بابنايی ،مظهننرا قائندی ،يحیننیا ضنرغامی ،سننعیدا نصنری ،امیننر ( .)1393هایناهی جايگنناه مههن «بننایی» در
هرمو تیف فلسهی اادامر ه دالت های آ برای تص ل آااهی/فهم.
پوهه،نامه مبانی تعلیم ه تربیت.51 -68 ،)2( 4،

واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و داللتهای آن
برای حصول آگاهی /فهم
مظهر بابايی ،1يحیی قائدی ،2سعید ضرغامی ، 2امیر نصری
تاريخ دريافت92/9/9 :

3

تاريخ پذيرش93/8/7 :

چکیده
هدف اصلی اين پنوهه ،،تحلین مههن «بنایی» در سناتت هرمو تینف فلسنهی انادامر ه اسننونا برخنی
داللتهای تربینی برای تص ل آااهی/فهم به مثابه يادایری میباشد .برای دسننیابی بنه اين هندف ای رهش
پوهه ،ت صیهی ،تحلی مهه می ه تحلی اسنوباطی بهره ارفنه شد .ننايج بهدسنتآمده تنایی ای آ اسنت
یه با نظر به ديدااه انادامر ،اسننهاده ای نظرينه بنایی ه اهنتها ه بنهبیا ديگر اهنتها ای خنلل بنایی
ديال گ بیغرضانه برای تسهی امر يادایری يکی ای رهشهای مواسب تعلیم ه تربیت بنه شنرار منیرهد ینه
يادایرنده را در دسنیابی به آااهی بیشنر ای طريق فهم ،معوا دهی ،ترجره ه تهسیر من ياری میرساند.
واژههای کلیدی :هرمو تیف فلسهی اادامر ،مهه بایی ،تربیت،آااهی/فهم

 . 1دانشج ی دینری فلسهه تعلیم ه تربیت دانشگاه خ
 . 2دانشیار دانشگاه خ اریمی.
 . 3اسناديار دانشگاه علمه طباطبايی.

اریمیMazhar_2011@ymail.com ،
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مقدمه
مق له تربیت 1هر اره يکی ای مهه ها ه دغدغههای مهم ه درعی تال بحثبرانگیز بشر ب ده است.
اي مق له به ط ر هيوه ت جه انديشرودا برجسنه ت یه تربینی ای جرله فیلس فا ه مربیا بنزرگ تربینت را
هر اره به خ د جلب یرده استا یيرا در اي تیطه ای معرفت بشری مسنائلی مطنرا اسنت ینه بنرای هرنه
آتاد بشری اهریت دارد .رهش است یه مق له تربیت جوبههای بسیار منعندد ه اسننرد ه ای دارد .چوانکنه
هر يف ای منهکرا ه فلسهه تربینی منواسب با رهيکرد ،نگرش ،مکنب ه نظريههای من رد قبن ل ينا علقنه
خ د آ را تص ر ه تعريف مییوود ( .)Ebrahimzadeh, 2009در اي خص ص ،برهبنایر معنقند اسنت
یه «اتنرال دارد امرهیه معلرا ه هالدي ای تون

عقايندی ینه دربناره م ضن

تربینت پذيرفننه شندهاند،

اتساس سردراری یوود (.)Brubacher, 1969

با هج د تو

ه اسنردای مق له تربیت ،تحقق عرلی آ نیایمود بهرهایری ای رهشهنای مخنلهنی

میباشد .امرهیه رهشهای منعددی برای بررسی مق له تربیت هج د دارد ینه رهش هرمو تینف انادامری
يکی ای برجسنهتري آ هاستا یيرا انسا در فهم ام ر یندای خ د -به هيوه هوگا آم یش برای تربیت-
به يف معوا با تهسیر ه تأهي سرهیار دارد .به ط ر نر نه ،اه در م اجهه با اهننار ،رفننار ،بنه هينوه منن

ه

ن شنههای ديگرا آ ا نه یه خ د رفنار،اهنهها ه ن شننههای آنهنا را تهسنیر ه معونا مییوند ،میفهرند ه
درمیيابد .بهبیا ديگر« ،م نریتن انم منونی را بههرنم ،مگنر آ ینه دسنن رالعر آ یبنا را ینه در منن
بهیاررفنه است ،بدانم» .هرچوی « ،م نریت انم رفناری را بههرم ،مگر آ یه یمیوه ه بسنر اصلی را ینه در
آ  ،آ رفنار شک ارفنه است بههرم» ( .)PraoudFoot, 1984, P.43بهط رییه میت ا اهنت ،يکنی
ای ع ام جدايی انسا ها ه ملتها ای يکديگر ناشی ای س ء تهاهمهايی است یه درباره عقايد يکديگر پیدا
مییوود ( .)Mojtahedshabestaree,1996, P.155ایاي ره ،بررسی مق له فهم در انديشنه هرمون تیکی
اادامر ای جايگاه خاصی برخ ردار است.
يکی ای جوب،های مؤثر فکری -فلسهی ینده ه مطرا در جها امرهی جوب ،هرمو تیف است .اي
رهيکرد فلسهی مهم یه سابقه ه ريشهای یه ه چوندي سناله دارد ،ای ابنندای بویا انذاریاش -در ي ننا
باسنا -ارفنه تا ظه ر انديشرودا بعدی مانود شليرماخ ،2ديلنای ،3هايندار، 4انادامر، 5ريکن

ر ،6هنرش7
1. Education
2. Macher
3 . Dillthey
4 . Heidegger
5. Gadamer
6. Ricoeur
7. Hirsch
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،بنی دچار تغییراتی در رهیافتها شده است.اسنره ه داموه آ بسیار یياد تا آنجا یه در اهاخر قنر بیسننم
بحث غالب فلسهه غرب شد .هرمو تیف را دستیم به سه شاخه یلسیف ،رماننیف ه فلسهی تقسیمبودی
مییووند ) .)Ghafarigharabag, 2008; Khatami, 2007تقسنیمبودی ديگنری برتسنب تناريخی ه
یمانی با عو ا هرمو تیف رهششواخنی ،فلسهی ه نقدی ارائه شده است یه هجه مشنرك ه غالب هنر سنه
را میت ا پنرداخن بنه م ضن

«فهنم» بنه شنک های مخنلنف برشنررد .بنهعبارتديگر ،فیلسن فا تن یه

هرمو تیننف در یننان نیتننري نقطننه بحننث خن د بننه م ضن

«فهننم» بننا تأیینند بننر «فهننم مننن » مننیپردایننند

(.)Masoudi, 2002, P.115

يکی ای م ض های مهم در دان ،هرمو تینف – بنه هينوه هرمو تینف انادامر -م ضن
چرخ ،یبانی 1استا مههن می ینه خن د درنهاينت بنا مههن

