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 چكیده 

ن امروزه آموزش دانشگاهی از تربیت متخصص فراتر رفته و به بخشی از پرورش عمومی شهروندا

«. خود»در اين مقاله عبارت است از ساخته شدن « پرورش عمومی»تبديل شده است. منظور از 

شود؛ يعنی حین مواجهه با جهان  حین ابراز خود ساخته می« خود»مفروض نظری مقاله آن است که 

وجود  زدوده مند و بازانديش است. در مقابل خودی زمینه بیرون و ايجاد تغییر در آن. اين، خودی زمینه

دارد که منفک از جامعه و گسسته از زمینه است. از منظر چنین خودی جامعه جمع جبری مجموعۀ 

« علوم طبیعی»                                                 شده است. پرسش آن است که از بین دو موقعیت تحصیلی                              افراد است. اين، خود  بیگانه

بازانديش وجود مند و  تری برای ساخته شدن خود زمینه در کدام موقعیت امکان بیش« علوم انسانی»و 

انجام شد. دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران  از طريق مصاحبۀ عمقی با دانشجويان دارد؟ پژوهش

به عنوان نمايندۀ فضای علوم انسانی و دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران به عنوان نمايندۀ فضای علوم 

ها نشان داد                   ايج  تحلیل مصاحبهدانشجو مصاحبه شد. نت 15طبیعی درنظر گرفته شد و از هر دانشکده با 

مند  تری برای پرورش خود بازانديش و زمینه که موقعیت تحصیل در فضای علوم اجتماعی امکان بیش
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 مقدمه و طرح مسأله

رس  است. دانشگاه هر روز بیش از قبل در دست تحصیالت دانشگاهی مدام در حال گسترش

             شود. تحصیالت   تر می روز گسترده گیرد و تقاضا برای تحصیالت دانشگاهی روزبه عموم قرار می

شود.                                                                     ای به عنوان حد متوسط تحصیالت الزم برای يک شهروند  عادی، کافی تلقی نمی مدرسه

ود. نتیجه آن که ديگر داشتن تحصیالت ش سواد تلقی می امروز کسی که وارد دانشگاه نشود کم

بودن نیست بلکه بخشی از پرورش عمومی يک شهروند عادی  دانشگاهی، به منزلۀ متخصص

آموختگان دانشگاهی پس از فراغت از  است. گواه اين ادعا آن است که بخش بزرگی از دانش

نا است که دانشگاه شوند. اين به آن مع تحصیل در شغل مرتبط با رشتۀ خود مشغول به کار نمی

های تخصصی آموزش نداده؛ يا در عمل، دانشگاه  آموختگان را برای احراز جايگاه اين دانش

چنان کارکردی نداشته است. در فقدان کارکرد آموزش متخصص، چیزی که از دانشگاه باقی 

ن آنان است. دانشجويان به عنوا« تر کردن فرهیخته»شهروندان و « پرورش عمومی»ماند،  می

ها تحصیالت  اند. آن متقاضیان تحصیل دانشگاهی نیز خود تا حد زيادی به اين نکته واقف شده

 .1طلبند تر به داليل اجتماعی و فرهنگی می تر برای شغل و بیش دانشگاهی را کم

دهد.  شود نیز خود را نشان می هايی که دربارۀ دانشجويان انجام می اين نکته در نوع پژوهش

های پژوهش دربارۀ خصوصیات اجتماعی و  و دوران دانشجويی به يکی از عرصهمحیط دانشگاه 

شود، به  هايی که دربارۀ دانشجويان انجام می فرهنگی مردم تبديل شده است. بسیاری از پژوهش

های اجتماعی  شود ارتباطی ندارد، بلکه ويژگی نوع رشته و تخصصی که در دانشگاه آموخته می

های فراوان و متعدد در موضوعاتی دربارۀ  گیرد. پژوهش ا هدف می                     و فرهنگی  دانشجويان ر

، سرمايۀ اجتماعی در 2های جمعی و قومی در میان دانشجويان و تأثیر نظام آموزشی بر آن هويت

، اخالق و مناسبات اخالقی 1، مشارکت سیاسی و شهروندی در میان دانشجويان3میان دانشجويان

                                                           
بندی کارکردهای تحصیالت دانشگاهی از منظر  بررسی اولويت»برای نمونه نگاه کنید به پژوهشی با عنوان  1

 (.1392)اسکافی و سلطانی، « جوانان
 (1394بیان و ديگران، ؛ غري1384؛ عبداللهی و مروت، 1391نیا،  برای نمونه ر.ک. )قادرزاده و شفیعی  2

؛ افشانی و جعفری، 1389آرام،  ؛ سام1394؛ رحیمی و محمديان، 1397برای نمونه ر.ک )اعظمی و ديگران،  3

1395) 
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دهندۀ اهمیتی است که آموزش دانشگاهی  شود، نشان بیل انجام میو از اين ق 2در میان دانشجويان

گران دارد. به اين ترتیب  فراتر از تربیت متخصص در ذهن پژوهش« پرورش عمومی»برای 

به چه معنا « فرهیختگی»يا « پرورش عمومی»                                    پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که اوال  

دهند؟  مخاطبان خود را چه نوع پرورشی می های مختلف دانشگاهی هر کدام                   است؟ و ثانیا  رشته

پرورش »های علوم طبیعی و علوم انسانی در  هرکدام رشتهخواهیم بدانیم که  به طور خاص می

 کنند. دانشجو چه نقشی ايفا می« عمومی

های مختلفی در اين بحث  گرا )سوسیال( به شیوه دو رويکرد نظری فردگرا )لیبرال( و جامعه

های فوق دارند. در اين مقاله ابتدا در بخش  های متفاوتی برای پرسش پاسخکنند و  مداخله می

شود.  گرا نقد می های فوق مطرح و از منظر رويکرد جامعه نظری پاسخ رويکرد فردگرا به پرسش

گردد و چیستی پرورش عمومی از منظر  گرا معرفی می                             سپس مبنای نظری  رويکرد جامعه

های دانشجويانی از دو رشتۀ علوم  ها، روايت بخش يافته شود. در گرا شرح داده می جامعه

شود تا نشان داده شود که تحصیل در هر رشته برای پرورش  اجتماعی و فنی با هم مقايسه می

 عمومی دانشجويان چه پیامدی داشته است.

 گرا بحث نظری: پرورش عمومی در رویكردهای فردگرا و جامعه

انشگاهی بر پرورش عمومی دانشجويان ابتدا بايد بدانیم های مختلف د برای بررسی اثر رشته

تر است. در  منظور از پرورش عمومی چیست. به عبارت بهتر بايد بدانیم چه نوع تربیتی، مطلوب

 کنیم. گرا )سوسیال( را با هم مقايسه می پاسخ به اين پرسش، دو رويکرد فردگرا )لیبرال( و جامعه

 گرا       ی  ذرهزدودگ : زمینهفردگرایک. رویكرد 

بندی را از  ترين صورت ( مهم1396نوشتۀ مرتضی مرديها )« دانشگاه توده، دانشگاه نخبه»کتاب 

دهد.  های متناسب با چنین پرورشی ارائه می نگاه لیبرال به پرورش عمومی در دانشگاه و رشته

عالی  آموزش                                                                         اهمیت اين کتاب در آن است که اوال  نويسنده کامال  در چهارچوب نگاه لیبرال به 

                                                                                                                                           
 (1389و  1383برای نمونه ر.ک. )حسنی،   1

 (1396برای نمونه ر.ک. )قادری و القونه،   2
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               مستقیما  موضوع « نخبه»و « توده»ها به دو دستۀ                                     . ثانیا  کتاب از طريق تفکیک دانشگاه1قرار دارد

                                                                   در آموزش عالی  فراگیر شدۀ امروز را مورد توجه قرار داده است. او نیز « پرورش عمومی»

« ومیپرورش عم»های فراگیر امروزی، نه پرورش متخصص که  پذيرد که کارکرد دانشگاه می

 از نظر او به چه معنا است؟« پرورش عمومی»دانشجويان است. اولین پرسش آن است که 

هايی برای کیفیت انسانی که بايد  ها در خالل توضیح تأثیرات عملی دانشگاه، شاخص مردی

نزاکت، نظم، استدالل، »اند از:  شمارد که عبارت نتیجۀ پرورش عمومی در دانشگاه باشد برمی

