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 يدهچك
تضـادها و   يجـاد ا و يبه مخدوش شدن تعامالت انسانگرايي  تبع آن جزم انديشي و به جزم

ها و احزاب  هتا گرو گرفته از خانواده ي،در سطوح مختلف اجتماع يفرد ينب يها كشمكش
 يفمقاله پس از توصـ  ين. در اشود مي دو جامعه منجر ينب يمختلف و در سطح كالن، حت

و  هـا  يشانـد  مورد اعتقاد جـزم ي مبان يبه واكاو شناسي، يباييو ز ييگرا جزم مِمفهو يينتب و
پرداختـه   ينـوع مبـان   ينبرخاسته از ا ياجتماع يتترب يها سپس به استنتاج اصول و روش

و اصـول و    مختلـف  يشـمندان اند ياساس آرا بر شناسانه يباييز يمبان شده است. همچنين
ارائـه شـده    ،قابل استنباط اسـت  شناسانه يباييز يمبان ينا زكه ا اعياجتم يت ترب يها روش
 شناسانه يباييز اجتماعي  يتاصولِ ترب ةارائ يعني ،مقاله ينا يينها هدفبه  يت. در نهااست

نظـام   يـق آن از طر يريكـارگ  و بـه  شناسـانه  يبـايي ز اجتماعي يت ترب هاي يماز پاردا گرفته بر
 .پرداخته شده است يانهگرا جزم اجتماعي يت سوء ترب ثراتا يلدتع يااصالح و  يبرا يتيترب

 ييگرا جزم شناسي، يباييز يل،بد يمپارادا اجتماعي،  يتترب: كليدواژه
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 مقدمه
اسـت،   1گرايـي  اند، جزم يكي از معضالت پنهاني كه جوامع سنتي بسته با آن دست به گريبان

شدن دموكراسي و توسعة فرهنگـي و در  اي كه مانعي جدي در مقابل حضور و دروني  مسئله
 يقـين از  يبـه حـد   اش يشـه نسـبت بـه اند   يشانـد  جزمسالم است.  2نتيجه تربيت اجتماعي

 يدارا يگـري د يـدة ا در برابر يو از طرف پندارد يم يشگيو هم يرناپذ كه آن را خدشه رسد يم
 د.ريگ مي يشدر پ يطردگونه و تهاجم اي يهرو يو حت شود مي لجاجت يةروح

مثابـه گفتمـان غالـب از يـك سـو، نيـز        علت تسلط يك ايده به زده به جزم در جوامع
هاي تربيتي بـه سـوي    حاكميت مناسبات خاص بين قدرت و دانش از سويي ديگر، نظام

هاي تربيتي، سـركوب روحيـة اكتشـافي، و نيـز      انحصارگرايي در اهداف، محتوا و روش
جايگزيني برخورد هيجاني و گزينشي  سازي، يادگيري سطحي و تنزل آن در حد شرطي

كننـد و بـه ايـن طريـق باعـث       منـدي و نظـاير آن حركـت مـي     جاي بينش ها  در داوري
و در نتيجه تعـامالت مخـدوش    3گرايي اجتماعي كردن دوباره و هرچه بيشتر جزم دروني

 شوند.   در جامعه مي
 ينابنابر ،طفيعا ايقو اـــت تـــسا يـــعقالن ايقو ورشپر با ارسمددر  زشموآ لويتاو

 ايبر هيرا انعنو به كه شوند مي ادقلمديينـي  تز ييهـا  مها برناـهنره هـك تـسا تـحال يندر ا
و  ميكاهد هنرهااز ارزش  دخو به دخو رــ ما نـيا مفيدند. ،سهرمد يجد ركااز  پس گيدسوآ

 ).3:1392(كيان و مهرمحمدي،ميكشاند  شيزموآ منظادر  فرعي جايگاهي بهآن را 
شناسانه اسـت)   (كه خود متأثر از هوش عاطفي و تجربة زيبايي هوش فرهنگي جه بهعدم تو

هـاي داراي تعامـل    توان افراد و گروه تواند به پرورشي ناهماهنگ بينجامد. به لحاظ علمي مي مي
هاي درگيـر در منازعـات را داراي هـوش     اثربخش را داراي هوش فرهنگي باال و افراد و گروه

 ).134-136: 1390ست (يزدخواستني و همكاران،فرهنگي پايين دان
اجتمـاعي   هدف اساسي نگارش اين مقاله اين است كه مشخص كند چگونه تربيـت  

انديشـي جـاري در اجتمـاع بپردازنـد.      تواند به تعديل و اصالحِ جزم مي 4شناسانه زيبايي
اشـتن  براي پاسخ به اين سؤال ابتدا در پي روشن كردن مسئله هستيم كـه، در صـورت د  

                                                                                                                                        
1. dogmatism 
2. social education 
3. social dogmatism 
4. aesthetical social education 
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انديشان به چه اصولي معتقدنـد و   افتد و جزم گرايي مي اي، فرد به دام جزم چه نوع مباني
هاي برخـوردي را   عبارتي چه روش چه پيامدهايي دارد. به 1گرايانه تربيت اجتماعي جزم

پـردازيم كـه    گيرند. و نيز  همچنين به اين مـي  گرايان در تعامالت خود در پيش مي جزم
شناسانة مورد بحث در اين مقالـه براسـاس نظـرات انديشـمندانِ      ي زيبايياجتماع تربيت 
هاي اين نوع تربيت چيسـت و   شناس بر چه مباني و اصولي استوار است و روش زيبايي

شناسانه چگونه به تعديل  اجتماعي زيبايي تربيت  2اينكه نهايتاً اصول مستخرج از پارادايم
هـاي افـراد يعنـي     يا به عبارتي تصحيح قضـاوت و ( گرا اجتماعي جزم  و تصحيح تربيت

 كنند.    كمك مي آنچه هدف نهايي تعليم وتربيت است)
 دهد: مي بنابراين اين پژوهش به سه سؤال مشخص پاسخ 

 چيست؟ شناسانه هاي تربيت اجتماعي زيبايي ويژگي -
 گرا چيست؟ هاي تربيت اجتماعي جزم ويژگي -
گونه نقش خود را در اصـالح و تعـديل اثـرات    چ شناسانه ي زيبايياجتماع تربيت -

 كند؟گرا ايفا مي سوء تربيت اجتماعي جزم
 

 روش پژوهش 
روش تحقيـق پـژوهش حاضـر كيفـي و مبتنــي بـر تحليـل مفهـومي و همچنــين روش        

و آنجا كه به تحليل نظرات پيشين يعني مبحث پارادايم تربيت اجتمـاعي   استنتاجي است
اي نـو   استنباطي و آنجا كه به طرح ايـده  -شود، روشِ تحليلي شناسانه پرداخته مي زيبايي

پـردازيم، روشِ   گـرا و نيـز ارائـه اصـول بـديل مـي       يعني، مبحث تربيت اجتماعي جـزم 
   استنباطي است.   -پژوهش اكتشافي

 
 انديشانه اجتماعي جزم  گرايي و تربيتمعنا و مفهوم جزم

آميـز و دگماتيـك    آميز و تحكم نظر تعصبنوروزي خياباني دگماتيسم را به معناي اظهار
آميز و آمرانه معنا كرده است (نوروزي خياباني،  انديش، تحكم را به معناي جزمي، خشك

1384: 143.( 
                                                                                                                                        
1. dogmatistic social education 
2. paradigm  



 

 

168
ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

دورة هشتم
2شمارة 

1394تابستان

 شـمردن  يرناپـذ  شـك  يبه معنـ  يسمدگمات«گويد  يم ييگرا در باب جزم يزن زاده يبنق
 بـه خطـا رفـتن و    انيگـر د يآن را از سـو  يرفتننپذ يرندگانشاست كه پذ ينيمع يدةعق

در مطلـق شـمردن   گرايـي   جزمخطر . )463: 1374زاده،  يب(نق ».شمارند يگمراه بودن م
 يدنرسـ «زاده  يب. از نظر نقشمرد يممكن م را نا يگريمطلق شمردن هر راه د يرااست. ز

بـودن   يآن به نسـب  يلةوس به توان يكه م يكوششو نيازمند) به ذات مالزم با شك است (
ـ  يـن واقـف شـد و ا   خيـزد،  يكه از آنان برم يتيو محدود ها يدگاهد  ياسـت بـرا   يحركت