یبنا ه

بنایی دراینر میشن د .شنايد بنن ا اهنت

برجسنهتري نرايوده اي چرخ ،،هينگوشناي  2ه اادامر 3هسنود ( .)Lawn, 2012, P.12آنها برای تبینی
ه تشريح بهنر ه دقیق مسئله ،آ را با مهه

بایی مرتبط میدانوند .تننی هينگوشنناي در اين یمیونه نظرينه

مشه ر «باییهای یبنانی »4را مطنرا نرن د .باهج داي ،ارچنه امنرهیه پنرداخن بنه مههن

بنایی بنه هينوه

باییهای یبانی در فلسهه بیشنر با نا هينگوشناي معرفی شده است ،اما ای موظنر تناريخی سنابقه ه ريشنه آ
قديریتر است ه اار اندیی به عقب برارديم ،اتنرال میرهد ريشههای یاربرد فلسهی اي مهه

را بن ا

در ديدااه یانت در قر ن یدهم جسنج یرد .بنه یعنم اله  ،ارچنه مههن بنایی درینناب «تقیقنت ه
رهش» اادامر ابندا در یمیوه هور با الها ای مهه

انسا بایيگ ش( 5بایيک ) ي ها ه يزيوگا مطرا شد ،اما

مارتی ی ش 6خاسنگاه نزديف آ را در ديدااه هايدار ه تنی قب ای اه ،در مههن
نقد ق ه تکم 8یانت 9رديابی یرد .هر يف ای اي فیلسن فا مههن
بردهاند .به ط ر نر نه ،هايدار مهه

بنایی ینندای 7در

بنایی را بنه شنک های مخنلنف بکنار

بایی یندای را نقطه عزيرت بحث خ ي ،قرار میدهد ه «بن د در

جها دایاي » را در قالب بایی 10مجسم ه تص ير یرده است .هرچوی  ،انديشنرودا معاصنر ه پسنتمدر
مانوند لی تنار 11در «قرنار بنایی» ه «رقابنت» ( )Nadrloo, 2011ه دريندا 12در سناخنار ،نشنانه ه بنایی در
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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انسننننانی اينننن مههنننن را بننننه نحنننن ی در انديشننننه خنننن د جننننايی دادهاننننند

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

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

مهه «فهم» پرداخت .برای رسید به اي مهم اه ای ابزار یبا یرف میایرد ه فهنم را ننیجنه ه محصن ل
اهتها يی بی مهسر ه من میداند.اهتها يی یه خ د به ن عی مونج ای بایی یبنانی بنی آ ده يعونی
من ه مهسر است یه در جريا اهتها هايشا برای رسید به فهم به ن عی بایی دست میینود.
نکنه مهم اي است یه امرهیه اي مسئله در امر تربیت در مدارس 1نیز قاب ملتظنه اسنتا چراینه
امرهیه يکی ای معیارهای یاریرد مثبت مدارس ،میزا رضنايت فرااینرا ه نینز اهلیناء آنهنا ه منخصصنا
برنامهريزی درسی ای نحن ه ارائنه منن

درسنی/تدري

بنه هينوه فهنم منن  2درسنی میباشند .بهط ریینه

يادایرنده علهه بر ترریز ای طريق تهسیر ه معوا دهی به رفنار ه اهنار معلم ه هرچوی من

درسی ،آنها را

معوا ه ترجره یرده ه درننیجه میفهرد .بهبیا ديگر ،محصن ل ه هندف نهنايی ع امن ه منصنديا تعلنیم ه
تربیت ،تحقق يادایری است .بديهی است يادایری ای راه فهرید ه تهسیر من
ای آ تاص میش د .بوابراي  ،تص ل هر نن

درسی ه تصن ل آاناهی

آاناهی 3درانره تهسنیر يافننههای فرااینر ای منن درسنی

درننیجه ارتباط با آ میباشد.
با نظر به بحثهای مطرا شده ،هدف اصلی اي پوهه ،تبیی ه تحلین مسنئله آاناهی بنه عون ا
يکی ای ل ای تحقق تربیت به یرف مهه
قاب طرا عبارتاند ای )1 :مهه

بایی در انديشه اادامر میباشد .بونابراي  ،پرسن،های اساسنی

بایی در ديدااه هرمو تیف انادامر چگ ننه بکنار منیرهد؟ داللتهنای

تربینی آ برای آااهی/فهم به عو ا يکی ای ل ای تربیت 4ید اند؟

 . 1در اي پوهه ،،مدرسه به مکا هايی اشاره دارد یه در آ آم یش به موظ ر يادایری ص رت می ایرد مانود مهند ین دك،
دبسنا  ،دبیرسنا  ،هورسنا  ،م سسه ها ،آم یشکده ها ه دانشگاه ها.
 .2در نگاه اادامر ،من اعم ای ن شنار است ه شام ام ر ديگری ای جرله فضنای مدرسنه هینلس ،رفننار معلنم (نناظم ه مندير)،
رفنار با فراایرا  ،امکانات آم یشی ه ...نیز می باشد
 . 3در 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
در نگره عل تجربی ه عصب شواسی ،فلسهه علم ،ه ش مصو عی يا در معوای هگلی –یاننی ه ه سرلی م رد نظر نیسنت ،بلکنه
به معوای آ در عل انسانی ه به هيوه هرمو تیف اادامری محدهد شده است.
 . 4در اي پوهه ،اي امر یه تربیت ،یلی تر ای هريف ای مهاهیم تعلنیم ،تندري  ،بنارآهرد هینارهریی اسنت ،مهنره
باشد .به ط ری یه هره آ ها را در بر می ایرد.

