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 شهاندی پرتو در مدرن تربیت نقد پژوهش، این اصلی هدف

 هدف، ینا به دستیابی برای. باشد می آرنت هانا تربیتی های
 که رتیصو به. شد گرفته بهره تحلیلی-توصیفی روش از
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 بررسی و تحلیل مورد آرنت مطلوب تربیتی هایمؤلفه
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 گسست همچون هاییچالش با مدرن تربیت آرنت هانا

 یاستس و ناقص رشد سندیت، حذف مفهومی، تقلیل نسلی،
 یا گونه آرنت وضعیت، این برابر در. است مواجهه زدگی

 دهدربردارن که کند می ارائه را تربیت و تعلیم از مطلوب
 به فمعطو مداری، اقتدار بودن، الذهانی بین نظیر هاییمؤلفه
 باشد می بودن غیرسیاسی و مراقبتی جنبه داشتن بودن، رشد
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Abstract 

The main objective of this research is the critique of the 

modern education in the light of Hanna Arendt’s 

educational thoughts.  To achieve this goal, the 

descriptive-analytic method is used. In such a way that, 

at first, while reviewing Arendt’s thoughts, the concept 

and status of education in her thoughts has been 

studied. Then, the Modern education has been criticized 

in the light of her educational ideas. At the end, 

Desirable characteristics of education in Hannah 

Arendt’s view have been analyzed. The Findings from 

this study suggests that education in the age of 

modernity exposure to challenges such as the 

generation gap, conceptual reduction, the elimination 

of authenticity, incomplete growth and politicization. 

To deal with this problem, Hannah Arendt offers a 

desirable type of education that includes components 

such as intersubjectivity, authority-oriented, focused on 

growth, caring aspects and non-political. 
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 مقدمه

قرار گرفته نقد  های گوناگون موردبشر از جنبه یو معنو یماد اتیاز ح یاهمچون برهه 1تهیمدرن

 تیربو ت می، تعلهاجنبه نیاز ا یکی. باشدمیصادق  زیو مظاهر مختلف آن ن هاجنبهامر در مورد  ناست. ای

 نی. با توجه به چناستو گفتمان حاکم بر آن  تهیکه متضمن الزامات و اقتضائات مدرن است 2مدرن

از انواع  شده، یاژهیو صیدربردارنده خصا نکهیضمن ا تهیدوره مدرن تیو ترب میهایی است که تعلداللت

تلف امر را در ابعاد مخ یاژهیو یهاداللت یزیتما نیچن کهینحوه است بهشد زیمتما تیو ترب میتعل گرید

مدرن از  تیو ترب میتعل یهاها همچون مؤلفهداللت نیکه ا هبود یاساس نیبر چن زیبه همراه داشته و ن تیترب

 نیابل توجه انکته ق نهیزم نی. در اقرار گرفته است یابیارزنقد و  مورد یمختلف یدئولوژیو ا یمناظر فلسف

انداز چشم رهطیاز س یمدرن حاک تیو ترب میآن تعلبه دنبال و  تهینقادانه در باب مدرن اتیاست که مرور ادب

از آن به  متفاوت یفکر یهامیبر پارادا یو مبتن تهیمعنا که نقاد خارج از منظر مدرن نیاست؛ بد 3ینقد برون

های گونهمانند  سمیمدرن، چپ و پست4ییگراسنت انیتوان به سه جرباره می. دراینپردازدیم یامر نیچن

 هتیخاص خود، مدرن کردیبر رو بر مبنای کهر یکه (Sadria,2012)  اشاره داشت تهیمدرن یمختلف نقد برون

در  گرید یکردیاز رو توانیم ،اندازچشم نیاند. عالوه بر اقرار داده یمدرن را مورد واکاو تیو ترب میو تعل

 ست؛ینگر تهیمدرن 5یمدرن را از منظر نقد درون تیو ترب میتعل توانیآن م لهیوس سخن گفت که به تهینقد مدرن

مسئله پرداخت.  نیبه ا گرید یاز نگاه ته،ینسبت به مدرن یرونیبرکنار از الزامات نقد ب توانیم همعنا ک نیبد

 یفهم کهنیمدرن عالوه بر ا تیو ترب میتعل یدر نقد و بررس یکردیرو نیگفت اتخاذ چن دیراستا با نیدر ا

 اند،ینمایم را باز 8 مدرنپستو  7، چپ6گراسنت یکردهایموجود در رو یهایداورشیو مبرا از پ زیمتما

که  یاگونه. بهدیگشایمدرن م تیو ترب میدر باب تعل یمطالعات نقاد اتیرا در ادب یدیانداز جدچشم

 نینشده و همچ نهیزم نیدر ا دیجد یفکر داتیموجب قوام شناخت نسبت به تول یمنظر نیچن شیگشا

                                                           
1 . modernity 

2 . modern education 
3 . external critic 

4 . traditionalism 
5 . internal critic 

نقد  یهااز نمونه یکیگرا همچون  تیگرا و ماه داریکار، پانقادانه متفکران محافظه یهاشهیبه اند توانیم نهیزم نیدر ا . 6

 مدرن اشاره داشت. تیگرا بر تربسنت

 کلیو ما چیلیا وانیا ره،یهمچون پائولو فر یتیو ترب میتعل شمندانیاند زیو ن یچون گرامش یلسوفانیبه ف توانیباره م نیدر ا . 7

 اند.مدرن پرداخته تینقد عناصر و کارکرد تربو نو به کیکالس سمیمارکس یهایاپل اشاره داشت که در پرتو تئور

رفته و در کار گو... شکل اریفوکو، بود دا،یدر وتار،یچون ل یمدرنپست لسوفانیف شهیدر پرتو اند تیمدرن تربنقد پست . 8

 ت.اس افتهیی.دال و ...تجلی. اامیلیو تر،یکلرمونت گو ترتابمن،یپ ،رویژ یچون هنر یتیو ترب میتعل شمندانیاند
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. در رار گیردقو نقد  یمورد فهم، بررس گرید یاچهیدر از تیو ترب میتعل گونهنیرا فراهم نموده تا ا یبستر

 نیا ه رویبرا  یدیانداز جدچشم یکردیرو نیاست که با اتخاذ چن یشمندانیاز اند یکیهنا آرنت  نهیزم نیا

 یدارهایر پدکاوشگ مانندو  یاسیدر حوزه فلسفه س شتریب کهنیا با وجود، کهطوریاست به مسائل گشوده

 ,Bruhel) .است دهیشیاند زین گریشده، درباره مسائل د شناخته 1یخواهتیچون تمام یستمیب قرن دیجد

وجه به و با ت نمودهاستوار  یمحکم یفلسف یبر مبان هاموضوع نیخود را در باب ا یآرنت جستارها  (2006

 و نظام آموزش همچون 2انضمامی یمدرن را در بافتار تیو ترب میازجمله تعل تهیهای مختلف مدرنآن، جنبه

 .  (Janson, 2014)قرار داده است یابینقد و ارز مورد کایپرورش آمر

به  توانمیآنها  از جملهاند که شده هایی انجامپژوهش ،آرنت یتیهای تربفهم دیدگاه یدر راستا 

اطرنشان خبر فلسفه هنا آرنت  یمبتن یشناخت یهست تیمفهوم تربکرد. او ضمن اشاره به اشاره  3ینیمگر

