
 

 

گراییماهیت

 

Essentialism 

 ,Uzunگرفتی  دی   ا یت      1گرایی  ا  ااه  ماهيیت   ماهيت

 2دهن   باار فلسف  بی  ماهيیت اای ی       ( ا نشان619 .:2014

ا لحییاف فلسییف     (.Smith, 2012: 331ها ییت   پ ییی  

موجیود ا منریر    4هیا      ا دارایی   3گرای  بی  فیفا       ماهيت

 :Mtthews, 1990پیردا د      ماهو  بودن یا ماهو  نبودن می  

251 & Yablo, 1998     ایییم مفمییو  ریی  در فار یی  بیی .)

بنيادگرای  نيز ترجم  د   ا ت  متفاا  بیا نرریی  افیالت    

ر فلسیف  ایرانی    ماهيت در تقابل با افالت اجود مطیرا  د 

(. همچنيم بای  بیيم اییم   394: 1395ا الم  ا ت  گوتك  

مذرور در ادبيا   يا    5«بنيادگرای  دین  »مفمو  ا مفمو   

اتربيت نيز بر  گرای  در ت ليم   ا دین  تفاا  یائل د . ماهيت

 & Ozmon  6«هییا  ا ا یی  بنيادهییا ا اییی  »تمررییز بییر 

Johnson, 1967: 10) ادار  دارد. 

گرای   انسان را موجود  اجتماع  ا فرهنگ  درنریر     ماهيت

(؛ موجود  ر  Zirhlioğlu & Yayla, 2016:.2112گيرد     م 

جمت حيا  در  ن گ  اجتمیاع  نيا منی  دانی  ا ممیار      

 ,Kumralا ت. ایم نگا  فلسیف   یائیل بی  دانی  پایی ار       

ت؛ ( ا ی Gerstein, 2014:.85(  علم  ا بنياد   525.:2014

ا اس در تربيت انسان  دان  ا ممار  پای ار  علم   برهميم

گراییی  در تربيییت    گيییرد. ماهيییت   ا بنيییاد  محییور یییرار میی 

ا ت  7«با گشت ب  بنيادها»رایکرد  ا ت ر  د ار ممم آن 

 ,2005: 72 Dhawan گراییی      (. برا ییاس دییی گا  ماهيییت

پا  ادت  انتقال ا یادگير  امور ا عنافر بنياد  یا میاهو   

                                                 
1. Essence 
2. Real Essence 
3. Attribute 
4. Properties 
5. Religious fundamentalism 
6. essential or basic ideas 
7. Back to Basics 

  9ا گوتیك  68: 1395  8امر  ا ا   ا ضرار  ا ت  نلر

هیا  ا   اتربيت بای  بر دانی   (. بنابرایم در ت ليم396: 1395

(. Moss & Lee, 2010: 38دادت   ها  بنياد  تمررز   ممار 

در جرییان تی ریو ا ییادگير  در ریالس درس  برزیی  ا      

آارنی  امیا برزی        دنا   تربيت  را  م    بنيادگرایان ب  راان

هیا      ری  یافتی    دیگر اعتماد رمتیر  بی  آن دارنی  اتا میان     

دنا یی  تربيتیی  جنبیی  علمیی  افییيل نيابنیی  بییا دییك      راان

 (. 69: 1395گرن   نلر  ن   چشمگير  ب ان م 

ا  طییوین  دارد    گراییی  تاریهچیی    اگرچیی  موضییه ماهيییت 

( ا گراه  آغیا گر  آن را ا لحیاف   395997:396 گوتك  

 :Magrini, 2009  ان    فلسف  ا تربيت  ب  افالطون نسبت داد 

اپرارش مربیو  بی  دهی      اما در مقا  جنبش  در آمو ش (5

منزلی  درتیریم در آمیو ش ا      (  ا ب68: 1395   نلر   1930

  در اجیییالس ان میییم ملییی   1938پیییرارش  مح یییول 

(. هرچنی   1395:396اپرارش امریکا ا ت  گوتك   آمو ش

اتربيیت بی  انی ا   تیاریر امریکیا        ابق  ایم فلسف  در ت ليم

اپیرارش در دهی     منزل  مفمو  در فلسف  آمو ش ا ت  اما ب 

عموميت پي ا ررد  10«ایليا  چن لر بيگل »  ا   و   1930

 Dhawan, 2005: 72; Altenbaugh, 1999:13; Urban, 

2013:16  .) 

