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 چکیده

 

 برخنی اسننونا  لسنهی انادامر هسناتت هرمو تینف ف در« بنایی» تحلین  مههن   پنوهه،، دف اصلی اين ه
رهش  . برای دسننیابی بنه اين  هندف ایباشدمی يادایریتص ل آااهی/فهم به مثابه تربینی برای  هایداللت

 تنایی ای آ  اسنت آمدهدسنتبهننايج  شد. اسنوباطی  بهره ارفنه تحلی  مهه می ه تحلی ، پوهه، ت صیهی

 بناییای خنلل  ها اهنت ديگربیا بنهه  ها اهنته  بنایی ينهنظر اسننهاده ای ،ديدااه انادامر با نظر به یه
ینه  رهدمنیتعلیم ه تربیت بنه شنرار  مواسب هایرهش يادایری يکی ای برای تسهی  امر غرضانهبیديال گ 

 .رساندمیياری ترجره ه تهسیر من   دهی، به آااهی بیشنر ای طريق فهم، معوادسنیابی در يادایرنده را 

 
 بایی، تربیت،آااهی/فهم هرمو تیف فلسهی اادامر، مهه  ی: های کلیدواژه

                                                 
 Mazhar_2011@ymail.comج ی دینری فلسهه تعلیم ه تربیت دانشگاه خ اریمی، دانش.  1

  .. دانشیار دانشگاه خ اریمی 2
  .يیعلمه طباطبا دانشگاهاسناديار .  3

در  «یبننای» مههن   گنناهيجا یهایناه (.1393)بابنايی، مظهننرا قائندی، يحیننیا ضنرغامی، سننعیدا نصنری، امیننر 

 ./فهمیآااهتص ل   یآ  برا یر ه دالت هااادام یفلسه فیهرمو ت

 .51 -68(، 2) 4،نامه مبانی تعلیم ه تربیتپوهه، 
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 مقدمه

بشر ب ده است.  برانگیزبحث تالدرعی مهم ه  هایدغدغهه  هامهه  هر اره يکی ای  1مق له تربیت

فیلس فا  ه مربیا  بنزرگ تربینت را ای جرله  ت یه تربینی برجسنهانديشرودا   ت جههيوه ط ر اي  مق له به 

 ری مسنائلی مطنرا اسنت ینه بنرای هرنهاي  تیطه ای معرفت بش یيرا در اه خ د جلب یرده استهر اره ب

 . چوانکنهبسیار منعندد ه اسننرد ه ای دارد هایجوبهرهش  است یه مق له تربیت  آتاد بشری اهریت دارد.

 هقنينا علد قبن ل من ر هاینظريهفلسهه تربینی منواسب با رهيکرد، نگرش، مکنب ه  يف ای منهکرا  ه هر

اسنت  برهبنایر معنقند ،اي  خص ص در (.Ebrahimzadeh, 2009) یوودمیتعريف  را تص ر ه خ د آ 

 ،اندشندهم ضن   تربینت پذيرفننه بناره معلرا  ه هالدي  ای تون   عقايندی ینه درامرهیه اتنرال دارد »یه 

  .(Brubacher, 1969) یوود یسردراراتساس 

مخنلهنی  هنایرهشای  ایریبهره بیت، تحقق عرلی آ  نیایمودتو   ه اسنردای مق له تربا هج د 

 تینف انادامری ینه رهش هرمو منعددی برای بررسی مق له تربیت هج د دارد هایرهشامرهیه  .باشدمی

 -به هيوه هوگا  آم یش برای تربیت -فهم ام ر یندای خ د انسا  درا یيرا هاستآ  تري برجسنهيکی ای 

، بنه هينوه منن    ه در م اجهه با اهننار، رفنناربه ط ر نر نه، اه  .سرهیار دارد تأهي ه به يف معوا با تهسیر 

 ه فهرندمی، یوندمیمعونا  را تهسنیر ه آنهنا هاین شننهه  هااهنه،یه خ د رفنار ا نهآ ديگرا   هاین شنه

یبنا  را ینه در منن  آ   دسنن رالعر  ینهآ مگنر  ،منونی را بههرنم تن انمنریم  »، ديگربیا به. يابددرمی

یمیوه ه بسنر اصلی را ینه در  یهآ مگر  ،رفناری را بههرم ت انمنریم  »، هرچوی «. است، بدانم یاررفنهبه

يکنی  ،اهنت ت ا می یهط ریبه. (PraoudFoot, 1984, P.43) «است بههرم ارفنهشک آ ، آ  رفنار 

است یه درباره عقايد يکديگر پیدا  هايیتهاهم س ء ایای يکديگر ناشی  هاملته  هاانسا ای ع ام  جدايی 

انديشنه هرمون تیکی  بررسی مق له فهم در، رهایاي   (.Mojtahedshabestaree,1996, P.155) یوودمی

 .برخ ردار استجايگاه خاصی  ای اادامر

اي   فلسهی ینده ه مطرا در جها  امرهی جوب، هرمو تیف است. -های مؤثر فکریيکی ای جوب،

ي ننا   در -اشانذاریبویا ای ابنندای  ،یه  ه چوندي  سناله دارد ایريشه رهيکرد فلسهی مهم یه سابقه ه

 7هنرش ،6،ريکن ر 5،انادامر 4يندارا، ه3، ديلنای2انديشرودا  بعدی مانود شليرماخ ارفنه تا ظه ر-باسنا 

                                                 
1.  Education 
2.  Macher 
3 . Dillthey 

4 . Heidegger 

5. Gadamer 
6.  Ricoeur 

7. Hirsch 
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در اهاخر قنر  بیسننم  آنجا یهتا اد یي اسنره ه داموه  آ  بسیار.استشده  هارهیافت،بنی  دچار تغییراتی در 

 بودیتقسیمرماننیف ه فلسهی  شاخه یلسیف، سهبه  یمدستهرمو تیف را شد. بحث غالب فلسهه غرب 

ی برتسنب تناريخی ه ديگنر بودیتقسنیم (. (Ghafarigharabag, 2008; Khatami, 2007یووندمی

هجه مشنرك ه غالب هنر سنه شده است یه ارائه  نقدیه  ، فلسهیشواخنیرهش هرمو تیف با عو ا  یمانی

تن یه  ، فیلسن فا ديگرعبارتبنه .برشنررد مخنلنف هایشنک بنه « فهنم»م ضن   پنرداخن  بنه  ت ا میرا 

                            پردایننندمننی« فهننم مننن »بننر  تأیینندبننا « فهننم»تننري  نقطننه بحننث خنن د بننه م ضنن   یننان نی هرمو تیننف در

(Masoudi, 2002, P.115) . 

