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 چکیده 
خصور  فلسو ه    در موااممی  اتمطالعو  کشوررما   در. شناخت مستلزم تراکم حجم متناسبی از یافته های تحقیقی است

 م تامل پژمهش خصر ، این در است الزم ژرف کامی فلس ی نخستین گام در این راه است.است، نگرفته صررت مایریت

 م تمایلمایر از   الزم است.دها قرار مرتبط مسئرال  م سیاستگذارا  رمی پیش را جایای انااز چشم نتایج تا یابا ادامه

 از پو   حسوا  باشوا.  ،اربتج شوناختی، جمعیوت  هوای زمینوه م پویش   تحصیل کار م محل نسبت به یش کنشگرا گرا

ترکیبوی  –رمیکورد تحلیلوی    اسوا   بور  مارسوه  بوا  ارتباط  به افراد گرایش بر مرثر اجتماعی م فردی های مرل ه شناسایی

تشکیل یو   .ای نرع م نحره مایریت به دست آیاتا ت اهمی بر دازدترصیه هابه کنشگرا  بپر اصلی خطرط ارائه به ،فلس ی

سوه بوه   انجمن مرکب از نمایناه مارسه،نمایناه دانش آمرزا  م املیا م ت ریض بخشی از تصمیم گیری های مایریتی مار

 این انجمن پیشنهاد می شرد.

م هوم   چوارچرب اکرلورژی یوادگیری، موایریت رشا،تصومیم گیوری بور مبنوای رشوا         :موایریت مارسوه،    کلیدواژه ها

 افزایی،مشارکت،
Mutual Responsibility of the society and School Principals 

(Education and Management at humane School) 

Zekavati Gharagozlo, A 

Abstract:The volume density is proportional to the research findings. There are no ongoing studies in 

our country on the philosophy of management, philosophical digging is the first step in this direction. In this 

regard, research and reflection needs to continue to bring new results to policymakers and stakeholders. The 

manager needs to be sensitive to the willingness and inclination of actors to work and study and to 

demographic, experiences, and backgrounds. After identifying the individual and social components 

influencing individuals' tendency to associate with the school based on an analytical-philosophical blend 

approach, they provide the main lines of recommendation to the actors in order to gain an understanding of the 

type and mode of management. , The student and parent representative and delegate part of the school's 

management decisions to this association. 

 

Keywords (English): School Management, Learning Ecology Framework, Growth Management, Growth and 

Synergy Decision Making, Participation, 
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 مقدمه

 را نهایا ا؛ینرم هاابزار م کارخانه یفنامر سراغ معرمف است که: برای پیش بینی آیناه ی  کشرر

 هایدبستان شیپ م مارسه های ابتاایی  به بلکه .کرد یکپ ای ایدزد ای ایخر ترا  یم یراحت به

  ق،خال پرسشگر، را شما کردکا  اگر !دهنایم آمرزش چگرنهبرمیا مفقط بررسی کنیا که 

پایاار  ترسعه ، آمرنا بار یمیت کار م  مشارکت هیرمح یمدارا تعامل,  گ تگر هیرمح یدارا صبرر،

فراتر از مظایف مقرر خرد فعالیت  حتی 1مشتاقنیرمی انسانی  گ ته انا:  .اهم به بار خراهاآم

 می کنا. درعین حال از زمال تاثیر مارسه م مرگ مارسه هم سخن گ ته انا.

 م نقشه یا م زمینه سازی فراهم مرجرد، ممضع ها بامرقعیت مهمگرایی هماهنگی بر مهعالمایریت 

آنچه  مایریت  .  "مسئله حل"برای حل است نهاد علم م سازما  های مرتبط هافهای ماره طرح

 م جمعی خرد کارکرد م اکتشاف  م فرایناها برمز باسبتاملی می نامیم ا مایریتِمت کرانه م یا 

 حل". دراست"مسئله حل"از تر فرا گامی که آمردمی فراهم نیز را”ارتباطی خرد  آ نیاز پیش

م نمی ترانا به نقش،کارکرد  دارد مجرد ای شاه مشناخته متعارف های راه "ی با ساختار مسئله

 یا 3"رفتار شهرمنا سازمانی"به  اماکت ا کنا . 2 "رفتار انجام مظی ه درم  سازمانی"م رسالت 

است به جا  ترجه می کنا.رفتار فرا نقش  "دیگری"ه فهم م مسئرلیت طی ارتباط با ک  4فرانقش

مسئرلیت  هما  مسئرلیت اجتماعی یا درک م تعها نسبت به شرایط پیچیاه تر اجتماعی است.

اجتماعی  مایر حساسیت مشتاقانه نسبت به درک پیچیاگی ها انعکا  آ  در تعها عملی 

م  هاف یعنی ”مسئله“ . گام امل پرهیز از رمایت یکسریه است.نسبت به نتایج این  کنش است

بینا. حل مسئله مسئرلیت می ”مسئله“ صاحب که آ  چنا  5یا ذی ن ع ”مسئله“ صاحب رمایت

افراد  ”طرفهی “ در چارچرب ساختار است. رمایت “رمیکرد ت اهمی م هم افزا  “اجتماعی نیازمنا

ساختار مایریتی بی انعطاف همراه  ها ، باتکرین مشترک در باره مسئلهیاگرمه ها م نبرد فهم 

 است. 

                                                           
1 interested 

2 in-role behavior 

3 organizational citizenship behavior 

4 extra-role behavior. 

5 stakeholder 
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م  نیشیپی اعضانهاد ها ،سازما  ها م  که استی ریپذ جامعهی اگرنه رستهیپجامعه پذیری 

مهمیارانه م پرشرر   دهنایم لیتشک  ینزدی همکار گرمه گاه شرنامی م الگر ، سرمایه اجتماعی

 خالق مفرهیختگیا یساز الگر طرحراره گسستهی ریپذ جامعه در اما. رنااخالق راپا  می دا

 ی ماگرامنابعدر تربیت  . شردینمی نیب شیپی  مارسه  ماردا  تازهمرقعیت جایا م مثال  یبرا

مجا . بایا  فرامرش نکرد  هم رایا ی  مجمرعه اجتماعی مفرهنگی "مطرمدا "مناظرمارگی چر 

م ساختاری م ماقعیات هریت  تگی محامدیتِ م هرمی م نظریم شرر تربیت است که فرمبس

 می کنا.انسانی ر با هم نگری 

(در معرض نقا  فرصت ،معنا،نیاز،انتظارم مسئرلیت اجتماعی در چهار محرر )  تربیتسازه مهم  

فرهنگ سازا  دمرا  ساز م مایرا  بزرگ هری  به گرنه ای از ناخشنردی  فلس ی قرار می گیرد.

  م الگرهای فن ساالرانه سخن گ تنا م  هری  برای آنچه در این جا همسریی معنادار  بشر مار

م هم افزای هریت انسانی ،مایریت  مساختارهای اجتماعی م درک حلقه ها ی م قرده می نامیم 

 پنجره ای باز کرده انا. اما این رمشنگری ها را همراره ناتمام بایا شمرد.

رمایتی م چنا سطحی م بهره منای ازژرف کامی  فلس ی می ترانابه بایاگ ت تحلیل  چنا       

کی یت هام تاثیرگذاری های تراکمی،برساختی معانی مکنش های اجتماعی برهم، فراینا فهم 

مایریت مارسه م ساختار   سب کم  کنا تا تجاربی نظری،سازمانی مرمشی را که نمرنه های 

این خرانش به جنبه ریخت شناسی) مررفرلرژی (  .ردبترا  خرانش ِنقادانه ک به دست می دهنا

پاییز  به طرری که بعضی محققا  )باقری م عظمتی، م کالبای مارسه هم می پردازد.

ضای کالبای به مثابه برنامه درسی)پرمرش خالقیت کردکا  در محیط ف"( به22شماره  1331

 ترجه کرده انا. (مارسه

م رمض است که همه شخصیت در مسیر تربیت) مارسی م غیر رسمی( انسا   قرار می  

 این است که می گرینا شخصیت سرنرشت است..  گیرد،ساخته می شرد ممحیط را نیز می سازد

ی معنادار م هم افزای تربیت انسانی ،مایریت مساختارهای اجتماعی م درک حلقه های همسری

چشم انااز این نرشته است. تربیت از جامعه پذیری مت امت م متمایز است م به دامنه  “م قرده

ساخته "به بایا گ ت که نظریه ها 2کرینینظر دارد.درمررد جنبه ت 1مسیع امکا  انتخابِ تاملی

                                                           
1 reflective 

2 constitutive theory  

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3FID%3D210158&type=0&id=815744
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3FID%3D210158&type=0&id=815744
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Ffa.journals.sid.ir%2FViewPaper.aspx%3FID%3D210158&type=0&id=815744
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اما خیلی .منجر می شرنا"قصایت م الت ات م نیت منای"ر سیاق آ  نظریه م آ  ب شا  جها 

 چیز ها نشا  می دها که  انسا  هما  مهمی است که فرامرش می شرد!

هم   1ماار  کارکرد  مسئرلیت اجتماعی از راه میانجیگری اجتماعیبه نظر می رسا  

م ه هماستی م همااستانی همه کنشگرا  بدارنا.مایرا  ماار  می تراننا به گرنه ارتباط مرثر 

نزدی  شرنا. این خرد زایی اجتماعی شایسته مارسه ها) فرهنگ سازی م ظرفیت سازی( 

ارتباط نسل های مختلف   :خردزایی شایسته سبب می شرد مارسه ها برپای خریش بایستنا

مایریت شکل گیرد. دانش آمرزا  م نیز ارتباطات علمی م اجرایی درم  مرزی م فرامرزی هم افزا 

/ مظی ه درم  سازمانی را  مارسه مرفقیت آمیز آ  است که  ای ای نقش حرفه ای م شغلی

مسئرلیت اجتماعی از راه میانجیگری اجتماعی م سازمانی  فرانقش/ یا"رفتار شهرمنا سازمانی"با

اع شرق شع"اخالق بلکه  در "تحت فرما  "کنش ها نه همگرا م هماهنگ سازد. در این فراینا

هنگامی که در شرایط پیچیاه  درمررد افزایش قارت  م جذبه اخالق قرار می گیرنا. "مجاذبه

انتخاب م گسترش آرامش م رفاه انسانی تناقض نماهای اجتماعی انسااد های خرده نظام ها خرد 

هرگاه را آشکارا نشا   می دهنا،دشراری کار مایریت مارسه ممجره تازه آ  پایاار می شرد.

