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)شناسي و روانيتتربيعلوم (يتتربي    مجله علوم10/04/87: تاريخ دريافت مقاله
1388تابستان      دانشگاه شهيد چمران اهواز، 28/06/87:تاريخ بررسي مقاله

2ي شمارههم،نزدشا، سال منجپيهدور25/10/87: اريخ پذيرش مقالهت
3-20:ص    ص
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چكيده
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تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهوازمجله علوم 4

مهمقد

و يي چون آزاديهاناتوان دريافت كه آرم، ميتربيتيهاي اهي گذرا به تاريخ انديشهبا نگ

چنين به .  بوده استتتربييو متفكران حوزهيلسوفان استقالل فردي همواره مورد تمجيد ف

حق «، به نحوي با يكي از حقوق اساسي انسان يعني ياد شدهي هانارسد كه آرمنظر مي

توان ادعاي مي» ت شناختن حق انتخاب افرادبه رسمي«آيا بدون . تر ارتباط اسد» انتخاب

توان از احترام به استقالل فردي افراد جامعه سخن گفت، بي آنكه ظرفيت آزادي داشت؟ آيا مي

 نمود؟ تتقويهاآنو توانايي انتخاب را در 

انتخاب  شرايط ،هنگامي موضوعيت پيدا كند كه اوالً» حق انتخاب«شايد بحث در مورد 

هاي  تك تك افراد جامعه مهارتدر جامعه وجود داشته باشد و ثانياً، آزادي ،آزاد يا به تعبيري

ها، از اي از اين مهارتمجموعه.  را آموخته باشند و مستقلالزم براي انتخاب آزاد، آگاهانه

حث شود كه در مباحاصل مي» گيريتوانايي يا قابليت دروني در انتخاب و تصميم«نوعي 

توانميبنابراين ،شود ميياد» 1خودگرداني فردي«ي از آن تحت عنوان كلي تتربيفلسفي و 

ت يا توانايي بالقوه براي انتخاب نوعي ظرفي«: گونه توصيف كردخودگرداني فردي را اين

 رفتار شخصي و عمل بر مبناي دالئلي كه از درون خود فرد نشأت يمستقل و تنظيم آزادانه

.)2،1975ديردن(» اندگرفته

هاي تقابلي، مانند اكثر تقابلي معتقدند كه سنگ بناي اين تربيتينظران برخي از صاحب

مند  صحيح و هدفتتربي زندگي و به كمك تعليم و يهاوليهاي اكتسابي انسان، بايد در سال

هاي ام اهداف نظي در زمرهتربيتيپس الزم است كه اين ايده به مثابه هدفي . گذاشته شود

).1975؛ ديردن،4،1973پيترز؛3،1982استرايك(آموزشي گنجانده شود

1 - personal autonomy,
هاي متفاوتي به كار رفته است كه       در زبان فارسي و در متون مختلف معادل       » آتونومي «يالبته براي واژه  

تـوان خودمختـاري، خـودگرداني، اسـتقالل، خودفرمـاني، خـودآئيني و خـودتكليفي را                له مي از آن جم  
» بر كنتـرل و مـديريت فكـر و رفتـار    « تربيتي كه عمدتاً اما با توجه به مفهوم آتونومي در علوم     . برشمرد

 ايـن دليـل      آتونومي استفاده شده است؛ به     يبه عنوان ترجمه  » خودگرداني«داللت دارد، در اين مقاله از       
كـردن و  كـردن، كنتـرل  اي كـامالً فارسـي دارد، بـه معنـي اداره      ، ضـمن اينكـه ريـشه      »گرداندن«كه فعل   
.نظارت داشتن نيز آمده استتحت

2 - Dearden
3 - Strike
4 - Peters
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5 ... بحثي؛ فرديخودگردانييشدهخودگرداني عقالني مدل پذيرفته

ت و ضرورت آن  خودگرداني فردي اين است كه اهميي مهم در مورد ايدهي نكتهاام

تربيش.  پرورشكاران نيست و حتي مخالفان سرسختي نيز دارديمورد تأييد و پذيرش همه

ي سرچشمه يهاهناگرايرداني است، از نقطه نظرات جامعه خودگيهايي كه متوجه ايدهمخالفت

اي از شود جامعه به توده چون خودگرداني، باعث ميهناهاي فردگرايگيرد كه ادعا دارند ايدهمي

افراد مجزا تبديل گردد كه هر يك از افراد آن، اهداف متفاوت و شايد متناقضي را دنبال 

كند كه در  پيچيده زندگي ميياسان در جامعه اين در حالي است كه، اند؛خواهند كر

 به شكل و اينها همهمعيارهاست ها وهـا، ارزش مشتركـي از نقشي مجموعهيبرگيرنده

اي كه افراد مجبورند در چارچوبي از تعامل مشترك  به گونه،اندناپذيري به هم وابستهاجتناب

). 1999، 1وينچ( كنندتفعالي

 افراطي مراتب خودگرداني بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه ين ايدهافزون بر اين، مخالفا

 و خودمحوري گردد و موجبات از هم 2 منجر به خودشيفتگيمكن استخودگرداني م

بنابراين اهدافي كه ممكن است به . هاي اجتماعي و گروهي را فراهم آوردپاشيدگي ارزش

 تأكيد هاآن بر تتربيهدافي نيستند كه تعليم و منجر شوند، ا» 3هنجاريبيگانگي با ديگران و بي«