منی
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روش پژوهش
برای دستيابی به هدف اي پوهه ،ای رهش پوهه ،ت صیهی 1ه تحلی مههن می 2بهنره ارفننه
شننننند .ت صنننننیف ،یمیونننننه تحلیننننن ه تهسنننننیر دادههنننننای اردآهریشنننننده را فنننننراهم مینرايننننند
( .)Given, 2008 P. 209بر اي اساس ،نخست ضر اشاره به رهيکنرد انادامر بنه هرمو تینف فلسنهی،
مهه

بایی در انديشه اه به تهصی شرا داده میش د .رهش تحلی مههن می نینز بنا هندف فهنم ه بهبن د

بخشید به مجر عهای ای مهاهیم يا ساخنارهای مهه می 3م رد اسننهاده قنرار میاینرد« .منا برتسنب آنهنا
تجربهای را تهسیر مییویم ،مقاصد را بیا میداريم ،مسائ را ساخت بودی مییویم ه پوهه،ها را به اجرا
درمیآهريم .)Coombs & Daniels, 2009, P. 43( ».هرچوی  ،در رهش تحلی مهه می ،مهه /هنای
خاصی به موظ ر دستيابی به تعريهی دقیق ه رهش  -در يف چهنارچ ب معنی  -من رد تحلین ه تحديند
هاقع میش ند .در اي پوهه ،،ای اي رهش به موظ ر تحلی مهه بایی در نگاه اادامر اسنهاده شده است.
هرمنوتیک فلسفی گادامر
اادامر با اخذ یمیوههايی ای هايدار ،رسالت اصلی خ د را در هرمو تیف برخ رد اننقادی بنا رهش
ارايی ديلنايی میداند ( .)Bagheri, 2010, P. 281در ديدااه هرمو تیف فلسهی اادامر ،به ط ر خاص
بر مهه

«فهم» با طرا اي سؤال اساسی یه «فهم چگ نه تاص میش د؟» ترریز میشن د .در ايوجنا پنای

مهاهیری مانود بایی در هرمو تیف اه بای میش دا مهه می یه به شدت بنه سناير مهناهیم هرمو تینف اه بنه
هيوه مهه

فهم هربسنه است .بهط رییه بده در نظر انرفن آ  ،درك یامن هرمو تینف اه فرايوندی

دش ار ه ناقص خ اهد ب د .ایآنجایه هرمو تیف فلسنهی انادامر بنهط ریلی ه مههن

«بنایی» اه بنه طن ر

خاص ای هم جدايیناپذيرند ،لذا ،بايد ای خلل فهم هرمو تیف اه به تشريح اي مهه پرداخت.
ای موظر اادامر ،مق له فهم مهمتري مسئله هرمو تیف است .فهم در من  4ه ای طرينق دينال گ ينا
اهتها ه نه مو ل گ 5ه به هسیله مهسر/خ انوده تاص میش د .هنر ن شننهای درهاقنع م ضن

خناص

هرمو تیف است.آنچه در ن شنار تثبیت شده است ،ای هابسنگی خاسنگاه ه مؤله ،میرهد ه برای هرهد به
1

. descriptive
. conceptual analysis
3
. conceptual structures
2

 .4من برای اادامر -برخلف شلير ماخر -اعم ای ن شنار است ه هرا نه پديده اجنراعی ه فرهوگی را نیز شام می ش د.
 -Monologue .5هرچود 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
(خ د/نه ) است.
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مواسباتی جديد آیاد میش د .معوای م رد نظر مؤلف يا فهم خ انونده اصنلی درهاقنع توهنا بنر فضنايی تهنی
داللت دارد ( .)Vaezi, 2010, PP.102-103ذه مهسر ای يف سوت ه تاريخ خاص نشنأت میاینرد ه
هر اره با خ د پی ،فهمها ه پی،داهریهايی را دارد .پی،داهریهای ما در تأهي اهریت به سزايی دارند.
پی،داهریها چیزی نیسنود یه ما میبايست ه يا میت انیم ای آنها چشنم بو شنیما یينرا اين پی،داهریهنا
اساس هج د منا هسننود ه اصنل بنه هاسنطه هرنی پی،داهریهاسنت ینه منا قنادر بنه فهنم تناريخ هسننیم
( .)Palmer, 1998, P. 176رهند ديال گ یه پ ارتباطی بی مهسر ه من تلقی میش د به شک پرسن،
ه پاسخ میباشد .بهبیا ديگر ،خ انوده يا مهسر من با رفن به س ی من ه بیدار یرد آ  ،اجایه میدهد یه
من به سخ درآيد ه با اه به اهتها مینشیود ( .)Bagheri, 2010, P. 280ادامه اي اهتها مو ط
به شره پرسشگری مهسر ای من ه نیز داشن ه اسنهاده ای یبا مشنرك بی مهسر ه من است .یبا محیطی
است یه در آ ده طرف به فهم منقاب میرسود ه بر سر م ض

مطرا شده بنا هنم ت افنق مییووند .لنذا،

یبا برای اادامر به مثابه یو ،هرمو تیکی مطرا است ( .)Vaezi, 2011یبا میانجی اسنت مینا منن ه
تأهي ار یه درننیجه اسنهاده ای آ  ،فهم تحقق میيابد .تأهي هجه اصلی تحقق فهم هنر تأهين اسنت .هنر
تأهيلی در چهارچ ب یبا شک میایردا يعوی فهم در یبا رخ میدهند (.)Gadamer, 2006, P. 386

هرچوی  ،برای تص ل بهنر فهم ااهی مهسر نیایموند اسننهاده ای ترجرنه اسنت .منرجم/مهسنر در اين ینار
میی شد تا خ د را به جای مؤلف بگنذارد ( .)Ahmadi, 2008, P. 207هضنعیت مننرجم ه تأهين انر
اساسا يکسا استا یيرا اه هم به نح ی تأهي ه تهسیر مییود.یار مننرجم پن ید مینا یبا هاسنت.یار
منرجم -يعوی بایآفريوی من  -شبیه یار هرمو تیسی است .البنه هر ترجرهای در آ هاتد خ د يف تأهين
است ،اما نکنه درخ ر ت جه اي است یه تص ل فهم نیایمود طنی مراتلنی اسنت .رفنن بنه سن ی منن ه
خ اند يا شوید آ توها اا نخست است ،هرچود آنها در ههله نخست شايد بوا به داليلی ای جرله فاصنله
یمانی ،يکديگر را نههرودا یيرا هریدا دارای افق خاصی هسننود .بنه باهرانادامر ،فهنم هنر منونی مسننلز
مرتبط نر د آ با یمنا تاضنر اسنتا يعونی هارد نرن د منن در افنق تنال .البننه بنه منرهر ه در ادامنه
اهننتها  ،افننق تأهينن اننر ه مننن بننا هننم ادغننا میشنن ند ه اينن هرننا ادغننا /امنزا افقهاسننت
( .)Vaezi, 2011طی آمیزش افقها ،تأهي ار پی،داهریهايی را یه به اه رسنیدهاند ،بنا معونايی ینه بنه
اذشنه تعلق دارند ،تلهیق مییود (.)Sherrat, 2008, P. 133

امنزا افقها محص ل فهم تأملی استا يعوی برداشن انا ده در راه فهریند  ،امنا تحقنق فهنم
نهايی دراره برداشن اا ديگری نیز هست ه آ تص ل فهم به یرنف تهسنیر/تأهي اسنت .ای ديندااه
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اادامر ،تأهي  -مانود اهنگ  -دايرهای محص ر در ديالکنیف پرس ،ه پاسخ است .تأهي  ،م قعیت اصنی
یندای است یه مشنی تناريخی دارد ه در محنیط یبنا رخ میدهند ه تأهين منن

يعونی انجنا مکالرنه.