(؛ 160)ص. « بودن و مستدل بودن نظافت، دقت، مستند( »159)ص. « مندی دفمندی، ه روش

ای  های کلی، خام، مبهم و سست که به گونه ها و جزمیت فرض ها، تصورات، پیش نگرش»      اصالح  

کسب نوعی قدرت محاسبۀ ( »161)ص. « اند عامیانه و بدون بازبینی و بازپرسی در ذهن خزيده

از طريق ورزيدگی فکری، که از توابع آموزش به طور اعم و آموزش  پیچیده و آگاهانۀ منافع که

جستجوی »(. پرورش عقل ابزارساز به منظور 161)ص. « آيد عالی به طور اخص است به دست می

)همان(. به نظر مرديها با تحصیالت « های او برساند تواند فرد را به مطلوب هايی که می ذهنی راه

شود که در هر کار ديگری که خارج از حوزۀ  عام ذهنی برخوردار می های توانايی»عالی، فرد از 

اند  تخصص او است و نیاز به قدرت فکری و محاسبۀ عقالنی دارد از کسانی که آموزش نديده

(. چکیدۀ نظر مرديها، که در مرکز نگاه لیبرال به فرد فرهیخته قرار دارد 162)ص. « نشیند برتر می

ای عمل  فرد در محاسبۀ منافع فردی خود به گونه»د: با پرورش مناسب شو در اين جمله خالصه می

 (.163)ص. « تری برای اجتماع باشد های کم کند که اين فردگرايی حاوی خسارت می

تقسیم « علوم پايه»و « علوم کاربردی»های دانشگاهی را به دو دستۀ  مرديها سپس رشته

شود که  هايی اطالق می در علوم طبیعی به رشتهعلوم پايه هم در علوم انسانی و هم »کند.  می

(. به اين 151)ص. « شوند حکم مقدمات اولیه را دارند تر می برای علومی که به مرز فنون نزديک

شود و علومی از قبیل  معنا در علوم انسانی، علمی مانند فلسفه علم پايه محسوب می

هايی  شوند. در علوم طبیعی، رشته قی میريزی، کاربردی تل شناسی، و برنامه شناسی، مردم جامعه

                                                           
دفاع از عقالنیت: »(، 1394« )است: لیبرال دموکراسی مقتدردر دفاع از سی»نک. آثار متعدد مرتضی مرديها از قبیل:  1

(، 1387« )فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع»(، 1394« )تقدم عقالنیت بر دين، سیاست و فرهنگ
 (1394« )های روانگردان فلسفه»
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کاربردی   هايی مانند مهندسی و پزشکی، شیمی و بیولوژی علوم پايه هستند و رشته  مانند فیزيک،

چنان که گفته  –کند که برای پرورش عمومی )که  آيند. مرديها سپس استدالل می به حساب می

شخصی خود را چنان پی بیگیرد که حاوی يعنی پرورشی که در نتیجۀ آن فرد بتواند منافع  –شد 

علوم پايه به طور کلی در »ترين خسارت برای اجتماع باشد( علوم پايه کارآمد است چرا که  کم

تر داشته باشد  های مختلف قدرت انطباق بیش ريزی های فکری که با برنامه افزايش ظرفیت

 (.151)ص. « تری دارد توانايی بیش

مند و غیرتاريخی  مرديها که فرد انسانی را موجودی غیرزمینه                          به اين ترتیب منظر لیبرال 

ترين  افزايش سود خود با کم»اش برای                                                 داند و پرورش عمومی  فرد را معطوف به توانا ساختن می

تر و  کند که انتزاعی داند، علومی را برای پرورش او پیشنهاد می می« خسارت برای اجتماع

توان  خی و بافت اجتماعی دورترند. بر اين نظر پنج دسته ايراد میمندتر و از زمینۀ تاري غیرزمینه

 وارد آورد.

                                                      هايی که يک رفتار ممکن است برای اجتماع داشته باشد عمال   اول آن که محاسبۀ خسارت

تواند بر  های يک رفتار موضوعی فردی نیست و نمی بینی خسارت ناممکن است. محاسبه و پیش

تواند جداگانه سود و  ود. فرد هر اندازه آموزش ديده باشد نمیتک افراد گذاشته ش عهدۀ تک

زيان آيندۀ رفتار خود را برای کلیت جامعه محاسبه کند و رفتاری را برگزيند که برای جمع در 

 تری داشته باشد. تر و زيان کم نهايت سود بیش

از محتوای اين ، «ترين زيان برای اجتماع گیری منافع فردی با کم پی»دوم در سخن گفتن از 

ای  تنها توانايی« عقالنیت ابزاری»آيد. در چهارچوب انديشۀ لیبرال،  منافع سخنی به میان نمی

است که بايد پرورش داده شود و اين عقالنیت، تنها توانايی ابزارسازی دارد اما محتوايی که 

هنگامی که از  تر ماند. به بیان روشن شود مسکوت می ابزار، برای کار کردن با آن ساخته می

          دقیقا  به « سود»گويیم؟ در اين عبارت                            گويیم، دقیقا  از چه سخن می سخن می« بیشینه کردن سود»

                                                                                   چه معنا است؟ گويا در نگاه لیبرال، سود  هر فرد هر چیزی است که خود فرد سود  خود تلقی 

 کند. به اين ترتیب چیستی سود يک فرد، ربطی به جامعه نخواهد داشت. می
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شود. اين اشکال  ايراد آن است که عین و ذهن در آن جدا و منفک از هم انگاشته می سومین

های  تک افراد پنداشته شود. ذهن همان چیزی است که موجب شده جامعه، جمع جبری تک

کنند.  اند و در انزوای خود، فقط منافع خود را پیگیری می هايی جدا و منفک از هم فردی، ذهن

تواند  حريص، فقط کافی است به ديگران آسیبی نرسانند. اين نگاه نمی           های منزوی   اين ذهن

             يعنی اجتماع   –درک کند که ذهن، منفک از عین بیرون از خود نیست، چه اعیان اجتماعی 

مورد نظر باشد و چه اعیان فیزيکی. همچنین ذهن فرد از عمل خود او نیز منفک  –ديگران 

های بیرونی شکل                                    مل  خود فرد و هم در پیوند با عینیتنیست. ذهن هم در پیوند با رفتار و ع

و به طور کلی با کلیت « جمع-فرد»و با کلیت « رفتار-انديشه»گیرد. بنابراين ما با کلیت  می

هايی جدا از رفتار و جدا از اعیان. به اين موضوع نیز در ادامه باز  مواجهیم نه با ذهن« عین-ذهن»

 خواهیم گشت.

تک افراد است نه چیزی  است که در اين رويکرد، جامعه مجموعۀ تکچهارمین ايراد آن 

ها  بیش از آن. حداکثر ارتباطی که اين افراد با يکديگر دارند آن است که به هم زيان نرسانند. آن

ها همین بس که شر نرسانند. اين درک از جامعه، درکی  به خیر يکديگر امیدی ندارند و برای آن

 تر خواهد شد. تک افراد نیست. اين نکته نیز در ادامه روشن جبری تکناقص است. جامعه جمع 

بینی کند و  پنجم به فرض که فرد بتواند پیامدهای رفتار خود برای اجتماع را محاسبه و پیش

انجامد، باز اين پرسش باقی است  می« سرجمع مثبت»ای  تشخیص دهد که کدام رفتار به نتیجه

                                                         ش گیرد که سود جمع را بیشینه کند نه سود فردی  خود  او را. که او چرا بايد رفتاری را پی

هر يک از افراد جامعه بايد از بخشی از « بازی سرجمع مثبت»توضیح آن که برای رسیدن به 

منافع خود چشم بپوشد تا به ديگران آسیبی نرسد. اگر به اين چشم پوشی نیازی نبود بخش دوم 

شد. در اين صورت کافی  معنا می بی« کردن زيان ديگران بیشنیه کردن سود خود و کمینه»گزارۀ 

بکوشند. اما اين « بیشینه کردن سود خود»آل آن است که در آن همگان در  بود بگويیم جامعۀ ايده

اش به نحوی در بیشینه کردن سود خود  آل جايی است که اعضای کافی نیست. جامعۀ ايده

شود. از افراد  ين قیدی است که بر رفتار افراد زده میترين زيان به ديگران برسد. ا بکوشند که کم

مقید کنند. اما پرسش آن است که در « زيان نرساندن به ديگران»شود خود را به  خواسته می
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ای که هر کس جدای از ديگری به  تک افراد، در جامعه ای که چیزی نیست جز جمع تک جامعه