است كه بايد به عنوان يكي از اهداف محوري نظام تعليم » د اجتماعيتعه«در عوض اين . ورزد

).1995، 4آويرام( مطرح باشدتتربيو 

 به هاآن اصلي نگراني خودگرداني، دو يهاي منتقدان و مخالفان ايدهبا بررسي ديدگاه

 معتقدند كه اگر خودگرداني به معني وضع هاآناز يك سو : بازشناسي است قابل زيرشرح 

گاه چه تضميني وجود دارد كه فرد قوانين و الگوي زندگي توسط خود فرد باشد، آن

ت نمايد؟ اگر بخشي از  معيارهاي مورد تأييد جامعه تبعيها وخودگردان از قوانين و ارزش

د تعه«اصول آيا هاي اجتماعي را نفي نمايند، ، ارزش خودگردانيياعضاي جامعه به بهانه

گيرند؟ از سوي ديگر، در معرض خطر قرار نمي» هاتعامل مشترك بر مبناي ارزش«و» اجتماعي

1 - Winch
2 - narcissism
3 - anomie
4 - Aviram
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 عاملي نظارت كننده بر اعمال و نبودگيري و واگذاري اختيار كامل به فرد در انتخاب و تصميم

هاي دروني سوق داده  صرف از تمايالت و خواهش را به پيرويهاآنرفتار افراد، ممكن است 

هاي زندگي خويش را در راستاي برآوردن اين ها و انتخابگيري تصميمهاآنو باعث شود كه 

توان هدفي مثبت قلمداد كرد ميندر اين صورت، اين شيوه از خودگرداني را . دناميال قرار ده

.ناميد» تربيتي«و آن را 

، چنين اظهارنظرهاي متفاوتي وجود دارد؟ به تربيتييورد يك ايده به راستي چرا در ماام

يمختلف در مورد اين ايده» هايقرائت«رسد دليل اصلي اين اختالف نظرها، وجود نظر مي

در گردد كه هايي برميهاي مختلف نيز به اختالف برداشتعلّت وجود قرائت.  باشدتربيتي

 به هرحال، هدف اصلي ما . فردي به وجود آمده استخودگرداني»يدرجه«و » مفهوم«مورد 

سوء اصالح در اين مقاله آن است كه با معرفي مفاهيم و درجات مختلف اين ايده، ضمن 

پذير و متعادل از خودگرداني فردي را به عنوان يك هدف هاي موجود، مدلي توجيهبرداشت

. مناسب براي دنياي امروز پيشنهاد نماييمتربيتي

 خودگرداني فردييگانه سهمفاهيم

اند، سه مفهوم اصلي بـراي آن        منابعي كه به موضوع خودگرداني فردي پرداخته       يمطالعهبا  

:قابل بازشناسي است

 خودگرداني فردييگرايانهمفهوم عقل

يرا يگانه خاستگاه استخراج اصـول و قواعـد زنـدگي در ايـده             » لتعق« كساني كه    تربيش

جـا كـه    از آن . شـوند گراياني چون كانت محسوب مي    رو عقل  به نحوي دنباله   دانند،آتونومي مي 

بي راه نيست تا بـه اجمـال ايـن          كانت مبناي اين مفهوم قرار گرفته،       » خودمختاري اراده  «يايده

.ديدگاه كانت را مرور كنيم

 اخـالق او جـستجو كـرد؛   ي كانت را بايد در فلـسفه  ي»خودمختاري اراده «ي ايده يريشه

 كانت معتقـد اسـت قـوانين كلـي     در اين راستا،. پردازدمي» قانون اخالقي «او به تبيين    جايي كه   

 عقـل را    ،از نظـر كانـت    . باشـد » عقل«زندگي به ويژه قوانين اخالقي هر فرد بايد تنها مبتني بر            

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


7 ... بحثي؛ فرديخودگردانييشدهخودگرداني عقالني مدل پذيرفته

عقـل نظـري يـا محـض عبـارت از           : 2 و عقل عملي   1عقل نظري :  تقسيم كرد  نوعتوان به دو    مي

اند و به  مستقل،ايگردند بلكه از هر حس و تجربه    تي است كه از راه حواس حاصل نمي       معلوما

 عقل عملـي،   اام) 240، ص   1385دورانت،  (شوندطبيعت و فطرت و ساختمان ذهن مربوط مي       

 و اين اشتغال بر حسب قانوني است كه از خـود            اشتغال دارد به اختيارات و ترجيحات اخالقي      

و توجـه دارد   اختيار و ترجيح بر حسب قـانون اخالقـي    به عقل عملي    پس. شودعقل ناشي مي  

ه متوجـ  به اجراي اين اختيار و ترجيح در عمل ،جا كه از لحاظ مادي و جسماني ممكن باشد آن

. است

را با  » اراده« مواقع   تربيش اخالق كانت اين است كه او در         يت در فلسفه   با اهمي  ي نكته اام

عاطفي محرّكعقالني است نه يك نيرويد و لذا اراده از منظر او يك    دانيكي مي » عقل عملي «

گونه كه عقل انسان مقدم بر طبيعت انسان و شرايط تجربي آن است، اراده نيز         پس همان . صرف

» 3خـود مختـاري اراده  «از نوعي آزادي و خودمختاري برخوردار است كه ايـن اصـل را كانـت           

كاپلـستون، (دهـد   قرار مـي  » 4يت اراده از شرايط و قوانين بيروني      تابع«را در مقابل    نامد و آن  مي

