
Social Capital Management  http://jscm.ut.ac.ir 

Vol. 9, No. 1, Spring 2022  Print ISSN: 2423-6071 

Manuscript Type: Research  Article Online ISSN: 2423-608X 

DOI: 10.22059/jscm.2022.336614.2249 

Philosotherapy of Dogmatism: An Essential Method to 

Protect Social Capital 

Hashem Qorbani

 

Assistant Professor, Faculty of Islamic Sciences and Research, Imam Khomeini International University, Qazvin, 

Iran 

(Received: December 28, 2021; Accepted: February 27, 2022) 

Abstract  
The foundational part of social capital is made of communication networks and awareness 

about social relationships. Accordingly, the way individuals face and perceive the quality of 

relations and the quality of knowledge will influence the growth or reduction of social 

capital. The epistemic-behavioral pathology of this domain reveals that dogmatism has a 

significant role in the destruction of communication networks. The purpose of this study 

was to elucidate various aspects of dogmatism, discuss its influence on reducing social 

capital, and offer an essential solution to diminish the effects of this problem. Using the 

descriptive-exploratory research method, dogmatism was analyzed in the epistemic and 

behavioral domains, and its effect on social capital were probed. With its emphasis on 

thematic analysis, the analytical method is one of the useful methods in theoretical-

philosophical research arena. Within the theoretical studies domain, this method is mostly 

used to induce concepts and ideate theories. This paper suggests philosotherapy as the 

essential solution to face dogmatism. Creating a dialectic milieu for understanding, 

philosotherapy (aka philosophical consultation) sets a foundation on which social 

awareness is developed and social relations are enhanced. Consequently, treating the 

damaging roots of social capital in the two realms of cognition and behavior and 

developing wisdom, philosotherapy sets the ground for novel studies to deepen and 

enhance the convergence of social capital components.   
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 اجتماعی
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 چکیده
 در افراد های انگاره و ههمواج شیوة اساس، این بر است. اجتماعی مناسبات از مندی آگاه و ارتباطی های شبکه اجتماعی مایةسر بنیادین محور

 نشان ساحت این رفتاری ـ معرفتی شناسی آسیب .گذاشت خواهد تأثیر اجتماعی سرمایة فزونش یا کاهش بر آگاهی کیفیت و روابط چگونگی
 و تحجرزدگی وجوه دادن نشان پژوهش این از هدف دارد. ای عمده نقش ارتباطی های شبکه تخریب رد تحجرزدگی رویکرد دهد می

 ـ توصیفی روش با پژوهش، این در .بود معضل این فروکاست در بنیادین راهکاری ارائة و اجتماعی سرمایة میزان از کاستن در آن اثربخشی
 تحلیل بر تأکید با تحلیلی، روش د.ش بررسی اجتماعی سرمایة بر آن تأثیر کیفیت و تحلیل رفتاری و معرفتی حوزة دو در جزمیت اکتشافی،
 استنتاج نظری، مطالعات در ،تحلیلی روش وری بهره عمدة رود. می شمار به فلسفی ـ نظری مطالعات حوزة در کارآمد های روش از ،مضمون
 است. شده معرفی درمانی فلسفه اندیشگی آفت این با مواجهه بنیادین کارراه جستار، این در هاست. نظریه طراحی در پردازی ایده و مفاهیم
 ارتقا اجتماعی روابط و یابد می توسعه اجتماعی آگاهی آن در که نهد می بنیانی فهم، دیالکتیکی فضای ایجاد با فلسفی، مشاورة یا درمانی فلسفه

 خردورزی توسعة نیز و رفتار و شناخت حوزة دو در اجتماعی سرمایة زای سیبآ های ریشه درمان با درمانی فلسفه اساس، این بر .کند می پیدا
 سازد. می مطرح اجتماعی سرمایة های مؤلفه گرایانة هم تقویت و تعمیق جهت در را جدیدی مطالعات زمینة

 کلیدواژگان
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 لهئمس طرح

 اجتماعی علوم مختلف های دانش در بااهمیت و ای ارشتهبین موضوعی ،اینک هم ،اجتماعی سرمایة

 سرمایة» و شود می برسنجیده مطلوب اجتماعی سرمایة معیار با اجتماعی ةتوسع است. انسانی و

 سرمایة .(22 :5931 همکاران و متین )زارعی «است یافتگی توسعه ةحلق از بخشی اجتماعی

 که افزوده این با است؛ ثرؤم مطلوب ةجامع ساخت در که دارد ییها مولفه همة به اشاره اجتماعی

 هنجارهای ،آگاهانه مناسبات ةپای بر و اند اجتماعی ةگسترد های شبکه از ییها برساخت ها لفهؤم این

 و ها شبکه از تنیده درهم ای مجموعه اجتماعی سرمایة .اند گرفته شکل مشترک اهداف و ،جمعی

 پذیری مسئولیت ،اعتمادآفرینی میزان ییگرا هم و تماعیاج ارزش ایجاد با که اند ییهنجارها

 بخشد. می ترمیم را اجتماعی روابط و دهد می افزایش را اجتماعی ةسازند مشارکت و ،اجتماعی

 متقابل، احترام دوستی، نوع نظیر دارند؛ اخالقی حیثیت گاه اجتماعی سرمایة خُرد های لفهؤم

 آوری تاب و افراد آرامش و اجتماعی امید نظیر دارند؛ یشناخت روان حیثیت گاه .صداقت ،وفاداری

 ؛دارند معرفتی یتحیث گاه .اجتماعی مشارکت و اعتماد نظیر ؛اند شناختی جامعه گاه .پذیری تحمل و

 سیاسی بعد گاه و .جامعه منطقی های ساخت ،ییخردگرا اجتماعی، آگاهی و فراگیر شناخت مانند

 همسبتگی اجتماعی سرمایة ملت. و حاکمیت ییگرا هم ،یمدار قانون امنیت، همچون ؛دارند

 کاهش سو، دگر از .سازد می هموار را اجتماعی روابط تحکیم و دهد می افزایش را اجتماعی

 منجر اجتماعی های مشارکت تضعیف و اجتماعی انسجام میزان از کاستن به اجتماعی سرمایة

 آورد. می وجود هب را اجتماعی ساختارهای در گسست و شود می

 همچون ییها لفهؤم و است استوار اجتماعی ارتباط محور بر اجتماعی سرمایة کلیدی مفهوم

 رضایتمندی، همبستگی، دلی، هم اجتماعی، مشارکت اعتماد، پذیری، مسئولیت اجتماعی، آگاهی

 یةسرما ییغا کارکرد شوند. می محسوب آن دربارة مهم واژگان خُرده از ... و ،اجتماعی هنجارهای

 مشارکت یندافر اجتماعی سرمایة است. اجتماعی( )انسجام منسجم ةجامع ساخت اجتماعی

 شناخته رسمیت به اجتماعی ارتباط که است هنگام آن مشارکت این و سازد می هموار را اجتماعی

 مهم بنیاد دو ،آن محتوای درون و اجتماعی سرمایة تحلیل ةپای بر رود. پیش آگاهی بستر در و شود

 ارتباط بر ذاتاً اجتماعی سرمایة .مطلوب آگاهی و سازنده ارتباط :شوند می بندی صورت  ینچُن
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 ییها ارزش و هنجارها و اهداف ةپای بر که است مبتنی سازمانی و اجتماعی و فردی کنشگران

 فراگیر آگاهی با اجتماعی مختلف ارتباطی های شبکه ایجاد و ارتباط این گیری شکل .اند یافته سامان

 شناسی سنخ ،بنابراین است. همراه ها ارزش و اهداف ترسیم و ها بنیان تقویت و ساخت چگونگی از

 توان می سو، دگر از است. مطلوب اجتماعی سرمایة شروط از آگاهی سنجش و مناسبات و  ارتباط

 با مرتبط ةپدید دو این ةتهدیدکنند های آسیب سان به رفتاری ـ معرفتی جزمیت و تحجرزدگی به

 .است مطرح رفتار و ]باورها[ معرفت ةحوز دو در حداقل گروی جزم کرد. اشاره اجتماعی سرمایة

 سرمایة بنیان دو سان به مطلوب ارتباط و اثربخش آگاهی با تقابل در رفتاری و معرفتی جزمیت

 رباو ةحوز دو عمدتاً که است ای ویژه شخصیتی ـ منشی الگوی گروی جزم گیرند. می قرار اجتماعی

 برای جایگاهی که تند می ها آن بر ای گروانه کمال حصار چونان و سازد می درگیر را رفتار و

 است. رفتاری خشونت و آگاهی تضعیف تحجرزدگی آفت ترین مهم گذارد. نمی باقی انتقادپذیری

 بنیادین راهکاری از اجتماعی سرمایة برای تحجر ییزا آفت چگونگی ترسیم با نوشتار این در

 جامعه افراد معرفتی سطح ارتقای در کاربردی دانشی سان به درمانی فلسفه شد. خواهد گفته سخن

 فراتر بر راهکاری آن با تقابل در و رددا رفتاری و معرفتی جزمیت فروکاست در بنیادین ینقش

 دهد. می ارائه اجتماعی روابط در ثرؤم معرفتی سطح بردن

 پژوهش سؤاالت و اهداف

 برای فلسفی راهکاری ةارائ و اجتماعی سرمایة در تحجرزدگی ثیرأت تحلیل پژوهش این از هدف

 مطلوب اجتماعی سرمایة آفت تحجرزدگی که شد خواهد تبیین پژوهش این در است. آن درمان

 و جزمیت و تحجرزدگی درمان در ممتاز راهکاری درمانی فلسفه و آگاهی و ارتباط بعد دو در

