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 چکیده

. باشادمی هایادار دیادااههساتن از  -هاا ج -تربیتی در هایداللتهدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی 
هساتن و  -نخسات باه در، بیاترتبهره ارفتاه شاد. بادین فلسفی  برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش

 هاایداللتو  اءیجهاا  و اشا نیابه ا یدسترس پرداخته شد، سپس ابزار و نحوه داریجها  از منظر ها تیجهان
هساتن بناا  -جهاا  -کاه باا در یباه منظاور پارداختن باه خاود ،ادامه در قرار ارفت. یبررسمورد آ   یتیترب

 یالگاو میضامن ترسا  ا یو داسمن مورد مداقه قرار ارفت. در پا نیدازا یمندخیو تار یمندمکا   شود،یم
  یشاد  و الگاو یبررسا اوو تفکار  نیاد یاو، امکا  افتگو هایدیدااهو نقد  داریاز منظر ها تیو ترب میتعل
 منادخیتار نِیاو کااراردا  جهاا  و دازا ننادهیالگو خداوند مبدأ، آفر  نی. در اشدارائه  تیو ترب میعلت ینویم

را  یحااکم بار  جواماش ب ار یهنجارهاا ،مختلا  یزمان یهارسوال  خود در برهه هواسطه است و خداوند ب

پروردااار دارد  یه  رو به ساواست ک یلیاص نیدازا زین دااهید نیدر ا تیو ترب میتعل تیداده است. غا رییتغ
 یلاوهاا و حرکات رو باه جکاه سابب اصاالن آ  شیخاو یمدام افکار، اعمال و رفتارها یو عالوه بر بررس

 .باشدیمسئول و پاسخگو م زیاست، در برابر کاراردا  صحنه ن شیخو جامعه
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 مقدمه

دازاین به لحاظ وجودی متماایز  لذا، ،است 1دریافت هستی ویژای هستی دازاین ،تقاد هایداربه اع

هرچند به این امر توجاه نکنناد. او  ،ها دریافتی از هستی دارنداست. هایدار بر این باور است که همه انسا 

هایادار «. .اسات هساتی شناساانه -پی اا کمدساتاار وجود ما آشکارا هستی شناسانه نباشد، »معتقد است 

                    ناماادمی «شناساای بنیااادینهستی»هسااتی شناسااانه را  -سااازی و بنیااادین کاارد  ایاان دریافاات پی اااروشن

(Ree, 2007, P. 22) .تحلیلی از ساختارهای اساسی آدمای اسات کاه »شناسی بنیادین از نظر هایدار هستی

از نظر هایدار . ,P (Biemel, 2009. (48 نامد( می2یستانسیالیا وجودی )ااز «ایها را غیر مقولههایدار آ 

آنچاه بارای  ماننادهایی توا  برای آ  ویژایهستیِ انسا  همانند سایر اشیاء از قبل تعیین شده نیست و نمی

ه ها را در مورد آدمی بیا ویژای هامقولهاو ساختارهای وجودی و نه  ،لذا .م خص کرد ،شودمیز تعیین می

تواند ارتباط خاصی باا خاویش بنیاا  نهاد و ایان می تنها  انسا هایدار بر این عقیده است که برد. میکار 

خاصای باه هساتیِ خاود و ساایر موجاودا   آدمی در هر عصری به شیوه اورابطه را استرش دهد. به زعم 

شناساا از  ا  ساوههعنو نگریسته و آ  را درک کرده است. هایدار معتقد است در روزاار مدر ، انسا  به

نگارش  . او منتقد این نحاوهطریق ابژه کرد  و نظم بخ ید ، خویش و دنیای اطرافش را درک کرده است

بینای و کنتارل به جها  است که همه چیز و از جمله خود انسا  را همچو  شیئی به منظاور شناساایی، پیش

 هایادار نظار ا  معاصر منجر شده اسات. ازمعنایی زندای انسمورد بررسی قرار داده است و به پوچی و بی

. کنادمی ممکان را عاالم باا ادراکای رابطاه هراوناه وصا  هماین و است هستن -جها  -در هما  آدمی

 ما ادراکی رابطه بلکه ،نیست اشیاء و جها  با ادراکی رابطه بر مبتنی عالم با ما رابطه هراونه ،دیگرعبار به

به این معنی که دازاین بر مبنای شرایط زمانی  ؛باشدمی جها  و اشیاء با ما کیادرا غیر رابطه بر مبتنی عالم با

 کندجها  پیرامو  خود را درک می ارفتهشکلای که در این شرایط و مکانی که در آ  قرار دارد و هستی

((Biemel, 2009. رچناده، که فراایار دریاافتی از هساتیِ خاود داردنتیجه ارفت توا  میچنین  ،روازاین 

شناسای شناساانه در مقاام هستیهستی -پی اند با آااهی داد  از این دریافت تواو معلم می متوجه آ  نباشد

یا ساختارهای وجودیش و ارتباطی که با خود دارد و بر  هاستیالیستانسیاازبنیادین نقش ایفا کند و او را از 

 کند، آااه سازد.مبنای آ  جها  را درک می

وضاون از دیادااه مادر  ه ب اوادراک  این نگرش به انسا  و نحوه ،شودمالحظه میکه  طورهما 

هایی بارای ها همچو  اشیائی واجد ویژایتعلیم و تربیت مدر  به انسا  داریها دااهیدایرد. از فاصله می

                                                 
1. Dasein, )وجود آ  جا )آدم 
2. existentialia 
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اسات.  هایی مسخ شده و از دست رفتن معنای زنداینگرد و حاصل چنین تعلیم و تربیتی انسا پرورش می

هستنِ فرد که راهای جدیاد در تعلایم و تربیات  -جها  -مبنی بر در هایدار دیدااهبررسی و نقد  ،روازاین

 ا اید، حائز اهمیت است.می

ای برای رساید  باه اساتانداردهای از فراایر وسیله -در تعلیم و تربیت از منظر هایدار، رابطه معلم

دهاد. ایان ا اودای در به دلیل ا اودای اصایل رم می یلجا خالقیت اصپیش تعیین شده نیست. در این

های معلم هم برای فهم کیفیت اشتغال فعلی فراایر است و هم برای کمک به او برای اوش فرا داد  تالش

بارای  استانداردشاده. در تقابل با نظار  عصر ماشینی و ارزشیابی خواندفرامیبه آنچه تفکر در این اشتغال 

فراایر در حد باالیی متقابل و بر مبناای اعتمااد اسات کاه ایان حااف   -بط شاعرانه معلمنیل به کیفیت، روا

 (.,PP. 239,240)  Peters ,2002 کیفیت یادایری فراایر و صحت مواد آموزشی است

              هساتن اسات -جهاا  -ترین اازیستانسایال دربر  بر این باور است که از منظار هایادار، بنیاادی

(47 .P09, Bret, 20). کناد: نظر هایدار شناسایی می وردم هستن -جها  -سه عامل را در در 1کواریمک

ای که در آ  هساتی هستن )چیستی نوع ارتباط(؛ دوم، معنی جها  )چیستی محیط یا زمینه -اول، مفهوم در

 ,Macqarrie) شاود(هساتن بناا می -جهاا  -از خود )چیستی خودی که با در سؤالسوم، و شود(؛ برپا می

1968, P. 15.)  تعلیم و تربیت بر مبنای چنین  کهنیااز جمله شوند، دیگری نیز مطرن می هایسؤالدر اینجا

آیا امکا  تعلیم و تربیت معناوی  کهنیانگرشی چگونه است؟ و انتقادهای مطرن به آ  چیست؟ و سرانجام 

 مبتنی بر افتگوی بین دین و تفکر هایدار  وجود دارد؟ 

 

 هستن و تعلیم و تربیت  -در

بلکاه ناا ر بار  ،هستنِ فرد در جها  از نظر هایدار مثل قرار ارفتن آب در داخل لیوا  نیست -در

اازیستانسیالی  او ن ا  از تقویماو در جهانی است که برایش مأنوس است و این انس به زعم  اقامت داشتن

آ  را با توجه به شرایط  او جها  و امکانا ا که اوست. به این معن هستن -جها  -م ماهیت دردارد که مقو

پاردازد. بر اساس این امکاناا  باه طارن هساتی خاود میو  یابددرمیزمانی و مکانی که در آ  قرار ارفته 

هاا و ا  از تفاو  این تقویم اازیستانسیال در آ یک فرد هاپنی و ایرانی ن  برای مثال تفاو  جها  مأنوس

 ای ا  دارد. هستی

باه معناای اقامات  ”innan“از  ”in“هستن را با رجاوع باه ری اه آلماانی  -در واهه در« در»دار های

                                                 
1. Macqarrie 
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باه معناای مان  ”innan“در  ”an“داند و معتقاد اسات کاه کرد ، سکونت داشتن و توق  کرد  م تق می

ناای هساتن از نظار هایادار باه مع -در ،روازایانمراقب چیزی هستم، است.  عاد  دارم، مأنوس هستم با و

برایش مأنوس و آشناست. هایادار دازایان را تنهاا  اونهآ یا  اونهایناقامت داشتن در جهانی است که به 

زیرا تنها آدمی است که عاد  داشتن، ماأنوس باود  و  ؛هستن به آ  تعلق دارد -داند که درای میهستنده

قارار دهاد و  ساؤالدارد را ماورد  تواند آنچه با آ  انس و عااد مراقبت از چیزی برایش معنی دارد و می

 (. (Heidegger, 1996دهند، بنیا  نهد که جهانش را شکل می هانیارا بر مبنای  اشیهست

انسا  شیئی روحانی نیست که در مکانی قرار ارفته باشد. از طرفای آدمای همانناد  ،از نظر هایدار

ی از قبل تعیین شده و م اخص باشاد هایمعدنی نظیر سنگ یا درخت هم نیست که واجد ویژای یک ماده

باا توجاه باه جهاا   او اسات و هساتی 2شدهدازاین واقش اوبلکه به زعم  ،نامدمی 1ایاونهرا واقش آ او که 