ل ، تحت چنين فرايندي، يعني بـا توسـ   فرد عاقليبنا به نظر كانت، اگر اراده  ). 192ص،1360

كامل به عقل و بدون تأثيرپذيري از شرايط و قوانين بيروني، قانوني وضع كند كه اين قـانون در    

خواهـد  » اخالقي«شمول را داشته باشد، اين قانون       ه قانوني جهان  شدن ب عين حال قابليت تبديل   

اي فقـط بـر طبـق قاعـده    «: شـود  ناميده مي5بود و همان است كه اصطالحاً امر مطلق يا تنجيزي  

 منبـع،  همـان (»عمل كنيد كه بتوان اراده كرد كه آن قاعده به قانون كلي و عمومي تبـديل شـود             

بـراي مثـال    . تعارض با اين اصل باشد غيـر اخالقـي اسـت           هر دستوري كه م    ، بنابراين )93ص  

تواند اراده كند كه عمل او به يك قـانون كلـي تبـديل          شخصي كه در فكر خودكشي است، نمي      

.شود پس فعل او غير اخالقي است

1 -  speculative reason
2 - practical reason
3 - autonomy of the will
4 -  heteronomy of the will
5 - categorical imperative
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گيرد كـه  نشأت مي مفهوم خودگرداني عقالني از همين استدالل كانت     نچه گفته شد،  آبنابر

هـاي اخيـر خـودگرداني       در مـدل   ،ه البتـ  .نـد دااخالقي مي  قانون  وضع تبليقااو انسان را واجد     

 زنـدگي   قـوانين يهمـه ،   او  عقالني يه اراد شود كه انسان هنگامي خودگردان تلقي مي    عقالني،

گردانـي يـا دگرآيينـي      دگر ، در مقابـل   .نمايـد  وضـع  خـودش ) را نه فقط اخالقي  و  (را  خويش

 عمـل او قـرار      ي، سـرلوحه  1 عقالنـي  ي اراده ياز حوزه  بيرون  قانوني افتد كه هنگامي اتفاق مي  

).129ص ،1961 پاتون، دربه نقل (گيرد

 خودگرداني يگرايانهمفهوم عالقه

گراياني همچون كانت، عقـل را يگانـه منبـع اسـتخراج اصـول و قواعـد                 كه عقل در حالي 

 ادعا دارند كه ترجيحـات اخالقـي و         »هيومديويد  «هايي چون   دانند، آمپريست زندگي فردي مي  

از نظـر   . گيرنـد  سرچشمه مي  2هاي زندگي، نهايتاً از احساسات يا احساس اخالقي       ديگر تصميم 

ي تـا آنجـا پـيش       شـد و حتـ     افعال مـا با    يواسطهت بي تواند يگانه عل  قل به تنهايي نمي   هيوم، ع 

هرگز عقـل كـار ديگـري    .  باشد  احساسات است و بايد چنين     يعقل برده «: گويدرود كه مي  مي

).245ص ،1375كاپلستون،(»  نداردهاآنجز گزاردن فرمان 

يهيوم اراده را به منزلـه . نيز كامالً با مفهوم كانتي آن متفاوت است» اراده«تعريف هيوم از    

. كندشود، معرفي ميت و درد ناشي مي    احساسي كه از لذ   يواسطههاي بي يكي از آثار يا معلول    

. ر از نظر كانت، اراده تقريباً همان عقل عملي است، از منظر هيوم، اراده معلول احساس است            اگ

ت او را مردود شـمرده و اراده را نيـز ماننـد              انسان با عقالني   ي هيوم، ارتباط اراده   ،بدين صورت 

. داندعقل، كارگزار عاليق و احساسات مي

هاي بنيادين كردار آدمي، عقل نيـست بلكـه   كه انگيزه  افرادي چون هيوم مبني بر اين      يايده

يگرايانـه آيد، مبناي مفهـوم عالقـه  ت و درد مي   هاي لذ يزاري است كه در پي تجربه     گرايش و ب  

 افراد ديگريو سلطه طبيعي و ماورايعواطف، ترس، اميد، اقتدار امور طبيعي  يعني قوانيني كه از -1

.نشأت گرفته باشد

2 -  moral sentiment
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 انـسان،  1خودگرداني گرديد و باعث شد كه طرفـداران ايـن مفهـوم، بـراي احـساسات درونـي               

قـوانين  » احـساس «نـاي   اصالت قائل شوند و شخصي را خودگردان واقعي بخواننـد كـه بـر مب              

.جرا كندزندگي خود را انتخاب و ا

 خودگرداني يگرايانهمفهوم هستي

م، اگر در مفهوم اول خـودگرداني، اصـالت انـسان در ماهيـت عقالنـي او و در مفهـوم دو                    

يگرايانـه شود، در مفهـوم هـستي     اصالت فرد در بعد احساسي و عاطفي وي تشخيص داده مي          

البتـه ايـن بـدان      . از خود بسازد  كه  چه  گونه اصالت پيشيني ندارد مگر آن     خودگرداني، بشر هيچ  

ت عقالني يـا عـاطفي انـسان انكـار      خودگرداني، ماهييگرايانهمعني نيست كه در مفهوم هستي     

يابـد،  بشر ابتدا وجـود مـي  «ت قرار دارد اين است كه  اول اهمييدر درجه كه  چه  شود، بلكه آن  

دهـد و  گاه تعريفي از خود به دست ميكشد، آن در جهان سر بر مي     شود،متوجه وجود خود مي   