 یبنا  ه م ضن   -بنه هينوه هرمو تینف انادامر – مهم در دان، هرمو تینف هایم ض   يکی ای

شنايد بنن ا  اهنت . شن دمیدراینر درنهاينت بنا مههن   بنایی  ا مههن می ینه خن داست 1چرخ، یبانی

 آنها برای تبینی  .(12P 2012, ,Lawn.) هسنود 3اادامر ه 2 ياي  چرخ،، هينگوشنا نرايوده تري برجسنه

نظرينه  یمیونهاين   تننی هينگوشنناي  در. دانوندمیمرتبط آ  را با مهه   بایی  ،تشريح بهنر ه دقیق مسئله ه

بنه هينوه بنایی  ،ارچنه امنرهیه پنرداخن  بنه مههن  باهج داي  .مطنرا نرن درا  «4یبنانی هایبایی»مشه ر 

تناريخی سنابقه ه ريشنه آ   موظنر یا اما، شده است معرفیفلسهه بیشنر با نا  هينگوشناي   یبانی در هایبایی

بن ا  فلسهی اي  مهه   را  یاربرد هایريشه رهدمی اتنرال ،اار اندیی به عقب برارديم است ه ترقديری

تقیقنت ه »ارچنه مههن   بنایی درینناب ، اله بنه یعنم  .جسنج  یردیانت در قر  ن یدهم  در ديدااه
اما  ،مطرا شد)بایيک ( ي ها  ه يزيوگا  5بایيگ ش ه   انسا با الها  ای مهاادامر ابندا در یمیوه هور  «رهش

در  7مههن   بنایی ینندای اه، دريدار ه تنی قب  ای اه در ديدااهخاسنگاه نزديف آ  را   6مارتی  ی ش

   مخنلنف بکنار  هایشنک مههن   بنایی را بنه اي  فیلسن فا   يف ای هر .رديابی یرد 9یانت 8نقد ق ه تکم

در بن د  »ه  دهدمیخ ي، قرار را نقطه عزيرت بحث  مهه   بایی یندای يداراهنر نه، اند. به ط ر برده

 مدر پسنت ه معاصنرانديشنرودا   ،هرچوی  مجسم ه تص ير یرده است. 10قالب بایی را در «دایاي  جها 

 بنایی در در سناخنار، نشنانه ه 12ه دريندا (Nadrloo, 2011) «رقابنت» ه« قرنار بنایی» در 11لی تنار مانوند

                                                 
1.  Linguistic turn 
2 . Wittgenestein 
3.  Gadamer 

4.  linguistic games 
5.  Homo Ludens 
6. Kusch  
7 . Spiel des Lebens 
8. Kritik der urteilskraft/Critique of judgment  
9.  Kant 

10.  Spiel/Game/play 
11 . Lyotard 

12 . Derrida  
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                                            انننننددادهجننننايی  علنننن   انسننننانی اينننن  مههنننن   را بننننه نحنننن ی در انديشننننه خنننن د هننننایاهنرا 

Lawn, 2012, PP. 232-233)). يکی ای منهکري  بزرگ یه بعد ای هينگوشناي  به هایاهی  اي  میا ، در

به ط ر اسنرده به تشريح  در هرمو تیف فلسهی خ د اه ب د. اادامر ،نهادجايگاه مهه   بایی اریش یيادی 

 محصن ل فهنم را ننیجنه ه ه ایردمیبرای رسید  به اي  مهم اه ای ابزار یبا  یرف  پرداخت.« فهم» مهه  

يعونی  بایی یبنانی بنی  آ  ده يی یه خ د به ن عی مونج ایها اهت.داندمیبی  مهسر ه من   ها يیاهت

 .ینودمیبرای رسید  به فهم به ن عی بایی دست  ها هايشا اهتا  جري است یه در مهسر من  ه

اسنتا چراینه  ملتظنهقاب نیز  1مدارس تربیت در امر   مسئله درايیه امرهیه است  اي نکنه مهم 

منخصصنا  اهلیناء آنهنا ه  میزا  رضنايت فرااینرا  ه نینز ،های یاریرد مثبت مدارسامرهیه يکی ای معیار

 ینهط ریبه .باشندمی درسنی 2فهنم منن  بنه هينوهای نحن ه ارائنه منن   درسنی/تدري  درسی  ريزیبرنامه

هرچوی  من   درسی، آنها را  معلم ه ه اهناربه رفنار  یمعوا ده ای طريق تهسیر ه يادایرنده علهه بر ترریز

 تعلنیم ه ا يمنصندع امن  ه  هندف نهنايی ، محصن ل هديگربیا به .فهردمی جهیدرنن ترجره یرده ه ه معوا

تصن ل آاناهی    درسی ه منه تهسیر يادایری ای راه فهرید   بديهی است تحقق يادایری است. تربیت،

ای منن  درسنی  فرااینر یهاافننهي تهسنیر درانره 3تص ل هر نن   آاناهیبوابراي ،  .ش دمیتاص   آ  ای

 .باشدمیارتباط با آ   جهیدرنن

 بنه عون ا پوهه، تبیی  ه تحلین  مسنئله آاناهی  هدف اصلی اي مطرا شده،  هایبحثبا نظر به 

اساسنی  هایپرسن، ،بونابراي  .باشدمیيکی ای ل ای  تحقق تربیت به یرف مهه   بایی در انديشه اادامر 

 هنایداللت ؟رهدمنیبکنار انادامر چگ ننه هرمو تیف  در ديدااهبایی  ( مهه  1ای:  اندعبارتقاب  طرا 

 ؟ اندید  4و ا  يکی ای ل ای  تربیتآااهی/فهم به عتربینی آ  برای 

                                                 
 ر يادایری ص رت می ایرد مانود مهند ین دك، . در اي  پوهه،، مدرسه به مکا  هايی اشاره دارد یه در آ  آم یش به موظ 1

 دبسنا ، دبیرسنا ، هورسنا ، م سسه ها، آم یشکده ها ه دانشگاه ها.

در نگاه اادامر، من  اعم ای ن شنار است ه شام  ام ر ديگری ای جرله فضنای مدرسنه هینلس، رفننار معلنم )نناظم ه مندير(،  . 2

 یز می باشدرفنار با فراایرا ، امکانات آم یشی ه...  ن

. در اي  مطالعه، آااهی ن عی فهم يا تاص  فهرید  تلقی می ش د. لذا به ص رت آااهی/فهم به یار برده می شن د. معنانی آ   3

یاننی ه ه سرلی م رد نظر نیسنت، بلکنه –در نگره عل   تجربی ه عصب شواسی،  فلسهه علم، ه ش مصو عی يا در معوای هگلی 

  نی ه به هيوه هرمو تیف اادامری محدهد شده است.به معوای آ  در عل   انسا

، مهنره  منی مهاهیم تعلنیم، تندري ، بنارآهرد  هینارهریی اسنت تربیت، یلی تر ای هريف ایاي  امر یه اي  پوهه،  در.  4

  به ط ری یه هره آ  ها را در بر می ایرد. باشد.
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 روش پژوهش

 بهنره ارفننه  2ه تحلی  مههن می 1ت صیهی پوهه،رهش  ای اي  پوهه،هدف به  يابیدستبرای  

                                       نرايننننندمیرا فنننننراهم  شننننندهاردآهری هنننننایدادهتحلیننننن  ه تهسنننننیر  یمیونننننه ،ت صنننننیف. شننننند

(Given, 2008 P. 209.) هرمو تینف فلسنهیانادامر بنه  رهيکنردضر  اشاره به ر اي  اساس، نخست ب ،

 فهنم ه بهبن د نینز بنا هندف  رهش تحلی  مههن می. ش دمیبه تهصی  شرا داده  انديشه اه بایی درمهه   

منا برتسنب آنهنا ». اینردمیم رد اسننهاده قنرار  3های مهه میای مهاهیم يا ساخنار ایمجر عهه بخشید  ب