شادای هستن دازاین همی ه با نظر باه واقش -جها  -شود. هایدار معتقد است درمأنوسش طرن افکنده می

هساتن را چناین بیاا   -در مطرن هایشیوهشده است. او این ن مطرن هست -معینی از در هایشیوهبه دازاین 

با چیزی کار داشتن، چیزی را تولید کرد ، موا ب و مراقب چیزی بود ، باه کاار بارد  چیازی، » کند:می

اارفتن، باه انجاام رسااند ، جویاا شاد ،  بار عهادهچیزی را ترک کرد ، به حال خود رها کرد  چیزی، 

هساتن  -های درایان شایوه او کرد ، تعیین کرد ... نوع هساتیِ هماهود ، افتکرد ، نظر کر وجوپرس

شاانه خاالی کارد ، نادیاده اارفتن،  ]نظیر[، وجوه ناقص م غولیدلهای است... در میا  شیوه م غولیدل

اناد. در حاداقل ممکن م اغولیدلآسایی کرد  نیز وجود دارد که از حیث امکانا  پوشی کرد ، تنچ م

تواند باه معناای اجارا کارد  چیازی، فیصاله داللت پی اعلمی خود را دارد و میدر ابتدا  م غولیدل  عنوا

باود  باه چیازی  م اغولدلتواند به معنای راه کرد  آ  باشد. این اصطالن همچنین میداد  کاری و روبه

 .(Heidegger, 2011, PP. 75-77) .«باشد« چیزی برای خود فراهم آورد »برای خود به معنای 

آنام کاه مباادا کاار باه سارانجام  م اغولدل»هستن را به صور   -هایدار همچنین اصطالن در

از نظار هایادار  م اغولیدلدهاد. اصاطالن معناای دلواپسای می م اغولیدلاینجاا بارد؛ کار میه ب« نرسد

معتقاد اسات هایادار  ،روازایانهستن اسات.  -جها  -است که ن انه هستی در 3هستی شناسانهاصطالحی 

                     اسات م اغولیدلدریافته شود چاو  باه ساوی جهاا  هساتنِ دازایان  اتاا   4پروا هستیِ دازاین باید به مثابه

(Heidegger, 2011, P. 77)  بار ایان اسااس پاساخ  ها و هساتیِ اوسات.بیاانگر دغدغاه م اغولیدلو ایان

                                                 
1. factuality 
2. facticity 

  پردازد.از نظر هایدار هستی شناسانه است و به هستی موجودا  می(  ontological)انتولوهیکی  نگرش . 3
4. care 
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کناد؟ مراقاب و موا اب چاه دارد؟ چه چیزی را تولید می سروکاراز قبیل فراایر با چه چیزی  هاییپرسش

کناد؟ چاه چیازی را بار عهاده برد؟ و چه چیازی را تارک و رهاا میکار میه چیزی است؟ چه چیزی را ب

کناد؟ از کند؟ از چاه صاحبت میمی وجوپرسدهد؟ جویای چه چیزی است و از چه ایرد و انجام میمی

انجااام چااه کاااری را دارد؟ بیااانگر  ایاارد؟ و دغدغااهمی دهیاادناکنااد و آ  را پوشاای میچااه چیاازی چ م

خاود نسبت به آ  آااه کند تا از هساتی  تواند فراایر راکه معلم می باشدمیاو فراایر و پروای  م غولیدل

 مطلش شود.

معنای کاه ، فراایر واقش شده است. بدین هایدار دیدااههستن از  -با نظر به مفهوم در ،طورکلیبه

دارد که خود  خاص   و م خص کرد، بلکه او هستیتوا  توصییک سنگ نمی او را همانند هستیهستیِ 

تی را فراایر از این هسا آااهی ز منظر هایدار باید زمینهمعلم ا .که با آ  مأنوس استاست نا ر به جهانی 

عنوا  امعاه باهد. در ایان راساتا معلام بایاد باه هنجارهاای جشاوخویش آااه  فراهم کند تا به هستی خاص

فراایار در افاق ایان  هستن و جهاا  -جها  -تحلیلی از درهر  چراکه ؛متوسط توجه داشته باشد یروزمرا

و در  هام اغولیدلمعلم باید فراایر را به نقش این هنجارها در چرایی  ،ایرد. همچنینهنجارها صور  می

 اش آااه سازد.تحلیل هستی

 

 جهانیت جهان و تعلیم و تربیت 

ها فاقاد جهاا  میزها و صندلی مانند 1دستی -ایدار معتقد است تنها دازاین جها  دارد و اشیاء فراه

عناوا  ه ها را باتواند به هما  طریقای کاه میزهاا و صاندلیکند که دازاین میتصدیق می اوهستند؛ هرچند 

هایادار  (.(Malpas, 2007, P. 73دریاباد  «دساتی -فرا»کند، خودش را نیز موجوداتی در مکا  درک می

باه  کاههنگامییم برای این است که ماا جهاا  داریام. توانیم سایر موجودا  را دریابمی معتقد است اار ما

شناسای در روا ، چنانکه دشوهایی توصی  میشود و با ویژاییانسا  همچو  سایر موجودا  نگریسته م

جهاا  در نظار ارفتاه شاده اسات. ولای و بی شود، او فرادستییا پزشکی انسا  از وجوه خاصی بررسی می

تواند در کنار سایر موجودا  باشد و جها  نیست؛ جها  دارد و در درو  جها ِ خود میدازاینِ هایدار بی

 ها را دریابد.آ 

                                                 
د، میز شومطرن میطول، عرض، ارتفاع وجنس آ   شود،های شیئی مثل میز بحث میاز ویژای  هایدار هنگامی که از نظر. 1

میز یا چکش با نظر به  ماننداست. در مقابل این هستی فرادستی، هرااه شیئی در نظر ارفته شده ( present- at- hand) فرادستی

 ایرد.در نظر می (ready to hand)دهد، توصی  شود آ  را دردستیکاری که انجام می
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 -جها  -ای مقوِّم از دردقیقه برساخت»است که  شناسانه یهستمفهومی « جهانیت»در باور هایدار 

به این معنی که هستیِ او بنا بر شرایط زمانی و مکانی . (Heidegger, 2011, P. 87) « .کندهستن داللت می

هساتی او  ایریدلیل ایان سااخت و شاکل اوایرد و جهانیت تقویم شده و شکل می ،که در آ  قرار دارد

هاا و هاا، هنجارهار فراایار بناا بار جهاانی کاه در آ  وجاود دارد، باورهاا، ارزش هایدار،است.  از منظر 

 ،لاذا .کنادها را تعیاین میبا پدیده او نگرش و مواجهه و این امر، نحوه داردخاص خود را  هایم غولیدل

صور  زیر ه و اونتولوهیکی ب 1هایدار جها  را در دو مفهوم انتیکی  فراایر توجه کند. معلم باید به جها 

 برد:کار میه ب

ل و ماقبل اونتولوهیکی، چیازی اسات کاه در آ  دازاینای ایعنوا  اازیستانس جها  در مفهوم انتیکی به (1

ترین جهاا  تارین و نزدیاککند. جها  در این معنا، جها  عمومی ماا یاا خودیناهواقش شده زندای می

 جهانی که دازاین با آ  مأنوس است.  ؛ماست 2پیرامونی

 چیازیانیات در ایان معناا اسات. جه 3جهانیت تعیین کننده اازیستانسیال -مفهوم انتولوهیکی جها  در (2

دهد و دلیل چگونگی هستی او است. به زعم هایادار است که جها  پیرامونی برای هر دازاین معنا می

که برای هر قاوم و شود  اهر « های ویژههای ساختی جها کل»مختل   هایشکلبه تواند جهانیت می

 م اغولیدلمعناای اخیار ناا ر بار جهاا  در دو  .(Heidegger, 2011, PP. 87-88)ملتی متفاو  است 

 دازاین است. 

 ،کناد و جهانیاتخاصی است که جها  خودش را آشاکار می جها  از نظر هایدار نحوه پدیده

از نظر هایادار بناا بار  ،لذا .(Dreyfus, 1991, P. 60) های آ  استزیر جها  طریقی از بود  جها  و همه

)نا ر برجهانیت( یک  هایم غولیدلازیند. اش را برمیهستیو  یت، هر دازاین طریق خاصی از بود جهان

یک اروپایی، هاپنی، آفریقاایی و ... یکساا  نیسات. باه هماین دلیال شااهد طار   هایم غولیدلایرانی با 

توا  جهانیت که آیا می شودمیمطرن  سؤالمختل  زیستن و بود  در این جها  هستیم. ولی در اینجا این 

ای از بود  که برای یک مُرتاضِ هندی یا عارف عنوا  شیوه طریقی از بود  در جها  را به هایدار مبنی بر

چنین افرادی بسیار متفاو  از افراد معمولی است،  م غولیدلاسترش داد؟ نظر به آنکه  را شودا وده می

به درک ابعاد متفاوتی از شود و قادر ها ا وده میی متفاوتی بر آ توا  ادعا کرد که جها  به شیوهآیا نمی

جها  ماورد نظار هایادار در  ،هرحالبهماند؟ شوند که برای سایرین در زمره رازها باقی مینمودِ جها  می

                                                 
  .اسانه است و به هستنده ها نظر دارداز نظر هایدار موجودشن ( ontical) گرش انتیکی. ن1

2. umwelt environment 
3. worldhood 
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ی پیرامونی باه لحااظ که اشاره شد، جها  روزمره طورهما از این رازها بسیار دور است و  «هستی و زما »

 ست.اونظر  وردانتیکی م

جهاا  پیراماونی  ،لاذا .ترین جها ِ دازاینِ هر روزه، جهاا  پیراماونی اساتیکاز منظر هایدار نزد

توا  جهانی دانست که در آ  درایر و باا آ  ماأنوس اسات و ایان جهانیات دازایان خصالت دازاین را می

