
 

 انمعلم سیتدر ندیآن در فرا یامدهایو پ ورزیفلسفه یو چگونگ یستیچ
 

 2، مجتبی پورکریمی هاوشکی 1مراد یاری دهنوی

 11/6/97تاریخ پذیرش:  26/1/97 تاریخ دریافت:

 

 چکیده
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 مقدمه

چه بسا فراتر  و –ای خاص از انواع تفکر است. اهمیت اندیشیدن فلسفی همسنگ تفکر فلسفی گونه

فرایند عام تفکر است. فرایند عام تفکر تنها درصدد ارضاء میل کنجکاوی و یا کسب لذت است،  به   -از

ن زمینه گسترش ای تردونبا تفکیک لذات وجودی انسان به لذات برتر و لذات  19در قرن  1طورنمونه،، میل

شود. به عقیده او، لذات برتر ذهنی، ایده را فراهم نمود که تـأمل موجب لذت پایدار و رضایت خاطر آدمی می

اط بین تفکر و لذت ناشی از فیلسوف نیز به ارتب 2جسمانی. جان راولز تردونتا لذات  ترندارضاکنندهتر و عمیق

(، اما تفکر فلسفی نه به منظور ارضاء میل کنجکاوانه و نه کسب لذت Fisher, 2007, P. 20) آن معتقد است

تواند رهایی از وجوه مادی حیات و بدن این رهایی می آنکهحالآگاهی و رهایی است.  درونی، بلکه به منظور

 .Plato, 2005, 516) از بندهای بدن رها شدنه یعنی اشتیاق به دانش و باشد. چنانکه افالطون معتقد بود، فلسف

Vol. 1) های اجتماعی و سیاسی و چنانکه باسکار معتقد بود، وظیفه فلسفه کشف و تبیین یا رهایی در عرصه

 است بخشییرها خصلت نیا لیدل به.  Bhaskar, 2009) (ساختارهای محدودیت آفرین و رهایی از آنهاست 

 لسوفانیف ،سقراط ریتعب به کهچنان. شوندیممزاحم قلمداد  یبه مثابه افراد لسوفانیف اول، نگاه در همواره که

 کنندیم فایرا ا افراد آرامش و خواب زنندهبرهم نقش  فوکو ریبه تعب و( Plato, 2013)  خرمگسان حکم

(Foucault, 2006).  در واقع اگر غرض از تفکر لذت و کنجکاوی است، پس دیگر نباید تبعات اجتماعی

 برانگیز در کار باشد. چالش

تلف ها و علوم مخای است که برخی اندیشمندان در رشتهبخشی، خصیصهخصیصه آگاهی و رهایی

ها عرصه تربیتی است. از این منظر، معلم کسی است که در به ضرورت آن قائل هستند. یکی از این عرصه

براین باور است که معلم باید   3رویژاست. به طورنمونه، او گذاشته شده  بر عهدهها، این نقش  برخی دیدگاه

ایی قابل نقد هزدایی محتوای کتب درسی پرداخته و این محتوا را به مثابه روایتی انتقادی به تقدساگونهبه

متعددی  یهانگرش و هادیدگاه. در واقع (Giroux, 2003)بندی شوند، در نظر بگیرد توانند از نو قالبمی که

توان به نگرش معلم به مثابه ناجی جامعه، تغییردهنده حرفه معلمی وجود دارد که از جمله آن می درباره

رفته باید نقش معلمی را پذی صرفاًه ها و بازیگر نقش معلمی کجامعه، بازسازی کننده جامعه، نگهبان ارزش

ای فوق، هو در آن نقش ایفا کند و به کسب لذت البته همراه با رقابت بپردازد، اشاره نمود. در میان نگرش

 دهندگی و رهایی بخشانه معلم تأکید دارند.سه نگرش نخست همگی بر نقش آگاهی

                                                 
1. Mill 
2. John Rawls 

3. Giroux 
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رک ایم که دارای نقشی مشتمعلمی مواجه ورزی وبر این اساس ما با دو قلمرو و فعالیت یعنی فلسفه

انند با هم توباشند. اینک مسئله این است که آیا این دو فعالیت میهای متفاوت میاما کارکردها و موضوع

مند شوند یا خیر. اهمیت این مسئله از این جهت قابل تأمل تعامل داشته و از خصایص و منش یکدیگر بهره

ر امر تربیت های آنها دبه عنوان نخستین مربیان تربیتی لحاظ شده و دیدگاه مضاعف است که فالسفه همواره

واند تمورد توجه قرار گرفته است. لذا، هدف اصلی این نوشتار پاسخ به این پرسش است که آیا یک معلم می

 ای یرزوفلسفهتواند از در حوزه کاری خود، به عنوان یک فیلسوف عمل نماید؟ در این صورت، چگونه می

شریح و ها، نخست به ت؟ در ادامه، برای پاسخ به این پرسشردیبهره گخود  عمل یدر قلمرو یتفکر فلسف

ذیری معلمی از  پشود، سپس نوع  و چگونگی تأثیرورزی پرداخته میتبیین جداگانه ماهیت معلمی و فلسفه

 گیرد.ورزی مورد بحث قرار میفلسفه و فلسفه

 

 ورزینیازمندی او به سالح اندیشه تحلیل ماهیت کار معلم و

سایر افراد جامعه سه کار و فعالیت معلم با کار و فعالیت  شنگری و دید جامع مقای سبت تباعث رو به ری ن

آموزان یت دانشفعالیت تعلیم و تربسبب . معلم به شودمی و نیازمندی او به توانایی تفکر  ای معلمشخصیت حرفه

ــان  ــص ــایر با متخص ــت یجهات ها ازحوزهس  تفاوت دریعنی  توان در چهار محورها را می. این تفاوتمتفاوت اس

ضوع و روش سبت به مو سطح آگاهی ن ضوع کار و فعالیت، تفاوت در کیفیت کار و فعالیت، تفاوت در  های مو

