اميل دوركيم و تأمل در باب تعليم و تربيت
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ژان کلود فییو

اميل دوركيم ( )1852-1917به تعليم و تربيت
در قالب طرح برساختن گونهای دانش اجتماعي
حقيقي انديشيده است .طرحي كه خود در بستري
چندگانه شكل گرفته است :محيط كودكي دوركيم،
وضعيت تاريخي فرانسه پس از نبرد سال  1870با
آلمان و شكستش در اين جنگ ،و دوران طوالني
كشمكشهاي اجتماعي و سياسي فرانسه پس از آن.
دوركيم به سال  ،1852از پدري خاخام ،در اپينال
در شرق فرانسه به دنيا آمد و از همان نوجواني دين
يهود را ترك گفت و حرفۀ آيندهاش را كه تدريس
فلسفه بود ،انتخاب كرد .بين سالهاي  1879تا 1882
در اكل نرمال سوپريور پاريس (با نام اختصاري او .ان.
اس ).به تحصيل مشغول شد .فاجعۀ كمون پاريس،
جنگي داخلي كه پس از شكست فرانسه و در ماههاي
مارس و مه  1871رخ داده بود ،در ذهن او مانده
و او را متقاعد كرده بود كه اگر روزي به تدريس
مشغول شود ،وظيفة او  ياري هموطنانش خواهد بود
تا در جامعهاي متحد و همبسته بر منازعات دروني
فائق آيند .او در واقع ميخواست ضمن شركت در
تحركات و تحوالت جامعۀ خويش آنها را به سمت
اتحادي سوق دهد كه به همگان كمك كند تا در آنچه
او «خير اعلي» ميناميد ،يعني در وحدت با ديگري
شركت جويند.

دوره ،دورۀ بحران عميق و انواع آشفتگيها در
فرانسه بود .در حوزۀ  سياسي ،جمهوري سوم تازه
و پس از مدتها درگيري ميان جمهوريخواهان
و سلطنتطلبان پا به عرصه نهاده بود و در عرصۀ 
اقتصاد ،كاپيتاليسم صنعتي با خودآگاهي بيش از پيش
فزاينده و خشونتبار طبقات كارگر مواجه بود كه به
ويژه ،تحت تأثير آراي سوسيالسيتها و ماركسيسم
در حال سازماندهي خود بودند .از سوي ديگر تفكر
الئيك ظهور كرده و در حال رشد بود ،ذهنيتي كه
سوداي آن را داشت تا آموزش را از سيطرۀ  كليسا
آزاد كند .عصر پيشرفتهاي بزرگ علوم طبيعي و
فيزيك بود ،چيزي كه به اعتماد بشر به قواي تفكر
علمي افزوده بود .در اين اوضاع و احوال ،اميل
جوان حس ميکرد بايد نقشي در فرايند تحوالت
جامعه ايفا كند و با انتخاب حرفۀ معلمي ميتوانست
از طريق آموزش و پرورش ،در شكلگیري اين
تحوالت شركت كند .اما تدريس به يك گروه و
آموزش اين نكته به آدمها كه يك «جامعۀ  خوب»
چيست متضمن تأملي بود ژرف و علمي در باب
اين كه اساساً جامعه چيست .دورکیم حتي پيش از
پيوستنش به او .ان .اس .سؤال كليدي روابط انسان و
گروه و پايه و اساس شكلگیري جوامع را براي خود
مطرح كرده بود و ميانديشيد كه براي بنيان نهادن یک 
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جامعهشناسي علمي ،گذر از ايدئولوژيهاي سياسي
و اجتماعي ضروري است .اقامتش در او .ان .اس.
از همين جهت اهميت دارد ،زيرا در آنجا بود كه در
واقع تار و پود طرح عملي همزمان سياسي و آموزشي
در ذهن او شكل گرفت ،عملي كه البته در بادي امر
مبتني بود بر نوعي انحراف علمي از شناخت با وارد
نمودن متغيري نو در فرايند تحول اجتماعي :ورود
آگاهي جامعهشناختي در بازنمودي كه جامعه از خود
بر ميساخت.
دورکیم در سال  ،1882تصميم خود را نهايي
ميکند و به عنوان يك جامعهشناس به كسوت
پيامبري در ميآيد كه رسالت دارد شرايط ايجاد
جامعهاي را فراهم سازد كه به اشخاص خود احترام
ميگذارد و در اين راستا در انديشۀ تمهيد الگوهايي
از مدرسه و آموزش است كه تحقق اين شرايط را
ممكن سازند.
در واقع دوركيم از همان مسئلهاي كار خود را
آغاز ميکند كه مسئلۀ  دكترين سياسي اجتماعي آن
روز است :كدام يك ارجح است ،خير فرد يا خير
جامعه؟ آيا بايد ،آن گونه كه ليبرالها و اقتصاديون
ميخواستند ،فردباور بود يا آن چنان كه پرودون و
ماركس ميگفتند سوسياليست؟ دوركيم از همان بدو
خروج از او .ان .اس .بيوقفه تالش ميکند تا نشان
دهد كه ورود به جامعهاي مدرن برآمده از پيشرفت
كاپيتاليسم ،مشروط به تعريفي نو از فردباوري و
سوسياليسم است ،تعريفي كه تنها از عهدۀ  علوم
اجتماعي بر ميآيد.
وي پس از چند سال تدريس فلسفه در
دبيرستانهاي فرانسه ،در سال  1887توسط دانشكدة
ادبيات بوردو به عنوان استاد درس «علوم اجتماعي
و آموزش» منصوب ميگردد .تا سال  1902كه به
پاريس ميآيد و در سوربن كرسي «علوم تعليم و
تربيت» را در اختيار ميگیرد .اين كرسي كه به «علوم
تعليم وتربيت و جامعه شناسي» تغيير نام ميدهد تا
سال  ،1917يعني زمان مرگ دوركيم در اختيار اوست.
لذا اين گونه ميتوان گفت كه از جنبهاي نهادي،
تأسيس علم تعليم و تربيت ،با  شكلگیري دوركيمي
جامعهشناسي پيوندي ناگسستني دارد .به بياني ديگر
پدر جامعهشناسي فرانسوي نخستين جامعهشناس
تعليم و تربيت نيز محسوب ميگردد ،آن هم در
دورهاي كه بين سالهاي  1882تا  ،1886ژول فري
وزير ،مقدمات تأسيس آموزشي الئيك و اجباري را
فراهم ميسازد كه همگان حق بهرهگیري از آن را
داشته باشند 2.از اين رو و در قالب طرح تمهيد علومي
اجتماعي كه مطابق با نظر او موظف به ايفاي نقشي
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الگوي دوركيم از همان ابتدا بر
ويژگي پديداره�اي اجتماعي
تأكي�د دارد ،پديدارهاي�ي ك�ه
ب�ه وي�ژه نميت�وان آنه�ا را
ب�ه رويدادهاي�ي از جن�س
روانشناختي فروكاست.

شگرف در تحول جوامع است ،باید تفكر دوركيمي
در باب آموزش را با الگوي تحليل وقايع اجتماعي كه
خود برساخته ،مرتبط دانست ،الگويي كه بايد امكان
انديشه در باب تعليم و تربيت را چه در ذات و چه
در تغييراتش فراهم نمايد.
الگوي ساختاري -كاربردي و جامعهشناسي آموزش
الگوي دوركيم از همان ابتدا بر ويژگي پديدارهاي
اجتماعي تأكيد دارد ،پديدارهايي كه به ويژه نميتوان
آنها را به رويدادهايي از جنس روانشناختي فرو
كاست .حتي اگر جامعهشناس نياز پيدا كند كه به
روانشناسي رجوع نمايد ،قاعده اين است كه
بايد امر اجتماعي را با امر اجتماعي توضيح داد و
تفسير نمود .وانگهي اين الگو ،الگويي است كه از
دستاورد «نخستين جامعهشناسان» كه دوركيم خود را
وامدار آنان ميداند بهره ميگیرد :همساني جامعه با
ارگانيسمي زنده كه متشكل از اندامهايي (ساختار)
3
است كه هر يك كاركردي دارند.
فهم واقعيتي اجتماعي پيش از هر چيز در گرو
تشخيص علل و غايتهاي آن است .اصالت تفكر
دوركيم در اين نكته نهفته كه وي از تحليل ساختاري
كاربردي در دو مسير موازي استفاده كرده است .مسير
اول گروه (يا جامعه) را كه متشكل از اندامهايي است،