ـ   يشـة و سنجش، فراتر رفـتن از هـر اند   يپرسشگر يعني يشه،اند و از  يمحـدود و جزئ
 يـك متفـاوت   يها عنوان تصور به تفكرات به  يستننگر براياست  اي ينهزم يگرد يسو
انديشـي يعنـي روش    ي از جـزم در اين نوشتار اين معنـاي كلـ  (همان).  »يقيحق يتواقع

گرفته از نگاهي خاص نسـبت بـه و    شده از تعادل با ديگر افراد كه نشئت برخورد خارج
 يگري و هستي است، مورد توجه است.   دخود 

گرايانـة جـاري در اجتمـاع كـه متـأثر از نظـام قـدرت و منتشرشـده از          تربيت جـزم 
گيـري نـوع    نظايرآن است، به شـكل  هاي عمومي و نظام تربيتي و مجراهايي مانند رسانه

گرايانـه   اجتماعي جـزم  توان تربيت  پس مي. شود مي خاصي از مناسبات و تعامالت منجر
كردن نوع خاصـي از   دروني شكلي از تربيت است كه منجر به«گونه تعريف كرد:  را اين 

 آن ماندن ستايبه ااي كه  گونه اي ثابت شود، بهتفكر، يعني يقين نسبت به عقيده يا انديشه
قـادر بـه شـك و    ، آساني كه افراد به نحوي منتهي شود؛ بهآن  يناپختگ جهيو در نت شهياند

نظـر در افكـار خـود و از سـويي نيـز قـادر بـه         پرسش و پس از آن تعديل يـا تجديـد   
 .»هاي ديگري نخواهند بودهاي غيرهيجاني از انديشه قضاوت

فردي و  ريزي مناسبات ناسالم بين ي به پيطوركل شده در نهايت و به اين تفكر دروني
 .  انجامد اجتماعي مي بين

 
 شناسانه شناسي و تربيت زيبايي معنا و مفهوم زيبايي

 حسـاب  و نوشتن خواندن، هاي كنار مهارت در اساسي مهارت چهارمين را هنر 1برودي
دريافت كند. بـر  ها، احساسات را نيز  انديشه بر عالوه تا دارد را اين قابليت داند مي كردن

تخيلي با  دراكشناسي را آموزش ا نگاهي ويژه به تخيل، تربيت زيبايي وي با ،اين اساس
                                                                                                                                        
1. Broudy 
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زيبـا   يـك شـيء   سازي شاگرد براي درك محتـواي حسـي و بيـان آن در    هدف توانمند
 .)1972 برودي،( داند مي

يـا   شناختي آن است كه طي آن فرد و محـيط، تجربه زيبايي 2و كراور 1از نظر اوزمن
عامل دروني و بيروني، با هم سازگار باشند. اين نوع تجربه همان است كه ديـويي آنـرا   

نامـد. ايـن تجربـه    آورد، مياي كه وحدت و كمال را به ارمغان ميتجربه كامل يا تجربه
 )231 :1387 اي انساني در اوج خود است. (اوزمن وكراور، تجربه

 يا نقش عمده يدر تعامالت انسان يقاز حقا يبخش يانزبان هنر در ب 3بنا به عقيدة آيزنر
 ؛بوده است يثرشان در انتقال معانؤكاركرد م ينآنها تا به امروز هم يكند و علت بقا يم يفاا

شاهد بر  ينبارزتر يخشناسانه) در طول تار زيبايي(امور  يياشكال مختلف معنا يدوام و بقا
 يـن ا يـر در غ ،برآمـده از آنهـا اسـت    ةبشناخت و تجر نداشتن يپوشان نبودن و هم يتكرار

 بــوديم يمشــترك مــ ييكــاركرد معنــا يشــاهد حــذف اشــكال دارا يــدبا صــورت منطقــاً
اين اشـكال معنـايي خاصـيتي كـارا در تسـهيل      ). 19 :1383يزنر، به نقل از آ ي(مهرمحمد

بـراي  تـوان  شناسانه مـي  از همين رو، از تربيت زيبايي فردي در اجتماع دارند. تعامالت بين
شناسي فرايندي است كـه   در حقيقت تربيت زيبايي .اصالح تعامالت بين افراد استفاده كرد

در رفتار اجتمـاعي تبلـور    آورد و نتايج آن مشي اجتماعي مشخصي براي فرد به وجود مي
كارگيري  واسطة به  شناسانه، تربيتي است كه در آن به اين تربيت اجتماعي زيبايي  بنابر .يابد مي
هـاي   محتوا و روش  ارائة ساز و طبيعي) و نيز محتواي هنري و ر هنري (آثار هنري انسانآثا

، تبحـر در نقـد   4توان به ارتقـاء حساسـيت شـهودي   شناسانه، مي يادگيري به شكلي زيبايي
شدة دروني، و نيز وحـدت   درون، قدرت رهايي از اصول تثبيت 6، صراحت طبيعت5هنري

و استقالل فـردي،   7كه زمينة ظهور و پرورش تفكر انتقادي چنان شخصيتي دست يافت؛ آن
ها، نزديك شدن بـه درك ديگـري، كسـب     روحية كاوشگري، درك و ارج نهادن به تفاوت

 يشـده بـه ارتقـا   يجادا يـد وسـعت د  و استقالل فردي فراهم شود، و 8هاي ارتباطي مهارت
                                                                                                                                        
1. Howard Osman 
2. Samuel Craver 
3. Eisner 
4. intuitive sensitivity 
5. art criticism 
6. nature 
7. critical thinking 
8. communication skills 
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در اشخاص نسـبت بـه    و عادالنه يحصح يداور ةقو يريگ شكل يعني يارتباط يها مهارت
 .شود منجر در تعامالت يگريخود و د

شناسي و نيز بيـان   در ادامه به بيان پيشينة عملي كوتاهي از تربيت اجتماعي و زيبايي
 پردازيم.   ميگرايي  شده در باب موضوعات نزديك به جزم تحقيقات انجام

 
 مباني عملي 

مليـت انسـان از ديـدگاه ريچـارد     عا«اي بـا عنـوان    نامه ) در پايان1384نرگس سجاديه (
پردازد تا بدين  هاي رورتي مي به بيان ديدگاه »رورتي و پيامدهاي آن در تربيت اجتماعي

 وسيله، رهنمودهايي براي تربيت اجتماعي بيان كند.
 »هـاي تربيتـي   گرايي و شكاكيت، معضل نظـام  جزم«) در مقالة 1390( مهدي سجادي

در نهايـت   جوامع اسـالمي  هاي تربيتي كاكيت در نظاميي و شگرا اثرات جزم از بيان پس
 .دهد بعضي از رويكردهاي مربوط به حل اين معضل را پيشنهاد مي

مثابـه آمـوزش    نظرية زيبـايي بـه  «) در رسالة دكتري خود با عنوان 2001( 1هيريون چوي
، آموزش عمومي را محـور بحـث خـود قـرار     »عمومي، ماهيت هنرها و نقش هنرها در ذهن

شناسانه به رشد احسـاس   ده است. نتايج پژوهش چوي حاكي از آن است كه تربيت زيباييدا
كنـد. تربيـت    مـي  بينانـه كمـك    گذاري روشـن  ها و نيز پرورش ارزش و ارزش از طريق مثال

 دهند.   طور كه مطالعات عقالني به تفكر نظم مي ن بخشد، هما ارزشي احساسات را نظم مي
شناختي از ديدگاه كانت، شـيلر   تأملي دوباره به امر زيبايي«ان اي ديگر با عنو در مقاله

پـردازد و سـه    ) به جايگاه هنر و نسبت آن با فلسـفه مـي  1388( 2بوس ، استيفن»و هگل
 كند. اند، تبيين مي پاسخي را كه هگل، كانت و شيلر به اين امر داده

 يـز و ن باحـث يـت و نظـاير ايـن م   خالق شناسـي،  يباييزيي و گرا گرچه در باب جزم
در داخـل و خـارج انجـام شـده      يچنـد  يهـا  پژوهش ياجتماع يتترب مسائل مرتبط با

 شناسـانه  يبـايي زي اجتماع يتترب يعنيموضوع  ينسطور در باب ا يناما نگارنده ا ،است
ـ  گـرا،  جـزم  ياجتماع يتترب يبرا يلبد يميعنوان پارادا هب  يطـور خـاص بـه پژوهشـ     هب

 .برنخورده است
                                                                                                                                        
1. Hirion Choi 

2. Stephen Bos 
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گـرا و   هـاي تربيـت اجتمـاعي جـزم     بيان و شرح مبـاني، اصـول و روش  در ادامه به 
 پردازيم. شناسانه مي زيبايي