 .((Iravani, 1999, PP. 273-275نمود تفاوت در نوع نتایج و بازدهی کار خالصه  وکار، 

 1هیوبنر و به اعتقاد استاست ترین موجودمعلم در کار خود با انسان که پیچیده الیت:موضوع کار و فع (1

« اوست که امکان شناخت کامل نسبت به او را منتفی ساخته است... به دورای هاله» ... ( 1975)

(Merhrmohammadi, 2009, P.31)  سروکار دارد و در امر تعلیم و تربیت، او با کلیت این موجود که

کار معلم نه تنها با متخصصان  روین. ازااستاند، مواجهه دیگر در تعاملیکبا  که  دارای اجزای متعدد

پزشکان که با  انندمهای فنی که صرفاً با اجسام سروکار دارند، قابل مقایسه نیست، بلکه متخصصانی رشته

  (Hirst & Piters,1998باشدینم ، نیز قابل مقایسهجسم انسان به عنوان قسمتی از وجود او سروکار دارند

با محققان علوم انسانی که با انسان مجرد و مفروض و نه به عنوان مخاطب در یک در مقایسه و حتی  )

ا موجودی به تعبیر دیویی، تعلیم و تربیت بتر و متفاوت است. موقعیت واقعی سروکار دارند، نیز پیچیده

ر مرحله نیازهایی متفاوت دارد و معلم باید متناسب با این سروکار دارد که همواره در حال رشد و در ه

                                                 
1. Huebner 
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 .  (Dewey, 1949,P. 20)نیازها عمل نماید

موقعیت کاری یک معلم واجد خصوصیات خاصی است که آن را از  ها:کیفیت و نوع فعالیت (2

است. ی بین. یکی از این خصایص عدم پیشسازدهای کاری مربوط به مشاغل دیگر متمایز میموقعیت

 گاه نیاید، کسب اطالع وتواند برای آنچه نیامده و شاید هیچچنانکه، دیویی معتقد است، معلم نمی

خصایص دیگر شامل پیچیدگی عمل تدریس و تربیت است.  (Dewey, 1949, P. 20) ریزی کندبرنامه

رسی آن به طور و بر دارد که جدا کردن یک مسئله تربیتی از مسائل دیگرباره چنین بیان میدیویی دراین

 ,Dewey, 1947) جداگانه دشوار است؛ زیرا حل هر مسئله تربیتی بسته به حل مسائل بغرنج دیگری است

P. 30) های تأثیرگذار صریح و ضمنی یک معلم در کالس درس نیز از دیگر تنوع و فراوانی عمل

 موقعیت تربیتی، دخالت یت زمانی معلم برای اندیشه، تصمیم و عمل در یکمحدودهاست. یتمحدود

های خاص عمل های معلم و نیاز او به عقالنیت برای اقدام و عمل، از ویژگیمالحظات اخالقی در کنش

 شوند. های کاری میباشند که باعث تفاوت کار او با سایر موقعیتمعلم می

تقیم و ای مسابطهرابطه معلم با موضوع کار او ر های انجام کار:سطح آگاهی نسبت به موضوع و شیوه (3

های او، هر حرکت و عمل معلم بر مخاطب او تأثیر زیرا به اقتضای ماهیت انسان و ویژگی ؛عمیق است

. باشدآموز است، نمیگذارد و این تأثیر صرفاً در مواردی که خود معلم مایل به تأثیرگذاری بر دانشمی

دار یک همسر، عضو یک جریان مذهبی، طرفبه تعبیر باسکار، یک معلم صرفاً معلم نیست، بلکه او یک 

لذا به دلیل  ، (Bhaskar,2010) رشته و غیره است و همه این عوامل بر رفتار و منش معلمی او تأثیرگذارند

ر لحظه نسبت او باید ه .های بسیار عمیقی استگستردگی تأثیر عمل معلم بر مخاطب، معلم نیازمند آگاهی

ای هباشد و اعمال خود را در راستای هدف به علت و پیامدهای انتخاب کالم و عمل خویش آگاهی داشته

غایی و جزئی تعلیم و تربیت تنظیم کند. این امر محدوده اختیارات او را در انتخاب روش و نحوه عمل 

ام لحظات و دقایق فعالیت کالسی و ارتباط خودآگاهی و دقت در تمنیازمند  چنینکند و هممحدود می

 است.ضروری . چنین دقت و حساسیتی در حوزه فعالیت کمتر متخصصی باشدمیبا مخاطب 

مدت یا کوتاه و های معینرسیدن به هدف برایبدیهی است هر متخصصی  نوع نتایج و بازدهی کار: (4

ند و اقهایی قابل تحقبینی فعالیتپیشها معموالً واضح و مشخص و با . این هدفکوشدمیبلندمدت 

ند و نتایج آنها قابل مشاهده و املموس همچنین، عموماً و نیازی به انعطاف و تجدیدنظر آنها نیست

انسان و تعدد مخاطب معلم در  هاییژگیبا توجه و یتیترب یها، هدفکهدرحالیباشند. سنجش می

موضوع کار  یذات هاییچیدگیپ یلبه دل  ،دیگرعبارتبه. یستندبرخوردار ن یژگیو ینچن اززمان واحد، 
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حقق و  زمان ت یجزئ یهاتحقق هدف در چگونگی عوامل متعدد بر کار  او،  تأثیرانسان و  یعنیمعلم 

 ,Iravani, 1999) هستندهمواره ثابت  یتو بلندمدت ترب یواسط یهاوجود دارد اما هدف انعطاف آنها

P. 273-275.)  دیویی بر این باور است که هر آموزگاری در جهان تعلیم و تربیت دو نکته اساسی و دو

آموز در حال تحول و با سو، دانشاصل مهم را باید همواره مورد دقت و توجه قرار دهد؛ از یک

های مسلمی که از تجربیات تمایالت خاص خود و از سوی دیگر، عقاید و دستورات و مقاصد و هدف

  . (Dewey, 1947, 71 )اندسب شدهدیرین ک

علم در امر م یموفقیت و اثربخش حکایت از آن دارد که ای معلم های شخصیت حرفهویژگی این بررسی