هرچوی  ،تأهي هر اره مبنوی بر پی،داهریهاستا یيرا تأهي یرد دقیقنا بنه معونای بهرهاینری ای پنی،
فهمهای تخصصی خ ي ،است بها نهای یه معوای من برای ما به سخ درمیآيد .هر تأهيلی بايند خن د
را با م قعیت هرمو تیکی یه بدا تعلق دارد ،موطبق یود ( ،)Vaezi, 2010, P. 244اما فهم نهايی منن ه
نزديکی ه امنزا یام افق من ه مهسر ،دراره فهم ی من است ه فهم ی منن نینز درانره فهنم هرنه
اجزاء آ است ه ایآنجایه اجزاء ه ی من سرانجا در معوای هاتدی با هم يکی شده ه تلهینق میشن ند.
اي امر اجایه میدهد تا برای تأهي من میا اجزاء ه ی آ رفتهآمد یویم .رفتهآمدی ینه آ را دهر
هرمو تیکی میا يود ( .)Sherrat, 2008, P.127ننیجه اي امر تحقق فهم به مثابه محص ل اهنتها ی
من ه مهسر میباشد.
مفهوم «بازی» در اندیشه گادامر
چوانکه اشاره شد ،مهه

«بایی» در تبیی ه درك هرمو تینف فلسنهی انادامر نقشنی یلیندی ايهنا

مییود ( .)Vaezi, 2010, P. 233بهط رییه بده فهم آ معوای ديال گ ه اهنرا در هرمو تینف اه
ناقص میماند.اادامر بر اي مهه تأیید یيادی میهرید تا جايی یه ای نظر اه نریت ا «بنایی» را ای هجنه
یندای انسا ه طبیعت تذف یرد .البنه درك مراد اادامر ای فهم ه تجربه هرمون تیکی ای جهنا ه بحنث
تقیقت در عل

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

«تقیقنننننت ه رهش» در بخننننن ،اهل ه سننننن

بنننننه م ضننننن

«بنننننایی» اشننننناره ینننننرده اسنننننت

( .)Khatami, 2007; Gadamer, 2006اه بایی را به اصنلیتري اسننعاره بنرای آشکارسنایی سناخنار
آفريوشی یبا تغییر میدهد ه بایی به هيوای مح ری ادغا اهنتها ی آفنا ه تناريخ تبندي میشن دا
یيرا جريا آیاد بایی فعال در تعام اهتها ی میا یاربرد یبا ه سوت-یه در یبا آشیانه یرده -توها
اساس مسنحکم یبا به تساب میآيد (.)Lawn, 2012, PP. 68-70

اادامر در اشاره به هيوایهای بایی ،هاژه  Spielرا به یار میبرد .اي هاژه به تواسب،ااه

بنایی1

ه ااه نراي2،معوا میش د .اه با بحث ای بایی ه تحلی ماهیت آ  ،به تبیی هسنیشواسنی فهنم پن میینند.
لذا ،برای هص ل به اي هدف فلسهی ای مهه

بایی مدد میایرد .اي بدا معواست یه بایی اقنضای هجه
. game
. play

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

بایی دارای خص صیت خ د نر داری است .1بهط رییه بایی ،خ د را تجسم میبخشد .اي امر هرچونی
بدي معواست یه ما خ يشن را در جريا بایی تجسم میبخشیما چرایه هر هقت درایر بنایی میشن يم،
بایی تکلیف ه نقشی را برای اجرا به ما ها میاذارد ( .)Taheri, 2010, P. 91لذا ،انسنا در عنالم خن د
در تال «بایی» است .انسا بده «بایی» هیچ استا یيرا انسا در «بایی» شک میاینرد ه بنایی بنرای اه
امری ذاتی اهست ( .)Khatami, 2007, P. 311اادامر مهه

بایی را به خدمت میایرد تا نشنا دهند

یه چگ نه هرمو تیف فلسهی ای ذه ارايی یيبايیشواسی ه فلسهه مدر فرا میرهد ه ايدهای ن در ماهیت
فهم عرضه مییود ).)Vaezi, 2010, P. 236

اادامر در ت صیف عل

انسانی ه فرهوگی چوی بیا منیدارد ینه « ...فرهون

مرابطنه 2ه مهاهرنه

است .ن عی بایی است یه شریتیووداا در آ فقط عده ای ذه فعال در يف س ه مشنی شیء موهع
در س ی ديگر نیسنود .)Gadamer, 2004, P. 36( ».بایی فعنالینی اسنت نناب .هنیچ بنایی هرانز بنده
بایيک هج د نداردا «هر بایی یردنی ،بایی شدنی نیز هست .».بهط رییه بایی خ د را صاتب بایيک ها
میداند ه بایيک ها هم بنه ن بنه خن د چینزی ای خ دشنا را در بنایی میبیووند (.)Lawn, 2012, P. 69

ایاي ره،اادامر به جای ايوکه تأهي را علری عیوی يا ذهوی بداند،آ را بایی قلرداد مییود .به هوگا بایی
یرد  ،ما در مقاب ه يا بیره ای بایی قرار نریایريم ،بلکه در آ شریت مییویم .لذا ،بایيکوی یه خن د
را به ط ر یام درایر بایی نرییود ،آد ضايع يا تال ایر 3نامیده میش دا یيرا بایی ینرد ينا ادای آ
را درآهرد  ،بایی را ضايع مییود ه اي امنر ایاي رهسنت ینه بنایيک در بنایی آیادی مطلنق نندارد .اه
محدهد ه محص ر به ق اعد بایی ه ساير ع ام دخی درآ است ( .)Masoudi, 2007, P. 97در مقاب ،
جدی ارفن بایی منضر تعلق داشن به آ است ه اي تعلق خ د مانع ای تلقی بایی به مثابه عی يا ابوهای
بیرهنی میش د .آنگاه در هرا جريا بایی -یه مانع عیویتبخشی به بایی میش د -بایيکوا مرتبه خ د را
به عو ا س ژه يا فاع شواسايی ای دست میدهودا يعوی انسا برای هارد شد به يف بنایی بايند در مرتبنه
نخست ای خ د خار ش د ...هرچوی  ،اي امر به اي معواست یه به هوگا بایی بايد یامل خ د را در بایی
فانی یرد ( .)Masoudi, 2007, P. 98بایيکوا در مقا بخشی ای بایی ،نق،هايی را بایی مییوود یه -
مادا یه نق،هايی برای اجرا به آنها هااذار شده است -آ نق،هنا توهنا خن د آ هنا نیسننودا يعونی توهنا
. Self-presentation

