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 چکیده 

در روابط خرد و  1ضرورت وجود فرهنگ به رسمیت شناختن دیگریپژوهش حاضر با توجه به اهمیت و 

       ی آماری مورد بررسی، جامعه .پردازدمی آموزیهای دانشروهدر بین گ این مفهومبه بررسی کالن 

های سنی مختلف جامعه برای آموزی، در بین گروههای دانشگروهاین دلیل که به آموزیست های دانشگروه

فرهنگ به رسمیت شناختن دیگری و عمل کردن بر اساس آن و ترویج آن از اهمیت خاصی فراگیری 

چنین آموزش نیز گ را هر چه بیشتر گسترش دهند. همتوانند این فرهنمی نیز برخوردار هستند و در آینده

                                                    باشد.ابزاری کارآمد و مفید برای نهادینه کردن مفاهیم در افراد می

گرفته با های صورت های ابتدایی، پژوهشدر طول این پروژه بعد از انتخاب موضوع و گسترش ایده

موضوع مفهوم به رسمیت شناختن دیگری و مبانی به رسمیت شناسی از دیدگاه جامعه شناسان و فیلسوفان 

 ختن دیگریبه رسمیت شنا آموزان از مفهومدرک دانش گرفته و سپس میزاناین حوزه  مورد مطالعه قرار 

، ن اجتماعیسن، شأ وضعیت اقتصادی، عقاید سیاسی، عقاید مذهبی،مورد ) قومیت، جنسیت،  هشتدر

آموزان دبیرستان فرزانگان نامه بین تعداد بیش از سی درصد از دانش( با طرح و توزیع پرسش گروه کالسی

های نهایی مورد بررسی قرار گرفته گیری شده و دادهاندازه تهران،ی دوم شهری دورهمتوسطه شش در مقطع

                                                                                                                                           است.

اند، ها، پژوهشگران دریافتند که از بین هشت متغیری که مورد پرسش قرار گرفتهنامهبا توجه به نتایج پرسش

عضویت در گروه کالسی متفاوت)گروه غیرخودی(، عقاید به ترتیب از کم به زیاد، سن، عقاید مذهبی، 

 اند.سیاسی، قومیت، وضعیت اقتصادی، شأن و موقعیت اجتماعی و جنسیت، به رسمیت شناخته شده

 

 

 

 

 –عقاید مذهبی  –عقاید سیاسی –قومیت   –آموزیگروه دانش -دیگری -واژه : به رسمیت شناختنکلید 

 جنسیت –وضعیت اقتصادی 
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 مقدمه -1-1

گرفته. دیگری در شناسان قرارمورد توجه فیلسوفان و جامعه دیگری، مفهومی است که مدت زیادیست

ی اخالق را مورد است و در این پژوهش دیگری در حوزهگرفتهقراری اخالق و هویت مورد بررسی حوزه

-های متقابل نمادین افراد با یکدیگر ساخته میایم. از آنجایی که فرهنگ یک ملت از کنشدادهبررسی قرار

دارد. از سوی دیگر، در جوامع امروز میی رفتارهای بین فردی وای فرهنگ، ما را به مطالعهشود. دغدغه

اقتصادی و....... مشکالت زیادی را پوست و وضعیتهایی مثل نژاد، رنگافراد از نظر ویژگی بندییمتقس

است. با توجه به این فراوانی شده که زندگی را برای افراد بسیار سخت کرده ایجاد کرده و اعتراضات

مال برابر و متمایز با من، بهترین بندی افراد به من و دیگری به مثابه انسانی کارسد، تقسیمموضوع، به نظر می

توانیم اخالق را در حوزه روابط با دیگری تعریف کنیم. با بیان بهتر باشد.بنابراین، ما مینوع تقسیم بندی می

های من با گذارد و از آنجایی که دیگریمداری من صحه میچه نوع از رفتار من با دیگریست که بر اخالق

رسد که ها به نظر میاحترام گذاشتن به این تفاوتل متمایز هستند، من با یکدیگر، برابر و در عین حا

   ها به وجود آورم.بهترین نوع بررسی اخالق در روابط بین فردی را به دور از کلیشه
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 بیان مسئله  -2-1

-بین انسانست که در سطوح و با گستردگی گوناگون یکی از مسائل مهم و چشمگیر جهان امروز خشونتی

-ی ما گاه به صورت فیزیکی اعمال می. این خشونت به دست ما و در مقابل دیدهها در حال رخ دادن است

تیراندازی شوند. برای مثال : های گوناگون متحمل میکه مردم سراسر جهان در زمینه هاییتبعیضشود مانند 

داالس را برانگیخت. این  شهروندان اعتراضکه پوستان این شهرس آمریکا به سیاهماموران شهر داال

ه بلکه به ی یک جرم یا جنایت نبوددرحالیست که این رفتار مسئولیت متداول یک پلیس در برابر مشاهده

پوستان در آمریکا این رفتار از سوی پلیسان سفید پوست عمدا صورت گرفته و در ی دو سوم از سیاهگفته

پوستان را مورد خشونت و خود یا یکی از نزدیکان این سیاهیسان این پلگذشته نیز به طوری تکرار شده و 

                                                                                 (1397امروز، )پارس ؛اندرفتاری قرار دادهبد

 ،نیزداد فشار قرار می کار این کشور را بسیار تحتکه نیرویتصویب قانون منصوب به بردگی در مجارستان 

                        (1397خبرنگاران جوان، )هاست.تبعیض ی دیگر از ایننوع که اعتراضات مردم را به دنبال داشته

ی شهرسازی به عدم ایجاد تسهیالت مناسب در حوزه توانمی در ایران نیزهای فیزیکی خشونتاز قبیل این 

خبرنگاران )دکنها را نیز دشوار میوآمد آنرفتشاره کرد به طوریکه این مشکل حتی برای زندگی معلولین ا

                                                                                                              (1397جوان، 

مردم و حکومت در ایران در برخورد با هایی که از سوی آمیز و نادیده گرفتنهمچنین رفتارهای تبعیض

قابل  ایشان هایصحبت در گیردها صورت میای با آنشود و هر جا مصاحبهان افغان اعمال میمهاجر

تر از خشونت فیزیکی و ی خشونت گستردهدامنه اما .نیز مثالی دیگر برای این معضل است مشاهده است

مانند خشونت زبانی. وقتی افراد دیگر را مورد توهین و  ،گیردمیهاست و انواع دیگری را نیز دربربدنی تن

کنیم و به که صاحبان یک عقیده را تحقیر میدهیم؛ هنگامیقرار میتلف را مورد تمسخر تهدید و یا اقوام مخ

فت که بین انواعی از توان گایم. در نهایت میی را انجام دادهزنیم انواعی از خشونت زباندیگران برچسب می

 گیرد و سپسابتدا در ذهن شکل می ی خشونتکه پدیده ای نیز برقرار است، بدین صورتخشونت رابطه

 . بشودساز خشونت فیزیکی زمینه تواندمی

های سیاست گذاریچه در سطح خرد جامعه و چه  هاهای انسانفعالیت همگی، ناشی از ،اتفاقاتگونه این 

های و نپذیرفتن تفاوت گرفتننادیدهاین رفتاربه دلیل  هردو سطح،باشند؛ که در حکومت در سطح کالن می

گرایانه که آید. ترویج نگرش تکثرد میبه وجو؛ گیرندها شکل میایی که به دنبال این تفاوتدیگران و نیازه
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ود هاست و همچنین در باطن خاین تفاوتهای میان افراد انسانی و احترام گذاردن به بیانگر پذیرفتن تفاوت

جلوگیری ی زمینه توجهیی قابل تواند تا اندازهمی المت آمیز را نیز دربر دارد،وگوی مسگام فراگیری گفت

در ها با یکدیگر دیگری را در بین انسان رسمیت شناختنبه  و ایجاد عملکردی مبتنی بر آمیزتبعیض از رفتار

سطوح مختلف به وجود آورد.                                                                                        

     المللی کمک تکثرفرهنگی به بازسازی روابط بینکه مسئله دراین باره یونسکو گزارشی مبتنی بر این 

گرایی در بین افراد انسانی نیز اشاره رویج کثرتر این گزارش به ضرورت ت؛ ارائه کرده است. درساندمی

) افراد را در سطح خرد بررسی کنیم. ، ابتدا باید روابطالمللیکه برای بازسازی روابط بین گونهدینبه شده 

                                    ، مقدمه(                                                                    1388، ریویرر

ترویج یک فرهنگ مستلزم آموزش آن فرهنگ است و با توجه به اینکه  این موضوع و همینطور ا توجه بهب

سد برای اطالع از جایگاه رر میبه نظ ؛نهاد آموزش و پرورش اتفاق بیافتداین آموزش می تواند از طریق 