 پردازی ایده برای یراهکار درمانی فلسفه است. اجتماعی سرمایة اطیارتب ـ شناختی بسترهای ارتقای

 است؛ اجتماعی عقالنیت ةتوسع و اجتماعی های زیرساخت از وری بهره افزایش خصوص در

 ییزا مانع و داند می اجتماعی سرمایة آفت را آن تحجرزدگی با خود ساختن درگیر با که ای پدیده

 و جهان معرفتی درک از ییالگو ةارائ فلسفی ةمشاور یا نیدرما فلسفه کند. می تبیین را آن

 را زیستن کاربستیِ های جنبه شناختی و بخشی آگاهی رویکرد با که است آن در مندرج های واقعیت

 نوعِ ذهن معرفتی فلسفیِ های الیه ترمیم با تا است آن بر و داند می فهم چگونگی بر استوار



831     ،1041 بهار، 1، شمارة 9دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 هنجارگذار های دریافت در» دهد. توسعه را ورزی فلسفه بر بتنیم اثربخشِ و کاربردی سازی انگاره

 و فلسفی پژوهش همچون عناصری آن، ستکارب از توصیفی تبیین و فلسفی ةمشاور از متعدد

 :5931 )راب «.دارد فراوانی اهمیت گیزند دادهای رخ با مواجهه در آن کاربستی شناسی روش

 زندگی در اساسی عنصر سان به را فلسفه کند یم تالش فلسفی ةمشاور جنبش اینک هم (.212

 هیجانات و ها فرضیه هکنند مراجعه تا کند می کمک فلسفی ةمشاور دهد. قرار ییشناسا مورد روزمره

 معنا به دهد، تشخیص را زده شتاب های فرضیه و ها انتزاع سازد، شفاف را ها آن و بشناسد را پنهان

 خاص های موقعیت در درست عمل ةدربار سشپر و اخالقی موضوعات و زندگی ارزش و

 به کند می کمک درمانی فلسفه .بکند را  انتخاب بهترین و بگیرد خوب های تصمیم و بپردازد،

 درمانی فلسفه رسالت ترین مهم اساس، این بر (.22 :5931 راب) زیستن هنر آموزش فراگیری

 سه حاضر پژوهش اصلی الؤس بترتی بدین است. ذهنی ناکارآمد باورشناختی رسوب با مبارزه

 بندی صورت چنین لهئمس این و درمانی؛ فلسفه ،اجتماعی سرمایة جرزدگی،حت دارد: اصلی مفهوم

 تهدید را اجتماعی سرمایة چگونه و است ییها ویژگی چه دارای رفتاری ـ معرفتی جزمیت شود: می

 سرمایة  بنیادین آفت زلةمن به تحجرزدگی از رفت برون در نقشی چه درمانی فلسفه و کند؟ می

 دارد؟ اجتماعی

 پژوهش روش

 این بر .ویژه ای پدیده تحلیل و ییشناسا پی در و است تحلیلی ـ اکتشافی ةگون از حاضر پژوهش

 و ییشناسا تحجرزدگی آسیب ،اجتماعی سرمایة رفتاری و معرفتی های ریشه به استناد با اساس،

 با تحلیلی، روش .شد خواهد معرفی تحجر ةاندیش بر نیدرما ةمثاب به درمانی فلسفه روش و تحلیل

 و رود می شمار به فلسفی ـ نظری مطالعات ةحوز در کارآمد های روش از ،مضمون تحلیل بر کیدأت

 روش وری بهره ةعمد .کند بررسی را متنوع های پدیده خصوص در مختلف اطالعات تواند می

 اساس، این بر هاست. نظریه طراحی در پردازی هاید و مفاهیم استنتاج بر نظری مطالعات در تحلیلی

 آید. می شمار به فلسفی مطالعات در مرسوم های روش از یکی که است تحلیلی پژوهش این روش

 ـ آماری های پژوهش ةپای بر جامعه اعضای رفتارهای و باورها در تحجرزدگی عینی میزان سنجش

 اینکه به توجه با شود. می محقق خودساخته های نامه پرسش طراحی با که است پذیر امکان توصیفی
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 و ،اجتماعی سرمایة تحجرزدگی، ةحوز سه بین نظری  چارچوب طراحی پی در جستار این

 در نشد. استفاده توصیفی ـ آماری روش از و شد استفاده تحلیلی روش از است درمانی فلسفه

 .ختپردا یعین های سنجه به آن از گیری بهره با توان می بعدی تحقیقات

 پژوهش نظری چارچوب
 رفتاری ـ معرفتی جزمیت چیستی

 اند. انتقادی عقالنیت مقابل در سه هر دارد. معنایی قرابت دگماتیسم و تحجر واژگان با جزمیت

 و پذیرفته شکی هیچ بی را آن اش پذیرنده و پیرو که است ای عقیده و باور معنی به که ،دگماتیسم»

 چگونگی این اما است. داشتن باور قلمرو در اصل در و کل طور به نگرد، می آن به یقینی اصلی چون

 ،دگماتیسم که روست این از و شود نگریسته ابژکتیو ای اندیشه چون بسا چه دارد سوبژکتیو بنیادی که

 سوی از را ها آن نپذیرفتن پذیرندگانش که است معینی های عقیده شمردن ناپذیر شک معنی به که

 :5932 زاده )نقیب «آید می پدید شمارند می خیانت و کفر حتی و ،بودن گمراه رفتن، اخط به دیگران

 ،ها سازی ایده ،ها پردازی نظریه ،ها گیری تصمیم عواطف، و احساسات فرد، یک باورهای همة (.214

 این بر جزمیت، باشد. جزمیت و تحجرزدگی مشمول تواند می فرد منش و ارزیابی، و معرفتی مواجهة

 نگاه نوع و معرفتی ابزارهای رویکرد، این در .است باورشناختی حدود از فراتر و ناظر ای واژه اس،اس

 و ثابت های انگاره پشتیبانی از فرد مواجهه این در که نحوی به ؛دارد دگرسان حالتی انسان

 محدود بدان فرد غیرآگاهانة تمایل و تحجر بازتعریف، این در شود. می مند بهره خود ناپذیرِ دگرگون

 الگوی یک جزمیت است. شناختی دین های مواجهه از فراتر آن گسترة بلکه نیست؛ دین ساحت در

 هیجانات .2 ،خاص شناسی معرفت بر مبتنی یباورها .5 از ای آمیزه که است یشخصیت ـ منشی پایدار

 ،ها  انگاره نوع اندتو می تحجرزدگی بسط و تولید های زمینه .است ویژه رفتاری سبک .9 و ،)انفعاالت(

 باشد. ... و ،فکری فضای ارتباطی، های گروه و جامعه تربیت،

 های مواجهه در جامعه یا شخص آن ةپای بر که است جمعی و فردی ییالگو تحجر و جزمیت

 نقصان بی و کامل چونان را خود گفتاری و ،انگیزشی کنشی، ـ رفتاری عاطفی، ـ احساساتی معرفتی،

 و ناآزموده باورهای ،همواجه این در .دانگار می خود در فقط را حقیقت رگیآشکا که داند می

 ةپای بر راهبردی یندهایافر ساخت چگونگی و تحلیل و نیستند انتقادی ةاندیش پذیرای گرا تحکم
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 نفوذناپذیر باورهای با گرا جزم  ذهن جزمیت، و تحجر در شود. نمی مشاهده آن در سازنده تعامل

 ،بنابراین رساند. می یاری جزمیت دامنی فراخ در دیگری بر یکی و کند می برگزار تیکدیالک ای رابطه

 نظیر ،آن همراهان و ملزومات سایر و) باورها هم و فرد شناختی روان ذهن بر هم جزمیت

 دارد. اتصاف قابلیت (... و اراده و احساسات

 با خطاناک تقابل ؛است راههم سازی مقابله با لزوماً گرا جزم ذهن اندیشگی و معرفتی بسط

 اثربخشی و کیفیت حیث از آن شکنندگی رو،  این از و .شده آزموده اجتماعی و معرفتی های ساخت

 نخست ةدرج در باور حفظ و نیست خردورزی و آوری برهان دنبال به میتزج است. توجه قابل

 ،اند معرفتی سنخ از گاه ها گیویژ این .است ییها ویژگی دارای فرد انگاره، این در دارد. قرار اهمیت

 به را فرد زندگی انگاره این .دارند شناختی روش ای جنبه گاه و ،انگیزشی ـ رفتاری جنس از گاه

 کند. می راهبری و طراحی خاص ینحو

 در اجتماعی سرمایة ضروری های بنیان سان به «ارتباط» و «آگاهی» ةمؤلف دو اخذ به توجه با

 و جزمیت برای گفته پیش ةگان سه های آمیزه از بحث، فراخور به و موضع این در حاضر، جستار

 دو این در جزمیت های ویژگی .شد دخواه پرداخته «رفتار» ساحت و «باورها» ةحوز به فقط تحجر

 اند: چنین

 تحجر شناسی معرفت ساحت و زا جزمیت باورهای

 ج( و شناسی، روش (ب باورها، کیفیت الف( حیث: سه از تحجرزدگی شناختی معرفت ویژگی

 های ویژگی برسنجشِ این است. ارزیابی قابل آن پدیداری و واقعیت با ههمواج شناخت گونه

 .دارد آن ارزیابی و دستیابی روش و باورها از ای مجموعه از حکایت جزمیت شناختی معرفت

 اساس، این رب است. نایافته توجیه و متصلب باورهای از برآیندی بیشتر، جزمیت، در متحقق معرفت

 و انتقادی ارزیابی به الزام همچون ،آن دیگر های مؤلفه و شود می برده تحویل باور به معرفت عمدتاً

 ارزش گروانه جزم رویکرد در باورها از محافظت شود. می سپرده فراموشی دست به ،توجیه ةلئمس

 معرفتی بازیابی آن، ابلمق در انتقادی مستندات با مواجهه در حتی دلیل، همین به .دارد بنیادین

 تحجرزدگی شناختی معرفت حیث سه این به جداگانه صورت به جایگاه این در شود. نمی متحقق

 .َشود می هپرداخت
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 تغییرناپذیری و ثبات ةانگار بر گرا جزم رویکرد در باورها جزمیت: در باورها کیفیت الف(

 و انتقادی ةمواجه عدم بلکه نیست؛ ها نآ انکار و بازگشت معنای به تغییرناپذیری این استوارند.