 ایریت مارسه هریت انسانی به مثابه ی  کل م فضیلت ها را در نظر گیرد .م

مایر به کارِ همراره ناتمام تربیت می پردازد ماز تکه تکه کرد  این هریت در دام ها م تله هام با  

تربیت با این مرضرعات مرتبط  عنامین پر رنگ م لعاب م  انگ های ظاهرا مرجه  پرهیز می کنا.

، "محیط برخرد"به "محیط در خرد "، تاب آمری به مثابه شرایط تبایلِ"دیگری"ا است:تعامل،ب

طرحراره ها،نظم ،نمادسازی خالق، آثار پنها  جنبه های مغ رل منیز عقیم برنامه ها ی درسی 

،ت سیر، ساختاارسازی، خردارزشیابی متعها اخالقی، ان   طرحراره م الگر،کاری م اجتماعی،

ته ها م معماها. سجنبه های ناشناختاری آ  م البته تغافل نکرد  از نادان عمیق با محیط م حتی

از جامعه شناسی تاریخی اما با انتزاع فلس ی آ  می ترا  مایریت  "گسست"با اقتبا  م هرم 

 را م هرم سازی کرد.ی مایریت مارسه م شکاف سب  ها 

 مدیران مدارس و جامعه

                                                           
1 social mediation 
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ته با تعابیری چر  سعادت، مرمن شا ، کشتن ن  ) در دمرا  پیشامار  به مثابه کنش پیرس

اماره(، م در دمرا  مار  خرشبختی،آزادی،فردیت، آگاهی ) نزد هگل م مارک (،علم ) نزد 

اگرست کنت(، تر  م لرزِ انتخاب) کرکگارد(، ما ژگرنی ارزش ها) نزد نیچه(،اجماع 

هابرما  با جمع ا  شاه. گ تگریی،هریت سیال )باممن(م امکا ِ ازخرشی مرد ) پستمن( بی

سرانجام  چاره بشر را راه اجماع برای گ تگری محامد نشاه می  بنای انتقادی همه آنا ،

کنش زناگی رمز مره مررد نظر  لیرتار طرح هابرما  را ساده انگارانه می دانا منقا می کنا.دانا.

مبلن م خرش  ادینِهریت سیال باممن،مصرف نملرفرر م مقاممت در برابر ساختار ها همچنین 

صرر ،م اشاره ای به "مطالعات فرهنگی"م از خرشی مرد  م درتکنرپرلینیل پستمن د  بر

این پارادایم ها مرمیکردها در حافظه  .استکه زهاا  تجربه تربیتی دیگری از کنش پیرسته 

ال بیشتر دنب "بهره مری"جمعی هست اما معمرال ترصیه می شرد که رمیکرد اقتضایی را  برای 

ارزش ها م انگیزه های تخطی  کنیا! مناقشه دشراری است. لرین می گریا:عقالنیتی هست که

تصاحب بیشتر ،فرد این عقالنیت با انگیزه  3اسا  آ  است. 2"استبااد پیشرفت گرایی" 1ناپذیرِ

،مصرف بیشتر،منزلت بیشتر رقابت م تشخص طلبی "دیگری"نایا ِ  ،4گرایی خرد محرر

چگرنه برد  م بهترینِ است.  این عقالنیت می ترانا با تجریز  "بسیار داشتن" داشتن م"،بیشتر

به رقابت "بسیار داشتن"نسخه خرد برد ، گریبا  همه را بگیرد م برای تصاحب بیشتر م 

هرلناک در ماراتر  بی رحمانه مرفقیت تحصیلی،مایریتی،اجتماعی،منزلتی ،اقتصادی م سیاسی 

برعک  می ترا   هریت همراره فرار مناه م از خرشبختی محرمم سازد.بکشانا م انسا  ها را از 

از  کاهش می یابا. 7بی ت امتی اجتماعی ، 6م رضایت شغلی 5اشتیاق شغلیاز راه افزایش گ ت 

م ساختار از  مایریت مارسهسری دیگر نتیجه آ  دمام بلرغ م اعتالی اخالق حرفه ای است.

 م اهیم کلیای م پرمعنا ینا.

                                                           
1 most sacred values 

2 Tyranny of Progressivism...  

3 www.marklevinshow.com/.../rediscovering-americanism-and-the-tyranny-of-progressi.. 

4 Egocentric individualism 

5 - job engagement  

6 - Job Satisfaction  

7 Social apathy 
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تمهیاات  مایریتی م  1"ری آزادی م ظرفیت زیستن یا عمل کرد  تعریف شاه  استکنشگ"

، معنا دار م جذاب نیست؟ این تمهیاات   در چه مراردی، های آ   م طرح ماره هاالگراجتماعی م

لزمماهمیشه معنا دار م جذاب نیست زیرا لزمما آزادانه نیست. زیرا  بر مبنای خراسته همه ذی 

 گذاشتن اشتراک ماارانه به-فضلیت امکا  حل مسئله مانتخابعه نیست .ن عا  ی  مجمر

در آ  مرقعیت تعریف می شرد مسئله مرقعیتی نامعین  یا احسا  ، کُنشانایشه

(. چگرنگی حل آ  هم تحت تاثیر ساختار های اجتماعی است م 21،   2114است)بارمجا ، 

لرل م هم عامل کنش پیرسته تربیت است م هم آ  هارا شکل می دها.شیره حل مسئله هم مع

  3م تبلیغات 2برای تحمیل  ساختار دستامرزگری همچر  کاربرد قارت آمرانه با رفتار غیراخالقی

هماهنگی  4. این هما  ساختاریکسریه م بی انعطاف است. مایریت مطلرب ، نماد زناةمغایر است

بسیار دیاه می شردکه از جن  حل مسئله است م بنا براین  ”کنش“م  “5فرهنگ“خلّاق بین 

 است. 

انگیزه های کنش آدمی غالبا نا شناخته است) م به همین دلیل شایا مناسب تر از ماژه کنش  

م  "فعل اخالقی "م ناخرد آگاه م ناشناختاری بر "فعل طبیعی "ماژه رفتارباشا(. بایا گ ت که

در محیط های اجتماعی نیز عادات است که انگیزه های رفتار  آگاهانه مشناختاری غلبه دارد.

است که این "عادات م تجارب زیسته "یا هما  "معرفت اجتماعی"مبنای آ  معرفتی از سنخ 

انسانشناسی فلس ی می ترانا به مایر مارسه غیر از معانی انتزاعی فلس ی معرفت است. گرچه 

فیلسرف به کم  جامعه  فنا.بسیار کم  کنا. مربیا  خردمنا می داننا که کردکا  خرد فیلسر

شناسی معرفت می ترانا به مایر کم  کناتا حا انتزاع فلس ی  م سپ  ترکیب ،حل مسئله 

لزمما –مایریتی،ترافق با دیگر کنشگرا  مارسه م تصمیم هم پیش برمد .رمش سرراست تحلیلی 

  ک ایت نمی کنا.

م بهبردبخشی ا فنامری معلم کاربرد  افزایش فرصت مایریت مارسه به معنی مهار مدر عین  

                                                           
1 https://www.enotes.com/...help/what-definition-word-agency-literature-context-29722 

2 manipulation 

3 propaganda 

4 invivo  
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اجتماعی م تربیت فردی م رفتارها م  مااخله، اعمال قارت، ن رذ برای تغییر گرایش های .ست

از نتایج  م حریم سازمانی، تشکیالتی م خصرصی، ت اخیراً هرگرنه اقاام برای دسترسی به اطالعا

ها م چالش هایی در  حاکی از برمز گسستاین جنبه . است خراسته مناخراسته  پیچیاگی ها

رشا سازما  ها بر اسا  تعمیم استقرار  مربرط، است. درادبیاتمایریت مارسه انسانی برده 

منطق مایریت کنترلی، رمیکرد سخت افزاری م  بی انعطاف  به ساحات انسانی سبب ضعف م 

 زمینه ساز م نیز معلرل ضعف آزادی است.

ی م انسجام اجتماعی م سازمانی مارسه قابل م رمض های متنرعی برای تمهیاات جامعه پذیر

که از  1طرح است.مسعت دامنه ن رذ م اعتبار بستگی دارد به اینکه در نخستین گام عارضه یابی

تخصصی بترا  فرا تر رفت م با علقه های فرارمناه  انسانی –فنی -محامده  عارضه یابی حرفه ای

تربیت در جها   است از مسائل چنا طرفه پیش نیاز  مایر ت اهم بر سر رمایتهای. شا مراجه

دیگرا  برای ما م ما برای آنا   مار  چگرنه ممکن می شرد؟ نخست اینکه بیش از هرچیز آنکه 

. به میژه  مایر محیط را زهاا  بالناگی م زایش باانا نه زناا  افسردگی م 2جهنم نباشیم

.  مایر می کرشا هر دم یل باشنا م هریت م حقرق ماارزش قاهابرای خرد م حریم فرسایش .