 
 گرا هاي تربيت اجتماعي جزم مباني، اصول و روش

 داشتن خودبرتربيني معرفتي .1
رسند كه ديگـري   دليل يقين به داشتنِ نسخة نهايي ممكن، به اين باور مي انديشان به جزم

 .ستاز آنها تر بسا سخيف و چه تر هاي فكري قليل رفيتو ظ ها داراي داشته
ها از آن جهت كه همگـي از   دم برابري انسانعخود به اعتقاد به اصلِ  مبنا خودبه ينا

امر معترف  ينممكن است به ا انديش جزم گرچه( شود ميمنجر  اند، انسان اند، نوع انسان
. يكـي از ايـن   انجامـد  يمخـدوش در تعـامالت مـ    يهـاي  روش يـري گ به شكل ونباشد) 

ـ  نبـود  و نظـاير آن اسـت.   جنسـيتي  نـژادي، قـومي،   در اشـكال  تبعيضها  روش  ةروحي
؛ در نتيجـه افـراد از روحيـة    شـود  مسئول بودن در قبال ديگري منجر مـي  به غير نههمدال

مصنوعي و به شكلِ  يكديگر در قبال  همكاري برخوردار نيستند و در پذيرفتن مسئوليت
كنند. وجود تفكر صاحبِ نسخة نهايي بودن زمينـه را بـراي حـاكم     مل ميرفع تكليف ع

اسـت،   زير پا گذاشتن ضـابطه ذاتاً بستري براي  اي كه رابطه ،مريدي و رابطة مرادشدن 
؛ يعني وصل بـودن شـخص بـه عقيـدة     رابطه، زيرا در مقام سنجش، مالك سازد. مهيا مي
چنان با تمنيـات درونـي   مطلقي، باور  كه ممكن است حال آن .ناپذيرِ مسلط است خدشه
ـ گذشتة خـود   از حالت راستين باشد كه قرارگرفته  در خدمت تعصبات يافته و  امتزاج ه ب
و كمـك   يـد مثل من انجام ده گويند يكه م افرادي هستندگرا  معلمان جزم .باشد درآمده

ـ   يرندهفراگ يبرا يناهمگن يفضا كنند ينم ر نظـام  دي مناسـبات  ينفراهم شود. وجـود چن
 يـزي را چه چ گويد يما مبه كه  يما از كس يراز ،آن است يرسالت اساس يانِبه ز يتيترب

يد (بدون اينكـه فرصـت   انجام ده يزشما ن دهم يم امآنچه من انج گويد يم يا يمانجام ده
 ).1994 (دلوز، گيريم ينم واكاوي به فراگير داده شود)، ياد

از بيان يك  ،تقابلم ةعقيد ت كه در آناس شنقد اشخاص، وراي افكار ديگر روشِ
 گـرا در نظـر جـزم   و ديگـري  يابـد  رود و به كل شخصيت فرد تسري مـي  مي ايده فراتر 

يـابي عملكـرد يادگيرنـده، نـوع     گـاه كـه معلمـان در ارزش   آن !شـود   مصداقي از شر مي
 شوند.   مي داوري منصفانة عملكرد او دور  افكارش را نيز مالك قرار دهند، از
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است. از آنجا كه كاركرد نظـامِ تربيتـي جوامـع سـنتي      سازي يكسانروشِ ديگر 
بسته بايد در جهت خاصي سوق يابد و فراگير بايد در جهت مشخصي حركت كنـد  

تدريس نـه در فراينـد تـدريس و بـه       و از آن عدول نكند. در نتيجه محتوا و روش
رت مشخص و از پـيش  لكه به صوگيرند ب واسطه واكاوي و چالش فراگير شكل مي

و امكان تغير در آنها به شدت اندك است. چنين نظـام تربيتـي    آيند شده درمي تعيين
انگارد و برونداد چنين نظـام تربيتـي نيـز افـرادي اسـت كـه        فراگيران را يكسان مي

 معكـوس  حساسـيت دهند.  خود را كشف و بروز هاي استعداد و قابليت توانند مين
بـر   تمركـز  بـه جـاي   ،به ايدة مطلق يقين ن فرد به علتروش ديگري است كه در آ

و نسـبت بـه   شود  مي به سمت بيرون متمايل ،شكوفايي آنها و ود و بازبينيافكار خ
گاه كه مربـي، از بـازبيني    يابد. آن مي اي گونه حساسيت ةروحيش، هاي متقابل انديشه
آورد، از مـوز روي آ داري كند و تنها به اصالح و كنتـرل دانـش   هاي خود خودداشته

) شخصيت به سـه  1961( 1اريك برن از نظر مسير داوري عادالنه خارج شده است.
(كه شامل احساسات و رفتارهـايي اسـت    2شود: حالت من والديني بخش تقسيم مي

كند)، حالت مـن   كه فرد از والدين و كساني كه تجسمي از والدين هستند جذب مي
كند)  هاي منطقي مي حتماالت را تخمين و قياساي از شخصيت كه ا (جنبه 3بزرگسال

(شامل احساسات، افكـار و رفتـاري اسـت كـه مخـتصِ افـراد        4وحالت من كودكي
توانــد اطالعــات را در هــر ســني جــذب و  والــدين مــي  خودانگيختــه اســت). مــنِ

گيرد چـه چيـز را    هرحال اين من كودك است كه تصميم مي سازي كند، اما به درون
 ).1979الم و براوان، ضبط نمايد (وا

آميـز مراتـب بـاال (والـدين،      ها در قالب رفتار تحكـم  هاي شرطي و بازداشتن ضربه
و از بـين رفـتن    جو و بيـان آزاد و هايي نظاير آن) به محدوديت جست معلمان و نقش

 سالمِ فـرد،   »من خوب هستم، تو خوب هستي«جايگاه جايگاهي كه در بخشِ كودك)
در  »من خوب نيستم، تو خوب نيستي«ايگزيني جايگاه ناسازگارِ شود) و ج دروني مي

 اعتمادي در تعامالت را به دنبال دارد.      شود. در نهايت اين امر بي كودك منجر مي
                                                                                                                                        
1. Eric Berne 

2. parent ego state 
3. adult ego state 

4. child ego state 
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 ها فرض اصالت سنت ها و پيش. 2
 ، نيازي بـه واكـاوي در فضـاي معرفتـي    اش مركزي هاي شناخت يقين بهعلت  بهگرا  جزم
چنـان كـه راه    آن اسـت.  يني قائـل شـ چنـدان بـراي امـور پ    دو صـالتي و ا بينـد  نمي خود

 .  شود تر مسدود مي گيري پخته تصميم
شـود كـه در آن    بسـتري مهيـا مـي   ، در اولويت اسـت  امر پيشين ظكه حفدر فضايي 

روشـي  كتمان آيـد.  صورت يك دستورالعمل (اصل) درمي به اطالعات سدكردن جريان
 پـردازد و  مـي      رونـي مسـئله  درونـي، و ب و سانسـور   وببه سـرك  ،است كه در اين راستا

، امـا نظـم حقيقـي    كنـد   نظم عمومي عمل ميع به نف است كه گرا اين ة جزمعقيد معموالً
له و ئمسـ  يـك تر  يبسا متعال كه در آن وجوه متفاوت و چه يا مرحلهاي باالتر دارد؛  مرتبه

» مقـام «يحي بـودن،  مس«گويد:  مي 1دركگاري كيكه  چنان معنا را بتوان كشف و لمس كرد.
 قلبي ايمان بدون  تابع سنن رسمي  در مسيحي بودن، آدمي». حال«است و مسيحي شدن 

 ايمـان  لـذت  بـه  تـوان  مي ظاهر، بر ، افزودن»شدن مسيحي« در اما است؛ فردي و تجربة
 ).145: 1375يركگارد،  (كي »دينداري دست يافت از قدسي تجربة باطني و

با توجـه   حقايق را، طور ناآگاهانه زعم خود به انديش به ، جزمر و تفسيرتعبيدر روش 
در ايـن   2شـود. كمـپ   گونه جرح ميكند و حقيقت، اين به امر پيشيني تعبير و تفسير مي

كننـد يـا از فنـون نامناسـب      درستي حل نمي اي را به گرايان يا مسئله جزم«گويد:  باب مي
، كمپ( »كنند دهند يا كامالً از آن فرار مي ن را تغيير ميكنند، يا آ براي حل آن استفاده مي

 ةقـادر بـه يـافتن نقطـ    ، دزگريـ مسائل مـي  واكاوي انديش از ازآنجاكه جزم). 314: 1960
. در آيد برميتقليد  يعني روشِ بيروني ياتكا ةپي نقطنتيجه در  در ؛نيست درونيي اتكا