گونه ممکن خواهد شد؟ چرا فرد بايد  خود چهبندی به قیدی جز سود  انديشد، پای سود خود می

ماند،  ناديده می« بازی سرجمع مثبت»چه که در مفهوم  چنین قیدی را بپذيرد؟ به زبان ديگر، آن

است. ممکن است میانگین سود يک بازی برای همگان بیش از میانگین سود « برابری»موضوع 

تری از  ورد ممکن است مولد سطح بیشآ تری می                                          بازی  ديگر باشد. اما بازی اول، که سود بیش

تر، ممکن است مولد نابرابری                                                      نابرابری گردد در حالی که بازی  ديگری با مجموع سود کم

 .1شود به بازندگان هیچ توجهی نمی« بازی سرجمع مثبت»تری باشد. در طرح  بیش

 علوم انسانی –علوم طبیعی 

ال برای پرورش عمومی در دانشگاه پیشنهاد هايی که در رويکرد لیبر در اين چهارچوب، نوع رشته

های دانشگاهی را غیر  شود نیز محل اشکال قرار خواهد گرفت. نکتۀ مهم آن است که رشته داده می

پايه، -توان هم تفکیک کرد. تفکیک کاربردی به نحوهای ديگری می« پايه –کاربردی »از تقسیم به 

شود و  آغاز می« تربیت شغلی»رکرد دانشگاه از ای است که در آن معنا و کا متأثر از طرح نظری

ای، دانشگاه به دو دسته تقسیم  يابد. با عزيمت از چنین نقطه سپس به فراتر از آن گسترش می

دهد. به اين  دهد و دانشگاهی که پرورش عمومی می شود: دانشگاهی که پرورش شغلی می می

علوم »م که متناظر است با دوگانۀ رسی می« پرورش عمومی –پرورش شغلی »ترتیب به دوگانۀ 

اند و علوم پايه با  علوم کاربردی با پرورش برای مشاغل خاص متناسب«. علوم پايه –کاربردی 

پرورش برای مشاغل عام. در هر دو دسته، دغدغۀ نهايی چیزی نیست جز تربیت شغلی. پرورش 

 عمومی هدفی غیر از کسب مهارت برای درآمدزايی شخصی ندارد.

زند و  اگر پرورش عمومی را پرورشی بدانیم که فرد را بهتر با جامعۀ خود پیوند میاما 

توان به شکل ديگری  های دانشگاهی را می سازد، در آن صورت رشته دربرابر جامعه مسئول می

هايی که فرد را  شود، و رشته تر فرد با جمع منجر می هايی که به پیوند بیش تفکیک کرد. رشته

بندی متناظر است با دو رشتۀ  دهد. اين دسته اش پرورش می یگیری اهداف شخصی            صرفا  برای پ

                                                           
 (1388ر.ک )پالمر،  گرا وارد است. برای نمونه                                                      اين ايرادات، غالبا  همان اشکاالتی است که به اخالق نتیجه  1
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توان اين فرضیه را طرح  علوم انسانی و اجتماعی از يک طرف و علوم طبیعی از طرف ديگر. می

نگر و  هايی کل های اجتماعی سروکار دارند، ذهنیت کرد که علوم انسانی و اجتماعی که با کلیت

هستند، « دقیقه»ورانند اما علوم طبیعی، که علومی جزئی و به اصطالح پر انديش می جامعه

دهند. موضوع علوم  نگر و منفک از کلیت و از جامعه پرورش می هايی جزءنگر و شخصی ذهنیت

                                   مکان  حاکم بر روابط میان اشیاء است  زمان و بی انعطاف و بی طبیعی قوانین ثابت، اليتخلف، بی

وچرا است؛ چرا که محتوای علوم  ؛ پنداشتی که خود موضوع چونشود )يا چنین پنداشته می

شود(. پرورش يافتن در معرض چینن  خوش تغییر و دگرگونی می طبیعی نیز در طول زمان دست

                                       سازد که جامعه را محصول  خودآگاه  طراحی  هايی مکانیکی می قوانین عام و ثابتی، ذهنیت

های مهندسی  توان جامعه و فرهنگ را با فرمول یانديشد که م پندارد و می های آگاه می ذهن

ساخت و بازساخت. اما موضوع علوم اجتماعی، جهان انسانی است. جهانی که پیش از همه 

چنان که در علوم « قانون»تاريخی است. پويايی و تحول بر آن حاکم است. بر جهان انسانی 

م بر جهان انسانی همیشه و طبیعی وجود دارد، حاکم نیست. هیچ يک از قواعد و آداب حاک

رو  جا صادق نیستند. در جهان انسانی با تکثری از قواعد و آداب و هنجارها و مناسبات روبه همه

هستیم که نیازمند تحلیل مداوم و نقد مداوم است. در جهان انسانی هیچ تحلیلی تمام نیست و 

 هیچ نقدی يک بار برای همیشه صادق نیست.

های  های مختلف و در تاريخ ها در جامعه اعد حاکم بر رفتارهای آدمعالوه بر مناسبات و قو

های تحلیلی که در هر جامعه و در هر مقطع تاريخی  مختلف، رويکردهای نظری و چهارچوب

ساخته شده نیز واجد تکثر و تنوع است. بر خالف علوم طبیعی که در آن هم موضوع علم ثابت 

 –يعنی جهان انسانی  –                   عالوه بر موضوع  علم  های علمی، در اين جا است و هم نظريه

ها مواجهیم که  ای از نظريه های توضیح دهندۀ اين موضوع هم متکثرند. با تنوع گسترده نظريه

اند. خود اين تکثر هم سیال و دگرگون شونده است. يعنی  همگی با هم در تعارض و مخالفت

شود. پرورش در  مدام به چالش کشیده میهای موجود  آيند و نظريه های جديد مدام بر می نظريه

وپنجه نرم کردن برای تحلیل چنان موضوعی، ذهنیتی پويا و  هايی و دست معرض چنین نظريه

طرفه و بازتابانه برقرار  ای يک دهد که در آن میان عین و ذهن رابطه سیال و خالق پرورش می
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عینی وجود دارد نیست. نتیجۀ  چه در جهان       يک  آن به نیست. به عبارت ديگر، ذهن بازتاب يک

چنین پرورشی نزديک شدن به درک دوجانبگی رابطۀ ذهن و عین است. مقايسۀ میان علوم 

ها در  های مختلف، موضوع بخش يافته ها در پرورش ذهنیت اجتماعی و علوم طبیعی و تأثیر آن

ر ادامه، دربرابر جا د جا به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. در اين اين مقاله است و در آن

 را شرح خواهم داد.« پرورش عمومی»              گرا به چیستی   رويکرد لیبرال فوق، رويکرد جامعه

               مندی  بازاندیش گرا: زمینه دو. رویكرد جامعه

عالوه بر پنج ايرادی که در صفحات پیش به مفهوم فرهیختگی و پرورش عمومی در رويکرد 

        ، غايت  «موفقیت شخصی»است؛ اين که در اين رويکرد، تری هم وارد  فردگرا آورده شد، ايراد کالن

، خسارت ديدن ديگران است. مسیرشود. تنها محدوديت در اين  پرورش عمومی افراد دانسته می

ها و پیامدها هم تغییر خواهد کرد. اگر غايت پرورش عمومی، نه  اما اگر آن غايت تغییر کند، نتیجه

                گاه مسیری کامال   باشد، آن« با ديگری و با جهان  ود،بهترين رابطه با خ»که « موفقیت شخصی»

ای با خود و ديگران،  چیست؟ چه رابطه« بهترين رابطه»متفاوت گشوده خواهد شد. اما منظور از 

 جا بايد پاسخ داده شود. بهترين است و کدام، بدترين؟ اين، پرسشی است که در اين

تواند موفق يا  رابطه با خود/جهان می گويیم، از منظری که در آن به اين پرسش پاسخ می

شود و  منجر می« بیگانگی از خود/جهان»خورده به  شکست خورده باشد. يک رابطۀ شکست

انجامد. به اين ترتیب در مقالۀ حاضر که در  می«              خود  بازانديش»رابطۀ موفق، به ساخته شدن يک 

 دارای اهمیت اساسی است.« ازخودبیگانگی»قرار دارد، ايدۀ « خود»اش مفهوم  مرکز نظری

ای طوالنی دارد. اوج کاربرد  در ادبیات فلسفه و علوم انسانی پیشینه ازخودبیگانگیمفهوم 