 ای کیلوژمتوجه وجه اونتو یریادگیآموز و دانش کیآموزش متوجه وجه اونت ،منظر نیدر ا سازد کهمی

 هایهدفچون  یکه متضمن عناصر تیترب کیبرخالف بعد اونتباشد. چنانکه، می تیترب یشناخت یهست

 ،ینند آزادهایی مامؤلفه دارای کیبعد اونتولوژ است، یابیارزش شده و نیتع شیاز پ یبرنامه درس ،یرفتار

 یشهروند تیامر ترب انیمعتقد است که متصد ، اواساس نایبر باشد. می ینمود و کنشگر ار،یتکثر، اخت

 یتوپولسک.  (Magrini, 2012)ندیشهروندان استفاده نما تیبه منظور ترب تیترب کیتوانند از بعد انتولوژمی

 یهروندش تیترب به ویژهو  تیحوزه ترب یهای آن براآرنت و داللت شهیاند تیاهم با اشاره به نیز  4لوینو 

شهروندان در مدارس و کالس درس  تیترب یهای آرنت براهای اندیشهتوان از داللتمیاند که بر این عقیده

 یباور است که آرنت در جستارها نیا بر 5سیمون ،نیعالوه بر ا.  (Topolski and Leuven, 2008) بهره برد

ور توانمند جانبه به منظ مهجهت رشد ه یبسترساز زیکودکان و ن یبر لزوم آزادساز رهیفر مانندخود  یتیترب

 یهایدئولوژیا یدازانبتوان کودکان را از دست وسیلهبدیندارد تا  دیتاک تیو ترب میواسطه تعله ساختن آنها ب

 یو اجتماع یاسیهای ستأثیر بحران اشاره بهضمن  نیز 6گرو لیاسن.  (Simon, 2010)حاکم محفوظ داشت

 یمتوجه ابزار ییاکیآمر تیآرنت بر ترب نقد کهکند آرنت خاطر نشان می یتیترب یرهابر جستا ستمیقرن ب

 .(Snelgrove, 2014)  نحوه آموزش در مدارس است زیو ن تیشدن ترب

                                                           
1 . totalitarianism 

2 . concrete 
3 . Magrini 

4 . Topolski and Leuven 

5 . Simon 
6 . Snelgrove 
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 یتیترب شهیاند یاز آنها به نحو کیکه اگرچه هر  افتی میها درخواهپژوهش نیبا تأمّل در باب ا 

هنا  شهیمدرن در پرتو اند تییک از آنها نقد تربدر هیچ اند، اماقرار دادهو بسط  ریتفس ل،یتحل موردرا آرنت 

 گرینت با دآر یتیهای تربارتباط اندیشه نییکه بتوان ضمن تبنحویبه اندقرار ندادهمورد توجه را آرنت 

نقادانه  یبررس هب آنو بر اساس  تعریف نمود او یرا در دستگاه فلسف تیترب گاهی، جااشیفلسف یجستارها

 پاسخ یپ در  آرنت شهیبر اند مروریضمن  یضرورت نینوشتار با درک چناین  ،لذا پرداخت. یمدرن تیترب

 تیهایی از تربدارد؟ چه مؤلفه یگاهیهنا آرنت چه معنا و جا شهیدر اند تیتربباشد که ها میبه این سؤال

ی هایچه مؤلفه یهنا آرنت دارا شهیمطلوب در اند تیترب ؟ وقرار گرفته استهنا آرنت  مدرن مورد نقد

  ؟باشدمی

 

 مروری بر اندیشه هنا آرنت

متضمن  که یمختلف کیدئولوژیو ا یفلسف یخود را بر مبان یفکر یانگارها یازآنجاکه هر متفکر

 نهد ا می، بنکندمی نییرا تع شمندیاند یریگجهت و ستهادرباره انسان، جهان، معرفت و ارزش ییهانگرش

(Bashiriyeh, 2007)ذعان نمود ا توانیم بارهنیمستثنا نبوده است. درا یاصلاین از  کرانمتف نیاز ا زیآرنت ن

فهم  یگوناگون در راستا یفکر یهاخالقانه نگرش بیاز ترک یهنا آرنت برساخت یفکر کردیکه رو

شد  یگوناگون یهامتوجه موضوع اتیح نیا او در.  (Holl, 2002) استوار است اشستهیز اتیح یدارهایپد

را  هاموضوع این سازد. انیاو را نما یفلسف یکه محور جستارها شد یاژهیمسائل و ریدرگ هاآن انیو از م

عصر  که در است یانسان ی. کاوش در متون آرنت نشانگر برجستگدینام آرنت 1فلسفی یهادغدغه توانیم

 یته یاخالق لیاو را از فضا تیو هو دهکشان تیاو را تا سرحد نا انسان چنانکهشده  واقع 2ادیمورد انق تهیمدرن

 وجوه مختلف ،یمصائب انسان شتریمنظور فهم بآرنت به ،تیوضع نیدر ا.  (Parekh, 2008)ساخته است

 اا بت دهدمیقرار  یبررس مورد یخیمختلف تار یهااو در جهان و در برهه ستیوضع بشر را در ارتباط با ز

با رجوع  نهیزم نیرا از وضع بشر به دست دهد. او در ا یها درک متفاوتآن 3پدیدارشناسانه فیفهم و توص

به ارائه  یشناخت نیها پرداخته و در پرتو چنآن یو رم باستان به بررس ونانیدر  4یمختلف وضع بشر میبه مفاه

و با التفات  ستمبادرت نموده ا تهیها تا عصر مدرنآن رییتغ نیزو  میمفاه نیاز تکو یلیتحل ی وخیتار یریتصو

در .آرنت  (Benhabib, 2003)پردازدیم تهیموجود در مدرن یدارهایها و پدواقعیت لیبه تحل ریتصو نیبه ا

                                                           
1 . philosophical concern 

2 . subjection 

3 . phenomenological description 
4 . the human condition 
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 یمیکه در آن مفاهداند می یمختلف زندگهای جنبه یرا حاصل انحراف از مباد تهیمدرن ،خود یهایواکاو

 یاز مباد زیمتما یجهان، خشونت، قدرت و اقتدار به صورت ،یشهروند است،یس ،یآزاد ت،یچون فعال

انحراف  نیترعصر شده است. او مهم نیدر ا فراوانیمشکالت  باعثامر  نیا و اندشده فیتعر اصیلشان باز

امر  نیگزیجا یجتماعدانسته که در آن امر ا یزندگ تیمختلف فعال یهاحوزه یهاساحت ییجارا در جابه

 نه و بهکردار و گفتار عاقال یعنیآن  هایو استلزام یکه با حذف بستر عموم یاگونه، بهاست شده یاسیس

 ,Arendt)فراهم ساخته است یشهروند یهارنگ شدن دغدغهکم ایحذف و  یرا برا نهیاز خشونت زم دور

ترتب بر های مو ضرورت یبستر شخص یسوبهشدن انسان  دهیکشان سو،کیاز  یتیوضع نیدر چن.  (2002

 نهیزم ی،های اجتماعاستلزام طرهیو س 1یسو، حذف بستر عموم گریتنزل داده و از د یوانیرا تا درجه ح اوآن 

از وضع بشر  ییمایس نیچن میاو با ترس.  (Arendt, 1976)فراهم داشته است یبشر یخشونت و نابود یرا برا