به اجرا  را هاپوهه،ه  یویممیسائ  را ساخت بودی ، مداريممی، مقاصد را بیا  یویممیرا تهسیر  ایتجربه

هنای مهه  / در رهش تحلی  مهه می، ،هرچوی  (.& Daniels, 2009, P. 43 Coombs)« .آهريمدرمی

تحديند  من رد تحلین  ه -ارچ ب معنی هنيف چ در -رهش  به تعريهی دقیق ه يابیدستخاصی به موظ ر 

 اسنهاده شده است. اادامر اهبایی در نگبه موظ ر تحلی  مهه    رهش  يای ا، در اي  پوهه، .ش ندمیهاقع 

 

 هرمنوتیک فلسفی گادامر 
رهش  اننقادی بنا هرمو تیف برخ رد رسالت اصلی خ د را در، يداراای ه هايییمیوهاادامر با اخذ 

امر، به ط ر خاص ديدااه هرمو تیف فلسهی ااد در (.Bagheri, 2010, P. 281) داندمیارايی ديلنايی 

پنای   وجنايدر ا. شن دمیترریز « ؟ش دمیفهم چگ نه تاص  »یه اساسی  سؤال با طرا اي « فهم»بر مهه   

هرمو تینف اه بنه  میمهناه ريسنابنه مهه می یه به شدت ا ش دمی هرمو تیف اه بای در مهاهیری مانود بایی

نظر انرفن  آ ، درك یامن  هرمو تینف اه فرايوندی  بده  در یهط ریبه ه است.هربسنهيوه مهه   فهم 

اه بنه طن ر « بنایی»ه مههن    یط ریلبنههرمو تیف فلسنهی انادامر  ایآنجایه ناقص خ اهد ب د. ه دش ار

 به تشريح اي  مهه   پرداخت. ای خلل  فهم هرمو تیف اه بايد ،، لذارنديناپذيیجداای هم  خاص

ه ای طرينق دينال گ ينا  4من  فهم در مسئله هرمو تیف است. تري مهممق له فهم ، اادامر موظر ای 

م ضن   خناص  درهاقنع این شننههنر  .ش دمیبه هسیله مهسر/خ انوده تاص   ه 5ه نه مو ل گ ها اهت

ه ه برای هرهد ب رهدمی مؤله،ای هابسنگی خاسنگاه ه  ،هرمو تیف است.آنچه در ن شنار تثبیت شده است

                                                 
1.  descriptive 
2 . conceptual analysis 
3.  conceptual structures 

 نیز شام  می ش د. فرهوگی را هرا نه پديده اجنراعی ه اعم ای ن شنار است ه -برخلف شلير ماخر -من  برای اادامر. 4

5. Monologue-  هرچود می ت ا  اهت یه م ن ل گ هم درنهايت به يف معونا، بنای نن عی دينال گ ه اهنت ه ان  بنا ديگنری

 است. )خ د/نه (
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توهنا بنر فضنايی تهنی  درهاقنعيا فهم خ انونده اصنلی  مؤلفمعوای م رد نظر  .ش دمیمواسباتی جديد آیاد 

 ه اینردمی نشنأتتاريخ خاص  ای يف سوت ه ذه  مهسر (.Vaezi, 2010, PP.102-103)داللت دارد 

. سزايی دارنده هریت با تأهي ما در  هایداهریپی، .درا دار هايیداهریپی، ه هافهمهر اره با خ د پی، 

 هناداهریپی،اين   ا یينرایم ای آنها چشنم بو شنیمت انمیه يا  بايستمیچیزی نیسنود یه ما  هاداهریپی،

  سنت ینه منا قنادر بنه فهنم تناريخ هسننیمهاداهریپی،ه اصنل  بنه هاسنطه هرنی   اساس هج د منا هسننود

(Palmer, 1998, P. 176.) به شک  پرسن،  ش دمیه من  تلقی  ی  مهسررهند ديال گ یه پ  ارتباطی ب

یه  دهدمیاجایه  آ ، یرد  داریبخ انوده يا مهسر من  با رفن  به س ی من  ه  ،ديگربیا به .باشدمیه پاسخ 

مو ط  ها اهتادامه اي  (. Bagheri, 2010, P. 280) نشیودمی ها اهتبا اه به  من  به سخ  درآيد ه

یبا  محیطی  من  است. من  ه نیز داشن  ه اسنهاده ای یبا  مشنرك بی  مهسر ه مهسر ای گریبه شره  پرسش

 ،لنذا .یووندمیه بر سر م ض   مطرا شده بنا هنم ت افنق  رسودمیاست یه در آ  ده طرف به فهم منقاب  

یبا  میانجی اسنت مینا  منن  ه  (.Vaezi, 2011)یبا  برای اادامر به مثابه یو، هرمو تیکی مطرا است 

هنر  اسنت. تأهين  هجه اصلی تحقق فهم هنر تأهي  .يابدآ ، فهم تحقق می اسنهاده ای درننیجه ار یههي تأ

 (.Gadamer, 2006, P. 386) دهندمیيعوی فهم در یبا  رخ  اایردمیارچ ب یبا  شک  هدر چ تأهيلی

 اين  ینار در رمنرجم/مهسن اسننهاده ای ترجرنه اسنت. مهسر نیایموند یبرای تص ل بهنر فهم ااه ،هرچوی 

انر  تأهين هضنعیت مننرجم ه  .(Ahmadi, 2008, P. 207)بگنذارد  مؤلفتا خ د را به جای  ی شدمی

.یار هاسنتیبا مننرجم پن  ید  مینا   .یاریودمیتهسیر  ه تأهي اه هم به نح ی  ا یيرااساسا  يکسا  است

 تأهين يف  در آ  هاتد خ د ایهترجرالبنه هر  هرمو تیسی  است. یار شبیه -آفريوی من يعوی بای -منرجم

 رفنن  بنه سن ی منن  ه ت جه اي  است یه تص ل فهم نیایمود طنی مراتلنی اسنت. اما نکنه درخ ر ،است

جرله فاصنله  داليلی ای هب شايد بوا نخستآنها در ههله  هرچود ،خ اند  يا شوید  آ  توها اا  نخست است

بنه باهرانادامر، فهنم هنر منونی مسننلز   ود.هسننخاصی  هریدا  دارای افق ا یيراديگر را نههروديک ،یمانی

ادامنه  در البننه بنه منرهر ه يعونی هارد نرن د  منن  در افنق تنال. امرتبط  نر د  آ  با یمنا  تاضنر اسنت

                هاسننتافقاينن  هرننا  ادغننا /امنزا   ه شنن ندمیه مننن  بننا هننم ادغننا   اننر تأهينن افننق ، ها اهننت

(Vaezi, 2011.) بنا معونايی ینه بنه  ،انددهیرسناه  را یه به هايیداهریپی، ار تأهي  ،هاافقش آمیز طی

 . (Sherrat, 2008, P. 133) یودمیتلهیق  اذشنه تعلق دارند،

تحقنق فهنم  ، امنا فهریند  راه  يعوی برداشن  انا  ده  در ااست تأملیمحص ل فهم  هاافقامنزا  