ها بوده است. اما آن معناهای مارکسیستی  اين مفهوم در نظريات مارکس و سپس نئومارکسیست

گرفته تا جايی که  مدرن مورد نقد و رد قرار و نئومارکسیستی نیز سپس در ادبیات متفکران پست

های اخیر اين مفهوم تا حد زيادی از ادبیات فلسفه و علوم اجتماعی کنار گذاشته شده  در دهه

در «( شیءوارگی»تر از همه، مفهوم  های مرتبط با آن، )مهم است. اما اين مفهوم، و مفهوم
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ظر جديد از اين من .1های اخیر توسط متفکران مارکسیست جديد دوباره احیا شده است سال

ازخودبیگانگی وضعیتی است که در آن پیوند فرد با موقعیت گسسته است. در مقابل، وضعیت 

خود  ازآن»خود سازد.  غیرازخودبیگانه وضعیتی است که فرد بتواند موقعیت خويش را ازآن

(. 2014                                                              مفهومی است که برای نقطۀ مقابل  ازخودبیگانگی وضع شده است )يگی،  2«سازی

 شود )همان(: چنین شرح داده می« خود شده ازآن»       وضعیت  

گرا.  گیری ذات ای است نه جهت گیری صوری يا رويه ، متضمن جهت«خودساختن ازآن» -1

        فرايند  « گونگی چه»گسلد و بر  گرا می در نتیجه اين رويکرد از نظريۀ اخالقی عینیت

، 3رای زندگی سعادتمندگ کند. به جای تمرکز بر نظريۀ به شدت عینیت خودسازی تمرکز می ازآن

شود. يعنی در  شود تمرکز می خوانده می 4                   گرايی ( شايسته/شايا              محوری  )ذهنیت چه که سوژه بر آن

اش( نقطۀ مرجع نهايی تشخیص ازخودبیگانگی است، اين  اين که خود فرد )ذهنیت و امیال عین

 شود.                                    های ابتدا به ساکن  او به پرسش کشیده امکان هم وجود دارد که ارزيابی

شود و در عوض بر  گرا از خود و اجتماع کنار گذاشته می در اين رويکرد مفاهیم ذات -2

توانند مختل شوند تمرکز  گونه می شوند و چه گونه پیش رانده می های اراده چه اين که کنش

ای است که به ايدۀ تحقق طبیعت انسانی  گرايی شود. اين رويکرد گسست قاطعی از ذات می

شان است در  های وجودی ت. موضوعی که بايد وارسی شود، باشندگان انسانی يا کنشوابسته اس

 هستند.« در ذات خود»ها  چه که آن کنند نه در آن دهند يا اراده می ها انجام می چه که آن آن

                                                جا که از منابع  اختالل در رابطۀ موفق با خود و با  اين برداشت از ازخودبیگانگی از آن -3

بخشی وابسته نیست.  باز است و به يک الگوی هماهنگ و بسته از رهايی -زد، انتهاآغا جهان می

                                                           
مندی از نسل متفکران  ترين انديشه ( مهم1990 ،1992 ،2007) (Axel Honneth)                 مشخصا  اکسل هونت  1

( از 2014) (Rahel Jeggi)کند اين مفاهیم را احیا کند. راحل يگی  فرانکفورت است که در آثار خود تالش می
                                           فصیل مشخصا  به مفهوم ازخودبیگانگی پرداخته، ای است که در پژوهشی به ت شاگردان اکسل هونت نويسنده

آن را پیش کشیده، نقدهای وارد بر اين مفهوم را واکاويده، ايرادات مفهوم را روشن کرده و تالش کرده     ٔ  پیشینه
ای به دست بدهد که از پس آن نقدها برآيد و مناسب حال روز اکنونی ما باشد. او پس از شرح  بندی تازه صورت

خود را برای بازسازی مفهوم     ٔ  مفهوم در ادبیات فلسفه و نقد معناهای پیشین اين مفهوم، برنامه مفصلی از اين
 بندی راحل يگی است. حاضر، همین صورت    ٔ  دهد. مبنای نظری مقاله ازخودبیگانگی ارائه می

2 appropriation 
3 good life 

4 qualified 
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                                                             ، مسأله، يک انتخاب  ازموضع جدا شده يا عینی نیست؛ مسأله، صرف  «سازیخود ازآن»در 

انداز                                                                                موافقت کردن با يا رد کردن  نتیجۀ علم هم نیست. موضوع به ارزيابی اشیاء از يک چشم

تنها « خودسازی ازآن»شود. فرايند  فرايندی است که شخص درگیر آن میخارجی بستگی ندارد. 

شود. چنین نیست که به محض آن که شخص بخواهد، بتواند  از يک عنصر معرفتی ساخته نمی

ای است که در آن، رابطۀ میان                          ، فرايند  آموختن و تجربه«خودسازی ازآن»خود کند.  چیزی را ازآن

زنی است. و ازخودبیگانگی، برعکس، اين فرايند  وع مذاکره و چانهناپذيری موض آزادی با کنترل

 سازد. را متوقف می

آغازد نه از  از رابطه با خود/ديگری می 1«خود»بندی از  شود، اين صورت چنان که ديده می

شود.  است و در رابطه با ديگری است که ممکن می مند زمینهخود، موقعیتی «. موفقیت شخصی»

، نسبت خود و ديگری نسبت تزاحم است. حداکثر «موفقیت شخصی»            رای لیبرال  گ             در تصور  ذره

و به عبارت بهتر رابطه « تغییر ندادن»، «خسارت نزدن»                                       رابطۀ خود با ديگری و جهان، رابطۀ سلبی  

تواند  نمی رسند. اين نگاه نداشتن با جهان است. خودها در انزوا و تنهايی خود به موفقیت می

                                                                       د با هستی  اجتماعی و هستی  نوعی  خود درک کند. ماهیت اجتماعی فرد ناديده خود را در پیون

شوند که حداکثر ممکن                                                               ماند. فرد و جامعه چونان دو موجوديت  مستقل و جدا از هم تلقی می می

اند؛ بخشی  افراد در پیوند با هم يک کلیت واحد را نساخته است دادوستدی با هم داشته باشند.

اند. فرد، ماهیتی اجتماعی ندارد؛ موجودی  هايی جدا از هم احد نیستند؛ ذرهاز يک موقعیت و

اجتماعی و بخشی از مناسبات اجتماعی نیست. بلکه برعکس، مناسبات اجتماعی چیزی نیست 

                                توان منفردا ، پیش از و مستقل از  جز رابطۀ میان فردهايی که موجوديت و هويت هر کدام را می

 تشخیص داد. هرگونه مناسبات اجتماعی

و معايب يا توفیقات و محسنات يک موقعیت به معايب و محسنات افراد  مشکالتدرنتیجه، 

شود. بنابراين نقد يک موقعیت، مستلزم تحلیل کلیت موقعیت  حاضر در موقعیت فروکاسته می

شود و نقد  نیست. نقد و تحلیل موقعیت، به نقد و تحلیل افراد حاضر در موقعیت فروکاسته می

های موقعیت ناشی از  ماند. ويژگی ها محدود می ها دربارۀ آن فراد به مجموعۀ قضاوتا

شود. راه حل مشکالت و  های عقلی يا فیزيکی افراد دانسته می های اخالقی يا توانايی ويژگی

                                                           
1 self 
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مسائل نیز چیزی نیست جز اصالح اخالقی يا آموزش عقلی يا پرورش جسمی فردها. چنین 

مند و  ، خودی است زمینهغیربیگانه                  شده است؛ اما خود   ا جهان، رابطۀ بیگانهای با خود و ب رابطه

 .1شود ديگری/جهان ساخته می-مند، که در رابطۀ خود رابطه

 روش تحقیق

 15های دانشجويان علوم طبیعی و علوم انسانی، با  در اين پژوهش برای مقايسۀ ذهنیت

اجتماعی دانشگاه تهران، که در  دانشجوی دانشکدۀ علوم 15دانشجوی دانشکدۀ فنی و 

کنند گفتگو شده است.  های اول کارشناسی ارشد تحصیل می های آخر کارشناسی يا سال سال

های خودشان باشند؛ نه                                                              تالش شده افراد برگزيده، نمونۀ نوعی يک دانشجوی معمولی  دانشکده

