكردن در آن را برمي            نسبت
ردن كـ  امروزه كاركرد اساسـي تربيـت شـهروندي فـراهم         ). 6(

اي از  كــردن مجموعــه  ايجــاد و درونــيبــرايبــسترهاي الزم 
هايي است كـه بـراي    ها و توانايي  ها و نگرش   ها، ارزش  شناخت

). 7( دنيـاز اسـت   دزندگي مؤثر و كارآمد در جوامع شـهري مور        
 براي  دارد؛ زيادي   ينسبطور    بهاگرچه تربيت شهروندي قدمت     

از عمـر آن     سـال    90 در كشوري چون آمريكـا بـيش از          ونهمن
 متعدد، توجه علمي و پژوهشي فزاينـده        يگذرد، اما به داليل     مي

هاي گذشته به چنـد عامـل اساسـي در             دهه طيبه اين مقوله    
ايـن عوامـل    . باشـد   كشورهاي مختلف جهـان بـستگي داشـته       

مهاجرت، رشـد سـريع اقتـصادي،       : ند از ا  طور خالصه عبارت   به
تــوان گفــت  مــي). 4( تحــوالت سياســي، گــسترش ارتباطــات

 شـوند،   مي  تشكيل خصوصياتي اخالقي    ازموضوعات شهروندي   
غلـط،    يـا  درسـت كنند،   فكرمييعني مربوط به آنچه كه مردم       

   .خوب يا بد است
كه اينك . دو رويكرد در زمينه آموزش شهروندي وجوددارد

ايـن  : رويكـرد سـنتي    .1: به توضيح هريك از آنها مي پردازيم      
طـي    و د منفعـل دار   ي نقـش  همـد عطـور     بهرويكرد شهروندي،   

وسيله نهادهـاي تربيتـي و خـانواده         پذيري كه به    جريان جامعه 
شـود بـه سـوي وفـاداري بـه كـشور و دولـت خـود            مـي  انجام

طور كـل يـك بزرگـسال        در اين ديدگاه به   ). 8 (شود  مي ترغيب
 هـر   بهكند؛    خوب است كه از قانون اطاعت      يشهروند هنگامي

هـا و    ل سياسـي را از طريـق روزنامـه        دهد؛ مسائ  انتخاباتي رأي 
 تاريخ كشور خود بداند؛ براي بارهكند؛ در  راديو و تلويزيون دنبال

ايـن  : رويكـرد فعـال    .2 ؛)9(ل شود   ئنمايندگان دولت احترام قا   
رويكرد درصدد بررسي موضوعات مهم روز و اشـاعه فرهنـگ           

 اصطالح جامعه ملي و جهـاني اسـت         مطابق با جويي   مشاركت
در اين رويكرد هر كس حق دارد كه عقايدش را آزادانـه            ). 10(

 ادهد هايي ارائه  هاي خود را در قالب چارچوب      ديدگاه  و هدرك  بيان
بنابراين در رويكـرد فعـال هنگـامي يـك          ). 11 (كند  و پيگيري 

ــهروند ــسال ش ــهيبزرگ ــي  خــوب درنظرگرفت ــه در  م ــود ك ش
بـه    نـسبت  ؛كنـد    نفع عموم اسـت مـشاركت      بههايي كه    فعاليت

  در ابتكـارات و    متعهـد باشـد؛   مباحثات سياسي حساس بوده و      
 ؛جويد كند مشاركت مي هايي كه از محيط زندگي حمايت نوآوري

منظــور ارتقــاي حقــوق بــشر اســت  هــايي كــه بــه در فعاليــت
مقابل قوانيني كه معتقد است عادالنـه نيـست،          در. كند  شركت

  ).5( صورت منتقدانه برخوردكند به
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وزش شهروندي را با توجه به اهداف به سـه      هاي آم  ديدگاه
  : كرد  تقسيم توان دسته مي

  ؛ آموزش درباره شهروندي-
 ؛ آموزش از طريق شهروندي-

 . آموزش براي شهروندي-

آمـوزان و    كـردن دانـش    آمـاده   بر آموزش درباره شهروندي  
افراد از نظر دانـش كـافي و درك تـاريخ ملـي و سـاختارهاي                

آمـوزش از طريـق       در .مركـز اسـت   زندگي سياسي و مدني مت    
 واسـطه  بـه آموزان و افراد      يادگيري دانش   الزم است  شهروندي

هاي مشاركتي در مدرسه     كامل فعال تجربه  طور    بههاي   فعاليت
اين يـادگيري عنـصر     . شود  انجاميا جامعه محلي و فراتر از آن        

آموزش براي شهروندي، جدا از اينكـه       . كند مي دانش را تقويت  
سري  آموزان را به يك    ذكور را دربردارد، افراد و دانش     دو رويه م  

هـا و   هـا، ارزش   نگـرش ،هـا   درك مهارت،شامل دانش(ابزارها  
سازد تا مشاركتي فعال     مي  و آنها را قادر    كردهمجهز) ها گرايش

هايي كه در زندگي بزرگـسالي       ها و مسئوليت   و معقول در نقش   
ويــه، آمــوزش ايــن ر. باشــند رو خواهدشــد داشــته هبــا آن روبــ

دهـد   آموزان پيوندمي  شهروندي را با كل تجربه آموزشي دانش      
شورهاي آسياي  ك كشورها از جمله     بيشتردر حال حاضر    ). 12(

جنوب شرقي و اروپاي مركزي و شرقي در حال تـالش بـراي             
) آموزش درباره (تغيير از يك ديدگاه آموزش شهروندي رسمي        

 ).13(هستند ) از طريقآموزش (تر    يك ديدگاه فعاالنهويبه س

اخــالق شــهروندي، «در تحقيقــي تحــت عنــوان  ذكــايي
با بررسـي كـه      »ههاي ديگر خواهان   ارزش يابي جمعي و   هويت

 نفـر از افـراد سـاكن در منـاطق     330صـورت مـصاحبه بـا     بـه 
اسـت كـه      به ايـن نتيجـه رسـيده        داده شهري انجام  روستايي و 

. )14( دهـد  مـي  جامعه هويت جمعـي را شـكل       اخالق حاكم بر  
ــف ــادي لط ــي و    آب ــهروندي مل ــوزش ش ــه آم ــي ب       در تحقيق

ثير آن در تحكــيم هويــت و نظــام ارزشــي    أتــ  جهــاني و
ه بررسـي    ب  آشتياني و ديگران  . )15( است آموزان پرداخته   دانش
ــستان     ارزش ــي در دوره دب ــه درس ــهروندي برنام ــاي ش را ه
تعـددي  در خـارج از كـشور تحقيقـات بـسيار م    . اند كرده  بررسي
ــه ــژه در ب ــارهوي ــالق   ب ــهروندي و اخ ــت ش ــوزش و تربي  آم
توسـعه   « يعنـي  ،ر تحقيـق خـود     د ليـو . )17( اسـت  گرفته انجام
ــهروندي  ارزش ــاي ش ــوردي ارزش »ه ــه م ــه مطالع ــاي    ب ه

بـه  تحقيقي   در توتز. )15( است كرده شهروندي در تايوان توجه   
 اي  به بررسي مقايسه   »ها در تربيت شهروندي    نقش ارزش «نام  

زبـان در اسـتوني از بعـد اخـالق           استوني زبان و  مدارس روسي 
 . )18( است شهروندي پرداخته

گفـت كـه     تـوان  بنابراين با عنايـت بـه مباحـث فـوق مـي           
منظـور   هاي اجتماعي است كـه بـه       رين ايده ت مهم شهروندي از 

 هـا و   شناخت بهتر جامعه، روابـط درونـي آن و هـدايت كـنش            
 امروزه يكي از اهداف عمـده در        .)19( است آمده  وجود  بهرفتارها  

 تمـامي ربيت پرورش شهرونداني اسـت كـه در          ت نظام تعليم و  
فعــــل و انفعــــاالت جامعــــه مــــسئوالنه و هوشــــمندانه 

ــاز مــورد توجــه  . باشــند حــضورداشته چنــين ضــرورتي از ديرب
كـه تربيـت      ازآنجـايي  ،اسـت  تربيت دنيا بوده   اي تعليم و  ه    نظام

است  خورده شدت گره  ها به   ارزش شهروندي با آموزش اخالق و    
 به داليل مختلف آموزش اخالق شهروندي چه از نظر ملي و و

 بـسياري از    هاي جديد   طي سال . المللي اهميت خاص دارد    بين
آموزش شهروندي  به    نسبتها   كردن ارزش  كشورها براي لحاظ  

هـايي    و ارزش  انـد  ه داد  هاي درسي انجام   در برنامه را  اصالحاتي  
شوند،  مي هاي شهروندي محسوب و شناخته     ان ارزش عنو هكه ب 
 تغييـرات سـريع    فقطاست و داليل آن نه        گسترده يافته  يابعاد