ای ديندااه  اسنت. تأهي آ  تص ل  فهم به یرنف تهسنیر/ هست ه برداشن  اا  ديگری نیز نهايی دراره
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م قعیت اصنی   ،تأهي  .است پرس، ه پاسخديالکنیف  در محص ر ایدايره -اهنگ  مانود -تأهي  اادامر،

 منن   يعونی انجنا  مکالرنه. تأهين ه  دهندمییندای است یه مشنی تناريخی دارد ه در محنیط یبنا  رخ 

ای پنی،  اینریبهرهیرد  دقیقنا  بنه معونای  تأهي یيرا  استهاداهری،پیهر اره مبنوی بر  تأهي  ،هرچوی 

 بايند خن د تأهيلیهر  .آيددرمییه معوای من  برای ما به سخ   ایا نهبهی تخصصی خ ي، است هافهم

اما فهم نهايی منن  ه  ،(Vaezi, 2010, P. 244) موطبق یود، را با م قعیت هرمو تیکی یه بدا  تعلق دارد

فهنم هرنه  درانره فهم ی  من  است ه فهم ی  منن  نینز نزا  یام  افق من  ه مهسر، درارهه امنزديکی 

. شن ندمیی  من  سرانجا  در معوای هاتدی با هم يکی شده ه تلهینق  ایآنجایه اجزاء ه اجزاء آ  است ه

دهر  ینه آ  را یهآمدرفت یویم. هآمدرفتآ   ه ی من  میا  اجزاء  تأهي برای تا  دهدمیاي  امر اجایه 

ی ها اهنتمحص ل  به مثابهننیجه اي  امر تحقق فهم  (.Sherrat, 2008, P.127) وديا یمهرمو تیکی 

  .باشدمی من  ه مهسر

 

 اندیشه گادامر در «بازی»مفهوم 

 درك هرمو تینف فلسنهی انادامر نقشنی یلیندی ايهنا تبیی  ه در« بایی»مهه   ، شد چوانکه اشاره

 هرمو تینف اه در ه اهنرا بده  فهم آ  معوای ديال گ  یهط ریبه .(Vaezi, 2010, P. 233) یودمی

را ای هجنه « بنایی» ت ا ریاه ن نظر جايی یه ای تا هریدمییيادی  تأییداي  مهه    بر .اادامرماندمیناقص 

بحنث    هجهنا تجربه هرمون تیکی ای البنه درك مراد اادامر ای فهم ه طبیعت تذف یرد. یندای انسا  ه

ینناب  در اه اسنت.« بایی»هاژه  درك عریق مقص د اه ای تدهد یيادی دراره تا عل   انسانی، تقیقت در

                                 ینننننرده اسنننننتاشننننناره « بنننننایی» بخننننن، اهل ه سننننن   بنننننه م ضننننن   در «رهش تقیقنننننت ه»

(Gadamer, 2006 Khatami, 2007;.) بنرای آشکارسنایی سناخنار  اسننعاره تري اصنلیبه  اه بایی را

 اشن دمیی آفنا  ه تناريخ تبندي  ها اهنت بایی به هيوای مح ری ادغا  ه دهدمیآفريوشی یبا  تغییر 

 توها -یبا  آشیانه یرده یه در-سوت یبا  ه ی میا  یاربردها اهتتعام   فعال در آیاد باییجريا   یيرا

  (.Lawn, 2012, PP. 68-70) آيدمیاساس مسنحکم یبا  به تساب 

 1بنایی هاژه به تواسب،ااه . اي  بردمیرا به یار  Spielهاژه بایی،  هایهيوایدر اشاره به  اادامر

 .ینندمیفهنم پن   شواسنیهسنیبه تبیی   تحلی  ماهیت آ ، بایی ه با بحث ای اه .ش دمیمعوا 2ااه نراي، ه

اي  بدا  معواست یه بایی اقنضای هجه  .دایرمیمهه   بایی مدد  برای هص ل به اي  هدف فلسهی ای، لذا

                                                 
1.  game 
2 . play 
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 ،ديگرعبارتبنه (.Lawn, 2012, P. 69)خ يشن  اسنت  علهه براي ، بایی، باینرايی هج دی انسا  است.

اي  امر هرچونی   .بخشدمیتجسم  را خ د ،بایی یهط ریبه .1بایی دارای خص صیت خ د نر داری است

 ،شن يممیبنایی  درایرهقت  چرایه هرا بخشیممیبایی تجسم جريا   در بدي  معواست یه ما خ يشن  را

انسنا  در عنالم خن د ، لذا (.Taheri, 2010, P. 91) اذاردمی به ما ها برای اجرا بایی تکلیف ه نقشی را

بنایی بنرای اه  ه اینردمیشک   «بایی» انسا  در ا یيراهیچ است« بایی» انسا  بده  است.« بایی» در تال

دهند تا نشنا   ایردمیمهه   بایی را به خدمت  اادامر (.Khatami, 2007, P. 311) اهست امری ذاتی

ماهیت  ن  در یادهيا ه رهدمیفلسهه مدر  فرا  ه یشواسيیبايی يیاراذه  چگ نه هرمو تیف فلسهی ای یه

 .((Vaezi, 2010, P. 236 یودمیفهم عرضه 

 هرنه مهاه 2فرهون  مرابطنه»...  ینه داردمنی چوی  بیا در ت صیف عل   انسانی ه فرهوگی  اادامر

مشنی شیء موهع   يف س  ه عده ای ذه  فعال درفقط آ   در یووداا شریتاست یه  ن عی بایی است.

هنیچ بنایی هرانز بنده   بایی فعنالینی اسنت نناب. .(Gadamer, 2004, P. 36)« .در س ی ديگر نیسنود

 هابایيک بایی خ د را صاتب  یهط ریبه .«.ی نیز هستبایی شدن بایی یردنی، هر» ابایيک  هج د ندارد

 (.Lawn, 2012, P. 69) بیووندمیبنایی  در چینزی ای خ دشنا  راد هم بنه ن بنه خن  هابایيک  ه داندمی

به هوگا  بایی  .یودمیبایی قلرداد  آ  را،را علری عیوی يا ذهوی بداند تأهي به جای ايوکه  ،اادامررهایاي 

بایيکوی یه خن د ، لذا .یویممیآ  شریت  بلکه در ،ایريمنریبایی قرار  يا بیره  ای مقاب  ه ما در ،یرد 

بایی ینرد  ينا ادای آ   ا یيراش دمینامیده  3آد  ضايع يا تال ایر ،یودریبایی ن یام  درایربه ط ر  را

اه  ادی مطلنق نندارد.بنایی آی سنت ینه بنایيک  دررهایاي  اي  امنر ه یودمیضايع  را درآهرد ، بایی را

 در مقاب ، (.Masoudi, 2007, P. 97)ع ام  دخی  درآ  است  ساير بایی ه به ق اعد محص ر ه محدهد

ای اي  تعلق خ د مانع ای تلقی بایی به مثابه عی  يا ابوه جدی ارفن  بایی منضر  تعلق داشن  به آ  است ه

بایيکوا  مرتبه خ د را  -ش دمیبه بایی  یبخشتیویعیه مانع  -هرا  جريا  بایی در آنگاه .ش دمیبیرهنی 

 در مرتبنه يعوی انسا  برای هارد شد  به يف بنایی بايند ادهودمیدست  به عو ا  س ژه يا فاع  شواسايی ای