 تهیدرناو انسان در دوره م دی. از دپردازدیم اشیفلسف یادهایبن هیبر پا تیوضع نینقد ا به تهیدر دوره مدرن

از  یاسیعصر امر س نیدر ا رای؛ زاست بر حذر مانده شیتأمین سعادت خو زیو ن یاز شرکت در بستر عموم

ر د شده است و یقدرت و عدم خشونت حاکم بوده ته عیتوز ،یخود که در آن تکثر، آزاد لیاص یمعنا

انسان فراهم  دایانق یبرا نهیزم ی،مثبت از انسان و رانده شدن او در بستر شخص یبا سلب آزاد یطیشرا نینچ

 یمختلف زندگ هایجنبهاست که دغدغه آرنت متوجه  وضع ناگوار نیدر ا.  (Bashiriyeh, 2009)شودیم

 شنهادیاز مصائب آن پ خروج یبرا یراه یعصر ظلمان نیشده تا بتواند ضمن درک ا او تیبشر از جمله ترب

 (Arendt, 1970). دینما

 

 هنا آرنت شهیدر اند تیو ترب میتعل

 ؛قرار دارد او یمباحث فلسف ریبا سا پویا یهنا آرنت در ارتباط شهیآن در اند گاهیو جا تیمفهوم ترب           

ند انیمعنا که آرنت در ب نیبه ا بان اشیتیترب یهاشـــهیا به م ـــف یاز رجعت   بلکه ده،برکنار نبو اشیفلس

 نی(. در اkristeva, 2001و گســترش داده اســت   بســط را 3انســان آغازگر 2یزادگ رامونیپ شیهاشــهیاند

ــروع و هم ینگرش، زادگ ــتارها گاهیگران نیچننقطه ش ــت اشیتیترب یجس ــاس »آرنت  کهینحوبه ،اس اس

 ,Arendt  داندیم «.شوندیدر جهان زاده م انیکه آدم تیواقع نیا ای یرا زادگ یپرورش و هرگونه آموزش

2009, P, 229یداریکه تولد انسـان و ورود او به جهان دال بر پدسـت معنا نیبه ا ینگرش، زادگ نی(. در ا 
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ا ب» رایاســت؛ ز ینیانســان به جهان آغاز امر نو ورودکه  یاگونهبه ،اســت یدر عرصــه هســت مانندینو و ب

ــل آغاز وارد نشیآفر ــان اص ــودیجهان م انس ــت که چ عتیدر طب نیو ا ش گرفته را  تازه وآغاز زیآغاز اس

ــت پ یاز رو توانینم ــد پ دادهیرو ترشیهر آنچه ممکن اس ــ ینیبشیباش  ,Arendt  «.دینمود و انتظار کش

1998, P.177خود قرار داده و با توجه  بحثرا در کانون  یزندگ آرنت دو مفهوم جهان و ن،ی(. عالوه بر ا

 لذا، او. دیانمیجهان قلمداد م منوآمدگان و تداو یدر قبال زندگ یریپذتیرا مسئول تیدو مفهوم ترب نیبه ا

و  یراماو گ ستیگوهر وضع بشر و محل ز مانندجهان را  سو،کیاز  یستیکاران باپرورش که معتقد است

ورود  یکه برا یجهان در صورت عدم محافظت در مقابل نوآمدگان رایز ؛آن را پاس بدارند ییرایبقاء و نام

ــده ــ ،اندبه آن آماده نش ــت.  ریپذبیآس ــت  یضــرور رو،ازایناس ــرزندگکه اس و بقاء خود را با  یجهان س

شد عیبد یآغازها صورت نبود چن، و خالق تداوم بخ  رگی. از دابدییجهان زوال م یی،آغازها نیوگرنه در 

ست نه شنا محافظت نمودسو، الزم ا  نیچن از کودک در برابر دیبلکه با ،تنها جهان را در برابر نوآمدگان ناآ

شنایجهان غر شود تا از خطرات موجود در  زین ب و ناآ ستلزام دو بتوان بماندامان  در آنمراقبت  شا د های ر

اگر انســان »که اســت معتقد اه او نگ نی(. در پرتو اArendt, 2009  دیمایخود بپ اتیخود را جهت ادامه ح

سئول نیبخواهد فارغ از چن شد با یتیم صورت عدم اتخاذ چن رایز زد؛یولد بپره و از زاد دیبا سئول نیدر   یتیم

 ,Arendt  «.دشویانسان و جهان با خطر مواجهه م تیموجود ،شودمیگر جلوه تیو ترب میصورت تعلکه به

2009, P. 248سان ف،یتوص نی(. در ا شامل امور ان سانیو غ یجهان  ست یران که نوآمده وجود خود را در  ا

ــ زیها و نارتباط با آن جهان و در  فقط در یرینظیموجود ب نیچن ســتیزکه  یاگونهبه ،ابدییم اندر برابرش

 کندایان خود را نم یآغازگر صهیخص تواندیاست که او م تیوضع نیو تنها در ا یابدمیمعنا  گرانیبرابر د

ـــان ـــود   گریخود با د یو متوجه ناهمس ـــاس، (. Arendt, 2002افراد همنوعش ش  تیو ترب میتعلبر این اس

ــرورت ــمار  یمهم در زندگ یض ــر به ش ــان و جهان  یارتباط رای؛ زآیدمیبش  ن،ی. عالوه بر اداردمتقابل با انس

اذعان  توانیم هبارنیسخن گفت. درا زیآرنت ن شهیدر اند یعناصر فکر ریبا سا تیاز ارتباط امر ترب توانیم

ـــدیم تیترب قینمود که آرنت از طر ـــکوفا یبرارا  نهیزم کوش ـــتعداد آغازگر ییش ـــان مه یاس کند  ایانس

ا خطر مواجه و رشد او ب بوده ریپذبیدر مقابل جهان ناآشنا آس نکهیضمن ا نشدهتیکه انسان ترب یاگونهبه

ستر رشد  تیو ترب میتعل کهی(. درحالArendt, 1998  اندازدیبه خطر م زیها را نانسان گرید ستیز است، ب

اهد قادر خو شدهتیانسان ترب کهینحوبه سازدیورود به جهان آماده م یو او را برا نمایدمیرا فراهم  انسان

ـــعه بخشـــد و ن ـــتر عموم زیبود امکانات خود را با ورود به جهان توس آزاد  ییدر فضـــا یعنی یبتواند در بس
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 (.Topolski and Leuven, 2008تحقق بخشد   گرانیخود را در ارتباط د یو ناهمسان 1یمانندیب یهاجلوه

ــتر عموم توانیموارد م نیبا توجه به ا ــرورت قوام و دوام بس  یهانمثابه جبه یگفت دغدغه آرنت درباره ض

سان سان یهاتیها بتوانند در آن قابلمشترک که ان  یتیترب هایدیو نمود ببخشند، درگرو تمهخود را نمو  یان

 شود.الزم است فراهم  یجهان مشترک نیاست که قبل از ورود به چن

 

 مدرن تیو ترب مینقد هنا آرنت بر تعل

رســت درباره ناد یهافرضشیقبول پ جهینت تهیعصــر مدرن تیو ترب میزعم هنا آرنت بحران در تعلبه

ر د کهیطورساخته است به یخود عمل یها را در زندگکه انسان عصر مدرن آن استمختلف  یهاموضوع