 ؛ یعنی با مام گیری از تعبیر پل تیلیش، نا شر گرمه ) خ ت دِهناگا  م خ ت چِشناگا ( آزاد

 دیریی هم بزرگترین آزادی را آزادی عقل می دانست..باشا قانر  اخالقی آنها  3"علقه نهایی"

ه آزادی در چووارچوورب قانر ، ، بلکیی نامسئرالنه نیستآزادی رها است م مثل کانتهم های  

 .د شر مستقر می

دمست داشتن است، دمست داشتن همه چیز مهمه ک  م  مایریت مارسه دیگرِ"قانر ِ   "

ممکن شرد.معرمف است که:  4د؛ تا بهبرد گرایی م تهذیبحتی نقص های دیگرا  منقص های خر

یعنی مراقبت کنم که در  .تربیت اناانسانیت از خرد بجا بگذاریم...ترلیا مثل را همه جاناارا  بل

چهار نرع رابطه م ادراک  من چه می گذرد .این مرتبط با فضیلت اخالقی م تربیت اخالقی است.

                                                           
1 Fault Finding 

   تعبیر سارتر:جهنم یعنی دیگرا 2

3 utimate concern 

4 edification 
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با سازه ای که بیانگر جریا   "مجردی"در حالت سالمت تعادل م انسجامِ ارتباطی م یا  1محیطی

گسست  "ی بایا بیآمرزیم که حتی شناخته می شرنا.از نقا  فلس  2رما  م زالل به نام گشردگی

ها م چرخش های فرهنگی از کالسی  تا مار  چگرنه به این پرسش اساسی جراب می دهنا  "

چگرنه خالقانه باز ترلیا  "مرام م معرفت"که عقل،انسا  برد ،معنری برد  م به تعبیر ایرانی 

تربیت  ها)شرایط ذهنی "عادت ماره "بااین م رمض که تناسب م تعادل م هم افزایی بین   شرد.

با پرهیز از تامین  م رمز گذاری  .َ)شرایط ساختاری(ضرمرت دارد"میاا  "(با شرایط انسانی

 امرر انسانی،جایگاه  تربیت را بایا بیش مپیش ازاین می شناختنا. 3مهناسی زده

مایر می ترانا به جامعه پذیری تاملی در مارسه م حتی جامعه کم  کنا.احتماال  دانش 

 .یی به در آینا تنها می کرشنا از درفضای ابری رسانه ای آمرزا  ماننا افراد جامعه اتمیزه

گرنه ای هماهنگی،محات م یا ترانایی کنترل بر   جمع م گرمه، ی  4همرنگی احسا  درفرایناِ

 می پر قاری را  خالی گاهی م تکراری زناگی  همچنین  کننا. می پیاا جها   حتی محیط م

قری م پایاار هم  5ین احسا  همرنگی م تقلیا  قابل تبایل به احسا  همبستگیا . کننا

 ضعیف یا م  مستاصل کسانی که احسا  تنهایی گناه،ناترانی م  مجرد در جامعه اتمیزه  .هست

می کننا  م نرع رابطه غیر انتقادی با لیار ی  گرمه متعارف یا گرمه خالفکار در  باعث برد 

( یا مرشا، سبب می شرد مایر یا سلبریتی یا لیار  م مرشا با تحمیل مباحث آسیب اجتماعی

انسانها دمام  برد  من عل م تسلسل جهل دمره  راه م رمش خرد بر گرمه های ماقعی یا مجازی

 بخشنا.

 جمعی که سازنا می خرد برای معنا ای در این گرمه های ماقعی یا مجازی افراد اتمیزه گرنه

 با حتی کننا می لم  مجسم بطرر را معنا این مصااق مهمه دارنا قبرل را معنا هما  هم

 لیار م مرشا شایا برای انکه در تبرک م فیزیکی نزدی  شا  به کانر  قارت م گاه لم 

 اگر نکننا کمبرد احسا  دیگر های فرقه م مذاهب مثال دیگر اجتماعی های گرمه با مقایسه

 خطرناک ، انحراف،یا برد  آنررمال به است کنمم که  شرایطی نشرنا در خرد جماعت همرنگ

 م اعتماد م قارت منبع مرشا. م به غار تنهایی راناه شرنا  متهم برد  اعتماد قابل غیر یا برد 

                                                           
1 Environmental perception 

2 Openness 

3 Enginoxicated codification)بر ساخته  نگارنده است(  

4 conformity 

5 Integration / solidarity 
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 خال  مرقت طرر به ها اضطراب م ها تر  از ام به باتکیه میترا  است افراد گرمه  برای تکیه

 ها این کردمچر  فرامرش ماتی هارا آ  م کرد رارف جاری زناگی تلخ های ازماقعیت میترا . شا

 پیش -گرچه گذرا-اعتمادی  قابل مضعیت. هست نیرممناهم پ  است مشترک احسا  ی 

 از م نثار ازاین م کنا مرشا مثال رانثارکسی خرد مرمحی مجردی سرمایه تمام شخص که آیا می

 هم که می شرد سبب رفتار این بازترلیا م دمام.شرد مایر،لیار م مرشا غرق شرر م شرق تبرک

 جرامع برسنا. در پایاارتری رضایت م تعادل به گرمهی بین نیز م درمنگرمهی احسا  ازلحاظ

 های صحنه سلبریتی در یا محبرب هنرمنا ی   برابر در 1طرفاارها که شرد می دیاه هم مار 

فرد اتمیزه م  .میاهنا نشا  مشابهی حاالت انراع مراسم، شر ها،مسابقات یا کارنامال ها زناه

 هردلیل به اگر یا دارد گناه درمنی احسا  اگر کنش جمعی م مراسم  ی در کنناه شرکت

 یا ی طبیعی فریادها م حرکات ممخصرصا انتظار دارد با حضرر  نیست دیگرا  مقبرل خرد م

 ، احسا  مقبرلیت،م دمباره سبب مرجه شا ،تعادل قربانی م خر  گاهی م  اش  م تصنعی

 .شرد "پاکی"حتی 

  ممکن م مرجرد دنیای هماهنگی م کنشگرا  ت اهم م مفاق امکا  معنریت به خرشبینانه رمیکرد

عقالنی تر سازه های کنش فردی م جمعی  م  تل یق م ، مطلرب م آل ایاه دنیای با

 یزدگی زناگ 2با خرانش انتقادی افسر  تا است، تکامل/تغییر سازه با ثبات/نظم اجتماعی،سازه

 م محلی،ملی شرایط در تر اخالقی ترمبنابراین ممت کرانه تر تر،مختارانه انسانی تر، شایسته

 ی :مثال در.است جمعی-فردی تجارب از التذاذ همزمانی  جنبه این،هما . یابا تحقق جهانی

 م آگاهانه تصمیم م "کنش"با پذیری جامعه  مخردآگاهانه ارادی ابعاد .جمعی نی  پی  م اردم

 ها حرزه یابا، می سرمکار اراده م اخالق مرضرع ،با آدمی"رفتار"با آ  مناخردآگاهانه اجباری دابعا

م هنر  معنریت. دیا بایا هم را ها نظام خرده ،مچیاما  تعامل یعنی پایاار هر از فراتر "متر "م

  باشا. 3هرشمناانه عمل از عمیق درمنی رضایت صررت به ها این تل یق ترانا اصیل می

. این دم بستر با کی یت /هنر م رمش شناسی یل م محاسبه دم بستر اصلی زناگی اناتخ

هستی های اجتماعی،بین سرمایه های رمانشناختی  .بین تعامل پیچیاه دارنا.علمیِ کمّی 

افراد)ت امت های فردی کنشگرا (،بین گرمه بنای های  

                                                           
1 fan 

2 enchantment 

3 thoughtful practice 
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مجرد دارد .  1ی فضا های خالیشغلی،زبانی،ج رافیایی،تمانی،طبقاتی،قرمیتی م سلسله مراتب

اگر از کی یت های د، ر، بی طرفانه م جها  شمرل م بیرمنی قلمااد می ش"عینی "رمشی که 

 مایریترمش شناسی علمی کمّی م به تمرکز م اتکای انحصاری بر به  انسانی غافل بمانا،

می –شناختی پرمژه ای معارض با خردترمیمی، خردتنظیمی م فاقا رمح زیبا -تهاجمیعمردی م

مگاه دامطلبانه ممسئرالنه  مرفقیت آمیز با رضایت، مفاق م مشارکتم مایریت تربیت  .انجاما

آزادی عقل یعنی جریا  رما  کنش عال م عاالت مرامده ای در ارتباطات به مثابه مفاق 

 هرجا که راه ناهمرار مدل ها م گذر گاه ها تنگ است، رمیکردهمبستگی مثبت دارد.اجتماعی م 

رمیکرد هنری م آشنایی زدایی انتقادی  هنری در تربیت ایجابی همت می کنام به یاری می آیا.

یاری می رسانا که هنر هم به شکل آزادانه م در عین حال متعهاانه) تعها به فرهیختگی( بیانگر 

 یا کاشف رازها م افسر  ها باشا هرش اخالقی  اکتسابی است م به مثابه سرمایه رمانشناختی م

نیز جلره ای از سرمایه اجتماعی عمل می کنا مچنا  است که اگر فعال نباشا رم به زمال م 

 استهالک می گذارد. 

م امکا  رابطه سازناه بین تعارض ”سیالیت “اخالق مثبت انایش م غیر تهاجمی سبب  

نش ها می شرد م پژمهشگر یا هنرمنا به یمن استعاره م نظریه هماالنه از زناگی م طبع رما

راضی است م بر خریش می بالا. گرچه رمش های علمی م عقل حسابگر در صادِ کمی کرد  

کی یت ها گاه بام  م رمضات مبتنی بر آشنایی زدایی انتقادی ت امتهای فردی مکی یت انا اما 

 تن به اناازه گیری م ارزشیابی نمی دهنا. 