 کند.را آشکار می اومکانی جها  پیرامونی 

شود، مدرسه در مفهوم انتولاوهیکی از  در نظر ارفته او اار جها ِ پیرامونیِ فراایر مدرسه ،بنابراین

دنیای متفاوتی را به روی فراایر خواهد ا اود. در ایان معناا مدرساه طار   ،منظر هر فراایر در هر مکانی

 کند.مختلفی از بود  را برای فراایرا  فراهم می

ولی فارد سوهه و ابژه نیستند، نظر هایدار جها  و فرد دو موجود مانند از  شود،چنانکه مالحظه می

 کنند.هستن عرضه می -جها  -و دازاین بنیاد تعیّن خود دازاین را در ساختار واحد در

 (.Dreyfus, 1991, P. 43)مجذوب در جها  نیست  م غولیدلبه زعم هایدار دازاین چیزی جزء 

مجذوب  ولم غدله بدانیم، معلم چیزی جزء اار جها  پیرامونی افراد درایر در آموزش را مدرس ،بنابراین

فراایار باشاد.  زا  تأثیر تعلیم و تربیت بر هساتیتواند بیانگر میمی م غولیدلدر مدرسه نیست و میزا  این 

ای ا  تعلیم و تربیت باشد. به  وجود معلمانی است که دغدغه نیازمند مندعالقهدقت در انتخاب معلما   ،لذا

باین جهاا   فاصالهمجاذوب در مدرساه دانسات؟   م اغوالدلفراایارا  را هام توا  میآیا  ترتیب،همین 

مجذوب در  م غولدلتعلیم و تربیت  ا یمتصدمجذوب در آ  هستند و جهانی که  م غولدلفراایرا  که 

 چراکاه ؛توا  ن انگر ناکارآمدی این نظام برای تأثیراذاری بر هستی فراایرا  دانساتباشند، را میآ  می

 ایرد.مجذوب آ  هستند، شکل می م غولدلنی که هستی فراایرا  در رابطه با جها

آ   ییکااراتعلیم و تربیات بی اتر باشاد،  ا هر چه میزا  اشتراک جها  فراایرا  با جها  متخصص

و  ریزی در تعلیم و تربیت اساتنخستین اام برای هراونه برنامه ،آااهی از این جها ،روازاینبی تر است. 

ای محققا  تعلیم و تربیت دانست تاا باا تحقیقاا  خاود تصاویر واضاحی از ای برتوا  و یفهاین امر را می

 ریزی در تعلیم و تربیت فراهم کنند.جها  فراایرا  برای برنامه

 

 از نظر هایدگر 1مفهوم ابزار

را باه معناای چیازی کاه انساا  در  2اصاطالن پرااماتاا« اشایاء»هایدار معتقد است یونانیا  بارای 

                                                 
1. equipment 
2. πϱάγματα  
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کردند. هایادار ایان هساتنده را کاه در برد، استفاده میکار میه ( ب1نه )پراکسیسداشتن دلم غوال سروکار

ماواد و تجهیازا   او،از منظار . (Heidegger, 2011, P. 92) نامدداریم، ابزار می سروکاربا آ   م غولیدل

فراایارا  آموزشی ابزاری برای تعلیم و تربیت فراایرا  است و اار چناین منظاوری را بارآورده نساازند و 

 الزم را در ییکاارادهناد و خود را از دسات می باشند، خصلت ابزاری نداشته سروکارها دلم غوالنه با آ 

د نظار را از طریاق درایاری ورابزاری تربیتی است که هدف آموزشی م» ؛تعلیم و تربیت را نخواهند داشت

لید ماواد و تجهیازا  آموزشای کاه ابازاری دقت در تهیه و تو ،روازاین«. .فراایرا  فراهم کند دلم غوالنه

 تربیتی محسوب شوند، ضروری است.

بارای  او،شاود. باه زعام در یک کل ارجااعی تعریا  می« به منظور» از نظر هایدار ابزار با و یفه

ناماد  می 2دار قرار ایرد. هایدار این امر را درایریعملی، ابزار باید در متن فعالیت معنی انجام یک و یفه

(Dreyfus, 1991, P. 57) .بارای  کاه که مواد و وسایل آموزشی در متن فعالیت آموزشی یزمانتا  ،بنابراین

بارای  دساترسغیرقابلصاور  ه ها درایر ن وند، بفراایرا  معنا داشته باشد، قرار نگیرند و فراایرا  با آ 

 مانند.فراایرا  باقی می

اش ن ا  اصیل در هستی ایشیوهتواند خودش را به هایدار معتقد است ابزار فقط در کاربردش می

نوع هستی »کند. هایدار چکش را آشکار می ویژه 3«بودایآلت دست »عمل چکش زد   اودهد. به زعم 

نامد و بر این باور است که نگاه می 4بودای، دردست.«کندکه در آ  خودش خودش را آشکار می ابزار را

ماند. از نظر هایدار فر  رفتار عملی با رفتار نظری بودای محروم می م دردستاز فه ،نظری به اشیاء صرفا 

 م اغولیدلدیدااه نظااره هام ناوعی این در  چراکه ؛شوددر این نیست که در این نظاره و در آ  عمل می

 ِ چنانکه عمل هم فاقد نگرش نیست. در باور هایدار سروکار داشتن با ابزار تابش جمعای از ارجاعاا، است

 هایادار دیادااهناماد. رفتاار نظاری در می 5او نگرش مربوط به چنین تبعیتی را پیرانگاری .است« از برای»

فر  رفتار نظری و عملی از نظر هایادار در  .(Heidegger, 2011, PP. 93, 94)نگریستن ناپیرانگرانه است 

دردستی عاجز  اپیرانگرانه از ک   هستندهنگاه صرفا  نظری و نلذا، پیرانگرانه و ناپیرانگرانه بود  آ  است. 

چوبی و سار آهنای آ  را توصای  کنایم  های چکش را یعنی دستهویژای فقطاار ما  ،طور نمونهبهاست. 

کناد و از ک ا  آ  عااجز بیاا  نمی را بارای آ  سااخته شاده ازآنچهفرادستی(، چیزی  )توصی  هستنده

                                                 
1. πϱάϚιϛ 
2. involvement 
3. manipulability 
4. “readiness- to- hand” 
5. circumspection 



 77  ....هستن -جها  -در یتیترب یهاداللت نقد و توسعه                                             1393و زمستا   زیی، پا2، شماره 4سال 

تواناد عرضاه کناد و از نمی انک افناپیرانگرانه نیز چیزی برای  نظری و شیوهتدریس به  ،ماند. بنابراینمی

نظااره در بااور هایادار ناوعی  ازآنجاکاه رود.بارای امتحاا  فراتار نمایفقط سطح محفو ا  زوداذر و 

چیزی نیز « از برای»شود، متناسب با نوع جذب دلم غوالنه ما در جها  کار، نظاره محسوب می م غولیدل

میزا  توجه اساس از منظر هایدار بر  ،شود. بنابراینمی شد  ب درجا  مختلفی از آشکارپیرانگرانه و موج

در کار مدرساه، درجاا   طورکلیبهچیزی در موضوع درسی و « از برای»فراایر  و نوع جذب دلم غوالنه

 ا یصادمتتوا  انتظار داشت. ایان موضاوع توجاه و نفو  در آ  را در فراایرا  می شد  مختلفی از آشکار

های باومی و اقلیمای فراایارا  های مدرسه و نیز توجه به تفاو تعلیم و تربیت را در طراحی مواد و فعالیت

 کاافیاختصااص زماا   ،شاود. همچناینمییادآور فراایرا   در کار مدرسه را به منظور جذب دلم غوالنه

 به میزا  زیاادها آ  شد  آشکار روشن شد  و به منظوردرسی  هایموضوع جانبههمهبرای بررسی دقیق و 

 کند.یادآوری میرا و افزایش کیفیت فراایری 

 

 دسترسی به جهان از منظر هایدگر هایشیوه

 1مزاحماتدو روش  را عباار  از شاود،آ  جهاا  آشاکار می کاه باه وسایله هااییروشهایدار 

عملای  که ابازار در زمیناه روشیبزاری و ا یک اختالل ما را از و یفه اوداند. از نظر می 2ها)اخالل( و ن انه

چیاز غیار یاک  هایدار معتقد است در جلب توجاه .(Dreyfus, 1991, P. 62)کند ایرد، آااه میقرار می

 شود.نمایا  میدوباره اونی آ  است که دردست بودای و جها  استفادهقابل

پذیری باه ود آید(، از دساترسوجه یک تکه از ابزار ام شود )اخالل ب کههنگامیاز نظر هایدار  

کناد در چناین حاالتی عناصار وضاعیت، خاصایت در او اشااره می ،دهد. همچنینرخداد تغییر وضعیت می

                        کننااادشاااکل صااارف رخااادادها نمایاااا  می باااهدهناااد و خودشاااا  را بودای را از کااا  نمیدسااات

(Dreyfus, 1991, 50.) بودای خود را به کند و اینجا دردستوجه نبود  آ  میفقدا  شیء ما را مت درواقش

متعددی در تعلیم و تربیت بارای جلاب توجاه  هایداللتتواند این موضوع می دهد.شکل رخداد ن ا  می

از روی معلماا  در طراحای تادریس خاود،  نموناه، طوربهفراایرا  و آشکار شد  جها  آنا  داشته باشد. 

توانند توجه فراایرا  را به موضوعی که باعث اختالل شده ( میآااهانهاشتباهی  با ایجاد اختالل )مثال  قصد

جلب توجه فراایرا  به نق ی که این ماواد در  جهتمواد مورد آزمایش  نبودجلب کنند یا در آزمای گاه، 

راایارا  را ف رمعماولیغتوا  با انجام رفتاری می ،تواند مثالی برای اخالل باشد. همچنینآزمایش دارند، می

                                                 
1. disturbance 
2. signs 
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توا  برای آشکار کرد  جها  فراایر و چرایی می روش نیاز ا ،لذا .متوجه رفتار متعارف و چرایی آ  کرد

 برای پرورش دازاین اصیل بهره جست. او م غولیدل

« پیرانگراناه م اغولیدلدر دستیِ درو  جهاانی بارای  پذیری هستندهدسترس»هایدار معتقد است 

بنا به جهاا  ماأنوس  او معنا کهبه این  .ها  برای دازاین همی ه پی اپیش ا وده استبیانگر آ  است که ج

پیرانگراناه هماواره انتظااری از شایئی و  م غولیدلاین اساس زیرا بر  ؛شودپیرامونی متوجه فقدا  شیء می

مثاباه هساتنده ، دازاین به «در آ »جها  چیزی است که »هایدار معتقد است که  ،روازاینکاربرد آ  دارد. 

