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 چکیده
در پرتوی نقدهای وارد به آن  یآدم یاستعدادهاهدف اصلی این نوشتار، تحلیل مفهومی و بازخوانی ماهیت 

  مفهومی بهره گرفته شییید و تطبیقی در نظام آموزشیییی اسیییت  برای دسیییتیابی به این هدف، از روش تحلیل

 قرارگرفتهفلر ش موردتوجهاقتضائات محتوایی کمتر  یژهوبهانسانی « نوع»های پژوهش نشان داد اقتضائات یافته

ای از سییوی شییفلر صییورت نارفته اسییت  ننین به نظر و افراز اسییتعدادها به اسییتعدادهای محوری و حاشیییه

رسد، این دیدگاه در برخورد با استعدادهای متفاوت و گاه متعارض، دنار آَشفتای خواهد شد   همچنین می

گرایی دور به استعداد، از واقع عدم توجه به روی دیار سکه استعداد، یعنی ناتوانی، باعث شده تا نااه شفلری

ماند و اختیار آدمی را نیز به حاشیییه راند  بر این اسییار، در نظام آموزشییی بر احتیاط، انعطاف  و پویایی در 

 شود   های تعلیق تأکید میانتساب استعداد و بر ضرورت وجود موقعیت

 : استعداد، شفلر، نقد، تعلیق، انتساب واژه های کلیدی
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 مقدمه

ها از دیرباز یکی از مسائل مهم مطرح در عرصه تربیت بوده استعدادهای آدمی و توجه به آن بحث

ی رکسهافراد از حیث ذوق و استعداد برابر نیستند بلکه »، افالطون  با این اعتقاد به اینکه طور نمونهاست  به 

ای برای او طراحی یر تربیتی ویژه، بر آن است تا با شناسایی استعداد هر فرد، مس«است  شدهساختهبرای کاری 

داند و (  افالطون، شناسایی استعداد افراد را گام اولیه برای طرح تربیت میPlato, 2011, PP. 84-85)  کند

ن سخن که درباره تربیت سربازا، هناامیطور نمونهمعتقد است این شناسایی باید از کودکی آغاز شود  به 

راموشی به را که ببینیم ف هرکدامتجو را باید از کودکان آغاز کنیم،     سپس این جس»   نویسد: گوید، میمی

ماند، باید برگزینیم و از خورد، بلکه همواره در عقیده خود استوار میدهد و فریب ظاهر را نمیخود راه نمی

اد را در سطحی ، استعد«قوه»(  ارسطو نیز با طرح مفهوم Plato, 2011, PP. 166-167« )دیاران جدا کنیم   

یک شیء  »نویسد: کند و میتعبیر می« امکان»سازد  او در تعریفی از قوه، آن را به هستی شناختی مطرح می

 ,Aristotle« )ء قوه آن را دارد، ممتنع نباشد گوییم شیهناامی دارای قوه است که فعلیت یافتن آنچه می

2014: P. 348)،ناظر بر همین امکانی است که منتظر به ظهور رسیدن    ازآنجاکه استعداد نیز، در تعریفی

 توان مفهوم قوه را به آن نزدیک دانست  است، می

یات در ادبهای آموزشی امروز نیز اهمیتی خاص یافته است  شناسایی و پرورش استعدادها در نظام

و تربیت و گاه  های تعلیمیکی از هدف عنوانبهمتربی  هایاستعداد ییرشد و شکوفا یی،شناساتربیتی ایران، 

(  همچنین سند تحول بنیادین Motahari, 2007تعریف تربیت در نظر گرفته شده است ) عنوانبه

-تفاوت را برخورداری از ظرفیت پذیرش 1404های مدرسه مطلوب در افق یکی از ویژگی  وپرورشآموزش

هدف به  ینا تحقق راستای در و دانسته فطری وعمتن استعدادهای شکوفایی و کشف به توجه و فردی های

(  Fundamental Revolution Document of education, 2011) 1راهکارهای متعددی اشاره نموده است

دورۀ  نامه آموزشیآیین»آموزان نیز با مفهوم استعداد پیوند نزدیکی دارد؛ موضوع هدایت تحصیلی دانش

 مایدنآموزی و اشتغال را استعداد افراد ذکر میهای توسعه مهارتمالکیکی از «  ساله متوسطه روزانهسه

(Educational Regulations of Second Period of Secondary schools, 2016)  

عالوه بر موضوع استعدادسنجی و هدایت تحصیلی در نظام آموزشی، توجه به صاحبان استعدادهای 

 ,Kazemi Haghighiاست ) قرارگرفته موردتوجههای آموزشی کشورهای جهان برتر نیز در بسیاری از نظام

تاکنون و تصویب  1355در نظام تربیتی ایران از سال  « سازمان پرورش استعدادهای درخشان»(  حضور 2014

                                                 
 ،21ذیل هدف عملیاتی  21-3، راهکار 16ذیل هدف عملیاتی  16-1  راهکار 1
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م نیز نشان از اهمیت این امر در نظا 1386از سال « شهاب(برتر )شناسایی و هدایت استعدادهای »و ابالغ طرح 

ای ههای آن، همه تالشهای نظری درباره مؤلفهتربیتی ایران دارد  ابهام در مفهوم استعداد و وجود اغتشاش

عملی فوق را با نالش مواجه ساخته و این امر ارائه نارنوبی قابل دفاع از این مفهوم را ضروری ساخته 

ی است مفهوم استعداد را مورد واکاودر دوران معاصر که تالش کرده  توجهقابلاست  یکی از آثار فلسفی 

است  این کتاب بخشی از یک پژوهش بزرگ « در باب استعدادهای آدمی»قرار دهد، کتاب شفلر با عنوان 

یدبخش وجود نوتواند است و این موضوع می« 1طرح هاروارد در باب استعدادهای آدمی»ای یعنی رشتهینب

های متعدد پیرامون دیدگاه او نیز چنین وجود نقد و بررسیپردازی باشد  همانسجام نظری در این مفهوم

 تواند گویای اهمیت آن باشد  می

 زجملهااست   قرارگرفته مدنظرمفهوم شفلری از استعداد در آثار مختلف موجود در باب استعداد 

دادهای برتر عبندی دستاوردهای مورد انتظار استکند ضرورت دستههیمنز با ابتنا به دیدگاه شفلر، تالش می

کند تا با بررسی تطبیقی دیدگاه شفلر  آگامبن، (  همچنین لویس تالش میHeymans, 2012را نشان دهد )

از سوی دیار،  (  Lewis, 2012هایی را در باب استعداد مطرح سازد )یبخشالهام، در باب مفهوم استعداد

را در تعلیم و  های این نقدیبخشالهام، با تأکید بر نقد آگامبن به مفهوم شفلری از استعداد، و فیالن کالرک

تواند ه میبار دارد کینی خشونتبخوشمعتقدند مفهوم شفلری از استعداد، نوعی از  هاآنتربیت وامی کاوند  

  نقدهای وایت  بر (Clarck & Phelan, 2015 )بخش قرار دهد های سامانآموز را تحت انقیاد قدرتدانش

اخیر و با ترجمه  هایسال(  در White, 1986 مفهوم شفلری استعداد نیز از منظر فلسفه تحلیلی شنیدنی است )

اثر سفلر در ایران، دو نقد نیز از فضای فلسفه تعلیم و تربیت ایران بر دیدگاه شفلر از مفهوم استعداد نااشته 

 (    Bagheri, 1998( و  نقد باقری  )Zohre Kashani, 1998ره کاشانی )از نقد زه اندعبارتشده که  

نوشتار حاضر بر آن است تا با بازخوانی مفهوم شفلری از استعداد و ارزیابی نقدهای واردشده بر آن، 

ل قاب یاگونهبههای مفهومی آن را مالحظاتی در باب مفهوم استعداد بیان نماید و تا حد امکان، برخی مؤلفه

قد از شود  انتخاب این نهار ندفاع، تدوین کند یا وضوح بخشد  در این میان، بر نهار نقد اساسی تمرکز می

قدهای فرهنای ن-میان نقدهای مختلف به دو دلیل صورت گرفته است  دلیل نخست به بافت اجتماعی

ی، دو نقد زهره کاشانی و باقررو، گردد  ازاینمعطوف است و دلیل دوم به بنیادین بودن نقد بازمی واردشده

                                                 
1  Harvard Project on Human Potential در دانشکده کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت دانشااه هاروارد  1979، این طرح در سال

ای هتحقق بخشیدن به استعداد گروه»مطرح شده است و هزینه آن را بنیاد برنارد وان لی هلند تأمین نموده است که رسالت آن 

 ( Scheffler, 1998, PP. 3-4است )« و محروم فقیر
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و نقد وایت  دهشانتخاباجتماعی جامعه ما و برخاستن از سنت فلسفی ما -به دلیل تکوین در بافت فرهنای

 موردنظری جدید هاگرفتن برای نظریه مبنا قرارداری در عرصه فلسفه و تربیت و و آگامبن نیز  به دلیل دامنه

اد ی این نوشتار، ارزیابی نقدهای صورت گرفته بر مفهوم شفلری استعداست  بنابراین، هدف اساس قرارگرفته

اقع،   دروهستکه برکنار از نقدهای موجه باشد، نحویبندی دوباره آن بهدر وهله نخست و سپس صورت

( ارزیابی نقدهای وارد بر مفهوم شفلری 1سازند: دو پرسش، خطوط اساسی این پژوهش را مشخص می

( نه مالحظاتی باید در نظر گرفت تا مفهومی با 2دهد؟ و ها را نشان مینادرستی کدام استعداد، درستی و

 اتقان بیشتر از استعداد داشت؟

 