 

قیمت نیست.  دمره ما همزما  شامل مرفقیت به هر  مایر تاملی ،مت کرانه م هنرمنا  درصاد 

 فرهنگی پسامار  گ ته می شرد فرهنگ.عناصر پیشامار ،مار  م پسامار  را در خرد دارد

رسانه ها  به سستی می گرایام آ ،سنایت م اطمینا  بخشی مهنجارمنای فرهنگی در که است

از مایرا   را   تربیتامکا عاط ه زمال م رمابط مجازی ،سیّالیّت دنیای ،2با تحمیل ماقعیت حاد

                                                           
1 White space 

2 hyper reality 
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فرهنگی تاحا بی ساحتی به جای آ  می  نسبیگرایی م مصرفگرایی، مؤلّ ه های سلب می کننام

 نشینا.

تهاجم به حریم شغلی ،معنری م غ لت از سراد حریم  منجر به مرفقیت به هر قیمتتجربه        

متخیل  ل اخالقیاستاال ) شامل حساسیت اخالقیسراد اخالقی مایر دیگرا  است.  1خصرصی

های آ  نزد فرد مدر هستی های اجتماعی،کنش م منظرمه "برنامة مطالعاتی"اخالقی(  به سری

سرشار از  "خانراده،م سازما  م به سری ناگ ته ها م ناشنیاه ها راه باز می کنا.م سکرت که 

هم جامعه شناسی تاریخی م هم دیا فلس ی  . "شنیاه می شرد"است  "ناگ ته ها

ام نامرنر فیلسرف اسپانیایی راهی برای انتخاب بین مرفق ستانسیالیست ها ماننامیگل دم اگزی

تقالی رمح  به مثابه  رنج برد  م خرب برد  می گشاینا.امنامرنر از سرشت سرزناک زناگی م 

اگزیستانسیالیست  مرری  مرلرپرنتی می گریا م جرهر زناگی م ریشه ی تشخصشرایط احراز 

 ٔ  فاصله  پرچی م غاکفرانسری می گریا گزیری نااریم جز آنکه بسیار بکرشیم که آدمی را از م

حتی اگرگاه تنهایی م در صاف خرد  .رکار باشیمنجات دهیم م بسیا  "دم نیستی"بین  هکرتا

:  مایرا   نمی تراننا از مرقعیت ط ره رمنا. هرکنشگر چر  به 2خزیا  امج ص ت اخالقی باشا

گرچه امرمز . امج فردیت خریش فراز آیا،بسا که به درک سرشارتر از نیاز ها م معنا ها برسا 

تربیت در جها   رنج را کمتر ماجا تقا  می داننا اما در ماقع همچنا  پرسش این است که

مار  چگرنه ممکن می شرد؟ م تربیت بی رنج ممکن است؟ م شرایط رنج شادمانه کاام 

است؟سقراط نیز چر  خرمگ   مزاحم تلقی می شا. زرتشت نیز از دیا نیچه چنین است: تنها 

. در جامعه نیز انتظار م فرصت شکل  میگیرد تا با عطش سرزا  به دنبال صاف های م در امج 

 در خرد خزیاه م مرماریا های نها  بگردد.

تربیت یعنی دخالت خردمناانه م معنادار انسانها در تعیین سرنرشت خرد:کمرنگ شا        

یعنی این احسا  م  حاشیه نشینی، انزما جریی م افزایش اعتماد مردم به یکایگر، مشارکت

                                                           
1 Privacy literacy 

 شهر خالی است ز عشاق  برد کز طرفی        مردی از خریش برم  آیا م کاری بکنا؟ 2

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B1%D9%84%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
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تشخیص، بامر، بینش م نگرش که فرد خرد را هم بخشی از مشکل م هم بخشی از امکانات م 

خامرشا ،راناه  ها باانا.قارت بی بایل ی  مایر مارسه درک مشتاقانه م هماالنهحل راه

، ت اهم "خرد" .نه ایجاد رقابت مخرب است شاگا ،من عال ،م زیردستا 

پیچیاه گی م سیالیت است. طی  "مایریت"هستی های اجتماعی م   میغیررس  اقتاار م 

.به این   فراینا تاب آمری  مایر م تمرکز بر تعامل تکاملی با ساختار های کال  شکل می گیرد.

 ترتیب سب  مایریت ممکن است فقط چراغ باشا نه کلیا ق ل.

بین سه زمینه  ناهمگرایی یا همراره شکاف عمیق م بی انعطاف افزاری مایریتی سخت در رمیکرد

قابل تصرر یا به طرر ماضح قابل  (آنچه حاصل شاه اجراشاه م شاه،برنامه ی  ی قصا برنامه)

به نظر می رسا که نظریه تکرینی ساده انگارانه املیه در مررد کنش انسا  ها م  مشاهاه است.

مااری -رری م دملتمحامد شا  مایریت  که آغازگاه شکاف یادشاه است اکت ا به نخبه مح

نکته کلیای انتقال رسالت ترسعه از دملت ها م  می در مررد تحرل می نریسا: 1باشا. پارفیت

شماره پیاپی  - 8اره ، شم17دمره پژمهشنامه انتقادی،  ،احمایا (نخبگا  به جامعه م مردم است

 . )25 :1336، بهمن م اس نا 51

بی   م افزاری سخت رمیکرد می ترانا به خرانش انتقادی غلبهحرزه مطالعات فرهنگی       

 ساختار م تحریف های مرتبط-م حلقه های م قرده رابطه مایریت  مارسه م نهاد آمرزش انعطاف

. شاه است.همچنانکه مرر می نریسا کم  کنااز این رم رمیکرد سیاست اجتماعی مطرح

سیاست اجتماعی هم به فراینا ترسعه م هم به مطالعه علمی اقاامات در زمینه مسیع می 

  (.1331پردازد)مرر،ترجمه سعیای م جقه،

  گستره وابعاد

باین معنی است که همسریی معنادار  م هم افزای هریت انسانی  از مسئرلیت متقابل پرسش

 ؟ آیا ساختارها است های اجتماعی چگرنه ممکن می شرد؟ آیا اختیار ما مطلق،تربیت مساختار

کاامنا؟ این  آیا؟ حلقه های م قردهمیباست کنیم اراده دارد؟ هر چه 2مسیر دلخراسته

؟ آیا ما بایا حق م حامد یا پیچیاه است مرضرعی ساده ها مطرح است که سیر اخالقپرسش

                                                           
1 Parfitt.T 

2 Voluntarism 

http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/issue_512_624_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+17%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+8+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+51%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+25-47%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-346.html
http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/issue_512_624_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+17%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+8+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+51%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+25-47%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-346.html
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 برسنا م کشف آ  بایا به ؟ ساختار لزمما پیشینی است یا   مایرا ”کنیم ترسیم“را  مایریت 

کننا یا برسازنا؟ فرهیختگی چیست؟ برای رهایی از زمختی م کج تابی م بی انعطافی ساختار ها 

بلکه منبع اعتبار مامیا   "هریت م خرد "ی دارا نه تنهاچه بایاکرد؟ چگرنه ی  مجمرعه تربیتی 

کنشگر  آمازه نیکر م نسبتا ماناگار می یابا .ناشریمهیختگی  مسرمایه اجتماعی دیگرا  م فر

های ی  ها م دانش؟ ارزشمی شرد. 1"برنا "دارای  فرنام یا -مثال ی  دانشگاه –سازمانی 

برتر   ؟ ساختاراست مات ؟ م آیا کرتاهانا یا اکتشافی؟ اکتسابیکردنی انا یاکشفساختار  دادنی

؟  آیا است ممکن م برساختی ناقاانه م هماالنه چگرنه اکتشافی ه تراکم م دمام فرآینا فعلنتیج

این "خرد بنیادی انسا "شرد؟ م رمض  بایا مطرح ها یا انایشمناا شخصیت با دسترر م مرعظه

 است نه . پ  بهتر است گ ته شرد مایریت ، فعلفراینا انا است که  انسا  م ساخته هایش

متامالنه است که مسیری مارپیچ دارد م تعاادی عنصر   اسم؛ م چنین فرآینای شامل عملیات

یادگیری اجتماعی،نظریه ، 2چر   قابلیت کالبای  بنای شاه نیست. هرگاه به ده ها نظریهبسته

نظریه های اخالق  6های اصالحینظریه 5م  نظریه های تاب آمری 4، نظریه مقاممت3فرصت

ای انتقادی سازما  م کاربرد آنها در مایریت مارسه رجرع شردبه امکا  فهم مایریت م ،نظریه ه

 انتخاب م ترسیم م ترمیم فقر الگرهای رایج نزدی  می شریم. 

ساالرانه از انسا  شناسی عمیق مستتر در ادیا  م سناریرهای تخصصی، ت  صاایی م فن 

کاام ؟ "که آدمی جهانی را ببرد اما خرد را ببازدچه سرد " انا.فلس ة تاریخ غ لت یا تغافل کرده

های مت امت سب  های مایریت مارسه جزم بامری ها سبب شا که عمالً بشریت از گزینه

 محرمم کننا.. الگرهای فن ساالرانه )تکنرکراتی (  مایریت بایا پاسخ گرباشنا.

 روش شناسی

ی م دمرکراسی ممظیف م اهتمام جا  دیریی مارسه را اسا  جامعه پذیری ،همبستگی اجتماع

                                                           
1 Brand  نگارناه این معادل فارسی را برای کلمه برنا در انجمن پیشنهادد م به فرهنگستا  زبا  م ادب فارسی هم

کرد.  پیشنهاد  
2 affordance 
3 opportunity 
4 resistance  
5 resilience 
6 reform 
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 اساسی حاکمیتی می دانست. امرمیکردی فراطبقاتی نسبت به مارسه م مایریت آ  داشت.