 . 2مقص د ،هج د رابطه منقاب بی ده نهر می باشد.
. spoilsport

1

3
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هقنییه بایيک خ د را در بایی فرام ش یود ،هدف بایی تحقق میيابند (.)Gadamer, 2006, P. 102

لذا ،هقنی فرد هارد بایی میش د ،ديگر مسنق نیست ،بلکنه تحنت سنلطه بنایی قنرار دارد .بنایی تریننی
يکوارچه است یه تریت هره بایيکوا را با هم منحد میساید (.)Chenari, 2006, P. 87

بوابراي  ،بایی عبارت است ای اجرای آنچه ابوه نیست ،به دست آ یه س ژه نیست ه اانر آ طن ر
یه اادامر اسندالل مییود ،تأهي هرانود بایی باشد ،در اي ص رت هر اره بر چیزی مانود اجرای نراي،
مشنر میش دا یيرا بایيکوی یه بایی را جدی میایرد ،با تعلق داشن به بایی ه ايهای نق ،خ د در آ ،
بایی را ای دره ه هرچ

يف بایيگر هاقعنی تأهين مییوند ( .)Weinsheimer, 2010ایاين ره ،اانر

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

نراي ،بزرگتری یه در آ ما را برای بایی نکرد اخنیاری نیست ،تاريخ اسنتا چراینه آدمنی بنه نحن
تاريخی هج د دارد .بدي سا  ،تأهي سوت تاريخی ای دره مسننلز تعینی ق اعندی ای قبن نیسنتا یينرا
هج د چوی تأهيلی ای قب اجنوابناپذير است ( .)Weinsheimer, 2010در اي میا  ،يکنی ای مهمتنري
نکنههايی یه اادامر بر آ تأیید دارد ،هج د ارتباط بی ده مهه تقیقت ه بایی است .تقیقت ای نظر اه
رهشرود نیست ،بلکه به تعبیر اه« ،تقیقت در بایی برای م تَعَیّ پیدا مییود» ه اار بایی نباشند ،تقیقنت
معوا ندارد .بایی نیز عالم خ د را دارد ه ج ّ خاص خ د را ايجاد مییود .مادامییه ما در عالم ينف بنایی
اسیر هسنیم،یشف تقیقت بهاندایه هرا عالم انجا میش دا يعونی تقیقنت بهانندایه هرنا عنالم خن د را
آشکار میساید .اي تقیقت را نریت ا با بایی ديگری یه مرک اسنت بنه جرينا بیهنند ،مقايسنه ینرد.
تقیقت امری است عیوی ه خار ای ما نیست ،بلکه ما خ د در شک ایری تقیقت نق ،داريم .بهنح ییه
هقنی در بایی درایر میش يم ،تقیقت ظاهر میش د .اما نریت ا چوی ننیجه ارفت یه اين تقیقنت بنر
تقیقنی یه در بایی ديگری آشنکار میشن د ،برتنری دارد .توهنا هقنیینه در ينف بنایی دراینر هسننیم،
تقیقنیم .بوابراي  ،فقط میت انیم همافقی يکديگر را یشف یونیم ه اانر همافنق نباشنیم ،نریتن انیم بناهم
اهتها یویم .بهبیا ديگر ،الیمه ايجاد ديال گ بی افنراد ،همافقنی ينا نزدينف بن د افقهنای آنهنا بنه
يکديگر است .البنه چوی نریت ا ننیجه ارفت یه آ ی

یه در بایی ديگری درایر است يا افق ،با ما

هنم سننطح نیسنت ،ای تقیقننت بنه طن ر یامن بیبهننره اسنت ،بلکننه تقیقنت هننری

مطنابق علننم اهسننت

) .)Khatami, 2007, P. 323-324بدي سا بی اهتها  ،ساخنار بایی ه فهم ،اشننراك هجن د دارد.
در اهتها  ،شریتیووداا هرراه اهتها به پی ،میرهند ه قان

مرب ط به م ض

بنر اهنتها

تایم است .هری امر ق انی مرب ط به جرلههای ردهبدل شده را معی مییود ه درنهايت آنها را به بنایی
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میاینرد ( .)Gadamer, 1997; Chenari, 2006; Gadamer, 1997بنه بینا ی تناه ،فهنم هرن اره
رهيدادی تاريخی ،ديالکنیکی ه یبانی است.
ای ديدااه اادامر ،بی بایی ه آااهی رابطنه هجن د دارد .اه در ینناب «تقیقنت ه رهش» ،مههن
بایی را ایآ ره پی ،مینهد تا بهط ر تل يحی میا آااهی فردی ه اثر هوری ارتباط برقرار یود .اه اي ادعا
را مطرا مییود یه فهم در ايوجا تبادلی پ ياست نه پاسخی ذهوی .لذا ،اسنره بحث را هسعت میبخشد ه
بایی در تکم سرنخی مهم در تأیید بر ساخنار جها شر ل دره خ د یبا ظاهر میش د .درست به هری
دلی ن اسننت یننه آانناهی یيبننايی شواسننانه نسننبت بننه خنن د اثننر هوننری در مرتبننه پننايی تری مننیايسننند
( .)Lawn, 2012, P. 69اادامر بر اي باهر است یه بایی یامل بر آااهی ه ه شنیاری بنایيگر تقند ه
ته

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

درننیجه ،آاناهی محصن ل تحقنق فهنم اسنت ه فهریند  ،نن عی آاناه شند اسنتاآااهی ای منن ای راه
اهتها  .با اي ت ضیح یه جريا فهم -افراد ای يف من یه منو

ه منعددند -اساسا يف جريا م لد ه

خل است یه هر اره معواهايی ن ای يف من خاص پديد میآهرد .اادامر تصريح مییود یه هنر هقنت
یه انسا چیزی را میفهرد ،درهاقع آ را بها نهای منهاهت میشواسدا يعوی بنه صن رت ینامل ابنداعی.
شواخت جديدی یه خ د ن عی آااهی يافن محس ب میش د .بديهی است ینه تحقنق اين نن

آاناهی

جديد ،خ د ای راه یبا است.
داللتهای تربیتی نظریه بازی گادامر
با نظر به تحلی

ه تشريح رهيکرد هرمو تیف اادامر به هينوه نظرينه بنایی اه میتن ا بنه اسننونا

داللتهای مهری برای چگ نگی تص ل آااهی/فهم -به مثابه مق لنهای مهنم در تربینت– مبنادرت نرن د.
چوانکه اشاره شد ،در ديدااه هرمو تیف اادامر ،من جايگاه مهری دارد .هری امر در م ض