آليسیم ا رئاليسیم      ایی       گرای  با هر دا فلسف    هرچن  ماهيت

 :Tan, 2006: 32 ; Zirhlioğlu & Yayla, 2016پيونی  دارد   

انی      آليسیم دانسیت      گرای  را ای     ماهيت    (  اما  رچشم 2112

(. توج  ب  فرفت جمت ان یشي ن  396: 1386نژاد     د ار  

هیا  ازالیی   ا تمرریز بیر        تأري  بر م يارهیا در ار دیياب   

( ا  1386:397نیژاد      ها  ت ریو تفکر محور  د ار    راش

انی  ا   موارد  هسیتن  ری  در هیر دا رایکیرد مطیر  دی        

يییان آليسییم را بيشییتر ع   گراییی  ا  اییی     آبشییهور  ماهيییت

گراییی  در    دیی ن ماهيییت   ییا ن . ا  عوامییل نمایییان     میی 

                                                 
8. George Frederick Kneller 
9. Gerald Lee Gutek 
10. William Chandler Bagley 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22M.+L.+Dhawan%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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ر افراط  اپرارش بای  ب  رایکردها   یادگيرن   محو آمو ش

نيیییز ادیییار  دادیییت؛   (52ص  الییی    1392 بالغیییت  

گرایی  ری  در اارین  بی  آن         رایکردهای  چیون پيشیرفت  

گرایان ب  اجیود آارد     های  مت  د  را ا طرف ماهيت   پر  

 Blanford, 2010:. 12    67ا  68: 1395؛ نلر.) 

  «ایليیا  چنی لر بيگلی    »گرای  با نماینی گان  چیون      ماهيت

 3«ایسیا  ال رنی ل  »  2«فری ریك بری »  1«توماس بریگو»

 6«آرتیور بسیتور  »  ا «45رليفتون فادیمان»(  68: 1395 نلر  

( یابل دنا ای  ا ت. در ادبيا  396ا  395: 1395 گوتك  

ا     نام  م یراف ا نماینی    « ایليا  چن لر بيگل »حو     ایم

(. Urban, 2013:.19; Blanford, 2010:. 12مرجیو  ا یت    

هییا  بيگلیی  در حییو          ف اليییت 1930بيشییتر در دهیی   

گرا برا  پيشرفت    برنام  ماهيت»گرای  با مقال  مشمور  ماهيت

پيون   (Bagley, 1938: 242-256«  7اپرارش امریکا آمو ش

زورد  ا ت. اا در ایم مقال   بیي  ا هرچيیز بیر بنيادهیا      

اییژ   ی  ممیار  بنيیاد       اپیرارش بی    ضرار  در آمو ش

 & Mossرنی       زوان ن  نودتم ا حساب ریردن تأريی  می    

Lee, 2010: 36     برا اس دی گا  بيگل   نریا  تربيتی  بایی .)

تالش زود را در جمیت تربيیت ا ردی  دیمران ان  مفيی       

 (.Blanford, 2010: 12وف دارد  م ط

گرایی  ا  جمیات  بیا هیر دا        طورر  ادار  د   ماهيیت  همان

جار  در تربيت    آليسم ا رئاليسم مرتبط ا ت. ا آن   مکتب ای  

بیر دانی  پایی ار تأريی      « 8ای   عموم  ا دائم  »با موضو  

ری  جمیت در  مفیاهيم ا      میان  گرایی  ا در آن  دارد باآرمان

دیود بیا رئاليسیم       بر دنيا  عين  اطراف متمررز م اای يا  

گرای  در اایه    (. ماهيتTan, 2006: 32رن      نسبت ای اد م 
                                                 

1. Thomas Bridges 
2. Frederick Breed 
3. Isaac Leon Kandel 

فادیمان  آمو ش ا پرارش بنيیاد  را نیا  دیگیر آمیو ش ا پیرارش      . 4
 (.395 :1395دان   گوتك   گرای  م  تماهي

5. Clifton Fadiman 
6. Arthur Bestor 
7.An essentialist’s platform for the advancement of American education 
8. Universal and Permanent Idea 

 9پا ه  بود  ا ت علي  رایکردهیای  هماننی  پراگماتيسیم   
 Moss & Lee, 2010: 3810گرای    ( ا پيشرفت  Blanford, 