به كلي نظاممند شبيه ميداند و بر اين اساس از نظامي
اجتماعي و زيرمجموعهاي از نظامها كه پاسخگوي
نيازهاي اجتماعي هستند ،صحبت ميشود .مسير دوم
قائل به تحليل نظام اجتماعي است كه از ستونهايي
ساخته شده كه ميانشان روابط و تعامالتي وجود
دارد .اين ستونها شامل جوهر امر اجتماعي (ماديت
آن) ،نهادها و بازنماييهاي جمعي ميشوند .الزم به
توضيح است كه تحليل معطوف به «پاسخ به نيازها»
قائل به جستجوي علل مؤثر يا نهايي است ،در حالي
كه تحليل مبتني بر تعريف «ستونها» به دنبال عليتي
است كه ميتوان از آن به عنوان عليتي بياني نام برد.
بنابراين ،براي درك جامعهشناسی دوركيمي
تعليم و تربيت ،بايد متون اساسي تعليم و تربيت
و جامعهشناسی ،تعليم و تربيت اخالقي و تحول
آموزش در فرانسه را در نسبت با اين دو شيوۀ رويكرد
ساختاريـكاربردي بررسی و مطالعه کرد .شيوههايي
كه البته در تداوم يكديگر قابل مالحظهاند.
كاركرد تعليم و تربيت
مطابق با نظر دوركيم در قواعد روش جامعهشناختی،
براي تعيين كاركرد يك پديدار اجتماعي الزم است
پيش از هر چيز مشخص شود «آيا ارتباطي ميان امر
مورد نظر و نيازهاي عمومي ارگانيسم اجتماعي وجود
دارد يا خير و اگر هست اين ارتباط دقيقاً چگونه
است؟» در متني از سال  1911با عنوان «تعليم و
تربيت ،طبيعت و نقش آن» كه در تعليم و تربيت و
جامعهشناسي به چاپ رسيد ،دوركيم از «مالحظۀ 
تاريخي» مدد ميگیرد تا بر اين امر صحه گذارد كه
«هر جامعهای ،در هر لحظه از تغيير و تحولش ،داراي
نظام تربيتيای است كه خود را بر افراد آن جامعه
تحميل ميکند ».هر جامعهاي «ايدئالی از انسان» و
از آنچه انسان بايد از ديدگاهي روشنفكرانه ،جسماني
و اخالقي باشد ،دارد :اين ايدئال همانا قطب تعليم
و تربيت محسوب ميشود .در واقع جامعه تنها در
صورتي ميتواند بقا داشته باشد كه «ميان اعضاي آن
همگوني كافي وجود داشته باشد ».تعليم و تربيت
شباهتهایی اساسي  را كه الزمۀ زندگي جمعي است
در ذهن كودك تثبيت مينماید و بدينسان به اين
همگوني  تداوم و نيرو ميبخشد.
از طريق تعليم و تربيت« ،موجود فردي» به
«موجودي اجتماعي» بدل ميشود .با اين حال
همگوني فرد با اجتماع نسبي است ،بدين صورت
كه در جوامعي كه در آنها تقسيم كار اجتماعي بارز
است ،هر اندازه حرفهها متفاوتتر و همبستهتر
باشند ،ناهمگونی بيشتر نمود دارد« :از همينجا به

الگوي مقابل ميرسیم .تعليم و تربيت عملي است
كه نسلهای بالغ روي آن نسلهایی كه هنوز به بلوغ
براي زندگي اجتماعي نرسيدهاند ،انجام ميدهند و
هدف آن برانگيختن و پرورش دادن شماري از حاالت
جسماني ،فكري و اخالقي در نزد كودك است،
حاالتي كه جامعة سياسي در مجموع ،و محيط خاصي
كه او به ويژه براي زندگي در آن تربيت ميشود،
از فرد مطالبه ميکنند ...از تعريفي كه آمد اينگونه
نتيجه ميگیریم كه آموزش و پرورش مشتمل است
بر اجتماعي نمودن روشمند نسل جوان».
اين «اجتماعي نمودن روشمند» يا همان آموزش
و پرورش به اين نياز اساسي جامعه برميگردد كه
ميخواهد از بنيادهای «شرايط وجودي» و تداوم
خويش ،اطمينان حاصل کند .آموزش از همان بدو
تولد ،در كانون خانواده اعمال ميگردد اما در مدرسه
نظاممند ميشود به نحوي كه مدرسه به كانون تداوم
اجتماعي بدل ميگردد كه در آن انتقال ارزشها،
هنجارها و علوم صورت ميگیرد .عالقه و توجه
خاصي كه دوركيم به مدرسه و دانشگاه نشان ميدهد
از همينجا ناشي ميشود.
با اين حال تعريفي كه پيشتر آمد ،امر آموزش را،
در جوهر آن ،به صورتي مقطعي و به گونهاي ايستا
در نظر دارد .اما پر واضح است كه نه تنها جوامع
تغيیر و تحول ميیابند و تاريخي دارند بلكه در دل
همين جوامع نظامهاي آموزشي نهادینه كه متناسب
با نيازهایشان به وجود آمدهاند نيز متحول ميشوند
و نيازهایشان را نیز مرتفع ميسازند .در نتيجۀ «علم
آموزش» به مثابۀ مطالعۀ عيني امر اجتماعي «آموزش»
بايد اين نظامها را در قالب تحركي عمومي جاي دهد
كه اين تحرك و پويايي مشخصاً مبتني بر تعريف
ستونهاي واقعيت اجتماعي تجزیه و تحلیل شود.
نظام اجتماعي و خردهنظام مدرسي
آنچه اساس مطالعه دوركيم را تشكيل ميدهد
عبارت است از «اجتماعي نمودن نسلهاي جوان»
در مدرسه ،يعني در بطن «نظامي مدرسهاي» كه او گاه
آن را «ماشين» مينامد :ارگاني با كاركردي مشخص
كه البته معناي خود را از آن نظام فراگيري كه به
عنوان مثال ،جامعة ملي است ،ميگیرد .اصالت نگاه
دوركيم در اثبات اين نكته بوده كه گر چه «اين نظام»
به كلي اجتماعي وابسته است ،با اين حال ويژگيهاي
ساختاري خاص هر نظام اجتماعي ديگري را دارد،
چيزي كه «استقاللي نسبي» بدان ميبخشد ،و همچون
هر نظام اجتماعياي ،نظام مدرسهاي نيز همزمان مقيد
به نيروهاي تداوم و تغيير است :دستۀ اول ريشه در
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نظام كلي دارند و نيروهاي تغيير در پاسخ نيازهايي
كه بروز پيدا ميکنند و خاص اين نظام هستند ،توليد
ميشوند .بنابراين ،رويكرد دوركيمي تبيين خردهنظام
مدرسه كه از نظر وي قطعاً تحول ميیابد ،بايد در كنار
الگوي پويايي اجتماعي كه خود تعريف کرده است،
فهمیده شود.
در اينجا الزم ميدانيم خطوط اصلي الگوي
دوركيمي را ياد آور شويم .در اين الگو ،مفهوم «وجدان
جمعي» مفهومي مركزي است .هر جامعه از افرادي
تشكيل گرديده است كه گرد هم ميآيند چون پايبند
به ارزشها و قواعدي مشتركاند كه بخشي از آنها
را در مدرسه آموختهاند .جامعه به مثابۀ موضوعي كه
جامعهشناسي برساخته ،در رابطه با افراد نه در وضعي
استعاليي است و نه بالفصل .در واقع جامعه واجد
خصوصيتي است برآمده از پارامترهاي ادغام (تقيد به
گروه) و نظم (يعني پذيرش قواعدي كه براي كنترل
رفتارهاي فردي وضع گرديده است) .اين «وجدان
جمعي» تبلور پديدارهاي جمعياي است كه از سطح
منحصراً رواني بازنماييهاي جمعي تا سطح نهادها و
پيكرۀ مادي را در بر ميگیرند (منظور از پيكرۀ مادي
حجم و تراكم جمعيت ،راههاي مواصالتي ،بناها و
غيره است).
دوركيم ،براي نشان دادن حضور وجدان جمعي
در تمام بخشهاي زندگي اجتماعي از استعارة «تبلور»
استفاده ميکند .در اينجا دو نكته را بايد مشخص کرد:
از يك سو« ،ستونها»ي بازنماييها و نهادها هم شامل
وجوهي شكل گرفته (همچون ايدئولوژيهاي مستقر،
حقوق مكتوب) ميشوند و هم وجوهي نامعين (مثل
بروز غليانات و جوش و خروش ،آداب) ،از سوي
ديگر روابطي علي هم در جهت ماده ـ نهادها ـ
بازنماييها وجود دارد و هم در جهت عكس اين
محور يعني از تعينات به نهادها و ماده .در واقع همين
الگوي تحليلي به دوركيم امكان ميدهد تا مسئلۀ تغيير
را مطرح كند .به اين صورت كه تعينات جمعي نويي
كه بروز پيدا ميکنند تمايل دارند به شكل نهادهايي
جديد درآيند تا آنجا كه اين تعينات جديد پاسخگوي
نيازهاي اجتماعي جديد باشند .بدينسان قدم به
دوراني مينهیم كه در آن نزاع ميان نيروهاي ثبات و
تغيير باید حل شود .بدین ترتيب تشديد تقسيم كار
در جوامع مدرن مستلزم توجه بيشتر به فرد ميشود،
چيزي كه منجر به پيدايش ايدئولوژيهاي فردگرا
ميگردد ،ايدئولوژيهايي كه خود نیز متمايل به ايجاد
نهادهايي هستند كه از «حقوق بشر» حمايت کنند.
به نظر دوركيم اين طرحوارة كلي براي نظام
مدرسه نيز كاربرد دارد .بدين صورت كه جامعهشناس
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تعليم و تربيت قادر خواهد بود در نهاد مدرسه و
در برهة خاصي از تاريخ ،بازنماييهايي آموزشي
(كه برخي شكل گرفته و برخي ديگر نامعين و
«خروشان» هستند) ،نهادها و البته مادهاي (سازمان
كالس درس ،ساختار مدرسه) را پيدا كند .اين سه
«مرجع» بدون شك با نظام جامعة فراگير مرتبطاند
اما داراي استقاللي نسبي نيز هستند تا آنجا كه هر
نظام به نيازهاي ويژهاي پاسخ ميدهد (كه در بحث ما
منظور نيازهاي آموزشي پرورشي است) .در اين زمينه
دوركيم متن جالب توجهي دربارۀ آموزش متوسطه در
سال  1905نگاشته است« :يك نظام مدرسهاي ،از هر
نوعي كه باشد ،از دو گونه عناصر تشكيل ميشود.
از يك سو مجموعهاي از سامانههاي تعريف شده و
ثابت ،روشهاي معين و در يك كالم نهادها وجود
دارند ،در عين حال درون اين ماشين آرا و عقايدي
وجود دارند كه بر روي آن كار ميکنند و آن را
متحول ميسازند .از نگاهي بيروني ،آموزش متوسطه،
به شكل مجموعهاي مينمايد كه داراي سامانهاي
مادي و اخالقي است .اما از سوي ديگر همين سامانه
در دل خود تحركات و تمايالتي دارد كه در تكاپوي
جستجوي يكديگرند .زير ظاهري ثابت و بي حركت
زندگي پويايي هست كه نميتوان از آن چشمپوشي
كرد» (دوركيم.)1905: 22 ،
دورکیم در يكي از كالسهاي درسياش كه
تحت عنوان تحول آموزش در فرانسه به چاپ
رسيد ،از طريق جدولي تحليلي نشان ميدهد چگونه
«تاريخ» آموزش متوسطه و عالي از قرون وسطي تا
آن زمان دستخوش سلسله تغييراتي بوده كه همزمان
مرتبط با تحولي سياسي ـ اقتصادي ،ظهور افكار و
نيازهاي جديد ،و نظام مدرسهاي متأثر از اين تغييرات
و تمايالت آموزشي جديد و نسبتاً خودبسنده بوده
است .نمودار پيشنهادي دوركيم به روشني نشان
ميدهد كه «تجددهاي آموزشي» نه تنها منعكس كنندة
بستر كلي جامعهاند بلكه شيوهاي را كه بدان وسيله
مدرسه مسئول رفع نيازهاي نوظهوري ميشود كه
هنوز در كل جامعة سياسي نهادينه نگرديدهاند ،نيز
توضيح ميدهند .اين گونه است كه «علوم مدرسهاي»
كه در دورهاي مشخص «محتواي» آموزش را تشكيل
ميدهند «دستهبنديهاي فكري» را به وجود ميآورند
كه اين دستهبنديها خود نیز بر تحول بازنماييهاي
جمعي يك جامعه تأثير ميگذارند.
پويايي اجتماعي و آموزشي
چنانچه همرأي با دوركيم ،آموزش را همچون نظري
كردن ضمنی يا آشكار عمل تعليم و تربيت بدانيم،