 .«تواناد باه جهاا  باازارددهمی ه پی اپیش بوده است و در هراونه پرداختن آشکارش به هر چیز فقط می

(Heidegger, 2011, P. 103). ها بارای او هساتنده ،فراایر بنا بر جهانی که باا آ  ماأنوس اسات ازآنجاکه

. پس تا او شود م غولیدلقرار ایرد و  وا، او به چیزهایی دسترسی دارد که در جها  شوندمیپذیر دسترس

مورد تدریس جایی در دنیای فراایرا  نداشته باشند، دسترسای باه آ  بارای ای اا   هایموضوعموقعی که 

با  معلم باید از جها  مأنوس فراایرا  شروع کند و هنر معلمی در این است که ،ممکن نخواهد بود. بنابراین

آناا  کناد تاا ای اا  باه آ  دسترسای داشاته  م غولیدلراایرا  و مورد ف ایجاد چالش، موضوع را دغدغه

 باشند.

ها هستند. به زعم هایادار ، ن انهدسترسی به جها  هایروشدیگر از یکی  ، کر شد طور کههما 

ن اا  داد  ناوعی ارجااع  اواست. از نظر  1ها ابزارهایی هستند که ویژای ابزاری خاص ا  ن ا  داد ن انه

هر ن ا  دادنای یاک  ،باور او به .داندمی 2ترین معنایش نوعی ربط داد ایدار ارجاع را در صوریه .است

آ   بارعکس ، امااباشاد یک رباط تواند میهر ن ا  دادنی ، ارجاع است و هر ارجاعی یک ربط است. لذا

 راساتا نیاا در .(Heidegger, 2011, PP. 104,105)یعنی هر ربط دادنای ن اا  داد  نیسات  ؛صاد  نیست

هراوناه ابازار  ،طور نموناهباه .ایردها برای ارجاع به مواد آموزشی و ربط امور بهره تواند از ن انهمعلم می

ای ملماوس و را متوجه مواد آموزشی نمایاد و باه اوناه اوکمک آموزشی که فراایر با آ  درایر شود، و 

 د. شومحسوب می باط برقرار کند، ن انهمحسوس بتواند با مواد آموزشی ارت

ها نمادهای چیزی هستند یاا چیازی را نه برای اینکه آ  ،ها از نظر هایدار حائز اهمیت هستندن انه

 ,Large) کنندکنیم، آشکار میها جهانی را که ما در آ  زندای میکه آ  به این خاطربلکه  ،دهندن ا  می

2008, P. 44.) ابزاری در دستی هستند که به منظاور تعلایم و تربیات  ها در تعلیم و تربیتاز این منظر ن انه

هستند کاه فراایار  هاییم غولیدلن ا  دهنده جها  پیرامونی و  عالوه براین، .ایرندمورد استفاده قرار می

                                                 
1. showing/ indicating 
2. relating 
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تواند با آااهی از این جها ، امکا  یادایری فراایر را با طرن مسائل مورد توجه درایر آ  است. معلم می

دستیابی میزا  ت خیص  جهتارزیابی رفتار و اعمال فراایر  برایتوانند ها مین انه ،. همچنینفراهم کنداو 

ماورد اساتفاده قارار رفش موانش موجاود بارای یاادایری و تساهیل آ   از حیثد نظر معلم ورم هایهدفبه 

با آ  دانست، معلام  طاو و مربوتوا  ارجاعی به جها  های فراایر را میرفتارها و فعالیت ازآنجاکه ایرند.

اش اساتفاده کناد. در ایان راساتا معلام ها برای آااه کرد  فراایار از جهاا  پیراماونیتواند از این ن انهمی

بنمایاد و ایان  شده و دلیلی که موجب این اشتغال شاده،تواند فراایر را متوجه چیزی که در آ  درایر می

است. جهانیتِ جها  از نظر هایادار در پاساخ باه ایان نظر هایدار امی برای پرورش دازاین اصیل مورد ا

هاایی از قبیل درایر چاه فعالیت هاییسؤالپاسخ فراایرا  به  ،شود. بنابراینها نمایا  میها و چراییچیستی

تقاویم  دهندهن اا شاوید؟ هاا درایار میها هستید؟ چگوناه در ایان فعالیتهستید؟ چرا درایر این فعالیت

خاود  و فهمای اسات کاه از جهاا  پیراماونی جها  مأنوس فراایرا  فراایرا  و نمایا  کنندهاازیستانسیال 

 دارند.

با آااهی یافتن فراایرا  از تقویم اازیستانسیال و جهانی که با آ  مأنوس هستند، ای ا  به اماوری 

 تاا شاودد و باعث میکنخارج می یروزمراند. این امر آنا  را از شوکه به آ  اشتغال دارند، نیز واق  می

تواند ساختارشکنانه باشد و اموری که باشند. این نگاه می نگاه جدیدی به خود و جها  پیرامو  خود داشته

طور باهناد. ند و شکل و طارن جدیادی بارای آ  مطارن کنببر سؤالشد را زیر ادی تلقی میپیش از این ع

دادیم یاا در یت خاصی را به شکل خاصای انجاام مایفعال ،فکر کنیم کهآ آااهی از اینکه ما بدو   ،نمونه

و باازبینی قارار  ساؤالها ماورد ها و پاساخکردیم، حاال این فعالیتخاصی بنا به عاد  عمل می سؤالپاسخ 

در  نیازشاوند. ایان امار سابب باروز خالقیات فراایارا  و های دیگر برای آ  بررسی میایرند و امکا می

 .شودمیجامعه و پی رفت فرهنگ  یجلوروبه، باعث حرکت مواجهه با آداب و سنن مرسوم

 

 مکان، زمان و تعلیم و تربیت
درو   هساتی هساتنده( 1 داناد:می یکادیگر جاداهایدار سه نوع هستی را از  ،دشمالحظه  چنانکه

باه بودای( )فرادسات هساتی هساتنده( 2شویم؛ اجه میاول با آ  مو بودای( که در وهلهجهانی )در دست

 -دازاین که یک تعاین اازیستانسایال درهستی ( 3 و ؛ شودمیدردستی، یافتنی و تعیین پذیر  هستنده اسطهو

ه فرادستی را که با مندی دازاین و هستندههایدار مکا . Heidegger, 2011, P. 118)) هستن است -جها 

 کند.شود، بررسی میبودای ک   میدردست واسطه
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 هایدگر یدگاهدمندی دازاین در مکان

بودای بنیادی دکار  به سمت هستی به مثابه فرادسات هستی شناختیایری به زعم هایدار سمت

سنتی  یشناسیهستتغییر جهت پیامدهای  او، سبب شد که الزم بوددائم که شناخت ریاضی برای درک آ  

 و بر این باور است که ایان ایادهااستعالیی آ  را به انجام برساند، اما های به فیزیک ریاضی مدر  و شالوده

بودای دائم مانش از آ  شد که از حیث اونتولوهیکی رفتارهاای دازایان باه نحاوی عنوا  فرادست هستی به

ی خاودِ مندی ویژهمکا »هایدار معتقد است که  .(Heidegger, 2011, PP. 129- 131)مناسب دیده شود 

ایرد، نه این که برعکس جها  باه ریق جهانیت جها  بنیاد میتالقی شونده در جها  پیرامونی از ط هستنده

  .(Heidegger, 2011, P. 136)« .نحو فرادستی در مکا  قرار داشته باشد

 طورباهصور  فرادستی در ایرا ، هاپن یاا ه توا  فراایر را بنمی هایدار دیدااهبر اساس  ،بنابراین

او فراایری کاه رفتارهاا و اعماال  مندی، بلکه مکا ارفت در خراسا ، خوزستا ، آ ربایجا  در نظر نمونه

ستا  محل سکونت اوست. مکاا  ساایر ت )جهانیت او(، ن انگر ایرا  و اسن ا  از ایرانی بود  و قومیت او

ممکن است؛ به این معنی که فقط چیزهاایی کاه ماورد  اوموجودا  هم در جها  فراایر با نظر به جهانیت 

 جهیدرنتو قابل درک هستند.  دسترسقابلهستند، جایی در جها  او دارند و برای او  او م غولیدلتوجه و 

 ها متفاو  است.های آ چراکه جها  ؛اقوام و ملل در نظر ارفت توا  تعلیم و تربیت یکسا  برای همهنمی

 یان دلیالبه افقط  ،جهانی به لحاظ انتیکی ممکن است-از نظر هایدار مکا  برای موجودا  درو  درواقش

دریافات  اودر دیادااه  ،لاذا. (Baias, 2007, P. 337)مند است جها  مکا  -در -که دازاین به مثابه هستن

شاود. او می دساترسقابلزدایی از جها  پیراماونی جها  واسطهه د و بشوبه جها  ممکن می رجوعمکا  با 

دازایان  منادی  اتایکه بر طبق مکا معنا؛ به این جها  قابل ک   است مندی بر پایهمعتقد است که مکا 

 .«مکا  هم در تقویم جهاا  شاریک اسات»باشد، هستن می -جها  -در به مثابه او که نا ر بر تقویم بنیادی

(Heidegger, 2011, P. 151) . مکاا  در تقاویم جهاا  فراایار شاریک ، هایدار دیدااهطبق که ایننظر به

کناد، در تعلایم و تربیات ل نق ی که در تعایّن هساتیِ فراایار ایفاا میاست، توجه به  مکا  فراایرا  به دلی

هاای مکا  در طراحی و تدوین کتب و سایر مواد آموزشی و نیز در ایجاد موقعیتباید  لذا،ضروری است. 