هـا، زيادشـدن جمعيـت شـهرها، اخـتالط           اجتماعي، مهـاجرت  
هـاي   هاي گوناگون استعمار فرهنگي، وجود ايدئولوژي      فرهنگ

، بلكـه    هـستند   اخـتالف شـديد طبقـاتي       و افراطي، نژادپرستي 
خواهانـه و حركـت جوامـع         هـا و تفكـرات آزادي      ال ايـده وجود  

اخــالق . )20(باشــند  مــيســاالري  مختلــف بــه ســوي مــردم
 ، زيـاد تـابع فرهنـگ، تـاريخ        يحـد  شهروندي در هر جامعه تا    

طور كلي فضاي سياسـي،      شيوه اداره آن كشور و به      حكومت و 
بـا آمـوزش      اقتصادي و فرهنگي آن جامعه اسـت و        ،اجتماعي
هـاي   پيچيـدگي  اسـت و رمـوز و      خـورده  شدت گـره   هها ب  ارزش

 تصويري متفـاوت    ،اي  هاي حاكم بر هر جامعه     موجود در ارزش  
بـا  . )4(دهـد    هاي ضروري آنان مـي     به شهروندان و صالحيت   

ها در تربيـت شـهروندي، سلـسله          ارزش ،توجه به نقش اخالق   
عنـوان اخـالق شـهروندي نـام         ههايي كه امروزه از آن ب      ارزش
هايي غير از آنچه در فرهنگ براي زنـدگي           ارزش ،شود يم برده

عنــوان هــدف تعلــيم و تربيــت  همتعــادل و متعــالي و پويــا بــ
هـا را    تـوان ايـن ارزش      مي بنابراين ؛شود نيست  مي درنظرگرفته

. )17(هاي اساسـي در فرهنـگ دانـست      عمده از ارزش  يبخش
 م بـر  اي ريشه در فلسفه حاك     ها در هر جامعه    كه ارزش  ازآنجايي

 هـاي اخالقـي و     هـاي متفـاوت آمـوزه      آن جامعه دارد و فلسفه    
 ايـن   ،دهنـد  مي هاي متفاوتي از تربيت شهروندي را ارائه       ارزش
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بـه  . آن است تا به تبيين اخالق شـهروندي بپـردازد          تحقيق بر 
شـده   هـاي انجـام    له فوق، متأسـفانه بررسـي     ئدليل اهميت مس  

شناسـي تربيـت     هـاي ارزش   توجهي بـه بنيـان     دهنده كم  نشان
  اين تحقيـق بـا توجـه بـه خـأل           بدين ترتيب . استشهروندي  

 پـردازد و  تربيت شهروندي مي ها و  ارزش ميانموجود به رابطه    
ها  ارزش  جايگاه اخالق و   .1: ستها  پرسش  اين در پي پاسخ به   

چگونـه  نظـران     در تربيت شهروندي از ديدگاه برخي از صاحب       
رين مباني ت  مهم .3؛  ند؟ا  ام منابع اخالق شهروندي كد    .2است؟؛  
 چه ارتبـاطي    .4 و   ؟ است شناختي اخالق شهروندي كدام    انسان
  تربيت شهروندي وجوددارد؟  اخالق وميان

  روش
 -هاي توصيفي توان در زمره پژوهش   را مي  ،پژوهش حاضر 

آورد كه با استفاده از روش تحليل اسنادي در          حساب تحليلي به 
 مورد  يها در اين شيوه داده   . االت تحقيق است  ؤپي پاسخ به س   

 تحقيـق   هـاي   پرسشنياز پس از گردآوري بر اساس اهداف و         
االت ؤ ســپس از طريــق تحليــل ســ   ،بنــدي شــده  طبقــه
بـرداري   ابزار استفاده در اين پژوهش فـيش   . است شده داده پاسخ

در رابطه با اخـالق شـهروندي       منابع  است كه در آن از مطالب       
بـرداري    ، خالصه و فيش   )تينمنابع مختلف اعم از فارسي و ال      (

هـاي    شده با اسـتفاده از تكنيـك       آوري  هاي جمع   داده. است شده
در تحليـل اسـنادي     . اند  تحليل اسنادي مورد بررسي قرارگرفته    

االت ؤهـا از منـابع، بـه سـ          پس از اسـتخراج و گـردآوري داده       
تحقيق حاضر، شده  هاي تهيه نمونه. شود مي پژوهشي پاسخ داده  

  .اند شدهبندي و تحليل   پژوهش طبقههاي رسشپبا توجه به 

  ها  يافته
ال يـك پـژوهش در رابطـه بـا جايگـاه            ؤ پاسخ س  منظور  به

ا در تربيـت شـهروندي از ديـدگاه برخـي از            هـ  ارزش اخالق و 
 يكـي از مـسائلي   ،فيلسوفان و مربيان تعليم و تربيت بايد گفت     

ـ       ،  كه از ديرباز ذهن فالسفه سياسـي       ه اجتمـاعي و اخـالق را ب
طـور آمـوزش     خود معطوف داشته، بحث شـهروندي و همـين        

شناسي  شهروندي و بحث اخالق شهروندي يا به عبارتي ارزش
 فالسفه و مربيان تعليم و تربيت در اين زمينـه           بيشتر. آن است 
اند كـه در اينجـا بـه بررسـي نظـرات             پردازي پرداخته  به نظريه 

شـهروندي  شناسي تربيت    ترين كساني كه در زمينه ارزش      مهم
  : كرد خواهيم اند، اشاره پردازي پرداخته به نظريه

آوردن فضيلت است و     دست ف عمده تربيت، به   اهدايكي از   
. )21 (تعريف فضيلت در هر تمدني با تمـدن ديگـر فـرق دارد            

 در كتاب جمهوري خود، تعريـف كالسـيكي از انـواع            افالطون
ه افالطـون   يل چهارگانه به عقيد   افض: است كرده  ارائهها   فضيلت
افالطــون .  عــدالت وخــرد، شــجاعت، اعتــدال: نــد ازا عبــارت

در . اعتقاددارد كه بايد فرد را مجبـوركرد تـا بـا فـضيلت باشـد              
عفتـي   نام قوانين از تنبيهات سخت درباره بـي        اثرش به آخرين  

اي از مربيـان      هـم ماننـد عـده      افالطـون . اسـت  كرده طرفداري
هـاي   باشد و جنبـه    داشتهامروزي، معتقد است كه سانسور رواج       

پرستي بايـد غيـر      خالف اخالق زندگي و مفاهيم خالف ميهن      
 افالطـون معتقـد اسـت كـه اخـالق           ).22(شـود     قانوني اعالم 

داد و در آنهـا   شهروندي را بايد در سنين اوليـه بـه آنهـا تعلـيم            
منظور آموزش طبقـات     اي را به   او حتي متد پيچيده   . كرد نهادينه

 طبقات بايد در نقش سياسي كه هريك ازمختلف شهروندان و    
  ).23 (كرد ريزي كنند طرح  شهر بازي -تدول» پوليس«امور 

 ارزشـي و اعتقـادات      ،افالطون معتقد بود كه نظام اخالقي     
سياسي شهروندان بر چگونگي ثبات و نظم نهادهاي سياسي و          

از اين رو افالطون فساد موجـود    . گذارد طرز عملكرد آنها اثرمي   
 نظام سياسي و نهادها و تشكيالت وابسته بـه آنهـا را             اداري و 

به كمبودهايي كه در آموزش سياسي وجودداشت و غفلتي كـه           
افالطون معتقد  . )24 (داد مي گرفت نسبت  مي  صورت باره  در اين 
رود  كـارمي  هايي كه در تربيت شهروند مطلوب بـه         ارزش ،است

موزشـي در   فعاليت نهادهاي آ   غير قابل تغيير هستند و     مطلق و 
 و، صـحيح    خـوب  «تربيت شهروند بايد مبتني بر اصول دائمي      

هـاي   هاي معنـوي را از ارزش      باشد و در اين ميان ارزش     » زيبا
 هـاي معنـوي و     دانـد و معتقـد اسـت كـه ارزش          ديگر برتر مي  

 و معيارهايي   ؛ها دارند  اخالقي باالترين مرتبه را در ميان ارزش      
و اينكـه   . دهنـد  ا آنها تطبيق  هستند كه بايد شهروندان خود را ب      
 اخالقـي، يعنـي عـدالت،       -تربيت بايد چهـار فـضيلت بنيـادي       

داري و دانـــايي را در شـــهروندان   شـــجاعت و خويـــشتن 
  . وجودبياورد  به

گويـد بـر آن      ازآنجاكه ارسطو به تأثير افالطون سخن مـي       
است كه جامعه آنگاه خوب اسـت كـه زمينـه تحـول اخالقـي               

اي كه شـهروند خـوب، همانـا         گونه رد به آو شهروندان را فراهم  
از ايـن رو بهتـرين جامعـه آن اسـت كـه             . انسان خوبي باشـد   