ده است. ش وبرور یمختلف یهابا بحران و چالش تیو ترب میجمله تعل از یامور مختلف زندگ ت،یوضع نیا

ـــ ـــرح نیو همچن تیوضـــع نیاز ا یریتصـــو یبحران نیعوامل مؤثر بر چن یاو با نقد و بررس  از عوامل یش

 نمود: انیب ریها را در قالب موارد زآن توانیمدرن را به دست داده که م تیساز در ترببحران

 تیو ترب مینگرش مسلط بر تعل مانند یستیبرالیل ییبر فردگرا یمبتن یخودمحور :یگسست نسل.1

 نیر اکه د یاگونهبه سازدیمختلف فراهم م یهانسل انیم یالذهان نیارتباط ب کاهش یرا برا نهیمدرن زم

 جادیا یریآموز و معلم تفاوت و فاصله چشمگدانش ن،یسال، فرزند و والدکودک و بزرگ انیم تیوضع

 نیتردهاز شکنن یکی مانندبالغ از نابالغ  تیشخص قیدق یای که جداسازگونهبه ،(Bernal, 2011)شود یم

هنا آرنت  نهیزم نیدر ا (Kneller, 2000) .شودیم انیجوامع نما نیدر ا یآموزفرهنگ ندیفرا یهاصورت

 یتیمثابه وضعبه یانسان بخشیتعال باطاتها را از ارتمحروم بودن آن زینوآمدگان و ن ییانزوا و تنها

. دینمایم یمدرن معرف تیترب یمهم برا یهااز بحران یکی به مثابهخاطرنشان نموده و آن را  زیبرانگچالش

 یاز سو گریکدیکودکان با  انیم زیو ن سوکیمختلف از  یهانسل انیم یالذهان نیارتباطات باو عدم وجود 

 ییتنهاهکودک ب نکهیضمن ا» تیوضع نیکه در ا یبه صورت داندیم یلگسست نس دهیرا موجد پد گرید

 نیدر چن .(Arendt, 2009, P. 239  .«شودیبسته م او یبر رو زیساالن ندروازه جهان بزرگ ،شدهخود پرتاب

ده به گفتار و کردار را درک نمو یعنی یالذهان نیهای ارتباط باست که آرنت خطر نبود استلزام یتیموقع

 ,Arendt) نوآمدگان را با مشکل مواجه خواهد نمود یستیو ک تیهو یهایاستلزام نیکه نبود چن یصورت

و  میتعل عناصر مختلف انیم یمتوجه گسست نسل کهنیگفت که آرنت قبل از ا دیبا نهیزم نیدر ا.  (1998

 انیم تگسسمتصور شود، خطر  تیو ترب میامر را در ساحت تعل نیا یرو شیپ یهاو چالش باشد تیترب

                                                           
1 . unique 
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 یخواهتیتمام مانند یاسیس یهادهیپد شیدایپ لیاز دال یکیو آن را  کرددرک  استیها را در حوزه سانسان

را در عرصه  یامر نیوجود چن لیاو دل  (Mohammadimajd, 2008).دانسته است یاو ظهور جوامع توده

 یدر اروپا افتهیضج ن یتیترب یهاشهینددر ا شهیر او دهیمدرن که به عق یتیترب هایدیدگاهبه  تیو ترب میتعل

 . چنانکه (Wiens, 2000)دهد، نسبت میاندافتهینمود  1ژان ژاک روسو یتیترب یهاشهیدر اند دارند و یمرکز

 یبرا نهیزم ،تیموقع این جهیدرنت کند.میعمل  تیترب انیجر گاهیمثابه گرانکودک به ها،دیدگاه نیدر ا

او را از شود. همچنین، میسوق داده  یو خودمحور ینییخود آ یسوبه  ودکک و او فراهم ییفردگرا

که نحویبه سازدیرا با نسل گذشته فراهم م او یگانگیب نهیمحروم داشته و زم یالذهان نیارتباط ب اتیتجرب

فراهم  رانگیگسست خود را از د نهیزم شتنیخو یساالن بر رووارد با بسته شدن درگاه بزرگکودک تازه

از  (Arendt, 2009). شودیم اواز  گرانیو د گرانیخود از درک و فهم خود از د تیساخته و باعث محروم

 یهاو نسل یتیعناصر مختلف ترب انیم یالذهان نیوجود ارتباطات ب ،مطلوب یتیترب تیوضع کهای یویژگی

خود  ،ییافردگر یبرا یازگسست، بسترس جادیمدرن با ا تیمنظر آرنت ترب که از. درحالیمختلف است

 فت کهگ توانیمدعا م نیا دی. در تائشودیمطلوب دور م تیو ترب میهای تعلو رقابت از استلزام ینییآ

 شمندانیها ذهن اندبعد از گذشت سال تیو ترب میمختلف تعل یهاناسالم در ساحت یهاو رقابت ییفردگرا

در  . اواشاره کرد 2نگزیبه نل ناد توانیم نهیزم نیا رمشغول ساخته که د تیو ترب میرا در حوزه تعل یگرید

 تیترب ایرادهایاز  یکیرا  ییو فردگرا ییجورقابت «3ستمیدر قرن ب یو دمکراس تیو ترب میتعل»کتاب 

  کندیم دیتأک یبلکه در سطح جهان ملیتنها در سطح نه یبرشمرده و بر لزوم ارتباط و همکار ییکایآمر

(Noddings, 2013). 

 هجنب آن به نفع رشد یهااز جنبه یکیو حذف  تیو ترب میتعل یفروکاست محتوا ی:مفهوم لیتقل. 2

 میدر تعل یامر نیزعم آرنت چنبه (Falk, 2001) .سازدیمواجه م ییمحتوا لیرا با خطر تقل تیامر ترب گر،ید

را و مهارت گعمل ور،مح ندیفرآ یصورت امربه تیو ترب میتعل انیجر . چنانکهمدرن مشهود است تیو ترب

سپرده  یبه فراموش ایتر شده و رنگکم یدرس یموضوع و محتوا یعنی تیترب هایو سایر جنبهمدار درآمده 

 نیچن که موجد دیگویسخن م تیو ترب میدر عرصه تعل ینیگزیاز دو نوع جا نهیزم نیآرنت در ا اند.شده

و  میتعل یمحتوا. چنانکه، دانش است یجاشدن مهارت به نیگزیجا نخست، .شده است یو فروکاست لیتقل

 یریادگیو  یآموزآموزان به مهارتآن دانش یجاداده و به دست خود را از تیاهم یو دانش موضوع تیترب

                                                           
1 . Jean-Jacques Rousseau 

2 . Noddings 
3 . Education and Democracy in the 21st Century 
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 یکار جد یاجبه یشدن سرگرم نیگزیجا ایکار  یجابه یشدن باز نیگزیجا ،. دومشوندیم قیتشو ندیفرا

 ییازنماآموزان بمعلمان و دانش یبرا گرید یرا به نحو تیو ترب میتعل انیجر ینیگزیدو نوع جا نیا .است

 ها پرداخته ومهارت یریادگیاست که تنها به  یآموز فرددانش ،ییبازنما نیدر ا.  (Wiens, 2000)کندمی

وضوع بر م کهنیا یدهد نه برا شرا آموز یموضوع خاص کهنیا یبرا دهیدمیتعل»است که  یکس زیمعلم ن