تربیت ه در

میا معلرا ه فراایرا نیز صاد است ه آ ها نیز اغلب با من  1درسی سرهیار دارند .بهنح ییه پرداخن
به من /هايی خاص به ط ر منداهل در بیشنر یلسها ه بی معلم ه يادایرنده رهی میدهد .پرداخن به من
در تحقق فرايود يادایری نق ،مهری داردا یيرا يادایری هر اره محص ل تهسیر ه تأهي فراایرا ای منن

 .1هرا ط ریه من برای اادامر فقط ن شنار نیست ،برای يادایرنده نیز من درسی می ت انند معونايی اسننرده تنر ای ن شننارها ه
یناب ها به ط ر نر نه فیلم ،محیط آیمايشگاه ها ه مزار یشت (آیمايشگاهی) محیط ها ه ابنزار هنای ینارآم یی ،رفننار معلنم
داشنه باشد
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معلم ،ج یلس ه مدرسه میباشد .بوابراي  ،فراایرا یه هرا تأهي ارا /مهسرا

هسنود ،آ ا نه یه معلم اننظار دارد،اهنار ه رفنارهای اه ه نیز من درسی را نریفهرود ه تهسیر نرییووند،
بلکه آ ها با یرف پی ،داشنهها ه سوت تاريخی ه پی،فر
رفنار معلم ه البنه من

هنايی ینه ای قبن در ذهن دارنند ،اهننار ه

درسی را تهسیر ،ترجره ،معوا دهی ه فهم مییوود ه در تحقق ن

اي فهم سهیماند.

ای آ اهنارها -به عو ا يف من – ت سط يادایرنداا مخنلف ،تهسیرها ه برداشتهای مخنلنف تاصن
میش د.
با ت جه به ايوکه هدف فراایرا ای مطالعه من درسی ،فهم آ ه تص ل آااهی اسنت ،لنذا ،بنرای
فهم من درسی با آ به اهتها مینشیوود.اهتها يی یه نیایمود هجن د یبنا خناص ه مشننرك بنی
آ هاست .درننیجه ،ن عی آمدهشد بی افق من ه افق يادایرنده شک میایرد تا ايوکه بهتدريج آ هنا را
درایر بحث یرده ،به يکديگر نزديف مییود ه باعث امننزا افنق فکنری آ هنا میشن دا امنزاجنی ینه
محص ل آ  ،فهرید ه شواخن طرفی ای يکديگر است .نکنه تربیننی ینه در اين یمیونه میتن ا اسننونا
نر د ،اي است یه هر يادایرندهای با ت جه به هابسنگیاش به فرهو
ه پی،فر

های منهاهتی است ه اي سوت/پی،فر

ها به هوگا م اجهه اه با من درسی ،بر ن

برداشننت اه ای آ مننن تننأثیر میاننذارد .بننهبیا ديگر ،ننن
پی،فر

 ،جامعه ه طبقهای خاص دارای سوت
ه مینزا

اهننتها ی اه بننا مننن هابسنننه بننه آ

هاست .يادایرنده با مراجعه به من درسی ،آ را بیدار مییود ه به اهنار درمیآهرد هارنه خ د

من درسی ،سایت است .بدي ترتیب ،اي يادایرنده است یه به یرف معلم خ د با آ هارد اهتها ه
بایی میش د .هر ن

خ اند من درسی -به موظ ر يادایری -خ د ن عی تأهي  ،تهسیر ،معوا دهی ه سو

فهرید آ ای راه بایی با آ من است .برای اي اهتها  ،داشن یبنا مشننرك الی اسنت .يادایرننده
بايد با یبا من آشوا باشد تا آ را بههرد .در اي م اجهه ه ديال گ ،يادایرنده بنه عون ا مهسنر ه ینناب
درسی به عو ا من  ،به ص رت ده طرفه پرس،هايی را ای يکديگر مطنرا مییووند .طنرا اين پرسن،ها
فرايود اهتها را تداه میبخشد .به یعم اادامر ،پرسید در اص به معوای «قرار ارفن در فضنای بنای»
است .چ

پاسخ هو ی معی نیست ( .)Gadamer, 2006ارائه پاسخهای خطابه ه هعظ ا نه ای طرف هنر

يف ای ده طرف اهتها (فراایر -من ) به پرس،های مطرا شده من ه مهسر ،پاسخهای تقیقی نیسنود.
چوانکه پالرر خاطرنشا میساید« ،تا هقنییه چیزی (من درسی) یه درباره آ سخ اهنه شده ،هراز بنه
ط ر هاقعی م رد پرس ،قرار نگیرد ،درهاقع هیچ پرسشگری اصیلی هج د ندارد ه آدمی برای اي یه قنادر
بنننه پرسننن ،باشننند ،بايننند بخ اهننند بدانننند ه ايننن بنننه معونننای دانسنننن چینننزی اسنننت ینننه نریدانننند».
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( .)Palmer, 1988; 1998ادامه اهتها است یه باعث رهش تر شد مهه های به اتنرنال اون

ه

بیمعوا در من درسی میش د .بهط رییه افق من ه افق يادایرنده /خ انوده درننیجه بحث ه پرس ،اری
بیشنر ،به هم نزديف میش ند (.)Shabestari, 1995, P. 126

يکی ای رهشهای مهم تدري  ،رهش اهتها /ديالکنیف مبنوی بر پرسشگری است -رهشی یه
خ د مسنلز اش دای ذه فرد يادایرنده در باب ايدههای مخنلف است -اي امر م جب پخنگنی هرچنه
بیشنر يادایرنده ت سط خ دش میش د ه اي يف فرايود استا فرايوندی ینه هیچاناه بنه اترنا نریرسند.
تربیت مق لهای ای ن

«یاه اره تاا ر» ه «خ د -انديشهار» استا یيرا فرايود تربیت ،مجر عهای بیاننهنا

ه غیرقاب تکرار ای امنزا افقها میباشند ه فرايوند تربینت ای راه اهنتها  ،بنه مثابنه افنزاي ،تجربنههای
هرمو تیکی يا اش دای ه امنزا افقهای يادایرنده با افق/های ديگری است .نکننه تنائز اهرینت در اين
فرايود آ است یه در فرايود اهتها ه پرس ،اری ای من  ،يادایرنده فعال ای يف س  ،برای فهنم ین
من درسیاش بايد ترامی هاژهها ،جرلهها ،بودها ،صهحهها ،فص ها ،بخ،ها ه سرانجا ی من را بخ اند
ه دريابد .ای س ی ديگر ،برای فهم بخ ،ه يا جزئی ای آ من  ،خ د را با ی آ درایر یود .در اي مینا
رفتهآمدی ص رت میایرد یه میت ا آ را ن عی بایی تلقی یردا بایی برای فهم .اين رفتهآمند در
من نه توها موجر به رهشنوی بیشننر يادایرننده بلکنه باعنث رهشنوی خن د منن نینز میشن د .ايوجاسنت ینه
پی،فر