 دگر از و آن پشتیبان یا اند جزمیت تولیدگر یا گروی جزم در باورها است. روشمند تحلیل فقدان

 باورها با جزمیت سازی، جزمی یندافر در اساس، این بر .باشند داشته را حیث دو هر توانند می سو

 را باورها جزمیت پذیرند. می ثیرأت دگر یک از و گذارند می اثر هم بر و دارند دیالکتیکی ةرابط

 ناظر جزمیت کند. می استوارتر را تحجر حصار شده جزمی باورهای و سازد می نفوذناپذیر و زمخت

 و ،مکانی همه ـ ییجا همه ةانگار ناپذیری، سنجش که ستباورها ةحوز در غیرانتقادی تفکری بر

 گروی جزم ندارد. آوری تاب رقیب های دیدگاه برابر در و شود می ارائه ها آن از ناشوندگی دگرگون

 است. استوار ،مطالعه بدون ،دیگر باورهای همة شمردن نادرست و باورها انگاری مطلق بر

 :ستایشگری( دامن به بردن پناه و مقایسه و سنجش )فراموشی شناختی روش جزمیت ب(

 و ای مقایسه نگاه بعدی تک یِشناس روش .است سازگار بعدی تک شناسیِ روش با گروی جزم

 لهئمس از گونه دفاع توصیفی ،ییتوانا صورت در ،آن همت همة بلکه ندارد؛ لهئمس به گروانه سنجش

 موضوع این بر ییگرا جزم روش است. ای مقایسه الگوی ةپای بر آن مقابل شناسیِ روش است.

 در هماره انگاره پیش این ت.اس «ترین کامل» و «بهترین» تحلیل مورد ةلئمس که است استوار دل

 آگاهی اساساً که رسد می نتیجه بدین اندیش جزم فرد رو، این از دارد. تحقق گرا جزم شناسی روش

 که مواجهیم آشکاری حقیقت چونان با زیرا .است نادرست اقدامی دیگران پردازیِ ایده و نظرات از

 های اندیشه از آگاهی به عمیق نیاز نه نهمتحجرا روش در ،بنابراین است. منتفی آن در تردید جایگاه

 است. میان در خود انگاره و اندیشه دقیق ییآزما راستی و انتقادی تحلیل نه دارد وجود دیگر

 مواجه واقعیت از سویه تک خوانشی با انسان ذهن، گروی جزم یندافر در :گرا افراط پدیداری ج(

 ،شناختی روان های انگیزش سابق، باورهای ،اهداف ها، خواسته تمایالت، آن در که خوانشی است؛

 خود، ذهن سازی جزمی یندافر در ،فرد مواجهیم. پدیدار ای گونه با یندافر این در .ثرندؤم ... و

 اصطالح باشد. داشته یندهافز خوانی هم او ةزیست ةتجرب با که کند می مشاهده را واقعیت از ای جنبه

 ةجنب بر کیدأت با ،کانت است. واقعیت پدیداری فهم زیسته ةتجرب این خصوص در کانت تخصصی

 آن بر کانت داند. می عین و ذهن تعامل از برساختی را واقعیت فهم انسان، ذهن برای اشیا پدیداری
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 از .پردازد می پدیدارها از ای مجموعه دهی سامان به شناخت و آگاهی یندافر در آدمی ذهن که است

هستند   نفسه فی که چنان آن نه ،شناسند می اند شده پدیدار ها آن بر هک چونان را اشیا آدمیان رو، این

 سخت را انسان اعجاب که است چیز دو» نگرد: می یندافر بدین شگفتی با کانت دارند. عینیت و

 در که ضمیری دیگری و است گرفته قرار ما سر باالی که ای پرستاره آسمان یکی انگیزاند: برمی

 عام ای جنبه هرچند فهم، یندافر در اشیا پدیدارشدگی (.521 :5931 )کانت .«دارد قرار ما درون

 سازی جزمی روندهای در آورده این از توان می است، استوار آدمی معرفت شناخت گونه بر و رددا

 حیثیت بر عالوه و است دوچندان گروی جزمی این در افراطی پدیدارشدگی زیرا .جست بهره ذهن

 و ها دیدگاه پذیرش شاخص دارد. تمغایر شود می شمرده واقعیت آنچه با عین با تعامل ةنحو

 و باورهاست با آنان ییگرا هم تحجر، در دیگر، کسان با پیوند احساس همچنین و جدید مسائل

 ییشناسا تحجرزدگی، در ،آن بر عالوه نیست. ملحوظ شایستگی و حقانیت نظیر دیگری معیار

 خود، انگارانه ساده تحجر،. شود می همراه ها واقعیت پیچیدگی انگاری ساده با آدمی شناخت حدود

 ناپذیر دگرگون اصلی سان به را حقیقت از خود ظاهری های برداشت و نشاند می حقیقتة شیفت را

 کند. می قلمداد

 جزمیت و رفتاری منش

 ورزی خشونت مولود: یک داد رخ و جزمیت در قدرت نقش

 ـ اش ییگو چیستة پای بر و آن بودن درستة انگار و ناختیباورش یتکیف به توجه با ییتحجرگرا

 سالمت و بندد می آزاد گویو گفت و مفاهمه گونه هر بر را راه ـ کردیم مشاهده که گونه آن

 دلیل .کند می مسدود را جامعه اعضای میان دلی هم و ییگرا هم راه و اندازد می خطر به را اجتماعی

 آن از یکی که دارد الزم متعددی های انگاره پیش دیگران اب گوو گفت که است آنوضعیت  این

 که شخصی .است رقیب مکاتب و ها اندیشه در موجود حقانیت کیفیت سنجی امکان ها انگاره پیش

 در تجربه و آزمون بدون و کند می صادر حکم پیش، از است، ییتحجرگرا اخالقی آفت به مبتال

 حاصل !برد می سر و برد می مسلخ به محاکمه بدون و رحمانه بی را رقیب های دیدگاه خود ذهن

  ورزی اندیشه گرفتن نادیده دارد، وجود شخص در ناآگاهانه گاه و آگاهانه گاه که ،رویکرد این

 در فرد، این استقامت ةآستان و آوری تاب روانی، لحاظ به ت.هاس آن انگاری ارزش بی و اندیگر
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 این در داند. می کامل را خودة انگارفقط  زیرا ؛است ینیپا بسیار ،دیگر های دیدگاه با برخورد

 ةاضاف به پدیده یک از شخص یک دفاع برآیند ورزی خشونت .شود می زاده ورزی خشونت حالت

 و شود می زاده زدگیتحجر از خشونت .است محوری سنجش و خردورزی بدون اما قدرت داشتن

 .دارد آن با مستقیم ةرابط

 عدم از :یابد بازنمود مختلف های صورت به تواند می سازمان حسط در ورزی خشونت این

 حتی و سازمان در موجود پتانسیل داشتن نگه معطل تا کارآ و توانمند فردی استخدام

 به اعتمادی بی افراد، ییتوانا به ییاعتنا بی توطئه، زنی، برآزی اندیشی، دگم از حاصل گزینی ناشایسته

 سازی فرهنگ حتی ییتحجرگرا وجود با . ... و ،کارکنان ةسازند های تدرخواس به ییاعتنا بی افراد،

 عقالنیتِ نیازمند سازی فرهنگ زیرا. ایستد بازمی حرکت از زنان نفس و افتد می تعویق و خیرأت به

 ییتحجرگرا شود. نمی قائل دو این برای وزنی دگماتیسم اما است؛ متعالی اخالقِ و ارتقایافته

 .بود خواهد دیگر اجتماعی مشکالت ةزایند خود و شود می افراطی و یکالراد رفتارهای موجب

 هایرفتار و ییجو انتقام حس ایجاد جمله از ـ سازمانی های تنش بروز موجب ییتحجرگرا

 معضل این به سازمان راهبردی مدیران هرگاه .شود می ـ ... و ،خشونت ورزی، کینه جویانه، تالفی

 درجازدگی، نظیر دیگری های آسیب بنگرند، بدان گرایانه فروکاهش صورت به و نکنند توجه مهم

 و گسترش دیگران، حقوق تضییع گریزی، مسئولیت جامعه، و مخاطبان میان اعتمادی بی کاری، کم

 حس القای با ییتحجرگرا که است این آن دلیل .آمد خواهد پیش ... و ،ناسالم روابط فراگیری

 و است تعارض در ها توانمندی به اطمینان و اعتماد ایجاد و مانساز و همکاران به بودن ارزشمند

 سمت به عواطف و احساسات تحجر، در ،زیرا .ستاند خواهد سازمان از را نشاط رو  این از

 اخالق بنیادین آفت که ،ییتحجرگرا علیه مبارزه بنابراین شود. می داده سوق باورها از محافظت

 و نفرت بر مبتنی رفتارهای و پراکنی خشونت با آن متعالی های آموزه و اسالم .دارد ضرورت است،