). 23، ص 1358سارتر، (» كندماهيتي انتخاب مي

 خودگرداني، در گرو توجه به تعريفي است كه طرفـداران     يگرايانهدرك بهتر مفهوم هستي   

گـذاران  بنيـان  يكـي از     “2يركـه گـارد   سـورن كـي   ”. دهندارائه مي » انسان«اين ديدگاه فلسفي از     

بلكـه  پنداشـت    اگزيستانسياليسم معتقد است كه انسان را نبايد تنها شخصيتي عقالنـي             يفلسفه

، 1380 گوتـك،  دربـه نقـل   (دانست كه امكان و آزادي انتخاب را داراسـت » خودي«بايد او را    

ـ                   ؤ س اما). 159ص   ه ال اينجاست كه انسان اين امكـان و آزادي انتخـاب را از كجـا و چگونـه ب

دست آورده است؟

 فيلسوف فرانسوي، در كتاب اگزيستانسياليسم و اصالت بشر، پس از طرح            »ژان پل سارتر  «

. كند، آزادي و اختيار انـسان را توجيـه كنـد          ، تالش مي  »تقدم وجود بر ماهيت در انسان      «يايده

عنـي هـيچ    پيرو اين ايده، وجود انسان وابسته به هيچ يك از معادالت جهاني و طبيعي نيست؛ ي               

. نظم پيشيني يا هيچ طرح طبيعي براي جهان وجود ندارد كه انسان نيز در آن نقشي داشته باشد                 

1 -  passions 
2 -  Soren kierkegaard
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انسان به . پس آزادي و استقالل فردي انسان، چيزي نيست كه كسي بخواهد به انسان اعطاء كند     

ي اي براي نيل به ماهيت شخـص است و زندگي او سراسر مبارزه   » محكوم به آزادي  «زعم سارتر   

). 28ص ،1358سارتر،(خويش از راه انتخاب است

ــاب خــود آورده اســت   ــه«: ســارتر در بخــش ديگــري از كت ــان  اويمرحل ــق آرم ل تحق

م بـر هـر     ان بداند كـه وجـود او مقـد        يعني انس . اگزيستانسياليسم همان شناخت خويشتن است    

ت خود را هر گونه كه      يد و او كامالً مختار است كه ماه       شوماهيتي است كه به او نسبت داده مي       

بـشر موجـودي اسـت كـه     . شـود  رسالت بشر محدود به همين مرحله نمي اما. خواهد بسازد مي

سكون و وقفه در شأن او نيست و همـواره تمايـل        . خود جلوتر باشد  زمان  خواهد از   پيوسته مي 

 بـشر  اام. هاي برتر را جستجو نمايددارد كه خود را از سطح محدوديت فردي رها كند و هدف           

و اوسـت كـه بايـد دسـتورالعمل     » گذاري جـز خـود در جهـان نـدارد    قانون«، 1براي اين عروج 

بـدين شـكل ديـدگاه سـارتر و         ). 58همان، ص   (هاي خود را براي پيشرفت تدوين نمايد      طرح

گيري مفهوم ديگري از خـودگرداني گرديـد   ديگر پيروان مكتب اگزيستانسياليسم، سرآغاز شكل     

. شود خودگرداني از آن ياد مييگرايانههوم هستيكه تحت عنوان مف

درجات خودگرداني

 بحث برانگيز ديگري كـه در  يگونه كه گفته شد، عالوه بر مفهوم خودگرداني، مسأله       همان

در بـسياري از مـوارد،      . ي خـودگرداني اسـت    »درجـه « خودگرداني فردي مطرح اسـت،       يايده

ي وجود ندارد بلكه بحث بر سر درجه       تربيتييك هدف   اختالفي در پذيرش اين ايده به عنوان        

ود در ايـن زمينـه را       هـاي موجـ   برخي از ديـدگاه   تري از   به منظور ارائه تصوير روشن    . آن است 

:نماييمميبررسي 

 خـودگرداني بـه دو دسـته تقـسيم        ي خودگرداني از حيث اعتقاد به درجه      يطرفداران ايده 

پيـرو  . دانندرا خودگرداني به معناي واقعي مي     » حداكثري« خودگرداني   هاآنبرخي از   : شوندمي

بيننـد،  جامعه بايد افراد را آزاد بگذارد كه هر هدفي را كه مناسب مـي  اين درجه از خودگرداني،     

1 - dépassement
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تنها مـوردي كـه باعـث محـدوديت         . جامعه آن اهداف را تأييد كند يا نكند       خواه  ،انتخاب كنند 

 نبايـد بـه حقـوق شـهروندي اعـضاي جامعـه             هاآنخاب  گردد اين است كه انت    چنين آزادي مي  

آموزان  بايد دانش  تربيت با التفات به اين ديدگاه، تعليم و         .)1،1999وينچ و گينجل  (صدمه بزند 

تتقويـ هـا آنرا براي انجام هر گونه انتخابي آزاد بگذارد تا ميل و قـدرت انتخـاب فـردي در                   

.گردد

. انـد  مناسب قلمـداد كـرده   تتربي را براي تعليم و      »حداقلي« گروهي ديگر، خودگرداني     اما

اي از اهـداف تأييـد      جامعـه بايـد مجموعـه     گيرد كه   اين ايده، از اين مبناي نظري سرچشمه مي       

 را تدارك ببيند و به شهروندان اجازه دهد كه از بـين آن مجموعـه، بـه انتخـاب خـويش                      2شده