و  سجایگاه آن را در مدار مطلوب است کهمعه ابتدا مفهوم به رسمیت شناختن دیگری در سطح کالن جا

رسمیت شناسی را در بررسی آموزی بررسی کنیم، بدین جهت این پژوهش مسیر بهگروه های دانشدر بین 

  .گیردمی پیآموزی های دانشین گروهآن ب
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 یت و ضرورت پژوهشاهم -3-1

ی برخی از فیلسوفان این وجود مقدم بر ماهیت و به عقیدهی به عقیده ،ها دارای وجود هستندنی انساهمه

دهد از این تقدم را نشان می تریجامعبرخی دیگر ماهیت بر وجود مقدم است. آنچه که به نظر تعریف 

ای که ماهیت را مقدم گرایانهتفکر تقدم وجود بر ماهیت است. یعنی همان تفکری که در مقابل سنت ساختار

تقدم وجود بر ماهیت بدین معناست که انسان است. در این تفکر در واقع گرفتهشکل  دانستبر وجود می

 ، آزادی و اراده و اختیاریابد آنگاه با میکند و وجود خود را درور پیدا میحض ی گیتیدر عرصه ابتدا

                                                 (13، 12، ص:1389، )شرفی، ایمانیزند.ماهیت زندگی خود را رقم می

کند و همانطور که مک کواری وجود اهمیت زیادی پیدا می ،در این تعریف ،شودهمانطور که مشاهده می

ی کند و بدون دیگران قادر به ادامهتوانیم بگوییم که این وجود در خال معنا پیدا نمیما نیز می ،گویدمی

های اساسی وجود است و  ساختار دن با دیگران از جملهی مک کوارای، بوحیات خود نیست. به عقیده

رسد که هیچ تصوری از وجود اصلی لذا به نظر میو  تواند خود باشدها نمیهیچکس بدون وجود نمود

مک شرفی و ایمانی به نقل از تماعی باشد. ) اجتواند وجود داشته باشد که صرفا خودمحور یا ضد نمی

ی فرد گیرد اهمیت رابطهاین تعریف آنچه بیش از هر چیز مورد توجه قرار میدر  ( 13:، ص1389کواری ، 

-ای که هر دو طرف بتوانند با حفظ عقاید، ارزشها و ویژگیبرای ایجاد این رابطه به گونه با دیگری است.

اینکه ها یکدیگر را به رسمیت بشناسند.پس از های گوناگون خود در آن سهیم باشند الزم است تا انسان

-توانند حقوق خود را آنگونه که باید باشد به دست آورند و مسئولیتها یکدیگر به رسمیت بشناسند میآن

اند، به عمل آورند. بدیهست که در این شرایط، برقراری هایشان را در حالی که در وجود آنها درونی شده

 ی برقراری امنیت از سویها زمینهتو با کاهش جرم و جنای نظم اجتماعی نیز آسان و هموارتر خواهد شد

گرایی نهادینه شده در به رسمیت شناختن داخل مرزهای کشور به وجود خواهد آمد. کثرت عوامل امنیتی

ها تفاوت شناسد و برای آنهای دیگران را میدیگری ابزاریست برای تربیت انسان دموکرات که تفاوت

برد پس از این امر است که مردم ی از خشونت را پیش میو در سطح خرد روابطی عار احترام قائل است

د از نظام سیاسی کالن خود نیز انتظار رفتاری دموکراتیک داشته باشند. از لحاظ فرهنگی نتوانیک جامعه می

-گرایی مذهبی در انگلیس مینیز همانگونه که ولتر نویسنده و شاعر فرانسوی در گزارشی با موضوع تکثر

به دلیل تعدد مذهب هاست، به آرامش مردم در انگلستان و نیز نظم و پایداری حکومت  نویسد که صلح و

تواند دلیلی برای همبستگی اجتماعی باشد. این همبستگی رسمیت شناختن دارای اهمیت است و می
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-آن یگیرد مانند بعد اقتصادی که رونق و توسعهاجتماعی عالوه بر بعد فرهنگی ابعاد دیگری را نیز دربرمی

شوند، نیروهای تولیدی و مصرف کنندگانی را هم عالوه بر عوامل گوناگونی که در علم اقتصاد تعریف می

  نیاز دارد که یکدیگر را نادیده نگرفته و در کنار منافع شخصی خود، منافع جمع را نیز در نظر گیرند.  
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 اهداف پژوهش  -4-1

 آموزیهای دانشگروهمفهوم به رسمیت شناختن دیگری در بین میزان درک بررسی هدف کلی :  -1-4-1

 شهرتهران دوم متوسطه یدبیرستان فرزانگان شش دوره

                                                                                                                               جزئی :  دفه -2-4-1

-دانش آموزیهای دانشوگو در گروهبررسی درک مفهوم به رسمیت شناختن دیگری بر اساس معیار گفت

 شهرتهران سطهدوم متو یدبیرستان فرزانگان شش دوره آموزی

                                                                                                                                              اهداف کاربردی : -3-4-1

                        . کمک به بهبود وضعیت به رسمیت شناختن دیگری                                             1

به رسمیت  های آموزشی پیرامون تربیت نسلی آگاه به مفهوممک به نهاد آموزش برای ایجاد برنامهک .2

ی روند هایی که روابط گروه های دانش آموزی را بهبود بخشد و یاری دهندهشناختن دیگری ، برنامه

 آموزش و پرورش باشد.

 حوزه رداشتن قدم هایی بعدی در این کمک به پژوهشگران دیگر برای ب .3

 

 سواالت پژوهش  -5-1

ی دوم متوسطه شهر تهران، دبیرستان فرزانگان شش دوره آموزیآموزان در گروه دانشمیزان درک دانش .1

 ؟های مختلف چقدر استحوزهمفهوم به رسمیت شناختن دیگری در از 

ز چه نظر به چه میزان و ا ی دوم متوسطه شهر تهران،دبیرستان فرزانگان شش دوره آموزاندر بین دانش .2

 ؟است وگو شکل گرفتهگفت
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 های پژوهش متغیّر -6-1

                                                                                                                                    متغیر وابسته :  -1-6-1 

 .  مفهوم به رسمیت شناختن دیگری1

                                                                                                             های مستقل :متغیّر -2-6-1  

 . عقاید سیاسی متفاوت1

 عقاید مذهبی متفاوت .1

 وضعیت اقتصادی متفاوت .2

 سن متفاوت .3

 شان اجتماعی متفاوت .4

 قومیت متفاوت .5

 

 فرضیه های پژوهش -7-1

                                                                                                                فرضیه اصلی -1-7-1

 ،تر باشدان از به رسمیت شناختن دیگری بیشآموزرسد که، هر چه میزان درک دانش. به نظر می1

 شود.تر میتوسط آنان بیش نیز، خودیهای غیرمیزان پذیرش گروه

 

 

 

 

 

 



16 
 

                                                                                                                               فرضیه فرعی  -2-7-1

تر باشد، میزان آموزان از به رسمیت شناختن دیگری بیشرسد که، هر چه میزان درک دانش. به نظر می1

 شود.تر میآنان نیز بیشاسی متفاوت، از سوی گروهایی با عقاید سیپذیرش 

تر باشد، میزان آموزان از به رسمیت شناختن دیگری بیشرسد که، هر چه میزان درک دانشبه نظر می. 2

 شود.تر میبیش از سوی آنان، نیز هایی با عقاید مذهبی متفاوتپذیرش گروه

تر باشد، میزان آموزان از به رسمیت شناختن دیگری بیشمیزان درک دانشرسد که، هر چه به نظر می. 3

 شود.تر می، توسط آنان نیز بیشمتفاوت نیز شرایط اقتصادیهایی با پذیرش گروه

تر باشد، میزان آموزان از به رسمیت شناختن دیگری بیشرسد که، هر چه میزان درک دانشبه نظر می. 4

 شود.تر میآنان نیز بیشاز سوی  متفاوت نیز،سنی هایی با پذیرش گروه

تر باشد، میزان آموزان از به رسمیت شناختن دیگری بیشرسد که، هر چه میزان درک دانشبه نظر می. 5

 شود.تر میبیش نیز، توسط آنان متفاوت جنسیتهایی با پذیرش گروه

تر باشد، میزان رسمیت شناختن دیگری بیشآموزان از به رسد که، هر چه میزان درک دانشبه نظر می. 6

 شود.تر می، توسط آنان بیشنیز متفاوت ن اجتماعیشأهایی با پذیرش گروه

تر باشد، میزان رسد که، هر چه میزان درک دانش آموزان از به رسمیت شناختن دیگری بیشبه نظر می. 7

 شود.تر می، توسط آنان بیشنیز متفاوتقومیتی هایی با پذیرش گروه

تر باشد، میزان آموزان از به رسمیت شناختن دیگری بیشدانشرسد که، هر چه میزان درک به نظر می . 8