از طري�ق تعلي�م و تربي�ت،
«موج�ود فردي» ب�ه «موجودي
اجتماعي» بدل ميش�ود .با اين
ح�ال همگون�ي فرد ب�ا اجتماع
نسبي است.

اين سؤال پيش ميآيد كه دستاورد علوم تربيتي براي
آموزش چه ميتواند باشد .به بياني روشنتر ،از چه
طريق جامعهشناسي مدرنيته ميتواند نه تنها بر تحليل
نظام تربيتي بلكه بر آموزشهايي كه در اين نظام
اعمال ميشوند ،نيز تأثير بگذارد.
نتيجۀ  صنعتي شدن و تقسيم فزايندة كار و
وظايف در جامعۀ مدرن ،تنوع بيش از پيش نقشهاي
اجتماعي ،تخصصي شدن كاركردهاي اجتماعي و در
نهايت خطر فروپاشي «همبستگي اجتماعي» است .از
نظر دوركيم اين خطر را بايد با توسعۀ  ارزشهاي
غايي مرتبط با قانوني نمودن حقوق (در ادامه به
آن خواهيم پرداخت) ،مسئوليت و فراخواني عوامل
اجتماعي تعديل كرد.
احترام افراد بشر به انسان ،ارزش غايي
دورکیم پيشتر در كتاب دربارۀ  تقسيم كار اجتماعي
( ،)1893خطوط كلي جدولي از «فردباوري مدرن» را
ترسيم ميکند كه در آن محترم شمردن شخص انسان
به مثابۀ ارزشي غايي محسوب ميگردد ،تنها ارزشي
كه قادر است انسجام جوامع صنعتي مدرن را تضمين
نمايد .چهار سال بعد در كتاب خودكشي تصريح
ميکند كه اگر افراد همچنان ميتوانند در موضوعي
«به وحدت و اتفاق» نائل آيند ،اين امر تنها در سايه

احترام به بشر به مثابة انسان ميسر است و اين تكريم
شأن انساني تنها مادۀ نگهدارندۀ اجتماع و تنها «پيوند
اجتماعي حقيقي» است .پس از سال  ،1895زماني كه
دوركيم اين باور را مستقر ميسازد كه هر جامعهاي
يك يا چند مذهب در دل خود نهان دارد كه در آنها
خدا يا خدايان در چشم عوامل اجتماعي ،نماد همان
جامعه هستند ،و اين كه «امر مقدس» دين در واقع
بيانگر ويژگي استعاليي گروه است ،در نهايت به اين
نكته ميرسد كه اين خود انسان است ،در انسانيتش،
كه به «خدايي براي انسان» مبدل ميشود :قداستي نو
و مطلق كه هر قداست ديگري را طرد ميکند .در
متني از سال  1898به نام «فردباوري و روشنفكران»
اين فردباوري جديد را كه بايد «از اين پس» از طريق
تغييرات سياسي و اجتماعي تعین يابد ،بدين گونه
تعريف ميکند« :كم كم به سمت حكومتي پيش
ميرويم كه در آن اعضاي حتي يك گروه اجتماعي
جز ويژگي انسانيشان و صفات شاكلة شخص انسان
در مجموع ،هيچگونه ويژگي مشترك ديگري با
يكديگر نخواهند داشت ...ديگر هيچ چيز كه انسانها
مشتركاً دوست بدارند و تكريم كنند بر جاي نخواهد
ماند ،مگر خود انسان .آري بدين گونه است كه انسان
به خداي انسان بدل میشود ،ديگر نميتواند ،بي آن
كه خود را فريب دهد ،خدايان ديگري براي خود
دست و پا كند .و از آنجا كه هر يك از ما چيزي از
انسانيت در خود دارد ،هر وجدان فردياي در خود
چيزي خدايي دارد و واجد خصوصيتي است كه آن
را مقدس و تعديناپذير ميسازد» (دوركيم271-2،
.)1898:
دوركيم از موضوع ضرورت به رسميت شناختن
ارزشهاي فردباورانه به عنوان پايه و اساس تفاهم
اجتماعي ـ ضرورتي كه به شرايط وجودي جوامع
صنعتي مدرن وابسته استـ نتايجي اقتصادي و سياسي
بيرون ميکشد .كتاب درسهاي جامعهشناسياش به
ويژه چهرۀ جامعهاي نوظهور را ترسيم ميکند كه به
لحاظ اقتصادي ،از تضادهاي اجتماعي فراتر ميرود،
«شايسته»ساالري را نشر ميدهد و ضامن بيشترين
ميزان برابري فرصتها ميان انسانها ميشود.
دورکیم در همين اثر به بسط نظريهاي از حكومت
مدرن به مثابة «گروهي كارمند» ميپردازد ،گروهي
كه مدام با ساير گروههاي اجتماع در ارتباط است،
اين حكومت به ارزشهاي انساني حساس و استاد
تصميمهاي روشن و شفاف است .چنين جامعهاي
را ميتوان مردمساالر و شايستهساالر ،حتي «فردباور»
ناميد (درسهاي جامعهشناسي ،درس هفتم).
همچنين ميتوان آن را جامعهاي «سوسياليست»
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دانست ،البته از آن نوع سوسياليسم انسانباوري كه
دوركيم «در فراشد جوامع برتر» تشخيص ميدهد
(همان ،ص.)235
چگونه آموزشي؟
دوركيم ،در پي نتايجي كه ظهور ارزشهاي انساني
بر آموزش ميگذارد ،با تالشي سه وجهي مواجه
ميشود :اثبات اين نكته كه چگونه مدرسه ميتواند
چنین كاركردی داشته باشد كه همزمان نظام اجتماعي
را در كليت آن حفظ كند و هم ضامن تغييرات آن
باشد .بعد اين كه چگونه اعمال آموزشي ميتوانند
همزمان با نهادهاي رسمي و غيررسمي كل جامعه
مرتبط باشند و از چه راهي اين اعمال از «عقايد»
انتشار يافته از نظام مدرسهاي نتيجه ميشوند .و در
نهايت از كدام الگوهاي آموزشي بايد ياري جست
تا به محصالن همزمان معني «اتحاد با ديگري» و
«دانستنيهاي» علمي و ادبي را «آموخت».
دورکیم در سال  ،1902پيش از آن كه به استادي
سوربن منصوب شود ،در نامهاي به لوسين لويـ برول
مينويسد« :با سابقهترين آموزگار شهرستان پانزده
سال تجربة آموزش داشته است ».امروزه تنها عنوان
كالسهاي او در دست است اما متن كالسهايي را
كه در سال  1894دربارۀ آموزش اخالقي ،و در سال
 1905راجع به تحول آموزش متوسطه در فرانسه ،ارائه
گرديدهاند ،در اختيار داريم .دورکیم در نامة مذكور از
ناراحتياي ياد ميکند كه او به عنوان جامعهشناس
از «خصوصيت ابهامآميز آموزش (چه در وادي هنر
و چه در علم) احساس ميکند و اضافه ميکند كه
با اين حال در حوزۀ تعليم و تربيت اخالقي احساس
راحتي ميکند  4».
بنابراين شايسته است در كالسي كه مكتوب آن
در تعليم و تربيت اخالقي آمده است تأمل بيشتري
كنيم .اين كتاب در سال  1902منتشر گرديده اما
درسهاي آن از سال  1894به اين سو ارائه گرديده و
پس از آن بارها بدان مراجعه شده است .دوركيم در
فضاي آن دوران كه با اعالم قوانيني در مورد الئيسيته
همراه است ،در پي استقرار تربيتي اخالقي (و نه
صرفاً فكري) است كه نه به دين مربوط است و نه از
ايدئولوژيهاي محض نشئت ميگیرد ،بلكه بر عقل
مبتني است .در معنايي ژرفتر ،دوركيم به اين ايقان
رسيده كه باور عقلي و طرح فردي جدايي ناپذيرند و
در نتيجه بايد به كودكان آموخت كه آگاهانه به قواعد
جامعهای تن دهند كه ارزش نهادن به انسان را در
بطن ارزشهاي خود جاي ميدهد.
از اين پس ديگر با جامعهشناسی تعليم و تربيت
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است كه غايات تربيت را ،با توجه به الگوي كليای