 .است ناسازگار سازمانی و فردی تحجرگراانگاشت گونه هر با و کند می مخالفت کینه و انتقام

 امور در ها آن کارگیری به در شخص کارآمدی و داری امانت ةشاخص بر (ع)صادق جعفر امام کیدأت

 و وارونه معیارهای با آشکارا است، آن امروزین معنای در انسازم بر بسط قابل که ،اجتماعی

 و طلبی منفعت با ییتحجرگرا .نددبن می متحجرانه پندارداشت بر را راه و کند می مبارز ناصواب
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 و مفید کار پی در واقعاً و نیست طلب منفعت تحجرگرا شخص بسا  ای .است متفاوت آزمندی

 روی هب را راهکارها او جهان زیست و ذهن بر ییتحجرگرا ةهیمن دلیل به اما است؛ سازمان رشد

 در را خود تواند نمی و ،ماند بازمی رهگشا های اندیشی هم و کارساز های مشارکت از ،بندد می خود

 بدون و ضابطه بی رهاشدگی و گی برنامه بی معنای به ییتحجرگرا از ییرها .ببیند باالتر و برتر افقی

 دیدن گشودگی، وری، بهره مفید، کار ریزی، برنامه مدیریت، اتفاقاً .ستنی شاخصهبدون  و معیار

 .شود می دیده آن در آرمان و اصالت حفظ کلی روح با ... و ،نوپدید های ایده و افکار

 و رصد قابل متفاوت های طیف و مختلف مردمان و ها گروه در یادشده های توصیف بای یتحجرگرا

 .است آن کارکنان و مدیران میانی یتحجرگرا رسوخ و نفوذ ها سازمان های آفت از یکی .استی یجو پی

 قسم سه به سازمانی رویکرد با را اجتماعی سرمایة مختلف های جنبه (223: 5331) گوشال و ناهاپیت

 از یکی اجتماعی سرمایةاند که  بر آن و کنند می تقسیم ساختاری و ای رابطهو  شناختیسرمایة 

 در را پایدار سازمانی مزیت افزایی هم های مهارت و دانش ایجاد با که است مانیساز مهم های دارایی

 دارد اشاره افراد بین تماس الگوی به ساختاریبعد  آورد. می پدید آن برای دیگر های سازمان با مقایسه

 به یشناخت بعد مناسب. سازمان ،ای شبکه روابط پیکربندی، ای شبکه روابط از: ندا عبارت آن اجزای و

 زبان :اند از عناصر آن عبارت و دارد اشاره ها گروه بین تعبیرهای و تفاسیر و مشترک معانیسامانة 

است و  انگرید با تعامل اثر در افراد روابطکنندة  توصیف ای رابطه بعد مشترک. حکایات و مشترک

 آنکه حال (.531 :5931 رونقی و )فیضی شود می هویت و الزامات، هنجارها، اعتماد، شامل

 سازمان یک در سازد. می مواجه تهدید با را سازمان اجتماعی های سرمایه این سازمانی تحجرگروی

 میان موجود روابط بودن اخالقی نیز و سازمان بودن اخالقی .اند فعالیت حال در مختلفی های طیف

 مختلف اخالقی ایه آفت گاه شوربختانه اما .است نخستین اصل در یک سازمان آن کارکنان و مدیران

و  جدیدِ ةیک اید ةارائ مثالً .استی یتحجرگرا آن مهم های علت از یکی که گیرد می شکل سازمان در

در پی  ،ملأت بدون ،در اثر ناشناختگی خود از آن ایده برخی افرادشود  در سازمان موجب می پیچیده

 بری یتحجرگرا که صورتی در دنته باشداشآن  در برابرگونه  د و واکنشی افراطنیآتخریب یا تهدید آن بر

 در .بود خواهد بیشتر بسیار آن سوزی عافیت و سازی آفت باشد، افکنده سایه سازمان یک مدیریتی ةبدن

 یابد، می کاهش دیگر های ارگان و ها سازمان با چشمگیری نحو به سازمان ارتباط حالت، این
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 به دهی جهت و هدایت در فعال نیروهای از ،شود می دیده بسیار آن در وری نابهره و سوزی انرژی

 جذب از شود، می اعمال شدیدی های بازدارندگی یا شود نمی استفاده یا سازمان های آرمان داشت تحقق

 خود پیکر فقط زده یخ و شده ایزوله یسازمان مثابة به سازمان نهایتاً و ،شود می جلوگیری کارآمد نیروهای

 وی یتحجرگرا از رهاشدگی حاصل سازمان در فکرورزی فعال یروین .کشاند خواهد اجتماع در را

 به که نحوی به ،بدان فعاالنه مند استراتژیک دادن جهت و پویا تفکر .است بیشتر و باالتر های افق دیدن

 اخذ وی یتحجرگرا از رفت برون معلول کند، حرکت سازمان تعالی جهت در و شود منجر وری بهره

 جلوگیری اندیشه در نوین راهکارهای خطور از و بندد می را فکری یجرگراتح .است گشودگی حیثیت

 ورق و روزمرگی گذراندن حال در یا ندارد نگری آینده آفت بدین مبتال سازمانِ سبب بدین و کند می

 .بود خواهد دوری یتحجرگرا های آفت از پویا ةاندیش بر مبتنی سازمان .روزشمارهاست زدن

 تحجرگرا فرد جمعی منش سازد. می دگرگون را فرد زندگی منش شده جزمی باورهای مجموع

 اجتماعی ناسازوارگی جمعی زیست در روش این برگرفتن کند. می تغذیه غیراخالقی ییها انگاره از

 نهادها این در اجتماعی پیوندهای گسست به منجر و برد می اجتماعی خُرد نهادهای های الیه در را

 سان به، ییگو پاسخ دارد. ییگو پاسخ با تقابل ایجاد در ای یندهافز تمایل اگر جزم باورهای شود. می

 منش بنابراین. ماند می نحیف حداقل یا خشکد می جزمیت بافتار در پذیری، مسئولیت از ای مؤلفه

 سازد. می مواجه تهدید با را اخالقی های لفهؤم درازمدت در جزمیتة گستر از حاصل فرسایشی

 از گیری بهره متحجرانه، های مواجهه در عمل، مقام در سازی تصمیم مسیرهای و یندهاافر شناخت

ة پای بر را ها آن ممکن حالت ترین نیک در و گیرد می سخره به را خردورزی مبادی و منابع

 کند. می تفسیر خود ةسوگیران های برداشت

 پژوهش های یافته
 اجتماعی ةسرمای فروکاستن در جزمیت و تحجرزدگی ییزا آفت تحلیل

 اجتماعی سرمایة بسترهای سان به «آگاهی» و «ارتباط» ةدوگان

 متعدد های انگاره و گرفته قرار بحث مورد مختلف های نگرش و رویکردها با اجتماعی سرمایة مفهوم

 بنیان دو پردازان، نظریه( تعریف مقام در) تصویرسازیپایة  بر است. آمده وجوده ب آن خصوص در

 و روابط بر ساده، بازتعریفی در ،اجتماعی سرمایة ارتباط. و آگاهی اند: چنین ماعیاجت سرمایة مهم
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 به دهی سامان و اجتماعی اهداف تحقق پی در آگاهانه که دارد داللت افراد میان سازنده مناسبات

 دو، این اند. اجتماعی سرمایةپایة  دو معرفتی و شناختی هویت و ارتباطی هویت اند. مطلوبجامعة 

 های شبکه تشکیل و اجتماعی روابط گیری شکل. دارند آشکار پیوندی ،اجتماعی سرمایة تحقق در

 استوارسازی در شناختی وجه کاربست چگونگی و گونه ویژه هب و معرفتیهستة  لزوم جمعی ارتباط

 عامل سان به ،اجتماعی سرمایة ارتباطی وجه دیگر، طرف از کند؛ می بازگو را ارتباطیشبکة  این

 ،درست های انگاره سازنده، های دیدگاه اهداف، نیتعی باورها، نظیر شناختی وجوه محرک، و شرانپی

 از را شناختیپویایی  و آورد درمی چرخه به منسجم ای شبکهدر قالب   را شناختی معرفت الزامات و

 ی،پایدار صورت در ،اجتماعی روابط .کند می تقویت اجتماعی مناسبات و ارتباطی ظرفیت طریق

 دهند. شکل را اجتماعی سرمایة و شوند بدل اجتماعی ارتباطی های شبکه به ندنتوا می

 بر اجتماعی سرمایة های لفهؤم خصوص در ... و ،بوردیو فوکویاما، کلمن، پاتنام، آرای بازخوانی

 اجتماعی سرمایة حیثِ دو بنیان، دو این بر کیدأت با ،اجتماعی سرمایة دارند. کیدأت دوگانه این

 این تعاریفة گون بسط یادآوری دارد. می ملحوظ را ارتباط بر مبتنی اجتماعی سرمایة و شناختی

 برخی از اجمالی گزارشی به . فقطنیست شایسته ،آشکارگی دلیل به مجال، این در اندیشمندان

 شود. می پرداخته مفهوم دو این با مرتبط اجتماعی سرمایة های لفهؤم

 تعامل های شبکه اعتماد، دارد: کیدأت مؤلفه سه بر اجتماعی مایةسر ییبازشناسا در پاتنام

 اعضایة سازند ارتباط و مشارکت ساز زمینه سه این. متقابل تعامل و همیاری هنجارهای اجتماعی،

 دارد کیدأت پاتنام (.221: 5911 )پاتنام کند می حمایت ها آن متقابل منافع از و شود می جامعه