 رویکرد روشی

تحلیل »پردازی شفلر، از روش در پاسخ به پرسش نخست مبنی بر شناسایی انتقادات وارد به مفهوم

ها، مفاهیم و ارهشد  تحلیل تطبیقی مبتنی بر یافتن گز بهره گرفته« ارزیابی کفایت مفهومی»و نیز « تطبیقی

(  بر Given, 2008, Qouted from Sajadieh, 2014باشد )های معرفتی متناظر و مقایسه و تطبیق میمنظومه

اری و ن مشخص شدند، سپس به کمک تطبیق انتقادات وارده، باهم موردانتقاداین اسار، نخست موارد 

دست آمد  در گام دوم این نقدها با مفهوم  به موردانتقادای از محورهای اصلی مجموعهها، بندی آندسته

شفلری مقایسه و موجه بودن یا نبودن هر نقد تعیین شدند  در تشخیص موجه بودن یا نبودن نقدها یا انااره 

ورد ی مشده و ساختارهای مفهومهای پردازشهای مفهومی و نیز کفایت مفهومشفلری، کفایت تحلیل

 واسطههبارزیابی قرار گرفت  تحلیل مفهومی ناظر بر فراهم آوردن تبیین صحیح و روشن از معنای مفاهیم 

ن نوع آید  ایی آن با سایر مفاهیم است و تالشی در جهت فهم مفاهیم به شمار میهاارتباطتوضیح دقیق 

توان گفت رو، می(  ازاینCoombs & Daniels, 1991) شودیمتحلیل شامل ارزیابی ساختار مفهوم نیز 

رویکرد کلی این پژوهش، تحلیلی است که در دو صورت تطبیقی و ارزیابی ساختار مفهوم بکار گرفته شده 

 است  

 

 تصویری اجمالی از دیدگاه شفلر درباره استعداد

از دوران  جاماندهبهاب صوشفلر معتقد است انااره عمومی از استعداد تحت تأثیر باورهای رایج اما نا

ه این داند  او ریشرو اولین اقدام در تبیین دیدگاه خود را نقد این باورها میاست، ازاین گرفتهشکلکهن 

 از کلمتش ء،شی هر ماهیت از ارسطو تصور شفلر، نظر داند  بهانااره را در تلقی ارسطو از ماهیت اشیا می

 و حولت نحوه» مبین هم و آن «طبیعی غایت» منزلهبه هم ماهیت، این و است آن طبیعی نوع ذاتی خصایص
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 بلوطیت واسطهبه است، بلوط درخت بالقوه که بلوط میوه» نمونه، طوربه  بود خواهد آن «روندهپیش تحقق

 است؛ نآ طبیعی غایت از عبارت که شودمی رانده نهایی وضع آن به بخشیدن فعلیت سویبه خود بالقوه

 «کندمی تبیین را آن افراد «رشد مراحل» و کندمی تعیین را آن «انواع ماهیت» آن، هایویژگی که غایتی

(Scheffler, 1998: P. 51 )  دهد؛ قرار می موردانتقادها را کند و آنمی اشارهبراین اسار، شفلر به سه اسطوره

ری و یاد یزنه نوط شدن است و ( ثابت بودن استعدادها به این معنا که استعداد دانه بلوط، درخت بل1

شود، مراد ثابت و مشخص بودن مجموعه استعدادهای که این مفهوم به استعدادهای انسانی منتقل مییهناام

طور هماهنگ قابل تحقق ( هماهنگ بودن استعدادها بدین معنا که مجموعه استعدادهای فرد به2فرد است؛ 

عنا که همه استعدادهای فرد ارزش مثبت داشته و فعلیت یافتن ( ارزشمندی همه استعدادها بدین م3هستند و 

های متعین کند تا اناارهها امر مطلوبی است  شفلر در ادامه با تأکید بر عدم تعین وجود بشر، تالش میآن

کودک تازه »ای جدید از آن تدوین کند  او معتقد است گذشته از استعداد را به کناری نهد و انااره

و تازه نامتعین است و شالوده حیات ا« موجود بشری»شود، یک تلقی می« واحدی زیستی»ه صرفاً ک متولدشده

یری، بنیاد نهاده گوپرورش و تصمیمباید به طور عمده با تالش بشری، یعنی بر مبنای فرهنگ، تاریخ، آموزش

ه گرایش ب»، «توانایی شدن»استعداد در نااه شفلر،  شدهیبازساز  سه مفهوم (Scheffler, 1998: P. 49)«شود

 است  « قابلیت برای شدن»و « شدن

 توانایی شدن: منزلهبهاستعداد  .1

استعداد »است  در این معنا، اگر شخص  شنهادشدهیپ 1این انااره از استعداد با تکیه بر معنای توانایی

 و در حال حاضر توانایی انجام آن فعالیت را ندارد،را داشته باشد، گرنه به این معناست که ا« انجام فعالیتی

ا، از میان در این معن«  توانایی کسب توانایی انجام آن فعالیت»کند؛ اما بر وجود توانایی دیاری داللت می

اند، تنها برخی از توانایی نائل شدن به آن در آینده بهرههمه کسانی که اکنون از یک توانایی بارز بی

نماییم  الزم به ذکر است که در اینجا ما برخورداری از استعداد را به این دسته منتسب می برخوردارند و

اد مستعد، بینی قاطع نسبت به تحقق آن در آینده نیست، بلکه از میان افرانتساب استعداد به کسی به معنای پیش

تعداد   همچنین در این معنا، اسبرخی در آینده به آن توانایی نائل شده و برخی نیز بدان دست نخواهند یافت

صائص را ها و دیار خها، صفات، گرایشتواند کسب عادتها نیست بلکه میتنها محدود به کسب توانایی

 ( Scheffler, 1998:PP.  55-56نیز شامل شود  )

                                                 
1. Capacity 
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 ناست  به سخن دیار، استعداد در ای« امکان»، در اینجا نوعی «توانایی»باید توجه داشت که مراد از 

آن است که  انکار منزلهبهانتساب استعداد به کسی »رو، ازاین معنا به مفهوم نفی ضرورت یا محدودیت است 

ازدارنده، شرایط ب « ای برای یادگیری وجود داشته باشد و در موقعیت موردنظر نمایان باشدشرایط بازدارنده

باورهای فرهنای و اعتقادات جامعه به های غذایی، های حسی و حرکتی، کمبودعرصه وسیعی از محرومیت

شود  بر این اسار، انتساب سطوح پایین استعدادی های اتخاذ شده را شامل میعنوان زمینه عمل و سیاست

پنداشت که  گونه بایدآموزان، نباید صرفاً ناشی از کمبودی ذاتی در کودکان تلقی شود، بلکه اینبه دانش

است  های سطح دانش و منابعی نشمایر قابل رفع است و این محدودیتاین کمبود به وسیله تالش اجتماع

 ( Scheffler, 1998, PP. 55-60نماید )ها را محدود میکه بلندای افق

رای روی هر انسانی متصور شد، بتوان پیش های ذهنی که میاین تلقی از استعداد، آیندهبا توجه به 

( 2ها برای فرد غیرممکن نیست؛ و یابی به آنهایی که دست( آینده1شود؛ هر فرد به دو دسته تقسیم می

های فرد ا استعدادها برای فرد غیرممکن است  شفلر در این معنا دسته اول رهایی که دستیابی به آنآینده

ها در نااه «غیرممکن»( نشان داده شده است  الزم به ذکر است که مرز 1نامد  این تفکیک در شکل )می

ود  درواقع شها مشخص میگذاریانتساب و نیز تا حدودی سیاست بشری در لحظه شفلر از طریق سطح دانش

 ها دور از ذهن نیست گذاریی و سیاستهای ذهنی، با افزایش دانش بشرامکان عبور از مرز غیرممکن

 

 استعداد از شفلر اول یفتعربا توجه به افراد  : استعدادهای1شکل 
 

 به شدن: 1استعداد به منزله گرایش .2

در این معنا، انتساب استعداد به یک فرد، نیزی بیش از آن است که باوییم وقوع پیامد معینی برای 

نیست  در این معنا از انتساب استعداد، ضمن پذیرش نبود موانع قطعی برای تحقق پیامد « یرقابل تحصیلغ»او 

                                                 
1. Propensity 

های ذهنی قابل تصور برای انسانتمامی آینده  

ها غیرممکن نیست هایی که دستیابی فرد به آنآینده ممکنهای غیرآینده   
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ر شود  در این تلقی از مفهوم استعداد، اگبینی میای مشروط به شرایط، پیشگونهمورد انتظار، وقوع آن به

حقق گردد، فرد ننان خواهد شرایط خاصی م« اگر»توان ادعا کرد شخص از استعدادی برخوردار است می

توان ادعا کرد که کودکی با میزان مشخصی از کوشش، تعلیم و تربیت، تشویق یا شد  به طور نمونه، می

(  در مقایسه Scheffler, 1998: PP. 61-73حمایت، احتماالً توانایی نوازندگی پیانو را کسب خواهد کرد )

« امکان»فت برخالف تعریف اول که انتساب استعداد مبتنی بر توان گاین معنا از استعداد با معنای نخست می

ان، که در معنای نخست، امکاست  به سخن دیار، درحالی« احتمال»بود، در تعریف دوم انتساب مبتنی بر 

مبتنی بر نوعی تفکیک صفر و یکی است، در معنای دوم، احتمال، به نوعی نااه پیوستاری داللت دارد  بر 

ا ههای ذهنی قابل تصور برای انسان بناریم، برای یک فرد خاص برخی از این آیندهبه آیندهاگر  ،این اسار

گیرند، برخی در قطب ناممکن و برخی نیز در میانۀ این پیوستار  این تصور ذهنی در قطب در دسترر قرار می

 ( نشان داده شده است 2در شکل )