كه دوركيم تدارك ديده بود ،معين نمايد ،و مطابق
با همين الگو كاركرد هر اجتماعي با بهرهگیری از
ساز و كارهاي ادغام (اراده به «زيستن با همديگر») و
تنظيم (انقياد به هنجارهاي عمومي) تحليل ميشود.
در جامعۀ  صنعتي مدرن ،يا در حال مدرن شدن،
اجتماعي ساختن كودك بايد آموزشهايي را در اين
دو سطح و با حفظ احترام به استقاللش ،شامل گردد.
مهار ضروري انگيزهها و خواستهاي خودخواهانه
و غيراجتماعي او را باید با «آموزشي گروهي» تعديل
كرد تا كودك در حين حفظ خالقيت شخصياش،
مفهوم زندگي جمعي را دریابد .بدين ترتيب ،سه
«عنصر اخالقي» در شكل و محتوایشان ،اهدافي را كه
جامعهشناسی تعليم و تربيت پيگیری آنها را بر عهدۀ 
مدرسه ميگذارد ،تبيين ميکنند :آموزش «ذهني
منظم»« ،وابستگي به گروه» و «استقالل اراده».
آموزش مفهوم نظم به كودك ،به عبارتي
قاعدهمندی و انقياد به قواعد در واقع شيوهای است كه
با آن به كودك کمک ميشود تا از مرحلۀ بيهنجاری
و آشفتگي درگذرد ،مرحلهاي كه چنانچه خود را به
دست تمايالت بي لگام خويش بسپرد ،ميتواند بر
او مستولي گردد .در اينجا دوركيم دیدگاههای خود
را بر استداللي روانشناختی مبتني ميکند كه مطابق
با آن تنها گروه (يا تنها يك گروه ،از جمله خانواده)
ميتواند به «اشتهاهای» سيري ناپذير پنهان در هر
فردي نظم و سامان دهد و بدينسان تعادل فردي او
را تضمين كند .بدين شيوه است كه ذهن منظم قادر
به مقابله نه تنها با ذهنيت هنجارگریز در سطحي
اجتماعي خواهد بود بلكه به فرد اين امكان را ميدهد
كه بر خود تسلط داشته باشد« :نظم اخالقي تنها به
كار زندگي اخالقي در معناي خاص آن نميآید ،بلكه
حوزۀ  عمل آن گستردهتر از اين است .اين نظم به
ويژه نقش شگرفي در شكلگیری خلق و خوي و
منش و در كل شخصيت فرد دارد .و در واقع آنچه
در منش و خلق و خوي از همه اساسيتر است ،توان
فرد در تسلط بر خويشتن است ،همين قدرت توقف،
يا آنگونه كه گفته ميشود ،بازدارندگي است كه به ما
امكان ميدهد هيجانات و تمنيات خويش را مهار كنيم
و از آنها قانون بسازيم ...بنابراين نظم ضروري است
نه تنها به خاطر جامعه و به عنوان ابزاري گريزناپذیر
كه بدون آن نميتوان همكاري قاعدهمندي داشت
بلكه اين نظم به صالح فرد نيز هست .عليالخصوص
در جوامع دموكراتيكي همچون جامعۀ ما كه بايد اين
حكمت ميمون را به كودك آموخت .زيرا ،در اين
جوامع ،حصارهاي قراردادي موجود در جوامعي كه

بر بنيانهاي ديگري مستقرند و به شدت تمنيات و
جاهطلبیهای فرد را مهار ميکنند فرو ريختهاند،
و در نتيجه جز نظم اخالقي چيز ديگري نميتواند
عمل قاعدهمندسازی را انجام دهد» (دوركيم39-42 ،
.)1902:
با اين حال اين «حكمت ميمون» عملي نميگردد
مگر آنکه كودك مفهوم منفعت جمعي را بياموزد
و ياد بگيرد كه جامعه را «در خود (جامعه) و براي
خود» ببيند .در اينجا نيز دوركيم از پيشفرضی
روانشناختی مدد ميجوید كه مطابق با آن انسان
طبيعت خويش را تنها در قالب وابستگياش به گروه
محقق مي سازد .وانگهي وابستگي به گروه يكي از
شاكلههاي «وابستگي به انسان به مثابۀ انسان» است
و از همینجا احترام به ديگري را ،در بطن جامعۀ 
انسانباور نوظهور ،در فرد توسعه ميبخشد« :وابستگي
به گروه به شيوهای غيرمستقیم اما ضروري موجب
وابستگي به افراد ميشود و از آنجا كه آرمان گروه
چيزي جز شكلي خاص از آرمان انسان نيست ،انسان،
در شأن و شوكت انسانیاش است كه خود را بدان
وابسته ميدانیم و همزمان احساس همبستگي بيشتر و
عميقتری با كساني پيدا ميکنیم كه به ويژه دريافت
خاصي را كه جامعهمان از انسانيت دارد ،تجسم و

تحقق ميبخشند» (همان.)70،
بدين ترتيب پشت اين دريافت و فهم از آموزش
انقياد فرد به قدرت قواعد ،و به گروهي كه اين قواعد
را ديكته ميکند ،اين عقيده را ميیابیم كه تفاهم
اجتماعي مستلزم تربيت فرد است  .
استقالل اراده« ،عنصر» سوم اخالق ،اینگونه
ميخواهد كه در مدرسه ،شهروند آينده به دركي
عقالني برسد ،در خود بنگرد و خود خواهان
ضرورت انقياد به ارزشهاي غاييای باشد كه بنيان
جامعه بر آنهاست .بنابراين آنچه از محصل انتظار
ميرود اين است كه خود خواهان اخالق باشد و
براي اين منظور ،معلم دوركيمي بايد «ذكاوت» درك
اين مطلب را براي او فراهم سازد .ذهنيت استقالل
از طريق اين ذكاوت و فهم حاصل ميگردد ،يعني
از طريق احساس اين نكته كه در برخي از شرايط
زندگي ،بايد اخالق (يا اخالقي نو) را خلق كرد.
دوركيم ميپذیرد كه در اينجا آموزش اخالق با يك
دوراهي مواجه است :آموزش همزمان نظم و استقالل.
نكته در اينجاست كه زندگي اخالقي پيچيده است،
كه اين زندگي «حتي تضادها را نيز در بر ميگيرد»
و اين كه در نهايت آرماني كه اخالق پيش پاي ما
مي نهد «تركيبي يكتا از وابستگي و بزرگي ،انقياد
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و استقالل است» (همان .)105 ،در جامعهاي كه بر
اساس ارزشهای انسانباورانه بنا گرديده ،معلم (و
پيكرۀ معلمان) نيز ،عالوه بر ديگر كاركردها بايد در
مورد شيوههاي آموزشياي كه سازگاري ميان اهداف
گاه «متضاد» را فراهم ميکنند ،بينديشد ،سازگاري و
تفاهمي كه روند اجتماعيسازی مدرسهاي بايد بدان
منجر شود.
رابطۀ معلم و شاگرد
باري ،دورکیم ضمن پرداختن به ابزارهاي آموزشي
تربيت ،بر نقش اساسي معلم به عنوان يك فرد ،و
معلمان به مثابۀ پيكرهاي حرفهای ،يا به عنوان «گروه»
تأكيد ميکند .چنانکه ديديم ،اگر بايد «تغييري» در
نظام مدرسه رخ دهد ،اساساً معلمان بايد مسبب اين
تغيير باشند تا بدين طريق پاسخگوي نيازهاي اجتماعي
جديد و نيز نيازهاي خاص خود اين نظام باشند .در
كتاب تربيت و جامعه شناسي اينگونه ميخوانیم:
«آرمان به دستور و فرمان نميآید بلكه بايد فهم شود،
دوست داشته شود و تمام كساني كه وظيفه دارند آن
را محقق سازند ،بخواهندش ».به همين خاطر است
كه «كار عظيم تجديد بناي» آموزش كه دوركيم براي
زمان خود ضروري ميدانست بايد «دغدغۀ تمام بدنه
باشد كه بايد خود را مجدداً بنا و ساماندهي كند»
(دوركيم .)1905: 120 ،به بياني مدرسه مدام در حال
ساخت و بناست.
اما اساس ًا روند آموزش و تربیت در سطح
رفتارهاي استاد در رابطهاش با شاگردان به سرانجام
ميرسد .كاركرد استاد ايجاب میکند كه «توليد شعاع
اقتدار گرد خويش» را بلد باشد و به «وااليي رسالت
خود» آگاه باشد ،به نحوي كه نوعي احترام ويژه نزد
شاگردان براي خود به وجود آورد« .از راه كالم و
حركات دست و بدن» است كه «عقايد واالي زمان
و ميهن خويش» كه او مفسر آنهاست ميتوانند از
آگاهي او به آگاهي كودك منتقل شوند .لذا آن كالم
و آن حركات بايد منطبق و با عنايت به همين غايت
از سوي استاد درك و فهم گردند (دوركيم131 ،
.)1902:
در اين رابطه نوعي «فرهنگ روانشناختی»
ضرورت ميیابد ،فرهنگي كه به معلم اجازه ميدهد
تا رفتارهاي مناسب انجام «رسالتش» را مشخص كند.
الگوهاي آموزشي بايد به روانشناسی كودك توجه
داشته باشند ،دانشي كه به ما ميآموزد كه به عنوان مثال،
كودك اساساً نه خودخواه است و نه ديگردوست بلكه
«به طور طبيعي وارد رابطه با ديگري ميشود» ،كيفیتي
كه بايد راه بهرهبرداری از آن را بلد بود .اين الگوها
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نتيج�ة صنعتيش�دن و تقس�يم
فزاين�دة كار و وظاي�ف در جامع�ة
م�درن ،تن�وع بي�ش از پي�ش
نقشهاي اجتماعي ،تخصصيشدن
كاركرده�اي اجتماع�ي و در نهايت
خط�ر فروپاش�ي «همبس�تگي
اجتماعي» است.