سـركوب  . تقليـد و  »رد تقليـد امـر مطلـقِ مسـلط مـو    «حق، مطابق است بـا  ت اين صور
حـال   گونه است كه و اين سازدمي ناپذير بيني پيش فردي گرا جزم از، هاي دروني شناخت

و ) و نه نتيجـة رشـد آگـاهي و بلـوغ     42: 1382 ،(يثربي است حريكت مقلد برخاسته از
 شود. يم   و نه نگاه متعادل در تعامالت منجر يجانه يافتن يانبه جر ينا

  ناپـذير اسـت و نـه بـر    كه محتواي تربيتي، بر اساس محافظت از امـر خدشـه   از آنجا
تـوجهي بـه شـناختي كـه      اساس طبيعت و نياز فراگير، جذابيتي ندارد. تعصـب، بـه بـي   

                                                                                                                                        
1. Kierkegaard 
2. Kemp 
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هـا، بـا   جـوي علتـي بـراي معلـول    و انجامد و فرد به جاي جست است، مي  اقتضاي حال
 زند.    ز ميبا از كشف علل سر هرافخروشِ   بهحواله دادن آنها 

 »تفكـر  هـاي  سـبك « را اطالعـات  در پـردازش  افـراد  متفـاوت  شـيوة  1استرنبرگ رابرت
 انجـام  خودشـان  روش بـه  را كارهـا  عالقه دارنـد كـه   افراد بعضي از« .است كرده گذاري نام

 از ديگـر،  بعضـي  كـه  درحـالي  هسـتند؛  ابـداعي  قانونگذارانه يـا  سبك داراي افراد اين .دهند
اجرايـي   سبك داراي افراد كنند؛ اين مي استفاده كار يك انجام يا حل رايب موجود هاي روش

 باشـند؛  داشـته  نظـارت  ديگـران  هاي  هستند. بعضي ديگر نيز عالقه دارند كه بر كار و روش
 عمـل  منتقـد  يـا  داور عنـوان  آنها معموالً به .هستند ارزشيابانه يا قضايي سبك داراي افراد اين
 .  )1997استرنبرگ، ( .»باشند ديگران هاي روش و نظرات مجري اينكه تا كنند مي

خـاص محبـوس    سبك يك چارچوب در آنچه مهم است، اين است كه فرد را نبايد
 ها بايد متناسب با موقعيت و شرايط باشد.   كارگيري سبك عالوه، به كرد. به

(تعبير تراشي  ازحد به گذشته، كتمان و دليل علت اصالت دادن بيش گرا به تربيت جزم
نشيند، تربيتي  هايي كه هر آن بر اذهان مي زعم خود) و ناديده گرفتن شناخت و تفسير به

است كه در نهايت با جامعه و فضاي شناختي افراد بيگانه است. به همـين دليـل از نظـر    
درماني) بسـياري از آنچـه معلمـان سـعي در يـاد دادن آن       (مبدع مكتب واقعيت 2گالسر

آموز را سـطل خـالي    به دور است. از نظر گالسر تعليم و تربيت دانشدارند از واقعيات 
) (او 1384پايان را درون آن خـالي كنـد (شـلينگ،     هاي بي بيند كه قرار است واقعيت مي

 حل اين مسئله تكيه بر هويت و شخصيت خود است).  معتقد است راه
هاي اكتشـافي و   يتي روشترب شده در نظام برده هاي نام كار بردن رويه در صورت به   

حل مسئله، تجربه و نظاير آن كه به رويارويي با وجدان بيدارِ عاري از جانبداري منجـر  
هاي تربيتي در جهت حفظ گذشته و نه ابـداع  شود، مرسوم نخواهد شد، زيرا فعاليت مي

 خورده است.   درك حقيقت رقم روشي جديد در
 است يطور كامل قابل دسترست بهيققح .3

كـه اساسـاً    شـود  مـي  منجر به اين پندارناپذير  خدشه ثابت ةبه يك عقيدگرايان  جزمباور 
 . شودالساعه كسب مي حقيقت خلق

                                                                                                                                        
1. Robert Sternberg 

2. Glasser 
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ـ يازي پس ن ،است يطور كامل قابل دسترس ، ازآنجاكه حقيقت بهگرايان جزماز نظر   هب
و  كشـف كامـل  نيسـت و بنـابراين بـه اصـل      راه كسـب آن  (تفكر) در  هننيصبر و طمأ

روشـي از ايـن اصـل اسـت كـه       برخورد گزينشي شوند. معتقد مي حقيقتالساعه  خلق
  هـاي  چـالش  است كه تـابِ ي رسيدن به آرامش ازناشي ست، بلكه نييند افر ناشي از يك

 بر ديگري ميان روش )(برخورد دوگانه موقعيت تعبير حقايق به تناسبِ فكري را ندارد.
دادن  در چـالش قـرار  نتيجـة   يـر غيامـا ايـن ت   ،ابـد يانديش تغيير مي جزم است كه در آن

 هـا و مـالك   يـت گـرفتن واقع  يدهناد يير،تغ ينمقابل نيست، بلكه علت اة با ايد عقايدش
 يتيكه كـاربرد و موضـوع   است يطيدر شرا يباور ثابت درونش حت يشگيقرار دادنِ هم

هند هر نوع اطالعاتي به د راحتي اجازه نمي گرا، معلمان به هاي تربيتي جزم در نظامندارد! 
سـطحي و   رشد نگـاه  به كه اين )121: 2،1970و باراتز 1آموز منتقل شود (باچاراچ دانش
 انجامد. ديد كوتاه مي ةزاوي

 پويـايي معـاني در فضـاي شـناختي فـرد      را بـر  راه هاي نـامبرده  درهرحال، روش
و  يدروس هنـر  سيتـدر . آنگاه كـه  دندارنگه مي او را ساكن ةد و در يك نقطنبند مي
و تنهـا از يـك روش تـدريس     رنـد يقـرار گ  هيدر حاشـ  د شوند يـا محدو يبدن تيترب

سـمت خـروج از تعـادل گـام     مشخص يا يك محتواي ثابت و معين استفاده شود بـه  
 .است شده برداشته

 
  شناسانه هاي تربيت اجتماعي زيبايي مباني اصول و روش

شناسـانه از   هاي تربيـت اجتمـاعي زيبـايي   وشدر ادامه به استخراج و استنباط اصول و ر
شناس نظران مختلف زيباييشناسانه كه برگرفته از آراي فيلسوفان و صاحب مباني زيبايي
 پردازيم.  هستند، مي

 زيبايي فارغ از علقه. 1
يت است و در اين بـاب  كه فارغ از هر غا داند يم يرا حكم شناسانه ييبازي يكانت داور

 جـه ينت نجـا يباشـد، از ا  نديصرف خوشا يست كه به داورا يزيچ بايز) 3ابژه(« گويد: مي
                                                                                                                                        
1. Bacharach  
2. Baratz 
3 objet 



 

 

176
ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

دورة هشتم
2شمارة 

1394تابستان

ما را آمـاده   بايباشد. ز نديخوشا ي (تمناي شخصي)ا بدون هر عالقه ديبا بايشود كه ز يم
: 2007(كانـت،   »ميدوست بـدار  يخاص ةرا بدون عالق عتيبخود ط يحت يزيچ كند يم

 ييمگـو  يمـ  آيـد و  در نظرمـان زيبـا مـي    يوهسبد م يتابلو يوقت ،مثال براي(. )118-119
 يسـت، هـا ن  يـوه بودن م يو خوردن يذبر لذ ياز هوس ما مبن يقضاوت ناش ينا يباست،ز

 اصل قابل استنباط از ايـن مبنـا   .)يباستزذاته اين تصوير  به است كه ينبلكه منظورمان ا
نـوعي بـه    تواند سبب شود كـه مـا بـه    امر زيبا مي. است داوري فارغ از تمنيات دروني

بدون تعصب بپردازيم. زيـرا در داوري در خصـوص يـك شـيء (حكـم       تمرينِ داوري
شـناختي   كـه در حكـم زيبـايي    محض عقلي) نياز داريم كه از چيستي آن بدانيم، درحالي

 ينبـه همـ  ). 269: 1387اي از اين دست نبايد در كار باشد (هارتناك،  ناب هيچ مالحظه
 بـدون تعصـب و چشـم    يداور ينِبـه سـمت تمـر    ينوع بهتواند ما را  يم يباسبب امر ز