عه. تالش شده نسبت اطالع، نه بسیارپرمطال خوان؛ نه بسیار بی چندان منفعل، نه خیلی درس

شوندگان  جنسیتی بین دانشجويان رعايت شود. همچنین نزديک به نیمی از کل مصاحبه

اند. دانشجويان علوم اجتماعی از  شهرنشین و نیم ديگر ساکن روستا يا شهرهای کوچک بوده

ريزی و رفاه هستند. دانشجويان فنی در  شناسی و برنامه شناسی، انسان های جامعه رشته

-های جنسیتی، شهری کنند. تفاوت های مکانیک، مواد، برق، عمران، کامپیوتر تحصیل می رشته

ها لحاظ نشده است. مقايسه فقط                               های درون  هر دانشکده در تحلیل روستايی و تفاوت در رشته

میان دانشجويان دانشکدۀ علوم اجتماعی و دانشجويان دانشکدۀ فنی انجام شده است. تنوع، 

جا در انتخاب نمونه دخالت داده شده تا  ای فقط از آن وستايی و رشتهر-جنسیتی، شهری

                                  ها نمايندۀ نوعی  جامعۀ خود باشند. نمونه

درک فرد از جامعه و از پیوندش با جامعه، برداشت او از مسائل و مشکالت جامعه، نقد او 

ها  است که از خالل بررسی آن موضوعاتیاش برای مشکالت  به وضعیت موجود و راه حل

مندی و  ها يا زمینه ها و ذهنیت زدودگی و ازخودبیگانگی روايت کنیم زمینه تالش می

ها را به دست آوريم. هدف آن است که با تحلیل اين گفتگوها دريابیم که در  بودن آن بازانديشانه

خورد؛ آينده  گونه به جامعه و زمینۀ اجتماعی خود پیوند می آمده فرد چه های به دست روايت

                                                           
( وفادار است و 1394« )ها نوشته دست»نای مورد نظر مارکس در به شدت به مع« ازخودبیگانگی»اين معنا از  1

 گرايانه از آن ارائه کند. کند خوانشی غیرذات تالش می
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شود و تا چه حد اين پیوند در  اش ساخته می گونه از خالل پیوند فرد با زمینۀ اجتماعی چه

 شده تبديل شده است. زدوده و بیگانه ها از هم گسسته و فرد، به يک خود زمینه روايت

و رشتۀ « فنی»اند. رشتۀ فنی را با نام  گذاری شده شماره 15تا  1شوندگان هر رشته از  مصاحبه

 5گوی شمارۀ  ايم. بنابراين هنگام ارجاع به پاسخ مشخص کرده« ع.ا.»عی را با مخفف علوم اجتما

کند از چنین کدی استفاده شده:  که در مقطع کارشناسی در رشتۀ علوم اجتماعی تحصیل می

 ، کارشناسی، پسر(.5)ع.ا.

 ها: ازخودبیگانگی و بازاندیشی در نگاه به رابطۀ فرد و جامعه یافته

های دانشجويان فنی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران  ای است میان روايت ايسهاين پژوهش مق

ای است میان دو موقعیت:  دربارۀ خود، جامعه، مسیر زندگی و آينده. اما بیش از آن، مقايسه

شود و ديگر، موقعیتی  فرد، در کشاکش با مفاهیم و قوانین طبیعی ساخته می«     خود »موقعیتی که 

شود. حتا مقايسۀ همین  حلیل مناسبات زندگی اجتماعی و انسانی پرورده میکه در کشاکش با ت

ها، قصد اين گزارش درگیر  دو موقعیت هم اولويت اول اين نوشتار نیست. بیش و پیش از اين

است، فارغ از اين که هر يک از اين که هر کدام، در چه موقعیتی پرورش « خود»شدن با دو نوع 

گردد  طبق رويکردی که شرح داده شد، شیءواره و بیگانه شده تلقی میيابند: يکی خودی که  می

شود. قصد آن است که از خالل درپیچیدن و  و دوم خودی که آزاد و بازانديش دانسته می

           شده و خود                                                             های مختلف دربارۀ زندگی و آينده، ابعاد و زوايای خود  بیگانه درافتادن با روايت

 بازانديش را وابکاويم.

 جامعهفرد و  (1)

زدودگی وضعیتی است که در آن  زدودگی است. زمینه ترين وجه از خودبیگانگی، زمینه مهم

های اراده به سمت زمینۀ اجتماعی  پیوندهای ذهنی و عینی میان فرد و جامعه گسسته است. کنش

در « خود»شود.  معطوف نیست. موفقیت فردی، به عنوان بخشی از مناسبات اجتماعی درک نمی

ای با جامعه دارد و  داند چه رابطه زدوده به خود، نمی شود. نگاه زمینه ا زمینه ساخته نمیتعامل ب

 اش طی چه دادوستدی با جامعه ساخته شده است: هويت
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 کنی جامعه چه چیزهايی رو به تو داده و چه چیزهايی رو از تو گرفته؟ پرسش: فکر می

ام دارم تا حاال،  چیز را از خانواده پاسخ: جامعه خیلی به نظرم چیز خاصی نداده. من همه

چون خودم هنوز وارد جامعه نشدم و هنوز به جايی نرسیدم که بخواد چیزی رو به من بده يا از 

من بگیره. آدم بايد خودش وارد جامعه بشه، تجربه کسب کنه، يک کم حداقل کار کنه. با مردم 

از اين نظر بخوام بگم دوستای خوبی  های خوبی جامعه به من داده. اگر در ارتباط باشه، دوست

 ، کارشناسی، پسر(.14آد ازم گرفته باشه )فنی  دارم ولی چیزی به نظرم نمی

شوند؛ بلکه به يک  بازانديش، فرد و جامعه دو موجوديت جدا از هم ديده نمی«     خود »اما در 

ز هم تفکیک به لحاظ تحلیلی ا      صرفا وجود دارد. فرد و جامعه، « جامعه-فرد»            کلیت  واحد  

 شوند اما در واقع يکی هستند. می

 پرسش: خب جامعه به نظرت به تو چی داده؟

                  مثال  طرف سلبريتیه  –ها  تونم ببینم. خیلی از اين آدم گزارانه نمی پاسخ: خیلی حالت سپاس

 –                                                                           گه من هرچی دارم از مردم دارم و اين شر و ورها. به نظرم اصال  همچین چیزی نیست  بعد می

 ام با اجتماع بوده. چی که من االن دارم از نسبتاما هر

               پرسش: مثال  چی؟

                                                                 پاسخ: ببین مثال  همین تسلیم نشدن. اين هم به صورت شخصی در من نیست.

 پرسش: در همه هست به نظرت؟

خوام بگم اين  آيد. ... می ها به يک حدی برسند آره، توشون به وجود می پاسخ: ببین آدم

، 5تونم بکنم )فنی  م برم که اين مقاومت رو دارم يا اين کار رو هم مینیست که بگم قربون خود

 کارشناسی، پسر(.

گو معتقد  شوند. پاسخ در اين نقل قول دو نسبت متفاوت میان فرد و جامعه از هم تفکیک می

اش با جامعه است؛ اما پیش از آن هشدار داده که چنین  چه دارد محصول نسبت است همۀ آن

هرچه دارم از مردم »هست که  ها سلبريتیچه در قول مشهور  بنیادين دارد با آن نسبتی تفاوتی

ای که در آن  ای شیءواره است. رابطه میان فرد و مردم، رابطه« گونه سلبريتی»رابطۀ «. است

تر موقعیت  يابند. به بیان دقیق                                                   در بهترين حالت به مجموعۀ هواداران  هوراکش تقلیل می« مردم»
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ها باشد اگر کنش سلبريتی در دادوستد با زمینۀ  ترين موقعیت شده از بیگانه سلبريتی يکی

های روغن  اش قرار نگیرد. وضعیتی که او فرزند زمانه و زمینۀ خود نیست. مثل دانه اجتماعی

تواند در هر زمان و هر مکانی  ايستد. کسی مثل او می                                      درون آب، از زمینۀ اجتماعی  خود جدا می

ای  هواداران او نیز بیش از آن که با او رابطۀ پويا و زنده داشته باشند، رابطهظهور کند. جمع 

« هواداران متعصب»خوانند.  می« تعصب»شیئی شده دارند. اين رابطۀ شیءواره را در اصطالح 

ای  سازند تا ربطه ای می ای فرقه تر رابطه                                                 همان هوادارن  ازخودبیگانه هستد که در کنار هم بیش