سوی  ست و ازواز ماهیت کار و فعالیت خود ا او شناخت عمیق و همه جانبه منوط بهسو تعلیم و تربیت از یک

را برای انجام مسئولیت خطیر آماده  اوای است که هژها و دانش وینگرشها، ها، مهارتدیگر نیازمند توانمندی

-وانایی فلسفهباشد. پرورش تتوانایی تفکر یا خردورزی معلم می ترین آنها،شاید بتوان گفت که بنیادیکند. می

ورزی معلمان خود  نوعی تجهیز آنان به سالح تفکر یا خردورزی است که راهگشا و ضامن عمل توأم با تأمل 

شود تالش میرو در  ادامه یادگیری است. ازاین –فرایند یاددهی  فردمنحصربههای گوناگون و آنان در موقعیت

یادگیری  -قش آنها در فرایند یاددهیورزی یا تفکر فلسفی و سپس پیامد و نهای فلسفهها و خصلتمؤلفه

 برای معلمان تصریح شود.

 

 چیستی فلسفه

م ورزی خود مسبوق به درک چیستی فلسفه است؛ یعنی نخست باید بدانیپی بردن به چیستی فلسفه

ورزی مستلزم چگونه عملی است، اما گذر از فهم چیستی فلسفه که فلسفه چیست تا آنگاه بفهمیم که فلسفه

ــادگی ــش امکان به س ــفه معتقدند پرس ــمندان قلمرو فلس ــیاری از اندیش ــت. بس ــفه»پذیر نیس ــت؟ فلس ، «چیس

های گوناگون فلســفه از چنان تنوعی تعریف»دیگر، عبارتبه ترین پرســش این حوزه معرفتی اســت.ســخت

این تنوع  رســد.برخوردارند که انتظار وفاق از جامعه فیلســوفان بر ســر تعریف واحد از آن بیهوده به نظر می

سفه به جهت تنوع حوزه سفهدر تعاریف فل سف و فل شمول تفل ست که م سوفان ورزی فها و قلمروهایی ا یل

ــت. ــده اس ــمن پرهیز از باوجوداین ، تالش می .(Alizadeh, 2005, P. 2) «ش ــامحه و ض کنیم با اندکی مس

 ورزی پرداخت.های فلسفهمؤلفه های فلسفی، بستر فهم چیستی فلسفه فراهم شود تا بتوان به تبیینپیچیدگی

یکی از رویکردهای متفاوت نزدیک به فهم چیستی فلسفه، رویکرد تاریخی است. به طورنمونه، از 

سفه و تاریخ تجلی ایده و کمال عقل  و آزادی می سفه همان تاریخ فل شد و تاریخدیدگاه هگل فل سفه  با فل

ست  بازگوکننده سفه را چاره. برخی (Hegel, 2000)این امر ا ی ساز نزدیکمتفکران، رویکرد تاریخی به فل
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سته سفه دان شهبه فهم ماهیت فل سوفان تاریاند. به زعم آنان، مطالعه و ارزیابی اندی سفی فیل سفه، های فل خ فل

ست. گویا این رویکرد تاریخی یکی از بهترین راه سفه ا سیدن به درکی از ماهیت فل ها و حتی یگانه طریق ر

ها، در همه سطوح مقدماتی و تکمیلی، دانشجویان امروزه در دانشگاه چراکهن توفیق بوده است ی قریتا حد

. این (Bontempo & S.Jack Odel, 2007, P. 20-19فلسفه باید درسی به اجبار در تاریخ فلسفه بگذرانند )

ــف ــفه و فلس ــتی فلس ــفه در فهم چیس ــروری و گریزناپذیر تاریخ فلس ــت. هرویکرد بیانگر اهمیت ض ورزی اس

ست.  سفه چی ستیم تا بدانیم که فل سفه ه سفه، ناگزیر به مطالعه تاریخ فل بنابراین، برای نزدیکی به فهم ماهیت فل

ـــد ناگزیر باید به مطالعه  ـــفه برس لذا، با توجه به این رویکرد، چنانچه یک معلم بخواهد به فهمی از ماهیت فلس

ملتی  معتقد است که برای شناخت هر عصر و کردیرو نیاز ادفاع برخی آرای فیلسوفان بپردازد. البته راسل در 

 . (Russell, 1961, introduced)باید فلسفه آن عصر و ملت را مطالعه نمود

از دیگر رویکردهای مقبول نزد بیشــتر فیلســوفان در نزدیکی به فهم چیســتی فلســفه و تعریف آن 

صطالح  شابهت خانوادگی»کمک گرفتن از ا شتاین« 1م صطالح را برای  2ویتگن شتاین این ا ست. ویتگن ا

شابهتبیین تفاوت ضای مختلف بکار می« 3های زبانیبازی»های ها و ت سی دقیق اع ست برر برد. او معتقد ا

خانواده نشــــان می ها یک  هد برخی از آن ـــنخد ند و برخی دیگر هاس ـــترکی دار بدنی مش ندامی و  ی ا

است  ای مؤید آنز به طورنمونه در طریقه رفتار. اما چنین مداقهخصوصیات مشترکی در چهره و برخی نی

ــند.  ــریک باش ــا در آن ش ــیات واحدی وجود ندارد که همه اعض ــوص ــیت یا  مجموعه خص ــوص که خص

 شناور میان آنها مشترک طوربهباوجوداین، مجموعه خصوصیاتی بین اعضا یک خانواده وجود دارد که 

 (. Fan, 2008است )

ا و مسائلی ه، موضوعهامشغلهاگر به دقت در بسیاری از « مشابهت خانوادگی»از تمثیل با کمک گرفتن 

سفه»که ذیل عنوان  سفه به آن امور میمی« فل صیت یا ک بریممی یپیم، نظر افکنپردازند گنجند و نیز فال صو ه خ

صیاتی وجود ندارد که همه آن صو شته ها و فقط آنها، آن ویژگیخ شتراک دا شند )ها را به ا  & Bontempoبا

Odel, 2007, P.41.) ـــناور میان آنچه ها و اعمالی وجود دارد که به بدین ترتیب، مجموعه ویژگی طور ش