بايد همچنين كارهايي را كه روي گروهها صورت
ميگیرند ،لحاظ كنند ،كارهايي كه نشان ميدهند
چگونه افراد مرتبط با هم خود به خود حاالت رواني
جمعي را برميسازند .در اين ميان حتي تجارب
هيپنوتيزم (كه در زمان دوركيم بسيار باب بوده) هم
به فهم بيشتر ذات (و البته مخاطرات) رابطۀ معلم ـ
شاگرد كمك ميکنند ،رابطهای كه بيشباهت نيست
با رابطۀ فردي كه هيپنوتيزم ميکند و شخصي كه به
خواب ميرود (دوركيم.)1905: 64 ،
در گفتمان دوركيم دو نكته عليالخصوص جلب
توجه مينمایند :يكي تأثير آنچه او «محيط مدرسه»
مينامد ،بر تربيت اجتماعي و مدني شاگرد است،
و ديگري ضرورت دستيابي معلم به تعادلي ميان
تمايلش به رها نمودن شاگرد براي بينظمی و سوء
استفاده از قدرتش است.
محيط مدرسه
مراد دوركيم از «محيط مدرسه» هم کالس درس و
هم مؤسسهایاست كه اين كالس در آن واقع گرديده
است .در واقع اين محيط «انجمني» است گستردهتر
از خانواده و واقعيتر از جامعة سياسي .در اينجا
«عادات زندگي مشترك در فضاي كالس ،تعلق خاطر
به كالس و حتي به مدرسه كه كالس تنها بخشي از

آن است .شكل ميگیرد» (دوركيم .)1902: 195 ،با
بهره جستن از قوة همذاتپنداری خاص كودك ،كه
نياز دارد تا وجودش را به وجود ديگران پيوند زند،
به آساني ميتوان «عشق به زندگي جمعي» و درك
معني گروه را به او آموخت .به اعتقاد دوركيم در
اينجا «لحظهای يا زماني وجود دارد كه ميتوان در
آن روي كودك عملي را صورت داد كه با هيچ چيز
ديگري قابل جایگزيني نيست» (همان .)203 ،و اضافه
ميکند« :تمام مسئله استفاده از اين انجمني است كه
بچههاي يك كالس باالجبار گرد هم جمع شدهاند تا
در آنان ميل به زندگي جمعي ،يعني زيستني گستردهتر
و غيرشخصيتر از آنچه بدان عادت داشتهاند ،شكل
گيرد ...در ما گفتن لذتي وجود دارد .بايد اين لذت را
به بچه چشاند و نياز به آن را در او خلق كرد» (همان،
.)203-4
اما براي تحقق چنين امري بايد زندگي جمعي
در كالسي حقيقتاً وجود داشته باشد .پس براي
برآورده ساختن اين انتظار ،مدرسه و كالس چگونه
و چه بايد باشند؟ دوركيم با آگاهي از ثمرهاي كه در
آينده كارهايش روي «گروه ـ كالس »5به بار خواهد
آورد ،طرحي از تصور كالس به عنوان گروه معلم ـ
شاگرد ترسيم ميکند ،تصوري كه بعدها مدام به آن
رجوع ميکند« :شكل خاصي از روانشناسي وجود
دارد كه براي آموزگار از اهميت ويژهاي برخوردار
است :اين شكل خاص ،روانشناسي جمعي است.
در واقع كالس جامعة كوچكي است و نبايد با آن
به گونهاي رفتار كرد كه گويي تودهاي كوچك از
افراد مستقل از يكديگر است .در كالس كودكان به
شكلي متفاوت از زماني كه از هم جدا هستند ،فكر،
احساس و رفتار ميکنند .در يك كالس با پديدههايي
چون تقليد ،تخريب اخالق ،تهييج متقابل و جوش و
خروش سازنده روبهرو هستيم ،رفتارهايي كه بايد از
هم تشخيصشان داد تا بتوان با برخي مبارزه كرد يا
از آنها پيشگيري كرد و از برخي ديگر بهره جست»
(دوركيم.)1905: 89 ،
بدين ترتيب ،نقش معلم ،مديريت كالس به عنوان
يك گروه است و در اين ميان او بايد زندگي جمعي
آني و خارج از ارادهاي را كه در دل اين گروه مدام
خلق ميشود ،در نظر داشته باشد .معلم بايد شرايطي
را ايجاد كند كه در آن و به شيوهاي آزاد عقايد و
احساساتي مشترك توليد شود ،همچنين او بايد از اين
عقايد و احساسات نتيجهگیري كند و اين نتايج را
با يكديگر مرتبط سازد تا احساسات بد را طرد کند
و احساسات خوب را تقويت نمايد .در يك كالم،
معلم «بايد مترصد هر آن چيزي باشد كه ميتواند تمام

