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 سميئوئه بر مکتب دايبا تک ؛شرق يتيترب يهاشهيدر اند گراکلت يترب

 فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهراندانشجوي دكتري /  دانشمند يوحدت يعل   alivahdati@ut.ac.ir 
  دانشكده روانشناسي و علوم تربیتي دانشگاه تهران دانشیارافضل السادات حسيني / 

 10/10/1931ـ پذيرش:  82/11/1931دريافت: 

 دهكيچ

 يهايبهه ماابلهه بها كاسهت، يمعنو يهاهيماستم است كه با بنیخر قرن بدر اوا يتیترب يهاانياز جر يكي، گراكلت یترب
 يمعاصهر رربه انیهتهوان در ثاهار مربيكهرد را ميون رين ايتكو يهاشهياگرچه ر. است درن برخاستهم يتیترب يهاهينظر

سهم یت مكته  داووويهمحور بها، كههن رهر  يو معنهو يفلسف يهاشهيرا در اند هاشهين ريا، ن ماالهياما ا، جستجو كرد
ن يها. دههدمهيدر عصهر كههن اراوهه ، ثن يكرد و صهورت رهرقين روياز مواجهه صورت معاصر ا يريتصو، كرده يابيرد

، ن كته يها يدر متون اصهل يين تفكر داوويادیبن يهالفهؤمبیان پس از ، يو استنتاج فلسفل محتوا یبا روش تحل، پژوهش
كرد در عرصهه ين رويحضور ا يم چگونگیدست به ترس، ن نامیبا هم يلفؤاار م تزوچانگ و الووتسهاار  نگیجدهداوو يعني
 ينظهام عرفه يفروپاره، ت داوهویههمچهون ماه، سهمیدر داووو نيادیبن نیبا در نظر گرفتن مضام. است زده گرات كلیترب

و  «ریاز ضهم ييرهها»ثن  يههد  اساسهو  «تیالیسه»ت یترب يمفهوم اساس، ذهن و زبان يو نف يبودگشتنيخو، هاارزش

 .باردمي ات داوویبه منظور رهود حا «يریادگي-نا» يریادگي يمفهوم اساس

 .تزوچانگ، نگیجدهداوو، الووتسه، سمیداووو، يررقة فلسف، گرات كلیترب :هاواژهديکل
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 لهئان مسيب

و  يفلسف يهاانیاست كه بنستم یدر اواخر قرن ب يت معنویترب يهااز جنبش يكي، تیانه تربيگراكرد كليرو

كهرد را نوهههور ين رويتوان اينم ،يخيتارنظر اما از . است كردهكس  متعدد  يهاينیبخود را از جهان يتیترب

بهه وجهود انسهان و در نظهر  يسهتیانه و مكانيگرالیات تاليكرد را تاابل با نظرين رويا يبنااگر سنگ. دانست

، معاصهر يتیترب يهاشهيخ انديتوان در تاريم ،ميریابعاد او در نظر بگة همافتن يت یبه وسعت فعل يگرفتن افا

 .افتيكرد را ين رويق ايمصاد

سهامان داده  ذهن، جسم و خهردقلمرو خود را در سه  يتیاهدا  ترب اراره كرد كه 1يپستالوز توان بهياز جمله م

)الوتهون و گهوردون، اسهت هپارچه دنبال كردکي يرسک برنامه ديدر  ،م با همأرا تو يو اخالق يكيزیفي، ت عاالنیو ترب

، )همهاندانهدميت یفه تربیوهترين مهم از او وینترين يررد انسان را اصل يو هماهنگ يسازوار 2،فروبل. (32ص ، 8118

د در مدرسهه يهبا ،هيهن سهه اليكه اداند مينفس و روح  ، ه جسميل سه الامت انسان را ریز ماهین 3ارتاينر. (812ص 

 .(80، ص 8111، گراني)وودز و دابنديررد  يعمل يهاتیت و فعاليمعنو، هنر، متشكل از دانش يک برنامه درسي يط

روح حهاكم بهر راله  اينكهه، نخسهت . جهت دنبال كرد توان از سهيت را میتربة نگرانكل  يت اتخاذ مبنایاهم

نگهاه بارد. ميورود به بازار كار  يت برایو ترب يسازاستاندارد، ييگراتخصص، ييگراتیكم، يكنون يثموزر يهانظام

گهر هههور يد يااكنون به گونهه ،استه انسان بود يتوجه صر  بر بعد عاالن يكه در گذرته بر مبنا ياانهيگرالیتال

 «نهاهران منفعهل»ل بهه يتبهد، ديهگويمه (1333)لمنیههگونهه كهه ثن، تیم و تربیج تعلينتا ، ین ترتيبه ا. است هافتي
خهود  يش از ثنكهه دنبهال اههدا  واالیبه ،تیهم و تربیاست تها تعله ردهموج  ن امر یهم. (1ص ، 8112، لری)مندارده

ضهرورت  .ن رهده بارهديخطرثفهر يل به امهريتبد ،درون بارد ييشتن و ركوفايتحاق خو، اتیل به حایهمچون ن

تهرين جنبهة مهم ،ه از نظهر اديهانكهديگر، رفلت از بعد معنوي حیات انسان در نتیجه تربیهت مهدرن اسهت. در حالي

هاي معنوي ايهن اديهان و در گرا، با تكیه بر ثموزهبارد. تربیت كلجويانه انسان ميپرورش انسان، بُعد معنوي و تعالي

جهود مو يهايبه دنبهال ثن اسهت تها كاسهت، (1930 ،)بارگلي و ديگرانمواردي با تكیه بر رويكردهاي معنوي فارغ از دين

 يهسهت يهاپرسش يگوكه پاسخ يت را به نحويت و معنویان عاالنیوند میو ركا  حاصل از ثن در پمدرن  يایدن

 .طر  سازدبر، د بارديرناسانه انسان در عصر جد

اسهت  ييدن بهه الگهویرسه، اسهته گرا را به خود مشغول سهاختان كلیكه ذهن مرب يگريامر مهم د، تيدر نها

م و یهمچنهان در عرصهه تعله، يانه و افراطيادگرایبن يكردهايو رو گرايييفرهنگده چنديثنكه بتوان با ههور پد يبرا

گرا بهه دنبهال ثن كهل يتهیترب يهاشهياند ،رونيااز. ان ثوردیک به میت دموكراتیسخن از ثموزش صلح و ترب، تیترب

هها در د و فرهنگيهعاا ةهم، ن نظاميت عرضه كند تا در ايمعنو يرناسيبر هست يها را مبتناز ارزش يست تا نظاما

 .رندیت در تعامل قرار گيثنها با معنو يادیوند بنیبه واسطه پ ،تیم و تربیتعل

. اسههت قههرار گرفتهههبسههیاري  گرا تههاكنون مههورد توجههه محااههانت كههلیههترب يفلسههف يهاشهههير يواكههاو
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تربیهت ة سازي جديد درباردست به مفهوم ،هاي تعلیم و تربیت دنیاي ررباز بررسي انديشه، پس Rudge»(8112)»راج

معنويت، تكريم حیات/طبیعت، پیوستگي دروني، جامعیت انسهان، فرديهت، روابه  ة لفؤهشت م يواست.  گرا زدهكل