بنابراين نكته  . بهترين زندگاني را براي شهروندان ممكن سازد      
ارسـطو از ايـن   . شود كه زندگاني خوب كدام است    بايد سنجيده 
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گيرد كـه زنـدگاني خـوب، زنـدگاني آسـوده            مي سنجش نتيجه 
روي و   يـستگي اخالقـي اسـت كـه همانـا ميانـه           همراه بـا شا   

، نيكوماخـسي در اخـالق    ). 23(داشتن در كارهاسـت      نگه اندازه
روي، هماهنگي و تـوازن را كـه         هاي يوناني ميانه   ارسطو آرمان 

ــسته ارزش ــستي را    هـ ــه ارزش رئاليـ ــا نظريـ ــناختي يـ شـ
سياسـت ارسـطو    اسـت  دهند، مورد تأكيـد قـرارداده   مي تشكيل

رسد كه رابطه    مي فالطون به اين تشخيص   همچون جمهوري ا  
). 25( انسان خـوب و شـهروند خـوب وجـوددارد            ميانمتقابلي  

كنـد كـه     مـي  ارسطو در سياست از آنگونه تعليم و تربيتي دفاع        
است و شـهروند فرهيختـه       خوبي تربيت شده    فردي كه به   ميان

تربيت ليبرال  فرد عاقلي كه از تعليم و. رابطه متقابلي وجوددارد 
. ارزشي است   و جامعه نيز شهروند با     شهررخوردار باشد، براي    ب

تــوان  گونـه مــي  اخـالق شــهروندي از ديـدگاه ارســطو را ايــن  
هــايي كــه در تربيــت   ارزشاعتقــاددارد ويكــرد كــه  مطــرح

، شـته گيرند، وجودي مستقل دا    شهروندان مورد استفاده قرارمي   
ــا را     ــستند و آنه ــايي ه ــل شناس ــسان قاب ــل ان ــق عق از طري

كرد، هرچند كه شناخت ما ممكن است بـا خطـا            كشف توان مي
 بـوده ها ذاتي، غير قابل تغيير و عمومي         اين ارزش  .همراه باشد 
 ؛كنـد  مي هاي جهاني در تربيت شهروندان طرفداري      و از ارزش  

 همه شهروندان درست اسـت      بارهزيرا آنچه كه درست است در     
  .اص چنين باشد خاي  اعضا يا نژاد يا جامعهبارهنه اينكه در

هـايي كـه در      ارزش روسو معتقد است كه امـور اخالقـي و        
 بايستي از تعـادل انـسان بـا         شود  تربيت شهروندي بايد استفاده   

) وحـشي (به عقيده روسو انسان طبيعـي       . گيرد محيط سرچشمه 
اش نـساخته، نيـك      رسوم و تكلفات اجتماعي آلوده     كه آداب و  

رت ذاتـي جـايي     روسو كـه در قلـب انـسان بـراي شـرا           . است
. گيـرد  مي يافت، معتقد بود كه شر از جامعه فاسد سرچشمه         نمي

 زمـان  بچه هنگام تولد نيك است، چون كودكان         ويبه عقيده   
كه قرار باشد آموزش      هستند، درصورتي  خوب يذاتطور    بهتولد  

هـا و    دهـد، بايـد از انگيـزه        پـرورش   خـالق  افـرادي و پرورش   
 برنامـه و روش بايـد از        .كنـد  تمايالت طبيعي كـودك پيـروي     

روسـو در نظريـه اخالقـي خـود         . بگيـرد  تئطبيعت كودك نش  
، به وضعيت ابتدايي يـا حالـت          بيان شده  اميلصورتي كه در     به

. كنـد  مـي   خاستگاه روابط اخالقي توجـه     عنوان طبيعي انسان به  
انسان طبيعي به حكم تجربه مستقيم، با محيط خود به تعامـل            

هـاي   شـود، نـه از طريـق فرمـول     رو مي  هپردازد و با آن روب     مي
انـسان طبيعـي يـا      . حقـوقي  لفظي يا مجرد كالمي، فلـسفي و      

 درمقابـل   ؛تكلـف اسـت    بـي  وحشي نجيب، رو راست، صريح و     
كامل اجتماعي شده، اين صفا و سادگي نخستين        طور    بهانسان  

زنـان و مـردان اجتمـاعي بـار آمـده،           . است داده خود را ازدست  
يافتن در مؤسسات    پرورش شدن و  اجتماعيدرضمن فرايندهاي   

گـر   بازاني سلطه   اما نقش  ،آداب اند افرادي مبادي   فاسد يادگرفته 
  ). 25. (باشند

، هـدف آمـوزش و      )1854 -1932( به نظر كرشن اشتاينر   
وي معتقـد   . هاي شهروندي اسـت    يابي به ارزش   پرورش دست 

د شو اساس فرايندي از رشد دروني بزرگ مي       بود كه كودك بر   
كه بـا نـوعي فعاليـت شخـصي          زماني كند، تا  مي آنچه كسب  و

 انـسان   .)26(شود   طور واقعي جزء وجود او نمي      هجذب نشود، ب  
هاي  ارزش(ها   از راه زندگاني اجتماعي است كه با دنياي ارزش        

   .شود آشنا مي) نسبي
 بـــه نظـــر ديـــويي، دموكراســـي ضـــرورتي اخالقـــي و

ـ  ، به وسيع  جامعه دموكراتيك . شناختي دارد  روش رين صـورت   ت
همكاري آنـان    ا و ه مشاركت انسان  ممكن، پذيراي ما هست و    

ديويي به همـان صـورت      . فرايندهاي نهادي است   در زندگي و  
كه بـا معيارهـاي اخالقـي مبتنـي بـر مابعدالطبيعـه مخالفـت               

اي كالسيك در جامعه آمريكا را ه ورزيد، موضع قوي ليبرال    مي
ــه موجــب آن منــش  ــراد هــا  ارزشأكــه ب  را نفــع شخــصي اف

 با روند تشكيل جامعـه      همچنينخواند،   چالش دهد به  مي تشكيل
ور ويـژه    اي بهـره  ه اي كه مركب از گروه     گسيخته سياسي ازهم 

كـه دانـش بـه       وقتي بود، معتقد   وي .)25( باشد نيز مخالف بود   
رشد اخالقي نينجامد، ناچـار مربيـان بـراي پـرورش اخالقـي             

ــه درس ــان ب ــ كودك ــي مخــصوص واي اخاله ــاي  روش ق ه
  وسيع دارد و   يشمول  و ا معن ،اخالق. شوند باطي متوسل مي  ضان

پرورش تاآنجاكه شخص را براي شركت در زنـدگي          آموزش و 
ديـويي وجـود    . سازد، امـري اخالقـي اسـت       مي اجتماعي آماده 

بـر آزمـودن      و كـرده سنجند رد  بد را مي   ها را كه خوب و     مطلق
  : عقيده دارد كه كند و كيدميأ تها بر اساس تجربه انساني ارزش
با تغييراتي كه در جامعه      امور ارزشي متغيرند و     اخالق و  .1
  ؛كند دهد تغييرمي مي روي

 زيـرا تحـت     ؛نما هـستند    يعني درست  ،ها احتمالي   ارزش .2
هـاي    هـاي مختلـف، ارزش     موقعيـت  اي از شـرايط و     مجموعه

  ؛متفاوتي وجودخواهدداشت
 زيـرا اخـالق و      ؛اي عمـوم دارنـد    ها پيامدهايي بر    ارزش .3
 .شـوند  مي ثيرشان بر اجتماع سنجيده   أشناسي بر اساس ت    زيبايي
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 در زمينه انـساني يـا تجربـه اجتمـاعي           فقط ء،هر عمل يا شي   
وجوددارد، بنابراين يك عمل خوب است اگر از نظر اجتمـاعي           

  ؛خوب باشد
 زيـرا جوامـع از      ؛امور ارزشـي جهـاني نيـستند        اخالق و  .4

اي مختلـف   هـ  سليقه در فرهنـگ    ذوق و   و اند  متفاوتيكديگر  
طــور اســت تجــارب مــردم كــه در  همــين. كننــد تغييرپيــدامي

توان گفت كه     بنابراين مي  ؛اي گوناگون متفاوت است   ه فرهنگ
شـناختي را    زيبـايي  احـساسات اخالقـي و    ،  افعالوي خاستگاه   

بـرخالف  . واقعيت غايي  كرد نه شهود و    مي تجربه انساني تلقي  
ـ طـور     بهاليست كه جهان را      ايده گرا و  سفه سنتي واقع  فال  يذات

ها يافتنـد، ديـويي بـا اعتقـاد بـه            مراتبي از ارزش   شامل سلسله 
ا به ه كنند كه انسان هايي بروزمي ها در نتيجه پاسخ اينكه ارزش

گرايـي را در اخـالق       دهند، نـسبيت   شرايط مختلف محيطي مي   
هاي  آن نيست كه ارزش    البته اين نظر حاكي از       ).25 (پذيرفت

 بلكـه بـدان     ،اخالقي از ماهي به ماه ديگـر در نوسـان باشـند           
 معناست كه هيچ اصل خاصي را نبايد بدون توجه به اوضـاع و            