بچههاي يك كالس را ،در حركتي عمومي ،به جنب
و جوش درآورد» (دوركيم .)1902: 205 ،در ميان
فرصتهايي كه ميتوان چنين بهرهاي از آنها برد،
دوركيم مثال تأثري را ميآورد كه از قرائت داستاني
تأثرانگيز در كالس حاصل ميگردد يا داوري در مورد
شخصيتي تاريخي يا حتي تهية دستهجمعي «كتابي
از قوانين» كه به منظور تعريف تنبيههاي مرتبط با
آموزش نظم مدرسی تدوين شده باشد.
اقتدار معلم
«ذهن منظم» كه در همان شروع مدرسه به شاگرد
آموخته ميشود ،البته نبايد به شكل انقياد كامل به
قدرتي مستبد مبدل گردد .آرمان «باور به فرد» كه
مبناي اصل «استقالل اراده» محسوب ميشود ايجاب
ميکند كه هيچگونه خشونتي نسبت به شاگرد
صورت نگيرد ،يا الاقل معلم وظيفه دارد آن نوعي از
خشونت را كه دوركيم براي ارتباط آموزشي نامناسب
ميداند ،در خود مهار کند و بروز ندهد .دوركيم در
اينجا در واقع مخالفت خود را با متخصصان آموزشي
سهلگیري و آزادي نشان ميدهد كه در دورة او
زندگي ميکردند و همانند تولستوي آن گونه كه
تجاربش در ملك ياسنایا پوليانا را توصيف ميکند،
بر اين عقيده بودند كه «حقي به نام حق تربيت كردن
وجود ندارد» و اين كه مدرسه بايد دانشآموزان را
رها كند تا «در نهايت آزادي به آموختن بپردازند و
هر طور كه ميخواهند رفتار كنند 6».چنين فهمي
از آموزش نه تنها با كاركرد اساسي مدرسه در هر
جامعهای تضاد دارد بلكه چنين برداشتي به ويژه از
اين نكته غافل است كه هر عمل آموزشي ،حتي اگر
ارشادي نباشد ،متضمن رابطهاي است ميان فرد بالغ
و كودك كه اين رابطه مولد رابطهاي از شكل اقتدار
است ،يعني شكلي از «خشونت آموزشي» را در خود
دارد .مسئلهاي كه در واقع معلم با آن رو به روست
و بايد بدان بينديشد اين است كه او نبايد اين شكل
از رابطه را با هر نوع سهلگیري پنهان نمايد بلكه او
بايد از خشونتي كه در دل اين رابطه وجود دارد ،آگاه
باشد و مهار و كنترل آن را بداند.
بخشی از درس سيزدهم كتاب تربيت اخالقي اين
امكان را براي ما فراهم ميسازد كه دريابيم تا چه
اندازه دوركيم جامعهشناس قادر است زماني كه از
آموزش سخن ميراند خود را به هيئت روانشناس
درآورد .دورکیم ضمن مقايسة هرگونه رابطۀ معلم ـ
شاگردي با رابطۀ استعمارگر و مستعمره ،خاطرنشان
ميسازد كه در هر دو صورت ،دو گروه از افراد با
فرهنگي نابرابر در رابطه با يكديگر قرار دارند .در
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هر دو مورد يك «قانون كلي» عمل ميکند ،قانوني
كه اين گونه بيان ميشود« :هر بار كه دو ملت ،دو
گروه از افراد ،با فرهنگي نابرابر در ارتباطي دنبالهدار
قرار ميگیرند ،برخي از احساسات شكل ميگیرند كه
گروه با فرهنگ باالتر ،يا گروهي را كه فكر ميکند
فرهنگ برتري دارد ،به اعمال خشونت نسبت به گروه
ديگر سوق ميدهد ».خطر «سوء استفاده از اقتدار» در
همين نکته نهفته است ،خطري مرتبط با اين واقعيت
كه رابطۀ  آموزشي همچنين رابطهاي با دانش است.
«بين استادان و شاگردان همان فاصلهاي وجود دارد
كه ميان دو ملت با فرهنگي نابرابر وجود دارد .حتي
مشكل  بتوان فاصلهاي عميقتر و بيشتر از اين ميان
دو گروه از انسانها يافت ،چرا كه از اين دو دسته
يكي بيگانه با تمدن است ،در حالي ديگري غرق
در آن است .با اين همه ،مدرسه به واسطة ذات و
طبيعتش قادر به نزديك كردن آنهاست و ميتواند
آنها را به صورتي هميشگي با هم مرتبط سازد...
وقتي با افرادي كه به لحاظ فكري و اخالقي از آنها
برتريم مدام در رابطه باشيم ،چگونه ميتوان خود را
از احساسي نامعمول بر حذر داشت ،احساسي كه با
حركتي ،رفتاري يا كالمي نمود پيدا ميکند ...بنابراين
حتي در شرايط زندگي مدرسهاي ،چيزي وجود دارد
كه فرد را به سوي نظم خشن سوق ميدهد» (دوركيم،
.)1902: 162-3
معلمان ،بيش از آن كه از هرگونه احساس ناتواني
نگران باشند ،بايد از گسترۀ قدرتي كه در اختيار دارند،
در هراس باشند .به تدريج كه مدرسه توسعه و سامان
پيدا ميکند ،شكلي «سلطنتي» به خود ميگیرد و بدين
ترتيب خطر «جنون بزرگي مدرسهاي» افزايش ميیابد
(همان .)164 ،هر چه معلم بيشتر بتواند تركيب گروهـ
كالس را زنده نگه دارد ،مدرسه بيشتر رو به جامعه در
كليت آن باز خواهد شد و نيروهايي كه بتوانند خطر
استبداد را مهار كنند بيشتر خواهند بود ،استبدادي كه
به ويژه براي شاگردان جوانتر خطرناك است.
دانشهاي مدرسهاي
مدرسه تنها مكاني براي «تعليم و تربيت» و به ويژه
تربيت اخالقي نيست ،بلكه همزمان در آن «آموزش»
و فراگيري دانشهاي مختلف انجام ميگیرد .دوركيم،
در راستاي ابزار «اجتماعي ساختن» ،مفهومي كه متعلق
به او بود ،اساس ًا به آنچه در مدرسة ابتدايي و متوسطه،
آموزش ادبيات ،هنرها ،رياضيات و علوم طبيعي را
شامل ميشد ،عالقهمند بود .تابلوي تاريخي عظيمي
كه او در تحول آموزش در فرانسه ترسيم ميکند،
نشان ميدهد كه چگونه ساختار يك جامعة مشخص
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و نيز اصول فلسفياي (مراد معرفتشناسي مسلط
آن دوره است) كه مجموع دانشهاي دورهاي خاص
را در بطن خود دارند ،بخشي از معارف انتقال يافته
را تعيين ميکنند .بالعكس ،به عنوان مثال در مورد
يسوعيان قرن هفدهم ،نظام دانش مدرسهاي موجب
پيدايش طبقات فكري جديدي گرديده است .در اين
زمينه تحليلي كه دوركيم از مجادالت و تغيير اولويتي
كه ميان «فرهنگ كالسيك» و «فرهنگ مدرن» پس از
انقالب كبير فرانسه و در طول قرن نوزدهم ،به علت
پيشرفت علوم و تحول عقايد سياسي و مذهبي ،ارائه
ميدهد ،جالب مينمايد.
دورکیم به منظور درمان «مرضي» كه در نظام
تربيتي عصر خود تشخيص ميدهد ،بر آن ميشود
تا مفهوم برنامههايي چون «تعليم طبيعت» و «تعليم
انسان» را براي محصالن روشن كند .از نگاه او،
دانستههاي علمي انتقال يافته بايد براي شاگرد مبين
«عقل انسان در عمل» و «ابزاري براي تربيت منطقي»
باشند .بايد به آنان احساس پيچيدگي چيزها را انتقال
داد و ياد داد كه از توضيحات ساده و سريع دوري
كنند .در كل ،بايد «عقل باوراني» تربيت نمود كه به
آن تالش طاقتفرسايي كه ضامن پيشرفت دانش
در فيزيك و زيست شناسي بوده است ،آگاه باشند:
«هدف ما بايد اين باشد كه از هر يك از شاگردانمان
نه دانشمندي تام كامل كه عقلي تمام و كمال بسازيم...
امروز ما بايد شيوۀ دكارتي خويش را حفظ كنيم به
اين معنا كه بايد در تربيت افرادي عقل باور بكوشيم تا
انسانهايي روشنبين باشند ،البته اين عقل باوران بايد
از نوعي جديد باشند ،بايد بدانند كه امور ،چه انساني
و چه طبيعي از پيچيدگي صلبي برخوردارند ،البته اين
را نيز بايد بلد باشند كه با اين پيچيدگي ،بينشان دادن
ضعف ،رو در رو شوند» (تحول آموزش در فرانسه،
ص .)399
اما در باب «تعليم انسان» ،معلم نه تنها بايد
شاگردان خود را با آثار عظيم ادبي و هنري گذشته
آشنا كند بلكه بايد با الگو گرفتن از اين آثار« ،آن تنوع
و تكثر فرو ناكاستني را كه در نهاد بشريت وجود
دارد ،به او بچشاند» و انعطاف و استعداد ذاتي انسان
را پيش روي او قرار دهد .در واقع بايد «عميقاً اين
اعتقاد را باور كنيم كه خود را نميشناسيم» ،كه «در
ما اعماق نامشهودي يافت ميشود كه امكانات و
تواني مغفول در آنها نهفته است» ،امكاناتي كه بايد
«ويژگيها و ذاتشان را دريافت» .اگر جامعهشناسي
«هنوز در مرحلهاي ابتدايي است به گونهاي كه
نميتوان آن را در مدرسه تعليم داد» ،تاريخ ميتواند
جانشین آن شود و به محصالن احساس وابستگي يك

نسل به نسلهاي پيشين ،پيوستگي جوامع در حين
تغيير و نقشي را كه وجدان جمعي در جامعه ايفا
ميکند ،تعليم دهد.
تربيت معلمان
همان گونه كه گفته شد ،دوركيم از جايگاه يك
جامعهشناس به مقوالت تربيت و آموزش ميپردازد.
مدرسه مدلي كوچك است كه در آن چه روابط
اجتماعي و چه روابط افراد با جامعه در رابطة  معلم
ـ شاگرد ،و به طور كلي در رابطه با دانش ،نمود و
جلوه ميیابد.
در طرح دوركيم ،محرك و مشوق جامعهشناس،
ميل به شركت در تغييراتي است كه در راستاي
انسجام اجتماعي بزرگتر و ارتقاي «آرمانهاي بزرگ
اخالقي» صورت ميپذيرند ،آرمانهايي كه به اعتقاد
دوركيم اغلب با ارزشهاي فردي و دموكراتيك خلط
ميشوند .از اين رو ،آموزگار آتي كسي است كه
ميتواند اين تمايل آموزشي جامعهشناس را در خود
داشته باشد .اگر تربيت آموزشي معلمان بايد ،آن چنان
كه دوركيم تأكيد دارد ،شامل «فرهنگي روانشناختي»
باشد ،بي شك از نگاه او كارهاي جامعهشناسان نيز
بايد معلمان را ياري كنند تا بهتر و مفيدتر در روند

كاركرد استاد ايجاب ميكند
كه توليد ش�عاع اقتدار گرد
خوي�ش را بل�د باش�د و به
واالي�ي رس�الت خ�ود آگاه
باش�د ،به نحوي ك�ه نوعي
احترام ويژه نزد ش�اگردان
براي خود به وجود آورد.