هـايي كـه در     مـان را بـراي انتخـاب      بايـد متعل   نيز   تتربي نظام تعليم و     ، لذا ؛اهدافي را برگزينند  

).1999وينچ، (ده سازداآمگيرند، هاي مورد تأييد جامعه قرار مي ارزشيمحدوده

تـوان پرسـيد ايـن اسـت كـه      قلي خـودگرداني مـي   حدايالي كه از طرفداران درجه  ؤ س اما

داشت و بـاز هـم      ها و هنجارهاي اجتماعي قرار      توان در چارچوبي از قوانين، ارزش     چگونه مي 

 هر كدام به طور جداگانه، در مقام پاسخ         »پيترز« و   »ديردن«خودگردان باقي ماند؟ در اين راستا،       

: اندال برآمدهؤبه اين س

هـا و اهـدافي دارد كـه        ها، قوانين، ارزش  اي براي خود مالك   ديردن معتقد است هر جامعه    

ت چـه اهميـ   در چنـين وضـعيتي، آن     . كندهايي را ايجاد مي   معموالً براي انتخاب فرد محدوديت    

بـاقي بمانـد بـه نحـوي كـه خـود آخـرين مرجـع                » گـر انتخاب«دارد اين است كه فرد همواره       

: متعددي داشته باشد  است علل   مكن جامعه م  هاي عرفي آيينمثالً پيروي از    . گيري باشد تصميم

 را بپـذيرد   هـا اين آيين  ممكن است فرد     اما. يا فشارهاي اجتماعي  » 3هاي بدون تفكر  عادت«مثل  

).7، ص1975ديردن، (بندي رسيده است تعقل خويش به اين جمعكمكچون او شخصاً و به 

 جامعـه   هاي عرفـي  آيينپيترز نيز در بحث درجات خودگرداني، بر لزوم پذيرش قوانين و            

:سازدتأكيد دارد و رويكرد افراد به قوانين اجتماعي را با تمثيلي روشن مي

1 - Winch & Gingell
2 -  approved aims
3 - mindless habits
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 افـرادي باشـد كـه       رفتـار ي نحـوه  همچـون برخورد افراد با قوانين اجتماعي بايد       ينحوه«

ي با وجود   هايي، حت در چنين بازي  . هستند)  شطرنج مثل(منديك بازي قانون  دادن  مشغول انجام 

. الـزام  هم آزادند و هم تحتهاآنباقي بمانند؛ » گرانتخاب«د نتوانرعايت قوانين بازي، افراد مي   

نهايـت راه حـل و گزينـه        بـي  امااند،   قوانين بازي محدود شده    ي در حالي كه به وسيله     بازيكنان

با بازيكنان . آورد فراهم ميشانهر كدامها نهفته است كه امكان انتخاب را براي      درون اين قانون  

توانند ابتكـار    مي هاآنتوانند از قوانين به نفع خود استفاده كنند؛          مي ،ثرؤهاي م  استراتژي انتخاب

پس در يك نظـام محـدود، بـاز    . بيني انجام دهند حركتي غيرقابل پيشبه يكبارهبه خرج داده و     

پيتـرز،  (ي را دارا باشـند تقابليگر بودن وجود دارد و مهم اين است كه افراد چنين      امكان انتخاب 

).12، ص1973

خودگرداني عقالني يهاي ايدهويژگي

هوم مختلف خودگرداني كه به عنوان مباني نظري اين ايده قلمداد           در بخش آغازين، سه مف    

و » گرايانـه عالقـه «لـي، دو مفهـوم      يرسـد بنـا بـه دال       بـه نظـر مـي      امـا . في گرديـد  اند، معرّ شده

 پرورشكاران قرار نگرفته    توجه عمل وارد شده و چندان مورد        ي، كمتر در حوزه   »گرايانههستي«

 نوشـته   يار كم آثار و مقاالتي است كه بر اساس اين دو مفهـوم            شاهد اين مدعا، تعداد بس    . است

بـه ايـن دو مفهـوم    ي تـوجه بيل يما در اين بخش از مقاله، مختصراً به بعضي از دال   . شده است 

:مپردازيمي

يـادآور » تتربيـ خودگرداني عقالني، اخالق و تعلـيم و        «اي با عنوان     در مقاله  1ليهونجي

 اصـحاب   توجه خودگرداني به اين دليل كمتر مورد پذيرش و          يايانهگرد كه مفهوم عالقه   شومي

2تمـايالت آنـي  ق و ي بدون قيد و شرط به عال     توجه قرار گرفته است كه معموالً       تتربيتعليم و   

آورد و ممكن است در نهايت به خودشيفتگي و خودمحـوري            را خودرأي بار مي    هاآنكودكان،  

لي و  ( خودگرداني بر آن تأكيد دارند     ياست كه مخالفان ايده   اي   بينجامد و اين همان نكته     هاآن

).1993رينج،

1 -  Jee Hun Lee
2 -  wishes of the moment

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


13 ... بحثي؛ فرديخودگردانييشدهخودگرداني عقالني مدل پذيرفته

چنان كه بايد بسط و گسترش نيافته و به مباحـث          خودگرداني نيز آن   يگرايانهمفهوم هستي 

 را  تتربيـ شايد عدم تعميم اين مفهـوم در تعلـيم و           .  راه پيدا نكرده است    تتربيعملي تعليم و    

هاي فلـسفي   اي از انديشه  اً مجموعه ماهيتاوالً، اگزيستانسياليسم   :  كرد بتوان در دو عامل جستجو    