 ه و بازانديشانه.شوند متحول

اوج پويايی در رابطۀ فرد و جمع در نقل قول باال زمانی است که پرسش بعدی  نقطۀاما 

تسلیم نشدن به »و جواب آن است که « ای؟ تو چه چیزی از جامعه گرفته»شود که:  طرح می

مقاومت دربرابر جامعه، خود امری اجتماعی و محصولی جمعی است. چنین امکانی «. جامعه را

تواند از عمق درونی خود به دست آورد. گفته شده بود که فرد با رويارويی با جهان  ا فرد نمیر

گری نیز امکانی                           سازد. اما خود  اين مداخله بیرون و مداخله کردن در آن است که خود را می

                                                                                      اجتماعی است. به اين ترتیب فرد دقیقا  در همان زمانی که فرديت خود را دربرابر جامعه قرار 

                                             کند، در همان لحظه او عمیقا  اجتماعی است. اين  دهد و در مقابل جامعه مقاومت می می

 ترين شکل بازانديشی است. عمیق

به معنای « ام با اجتماع است هرچه دارم از نسبت»ادامه دارد. آيا اين ادعا که  وگو گفتاين 

مکن است جامعه چیزی آور نیست؟ آيا م آفرين است و محدوديت آن است که جامعه تنها امکان

 هم از افراد بگیرد؟

 پرسش: جامعه چی ازت گرفته؟

 گیره. ها داره انسانیت رو می پاسخ: به نظرم از من نه به صورت شخصی. از نوع آدم

 پرسش: چه جوری؟

دونه. نه  اش آينه که آدم ... هیچ چیز اين اجتماع را از خودش نمی پاسخ: ببین مثال ساده

شه، يک سری کاال داره تولید  بینه يک سری ساختمان داره ساخته می میايران، هر جا. چون 

تونه  شه، يک سری برنامۀ تلويزيون... هرچیزش رو که بگیری نه هیچ تأثیری داره، نه می می
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که تو در  تونه کاری بکنه. ... آره به نظرم اونه اون انسانیت. اين تأثیری داشته باشه، نه می

ای داره مقابل  شده بینی که يک منطق خودساخته، و ساخته کنی می ی میای که داری زندگ جامعه

های زيستت  کنه و بر تو مسلط است و اين به نظرم يعنی اينکه تو رو از تمامی جنبه تو عمل می

 ، کارشناسی، پسر(.5عقب رانده و تو تفاوتی با يک تکه سنگ و آجر نداری )فنی 

است. بالفاصله پس از « هرچه دارم در نسبت با اجتماع»در پاراگراف قبلی معتقد بود  5 فنی

آيد. اما  تناقضی به نظر می«. ها گرفته جامعه انسانیت را از همۀ آدم»گويد  آن اظهارنظر اکنون می

توان جامعه را عامل تضعیف  درچهارچوب نگرشی غیرشیءواره و غیرازخودبیگانه است که می

                                                 ه چیزی جز مجموع افراد نیست. جامعه صرفا  نامی است گرا، جامع انسانیت دانست. در نگاه ذره

تواند چیزی را از کسی بگیرد يا بدهد. در نگرش  دهیم. پس جامعه نمی که به مجموعۀ افراد می

تواند چنان باشد که  بازانديش، خود انسانیت نیز امری اجتماعی است. پس مناسبات اجتماعی می

 تر يا فقیرتر شود. انسانیت غنی

موفقیت و   تواند فرديت را به مثابه امری اجتماعی درک کند، جا که نمی زدوده از آن ینهنگاه زم

ها جز توانايی يا  های آدم ها يا بدبختی کند. خوشبختی می تلقیشکست را هم اموری شخصی 

شود  پرسیده می« حد کمک کردن به ديگران»گويی  ها علتی ندارد. از پاسخ عرضگی خود آن بی

 شود: یپاسخ داده م

                      ش لطف کردم. اين نه.  تا حدی که بعدش خودت اذيت نشی. نه اينکه بسوزی که چرا من به

شون کردی ندونند، يعنی بد  هايی که تو در حق                                ها هستند که شايد قطعا  قدر خوبی که خیلی اين

کنم هیچ حدی برای خودشون  ها حس می باشی حتی بیشتر قدرت رو بدونند. ولی بعضی

                                                      ا ش اومد پايین، دوباره بره سمت همین کار، يعنی از خودش                  مثال  يک بار ارزش گذارند. نمی

 ، ارشد، دختر(.10بگذره، اين ديگه خوب نیست. لطف و مهربونی هم نیست )فنی 

به عنوان يک مقولۀ مستقل در ذهن فرد « جامعه»دهندۀ آن است که  اين جمالت نشان

اين، به آن معنا نیست که خودهای بیند.  عه میگیر نشده و او انفکاکی بین خود و جام جای

توجه به ديگران باشند. مسأله آن است که خود  اخالق، خودخواه و بی شیءواره، افرادی بی

چهره با ديگران  به تر از روابط چهره انديشد، به چیزی بیش شیءواره حتا هنگامی که به جامعه می
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برد اوضاع جامعه داشته باشد، حداکثر  در پیشخواهد سهمی  کند. وقتی می                   اطراف  خود فکر نمی

 کند. گیری از ديگران فکر می به دست

 ها حل و راهمشكالت  (2)

ها ريشۀ  شوند که هريک از آن زدوده به دو دسته تقسیم می زمینه های متأثر از خودهای ذهنیت

 گرداند: اول افراد و دوم حکومت. مشکالت جامعه به يکی از اين دو نقطۀ اصلی برمی

ترين مشکل افراد را نادانی و  دانند، و مهم دستۀ اول، ريشۀ مشکالت را درون افراد می

های فردی يا ترغیب افراد  پندارند. در نتیجه راه حل، چیزهايی است از قبیل آموزش ناآگاهی می

                    همان افراد  منفرد و  برآيندبه مطالعه. در اين رويکرد، جامعه و حکومت چیزی نیست جز 

 تک افراد است. های تک ها و جهالت ريشۀ مشکالت حکومت نیز در نادانیبنابراين 

ترين مشکل به نظر من اگر بخواهیم کلی صحبت کنیم نادانی جامعه است. از لحاظ  بزرگ

سواد.  های غیردرسی، خیلی مؤثره که يک جامعه باسواد باشه يا بی فقر علمی، عدم مطالعه کتاب

که ما خیلی مغرور به بار بیايیم. احساس غرور خاصی داريم  شه                          مثال  اين فقر علمی باعث می

مشکالت اقتصادی ناشی از جهل و نادانی است. ... خیلی  …نسبت به نژادهای مختلف قومی. 

مداری نیست. طريقۀ چرخاندن دولت، اخالق، کار در  شون سیاست                 مدارها اصال  رشته از سیاست

م کار به صورت درست و صحیح. همیشه مردم باز خواری. عدم انجا جامعه خیلی ضعیفه. رشوه

به دلیل اون نادانی که دارند در انجام دادن کارها به جای راه درست آن، راه آسانتر را انجام 

 دهند و خب اين به نظر من بزرگترين عیب اين جامعه است. ... می

. ... سوادی، کمی مطالعه است کنم همۀ اين مشکالت جامعه ناشی از بی من فکر می

گیرانه داره. خیلی هم  دن در دبستان، راهنمايی و دبیرستان حالت جهت هايی که به ما می درس

سواد خاصی به ما ارائه ندادن در اون دوران و اين باعث شده مردم اين جوری بدنیا بیان )فنی 

 ، کارشناسی، پسر(.15

داند نه از ناحیۀ نحوۀ  می اين نوع نگاه مشکل را به نحوی از ناحیۀ درک و فهم افراد جامعه

ها. جامعه را  های اجتماعی و شکل مناسبات میان افراد و گروه ها و قشربندی بندی گروه

ها و قشرهای  بیند نه مناسبات و پیوندهای پیچیدۀ میان گروه ای از افراد مجزا می مجموعه
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ها را طی  ان آنگیری تدريجی آن قشرها و روابط تودرتوی می تواند شکل مختلف مردم؛ و نمی

                                                                                  فرايندهای تاريخی درک کند. در نتیجه جامعه را به سادگی محصول طراحی ذهنی افراد  آگاه 

 بیند نه از جنس روابط عینی. پندارد. به عبارت ديگر مشکالت را از جنس ذهنی می می

تک افراد، که حکومت  زدوده نوع دومی نیز دارد که در آن ريشۀ مشکالت نه تک نگاه زمینه

                                                                                 ست. در اين نگاه، حکومت جايگاه  همان سازنده و طراح اعظم  جامعه را دارد که گويی از ا

بیرون جامعه را طراحی کرده و ساخته است. بنابراين مشکالت جامعه به طور عمده به حکومت 

 شود. و مديريت غلط يا ناکارآمد او نسبت داده می

های  تر روايت مند، که بیش زمینههای  زدودۀ فوق، در روايت های زمینه برخالف روايت

های مختلف به عنوان  ترين مواردی که به بیان شود، مهم دانشجويان علوم اجتماعی را شامل می

مردم ايران، فقدان  فرهنگزده حاکم بر  اند از: نگاه جنسیت مشکالت جامعه ذکر شده عبارت

درک وضعیت اکنون خود. اين  کاری، اختالف طبقاتی و سردرگمی ما در شفافیت اداری، بحران بی

                                                                      شان آن است که بیش از آن که ايراد  فردهای منفرد، يا ايراد حاکمیت باشد،  مشکالت ويژگی اصلی

 اشکالی است که در مناسبات اجتماعی وجود دارد؛ يعنی اشکال در نوع پیوند میان فرد و جامعه.