 ،هالفههؤبا اسهتفاده از ايهن م ياست. و ساالري را براي ثن تدوين نمودهمراقبت، ثزادي/ خودگرداني و مردممبتني بر 

يعنهي  ،گرا در عصهر حاضهرربیتي به كهار رفتهه در چههار رويكهرد تربیتهي كهلهاي تدست به تحلیل تطبیاي روش

از نظهر  ،(Neo-humanist)گرانوانسهانو  (Reggio Emilia)رجیهو امیلیها، (Montessori)مونته سوري، (Waldorf)والدور 

اسهت.  ها پرداختههلفههؤدر جهت پشتیباني م ،ها با يكديگرها و نیز از نظر انسجام دروني روشلفهؤها با متطابق روش

گرايي در هاي فلسهفي كهلامها ريشهه ،اسهت گرا در جوامع ررقي اراره رهدهبه مربیان كل ،اگر چه در اين پژوهش

 است. هاي ررقي مورد واكاوي قرار نگرفتهفلسفه

تهالش دارد تها بهه كمهک  ،دارد. او در ااهر خهود تعلهق (8111)(Nakagawa)بهه ناكاگهاوا ،پژوهش كلیهدي ديگهر

هاي رربهي در ساخته و از مسیر تحلیلي تطبیاهي، كاسهتي انديشهه گرا را گستردهتربیت كلة هاي ررقي، حوزلسفهف

 ،هاي رهرقيهاي هنري و تمركزورزي موجود در انديشههبه كاربست روش ،اين اار ،اين حوزه را نشان دهد. در پايان

 ،هاي فیلسهوفان معاصهر رهرقيمولف به انديشهه ،هشست. در اين پژوا گرا پرداخته ردهدر تحاق اهدا  تربیت كل

امها بهه جهز اسهت،  پرداختهه (Hisamatsu)هیزاماتسهوو  (Nishida)نیشیدا، (Suzuki)سوزوكي، (Izutsu)ايزوتسوهمچون 

 ،هاهاي كهن رر ، رديابي منسجم و تفصهیلي ايهن انديشههبه عنوان انديشه ،اراراتي اندک به داووویسم در كنار بودا

 گرا به انجام نرسیده است.یت كلبدر تر

هاي ن است تا ريشههايهاي فو ، اين نورته به دنبال براي پژوهشمطرح هاي با اين مادمه و با توجه به كاستي

ابتهدا رهرحي اجمهالي از زمینهه، در اين  4.گرا در تعلیم و تربیت را از منظر داووویسم مورد واكاوي قرار دهدرويكرد كل

گرا بهه منظهور كاربسهت در تعلهیم و تربیهت كهل ،هاي بنیادين ثنسپس مروري بر مولفه ،طرح تاريخچه اين مكت 

رناسهي، ههد  اساسهي هستي ةناهر به حوز ،گرا در سه راخه مفهوم اساسي تربیتمباني تربیت كل ،رود. سپسمي

رديهابي  ،ي در ايهن مكته رناسهناهر به حهوزه معرفت ،رناسي و مفهوم اساسي يادگیريانسان ةناهر به حوز ،تربیت

توصهیفي بیهان از پهس هاي تربیتي رهرب، گرا در انديشهبه منظور بازرناسي حضور تربیت كل ،در هر راخهرود. مي

 رد. خواهدبیان گرا براي تربیت كل ،كوتاه از رويكردهاي رربي، پیامدهاي اتخاذ رويكرد ررقي )داوويي(

تحلیل محتهوا و تحلیهل فلسهفي بهوده و  ،هاي بنیادين داووویسمهبندي مولفدر صورت ،روش انجام اين پژوهش

-Chuang)تزوچانهگو  (Lau-tzo)الووتسههاار  (Dao de jing)جينگدهدائويعني  ،مرجع تحلیل، كت  اصلي اين انديشه

tzu) ا نظر به انديشهه ب ،گراتربیت كل هاي اساسيلفهؤبارد. در بیان ممي تزوچانگيعني  ،نام با اار خودؤلفي هم اار م

 كرد.في استفاده خواهدنیز محاق از روش استنتاج فلس داوو

 هاي بنيادينلفهؤدائوئيسم: م

در حهدود  ،هاي دو فیلسهو  كههن در چهینريشه در انديشه ،رودثنچه امروزه به عنوان مكت  داووویسم رناخته مي



631     ،6231چهارم، پاييز  شمارههشتم،  سال 

در  تزوچانهگ ،از اوپهس  و جينگدهدائوبش با عنوان در كتا الووتسههاي با نام ،از میالدپیش هاي سوم و چهارم قرن

تهوان اما بهه طهور قطهع مي ،كتابي با همین نام دارد. در مورد حایات حضور رخصیت اول در تاريخ ترديد وجود دارد

بهر خهال   ،چنهین. هم(1، ص 8111چانهگ تهزو، )اسهت زيسته، در حدود قرن چهارم پیش از میالد ميتزوچانگ :گفت

، كه به صورتي منسجم توس  راگردان او در فاصله بین قرن پنجم تا سوم پیش از مهیالد تهدوين نفسیوسكانديشه 

با دو اار فو  ثرنا رده و خ  مشهترک انديشهه را میهان  ،است، داووویسم به جز زماني كه گروهي از نويسندگان يافته

. واژه (8، ص 8111)الووتسهه، احهد رهناخته نشهده بهودعنوان يک انديشه وبهو  اندثن دو يافته و نام طريات بر ثن نهاده

اهت ههر توان ثن را به طريمياست؛ زيرا  براي اولین بار توس  اين دو نفر به كار نرفته ،به معناي طريات و راه «داوو»

ثن حایاهت بنیهادين و تغییرناپهذير   :سهت ازا عبهارت ،اما معناي ثن در اين دو ااهرمشرب و مكت  فكري نسبت داد. 

گهردد. در ههر دو ااهر، بهه او بهاز مي ،است و هر چیز نیز در نهايهت از پیدايش  هر چیزي وجود دارتهپیش كه  ،وجود

ثنچه از میراث تمدني، فرهنهگ، زبهان و  ،گرايي راديكال را مشاهده نمود. به اين ترتی اي طبیعيپاي گونهتوان ردمي

ضروري است تا به ثن حایاهت واحهد و كهل  ،روازاين .بیش نیستند هم اكنون براي بشر وجود دارد، اوهامي ،هاارزش

 و از حصار مرزهاي ايجاد رده رهايي يافت. بازگشت ،است كه در ابتدا وجود دارته ،بنیادين

يها راه و  داوهوكه بهه بیهان مختصهات  ،هاي بلند ادبيكتابي است موجز با استفاده از تعابیر و تمثیل ،جينگدهدائو

 ةپردازد. يكي از وجوه مهم اين كتهاب، مخالفهت بها انديشهاز وحدت به سمت كثرت، مي ،نظر حركت ثنطريات از م

اي عهده ؛ زيهرامبتني بر پرورش فضايل اخالقي و خردورزي و مجادالت فلسفي اسهت ،كنفسیوسي رايج در ثن عصر

 ه او پهي نبهرده و موجه  رهدهاما به حایات انديشه ،در ثمده الووتسهمدتي در كسوت راگردي  كنفسیوس :معتادند