 
 

 استعداد از شفلر دوم یفتعربا توجه به  افراد استعدادهای :2شکل 

 

 برای شدن: 1استعداد به منزله قابلیت .3

 «لیتقاب»تبیین شده است  در نظر او « قابلیت»آخرین معنای شفلر از مفهوم استعداد با مفهوم 

محدوده انتخاب جدی، تالش یا تصمیم فرد باشد؛ یعنی آنچه انجام دادن آن یرنده اموری است که در دربرگ

و « ابلیتق»شخص است  درک معنای قابلیت در مفهوم استعداد، به کمک تبیین تفاوت میان « قدرت»در 

تواند راهاشا باشد و درک تفاوت میان این دو معنا با تأمل در می -گر معنای نخستمفهوم تبیین-« توانایی»

که توانا کردن، در معنای نخست پذیر خواهد شد  درحالیامکان« 3توانا کردن»و « 2قدرت دادن»و واژه د

 ، قابلیت بخشیدن در معنای اخیر، به معنای«غلبه بر برخی شرایط بازدارنده عمل است»استعداد، به معنای 

                                                 
1. Capability 
2. Empowering 

3. Enabling 

های ذهنی قابل تصور برای انسانتمامی آینده  

های ناممکنآینده های در دستررآینده   
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 :Scheffler, 1998ن موانع بیرونی )ایجاد انایزه در فرد و درون فرد است نه صرفاً به معنای از میان برداشت

PP. 69-71 درواقع، با توانا ساختن، ممکن است به دلیل قرار نداشتن امر موردنظر در حیطه اراده و تصمیم  )

فرد، همچنان شاهد تحقق آن نباشیم اما در قابلیت بخشیدن، امر مورد انتظار در حیطه تصمیم او قرار خواهد 

رو، معنای سوم، یک گام از احتمال جلوتر است و در قق خواهد شد  ازاینگرفت و با احتمال بیشتری مح

 رود که احتمال، نزدیک به یقین باشد زمانی بکار می

 

 نگری  مفهوم شفلری از استعدادباهم
توان سه بخش یا به نوعی سه سطح از یک نااه رسد سه معنای شفلری از استعداد را میبه نظر می

مفهومی است که در نسبت با آینده معنادار است  از این « استعداد»قی نمود  بر این اسار، واحد به استعداد تل

هر دلیلی  ای که بهروی خود با دو دسته کلی مواجه است؛ دستههای پیش منظر، فرد مستعد در مواجه با آینده

ها نیابی به آای که دستدسته های ناممکن نامید وها را آیندهتوان آنها محال است و مییابی او به آندست

های ممکن خواهد بود  این همان معنای اول استعداد در نااه شفلر است  از ها آیندهمحال نیست و لذا نام آن

ان ها یکسان نیست، بلکه برخی با احتمال بیشتری امکهای ممکن و تحقق آنسوی دیار، نسبت میان آینده

شوند و این تفاوت احتمال، معنای دوم استعداد را به ما محقق می تحقق دارند و برخی با احتمال کمتری

های ممکن از احتمال وقوع بیشتری برخوردارند  باید توجه داشت که درواقع، برخی این آینده نمایاند  می

-آینده درنهایت، از میان همهاحتمال مطرح در مؤلفه دوم، ناشی از عوامل اقتضائی خارج از اراده فرد است  

هایی های ممکن، آیندهای بیشتر از قطعیت همراه است و این آیندههای ممکن، احتمال تحقق برخی با درجه

هستند که در حیطه انتخاب و تصمیم فرد قرار دارند  این معنا همان معنای سوم شفلر از استعداد است  نارش 

های فت، مفهوم نخست، آیندهتوان گ( نشان داده شده است  درمجموع می3واحد پیشنهادی در شکل )

 سازد، ممکن را از ناممکن متمایز می

ا های بسازد و معنای سوم، آیندههای ممکن را مشخص میمعنای دوم، پیوستار احتمالی این آینده

 دهد احتمال بیشتر را روی این پیوستار مورد تأکید قرار می
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 گانه شفلری: تصویری واحد از مفاهیم سه 3شکل 

 

 نقدهای صورت گرفته بر مفهوم شفلری از استعداد

مفاهیم شفلری از استعداد را موردنقد و  -و زهره کاشانی 2آگامبن، باقری، 1وایت -نهار اندیشمند 

دراین راستا، ضمن تجمیع انتقادات مشترک، محورهای اساسی نقدها مشخص شدند،   اندارزیابی قرار داده

 سپس موضع مؤلفان این نوشتار در مقابل نقد صورت گرفته بیان شد  

 «نوع»توجهی شفلر به مفهوم بی  1

سر  ها بر مناقشه بره با معنای شفلری استعداد به دو انتقاد اشاره دارد که هر دوی آنباقری ر مواجه

(  همچنین یکی از انتقادات مطرح شده توسط زهره کاشانی و Bagheri, 1998 بنا شده است )« نوع»مفهوم 

وان از تخود از مفهوم نوع، معتقدند می داوودی نیز به همین مناقشه اشاره دارد  منتقدین با استناد به انااره

ین ها سخن گفت و بر ابرآمده از این اقتضاء« استعدادهای مشترک بشری»و « اقتضاهای درونی نوع بشر»

آنکه از نااه منتقدین، شفلر ننین افراز نمود، حال« عام»و « خاص»توان استعدادها را به دو گروه اسار می

  در ادامه دو انتقاد برآمده از این دیدگاه به تفصیل (Zohreh Kashani & Dawoodi, 1998)  باوری ندارد

 شود بیان شده و در انتهای هر یک ابعاد آن واکاوی می
 اقتضای درونی در بشر  هرگونهالف( از نفی تعین یافتگی بشر تا نفی 

اید کسب هایی که بخصیصه»ارسطوییِ استعداد، آن  باقری  معتقد است طبق قرائت شفلر از اسطوره

، شفلر آنکه به عقیده باقریحال« ها را بالقوه در خود دارداند و او آنشوند، از پیش در فرد، تعیّن بالقوه یافته

                                                 
1. White 

2. Agamben 

های ناممکنآینده  

«فرد»برای   

«فرد»ی های ممکن براآینده های با احتمال بیشتر تحقق آینده 

«فرد»شرط خواست به  

«انسان»های ذهنی قابل تصور برای تمامی آینده %0احتمال   %100احتمال    
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هایی خیصیصه ییا فرد اساساً استعدادهای و هایی نیستننین خصیصه «دارای» بالقوه فرد حتی»معتقد است 

فرد نیستند بلکه برحسب زمینه اجتماعی فرد و میزان دانش « هایدارایی»شمار  که قرار است کسب شوند، در

« ثبات در استعدادهای آدمی وجیود نیدارد رو، شوند و از همینزمانی موردنظر، تیعیین میی مقطع در آدمی

(Bagheri, 1998: PP 87-90او در ادامه بیان می  )لری استعداد تنها دارد که با حذف این معنا، از مفهوم شف

 گیرد که شفلر در گریز از تصورشود  بر این اسار نتیجه میبرداشت می« موجود نبودن آن در زمان حال»

ن افراط کرده و در قطب مقابل ای« استعدادهاست تعین بالقوه»نوعی معادل ارسطویی خود از استعداد که به

آییا »پرسد: آمده است  باقری با طرح این مسئله می ر گرفتاانااره، یعنی نفی هرگونه اقتضای درونی آدمی، 

نوع  یمقتضادر آدمی آشکارشده یا به یتصادفبه طور  -استعدادهای مشترک در آدمیان -این استعدادها

های این نقد، بنابراین یکی از نالش ( Bagheri, 1998: P 89« )؟اسیت رسیده این موجود به ظهور یویژه

از سوی   گرددبه منطق ظهور استعدادهای ویژه و عدم تبیین این پدیده در تصور شفلری از استعداد بازمی

های های موقعیتدیار، بر اسار این نقد، توضیح شفلر در تبیین این اشتراکات استعدادی با ارجاع به مشابهت

اجتماعی، در مواجهه با نالش  -های فرهنایکند؛ زیرا مشابهتایجاد می اجتماعی، نوعی دور را-فرهنای

هت رو، اشتراک استعدادی که خود با مشابشود  ازاینعلت، با همان اقتضائات درونی و نوعی بشر تبیین می

ح از نظر شود و این نوع توضیشد، علت مشابهت فرهنای هم در نظر گرفته میموقعیت فرهنای تبیین می

ذیرش پقی، ناسازوار است  در پاسخ به این نالش، باقری معتقد به نوعی تعین اجمالی است  از نااه او منط

در اینجا، به معنای « بالقوه» آدمی است  در های بالقوهویژگی برخی قبول معنی اقتضاهای درونی بشر، به

نای آن تراکات استعدادی بر مبصُلب ارسطویی نیست بلکه حاکی از نوعی تعین اجمالی است که ظهور اش

 دهد روی می
 ب( از نفی مثبت بینی سراسری استعداد تا خنثی نگری و عدم افراز آن 

نکه همه بود؛ ای« ارزش سیرتاسر میثبت اسیتعدادها»یکی از باورهای رایج متأثر از انااره ارسطویی، 

ا باور مورد انتقاد شفلر قرار گرفت  او ب شود  اینها امری مطلوب تلقی میاستعدادها ارزشمندند و تحقق آن

اد، به طرح این مسئله پرداخت که در زبان استعد ،قدر شرورند که نیکوکارها، بالقوه، همانبیان اینکه انسان

از این رهاذر  شوند تاهای مثبت او به عنوان استعدادهای او معرفی میهای منفی انسان تصفیه شده و جنبهجنبه