 يعني ي،هنر از موجبات ترق«است كه  گونه ينسوق دهد. و ا يشخص يالتاز تما پوشي
اصل  يناستنباط از ا  ). روش قابل170: 1364 (تولستوي، »كمال است يبه سو يشرفتپ

راتر رفـتن از  و ف يرقضاوت فراگ ةقو يتتقو ينةدر آن زم كهاست  يپرسش و پاسخِ هنر
 شود.     يم ياها مه يداور يگردر انواع د ،در تعامالت يشخص ياتتمن

 زيبا در جامعه زيباست .2
ـ «: گويـد  يو در باب آن م داند يرا عام بودن آن م يباييز هاي يژگياز و يكيكانت   يوقت

 يـن وصـف كننـد و ا   يبـا آن را ز يدكه همه با كنيم يادعا م يباست،ز يزيچ گوييم يكه م
است كه حكم ما مصداق و مثـال آن اسـت. امـا      يو عموم يكل اصل يكمستلزم  يعود
حـس مشـترك    يكآن را  توان يم ،رو ين. ازهمباشد ياصل منطق يك تواند ياصل نم ينا

نـد كـه   ا حس مشـترك  يك يها دارا انسان ة). از نظر كانت، هم81 :1952كانت، ( »يدنام
و زشـت   يبابه امور ز يكساني يها واكنش يدباآنها  ةاساس، هم ينهمان ذوق است. بر ا

  .(همان) نشان دهند
كـه احسـاس    ييجـا  ازآن. است توجه به خرد جمعي مورد استنباط از اين مبنا اصل

 مباحثـه روش ما در قالب زمان كه گفت هر  توان ياست، م رپذي در اجتماع امكان ييبايز
هاي ذوقـي اجتمـاعي را مـورد     ، معيارميبپرداز بايبه امر ز آنها خلق اي هنري  در باب آثار

نوعي فرد را به نگهداشـت حرمـت خـرد جمعـي و      تواند به ايم و اين مي توجه قرار داده
 احترام به ديگري سوق دهد.
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 حس و عقل ةشناسي، رابط دو حوززيبايي ةتجرب. 3
 اند.انسان داراي دو قوة حس و عقل است كه خصوصاً در عصر حاضر از هم جدا گشته

برخورد و نزاع سبب شده است كه وحدت از بين برود و استدالل عقالني از اسـتدالل  «
عنـوان بـازي    شناسي بـه زيبايي ).10-11: 2005، 2و فريكر 1(كورن »شهودي متمايز شود

   تواند بين اين دو نوعي نزديكي و هماهنگي ايجاد كند.  آزاد حس و عقل مي
ـ  ي(ارتقـا  هماهنگي دو قوا اصل تـوان از مبنـاي    اصـلي اسـت كـه مـي     )تيحساس

معـرف موجوديـت فيزيكـي     4معتقد است كه انگيزة حسي 3ستنباط كرد. شيلراشده  برده نام
گيرد. ايـن دو   از وجود مطلق يا سرشت عقالني سرچشمه مي 5انسان است. و انگيزة شكل

اسـت و   اند، مغاير يكديگر نيستند؛ يكي پايبندكنندة لحظه و دگرگـوني  گرايش كه در تقابل
). پـس فـرد بايـد از هـر دوي ايـن      14-15 :1385 ،ديگري به ثبات گرايش دارد (عباديان

وسـيلة بـازي    مند باشد. با ايجاد وحـدت بـين دو قـوه، بـه     (حس و صورت) بهره ها سائق
 يـا  يـزه در خـدمت غر ( هاي فيزيكي طبيعت توان از محدوديتشناختي) مي (تجربة زيبايي

عقلي رها شد. زيـرا حساسـيت فـرد     كتاب و  بو نيز حسا )بودن حس صرف هاي صرف
تـر   گريخـت، افـزون   يابد و زمينة پذيرش وظايفي كه در شرايط طبيعي از آنها مـي  ارتقا مي

فـرد بـه وادي بـازي (تجربـة     ، در بـاب آثـار هنـري    مباحثـه كارگيري روشِ  شود. با به مي
 گذارد. مي شناختي) كه در آن از تمنيات شخصي فارغ است، قدم زيبايي
دروس به كار   يبعض يبرا توان ياست كه م يروش يهنر يها دروس در قالب ةارائ

 ينـد فرا يـن گونـه  از سـر رغبـت زد و ا   يپلـ  يفه،حامل قانون و وظ يها يبرد و به آگاه
 يدر دروسـ  ،مثال برايكرد.  يزانگ رغبت يبه امر يلدرآورد و تبد يرا از خشك يادگيري

را به شكل ماه، مثلث را  يرهمانند دا يتواند اشكال يمعلم م ،ياضيو خشك مانند ر يجد
يم ترسـ  يوانـات ح ياها و  يوهها را به شكل م جداول، نمودارها و شماره يابه شكل كوه و 

 يدرك مسـائل جـد   ياو را برا يباز يزةو غر كندكودك نفوذ  يعتبه طب طريق ينو از ا
 يشرا در پ يهرو ينا يگرد در دروس دتوان يصورت معلم م ينبه هم يرد.كار گه ب يعلم

                                                                                                                                        
1. Jan V.Curran 

2. Christophe Fricker 
3. Schiller 

4. sensuous drive 

5. form drive 
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درك دو  يارتقـا  يهـا بـرا   از تعامـل  ياري) را در بسـ شناختي يباييز ة(تجربي . بازيردگ
 يمصداق ينتوان به كار گرفت و ا يم تر آگاهانه يها تعامل گيري شكل يتطرف و در نها

 .باشد »از بودن ما در جهان يا نحوه« يدبا يگفته كه باز يناست از ا
  كشف حقايق پنهان. 4

برند. فضايي كه سطوح هشياري بشر را  ها در فضاي شناختي مشتركي به سر مي انسان
هـا   پس آگاهي). 8، 1380گيرد (شايگان، از عصر نوسنگي تا عصر اطالعات در بر مي

دهند و در انتظار نوبت دوبارة خويش به  روند، بلكه گفتارها تغيير مكان مي از بين نمي
 كه طوري   شناختي مدام در حال تكاپو هستند، به سطوح هستي ريزند (همان).گ مأمني مي

عنوان فرايند انتقالي كه در آن گذشـته   هعنوان عملي ذهني، بلكه ب به تنها بايد  فهم كمتر نه
در تجربـة  ). 290: 1991، 1(گـادامر  ]در نظر گرفته شوند[كنند  ماً وساطت ميئو حال دا

كنـد، بـه گسـترش فضـاي     كه ايجـاد مـي   اي زدايي ، با آشناييشناسي، اثر هنريزيبايي
و (گشودگي به درون)  به درون 2يگشودگ نديدر فرا شود. شناختي فرد منجر مي هستي
كـه در   ابـد ي يدست م هايي فرد به شناخت ي،و كسب آگاه(گشودگي به برون)  برون

 رمـزي اسـت   ،يآگاه . هراست اش يمعرفت يفضا يبرا يا گمشده حكم قطعات پازلِ
خـود قـرار    يرا در جـا  كيـ هر بـد، ادري هم با ها را يربط آگاه دتوان يآن مكه فرد با 

شـود)   حاصل  ها شناختكه از انكار  يواالتر (و نه وحدت وحدتي به و از درون، هدد
. گيـرد  بد و در نتيجه، طريق صداقت و مدارا با خود و واقعيات را در پيش ميايدست 

در يك فرايند  بروني (گشودگي به برون)و  ودگي به درون)(گش دروني 3ديالكتيك
وند. ديالوگ آزاد بـا  ش گانه آورده مي دهند، اما براي شرح بهتر در دو اصل جدا رخ مي

پنداري (خود را جاي ديگري گذاشـتن) و   ساز و طبيعي)، به همذات انسانآثار هنري (
 ي نقـش بـراي درك  ايفـا  شود. روش نخست اين اصـل،  گشودگي به برون منجر مي

از طريقِ نمايش، تئاتر و نظاير آن است كه در آن فرد با فـرورفتن در قالـب   واقعيات 
 كنـد. روش دومِ ايـن اصـل،    طور ملموسـي واقعيـات بيرونـي را درك مـي     ديگري، به

ـ و كشف  عتيطب ي(ربط اجزا عتيدر طب يگردش علم ـ  ةرابط . اسـت  )ي آنهـا علّ
 گـرو  دركـل   كيـ  جـاد آموزد كه اي به آنها مي، طبيعت به رانيفراگ با توجه دادنِ مربي

                                                                                                                                        
1. Gadamer 
2. openness 
3. dialectic 
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 ها دگاهياختالف د  تعامل و علت هاي به ظرافت گونه آنها و اين هماهنگ است ارتباطي
 . برد خواهند يپ