 های شبکه .دکن می تسهیل را اجتماعی های ارتباط و تقویت را رهاهنجا اجتماعی های شبکه

 همکاری ها آن تقویت صورت در و است اجتماعی سرمایة ضروری ارکان از اجتماعی مشارکت

 است. بنیادین مفهوم ارتباط ،لفهؤم سه هر در یابد. می افزایش متقابل منافع سو با هم شهروندان

 دارد. کیدؤت ها آنة دوسوی ارتباط بر و داند می ضروری جمعی اریهمک تقویت در را اعتماد پاتنام

 مطلوبیت های نشانه از یکی اعتمادورزی سطح افزایش و است نخستة لفؤم دو از برآیندی اعتماد

 و داشت خواهد دنبال به را همکاری میزان افزایش اعتماد پاتنام، نظر از است. اجتماعی سرمایة

 داد. خواهد افزایش را اعتماد دیالکتیک، رتباطیا در همکاری، فزایشا همین



   831   داشت سرمایة اجتماعی تحجرزدگی؛ روشی بنیادین در نگاه درمانیِ فلسفه

 اجتماعی سرمایة گوید: می اجتماعی ارتباطات از اجتماعی سرمایة بازتعریف در (5311) 5بوردیو

 از شده نهادینه های ارتباط از پایدار نسبتاً ای شبکه بر ناظر که است ای بالقوه یا بالفعل منابع از انباشتی

ه ب گروهی های مشارکت پی در که گوید می سخن منافعی از بوردیو است. متقابل شناخت وآشنایی 

 و شود می متحقق آدمیان میان های ارتباط در اجتماعی سرمایة که است آن بر کلمن آید. می دست

 تسهیل را اهداف به رسیدن توان اجتماعی سرمایة .است اجتماعی اعتمادسازی در ارتباط تقویت

 دارد.تأکید  دیگران های ارتباط در اجتماعی سرمایة تحقق بر کلمن (.Coleman 1990: 241) سازد می

 با که اند اجتماعی روابط ازهایی  شبکه اجتماعی سرمایةاند که  ن بر آ استون، همچون ،دیگر برخی

 روابط یا  ارتباط در اجتماعی سرمایة محوریایدة  .شوند می شناخته متقابل کنش و داعتما هنجارهای

 به دستیابیو  دیگر یک با همکاری توان هایی ارتباط ایجاد پی در جامعه اعضای. شود می گنجانده

 شناخت و روابطتوسعة  با اجتماعی سرمایة داشت. خواهند را مشکالت رفع و ها سرمایه دیگر

 بر اجتماعی سرمایة تعریف در ببینگتون (.7: 5911 )فیلد یافت خواهد غنا مشترک اهداف

 در ارتباطی های شبکه و فردی روابطبه  فافچمپس و داردتأکید  اشخاص بین روابط در گذاری سرمایه

 (.951: 5937 سهیلیو  )خیرگو پردازد می اجتماعی سرمایة

 در اعتماد و ارتباط ایجاد طریق از نوین،ة جامع بنیان سان به ،اجتماعی سرمایة اساس، این بر

 سازد می تسهیل را متقابل کنش وشود  می اجتماعی گسیختگی ازهم مانع ارتباطی، های شبکه

 ییهنجارها و است افراد میان اجتماعی تعامالت محصول اجتماعی سرمایة (.11: 5912 بخش )تاج

 اعتماد، تعهد، صداقت، جمله از ییها ویژگی دارای باید شود می آن ایجاد سبب جامعه در که

 (.512: 5932 همکاران و )خنیفر باشند وفاداری و ،مشارکت جوانمردی،

 معرفتی هنجارهای و ،مشترک های نگرش انتظارات، ،باورها برتأکید  با شناختی اجتماعی سرمایة

 سازوکارهای و جمعی اهداف از دقیق و درست آگاهی از برآیندی را مطلوب اجتماعی نظام تحقق

 نامحسوسی و نیهذ های جنبه به آن، شناختی شکل در ،اجتماعی سرمایة» داند. می ها آن تحقق مناسب

: 5911 پور )شارع «دارد اشاره تماداع و ،مشترک های ارزش هنجارها، مشترک، زبان مفاهیم، همچون

 ترسیم طریق از اجتماعی ساختارهای به بخشی آگاهی وزایی  آگاهی با اجتماعی کنشگران (.541

                                                                                                                                                    
1. Bourdieu 
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 در را جتماعیا سرمایة شناختی وجه اجتماعی انتظارات مدیریت و اجتماعی مطلوب های چارچوب

 های تعصب از دور به و خردورزانه روابط گیری شکل و جمعی و فردی موجه باورهای تعین

 سازنده تعاملی های شبکه به دهی سامانه بر اجتماعی سرمایة در اگر د.ندان می اخالقی غیر ـ غیرعقالنی

 و معرفتی وجه و لتعام این روشمند چگونگی نقش ،ضرورتاً شود، میتأکید  اجتماعی کنشگران میان

 به دهی سامان اجتماعی، خواهی انسجام اعتمادسازی، گونه هر. بود خواهد دوچندان آن شناختی

 از مفاهیمی و ،اجتماعی خیرخواهی و دلی هم بسط ،جمعی تعهدات بررسیدن و اجتماعی انتظارات

 از درست شناخت بدون است. استوار شناختی سازوکار و روشمندی بر نخستدرجة  در دست این

 بدون نیز و اجتماعی سرمایة های مؤلفه این از یک هر به بخشی انضباط در گیری تصمیمفرایندهای 

 سخن مطلوب اجتماعی سرمایة داشتن از توان نمی ها آن با مرتبط جمعی و فردی باورهای معقولیت

 قولیتمعتأمین  سوی به جامعه فرابری در فرد آگاهی از اجتماعی فعال کنشگری وجه گفت.

 یک از فراتر رو این از وکند  می حکایت جامعه بازسازی جهت در انتظارات رصد و اجتماعی

 و شناختی وجه حالت، این در آید. می حساب به انسان نخستین نیازهای رفع جهتآیی  گردهم

 سازنده ینقش اجتماعی مناسبات کلی طور به و جامعه و سازمانسازندة  روابط ترسیم درزایی  آگاهی

 جامعه در اثربخش سازی گفتمان اجتماعی سرمایة شناختی وجه تحققنشانة  یک داشت. خواهد

 گیری تصمیم و تحلیل به گفتمان طریق از نتواند خود کالن و خرد مسائل در جامعه که زمانی است.

 از اجتماعی سرمایة ،کند اکتفا غیرشفاف های سازی تصمیم و غیرتخصصیدستورهای  به و بپردازد

 است. نکرده رشد ییزا آگاهی و شناختی ثحی

 سرمایة کلی محور و بنیادین مفهوم که داشت اذعان نکته این بر توان می اساس، این بر

 انسجام و همسبتگی و اعتماد آگاهمندانه که است افراد میان اجتماعی مشارکت و ارتباط اجتماعی

 دارد. پی در را اجتماعی

 اجتماعی آگاهی در جزمیت و اجتماعی های تباطار در تحجرگروی جزمیت: سازی آفت

 اجتماعی معرفت فروکاست الف(

 ،اوتوپیا و ایدئولوژی ،خود مشهور اثر در ،هایممان کارل نظیر ،پژوهشگران برخی که گونه همان

 هرگاه اساس، این بر است. ویژه تاریخی موقعیت یک محصول اجتماعی معرفت است، آورده
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 به امر جریان ،قوی احتمال به شود، تلقی کارآمد و معتبر آن زمانی تضیاتمق به اعتنا بدون معرفتی

 به زمانی اجتماعی معرفت کرد. خواهد حرکت دگماتیسمة پدید به اجتماعی معرفت تبدیل سوی

 با اجتماعی معرفت شناختی و انگیزشی های زیرساخت و مبانی که شود می تبدیل دگماتیسم

 تحول جای به اجتماعی معرفت خود اما پذیرد؛ می تحول یخیتار موقعیت تغییر و زمان گذشت

 (.574 و 571: 5934 قریشی) شود می کشیده تصلب به

 مختلف تاریخی های موقعیت در بشری جوامع که است الزم نکته بدین توجه امر، این تبیین در

 قبال در یمختلف های واکنش اند؛ مواجه مختلف تهدیدات و ها فرصتو  مشکالت و مسائل با خود

 جامعه اندیشمندان ملأت و پردازی اندیشه به متعلق ها آن از بخشی که شود می طراحی مسائل این

 دیگر به و ها اندیشه سلسله یک تولید انگیزشی مبانی عملی و نظری شرایط اساس، این بر است.