های فراایر ه خ د من جرا ه تعدي ه عریقتر شنده ه شنايد بنه یونار رهنند ه پی،فر

هنای

جديدی جايگزي شن ند تنا درنهاينت فهنم تاصن شن دا فهرنی ینه خن د تاصن ينف دهر ه چنرخ،
هرمو تیکی است ه میت ا آ را آااهی نامید .آااهی ای ام ری یه ای قب نریدانست يا به شک ديگری
آ ها را دريافنه ب د.
با ت جه به اي یه موطق تایم بر فهم در تهکر هرمو تیکی اادامر ،موطق مکالره ه پرسن ،ه پاسنخ
است ،دهر هرمو تیکی ه ن عی فرافکوی بهخ دیخ د میا يادایرنده ه من درسی شنک میاینرد ینه در
جريا مباتثه با من  ،تعدي ه تصحیح میش د .اي فرايود ديالکنیکی تا یما آشکار شند معونای تقیقنی
من درسی ه ايجاد فهم فارغ ای تضناد درهننی ،بنرای يادایرننده ادامنه میيابند .ایاين ره ،فرايوند م اجهنه
يادایرنده با من درسی با پرسشگری دهطرفه هرراه میش د ه اي پرسشنگری موجنر بنه تصن ل ه ادامنه
اهتها شده ه در اهتها نیز ن عی رفتهآمد بی اجزاء من ه تهسنیر يادایرننده صن رت میاینرد.
رفتهآمد بی من درسی ه يادایرنده را میت ا بایی نامید .لذا ،بایی يادایرنده بنا منن ای ايوجنا شنره
میش دا بایی برای تص ل فهم من درسی ای راه اهتها  .در اي بایی ،يادایرندهای یه میخ اهند بنه
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فهننم هاقعننی دسننت يابنند ،باينند نسننبت بننه ام ن ر منهنناهت تالننت پذيرننندای ه اش ن دای 1داشنننه باشنند.
بهعبارتديگر ،اص ال درجهای ای اش دای برای تحقق هر يادایری ضرهری است .درست برعک

رهش

یلسیف تهظ یرد ط طیهار مطالب درسی يا تقلید صرف آنچنه معلنم میا يند ه ينا انجنا میدهند،
يادایری تقیقی مسنلز بررسی مجدد ه پرسشگری در باب آ چیزی است یه فکر مییویم ای قبن آ را
به درسنی يادارفنه ايم.
در اي بایی ،هر يادایرنده خ د بایيگری در میانه بایی است .بایی هر اره ده شک دارد :بایی با
خ د يا با ديگری (م ن ل گ يا ديال گ) .در بایی فهم من درسی ،طرفی راهره راه تقیقتاندا يعونی هنر
يف خ د را به تقیقت میسوارند ه یسی در پی تحری ايدههای ای پی ،داشنه خ د به ديگری نیست .اي
تقیقت است یه آ ها را با خ د هرراه مییود ه به رهشوايی میرساند .يادایرنده میت اند با انديشنید در
خ د يا به من درسی به تقیقت آ نزديفتر ش د .لذا ،در جريا بایی بی يادایرنده ه من درسنی ،فهنم
تقیقت امری نسبی است .هر يف ای طنرفی تنا تندهدی ای تقیقنت آااهانند ه آ را ای یاهينه ديند خن د
مینگرند ،اما به اي معوا نیست یه ی تقیقت پی ،اهست ه ديگنری ای هنیچ تقیقننی برخن ردار نیسنت،
بلکه هر ن

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

تقیقت برخ ردار است ه اي امر در تربیت به معوای پذيرش عد برتری ينف رشننه/یلس/يادایرنده بنر
رشنه/یلس ه يادایرنده ديگر ه محص ر نب د تقیقت در يکی ای آ هاست .نکنه مهم اي اسنت ینه در
رهند بایی یسب فهم ه تقیقت ،هر يادایرندهای هر اره بايد اي فرايود نسبی ه اليه اليه ب د دسنیابی به
تقیقت -ای راه م اجهه با دان ،م ج د در من درسی -را م رد نظر قرار دهد .بدي ترتیب ،تاصن بنایی
يادایرنده با من درسی ،تبیی ه تشريح فرايود فهم من درسی است .به یعم اادامر ،فهنم ه فهریند منن ،
ن عی بایی استا بایی بی يادایرنده ه من درسی .تاص اي بایی یه فهم من درسی است ،هرن اره بنا
آااهی ه رهشوی هرراه است .لذا ،اي امر خ د ن عی تص ل يادایری است یه ای هندفهای بسنیار مهنم
تربیت به شرار میرهد .بهعبارتديگر ،در جريا اهتها ی يادایرنده با من درسی ه بنایی بنا آ  ،فهنم
تاص ای من  ،ن عی يادایری محس ب میش د .بهبیا ديگر ،میت ا چوی ننیجه ارفت یه بر اثر فهم من
درسی يادایری تاص میش د .بوابراي  ،اار يادایرنده به دنبال تقیقت باشد،آ را نه با تص ر داشننههای
قبلی خ د بلکه ای طريق ديالکنیف ه اهتها با من درسی ه بایی با آ میيابد .البنه ،اي بایی میت اند
اشکال مخنلهی مانوند يادایرننده ه منن درسنی خناص ،يادایرننده ه معلنم  ،معلنم ه منن درسنی خناص،