دهند، مشــترک اســت. در ادامه با پذیرش و تکیه بر شــود و اعمالی که فیلســوفان انجام میفلســفه نامیده می

ـــابهت خانوادگی»تمثیل  ـــتاین، مجموعه اعمالی « مش ـــفهویتگنش ـــوفان در فلس ـــتر فیلس رزی بدان وکه بیش

 .شودورزی روشن های فلسفهها یا مؤلفهترین جنبهتا  از این طریق مهم شودمی یینتبپردازند، می
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2.Wittgenstein 
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 ورزی )تفکر فلسفی(های فلسفهمؤلفه
 ورزیهای فلسفهنگاه تحلیلی به مؤلفه( الف

زدایی شناختی آدمی است. در و عادت 1زدگیورزی، تحیر یا شگفتقدم اول یا سنگ بنای فلسفه (1

دگی زآغاز فلسفه با تحیر و شگفت»گوید: توان به افالطون استناد کرد آنجا که میاین زمینه می

ورزی این است که انسان براین اساس نخستین مؤلفه فلسفه (.Nighibzadeh, 2006, P. 13) «است.

و به سان کودکان همه چیز را تازه ببیند. لذا عادت و فراموشی را از چشمان خود بزداید  گردوغبار

 ها را باید شست، جور دیگر باید دید.ورزی به قول سهراب سپهری، چشمبرای فلسفه

نماید. تردید منطقی می2یشناختروشزدگی را آمیخته با تردید منطقی یا شک فیلسوف، تحیر و شگفت (2

به (، Shariatmadari, 2006, P. 47فلسفی)های تفکر شناختی به عنوان یکی از ویژگیو شک روش

و حقایق  رایج ورز نسبت به امور مختلف از جمله فرهنگ و باورهایدارد که انسان فلسفهاین امر توجه 

ند. او کنگرد و آنها را حقیقت نهایی تلقی نمیمطرح پیرامون آنها، همواره به دیده تردید منطقی می

موجه و مبتنی بر دالیل درباره امور مختلف است. این تردید یا  به دنبال رسیدن به معرفتی معقول،

( پدر فلسفه جدید 1596 -1650فرانسوی ) 3که رنه دکارت گونهآنروشی است  شک، یک شک

 ترشک به مثابه یک روش رسیدن  به معرفت متقن نظر گرفتنمدنظر داشت؛ یعنی در 

(Nighibzadeh, 2006, P.101.) دیگر، برای فیلسوف این شک، یک گذرگاه است نه یک عبارتبه

گونه آن 4منزلگاه؛ گذرگاه یا معبر رسیدن به روشنایی بیشتر و همین عامل تمایز آن با شک آیینی

 6یاالذهانتواند به معرفت موجه و بیناست. او براین عقیده بود که آدمی نمی 5که موردنظر پورهون

 کند. منزلگاه تلقی میدست یابد، لذا شک را 

) ,Platoورزی استیا میل به دانستن، سومین گام در مسیر فلسفه 8برخاسته از کنجکاوی 7پرسشگری (3

برخی  (.Omid, 2007, P. 43) آفرین و پرسشگر دارد در واقع یک فیلسوف، ذهنی مسئله . (2005

پرسشی که مبنا و سرآغاز آن (. ABagheri, 2009دانند )ورزی میکنجکاوی و پرسشگری را جوهره فلسفه

های کودکانه را به کناری زده و به تعبیر ارسطو از همان حیرت و شک است؛ حیرت و شکی که پرسش

 ندارد؛ هرباقری معتقد است فلسفه موضوع خاصی   (Aristotle, 2000, P. 48)نمایدها پرسش میبنیان
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ه نحوه نگاه و نوع پرسش یک فیلسوف است ک»شود. اما تواند مشمول نگاه فلسفی ای میموضوعی یا هر پدیده

کند. مشخصه بارز نگاه فلسفی، ژرفکاوی وجوه پنهان امور تا آنجا که برای آدمی ممکن است، او را فیلسوف می

و به تعبیری حرکت در  (.Bagheri, 2006« )شود.کاود و معطوف به هسته میباشد؛ نگاهی که پوسته را میمی

های معتقد است فلسفه با پرسش از شرط 1در این زمینه باسکار .  ,Vol 700,  P(Plato, 2005(3عمق هر چیز 

بنابراین هر پرسشی، پرسش فلسفی نیست؛   (.Bhaskar, 1998های مختلف سروکار دارد )امکان موضوع

ها، رویدادها و امور های زیرین پدیدهورزی خود به طور عمده متوجه بنیادها، اعماق و الیهفیلسوف در فلسفه»

ند و به کاست. او در پی یافتن علل و دالیل بنیادین و نهایی است و از ذات، گوهر و کنه اشیا و امور پرسش می

(. Omid, 2007, P.37« )دهد.دنبال زوایای پنهان و نامحسوس اشیاء و امور است و آنها را مورد سؤال قرار می

که توان با مشاهده و آزمایش تجربی یافت؛ بلت که پاسخ آن را نمیهای پرسش فلسفی این اسیکی از مشخصه

. راسل معتقد است پاسخ قطعی و تجربی (Shamshadi, 2007, P.21)از راه تأمل فلسفی باید به آن پاسخ داد 

-ش؛ پرسباشدای و نه نقلی مورد توجه فلسفه میهای عقلی و نه مکاشفههاست، اما پاسخدر علم و در آزمایشگاه

  (Russell, 1961, introduced ). باشندها، بلکه تنها حاصل تفکر و تعقل میهایی که نه در آزمایشگاه

کند به طورنمونه،، فیلسوف در بازدید از یک قبیله بدوی با فرهنگ خاص خود این پرسش را مطرح می

دیگر، جهان چگونه برای عبارتشود؟ بهاین قوم، چگونه تفسیر می ورسومآدابکه جهان با مجموعه 

ست؟ گونه آداب و مناسک ضروری تلقی شده ابراساس آن معنا، نیاز به این که یابدیمافراد این قبیله معنا 