در پیذیر       ( ر  م ع  رود  محیور  ا ان طیاف   12 :2010

را     ری  آن  گرایان علي  آن چيیز     ان . ماهيت   اتربيت بود  ت ليم

نامي نی       گیرا می      اپیرارش پيشیرفت   ها  آمو ش   را     یاد 

اپیرارش ر یم     نهسیتيم آمیو ش      تأري  دادتن  ر  اظيف 

عبار  ا ت ا : پا  ار  ا انتقال عنافر بنياد  ییا میاهو    
 (.396: 1395فرهنگ بشر   گوتك  

گرایی  بی  هیيی آییيم فلسیف  مربیو           طور ر م  ماهيت ب 

ها  فلسف  گونیاگون   یا گار ا یت.     نيست ال  با دی گا 

گرایان جبم  متح   ن ارنی  ا هیر ری ا        مبنا  ماهيت برهميم

(؛ هرچن  68: 1395ها  متفاات  هستن   نلر      هوازوا  فلسف 

دارنی   گوتیك    گرای  زیود انسی ا       در بيان مواضه ماهيت

نيز ادیترارا    11«پای ارگرای »گرای  با    (. ماهيت398: 1395

ا افترایات  دارد. با اجود ادترا  نرر فلسف  در مورد امیور  

بیر دانی     اتربيیت مبتنی    ا چيزها  مطلق ا پای ار ا ت لیيم 

(  Moss & Lee, 2010پاییی ار ا برتییر ماننیی  ادبيییا     

گرایی      طوررامل پيشرفت   ب گرای  همانن  پای ارگرای   ماهيت

(. در اهیی اف آمییو ش ا 68: 1395 نلییر   12رنیی    را رد نمی  

اهميیت   13«دان  بیرا  عملکیرد  »گرای  بر    پرارش  ماهيت

ر  پای ارگرای  بر رد  ذهنی  ا ازالیی     یائل ا ت درحال 

هیا      گرای  بر ممار    تأري  دارد. در برنام  در   نيز ماهيت

 هیا     ان یشی  »ر  پای ارگرای  بیر   رد  درحال بنياد  تمررز دا

(. Harmon & Jones, 2005: 47توجیی  دارد   14«با ییتان

                                                 
9. Pragmatism 
10. Progressivism 
11. Perennialism 

م تق  ا یت   لمثابرا  رن .  هرچن  انتقادا  ج   نيز بر آن اارد م  .12
ل  فیرا  ئالب اهی  بی  حیل مسی     میو ان را فی   آ گرای   دانی   ر  پيشرفت

ا دانشی    دانن  نم  ل ئ  چيز  ا  مسر  آنما در ابت ا  زوان  درحال  م 
؛ همچنیيم در اییم   Tupas & Pendon, 2016: 392در مورد آن ن ارنی    

 (.404 :1395 مين  مراج   دود ب  گوتك  
13. Knowledge to function 
14. Classic Idea 
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بااجودایم  بيشتریم ادترا  آنما در تربيت  در نقی  م لیم   