مااری را  با  مضع م -رهنمایی می نریسا:دیریی سه مجه دارد ... م سر انجام  تربیت م انسا 

، بهار م "دیریینقا مبررسی فلس ه تربیتی جا  "حال دین زدگی جانشین همه  اهااف می کنا)

باقری می نریسا: دیرئی متقام که ی  علم گرای تنا م تیز است در ادامه  ( . 1334تابستا  

طی مسیرش  دیال  تی  هگلی تجربه مآرما  آزادی)باصرف نظر کرد  از تکلف های نظام 

،تبیین  رمیکردهای اجتماعی  1361دهه سازانه( را بر دیالکتی  افالطرنی ترجیح  می دها .

فراینا جامعه پذیری م مسئرلیت اجتماعی مارسه بایا  .در مرردجایای را تجربه کرده است

یا به عبارتی چشم  م نه فراطبقاتی تا دهه شصت،برای تبیین ت امت ها رمیکرد طبقاتیگ ت که 

  انا .غالب شانااز عمردی م کارکردگرایا  ساختارگرایانه دم رمیکرد غالب در جامعه شناسی  

( به معنای تغییر عماه ای از طبقه 1332)تیلرر  "سیاست شناخت"اه چنا فرهنگی م ظهرر ای

عالمه  .برد (Ghadban 2005 ؛Bauman 2009) به فرهنگ م از مضعیت اجتماعی به هریت

ساختاری گرایانه، ابعاد ذهنی ت امت های اجتماعی را به نمایش -بر این، رمیکرد اجتماعی

نشا   (Wimmer 2008؛ Barth 1969) های مرزبنای ، نظریه(Harris 2004) گذاشت

عالمه بر این  .داد که تقسیم بنای گرمه ها محصرل پریا ی رمابط بین گرمهی دیالکتیکی است

نشا  داد که طبقات اجتماعی به تاریج به اشکال جایای از  Schulze (2005)شرتز، 

یز طبقاتی در پرتر فرد گرایی اجتماعی برد  ماننا محیط اجتماعی منتهی می شرنابرکاهش تما

با این حال، م هرم برردیر از عقل م نرع شناخت . (1386) .اش، تأکیا "مارنیته دمم"در عصر 

نرع سرمایه، چشم انااز عمردی را احیا کرد در این زمینه از نظریه قارت / دانش فرکر، نظریه 

ترکیب در نهایت، م هرم .فرمدستی طنین بیشر داشت مربرط به های پسا استعماری م مطالعات

( نشا  داده است که جنبه های مختلف ت امت اجتماعی عمردی م افقی 1383عمردی م افقی )

 Kronauerم کرمنرر با بیا  م هرم طرد  .می ترانا به  تقریت محرممیت اجتماعی منجر شرد

مررد  معتقا است که ت امت های عمردی م افقی می ترانا ترسط گرمه های اجتماعی (2002)

امتیازات اجتماعی محرمم سرء است اده قرار گیرد تا گرمه های دیگر را از قارت، منزلت م سایر 

دیریی ،هم کرا  ام م نر عمل گرایا  جمع  .( Sheikhzadegan,A.Zekavati,A)کننا 

پ  از دیرئی نرعمل گرایا  کرشیانا  بنای فراگیرناه ای از تجربه م تربیت به دست می دهنا.

 (. 27، "دیرئی م نئرپراگماتیسم"گنا های عمل گرایی فائق آینا) بر تن

کسی نیست که  21سراد قر  به گ ته الرین تافلر، بیبا تحرل م هرم جامعه پذیری 

ش کنا م خرانا  م نرشتن ناانا، بلکه کسی است که نمی ترانا بیامرزد، آمرخته هایش را فرامر
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پنج"انتشار کتاب با  دگرباره بیامرزد. هرارد گاردنر نیز م اهیم 2116در سال  " آیناه برای ذهن   

 جستجر، مرتررهای با - فردا جها  :سرم مطرح می کنا هزاره مسائل را با ترجه به تازه ای

 اختیاری حال به تا که برد خراها هایی ترانایی نیازمنا – کامپیرتری مسایل مسایر ها رمبات

ا ،جه این با برای مراجهه بایا .است برده  ،( P.189 دهیم پرمرش اکنر  را ها ترانایی این 

(Gardner,2007. 

 با ذهن دم م شی هر مسائل با ذهن سه که ستا پرداخته ذهن پنج به معرفی گاردنر

ذهن درم  -1 :از انا عبارت مررد نظر هرارد گاردنر ذهن .نا دار ارتباط ها انسا  بین رمابط

 البته نیاز به خالق ذهن-5 گذار هم ذهن -4 ررمح تخصص ذهن -3ذهن بین فردی،-2فردی، 

ذهن اخالق ماار را فرامرش نمی کنا )، زارعی، زینعلی پرر م بهرمزی،  م گذار احترام ذهن

تابستا  م نیز کتاب گاردنر ترجمه  م بهار ،1 شماره ،7 سال تربیت، م تعلیم مبانی پژمهشنامه

 (.1331، ترجمه معماری م نررآبادی 1331سیف

( تحقیقات راهگشایی انجام 2113که درباره الگری سب  های ت کر )مماگنرنبرگ استر 

که عبارت انا از: قانرنگذارانه )خالق(، اجرایی، انامقرله مطرح کرده  13داده ی  طبقه بنای با 

)الیگارشی(،  )پایرر ساالری(، جرگه ساالری )ت  ساالری(، مرتبه ساالری قضایی، فرد ساالری

آزاد انایش م محافظه  ،م مرج طلب(، کلی نگر، جزئی نگر، درم  نگر، بیرم  نگر ناساالری )هرج

کار. افرادی که دارای سب  ت کر قانر  گذار می باشنا، مایل انا کارها را به شیره ای که ترجیح 

کننا م افراد با ت کر می دهنا، انجام دهنا. افراد با سب  اجرایی تمایل دارنا از مقررات پیرمی 

قضایی مایل انا که قرانین م برنامه ها را ارزشیابی نماینا. همچنین شخص فرد ساالر، فردی 

است با اراده م مصمم، این فرد به کسی اجازه نمی دها که در حل مسائل ام دخالت کننا. 

ریت بنای هاف شخص پایرر ساالر، هاف ها را به صررت سلسله مراتبی منظم کرده م نیاز به امل

ها را ادراک می کنا. فرد جرگه ساالر یا ماننا فرد پایررساالر عالقه دارد، امرر را در هما  زما  

تعیین شاه انجام دها، اما ام غالباً مطمئن نیست که چه کاری را بایا در ابتاا شرمع کنا م یا 

رت ی  امر تصادفی در نظر چه زمانی را صرف انجام ی  کار نمایا. افراد ناساالر امرر را به صر

می گیرنا. ناساالرها از سیستم ها به صررت جای دمری می گزینا م با آنچه سیستم ها ارائه 

. افراد کلی نگر 1(2113،سئرالی65فرم کرتاهH’KV t,می دهنا مقابله می کننا )استرنبرگ، 

                                                           
1 The Thinking Styles Inventory -  

https://www.researchgate.net › 291334026_Ch_4_Final › data › Ch-4-Final 
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رار دهنا ملی ترجیح می دهنا مسائل م امرر را در حا بسیار گسترده م مسیع مررد بررسی ق

افراد جزئی نگر به جزئیات امرر م مسائل تأکیا دارنا. افراد درم  نگر با امرر درمنی م انتزاعی سر 

م کار دارنا، اما افراد برم  نگر بیشتر به محیط بیرمنی تمایل دارنا م مردم دار می باشنا. 

فکر کننا م به دنبال همچنین افراد آزاد انایش ترجیح می دهنا فراتر از برنامه های مرجرد 

حااکثر تغییر هستنا، اما افراد محافظه کار دمست دارنا به برنامه های مرجرد مفادار بماننا م به 

به نقل از 2113،1376سئرالی، 114سئرالی  65پرشنامهدنبال حااقل تغییرنا )استرنبرگ، 

 (.اجرا در ایرا  ،خرئینی

اره تربیتی حاکم این گرنه نتیجه می گیرد که در برابر انگ "انگاره هریتی "مهرمحمای با طرح

حاکمیت بایا اصالح تعلیم م تربیت را در املریت قرار دها.املریت را نبایا به تخصیص منابع 

 (. 41م  41دملتی فرم کاست م آ  را بایا مترادف اهتمام حاکمیت دانست) به کرشش ساکت، 

رمایت های اکمیتی اگر در چنبره در معنای گشرده تر م راهبردی بایا گ ت که اهتمام ح

یکسریه م متملکانه م دیرا  ساالرانه گرفتار آیا خرد مانع بزرگ تحقق رشا م فرهیختگی در 

از ”جرهری“م  های ی  بعای،رمایت های ی  سریه ،خا  گرایانه،جزمیساختار  .مایریت است

م دست یابی  2امده ایمر،عاالت 1عاالت تعاملی”  فراینا”چر  در"نی  انایشانه  "امررهرچنا

متجمیع خراسته های ذی م اتخاذ کنش ت اهمی ممایریت  مسئرالنه اجتماعی  فهم مشترک

ساختار ها ، آنرمی، -رابطه  مایر شکل نگیرنا،ممکن است به اختالل درن عا  م  مایرا  

بی "عمل زدگی) تصمیم های بی مغز مخلق الساعه(، بی ت امتی، عمل گرایی افراطی/خشرنت، 

 یا مایرا  را به انگ اجتماعی گرفتار کننا. شرنا ریاکاری م فساد آغشته، "رگی

 ”شکل شاههم»رمشن کرا  م مردما  ای خا  م مکاش ه تکنرکراتی  حاالت از سری دیگر بین 

اساسی را مربرط به خرد نمی  ”ماارانه-فضلیت امکا  انتخاب "تعارضی هست. در اینجا گاه افراد،

آ  می گریزنا؛ عافیت جریانه نسبت به تنظیم  مت کرانه کارکردهای متعارض ، بی  داننا م از