اسـت، بـراي همـه جهانيـان      شده احوال خاصي كه در آن عمل   
هـاي اخالقـي،     ديويي معتقد اسـت كـه ارزش      . آور دانست  الزام

ــايي نظــام ارزش ــا و زيب ــساني  شناســي ه ــه ان ــه از تجرب ، هم
روش مناسـب بـراي     . شـود  ها مي  گيرد و منبع ارزش    مي تئنش

. آيـد   مـي   دسـت   بـه ها از طريق تجربـه       رشد و تعالي اين ارزش    
هـا را    مدرسه بخشي از جامعه است و يادگيرندگان، نظام ارزش        

ها، بخشي   ساختن ارزش  روشن. گيرند با تعامل با ديگران فرامي    
 آموزنـد؛   مـي آموزان از طريق مدرسه      انشاز تجاربي است كه د    

بـه شـرايط     بنابراين به نظر ديويي اخالق شهروندي، نـسبي و        
وابسته اسـت و يـك ارزش،         فرهنگي  و خاص اجتماعي، رواني  

ــده ــدف و اي ــهروندان   ه ــرورش ش ــوزش و پ ــد در آم آل جاوي
اخالقـي   وجودندارد و هر ارزشـي كـه بـراي حيـات معنـوي و           

طـور    سودمند اسـت و بـه      ياخالقنظر  از   باشد   مفيدشهروندان  
. طبيعي مدرك و معيار ثابت، مطلق و تغييرناپذيري وجودنـدارد         

طور خالصه آنكه در نظر ديويي هيچ اصل اخالقي مطلقـي             به
 عملي را كه موجب موفقيت باشد       ،وجودندارد، بلكه در هر مورد    

  . شمارد خوب مي
دريـدا  كـه فوكـو و    امور اخالقي ها و  ارزش:دريدا فوكو و

ند ا  عبارتكنند تربيت شهروند بر آن تأكيدمي    ويژه در تعليم و    به
تحمل عقايد ديگران، آزادي و برابري، تالش براي تنـوع و           : از

دگرگوني و درك اين نكته كه هر فرهنگي ارزش خاص خـود            

ــت از     ــراي حماي ــش ب ــتكاري، كوش ــداقت و درس را دارد، ص
هـاي   انتخـاب رابطـه   آزادي در ،تفاوت و حفظ آنها گوناگوني و 

رويكـرد تعلـيم و     ). 27 (انسان و شكيبايي در برابر نظر مخالف      
تربيت پست مدرنيستي فوكو و دريدا تكثرگرايانـه اسـت و بـه             

دهند، تكثرگرايـي مـورد نظـر آنهـا در            ويژه مي  يتفاوت اهميت 
آنان خـود را    . هاي مختلف دارد   تعليم و تربيت شهروندي جنبه    

يـك  . دانند ات و تكثرگرايي پيشرو مي    در پذيرش تنوع، اختالف   
 مورد توجه در تكثرگرايي اين اسـت كـه فـرض مبـاني،              ةجنب

هاي ثابت، يكسان و مشابه براي تعليم و تربيت          اصول و روش  
هـا،   ها، اخالقيات، سـنت    و مالك تفاوت در ارزش    . معناست بي

ها، عاليق و نيازهاي خود جوامع       آداب و رسوم محلي، فرهنگ    
از ديدگاه فوكو و دريدا اخـالق امـري    ). 27( است   محلي نهفته 

محلي و خاص است، يعني هيچ هنجار اخالقي جهـان شـمول     
ها  ارزش. ها را بايد در درون گفتمان پيداكرد وجودندارد و ارزش  

ها درواقع با آنچه كـه مـا         ارزش. اند اخالقيات امري اجتماعي   و
بـودن،   يستهشوند يك شهروند شا    دهيم، واقع مي   مي آنچه انجام 

به تبع شرايط و اوضـاع و احـوال تـاريخي معنـا دارد و امـري                 
نسبي است و در تربيت اخالقي شهروندان شيوه دموكراتيك و          

 كننـد و بـه هـر حـال اصـول و            غير اقتدار گرايانه را تجويزمي    
بـراي  (هـا    هاي اخالقي ثابت، يكسان و مشابه از نظر آن         روش

  .)27(معني است  بي) تربيت شهروندان
در جهان شرق و عالم اسالم فارابي نخـستين دانـشمندي           

مبـادي   يكـي از مبـاني و     . كنـد  مـي  كه فلسفه مدنيت را مطرح    
جامعـه مـدني    . جامعه مدني فـارابي اخـالق شـهروندي اسـت         

يافته و مبتني بر نظام اخالقي و ارزشـي          اي نظام  فارابي، جامعه 
ــت ــه   . اسـ ــت كـ ــصه اسـ ــين خصيـ ــت«همـ آن را » هويـ
ايد و جامعه را پويا و بالنـده در مـسير غايـات و              نم مي مشخص

هاي اجتماعي در قالـب      ارزش. آورد اهداف آن به حركت درمي    
 شده و به همه عناصر فرهنگي ثبات و         »نهادينه«جامعه مدني   
بخشند و درمجموع چهار دسته فضايل را در جامعه          پايداري مي 

 .3 ؛ي فضايل فكر  .2؛   فضايل نظري  .1: آورند وجودمي همدني ب 
بودن جامعه مدني بـه      ارزشي.  فضايل علمي  .4  و فضايل خلقي 

 بـا   »ديـن «بر قـوانين الهـي اسـت و چـون           بودن   دليل مبتني 
 افـضل علـوم اسـت و        »علـم الهـي   «فضيلت مـساوي اسـت      

 و   بـوده  فـضايل   الگوي اخالق و   ندمردماني كه با دين محشور    
ار كـرد . شوند ملقب مي » اهل فاضله «و  »امت فاضله «با عنوان   

 معيـار عمـل اهـل مدينـه اسـت؛           و تقرير رئيس مدينه فاضله    
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 ؛اسـت  كـرده   همه فضايل را در وجود خويش گردآوري       بنابراين
حافظـه، زيـرك،     فهـم، خـوش    فكر، خـوش    حكيمي خوش  وي

بيان و دوستدار تعليم و تعلم است و بدني سـالم       خوش ،باهوش
 و لذات   اه ها و آشاميدني   دارد و به خوردني    )براي جهاد (و قوي   

حريص نيست، دوستدار راستي راستگويان اسـت، همتـي بلنـد      
ورزد، درهم و دينـار و سـاير         مي دارد و به كرامت انساني عشق     

ــزد   ــادي ن ــات م ــر ويتعلق ــوده حقي ــدالت و  ب ــتدار ع ، دوس
باشـد، در    واهان و دشمن جور و ظلـم و اهـل آن مـي            خ عدالت
 خطبا، بلغا،   گيري عزمي قوي دارد ؛ بنابراين او با كمك         تصميم

ن به ترويج علم، فضيلت     يو ساير شعرا، نويسندگان، خوانندگان    
 مجاهـدان بـه     پردازد و بـا كمـك      و تعليم و تعلم در جامعه مي      

گمـارد و از طريـق       مـي  ترويج فضيلت جهاد و شـهادت همـت       
 و توليدكنندگان مدينه به بسط و گسترش        ، حسابداران ،مقدران

بنابراين جامعـه   . پردازد يفردي و اجتماعي م   » عدالت«فضيلت  
اسـاس سـلطه،     مدني فاضله، برخالف جوامع غيرمدني كه بـر       

اند، ايـن جامعـه بـر         حسب و نسب و خيرات ظني بناشده       ،غلبه
شود  فضايل مشتركي تكيه زده كه از سلب نخستين شروع مي         

اي  به اين ترتيب جامعـه    . و تا هيولي و صورت مادي ادامه دارد       
 هنجارهاي اجتمـاعي و     ،هاي اخالقي  شمبتني بر فضايل و ارز    

شناسي هـم     فارابي در زيبايي   .آيد وجودمي هنمادهاي فرهنگي ب  
 ي اخالقـ  ،هـاي مختلـف    به اين امر معتقد اسـت كـه معمـاري         

 بنابراين به همين دليـل      ؛كند متفاوت را در شهروندان ايجادمي    
بايــستي در زيباســازي شــهر، تربيــت اخالقــي شــهروندان را  

  .اشيمب درنظرداشته
 يعنــي منــابع اخــالق ، دوم تحقيــقپرســشدر رابطــه بــا 

شهروندي بايـد گفـت منـابع اخـالق شـهروندي متناسـب بـا               
ـ  .توانـد متعـدد باشـد      اي مختلف مي  ه فرهنگ  در  ونـه من راي ب

كشورمان ايران منابع ديني، سـنتي و فرهنگـي منـابع اصـلي             
شود كه در ادامه اشاره مختـصري بـه آنهـا      مي  اخالق محسوب 