ا یت   1«عرض  رننی   »مثاب   یادگير  ب  –در فراین  یادده  

 Harmon & Jones, 2005: 47را ییتا جمییت  ( ا درایییم

ا اهميیت م لیم در ریالس درس تیالش      با گردان ن نقی  

 :Moss & Lee, 2010; Harmon & Jones, 2005رننی           می  

ف ا با پای ارگرای   موضیه  یادگيرنی        گرای  هم   (. ماهيت47

دان     اپرارش را مرداد م  گرای  در آمو ش   محور   پيشرفت

 Mossا بر نق   م لم در امر یادده  ا یادگير  تأري  دارد  

& Lee, 2010: 38گراییی  هماننیی  پاییی ارگرای      (. ماهيییت

زواهییان  ایییم ا ییت ریی  محتییوا  درس در رییانون جریییان  

نررری  اییم    اتربيت یرار گيرد؛ اما با پای ارگرای  بیاایم  ت ليم

گيیرد      درنریر می   « 2آثیار بیزر   »محتوا را حقایق ابی   در  

ثیار را نی  بی     گرایان  ایم آ   موافق نيست. برا اس نرر ماهيت

زاطر زود آنما  بلک  ب  ی   ارتبا  با اای يا  رنون  بایی   

 (.69: 1395مورد ا تفاد  یرار داد  نلر  

 گرایییان در چمیار افییل ا ا ی  توافییق نریر دارنیی :       ماهيیت 

رودیی  در یییادگير  ا اهميییت محتییوا  در یی      .  ییهت1

جییا   . تأريیی  بیر م لییم بیی  2جییا  عالیییق آنی  رییود ؛   بی  

جیا    . اهميت ت رب  نژاد ا ميراث فرهنگ  بی  3آمو      دان 

هیا  رمیم انایبا  ذهنی .        . تأري  بیر راش 4ت رب  فرد  ا 

گرایان جبم  متح   ن ارنی  ا هیر ری ا        بااجودایم  ماهيت

ها  گوناگون  هستن  ا در ایم مورد تاح       هوازوا  دی گا 

نمیای    رانی  ری  گیاه  در  مينی  ماهيیت ا ار ش        پي  م 

(. ایم امر 70 - 69: ص 1395تربيت نيز همسو نيستن   نلر  

اییژ    ان ا د؛ ب    گرای  را نيز ب  زطر م    گاه  ا تقالل ماهيت

 یبب   ا  دانی  بی   « 3آار   هایمم ریك»ر  افراد  چون   مان 

 (.72: 1395رنن   نلر   زودِ دان  حمایت م 

                                                 
1. Lecturer 

  1392جمت اطالعا  بيشتر در ایم  مين  مراج   دیود بی  بالغیت      2.
 .ب

3. Hayman Rickover 

راییان در امریکیا   گ   با اجود دیت ا انسی ا   مواضیه  ماهيیت   

ایییژ  در افییول(  ایییم رایکییرد چنیی ان مییورد ا ییتقبال   بیی 

ها  تربيت دبيیر ا ادبيیا       ها  علو  تربيت   برنام    دانشک  

اپیرارش ییرار نگرفیت ا بیرا  می ت  ییا        ا  آمو ش   حرف 

فراموش د  ا یا ب  طیر  در رتیب تیاریه  تقليیل یافیت.      

  ا در  1950دیگر ا   گرا بار   اپرارش ماهيت موضه  آمو ش

اپرارش بنيیاد  ا بیا افیراد      جنب  ت  ی  حيا  آمو ش

« آار      هایمم رییك »  ا «4مارو رافرت »  «آرتور بستور»چون 

ظمیور ریرد. در   « 5 ا گار   نی گ  »در انتقادِ نرری  تربيت   

آمیو ش ا     بستور بیا انتشیار دا اثیر  رویرهیا      1950ده  

ا بییا انتقییاد ا  اضیی يت   « 7یییادگير اعییاد  ا  6پییرارش

علت تنزل م يارها ا نحو  انتهاب  اپرارش امریکا ب  آمو ش

 8اپرارش بنياد  تشکيل دورا  آمو ش    دغل م لم    مين 

 (.400 - 398: 1395را ب  اجود آارد  گوتك  

ا   میان تولی  هیيی     انسیان  گرایی      برا اس دی گا  ماهيیت 
را  ا دانی   اطالعیا   ا بایی  اییم   ن ارد ا دانش  اطالعا 

 ا   ازتارها  فرهنگ  ا تیاریه   ا ا طریق راش ا ت یل 
ر  ا طریق ا ت یل ب  د یت   ا دانش  اطالعا  رسب رن .

اظيفی  م ر ی  انتقیال اییم      ا آی   حقيقت مطلیق ا یت     م 

 ,Zirhlioğlu & Yayla  حقيقیت بی  دانی  آمیو ان ا یت     

مفیاهيم  چیون    گیرا     اتربيت ماهيت (. در ت ليم2112 :2016

بنيادها   دان  علم   رد  ذهن   ا ت یل  رد  ده يت  
پر یت  ا در  فرهنیگ مشیتر  بسیيار اهميیت دارد؛         اطم

آمیو ان      اتربيت ایم ا ت ر  دانی   مبنا  ه ف ت ليم برهميم

یا اطالعا   دان  ا ممار  بنيیاد   میورد   « 9مشتر     هست »
یژگی   دیمران   زیود را    طریق ا نيا  را فرا بگيرن  ا ا ایم