اعتنا می شرنا.یکی از امیاهای مهم برمنرفت از بحرا ِ انگیزش، امکا  انتخاب اخالقی مسب  

 است. مرفق برد  م خرب برد   نیانتخاب بتصمیم گیری م 

متر که متناسب با چهار نرع انسا  نظام شخصیت یا نظام تمایلی به تناسب چهار علقه مه

آ  ماام در  شخصیت یا نظام تمایلی : مقامه(. نظام 1375گیرد )چلبی،است شکل می

                                                           
1 Interactional justice 

2 Transactional justice 
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 رمزگار اقبال م خالقیت از پریش، جامعیتبهره  . ساختارهای کم.است 1جستجری ح ظ انسجام

 بعای ی  را به ، ساختارلقههر ساختار  م یا عُ کرد  شا  م مطلق 2ناارنا. خردفرما  طرالنی

 خرانا م میا گریز یا مسئله گریز فرا میزده یا عملعمل ، تقلیل گرایی م گرایش برد 

را  افکنا م آ می م پریشانی ها چه محلی م چه جهانی ، پارگی فرهنگ گرناگر  کارکردهای

 نمایانا.می مترلیا  آ  ساختار  خا 

 "تکاملی مکاربردی با-یا رابطه تعاملی "پرمژه" نریسناهمایریت از نظر رفتنیپذیرما م معنی    

محرر -فضیلت: مفاق هماهنگی  شامل است برتاریخی م امرمزی  مقتضیات جامعه م  "فراینا

تغییر دیاگاهها  با بحث مرارد مرتبط انا. این امکا  انتخاب هایمرارد زیر زمینههمه ذی ن عا ؛ 

 آفاق م مسائل نر است:م در نتیجه 

نخبگا  معرفت،ثرمت،قارت م منلت م   که است مایریت  ایندر جریا  "پرمبلماتی "ی 

مایریت سبب ن ی هریت یا کم ارجی مردم نشرنا قارت ها م امتیازات غیر منص انه به کار 

ی مقار م آنچه خا  گرایا   مبرناه ها.نبرنا تا شرایط ت اهمی دچار اختالل م انسااد نشرد. 

م  خشنناش اف، یهاساختارممکن است خرد  سبب دمام  می نامنا برناه/ برناه بازیبالقره  

تقلیل م تحریف مایریت م  نشانة بیگانگی اجتماعی م معاالتبزرگمانعگرایش های تهاجمی ،

 فرهیختگی شرد.

ه بر پریایی انسا ِ با تکی  م کارکرد انتشاری معرفت تراکمی م کارکرد گ تما  نرپایا

ساختار با انعطاف  راتغییر دها م عمل م نظر 3گر، می ترانا فضا م امکا  م ساعت زمانی شناخت

را تعریض کنا. فرهیختگی چنا  است که حتی با کم اقبالی جامعه هم نزدی  شا  عمل م نظر 

ریاه انا که نشا  از در آ ،  پرجاذبه برده است. پیشینیا  در باره علم الن   م تهذیب آثاری آف

 تالش جانانه م ان  م گرایش به فرهیختگی دارد.

آمیزمانحرافی  های فریبها، هکر ها فعالیت” باافزار”در فضای مجازی  امرمز

م ساختار ها  حریم ها م اطالعات فردی ،نقضاینترنتی  هکرهادرفضای ماننامااخله غیرمجاز)

(انا.این ساختار ها ممااخله من رذ غیر مجازدرمعرض آسیب ،جاسرسی،فریب،تحریف م انحراف 

به طرر تناقض  ی، مثبت م مطلرب نیستنا.فرهیختگنامازمنظردار” ت خراهانهتمام“ مقتضیات
                                                           
1 integration  

2 auto-functional 

3 Social clock 
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، شبکه های  افشا م خنثی سازیآمیزی ترمیم مایریت   هم  به ساختارها سپرده می شرد. مثال 

م این  دمری جستجر می شراجتماعی ،مقاممت م هریت جریی هم درهمین ساختارهای فنا

حل مسئله "تناقض لزمم ترجه به اهمیت بی بایل انسا  کنشگر م از جمله مایرا  مت کر را در 

 .م تصمیم گیری به شیره مرثر تر  پیچیاگی ها م تعارض ها را نشا  می دها "

ریت ها .هکنا ، تعامل را دشرارتر میتاریخی -پیچیاگی ساختار های فرهنگی بی انعطافی م 

 در تاریخ مهم مسئله م مایریت م رابطه با متن فرهنگی م ساختار ها سر راست نیستنا.ی 

گیری از تعبیر شایگا ، )با مام”تکهچهل» هریت فراینا تکرین طی ایرانیا   برای که اخالق

 سازد، رابطهترجه می را  به طرز نمایانی قابل ، مرضرع پُرامکا  ( اما بالقره214م   15:  1381

 . م نظر است عمل

بمانا م در بنا پرهیز م گریز م بازترلیا  م اختیار محرمم پیرسته از مجا م شرر آزادی فرهنگی که

(  است  1355محامد بمانا به تعبیر صاحب نظری، فرهنگ سکرت)فرر،  فرهنگ غیرمبتکرانه

امکا  اصالح اخالقی متهذیب ترانمنا سازی م . عالمه بر لزمممنا نیستمدر حل مسائل ترا 

ماارانه ها را هم ترصیه می کنا:تر نی  مبا خرد هم از خرد بپر  / چرا بایات -فضلیت انتخاب

 دیگری محتسب؟

 نظری به تاریخ

جامعه بر "را به  "جامعه در خرد "معنی می یابا تا بترانا  "تربیت"با آگاهی برجبرها  است که 

است به  ماهیتبر  مجرد تقامن یهمآدمی زناگی  م آماده کی یتی دیگر سازد.تبایل کنا  "خرد

ماهیت خرد م زناگی  اب بین مرفق برد  م خرب برد   م کار خردما با  انتخاین معنی که 

 م .سازیخریشتن را می

ماکنش رمشن کرا  م از ساختارها م مایرا  انتظارات مختل ی در جامعه مجرد دارنا. 

م از جمله  "شناخت اجتماعی "فیلسرفا  م مردم در باره تربیت م ساختار چگرنه است؟ آنچه در 

لیبرتارین ها  می "رسه بسیار تاثیر گذار برده دم رم یکرد مشهرر است: سب  های مایریت ما

خراهنا به حق م حامد هر انسانی به دلیل خصایص میژه منحصر به فردش احترام گذارنا، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
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کمیرنتارین ها می خراهنا لختی مبی حسی نظام  ساختارها را در مقایسه با  نیاز های اصیل 

در عین حال حقرق گرمه های خارج از این هانی چاره کننا. انسا  منظام اجتماعی م ملی م ج

گرایی م م ازجمله راناه شاگا  م محرمما  مح رظ باشا م در تلة خا  گرایی قبیله  1اکثریت

گرایی گرفتار نشرد.قانر  ماقع بینانه باشا م حرکات آزاد م قارت  انتخاب بین مرفق برد  م فرقه

 را ن ی نکنا م در دراز مات راه برای آ  باز نگه دارد.-نه ماارا-انتخاب فضیلت -خرب برد  

با  نظر به مجرهی از مجرد مثال دیاگاه صارایی ،اشتااد مجردی، همچنین مکارم اخالق  

، نگاه 2،مرزم  م منص انه رمیکردی متراز   م دیاگاه هنری هم می ترا  به  مایر نگریست.

 بر عالمه تربیت کارساختارم  مایریت تعاملی است.-به رابطه مایرم ترانمنا سازانه  3عادالنه

 ماره طرح م نقشه یا م زمینه سازی فراهم مرجرد، ممضع ها بامرقعیت مهمگرایی هماهنگی

ترا    آ  نیاز پیش م جمعی خرد کارکرد ، فرایناها برمز زمینه  که است فرهیختگی هافهای

رشا م ترسعه م پرمرش  .آمردمی فراهم نیز را”مایر م اکتشاف م از آ  خرد کرد  دانش مکاراکتر

با فرد گرایی خردخراهانه بکلی مت امت م حتی متضاد است. فرد گرایی خردخراهانه   4فردی

 ،7م جامعه ای 6م اجتماعی  5از کارجمعی گریز مایر را در برابر دشراری هایی اجتماعی چر  

ذیری،ان عال م بی ت امتی یا انزمای ،خردناترا  سازی، خرد ناپحقیرتب، اضطرا،یتنبلافسردگی،

مایر    ی قرار می دها.م پرخاشگر ه از تصمیم  گیری، ط ریناامیا مت رعنانه مخردبرترانگارانه،

با تل یق عمل مت کرانه منیز تخیل مارج گذاری به هریت  انسانها،  کسی استم مرفق   آگاه

شرق پایاار از معانی ممصادیق رایج مبهبرد بخشی با میانجیگری عناصری چر  اخالق ممعنریت م

فرا تر می رمد .ام  از فردیت ها نمی خراها که خرد را فرامرش کننا یا برای دیگرا  "مرفقیت "

از همه چیز بگذرنا. ام فردیت ها  به تمامی ارج می نها م آ  ها را در عرصه مسیع تر بر می 

دیگرا  را فعال می  "اصالت ها "ی ها مکشا م پرمعنا تر می سازد.در فراینا سیری معنری ترانای

سازد م در مسیر تربیت افراد آنا  را تشریق به رمی آمری به فضایلی کنا که تصرر می کننا 

                                                           
1 excloded others 

2 Fair-minded 

3 Fair-sighted 

4 self development 

5 collective 

6 social 

7 societal 
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حریم هارا ح ظ کنا ،  کسی است که مایر آگاه رغبت یا ترا  م امیام انتظار آ  ها را ناارنا.