نقش » دهیعق نیگفت که رواج ا توانیم بارهنیدرا .(Arendt, 2009, P. 229  .«تسلط داشته باشد یخاص

 نیا در .کندیم ییآموزشگر صرف بازنما همانند یکرا  او . چنانکهدهدیتحت تأثیر قرار م زیمعلم را ن

ور، معلم تص نیبر اساس ا .پردازدیم یریادگیآموز به دانش یپا مه رندهیادگبه عنوان یک یمعلم  ،ریتصو

 ,Wiens«  بود.نخواهد  ها به شاگردانمنظور انتقال آنمختلف دانش به یهاخود ملزم به دانستن موضوع

2000, P. 38.) انیموجب برهم زدن توازن م تیناقص از مفهوم ترب هانگار نیتسلط چن، نیعالوه بر ا 

 دیمعتقد است که تأک بارهنیدرا 1نلر .شودیم اقدامو  دنیگوش کردن، د یعنی یریادگیگانه سه یندهایفرا

 ،شودیم یتوازن اینهم خوردن ه بباعث عمل  قیاز طر یریادگیپرورش مدرن بر  و آموزش حد از شیب

ارد شوند وصورت متوازن به یریادگی ندیمطلوب و ایدئال الزم است هر سه نوع فرا یریادگیدر  کهیدرحال

(kneller, 2000). دهدنسبت می یتیذهن هبه سلط تهیدر دوره مدرن تیرا در مفهوم ترب یلیتقل نیچن لیآرنت دل 

به طور ته و افیبه علم آموزش تکامل یپداگوژ تیذهن نیدر ا. کندیم ریتعب یآموزشگر تیکه از آن به ذهن

عمل  یدتیمدرن و اصول عق یشناسرا روان این جداییعامل  شود. اومی از موضوع آموزش جدا کامل

 .(Arendt, 2009) داندیم تیو ترب میباورانه نسبت به تعل

پرداخته و  یتینقد اقتدار ترب مدرن به یتیو نظرات ترب هایدئولوژیا باوجوداینکه :تیحذف سند. 3

که  یایمعلم تیو سند انهیاقتدارگرا تیترب»ها که از منظر آنطوریاند بهسؤال برده ریمعلم را ز تیسند

آموز شو استقالل دان یاربه خودمخت گر،ید یخواهد بود و از سو زیآم نیتلق سو،کیمترتب بر آن است از 

مهم در  یهااز موضوع یکیو اقتدار معلم  تیسند، (Winch and Gingell, 2088, P. 17).« زندیضربه م

 یکیآن را  2نریاشتا مانندمعاصر  یتیترب شمندانیاند یبرخ رود. چنانکه،به شمار می تیو ترب میتعل انیجر

 نیمعلم چن درواقع، (Hoshyar, 1956) .اندورزیده دیتأک تیترب انیدانسته و بر لزوم آن در جر یتیاصول ترب

 Winch) آوردیبه دست م ،دارد یگوناگون درس یهاکه در موضوع یواسطه دانشرا به یو اقتدار تیسند

and Gingell, 2008)  .هشاندبر کودک ن یو حقوق ییمحتوا نظر برتر از یگاهیرا بر جا او ،و اقتدار تیسند 

موضوع و  نیفهم ا با نهیزم نیدر ا هناآرنت (Peters, 1959).دینما تیرا هدا تیو ترب میتعل انیتا بتواند جر

                                                           
1 . kneller 
2 . Georg Kerschensteiner 
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شمرده و مدرن بر تیترب یرادهایاز ا یکیمعلم را  تیمدرن، حذف سند تیدرک خطرات مترتب بر ترب زین

 یبه باز تیمفهوم ترب ،مدرن تیتربدر  به زعم او،. داندیم تیدر امر ترب زیادی یهایندیناخوشا باعثآن را 

و اقتدار  تیندس و افتهی لیصرف تقل یآموزشگر بهآن نقش معلم  به سببفرو کاسته شده و  یآموزو مهارت

سال از بزرگ» ای علمم ،تیسنداین درنتیجه حذف .  (Wiens, 2000)است شدهرنگ کم زین او یتیترب

 ازد،سآموز را با جهان آشنا دانشاینکه خود را در مقابل جهان و  گرید وخود سرباز زده  یریپذتیمسئول

 آموزدانش ییآشنا یرا برا نهیکه دارد زم یواسطه دانش به . معلم(Arendt, 2009, P. 249 « داند.میمسئول ن

نتیجه گرفت  توان، چنین میبنابراین (Arendt, 1998) .به آن فراهم سازد اوز ورد یساالن و نبا جهان بزرگ

و  یریادگیانتقال،  ندی، فراشودمیمعلم  گاهیموجب از دست دادنشان و جا نکهیضمن ا تیحذف سند که

ام درست الزمه انج تیترب انیمعلم در جر تیاقتدار و سند رایز سازد؛میرا با مشکل مواجه  یارتباطات انسان

 .امور است نیاز ا یک هر

 یو امر شودمربوط میدر جهان  اوبودن انسان و زمانمند بودن  به ،رشد در نگاه آرنت :ناقصرشد . 4

بر  نهیزم نیاست. او در ا ندهیمتوجه آ گرید یو از سو داردبه گذشته  نگاهی سوکیکه از است  یدوبعد

به  زیه گذشته نبلک ندهیتنها آ نه» اونظر  از . چنانکهکندیم دیتأک ندهیگذشته و آ دو نگاه به لزوم توجه به هر

را او بلکه  راند،نمیتنها به عقب  ( که انسان را نهArendt, 2009, P. 29 « شود.می یتلق روینوع ن مانند یک

 رد دهد. از نظر اورا مورد نقد قرار میمدرن به رشد  تیترب کردیآرنت رو بر این اساس،. راندیم شیپ به

عنا که م نیبه ا .شود فیتعر ندهیرو به آ یو مفهوم یخط یصورت امرد بهرش شودتالش میمدرن  تیترب

 است. نشده آن متصور یبرا یارزش تیترب انیشده و در جر یتلق یافتگیاز رشدن یتیگذشته همچون وضع

 نیبا ا (Wiens, 2000) .است ندهیآ یهاو آرمان هاهدفبه  لینبه منظور  تیترب شود،می یآنچه مهم تلق

آموز را شمردن آن، دانش ارزشیرنگ نمودن گذشته و بمدرن با کم تیو ترب میتعل رسدنظر می بهوصف 

را  یانسان اثریبا م یگانگیموجبات ب یعدم توجه این جهیکه درنت نمودهمحروم  یانسان خیاز گذشته و تار

 وه صورت گرفت رشد ناقص یسوحرکت به ی،تینوع نگرش ترب نیدر ا.  (Arendt, 2009) نمایدیفراهم م

که آن یجادر زمان حال به تیترب انیجر ،حرکت ناقص نی. در ادشویم نهیزم نیدر ا تیموجب عدم موفق

 وجبم ،دیاعمال نما تیو ترب میتعل انیدر جر آنهای و استلزام نماید ندهیتالش خود را وقف گذشته و آ

ود موج رایز سازد؛میرشد را دچار وقفه و انحراف  انیو جر شده تیدر عرصه ترب یمتعدد ییهایناخرسند

هم نوعش محروم شده، فاقد درک و توان  یاز زندگ یآموزکه از امکان فهم گذشته و تجربه یاافتهیرشدن