بایی  خ د را در اي  امر به اي  معواست یه به هوگا  بایی بايد یامل  ،نخست ای خ د خار  ش د... هرچوی 

 -یه  یوودمیبایی  را هايینق،، باییبخشی ای  مقا  در کوا بایي (.Masoudi, 2007, P. 98)فانی یرد 

نیسننودا يعونی توهنا  هناآ خن د  توهنا هنانق،آ   -ها هااذار شده استبرای اجرا به آن هايینق،دا  یه ما

                                                 
1. Self-presentation  

 . مقص د، هج د رابطه منقاب  بی  ده نهر می باشد. 2
3.  spoilsport 
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 (.Gadamer, 2006, P. 102) يابندمیهدف بایی تحقق  در بایی فرام ش یود، بایيک  خ د را یههقنی

بنایی تریننی  دارد. بنایی قنرار سنلطهبلکنه تحنت  ،ديگر مسنق  نیست ،ش دمیبایی  فرد هارد ، هقنیلذا

 (. Chenari, 2006, P. 87) سایدمیهم منحد  يکوارچه است یه تریت هره بایيکوا  را با

طن ر ر آ اانس ژه نیست ه  یهآ به دست  ،ابوه نیست آنچهاجرای  ای عبارت استبایی بوابراي ، 

 اجرای نراي، در اي  ص رت هر اره بر چیزی مانود بایی باشد، هرانود تأهي ، یودمیاسندالل  اادامر یه

 ،در آ  با تعلق داشن  به بایی ه ايهای نق، خ د ،ایردمیی بایيکوی یه بایی را جد یيرا اش دمیمشنر  

 اانر ،رهایاين  (.Weinsheimer, 2010) یوندمی تأهين هاقعنی  هرچ   يف بایيگر دره  ه بایی را ای

 (.Khatami, 2007, P. 310)نخ اهند داشنت  شواسنیهسنیبایی فقط نح ه ادراك س ژه باشد، ه يت 

چراینه آدمنی بنه نحن   اتاريخ اسنت ما را برای بایی نکرد  اخنیاری نیست، در آ یه  یتربزرگنراي، 

یينرا  اقبن  نیسنت   مسننلز  تعینی  ق اعندی ایدره سوت تاريخی ای تأهي  ،سا  يبد تاريخی هج د دارد.

 تنري مهميکنی ای  ،اي  میا  در .(Weinsheimer, 2010)است  ريناپذاجنوابای قب   تأهيلیچوی   هج د

 نظر اه تقیقت ای بایی است. ارتباط بی  ده مهه   تقیقت ه هج ددارد،  تأیید بر آ یه اادامر  يیهانکنه

نباشند، تقیقنت  یاار بایه « یودمیبایی برای م  تَعَیّ  پیدا  تقیقت در» ،اه ریتعببلکه به  ،رهشرود نیست

عالم ينف بنایی  ما در یهیمادام .یودمیايجاد   ّ خاص خ د راج عالم خ د را دارد ه بایی نیز معوا ندارد.

 خن د راهرنا  عنالم  انندایهبهيعونی تقیقنت ا ش دمیهرا  عالم انجا   اندایهبهاسیر هسنیم،یشف تقیقت 

 بایی ديگری یه مرک  اسنت بنه جرينا  بیهنند، مقايسنه ینرد. با ت ا ریناي  تقیقت را  .سایدمیآشکار 

 یهینح بهتقیقت نق، داريم.  یریاشک  بلکه ما خ د درنیست،  خار  ای ما امری است عیوی ه تقیقت

بنر یجه ارفت یه اين  تقیقنت ننچوی   ت ا رین اما .ش دمیر هظا، تقیقت ش يممیدرایر بایی  هقنی در

، هسننیم ينف بنایی دراینر در ینههقنی توهنا  برتنری دارد. ،شن دمی آشنکار یگريدبایی  یه در یقنیتق

 بناهمیم تن انرینباشنیم، ن افنقهماانر  یشف یونیم ه يکديگر را یافقهمیم ت انمی، فقط بوابراي  م.قنیتقی

ی آنهنا بنه هناافقينا نزدينف بن د   افقنیهم بی  افنراد، الیمه ايجاد ديال گ، ديگربیا به یویم. ها اهت

يا افق، با ما  درایر استبایی ديگری  ننیجه ارفت یه آ  ی  یه در ت ا رین البنه چوی  است. يگريکد

          بلکننه تقیقنت هننری  مطنابق علننم اهسننت، اسنت بهننرهبی طنن ر یامن تقیقننت بنه  هنم سننطح نیسنت، ای

Khatami, 2007, P. 323-324)).  ساخنار بایی ه فهم، اشننراك هجن د دارد.ها اهتبی   سا بدي ، 

 ها بنر اهنته قان   مرب ط به م ض    رهندمیبه پی،  ها اهتهرراه  یووداا شریت ،ها در اهت

را به بنایی  آنها درنهايت ه یودمیشده را معی   ردهبدل هایجرلهق انی  مرب ط به  هری  امر. تایم است
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بنه بینا  ی تناه، فهنم هرن اره  (.Gadamer, 1997; Chenari, 2006; Gadamer, 1997) اینردمی

 یبانی است. ديالکنیکی ه رهيدادی تاريخی،

مههن    ،«تقیقنت ه رهش»ینناب  در اه آااهی رابطنه هجن د دارد. بی  بایی ه، اادامرديدااه  ای

 ي  ادعااه ا .یود ارتباط برقرار یاثر هور میا  آااهی فردی هتل يحی  ط ربه تا نهدیمپی،  رهایآ بایی را 

 ه بخشدمیهسعت  اسنره بحث را، لذا نه پاسخی ذهوی. ايوجا تبادلی پ ياست فهم در یه  یودمیمطرا  را

 ی درست به هر .ش دمیدره  خ د یبا  ظاهر  شر لجها  ساخنار بر تأیید تکم سرنخی مهم در بایی در

                    سنننديایمنن یتر يیپننا در مرتبننههوننری  اثننر ه نسننبت بننه خنن ددلینن  اسننت یننه آانناهی یيبننايی شواسننان

(Lawn, 2012, P. 69.) ه ه شنیاری بنایيگر تقند  ه  یبر آااه اي  باهر است یه بایی یامل  بر اادامر

 .(Masoudi, 2007, P. 98-99)بنایی اسنت  بایيگر نیست، بلکه خ د فاع  تقیقی بایی... ا یيراته   دارد

راه  منن  ای نن عی آاناه شند  اسنتاآااهی ای فهریند ، فهنم اسنت ه ، آاناهی محصن ل تحقنقجهیرنند

 يف جريا  م لد ه اساسا  -يف من  یه منو   ه منعددند افراد ای -. با اي  ت ضیح یه جريا  فهمها اهت

هقنت  هنر هی یودیماادامر تصريح  .آهردیمخل  است یه هر اره معواهايی ن  ای يف من  خاص پديد 

 ابنداعی. يعوی بنه صن رت ینامل ا شواسدمیمنهاهت   ایا نهبهآ  را  درهاقع، فهردمییه انسا  چیزی را 

بديهی است ینه تحقنق اين  نن   آاناهی  .ش دمیشواخت جديدی یه خ د ن عی آااهی يافن  محس ب 