 شود.تر میبیش متفاوت نیز، توسط آنان گروه کالسیهایی با پذیرش گروه

 

 ودیت های پژوهش دمح -8-1 

 کمبود منابع مرجع به زبان فارسی  .1

 فارسیی تحقیق به زبان کمبود پیشینه .2

 یل مشتغل به تحصیل بودن پژوهشگرانکمبود زمان به دل .3
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 واژگان کلیدی

ها، ها به طوری که روابط توأم با دوری از کلیشهبه رسمیت شناختن دیگری: پذیرش افراد با تمایزات آن .1

 های یکدیگر و مسئولیت پذیری در قبال هم باشد.گوش دادن به حرف

شوند که بر ، شأن اجتماعی تلقی میدرآمد، شغل و میزان تحصیالتشأن اجتماعی: ویژگی هویتی مانند  .2

 ای از این ویژگی ها که نزد مردم جامعه ارزش بیشتری دارند، ارزیابی خواهند شد.اساس مجموعه
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 فصل دو
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 ی پژوهشپیشینه

                                                                                                                          ها  ئوریت -1-2

های متقابل نمادین دارد بررسی اخالق و به نوعی فرهنگ به رسمیت شناختن دیگری نیاز به بررسی کنش

هایی هستند که میان من و ، کنشاین کنش ها .شودار میزیرا یک فرهنگ در کنش های متقابل نمادین پدید

جامعه شناسان و  گیرد، به همین دلیل روابط میان من و دیگری مورد توجه فیسوفان،دیگری شکل می

 مورخان بوده است.

                                                                      به رسمیت شناختن دیگر از بعد فلسفی -1-1-2

                                                                                              (  دیدگاه امانوئل لویناسالف

های مورد اهمیت این است یکی ازگزاره از دیدگاه فلسفه در رابطه با موضوع به رسمیت شناختن دیگری

  (367، ص:1379نمو، فیلیپ، )آگاهی از کل است.، عین حالآگاهی در دآگاهی از نفس یا خو که،

ه رسمیت شناختن دیگری پرداخته ب های گوناگون به موضوعدر این علم فیلسوفان زیادی با بیانات و دیدگاه

 یکی از این فیلسوفان امانوئل لویناس است. اند.

شود که در  کند. در این تعریف بیان مییی بین افراد را تعریف می بین االثنی یا رابطهلویناس ابتدا رابطه

ی چهره به چهره بین افراد است. وحدت حقیقی ی اصلی رودررویی یا مواجههی میان اشخاص نکتهرابطه

در این رابطه به نظر لویناس ، وحدتی است چهره به چهره نه باهم بودنی که ناشی از ترکیب باشد که این 

(                                          369)همان، ص:شناختن دیگری است. وحدت چهره به چهره همان به رسمیت

از نظر لویناس با هم بودن ناشی از ترکیب پیش فرض هر ترکیبی هست اما نه در مورد روابط بین آدمیان. 

کند، نگاه میآورد و به انسان به مثابه اشیاء ای عینی شده را به بار میکه جامعهاین عنصر مشترک و همگانی 

ذهنیت بشری راستین، :» ی الیب نیتس، معتقد است که به نظر او، امری اساسی و بنیادین نیست.او به گفته

های فردی متعلق به یک کل ها در روابط با هم به شکل واحدتشخیص ناپذیر است پس به همین خاطر آدم

 (369همان، ص:)« همسان و یک جنس گرد هم نمی آیند.

 

افراد در مقابل یکدیگر بخش مهمی را پذیری ، مسئولیتبه رسمیت شناختن دیگریلویناس در این به نظر 

در قبال  از نظر من مسئولیت یعنی مسئولیت»کند که : این مسئولیت بیان می یاو درباره دهد.تشکیل می
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نچه آیم مهم نیست یا انچه برآام یا حتی در قبال نچه انجام ندادهآدیگری و در نتیجه یعنی مسئولیت در قبال 

نجا که دیگری به آگفت از برایم مهم است و در هیئت چهره با من برخورد میکند. به لحاظ ایجابی خواهیم 

مسئولیت ، حتی اگر نسبت به او هیچ مسئولیتی تقبل نکرده باشم و نگرد من در قبال او مسئول هستممن می

رود. معموال آدمی در قبال دهم فراتر مینچه انجام میآاست که از  و بر عهده ی من است. این مسئولیتا

ی ام که مسئولیت از آغاز نوعی برای دیگرگفته هایمدر یکی از کتابدهد مسئول است. آنچه خود انجام می

لویناس این مسئولیت پذیری را در « .است. این به بدان معناست که من در قبال نفس مسئولیت او مسئولم 

ی بین داند.او رابطهد صرف نظر از نگاه کردن به مسئولیت پذیری یا مسئولیت ناپذیری فرد متقابل میافرا

ی ای رابطهل دیگری بدون هر گونه انتظاری بردر این معنا من در قباداند . اذهان افراد را غیر متقارن می

                                                                          (377:ص، 1379نمو، فیلیپ، ). متقابل یا دوطرفه مسئولم

داند. این گونه که معتقد است، اگر لویناس اهمیت این رابطه را از لحاظ حقوقی در برقراری عدالت می

لت بین ها با حفظ به رسمیت شناختن دیگری با شمار کثیری از افراد رابطه برقرارکنند برقراری عداانسان

ی خود دچار چالش شود. برای مثال : اگر در برخورد عادالنه با همسایهتر میاین شمار کثیر برایشان راحت

کند این است که با افراد اطراف او نیز تعامل داشته باشیم تا بفهمیم او به شده باشیم، آنچه به ما کمک می

(                                                                                                                            374 ص:، 1379فیلیپ،  ،نمو) .دالتی استی چه عی خودمان دو نفر، شایستهطور کلی جدا از رابطه

ذات  توان گفت :ی لویناس پیرامون موضوع به رسمیت شناختن دیگری میدر یک جمع بندی از عقیده

اخالق به مثابه نخستین :» گوید لویناس مبنی بر اصول اخالقی دیگری نهفته است چنان که او میفلسفه ی 

گیرد. )چهره به چهره رو شدن با دیگری میدری رولویناس ارجحیت اخالق را از طریق تجربه«. فلسفه 

هره شدن( ، قرابت و شدن( با موجودی انسانی دیگری پدیده ای ممتاز به شمار می آید. در این )چهره به چ

  ی ذهن ما را تشکیلگوید رابطه با دیگری شالودهفاصله با شخصی دیگر کامال محسوس است. لویناس می

 (157ص:  ،1384، افتخاری راد) شود.سئولیت ما نسبت به دیگری میدهد و نیاز اخالقی باعث ممی

 

                                                                               ی دیدگاه لویناس و سارتر ( مقایسهب

یکی دیگر از فیلسوفان پردازنده به این موضوع سارتر است. وجه اشتراک تفکر سارتر با لویناس در پرداختن 

-ه افتراق تفکر آندانند و اما وجها وجود دیگری را الزم میبه موضوع ) دیگری (، این است که هر دوی آن

کند ولی لویناس برعکس. ظن نگاه میگمانی و سوءباره این است که، سارتر به دیگری به چشم بدها در این
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از نظر سارتر دیگری دوزخ و هاویه است و از نظر لویناس بهشت. از نظر سارتر دیگری داللت بر 

دیگری :»گوید می ،(no exitربسته )ت. سارتر در نمایشنامه دمحدودیت و مانعی برای آزادی خود اس

ی شما فرد آلفورد در کتاب لویناس مکتب فرانکفورت و روانکاوی در فصل کسی زنگ خانه« دوزخ است.

آورد، از نظر میی شما را به صدا درنویسد: فرض کنید فردی زنگ در خانهرا به صدا در می آورد می

این دیگری به هیچ وجه یکی عین خودم نیست که حیات لویناس فرقی بین مرگ و این فرد وجود ندارد. 

زند اینکه دیگری، مرگ من است. اما سارتر مشترکی با من داشته باشد. سارتر هم همین حرف را می

گوید. از نظر سارتر دیگری مرگ من است چرا که واقعیت او برخالف لویناس به این مرگ خوشامد نمی

زند. از نظر لویناس دیگری مرگ من است چراکه د و به آن قید و بند میکنامکانات نامتناهی مرا محدود می

 (157همان، ص:)این دیگری کامال با من متفاوت است.