بـا آثـار    آزاد در اصل ديالكتيك دروني (گشودگي به درون) فرد به مـدد ديـالوگ  
گوي درونـي وادار  و ت به گفتكند. در اين صور هنري، گشايشي به درون حاصل مي

تـري رخ   گـوي درونـي عميـق   و باشد، گفـت تر  پنداري قوي ذات شود. هر اندازه هممي
ايفـاي  كنندة نوع تعامل ما بـا بيـرون اسـت. روش    وگوي دروني، تعيين دهد. گفت مي

كه بـا وقـايع و    اي پنداري ذات روشي است كه در آن با هم نقش براي صراحت درون
هاي پنهـان  دهد، به شناخت ن تئاتر، فيلم، داستان و نظاير آن رخ ميهاي درو شخصيت

شكند و براي گريـز از آن  شود؛ مانند فردي كه بر اثر  رنجي در هم مي يافته مي دست 
(باسـتيد،   شـود  نشيند. در اين حالت اضطراب او تبـديل بـه انـدوه مـي    پشت پيانو مي

شود، كند و قادر مي هاي خود شك مي ه). فرد بر اثر پااليش درون به داشت293: 1374
توجه و هـدايت بـه سـمت هـارموني      هاي ديگري را نيز به خود راه دهـد.  شناخت

واسطة آن رابطة اجزا و وحـدت موجـود    به روشي ديگر است كهطبيعت و اثر هنري 
هـاي   كنندة همـاهنگي بـين شـناخت    تواند براي فرد تداعي در اثر هنري و طبيعت، مي

 .  اش باشد متضاد دروني
 

  1شناسانه، به مثابه پارادايم بديل تربيت اجتماعي زيبايي
 داوري فارغ از علقه .1

 يرعادالنـه و غ يحناصـح  يگرفتـه از داور  تئنشـ  يشاند كه اظهار شد تعامالت جزم چنان
 شناسـانه  يبـايي فارغ از علقه و روشِ پرسش و پاسخ ز يداور يلِاست. با پرداختن به بد

. در پـردازد  يمـ  يو سودانگار يشياند فارغ از مصلحت هاي يداور ينِتمر فرد به ينوع به
و بـه   يابـد  يمـ  يدوسعت د ي،دخالت دادنِ تعصبات درون ترعلت كم فرد به ،صورت ينا
 يامورند و نه بـر مبنـا   يقتاساس حق ها بر قضاوت يراشود. ز يم يكنزد يگريد يدگاهد

بـا فـراهم كـردن     ي. مربيرناپذ مر خدشهامور در جهت حفظ ا يهو كتمان و توج ينشگز
 يگـر قضـاوت شـخص را در انـواع د    ةقـو  يـت تقو ينـة زم يروش پرسش و پاسخِ هنـر 

ـ  يكردن نقاش دوره ،مثال برايسازد.  يم يامه نيز ها يداور  يگـر د ينها توسط كودكان در ب
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، در با هـم  يرانفراگ ياكالس،  يكدر  يرانمعلم با فراگ يبحث و بررس ياآموزان و  دانش
   .گذاشته شده است يشكه به نما يلميف ياكه عنوان شده و  يباب داستان

  توجه به خرد جمعي. 2
 بـديل  شـود. در اصـلِ   عنوان يك انسان ناديده گرفته مي احترام به ديگري به انديشي، در جزم

توانـد   فـرد مـي  ، شناسـانه  زيبايي تجربة و روشِ مباحثه از طريق همراه شدن با خرد جمعي
وسـيلة   بـر ايـن، بـه    نوعي حس احترام به ديگري را تمرين و در خود دروني سازد. عـالوه  به
شـود و   هاي اين اصلِ بديل، حس احترام به خرد جمعي در فرد نهادينه مي كارگيري روش به

خود در مرتبـة بـاالتر    تر است خودبه تر و شايسته كس كه محق شود براي اينكه آن ي مي ا زمينه
 كند.     نه ساالري كه مطلق منسوخ را با خود حمل ميگيرد،  قرار 

 ارتقاي حساسيت .3
گيرد، زيرا امر مطلق را جايگزين طبيعت انحصاري خـويش  خود فاصله مياز انديش  جزم

 عـالوه،  بـه  كرده است (و پيرو چيزي است كه در اعمـاق جـانش بـه آن معتقـد نيسـت).     
 معضـل، اصـلِ   يـن حل ا يبرا است. سازي يكسانآورد، بلكه در پي  ها را تاب نميفرديت

 شود. يم يشنهادپ شناسانه يباييز ةو روش مباحثه و تجرب يتحساس يارتقا يلبد

شكل فشار بر افـراد بـراي    گرايي بر آن حاكم است، به اي كه روح جزم كاركرد جامعه
سوي رياكاري متمايل است، زيرا بخـش   اي به همراهي با جو عمومي است. چنين جامعه

 ك شخصيت كه نمايندة احساسات راستين و افكار صادقانه است پنهان شده اسـت. كود
و  شـود  يحـس و عقـل داده مـ   از  يـك سـهم هر ارتقاي حساسيت، هاي  واسطة روش به
تعـامالت   يجـه در نت شـود؛  يافراد فراهم مـ  يدرونِ انحصار ييموجبات شكوفا گونه  ينا

 يـرا، ز يابنـد،  مـي سوق ن تراشي و دليل كتمان ينش،گز ي،كار پنهان ،صداقت دمسمت ع به
فـرد بـه    ،هـا  روش يـن ا ةواسـط  بـه  يـن، بر ا . عالوهشود يبه او داده م يانسان يعتحقِ طب
 يـان م يـرو، ثقـل ن «يرا (ز شود يفارغ م يندهكه در آن از گذشته و آ يابد يدست م يا لحظه
 يصـدا  دنيمجـال شـن   يفراموشـ  يـن ا و.) »همراه بودن با حال است يعنيما  يها لحظه

 يليامكه و (چنان سازد يفراهم م را بدون تعصب يرشبه حاالت پذ يوستنپ يزو ن يگريد
  شود). يم يروزپ لعاطفه بر عق ،قاطع يها يمدر تصم، معتقد است يمزج

مختلـف   يهـا  حس يريدرگ ينةزم يت،حساس يارتقا يلاصلِ بد يها روش ةواسط به
ـ  يـق طر نيشود و به ا يفراهم م يدر كنار درك شناخت تـر را   يـق فرصـت درك عم  يمترب
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 يمطلق، برخورد اي يدهبه ا يقين يلدل گرا به كه اشاره شد جزم چنان بر اين، عالوهيابد.   يم
ـ    يكـه ناشـ  گيرد  يم يشدر پ يگريو د يبا هست يرمنعطفغ فـرد   ياز عـدم تعـادل درون

ش مخـدو  يـك  يچهـ  دهـد،  يرخ مـ  يو عقل يصورت حس ينكه ب اي ياست. با هماهنگ
 و عدم انعطاف فاصله گرفت. يبودگ از مطلق توان يم يقطر ينبه ا شوند. ينم

در مـدارس مـا كـه اغلـب     گرايي رفتاري فراگرفتنـي هسـتند.    هاي تفكر مانند جزم سبك
شـود)  تقويـت    مـي  گفتـه  آنهـا   بـه  كه اند چيزي مجري سبك تفكر اجرايي (كه در آن افراد

اي بـراي   هاي آن و ايجاد زمينه ارتقاي حساسيت و روش كارگيري اصلِ توان با به شود، مي مي
 گيرنـد  تصميم نگذار (افرادي كه مايلند خود نوعي به تقويت سبك تفكر قانو بروز خالقيت به

 برسانند) نيز مبادرت كرد. انجام به را آن و چگونه دهند انجام را كاري چه كه
 ديالكتيك دروني و بروني. 4

منجـر    و خشـونت   گـرا كـه بـه تبعـيض     ي در جوامـع جـزم  شكن هاي قانون يكي از علت
شود، آن نوع روابط مراد و مريدي مخدوشي اسـت كـه در آن مـراد نقـش سـاالر و       مي

است كـه، حـاكم در    بهترين حكومت، حكومتي«: گويد كه ثور مي حاكم را دارد. حال آن
ـ   1387 ،(جهانبگلو به نقل از ثـور  »آن كمتر حكمراني كند راي حـل ايـن   ). بـديلي كـه ب

  ايفـاي وسـيلة روشِ    است كـه در آن بـه   ديالكتيك برونيشود، اصلِ  معضل پيشنهاد مي
شود و اجـازة   از امور مطلق يقيني درون فاصله گرفته مي ،نقش براي گشودگي به برون