ائل و حل مس ندهیدر آ یگزند . با این توضیح کهخود خواهد بود ندهیبرخورد با مسائل حال و آ یالزم برا
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مدرن با عدم توجه به گذشته کودک را از  تیاست که ترب ییهانگرش و مهارت آن مستلزم داشتن دانش،

 دهنیآ هایهدف یسوبه اورشد کودک و حرکت  یتیمحروم نیها محروم داشته و در اثر چناستلزام نیا

 .گوناگون خواهد شد یهادچار مشکل و چالش

 یمتعدد یهاخود با چالش لیاص یدر معنا یورز استیس ستمیاگر در قرن بی: زدگ استیس. 5

نت با موضوع که هنا آر روستنیازا است. امر مبرا نبوده نیاز ا زین تیو ترب میگفت تعل توانیم، رو شده روبه

 میتعل آرنت گریدغدغه د دیگر،بیانشود. بهمی ریدرگ ،نامدیم یدوره که آن را عصر ظلمان نیدر ا یگرید

از بحران  آرنتنیست و  ندیچندان خوشا تیترب تیکه در آن وضع یاست؛ عصر یدر عصر ظلمان تیو ترب

 توانیم ن. از جمله آنمود نییبحران تب نیا یبرا یمتعدد لیدال او. آوردیم انیسخن به م تیو ترب میدر تعل

 یاسیاز س تیو ترب میمورخ تعل 1کانل همچنین، .(Snelgrore, 2014  اشاره کرد تیزده شدن ترب استیسبه 

 ,Connel  دیوگیسخن م ستمیقرن ب تیو ترب میمهم تعل شیاز سه گرا یکی به عنوانوپرورش کردن آموزش

 است. یو عموم یامور خصوص انیشدن مرز م دهیبرچ، یزدگ استیس نیچن لیزعم آرنت دلبه .(1989

 استیکه امور س یاگونهرا تحت کنترل خود درآورده به یبشر یزندگ یهاتمام عرصه یهای اجتماعاستلزام

نهاد  ،عصر نیحاکم بر ا یاسیس تیذهن ،لذا .اندشدهیهای اصیلشان خالو استلزام یواقع یاز محتوا تیو ترب

 ,Arendt  دهدیقرار م  استفادهمورد  های خوددر راستای هدف را به خدمت درآورده و آن را تیترب

در  کودکان تیاست که ترب نیا داردوا می تیذهن نیآرنت را به مخالفت با ا نهیزم نیآنچه در ا .(2009

راهم ف استیس هایدخالتاز  دور آموزان بهرشد دانش طیتنها شرانهشود و می اللدچار اخت یطیشرا نیچن

 هایهدفبه سود  تیترب انیشدن جر یابزار اونظر  از رایز ؛شودمیآموز بلکه مانع رشد دانش شود،نمی

فعال،  انسان آزاد، شخود که پرورهای هدفاز  تیترب انیجر و بخشدمی کیدئولوژیا یآن را شکل یاسیس

 تیمختار ترب ،یرأمستقل، صاحب یهاقادر نخواهد بود انسان ماند. لذا،می بازاست، عمل ورز و کنشگر 

 وض،در عشوند.  استیس انیوارد جر یهای حوزه عمومو استلزام هاتیتا بتوانند بعد از کسب صالح کند

 ن،یکند با تلقیم یسع یاسیمختلف س یهایدئولوژیو ایدئال ا استیبا وقف خود به امر س زده استیس تیترب

درآورده و با شکل دادن تفکر  شیخو هایهدفها را به خدمت آن ،آموزاندانش یو عادت آموز غیتبل

 ,Simonدرآورد   کیدئولوژیو ا عیمط هایهدفصورت آموزان را بهها دانشدر آن ینرعقالیو غ یقالب

 سوکیکه از  ردکاشاره  ستمیقرن ب تیو ترب میبه تعل توانیآرنت م یعامد دیتأک یبرا نهیزم نیدر ا .(2010

 دنیرس یرارا ب تیترب ایشیوهبه  یک هر یستیالیهای چپ و سوسجریان گرید یو از سو برالیل هایجریان

                                                           
1 . Connell 
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پرورش  و رسالت آموزش تحققآموزان و به مقاصدشان به خدمت گرفته و مانع پرورش مطلوب دانش

خالت د یتیتنها در عرصه عمل تربنه یاسیس یهایدئولوژیگفت که ا توانیم ،نیبر ا عالوه. شوندمی

ها و نظریه ندیبصورتدر  ینقش مهم میرمستقیو غ میمستق شکل به یتیبلکه در حوزه نظر ترب کنند،می

هرکدام از  .اندشتهدا سمیالیسوس ،یخواهتیتمام ،یکارمحافظه ،ییگرا شرفتیپمانند  یتیترب یهایدئولوژیا

و موجب  شدهتیترب انیجر تیمانع از توجه به کل یبشر تیترب یهااز جنبه یکیها با برجسته نمودن آن

 ,Lawton and Gordonاند  و انحراف آن از رسالت پرورش انسان شده یتیهای تربهشدن نظری یچندقطب

2002.) 
 

 مطلوب هنا آرنت تیو ترب میتعل

 ،یتیضعو نیبرون رفت از چن یبرا اووارد نموده، تهیمدرن تیترب هکه آرنت ب یینقدها با توجه به          

 یدر معنا تیو ترب میدهد که دربردارنده نگاه او به تعلمورد اشاره قرار می تیو ترب میتعل یهایی را برامؤلفه

 نین برشمرد:چآرنت  شهیدر اندرا  لئادیا تیترب یهامؤلفه توانیگفتارها م نیا لی. از تحلباشندیمآن  مطلوب

 انیرا در م شیوجود خو ،یجهان هست بهوارد  موجود تازه به مانندکودک  :بودن یاالذهان نیب. 1

 ,Arendt).مشترک است یایمثابه ورود به دنمعنا که ورود او به جهان به نیبه ا ؛کندیم ییبازنما گرانید

 ندداشت مودو ن هکه قبل از او در جهان بود گرانیهای دافکار و تجربه ها،دهیدر ا او ،یجهان نیدر چن  (1998

 نید و قوانساالن قواعکودک در ارتباط با بزرگ ترتیب، نی. بددشویم میسه های بیشتری دارند،تجربهو 

 ,Arendt)آموزدیم ،ردیگیصورت م ندهیاز نسل گذشته به نسل آ یصورت انتقال فرهنگجهان را که به

 رندگانیادگیدهندگان و  ادی انیم یاالذهان نیروابط ب بر مبنایامور  نیگفت آموختن ا دیبا ،لذا.  (2009

 انیل جربلکه ک یریادگی انیتنها جر نه یارتباط نیدر صورت عدم وجود چن کهینحوبهگیرد، صورت می

مرتبط  یهاآرنت ضمن درک چالش ،وصف نیبا ا.  (Magrini, 2012)دشویدچار بحران م تیو ترب میتعل

 تیاالذهان نیو سپس ب پردازدمی تیترب انیامر در جر نینقد موانع تحقق ا به ،یاصهیخص نیبا عدم وجود چن

 انیت جرگف توانیاساس م نی. بر اکندیم معرفیمطلوب  تیترب یالزم برا یهااز مؤلفه یکی به عنوانرا 

که  یاگونههبفراهم نموده  یتداوم روابط انسان زیبروز و ن یرا برا نهیزم یاالذهان نیروابط ب جادیبا ا تیترب