                                                                                                          دیدگاه مارتین بوبر  ج (

کند که مارتین بوبر فیلسوفی است که قبل از پرداختن به روابط بین افراد اساسا این پرسش را مطرح می

نه فرد، نه جمع » دهد : وبعد پاسخ می گرایی ؟گرایی است یا جمعواقعیت اساسی و بنیادی انسان فرد

آنچنان که اکنون هستند . فرد واقعی فردی است که با افراد دیگر گام بزند وجمع واقعی با اعضای زنده در 

ارتباط است . واقعیت بنیادین حیات انسان در ارتباط انسان با انسان است. در هیچ جایی در جهان، به جز 

ن ارتباط را برقرار کرد . باید این ارتباط به نحوی از ساحت شخصی و خصوصی انسان با انسان نمی توان ای

 آنچنان که پیداست در سخنان و تحلیل« ها برسد.و منحصر به من فراتر برود و به حالت مشترک بین انسان

 ( 1396، رسولی پور). اختن دیگری موضوع مهم استبط بین افراد با رعایت شرط به رسمیت شنابوبر نیز رو

 

                                                                     به رسمیت شناختن دیگری از بعد جامعه شناختی -2-1-2

                                                                                                               الف ( دیدگاه آکسل هونت

ی آن کمی بعدتر از سارتر و بوبر و لویناس فیلسوفی به نام آکسل هونت در این زمینه از بعد جامعه شناسانه

به رسمیت :» کند که گونه تعریف میآورد. هانت به رسمیت شناختن را از دیدگاه خود اینسخن به میان می

 بایستی بپذیرم که وی حق دارد مورد                                                                                              شناسی یعنی اینکه دیگری حق دارد از من خواسته داشته باشد. من
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انجام خواهم، دیگری بگذرم و هرچه را میمالحظه از کنار توانم به راحتی و بیتوجه قرار گیرد. من نمی

از نظر هانت در مسیر به .« یی به رسمیت شناسی از نظر من است ی معنادهم. این درک و دریافت هسته

های همسانی امری بین انسان گذاری،گذاری کرد زیرا با عمل ارزشافراد را ارزشرسمیت شناسی نباید 

شود. زیرا ما با ارزش گذاشتن به دیگری به گیرد بلکه به ویژگی یک شخص خاص توجه داده میشکل نمی

وگو با آکسل هونت، گفت) ایم.ی چشمگیری دارد ارزش بیشتری دادهه خاصیت یا تواناییک فاعل شناسا ک

                                                                                                                  (رتر روند شاوفرانکفو ،2010

شناسی معتقد است که تحقق بخشیدن اجتماعی، علوم اجتماعی و روانی های فلسفهنت با اتکا به آموختههو

ی هنجارین به خود چون فردیتی خود مختار منوط به به رسمیت شناختن متقابل افراد جامعه در سه حوزه

، کار ی اجتماعیق و همبستگی ) در حوزهچون عشق و عالقه ) در روابط دوستی و خانوادگی و... ( ، حقو

توسط دیگران کند که هنگامی که انتظارات افراد در به رسمیت شناخته شدنشان است. او بیان میو اشتغال ( 

گیرد. عدالتی شکل می، اجتماع و.... نفی یا جریحه دار شود، در وجود آنها احساس بیدر محیط زندگی، کار

د و به رسمیت شناخته این افراد برای دست رسی به شرایطی که در آن به طور برابر مورد قبول واقع شون

                                                                                (1380الیویه وارول ، )زنند. شوند دست به مبارزه می

های دیگر آن نیز اهمیت داد ی حقوقی به رسمیت شناسی باید به جنبهکند که البته عالوه بر جنبهاو بیان می

ال : باید متوجه پیکار زنان باشیم که در پی پذیرش و به رسمیت شناسی اجتماعی کار خانگی برای مث

مین ارزش گذاری اجتماعی است تا صرفا ی ایشان بیشتر تأکند که مسالهمیهستند. او در این رابطه بیان 

                                      (                                                                     رتر روند شاوفرانکفو ،2010وگو با آکسل هونت، گفت دستیابی به موقعیت حقوقی بهتر.)

، (struggle for recognitionهونت همچنین در کتاب خود با عنوان مبارزه برای به رسمیت شناسی )

با اجتماعی باشد. در این کتاب هونت  هایصیف کرده که باید در مرکز درگیریاین موضوع را با عنوانی تو

رسمیت شناخته  های اجتماعی بهفرم های اجتماعی، موضوعاتی همچونحرکت بین فلسفه اخالق و تئوری

ی بین به رسمیت شدن و نشدن ، مبنای اخالقی تعامل در درگیری های انسانی یا معضالت اجتماعی، رابطه

  است.شناسی و مفاهیم مدرنیته و.... مطرح کرده 

 

                                                                              ب( از دیدگاه کارشناسان سازمان یونسکو

های درون فرهنگی وگوگذاری در تنوع فرهنگی و گفتگزارشی با عنوان سرمایه 2009 یونسکو در سال



23 
 

نشان بدهد پذیرش تنوع فرهنگی به بازسازی کند که منتشرکرده است. این گزارش جهانی تالش می

گیری کند به طوری که با یاری و به کارای از مناطق کمک میالملل در مجموعههای روابط بیناستراتژی

                                                                ، مقدمه(                          1388)ریویرر، فرانسوا، شان را به دست بیاورند.های بلند پروازانهمردم بومی هر منطقه خواسته

 

                                                                                                                    ارچوب نظری چ -2-2

های مختلف ها در قسمتافراد و گروهگیری میزان به رسمیت شناختن دیگری در هنگامی که برای اندازه

-آمده  دادههای به دستهای زیرین پاسخشود در الیهو به آنها جواب داده می هایی طراحی و پرسیدهسوال

ترین کنیم. از بین مهمهای به رسمیت شناختن دیگری یاد میشود که از آنها تحت عنوان معیارهایی یافت می

وگو اشاره پذیری وگفتی دیگران، مسئولیتاردی از قبیل نداشتن کلیشه دربارهتوان به مواین معیارها می

کنیم و آنها را با آن دیگران نقل میهایی هستند که ما دربارهها درواقع نشات گرفته از تک روایتکرد. کلیشه

فراد نخواهند بود، ها توصیف کاملی برای اها این است که آنروایتدهیم. ایراد تکها نمایش میتک روایت

ها را از هویت برابر انسانی مخدوش کرده و به نکنند و درک شناخت آمردم را از شان و مقام خود تهی می

                                                                                                                       (231، ص: 1390) آدیچی، کنند.ها تکیه و تاکید میها، بر تفاوتجای شباهت

تقدم وجود بر  "توان در تفکر های به رسمیت شناختن دیگری میپذیری را در بین معیاراهمیت مسئولیت

در بین فیلسوفان مکتب اگزیستانسیالیسم و به ویژه بوبر به عنوان یک اگزیستانسیالیست دینی،  "ماهیت 

یافته بر این عقیده بود که ماهیت، مقدم بر وجود است بدین معنا که سنت ساختار مشاهده کرد. در حالی که

ای از زندگی او ی دورهی انسان تعیین شود، ماهیت انسان به وسیلهبه جای اینکه ماهیت زندگی به وسیله

کند، ر پیدا میی گیتی حضوها بر این عقیده هستند که انسان ابتدا در عرصهشود، اگزیستانسیالیستتعیین می

زند. تقدم وجود بر ماهیت سپس با توجه به آزادی که در تصمیم و انتخاب دارد، ماهیت خود را رقم می

ای از او گیرد و متعاقب این تصمیم جلوهکند؛ اوست که تصمیم میی مسئولیت را متوجه انسان میهمه

-کند. این مسئولیت در معنایی گستردهود مییابد که مسئولیت و عواقب رفتار او را متوجه خامکان ظهور می

اند. از منظر صاحب نظران این مکتب فلسفی، ای است که برای ما تعیین شدهتر از آن وظایف روزانه

گیرد بدین معنا که مسئولیت عبارت است از مسئولیتی که از نفس و آزادی و انسان بودن خودمان نشات می

خواست نکند، من، باز هم مسئول هستم یعنی منشا مسئولیت من بازمن حتی اگر خودم باشم و هیچکس از 

گوییم این احساس ی مهم در این تعریف از احساس مسئولیت آن است که میدر درون خود فرد است. نکته
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)شرفی،  آورد.کشد و احساس مسئولیت در برابر دیگران را نیز به وجود میمسئولیت درونی سر به بیرون می

                                                                                (                                                 39، 12، ص: 1389ایمانی، 

شود که تایید متقابل صورت بگیرد و این تایید ی انسانی هنگامی محقق میهمچنین از دیدگاه بوبر جامعه

دهد وگو وضعیتی رخ مییابد. در اثنای این گفتوگو تحقق میی گفتکل خود به وسیلهمتقابل به بهترین ش

شوند و خود آنها ی مشترک پذیرفته میی وضعیت زندهوگو به واسطهکه در آن هر دو طرف حاضر در گفت

 (19، 17) همان، ص:.حفظ و به رسمیت شناخته خواهد شد
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                                                                                                                           اجراروش  -1-3

آوری اطالعات نظم و استاندارد است که برای جمعهای مای از روشمجموعه پیمایش، روش پیمایشی،