آموزش شركت كنند .ضمن آشنا ساختن معلمان با
جامعهشناسي در قالب برنامههاي آموزشيشان،
شايسته است ايشان درگير تفكري همزمان فردي و
جمعي باشند تا بهتر مفهوم اعمال و رفتار آموزشي
را درك كنند و از روزمرگي و آنچه از گذشته بر
جاي مانده فراتر روند و به الزامات پويايي اجتماعي
آگاهي يابند .كالس تحول آموزش در فرانسه برايـ
و اين تصادفی نبود ـ استادان آيندة آموزش متوسطه
طرحريزي شده بود .دوركيم به دنبال آن بود تا به
داوطلب فعال امر تعليم «آگاهي كاملي از كاركردش»
ارائه و به او اجازه دهد تالشش را همچون يك لحظه
در روندي طوالني دريابد ،روندي كه به درازاي
تاريخ تعليم و تربيت طوالني است و اين تاريخ از
منظر جامعهشناسي ،حقيقتاً «مقدمة آموزش» است:
تحليل تاريخي ـ اجتماعي تمهيد نظامهاي آموزشي
در ادوار مختلف امكان بحث را در مورد آنچه احتماالً
از گذشته بر جاي مانده فراهم ميکند و نيز اجازه
ميدهد عوامل زيانبار تكراري را بازشناسایی کنیم و
استقالل نسبي يك نظام آموزشي را در بستر كليتر
توسعه يك جامعه روشن كنيم .دورکیم در تربيت
اخالقي ،همچون ساير متوني كه تحت عنوان تربيت
و جامعه شناسي گردآوري شدهاند ،تصريح ميکند
كه حساسيت عميقتري نسبت به علوم انساني براي
آموزش و براي «فرهنگ آموزشي» هر معلم الزم
است .علوم انساني از نظر دوركيم ميتوانند به معلم
شيوة راهبري گروهـ كالس را نشان دهند و به مهار
رفتارهاي تسلطخواهانهاش كمك کنند و او را در
درك كودك يا نوجوان ياري رسانند .مسلم است كه
دوركيم همچنين مسئلة آموزشي تعليم معلمان را در
تماميت آن طرح ننموده است ،مسئلهاي كه او به آن
همچون آموزشي نظري مينگريست .با اين حال وي
اين ايده در آن زمان نو را ارائه داده است كه تغييرات
در تعليم از طريق تغيير در آموزش معلمان ممكن
است.
دربارۀ استقالل
جامعهشناسي دوركيم مدام بر اجبارهاي اجتماعي،
ابداع ضروري و الزم فرد اجتماعي شده ،فراگيري
نظم گروهي و البته (چيزي كه ممكن است
متناقضنما باشد) بر نيازهاي جديد خاص جوامع
مدرن تأكيد ميکند ،نيازهايي كه در پي ظهور مفاهيم
جديد حقوق بشر ،چه در سطح نظام اجتماعي كلي و
چه در حوزۀ خردهنظام تعليم و تربيت پديد آمدهاند.
در چنين بستري ،مفهوم استقالل ،مفهومي مركزي
مينمايد .دوركيم از اين مفهوم استفاده ميکند تا
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در وهلۀ  نخست ،اين نكته را روشن كند كه «بدنة
معلمان» مأمور به ايجاد بازنماييهاي آموزشي
خاص خود است و از اين طريق ميتواند بر كاركرد
مجموعة نظام اجتماعي تأثير بگذارد .اما او همچنين
از اين مفهوم بهره ميگیرد تا بر ضرورت رضايت
ورود يا بهتر است بگوييم شركت آگاهانه و از روي
اختيار فرد تربيت شده در روند نظم و پيوستن به
گروه ،تأكيد كند .در هر دو صورت ،همين كه نظام
مدرسه متكي به الزامات نظام اجتماعي ميگردد ،و
فرد اجتماعي شده ديگر چارهاي ندارد جز اين كه با
تعهدي دلخواه در بقاي جامعهاش مشاركت كند ،اين
استقالل نسبي ميشود .باري تفكر دوركيم در باب
تربيت در فضاي اين نسبيت دوگانه است كه جاي
ميگیرد .آيا با اين تعاريف ميتوان آموزش دوركيمي
را به آموزش اقتدار تقليل داد؟ آيا ميتوان گفت كه
اين آموزش اساساً محافظهکارانه است؟ چنين تلقياي
به معناي فراموشي اين نكته است كه تحليل جامعه
شناختي ،در تقابل با عقل باوري «ساده انگارانه» بايد
از پيچيدگي امور پرده بردارد ،اموري كه هماره حاوي
«تناقضها» هستند .اگر چه تربيت «امري مرتبط با
اقتدار» است ،با اين حال اقتدار آموزشي بايد به
گونهاي تنظيم و تدوين گردد كه مانع تبديل مدرسه
به «مكان توحش» شود (دوركيم .)1902: 157 ،فراهم
ساختن امكان استقالل براي شاگردان (استقاللي
كه موجب ميشود به مقام فرد يا سوژه نائل آيند)
مشروط به آگاهي معلم از خطرهایي است كه مالزم
«جامعة سلطنتي» اند ،جامعهاي كه همان كالس درس
است و خطرهای آن تمايالت خاصش به افتادن در
دام «جنون بزرگي» است.
اما در سطح آموزش «تعلق به گروه» به طور
خاص متوجه نكتة تازهاي ميشويم كه فراتر از
فراگيري انقياد است .چنانچه فصلي را كه در كتاب
تربيت اخالقي به اين مفهوم اختصاص يافته ،كنار
معنايي كه در دريافت كلي پويايي اجتماعي بدان
داده شده ،قرار دهيم ،متوجه ميشويم كه آموزش
زندگي گروهي و ذهنيت جمعي با اين هدف صورت
ميگیرد كه كودك به مرحلهاي برسد كه در گروه
اشكال مختلف فعاليت خود را نشان دهد ،اشكالي كه
بعدتر رفتار يك شهروند محسوب خواهند شد .يك
فرد منزوي به تنهايي قادر به تغيير وضعيت اجتماعي
نيست :تنها نيروهاي جمعي قادر به مقابله با نيروهاي
جمعياند .تنها در صورت تجميع قواي فردي است
كه ميتوان بر جامعه تأثير نهاد .به همين دليل است كه
عمل تغيير كه دوركيم انسانها را بدان دعوت ميکند
تا جامعهاي مبتني بر اشخاص و افراد شكل بگيرد
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مدرسه مدلي كوچك است كه
در آن چ�ه روابط اجتماعي و
چه رواب�ط افراد با جامعه در
رابط�ة معل�م ـ ش�اگرد ،و به
طور كل�ي در رابطه با دانش،
نمود و جلوه مييابد.

مستلزم تركيب تالشهاي گوناگون و تمركز عوامل
اجتماعي است .دوركيم به روشني بيان ميکند كه در
مدرسه ،در دل گروه طبيعي كالس ،امكان فراگيري
اين نكته وجود دارد كه چرا فرد منزوي قادر به مبارزه
با آفات اجتماعي نيست و در نتيجه بايد تالشهاي
فردي به همديگر پيوند بخورند« ،ساماندهي شوند تا
تأثيري بگذارند ».بدين ترتيب ،آموزش توان بودن در
گروه و در مدرسه به معني آموزش توان اصالحگر
گروههاست ،آنچه خود نیز پاسخي است به يك
تقاضاي اجتماعي مشخصاً محافظهکارانه.
از نگاه دوركيم ،اين توان اصالحگر ،مؤلفهاي در
ارتقاي سطح يك جامعه فردمحور است .به همين
دليل است كه بر جايگاه حوزۀ  آموزش به عنوان
خردهنظامي تأکید میکند که در آن شهروند آتي
ميآموزد چگونه از قواي خالقة گروه ،با آزمودن
آنها ،استفاده كند و با ارزشهاي جامعة مدرني كه در
حال شدن است ،دمساز گردد .در اينجا اصل و اساس
طرح دوركيم براي تربيت مدرسهاي مستقيماً قابل
درك است ،طرحي برآمده از تمايل يك جامعهشناس
به شركت نمودن و شركت دادن نظام تعليم و تربيت
در تحوالت جامعهاي در حال تغيير .و البته او بر آگاه
ساختن معلمان از چند و چون و شرايط اين تحول
تأكيد دارد.