هـاي مـشابهي را   انـد، پرسـش  گرا شناخته شدهدست نيست، بلكه كساني كه به عنوان هستي يك

و احتمـاالً   ) 157، ص   1380گوتـك،   (انـد گوني دست نيافتـه   هاي هم مطرح كرده ولي به پاسخ    

ــه  ــدگي آراء و نظري ــاهمــين پراكن ــ يكــي از داله ــوم  ي ــه مفه ــات پرورشــكاران ب ل عــدم التف

، به  تتربيگرا در باب    هاي فيلسوفان هستي  ثانياً، آثار و نوشته   . است خودگرداني   يگرايانههستي

 كنيم كـه چـه   توجه معتقد است وقتي ما به اين نكته »جورج نلر«. معني دقيق كلمه، اندك است    

انـد، از    پرداختـه  تربيتـي ل  يك، كانت و ديويي به مسا     تعداد از فيلسوفان بزرگ نظير افالطون، ال      

). 80ص ،1380نلر،(شويم متعجب ميتتربيگرا در باب  هستيغفلت فيلسوفان

رونـد   به   گذرانگاهي  . ي متفاوت است   خودگرداني تا حد   يگرايانه حكايت مفهوم عقل   اما

هـاي كالسـيك چـون     ليـست كه ليبرا دهد كه پس از اين     خودگرداني نشان مي   ي ايده گيريشكل

تربيتـي  ليبراليسم را بـه مثابـه اهـداف          يهاي فردگرايانه جان الك و جان استوارت ميل، ديدگاه      

 پيتـرز، هرسـت و ديـردن        هـا آنترين  كه معروف » مكتب لندن  «تربيتيفيلسوفانمطرح نمودند،   

 فيلسوفاني چون كانت،    يگرايانههاي ليبراليستي با برخي از آراي عقل      باشند، با تركيب آموزه   مي

» گرايـي ليبراليـستي   عقـل «انـد، كـه بـه        پرداخته تتربياي در تعليم و     هاي تازه  ديدگاه يهيبه ارا 

اند كرده توجهي كه اين فيلسوفان به آن       يكي از مباحث مهم   ). 1999،  1واكر(معروف شده است  

. دگرداني عقالني اسـت   اند، موضوع خو  ي عملي آن پرداخته   هاي نظري و تا حد    و به تبيين جنبه   

هـاي كـاربردي و عملـي        بـراي كـساني كـه بـه جنبـه          ممكن اسـت  جا  ي كه در اين    مهم ينكته

ي بـه  اهناهاي جداگ  اين است كه پيترز و ديردن طي بحث        ، جالب باشد  ند،مندخودگرداني عالقه 

اين ايـده  اند و بدين ترتيب راه را براي مطرح شدن اشاره كرده » هاي خودگرداني عقالني  مالك«

فـي  معرجا كه مبحث اخير سهم به سزايي در         از آن . اند هموار ساخته  تربيتيبه عنوان يك هدف     

 آن بـه بحـث   ي داشته اسـت، بـا تفـصيل بيـشتري دربـاره     تربيتي يك هدف  ياين ايده به مثابه   

.پردازيممي

1 - Walker
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هاي خودگرداني عقالنيمالك

 و انتخاب داوريت شخص در محوري

آيـد؛  بـر مـي   » 1آتونـومي «ودگرداني همان است كه از معناي لغوي واژه         ترين مالك خ  مهم

اين موضـوع را پيتـرز تحـت عنـوان          .  قوانين زندگي خويش را خود انتخاب كند       ،يعني شخص 

از نظر پيترز هنگامي كه شخص بـراي انتخـاب اصـول رفتـاري خـود      . كندمطرح مي » 2اصالت«

پيتـرز در   . د كه رفتار او از اصالت برخـوردار اسـت         توان ادعا كر  لي غير تصنعي بنا كند، مي     يدال

، باشـند ل بيروني مييسازد كه اين داليل متمايز از دالتوضيح داليل غير تصنعي، خاطر نشان مي      

پيتـرز، (شـوند ر آن به فرد القاء ميي كه از طريق ستايش يا سرزنش، تشويق و تنبيه و نظا داليلي

).15ص،1973

لـين شـرط خـودگرداني،    نـوان او بـه ع » رد در قضاوت و انتخاب   ت ف محوري«ديردن نيز بر    

او در تبيين اين موضوع     . سازدمطرح مي »  مستقل فردي  داوري«تأكيد دارد و آن را تحت عنوان        

يقـوه «توان ادعا كرد كه فرد خودگردان است كه بر اسـاس          سازد كه هنگامي مي   خاطر نشان مي  

كـه تحـت     خويش به كار بندد، بدون اين      داوريرا در   انواع مختلفي از معيارها     » 3ابتكار خويش 

 وجـود  توجـه  قابل يدر اين جمله ديردن، دو نكته. تأثير فشارهاي اجتماعي يا رواني قرار گيرد  

كه ديـردن معتقـد اسـت كـه     ل اين اوينكته:  زيادي به ديدگاه پيترز شباهت دارددارد كه تا حد 

هاي مختلفي داشته باشند يعني از   توانند خاستگاه مي فردي   داوريها و معيارهاي مرتبط با      مالك

.  شـده باشـند    گرفتهها، اهداف يا استانداردهاي موجود در جامعه         اصول، ارزش  همچونمنابعي  

در اين راستا ديردن معتقد است كه       .  است داوري» استقالل«ت را دارد،  ترين اهمي چه بيش  آن اما