های خیلی  رسیم به سنت میزده است ... از جنسیت که بريم کنار  های ما همه جنسیت نگاه

رسیم به عقايد خشک و منجمدی که هست.  بازی، می رسیم به پارتی غلطی که وجود داره. می

کنم  ها همه يک سری شرايط و مشکالتی است که فکر می مون. اين ها. فرهنگ بسته بودن نگاه     د گم

ن فرهنگ غلط و باور غلطی کنم از او ها وجود داشته باشه. ... اين دگمیت فکر می برای تمام خانم

              گیره. مثال  ما  هايی که برای خودمون درست کرديم سرچشمه می که درست کرديم، تابوها و توتم

آد توی ذهنمون.  آد چیه؟ اولین ذهنیتی که داريم. يک مرد می چیزی که از يک آدم در نظرمون می

ها همه  گیری. اين در نظر می گیری؟ مرد گیری چه جوری در نظر می چرا؟ يا خدا رو که در نظر می

 ، کارشناسی، دختر(10ها رو نبینی )ع.ا. باعث شده ذهنیتت مردساالر بشه، زن

در نقل قول « زده نگاه جنسیت»چه که به عنوان  ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که آن

به دانش های فقیر و ضعیف يا  گرايی است که مشکل را به ذهن باال آمده است، همان نگاه ذره

نیز به همان محتوای ذهن و محتوای « زده نگاه جنسیت»دهد. گويا در عبارت  اندک نسبت می
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تواند با آموزش و مطالعه و باال بردن سطح معلومات برطرف شود.  شود که می آگاهی اشاره می

بارت                                  )يا نگرش( نام برده شده )مثال  در ع« نگاه»اما چیزی که در اين نقل قول از آن به عنوان 

                                     ای است که مثال  با آموزش يا مطالعه به                                   زده(، فراتر از صرف  دانش يا آگاهی نگرش جنسیت

که در نقل قول باال از آن « توتم»يا « تابو»سادگی به دست آيد. به عنوان مثال چیزهايی مثل 

در اين ها را تغییر دهد.  تواند آن شود، اموری اجتماعی است که فرد به تنهايی نمی سخن گفته می

                                        توان به بهترين وجه دريافت که مشکل  مورد  نقل قول، مثالی بسیار عمیق وجود دارد که از آن می

های فردی نیست که با آموزش و مطالعه قابل جبران  بود آگاهی گو، آن نوعی از کم          بحث  پاسخ

اولین  شنويم، در را می« آدم»ما در فرهنگ خود هنگامی که واژۀ »زند که  باشد. او مثال می

                 اين، دقیقا  همان «. گیرد، نه تصويری از يک زن مان جا می واکنش، تصويری از يک مرد در ذهن

                                                گويیم و امری است اجتماعی و عمیقا  متفاوت است با  می« فرهنگ»چیزی است که به آن 

« دانند می»تک افراد وجود دارد. بديهی است که همگان  يی که در ذهن تک« ها آگاهی»محتوای 

اغلب افراد تصويری از مرد به « آدم»آدم، اعم از زن و مرد است. اما هنگام شنیدن کلمۀ که 

ای که  شونده آيد. عمق و قاطعیت اين نکته هنگامی است که توجه کنیم مصاحبه شان می ذهن

تصوير يک زن « آدم»گويندۀ اين جمله است، خود يک زن است. حتا او هم هنگام شنیدن کلمۀ 

آگاهی »با « فرهنگ جمعی»بندد. اين مثال جايی است که در آن تفاوت  می اش نقش در ذهن

 شود. به خوبی روشن می« فردی

 داند:                                                   گوی ديگر  علوم اجتماعی، بحران کار را مسألۀ اصلی می يک پاسخ

                                                                                       بحران کار. کار  شايسته. و بحران بیکاری گسترده، ... واقعیت آينه که همۀ مطالعات در ايران 

                              اش رو بفرسته سر  خیابون گدايی  کودک کار،... )کی دوست داره بچه چهار سالهده  نشون می

                                             شه بره، يک اجباری در کاره(. يا مثال  کارگرهای  بکنه؟ يا بچۀ چهار ساله که خودش پا نمی

ده  ها در مطالعاتی که انجام شد نشون می شون ولی يک بخش مهمی از اون گم همه جنسی )نمی

خوام بگم خیلی از                                                    اقتصادی و بحران کار باعث اين شده. يا مثال  دزدی. می ها هم بحران که( اون

بینیم، ناشی از اين است که طرف راه بهتری نداره، آلترناتیو بهتری  های اجتماعی که ما می آسیب

نداره. بعد اون آلترناتیو بهتر هم اين نیست که بهش بگی يک راه ديگه هم هست برای زندگی 
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ها. ... من  آد، نه تحصیالت و اين کنم اون بخشش از محل کار به دست می یکردن. من فکر م

 ، کارشناسی، پسر(.7گم کار و بیکاری ]در اولويت مشکالته[ )ع.ا. می

ای  ؛ و منشأ فقر، نه پديده«کار»است نه بر « فقر»زدوده، تأکید بر  های زمینه در روايت

 شود:                                  زندگی  شخصی  افراد فقیر دانسته میکاری(، که مشکالت و مسائل                  اجتماعی )مثال  بی

 هايی هم هستند که خودشون مقصر بدبختی نباشند؟ کنی آدم پرسش: فکر می

کنم شرايط يک جوری پیش رفته که کسی که  ها فکر می                           پاسخ: ]آره، مثال [ بعضی وقت

آدم  دونم، به خاطر اينکه بهترين پتانسیل رو داشته نتونسته پتانسیلش شکوفا بشه. چه می

دلرحمی بوده، احساساتی بوده، نتونسته از اون جوی که بوده، بقیه رو ول کنه وبیاد بیرون. 

تونسته ولشون                                                             ها اين جوری هستند. مثال  يکی تو يک خانواده زندگی کرده که نمی شايد خیلی

                                        تونسته خودش به خوشبختی برسه واقعا . ولی  گذشته می ها می کنه و بیاد. شايد اگر از اون

اش رو با هم بکشه، نشده. از هر نظر، اقتصادی بگیری، بیشتر  خب سعی کرده همزمان همه

 ، ارشد، دختر(.10)فنی 

                                                               زدوده گسستی میان خود و موقعیت اجتماعی و تاريخی  خود وجود دارد.  در ذهنیت زمینه

هنگام نقد،  ها است. نتیجه آن که                        شود که در واقع درون  آن خود، بیرون از مناسباتی پنداشته می

بیند. او مدام از جامعۀ خود، از تاريخ خود،  خود را بیرون از وضعیتی که در حال نقدش است می

از گذشتۀ خود و از عصر خود عصبانی است اما در اين عصبانیت، خودش را نه بخشی از همان 

ر، مجزا و دا                             بیند که از آن مناسبات  مسأله وضعیت عصبانی کننده، که چونان عنصری بیرونی می

تواند  پندارد فرد می                                                               منفک است و به هیچ يک از اشکاالت و ايرادات  موجود آلوده نیست. می

کند. اين،  بیرون از جامعه ايستاده باشد، بنابراين خود را منزه و برکنار از اشکاالت محسوب می