با م نه اقتاارطلب؛ باشا گریانجیم، یلگرتسهکنا م تغافل هم نکنا مفرار ن ها از پیچیاگیدرماقع 

)حاصل تجربه زیسته م مطالعات  درک م غنی سازی اکرلرژی تربیت از راه فرزانگی ان  عمیق

برقرار ارتباط با تنرع،تپش م نیز ثبات زناگی  ،سرگذشت های محیط ها م افراد صاحب تجربه( 

 -جت رشا فردی از تربیت  ببهجت م لذت م به -کنا م به این هاف ها نزدی  شرد : الف 

تعامل مکنش فرهنگی م اجتماعی متقریت ح  پیشقام برد  در کار م مسئرلیت م انسا  

 .: استنتاج ها م آمرخته های تجارب سازمانیافته-دمستی م کم  به تکامل انسانی م معنری  ج

 چالش های مدیران

نرتی  شکل می گیرد کسانی دسته ای از نظریات با پایاار شناسی اگزیستانسیالیستی م هرم

لرینا  همراه با خرانش انتقادی پایاارشناسی هرسرلی   1چر   پل ریکرر مامانرئل لرینا .

 1388به طرز مت امتی سخن گ ته انا.) علیا، "دیگری"مسرژه م ابژه به معنای متعارف ، از 

حم نیست.آینگی م ،(.لرینا  از  مامرای انترلرژی مطرح رایج می گریا.تقام دیگری بر خرد تر

ترسعه مجردی خرد است. سرمایه رمانشناختی سرمایه ارتباط انسانی همگانی است.با امج گیری 

مصر  ماننا م با 2همه عزتمناانه از بیگانگی م فرسردگی ممیا  تهی شاگی شغلی م ارتقای آ  

رفقیت م"درسطح برساخت اجتماعی ارتباط انسانی می ترا  گ ت آنچه  یابنا."پیرنا"محیط 

نامیاه می شرد، شامل مقطع های ناپایاارم گذرا است اما جریا  تربیت انسانی تصرر "فردی

دائم م بی پایا  کار،همکاری همالی است. .این شکست  ماارانه-فضلیت امکا  امکا  انتخاب

می  -م مهمتر از مرفقیت -ساختارها یا بیگانگی اجتماعی است که مارا مترجه نیاز اصیل مپایاار

نا م آ  همبستگی است.فئردمر داستایرفسکی گ ت: کاش لیاقت رنج هایم را داشتم.گانای ک

ها در آیا تا رنج انسا  3 "نج "آرزم می کرد که در نشئه بعای حیات به صررت فردی از طبقه 

  هری به به یاری می آیا.تربیت اینجا  انسا  ها را بهتر درک کنا.

صارایی ،اشتااد مجردی، همچنین مکارم اخالق  م  با فهم پردامنه تری از مجرد مثال دیاگاه

                                                           
  فیلسرف فرانسری لیترانیایی تبار1
2 job exhaustion 

3 out-cast 
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،مرزم  م رمیکردی متراز  رمیکرد مطلرب  دیاگاه هنری هم می ترا  به  تربیت نگریست.

هستی  ساختارم  نگاه تعاملی است.بین-به رابطه   مایرم ترانمنا سازانه  2، نگاه عادالنه1منص انه 

،ج رافیایی،تمانی،طبقاتی،قرمیتی م سلسله های اجتماعی،بین گرمه بنای های  شغلی،زبانی

 مجرد دارد . 3مراتبی فضا های خالی

رابطه مترازنی بین سرمایه اجتماعی کلی م مشترک درگرمه های مردم )سرمایه اجتماعی  

اگر این تراز  به  پیرنای(از طرفی م سرمایه درم  گرمهی هرگرمه اجتماعی بایا بر قرار باشا.

م یا  امکا   انتخاب بین مرفق برد  م خرب برد  ی به هم بخررد م سرد سرمایه درم  گرمه

)درم   4تعامل آ  دم دچار انسااد شرد،رمابط  را که شکل می گیرد، سرمایه اجتماعی تاری 

( تعبیرمی کننا .عامال   5گرمهی م خا  گرایانه مثال فامیل بازیّ پارتی بازی م رانت جریی

،فرسایش 6خال ارزش ها،اگر با نگاه پیرنا محرر ننگرنا مختلف  فضاهای خالی اجتماعی را

می ترانا سرمایه تاری  را ایجاد یا تشایا کنا.م رمض   "سیستماتی  بیگانگی "م  7فرهنگی

مسئرالنه،راهی به سری آشنایی زدایی انتقادی از  ماارانه-فضلیت امکا  انتخابرمیکرد است که 

م پنهانکاری ماِسکاتِ غیراخالقی حریف، تهایا، تبکیت  از دستامرزگری بایهیات نارماست م دمر 

،ترذیل م تحقیر م فریب است. این رمیکردها در سطرح گرناگر  به خطای سیستماتی  مبه 

  می انجامنا. 8افسرنگری یا بی ت امتی م بی رگی م رفتار گله ای 

ماارانه طی -فضلیت امکا  انتخابی شامل فراینا پذیرش ارزشها م مهارتها 3در فرد “ تربیت“

 ماارانه به-فضلیت امکا  انتخاب. است کرد  راه مایریت رشافردی م درمناسبات ت اهمی جمع

در آ  مرقعیت تعریف می شرد که هم معلرل م هم  یا احسا  ، کُنشانایشه گذاشتن اشتراک

برای تحمیل   انههمچر  کاربرد قارت آمر عامل کنش پیرسته تربیت است م با رفتار غیراخالقی

                                                           
1 fair-minded 

2 fair-sighted 

3 white space 

4 dark social capital 

5 favoritism/cronyism/nepotism/rentierhsm 

6 vacum of values 

7 erosion of culture 

8 herd behavior 
9. actor ego 



22 مسئولیت متقابل جامعه و مدیران مدارس 
  

 

. این هما  ساختاریکسریه م بی انعطاف است. مغایر است  2م تبلیغات 1ساختار دستامرزگری

است م بنا براین بسیار دیاه می  ”کنش“م  “4فرهنگ“هماهنگی خلّاق بین  3مایریت ، نماد زناة

 شردکه از جن  حل مسئله است. 

از تنظیم تعامل ساختارها)معُلقه ها(ی مهّم  در شرایط انساادی سازمانی مارسه نظم اجتماعی

شرد. مثالًساختار اقتصادی بردیگرساختارها چیره مادی، رمانی، شناختی،  مایریت م... ناترا  می

ای شرد م با این چیرگی تقلیل گرایانه، کارکرد تعاملی باساختارهای دیگر را من عل م حاشیهمی

-فضلیت عرضه انتخاب“. فرد ترا  م  ساختارها ظرفیت سازد. اقتاار به قارت تقلیل می یابامی

گری رابطه همزی کنناةم تخریب شردفرد نیز دمگانه می را از دست می دها، کنش ”ماارانه

 -فنی م فقط -از قراعا فنی خراها برد.ساختار بی انعطاف:  تابعی بین ماقعیت م ارزش م انسا 

 .است ”مرفقیت»ِ بر ارزش مبتنی

 ”پیشینی»ترا  درمنااد م م رمضی مرجرد م نسبت به فرد، را می ”فرهنگی 5زمینة»هرچنا که  

دانست اما نظام تمایلی یا شخصیت یا با مسامحه هریت  یا عادت ماره بسته های پیش ساخته 

(. چگرنگی حل آ  هم تحت 21،   2114نیستنا. مسئله مرقعیتی نامعین است)بارمجا ، 

مچنا الیه است،  م چنا طرفه نش) انتظارات،نیاز،فرصت م معانی( دم طرفهتاثیر عناصر ک

 ساختار بی انعطاف همراه است.  باتکرین 

)تکنرکراتها(  در بیا  م ارائه پارادایم های مرتبط  ساالرا حل مسئله، فن عرصه در  

یا  7افزارینرم هاینبهبر ج م کالبای 6افزاریسختالیه  غلبة رایج دچار خطای است ممکن

م بیست م یکم فنامری لزمما به معنی  بیستمشرنا. در  دمقر  اخیر  م عاط ی ، فرهنگیفکری

گسترش آزادی م رفاه م قارت انتخاب همه گرمه های انسانی عمل نکرده است.فنامری کالبا نر 

کرد   مطلق م از جمله سطحی پذیریساختارهای جامعه بر اسا  تکنرلرژی  دارد م حاالت

، متاس انه با محمل ساختارسازی م تلقی شاه یعنی آزادی م آنچه به غلط متضاد  آ  ”نظم»

                                                           
1 manipulation 

2 propaganda 

3 invivo  

 

5 context 

6 hardware  

7 software  
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 ، استقرار شتابزده م رمضات”هریتها تسطیح"متاس انه به  "مستناسازی عملیات م مظایف"

گی کاری م اجتماعی زنا که ممکن است به برمز شرایط بیگانمی مایریتی خرد بر سازمانها دست

 تراننا بحرا نمی م آزادی بین نظم رابطه پیچیاه دلیل زنجیره های به م سازمانی منجر شرد. 

محامد " سبب آنها نیز به کننا( در ماقعبی نظمی سازمانی مساختار ها را درما   یا بیماری

  2م مرضرع شناسایی 1شناسا حسب ها بررابطه تعریف یا بهتر بگرییم "برد  در دنیای ممکن ها

از  یکی به - ساختار بی انعطاف م سرار بر محمل است "جزمی م غیر انتقادی  ایرابطه"

شرنا. مجردانسااد ارتباطی  م نبرد می مترسل های ساختاری  یکسر نگر بی انعطافشیره

تمایالت فردیتِ خردخراهانه  ش افیت م امبردزما  مرثر م مقبرل می ترانا جر سازمانی من ی، 

 "دیگری"، گرمه پرستی م آتش کرره رقابت ،سرئ رفتار سازمانی،حذف" 3سمی "ممایریت های

این فضای کنش  هما  نبرد سالمت سازمانی ،سرمایه اجتماعی  را به شعله مر سازد."غیر"م 

ارسه است که امتیازات در م "مصادره به مطلرب"سازمانی مکاربرد خردخراهانه م گاه تاری 

همه   4به معنای نامطلرب آ  است . خامیر کلمنت در کتاب بسیارمعرمف بی شعرری "زرنگی"

خردخراهی های س ت مسخت شاه را بی شعرری می ناما.فرهنگ زرنگی عقالنیت معطرف به 

عقالنیت ابزاری بررمکراسی یکی از دستامرد های  هاف نیست بلکه نابسامانی م آش تگی است.