فكـر  » 5خاسـتگاه «آن نيست بلكه مهم » 4 تازگياصالت فكر و عمل از حيث   «مالك خودگرداني   

به معني » nomos «و» خود«به معني » autos«اي يوناني است كه از دو بخش  واژه  آتونومي-1

.تشكيل شده است» قانون«
2 - authenticity
3 - his own initiative
4 - originality in the sense of novelty
5 -  origination
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كه، ديردن نيز مانند پيتـرز،  نكته ديگر اين. و عمل فرد است كه از خود او سرچشمه گرفته باشد       

نامد، تأكيـد    را فشارهاي اجتماعي يا رواني مي      هاآنبر عدم دخالت عوامل بيروني كه او اجماالً         

.دارد

تأمل عقالني

امـا شـود،   و انتخاب اولين مالك خودگرداني محسوب مـي اوريدت فرد در  گرچه محوري 

هاي خويش نپـردازد، در     ها و انتخاب  داوري در    مداوم ل عقالني به بازنگري   اگر فرد به مدد تأم    

 بـه مفهـوم     توجـه ديردن و پيترز با     . آيد خودمحوري افراطي و جمود فكري گرفتار مي       يورطه

پـس فـرد    . در خـودگرداني تأكيـد دارنـد      » 1له بـا تأمـ    بازنگري همـرا  «ي، بر اصل    كانتي آتونوم 

 عقالني خويش، به ارزيابي قوانين حاكم بر زندگي خويش          نيرويره با تكيه بر     واخودگردان هم 

 قراردادهاي قابل تغييري هستند كه زنـدگي فـردي و اجتمـاعي          ،از نظر پيترز، قوانين   . پردازدمي

 را در هـا آني، ا در نظر گرفتن برخـي قواعـد كلـ       يد ب دهند و فرد خودگردان با    ن مي اامفرد را س  

خويش » اصول رفتاري« را به صورت هاآنمعرض تأمل و انتقاد قرار دهد و به تدريج برخي از            

ي، در نظـر گـرفتن     كند كه منظور او از قواعد كل       مي پيترز در جاي ديگري خاطر نشان     . در آورد 

).16همان، ص(باشدطرفي و احترام به اشخاص مي بيهمچوناصولي 

2قدرت اراده

درامـا خـود را بيابـد      » اصـول رفتـاري   «ممكن است فردي اين توانايي را داشته باشد كـه           

به هر حال منظور از خودگرداني عقالني ايـن اسـت           .  دچار ضعف اراده باشد    هاآنبندي به   پاي

 داشـته باشـد كـه در        ل پيدا كند، بلكـه توانـايي آن را        نه تنها اصول خويش را از راه تأم       كه فرد   

منـشاء  «تواننـد    هـم مـي    ،اين تمايالت مخـالف   . بند بماند  پاي هاآنبه  »تمايالت مخالف «مقابل  

يپيترز معتقد است كه انسان خودگردان بايد بـا اراده         . داشته باشند و هم منشاء بيروني     » دروني

1 - reflectively reviewing
2 - strength of will
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كنـد و هـم در      هاي دروني خود مقاومت     قوي و شجاعت كافي، هم در برابر تمايالت و كشش         

ديـردن  . ايستادگي نمايـد  ،هاي احتمالي ديگران همچون تمسخر و طرد شدن       العملمقابل عكس 

نيز خودگرداني را فرايندي صرفاً ذهني و فكري ندانسته و بر اين بـاور اسـت كـه تنهـا مـالك                      

اي از بلكه بايد ديـد كـه شـخص در عمـل و بـا چـه درجـه        .  مستقل نيست  داوريخودگرداني  

).10ص،1975ديردن،(بند استها پايداوري آن جديت به

ياد  يعني پيترز و ديردن بر سه ويژگي     تتربيكه گفته شد دو فيلسوف معاصر تعليم و         چنان

، هـا  عـالوه بـر ايـن       ديـردن  امـا ،هاي اصلي خودگرداني اتفاق نظـر دارنـد        به عنوان مالك   شده

هاي يـك فـرد خـودگردان را تبيـين     گيتري، ويژكند كه به شكل روشن   رفتارهايي را مطرح مي   

:ند ازااين رفتارها عبارت. كنندمي

ت امـور مختلـف    حقانيي كنجكاوي و پرسش همراه با اين احساس كه فرد حق دارد درباره     -1

. كامالً طبيعي استهاآنكردن ال مطرح كند؛ حتي اموري كه بديهي فرضؤس

ه بـه نظـر     كننـد وقتـي كـ     ه مـي  يـ ن به شخص ارا   چه ديگرا  امتناع از موافقت يا اطاعت از آن       -2

.ادانه قابل پذيرش نيسترسد موضوع به طور نقمي

ـ . يا واقعاً به آن عالقه دارد     چه شخص واقعاً خواهان آن است        تعريف آن  -3 ه ايـن موضـوع     البت

. او نسبت به آن شرطي شده استغير از آن چيزي است كه

هـاي شخـصي و ايجـاد اهـداف و           و برنامـه   هاسياست داشتن تصوري مشخص از اهداف،       -4

. مقاصد فردي مستقل از هر گونه فشار خارجي

اي كـه فـرد بتوانـد نـشان دهـد كـه آن        به گونـه  ،هاي موجود حل انتخاب عقالني از بين راه     -5