 با شدهتولید های اندیشه صحت و واقعیت سو، دگر از شوند. می محسوب اجتماعی معرفت بیان

 و پیدایش در بنابراین دارد. تنگاتنگ ارتباط او معلومات میزان و بشر کلی شناختة مرتب و سطح

 سطح دیگری و شرایط یکی که کنند می ایفا نقش اساسی متغیر دو اجتماعی معرفت ماهیت

 برگزیده اجتماعی عمل و فهم مبنایمثابة  به جامعه در تولیدشده ةاندیش است. بشر شناخت

 بشر شناخت سطح همچنین و عملی و نظری مشکالت که است متصور امر این حال ود.ش می

 ییرویارو برای موجود های اندیشه رو، این از شوند. می دگرگونی دچار مختلف عوامل ثیرأت تحت

 خلق به جامعه متفکران از بخشی اساس، این بر شوند. می ناکارآمدی دچار جدید وضعیت با

 که است آن سخن این معنای کنند. می تعدیل و جرح را موجود افکار یاند زپردا می جدید معرفت

 کنند روزآمد را خویش عمل و فهم الگوی باید جدید، تحوالت به عنایت با پیشین، شرایط حامالن

 این غیر در کنند. بازتولید را ها آن با متناسب های اندیشه تحوالت این پذیرش با واقع در و

 دوش می تبدیل دگماتیسم به ودهد  می دست از را خود منطقی اعتبار پیشین معرفت صورت،

 به شده ارائه های پاسخ تناسب عدم حاصل اندیشی جزم ،تعبیر این اساس بر .(577: 5934 قریشی)

 شرایط با را خود پیوند اجتماعی معرفت نقطه، این در هاست. آن بر فشاری پای و جدید شرایط

 شود. می گروی جزم به بدل آن محتوای حقیقت در و دهد می دست از جامعه

 ها آن با مواجهه سیر و جدید شرایط ،آشکارا دگماتیسم، به اجتماعی معرفت تبدیل یندافر در
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 در کارآمدی الگوی .دشو می انکار عمل در انسان شناختی سطح تحول و شود می انگاشته نادیده

 پذیری تطبیق و ،فهم اعتبار شرایط، تباراع سنجش و شود می انگاشته ثابت امری شرایط دگردیسی

 ناخودآگاهانه امری اجتماعی های موقعیت بیشتر در دگماتیسم داشت نگاه شود. می گذارده کنار

 ترس، نظیر ییمتغیرها نقش عمدتاً نیست. پذیر امکان سهولت به آن از رفت برون و تغییر و است

 مآبی تقدس ،ثروت محبوبیت، شهرت، درت،ق ،ییگرا ثبات اجتماعی، مناسبات برقراری عدم جهل،

 از را اجتماعی معرفت امر همین و دارد فراوانی اهمیت دگماتیسم از صیانت در ... و ،غیرمنطقی

 دارد. بازمی اثربخشی و ییپویا

 اجتماعی ییزا آگاهی بستر گرد عقب ب(

 این تبیین در .است استوار اجتماعی آگاهی و شناختی وجوه تحقق بر اجتماعیة سازند مناسبات

 کرد. اشاره توسعه کیفیت و ،شناختی های مواجهه جمعی، و فردی باورهای به توان می ،موضوع

 چونان و باشد شده جزمیت و تحجر معضل دچار باور حیث از که ای جامعه یا فردهنگامی که 

 و ها مواجهه در نیز و اند«بهترین» و «ترین کامل» اوة نایافت سنجش و ناآزموده باورهای که بینگارد

 به را کارآمدسازی جهت انتقادی ارزیابی و برگیرد متحجرانه روش معرفتی ـ شناختی چگونگی

 با حالت این در سازد، همراه ییایستا با را اجتماعی خردورزی و عقالنیتة توسع و گیرد سخره

 مواجه رآمدناکا پندارهای به اثربخش آگاهی تنزل و آن توقف و اجتماعی ییزا آگاهی گرد عقب

 جزمیت اجتماعی سرمایة شناختی وجه ییایستا و توقف مهم عوامل از ،بنابراین بود. خواهیم

 در آنة اشاع روش و باور تحجرزدگی باورهاست. ساحت در تحجرگروانه روش و معرفتی

 با ،است اجتماعی سرمایة باارزشة لفؤم که ،را اثربخش گویو گفت اجتماعی و فردی های قالب

 مقابل های دیدگاه و درست را خود های اندیشه تماماً تحجر رویکرد زیرا سازد. می مواجه مخاطره

نبود شرایط گفتگوی  شود. نمی محقق ای سازنده گویو گفت بنابراین. انگارد می نادرست را

 را ناکارآمدی و رفت پس های راه و کشاند می پستو به را اجتماعی عظیم ظرفیت یک  اثربخش،

 آگاهی و دانش برساختة حوز در اجتماعی شاخص با توان می راوضعیت  این ازد.س می هموار

ة واسطه ب آگاهی و دانش که است این بر کیدأت واقعیت اجتماعی ساخت اثر در کرد؛ بازسازی

 معنای از انتقال یندافر وضعیت این برساخت شود. می برساخته دیگران با متقابل کنش و تعامل
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 این در فکریة توسع و انتقادی فهم ضرورت است. اجتماعی واقعیت و تحقق سوی به ذهنی

 از پرهیز نیازمند اجتماعی واقعیت یندافر بازتولید اساس، این بر است. اهمیت دارای برساخت

 سازی  انگاره و ذهنی های ییبازنما سو، دگر از .است نقادانهة اندیش به دستیابی و فکری دگماتیسم

 شاهد مواجهه، این در شوند. می تبدیل متقابل های نقش به و ایجاد هم هایرفتار و اعمال از افراد

 واقعیت]های[ و شود می نهادینه اجتماعی سیستم در ذهنی های انگاره و معنا که هستیم یندیافر

 (.واقعیت اجتماعی ساخت ←) شود می ساخته آن قِبل از اجتماعی

 رفتاری جزمیت گاهپیش در اجتماعیة سازند تعامالت و ارتباط مرگ ج(

 ارتباطی فضای در اجتماعی سرمایة زیرا. است اجتماعی سرمایةة سازند ارکان از ارتباطیة مؤلف

 وخواهد یافت  فرسایشی حالت مؤلفه این رفتاری، ـ معرفتی تحجرزدگی با ،اما گیرد. می  شکل

 موجب تماعیاج مشارکت های شبکه گستردگی» که همچنان داد. خواهد دست از را خود ییکارآ

 (،527: 5211 جوکار ← ؛9: 5912 بند )عالقه «شود می اجتماعی سرمایة غنای و تقویت

 رفتاری جزمیت کند. می گیری پیش اجتماعی خواهی مشارکت و گستردگی این از تحجرزدگی

 آنکه اول. شود می ارتباط نااثربخشی و شدن فرسایشی موجب که است ییدادها رخ ساز زمینه

فقط  که کند می حفظ را مخاطبانی ییتنگنا این سازد. می محدود را مخاطبانة یردا تحجرزدگی

. ندارند معضالت از رفت برون و اجتماعی مسائل تحلیل دررا  الزم توان و ییکارآ و ستایشگرند

 مخاطره با است، اجتماعی سرمایة در ارتباطة مؤلف از برآیندی که ،را اجتماعی اعتماد آنکه دیگر

 عوامل و ندارند جایگاهی ییکارآ و شناخت تحجرزدگی مسموم فضای در زیرا. کند می مواجه

 مخاطبان، بودن مفید حس به توان می اعتمادسازند که املیوع از. شود می گرفته نادیده اعتمادساز

 کالن ابعاد در گزینی شایسته محوری، نظریه محوری، گفتمان نظرات، ییکارآ احساس شفافیت،

ة مؤلف و ،سازنده راهکارهای داشتن شرایط، از دقیق شناخت ها، سازمان سطح در یژهو هب و اجتماعی

 جزمیت. بازد می رنگ تحجرزدگی در اعتمادساز های عامل این اما. کرد اشاره پذیری بینی پیش

 را باورها تحمیل و تحکم محوری گفتمان جای به و نیست قائل مخاطب برای جایگاهی رفتاری

 و ندارد اجتماعی های بحران یا معضالت در بینی پیش قابل راهکاری تحجرزدگی الگوی. نشاند می

. است متحجرانه رفتار از حاصل  خشونت موارد دیگر از .است استوار زودگذر هیجانات بر
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 آوری تابة آستان تحقیر. و تخریب تا گذاشتن کنار و حذف ازدارد؛  مختلف های گونه خشونت

 آن های حداقل با و دهد نمی را رقیب های دیدگاه طرحة اجاز تحجر رازی. است ینیپا گرا جزم فرد

 متحجرانه، الگوی از حاصل آوری تاب فقدان اثر در ،بنابراین. کند می برخورد جویانه ستیزه نیز

 حال در هماره آن وسعت و است تنگ تحجرگرا فرد های خودیة دایر نماید. می رخ ییزا خشونت

 را نقدپذیری ناپذیر، سنجش و غیرمنطقی های شاخصة ارائ با جزمیت، زیرا. است ییگرا فروکاهش

 ویزادست با ،تحجر رو، این از. کند می سلب را عقالنیة توسع توان و کشاند می سکون حالت به

 آوری، تاب عدم اثر در ،و کند می اقدام دیگرانة غیرمنصفان نقد به گرا، افراط های شاخص دادن قرار

 ورزانه خشونت و گیرانه سخت برخوردهای او با و راند می بیرون خود فکری ةدایر از را دیگری

 به تعهد را اجتماعی تعهد جزمیت .است جزمیتة لئمس و اجتماعی تعهد دیگرموضوع  کند. می

 اجتماعی تعهد از ناروا تفسیرهای توان سازمانی قدرت صورت در و کند می تعبیر سو هم های گروه

 مختلف، شرایط در خاص افراد حفظ قوانین، دگردیسی در را خود که امری دارد؛ را فراگیر

 تحجرزدگی دهد. می نشان ... و، یینما سیاه حقیقت،ر ب نهادن سرپوش یا سازی وارونه ،ییشعارگرا

 همسان حقوق حقیقتاً «دیگری» رویکرد این در زیرا. دهد نمی را اجتماعی تعهد به وفایة اجاز

 روش از پیروی بنابراین نیست. او قبال در اجتماعی تعهد الزامات به بندیپای به لزومیپس،  ؛ندارد

 در شکاف ناکارآمدی، گروی، واپس اجتماعی،ة سازند ارتباط گسست موجب گروی جزم

ة توسع از و جلوگیری جمعی، وری بهره مانع اجتماعی، رشد تزلزل تربیتی، ـ فرهنگی سازی گفتمان