  (Scheffler, 1998: P 19) ی مثبت تقویت شوندهاصرفاً جنبه

لر برد  او اعالم کرد که شفباقری در انتقاد خود، افراط شفلر در انتقاد از این اسطوره  را زیر سؤال می

اسطوره مثبت اندیشی درباره استعدادها را ننان زدوده که باز هم در استعداد،  مفهوم از خیود بندیصیورتدر 

  اعتقاد به (Bagheri, 1998: P 90) استعدادها گرفتار آمده است« خنثی انااری»آن یعنی قطب مخالف 
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سازد که استعدادها را بر حسب دوری و نزدیکی به این اقتضائات درونی بشر، باقری را به این ایده ملتزم می

عی بشر که به اقتضائات نوهای نوع بشر، افراز کند  درواقع، آن دسته از استعدادها اقتضائات درونی و ویژگی

ترند، استعدادهای محوری بشر خواهند بود و سایر آن، استعدادهای جنبی نام خواهند گرفت  این افراز، نزدیک

های اگر بپذیریم که ویژگینوعی نااه مرتبتی )و البته فارغ از خوب و بد( به استعدادها را رقم خواهد زد  

 توان درمجموعهاز نوع بشر، برای آدمی وجود دارد، در این صورت می ، به معنی اقتضاهای ناشی«ایبالقوه»

بندی ارزش )گرنه نه از نوع خوب و بد( پرداخت که برحسب آن، مرتبت نوعی تقسیماستعدادهای آدمیی، به

برخوردار  ترییتاهماز مرتبت کم تر و برخییکسان نخواهد بود، بلکه برخی از مرتبت مهم اواستعدادهای 

یا عام « جنبی»یا خاص و دسته دوم را استعدادهای « محوری»خواهند بیود کیه میا دسته اول را استعدادهای 

 .(Bagheri, 1998:P 90) نامیممی

عالوه بر باقری، زهره کاشانی و داوودی نیز در انتقادات خود، توجه شفلر به تمایز عام و خاص میان 

واند منشأ تبا تأکید بر صفات حقیقی امور، معتقدند حقیقت هر امر می استعدادها را مدنظر قرار دادند  آنها 

استعداد آن باشد  ناگفته نماند که این منتقدان بر پایه همین افراز استعدادها، نوعی دیدگاه ارزشی را نیز وارد 

ان (  بر این اسار، در تعارض میZohreh Kashani & Dawoodi, 1998: P 178تحقق استعدادها نمودند)

رود با دیار استعدادهای او، باید استعدادهای خاص را فعلیت استعدادی که کمال خاص موجود به شمار می

   بخشندها، استعدادهای خاص هستند که حقیقت موجود را تحقق میترجیح بخشید؛ زیرا از نااه آن

 با دیگر مفاهیم نزدیک به آن« استعداد»انگاری مفهوم یکسان  2

اژه شفلر از و ات زهره کاشانی و داوودی و جان وایت مبتنی بر نحوه استفادهبخش اصلی انتقاد

استعداد است  به اعتقاد ایشان، شفلر به صورتی ناصحیح معنای واژه استعداد را گسترش داده و مفاهیم متفاوت 

 ود  شاستعداد گنجانده است و این امر، خطایی زبانی و مفهومی را سبب می با مفهوم استعداد را زیر نتر واژه

داوودی  زهره کاشانی و: «فقدان مانع برای اکتساب»با مفهوم « استعداد»انگاری مفهوم الف( یکسان

 م آنها، درکنند  به زعمعرفی می« بود شرایط و نبود موانع بیرونی»یکی از تعاریف ممکن برای استعداد را 

انش شود که شرایط بیرونی اکتساب ویژگی، خصیصه، مهارت یا داین تفسیر استعداد به کسی نسبت داده می

معینی برای او فراهم و موانع ممکن بر سر راه این اکتساب مفقود و منتفی باشد  در این تفسیر، شرایط شامل 

های ذهنی و روانی را شامل اموری مانند عوامل فیزیکی، زیستی، فرهنای و اجتماعی است و محدودیت

ی و فیزیکی های اجتماعی، زیستشود  همچنین در این تفسیر، اسناد یا انکار استعداد به شدت تابع موقعیتنمی

کوشش برای ایجاد و تقویت استعداد نیزی نیست جز فراهم آوردن شرایط مناسب و کمک به »است و 
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منتقدان در ادامه این تعریف ارائه شده از   (Zohreh Kashani & Dawoodi, 1998: P 178«)حذف موانع

  ردازند پکنند و سپس خود به نقد آن میاستعداد را به پیشنهاد نخست شفلر بسیار نزدیک معرفی می

شرایط و موانع برای عمل او »به زعم زهره کاشانی و داوودی، تعریف فرد مستعد به شخصی که 

ی است که جایی ابه گونه« کند که اکتساب خصیصه معینی را برای او تسهیل می است شدهیمتنظای گونهبه

 های ذهنی و روانیهای ذاتی، استعدادهای درونی، عناصر ماهوی یا امکانات و تواناییبرای مفاهیم طبیعت

د و دلیل ستعم تواند عامل تمایز فرد مستعد از غیرگذارد  آنها معتقدند وجود شرایط و فقدان موانع نمینمی

اسناد استعداد »(  در این دیدگاه، Zohreh Kashani & Dawoodi, 1998: P 181اسناد استعداد به او باشد)

گیرد و آنچه به طور مستقیم علت اسناد استعداد به فرد هرگونه ارزیابی نسبت به شرایط انجام می دورازبه

(  براین اسار، Zohreh Kashani & Dawoodi, 1998: P 183« )های درونی استاست، وجود زمینه

ن معنا نیز در دانند که ایمی« فقدان مانع برای اکتساب»منتقدان مفهوم نخست پیشنهادی شفلر را نیزی معادل 

 نااه آنها ارتباط معناداری با مفهوم استعداد ندارد 

اد را به استعد شفلر در معنای نخست خود، :«امکان»با مفهوم « استعداد»انگاری مفهوم ب( یکسان

ن است است  به سخن دیار منظور او از امکان، آ« امکان» ،کند و تفسیر او از عبارت تواناییتوانایی تفسیر می

 که از ناحیه شرایط، ضرورتی  برای محال شدن امری وجود ندارد و بنابراین، آن امر ممکن خواهد بود  

ز استناد یک استعداد مدنظر دارند، نیزی بیش از زهره کاشانی و داوودی  معتقدند معنایی که افراد ا

ها، انتساب استعداد باید حاکی از احتمال بیشتر اکتساب آن امر در آینده باشد امکان است  درواقع، از نااه آن

تواند معتقدند، صرف امکان به معنای نبود موانع بیرونی نمی« آمادگی»نه صرف امکان آن  آنها با طرح مفهوم 

 Zohrehستعداد باشد و لزوماً باید در فرد، نوعی آمادگی درونی باشد تا او را از دیاران متمایز سازد)نشانار ا

Kashani & Dawoodi, 1998: P 183 به سخن دیار، تأکید این انتقاد بر آن است که انتساب استعداد تحقق  )

ت و این اسناد نیازمند برخورداری تحقق آن امر برای آن پدیده اس« رجحان»بر  دالیک امر برای یک پدیده، 

وایت  نیز در یکی  (Zohreh Kashani & Dawoodi, 1998: P 191آمادگی در مخاطب است )« حداقلی»از 

 نویسداز انتقادات خود، با تمرکز بر همین عدم تناسب مفهوم شفلر از استعداد با اوضاع رایج در زبان عادی می

ست که در مسیر پاافتاده نییشپ،  بدین معنای «پیانیست بالقوه است یک»شود شخصی این گزاره که گفته می

بالقوه  دارد که او را پیانیستپیانیست شدن او مانعی نیست  درواقع، نبود مانع پیش روی فرد، ما را بر آن نمی

 (  White, 1986: P 137خطاب کنیم )
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استعداد  این نقد، به تعریف سوم از :«توانایی اکتساب»با مفهوم « استعداد»انگاری مفهوم ج( یکسان

است  زهره کاشانی و داوودی معتقدند، انتساب استعداد به  فرد، عالوه بر خواست و اراده او و محیط مساعد، 

ها، کسی که در اکتساب امری، مانعی جز باشد  از نااه آنهای الزم در او مینیازمند وجود زمینه و آمادگی

ندارد، مستعد آن امر نیست بلکه توانایی اکتساب آن را دارد  به سخن دیار، استعداد، اختیار و انتخاب خویش 

توان گفت ین میاست  همچن« درصد خوب»بینی موفقیت با بینی نیست بلکه پیشدر پیش« قطعیت»نشانار 

 Zohreh)تحقق آن « وجوب»تحقق آن پدیده دارد و نه « رجحانِ»استعداد برای یک پدیده صرفاً داللت بر »

Kashani & Dawoodi, 1998: PP. 191-192رو، پیشنهاد سوم شفلر را به معنای توانایی اکتساب (  ازاین

 وایت نیز معتقد است، پیشنهاد سوم شفلر با زبان عادی مردم فاصلهدانند که متفاوت از استعداد است  امری می

 (   White, 1986:P 137)دارد و قابل استنباط از آن نیست 

سوم شفلر  وایت معنای :«شرایط انجام یک کار»با مفهوم « استعداد یک کار»انگاری مفهوم د( یکسان

شدن را دارد، منظور « الف»شود شخص استعداد دهد  در این معنا، اگر گفته میاستعداد را مدنظر قرار می

ت شد  بر این اسار، وای گونه خواهدآن قطعاً بینی کرد که اگر او تالش کند،توان پیشآن است که می

نیازهای الزم برای تحقق یک امر  به سخن دیار، معتقد است استعداد در این معنا، یعنی  وجود تمام پیش

داشتن استعداد در این معنا یعنی فرد در شرایطی قرار گیرد که اگر تالش کرد و مانعی نیز به وجود نیامد، 