ه همچنین روشی برای ب گیرد وبزرگتر مورد استفاده قرار میهای ده ها و یا مجموعهدرباره افراد، خانوا

ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک  ی دیدگاهدست آوردن اطالعاتی درباره

                                                             (https://iranreaserch.ir).جامعه آماری از راه انجام تحقیق است

گیری یک ویژگی در تواند برای اندازهگر در آن میه به کارکرد روش پیمایش که پژوهشدر واقع با توج

روشی مناسب برای پژوهش حاضر بوده تا ی آماری آن جمعیت استفاده کند، جمعیتی بزرگ از یک نمونه

بیش از سی درصد دانش  ر شش حوزه نام برده در بین تعدادمیزان به رسمیت شناسی را د بتواند در ابتدا

 ی این میزان در تمام دانش آموزان جامعه آماری باشد.آموزان جامعه آماری بیان کند که منعکس کننده

رح جمع آوری اطالعات پیرامون مفهوم به رسمیت ط:  طرح پژوهش و شرکت کنندگان -2-3

 ی تهرانی دوم متوسطهبیش از سی درصد دانش آموزان مدرسه فرزانگان شش دورهگری، شناختن دی

 ای: روش میدانی و کتابخانهروش جمع آوری اطالعات  -3-3

 منابع مرجع  نامه، تحقیقات،: پرسشابزار  -4-3

 ی فایل پژوهشضمیمه: نمونه پرسشنامه 

 

                                                          هانامههای آماری به دست آمده از پرسشداده -3-5

-کالسیهای دیگر و همآموزان کالسهای دانششد بین متنتان الزم بای کالسی: اگر در نشریه یکپرسش

دهید؟                             هایتان متنی را انتخاب کنید تا چه اندازه به طور منصفانه این کار را انجام می  

 

 

 

https://iranreaserch.ir/
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 نتایج به دست آمده:

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد   3 34 26 3 29 95

 درصد 3/2 35/8 27/4 3/2 30/5  100

و  هایشاناند که برای گزینش متن از بین همکالسیها معتقد بودهآن %66بیش از نیمی از افراد یعنی حدودا 

گزینه متوسط را انتخاب کرده ،%4/27گیرند. زیاد در نظر میهای دیگر انصاف را در حد زیاد و خیلیکالس

.متوسط عادالنه قضاوت خواهند کرد تر از حدها کمآن %4/6اند و تنها   

: تصور کنید فردی در اواسط سال از شهری دیگر به تهران آمده و به کالس شما اضافه  دو پرسش

قدر است؟چه گو کنید،وا او گفتشده است. تمایل شما برای اینکه ب  

 نتایج به دست آمده :

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 5 6 36 25 22 94

 درصد 5/3 6/3 27/9 26/3 23/2 98/9

اند، یک نفر به این سوال پاسخ نداده است. بیشترین انتخاب نامه را دریافت کردهکه پرسشاز میان کسانی 

توسط برای معاشرت شان آمده است، تمایل در حد مافراد در برخورد با فردی که از شهری دیگر به مدرسه

-ها تمایل زیاد یا خیلیاز آن %5/49در مقابل  اند وکم داشتهتمایل کم یا خیلی ،%6/11. تنها با او بوده است

وگو با فرد جدید دارند.زیاد برای گفت  

هایتان با عقاید مذهبی شما مخالفت شوید عقاید مذهبی یکی از معلم: تصور کنید که متوجه می سه پرسش

گذار است.تاثیری آنها دن دربارههای او و تفکر کردارد. این اختالف به چه میزان در گوش دادن به حرف  

:نتایج به دست آمده   

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 22 33 23 12 5 95

100 5/3 6/12  24/2 7/34  2/23  درصد 
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کم شان را در تفکر درباره حرف های او کم یا خیلیعقاید مذهبی متفاوت معلم، %9/57آموزان از میان دانش

نیز  %2/24اند و گذار قلمداد کردهخیلی زیاد این اتفاق را تأثیر ،%5زیاد و  ،%12. اما اندگذار دانستهتأثیر

اند.گزینه متوسط را انتخاب کرده  

هایتان شوید یکی از همکالسی: تصور کنید در دوران انتخابات ریاست جمهوری متوجه می چهار پرسش

گذار ختالف به چه میزان در روابط ما بین شما تاثیرعقاید سیاسی مخالف با عقاید سیاسی شما دارد؛ این ا

 است؟

 نتایج به دست آمده :

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 41 31 17 4 2 95

100 2/1 2/4  17/9 6/32  2/43  درصد 

 %6/32اند. کردهکم توصیف شان را خیلیتاثیر تفاوت عقاید سیاسی در روابط ،از افراد %2/43در این سوال 

اعتقاد داشته اند میزان تاثیر گذاری  %3/7نیز در این مورد میزان کم را انتخاب کرده اند و در مقابل مجموعا 

 آن بیش از حد متوسط است.

گروهی شوید که تحصیالت پدر و مادر هم: در یک پروژه گروهی بعد از یک هفته متوجه می پنج پرسش

و محل زندگی آنها در جنوب شهر واقع شده است، این موضوع تا چه میزان در  تر استشما از دیپلم پایین

گذار است؟ا او تاثیربی همکاری شما ادامه  

:نتایج به دست آمده   

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 69 14 9 3 0 95

100 0 3/2 9/5 14/7 6/72  درصد 

افراد  %6/72رد قبول جامعه( های مومتفاوت )با توجه به ارزشن اجتماعی در سوال مربوط به شأ

زیاد را انتخاب نکرده است.  گذاری خیلیاند و هیچ کس تأثیرکم توصیف کردهگذاری آن را بسیارتأثیر

گزینه زیاد را  %2/3اند و تنها گزینه متوسط را انتخاب کرده %5/9اند و معتقد به تأثیر گذاری کم بوده %14/7

.اندزیدهبرگ  
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، سن او تا چه اندازه در میزانی ی، نظری مخالف نظر شما ارائه کند: اگر در یک گفتمان، فرد شش پرسش

گذار است؟کنید تاثیری آن فکر میو درباره گیریدکه شما حرف او را جدی می  

 نتایج به دست آمده : 

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 19 24 29 18 5 95

 درصد 20 25/3 30/5 18/9 5/3 100

های افراد گزینه %3/45% کل است، گزینه متوسط بوده است.  5/30در این سوال بیشترین انتخاب افراد که 

.اندزیاد توصیف کردهگذاری سن را زیاد یا خیلیتاثیر %2/14اند و کم را انتخاب کردهکم یا خیلی  

ی او تا چه اندازه در ، لهجهر شما ارائه کند: اگر در یک گفتمان، فردی، نظری مخالف نظ هفت پرسش

کنید تاثیرگذار است؟ی آن فکر میو درباره گیریدمیزانی که شما حرف او را جدی می  

: نتایج به دست آمده  

کمخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 48 20 15 9 3 95

100 3/2 9/5 15/8 21/1 5/50  درصد 

اند و در مقابل کم توصیف کردهگذاری آن را خیلیدر سوال مربوط به لهجه افراد حدوداً نیمی از افراد تاثیر

کم  %1/21افراد انتخاب شده است.  %8/15اند. گزینه متوسط توسط زیاد را انتخاب کردهگزینه خیلی%  2/3

اند.زیاد را انتخاب کرده 9%/5و   

، جنسیت او تا چه ی، نظری مخالف نظر شما ارائه کندآموزی، فرد: اگر در یک کارگاه دانش هشت پرسش

گذار است؟ کنید تاثیری آن فکر میو درباره گیریداندازه در میزانی که شما حرف او را جدی می  

 نتایج به دست آمده :

زیادخیلی مجموع کم خیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 64 21 6 1 3 95

 درصد  67/4 22/1 6/3 1/1 3/2 100
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کم ،  %1/22کم، خیلی %4/67گرفتن حرفشان آموزان تأثیر جنسیت افراد را در مورد توجه قراردر میان دانش

.اندزیاد توصیف کردهخیلی %2/3زیاد و  %1/1متوسط،  %6/3  

کند و شرایط مالی خوبی ندارد، میای محروم زندگی کالسی در منطقه: تصور کنید یکی از هم نه پرسش

ی آنها فکر کنید، چقدر است؟های او گوش بدهید و دربارهتمایل شما برای اینکه به حرف  

 نتایج به دست آمده : 

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 13 3 10 37 32 95

100 33/7 38/9 10/5 3/2 7/13  درصد 

-وها زیاد تمایل به گفتآن %9/38زیاد و از افراد خیلی %7/33اند، نفری که به این پرسش پاسخ داده 95از 

اند. ها گزینه متوسط را انتخاب کردهآن %5/10. اندآموزی با شرایط اقتصادی ضعیف، داشتهگو با دانش