وم این ورسکه آداب مطرح کندشناس در چنین موقعیتی ممکن است این پرسش را  آنکه یک جامعهحال

رو،  . ازاین(Bagheri, 2006)ی دارد؟ تشابهامعه چه تفاوت و است و با فرهنگ فالن ج قبیله چگونه

 ورزی است.های فلسفهی پنهان امور و پرسش از آنها، از دیگر مؤلفههاو جلوهژرفکاوی وجوه 

وابستگی تاریخی به پیشینه معرفت فلسفی و اتخاذ موضع در برابر آن، از جنبه متمایز ماهیت تفکر فلسفی  (4

رزی ودیگر، ارتباطی حیاتی و تنگاتنگ میان تاریخ فلسفه و فلسفهعبارتباشد. بهورزی میو فلسفه

  Russell) گیرداش میفیلسوفان برقرار است. گویی فلسفه، حیات و بقاء خود را از سرچشمه تاریخی

,1961, introduced)  های معرفتی از جمله طب، شیمی، زیستمتخصص و اندیشمند بسیاری از حوزه-

اش، شخصی کارآمد در آن های معرفتی و تاریخی حوزهتواند بدون آگاهی از فراز و نشیبمی شناسی

تواند بدون آگاهی از تاریخچه علم پزشکی، یک طبیب حاذق  قلمرو شود. به طورنمونه، یک پزشک می

                                                 
1.Bhaskar. Roy 
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-اندیشهزیدن به یادست ورزی بدون ارتباط داشتن و و متخصص باشد. اما در قلمرو معرفت فلسفی، فلسفه

، «2تاریخ فلسفه به منزله فلسفه»ای با عنوان در مقاله 1های فلسفی گذشته، مطلوب و ممکن نیست. هتفیلد

 ورزی ضروری است. اهمیت مؤلفهبررسی انتقادی تاریخ فلسفه، برای سالمت فلسفه کند کهبیان می

نگریست. او معتقد است که فلسفه و  (2004) 3توان از منظر الیتروابستگی تاریخی تفکر فلسفی را می

در (. ABagheri, 2008)ورزی، یا ارزش ابزاری دارند یا ارزش ذاتی های موجود در آن برای فلسفهاندیشه

ها و به ها، نادرستیورزی خود دچار انواع کژفهمیحالت اول اعتقاد بر این است که فیلسوفان در فلسفه

این  ورزیحداقل فایده مطالعه تاریخ فلسفه ضمن فلسفه.اندفکری شدههای تعبیر ویتگنشتاین دوم، بیماری

از است. سورزی، چارهدارد و به قول هتفیلد برای سالمت فلسفهاست که ما را از تکرار این خطاها باز می

قیقت در هایی از حهای فلسفی، اعتقاد بر این است که رگهدر حالت دوم یعنی باور به ارزش ذاتی اندیشه

امکان  تا حده جو واجب است کورز حقیقتندیشه فیلسوفان گذشته وجود دارد. بنابراین بر انسان فلسفها

د ها، به مطالعه و تعمق نقادانه در اندیشه پیشینیان بپردازد و به صیگیریبا ذهنی گشوده و پیراسته از سو

 های حقیقت نهفته در آن بنشیند. رگه

هستند  های فلسفی بر دلیل و برهان مبتنیاین ویژگی بیانگر آن است که اندیشه :4گراییورزی یا دلیلاستدالل (5

و  اردوجود دنه بر ترجیحات شخصی یا اعتقادات فردی و گروهی. دلیل و برهانی که در ورای تمامی امور 

 موزشقسمتی از فلسفه است که به آ (Bhaskar, 1998نمایند )حتی این دالیل خود حکم علت را نیز بازی می

پردازد و به تعبیر کانت، استعمال قواعد عام فاهمه بدون توجه به موارد می استدالل کردنهای درست شیوه

ورزی اهمیت بسیاری دارد، منطق است. با توجه به اهمیت استدالل و در فلسفه (Kant, 2009, P.17)خاص

ها رو، یکی از رسالت. ازاین(Hollingdale, P. 27)دانند ورزی، برخی منطق را بنیاد فلسفه میو دلیل در فلسفه

ودکان ورزی به کهای اصلی برنامه آموزش فلسفه به کودکان که درصدد پرورش توانایی فلسفهو هدف

ی تفکر باشد. این ویژگشان میدر تفکر فلسفی استدالل کردنو  آوردن لیدلاست، آموزش شیوه درست 

های دیگران در مقام تأیید، شخص پیرامون اندیشه 5وت یا داوریکند که معیار قضامیفلسفی ایجاب 

ها قرار شههای بنیادین آن اندیتکذیب یا تعدیل آنها، بررسی و ارزیابی نقاط  ضعف و قوت دالیل و استدالل

 داوری، حب یا بغض خود شخص یا اقتدار و هیبت گوینده سخن.گیرد نه پیش
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ورزی است.  فیلسوفان بعد از تحلیل و های مهم فلسفهدیگر ویژگینیز از  1مشغولی به نقدعنایت و دل (6

، ورسوم گذشته یا سنتروشن نمودن یک مفهوم، به نقد و ارزیابی نهادها، عقاید و باورهای مرسوم، آداب

ها و یها، کاستپردازند و راستیهای فلسفی پیش از خود که با این مفاهیم سروکار دارند، میاندیشه

ر عیوب ارزیابی و نقد تنها به معنای تأکید ب»دیگر، عبارتسازند. بهی نهفته در آنها را آشکار میهاکژتابی

جویی نیست؛ بلکه به معنای بررسی محاسن و امتیازات و نیز گیری و عیبیص یعنی به معنای خردهنقاو 

یگر، دبیانبه یص یک چیز و سپس داوری در باب آن چیز، بر اساس همان بررسی، است.نقاعیوب و 

 «ارزیابی و نقد به معنای بررسی قدر یا ارزش یک چیز یا بررسی نقاط قوت و ضعف یک چیز است

(Malekiyan, 2008). 