در پايهان راه  ،، به مخالفت با رويكرد اخالقي كنفوسیوس اختصاص يابهد.  ايهن كتهابجينگدهدائواست تا بخشي از 

ه از فرهنهگ كنفوسیوسهي، از طريهق خاسهتبر د كه در پي حهل مشهكالت فلسهفي شكتصوير ميبه را خود، حاكمي 

ثنهها را در حالهت طبیعهي خهود حفه   ،هاي گوناگون به مردم سرزمین خهودعملي و گريز از انتاال دانشسیاست بي

كه بهه فضهیلت و  ،21تا  92بخش دوم ثن از فصول  ،در بعضي از نسخ اين كتاب :معتاد است (1929)چینگكند. مي

اهت فصل اول بوده و محور اصلي ثن پرداختن به داوو يها طري 90كه رامل  ،پیش از بخش اول ثن ،پردازدقدرت مي

بیش از ثنكهه ثمهوزش عاايهد و عرفهان بارهد، ثمهوزش  ،هد  از تالیف اين كتابامر بیانگر اين  .است بارد، ثمدهمي

 ة حكومت است.ریو

محور اصلي ايهن كتهاب  ،، پیمودن مسیر كثرت به سمت وحدتجينگدهدائوبر خال  . است تزوچانگاار ديگر، 

يعنهي  ،هاي عملي را در قال  داستان براي رسیدن به حایاهت سهرمديتوان رهنموددر اين كتاب ميرو، . ازايناست

منظهور خهود را در قاله   تزوچانهگامها اسهت،  گهويي را برگزيهدهدر اار خود قال  وجیزه ،الووتسهيافت. اگرچه  داوو

يهرايش حاصهل تصهحیح و و ،اي از اين اار كه اكنهون در دسهت اسهتدارد. نسخههايي حكیمانه ابراز ميوارهداستان

رهامل سهه بخهش ايهن ااهر  اسهت.ن داوويي قرن چهارم پس از میالد بوده ااز متفكر (Guo Xiang)انگیگو رنهايي 
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: فصول دروني مشتمل بر هفت فصل، فصول بیروني مشتمل بر پانزده فصل؛ فصهول گونهاگون مشهتمل بهر باردمي

 در فصول دروني تجلهي يافتهه تزوچانگشه اصلي انديمعتادند:  (8119)(Watson)واتسونو  (1902)زوتسواييازده فصل. 

در  ،روايهن. ازاست ن داوويي است كه به اين كتاب افزوده ردهاحاصل تفسیرهاي متعدد متفكر ،دو بخش ديگر. است

 است. اين پژوهش نیز محاق تنها به فصول دروني روي ثورده

در اولین بند از كتهابش  الووتسهگونه كه مانه ،كاري دروار است ،هاي بنیادين داووچه سخن گفتن از انديشهاگر

سهعي  ،امها در ايهن مادمهه، (11، ص 8111)الووتسهه، «داوو، چون به سخن درثيد، ثني نیست كهه پايهدار مانهد»گويد: مي

 روند.بیان هاي اصلي ثن لفهؤهاي بعد، مرود به جهت پرداختن به وجوه تربیتي اين انديشه در قسمتمي

 اهيت دائوـم

به معناي حایاتهي ازلهي و ابهدي بهراي هسهتي  ،است. داوو «داوو»ترين مفهوم مورد تاكید در اين دو اار، و مهم اولین

وجه پرداختن بهه ايهن مفههوم ترين رود. اساسيبه بیراهه مي ،در احاطه ثن تالش كند ،است كه چون انديشه و زبان

بهه سهمت ايهن گرايي بنیهادين، خواننهده را بیعتاي طهبا طرح گون، از ثن جهت است كه سعي دارد، جينگدهدائودر 

 ؛بیدار كهرده و او را در وضهعیتي طبیعهي قهرار دههد ،كه به ثن گرفتار ثمده ،ثن را از خواب تمدني ،حایات سو  داده

 .است ابتدا بودهاز كه است ثن طور هر چیز  ،در ثنوضعیتي كه 

پهیش از جههان  ،نخست، داوو بهه لحهاز زمهاني و منطاهيد: بیان كرتوان معاني متعدد داوو را به اين صورت مي

گیهرد. را بهه خهود ميگرايانهه تعاليتجربه فراتر رفته و مفههومي ة از داير ،به اين ترتی  .متكثر و محسوس وجود دارد

بهه  ،وهوچرا كه در اين صهورت ايهن بها ذات دا ؛داوو هم اكنون جدا و تمايز يافته از طبیعت و تكثرات نبوده ،دوم ثنكه

طبیعت حاكم بر ههر امهري از است از:  بود. در اين معنا، داوو عبارت نیافتگي و متمايز نبودن سازگار نخواهدمنزله تعین

وجهود از ثن جههت كهه  ،دارد. سوم ثنكهبر ميگام جهان هستي و ثن طرياتي كه هر ريء به طور طبیعي در ثن راه 

 همه چیز در دنیا از هستي پديهد ثمهده»گیرد: نسبت با داوو قرار مي ،ثيدمي گیرد و به ادراک دربه خود مي «وجود»نام 

. در اينجا مفهوم هسهتي، وجهود بهه معنهاي (01ص ، 8119واتسون، )«استه است. هستي، خود از نیستي سرچشمه گرفت

اسهي را رهامل توان سهه ويژگهي اسمي ،از هستي است. بنابراين ،صر  وجود و همه چیز به معناي كثرات پديد ثمده

 براي داوو در نظر گرفت.  و كلیت فراروندگي، درونیت

 هافروپاشي نظام عرفي ارزش

تغییهر نگهرش انسهان بهه هسهتي اسهت.  در انديشهه  ةها بهه واسهطلفه بنیادين دوم، فروپاري نظام عرفي ارزشؤم

راک انسان به نحوي است كه امهور اين به معناي ثن است كه هم اكنون اگر اد .نام استركل و بيداووویسم، داوو بي

كهه هسهتي را بهه صهورت كنهد تغییر اي به گونه، بايد نگرش انسان كندمشاهده ميرا جدا از هم و داراي حد و مرز 

از  ،تزوچانهگو  (Non-being)«نیسهتي»از اين حالت به  ،الووتسهه كند. الحظم ،كه داوو در ثن قرار دارد ،ثرفتگي اولیه
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بهه ايهن  اما ذاتي و جهوهري نیسهتند. ،ها وجود دارندتفاوت ،كند. بر اين اساسياد مي (Chaos)«گيريختدرهم»ثن به 

رناسي مبتني بر تبهدل در انديشه داوو، هستي ،تواند به چیز ديگر تبدل يابد. بنابراينهر چیز در اين هستي مي ،ترتی 

 ،پنهداردگونهه كهه انسهان ميچیز ثنديگر هیچ ،بر ثن كه مبتنيدهد ميها را نتیجه اي از ارزشگونه ،ريختگيو برهم

انگارد، انديشه زرتي پا به عرصهه هسهتي كس در دنیا زيبا را زيبا ميبه اين دلیل كه همه»بود: خوب و  يا بد نخواهد 

، ص 1902)ايزوتسهو، «نههدانگارند، انديشه بد پا بهه عرصهه وجهود ميگذارد. از ثنجا كه همه مردم خوب را خوب ميمي