 راه یبا  است. ای جديد، خ د

 

  نظریه بازی گادامر تربیتی هایداللت

بنه اسننونا   تن ا مینظرينه بنایی اه  به هينوههرمو تیف اادامر رهيکرد تشريح  تحلی   ه با نظر به

مبنادرت نرن د.  –مهنم در تربینت ایمق لنهبه مثابه  -ااهی/فهمآتص ل  برای چگ نگیمهری  هایداللت

در تربیت ه  م ض  هری  امر در  .دارد ریمن  جايگاه مه در ديدااه هرمو تیف اادامر،، که اشاره شدچوان

پرداخن   یهینح به دارند. درسی سرهیار 1نیز اغلب با من  هاه آ صاد  است  معلرا  ه فراایرا  نیز ا یم

پرداخن  به من   .دهدمیه بی  معلم ه يادایرنده رهی  هایلس شنریبدر  به ط ر منداهلبه من /هايی خاص 

منن   فراایرا  ای تأهي  ه يادایری هر اره محص ل تهسیر ا یيرادارد ریيادایری نق، مه تحقق فرايود در

                                                 
ه  من  درسی می ت انند معونايی اسننرده تنر ای ن شننارها ه نیزن شنار نیست، برای  يادایرند فقطیه من  برای اادامر هرا  ط ر. 1

ابنزار هنای ینارآم یی، رفننار معلنم  آیمايشگاهی( محیط ها هفیلم، محیط آیمايشگاه ها ه مزار  یشت )به ط ر نر نه  یناب ها

  داشنه باشد
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ارا /مهسرا   تأهي هرا   یه  افراایر بوابراي ، .باشدمیمدرسه  درسی، فرايود تدري  معلم، ج  یلس ه

 ،یووندریتهسیر ن ه فهرودنرینیز من  درسی را  های اه هرفنار ه ،اهناراننظار دارد یه معلم ا نهآ  ود،هسن

 ه اهننار ،ذهن  دارنند قبن  در ینه ای هنايیفر پی،ه سوت تاريخی ه  هاداشنهیرف پی،  با هاآ بلکه 

. اندسهیمتحقق ن   اي  فهم  در ه یوودمیفهم  ه معوا دهیترجره،  البنه من   درسی را تهسیر، رفنار معلم ه

مخنلنف تاصن   هایتبرداشت سط يادایرنداا  مخنلف، تهسیرها ه  –به عو ا  يف من  -ای آ  اهنارها

 . ش دمی

بنرای ، لنذا تص ل آااهی اسنت، فهم آ  ه ،که هدف فراایرا  ای مطالعه من  درسیايوت جه به  با

مشننرك بنی   يی یه نیایمود هجن د یبنا  خناص هها اهت.نشیوودمی ها اهتفهم من  درسی با آ  به 

را  هناآ  تدريجبهکه تا ايو ایردمی  شک افق يادایرنده  بی  افق من  ه آمدهشدن عی  ،درننیجه .هاستآ 

ا امنزاجنی ینه شن دمی هناآ باعث امننزا  افنق  فکنری  ه یودمینزديف  ديگريکدرایر بحث یرده، به 

اسننونا   تن ا میینه در اين  یمیونه تربیننی  نکنه است. ديگريک شواخن  طرفی  ای محص ل آ ، فهرید  ه

 دارای سوت خاص ایطبقه جامعه ه، به فرهو  اشهابسنگی جه به ت با ایيادایرنده هر نر د، اي  است یه

ن   ه مینزا   با من  درسی، بر به هوگا  م اجهه اه هافر پی،است ه اي  سوت/ منهاهتی هایفر پی، ه

 ی اه بننا مننن  هابسنننه بننه آ ها اهننتننن   ، ديگربیا بننه. اننذاردمی تننأثیربرداشننت اه ای آ  مننن  

هارنه خ د  آهرددرمی ه به اهنار یودمیمراجعه به من  درسی، آ  را بیدار  بایرنده يادا .هاستفر پی،

 ه ها اهتاي  يادایرنده است یه به یرف معلم خ د با آ  هارد . بدي  ترتیب، سایت است، درسی من 

سو   ه معوا دهی تهسیر، ، يتأهخ د ن عی  -به موظ ر يادایری -ن   خ اند  من  درسی هر .ش دمیبایی 

يادایرننده . داشن  یبنا  مشننرك الی  اسنت ،ها اهتبرای اي   راه بایی با آ  من  است. فهرید  آ  ای

ینناب  ديال گ، يادایرنده بنه عون ا  مهسنر ه در اي  م اجهه ه تا آ  را بههرد. بايد با یبا  من  آشوا باشد

 هاپرسن، طنرا اين  .یووندمیرا ديگر مطنيکرا ای  هايیپرس،به ص رت ده طرفه  درسی به عو ا  من ،

 «فضنای بنای در قرار ارفن » به معوای پرسید  در اص  ،اادامر. به یعم بخشدمیرا تداه   ها اهت وديفرا

 طرف هنر هعظ ا نه ای خطابه ه یهاپاسخارائه  (.Gadamer, 2006)چ   پاسخ هو ی معی  نیست  است.

. تقیقی نیسنود هایپاسخ مهسر، مطرا شده من  ه ایهپرس،من ( به  -)فراایر ها اهتطرف  ده يف ای

بنه  هراز ،یه درباره آ  سخ  اهنه شده )من  درسی( چیزی یههقنیتا »، سایدمیخاطرنشا   پالرر چوانکه

 قنادر یه ياآدمی برای  اصیلی هج د ندارد ه قرار نگیرد، درهاقع هیچ پرسشگری ط ر هاقعی م رد پرس،

                                  «.دانننندریايننن  بنننه معونننای دانسنننن  چینننزی اسنننت ینننه ن هننند بدانننند هبنننه پرسننن، باشننند، بايننند بخ ا
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(Palmer, 1988; 1998.)  ی به اتنرنال اون  ه هامهه  شد   تررهش است یه باعث  ها اهتادامه

ث ه پرس، اری بح درننیجهافق من  ه افق  يادایرنده/ خ انوده  یهط ریبه .ش دمیدر من  درسی  معوابی

 (.  Shabestari, 1995, P. 126) ش ندمیبیشنر، به هم نزديف 

رهشی یه  -/ديالکنیف مبنوی بر پرسشگری استها اهترهش  ،مهم تدري  هایرهش يکی ای

م جب پخنگنی هرچنه  اي  امر -مخنلف است هایايدهباب  ذه  فرد يادایرنده در خ د مسنلز  اش دای

 .رسندنریبنه اترنا   اناههیچاي  يف فرايود استا فرايوندی ینه  ه ش دمی دش يادایرنده ت سط خبیشنر 

 اننهنابی ایمجر عهفرايود تربیت،  استا یيرا «ارانديشه -خ د» ه« یاه اره تاا ر»ای ن    ایمق لهتربیت 

 هایتجربنه افنزاي، بنه مثابنه ،ها اهنتراه  فرايوند تربینت ایه  باشندمی هاافقای امنزا   تکرار غیرقاب  ه

 تنائز اهرینت در اين نکننه  ست.ا ديگری ی يادایرنده با افق/هایهاافقامنزا   هرمو تیکی يا اش دای ه