  است. هایدار دیدااهشود و این به معنای بومی شد  تعلیم و تربیت از یادایری در نظر ارفته 

ها برای من معناا دارناد، آ  و به این دلیل باور است که اشیاء برای من حضور دارندهایدار بر این 

 لاذا، (.Large, 2008, P. 65) کلای جهاا  مان دارناد ها فقط برای این معنا دارند که جایی در زمیناهاما آ 

دردساتی  هساتنده واساطهه پاردازد کاه بافرادساتی می منادی هساتندهباه مکا  «هستی و زما »هایدار در 
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نگاارد کاه: بااره چناین میمرد و در اینشارا ویژای این هساتنده برمی 1«نزدیکی». او شودمی دسترسقابل

هماواره  2دساتیدم نزدیکای اسات... هساتنده ویژاایدارای  داشاتن روزماره سروکاردردستی در  هستنده»

باه چناگ  ن نزدیکای خاود را بار پایاهشود. ایاتعیین نمی هافاصلهایری نزدیکی متفاوتی دارد که با اندازه

در ایان  .(Heidegger, 2011, P. 137) .«کنادپیرانگراناه تنظایم می شایوهارانه به محاسبهاستفاده ارفتن و 

پذیر است که مورد به او نزدیک و دسترس، فقط در صورتی مهیا شده فراایرنزدیکی، ابزار آموزشی  معنی

ای نداشته مسافت با فراایر فاصله ممکن است از نظرسا ابزار آموزشی چه ب .واقش شود او م غولیدلتوجه و 

 دهد و دغدغاهبرد و انجام نمیآ  را بکار نمی ؛از او دور استندارد،  سروکارچو  فراایر با آ   اماباشند، 

 کند. و صحبت نمی وجوپرسآ   انجام آ  را ندارد یا درباره

داشاتن دلم اغوالنه  سروکار»ازاین از نظر هایدار به معنای جها  بود  د« در» ،دشه مالحظه چنانک

منادی دازایان را ممکان مکا  ،هساتن -درو  جها  است. هایدار بر مبناای ایان در با هستنده« و مأنوسانه

 ,Heidegger)                  شمردمی بر 4داریو جهت 3زداییمندی را دوریهای این مکا داند و خصلتمی

2011, P. 140). سازی از نظر هایدار به پیش آورد  موضوع برای غلبه بر اغماض یا نادیده ارفتن نزدیک

و  ساازی دارنادفراایرا  نیز اارایش  اتای باه نزدیک ،دیدااهاین در  (.Malpas, 2007, P. 76)آ  است 

د توجاه فراایارا  آموزشی مور لیوساار این امر باشد؛ بدا  معنی که مواد و کننده و تسهیلمعلم باید مهیا

آشنای جها  فراایرا  برای شناخت  هایموضوعها قرار دهد یا از مسائل و را آماده کرده و در دسترس آ 

 ها استفاده کند. و ک   هستنده

ساازی در جهتای هار نزدیک اواز نظار  .دانادداری میمندی را جهتهایدار دومین خصلت مکا 

زدایای شاده را باه جاایی متعلاق خواهاد دوری ست که فراایر، هساتندهایرد. این امر بیانگر آ  اانجام می

معلام پاس از  نموناه، طورباهسازی باشد. جهت این نزدیک دکنندهییتأدانست و معلم باید تصریح کننده و 

علوم، ارتباط آ  با مطالب قبلی و جای این مطلب در مباحث مربوطه  ی مطلبی دربارهیادایراجازه داد  به 

  تواند تصریح کند.در این خصوص می هاییسؤالپرسید  را با 

باه زعام  .داردزدایی از میا  برمیواسطه دوریه بین خود و اشیاء را ب دازاین فاصله ،از نظر هایدار

 را در مفهاوم چاو و راسات در نظار «جهات»فقط در ارتباط با دازاین جهتی دارند، چه ما این  نیزاشیاء  او

کاارایری اشایاء( ماد نظار داشاته باشایم. در بااور ه )با «به منظور این که» بگیریم یا بی تر در مفهوم اساسی

                                                 
1. closeness 
2. “to hand” 
3. de-severance, Ent- fernen  
4. directionality 
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            کنااددازایاان، او اشاایاء را از لحاااظ نظااری و عملاای بااه خااود نزدیااک می هسااتی هایاادار بنااا باار شاایوه

(Large, 2008, P. 50.) هاای عناوا  ویژای ایری باهجهاتزدایای و دوری هایادار دیدااهدر  ،روازاین

 هستن»مندی عبار  از این مکا  اوکنند که به زعم مندی دازاین را تعیین میهستن، مکا  -در کنندهتقویم

نه مکا  در ساوهه »از نظر هایدار  ،است. بنابراین« دلم غوالنه و پیرانگرانه در مکا  مک وف درو  جهانی

 -جهاا  -در واسطهه جها  است تا جایی که مکا  ب« در»مکا   اوباور بلکه در  ،«است و نه جها  در مکا 

جهانیات و  واساطهه دازاین با ،. لذا(Heidegger, 2011, PP. 147-149) هستن بر دازاین ا وده شده باشد

نگرش به مکا  موجب تغییراتی در محتوای کتب درسی  این نحوه یابد.می مندی خود به مکا  دستمکا 

های جغرافیا باید چگونگی ا اوده شاد  جهاا  بارای افاراد هار مکاا  را کتاب نمونه، طوربه. خواهد شد

کنناد، چاه باورهاا و اعتقااداتی دارناد، چگوناه زنادای اینکه هر قوم و ملتی چگونه فکار می ؛بازاو کنند

 ت. این نحاوهکرده اسمتمایز عنوا  یک ملت از دیگری ها را بهکنند، چه آداب و رسومی دارند که آ می

اوناااو  زیساتن در  هاایروشبا درسی، سبب آااهی فراایرا   هایکتابنگرش به دنیا، ضمن جذابیت 

زندای اا   ها از چرایای شایوهباعث آااهی آ  عالوه براین، .شوداین جها  و پرورش شهروند جهانی می

های مستند، تواند از فیلممعلم میو اامی به سوی پرورش دازاین اصیل هایدار است. در این راستا  شودمی

 اینترنت و سایر ابزار آموزشی استفاده کند.

 

 مندی دازاینمندی و تاریخزمان

تاوانم من می ازآنجاکه درواقشنه بالعکس.  ،مندی دازاین بنیا  زما  استهایدار معتقد است زما 

زما  »بعدا  و قبال  را دریابم. هایدار مفهوم توانم عناصر زمانی حاال، و عمل کنم، می 1منتظر بمانم، ابقاء کنم

مااده یاا ویژاای  ،داناد. از نظار هایادار زماا دکار  را نیز حاصل سقوط غیر خودینه دازاین می «2خطی

آ  اازیستانسیال و نه مقوله )ویژای( است. زماا   ،لذا .بلکه زما  طریقی از هستی است ،موجودا  نیست

 اودازایان اسات کاه هساتی را بارای  منادی باه مثاباه هساتیو زما  است افقی برای فهم هستی و تفسیر آ 

نگارنده بر این باور اسات کاه در نظار اارفتن زماا   (.(Watts, 2011, PP. 116-129کند می دسترسقابل

 عنوا  افقی برای فهم و تفسیر هستی نا ر بر نگاه هایدار به افق فهم و تفسیر یک قوم و ملت است.به

 3هساتن -دازایانِ هایادار تنهاا در جهاا  نیسات. هایادار بااهم ، کر شد نیازاشیپ طور کههما 

داند. از نظر او در این ری ه می هستن هم -جها  -دازاینی( را با در )هم 1هستن -جاآ  -)همبودی( و باهم

                                                 
1. retain 
2. timeline 
3. Being- with, Mitsein 
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ناماد مای 3هار روزاای یاا کساا « ساوهه»آ  را  هر روزه بنیا  دارد کاه 2هستنِ -نوع هستن وجهی از خود

(Heidegger, 2011, P. 153) . هاا دیگرا  افراد خاصی مثال  در خیابا  نیستند که من بتوانم به آ  اوبه زعم

 ,Large)            کننادمن در این جها  را تعیاین می م غولیدل ها هستند که نحوهاشاره کنم و بگویم آ 

2008, P. 56)، یک قوم و ملت  م غولیدلبرای هایدار  ،در اینجا .بلکه من نیز جزئی از این دیگرا  هستم

 دهد. مطرن است و این امر، جهانیت دازاین هایدار را شکل می

اازیستانس است که در سراسر عمر دازایان  4«چگونه»از نظر هایدار اصطالن هرروزای به معنای 

دارد. در ایان راساتا  عماومی تعلاق هستنی است که به عمومیت حوزه ای شیوهمرروز درواقش .حاکم است

بدو  ارجااع باه اساترش زماانی  کدامچیه اغلب، «.امروز و فردا هم مثل دیروز است»یکنواختی، عاد ، »

منادی هام مندی نیسات و زما ای چیزی جز زما مربه زعم هایدار اساسا  روز .«دازاین قابل درک نیستند

دازاین در هر عصاری ، هستی بنابراین. (Heidegger, 2011, PP. 464-466)سازد هستن دازاین را میسر می

عناوا   ای بهمرتوا  به روزمتمایز از عصر دیگر است و برای فهم تعلیم و تربیت مورد نیاز در هر زمانی می

توا  وابساته می  تعلیم و تربیت در یک قوم و ملت را ،دازاین رجوع کرد. در این راستا عمومی هستن شیوه

 د. نکنعادا ، رسوم و آداب عمومی در طی زما  تغییر می که؛ چرابه زما  دانست

ادبیاا  و هنار بخاوانیم، ببینایم و  ما تمایل داریم درباره ،الرج معتقد است که در وجود هرروزای

 روزه و هنجارهای حااکم بار جامعاه در تعیاین ایان نحاوه وجود هر (.Large, 2008, P. 53)قضاو  کنیم 

فرهناگ عماومی  بار ماؤثرارتباط جمعی و تمام عوامل  لیوساها و رسانه ،بارهندراییابد. وجود اهمیت می

ای اا  نقاش مهمای ایفاا  و عالوه بار آ  در تعیاین خاودِ خودیناه روزه فراایرا  جامعه در تعیین وجود هر

 خواهند کرد.