یگانه شیوه مطلوب ارزیابی و نقد که کارآمد، انسانی و مسئوالنه است، ارزیابی و نقد عقالنی و استداللی 

 ،نگرواقعاست. در این نوع ارزیابی و نقد همه اهتمام شخص ارزیاب و ناقد معطوف به این است که 

د خود بدان پایبن دادن به ترجیحات شخص و آنچهی و میدان ورز قهیسلباشد و از  طرفیبمنصف و 

و ارزیابی و نقادی خود را بر اساس میزان قوت دالیل، شواهد و قرائن مربوط به  اجتناب ورزداست، 

 .(Malekiyan, 2008)موضوع نقد قرار دهد 

ورزی آنها متفاوت است. برخی نقادی خود را در حیطه و قلمرو سطح و مراتب نقادی فیلسوفان در فلسفه

ستمی دهند. این نوع نقد، نقدی درون سیبر اساس معیارهای تفکر فلسفی انجام می  یک اندیشه یا موضوع،

ردازند، پهای پیدا و پنهان یک نظریه یا اندیشه میفرضاست. به طورنمونه، به تأمل و واکاوی درستی پیش

زنند، یا به ارزیابی تناظر میان افکار و شواهد اقدام یا سازواری افکار دست می 2یا به بررسی میزان انسجام

bBagheri, 2009 ,)پردازند های روزانه مییک  اندیشه فلسفی در تدبیر فعالیت« 3ربط»کنند و یا به بررسی می

P. 6 )نهند. این نوع نقد را نقد پاشنه آشیلی نیز نام می (Bhaskar, 2010.) 

فلســـفی خود را از ورای و بر یک حیطه یا یک اندیشـــه فلســـفی انجام برخی دیگر از فیلســـوفان نقادی 

فکنانه است و موجب زیر و رو شدن یک اندیشه یا نظام دهند. این نوع نقد، نقدی برون سیستمی و بنمی

) Aristotle ,2000بر ایده عالم مثل افالطون استاد خود  4. نقد ارسطو(Bagheri, 2009)شود فلسفی می

p 428.)  دره پندارند از این جهت کمی فیضعباشد. البته برخی این نوع نقد را نقدی  این نوع نقد میاز 

  (.Bhaskar, 2010)شود ها و عقاید یک رویکرد به نقد سایر رویکردها پرداخته میبا مفروضهآن  

                                                 
1.Critique 

2.Coherence 
3.Relevance 

4.Aristotle 
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ها، اصطالح ها، مفاهیم وتحلیل واژه ورزی است.های مهم فلسفهیکی دیگر از فعالیت 1تحلیل فلسفی (7

 قراولشیپورزی آنها بوده است. به طورنمونه، های ویژه فیلسوفان در جریان فلسفههمواره یکی از فعالیت

رد تا ضمن کی فلسفی خود با مردم عادی و شاگردانش تالش میدر گفتگوفلسفه یونان باستان، سقراط، 

ی اخیر هاورهد. هرچند تحلیل فلسفی در ندارائه کتحلیل مفاهیم و روشنگری آنها، تعریف مقبولی از آنها 

اما تحلیل به این معنا که از  (.Barrow & R. Woods, 1998, P. 18)با مکتب تحلیلی گره خورده است 

ها، ساختارهایی معنادار را انتخاب نموده و به توضیح و روشن نمودن آنها ها و توصیفمیان انبوه عبارت

 (.Bhaskar, 2010)دهند ی فالسفه انجام میاقدام نماییم، کاری است که تمام

ی شیاندفراخورزی یک ذهن فلسفی است. های فلسفهیا گشودگی ذهنی از  دیگر ویژگی 2اندیشیفراخ (8

 به این معناست که: 

 هایی بگیرد که بر اساس شواهد و ارزیابی آنها، استوار باشد.فرد مایل است تصمیم (1

 های خود را مورد چالش قرار دهد.ها و تصمیماشتیاق دارد که ایده (2

یدن شن در صورتشود و های او توسط سایرین به چالش کشیده عقاید و ایده کهنیاپذیرش  (3

 شواهد جدید و بدیل، به تغییر آنها بپردازد.

 (.Fisher, 2008, PP. 120-121)دارد  مدنظراحتمال در اشتباه بودن را همواره   (4

هه دیگر، از مواجعبارتسخنان مخالف دیگران را دارد. به طرفانهیبآمادگی و جسارت شنیدن  (5

ر او نیز صدو ترسان نیست. از این ویژگی فیلسوف، به سعه گردانیروبا آراء و عقاید مخالف، 

 (.Shariatmadari, 2006, P. 68)شود یاد می

یگری دادن دی فلسفی به معنای تعلیق مواضع خویش و اجازه سخن به وگوگفتگشودگی در تفکر و  (6

 .(Pazoki and Haydari, 2011, P.13) است. بدین معنا شنیدن بر گفتن اولویت دارد

ی به این ورزورزی در فلسفههای تفکر فلسفی است. خیالیکی دیگر از مؤلفه 3ورزی یا تخیلخیال (9

ود خ های کنونی اندیشههای بدیل را جایگزین مفروضهای از مفروضهمعنی که فرد بتواند مجموعه

های کرد که حالتهمواره دیگران را ترغیب می( یالدقبل از م 470 -399)4و دیگران کند. سقراط

  (.bBagheri, 2009)ممکن و محتمل را از آنچه فعالً درست در نظر گرفته شده است، جدا کنند 

غول شورزی است، الاقل به یکی از این پنج کار مملکیان  معتقد است هر کس که در حال فلسفه  (10

                                                 
1. Philosophical Analysis 

2. Open-Minded 
3. Imagination 

4. Socrates 
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است: فهم یا تفسیر یک مدعای فلسفی، قبول یک مدعای فلسفی و دفاع از آن، نقد یک مدعای 

 فلسفی برای یک مسئله فلسفی و پژوهش درباب یک حلراهفلسفی و رد آن، ابداع و پیشنهاد یک 

ه اشتدتواند و باید نقش اساسی مسئله فلسفی. او معتقد است در هر یک از این پنج کار، تخیل می