برای فهنم ین   س ،يف  يادایرنده فعال ای من ، پرس، اری ای ه ها اهتفرايود  آ  است یه در فرايود

 ی  من  را بخ اند سرانجا  ه هابخ،، اهفص ، هاصهحه ها،بود ،هاجرله، هاهاژهترامی  بايد اشیدرسمن  

اي  مینا   دریود.  خ د را با ی  آ  درایر آ  من ، جزئی ای يا برای فهم بخ، ه. ای س ی ديگر، دريابد ه

در  هآمندرفتاين   ی فهم.ابایی بر آ  را ن عی بایی تلقی یردا ت ا مییه  ایردمیص رت  یهآمدرفت

جاسنت ینه ايو .شن دمیکنه باعنث رهشنوی خن د منن  نینز بليادایرننده من  نه توها موجر به رهشنوی بیشننر 

 هنایفر پی،شنايد بنه یونار رهنند ه  شنده ه ترعریق خ د من  جرا ه تعدي  ه ی فراایر ههافر پی،

چنرخ،  ه فهنم تاصن  شن دا فهرنی ینه خن د تاصن  ينف دهر درنهاينتتنا  جديدی جايگزي  شن ند

ديگری شک  به  يا دانستنریقب   ام ری یه ای نامید. آااهی ای آااهی آ  را ت ا می هرمو تیکی است ه

 را دريافنه ب د. هاآ 

موطق مکالره ه پرسن، ه پاسنخ ، تهکر هرمو تیکی اادامر فهم در موطق تایم بر یهاي ت جه به  با

 رینه د اینردمیمن  درسی شنک   میا  يادایرنده ه خ دیخ دبهن عی فرافکوی  هرمو تیکی ه هرد است،

ديالکنیکی تا یما  آشکار شند  معونای تقیقنی  اي  فرايود. ش دمیتصحیح  تعدي  ه جريا  مباتثه با من ،

فرايوند م اجهنه ، رهایاين . يابندمیدرهننی، بنرای يادایرننده ادامنه  فارغ ای تضناد ايجاد فهم درسی ه من 

ادامنه  بنه تصن ل ه موجنر گریاي  پرسشن ه ش دمیدهطرفه  هرراه   با پرسشگری يادایرنده با من  درسی

 .اینردمیيادایرننده صن رت  تهسنیر بی  اجزاء من  ه هآمدرفتن عی  نیز ها در اهت شده ه ها اهت

شنره   وجنايا ایبایی يادایرنده بنا منن   ،لذا .بایی نامید  ت ا می رابی  من  درسی ه يادایرنده  هآمدرفت

بنه  خ اهندمییه  ایيادایرنده اي  بایی، در .ها اهتبایی برای تص ل فهم من  درسی ای راه ا ش دمی
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 داشنننه باشنند. 1باينند نسننبت بننه امنن ر منهنناهت تالننت پذيرننندای ه اشنن دای فهننم هاقعننی دسننت يابنند،

درست برعک  رهش  يادایری ضرهری است. ای اش دای برای تحقق هر ایدرجه اص ال  ،ديگرعبارتبه

 ،دهندمیه ينا انجنا   ا يندمیآنچنه معلنم  صرف تقلید يامطالب درسی  هارط طییلسیف تهظ یرد  

ای قبن  آ  را  یویممیآ  چیزی است یه فکر  در بابپرسشگری  يادایری تقیقی مسنلز  بررسی مجدد ه

 به درسنی يادارفنه ايم.

بایی با  بایی هر اره ده شک  دارد: میانه بایی است. يادایرنده خ د بایيگری در اي  بایی، هر در

 يعونی هنرا اندتقیقت طرفی  راهره راه من  درسی، در بایی فهم ديال گ(. )م ن ل گ يا با ديگری يا خ د

. اي  ای پی، داشنه خ د به ديگری نیست هایايدهپی تحری   در یه یس سوارندمیيف خ د را به تقیقت 

 با انديشنید  در دت انیميادایرنده  .رساندمیه به رهشوايی  یودمیهرراه  را با خ د هاآ تقیقت است یه 

من  درسنی، فهنم  رنده هیجريا  بایی بی  يادا در، لذا. ش د ترفينزديا به من  درسی به تقیقت آ   خ د

خن د  آ  را ای یاهينه ديند ه انندآااهیقنت تق تندهدی ای طنرفی  تنا يف ای ره تقیقت امری نسبی است.

 ،نیسنت ديگنری ای هنیچ تقیقننی برخن ردار ه ي  معوا نیست یه ی  تقیقت پی، اهسته اب ، امانگرندیم

 تندهدی ای تنا دارد نینز بنایی ديگنری قنرار دارد. فنرد ديگنری ینه در را بلکه هر ن   بایی تقیقت خ د

 /یلس/يادایرنده بنررشننه فينتربیت به معوای پذيرش عد  برتری  در اي  امر ه برخ ردار استتقیقت 

در نکنه مهم اي  اسنت ینه  .هاستآ  يکی ای   تقیقت درمحص ر نب د ه يادایرنده ديگررشنه/یلس ه 

دسنیابی به  هر اره بايد اي  فرايود نسبی ه اليه اليه ب د  ایيادایرندهرهند بایی یسب فهم ه تقیقت، هر 

تاصن  بنایی  ،را م رد نظر قرار دهد. بدي  ترتیب -من  درسی ای راه م اجهه با دان، م ج د در -تقیقت

 فهریند  منن ، فهنم ه، اادامر. به یعم فهم من  درسی است تشريح فرايود تبیی  ه ،  درسیبا منيادایرنده 

هرن اره بنا  تاص  اي  بایی یه فهم من  درسی است، من  درسی. بایی بی  يادایرنده ه ن عی بایی استا

هنم بسنیار م یهاهندفن عی تص ل يادایری است یه ای  خ د اي  امر، لذا آااهی ه رهشوی هرراه است.

فهنم  ،بنا آ بنایی  ی يادایرنده با من  درسی هها اهتدر جريا   ،گريدعبارتبه .رهدمیبه شرار تربیت 

اثر فهم من   برچوی  ننیجه ارفت یه  ت ا می، ديگربیا به. ش دمیتاص  ای من ، ن عی يادایری محس ب 

ی هاداشننه قت باشد،آ  را نه با تص راار يادایرنده به دنبال تقی ،بوابراي  .ش دمیدرسی يادایری تاص  

د ت انمی، اي  بایی البنه .ابديیمآ   بایی با من  درسی ه با ها ه اهتديالکنیف ای طريق  بلکه قبلی خ د

مانوند يادایرننده ه منن  درسنی خناص، يادایرننده ه معلنم ، معلنم ه منن  درسنی خناص، شکال مخنلهی ا

                                                 
1.  openness 
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در رهشنوگری بیشننر اين   .بگینرد به خن دآم یشی/غیر آم یشی  فراایرا  با يکديگر، يادایرنده ه محیط

  ينا. در غینر جندی بگینرد بايند بنایی را ینامل ، بایيکوی اار بخ اهد بایی یود انديشه بايد اهت یه هر

 در .یامل  جدی اسنتبرای بایيکوا   ، امابایی برای تراشاچیا  بایی است .یودمیبایی را خراب  ص رت