. openness

1
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فراایرا با يکديگر ،يادایرنده ه محیط آم یشی/غیر آم یشی به خن د بگینرد .در رهشنوگری بیشننر اين
انديشه بايد اهت یه هر بایيکوی اار بخ اهد بایی یود ،بايند بنایی را ینامل جندی بگینرد .در غینر اين
ص رت بایی را خراب مییود .بایی برای تراشاچیا بایی است ،اما برای بایيکوا یامل جدی اسنت .در
بایی تربیت ه يادایری نیز اار يادایرنده به عو ا بایيک يادایرنده بایی اهتها با من درسی ه فهنم
آ را جدی نگیرد ،رسید به تقیقت ه فهم درست مطالب درسی ه يادایری تاص نخ اهد شد ه فرايود
تربیت ای راه من من قف میش د .بدي سا  ،تص ل آاناهی/فهم بنرای يادایرننداا ينف فرايوند اسنت.
فرايودی بای ه دهس يه یه دارای هيوایهای است .به ط ر نر نه ،در آ تهاهتهای فردی شااردا من رد
ت جه است نه تشابه شا  .یسی مجب ر به پذيرش ديدااه من يا معلم يا ساير فرااینرا نیسنت ،بلکنه خن د
يادایرنده به توهايی میانديشد .اي فرايود در دره سوت ه فرهو

فراایرا ه به موظ ر سناخن جامعنه ای

راه ساخن ه تربیت یرد انسا ها رخ میدهد .ساخن ه تربینی یه محص ل آ نه انسانی منعصب ،سطحی
ه يف س يه نگر ،خ دخ اه ه بدبی  ،بلکه انسانی بده پی،فر

در قضاهت ،مدبر ،ژرفنگر ،برخن ردار

ای عق سلیم ،هرهجانبه نگر ،من اضع ،خ شبی ه البنه مسنق  ،مصرم ه اخلقی است.
سرانجا نکنه مهم ديگری یه ای ديدااه اادامر ( )1992درباره مهه

بایی اسنوباط میش د ،ت جه

به اهریت يادایری پذيرش باخت در بایی است .امری یه در تربیت ی دیا هم میت اند نق ،مهری ايها
یود .در اي یمیوه اادامر معنقد است یه ت انايی م اجهه با باخت در تدهد ده سالگی در ی دك به هج د
میآينند.ی ك باينند ينناد بگیننرد چگ نننه بننا تجربننه شکسننت در تحصننی م اجهننه ش ن د ه آ را بوننذيرد
( .)Chenari, 2008ی دك در اي ن

تربینت طن ری بنار میآيند ینه هنر لحظنه آمنادای شکسنت ه

تشخیص نادرست ب د عر ه داشنههای خ د ه جايگزي یرد آ بنا مسنائ درسنت ه صنحیح را دارد
بهط رییه م اجهه با شکست يا نایامی اه را ای پا درنریآهرد .در اي فرايود تربینی ای قبن بنه اه آم خننه
شده یه يفس نگری ه مطلقنگری را یوار نهد ه آماده اعرال هرا نه تغیینری باشندا یينرا برداشنت اه ای
يف من  ،توها ،آخري ه درستتري برداشتها نخ اهد ب د .تحقق اي امر پرهرش ن عی مُندارا ه تسنامح
در فراایرا است .بهط ر خلصه میت ا اشاره یرد یه تربیت یرد /شد خ د ن عی بایی استا بایی ای
راه اهتها با منوی یه سرانجا موجر به تص ل فهری دهطرفه میش د یه خن د ای لن ای تربینت شند
محس ب میش د.
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نتیجهگیری
اي مطالعنه بنا هندف هایناهی جايگناه مههن

«بنایی» در هرمو تینف فلسنهی انادامر ه اسننوباط

داللتهای آ برای تص ل فرايود آااهی/فهم بنه عون ا ينف مق لنه تربیننی انجنا شند .در بناهم نگنری
میت ا اشاره یرد یه اسنهاده ای هرمو تیف فلسهی اادامر ه به هيوه تأم بر نحن ه یناربرد مههن
ت جه ما را به اي نکنه جلب مییود یه مهه

بنایی،

آااهی/فهرید  -به عو ا يکی ای ل ای ه هندفهای مهنم

در يادایری -در تربیت قاب پیگیری است .مهه می یه تا تدهد یيادی ای طريق دينال گ ه اهنتها ی
يادایرنداا با من درسی ه با يکديگر ه نیز محیطشا تاص میش د .بنر اسناس يافننههای پنوهه ،،بنا
تأیید بر نظريه فهم -یه خ د ن عی بایی اسنت -میتن ا فرااینرا را در ابنرای علئنق ه انگیزههايشنا -
بهموظ ر آماده یرد آنها جهت تربینت مربنیانری -يناری نرن د ه در عرن تنأهيلی– ارتبناطی بنه یبنا
مشنریی رسید.
ای اي موظر تربیت به معوی پرهرش خ د به یرف ه هسیله خ د ه بهعبارتديگر ،شک دهی است.
اي فرايود ای دره يادایرنده بايد ص رت ایرد ه به موزله تلشی مدا برای بایسایی خ د تعريف میش د.
تربیت ه چگ نگی تص ل آااهی/فهم برای يادایری در جريا بایی اهنرا  ،نه آغایی دارد ه نه پاينانی.
هری امر فراایرا را فردی مسنق  ،مسئ لیتپذير در ام ر اخلقی ،منساه در برابر نظر مخالف ديگنرا ،
من اضع در شواخت– يعوی دارای آمادای پنذيرش ايندههای درسنت ای طنرف ديگنرا ه تغیینر ايندههای
نادرست خ د -ه نیز بهرهمود شد ای عق سلیم بار میآهرد .يادایری به اين شنی ه شنکلی فک راننه پیندا
مییود ،فراایر ديدی مسئله مح ر ،خردهری ه اننقادی پیدا مییود ه ای تافظه مح ری ه ترریز صرف بنر
جرعآهری دادههای ديگرا دهری مییود .لذا ،با تحقق مجر عه اي هيوایهنا در فرااینر میتن ا اه را
«فردی تربیتشده» معرفی یرد.
بر اساس ننايج بهدستآمده پیشوهاد میش د برای اجرای برنامههای مبنوی بر اين رهيکنرد در هرنه
یلسها یما یافی اخنصاص داده ش د ،اساتید ه معلرانی برای اجنرا ه آمن یش اين امنر تربینت شن ند،
پوهه،های علری دقیق ه الی در اي یمیوه اسنرش يابود ،فراایرا تش يق به اسنهاده ای رهيکرد اهنرنا
اادامری در سطح خان اده ش ند ،پیامدهای تربینی مهم تاص ای اي رهش هر اره به فرااینرا ينادآهری
ش د ه سرانجا خ د در مقا تحقق آ بک شیم تا درننیجه آ جامعهای معنقند بنه تسناه ه سعهصندر (در
برابر هج د مشکلت یندای) ،نقاد ،اتنرا اذار به ايندههای ديگنرا  ،هرهجانبنه نگنر ،بنه دهر ای داشنن
برخی تعصبهای خشف (نادرست ه نا بهجا) در م رد ديگرا ه ام ر رهیمره داشنه باشیم.
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