اگر در نظام اداری م اجرایی تعریف م ت صیل آ  با ترافق ذی ن عا  مدر جهت رشا  است.اما

 ی،حریم شکنم  " فرهنگ زرنگی"مستناسازی م عملیاتی ش اف صررت نگیرد به سادگی به 

دیگرا  پاسخ های  ی تبایل می شرد. زرنگ ها می تراننام زیاده خراه یم سلطه طلب یحیله گر

،م اعمال خرد را زنناب قانر  را هم دمربشناسنا تا حریم آنا  م  ت هارا کننا م هریبینی پیش را 

م معصرمیت م تابیر بپرشاننا.آ  ها درماقع "شناخت اجتماعی مرجرد "در لعابی از عقالنیت م

فردیت گراییِ خردخراهانه م گرایش به تمل  دیگرا  رها نشاه انا  نیستنا م هنرز از  آزاد خرد 

ا  نااسترار را هم تحت تاثیر افسر  خرد می تراننا مایر کننا . افراد سمی  را درک "دیگری"تا 

.شایا مایرا  بتراننا شرایطی تهیااتی فراهم آمرر  که آنا  با هنر م تخیل م سراد  قرار دهنا

اخالقی مراجه شرنا م طعم آزادی م ارج گذاری را بچشنا. احسا  مسئرلیت را به جای احسا  

  تمل  بنشاننا.

 تیجه گیرین

                                                           
1 subject  

2 object  

3 toxic 

4 Assholism 
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رمشن کرانه ،فرهیخته مار م هاایت تربیت محلقه های کنش م مایر برای اثرگذاری به رمیکرد 

تحرل فرهنگی  غرمر حرفه ای م حتی به حماسه میا شرر ممجا تکیه می کنا. بام  دمام 

دچار ان عال محض، بیت امتی مبی  طرحراره های گاهحمایت زمینه های اجتماعی پارادایم م 

دربرابرجریانهای  بامرهامساختارهامیامانهادگی خشکی تسلیم ی مهیچی م بی قارتی م حت یتعین

متقابال ساختارها دچار انسااد م انجماد می شرنا. مایرا  کارآما متاملی باشرر   میشرنا مآسیب

م باینگرنه تالئم م نظمی 1 "آ  خرد می کننا "م مجا آرما  ِساختن گزینه های بایل را از

گ تگری آیاه ".برای تکمیل ساختارها ه می سازنا م ساختار مقبرل تری می آفریننا.مسئرالن

می  ارزیابیقابل  مبیرمنی سازی ارزش ها)اخالقی مزیباشناختی( نیزی کاربرد از دیای کی ی "ال

 .شرد 

 برای رهایی ساختارها از ناکارکردی گنگ،ماشینی م آزاردهناه  همه صاا ها بایا شنیاه شرنا.

ها م چرخش های فرهنگی از  "گسست  "به میژه در "باز"سه ها بیش از هر سازما مار

کالسی  تا مار  با این ضرمرت شریف رم به رم است که  مایر م مایر م کارکنا  ی  مجمرعه 

 فقط به شرط فرهیختگی می تراننا به ترفیق برسنا م جز این باشا به حرفه های دیگر رم کننا.

 جامعه پذیری علمی، که می ترا  به فرهیختگی تعبیر کرد، سازه ای از سنن اخالقی م جامعه

عقل ارتباطی،انسا  برد ،معنری شایا بترا  گ ت  تلقی می شرد.  گسسته منه  رستهیپی ریپذ

تراضع فقط در شرایط خالقانه باز ترلیا شرد.  "مرام م معرفت"برد  م به تعبیر فرهنگ اصیل ما 

م هماردی م هم حسی اخالقی را از  عناصر ضرمری  "گریدی"علمی، اهمیت داد  به 

فرهیختگی شمرد. به عک   ثرمت،قارت ،منزلت متحصیل کردگی بام  فرهیختگی به سرمایه 

 همبسته فضایل م اعتالی مجردی است.  منتهی می شرد.2اجتماعی تاری  

ه را  انگ ادا م گاه تالش م مطالبه برای مسئرلیت  متقابل اجتماعی مایرا  ماار  م جامع 

                                                           

/از سایت هرآنچه خراهی که تریی "خرد بطلب"از     زتر نیست آنچه در عالم هستبیرم   از این بیت بباافضل کاشی مام گرفته ام:1 

 گنجرر

 
2dark social capital 
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اطرار رمشن کری،چرب الی چرخ گذاشتن،فلس ه بافی،خیالبافی، خرش خیالی،از زیرکار در 

رفتن، تکرمی خرم  بی محل،تکلف  بی مرقع م نابجا ، م نامتعارف جلره می دهنا م شرایط را 

 دشرار م پرهزینه می سازنا. 

ت که بترانا با شرق مشرر ایر تاملی ،مت کر ، هنرمنا مفرهیخته در مارسه کسی اسم 

حال "مخرشبختی  کنشگرا  هماما باشا؛حتی اگر دیگرا  ام را مرفق مخرشبخت نااننا. مهم در 

گرایی دم یا تشخص طلیی های مرتبط با فر"بسیارداشتن"آدمی است نه  "خرب برد 

رشا م  فردگرایی متملکانه م تهاجمی م نرع دیگر برای 1فرد گرایی خرد خراهانه ..خردخراهانه

بیرم  م جها  به هر رمی در حال گذر است م شامل عناصر م اجزا م درمنااد . 2ارتقا تکاملی است

جزم بامری م  هایی متنرع مگزینه ها م بایل ها برای  تربیت است.نبرد گشردگی م مجرد

متناسب است با محرممیت از گشردگی نسبت به این انسجام متعادل.در  گرایی خردخراهانه ،دفر

مجزم بامر با ی  بعای شا  م با انگیزه تمل  م   گرایی خردخراهانهدفرجارب تهاجمی شخص ت

تصاحب،آدمی بیشترناگشردگی به هستی م دیگرا  نشا  می دها تا ادراک. مرفقیت به هر 

است نه همراهی. همسریی معنادار م هم افزای  م ایاه حذف دیگری یسلطه گر قیمت در پی

برای رهایی از زمختی  "ساختارهای اجتماعی م درک حلقه ها ی م قردههریت انسانی ،تربیت م

م کج تابی م بی انعطافی ساختار ها نیازمنا درکی کی ی م هنری است.ارزشهای اخالقی با 

هایی غیر خطی به ساختار ها می رسنا م با ترجه به اینکه هر ساختار یا سازما  یا فردی زنجیره

مستلزم کنش  "گریح "قش آفرین زناگی خرد باشنا،این تراننا ن)به عنرا  شخص( می

چنین مایری آنچه را دیگرا  م عقل حسابگر نمی بیننا می بینا.  مایر مارسه مسئرل است.

یعنی نگاهی م امیای به ما مرای آنچه هم اکنر  هست؛به آرما  به اخالق، امیا به غیبستا  

ی معنادار م هم افزای هریت انسانی ،تربیت همسری "شایا  برای رهایی از عیبستا  م به هنر.

م شایا هنر م تخیل ی  راه نجات از زمختی  "مساختارهای اجتماعی م درک حلقه ها ی م قرده

دستش برای ساختن باز است؛ حتی  "مایر هنرمنا"م کج تابی م بی انعطافی ساختار ها است .

آمنگِ شرق بین دنیای د . زناگی با سکرتش یا انزمایش؛ مدستش به تخریب م میرانگری نمی رم

                                                           
1 egocentric individualism 

2 self developmen 
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خرانش  ماقعی انتخاب های عملی محامد  م دنیای  نامحامد عام قطعیت هاست.

( مانع اصلی  بیگانگی های انسانی م نیز مانع تخریب ) خرد م  "هنرمناانه)اخالق غمخرارانه

تربیت) عقل ! م  1امرکا "ناگهانی"هنر فررا  شررپنها ، بغض فرمخررده یا فریاد  جها ( است.

. گریی می خراها باانگیزه 2آرمانگرا همراه با نقاگرایی م زیباشناختی م سپیاه دم شهرد ها( است

نرر بگشایا هنر پیش آگهیِ چرخش فرهنگی "مترانایی برای رهایی از  تنگنام مظلمت راهی به

آغاز  "تپایا  مایری "تربیت چرنا  هنر ؛آری  رسیاه، این "پایا "است. زمانی همه چیز به

 ساختنی دیگراست. زیرا  امیا می برد که  بترانا استیصال م فرمبستگی را بگشایا.
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 یافتم! فهمیام! 1
ایی اردم . کار مانیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شایا این است. که در افسر  گل سرخ شنامر باشیم. پشت دان2

بزنیم. دست در جذبه ی  برگ بشرییم م سر خرا  برمیم. صبح ها مقتی خررشیا در می ایا مترلا بشریم. هیجا  ها را 

. سهراب سپهری رنگ صاا پنجره گل نم بزنیم. آسما  را بنشانیم میا  دم هجای هستی،فضا  ،پرماز دهیم. رمی ادرک 
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  .1335نتشارات،مزرا،سپهری ،سهراب،هشت کتاب، تهرا ،ا

تکه م ت کر سیار. ترجمة فاطمه ملیانی. تهرا : نشر زدگی جایا، هریت چهل(. افسر 1381شایگا ، داریرش )
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