فهنم  با من  درسی ه ها اهتایری نیز اار يادایرنده به عو ا  بایيک  يادایرنده بایی بایی تربیت ه ياد

فرايود ه  تاص  نخ اهد شد یيادایر درست مطالب درسی ه جدی نگیرد، رسید  به تقیقت ه فهمآ  را 

 تص ل آاناهی/فهم بنرای يادایرننداا  ينف فرايوند اسنت. ،سا بدي  .ش دمیتربیت ای راه من  من قف 

فردی شااردا  من رد  هایتهاهتدر آ  است. به ط ر نر نه،  هایهيوایدهس يه یه دارای  فرايودی بای ه

بلکنه خن د  ،به پذيرش ديدااه من  يا معلم يا ساير فرااینرا  نیسنت یسی مجب ر. شا  ت جه است نه تشابه

 سناخن  جامعنه ای به موظ ر ه فرهو  فراایرا  دره  سوت ه در اي  فرايود .انديشدمیيادایرنده به توهايی 

سطحی  تربینی یه محص ل آ  نه انسانی منعصب، ساخن  ه .دهدمیرخ  هاانسا تربیت یرد   راه ساخن  ه

، برخن ردار نگرژرف، قضاهت، مدبر در فر ،یپخ دخ اه ه بدبی ، بلکه انسانی بده   يف س يه نگر، ه

 اخلقی است. مصرم ه مسنق ، البنه ه  یبخ شنگر، من اضع،  جانبههرهسلیم،  ای عق 

ت جه ، ش دمیاسنوباط مهه   بایی درباره  (1992) اادامرای ديدااه سرانجا  نکنه مهم ديگری یه 

 هاياد نق، مهری ت انمیتربیت ی دیا  هم  امری یه در است. بایی يادایری پذيرش باخت در به اهریت

به هج د  در ی دكتدهد ده سالگی  ی م اجهه با باخت درمعنقد است یه ت اناي اي  یمیوه اادامر در .یود

            را بوننذيرد  ه آ   دتحصننی  م اجهننه شنن شکسننت در تجربننه بننابگیننرد چگ نننه  .ی ك باينند يننادآينندمی

(Chenari, 2008.)  لحظنه آمنادای شکسنت ه ینه هنر آيندمیاي  ن   تربینت طن ری بنار  ی دك در 

 دارد جايگزي  یرد  آ  بنا مسنائ  درسنت ه صنحیح را ه ی خ دهاداشنهتشخیص نادرست ب د  عر  ه 

آم خننه  قبن  بنه اه اي  فرايود تربینی ای در .آهردینردر پا را ای م اجهه با شکست يا نایامی اه یهط ریبه

 برداشنت اه ایاعرال هرا نه تغیینری باشندا یينرا  ه آمادهنهد  یوار را ینگرمطلق ه یس نگرفيشده یه 

پرهرش ن عی مُندارا ه تسنامح  تحقق اي  امر نخ اهد ب د. هابرداشت  يتردرست ه آخري ، توها يف من ،

 بایی ای استا بایی تربیت یرد /شد  خ د ن عیاشاره یرد یه  ت ا میخلصه  ط ربه فراایرا  است. در

ی  تربینت شند  لن ا یه خن د ای  ش دمیموجر به تص ل فهری دهطرفه  با منوی یه سرانجا   ها اهتراه 

 .ش دمیمحس ب 
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   یریگجهینت
اسننوباط  هرمو تینف فلسنهی انادامر ه در« بنایی» اي  مطالعنه بنا هندف هایناهی جايگناه مههن  

بناهم نگنری  در تربیننی انجنا  شند. بنه عون ا  ينف مق لنهآااهی/فهم  آ  برای تص ل فرايود هایداللت

 ،بنایی مههن   نحن ه یناربرد بر تأم به هيوه  ه ی اادامرهرمو تیف فلسه یه اسنهاده ای اشاره یرد ت ا می

مهنم  هایهندف به عو ا  يکی ای ل ای  ه -یه مهه   آااهی/فهرید  یودمیت جه ما را به اي  نکنه جلب 

 یها ه اهنتطريق دينال گ  تدهد یيادی ای مهه می یه تا .قاب  پیگیری استدر تربیت  -يادایری در

پنوهه،، بنا  یهاافننهي بنر اسناس .ش دمیتاص   طشا یمح نیز ه ديگريکبا  ه با من  درسی يادایرنداا  

 - شنا يهازهیانگق ه ئنابنرای عل فرااینرا  را در تن ا می -یه خ د ن عی بایی اسنت -فهم هينظر بر تأیید

بنا  ارتبناطی بنه ی –تنأهيلیعرن   يناری نرن د ه در -یانریمربن تربینت جهت آنها یرد  موظ ر آمادهبه

 ی رسید.مشنری

 است. یدهشک ، ديگرعبارتبهه  هسیله خ د ه به یرف تربیت به معوی پرهرش خ د اي  موظر ای

 .ش دمیتعريف دره  يادایرنده بايد ص رت ایرد ه به موزله تلشی مدا  برای بایسایی خ د  ای اي  فرايود

 .پاينانیدارد ه نه  یآغایه جريا  بایی اهنرا ، ن تربیت ه چگ نگی تص ل آااهی/فهم برای يادایری در

مخالف ديگنرا ،   نظر برابر اخلقی، منساه  در ام ر در ريپذتیمسئ لفراایرا  را فردی مسنق ،  هری  امر

 هایايندهدرسنت ای طنرف ديگنرا  ه تغیینر  هایايندهيعوی دارای آمادای پنذيرش  –شواخت من اضع در

ين  شنی ه شنکلی فک راننه پیندا ه ايادایری ب .آهردیم عق  سلیم بار ای شد  مودبهرهنیز  ه -نادرست خ د

بنر ترریز صرف  تافظه مح ری ه ای ه یودمیپیدا خردهری ه اننقادی  ، فراایر ديدی مسئله مح ر،یودمی

را  اه تن ا میدر فرااینر  هنایوايه  يمجر عه اتحقق ، با لذا. یودمیديگرا  دهری  هایداده یآهرجرع

  .ی یردمعرف« شدهتیتربفردی »

هرنه  درمبنوی بر اين  رهيکنرد  یهابرنامهبرای اجرای  ش دمیپیشوهاد  آمدهدستبهبر اساس ننايج 

اين  امنر تربینت شن ند،  ه آمن یشمعلرانی برای اجنرا  داده ش د، اساتید هیما  یافی اخنصاص  هایلس

رهيکرد اهنرنا   به اسنهاده ایاي  یمیوه اسنرش يابود، فراایرا  تش يق  الی  در دقیق ه علریی هاپوهه،

هر اره به فرااینرا  ينادآهری  رهش  يای اتاص  مهم تربینی  پیامدهایسطح خان اده ش ند،  اادامری در

 )در صندرسعه بنه تسناه  ه معنقند یاجامعهآ   درننیجهمقا  تحقق آ  بک شیم تا  سرانجا  خ د در ش د ه

داشنن   نگنر، بنه دهر ای جانبنههرهديگنرا ،  هایايندهبه  مشکلت یندای(، نقاد، اتنرا  اذار هج د برابر

 ام ر رهیمره داشنه باشیم. م رد ديگرا  ه در (جابه )نادرست ه نا خشف یهاتعصببرخی 
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