نیازها، با ایت معتقد است، ممکن است فرد در حین کسب پیشبتواند قابلیت موردنظر را کسب کند   اما و

ی بر این بینمشکلی درونی مواجه شود مثالً سالمت خود را از دست بدهد  بر این اسار، او معتقد است پیش

حال، یندرع(  White, 1986: PP.139-140مبنا از استعداد ممکن نیست یا حداقل با خطا همراه خواهد بود )

 داند  وم را مجزا از مفهوم استعداد میاو این مفه

ن سرانجام، وایت بر ای :به سه معنای توانایی، گرایش و قابلیت« استعداد»واژه  ضابطهه( اطالق بی

ی الزم است ضابطه و معیاربه سه معنای پیشنهادی شفلر،  «استعداد» واژهاطالق ورزد که برای نکته تأکید می

وز تواند مجهای مشترک معنایی در این سه واژه است که میمعیار، وجود مؤلفهکه مغفول مانده است  این 

 ها ذیل معنایی واحد را فراهم آورد  از نااه شفلر، عنصر مشترک این سه معنا داللت برقرار گرفتن آن

وایت مدعی است که این اشتراک از «  که در حال حیاضر میوجود نییست ای استخیصیصه اکیتساب»

  عالوه برخوردار نیست کافی از دقتبا مفهوم سنتی از این مفهوم اشتراک دارد و از سویی دیار،  سویک

 وجود دارد که ذیل تعریف کلی یعنی« اجبار به کسب یک خصیصه»بر این، او معتقد است اموری نظیر 

ند  کقلمداد نمیگنجد اما کسی آن را استعداد می« ای که در حال حاضر موجود نیستارتباط با خصیصه»
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بنابراین این تعریف از استعداد یا این مؤلفه محوری از مفهوم آن، مانعیت کافی ندارد تا مفهوم استعداد را از 

ها ازسازیگونه بگیرد که اینسایر مفاهیم همسایه خویش جدا سازد  بر این اسار وایت، درنهایت نتیجه می

سازد که به نحوی قراردادی ی دلبخواهی را به ذهن متبادر میکه معیار روشنی برای آن وجود ندارد، عنوان

، «استعداد»طالح اصی استفاده از جابهگانه را در بر گرفته است و در این صورت شاید بهتر باشد که مفاهیم سه

البته  ( White, 1986: PP. 138-139استفاده شود )ها قابلیت ییا نیظیر آن گرایش، توانایی، هایواژهاز همان 

این میان  که مشابهتیکند  نخست، شاید وایت در حین بیان نقد خویش به دو احتمال دیار نیز اشاره می

  وایت با استناد به اینکه نامید« 1خانوادگی مشابهت» که ویتانشتاین آن را است است از نوعی برقرارمفاهیم 

 دوم اینکه این نوع معنابخشی به استعداد، تالشکند  شفلر به این موضوع اشاره نکرده است، از آن عبور می

 است که ریشه در تفکر سنتی دارد؛ شفلر با انااره« 2های ثابتریل»مثابه استعداد به شفلر برای مقابله با انااره

، در مفهوم اول در پی اشاره به «3ای بازو مواجه با آینده خودمختارعاملی »عنوان مطلوب خود از انسان به

ی هاز واژهااست  لذا در این مسیر به استفاده « تحول خویشتن»و در معنای سوم در پی اشاره به مفهوم « عموان»

 سازد  است  پذیرش احتمال دوم، نقد وایت را منتفی می زدهدست« قابلیت»و « توانایی»

 

 4«توانش عدم»عدم پرداختن به 

دهد، پایه نقدهای او به شفلر را تشکیل می ترین محور بحث آگامبن در مفهوم شناسی استعداد کهمهم

است  آگامبن با تمرکز بر عدم تحقق استعداد تا زمان حال و بالفعل « عدم توانش»طرح مفهومی جدید با نام 

کند که نوعی عدم توانش و نوعی استعداد برای نشدن در درون مفهوم نبودن آن، بر این نکته تأکید می

 .Agamben, 1999: PPکند)زیستی میار استعداد برای شدن و تحقق، هماستعداد وجود دارد که در کن

تنها به معنای مستعدِ انجام دادن این و آن بودن نیست بلکه به معنای استعداد انجام  5استعداد(: »180-179

شود استعداد نخست در کنار زیستی استعدادهای متعارض باعث میاین هم«  ندادن این و آن هم هست

کند که گاه امکان بالفعل شدن نیابد  درواقع، آگامبن این پرسش را مطرح مید متعارض خود، هیچاستعدا

او معتقد  مانده است؟صورت بالقوه باقیحال بهحال بالفعل نشده است؟ نرا تابهنرا توانمندی موردنظر تابه

رای م توان ذاتی ِآن ویژگی بتواند عدکم یکی از دالیل بالفعل نشدن و بالقوه باقی ماندن، میاست دست

                                                 
1. Family-Resemblance 

2. Fixed-Rails 

3. Person as a Self-Determining Agent Confronting an Open-Ended Future 
4. Impotentiality 

5  Potentionality 
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در مقام یکی از دالیل احتمالی این بالفعل نشدن مطرح « عدم توانش»رو، واژه بالفعل شدن باشد  ازاین

ر دارند  های ظریفی نیز با یکدیاگیرد که البته تفاوتشود  او این واژه را در دو مفهوم نزدیک به کار میمی

استعداد  گیرد که همینان شد، نوعی استعداد متعارض مدنظر قرار میدر مفهوم نخست که در توضیح باال بی

، شود  در مفهوم دوممتعارض )یا استعداد انجام ندادن یا نشدن(، باعث بالفعل نشدن استعداد نخست می

آگامبن، با طرح مفهوم اراده و آزادی انتخاب فرد، معتقد است بالفعل نشدن یک استعداد، امکانی برای 

تواند با اراده خویش و با استفاده از این امکان، راه را بر تحقق گشاید که او مین پیش روی فرد میمحقق نشد

 ببندد و ویژگی دیاری را در خویش تحقق بخشد  -همان استعداد نخست -استعداد مذکور 

 نتفاوت معنای نخست با معنای دوم در این است که در معنای نخست، آگامبن بیشتر بر خودکار بود

 که دررحالیورزد، دها بر روی یکدیار تأکید میارتباط میان استعدادهای متعارض و تأثیر و تأثر درونی آن

یق، شود و وضعیت او را در میانه تعلمعنای دوم، ترکیب یک طرف از امکان استعداد با اراده فرد ترکیب می

دو رو دارد و این دو رو داشتن استعداد، باعث  زند  درواقع، در این معنا، ماهیت استعداد، مانند سکه،رقم می

ر این دهد  ببه رسمیت شناخته شدن اختیار آدمی در انتخاب یکی از دو روی سکه را مورد تأکید قرار می

 شوند  توان انتقاداتی را بر مفهوم شفلری از استعداد وارد ساخت که در ادامه اشاره میاسار می

ید بر تأکید بر دیدگاه آگامبن یعنی تأک :منفی مندرج در مفهوم استعداد مؤلفهتوجهی به الف( بی

الفعل شدن های منتظر بشود نتوان با قاطعیت از وجود بالقوگیعدم فعلیت موجود در مفهوم استعداد سبب می

رو، نیها برنامه داشت  ازابینی کرد و در مورد آنها پیشدر درون افراد سخن گفت و آینده را بر اسار آن

ن توان از استعداد در مقام امری تعیاز منظر آگامبن، با توجه به مؤلفه رقیب موجود در مفهوم استعداد، نمی

کارگیری آن در شناخت (  لذا، در دیدگاه او بحث از استعداد و بهAgamben, 1999بخش سخن گفت )

منفی مندرج در مفهوم استعداد موجب توان گفت مؤلفه فرد و تعیین آینده او، جایااهی ندارد  درواقع می

بینی منفی مواجه باشد و درنهایت، نیزی برای تشخیص و بینی مثبت آن با نوعی پیششود تا پیشمی

ریزی وجود نداشته باشد  بر این اسار و از نااه آگامبن، طرح بحث استعداد منتفی خواهد بود و سخن برنامه

مندرج در آن، نوعی خیال ورزی توهم آلود است که مبتنی بر واقعیتِ گفتن از آن، بدون توجه به مؤلفه منفی 

 های فرد نیست ها و نداشتهداشته

آگامبن در تبیین دیدگاه خود نسبت به  :ها و تمرکز صرف بر توانایی 1هاتوجهی به ناتوانیب( بی

کند و در پاسخ، آغاز می «توانممن نمی»و « توانممن می»های مفهوم استعداد، با پرسش از معنای عبارت

                                                 
1. Impotentialities 
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تعداد معرفی در معنای شفلری اس« عدم قابلیت»و « قابلیت»توانایی و عدم توانایی فرد را مترادف با نوعی  تجربه

تا زمانی یک امکان خواهد بود که در ارتباط و نسبت با « توانممن می»نماید  او معتقد است که عبارت می

(  او معتقد است در دنیای مدرن کنونی Levis, 2012: P 103رار گیرد )موردتوجه ق« توانممن نمی»عبارت 

یز توانا نههمکنند بر ای احسار مییرمسئوالنهغصورت ی، افراد بهمحورانسانو تحت تأثیر نارش کالن 

های خود ها بر این اسار، نشم خویش را به روی ناتوانیتوانند انجام دهند  آنهستند و هر کاری را می

 بینی را در بشر مدرنساز توانمندی، نوعی توهم و خودبزرگ(  این نااهِ فربهLevis, 2012: P 106اند )بسته

شود او جهان پیرامون خویش را از پس پرده توهم بنارد  آگامبن معتقد است، توجه زند و باعث میدامن می