 شود. می اجتماعی خردورزی

 درمان و زندگی بنیادینسؤاالت  با مواجهه در شناختیزایی  آگاهی نوین مدل درمانی؛ فلسفه

 تحجرزدگی

 نیازمند مفهوم اینة گسترد ابعاد همچنان ،اجتماعی سرمایةة حوز های پژوهش افزایش وجود با

 مترمی در درمانی فلسفه ابزار اجتماعی سرمایة تقویت در مرتبط ساحت یک است. انتقادی بازنگری

 را مختلفی تحوالت فلسفیة مشاور یا درمانی فلسفه است. شناختی و ارتباطی بسترهای سازی به و

 رود. می شمار به فلسفی مطالعات در باارزشیة زمین اینک هم و است گذاشته سر پشت

ة ارائ دارد اهمیت در آن آنچه کند؛ نمی تلقی بیمار افرادی را خود مخاطبان درمانی فلسفه
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 درمانی فلسفه است. زیستن مهارت یافتن و مسائل و مشکالت با مواجهه فلسفی شناسی روش

 های حل راه که شوند می نائل امر بدین مخاطبان   و است تحلیلی آگاهی سطح ارتقای بر معطوف

 انتخاب ییتوانا مسئوالنه لهئمس مختلف ابعاد سنجش با و نیست ها آن پیشاروی محدودی

 بررسی به، Philosophy As a Way of Life ،خود معروف کتاب در هادو .دارند را کارآمد راهکاری

 هدف که شد ظاهر درمانی شعف و شورمثابة  به آغاز در فلسفه چگونه که پردازد می موضوع این

 در تحول و ،جهان به ما نگاه در دگرگونی فرد، بودن و دیدن حالت در عمیق تغییر ایجاد آن

 آموختن صرفاً را فلسفه باستان فلسفی مکاتب از بسیاریکه  ستابر آن  هادو بود. ما شخصیت

 هادو، باور به دانستند. می زیستن هنر را آن بلکه کردند؛ نمی تلقی متون تفسیر یا انتزاعی های نظریه

 آشفته نگرانی با و گراییده تیرگی به ناآگاهی با که زندگی، غیراصیل شرایط از را فرد فلسفی عمل

 جهان، از واقعی بینش خودآگاهی، به آن در که دهد می سوق زندگی اصیلة حلمر به است، شده

 The Therapy of کتاب در نوسبام مارتا (.Hadot 1995: 83) یابد می دست آزادی و ،درونی آرامش

Desire ة جدابافت فن یکمنزلة  به فلسفه به باستان یونان در فلسفی مکاتب کند اعالم می

 درگیر فراگیر هنر ها آن برایفلسفه  پرداختند. نمی بود، ذکاوت مایشن مختص که ،فکری روشن

 فیلسوفان بشری. زندگی مسائل ترین دردناک به پرداختن برای راهی و بود بشر معضالت با شدن

 در شوسترمن (.Nussbaum 1994: 3) کردند می تلقی بشر زندگی پزشکان را خود مکاتب آن

Practicing Philosophy دانش خود برای دانش خواستدر زمینة  باستان فیلسوفان کند می بیان 

 اهداف به دستیابی برای ابزاریة مثاب به را آن و بودند قائل باالتر شأنی دانش برای و کردند تردید

 راب (.Shusterman 1997: 5) گرفتند می نظر در ،عادی زندگی در شادمانی یا فضیلت مانند ،باالتر

 هنر را فلسفیة مشاور عمل،ة حوز در فلسفه کاربست تاریخِ این گزارش با ،فلسفیة مشاور در

 و شناسی روان مشاوران کیدأت مورد درمان در فلسفه ارزش کند. می معرفی زیستن خوب و عاقالنه

 روابط تحلیل عقالنی، درمان محور، مراجع درمان مانند رویکردها از بسیاری. است درمانگران روان

 در فلسفی قدرتمند عنصر یک که کنند می ادعا گرا انسان های درمان و ،یوجود تحلیل متقابل،

 بیان انسان از جدید تصویر اثر در کوستنبام ،مثالً دارد. وجود ها آن محور شناسی روان رویکرد
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 افرادی ،حقیقت در شوند، می مداوا متعارف های درمانا ب امروزه که بیمارانی از بسیاری دارد می

 (.93 و 91: 5931 )راب برند می رنج فلسفی ایطرش از که هستند

 ،5315 سال به فلسفیة مشاور رسمی ییبازآرا نخستین آید می نظر به ،اما وصف، این با

 جنبش و کرد افتتاح را فلسفیة مشاور مرکز اولین ،باخ آخن گرد ،آلمانی فیلسوف که هنگامی

ة مشاور پردازان تئوری از الهاو و ،تیلور کوهن، وایز، گردد. بازمی انداخت راه را فلسفیة مشاور

 در مراجع دانش استخراج بر مبتنی سقراطی روش بر آن از خود سازی انگاره در و اند فلسفی

 خویشتن، از فلسفی مراقبت نظیر مسائلی بر فلسفیة مشاور دارند. کیدأت انتقادی گویو گفت

  کاربست های روش ی،وجودشناخت هنجارهای زندگی، معنای خصوص در عمیق های پرسش

 های لفهؤم میان معنامحور های شبکه ایجاد کارآمد، و اثربخش گویو گفت فرهنگة توسع اخالق،

 است. متمرکز ... و ،بینی جهان تفسیر زندگی، بنیادین

 که است ییباورها معرفتی تحلیل درمانی فلسفه مهم های رسالت از یکی شد، بیان آنچهة پای بر

 از درمانی فلسفه اساس، این بر اثرگذارند. اجتماعی روابط کیفیت و انچیدم و عمل ساحت در

 همبستگی هنجارهای و اجتماعی های شبکه تشکیل الزامات فلسفی معرفت و آگاهی ایجاد طریق

 درمان یندافر به اشاره درمانی فلسفه سازد. می متعین رفتاری شناخت گونه و معرفتی حیث از را

 تعمیق و زیستن در ها آن کاربست و فلسفی های آموزه انضمامی ـ تحلیلی آگاهی بر مبتنی

 و محور سالمت رویکرد دو با درمان، این. است ورزی فلسفه مدل داشتن در مندی دغدغه

 و زیستن های انگیزه تقویت برای راهکاری را زیستن االتؤس ترین بنیادی به مشغولی دل پیشگیرانه،

 عقالنیت بر مبتنی استنتاجی ـ مفهومی زیربنای درمانی فلسفه د.دان می معرفتی های ناهنجاری درمان

 ای مواجهه و دهد می قرار خود دستور در بخشی معرفت و ییزا آگاهی بسط جهت در را انتقادی

 درمان به که ،درمانی روان برخالف ،درمانی فلسفه دارد. جامعه بنیادین های آسیب درمان در فلسفی

 روش بر را خود فعالیتة دامن پردازد، می ،... و زا افسردگی موارد و اضطرابو  روانی اختالالت

 گروی افراط و سیستماتیک جهل از فراروی و عقالنیت بسط طریق از فلسفی گری درمان

 کارة شیو اند، کرده اشاره (55: 2112) والر همانند برخی که همچنان دهد. می قرار باورشناختی

 زیرساخت فلسفیة مشاور اساس این بر و باورهاست.ة وزح بر معطوف عمدتاً فلسفیة مشاور
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 مطلوب موقعیت به رسیدن و وری بهره جهت دیالکتیکی گویو گفت با را باورشناختی ـ معرفتی

 از دارد: وجود درمانی فلسفه از انواعی فلسفی، مکتب اخذة گون به بسته دهد. می قرار هدف

 درمانی، فلسفه متعالیه. حکمت درمانی فلسفه تا تیاگزیستانسیالیس و کلبیو  رواقی درمانی فلسفه

 شناسی روان با سان هم و است معطوف فرد زای آگاهی ـ معرفتی های بنیان به درمانی، روان از فراتر

 در مسائل از ای مجموعه است. زندگی ساخت پویش بلکه ندارد؛ ییایستا حالت گرا مثبت

 هستی، جهان از انسان انتظار شوند؛ می برسنجیده ،تلفمخ رویکردهای و مبانی به بنا ،درمانی فلسفه

 های تجربه اخذ قابلیت ،زیستن های فضیلت خودشناسی، معنایابی، هستی، به نگرش شناخت گونه

 ترین مهم برتر زندگی ساخت با هدف زندگی به ها آن تسری و مرزی های موقعیت از زیسته

 این و رسد می ییخودشکوفا به ورزی ندیشها از حاصل معرفت با فرد درمانی، فلسفه در هایند. آن

 الزامات است. زندگی های پدیده با انتقادی و صحیح ةمواجه برای راهکاری فلسفی معرفت

 اند: چنین درمانی فلسفه

 اجتماعی عقالنیتة توسع .5

 بنیادین مسائل در افراد فلسفی نگرش رشد تعمیق .2

 جامعه در خردورزی بسط و طقیمن ساختارهای ایجاد راهکارهای ییشناسا .9

 مسائل حل نوین های راه یافتن در انتقادیة مواجه اثر در مسئوالنه و آزادانه یندافر یک ایجاد .2

 وجود با که است ییالگوها شکستن و فکری بیماری درمان درمانی فلسفهة آورد ترین مهم

 ستیز است. تحجرزدگی فکری امراض ترین بنیادی .است شده ایجاد ها بدان عادت بودن ناکارآمد

 اش ییزا آفت باشد، آشکار مقام در ستیز این اگر و ستیزهاستة گون دشوارترین زدگی تحجر با

 سازی به و تحجرزدگی با مبارزه یندافر در تواند می آنچه اما شود. می کمتر اش ییکارا و بیشتر