.استکم بودهخیلی %7/13کم و  %2/3تمایل   

: برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه اندازه الزم است اعتقادات مذهبی او به  ده پرسش

 شما شبیه باشد؟

 نتایج به دست آمده : 

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 21 20 30 17 7 95

100 7/4 17/9 31/6 1/21  1/22  درصد 

متوسط،  %6/31کم،  %1/21کم، خیلی %1/22صمیمی با فرد برای لزوم شباهت اعتقادات مذهبی دوست 

است. زیاد بودهخیلی %4/7زیاد و  9/17%  
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:  برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه اندازه الزم است عقاید سیاسی او به  یازده پرسش

 شما شبیه باشد؟

 نتایج به دست آمده : 

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط  کم   نمره 

 تعداد 32 19 29 12 3 95

100 3/2 12/6 30/5 20 7/33  درصد 

متوسط،  %5/30کم،  %20کم، خیلی %7/33لزوم شباهت اعتقادات سیاسی دوست صمیمی با فرد برای 

است.زیاد بودهخیلی %2/3زیاد و  %12/6  

ن اجتماعی او ندازه الزم است شأ: برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه ا دوازده پرسش

، به شما شبیه باشد؟میزان تحصیالت پدر و مادر و... (شغل و )  

 نتایج به دست آمده : 

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 42 24 16 12 1 95

100 1/1  12/6 8/16  3/25  2/44  درصد 

، متوسط %8/16کم،  %3/25کم، خیلی %2/44 لزوم شباهت شأن اجتماعی دوست صمیمی با فرد برای

.استزیاد بودهخیلی %1/1زیاد و  %12/6  

: برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه اندازه الزم است وضعیت اقتصادی او  سیزده پرسش

 به شما شبیه باشد؟

 نتایج به دست آمده : 

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 54 24 12 4 1 95

100 1/1 4/2 6/12  3/25  8/56  درصد 
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متوسط،  %6/12کم،  %3/25کم، خیلی %8/56لزوم شباهت وضعیت اقتصادی دوست صمیمی با فرد برای 

.استزیاد بودهخیلی %1/1زیاد و  %4/2  

قومیتش به شما  الزم است که : برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه اندازه چهارده پرسش

 شبیه باشد؟

 نتایج به دست آمده :

زیادخیلی مجموع کمخیلی زیاد متوسط کم   نمره 

 تعداد 73 14 7 1 0 95

100 0 1/1 4/7  7/14  8/76  درصد 

متوسط،  %4/7کم،  %7/14کم، خیلی %8/76لزوم شباهت وضعیت اقتصادی دوست صمیمی با فرد برای 

است.زیاد بودهخیلی %0زیاد و  1/1%  
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 فصل چهار
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          ها :                                                     داده و تحلیل جداول ترکیبی و توصیف -4-1

ی طرح نامههایی که در پرسششده به پرسشهای دادهدر این بخش ابتدا آمار به دست آمده از پاسخ

کنند، به شکل جداول بررسی می با تاثیر متغیری یکسان را به رسمیت شناختن دیگریمیزان شده 

وگو را در آن ها، نتیجه را ارائه و شاخص گغتو پس از توصیف و تحلیل داده ترکیبی نمایش داده

ها، یک، به دلیل اهمیت و . دلیل انتخاب این معیار و شاخص از بین دیگر معیاربررسی خواهیم کرد

آن در افزایش به رسمیت شناختن دیگری در جامعه و بعد، به دلیل  ضرورت و تاثیرگذاری فراوان

. استهایی بیش از یک مورد فرصت محدود پژوهشگران برای بررسی شاخص  

گروهی شوید که تحصیالت پدر و مادر همپرسش پنج : در یک پروژه گروهی بعد از یک هفته متوجه می

ر جنوب شهر واقع شده است، این موضوع تا چه میزان در تر است و محل زندگی آنها دشما از دیپلم پایین

گذار است؟ی همکاری شما با او تاثیرادامه  

پرسش دوازده : برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه اندازه الزم است شأن اجتماعی او 

 )شغل و میزان تحصیالت پدر و مادر و... ( ، به شما شبیه باشد؟

ی گزینه

 زیادخیلی

 

 زیادی گزینه

 

ی گزینه

 متوسط

 کمی گزینه
 

ی گزینه

کمخیلی  

سوالموضوع سوالشماره   

 

0 
 

3/2 
 

9/5 
 

14/7 
 

72 6/  
ن و تاثیر شأ

موقعیت 

 اجتماعی

 

5 

 

1/1 
 

12/6 
 

16/8 
 

25/3 
 

44/2 
ن و أتاثیرش

موقعیت 

 اجتماعی

 

12 

آموزان، به طور متفاوت، از سوی دانشمیزان به رسمیت شناختن دیگری با شأن و موقعیت اجتماعی 

توجه به نتایج، به  کم است. باخیلی %55/0کم و  %8متوسط،  %13زیاد،  %20خیلی زیاد،  %4/58میانگین، 

تر از در انتخاب دوست صمیمی بیشگذاری تفاوت شأن و موقعیت اجتماعی بریم که میزان تأثیرمیپی این 

لزوم شباهت از لحاظ دهد که فرد در روابط بلند مدت مورد نشان می که این ،تصمیم به ادامه همکاری است

 .داندبیشتر می ،شأن و موقعیت اجتماعی  به دیگری مدنظر را
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، سن او تا چه اندازه در میزانی پرسش شش : اگر در یک گفتمان، فردی، نظری مخالف نظر شما ارائه کند

گذار است؟کنید تاثیرفکر میی آن گیرید و دربارهکه شما حرف او را جدی می  

ی گزینه

زیادخیلی  

ی گزینه

 زیاد

ی گزینه

 متوسط

ی کمگزینه ی گزینه 

کمخیلی  

 موضوع

 سوال

ی شماره

 سوال

 

5/3 
 

18/9 
 

30/5 
 

25/3 
 

20 
 تاثیر سن

 

 

6 

 %3/5کم و  %9/18متوسط،  30%/5زیاد،  %3/25خیلی زیاد،  %20، دیگری را با سن متفاوت، آموزاندانش

وگو گذاری سن فرد را در اینکه با او گفتآموزان، تاثیردانش %50. بیش از اندبه رسمیت شناختهکم خیلی

هایی مانند ای قابل توجه باشد و از آنجایی که بحثتواند به طور ویژهاین آمار میدانستند. تر از کم میبیش

رشد تواند ناشی از ها را که میفراد این تفاوترسد که اتفاوت بین نسلی، امروزه مطرح است به نظر می

شناسند. سریع تکنولوژی و تفاوت سبک زندگی باشد، به رسمیت نمی  

 

هایتان با عقاید مذهبی شما مخالفت شوید عقاید مذهبی یکی از معلمپرسش سه : تصور کنید که متوجه می

گذار است؟ی آنها تاثیرتفکر کردن درباره های او ودارد. این اختالف به چه میزان در گوش دادن به حرف  

پرسش ده : برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه اندازه الزم است اعتقادات مذهبی او به 

 شما شبیه باشد؟

زیادخیلی کمخیلی کم متوسط زیاد  ی شماره موضوع سوال 

 سوال 

 

5/3 
 

12/6 
 

24/2 
 

34/7 
 

23/2 
مذهبیتاثیرعقاید   

3 

 

7/4 
 

17/9 
 

31/6 
 

21/1 
 

22/1 
مذهبیتاثیرعقاید   

10 

 %9/27زیاد،  %9/27خیلی زیاد،  %6/22 ،به طور میانگینآموزان، دیگری را با عقاید مذهبی متفاوت، دانش

گذاری ها در دو پرسشی که میزان تأثیرتوازن داده. اندبه رسمیت شناختهکم خیلی %3/6کم و %3/15متوسط،

ها در اینکه یکی از پرسشها بیشتر است. با های باقی پرسشنسبت به دادهاند مذهبی را سنجیده عقاید متغیر
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، تفاوت قابل اما ،اش استآموز و دوست صمیمیدر رابطه با دانش ،آموز و معلم و دیگریرابطه با دانش

 شود.های داده شده به دو پرسش احساس نمیه دست آمده از پاسخهای بتوجهی بین داده

 

هایتان شوید یکی از همکالسیپرسش چهار : تصور کنید در دوران انتخابات ریاست جمهوری متوجه می

گذار عقاید سیاسی مخالف با عقاید سیاسی شما دارد؛ این اختالف به چه میزان در روابط ما بین شما تاثیر

 است؟

اندازه الزم است عقاید سیاسی او به پرسش یازده :  برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه 

 شما شبیه باشد؟

زیادخیلی کمخیلی کم متوسط زیاد  ی  شماره موضوع سوال 

 سوال

 

2/1 
 

4/2 
 

17/9 
 

32/6 
 

43/2 
سیاسیتاثیرعقاید   

4 

 