تواند این درد را دهد که میا قرار میبه مؤلفه منفی مندرج در مفهوم استعداد، راه دیاری را پیش روی م

(  بر اسار دیدگاه آگامبن، در حوزه استعداد، الزم است نقطه تمرکز تربیت Agamben, 1999درمان کند )

این  های امکانی او معطوف شود  برهای فرد، به ناتوانیها و قابلیتجای توجه به توانمندیتغییر کند و به

ای منفی خواهد بود تا مثبت و بیشتر در پی کنترل ت، بیشتر حوزهاسار، حوزه استعداد در تربی

 های جدید پیش روی او های انسان مدرن خواهد بود تا گشودن عرصهبلندپروازی

ننانکه  :ی بدیعهانهیگزتوجهی به امکان خلق های موجود در امر استعداد و بیج( تمرکز بر امکان

هایی بن تنها ناظر بر توانایی، گرایش و یا قابلیت برای دستیابی به هدفبیان شد، مفهوم استعداد از منظر آگام

ای از اقدامات معین نیست، بلکه همواره با  ناتوانی و امکانِ نشدن همراه است  مشخص و در پرتوی مجموعه

سپس  و زند که از دانش کافی نیز برخوردار استآگامبن برای تبیین بهتر منظور خود، فرد ماهری را مثال می

خواندن او بدین معنی خواهد بود که او در تبدیل یا عدم تبدیل دانش خود به « مستعد»دارد که بیان می

تواند ساختمانی را نسازد  این حالت که فرد بتواند استعداد را در یم، مختار است مانند معماری که «1عمل»

دی اوست  او معتقد است آزاد بودن فرد و آنچه حالت قوه و عدم فعلیت ناه دارد، خود، بیانار معنایی از آزا

 .Levis, 2012: PPها را به فعلیت نرساند )زند، درگروی آن است که بتواند قوهآینده و تاریخ را رقم می

ی طرازی مؤلفه مثبت و منفی در استعداد، فضایی خنث( یا به فعلیت برساند  به سخن دیار، این هم103-104

های ینبخشد  این رهایی از تعهای از پیشی، به او حق انتخاب میکند که عاری از تعینپیرامون فرد ایجاد می

یش روی شده را از پاز پیش تعیینسازد و مسیرهای از پیشی، آزادی فرد را برای تعیین هویت خود افزون می

خلق  های موجود واین سطح از آزادی بخشی به معنای تأکید بر امکان محو تمامی گزینهکند   او پاک می

دهد  مراد از حالت تعلیق، رخ می 2ای بدیع است  این اتفاق در دیدگاه آگامبن به کمک حالت تعلیقگزینه

                                                 
1. Actuality 

2. Statusless Status 
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و حیرانی عمیق قرار دارد و مدام مشغول تفکر و بررسی وضعیتی است که فرد در نوعی عدم تعین 

گیرد  منظور از عالم هپروت، کمک می 1هاست  لویس برای توضیح این حالت از عبارت عالم هپروتگزینه

های متعدد است  الزم به ذکر است که این های عمیق و تصور آینده خویش در نقشورزیورود به خیال

حالت  های انتخاب فرد درشود؛ زیرا حالتمؤلفه منفی مندرج در استعداد ممکن میحالت تعلیق، تنها به مدد 

ننان متعدد و متنوع نیست که فرد را به خیال ورزی و اندیشه عمیق وادارد  در مقابل، در نااه شفلری، آن

همین آزادی، مواجه است و « توانم   توانم   ، من نمیمن می»آگامبن، در عرصه استعداد، فرد همواره با 

ها، این امکان وجود آورد  در درون این خیال ورزیای فراخ برای جوالن خیال و اندیشه او فراهم میعرصه

های جدیدی را پیش روی خود قرار دهد  در هایی دیار از خویش را کشف کند و گزینهدارد که او الیه

رد پایان، طوالنی و نامعین است که فندی بینااه آگامبن، این اندیشه ورزی و ارزیابی و خیال ورزی، فرآی

سته بر شود و پیوشود، متحیر میبیند، با ابعاد متعددی آشنا میهای جدیدی پیشروی خود میدر طی آن، راه

(  در این وضعیت، فرد حاالت گوناگون را Levis, 2012: PP. 104-105شود )عمق این حیرت افزوده می

میان شناخت و حیرت به انتخاب  وبرگشترفتپردازد و با ها میزیابی آنی قرار داده و به ارموردبررس

 (  Levis, 2012: P 106نوعی این معنایی از آزادی در نااه آگامبن است )رسد و بهمی

 

 نقد و ارزیابی نقدها

ای های شفلر، عیار نقدههای منطقی و رجوع به نوشتهشود با مدد از استداللدر این بخش، تالش می

 واردشده مشخص شود و در مواردی، پیشنهادهایی نیز ارائه شود  

 تحلیل و ارزیابی نقد نخست  1

  گیرد یانسانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار م« نوع»توجهی شفلر به در این بخش انتقادات مبتنی بر بی

 پذیرد   این ارزیابی در محورهای مختلف به شرح زیر صورت می

ی نقدهای رسد، در ارزیاببه نظر می :یشناختمعرفتالف( از عدم تعین هستی شناختی تا عدم تعین 

، باید میان دو نوع عدم تعین، تمایز قائل شد  نوع نخست عدم تعین که منتقدان، شفلر را به آن «نوع»ناظر به 

اند، عدم تعین هستی شناختی است  در عدم تعین هستی شناختی، مفروض ما عدم وجود هرگونه متهم ساخته

ر خواهد بود  به سخن دیار، در این سطح از عدم تعین، در بود یا نبود این زمینه اولیه یا اقتضای درونی بش

توان سخن گفت  این عدم تعین، عدم تعین اقتضا، شک داریم  از نوع دیاری از عدم تعین نیز می

تواند با تعین یا عدم تعین هستی شناختی  همراه باشد  در عدم شناختی است  این نوع عدم تعین، میمعرفت

                                                 
1. Brown Study 
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شناختی، مسئله، بود یا نبود آن اقتضا نیست، بلکه اطالع ما از آن مدنظر است  به سخن دیار، معرفت تعین

ای هم وجود داشته باشد، اما در مقام انتساب دهندۀ استعداد، شناختی از آن ممکن است اقتضای درونی ویژه

رسد، ظر میبر اسار این تمایز، به ن نداشته باشیم و بنابراین نتوانیم باوییم این حقیقت وجود دارد یا خیر 

شناختی است و گزاره واضحی مبنی بر موضع شفلر، در درجه نخست، حاکی از نوعی عدم تعین معرفت

ی نیز شود  گرنه در نوشته شفلر، تصریحاعتقاد او به عدم تعین هستی شناختی در ادعاهای منتقدان دیده نمی

کرد   توان به ابهام در موضع شفلر بازخوانیرو، این نقد را میازاین ردیابی نیست به این اقتضای درونی قابل

توان گفت نقد وارد بر شفلر، ابهام در تعیین نوع عدم تعینی است که او بدان معتقد است  بر این اسار، می

انتساب،  ین را درتوان مالحظه نمود  او این عدم تعنیز می« تعیین»و « انتساب»این ابهام را در تمایز میان دو واژه 

دانش  شده آن به افراد، حاکی از وضعیتبینییشپانتساب استعداد و تغییرات »سازد و معتقد است مطرح می

 ,Shefler« )شوندها مفروض انااشته میهایی است که در این انتسابگذاریو زمینه اجتماعی و سیاست

1998: P 61ل وجود کند نه اصداند و نسبی فرض میا آغشته میه(  دراین بیان، شفلر انتساب را به مفروضه

تی  سازد تا عدم تعین هستی شناخشناختی را مطرح میرو، بیشتر نوعی عدم تعین معرفتاستعداد را  ازاین

 مانده است  توان پذیرفت که گونه این عدم تعین در آثار شفلر تصریح نشده و مجمل و مبهم باقیالبته می

تی، شفلر به شناخدر سطح هستی شناختی یا انسان :ختاری تا اقتضائات محتواییب( از اقتضائات سا

ز داند  سخن شفلر اای از اقتضائات بشری اعتقاد دارد و وجود آدمی را فراتر از هرگونه ویژگی نمیدامنه

رد  درواقع، کتوان بخشی از همان اقتضای درونی بشر تفسیر و تأکید او بر عاملیت آدمی را می« طبیعت انسان»

نوعی یکی از اقتضائات نوع بشر تلقی شود  او همچنین موارد دیاری تواند خود بهمی« عاملیت»همین عنصر 

 :Shefler, 1998شمارد )مانند تفسیرگری، نمادسازی، عقیده، باور و خودآگاهی را جزء اقتضائات آدمی می

PP. 20-40است که شفلر به سطحی از اشتراکات بشری رسد همه این موارد خود گویای آن ( به نظر می

توان به صورت کلی، او را متهم به عدم اعتقاد به اقتضائات درونی بشر کرد  از سوی رو، نمیقائل است  ازاین

که مدنظر منتقدان، اقتضائات محتوایی است  درحالی« نوعی»رسد منظور از اقتضائات دیار، به نظر می

راهم اند  درواقع، اقتضائات ساختاری شفلری، قالبی کلی برای آدمیان فاختاریاقتضائات شفلری، اقتضائات س

که گردد، درحالیشود و تبیین میپذیرد، معنادار میها در آن صورت میآورد که کل کنشاری آنمی

بخشد اقتضائات نوعی موردنظر منتقدان، اقتضائات محتوایی است که ماهیت کنشاری آدمی را تکوین می

رود  در این میان الزم به ذکر است که آنچه سازنده استعداد بشر است، بیشتر دهی به آن فراتر میقالب و از