كثهرت را مطهرح  ههستي  هسیر عمودي نیستي تنها نه انديشه داووویسم ،گرايي رهودي. با توجه به اين نسبیت(901

رو است كه امور ممكن است پیشرو يا تابع، سهرد يها گهرم، ايناز»دهد: نظر قرار مي .را نیز مدبلكه تبدل افاي  ،كندمي

 .(13، ص 8111، )الووتسه«در بارنپذيقوي يا ضعیف، پايدار و يا زوال

كنهد گرايي بنیادين را در داووویسم توصهیف مينسبي ،اار خودگوناگون در مااطع  ،(1902)كه ايزوتسوايندر توضیح 

در انديشهه گفهت: تهوان دانهد، ميگرايي ارزرهي در اخهال  ميو ثن را مبتني بر نوعي رهود عرفاني و فراتر از نسبي

داوهو نیهز از ثن جههت . تبعیت از داوو اسهت ،ي كمال و زيستن اخالقي وجود دارد و ثن همداووویسم، تنها يک راه برا

تنهها ارزش  ،رهكليثيد، عهدم تعهین و بهيكه برگرفته از نیستي بوده و در ذات خود به هیچ ركل و حدودي در نمي

يعني داوو به معنهاي طرياهت و راه  ،جينگدهدائوتوان از نام دو بخش اصلي بارد. اين امر را مياخالقي براي داوو مي

بهود.  ركلي خواههدپیروي از طريات بي ،به معناي فضیلت، به اين صورت استنباط كرد كه برترين فضیلت ،(De)و ده

 زد. پیوند خواهد ،لفه بنیادين سوم از انديشه داووویسمؤما را به م ،اين بردارت

 بودگيخويشتن

از حالهت داوهو  ،جينگدهدائودر بخش بیست و پهنجم از  ،الووتسهاست.  (Self-so)«بودنخويشتن»لفه بنیادين سوم، ؤم

 كند:ياد مي (Spontaneity)«خودبخودي»به عنوان 

 اسـت  آرام  منـزوي  آنجا چيزي است که از درآميختگي پديد آمده و پيش از بهشت و زمين متولـد شـده

 توانـد مـادر همـ کنـد  او ميري او را تهديـد نميرود و هيچ خطتنها و بدون تغيير است  او به همه جا مي

نامم  انسان به دنبـا  زمـين اما روش آن را دائو مي  دانمآنچه که در بهشت است باشد  من نام او را نمي

رود و دائـو بـه دنبـا  عبيخـت خـود رود  بهشـت بـه دنبـا  دائـو مـيرود  زمين به دنبا  بهشت مـيمي

  (82، ص 1339)الووتسه، است

پیوستن بهه طرياهت از طريهق رهها  ،ي عملي براي انديشه داووویسمترين گزارهتوان ادعا كرد مهممي ،ر اين اساسب

 كند:عملي را توصیف ميبه خوبي ثموزه بي (1902)ايزوتسو. كردن خواستن و تدبیر است

د  در همان لحظه کـه انسـان دهکند  يخني او هيچ کاري را با قصد انجام آن انجام نميانسان کامل هيچ کاري نمي

کند  در عـو،  انسـان کامـل وقوف او به اينكه کاري انجام داده عمل او را غير عبيخي مي  دهدکاري را انجام مي

کنـد  ايـن مخنـاي احـطنج انجـام نـدادن  وو شـان رهـا ميهمه چيز را  خودش و ديگـر اشـيار را بـه عبيخت

گذارد  وي به اين دليـل کـه کند  هيچ کاري را انجام نداده نميري نمياست  و از آنجا که او هيچ کا (Wuwei وي(
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چرا که در اين حالـت هسـتي او بـا عبيخـت يكـي  ؛دهددر نهايت همه چيز را انجام مي  دهدهيچ کار را انجام نمي

  (001ص همان، )کندهمه کار مي  كه کاري بكندو عبيخت بدون آن است

به اين صورت كه داوو از ثن جهت كهه از فعهل  ؛رناسي پیشیني داوو استي بر هستيمبتن ،اين ثموزه عملي داووویسم

تواند هر عملهي را بهه مي ،رو. ازاينبردخود ثگاهي ندارته و قصد انجام هیچ عملي را ندارد، در كمال ضعف به سر مي

كنهد: عملهي اسهتفاده ميتوصهیف بي براي ،«پارچه بافته نشده»و  «چوب نتراریده»ة از دو استعار الووتسهانجام رساند. 

به پارچه بافته نشده نگاه كن، چوب نتراریده را نگاه دار. به اين صورت است كه خودپرستي كم رده و امیهال محهو »

 برد:براي توصیف ثن بهره مي ،«ثيینه صیال خورده»نیز از استعاره  تزوچانگ. (13 ، ص1339)الووتسه، «روندمي

دارد تا به منزله يک آيينه  بي زنگار( عمل کند  اين ضمير چيزي را در برابـر خـود را وا مي انسان نهايي ضمير خود

گويـد  کند  اين ضمير تنها  نسبت به هر آنچه که بر آن وارد شده( واکـنش نشـان داده و پاسـي ميمحبوس نمي

ه اشيار مسلط باشد و از هيچ چيـز تواند بر همکند  اين دليل آن است که او ميليكن اين ضمير چيزي را ذخيره نمي

تواند بر آن بنشيند؛  يخني( اگر غبار بـر غبار نمي  اي خوب حيقلي شده باشدام که اگر آيينهآسيب نبيند  من شنيده

  (012، ص 1902)ايزوتسو، است نشدهاشته باشيم( که آيينه خوب حيقلي توانيم قطع داي بنشيند  ميآيينه

خويشهتن بهودگي و تمهايز نیهافتن، بهه عنهوان راه و روش كمهال و ؤلفهه؛ يعنهي ر از ايهن منیز در جاي ديگ الووتسه

 كند:يابي به امر واحد ياد ميستد

بهشت به واحد دست يافت و حاف شد  زمين به واحد دست يافت و پايدار ماند  ارواج بـه واحـد دسـت يافتنـد و 

د  ده هزار چيز به واحد دسـت يافتنـد و رمـربخش ها به واحد دست يافتند و سخاوتمند شدنمقدس شدند  دشت

  (93، ص 1339)الووتسه، «ه ساختندشدند  پادشاهان به واحد دست يافتند و جهان را منز

به صهورت تاابهل میهان  ،توان اخال  كنفوسیوسي را در ماابل اخال  داووييمي ،هاي دوم و سوملفهؤنشیني ماز هم

به منظور تبديل ردن به انسهان  ،بر كس  فضايل اخالقي كنفسیوست كه اگر به اين صور ؛اابات و نفي مطرح كرد

ي اخال  نیز بايد سهمت و سهو ،از ثنجا كه عنصر ابتدايي حیات، نیستي است :كید دارت، داووویسم معتاد استأواال ت

همچهون نهاداني، همچون دانش، عمل، كمال و فضیلت به مفهاهیمي مفاهیمي  ،روازاين .نیستي و نفي به خود بگیرد