شـود. در ايـن صـورت شـناخت در درون محبـوس       هاي جديد داده مـي  ورود شناخت
بـه خلـط    ا تكامل يابد زيرا محبوس كردن يك حقيقت،يابد ت شود، بلكه فرصت مي نمي

مربي با ترتيـب دادن زمينـة ايفـاي نقـش، موجبـات       شود. آن با تمنيات دروني منجر مي
هـاي   گذارد و بـه جنبـه   مي سازد در نتيجه فرد خود را جاي ديگري  را مهيا مي  گشودگي

بـراي صـراحت    نقـش  ايفايوسيلة روشِ  عالوه، به شود. به ديگري از درك نزديك مي
يابد كـه خـود منبعـي     مي گيرد و در ، فرد نسبت به درون در حالت گشوده قرار ميدرون

است از حقايق اليتناهي، پس قادر به امتياز دادن بـه تنهـا يـك شـناخت نيسـت، بلكـه       
 . دهد ميو آنها را از حدود خود تجاوز ن دهد ميهريك را در جاي خود قرار 

حساسـيت  علت پافشاري بر عقيدة جزمـي بـه    به گرا جزمد، كه توضيح داده ش چنان
انحـاء   زند و از سويي به هاي خود سرباز ميآورد و از بازبيني شناخت روي مي معكوس

واسطة اصـل ديالكتيـك درونـي، فـرد      كند. به مختلف به كنترل بر ديگري تمايل پيدا مي
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چيـزي  «و جهـان   »يـزي حقيقتي است براي كسـي يـا چ  «حقيقت  ،يابد كه همواره مي در
مواجهه قرار دادن متربي با يـك فـيلم، موسـيقي، تئـاتر و      . مربي با در»است براي كسي

 درون يقاز حقا يگريد يايو كشف زوا يپندار ذات و هم نقش يفاي موجبات ا نظاير آن
 سازد. يرا فراهم مو واقعيات 

بـرد.   نگي پـيش مـي  يگـا   گرايي افراد را به سمت برجسته كردن تمايزات و عدم جزم
هاي نو به فضـاي   به ورود شناخت نقش  ايفاي و روشديالكيتك دروني و بروني اصل 
شـود و ايـن    شده منجـر مـي   هاي پنهان و سركوب شناختي و نيز صراحت شناخت هستي

رسد؛ وحدتي فراتـر   هاي درون مي گونه فرد به وحدت با واقعيات بيروني و نيز شناخت 
 اديده گرفتن يك سطح از شناخت به آن رسيده بود.  گرا با ن از آنچه جزم

داوري سدكننده را به خود  سبب الفت به امر مطلقي كه شكل يك پيش  انديش به جزم
نيست. به همين دليل با خـود و   هاي درونش گرفته است، قادر به هماهنگ كردن هستي

ـ «: گويـد  مـي  1كه مونتسـكيو  ها، بيگانه است. چنان بسياري از شناخت داوري سـبب   يشپ
). 125 :1387 ،(جهانبگلو به نقل از مونتسـكيو  »خبري ما از وجود خودمان (مي)شود بي

 يفـاي بـا ا  بيند. مي زعم خود و كتمان تفسير به شكل به پس چاره را در حذف و تحريف
صـورت   يـن . در ايابند يم يشدرون صراحت و پاال يها شناخت يپندار ذات هم نقش و

بـا حـال و درك    يشيني،اتكا به مطلق پ به جاي. و فرد شود ن مييگزيجا يصداقت درون
 شود. مي تري يعوس ينشب ي آن  همراه و دارا

اسـت. در   تقليـد هاي الفت شديد به امـور پيشـيني،    كه گفته شد يكي از روش چنان
، فرد امور را در ارتباط بـا هـم   گردش در طبيعت وسيلة ديالكتيك بروني به اصلِ بديلِ

 بـر ايـن، اصـل    كند. عالوه يابد و از تقليد پرهيز مي مي بر پس در پي كشف علتبيند،  مي
منجر بـه گشـودگي بـه درون و كشـف خـود و       ايفاي نقشدر قالب  ديالكتيك دروني

 شود.   يافتن نقطة اتكا دروني مي
آوري  منجـر بـه روي  ، تضعيف رابطة علت و معلولي و سد شدن راه ورود اطالعات

هاي هـدايت بـه    روش واسطة  بهديالكتيك دروني و بروني  اصلِ . درشود به خرافه مي
ربـط اجـزاء و   از  شـاني كـه ن  آن سمت هارموني اثر هنري و طبيعت و نيز گردش در

 پردازد. نوعي به تمرين كاوشگري مي است، فرد به ي و معلول علت ةرابط
                                                                                                                                        
1. Montesquieu 
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 كودك درون، نماينـدة كنجكـاوي و خـودانگيختگي در زنـدگي اسـت كـه چشـمة       
هـاي روزانـه تـرجيح     خالقيت و سرزندگي است و بودن محض را بـه توفيـق و جـدال   

اي كـه در   (شـيوه  درمـاني  هاي گوناگون به شـيوة گشـتالت   وسيلة ايفاي نقش دهد. به مي
شناسانه به اين كـودك واقعـي    سازي قرار دارد) و تجربه و خلق آثار زيبايي مقابل شرطي

 شود. ت بروز داده ميكه در شهود و تخيل خانه دارد، فرص
كند. بـراي   شود، فرد خود را از ديگران جدا احساس مي وقتي كودك درون پنهان مي

ــك     ــان شــود. ديالكتي ــه و نماي ــد پذيرفت ــودك درون باي ــامالً انســان باشــم، ك اينكــه ك
شـود و در نتيجـه زمينـة     شناسانه به اظهار و تقويت آن بخش از وجود منجر مـي  زيبايي

 سازد. تين با ديگران را فراهم ميتجربة صميميت راس
اي فـراهم   هـاي آن، زمينـه   كارگيري اصلِ گشـودگي بـه درون و بـرون و روش    با به

يابـد. در ايـن    شود كه فرد با اتكا به خود و طي مسيري شخصي به فهم بـاالتر ارتقـا    مي
شـده، جـاي خـود را بـه درگيـري بـا        صورت رسيدنِ ناگهاني بيروني به حقيقت تحميل

شده كـه   اي از مشاهدات متفاوت دروني وارة شخصي (از ديد ويتكنشتاين، مجموعهطرح
دهد و بدين صورت نحوة تعامل فرد با محـيط بـه عـدم     به ديد هر فرد بستگي دارد) مي

دهد و اين نحـوة تعامـل كـه از گـذرِ      يند) تغيير شكل ميآيند (و توجه به فرآتأكيد بر بر
است، به پـرورش قـوة خالقيـت و دور شـدن از     اتكا به طرحوارة شخصي حاصل شده 

طرفه مانند سخنراني و نظـاير آن) و نگـاه    هاي تدريس يك كردني (روش هاي حفظ شيوه
يابـد كـه رسـيدن بـه      شود و اين گونه فرد درمي كردن به يك قضيه از زواياي متنوع مي

 الساعه است. حقيقت نيازمند طي يك مسير، و نه كشف خلق
نـوعي سـبك    تـوان بـه   ش و پاسخ هنري و اصول ديالكتيك، مـي واسطة روش پرس به

قضـاوتگر هسـتند، امـور و     سـبك تفكـر   داراي كـه  افـرادي  قضاوتگر را تقويت كـرد.  
را بـه   هـاي خودجـوش   فعاليـت  كنند اين افـراد  ها را تحليل مي ها را ارزيابي و آن برنامه

 خصـي، تـرجيح  روي بـدون واكـاوي ش   اصالت دادن بـه سـنت(هاي منسـوخ) و دنبالـه    
 دهند.   مي

در صورت اعتقاد به كشف فوري حقيقت، پيش و بيش از آنكـه فـرد درصـدد درك    
در  گانـه اسـت.   بر يعني برخورد گزينشـي و دو  هايي ميان حل علل برآيد، در پي ارائة راه

 فـرد در برابـر گسـترة    ،نقـش   ايفـاي  واسطة روش بهديالكتيك دروني و بروني اصول 
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نمايد كه بـه مطلقـي    گيرد. پس براي فرد مشكل مي ني شناختي قرار ميتري از معاوسيع
قائل باشد و بر آن اساس به گزينش و برخوردي دوگانه دسـت زنـد. بلكـه داراي افـق     

تـر در  يابد كه در وراي هر حقيقت مطلقي، حقيقتي عـالي  درمي شود و تر مي ديدي ژرف
 التهاب كشف شدن است.   