  : داشت هيمخوا
نقطـه مثبتـي     انسجام و يكدستي ديني در كشور مـا :دين

 هـاي دينـي ايـران در    در عـين حـال اقليـت   . آيد مي حساب به

  .انداز مشتركي با دين اكثريت قراردارند  چشم
هـا و     عـرف  ،اي بزرگ از رفتارها، باورهـا       ما گنجينه  :سنت

 آداب و رسوم داريم كـه هنـوز در بخـش بـزرگ خـود مـورد      

مطالعـه بـر پيـشينه چنـد هـزار سـاله            . انـد  اده قرارنگرفته استف
توانـد   اخالق انساني در اين كـشور مـي   شهرنشيني در ايران و

: بدهـد  كمكي اساسي بـه مـا بـراي بـازآفريني مدرنيتـه خـود      
مدرنيته در تناقض با سنت نيست بلكه بايـد از دل آن بيـرون               

تنش بـا سـنت   مدرنيته را بيشتر در تضاد و  دليل آنكه ما. بيايد
كنـوني آن و نبـود    زابـودن مدرنيتـه در تعريـف    بينيم برون مي
هر فرهنگ و   . ازي آن با فرهنگ بومي است     س خواني و هم   هم

نيـاز بايـد مدرنيتـه خـود را بـر اسـاس             بـه دليـل     هر كشوري   
 وجـود  ،تنـوع محلـي، قـومي، زبـاني     .هـاي خـود بـسازد      سنت
مي براي كـشور    هاي محلي و قو     آداب و رسوم و زبان     ،ها  سنت

بزرگ است كه بايد آن را قدر بدانيم و بتوانيم از  ما يك نعمت
جامعه جديد خود استفاده مناسب بكنـيم ايـن    آن براي ساختن

نخـست آنكـه اسـتفاده و مـديريت         : كار دو دليـل اصـلي دارد      
صــحيح منبعــي اضــافه بــراي ســاختن شــهروندي بــراي مــا 

و مبتنـي بـر    سـب آيـد و دوم آنكـه مـديريت نامنا    مي حساب به
هاي نادرست سبب ايجاد و افزايش خطـر تـنش و            داوري پيش
ايـم در طـول تـاريخ     كه ما همواره توانسته شود هايي مي  تفرقه

  . خود از آنها پرهيزكنيم
هاي علمي   دريافت در كشورهاي ديگر ممكن است علم و      
ـ     . منبع اصلي براي اخـالق شـهروندي باشـد         ثير أعلـم، يـك ت

ي اقتــصادي، سياســي، پزشــكي، نظــامي و فزاينــده بــر زنــدگ
 ميانپذيري ارتباطي    طور اجتناب  ه بنابراين ب  ؛فرهنگي ملل دارد  

درواقع تحقيقات . آموزش علم و آموزش شهروندي برقرار است
.  ايـن دو موضـوع وجـوددارد     ميـان  رابطـه    خصوصبسياري در 

بـــه درك نيازهايـــشان   افـــراد را علـــيم و،آمـــوزش علـــم
 البته به اين شرط كه آنها بخواهنـد بـر زنـدگي             سازد  هزميجم

كنــد كــه  مــي  همچنــين بــه آنهــا كمــكنــد،گذاربعمــومي اثر
اي انتقادي همچون ارزيابي شواهد و مدارك پيش از         ه ظرفيت
 بعد جهاني   بارهتواند افراد را در    علم مي . گيري را باالببرند   نتيجه

نـوان  ع اي مـا بـه    ه وليتئ كه مس  اي  كند، آگاهي  شهروندي آگاه 
بعـضي از   . كنـد  مـي  شهروند را شامل وفاداري به تمام انسانيت      

شـهروندي  « ضـمن اينكـه روي       جديـد اي علمـي    هـ  پيشرفت
 پيـشرفت در حمـل و      اننـد م( انـد   گذاشـته  مثبت   ي اثر »جهاني
اي اطالعاتي برخي آثار منفـي نيـز        ه  ارتباطات و فناوري   ؛)نقل

 از  بـسياري ). اي كـشتار جمعـي    هـ  همچـون سـالح   (اند   داشته
ــدانگيــز  موضــوعات بحــث ــاره درجدي ــدگي معاصــر كــه ب  زن

: دارنـد  شهروندان جوان را درگير خود كرده همه در علم ريـشه          
اي فـسيلي،  ه مانند انرژي و استفاده از منابع، استفاده از سوخت       

هـاي   آوري بچـه   ژنـي، جمـع    تحقيقات سلولي بنيادين، درمـان    
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. ي ژنتيـك  محيطي، مهندس  لودگي، موضوعات زيست  آخياباني،  
درنتيجه علم بيشتر از ارزشمندبودن آن در گذشته، مـواد خـام            

اي اخالقــي و آمــوزش اخالقــي را هــ مــورد نيــاز بــراي بحــث
اما همين ماهيت علم و روشي كه تحقيـق         . )28 (كند  مي فراهم

. كنـد   مي تشويقرا   تفكر منطقي و عقالني      ،شود مي علمي انجام 
اهد موجـود، عواقـب      شو بارهاساس قضاوت در   تفكر منطقي بر  

اي هـ  اي ديگران و توجه بـه ديـدگاه       ه ها، توجه به ديدگاه    يافته
 كه براي پيشرفت و ارتقاي      هستندهايي    همگي مهارت  ،فردي

 باشند  ميمهارتهايي    و اند   شهروند ضروري  درجايگاهافراد جوان   
  .)29(كند  تواند به ارتقاي آنان كمك كه آموزش علمي مي

ـ   يعنـي مهـم    ، تحقيـق  ال سوم ؤدر رابطه با س    رين مبـاني   ت
شناختي اخـالق شـهروندي بايـد گفـت مبـاني تعلـيم و               انسان

از  هـايش و نيـز     تربيت از موقعيت آدمي، امكانات و محدوديت      
اسـت    را همواره تحت تأثير قرارداده      آن هايي كه حيات   ضرورت

بــه  هــاي توصــيفي هــستند و  مبــاني، گــزاره.كنــد مــي بحــث 
در ادامـه بـه تعـدادي از        . دارنـد  ارههاي كلي آدمـي اشـ      ويژگي
ثر در اخـالق شـهروندي      ؤشناختي مـ   رين مبناهاي انسان  ت مهم

  . اشاره خواهد شد
 كرامـت بـه اصـل انـسان         .انسان صـاحب كرامـت اسـت      

از ايـن   . گردد و اختصاص به دسته معيني از آدميان ندارد         بازمي
بـودن   انـسان .  شريفند هحيث آدميان همه از يك گوهرند و هم       

اي جنبي آدمي ماننـد     ه د، مايه كرامت آدمي است و ويژگي      خو
كننده اين  نژاد، رنگ، جنسيت، ثروت، نوع زبان و فرهنگ، زائل   

البالغـه ضـمن     در خطبه اول نهج   ) ع(امام علي   . كرامت نيست 
تشريح چگونگي خلقت انسان، از بزرگي و جايگاه رفيع آدمـي           

ــاد  ــد ي ــات خداون ــان مخلوق ــ مي ــ هدرك ــت ان ــر كرام سان  و ب
 سپس از فرشتگان خواسـت      :فرمايد گذارد آنجا كه مي    مي صحه

انـد   د و عهدي را كـه پذيرفتـه       نده  عهده دارند انجام   بهتا آنچه   
.  و او را بـزرگ شـمارند       كرده  وفاكنند، اينگونه كه بر آدم سجده     

ماندن وي   كرد كه كرامت آدمي، مشروط به باقي       نبايد فراموش 
ــا  ــساني و ني ــام و منزلــت ان لودن ايــن منزلــت اســت و در مق

كـه چنـين شـود وي نـه تنهـا از كرامـت برخـوردار                 درصورتي
  . شدنخواهد بود، بلكه به خواري نيز دچار خواهد

هـاي    يكي از ارزش   مانند ازآنجاكه آزادي    ،انسان آزاد است  
 .اسـت   اجتماعي در قرون اخير مورد توجه قرارگرفتـه         و اساسي

آزادي بـه   . الهـي اسـت   انسان آزاد است و اين آزادي موهبتي        
معناي رهايي صرف نيست، بلكه رهايي بايد بر حسب نتـابجي           

 كند  مي كه بر آن مترتب است و فرجامي كه براي انسان فراهم          
اي از رهايي به منزلـه آزادي نگريـسته           گونه فقط. شودبازبيني  

دارد و زمينه نيـل بـه    شود كه موانع رشد آدمي را از ميان برمي    
صـورت،   درغيـراين . كنـد   مـي  انسان را فراهم  تصوير مطلوب از    

ا ه آزادي از هر بندي ممكن است، زمينه بردگي اميال و هوس          
ــه ــودآورد را ب ــهب آزادي در لي.)29( وج ــسم، ب ــده  رالي ــور عم ط

ديگر آزادي به معناي  عبارت به. است شده صورت سلبي تعريف به
آن آزادي فرد در گـرو      . شود مي فقدان مانع بيروني درنظرگرفته   