را در  رانگیو د دهیخود را نمود بخش یهادهیآموزان و معلمان بتوانند افکار و ادانش یارتباط نیواسطه چنبه

 کیافراد  نایعدم وقوع گسست م یبرا نهیاست که زم یارتباط و تبادل نیدر اثر چن رایسازند؛ ز میها سهآن

 شود.میمختلف فراهم  یهانسل انیگسست م زینسل و ن
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ت اس یمهم یهایژگیاز و یکی یتیهای تربو تجربه هابه موضوع 1کل نگرانه کردیروی: نگرکل. 2

 ,Arendt)استنتاج نمود توانیمدرن م تیموجود در ترب یهالینقادانه هنا آرنت در باب تقل یهاشهیکه از اند

رآورده، آموزش و ف ندیفرآ یهایگاربرکنار از دوگانه ان یانیجر تیو ترب میتعل ،نگرش نیبر اساس ا.  (2009

خواهد  تیدانش و فعال نده،یگذشته و آ ،یآموز محورو دانش یو آموزش موضوع، معلم محور ندیفرآ

از  شیمطلوب در نظر هنا آرنت با برکنار داشتن خو تیاذعان نمود که ترب توانیلذا م.  (Wiens, 2000)بود

 ،سوکیاست که از  تیو ترب میاز تعل یانهسازی گومفهوم یها در پو دوپارگی 2هایدوگانه انگار نیا

 گرید جنبه دچن ای یکیبه نفع  یبشر یاز استعدادها کدامچیتا ه استانسان  یمتضمن پرورش همه استعدادها

مهم  پرورش و آموزش ندیهمه عناصر الزم در فرآ تیو ترب میتعل ندیسو، در فرآ گریو از د ودوانهاده نش

فت در صورت گ توانیوصف م نیکنار گذاشته نشود. با ا یگرید یاز عناصر به نفع یکیتا  شوندمی یتلق

 نکرده دایپ لیقلذکرشده ت یهایجنبه از دوگانگ کیبه  تیو ترب میتنها تعل نه یمطلوب صهیخص نیاتخاذ چن

 ییو محتوا یورص لیتقل ،در مفهوم و مصداق تیو ترب میتعل های مختلفجنبه، بلکه با در برگرفتن است

 .کندینم دایپ

ر نشانگ بارهنیا شده در ارائه یهانظریه گریاقتدار در نگرش آرنت با د زیتمای: اقتدار مدار .3

در شونت خ تفاوت دارد و زور، توان و اجبار  بااقتدار  این .است تیو ترب میاز اقتدار در تعل گرید یمفهوم

 یامر تیو ترب میتعل انیدر جراست و  یتیمنظر، اقتدار الزمه امر ترب نیا . از (Arendt, 1970)یی نداردجاآن 

که دارد   3رزتیپ یهابا نظریه یادیز یمفهوم نزدیکی ،نوع نگاه به اقتدار نی. اشودپنداشته می یمهم و ضرور

 یتلق تیترب انیمشروع و اساس جر ی،وجود یدر برابر اقتدار صور یو وجود ییدر آن اقتدار محتوا

 انیدر م و زندگیدر جهان بودن باور است که  نیمدعا بر ا نیا هیتوج یبرا آرنت (Peters, 1976).دشونیم

 .سازدیاست که فرد را آماده بودن در جهان م ییهاو مهارت نشیمستلزم وجود دانش، ب انیآدم گریو د اءیاش

آشنا  ،سازدکه خود را در قالب فرهنگ متبلور می یستیز نیو قواعد چن نیبا قوان نالزم است انسا ،نیبنابرا

 صهیصواجد خ یمقام، مرب نی. در اکندرا با جهان آشنا  یاست که مترب یوجود مرب ییآشنا نید. الزمه چنشو

اطاعت و  احترام را مورد سازدیم انینما اور را بخود که جهان  یمرب دیبا یمعنا که مترب نیبه اشود؛ میاقتدار 

است که  یاراقتد لیبلکه به دل نیست،بر فشار، زور و اجبار  یمبتن یاطاعت نیچن.  (Gordon, 2001)قرار دهد

 نیز 4. شفیلد  (Arendt, 2009)کندبازنمایی میحامل فرهنگ همچون را  یربم ،نینماد یخصلت به عنوان

                                                           
1 . holistic approach 

2 . dualism 

3 . Peters 
4 . Schofield 
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نع فروکاست متعادل که ما یاقتدارمثابه  مشابه به ییرا در معنا تیو ترب میآن در تعلخواهان که آرنت  یراقتدا

 .(Schofield, 1995) شمردیموجه و الزم برم یامر ،شودیآموز مدانش یآزاد

 دارد اشاره ندهیگذشته و آ انیاو در م یواقع شدگ ودن انسان در زمان بهب :معطوف به رشد بودن. 4 

(Arendt, 2009)  .رونی. ازاپذیرداثر میها واقع و از آن ندهیگذشته و آ یعنیدو  نیا انیانسان در شکاف م، 

شرط  نیبا توجه به ا.  (Heidegger, 2010)ردیگیقرار م شیخو ندهیتحت تأثیر گذشته و آ پیوستهانسان 

انسان  ینوع به و است ندهیمتوجه آ شتریانسان است که رشد او برخالف تفکرات مدرن که ب یشناخت یهست

 یزمان یها، رشد انسانمفروضه نی. با توجه به اهست زیناظر به گذشته ن کند،می دور شیرا از گذشته خو

دو را به هم  نیبتواند ا ،سپس شود. ندهیبین گذشته و آخویش یشدگکه بتوانند متوجه واقع شودیم سریم

فراموش  زیگذشته را ن ،دارد ندهیآ یسو رو به نکهیکه انسان ضمن ا یابدامکان می یمهم زمان نیدهد. ا وندیپ

 ،ندهیآ هب، کندمی متوجه گذشته نکهیآموز را ضمن ادانش تیو ترب میالزم است تعل ،انیم نی. در اکندن

 -یسنت یوجه تیو ترب میتعل ،طرح نیدر ا.  (Arendt, 2009)نیز معطوف سازد شیو امکانات خو هاهدف

من فهم ض است واش به گذشته یانتقاد یکردیداشتن رو نیازمندآموز معنا که دانش نیبه ا ؛ابدیمی 1تحولی

در جهان خواهد  دیجد یآغاز به عنوانخود  یبرا دیجد هایهدف نیآن و تدو یگذشته درصدد بازساز

نقادانه گذشته  ون درکنماید. این امر بدمیفراهم  یرشد مترب یرا برا نهیزم تیو ترب میتعل بدین ترتیب،. بود

 .دبونخواهد  ممکن دیجد یاندهیآ یسوو حرکت به

و آغاز  دیجد یمثابه امر او در جهان به یشدگزاده شدن کودک و واقع  :داشتن یجنبه مراقبت. 5

ه ممکن ک یوارد به جهان همچون موجودکودک تازهبدین معنا . شودیبشر قلمداد م ینو از زندگ یتیروا

، وجود نوینی در جهان شده استمرگ واقعقبل از تولد و بعد از  بودن یا نیستی –دو نه  انیازنظر بودن در م

در افق زمان در  بارکیدر جهان که  یموجود نیچن ستیز ازآغ. لذا،  (Heidgger, 2010)شودپنداشته می