دی که خو»را از خودِ خودینه یعنی  5کسا  -دازاین هر روزه یا خودِ« خودِ»هایدار  باوجودآنکه

از نظر او خود بود ِ خودینه هام بار وضاعیتی کاه از اساتیالی  ، اماداند، متمایز می«خودش را دریافته است

ل کسا  به مثاباه اازیستانسایالی  اتای ایک تعدیل اازیستانسی»استوار نیست، بلکه  ،کسا  رهایی یافته باشد

خاود  ه دازاین آااه به ملیت و قومیاتاین بدا  معنی است ک. (Heidegger, 2011, PP. 173,174).« است

خود بر اساس امکاناتی کاه ایان ملیات و قومیات بارای او ا اوده اسات، همات  در هر عصری به انتخاب

                                                                                                                            
1. Dasein- with, Mitdasein 
2. Being- one’s- self, Selbstsein 
3. the “they”, das Man 
4.Wie 
5. the they-self, das Man-selbst 
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 هایدار رها از این قومیت و ملیت نیست. دازاین   خودینهامارد و خود بودمی

ارزش بازیاابی از  آنچاها تواند قهرمانش را انتخااب کناد تاهایدار بر این باور است که دازاین می

دهناد کاه اکناو  بارای اذشته را دارد، شناسایی کند. تصاویر قهرمانا  یا وقایش مهم امکانااتی را ارائاه می

توانند مورد پرسش قرار ایرند، تفسیر شوند و سازاار با شرایط هستند. امکاناتی که می دسترسقابلدازاین 

              دازایاان تعبیاار شااود «1تقاادیر فااردی»توانااد بااه عنااوا  ماار مید. پیامااد ایاان اشااونو امکانااا  خااود دازایاان 

(Watts, 2011, P. 139.) مطارن کارد  قهرماناا  و رویادادهای تااریخی بارای فراایارا  سابب  ،بناابراین

ا وده شد  امکاناتی برای آنا  خواهد شد و با ایجاد فضایی برای بحث و افتگو ای ا  قادر خواهند شاد 

 را تعیین کنند.  شا جامعهیش را برازینند و در این ازینش مصممانه سرنوشت فردی خود و خوی تن خو

او از نظار هایادار  ا  دازایان در اازیساتانس او نهفتاه اسات و باه زعام  ، کر شد طور کههما 

ستی این هساتنده در هار زماا  از اش فهمیده شود. به هر حال ه2چگونگی این وجود باید در شرایط هستی

و ناه  «چگاونگی»ی بارای باود  و یاک روشاهر فرد  موضوعی برای این موجود است. وجودست و او  آ

صور  خودیناه یاا ناخودیناه ه تواند بو این چگونگی می (Raffoul, 2010, PP. 248,249)است  «چیستی»

اسات کاه در  عنیداند و این بدا  ممند میوجود خودینه را نیز زما  م غولیدلای( باشد. هایدار مرروز)

خواهند داشت. را فراایرا  متفاو  است و فراایرا  مجال درایری در امور متفاوتی  م غولیدلهر زمانی 

 تربیت هر عصری متمایز از عصر دیگر است. ،روازاین

دهاد کاه سازی مواد آموزشای ناوعی حاضرساازی را انجاام میفراایر با نزدیک ،از منظر هایدار

نتظار امکاانی اسات کاه در داشتن با ایان ماواد، م سروکاردر  اودارد؛ بدین معنا که  اومندی ری ه در زما 

باه  ،خود به همراه دارد خود و فهمی که از اذشته فهم شیپفراایر  با  درواقشفهم او بنیا  دارد.  مندیزما 

هساتند و چاه « بارای چاه»ک د که پردازد و امکانی را از این مواد انتظار میحاضرسازی مواد آموزشی می

منادی فراایار مکا  و بنا شده است اومندی مندی دازاین بر مکا زما  هایدار دیدااهتوانند بکنند. در می

 ،حاائز اهمیات و توجاه اسات. همچناین ،روازاین .کندایفا می او م غولیدل ای در نحوهنقش تعیین کننده

را  اومندی ناخودینه و خودینه داند و تاریخریخی میمندی، وجود دازاین را امری تازما  هایدار در حیطه

 کند.مندی خودینه و غیر خودینه مطرن میبر مبنای زما 

ایارد. در از نقاط حاال در نظار می یانیپایب صور  زنجیرهه هایدار زما  متداول یا ناخودینه را ب

صاور  کساا  ه از زماا ، دازایان با است. در این فهام ا ینا پامعنی ندارد و برای دازاین زما   روش،این 

                                                 
1. fate 
2. existentia 
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منادی دازایان بنیاا  زما  کهدرحالیتواند بمیرد. نمی کهنیابرای  ،میردکند و کسا  هراز نمیزندای می

                                            دهاااادفهاااام اازیستانساااایال دازایاااان از خااااودش را بااااه مثابااااه موجااااودی متناااااهی شااااکل می

(Watts, 2011, PP. 133, 134).  زندای  باید نحوهچراکه می ؛یابدمعنا می اوزندای برای  جهیدرنتزما  و

 محدود عمرش تعیین کند.  خود را در بازه

 مصمم باود داند که نا ر بر هایدار این زما  را که شامل اذشته، حال و آینده است، خودینه می

خویش، در زماا   دازاین مصمم با آااهی از  اذشتهدازاین است. به این معنی که  دازاین و وجود خودینه

کناد و خوی اتن را در آیناده طارن حال به انتخاب امکانااتی کاه ایان اذشاته بارایش ا اوده، اقادام می

 افکند. می

خود که دلیل وجود حاال حاضار  مندی خودینه به اذشتهدازاین در تاریخ ،از نظر هایدار  درواقش

شاود و ای اصایل باه آیناده ا اوده میبه اونه ،لذا .رهایش است، واق  استخود و چرایی باورها و رفتا

و نه بنا بر عاد   نسبت به امکاناتی که بر او ا وده شده بینا است و با این آااهی به انتخاب اقدام و مصمانه

تلقای  تیابااهمظر تاریخ درسای از این من افکند. خود را در آینده طرن می صیلا به رسوم کسا ، خوی تن

 ،بایادروی اا  را می ای ا  و ا اوده شاد  امکاناا  پایش امکا  وقوف فراایرا  به اذشته شود؛ زیرامی

 فراهم کند.

یا قاوم  عنوا  یک ملت به ت ا یهوهای تاریخ  باید موجب آااهی فراایرا  از محتوای کتاب ،لذا

تاریخی باید باه نحاوی نگاشاته شاوند کاه و وجه تمایز آنا  از سایر ملل شود. برای این منظور رویدادهای 

ند تا مورد توجه و شوها از مطالب صرفا  انتزاعی یا فرادستی، به صورتی جذاب ارائه ضمن خارج کرد  آ 

 .قرار ایرندفراایرا   م غولیدل

و  ذاب متناسب با سن فراایرا  بهره بگیردهای مستند تاریخی جتواند از فیلمدر این راستا معلم می

تواناد نقاش درس تااریخ  می باوجودآنکهقهرمانا  و وقایش مهم را فراهم کند.  بحث و افتگو درباره نهزمی

ای برای حف  و احیای هویت اصیل فراایرا  ایفا کند و اامی در جهت تحقق دازاین اصیل باشاد، سازنده

ها به امکانا  اذشته ل آ ولی همواره باید مراقب بود که تأکید بر هویت فراایرا  برای ا وده شد  اصی

 و طرن افکند  خودشا  با تحقیر هویت سایر ملل یا برتر دانستن خود از سایرین همراه ن ود. 

سایر ملال نیاز باه  خود و پاس داشت هویت خویش باید از اذشته فراایر ضمن آااهی از اذشته

 به سایر اقوام و ملل بنگرد. احترام دهیدیکسا  آااهی یابد و به 
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 هایدگر هستن -جهان -ناظر بر در هستی قدن

پاارده از چگااونگی وجااود او و  کااهدرحالیمناادی دازایاان مناادی و مکا تأکیااد هایاادار باار تاریخ

به ویاژه باه ایان دلیال کاه  .محمل انتقادا  زیادی بوده است ،داردیبرمشود، ا وده می ی که بر اوامکانات

برخای مانناد  ،روازایانباه نازیسام پیوسات.  او «ساتی و زماا ه»پس از تقریبا  سه سال بعد از نوشتن کتاب 

 زافرانسکی معتقد اسات کاه فلسافه اند.مرتبط دانسته اورا با نازیسم  »هستی و زما »در  او زافرانسکی فلسفه

کند که تفکر هایادار باعاث هادایت او باه نازیسام شاد و جدا نیست. او استدالل می اوهایدار از نازیسم 

تاا همین فلسافه باه او کماک کارد  حالنیدرعشود،  1ارااجتماعی مدتی یک انقالبی ملیای برباعث شد 

 -جهاا  -که بر هستی نا ر بار در« هستی و زما »سیاست رها کند. به زعم زافرانسکی  خودش را از صحنه

سیاسای  هاایداللتو بر دازاین و پرسش رفتاار اصایل و نااصایل تأکیاد دارد،  کندمیتمرکز آدمی  هستن

اصاالتی از بی رهااییعناوا  ه ارا را بدارد. زافرانسکی معتقد است که هایدار زمانی انقالب ملی اجتماعی

هساتی و »ضرور  از دیادااه به بر این باور است که این استنتاج  او هرچند .درک کرد و به آ  ملحق شد

رنده نیز ایان احتماال وجاود دارد به زعم نگا (.Milchman & Rosenberg, 1999) آیددست نمیه ب «زما 