ازآنجاکه این اعمال ذکر شده خود به نوعی بیانگر نحوه تفکر و  (.Malekian, 2010)باشد

-باشند، ضمن بیان مختصر برخی از آنها، نقش مؤلفه خیالهای یک انسان فلسفه ورز میمشغولیدل

 شود.ورزی در تفکر فلسفی آشکارتر می

در مقام فهم یا تفسیر یک مدعا یا یک دلیل فلسفی مانند فهم یا تفسیر هر مدعا یا دلیل دیگری  (1

ـــانه ـــاً فهم نش ـــاس ـــتارها، خطو اس ـــیها، نمادها، گفتارها، نوش ها و اعمال باید آنچه را  که مش

تجربه و این دوباره  1،  ازســـر بگذرانیمگذشـــته اســـتآن داعیه یا آورنده آن دلیل  دربردارنده

ـــتن از این طریق می کردن ـــود که پا در کفش او کنیم و خود را جای او و زیس تواند انجام ش

، دریابیم که چه شــده اســت که او به چنین مدعا یا دلیلی 3و همدلی 2بگذاریم و با این جابجایی

رســـیده اســـت و در اصـــل، مدعا یا دلیل او چه معنایی دارد. بیشـــتر پیشـــگامان و بزرگان علم 

 -1890) 6(،  امیلیو بتی1911 -1833) 5(، دیلتای1843 -1768) 4از جمله شالیرماخرهرمنوتیک 

ـــیر میپذامکان( براین باورند که این جابجایی و همدلی فقط به مدد نیروی تخیل 1968 ود. ش

سخن دیگران و هم برای اینکه دریابیم که چرا آنان بر  ست  سیر در همچنین، هم برای فهم یا تف

 د معتقدند، نیازمند این خیال ورزی هستیم.  این سخن و عقای

سفی انجام می (2 ست فل صورتی به روش در سفی و دفاع از آن فقط در  یرد گقبول یک مدعای فل

ــخص این امور را به ترتیب انجام دهد:  ها و رقبای ممکن آن مدعا را در نظر ( همه بدیل1که ش

ـــد؛  ها و رقبا، در دفاع از مدعای از آن بدیلای را که قائالن احتمالی هر یک ( ادله2آورده باش

( اشکاالتی را که آنان در نقد مدعا یا دلیل 3را تصور کرده باشد؛  اقامه کنندتوانستند خود، می

( نقطه یا نقاط ضعفی در هر یک از مدعیات یا ادله 4، تصور کرده باشد؛ وارد کنندتوانند او می

ـــد یافتهآنان، چه در دفاع از خود و چه در نقد او  ( مدعا یا دلیل خود را عاری از هر 5؛ و باش

ضعفی کمتر یا  ضعفی یا دارای نقطه یا نقاط  ضعف ترکوچکنقطه  ا های هر یک از مدعا یاز 

                                                 
1.Re-living 
2.Transposition 

3.Empathy 

4.Schleiermacher 
5.Dilthey 

6.Emilio Betti 
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ـــوم این کار که مقدمه ـــت که مراحل اول، دوم و س ـــن اس ـــد. روش های ادله دیگران دیده باش

 ند.ی نیستشدن یطنیروی تخیل یر مراحل چهارم و پنجم هستند، جز به کمک ناپذاجتناب

نیز دقیقاً شبیه پذیرش یک مدعای فلسفی و دفاع از آن است.  رد آننقد یک مدعای فلسفی و  (3

سه  و سنجش است باید نخست همه  بنابراین یک ناقد در حین نقد خود که متضمن نوعی مقای

قائالن احتمالی آن  ای را کهآورد. دوم اینکه ادله در نظرها و رقبای ممکن آن مدعا را بدیل

شان دهد لوازم این مدعا از اقامه کنندتوانند مدعا، در دفاع از آن می سوم اینکه، ن صور کند،  ، ت

تر است و یا ادله این مدعا از ادله هریک ها و رقبای ممکن آن ناپذیرفتنییلبدلوازم هر یک از 

شد. تر مییفضعها و رقبای ممکن آن از بدیل ست بازهمبا شن ا که مراحل اول و دوم این  رو

های گریزناپذیر مرحله ســـوم آن هســـتند، ســـخت نیازمند کمک قوه عمل فلســـفی که مقدمه

 اند.تخیل

شنهاد یک  (4 سل به نیروی  حلراهابداع یا پی سفی نیازمند تو سش فل سئله یا پر سفی برای یک م فل

مینه اشـیاء و چه در تخیل اسـت. بیشـتر روانشـناسـان اجماع دارند که خالقیت و ابداع، چه در ز

با بنابراین (. Malekian, 2010, P. 9-11)شود زمینه آرا و افکار با استفاده از قوه تخیل میسر می

سفی، خیال توجه شه فل ساحت اندی ش های مهم و نیروبخورزی از جمله مؤلفهبه نقش تخیل در 

 آید.ورزی به شمار میفلسفه

سفهمؤلفهپردازی، برآیند و بنیان نظریه(  11 سوب میهای فل شاید بتوان گفت مجمورزی مح وعه شود. 

ل خُرد یا های اصیهایی که تاکنون بیان شدند، به منزله مقدمه و پیش درآمدی بر ارائه نظریهویژگی

وفان متناسب با شوند. بیشتر فیلسکالن توصیفی یا تجویزی فلسفی پیرامون یک مسئله محسوب می

ـــان، معرفت، ارزش هایدیدگاه خود، نظریه ـــتی، انس ـــتهخُرد یا کالن درباره هس  اند. بهها بیان داش

« نهمعماری و معمارا»ورزی و فیلســوفی به مفهوم طورنمونه، کانت در مورد ماهیت فلســفه، فلســفه

اشـاره کرده اسـت که بسـیار قابل تأمل اسـت. او در آثارش به الگوی معماری برای فلسـفه و به تبع 

ــناخت آن، معمار برای  ــتگاه ش ــت. معماری در اینجا به معنای ایجاد یک دس ــوف پرداخته اس فیلس