 
  گيري نتيجه

مثابه گفتمان غالب، سلطه و حاكميت دارد، بـين   امعي كه در آن يك ايده بهدر اغلب جو
آميـزِ   قدرت و بسياري از نهادهاي جامعه و نيز بين اين نهادها با هم، نوعي رابطة تحكـم 

هـاي زيـر در    كند، در جريان است. مثـال  گرايي را فراهم مي مراد و مريدي كه زمينة جزم
هـاي مختلـف    عضل است: طرد يـا انـزواي نخبگـانِ حـوزه    هايي از اين م جامعة ما نشانه

سازي جامعـه اسـت، توزيـع     فرهنگي، سياسي و اقتصادي كه رسالت آنان هدايت و آگاه
هـاي   نابرابر امكانات مختلف ازجمله امكانات آموزشي و تربيتي در مناطق زندگي اقليت

ليل احتماالً برتري يـك  د هاي موجود در كشور به مذهبي در قياس با ديگر اقليت قومي ـ  
هاي مستقل، كه اهرمـي بـراي    گيري احزاب و گروه قوم و مذهب بر ديگري، عدم شكل

نظارت بر نهادهاي مختلف و پيگيري مطالبات عمومي و نيز رشد افكار عمومي هسـتند،  
بـر ايـن،    علت فضاي بسته و محدود جريان دسترسي به اطالعـات در جامعـه. عـالوه    به

ويي و امنيتي به واقعياتي مانند اعتياد، بـدحجابي، طـالق و نظـاير آن و    داشتن نگرش تاب
انكار و كتمان اين مسائل، نگاه سنتي به قوانيني كه بنا به تغيير شرايط و مقتضيات حـال،  

تحملـي   ند، اما الفت به مباني گذشته مانع آن شـده اسـت، رواج نـوعي كـم     نيازمند تغيير
هـاي   ها، نرخ مشـاركت كمتـر زنـان در عرصـه     ارزش بعدي از هاي تك ديني و برداشت

هاي تحقيرآميز و همراه با تبعيض جنسيتي  مختلف و نيز توزيع نابرابر شغل، ارائة كليشه
ها عموماً منفعل، تسـليم   (براي مثال، زنان در رسانه هاي عمومي و كتب درسي در رسانه

كـه عواطـف و عـدم     اي كننـده  شوند و در مشـاغل فرعـي و كسـل    اهميت ظاهر مي وكم
 ).  196: 1390شوند) (حاتمي و مذهبي،  شان به آنها تحميل كرده، ظاهر مي پيچيدگي

 هـاي دانشـگاهي،   شكل تفكيك جنسـيتي رشـته   تبعيض به تربيتيهمچنين در عرصة 
هاي شـهودي  كارگيري روش ارتباط با نيازها و فهم فراگير به جاي به هاي كم ارائة ارزش

ــته ا ــي برخاس ــانگيب ز درون،و تحليل ــگ   يگ ــود دانشــجويي و فرهن دانشــجويان از خ
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 يقهـا و مصـاد   نشـانه (، يها و فرهنگ دانشـگاه  كردن ارزش يدرون يجا هدانشگاهي، ب
 يري،ناپــذ كنتــرل ،يقــدرت يبــ احســاسِ ي،هنجــار ي، بــتمــاعياج يدر انــزوا يگــانگيب
 دانشـگاه،  يفضا و يداسات ،ال ي ايدهدانشگاه از انسانِ يياحساس جدا ،يريناپذ ينيب يشپ

انديشـانه   هاي وجود نگاه جزم ) ازجمله نشانه56: 1390 ذكايي و اسماعيلي،( )دارد يانجر
 خصوص تربيتي و آموزشي در جامعة ما هستند.  به مقوالت اجتماعي و به

اي جز تفكيك قدرت يا حاكميـت   براي حل معضالتي كه برشمرده شد، ظاهراً چاره
طـوركلي   بـه  پـذير اسـت.   ندارد، اما اين نه منطقي و نـه امكـان  از نهادهاي زيربط وجود 

تـراود و محصـول عملكـرد     اي مـي  ــ فكـري ويـژه    توسعة فرهنگي از ساختار اجتماعي
تـوان در بطـن    انديشـي را مـي   جزم  طور مشهودي ريشة كه به گروهي اندك نيست. چنان

بـه اينكـه مـردان مـديران      جامعه مشاهده كرد. براي مثال، تفكر مردساالرانه يعني اعتقاد
بهتري هستند و در نتيجه حقِ اشتغال و تحصيل براي آنها در اولويـت اسـت، از عقايـد    

احترامـي كـه بـه مـراد (معلـم، والـدين،        بر اين، قبحِ بي شده اجتماع ماست. عالوه دروني
شـود نيسـت    احترامي كه به مريد مي شود قابل قياس با بي هاي مختلف) مي مسئوالن نهاد

تفاوتي نسبت به ضـعيف در جامعـه    تواند نشاني از وجود فرهنگ و روحية كم و اين مي
بودنشان در همه جا و هميشـه، فـارغ از    ها تنها به صرف انسان م به انسانبه جاي احترا(

اي باعـث   باشد. حاكم بودن چنـين روحيـه  ) كنند اي كه در جامعة اشغال مي نقش و طبقه
احترامي قلمداد شود. به همين  ز سوي مريد، سركشي و بيشود كه بيان نقاط ضعف ا مي

گرا، شـاگرد طـرف مشـاركت نيسـت و نيـز در كـار        دليل در نظامِ تربيت اجتماعي جزم
گروهي با مشكل مواجه هستيم. ريـا و رفتـار دوگانـه، نشـاني از سـركوب انتقـاد و يـا        

انـد.   ز او انباشته شدهخاطر خوشايند مراد يا ترس ا هايي است كه در طي زمان به اعتراض
آوري  رابطـة عليـت و روي   معنابودن نداشتن روحية عملگرايي و نگاه دقيق به جهان، بي

اي از اطاعتي است كه كـودك   نفس اندك، همه نشانه به خرافه، اتكا به ديگري و اعتمادبه
طـرف  دليل مريد بودن و نه بيانِ علت حقيقي و منطقي امور از  در خانه و مدرسه، تنها به

ارزش بودن علم منجـر   موارد به كم ينا يتدر نهاروي از آنها بود.  والد، موظف به دنباله
و دركل علمي كه براي خوشايند يـا از سـر همراهـي بـا مـراد باشـد، داراي        شده است

تواند نتيجة مطلوب تربيتي داشته باشد. مدارس  ارزش حقيقي و ذاتي نخواهد بود و نمي
هستند و پيوندي بـا روح لطيـف كـودك ندارنـد، محصـول        نخشكي كه به شكل پادگا
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قوانين و فضايي بسته است كه خود معلول ريا و عدم اطميناني است كـه درون جامعـه،   
 بين مردم و نهادهاي مختلف وجود دارد. 

گرايي كـه در تمـام سـطوح و نهادهـاي اجتمـاعي       درهرحال، براي حل معضل جزم
تر داشت و آن را در رابطة با كليـت جامعـه ديـد     هي عميقتواند جريان يابد، بايد نگا مي

گرايــي از رهگــذرِ  حــل اساســي جــزم(و نــه صــرفاً در رابطــه بــا قــدرت). در نتيجــه 
اي فـراهم شـود   شود. پس بايد عرصـه  گذاري فرهنگي و در طول زمان محقق مي سرمايه

ـ    كه با به كه افراد به سطحي از درك رسانده شوند  ه حقـايق نائـل   كارگيري فهـم خـود ب
كه در اكثر جوامع پيشـرفته بـه    شوند. يكي از عوامل اساسي براي نيل به اين هدف چنان

 هاي تربيتي است.   شناسانه از كانال نظام آن توجه شده است، تربيت اجتماعي زيبايي
گرايي در فرد و اركان جامعـه تصـحيح    طور غيرمستقيم و عميق، جزم به اين طريق به

شناسانه در مدارس منجر به گسترش روحيـة   گيري تربيت اجتماعي زيباييكار شود. به مي
پذيري، ايجاد تعادل در فكر و عمل فرد، تقويـت روحيـة    صدر، انعطاف كاوشگري، سعة

هاي متفـاوت و در نهايـت    طوركلي درك حقايق  از جنبه پذيري، مشاركت و به مسئوليت
اي ذهن، يعني همان چيزي كـه جامعـة   ه االذهاني و نزديكي افق نزديك شدن به فهم بين

 شود. گرا از آن دور ولي نيازمند آن است، مي جزم
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