 اصاالتی پنداشاته و مادتی باا آ  هماراه شادهاز بی ارای اجتماعی را رهااییدتی انقالب ملیکه هایدار م

اصالتی و نازیسم را دساتاورد سیاست را قلمرو منت را  و بی با آشکار شد  ماهیت آ ، عرصه، سپس است

 و از آ  روی اردانیده است. مدر  درک کرده

شناسای بنیاادین هلمو  پلسنر که آلمانی هم روزاار با هایادار اسات، هستی کسانی ماننددر نظر 

باشد. به زعم او هایدار قلمارو های خنثی از دازاین میهایدار از بن و بنیاد و به حد افراطی شامل توصی 

 از دیادااه او،نگارد. می تحقیار اصالتی است، باه دیادهسیاست را تحت این عنوا  که قلمرو منت را  و بی

دازایان در هار زماانی  امااتواند واقش باودای خاصای باه او بدهاد، تاریخی می فرادهش دازاین در هر برهه

تاریخی  که در هر برهه حالدرعین ،اازیستانس، هستی توانش و امکا  خود بود  را تا سر حد مرگ دارد

بنیادهاای « هساتی و زماا »ناسی هرمنوتیک هایدار، در و زمانمند است. با نظر به روش پدیدارش مندخیتار

تواناد یهاودی، د و ایان دازایان میشاوساختار هستی دازاین به لحاظ تاریخی، قومی و نژادی توصی  نمی

است که  کهیدرحالاین  .(Jamadi, 2008, PP. 705-710)مسیحی یا مسلما ، ترک، عرب یا آلمانی باشد 

هایش در رهیام ناازی را و ساخنرانی« هساتی و زماا »هایادار در  لسافه( مضامین م اترک ف1988) شیهن

دانااد. را موافااق نازیساام می «هسااتی و زمااا »( 2012) 2و فریتچااه (Sheehan, 1998) کناادیااادآوری می

                                                 
1. national socialism 
2. Fritsche 
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ناه  «هساتی و زماا »کناد یانگ تأکید می طور کههما نگارنده این رساله بر این باور است که ، باوجوداین

کناد قادغن میحتای چناین م اارکت و تعهادی را  ، بلکهدای هایدار به فاشیسم دور استتنها از سرسپر

(Young, 1997, P. 78)اش را در دازاین اصیل هایدار که ری ه در اذشته دارد و امکانا  زنادای ؛ زیرا

ملات  تواند سرنوشاتافکند و در این انتخاب مسئوالنه میازیند و خوی تن را در آینده طرن میحال برمی

خود را ارتقاء دهد، از دالیل و چرایی عمل خویش آااه است و عالوه بر آ  او قادر است چرایای و دلیال 

جهاا  و  دربااره ینیبکوتاهو  ینظرتناگاو را از  امار ایانو  م ابه دریاباد روشیافعال سایر مردم را نیز به 

بررسای ایان انتقاادا   ز ساایرین بپنادارد.تواناد ناژاد و قاومی را برتار  ادارد و نمیمای بر حذرمردما  آ  

تااریخی قارار اسات بار هویات ملای و  هایکتابکه اار در  اندتیاهمدر تعلیم و تربیت حائز  جهتازآ 

د، تااریخ ساایر ملال نیاز ماورد شاوقومی افراد تأکید شود و از قهرمانا  و افراد شهیر و تأثیراذار قادردانی 

نظر که همواره این خطر وجود دارد که افرادی کوتهر نگریسته ن ود؛ چراتحقی غفلت قرار نگیرد یا به دیده

 بدانند.پرورش یابند که ملیت و قومیت خود را برتر از سایرین 

کند و به ناکجا آباد به زعم آدرنو، هایدار با مفهوم دازاین، جها  انسا  را از جها  واقعی جدا می

عناوا  شارط امکاا  ه با 1عاین دازایان یعنای از آ ِ مان باودایاز نظار هایادار ت کهدرحالیبرد،  هنی می

تقاویمی  به دازاین اازینده تعلق دارد و البته این از آ ِ من بودای، بایاد بار پایاه 3و ناخودینگی 2خودینگی

                                         شااااااود، نگریسااااااته و فهمیااااااده شااااااودهسااااااتن نامیااااااده می -جهااااااا  -وجااااااودی کااااااه در

(Heidegger, 2011, PP. 71,72).  کر شد از نظر هایدار دازاین )آنجا وجود( همواره منای  طور کههما 

تواند خود باشد یا نباشد و براساس میانگین جامعه تعیین شود. در هر دو حالت خود از آ ِ خود دارد که می

هایادار کاه د شاوحظه مایمال ،فهمد. بنابراینهستن می-جها -اش بر مبنای دررا بر اساس تقویم وجودی

پنادارد کاه در داند، بلکه جها  را دخیل در هستی دازایان میدازاین را جدا از جها  و در تعامل با آ  نمی

 شناخت و تفسیر آ  نقش دارد. 

شناسی هایدار حداقل شامل ساه ساوء تعبیار اسات: در نظار آدرنو به هستی حمله  4از نظر مورچن

نتولوهیکی، انتساب معانی معنوی به هستی و استنتاج موجودا  اونتیکای تحات او -نگرفتن تفاو  اونتیکی

الزم به  کر اسات کاه از نظار هایادار هساتی از هساتنده متماایز  (.Dallmayr, 1989, P. 11) ا  معنوی 

تواناد است؛ هستنده هست یعنی از هستی برخوردار است و او به این هستی پرداختاه اسات. ایان هساتی می

                                                 
1. mineness 
2. authenticity 
3. inauthenticity 
4. Morchen 
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اماری  «هستی و زما »ویژه در ه ا یک مفهوم مثل درد، شادی و سرخک باشد. هستی از نظر او بدرخت و ی

باا  اونگار اشاپیگل کاه آخارین ساخن هایدار در مصاحبه با روزنامه باوجوداین شود.معنوی محسوب نمی

و شاعر و « تواند ما را نجاا  دهادفقط خدایی می»دارد که شود، ا عا  میخواننداا  آثارش محسوب می

در صاور  غیااب خادا انحطااط پیادا » ؛ زیاراتوانند نوعی آمادای برای  هور خدا فاراهم کننادتفکر می

اویاد تفکرش با  هور ایان خادا می رابطه در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره او، حالبااین«. خواهیم کرد

خدای هایدار  ،بنابراین .(Macquarrie, 2011, P. 149)« .توانیم خدا را با تفکر نزدیک بیاوریمما نمی»که 

ی رازهای عالم است. شااید از طریاق کااوش زدایی و فهم نیست و در زمرههمچو  موجودا  قابل دوری

 دینی نیست.  وجهچیهبهاو  فلسفه اماامکا  و آمادای پذیرش  هور خدایی فراهم شود،  اوفلسفی 

 

 گیرینتیجه

هایدار از سااختارهای وجاودی دازایان و تفسایر آ  در  نهتوصی  پدیدارشناسا ، کر شد چنانکه

هایدار با نظار  ،درواقشبا نظر به روشی که اتخا  کرده است، کامال  خنثی و سکوالر است.  «هستی و زما »

کم نظیار، پارده از  یزمانی تولد تا مرگ( با دقت نظر به تظاهرا  رفتار دازاین در زندای روزمره )در بازه

منادی او بار مناد اسات کاه زما دازایان هایادار، دازاینای تااریخ. برداشاته اسات اوجاودی ساختارهای و

تحت تأثیر کسا  قرار دارد.  اودازاین  هستیِ خودینه و ناخودینه ،اش بنا شده است. عالوه بر آ مندیمکا 

مرتبط دانست. نگارناده  توا  با تاریخیت، داسمن و دازاینرا می هایدار دیدااهتعلیم و تربیت از  ،بنابراین

( باه تصاویر 1کاه در شاکل ) کندتبعیت میو تربیت از منظر هایدار از الگویی بر این باور است که تعلیم 

 .(Aboutorabi, 2014) ک یده شده است

 
 هایدگر مدرن از دیدگاه: الگوی تعلیم و تربیت پست1شکل 

 

« هساتی و زماا »در  هایادار دیدااهزاین از مندی داسمن و دااین الگوی تعلیم و تربیت، بر تاریخ

د نظر هایدار است که در زما  وربنا شده است و هدف تعلیم و تربیت در این الگو، پرورش دازاین اصیل م

ه کند. ایان اذشاته امکانااتی را باخویش، به طرن افکنی خود در آینده اقدام می حال با آااهی از اذشته
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بنا شاده اسات، تعلایم و تربیات  او یسنجمکا مندی دازاین هایدار بر ما ز ازآنجاکها اید و میاو وی ر

زمانی نیز با نظار باه مقتضایا  مکاانی  شود و در هر برهههایدار به شرایط زمانی و مکانی وابسته می ازنظر

گاوی توا  متصور شد و از این منظر التعلیم و تربیت واحدی برای تمام افراد جها  نمی ،متفاو  است. لذا

برای افراد هر مکا  نیز بنا بر میانگین جامعه  موردقبولشود. از طرفی تعلیم و تربیت مدر  محسوب میپست

 تأکیاد هایادار بار هساتیِ خودیناه ،حالدرعینشود که مبین هنجارهای جامعه است. یا داسمن تعری  می

ر بار پارورش دازایان اصایل تعیاین را ناا  «هساتی و زماا »در  اودازاین، مقصد تعلیم و تربیت در دیادااه 

کند. غایت تعلیم و تربیت در این دیدااه دازاینی آااه به چرایی افکار، رفتارها و اعماال خاود اسات و می

 البته بررسای ایان اماور در کلیاه .شودجامعه می یجلوروبهبررسی مداوم این امور باعث اصالن و حرکت 

 ها و انقالبی در علوم مختل  خواهد شد.آ  یهافرضشیپرفتن  سؤالعلوم نیز سبب زیر 

توا  ارتباطی دوسویه بین تعلیم و تربیت با دازاین و داسمن متصور شد. به این معنا کاه می ،بنابراین

 . از طارف دیگار،ااذاردتعلیم و تربیت در خدمت پرورش دازاین اصیل است و بر هستیِ دازاین تاأثیر می

. همچناا  کاه داسامن باا تعیاین یم و تربیات بار آ  اثار خواهاد اذاشاتلدازاین اصیل با بررسی مداوم تع

اذارد و تعلیم و تربیت با بررسی و اصالن این هنجارها بر هنجارهای حاکم بر تعلیم و تربیت، بر آ  اثر می

 داسمن تأثیر دارد.