ز جهان در مراقبت ا نیزگذاشته و  یکه تازه بدان پااست  یمراقبت در جهان ینوع ازمندین ابدییجهان بودن م

اذعان داشت  توانیم . بنابراین، (Wiens, 2000)است آنو قواعد  نیاآشنا به قوانوارد که ن برابر موجود تازه

است: کودک در مقابل جهان و  زیاز دو چ تیهمواره حفاظت و حما تعلیم و تربیتیهرگونه کارکرد »که 

 .ندیبب بیجهان آس یاز سو دیو نبا طلبدیم یاژهیو تیکودک مراقبت و حما رایز ؛جهان در مقابل کودک

نوآمدگان که با هر نسل نو به آن هجوم  ورشی درنتیجهدارد تا  ازین ظتبه حفا زیجهان ن نیعالوه بر ا

 یو انسان یعیطب طینگرش جهان شامل مح نیدر ا (.Arendt, 2009, P. 244.«  و نابود نشود رانیو آورند،یم

                                                           
1 . traditional-development 
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است  اورب نیبر ا دگریها مانند زیآرنت ن .است معنایب یامر گرانیبدون فهم د یبشر است و فهم جهان بشر

 گرید درکنار گرانید با ایدر دن ستنیز وبودن  نیادیبلکه خصلت بن یست،ن طیمنقطع از مح یکه انسان موجود

معنا اشاره به رشد کودک و  نیکودک در ا یکارکرد مراقبت.  (Manouchehri, 2005)ستزهایچ

 یبرخ دیدگاهدر  یبا مفهوم پرستار این مفهوم  .دارد و زندگی در آنورود به جهان  یبرا او یسازآماده

و  شودمیکودک مراقبت  از در آن کهطوریدارد، به ییمعنا بتقرا 1دبس سیمور مانند یتیترب شمندانیاند

 او یو جسمان یرشد عقالن یبرا نهیو زم بگیرندو عواطف کودک شکل  الیتا ام شودیفراهم م یانهیزم

 .(Debs, 2003) دشوفراهم 

 یهانو آمال انسا هادهیآرنت محل تبادل افکار، ا کردیکه در رو استیجهان س :بودن یاسیرسیغ. 6

 یعمل ورز بر یو مبتن یکامالً انسان یاست، جهان افتهیافراد رشد  نیزو  یشخص نیازهایفارغ از ضرورت و 

وندان در گفتار شهر انیو ب کنش جهیدرنت یورز استیس و در آن تاس یآگاه بشر یهاسوژه نیو ارتباط ب

در قالب  داری(. ازآنجاکه کردار بدون خشونت و گفتار معنPedram, 2009  شودمی داریپد لشیاص یمعنا

واجد الزامات  یجهان نیالزم است شهروندان قبل از ورود به چن ، باشدیم استیمقوم جهان س یعمل ورز

ورود به  آمادهبایست میو کودکان  یابدمیضرورت  تیترب ،مهم نیشوند. با توجه به ا یاسیس یعمل ورز

 فایرا ا یاسیس و یاسیشاسیجهان پ نیب یانجینقش م تیو ترب میتعل انیجر نه،یزم نید. در اشون یجهان چنین

الزم است مدرسه و آموزشگاه  ،مهم نیا ی. حال براسازدیم فراهمنوآمدگان را به جهان ورود  و بستر کندمی

کننده  ییمعنا که آموزشگاه بازنما نیبه ا ؛(Lessnoff, 2010آموز عرضه شود  بر دانش یجهان واقع به مثابه

 یشهروندان امکان تبادل آراء، افکار و کنش ورز ،استیس یدر جهان واقع . ازآنجاکه،باشد استیجهان س

دارس متضمن م یتیو عناصر ترب شوند آماده یامور نیچن یبرا زین انیفراهم شود تا مترب یانهیزمباید  ،دارند

 نیپنداشته، اما چون ا یرا واقع یجهان نی(. کودک چنTopolski and Leuven, 2008د  نشو آن یهاداللت

شبه  یجهان رو،باشد. ازاینمی یمرب تیاز اقتدار و سند یحامل عناصر است، شدهی جهان از قبل طراح

 نیچن تیو ترب میتعل انیجر یشدگزده استیدر صورت س(. Arendt, 2009  دشویم یتلق یو واقع یاسیس

ایدئال  یهاپرورش انساننیز و  شبه سیاسی بستر جادیمانع ا انیجر نی، بلکه انخواهد بود سریتنها م نه یامر

مانع  کیدئولوژیو ا ییایاتوپ یهاو نگره ستارهایبر ا تیو ترب میساختن  تعل یو عالوه برآن، با مبتن شودمی

مک به ک خواهدیم یطورجد که به یکس» رایز ؛آموزش و پرورش شود یو انسان یهای اخالقتحقق رسالت

                                                           
1 . Debesse 
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افالطون به آن  برسد که یهراسناک جهیبه همان نت دیبرقرار کند، با یاسیس نینظم نو نوعی تیو ترب میتعل

 (.Arendt, 2009, P. 233  «.دیرس

 

      نتیجه

از  یدیجد یخوانش یدر پ تهیقرار دادن مسائل مبتالبه انسان عصر مدرنفلسفه هنا آرنت با در مرکز 

آزاد،  یگسترش و تداوم زندگ ت،یاست. تقو تیوضع نیعبور از ا یبرا ییکارهاراه شنهادیمسائل و پ نیا

 یتیوضع نینچ یاست که انسان را برا یتیو ترب میمستلزم تعل یآرنت شهیآرمان اند مانند یعاقالنه و اخالق

امر مؤثر  نیکه ا یاگونهشده، به یالزم و مهم تلق یآرنت امر یهاشهیدر اند تیو ترب میتعل ،. لذادیآماده نما

و  یانسان یبه زندگ لیدور بماند، ن اشیاصل و لیاگر از رسالت اص است. چنانکه، یانسان یبرجهان و هست

مدرن با اتخاذ  تیو ترب میمختلف در تعلهای جریان. درواقع، سازدیم جههرا با مشکل موا یاخالق

 نیالزمه اصالح چن ،رونی. ازاسازندیحوزه فراهم م نیبحران در ا یرا برا نهینادرست زم یهافرضشیپ

ها در مؤلفه نیا . آرنت با ارائهباشدمطلوب  تیو ترب میاز تعل ییالگو بیانگر است که ییهاارائه مؤلفه یوضع

 جیرا یهاینقاد باکه  داردیرا عرضه م یاز نقد و بررس یاگونه تهیمدرن تیو ترب مینقد خود از تعل یفحوا

 تیربو ت میرا از تعل یدیشناخت جد بارهنیدرا دیجد یاندازبا گشودن چشم ،لذا تفاوت دارد. نهیزم نیدر ا

کمتر موردتوجه  گرید یهاکه در نحله دشویمطرح م ینوع شناخت است مسائل نی. در ادهدیبه دست م

 شینگر نتقادیا -ییگراسنت کردیرو انیمعتدل و ب تیو ترب میاز تعل الگوییآرنت با ارائه  است. شدهواقع

است  ییهایتاز کاس به دور یتیعناصر ترب انیارائه نمود که در آن ضمن حفظ تعادل م تیو ترب میتعل بهنو 

 .وجود دارد تیو ترب مینسبت به تعل یکیو مکان یکیارگان یکردهایکه در رو
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