 .(100، ص 8111، و)لیواره زيستن و عدم فضیلت منال  خواهند ردعملي، كودکبي

 نفي ذهن و زبان

بهه عنهوان راهزنهان  ،توان در نگاه منفي اين مكت  به ذههن و زبهاندر انديشه داووویسم را مي ،مؤلفه بنیادين چهارم

ده ههزار چیهز از ثن زمهان  رود كهه اساسهاًشه حمايت مياين اندي ،جينگدهدائودر  ،كرد. نخستوجو جست حایات

نهد. در حالیكه طريات بايد موج  وصول به مادر ده ههزار هاي گوناگون مينام ،رود كه انسان بر حایاتحاصل مي

بها ثن زمان كه مردم جهان زيبا به عنهوان زي»است:  گونه ثمدهاين ،جينگدهدائويا همان داوو رود. در فصل دوم  ،چیز

رهناخت رهر پديهد  ،رناسهندثيد. وقتي كه ثنهها خهوب را بهه عنهوان خهوب ميرناخت زرتي پديد مي ،رناسندمي

 كند:گونه توصیف ميها را اين، انحرا  از طريات به وسیله نامالووتسه. (30، ص 8112)لي، «ثيدمي
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هاي او کر شـوند  پـنج مـزه گوش شوند تاهاي او کور شوند  پنج حدا باعث ميشوند تا چشمپنج رنگ باعث مي

کند  کاالهاي عجيب و غريـب شوند تا ذائق  او فاسد شوند  شكار کردن و مسابقه دادن قلب را ديوانه ميباعث مي

  (18، ص 1339)الووتسه، سازندانسان را دچار مشكنت متخدد ميحيات 

: فیلسو  چیني است كه معتاهد اسهت (Xunzi)ياين ثموزه نیز درست در ماابل ثموزه كنفوسیوسي موجود در ثاار ژونز

به تدريج ثن رفتارها را در خود درونهي سهاخته و بهه  ،ثموزدانسان وقتي نام رفتارهاي پذيرفته رده در فرهنگ را مي»

 .(31 ، ص8112)لي، «كردردن در اجتماع عمل خواهدزبان به عنوان عامل پذيرفته ،اين ترتی 

 ي بر دائوگرا در انديشه مبتنتربيت کل

كهرد در ين رويها يههانشهانه يش از بررسهیو پهنجا ياما در ا، ت ردیگرا به ترباي به پیشینه رويكرد كل، ارارهاگرچه

گرا را توصهیفي بهراي مجموعهه برنامه درسهي كهل ،(8111) جوزگیرد. مي ، معرفي اجمالي از ثن صورتداووشه ياند

ن قواي انسان در تمامي ابعهاد جسهماني، روانهي، احساسهي، اخالقهي و به منظور به فعلیت رساند ،هاي تربیتيفعالیت

العمر، بهه عشهق بهه يهادگیري مهادام، گرا را ايجاد معنا براي زندگي فهرداهدا  عمده مربیان كل . ويداندمعنوي مي

 كند.ها و به جهان طبیعت بیان ميديگر انسان

فـرد ـ  علم و يا گروهـ  شهود  هنرـ  بدن  منطقـ  ون ذهنهاي رايج همچگرا از دوگانهمدافخان برنامه درسي کل

تكه شدن  استانداردسازي و رقابت موجود در جامخـه و مدرسـه کنـوني را عـرد کنند  آنها همچنين تكهاجتناب مي

گرايي  در ايـن رويكـرد متضـمن هـاي محصـورکننده  رشـد يابـد  کـلدور از نظامتا هـر فـرد بتوانـد بـه  کرده

  (001ه002)همان، ص تگي هستي شامل حيات و عبيخت استپيوسهمبه

 شناسي و مفهوم اساسي تربيتهستي

 ،گراييكهل از معنها نيها. گفت سخن ي اجزاي هستيوستگیپ و عتیطب ميتكر چونیمي مفاه از توانمي ،معنا نيا در

 يمبتنه (Ecological worldview)رهناختيبوم ينهیبجههانو  ييدارگرايهپا ةفلسف همچون يمتعدد يهاينیبجهان بر

 اذههان و زنهده موجهودات، اءیار جهان ذات كه است يسرمد و واحد اتیحا ناي متوجه ،ييدارگرايپا ةفلسف. بارديم

 كنهار در را جههان ياجهزاهمهة  كهه است ياتیح يروین ثن از حثب ،يزندگ يهافلسفه در. (3ص  ،8112راج، )باردمي

 يبهرا اسهت ياواسهطه تیترب و میتعل ، یترت نيا به. دهدمي سو  اعال يهدف تسم به را ثن و دارته نگاه گريكدي

 واسهطه بهه جههان ياجهزا ةهمهي، كياكولهوژ ينهیب جههان در. (همهان)نيادیهبن اتیح با ،يانسان اتیح خوردن وندیپ

 را ثن ،دهيهپد کيه فهم يبرا ، یترت نيا به. دهندمي لیتشك را وستهیپ ربكه ک، ياتیح نيادیبن يروین با پیوندران

 اسهتعال». كنهدمهي اديه «عالاسهت» هبه ،تیهترب و میتعل در معنا نيا از رايالز. كرد يبررس هادهيپد ريسا با ارتباط در ديبا

 ههاهر كاونهات عالم و فرد انیم ايپو يارابطه ،استعال قيطر از. است يهست عالم به نسبت بودن گشوده و باز مستلزم

... اسهت بودن ثن يرايپذ و انسان تیروحان به نسبت بودن گشوده با مالزم، تينهايب به نسبت بودن گشوده. رودمي

 وحهدت بهرون جههان و درون جههان  یهترت نيبهد و كنهدمهي برقهرار اتصهال  یمحه و يدرونه خود انیم استعال

 .(191، ص 1920كشاورز، )«ابديمي
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به مثابه دريافت جههان در ماهام  ،رناسانهي هستيگرايتوان از كلمي ،به نگرش داووویستي به هستيتوجه اما با 

رسیدن به دريافت سیال از هستي، خود را در بستر ده ههزار چیهز نشهان  تزوچانگدر  ،سیالیت ياد كرد. به اين ترتی 

كشهاند.  در ايهن يا، خواننده را بهه ايهن سهطح از ادراک برؤاو سعي دارد تا از طريق ماايسه میان حایات و ر .دهدمي

گرايي مطهرح رهد، هاي پیشین بهه كهلكه در نگاه ،طح، ديگر مرزي میان كثرات وجود ندارته و فراتر از پیوستگيس

 هم فرورونده در جهان حضور دارند:اریاء به طرياي در 

اي است که در نهايت رهايي و خوشحالي به هر جـا کـه بخواهـد يا ديد که به حورت پروانهؤزماني ژوانگ ژو در ر

دانست که ژوانـگ ژو اسـت  ناگهـان از نمي  دهد  او در اين حالتانجام مي  کند و هر آنچه را که بخواهديپرواز م

يـا پروانـه در   اسـت است که پروانـهدانست که آيا او در خواب ديدهخواب برخاست و خود را ژو يافت  اما او نمي

ي وجـود دارد  ايـن امـر  تبـد  اشـيار نـام است که ژو است  بدون شک ميـان ژو و پروانـه اختنفـ خواب ديده

  (12، ص 8119، واتسون)گيردمي

ههیچ  ،يهاؤكنند كه در بیداري و انسان در حالهت رچنان براي او حایاي جلوه مي ي انسان ثنهاياؤرگیرد نتیجه مياو 