3/2 
 

12/6 
 

35 
 

20 
 

33/7 
سیاسیتاثیرعقاید   

11 

 %4/26زیاد،   %3/26خیلی زیاد،  %4/38 ،با عقاید سیاسی متفاوت به طور میانگین را دیگری ،آموزاندانش

دهند که میزان های به دست آمده از دو سوال باال نشان میداده .کم استخیلی %3/2کم و  %4/8متوسط، 

-شتر بودهمدت بیتر و بلنداثرگذاری عقاید سیاسی نیز مانند میزان اثرگذاری شأن اجتماعی در روابط جدی

پاسخ دهنده به این  گروه سنی وجود دارد که بیشتر متوجهی قابل توجه دیگر نیز در این آراء است. نکته

نامه است، یعنی گروه سنی که در جامعه حق رأی، بزرگترین شکل مشارکت مردمی در سیاست پرسش

الیل به رسمیت شناخته شدن توان یکی از درسد که میکشور را هنوز ندارند و به همین دلیل به نظر می

  ی آماری همین موضوع دانست. عقاید سیاسی متفاوت را در این نمونه

 

کند و شرایط مالی خوبی ندارد، ای محروم زندگی میکالسی در منطقهپرسش نه : تصور کنید یکی از هم

است؟ ی آنها فکر کنید، چقدرهای او گوش بدهید و دربارهتمایل شما برای اینکه به حرف  
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پرسش سیزده : برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه اندازه الزم است وضعیت اقتصادی او 

 به شما شبیه باشد؟

زیادخیلی کمخیلی کم متوسط زیاد   شماره سوال موضوع 

 

13/7 
 

3/2 
 

10/5 
 

38/9 
 

33/7 
تاثیروضعیت 

 اقتصادی

 

9 

 

1/1 
 

4/2 
 

12/6 
 

25/3 
 

56/8 
تاثیروضعیت 

 اقتصادی

 

13 

زیاد،  %1/32خیلی زیاد،  %2/45 ،به طور میانگین ،با وضعیت اقتصادی متفاوت را دیگری ،آموزاندانش

دهد که تنها میانگین مجموع آراء دو سوال باال نشان می .کم استخیلی %4/7کم و  %7/3توسط، م 5/11%

اند و این نکته توجه ما را به خود جلب شناختهتر از حد زیاد، دیگری را به رسمیت از افراد، کم %23حدود 

داری مخالف بوده است و این نتیجه نیز کند؛ چرا که نظام حکومتی کشور ایران همواره با نظام سرمایهمی

تری از جامعه، این البته بدیهیست که، در ابعاد گستردهتواند تا حدی از این موضوع نشأت گرفته باشد. می

که این نظر در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این سوال مشاهده  خواهد بودبیشتر  %23از درصد 

وگو بیشتر از برقراری ی فرد مقابلشان را برای یک گفتمی کنیم که دانش آموزان اهمیت شرایط اقتصاد

 .دانتر که همان دوستی است دانستهارتباط جدی

 

شهری دیگر به تهران آمده و به کالس شما اضافه شده پرسش دو : تصور کنید فردی در اواسط سال از 

                                                  قدر است؟گو کنید، چهواست. تمایل شما برای اینکه با او گفت

ی او تا چه اندازه در پرسش هفت : اگر در یک گفتمان، فردی، نظری مخالف نظر شما ارائه کند، لهجه

                          کنید تاثیرگذار است؟ی آن فکر میگیرید و دربارهشما حرف او را جدی می میزانی که

: برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه اندازه الزم است که قومیتش به شما  چهارده پرسش

 شبیه باشد؟
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زیادخیلی کمخیلی کم متوسط زیاد  موضوع  

 سوال

 شماره

 سوال

5/3 6/3 37/9 26/2 

 

23/2 

 

  تاثیر قومیت

2 

3/2 9/5 15/8 21/1 

 

50/5 

 

  تاثیر قومیت

7 

0 

 

1/1 7/4 14/7 

 

76/8 

 

  تاثیر قومیت

14 

متوسط،  %7/20زیاد،  %6/20خیلی زیاد،  %8/48 ،به طور میانگین ،با قومیت متفاوت را دیگریآموزان، دانش

های سه پرسش مطرح شده است که پرسش ،در این بخش. اندبه رسمیت شناختهکم خیلی %8/2کم و  6/5%

قومیت به طور بخصوص مطرح نشده است  ،به طور مستقیم به قومیت اشاره دارند اما در پرسش دو 14و  7

خودی را بپذیرد باید دیگری از گروهی غیر و شاید بیش از اینکه فرد باید دیگری با قومیت متفاوت را

افراد برای این که با  که تواند زیر مجموعه آن باشد. نکته قابل توجه این استمیبپذیرد که قومیت متفاوت 

از همین  %23اما تنها  ،کم دانستندخیلیلزوم شباهت قومیتی را  %77دیگری رابطه دوستی برقرار کنند تقریبا 

و تمایل  اسندشنمی به رسمیت آید راسال از شهری دیگر به کالسشان می فردی را که در اواسط ،افراد

و  تواند نشان دهنده این باشد که پذیرش صرفا نژادمی موضوع، گو با او دارند. اینوزیادی به گفتخیلی

تر بوده تا پذیرفتن کسی که در شرایط متفاوت از آنها در شهری دیگر قومیت متفاوت برای افراد آسان

تر ناشی از قومیت متفاوت است نیز کمخود  زندگی کرده است یا حتی نشانه ظاهری مانند لهجه متفاوت که

 از خود قومیت به رسمیت شناخته شده است. 

 

آموزی، فردی، نظری مخالف نظر شما ارائه کند، جنسیت او تا چه پرسش هشت : اگر در یک کارگاه دانش

کنید تاثیرگذار است؟ ی آن فکر میگیرید و دربارهاندازه در میزانی که شما حرف او را جدی می  

زیادخیلی کمخیلی کم متوسط زیاد  موضوع  

 سوال

سوال شماره  

3/2 1/1 3/6  8 تاثیرجنسیت 67/4 22/1 
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% زیاد، 22/1% خیلی زیاد، 4/67 ،آموزاندانش ، از سویدیگری با جنسیت متفاوتبه رسمیت شناختن میزان 

                                                                           .کم استخیلی %2/3% کم و 1/1% متوسط، 6/3

به رسمیت شناخته شده  از هر چیز تربیش ، جنسیت،گیری شده در پژوهشهای اندازهتمام متغییر میان از

ن آمار از . ایاندتر از حد زیاد به رسمیت شناختهز دانش آموزان جنسیت دیگری را کما % 6/10است و تنها 

خالف خود در جنس م در مقایسه با ،که ،این جهت قابل توجه است که توسط گروه جنسیتی رقم خورده

 گیرند.قرار میبیشتری آمیز معرض رفتارهای تبعیض

 

-کالسیهای دیگر و همآموزان کالسهای دانشتان الزم باشد بین متنی کالسییک : اگر در نشریهپرسش

 دهید؟          انتخاب کنید تا چه اندازه به طور منصفانه این کار را انجام میهایتان متنی را 

زیادخیلی کمخیلی کم متوسط زیاد  موضوع  

 سوال

سوال شماره  

3/2 2/3  4/27  8/35  5/30 تاثیرگروه  

 کالسی

 متفاوت

1 

% 35/8خیلی زیاد،  %5/30 آموزان،، از سوی دانشدیگری با گروه کالسی متفاوتبه رسمیت شناختن میزان 

                                                                             کم است. خیلی %2/3% کم و 3/2% متوسط، 27/4زیاد، 

شود که بیش از نود درصد آنها توسط افراد سنجیده می ،خودیهای غیردر این پرسش میزان پذیرش گروه

شده  پذیرند و در مورد کار ارائهمی  های غیرخودی رااین گروه ،تردر حد متوسط یا بیشان داشتند که اذع

اند، پژوهشگران، آموزان بودهی آماری، دانشبه این دلیل که، جامعه .کنندتوسط آنها عادالنه قضاوت می

  اند.خودی در نظر گرفتهآموزان غیرخودی را گروه غیردانش
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نتیجه گیری -4-2  

از مفهوم به  ی دومآموزان دبیرستان فرزانگان شش تهران در مقطع متوسطهمیزان درک دانش -4-2-1

                                                                                            :  رسمیت شناختن دیگری

ی آموزان مدرسهی دانشی آماری از جامعههیابیم که در نمونمیانگین آراء سواالت درمی یبا محاسبه 

چه بین افراد بیشتر از هر آنبه رسمیت شناختن دوم شهر تهران  یترانه فرزانگان شش مقطع متوسطهدخ

در نظر  5ی که نمره آراء مطلوب %497/4 معدل رو با کسبتفاوت جنسیتی فرد روبه ،شودمی چیز درک