توان مواردی از جنس اقتضائات محتوایی است نه اقتضائات ساختاری  به طورنمونه، از عاملیت آدمیان نمی
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حتوایی گری بشر که نوعی اقتضای مکه اقتضاء محاسبهای برای آدمیان استنباط کرد،  درحالیاستعداد ویژه

حال باید توجه داشت که میان اقتضائات محتوایی و ساختاری است، موجد استعداد ریاضی خواهد بود  درعین

قائل شد و باید به تفاوتی پیوستاری رضایت داد  در این حالت،   1ایتوان تفاوتی از جنس مقولهنمی

مّی، به ایه اقتضائات محتوایی در نظر گرفته شوند و با تغییراتی کتوانند همساقتضائات ساختاری شفلری، می

ری حال، نقد منتقدان به معنای تأکید بر ضعیف بودن اقتضائات بشاقتضائات محتوایی تبدیل شوند  درعین

 ها برای طرح مفهوم استعداد وارد خواهد بود کفایت آنو عدم 2شفلری

بر مبنای پیوستار مطرح شده میان  : 4تا استعدادهای تکوین یابنده 3ج( از استعدادهای ظهور یابنده

جای موضعی در دو سر قطب، استعدادهای آدمی اقتضائات ساختاری و محتوایی و اتخاذ موضعی میانه به

جای تعین و بالقوگی قطعی و صلب گونۀ ارسطویی، از درجه آزادی بیشتری برخوردار خواهند بود و به

جای رو، بهاجتماعی خواهند داشت  ازاین-های محیطیگریبه خواست آدمی و نیز تعیین وابستای بیشتری

سخن گفتن از استعدادهای ظهور یابنده که وجود قطعی دارند و تنها برای ظهور خویش، محتاج اراده فرد یا 

ه برای ظهور، ک توان به استعدادهای منعطف و ناقصی اعتقاد داشت که نه تنها برایاند، میاقتضای محیط

عداد، تواند در عین حفظ اناارۀ منعطف از استاند  این نوع نااه، میتکوین، نیازمند اراده فرد یا اقتضای محیط

 های محیطی در تکوین آن تأکید داشته باشد  بر نقش خواست فرد و تالش

را بیشتر  ی، اوهای محیطرسد، تأکیدهای مکرر شفلر بر خواست آدمی و نیز تعین بخشیبه نظر می

دهد  این مفهوم از استعداد، بیشتر امری عمومی خواهد بود که به سمت استعدادهای ایجاد شونده سوق می

قابلیت انتساب به گروهی خاص را نخواهد داشت و در حالت قطبی، تعین خود را نیز از دست خواهد داد  

خطر قرار  کر ارسطویی در باب بالقوگی است نیزدر مقابل، تأکید بر ظهور یابندگی استعداد که برآمده از تف

رسد، پذیرش نوعی از حرکت گرفتن در قطب عدم انعطاف و جبرگرایی را افزایش خواهد داد  به نظر می

ایجادشوندگی بتواند در عین پذیرش اقتضائاتی اولیه در فرد و تحذیر مربیان -روی پیوستار ظهوریابندگی

                                                 
1. Categorical 

 توجهی مطلق شفلر به اقتضائات بشری    نه به معنای بی 2

3   rising    این واژه از آن رو برای اشاره به این نوع ا ستعداد استفاده شده است که اشاره به برآمدنی بودن این نوع استعداد در

طی زمان دارد  در واقع، این نوع نااه به استعداد، آن را از پیش موجود می داند و وظیفه تربیت را در حد به ظهور رساندن این 

 استعداد می داند  

4    genetic انتخاب این واژه برای ان نوع استعداد، اشاره به تکوینی بودن آن در طول زمان دارد  یعنی این نوع استعداد، از پیش  

 موجود نیست بلکه با تمهیدات تربیتی و در طول زمان و نیز با تالش فرد، به تدریج شکل می گیرد  
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میت ها به رسها و قابلیتفرد و محیط را نیز برای تکوین توانمندینسبت به رصد ظهورهای آن، قدرت 

 بشناسد  

دم انااری و عیکی دیار از نقدهای منتقدان در محور نخست، یکسان :د( ضرورت افراز استعدادها

کسان رسد پرهیز شفلر از تعریف اقتضائات درونی بشر، به نوعی یافراز استعدادها توسط شفلر است  به نظر می

ا هم که دو استعداد در فرد بویژه هناامیانااری، بهانااری در باب استعدادها منجر شده است  این یکسان

ه در نااهی اولیه، افراز استعدادها با نااه ارسطویی توجییابد  گیرند، اهمیت بیشتری میدر تعارض قرار می

یکی از مفاهیم مرکزی است که قرابت زیادی با مفهوم استعداد نیز « قوه»از او،  جاماندهبهشود  در آثار می

توانایی نیزی برای ایجاد تغییر در خود و یا در »های خود، در یک معنا، قوه را به معنای دارد  او در نوشته

ست  در این معنا ا کاربردهبه« یزی دیار یا به معنای ظرفیت تغییرپذیری و اثرپذیری نیزی از نیز دیارن

، تواند عمارتی بسازددارد یا صناعت معماری در شخصی که می گرم کردنگرمی در شیئی که استعداد 

عدادِ است»برخورداری از است، همچنین انتساب « توانایی ایجاد تغییر»های مربوط به معنای ازجمله نمونه

ت تغییرپذیری ظرفی»تواند از موارد مرتبط با معنای شکند، میبه نیزی که در برابر ضربه می« شکسته شدن

یاد « عالقوه انف»و « قوه فعل»باشد  ارسطو از این دو معنای متفاوت اما نزدیک به هم با عبارات « ءدر یک شی

زمان طور مثال وجود همشوند، بهین دو نوع قوه در یک شیء جمع مینماید  الزم به ذکر است که گاهی امی

(  در این میان با تفکیک Aristotle, 2014, PP. 341-342صناعت پزشکی و تن بیمار در وجود پزشک )

برتری  های انفعالهای فعل را بر استعدادهای معطوف به قوهتوان استعدادهای ناظر بر قوهصورت گرفته می

توان از افراز استعدادها سخن گفت  در این معنا، حال، با نظر به تعریف آدمی و غایت او نیز میینداد  درع

شوند  همچنین قائل ای خوانده میتر به غایت، محوری و استعدادهای دور از آن، حاشیهاستعدادهای نزدیک

این افراز  تواند، مالکی براییبرای انسان نیز م -عالوه بر اقتضائات ساختاری –شدن به اقتضائات محتوایی

اجتناب  بندی برای استعدادهادسته هرگونهبه دست دهد  شفلر به دلیل پرهیز از این نوع اقتضائات، از ارائه 

ورزیده است  با وجود این، ننانکه بیان شد، افراز استعدادها،  ضرورتی مندرج در تعریف مفهومی آن است 

 ود یا آن را مغفول باقی نهاد  توجه بیبتوان نسبت به آن و نمی

 تحلیل و ارزیابی نقد دوم  2

ارزیابی  تواند از ابعاد مختلف مورد تحلیل وهای زبانی شفلر است، مینقد دوم که بیشتر ناظر بر لغزش

 گیرند  قرار می موردبحثقرار گیرد  برخی از این ابعاد، به شرح زیر 

ای منتقدان برخی نقده :پیوستاری شفلری از استعدادمند به نگاه گرا و الیهالف. ضرورت توجه کل

ست  صورت جداگانه اها بهکفایت هر یک از آنگانه شفلری و عدمهای سهبرآمده از نااه موردی به تعریف
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در  صورت کلی و تجمیعی در نظر گرفت را باید بهگانه شفلری های سهرسد تعریفکه به نظر میدرحالی

باید  سخن گفت و« استعداد»برای اطالق واژه « نبود مانع تحقق»کفایت وان از عدمتاین حالت، دیار نمی

جمع توانایی، گرایش و قابلیت را برای مفهوم استعداد در نظر گرفت  در این حالت، هر یک از این فازها، 

ی اطالق نهایی، برارو الزم نیست هر یک از این مفاهیم، به تسازد  ازاینتر میما را به مفهوم استعداد نزدیک

که معادل « 1ضروری نبودن عدم امکان»از این منظر، توانایی به مفهوم واژه استعداد، کفایت داشته باشند  

خواهد بود، تعریفی حداقلی و عام از استعداد است که تفسیری صحیح و عام است  گرایش، فراتر « امکان»

 است  قابلیت از نظر شفلر، تعریفی« احتمال زیاد»ای است و قابلیت به معن« احتمال»از امکان و به معنای 

، حالتوان پاسخ داد  درعیننهار نقد نخست را بر همین اسار میرود  حداکثری از استعداد به شمار می

 های توانایی، گرایش و قابلیت، با دقت بیشتری توضیح یابد  های مفهومی هر یک از واژهالزم است مؤلفه

ه واژه استعداد ضابطبخش پایانی نقد دوم معطوف به اطالق بی :تا تحلیل مفهومی ب( از تحلیل زبانی

اهیم زیرساز تواند موجد مفنمیبه مفاهیمی مانند توانایی، گرایش و قابلیت است  از نااه وایت، تحلیل زبانی 

 نیست ان عادیاستخراج از زبمفهوم استعداد باشد  به سخن دیار از منظر وایت ، مفاهیم پیشنهادی قابل

(White, 1986: P 137 ) عادی زبان یتکفاعدمتأملی داده است  از نظر باقری، باقری ، به این نقد پاسخ قابل 

توان   به اعتقاد او میشودمحسوب نمی اوای بیرای آرای ، اشکال عمدهمفهومی شفلرهای برای تحلیل

که در  خاصی با دیدگاه شفلردرواقع،   داد قیرار مورد تأمل نظر از منبع استخراج آنقطعبا را  اوپیشنهادهای 