.  عقايد و اهداف خود او بوده استه ازانتخاب، برآمد

عي كـه توجـه او را جلـب         متنـو ت   موضـوعا  يدادن ديدگاهي مربوط به خود دربـاره       شكل -6

. كنندمي

.هاي ذكر شده در موارد قبليتفعاليهاي خود با در نظرگرفتن  كنترل رفتار و نگرش-7

ديردن پس از ذكر اين هفت مورد، به طور خالصـه، فـرد خـودگردان را چنـين توصـيف                    

او در . »كنـد او فردي است كه ذهن مخصوص به خود دارد و بر اسـاس آن عمـل مـي    «: كندمي
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گيري اين ذهن مخصوص به خود، فرايندي كـامالً طبيعـي نيـست، بلكـه         شكل«: افزايدادامه مي 

).7ص، منبعهمان(» است"تتربيتعليم و " نوعي ينتيجه

گيرينتيجه

توان پـي بـرد كـه       ، به اين نكته مي     مقاله هاي قبلي توجه به مباحث مطرح شده در بخش      با  

ـ مرنظرهـايي    خودگرداني فردي، به اخـتالف     يها در مورد ايده    بسياري از مخالفت   يريشه وط ب

.خودگرداني وجود دارد» يدرجه«و » مفهوم«د كه در مورد شومي

 خـودگرداني بـر ايـن باورنـد كـه واگـذاري           يچنان كه گفته شد، گروهي از مخالفان ايده       

بـراي نظـارت بـر      » ننـده ككنتـرل « عـاملي    نبودگيري و   اختيار كامل به فرد در انتخاب و تصميم       

هاي دروني سـوق  اعمال و رفتار او، ممكن است فرد را به پيروي صرف از تمايالت و خواهش     

هاي او، در خدمت برآوردن اين اميال قـرار         ها و انتخاب  گيريي تصميم ، به طوري كه همه    دهد

تعلـيم و   «اي بـراي مثبـت و سـازنده    » هـدف «توانـد    اين نوع خودگرداني نمي    در نتيجه، ؛گيرند

»يگرايانـه مفهـوم عالقـه   «چنين برداشتي از ماهيت خودگرداني فردي با توجه به          . باشد» تتربي

هـاي  ل بـه ديـدگاه  توسـ بـا   مفهوم خودگرداني، تنها بنابراين اگر،خودگرداني شكل گرفته است   

. نيستذهندور از  چنين انتقادهايي پذيرشمشربان او تفسير شود، هيوم و هم

 به نوع ارتباط فرد و جامعـه و يـا چنـان كـه               ، خودگرداني يگر از مخالفان ايده   گروهي دي 

 معتقدنـد اگـر   ايـن گـروه از مخالفـان   . كننـد  خودگرداني اشكال وارد مي   ي»درجه«گفته شد به    

گاه چه تـضميني   خودگرداني به معني وضع قوانين و الگوهاي زندگي توسط خود فرد باشد، آن            

ت       دان از قـوانين و ارزش وجود دارد كه فرد خودگر    هـا و معيارهـاي مـورد تأييـد جامعـه تبعيـ

» حـداكثري «ي  درجهتوجهتوان حدس زد كه اشكال مخالفان اين ايده، م       نمايد؟ در اينجا نيز مي    

» واضـع و عامـل    « موارد   ي خودگرداني حداكثري است كه فرد بايد در همه        يدر ايده . آن است 

ايـن در حـالي   . نباشـند » مورد تأييـد جامعـه  « اين قوانين     حتي اگر  ،قوانين زندگي خويش باشد   

، يكي از اهـداف اصـلي آمـوزش و     تتربيي تعليم و    است كه به زعم بسياري از بزرگان عرصه       

 خـودگرداني  ي به همين دليل، ايده؛پرورش، حفظ و انتقال نظام ارزشي و فرهنگي جامعه است        

تـر خـودگرداني    معتدلي درحالي كه، درجه، ناسازگار استتتربي تعليم و ماهيتحداكثري، با  
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تـري  كند و مورد تأييد طيف وسيع     تر ايجاد چالش مي   ، كم »خودگرداني حداقلي «فردي يا همان    

.استتتربي تعليم و از انديشمندان و فيلسوفان

ي معرفـي  تـ تربيي خودگرداني فردي به مثابـه يـك هـدف    به هر حال اگر بنا باشد كه ايده       

هاي بخشهايي كه در    به استدالل  توجهبا  . باشد ها به دور  كاستيحد ممكن از اين     شود، بايد تا    

يكـه از بـين مفـاهيم سـه گانـه     توان چنين نتيجـه گرفـت   گوناگون مقاله آورده شده است، مي     

ن كننـدگان آ  ، ابـداع  تـر از مفـاهيم ديگـر اسـت زيـرا          خودگرداني، مفهوم عقالنـي آن كـاربردي      

انـدركاران   دسـت  بهكايي  ، مدل روشن و قابل ات      اين مفهوم  هاي دقيق  مالك يهياند با ارا  توانسته

 قابـل   آوردن داليـل  بـا   ) پيترز و ديردن  (از سوي ديگر، همين افراد    . عرضه كنند تتربيتعليم و   

 حداكثري، يت آن را نسبت به درجه     ي خودگرداني دفاع كرده و ارجحي      حداقل يقبول، از درجه  

توان به مثابـه  را مي» اقليخودگرداني عقالني حد«گفت كه مدل   توان  ين مي  بنابرا .انداثبات كرده 

. خودگرداني فردي، پذيرفتيمدل پذيرفته شده
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