در  (.Acquah, Adjei, & Mensah, 2017: 2-3ارتقیا دهنی     

                                                 
4. Max Rfferety 
5. Life Adjustment 
6. Educational Wasteland 
7. The Restoration of Learning 
8. Council for Basic Education 
9. Common Core  
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آمو ان برا  اینکی  بتواننی  ا  ییك       گرای   دان    نرا  ماهيت
 طح ب   طح دیگر ارتقا یابنی  بایی  بیر اطالعیا  ا فنیون      

گوین     گرایان م    بنياد   طح موجود تسلط پي ا رنن . ماهيت

ی  م لم محور بادی . اییم م لیم ا می یر     ر  رالس درس با

گيرد ر  چ  محتوای  جمت آمو ش ممم    ا ت ر  ت ميم م 

آمیو ان رمتیریم نقی  را       را تا عالییق دانی    ا ت ا درایم

علیت تأريی  بیر     ( ا بی  Gerstein, 2014: 85زواه  دادت  
دان  پای ار  بر نق  م لم در انتقال ایم دان  تأريی  دارنی    

 Kumral, 2014: 525      ؛ بر همیيم ا یاس  جیذب محتیوا)

اپیرارش ییرار دارد    در   مقرر در ریانون جرییان آمیو ش   
تر ا     گرایان  برنام  در   ممم   نرر ماهيت (. ب 71: 1395 نلر  

ها ا تمایال  اجتماع   ادگذر    م پر ت     آن ا ت ر  بر پای 

ا  408: 1395ها  رودران  ت ریی  دیود  گوتیك        یا هوس

هیا ا     دانی      جمیت ا یت ری  در ميیان همی       (. ا هميم409

گراییان در میورد اهميیت ا ضیرار   ی          ها  ماهيت   ممار 

منزلی    ( بی  1ممار  افل   زوان ن  نودتم  ا حساب رردن
 & ,Acquah, Adjeiدانی  ا ممیار  بنيیاد  اتفیار نریر       

Mensah, 2017: 3 ها  در ی   ادبيیا  ا      ( دارن  ا بر برنام

حساب در دار  ابتی ای   ا تیاریر  علیو  طبي ی   ریاضی        

 ,Blanfordرننی     ادبيا  ا  بان در دار  متو ط  تأري  می  

هیا  پيشیرفت      (. در  مين  ار دیياب  نيیز  آ میون   12 :2010

؛  Gerstein, 2014: 85رننی   زواهی  بیود      تح يل  ت يیيم 

Kumral, 2014: 525میار   مبنا  احرا  تسلط در م (؛ برهميم
یا موضوع  مسیتلز  تیالش ا جی یت ا  جانیب یادگيرنی        

ا ت ا ت ریو ایم ممیار  ا موضیوعا  مسیتلز  م لمیان     

(. م لیم   396 - 395: 1395یافت   گوتك   رارآ مود  ا تربيت
زود یك مته ی  ا ریاردان ا یت ا        گرا  در ردت    ماهيت

ییادر   ا  ا  انسان  هودمن ِ ازالی  ا ت. چنيم م لم    نمون 

ب  حفظ نرم ا انابا  ا رنترل در رالس ا ت. اا موضیو   

در یی  را بیی  راش  ییامانمن  ا یکتارچیی  تیی ریو  ا در   

                                                 
1. Reading, Writing, Arithmetic  

 ,Tanرن      تأري  م « 2اای يا  بنياد  یا ماهو »یادگير  بر 

گرای  نقی  م ر ی       (. ب  فرف اینک  ماهيت33 - 32 :2006

طیور   ادميك بی  رن   مفمو  آر   را ا لحاف آرادميك ت ری  م 

ها  بنيیاد  ا موضیوعا  فکیر  اطیالر        زاف  ب  ممار 

دود. هرچن  م ر   بهش  ا  بافت اجتمیاع  ا یت امیا       م 

مسائل اجتماع  نبای  اظيف  آرادميك م ر   را تغيير ده  ا 

م لم را ا  اظيف  افل  زود ی ن  اظيف  آرادميیك بیا دارد؛   
م ر   در ان یا    هرچن  دنازت مسائل اجتماع  ب  م لم ا

دان رمك زواه  ررد. م ارس ا م لمان با    اظای  آرادميك

دهنی  ری  اییم       آمو ش م رفت م ن   افراد  را پرارش م 
افراد ب  ها زواهن  توانست با زرد پرارش یافتی  زیود بی     

 - 408: 1395جام   ا حل مسائل آن رمك رننی   گوتیك    

409.) 
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