، 8111)لیهو، يها بارهدؤپندارد بیدار است، ممكن است در ركه مي در واقع در خواب است. پس ثن زمانداند كه گاه نمي

ايهن امهر وضهعیتي متهافیزيكي را معهین »كنهد: يا اررا  ياد مي ،(Ming)«مینگ»از اين حالت به  تزوچانگ. (111 ص

در يكهديگر مهدرم و  ،اي كه جمله اریاء در نهايهتكند كه در ثن هر چیز به چیز ديگر تبدل يافتني است، به گونهمي

 .(991، ص 1902ايزوتسو، )«ثيندميبه صورت وحدتي مطلق در 

 گیرد.سیالیت را در تصوير انسان فرزانه نیز پي مي ،تزوچانگ

در   شـوداي است که بـا آنهـا همـراه ميکشد  مواجهه او با چيزها به گونهانسان فرزانه همه چيز را در آغوش مي

بـر   در عين حـا   بردا لذت مياي است که از پيشرفت آنهها به گونهمواجهه او با انسان  عين حا  شادمان است

اي  تخاد  را در ديگـران ايجـاد آيد که بدون گفتن کلمهگاه پيش مي  کند  بنابراينهاي خود حبر پيشه ميسختي

شود تا روابط متناسب ميان پدر و فرزنـد در هـر خانـه اي حـاکم تنها با ايستادن در کنار ديگران سبب مي  کندمي

  (811، ص 8119، واتسون)شود

 :تضادهاي هستي است. در توضیح اين مطل  بايهد گفهت ةفراتر رفتن از چرخ ،هاي انسان فرزانهيكي ديگر از ويژگي

به صورت مواجههه دو  ،به طور عام و در داووویسم به طور خاص ،بیني كهن در انديشه ررقيبناي اين نگاه، جهانزير

مظههر قهدرت و ثفريننهدگي و  ،اسهت. نیهروي يهین (Yang)«يانگ»و  (Yin)«يین»نیروي متضاد در هستي با عناوين 

 گويد:گونه سخن مياز تاابالتي اين ،جاي اار خود در جاي الووتسهمظهر ضعف و پذيرندگي است.  ،نیروي يانگ

تر  زمـاني در حرکتيـد  زمـاني در حـا  اسـتراحت  زمـاني قـوي و زماني جلوتر از ديگران هستيد  زمـاني عقـب

حا   زماني از امنيت برخورداريد و زماني در خطريـد  فرزانـه هـر يـک را آنطـور کـه ي خسته و بينيرومنديد  زمان

اش را عـي کنـد و در مرکـز دهد هر چيز سـير عبيخـيبيند  بدون تنش براي تسلط بر آن   او اجازه ميهست مي

  (22ص  ،1929 ،الووتسه)مانددايره باقي مي

كشیده و خهود را بها  دست ،ت كه از تالش تفو  بر يكي از اين دو قط بر اين اساس، انسان فرزانه كسي اس
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رهكل هسهتي دسهت يابهد. تنهها در ايهن به حایات بي ،نظم حاكم بر هستي هماهنگ سازد تا به اين ترتی 

یف نیز براي توصه (Hinge)«لوال»از استعاره  تزوچانگتواند به حایات ابدي بپیوندد. انسان وارسته مي ،وضعیت

تواند تا ابهد بهه بارد مي گرفته لوال تنها زماني كه در جاي خود به تناس  قرار»كند: ان مادس استفاده ميانس

 .(11، ص 8119تزو، )چانگ«كار خود ادامه دهد

 شناسي و هدف اساسي تربيتانسان

. اسهترناسهانه انسان هد  اساسي تربیت ناهر به معناي ةدر حوز ،تیترب و میتعل در گراييكل مفهوم ياصل خاستگاه

 طهور به است موهف ،تیترب و میتعل كه بوده گوناگون ياستعدادها و هاساحت از متشكل يوجود انسان، معنا نيا در

. دارد خهود درون در را ثن امكهان كهه بسهازد را ياافتهيررهد موجود ثن انسان از و داده ررد را هاساحت نيا متعادل

 ابعهاد از متشهكل ،كهل کيه عنهوان به را كودک ،نخست است مورأم گراكل رشپرو و ثموزش است: معتاد فوربس

 پهرورش ديهبا واحهد کي مثابه به بلكه، ارتباطيب ينیهمنش کي عنوان به نه ابعاد نيا ،ثنكه گريد. كند تیترب مختلف

 بهر حاكم ،جسم ه ذهن انگارنهدوگا و انهيگرالیتال نگاه با تاابل در ،دگاهيد نيا. (103 ، ص8118، ديگهران و محمودي)ابندي

 ييبهايزي، جسهمي، احساسهي، عاالنهابعهاد  رامل انسان بعد پنج عموماً گراكل انیمرب. باردمي يسنت تیترب و میتعل

 كهه ثنگونهگرا، كل تیترب ياصل هد  ، یترت نيا به. (189، ص 8112راج، )دارند نظر مد را يمعنو و ياجتماع، رناسانه

 نيها بهارز مشخصهه كهه ثنچهه ،نیهمچنه. شهتنيخو تحول :از ستا عبارت ،دارند توافق ثن سر بر شمندانياند اكثر

 او جانبهه همهه ررد بر ديبا همواره چه اگر ،معنا نيا به. است كودک يمعنو بعد پرورش بر ثن دیكأت، باردمي كرديرو

 و يمعنهو يامهر، شهتنيخو نيها و ي بهودهایحا شتنيخو رساندن تیفعل به يراستا در تیجامع نيااما ، دارت دیكأت

 بهر دیهكأت و يااسهتعاره تفكهر، مراقبهيي، گوداستان همچون ييهاتیفعال انجام بستر در امر نيا تحاق . است يمتعال

 .(001 ، ص8111جوز ، )ردیگمي صورت جهان رازثلود بعد

در  تزوچانهگتربیت يهاد كهرد.  ، از رهايي از ضمیر به عنوان هد  اساسيداووتوان بر اساس انديشه مي ،روازاين

يابد كه خود را قاوم بهه ذات يافتهه و عامهل اصهلي ديهدن اي ميساختهاار خود، انسان عادي را محصور به نفس خود

. ايهن (999، ص 1329ايزوتسهو، )كندياد مي «ضمیر خاتمه يافته»به  ،بارد. او از نفسي اين چنینامور به صورت متمايز مي

هر كس ضهمیر خاتمهه »است كه معلم چنین انساني است:  ر انسان عادي، جانشین داوو است و اودر حایات د ،ضمیر

كند... براي انسان میسر نیست كهه بهدون دارهتن كند و ثن را به عنوان معلم خود تاديس مييافته خود را پیروي مي

. رههايي يهافتن از چنهین (929ص ، 1902)ايزوتسهو، «بر تفاوت میان درسهت و رله  پافشهاري كنهد ،ضمیر خاتمه يافته

كند... ذهن فرزانه چهون فرزانه ذهني از خود ندارد، او با ذهن مردم كار مي»نیز مد نظر است:  الووتسهدر اار  ،ضمیري