خود؛ ناتوانی در  گويیم. بازانديشی يعنی ناتوانی از نقد همان است که به آن فقدان بازانديشی می

به نحوی که  موقعیت                                                            متوجه کردن  سويۀ نقد به سمت خويش؛ ناتوانی در بازخوانی و نقد 

                                                                                      موقعیت بتواند خود منتقد را نیز شامل شود؛ و اين، ناشی از آن است که فرد، و از جمله خود  

 شود. منتقد، بخشی از موقعیت دانسته نمی
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 رورش دانشگاهیمندی در پ زدودگی و زمینه نتیجه: زمینه

« پرورش عمومی»اکنون بايد به پرسش آغازين بحث بازگرديم. در دانشگاه همگانی شدۀ امروز، 

به کارکرد اصلی و بخشی از ماهیت دانشگاه تبديل شده است. پژوهش حاضر با پذيرفتن اين 

ی های دانشگاهی برای چنان پرورش ادعا، به دنبال پاسخ اين پرسش بوده است که کدام رشته

 ترند. تر و مناسب متناسب

در همین نقطه، دو نوع «. ساختن خود»از منظر اين مقاله يعنی « پرورش عمومی مطلوب»

کانون تمايز                مند  بازانديش.                  شده و خود  زمینه شوند: خود شیءوارۀ بیگانه خود از هم متمايز می

دهای شیءواره، به میان اين دو نوع خود، پیوند فرد و جامعه است. رويکردهای ناشی از خو

دانند و جامعه را  ها فرد را سازندۀ جامعه می رابطۀ فرد و جامعه نگاهی خطی دارند. برخی از آن

گرا(؛ و برخی ديگر فرد را محصول و معلول جامعه و تابع آن  جمع جبری افراد )نگاه ذره

 فوق متفاوت است.                                                گرا(. نگرش متأثر از خود  بازانديش با هر دو نگرش  پندارند )نگاه توده می

از منظری بازانديشانه، مستقل از جامعه و پیش از جامعه هیچ خودی وجود ندارد. ذاتی 

                                        ها جامعه ساخته شود. خود، تماما  اجتماعی  مستقل و متکی به خود وجود ندارد که از جمع آن

که انديشم، خودی از پیش موجود دارم  ای که به خود و به تغییر خود می است. من در لحظه

                                                                                   قبال  دراثر برخورد با غیرهايی بیرون از من ساخته شده است. تصوير فرد پیش از جامعه هیچ 

ای از غرايز  ازای واقعی ندارد. پیش از اين ساخته شدن، فرد چیزی نیست جز مجموعه مابه

 معنا. کور و بی

خويشتن سازد. برعکس، فرد، خود سازندۀ  اما اين به معنای آن نیست که جامعه فرد را می

                                                   چیزی نیست جز توانايی  اين ساختن و دگرگون کردن. اما « خود»است. و حتا فراتر از آن، 

«           ا براز خود»شود. فرد خود را با                                                      ساختن  خود، از طريق دگرگون کردن بیرون از خود ممکن می

سازد. خود چیزی نیست جز ابراز خود. هر بازگشتی به خود، هر ساختن و بازساختنی  می

(reflexivity – يا هر تغییری در خود، جز از مواجهه ،)ای متفاوت با جهان و ايجاد  بازانديشی

پذير نیست. به اين معنا است که سخن گفتن از خودهای  تغییری ديگرگونه در جهان امکان

دهنده  شان شکل آمدن مجموعه                                                         منفک  مستقل از جهان/جامعه، که پیشاپیش موجود باشد و گردهم
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معنا است. تغییر در خود، تغییر درکلیت جهان/جامعه است و برعکس.  باشد بی به جهان/جامعه

جامعه را از -شود که دوگانگی فرد جامعه برقرار می-به اين ترتیب پیوندی ديالکتیک میان فرد

سازد. اين، نکتۀ بنیادينی  دارد و نزاع اولويت فرد بر جامعه يا جامعه بر فرد را منتفی می میان برمی

 شده غايب است.                از نگاه  بیگانه است که

يابد؟ در دانشگاه، درگیری با  گونه با موضوع دانشگاه برخورد می بندی، چه اما اين صورت

های دانشگاهی امکان مواجهۀ  گیرد. درس ها شکل می خود و با جهان از طريق محتوای درس

                    نديشدن و بازانديشی  آورند و از اين طريق ا مفهومی و انتزاعی با جهان بیرون را فراهم می

پردازی دربارۀ  سازند. اما شیوۀ انتزاعی کردن و مفهوم تر به خود و به جهان را ممکن می پیچیده

های  رسد که روايت شود. به نظر می های متفاوتی انجام می های مختلف به شیوه جهان در رشته

نسبتی هست میان ذهنیت  اما چه 1گرا و شیءواره است. هايی ذره                            دانشجويان فنی، عموما  روايت

 های فنی و مهندسی؟ شیءواره و تحصیل رشته

ها  و روابطی است که میان آن« اشیاء فیزيکی»                      جهان  يک دانشجوی فنی،  عنصر مرکزی زيست

                                                                                      حاکم است. دانشجوی فنی با منطقی ع ل ی سروکار دارد. بر جهان او روابط مکانیکی و خطی حاکم 

ناپذيرترين قانون حاکم  ترين و خدشه ست جز قانون فیزيک که عاماست. قانون از منظر او چیزی نی

                                   اختیار است. در ذهن  پرورش يافته در  بر همۀ جهان است. طبیعت در میان قوانین خود اسیر و بی

کند. همین قانون بر جهان  فضای علوم طبیعی و فنی، اين نگاه به جهان انسانی نیز سرايت می

شوند مقهور قوانین طبیعت که چندان اختیاری از خود  ها اجزائی می انسانی هم حاکم است. انسان

 ها باشد. تواند چیزی فراتر از مجموعۀ انسان نخواهند داشت. در اين چهارچوب جامعه نمی

مند زيست  مند و زمینه های علوم طبیعی خصلت موقعیت بندی عالوه بر آن، در صورت

ای است از اجزاء و عناصر منفرد. موفقیت  مجموعه انسانی جايی ندارد. جامعه، در بهترين حالت

هر فرد در نهايت موفقیت جامعه است. بهترين شیوۀ زندگی رسیدن به موفقیت فردی است که 

 شود. بیش از هر چیز در موفقیت شغلی و اقتصادی خالصه می

                                                           
به «( 5فنی »های يکی از دانشجويان فنی )کد  ها تنها يک استثنا وجود داشت. روايت در اين مورد در میان داده 1

ها آورده شده است. اما اين  ی اين دانشجو در میان ن روايتها شده بود. روايت شدت بازانديشانه و غیربیگانه
 اش در اين حوزه قابل توجه بود. زيادی داشت و مطالعات    ٔ  دانشجو کسی بود که به مباحث علوم انسانی عالقه
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علوم ترين عوامل تقويت بازانديشی است. جهان در  يکی از مهم« تکثر»سو مواجهه با  از آن

روايی که همۀ متفکران علوم  انسانی، جهانی چندپارادايمی و متکثر است. هیچ قانون عام و جهان

                   سازی  جهان عینی در  انسانی بر سر آن توافق داشته باشند و جود ندارد. در نتیجه انتزاعی

لی های فنی )و به طور ک های علوم اجتماعی )و به طور کلی علوم انسانی( نسبت به رشته رشته

گیرد. خصلت چندپارادايمی  تر صورت می تر و متنوع تر، سیال هايی پیچیده علوم طبیعی( به شیوه

بار برای همیشه فرمولیزه  شود که بتوان جامعه و جهان انسانی را يک ها مانع از آن می آن رشته

اين، های جامعه پرتنوع و مختلف است. توافقی بر سر هیچ چیز وجود ندارد.  بندی کرد. صورت

از آن رو است که در ساختن مفاهیم انتزاعی، عالوه بر جهان ابژکتیو، جهان سوبژکتیو هم دخالت 

سازند. سوژه نیز به اندازۀ  ها هم جهان خود را می ها، مقهور جهان عینی نیستند؛ آن دارد. سوژه

روند و با  یش میشوند، با هم پ ها در تغییر جهان دخالت دارد. سوژه و ابژه با هم دگرگون می ابژه

ای است که در نقطۀ مقابل  های نگاه سازنده و بازانديشانه ها ويژگی سازند. اين هم يکديگر را می

 نگاه شیءشده و ازخودبیگانه قرار دارد.
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