است كه ديگران، براي دسترسي فرد بـه حقـوق خـود مـانعي              
در ديدگاه ليبرال، آزادي سلبي جنبه اخالقي نـدارد         . ايجادنكنند

به اين معنا كه دولت يـا     . گيرد  شكل سياسي به خود مي     فقطو  
در ديـدگاه اسـالم،     . افراد نبايد آزادي ديگران را محدودسـازند      
شود، بلكـه    كاسته نمي آزادي به شكل سياسي و سلبي آن فرو         

 و كننـد  مـي  جنبه اخالقي و ايجابي آن نيز توجـه       به  برآن   عالوه
ــود فكــري، فرهنگــي، سياســي و اجتمــاعي را   ــسياري از قي ب

داشــت كــه آزادي مطلــق در هــيچ  بايــد توجــه. گيــرد دربرمــي
  . اجتماع با آزادي مطلق قابل جمع نيست. اجتماعي وجودندارد

در بحث از اين مبنا، عدالت      . اساس اجتماع بر عدالت است    
 به عدالت در تعليم و تربيـت        فقط و   بودهطور كلي مورد نظر      به

 ؛ عدالت در روابط اجتماعي به معناي عام كلمه        .ندارد اختصاص
 بلكـه   ،هـاي اساسـي     يكـي از ارزش    به دليل در متون اسالمي    

، هرچند عـدالت،  شود ميترين ارزش اجتماعي محسوب    اساسي
اما اين اعتبـار، ثابـت و       . داردي، جنبه اعتباري     امري ارزش  مانند

، زيرا ماليمت و تناسب اعمال عادالنه با استواري و          بودهپايدار  
البالغه  درنهج )ع(امام علي   . سعادت جامعه، همواره ثابت است    

با اشـاره بـه نقـش عـدالت در اسـتقرار حيـات           429درحكمت  
 از يكــي. دانــسته اســت» نگهدارنــده همگــان«جمعــي، آن را 

معيارهاي اساسي عدالت برابري است، عنصر برابري، به منزله         
يكي از عناصر اساسـي عـدالت در عرصـه اقتـصادي و توزيـع        

خواهـد   آنچه را كه براي خود مـي (المال، در زمينه اخالقي      بيت
، در مقابل حكومت و     )كند خواهد، براي ديگران نيز چنان     يا نمي 
  .  است، در عرصه كيفري مطرح)سياسي(قانون 

.  اجتمـاعي اسـت     و هـاي اساسـي    احسان و رأفت از ارزش    
احسان و رأفـت نقـش خاصـي را در جامعـه و روابـط انـساني                 

كند با اينكه عدالت با منطق حـسابگرانه و دقيـق خـود،              ايفامي
امـا چنـان    . سـازد  بنياد جامعه و روابط اجتماعي را اسـتوار مـي         

 همين منطق بسازد    نيست كه بتواند بناي رفيع آن را تا انتها با         
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از ايـن روسـت كـه احـسان و          . و بدون نقص به اتمام برسـاند      
 بنـابراين . كنـد   ميپيـدا  خاص   يرأفت در مباني ارزشي جايگاه    

 و اتمـام آن بـر       بـوده توان گفت كه بنياد جامعه بر عـدالت          مي
احسان رأفت و احـسان، ارزشـي محـدود بـه خـود مـسلمانان               

 هـستند  اجتماعي عام نيست، هم عدل و هم احسان، دو ارزش      
در رو از ايـن  . شود  مي  كه حيات اجتماعي، قائم به آنها نگريسته  

بـه كـافران و       سوره ممتحنه، عدل و احـسان نـسبت        8 -9آيه  
اصالت با رأفت و احسان اسـت و  . است شده  مشركان نيز توصيه 

آنچه ثانوي و فرعي است، خودداري از دوستي است كه هنگام           
بـه دشـمني و تجـاوز از ناحيـه ديگـران            ضرورت يعني اقـدام     

  . پذيرد مي صورت
 ميان چهارم پژوهش در رابطه با ارتباط  پرسشدر پاسخ به    

تربيت شهروندي   تربيت شهروندي، بايد گفت تعليم و      اخالق و 
درواقع يكـي   . ها سروكار دارد   نظام ارزش  درمجموع با اخالق و   

چــار تربيــت شــهروندي را د از مــسائلي كــه تعريــف تعلــيم و
شـايد  . هاسـت  ، ارتباط نزديك آن با نظـام ارزش      كند  مي مشكل

ــردو       ــدني ه ــوزش م ــي و آم ــوزش اخالق ــت آم ــوان گف بت
هـا   ري به نام آموزش ارزش    ت اي از مجموعه بزرگ    زيرمجموعه

طـور خـاص،     آموزش اخالقي يا هر آنچه را كه مـا بـه          . هستند
عنوان شرايط ضروري براي يـك       ناميم، به  ها مي  آموزش ارزش 

طور معمول ابعـاد اخالقـي شـهروندي         به. شهروند خوب است  
ازآنجاكـه  . ر از ابعاد قـانوني يـا سياسـي آن اسـت           ت بسيار مهم 

 مهم دارند و از طرفـي       يها در تربيت شهروندي جايگاه     ارزش
. آيـد  شـمارمي  ها بخش مهمي در فلـسفه بـه        پرداختن به ارزش  

ق و  شناسي در فلسفه نيز خود به دو بخـش مهـم اخـال             ارزش
  . شود مي شناسي تقسيم زيبايي

ظران در اين حوزه معتقدند، كه آمـوزش        ن اي از صاحب   عده
هاي شـهروندي را حـول چهـار         شهروندي بايد پرورش ويژگي   

نـد  ا  اين چهار محور عبارت   . كندبندي و اجرا    محور اساسي دسته  
. 4  و آگاهي و دانـايي   . 3 ؛ها دانش و مهارت  . 2 ؛ها ارزش. 1: از

منابع با ادغام محور دانـش   در برخي ديگر از. سئوليتتعهد و م 
اساسي تربيت شهروندي را شامل دانـش،        گاهي، سه محور   آ و

ها مورد   بندي دانند آنچه در تمام اين تقسيم      ارزش مي  مهارت و 
ارزشـي تربيـت     است توجه بـه بعـد اخالقـي و         توجه قرارگرفته 
  . شهروندي است

 تربيـت شـهروند     استايرگمان هر فرايند تربيتي كه در        بي
شود با محتـوا يـا بـه اصـطالح برنامـه             مي كارگرفته مطلوب به 

پرورش بـا    ش و زالبته مكاتب مختلف آمو   . تربيتي سروكار دارد  
هـاي تربيـت شـهروندي برخوردهـاي         له محتواي برنامـه   ئمس

هـاي تربيتـي     شكي نيـست كـه نظـام      . دهند مي متفاوتي نشان 
ميزانـي در    ين انتخـاب معيـار و     كنند و در ا    مي محتوا را انتخاب  

تربيت شهروندي    معيارها و بنابراين محتواي تعليم و      .كار است 
 مـا   نمونهبراي  . هاست بودن با نظام ارزش    هم مشمول مطلوب  

  تـاريخ و   اننـد پرسـتي را در دروسـي م       مواردي از قبيـل مـيهن     
صرف بـراي موضـوعاتي از قبيـل    طور  بهگنجانيم و    ادبيات مي 

دهنـده ايـن     كنيم، اين نشان   نگان جايي بازنمي  هاي بيگا  ارزش
است كه علم و معرفت براي تبديل افراد به شـهروند مطلـوب             

و ارزشمند است و براي اموري چون از خود بيگـانگي،           ) خوب(
از نتيجـه و    .  هـستند  اخـالق   و آن ارزش و حتـي خـالف        فاقد

تربيت شهروندي كه بگذريم وجه ديگر كه با         محتواي تعليم و  
هـايي اسـت كـه در        كند روش  ارزش ارتباط پيدامي   يت و مطلوب

  . دنگير تربيت شهروندي مورد استفاده قرارمي
  ودينـي  در سنت اسالمي، پس از صـدر اسـالم و تجربـه   

اخالقي آن، فيلسوفاني چون فارابي و ابن سينا مفهـوم مدينـه            
اخالقـي را  تجربـه  كاربردند و  نوافالطوني به فاضله را در سنت

چنـين شـهري    ها، حقوق و وظايف شـهروندان  ورتدرباره ضر
ــرح ــد مط ــسكيو در روح. كردن ــأخّر، منت ــوانين،  در دوران مت الق

 مـدني   واي از سـازوكارهاي اخالقـي   را مجموعـه  شـهروندي 
با توجـه  . باشد داند كه بايد بر روابط ميان شهروندان حاكم مي

تـوان    نظري، اخالق شهروندي را مـي -يپيشينه تاريخ به اين
كـرد كـه    اجتمـاعي تعريـف   هاي اي از قوانين و عرف موعهمج

ويـژه در شـهرهاي بـزرگ و متوسـط           بتوانند در اين زمينه بـه     
اندركاران و ساكنان اين      همچنين در شهرهاي كوچك به دست     