دههد اين ويژگي مختص انسان اسهت كهه اجهازه مي ،. در حایات(193، ص 1929 ،الووتسه)«استفضا پهناور و گسترده 

تالش انسان بهراي بازگشهت  ،رده و وي را از حالت طبیعي خود خارج كند. در انديشه داووویسم بر او مسل  ،ضمیر او

 بارد.به اين حال طبیعي و رهاردن از سیطره تمدن و فرهنگ، خود پیوستن به طريات يا همان داوو مي
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ه یرا توصه «درون تمركهز بهر» ،الووتسههو  (Being useless)«بیههودگي»، تزوچانگ ،يابي به اين هد براي دست

در . اهتيگرفتن از طرفاصهله ياسهت بهرا يانهیخود زم، ر اموريافتن بر ساي يو برتر يبه توانمند يابيدست. كننديم

 و كنهديز ميكهه انسهان را متمها ييههازیل و كس  ثن چيدن به فضایرسراي ر برساخته بیاز ضم يرویدر پ ،اتیحا

خهوردن مناسه   يرو كهه بهران از ثنیدارچ ]درخت[دهد: يگران قرار ميبه دست د يانسان خود را در معرض نابود

ها سهود ثنچهه همهه انسهان. روديده میرو است كه چنيااز، تواند استفاده روديدرخت سما  م. روديده ميبر، است

 .(99، ص 8119، واتسون)«داندياست را نم هودهیچ كس سود ثنچه كه بیاما ه ،ابندييسودمند است را در م

م توسه  یاز رههود مسهتا، اما به واسطه خلاهت كثهرات ،ات در همه جا حضور داردياگر چه طر ،الووتسهنظر از 

، بارهند ات را دارتهيشه طريتوانند انديكه نم ،ر موجوداتيفه انسان است كه بر خال  ساین وهيا .انسان فاصله دارد

. مهانع هسهتند، گهذرديرون از ثن میهسهان و ثنچهه كهه در بنفس ان، ر رهود داوویدر مس. ابديرا در وجود خود در داوو

 دارد:يخود را به درون معطو  م يتوجه اصل ،الووتسهانسان وارسته در نظر  ،رونيااز

تان توانيد دلتان را به روي جهان بـاز کنيـد  بـدون نگـاه کـردن از پنجـره خانـهتان ميبدون بازکردن درب خانه

کنيد  فرزانـه بـدون تـرک کـردن جـايي بـه اسيد  هر چه بيشتر بدانيد  کمتر درک ميتوانيد جوهره تائو را بشنمي

بينـد و بـدون انجـام دادن کـاري  آنچـه را الزم اسـت بـه دسـت رسد  بدون نگاه کـردن نـور را ميمقصد مي

  (00، ص 1929)الووتسه، «آوردمي

 يريادگي يو مفهوم اساس يشناسمخرفت

 يكهي عنوان به رهود گرفتن نظر در ،تیترب و میتعل يبرا ييگراكل امدیپترين مهم ،يریادگي رناسانهمعرفتاز منظر 

تهرين مهم از يكهي ،يعاالنه معرفهت بهه ثن دانسهتن منحصهر و معرفت منبع نيا از رفلت. بارديم معرفت منابع از

 يهامشهابهت بهر دیكأت، هاتفاوت بر دیكأت يجا به ،ييرهودگرا در. روديم محسوب يسنت تیترب و میتعل معضالت

 .(183 ص ،1920، كشاورز)ستهادهيپد انیم نامشهود وحدت درک ساز نهیزم ،امر نيا .ستهادهيپد انیم

 الووتسههدر ااهر  ،نخست :را در دو جهت دنبال كرد يریادگيه سم بیشه داووويكرد انديرو توانيم ،ن قسمتيدر ا

 يهالفههؤان میهدر ب. اسهت ياهیحابه معرفت  تزوچانگكرد يرو، ومدر داوو و د يستیو ن يبه عنصر نفوي كرد يو رو

ن يهبهه ا هه پر رنگ است يناش يدارا يعنصر نف ،داوواز ثن جهت كه در مطرح است ن سخن يا ،شه داووياند ياساس

ت ن حالهيوستن به ایپ ايز بریانسان ن ،است هركل بود يو ب يته، زیش از خلات ده هزار چیو بش یپ داوو  كه یترت

كه ذهن و زبهان دو ابهزاري هسهتند چرا؛ ابديراه  يخوده د از بند ذهن و زبان خود رها رود و به مرحله خودبيبا ،هیاول

ها در حایاهت برسهاخته ذههن انسهان و در جههت رسهیدن بهه كه انسان از طريق ثنها به كثرت امور دامن زده و نام

 خواسته طبیعي او، يعني متمايز ديدن امور هستند.

ثنهها  كهه اسهاس ،جيهرا يههاما را بهه تهرک معرفت ن امريا ،دارديان میبنگ يجدهدائون بند از ینطور كه اولهما

 يدانهش بهه معنها، يكنهون يمهیتعل يكردهاياگر چه در رو ، ین ترتيبه ا. سازديرهنمون م ،هستند يذهن يهاسازه
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ن گونهه يهموضهع خهود را نسهبت بهه ااحت صربه  الووتسه اما ،روديم يارزرمند تلا يامر يذهن يهاانبارت سازه

. رهو يداوو را دنبال كن و روز به روز از خود تهه، فزایدانش را دنبال كن و روز به روز بر خود ب»دارد: يابراز م يریادگي

 يضهمن يامفروضهه، ن نگهاهيات در ایدر حا. (02ص ، 1339، الووتسه)«يابيدست  يعملير ادامه بده تا به بین مسيبه ا

ن يها .اهت وجهود دارديدر نسبت بها طر يرتب يتفاوت ،يو دانش قرارداد يایان دانش حایكه منيبر ا يمبن ،وجود دارد

 يثن دانشه ، یهن ترتيبه ا. سازديدور م ياید و انسان را از دانش حايافزايم يزبان است كه بر گستره دانش قرارداد

 بارد:يبلكه فراتر از ثن م ،ينه فروتر از دانش اعتبار ،ديثيم يسادگ يكه از پ

يابد  چه تفاوتي ميان بله و نه وجود دارد؟ چه تفاوتي ميان شكسـت فكر کردن را متوقف کن و مشكنتت پايان مي

دانند  مهم بداني و آنچه را دوست ندارند  دوسـت نداشـته و پيروزي است؟ آيا تو هم بايد آنچه را ديگران مهم مي

دهم  تنهـا مـن اند  گويي در حا  رژه رفتنند  تنها من اهميتـي نمـييار هيجان زدهباشي؟ چه مسخره  ديگران بس

  (19ه23، ص 1929)الووتسه، تواند لبخند بزندنظري ندارم؛ همچون نوزادي که هنوز حتي نمي

در  ،ن اوليادیهلفهه بنؤح میهمانگونهه كهه در توضه. پرداخهتمسئله  نيبا ا تزوچانگتوان به مواجهه يم، در گام دوم

 ،اهتیبهه حا داوهونگهرش  ،رونيها. ازتوان وابسته به ادراک انسان دانسهتيرا نم داووات یحا، گفته رد داووف یتوص

ها محصور به دستگاه ادراک و زبان خهود هسهتند و جهت كه انسان ايناما از . ردیبه خود گ ييگراتواند عنوان واقعيم

 ينهوع تزوچانهگ ،نيبنهابرا .ردیهگياهت خهود فاصهله میاز حا، ديهچهون بهه ادراک و زبهان درث داوهو ،گريد ياز سو

 ،دههدين مطله  اراوهه ميهاز ا ،(1329)(Sun)سهونكهه  يكهیتفك. رمارديت را موجه میركاك ياو گونه ييگراينسب

بهه  ،اهتینخست به صورت حا يمعنا. طرح كردمات را یتوان دو معنا از حايم :او معتاد است. تواند رورنگر بارديم

 يزبهان يبه مثابه امر ،اتیدوم حا يمعنا. رونديم يكسان تلايات و واقع ین معنا حايكه در ا يكيزیمتاف يمثابه امر

گهرا و ک واقهعيهرا  تزوچانگتوان يم ،اول يدر معنا. گردديباز م يزبان يهاات تنها به گزارهیحا ،ن معنايدر ااست. 