سااس خاود بار ا ، دازاین اصیل فقط باه هساتیِ خودیناه«هستی و زما »در تفکر خنثای هایدار در 

خواهاد و مسئول چگونگی هستیِ خویش است. حال این هستی هر چاه می یابددست میهنجارهای جامعه 

کناد و در امکا  و آمادای پذیرش  هور خادا را فاراهم می اوباشد. ولی او ا عا  دارد که کاوش فلسفی 

از هساتیِ دازایان و تبیاین دقیقای  اوپدیدارشناسی وجودی  ،غیاب خدا انحطاط پیدا خواهیم کرد. همچنین

 ساؤالفرقی ندارد. در اینجا ایان  ،ینیردیغحال این وجود دینی باشد یا  ،دهدارائه می اوچگونگی دریافت 

با تکیه بار توا  مرتفش ساخت؟ نگارنده شود که آیا تعارض بین دین و تفکر خنثای هایدار را میمطرن می

اند. اما این چالش وال  هنجارهای جامعه را تغییر دادهبه این  امر پرداخته است که رسدیدااه خود هایدار 

باشاد، هنوز مطرن است که آیا نظرا  هایدار درباب تعلایم و تربیات قابال اجارا در ک اوری ماذهبی می

، تعلایم و تربیات اوانسا  و چگونگی دریافات  اره هستیدرب اوتوا  بر اساس نظرا  آیا می ،دیگرعبار به

  دینی هم داشته باشیم؟

از  اوبار مبناای پدیدارشناسای هرمنوتیاک  هایادار دیدااهالگوی تعلیم و تربیت از  ،کهنظر به این 

زمانی تولد تا مرگ را  پردازد و فقط بازهساختارهای وجودی دازاین است، به آفریننده و پس از مرگ نمی
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عصب و تنگ نظری، به اساترش ایری از تفکر هایدار و اجتناب از هراونه تمد نظر دارد. نگارنده با بهره

، شودمی( مالحظه 2ی که در شکل )صورته پرداخته است و الگوی معنوی برای تعلیم و تربیت را ب این بازه

 کند. پی نهاد می

 
 تربیت و تعلیم مینوی الگوی :2شکل 

 

بار ایان مند اسات. نگارناده در این الگو خداوند مبدأ، آفریننده و کاراردا  جها  و دازاین تاریخ

باور است که خداوند از هستی برخوردار است ولی جزء هستنداا  فانی این جهانی نیست. در مورد انساا  

 ، امااشاودنگارنده بر این باور است که او بر خالف سایر هستنداا  با مرگ به عنوا  یک هستنده فانی می

پاس ای اا  از هساتی  ،کنایمماا از اذشاتگا  یااد مای ؛ زیاراپس از مرگ نیاز از هساتی برخاوردار اسات

افراد به طرن افکنی این هساتی در  که خودای که دیگر قابل تغییر نیست و از آ  جابرخوردارند ولی هستی

  پاسخگو باشند.در برابر پرورداار کنند، باید در قبال آ  زندای تولد تا مرگ اقدام می بازه

ود  در جها  برای افراد خاصی نظیر انبیاء و از ب هاییروشاز نظر نگارنده جهانیت هایدار مبنی بر 

تاوا  می ،چنین افرادی بسیار متفاو  از افراد معماولی اسات. لاذا م غولیدل چراکه ؛عارفا  متفاو  است

جهاا   در به درک ابعاد متفااوتی از نماودشود و قاها ا وده میمتفاوتی بر آ  ادعا کرد که جها  به شیوه

ماند. در الگوی مینوی تعلیم و تربیت جها  مرموز رسوال  رازها باقی می در زمرهشوند که برای سایرین می

رموز و اسرار یعنی خداوند هم در ایان الگاو رکنای از تعلایم و تربیات اسات.  نیز مد نظر است و سرچ مه

یار داده و رسوال  خود هنجارهای جامعه را در هر زمانی تغی نگارنده بر این باور است که خداوند به واسطه

شاود کاه باا به هدایت ای ا  پرداخته است. در این الگو نیز تعلیم و تربیت در رابطه باا تاریخیات تعیاین می

های مختل ، متفاو  است. های مختل  زمانی و در مکا مندی فراایر در برههمندی و مکا توجه به زما 

خداوناد در هار زماا  و در هار  ؛ زیاراور نیستافراد در هر جایی متص تعلیم و تربیت یکسا  برای همه ،لذا

فراایر با توجه به انتخاب ناا ر بار ایان  هستیفراایر ا وده است و  انی امکانا  متفاوتی را برای شد مک

تعلیم و تربیت برای پروراند  و شکوفایی این هستی نیاز متفااو  خواهاد  ،بنابراین .امکانا  متفاو  است

ن تفاو  به معنی برتری قوم یا نژاد خاصی و نیز برتری تعلیم و تربیات خاصای شود ایبود. باز هم تأکید می
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نخواهد بود و فقط ن ا  از تفاو  صور آفرینش خداوند و کاراردا  ایتی دارند. باغبانا  تعلایم و تربیات 

های رنگارنگ بومی خواهند پرداخت که در نظر ارفتن مقتضایا  زماانی و مکاانی هم به پرورش این ال

توا  ارتباطی یک سویه باین تاریخیات و تعلایم و می ،ها است. بنابراینی شکوفایی و هست شد  آ مهالز

 مندی یکی از عوامل تعیاین کننادهمندی و مکا بدین معنا که تاریخیت نا ر بر زما  .تربیت در نظر ارفت

 چگونگی تعلیم و تربیت است. 

اطی دو سویه با داسمن خواهد داشت. میانگین جامعاه تعلیم و تربیت ارتب عالوه براین، در این الگو

و هنجارهای آ  تحت تأثیر تعلیما  دینی رسوال  کاراردا  ایتی، هنجارهای حاکم بر تعلیم و تربیات را 

تعلیم و تربیت معنوی بر هنجارهای جامعه تأثیر خواهد اذاشت. در اینجا هیچ  همچنین، .متأثر خواهند کرد

رتر از دیگری انگاشته نخواهد شد. وحد  در عین کثر  در ادیا  توحیدی ماورد هنجار، کیش و آئینی ب

و  اووحد  در این الگاو اعتقااد باه خداوناد یکتاا و رساوال   .پذیرش و احترام چنین تعلیم و تربیتی است

باشاد کاه هنجارهاای جامعاه ها و مراسم ستایش معباود میبازا ت به سوی معبود است و کثر  در آئین

کننده آ  هستند. بدیهی است هراونه تخطی از این هنجارها باعث احساس انااه، عاذاب وجادا  و  تعیین

امری ناپسند تلقی خواهد شد. در الگوی تعلیم و تربیت معنوی، آشنایی فراایر باا فارائد دینای و چرایای 

ساایر ادیاا  و ماذاهب باید باا فراایر می حالدرعین، الزم است اوها با نظر به مقتضیا  زمانی و مکانی آ 

معنوی  خداوند و فراایر نا ر بر رابطه ارتباط یک سویه ،ها بنگرد. بنابرایناحترام به آ  آشنا شود و به دیده

 واسطه تعالیم عبادی کیش و آئین فراایر است.ه فراایر با خداوند ب

و عاالوه  ااار داردغایت تعلیم و تربیت در این دیدااه دازاین اصیلی است که  رو به ساوی پرورد

 هاا و حرکات رو باه جلاوی جامعاهبر بررسی مدام افکار، اعمال و رفتارهای خویش که سابب اصاالن آ 

کاه در برابار کااراردا  صاحنه نیاز بلاش است خود و سرنوشت جامعه خویش است، نه تنها مسئول هستی

پذیرد و هام بار آ  عه و فرد تأثیر میتعلیم و تربیت هم از میانگین جام ،باشد. بنابراینمسئول و پاسخگو می

در  درواقشدو سویه بین تعلیم و تربیت با دازاین و داسمن متصور شد.  یتوا  ارتباطمی ،لذا .اذاردتأثیر می

اصیل به امکانا  پیش رویش ا وده خواهد شد،  یااونهبهخویش فراایر با آااهی از تاریخیت این الگو 

خواهد ا ود. این ا ودای  اوچرایی کیش و آیئنش را نیز بر  اویت و قومیت این تاریخیت عالوه بر مل اما

باه پویاایی و  سارانجامو  کردهای هادی تحقیقا  رهنمو  خواهد فرضبرد  پیش سؤالاصیل او را به زیر 

 بروز خالقیت در علوم منجر خواهد شد.

نای باا توجاه باه امکانااتی کاه در این الگو، فراایر با هر کیش و آیی شودمیمالحظه  طور کههما 
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بایاد در می کاهیدرحاال. کندبه طرن افکنی خود اقدام می ،ا وده است اومندی بر تاریخیت نا ر بر مکا 

بازا ات ؛ زیرا در برابر پرورداار خویش پاسخگو باشد ،دهدکه با این آااهی انجام می هاییانتخاب برابر

هایی مسائول، دار و انسا ن نگرش به تعلیم و تربیت، زندای معنیپیامد ای ،روازایناو به سوی معبود است. 

 ایانباه  توجاهبا  ،باشد. همچنینخویش و سرنوشت ملت ا  می با ن اط و مصمم برای تعیین هستی امیدوار،

رود چناین تعلایم نگرد، انتظار میاحترام به سایر ملل و ادیا  می که در تعلیم و تربیت مینوی فراایر به دیده

 و تربیتی صلح و آرامش را برای جهانیا  به ارمغا  آورد.
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