بر نظریه خاصی  مبتنی ،او هایبازسازیو  های خود راه برده استمورد ماهیت آدمی برگزیده، به تحلیل

ها را از زبان عادی به دست آن بتوان خاص، ایمستقیم و مستقل از نارنوب نظریهبه طور است، نیه اینکه 

ن شوند اما در آهای شفلری با زبان عادی آغاز میتوان گفت، تحلیلبنابراین می .(Bagheri, 1998 )آورد

ری، درنهایت های منطقی شفلای از انسان و با تحلیلهای ویژهکنند بلکه با آمیختای با توصیفتوقف نمی

 شوند  های مفهومی تبدیل میبه تحلیل

یکی از نقدهای وایت که در دسته  :ی مشترک مفهومیهامؤلفهجای ی خانوادگی بههامشابهتج( 

-White, 1986: PP. 138گیرد، عدم دقت معیار تعریف استعداد از سوی شفلر است )دوم نقدها قرار می

 ،«ای که در حال حاضر موجود نیستارتباط داشتن با اکتساب خصیصه» میعیار(  باقری در دقیق نبودن 139

روشن  و عدم ارائه تعریف منزله مفهومی کلیبه« استعداد» استفاده شفلر از واژهامیا داستان است با وایت هم

شتاین، ویتان «میشابهت خیانوادگی»کند با استفاده از مفهوم او تالش می  داندنمیاساسی  یامسئلهاز آن را 

                                                 
   وضعیتی که ناممکن بودنِ آن ضروری نیست 1
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این اسار، ممکن است بین مصادیق یک مفهوم    بر(Bagheri, 1998) از تعریف شفلری استعداد دفاع کند

ق یک هایی به مجموعۀ مصادیحال، هر یک از این مصادیق با مشابهتکلی، قدر مشترکی نتوان یافت درعین

مصداق، در یک یا  هرنندها در کل مجموعه مصادیق موجود نیست اما یابند  این شباهتمفهوم اتصال می

ای از امور هر یک با دیاری در مجموعهانند فیرزندان یک خانواده که م درستنند مؤلفه اشتراک دارند  

 استداللنیظریه وییتانشتاین، ما را از  قبولاند که شاید بین همه مشترک نباشند  باقری معتقد است مشترک

فهوم در مقام سخن گفتن از م شفلرنییازی نیست که  دارد  لذایبر سر تعریف دقییق و قیاطع میفاهیم بازم

معلوم  بارهیکآن را به مصادیقبیتوان مشخصات تمام  کهیطورکامل آن را تعریف کند به طوراستعداد، به

 .کرد

 ارزیابی و تحلیل نقد سوم  3

ابعاد زیر قابل  باشند، نیز درنقدهای مطرح شده ذیل دسته سوم که بیشتر مبتنی بر دیدگاه آگامبن می

 اند  یابیبحث و ارز

به نظر  :یی انتساب استعدادگراواقعالف( لزوم توجه به مؤلفه منفی مندرج در استعداد در راستای 

  این جهت نام نهاد« جهت مثبت مفهوم شفلری استعداد»ترین نقد آگامبن بر شفلر را بتوان بر رسد مهممی

زند ی از توهم را در بشر امروز دامن میسو نوعتوجهی به وجوه منفی موجود در بالقوگی، از یکمثبت و بی

دهد و از سوی دیار، آزادی عمل او شده به او نشان میی از توهم فربه سازیاهالههای او را در و توانمندی

رو آگامبن معتقد است توجه کند  ازاینهای بدیل محرم میسازد و او را از اندیشیدن به امکانرا محدود می

سو، با (  این مؤلفه منفی از یکAgamben, 1999در مفهوم استعداد ضروری است ) به مؤلفه منفی مندرج

ن محدودۀ سازد و از سوی دیار، با گشودگرایانه میهای فرد، نااه او نسبت به خویش را واقعتأکید بر ناتوانی

باید توجه حال ها، آزادی فرد را در رقم زدن هویت و آینده خویش، افزون خواهد ساخت  درعینامکان

بینی کننده ر و پیشگتواند تبیینداشت که با تأکید بر این مؤلفه، مفهوم استعداد در عرصه تربیت، کمتر می

بت و منفی سو هر دو مؤلفۀ مث، از یک«احتمال»رسد بتوان با تأکید بر مفهوم باشد  با این توضیح، به نظر می

و از سوی دیار، در عین حفظ آزادی بیشتر نسبت به  مندرج در مفهوم استعداد را با یکدیار جمع نمود

دیدگاه شفلر، بر عدم تعین کامل و خنثی بودن مفهوم استعداد در مصادیق نیز غلبه نمود  مؤلفه احتمال ضمن 

رد و تالش پذیپذیرش جهت منفی مندرج در مفهوم استعداد، نسبت مساوی میان مؤلفه مثبت و منفی را نمی

سو وابسته بینی کند  این احتمال از یکشواهد در دسترر، احتمال وقوع در آینده را پیشکند با توجه به می

تواند در های اوست و میها و ناتوانمندیبه اراده و انتخاب فرد است و از سوی دیار، وابسته به توانمندی
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راهم آورد و آینده ف حالت تعلیق، تکه نوبی برای شنا کردن در اقیانور احتماالت و تصویرهای معطوف به

 گرایانه موجود، فرد را در خروج از عالم هپروت یاری رساند با تکیه بر شواهد واقع

تر یکی دیار از هشدارهای آگامبن که او را به صورتی بنیادین :ب( توجه به مرحله تعلیق در تربیت

ایی حضور آن در فرایند شناس دهد، بحث تعلیق و ضرورتقرار می« های ثابتریل»از شفلر در مقابل نظریه 

دارد و در یبازگشت بر کنار میبهای استعداد است  این تعلیق فرد را از کانالیزه شدن و قرار گرفتن در ریل

ازد  سهای بدیل را فراهم میتمامی مراحل حرکت، امکان خودشناسی، پی بردن به استعدادها و خلق گزینه

برابر نیز  های آموزشیتواند در توزیع فرصتد شناسایی شده، میهمچنین به دلیل شکستن انحصار استعدا

 کننده باشد   یاری

 

 نتیجه

نوشتار حاضر در پی بازخوانی دیدگاه شفلر از استعداد در پرتوی نقدهای صورت گرفته درباره آن 

تالش  دبندی شدند و در مرحله بعبود  در این میان، انبوه نقدهای صورت گرفته در سه دسته کلی صورت

« نوع»شد این نقدها مورد ارزیابی دوباره قرار گیرند  در ارزیابی نقد نخست، به رسمیت نشناختن اقتضائات 

، پیوستاری دیدن شناختیهایی مانند تمایز تعین هستی شناختی از تعین معرفتانسانی از سوی شفلر، با بحث

دادهای ی دیدن استعدادهای ظهوریابنده و استعاقتضائات محتوایی و اقتضائات ساختاری آدمی و نیز پیوستار

از  ایایجاد شونده، تعدیل و تا حدی پاسخ داده شد  عدم افراز استعدادها به استعدادهای محوری و حاشیه

ی شفلر های تحلیلسوی شفلر نیز به رسمیت شناخته و بر ضرورت آن اذعان شد  در بررسی نقد دوم، لغزش

خ داده شد  های خانوادگی، پاسیل زبانی و تحلیل مفهومی و نیز مفهوم مشابهتبا تکیه بر رابطه درونی تحل

ه به گرایی در استعدادیابی و توجیرش قرار گرفت و با دو بحث واقعموردپذطورکلی سرانجام نقد سوم به

داد، بحث رسد، فراتر از بحث هستی شناختی استعمرحله تعلیق در استعدادشناسی بر آن تأکید شد  به نظر می

ی هابرخی از آنها ریشه در مناقشه –برد های متعددی رنج میاستعدادیابی و انتساب استعداد نیز از مناقشه

ی توان روندهاها نمیکه بدون توجه به آن -اند هستی شناختی دارند و برخی در مقام مستقل قابل طرح

 بندی کرد و پیش برد استعدادیابی را در سطوح مختلف به سالمت صورت

لف شناختی مختهای معرفتهای حاصل از این مطالعه نشان داد، انتساب استعداد با محدودیتیافته

سو، توان آن را در فرایند تربیت، به عنوان امری مطلق و جداساز در نظر گرفت؛ زیرا از یکو نمیمواجه است 

شناختی ممکن است برخورداران دیاری را از قلم انداخته باشد و از سوی دیار، های معرفتهمین محدودیت

یاط و اسار باید از نوعی احتهای پیش رویش به خطا اندازد  بر این خود فرد را در تحلیل خویش و ترسیم افق
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طا در خ روا داشتنانااری و کاری در انتساب استعداد سخن گفت  این احتیاط به معنای عدم مطلقمحافظه

دفاع  ساز در نظام آموزشیهای نهادینههای تعلیقی و فرصتتوان از دو نوع فرصتتشخیص است  همچنین، می

ها کنندهفراد مختلف قرار گیرند و به عنوان آشکارسازها و تقویتکرد که به صورت سیال و منعطف در اختیار ا

ویا ها به دو معناست  نخستین معنا، متنوع بودن و پعمل نمایند  انعطاف و سیالیت در نحوه قرارگیری این فرصت

ها و های مختلف عرضه شوند تا افراد مختلف، ذائقههاست که الزم است در گونهبودن شکلی این فرصت

رفتن گاه بودن و در نظر گبههای مختلف را پوشش دهند  دومین معنا ناظر بر گاهجیحات مختلف و موقعیتتر

دان آمدن های تعلیقی، امکان به میها با فرصتیختای این فرصتآمدرهمهای تعلیقی در کنار آنهاست  فرصت

 آورد   های خود فرد را فراهم میها و تصمیمترجیحات و انتخاب
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