 ييگراتیموضهع او متفهاوت از موضهع نسهب ،رونيهااز. ركاک دانسهت گرا و يک نسبيتوان او را يم ،دوم يدر معنا

ن نكتهه يهبلكهه بهر ا ،ان بهرداردیهح و رل  را از میان صحیتفاوت م، يكلندارد. به طور يچرا كه او سع؛ است يمعرفت

 بزرگ است: يخود ارتباه، حیبه عنوان تنها منظر صح ،يد دارد كه اراوه مناهر رخصیكأت

ح و يدر درون خـود حـح «نيـا»امـا   ابدييرا در م «نيا»او   سازديرا در نور آسمان روشن م يزيهر چ  ميمرد حك

 «آن»و  «نيـا»گر ياو د ينكه برايا ايمطرج هستند؟   «آن»و  «نيا»او  يا همچنان برايقت آيدر حق  غلط را نهفته دارد

قـت نـام يگر قـرار ندارنـد مـدار عريكـديدر تقابـل بـا   «آن»و  «نيـا»گـر يکـه د يات ندارنـد؟ آن مرحلـهياهم

  (11ص ، 8119، واتسون)رديگيم

اهت بهه مثابهه امهر یمهردم و حا ياختصهاص بهه طباهه عهاد ،يزبهان يات به مثابه امریمرحله حا ،تزوچانگاز نظر 

 ياههک انسهان كهور ناشيهم تا یم انتظار دارته باریتوانيما نم»ابد: يياز مردمان اختصاص م يبه اندك ،يكيزیمتاف

تنها محدود به جسهم  يو كر يو كور. ها گوش بسپاردها و طبلزنگ يک انسان كر به صدايا ين كند یبا را تحسيز

 يمبتنه يدر نگاه رهرق يریادگي يمفهوم اساس، نيبنابرا. (0ص ، )همان«رونديز رامل میستند بلكه عالم معرفت را نین
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 يو عرفه يق ترک معار  ذهنياز طر تزوچانگدر نظر  يكيزیفا همان معرفت متاي ،يایدن به معرفت حایرس، داووبر 

 .بود خواهد الووتسهدر نظر  يریادگي ه تحاق نا ،گرير دیو به تعب

 يريگجهينت

. بهودسهم یمكته  داووو يهاشههيدر اند ،گراكهلت یهان معاصر تربيجر يررق يهاشهيرواكاوي نبال ن نورتار به ديا

 يههانظام يهايدر پاسهخ بهه كاسهت ،تيهد بر عنصر معنویبا تاك ،در عصر حاضرگرا ت كلیرورن رد كه اگرچه ترب

ان يهن جريهبهه ا ،يشهه رهرقياما اگر از منظر اند، است ركل گرفته ياقتصاد يبر رقابت و توانمندساز يمبتن يتیترب

بهر  ينش مبتنهیهب جهاديبه دنبال ا ،گرات كلین صورت كه اگر تربيبه ا ؛بارديم ييهاخود دچار ناص ،سته رودينگر

ونهد ثنهها یبا هم و پ يزش عناصر هستیبلكه در هم ثم، از رهود اتصال، است رندهیادگيدر  ينسبت به هست يوستگیپ

ت در یهترب ياگرچه هد  اصهل، نیچنهم. برديناتوان بوده و هم چنان در عالم كثرت به سر م ،اتیح ياصل يرویبا ن

اسهت كهه ههد   داوهوبهر  يمبتنه ةشهين انديدر ماابل ا، بارديم يوشتن و پرورش بعد معنيتحول خو ،كردين رويا

 يریادگيههرگونهه ، داوهوشه ياند يت و بر مبنايدر نها. دهديشتن قرار مياز هرگونه نفس و خو ييخود را رها ياساس

 يریادگيهكه متعلهق ماتضي اين است  ،ن نگاهيارود.  يو كاهش معار  ذهن يریادگي-د خود منجر به نايبا ،يایحا

گرا بهه ت كهلیهج تربيان رايدر جر ،بر رهود يمبتن يریادگياگر چه  . ديایرنده نیادگيچ گاه به چنگ یه ،داووا همان ي

ه دارهته و یر او تكیبر ضم، ه راهدیرسد همچنان در ناحياما به نظر م، بوده يفراتر رفتن از معار  ذهن يايگو ،ينوع

 .بارديثن مت و استارار ینیمدافع  ع، ه مشهودیدر ناح
  _____________________________________________________ هانوشتپي

(، مربی سوئیسی است که نظریات او در زمره نظریات تربیتی مدرن، با تأکیدد بدر سر دت Pestalozzi( )1471-1284یوهان هانریش پستالوتسی ) 1

 با د.ک و نقش فعال او در یادگیری میپاک کود
( مربی آلمانی و از  اگردان پستالوتسدی بدوده کده ایدده مهددکودک متعلدو بده اوسدت. Froebel( )1428-1288فردریش ویلهلم آگوست فروبل ) 8

  هرت نظریات تربیتی او برگرفته از وجوه پررنگ معنوی و دینی این نظریات است. 
 ( می با د. Waldorf( مربی، اصالحگر اجتماعی، معمار اهل اتریش و موسس مدارس والدورف )Steiner( )1211-1288رودولف ا تاینر ) 3
در این مقاله، چیزی بیش از نشان دادن  باهت میان نگر ی کهن در  رق و نگر ی مدرن در غرب، مد نظر است. و در حقیقت، مولف  7

ریشه کرده در زمینِ توجه مربیانی در غرب، به فرهنگِ آمیخته با معنویت در  رق.  گرایی در تربیت، بذری است کهمعتقد است جریان کل

انسانی که به طور عمده محصول تمدن -با نظر به  رق، انسان غربی»گوید: گونه میگرا، این(، از مربیان کل1223) ا تاینربه عنوان نمونه، 

ر دارد. حیات معنوی مدرن دست به فراهم آوردن مفاهیم مشخص در ارتباط با ای قراگونهتنها تحت تاثیر حیات معنوی رویا -اخیر است

 مشاهدات بیرونی زده است. در مقابل، مفاهیم  رقی، نه به طور تحلیلی از داده بیرونی، بلکه از حیات معنوی تجربه  ده و دریافته  ده در

 (.182، ص: 8008یو یدا، «) استدرون برآمده
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