امیل دورکیم

تأثير
يكي از نتايج مستقيم دیدگاههای دوركيم در حوزۀ 
آموزش و تربيت آموزشي ،از سال  1920به اين
سو ،ورود تدريس جامعهشناسي ـ اساساً دوركيمي
ـ در برنامه مدارس عادي ابتدايي تربيت آموزگاران
بوده است .دو نفر از شاگردان دوركيم به نامهاي
سلستن بوگله و پل الپي  ،7اعضاي هيئت علمي
سنة جامعهشناسي ،مجلة دوركيميها ،در اين
حركت نو شركت داشتهاند.
در واقع فعاليت اين دو در نظام اداري دانشگاه
آنها را به فكر تهيۀ  طرح مدوني از «مفاهيم
جامعهشناسي كاربردي در اخالق تربيت» انداخت
و موفق شدند تا به رغم مخالفتهاي بسيار كه
عمدتاً مذهبي بودند ،اين طرح را در برنامههای
درسي بگنجانند .به اعتقاد ايشان ،كالسهاي
جامعهشناسي عمومي و جامعهشناسي تربيت
باید «به معلمان آينده كاركرد روابط اجتماعي را
بياموزد ».بر همين اساس جزواتي تهيه شد و اين
گونه به نظر ميرسد كه اين آموزشهاي «جديد»
با استقبال خوبي هم رو به رو شده بودند .پس
از سال  ،1933برنامههای جامعهشناسي براي
آموزگاران بازبيني شدند و پس از آن جزو الينفك

آموزشهاي عموميتري در حوزههاي مختلف
علوم انساني قرار گرفتند و از آن پس تا به امروز
پذيراي هرگونه توسعۀ  جامعهشناسياند.
اين واقعيت كه دوركيم ،اسماً و تحت نام
جامعهشناسي تعليم و تربيت مبدع رويكردي
«علمي» به وقايع تربيتي به عنوان كاركردهاي
اجتماعي بود ،منشأ كارهاي بسياري در كشورهاي
مختلف در زمينۀ  مطالعۀ  روابط ميان مدرسه و
جامعه ،نابرابري فرصتها و نيز كاركرد گروه ـ
كالس گرديد .در فرانسه ،تحليلهاي پییر بورديو
و ژان ـ كلود پسرون در اثر مشتركشان بازتوليد به
نحوي از مفاهيم   دوركيمي بهره ميگیرند ،وقتي
به عنوان مثال به بحث در مورد كاركرد اجتماعي
تعليم و تربيت (كه يكي از «بازتوليد»هاي نظام
اجتماعي است) ،يا مسئلۀ سازوكار اجتماعيسازي
8
(خشونتي «نمادين») مي پردازند.
وانگهي ،رويكرد تاريخي ـ اجتماعي به كار
رفته توسط دوركيم در كتاب تحوالت آموزشي
در فرانسه ،به نحوي توسط مورخانی چون پییر
ريشه به کارگرفته شده است 9 .ريشه معتقد است
كه اين اثر همچنان اثري تازه و كاربردي است.
اما آيا ميتوان به شيوهاي كلي از «تازگي» آراي
دوركيم در دو سطح جامعهشناختي و آموزشي
سخن گفت؟ بازخواني جديدي از متون دوركيم
بي شك ما را به سؤاالتي برآمده از زمان حال و به
ويژه مربوط به تعليم اخالقي ارجاع ميدهد .مسلماً
اعتماد دوركيم به توسعة گريزناپذير ارزشهاي
انسان مدارانه در جوامع مدرن ممكن است امروز
باعث حيرت ما گردد ،چرا كه مدام با منازعاتي
رو به رو هستيم كه در آنها حقوق انسانها پايمال
ميشوند ،اما همين واقعيت كه دوركيم ،به طور
ضمني ،اصل آموزش حقوق بشر را مطرح کرده
است ،به تفكر او تازگي ترديدناپذيري ميبخشد.
در سطحي ديگر ،ميتوان ثابت كرد كه او علم
آموزش را به سمت توجه به كالس ،محيط مدرسه
و رفتارهاي معلم در روند تعليم و تربيت سوق
داده است :حقايقي كه همچنان توجه به آنها مفيد
است .همچنين شايد تناقضهاي دروني تفكر
دوركيمي در باب تعليم و تربيت كه در اين مقال
بدانها اشاره شد (و خود دوركيم به آنها اذعان
داشت) ،به ويژه در قالب مسئلۀ  «استقالل اراده»،
از اين جهت آموزنده باشند كه بدانيم تعليم و
تربيت امر سادهاي نيست و نميتواند در سيطرۀ 
ايدئولوژيهاي تقليلگرا قرار گيرد.
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پينوشتها
 .1اين مقاله از مجلة زير گرفته شده است :چشم اندازها :فصلنامۀ تعليم
و تربيت تطبيقي ،دفتر بين المللي آموزش يونسكو ،جلد  ،23شماره
هاي 1و  ،1993 ،2صص .305-322
 .2پس از اعالم جمهوري در سال  ،1875مسئلۀ آموزش در فرانسه به
آرماني جمعي تبديل ميشود .موضوع به ويژه عبارت است از استقرار
آموزش ابتدايي در خدمات عمومي الئيك و تالش برای دستيابي به
آموزش مقدماتي رايگان و اجباري صورت ميگیرد« .قوانين اساسي»
تدوين شده توسط ژول فري بين سالهاي  1879تا  1889از همينجا
نشئت ميگیرند .غيرديني كردن مدارس برای ايجاد وحدت تفكر
ملي بر اساس بنيانهايي علمي صورت ميگیرد و دوركيم فعاالنه در
مباحثات اين دورة  حساس شركت ميکند.
 .3در واقع اين آگوست كنت (1857ـ )1798است كه واژۀ 
«جامعهشناسي» را در قالب طرح ايجاد فلسفهاي «تحصلي» ابداع
ميکند .كتاب درسهاي فلسفة تحصلياش به دنبال آن است تا شرايط
«تفاهم» اجتماعي را از طريق مفاهيم «نظم» و «پيشرفت» و ايجاد «ديني
انساني» بنيان نهد .هربرت اسپنسر (1903ـ )1820به وضوح از تناظر
جامعه ـ ارگانيسم استفاده ميکند تا مفاهيم ساختار و كاركرد را طرح
کند و توسعة جوامع و «نهادها» را با متمايز نمودن ابزار «حفظ»« ،توزيع»
و «تنظيم» تحليل نمايد .او كتاب اصول جامعهشناسي را بين سالهاي
 1876تا  1896مينويسد ،كتابي كه به عنوان نماي داستان گونهاي از
تحوالت اجتماعي محسوب ميشود.
 .4نامهاي به تاريخ  6مه  1902به لوسين لويـ برول و چاپ شده به
عنوان ضميمه در كتاب ژرژ داوي ،انسان ،واقعهاي اجتماعي و سياسي،
پاريس ،نشر موتون.1973 ،
 .5با استفاده از فرضيههاي كورت لوين ،كارهايي كه روي «گروههاي
كوچك» صورت گرفت ،تأثيراتي بر رويكرد «گروهـ كالس» داشتهاند.
در اين زمينه رجوع شود به ژان كلود فييو« ،روانشناسي گروهها و
مطالعه كالس» ،در دوبس و گ .مياالره ،رسالهاي در علوم آموزشي،
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جلد  ،1پاريس :نشر پوف ،1974 ،صص .30-106
 .6تولستوي را بيشتر به واسطۀ توليدات ادبياش ميشناسيم تا به خاطر

آثارش در حوزۀ آموزش .تجربة آموزشياي كه وي بين سالهاي 1858
تا  1862در مدرسهاي كه در امالكش تأسيس كرده بود ،از سر گذراند
و مقاالت نظرياش در اين زمينه بر تاريخ آموزش تأثير بسياري نهاد.

وي به ويژه بر آموزشهاي معتقدان به سهلگیري و آزادي در آموزش
كه بعد از وي آمدند ،تأثير گذاشت .رجوع كنيد به ترجمۀ فرانسوي
مجموعه آثار ،پاريس ،جلد  13و « ،14در باب تعليم عامة مردم»،

«آزادي در مدرسه» و نيز  :دومینيك ماروژه ،عقايد تولستوي در باب
آموزش ،لوزان :نشر عصر انسان   .1974 ،
 .7سلستن بوگله (1940ـ ،)1870يكي از مؤثرترين اعضاي گروه
شاگردان دوركيم بود .وي دو كتاب نوشته به نامهاي عقايد برابري
(پاريس ،نشر الكان ،)1899 ،و مقاالتي در باب رژيم فرقهها (الكان،
 .)1908مشغلۀ استادياش در دانشگاه موجب ورودش به سوربن  و
سپس بخش اداري دانشگاهي به عنوان رئيس او .ان .اس .ميشود .پل
الپي نيز از اعضاي تيم دوركيمي مجلۀ  سنۀ  جامعهشناسي بود .وي
مجري نخستين پژوهشهاي ناميای بود كه در مورد «شاخصههاي
روانشناختي و اجتماعي موفقيت و ناكامي در مدرسه» انجام گرفت.
و آثار متعددي را از جمله مدرسه و شاگردان مدرسه (الكان )1923 ،و
آموزش فرانسوي (الكان )1920 ،به رشتۀ تحرير در آورد .وي رئيس
بخش آموزش ابتدايي از سال  1918تا   1925و سپس رئيس آكادمي
پاريس تا زمان مرگش در سال  1927بود .در مورد بوگله و الپي رجوع
كنيد به مقاالت و .لوگ« ،جامعه شناسي و سياست :ليبراليسم سلستن
بوگله» ،م .شركويي« ،تأثيرات اجتماعي مدرسه از نگاه پل الپي» ،ر.
گايژه« ،جامعهشناسي در مدارس عادي ابتدايي :تاريخ يك مباحثه» كه
هر سه اثر در مجلۀ  فرانسوي جامعهشناسي به چاپ رسيدهاند ،در
«دوركيميها» ،جلد  ،20ش  ،1پاريس.1979 ،
 .8بورديو ،پ و ژ .پاسرون ،بازتوليد ،پاريس :نشر مينويي.1970 ،
 .9ريشه ،پ  ،مدارس و آموزش در غرب مسيحي ،پاريس :نشر اوبيه
مونتين.1970 ،