 عوامل ترین بنیادی با نهستیزگرواة مواجه باشد داشته ییکارآ اجتماعیة خردورزان بنیادهای

 اما .خشکاند می را تحجرزدگی ییپدیدآ های ریشه درمانی فلسفه است. جزمیت و تحجر پدیداری

 ایستا معرفتی بر جزمیت شد، گفته معرفتی جزمیت تحلیل در که گونه آن است؟ چگونه مبارزه این

 است. فکر گشودگی و آن آشکارگی و معرفتی پویاسازی روش دقیقاً درمانی فلسفه اما است؛ ناظر

 عمل مطلوب اجتماعی سرمایة ایجاد و تحجرزدگی درمان میان ارتباطی پل سان به درمانی فلسفه
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 اجتماعی سرمایة موقعیت ترمیم و درمانی فلسفه مهم های بازسازی از برخی به 5 جدول در کند. می

 است: شده اشاره

 قعیت سرمایة اجتماعیدرمانی و ترمیم مو های مهم فلسفه . بازسازی1جدول 

 تحجرزدگی موقعیت
 سرمایة ارتقای های مؤلفه ایجاد و درمانی فلسفه روش کارگیری به پیامد

 اجتماعی

 خالقانه معرفت ایستا معرفت

 سازنده خودانتقادگری منفعل خودبرتردانی

 اجتماعی گروی کل فکر هم های حلقه ای جزیره تشکیل

 اجتماعی مشارکت شافزای اجتماعی پذیری مشارکت کاهش

 گرا توسعه فکرورزی روش بسط انزواجویانه فکرورزی روش

 فکری رقبای از وری بهره بر مبتنی اجتماعی همدلی فکران هم بر مبتنی ای حلقه همدلی

 اجتماعیتوسعة  در اجتماعی عقالنیت اعتبارسازی فکران هممحدودة  در عقل اعتبار

 افراد اجتماعی منزلت ارتقای رانفک هم  اندیشة منزلت داشت باالنگاه

 اثربخش گویو گفت فرهنگ ارتقای فکری سکوت به الزام یا سکوت

 اجتماعی مناسباتتوسعة  و افراد اخالقی رشد اندیشگیگرایی  قوم رشد

 ورزی اندیشه و تفکر به دعوت ثابت اعتقادات به دعوت

 وری بهره افزایش و کارآمدسازی نو های دیدگاه طرح و تحول برابر در ایستادگی

 پایدار ارزیابی و درونی غنای گرایی قشری و ظاهرگروی

    

 آشکار را تحجرزدگی محصوالت که است آن حوزه این در درمانی فلسفه رسالت ترین مهم

 سرمایة ،شود می مشاهده 5 جدول در که همچنان کند. می آشنا آن های آفت با را جامعه و سازد می

 بینانه واقع خردورزی از برآمده ها آن ساخت و ایجاد که است ییها لفهؤم بر یمتک مطلوب اجتماعی

 اجتماعی، عقالنیت تولید یندافر در ،درمانی فلسفه است. درمانی فلسفهة دغدغ موضوع این است.

 مشترک اهداف بسط با را جامعه فکری های شکاف و بخشد می ارتقا را اجتماعی ییگرا هم سطح

 حالت دو در مطلوب اجتماعی سرمایة ترسیم در درمانی فلسفه از وری بهره سطوح پوشاند. می

 و است اجتماعی سرمایة بنیان دورزیخر و عقالنیت بنیادین، سطح در پیامدهاست. و بنیادین

 همچنین و اجتماعی سرمایة های لفهؤم پیامدها سطح در زند. می دامن را تحجرزدگی آن فقدان
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 اند. عقالنیت بسط و درمانی فلسفه بنیادین محصول با آشکار تعاملی در افراد پذیری جامعه یندافر

 جامعه اصیل هنجارهای واکاوی و تعریف و اجتماعی پذیری مشارکتو  جمعی ارتباطی های شبکه

که  است آن بر بوردیو شود. می متحقق خردگروانه بسترهای از خوذأم اجتماعی عقالنیتة توسع با

 هدفمند و آگاهانهو  منطقی های کنش حاصل بلکه طبیعی، موهبتیمنزلة  به نه ،اجتماعی های شبکه

 های لفهؤم که ،صداقتو  مداری قانونو  دوستی نوع نظیر ییها لفهؤم .(Bourdieu 1985: 248) است

 پذیرند. تحقق ییخردگرا و عقالنیت بسط با اند، اخالقی حیث از اجتماعی سرمایة

 ارتباط آن دهد؛ می نشان را آگاهی و ارتباط بر معطوف تحجرزدگی تخریبی رویکرد 5 تصویر

 اجتماعی سرمایة افول و تضعیفه ب منجر تخریب این و اند اجتماعی سرمایة های بنیان که آگاهی و

 ارتقای در الزم بسترهای ایجاد و تحجرگروانهة مواجه درمان با درمانی فلسفه سو، دگر از شود. می

 دهد. می افزایش را اجتماعی سرمایة میزان ،آشکارا رفتاری، و معرفتی سطح

 
 . رویکرد تخریبی تحجرزدگی معطوف بر ارتباط و آگاهی1تصویر 

 ماده

 ارتباط

 ژس

 سرمایة اجتماعی

 آگاهی

 درمانی فلسفه ژس

 تحجرزدگیرویکرد تخریبی 

  

 ارتقای سرمایة اجتماعی

 اجتماعی ةسرمای تنزل
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   نتیجه

 ارتباط و اجتماعی آگاهی یعنی، اجتماعی سرمایة مهم بنیان دو رفتاری و معرفتی تحجرزدگیِ

 پایدار الگوی یک جزمیت دش مشخص جستار نای در سازد. می مواجهه مخاطره با را ،جمعی

 هیجاناتو  خاص شناسی معرفت بر مبتنی باورهای از ای آمیزه که است شخصیتی ـ نشیم

ة پای بر که است جمعی و فردی ییالگو تحجر و جزمیت است. ویژه رفتاری سبک و )انفعاالت(

 و ،انگیزشی کنشی، ـ ریرفتا عاطفتی، ـ احساساتی معرفتی، های مواجهه در جامعه یا شخص آن

 انگارد. می خود درفقط  را حقیقت آشکارگی که داند می نقصان بی و کامل را خود چونان گفتاری

 چگونگی و تحلیل و نیستند انتقادیة اندیش پذیرای گرا تحکم و ناآزموده باورهای مواجهه، این در

 مفهوم سو، دگر از شود. ینم مشاهده آن در سازنده تعاملة پای بر راهبردی یندهایافر ساخت

 این در است. استوار ارتباطی های شبکه و اجتماعی ارتباط محور بر اجتماعی سرمایة کلیدی

 سوق متصلبانه باورهای سوی به اجتماعی معرفت سازی جزمی یندافر در چگونه شد بیان پژوهش

 آفات اساس، این بر شود. می ایجاد سازوکاری چه با اجتماعی معرفت گرد عقب و کنند می پیدا

 سو، دگر از شدند. تحلیل اجتماعی سرمایة ساحت در ارتباط و معرفتة حوز دو در تحجرزدگی

 گشودگی به دستیابی و تحجرزدگی درمان در کاربردی دانشی درمانی فلسفه که شد تبیین امر این

 ارتقا را زیستن مهارت عقالنی ـ فلسفیة مواجه آن در که کند می ارائه را مدلی و است فکری

 فکری جزمیت با مبارزه درمانی فلسفه برآیند ترین مهم شود. می بیشتر وری بهره موجب و دهد می

 اجتماعی سرمایة های بنیان استحکام و تقویت در درمانی فلسفهة توسع و بسط رو  این از و است

 داشت. خواهد وافری اهمیت

 پیشنهاد

 درون در عمیق تحولی و برخیزد جزمیت خواب از نندتوا می زده جزمة جامع یا سازمان یا فرد آیا

 بیان آشکارا تمهیدات آغاز در (13: 5931) کانت دارد؟ امکان جزمیت شکستن آیا کند؟ ایجاد خود

 و کرد بیدار اندیشان جزمی خواب از مرا پیش ها سال بار نخستین که بود هیوم هشدار این» :کند می

 ای پدیده اندیشی جزم هرچند «.بخشید دیگری جهت رینظة فلسف قلمرو در من های پژوهش به

 ییایستا ،دش ارائه تر پیش که ،ها آنة هم از مشترک بازتعریفی در است، چندعاملی و چندوجهی
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 آیا که شود می مطرح سؤال این حال .ندکیدأت مورد باورشناختی حصار و فکری انزوای و معرفت

 بدان اجتماع سطح در توان می و دارد مگانیهة توصی قابلیت گروانه جزم خواب از بیداری

 آنکه اول دارد: پی در راموضوع  چند آشکارگی لزوم دشوارپرسش  بدین پاسخ پرداخت؟

 آن اصالحبرای  عملیاتی ای برنامه و شود رصددقیق  تحجرزدگی رویکردهای ایجاد بسترهای

 اجتماعی ای دغدغه سان به جمعی سازی گفتمان و اجتماعی بخشی آگاهی ارتقای دوم .شود طراحی

 با اجتماعی عقالنیت نگرش اصالح ییدومینو اثر آنکه دیگر و .دشو تبدیل لهئمس یک به

 یا درمانی فلسفه راهکار شود می پیشنهاد اساس، این بر .دشون تخریب سیستماتیک های ییزا مانع

 ای ایده سان به باشد داشته وجود تحجرزدگی رشد امکان که مواضعیهمة  در فلسفیة مشاور

 .دشو مطرح فرد رشد های دوره در مختلف های قالب در و خالقانه
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