بدون تنش چه بـا يكـديگر و    هماهنگ و شهرها، براي زندگي
 آرامگـذار    يعني امكـان ،چه با محيط زيست و به توسعه پايدار

هـاي   برداشـتن موقعيـت    هاي مناسب كنوني و ازميـان      موقعيت
 . دهد آينده امكان هاي نامناسب كنوني، براي نسل

پايك اهـداف تربيـت شـهروندي بـا تأكيـد بـر            هالستيد و 
آمــوزش : داننــد هــاي اخالقــي شــامل ســه هــدف مــي ارزش

 مطلع، آموزش شـهروندان متعهـد و فعـال و          شهروندان آگاه و  
كه هدف اول   . استدان مستقل و متفكر واقعي      آموزش شهرون 

امـا هـدف دوم و      .  كم دارد  اي  پوشاني هاي اخالقي هم   با ارزش 
الـشعاع خـود     هـاي اخالقـي را تحـت       كامل ارزش طور    بهسوم  

هاي اخالقي شهروندي به مفهوم يـك         جنبه .)29(دهد   قرارمي
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كننـده   البته اين صـفت ارزيـابي  . شود شهروند خوب محدود مي  
 شتهاما حضور ناخواسته آن اغلب وجوددا     . شود  ذكر نمي  هميشه

آل بـراي اجـراي      و مفهوم شهروندي را به يك موضـوع ايـده         
كنـد كـه فهـم مـردم از آن           مـي  عدالت و انجام وظيفه تبـديل     

ــان   دهــي و جهــت و شــكلشــده بررســي  ــار آن را دهــي افك
انتظاراتي كه يك جامعه از شهروندان خود       ). 31 (شود  مي باعث
اين است كه اعضاي جامعه آن نه فقـط وظـايف رسـمي             دارد  

دهنـد، بلكـه از      عنـوان يـك شـهروند انجـام        سياسي خود را به   
دارنـد و    كنند كه به آن تعلق     اي حمايت  هاي پايدار جامعه   ارزش

 ).32( كنند  براي رسيدن به يك شهروند خوب تالش

را  زير ارتقاي شـهروندي      هاي  روشهمچنين اخالقيات به    
  : دنشو مي موجب

را از طريـــق هوشـــياري ) روحـــاني(  پيـــشرفت معنـــوي  -
فهم معنـا و هـدف از        دانشجويان و درك و    آموزان و  دانش

ــدگي و ارزش ــساني    زنـ ــاع انـ ــاي مختلـــف در اجتمـ هـ
  دهند؛  مي ترقي

آمـوزان بـراي     توسعه اخالقي را از طريق كمك به دانـش           -
ز  تشخيص موضوعات درسـت ا     بارهتوسعه تفكر انتقادي در   

ــدالت  ــط، ع ــه   ،غل ــود در جامع ــات موج ــصاف و الزام  ان
  دهند؛  مي  ترقي

 آمـوز و        پيشرفت اجتمـاعي را از طريـق كمـك بـه دانـش               -
هـاي مـورد      فهم مهارت  آوردن درك و   دست  دانشجو در به  

نيـــاز بـــراي انـــسجام مـــسئوليت و مـــشاركت فعـــال  
  بخشد؛  بهبودمي

ــه داراهپيــشرفت فرهنگــي را از    - ــ كمــك ب  آمــوزان و شن
هاي مختلـف كـه    نقش گروه   در فهم ماهيت و    ياندانشجو

 بخـشد و در مقابـل تنـوع و         مـي  دارنـد سـرعت    به آن تعلق  
   .آورد وجودمي  اختالف احترام به

هاي شـهروندي در     طور كلي اهداف مورد نظر از آموزش           به
  : هاي اخالقي اين است كه  ارتباط با جنبه

اي آشكار و ثابـت آن       اسايي و به شيوه   واژه اخالقيات را شن      -
هاي  اي از ارزش   مجموعهبارهرا مورد استفاده قراردهد يا در

دهنـد   مـي   هاي عام گروهـي را انعكـاس       اخالقي كه حرف  
  ؛كنند بحث

 درست و غلط و مفهوم درست در      مياندرك تفاوت    فهم و    -
  ؛دهند  مقابل نادرست را افزايش

كند   در مقابل نادرست را تحليل     هاي دشوار درست    وضعيت   -

   ؛دهند    و يك توانايي براي حل آنان را افزايش
كند كـه چطـور محـرك      و تعيين محرك اخالقي را تعريف    -

  ؛كند مي گيري شركت  اخالقي در تصميم
نقش در حال تغيير اخالق را در يـك جهـان كـه از نظـر                   -

اه باشــد كــه كنــد و آگــ         تكنولــوژيكي عقــب افتــاده، درك
 21مانـدن در قـرن        اخالقيات منطقي و عقالني براي زنده     

  .كامل ضروري هستندطور  به

  گيري  بحث و نتيجه
 هـا و   شـدت بـا مفهـوم ارزش       تعليم و تربيت شهروندي به    

  اخـالق  بنـابراين . اسـت  خورده به آن گره   اخالق آميخته شده و   
ام  كـه تمـ    بـوده اي   رشـته  بـين  اي عمـومي و     مقولهشهروندي  
اگر بپذيريم . ايد به آن بپردازند بهاي علمي     شتهر ها و  ديسيپلين

ام ظـ اخالقـي يكـي از اهـداف هـر ن          تربيت شـهروند خـوب و     
نقـش   دي در اين ميان   نآموزشي بايد باشد، آنگاه اخالق شهرو     

  . كرد كليدي پيداخواهد
هـاي   داد كه يكي از هدف      نشان ،درمجموع پژوهش حاضر  
). 22( ربيــت شــهروندي مؤثراســتتربيــت در طــول تــاريخ، ت

جاآوردن وظايف سياسـي مقـدماتي نيـست،          به فقطشهروندي  
بلكه عبارت است از لزوم مـدارا، عـدالت اجتمـاعي و پـرورش              

ن سياسي چون   اها پيش متفكر    از قرن . وجدان اجتماعي حقيقي  
له آموزش سياسي كودكان ئاي به مس گونه  افالطون و ارسطو به

 امـا   ،انـد  داده   آنها توجه نشان   وسيله  بهي  و ايفاي نقش شهروند   
 ماننـد امروزه توجه بـه تربيـت شـهروندي بـه دليـل عـواملي               

 گـسترش   ومهاجرت، رشد سريع اقتصادي، تحـوالت سياسـي      
 بيشتر از گذشته است و تربيت شهروندي شـامل دو           ،ارتباطات

 بـوده و از   تفسير سطحي و عميق و دو رويكرد سنتي و فعـال            
ه آموزش درباره شهروندي، آموزش از طريق       ديدگا«سه طيف   

 ). 13 (شود مي تشكيل» شهروندي و آموزش براي شهروندي

ترين كساني كه در     گيري كه از نظرات مهم      براساس نتيجه 
بـه   )با توجه به تقـدم و تـأخر زمـاني         (زمينه اخالق شهروندي    

توان گفت كه بـه نظـر افالطـون         اند، مي  پردازي پرداخته   نظريه
فعاليـت  . هاي شهروندي مطلق و غير قابل تغيير هستند         ارزش

و  درسـت ،  خوبنهادهاي آموزشي بايد مبتني بر اصول دائمي        
هاي معنـوي و اخالقـي بـاالترين مرتبـه را            باشد و ارزش   زيبا

هـاي شـهروندي دارا هـستند و تربيـت بـر چهـار                ميان ارزش 
ــادي ــضيلت بني ــي-ف ــشتن ، اخالق ــدالت، خوي ــي ع داري،   يعن
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 به نظـر ارسـطو نيـز اخـالق و         . ت و دانايي استوار است    شجاع
 وجودي مستقل دارند و از طريـق عقـل          ،هاي شهروندي   ارزش

ها ذاتي، غير قابـل       ، اين ارزش  اند  انسان قابل كشف و شناسايي    
هـاي جهـاني در        وي طرفـدار ارزش    .تغيير و عمـومي هـستند     

هدف پرورش انسان خوب اسـت كـه          و بودهتربيت شهروندان   
هـاي اخالقـي در شـهروندان         اين همانا از طريـق رشـد ارزش       

ارزش شهروندي بايستي    روسو اخالق و   به نظر . آيد وجودمي به
هاي تربيتي بر    ارزش گيرد و   از تعادل انسان با محيط سرچشمه     

فلسفه الهي و ايماني به خداوند مبتني است و هـدف پـرورش             
 اخالق شهروندي    معتقد است  ديويي .باشد  شهروندان باتقوا مي  

امــور نــسبي و وابــسته بــه شــرايط خــاص اجتمــاعي، روانــي، 
، هـدف    واحد  و ارزش  بودهكلي شرايط معين     طور  فرهنگي و به  

آل جاويد در آموزش و پرورش شـهروندان وجودنـدارد و             و ايده 
اخالقي شهروندان سودمند  هر ارزشي كه براي حيات معنوي و  