از آراء  %2755/4ل کسب معدرو با فرد روبه و موقعیت اجتماعیشأن  و بعد از آن تفاوت گرفته شده

از آراء  %358/3 معدل رو با کسبتفاوت سن فرد روبه به رسمیت شناختن چنینباشد؛ هممطلوب می

، کمتر از هر از آراء مطلوب %452/3 معدل با کسب بل از آن تفاوت در اعتقادات مذهبیمطلوب و ق

شوند.می چیز درک  

در                                                  های به دست آمده : وگو در دادهبررسی معیار گفت -2-2-4

درک به رسمیت شناختن وگو در بخش توان مشاهده کرد که شاخص گفتآمده مینهایت از نتایج به دست

بیشتری را  درکفا کرده و نقش پررنگی را ای ،شأن و موقعیت اجتماعی متفاوت افراد های جنسیتی،تفاوت

وضعیت اقتصادی در بخش تفاوتاست؛  این موارد به ارمغان آورده در به رسمیت شناختن دیگری در افراد از

آراء مطلوب در بخش وضعیت  معدل که میزاناست، چراتوان گفت که نقش موثری را ایفا کردهنیز می

شناخته شدن ازآن خود کرده است  و اما در بع رسمیت ی سوم را از نظر باشد و رتبهمی %037/4 اقتصادی

(، 875/3گروه کالسی)(، 955/3(، عقاید سیاسی)452/3(، عقاید مذهبی)358/3بخش تفاوت سن)

-ته است که خود میوگو کمتر شکل گرف(، آمارها بیانگر این هستند که در این سطوح، گفت025/4قومیت)

     رخی از آنها اشاره شد.ی داشته باشد که به بدعدتواند دالیل مت
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                                                                                                                              توضیحات -3-4

الزم دانسته که  انپژوهشگرهستند، افراد مرجع اطالعات  ،هاریظخود ا ینامهاز آنجایی که در روش پرسش

از  است ارتمسئله اساسی قلمرو بینابین عب ،بوبر مارتین . از نظردندر اینجا به قلمرو بینابین اشاره کن

انواع متفاوت از وجود بشری هستند که بودن از ذات یعنی آنچه ناشی  ،. این دودوگانگی بودن و نمودن

. تفاوت رزو دارد به نظر دیگران بنمایاندفرد آ شود فرد انسانی در واقع هست و نمودن از آنچه که هرمی

کسی که به دنبال بودن است بدون نگرانی از این که چه تصویری از او در  ،گونه است کهبین این دو این

کند اما انسانی که به دنبال نمودن است همواره نگران این کل بگیرد با او ارتباط برقرار میذهن دیگری ش

. را کسب کند دیگریش تواند تایید و تصدیقچگونه میاو کند و او چه فکری می دیگری در مورداست که 

ها تحت بر این اساس پاسخ پرسش ،از نظر بوبر این دو نوع اگزیستانس در هر انسانی در هم آمیخته است

را به  های متفاوت یکدیگرراد ویژگیرود افگیرد. همچنین همانطور که انتظار میتاثیر این موضوع قرار می

الزم است هر فرد شجاعت این که بر تظاهر غلبه کند را داشته باشد و فارغ از انتظارات  رسمیت بشناسند،

 .زیرا الزمه اگزیستانس بشری غلبه بر تظاهر و حاضر ساختن دیگری است ،دیگران با آنها ارتباط برقرار کند
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نتیجه گیری -5-1  

 70ی ی ممکن در به رسمیت شناختن دیگری، نمرهنامه، اگر باالترین نمرهنتایج پرسشبا توجه به 

است و اگر  8/11، 20است که از  6/41اند نامه پاسخ دادهی افرادی که به این پرسشباشد، میانگین نمره

بگیریم، این نمره کمتر از حد قبولی خواهد بود. البته این نکته را نیز باید در  ری قبولی را در نظنمره

های مختلف، متفاوت است. با نظر گرفت که میزان به رسمیت شناختن دیگری در موضوعات و بخش

توجه به نتایج، پژوهشگران دریافتند که از بین هشت متغیر)تفاوت عقاید سیاسی، عقاید مذهبی، 

نامه در پرسشدی، شأن و موقعیت اجتماعی، گروه کالسی، سن، جنسیت و قومیت( که وضعیت اقتصا

اند، به ترتیب از کم به زیاد، سن، عقاید مذهبی، عضویت در گروه کالسی مورد پرسش قرار گرفته

متفاوت)گروه غیرخودی(، عقاید سیاسی، قومیت، وضعیت اقتصادی، شأن و موقعیت اجتماعی و سن به 

جداگانه است های مختلف نیازمند پژوهشی اند. یافتن علت این تفاوت در بخشته شدهرسمیت شناخ

اند. ی این علل مطرح کردههای اندیشمندانه خود را دربارهاما پژوهشگران در خالل پژوهش حدس

های کیفی هستیم که ایشان در این پژوهشگران معتقدند که برای بررسی بهتر این مفهوم، نیازمند پژوهش

اند.های ذکر شده، قادر به انجام آن نبودهپژوهش، به دلیل محدودیت  

 

پیشنهادات  -5- 2 

وگو در مدارس و تاکید بر ضرورت یادگیری و اعمال این های آموزش مهارت گفت. برگزاری کالس1

 مهارت در روابط روزمره  

-های دانشاو در بین گروه ضرورت به رسمیت شناختن دیگری و برقراری ارتباط بااهمیت و بیان . 2  

 آموزی 

.ردوگو شکل بگیآموزان یک مدرسه گفتتخصیص ساعتی معین به جلساتی که در آن بین دانش. 3  
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  ضمیمه

-خیلی

 زیاد

-خیلی کم متوسط زیاد

 کم

 ردیف سواالت

های تان الزم باشد بین متنی کالسیاگر در نشریه     

را تان، متنی های دیگر و همکالسیآموزان کالسدانش

انتخاب کنید تا چه اندازه منصفانه این کار را انجام می

 دهید؟

1 

تصور کنید فردی در اواسط سال از شهری دیگر به      

تهران آمده و به کالس شما اضافه شده است. تمایل 

   قدر است؟گو کنید، چهوشما برای اینکه با او گفت

2 

یکی از  شوید عقاید مذهبیتصور کنید که متوجه می     

هایتان با عقاید مذهبی شما مخالفت دارد. این معلم

های او و اختالف به چه میزان در گوش دادن به حرف

گذار است؟ی آنها تاثیرتفکر کردن درباره  

3 

تصور کنید در دوران انتخابات ریاست جمهوری      

هایتان عقاید سیاسی شوید یکی از همکالسیمتوجه می

سیاسی شما دارد؛ این اختالف به چه مخالف با عقاید 

گذار است؟میزان در روابط ما بین شما تاثیر  

4 

شوید در یک پروژه گروهی بعد از یک هفته متوجه می     

گروهی شما از دیپلم که تحصیالت پدر و مادر هم

تر است و محل زندگی آنها در جنوب شهر واقع پایین

ی ادامهشده است، این موضوع تا چه میزان در 

گذار است؟همکاری شما با او تاثیر  

5 

اگر در یک گفتمان، فردی، نظری مخالف نظر شما      

، سن او تا چه اندازه در میزانی که شما حرف ارائه کند

-کنید تاثیری آن فکر میگیرید و دربارهاو را جدی می

 گذار است؟

6 

اگر در یک گفتمان، فردی، نظری مخالف نظر شما       7 
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ی او تا چه اندازه در میزانی که شما ارائه کند، لهجه

کنید ی آن فکر میگیرید و دربارهحرف او را جدی می

 تاثیرگذار است؟       

آموزی، فردی، نظری مخالف اگر در یک کارگاه دانش     

نظر شما ارائه کند، جنسیت او تا چه اندازه در میزانی 

ی آن فکر و درباره گیریدکه شما حرف او را جدی می

کنید تاثیرگذار است؟می  

8 

اگر در یک گفتمان، فردی، نظری مخالف نظر شما      

، سن او تا چه اندازه در میزانی که شما حرف ارائه کند

-کنید تاثیری آن فکر میگیرید و دربارهاو را جدی می

 گذار است؟

9 

چه برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا      

اندازه الزم است اعتقادات مذهبی او به شما شبیه 

 باشد؟

10 

برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه      

 اندازه الزم است عقاید سیاسی او به شما شبیه باشد؟

11 

برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه      

اندازه الزم است شأن اجتماعی او )شغل و میزان 

 تحصیالت پدر و مادر و..(، به شما شبیه باشد؟

12 

برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه      

اندازه الزم است وضعیت اقتصادی او به شما شبیه 

 باشد؟

13 

برای اینکه یک نفر دوست صمیمی شما شود، تا چه      

 اندازه الزم است که قومیتش به شما شبیه باشد؟

14 

 