طور طبيعـي مـدرك و     و به. سودمند است  ياخالقطور    بهباشد،  
هيچ اصـل اخالقـي       و نبودهتغييرناپذيري   معيار ثابت، مطلق و   

مطلقي وجودندارد، بلكه هر مورد عملي را كه موجب موفقيـت           
هاي شهروندي در فرهنگ      شمارد و منبع ارزش     باشد خوب مي  

فوكو و دريدا نيز قائل به رويكـرد تكثرگرايانـه در           . جامعه است 
روندي هـستند و اخـالق را امـري محلـي و         زمينه اخالق شـه   

شـمول   داننـد، يعنـي هـيچ هنجـار اخالقـي جهـان             مـي  خاص
وجودنـــدارد و امـــور اخالقـــي كـــه در تربيـــت شـــهروندان 

هـا   شوند را بايد در درون گفتمان پيداكرد و ارزش         مي كاربرده  به
ها درواقع با آنچـه كـه مـا     اند، ارزش  واخالقيات امري اجتماعي 

بودن يك شهروند، به تبع   شايسته.شوند هيم واقع ميد مي انجام
شرايط و اوضاع و احوال تاريخي معنادارد و امري نسبي است،           

هـا،    اخالقيات، سنت  هاي شهروندي در    مالك تفاوت در ارزش   
ها، عاليق و نيازهاي خود جوامع       آداب و رسوم محلي، فرهنگ    

درنيسم در م  امور اخالقي مورد حمايت پست    . محلي نهفته است  
تحمل عقايـد ديگـران، آزادي و       : ند از ا  زمينه شهروندي عبارت  

برابري، تالش براي تنوع و دگرگوني، صـداقت و درسـتكاري،           
هاي انسان، كوشـش بـراي حمايـت از       آزادي در انتخاب رابطه   

 شكيبايي در برابر نظر مخالف       و گوناگوني و تفاوت و حفظ آنها     
هايي كـه در تربيـت شـهروندان          به نظر فارابي ارزش   . و آزادي 
ها و فضايل اخالقي در      ارزش. شود نسبي است   كارگرفته  بايد به 

گيرد و   مي اساس با عادت و تمرين در آنها شكل       از   ،شهروندان
هـاي مختلـف     ها و مكـان     ها در زمان   اين ارزش . شود ملكه مي 

كنـد و در     هـاي مختلـف افـراد تغييرپيـدامي        متناسب با ويژگي  
هاي مختلف، اخالق     اسي هم معتقد است كه معماري     شن زيبايي

كند، بنابراين به همين دليـل       متفاوتي را در شهروندان ايجادمي    
بايــستي در زيباســازي شــهر، تربيــت اخالقــي شــهروندان را  

اگر غرض تبديل فرد ، به نظر كرشن اشتاينر. باشيم درنظرداشته
هـاي    به شهروندي فرهيخته باشـد، بايـد بتوانـد از حـد ارزش            

گــذارد كــه عــالم  اي قــدم  بــه مرحلــهكــرده و عبــوراجتمــاعي 
 مـرز فـوق زنـدگاني محـصور و         هايي است كه بي حد و       ارزش

هـاي مطلـق يـا        يعنـي قلمـرو ارزش     ،گـروه او   محدود فـرد و   
توانـد مربـي      و در اين مرحله است كه فرد مي        بودهغيرمشروط  

 .شودخود 

تظاراتي كه يـك    در رابطه با اخالق شهروندي بايد گفت ان       
جامعه از شهروندان خود دارد، اين است كه اعضاي آن جامعـه            

عنـوان يـك شـهروند      نه فقط وظايف رسمي سياسي خود را به    
كنند كـه     اي حمايت  هاي پايدار جامعه   دهند، بلكه از ارزش     انجام

دارنـد و بـراي رسـيدن بـه يـك شـهروند خـوب                به آن تعلـق   
 پيـشرفت معنـوي،     ،رونديبنـابراين آمـوزش شـه     . كنند  تالش
. شـود  مـي  را باعـث آمـوزان     فرهنگي و اجتماعي دانش    ،اخالقي
هـاي افـرادي چـون       آمده از اين تحقيق با يافتـه       دست نتايج به 

 منطبـق   »شـارلين شـوارتز   «  و »دون رو «،  »هايـدون «،  »كر«
شـناختي در         در اين زمينه بايد گفت، هنر و زيبـايي         .)33(است  

هروندان، تربيت شهروندان فعال، تربيـت      ايجاد رشد اخالقي ش   
طور خالصـه در ايجـاد شـهروندان خـوب            شهروند متفكر و به   

آنچه مسلم است اين است كه مفهـوم شـهروندي          . مؤثر است 
شود تا ابعاد مختلـف آن را         جامع تعريف و تبيين    اي  گونه    بايد به 

 ماننـد هـايي    از نظر محلي، ملـي و جهـاني دربرگيـرد و ارزش           
م، تحمل و بردباري، پذيرش ديگران، ذهنيت و تفكر بـاز،   احترا

به عدالت اجتمـاعي و توجـه         عدم خشونت، عدالت، تعهد نسبت    
  .به سعادت همگاني را مورد تأكيد قراردهد

  اتپيشنهاد
گيـري   تواند ابزاري بـراي تـصميم       اخالقيات شهروندي مي    .1

ن طراحـا  اين ابزار بـه معلمـان و      . اخالقي شهروندان باشد  
وليت ئدهد كه بـراي تعريـف جزئيـات مـس          مي  برنامه اجازه 
 ي چــارچوب،اخالقــي آمــوزش شــهروندي   اجتمــاعي و

 ؛باشند  پذير داشته انعطاف

شناســي در تربيــت  هــاي هنــر و زيبــايي  توجــه بــه جنبــه  .2
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 ؛شهروندي

شناسـي در تربيـت      هاي اخالقي و زيبـايي      گنجاندن ارزش  . 3
  ؛شهروندي

ــه . 4 ــاخت  نهادين ــهروندان و   س ــان ش ــدني در مي ــالق م ن اخ
ــي، ملــي و جهــاني و   ريــزي در ســه  برنامــه ســطح محل
 ؛كردن خود با يك چارچوب جهاني     منطبق

حركت از يك ديدگاه ارزشي پنهان به سوي ديدگاه ارزشي         . 5
 ميـان تواننـد تفـاوتي       آموزش شهروندي مـي    بارهآشكار در 

ت در نتـايج    وجودآورند و باعـث تفـاو      سياست و عملكرد به   
 ؛شوند

 ؛داشتن يك رويكرد فعال در زمينه تربيت شهروندي . 6

تالش براي تغيير از يك ديدگاه آموزش شهروندي رسمي          . 7
آموزش از  (تر   به سمت يك ديدگاه فعاالنه    ) آموزش درباره (

  ؛)طريق
نتايج تجربيات كشورهاي ديگر در زمينه آموزش  استفاده از . 8

اجتمـاعي   -ه بـه بافـت سياسـي       البته بـا توجـ     ،شهروندي
 ؛كشورمان

پرورش شهروند خـوب بـراي جامعـه ايـران بـا توجـه بـه                 . 9
 ؛)هاي بيگانگان ش نه ارز(هاي بومي   ارزش

هـاي    انجام مطالعات و تحقيقات در زمينه شناسايي ويژگي       . 10
 ؛در ايران) مذهبي( شهروند خوب

دي عنوان آموزش شـهرون    اختصاص برنامه درسي مجزا به    . 11
  .ها دانشگاه در برنامه درسي مدارس و
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Abstract 

Introduction: In this paper, the role of ethics and values on citizenship education and re-

lationship between ethics and citizenship education has been expressed. 

Methods: This research can be classified as a descriptive - analytical study. And all an-

swers derived from documentary analysis. 

Results: Concernening to research subject, the main achievement of that, the role of eth-

ics and values in citizenship education should be said that Plato believes the citizenship 

values are absolute and unchangeable. Aristotle believes that human intellect can discover 

the values of citizenship and the values are inherent, unchangeable and public. Rousseau 

believes that the values which used in citizenship education should be originated from 

human balance with environment. Dewey argues values that should be used in citizenship 

education are relative and depends on the specific circumstances of social, psychological, 

cultural, and generally considers certain conditions. Farabi also consider the relative val-

ue in the education of citizens. Foucault and Derrida believe that a good citizen depends 

on historical circumstances, and it is relative. In relation to the second question, it must be 

said that religion, tradition and culture, are considered the main sources of morality in our 

country (Iran). In relation to the third question dignity, freedom, kindness and compas-

sion can be outlined the anthropological foundations of citizenship ethics. The fourth re-

search question regarding the relationship between citizenship education and ethics it 

must be said, values and ethics are being mixed, and the role of values and ethics are out-

standing.  

Conclusion: citizenship education has been mixed with the values and ethics.Therefore, 

citizenship Ethics is general and interdisciplinary issue that all disciplines and scientific 

fields need to be addressed. If , we accept that good citizenship and moral education 

should be one of the goals of the educational system, then the ethics of citizenship, will 

play a key role.  
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