ست ) بنا کردنبخش و وحدت ساس یک ایده و غایت ا سجام در آن بر ا  ,Omid, 2017انتظام و ان

PP.161-162) .استشده ( نشان داده 1در شکل ) یکل ینما یکدر  ورزیفلسفه هایمؤلفه. 
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 یکل ینما یکدر  ورزیفلسفه های: مؤلفه1شکل 

  

 ورزیهای فلسفهنگاه ترکیبی به مؤلفه (ب

میزی و آورزی، در این بخش با نگاهی ترکیبی، همهای فلسفهپس از بیان تحلیلی هر یک از مؤلفه

دگی فلسفی زشود. نخست، تحیر یا شگفتآفرینی آنها در فرایند تفکر فلسفی به طورخالصه بیان مینقش

کند؛ پرسشگری و ورزی را در دامن یک ذهن فلسفی روشن میبه همراه شک منطقی، شعله فلسفه

سو با ترسیم شوند. خیال ورزی از یکشدن آن نهال اندیشه فلسفی میور کنجکاوی فیلسوفانه موجب شعله

ئله یشه آنها پیرامون یک مسهایی که سخنان دیگران برآنها استوارند، موجب فهم اندها و امکانفرضپیش

راهم فها و مسائل های بدیل، زمینه را برای نگاه متفاوت به پدیدهشود و از سوی دیگر با رویش امکانمی

شود. آن می هایورزی در همه جنبههای فلسفی پیشینیان سبب غنای فلسفهکند. درآمیختن با اندیشهیم

مچنین شود. هورزی میاری و استحکام دستاوردهای فلسفهگرایی نیز باعث استوورزی یا دلیلاستدالل

ین گردد که چه بسا چنهای اندیشه دیگران میها و راستیها و کاستیناراستی آشکار شدننقادی باعث 

ورزی جدید بشود که ارمغانی متفاوت و متین به همراه داشته عملی خود سرآغاز گشودن یک افق اندیشه

رز فراهم وهای پنهان یک مفهوم یا پدیده را برای انسان فلسفهی در الیهژرفکاونه باشد. تحلیل فلسفی، زمی

ده آدمی های نسنجیها و اندیشهسو با به چالش کشیدن مفروضهاندیشی یا گشودگی از یککند. فراخمی

پرده  دیگر، خواند و از سویشود و او را به بیداری فرامیموجب رهایی او از پیله باورهای نسنجیده خود می

ورزیهای فلسفهمولفه  
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ن یت با تحقق چنیدرنهاشود. زند و موجب شنیدن و فهم صداهای دیگران میعایق گوش آدمی را  کنار می

یل خرد یا های اصورز، زمینه رویش و بالیدن نظریهکارکردهایی در منظومه فکری یک انسان یا معلم فلسفه

 سازد.برای او فراهم می کالن توصیفی یا تجویزی پیرامون مسائل فلسفی در کالس درس را

از  توان گفت که موارد فوق، برخیویتگنشتاین، می« مشابهت خانوادگی»با تکیه بر اصطالح 

ورزی خود به فهکه بیشتر فیلسوفان در فلس روندیمورزی یا تفکر فلسفی به شمار های فلسفهترین مؤلفهمهم

از جمله یک معلم بخواهد به اندیشه فلسفی رو آورد، پردازند. لذا اگر انسانی آنها توجه داشته و به آن می

 داشته باشد و آنها را بکار گیرد. ورزی خود عنایت های بیان شده، در اندیشهضرورت دارد که به مؤلفه

 

 ورزی در فرایند  تدریسِ معلمانپیامدهای فلسفه

ی هستند که رینظکمای حرفهواجد سرمایه  1ورزی یا ذهنیت فلسفیمعلمان برخوردار از توانایی فلسفه

ای ایهیادگیری باشد. سرم –های فرایند یاددهی ها و پیچیدگیتواند راهگشای اندیشه و عمل آنها در ظرافتمی

توان  از کمدستشده حرفه معلمی را بدهد یا های شناخته جسارت عدول از قواعد یا رویه»تواند به آنها که می

 برخوردار کندو قابلیت تعدیل آنها متناسب با شرایط و موقعیت خاص و ویژه کالس درس خود 

(Mehrmohammadi, 2005.)  چنانچه در دوره آمادگی و تربیت معلمان، شیوه تفکر دانشجومعلمان مورد توجه

ها، ویژگی تأکید شود، هر یک از ورزی در ذهن آنهاهای فلسفهمتولیان تربیت معلم قرارگیرد و بر پرورش مؤلفه

موزشی و های آتواند معلمان را در راستای انجام مؤثرتر فعالیتمتضمن یک رویه و راهبرد فکری است که می

های خاص کار معلم، تنوع و فراوانی عمل، تر بیان شد، از ویژگی. همچنان که پیشکمک کندتربیتی 

. این (Irevani & Bagheri, 2002)باشد یاز به عقالنیت میبینی ضعیف و نمحدودیت زمانی، قابلیت پیش

پیامد  سازد. در ادامه، بهها ضرورت ایجاد و پرورش اندیشیدن فلسفی در دانشجومعلمان را آشکارتر میویژگی

 شود. ها در فرایند تدریس معلمان اشاره مییا نقش این ویژگی

عمل یک  یهااستلزامورزی است، یکی از ی که سرآغاز و سنگ بنای فلسفه زدگشگفتتحیر یا 

عیت، ی ضعیف و عدم قطنیبشیپیادگیری است که قابلیت  –چون معلم در فرایند یاددهی  2کارگزار فکور

شود. در این خصوص، آیزنر معتقد است که های بارز آن محسوب میها از ویژگیموقعیت بودن گانهی

رو نقش ی عینی باشد یعنی جزئی و مشخص. ازایناگونهبهرویکردهای کمی خواهان آن هستند که محتوا 

. در همین راستا برخی بر این باورند (Eisner, 1984) غالب شودمحوری فعال معلم باید به حاشیه رفته و کتاب

                                                 
1. Philosophic – Mindedness.  

2. Reflective Practitioner 
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زار در قامت یک کارگ ظاهر شدنپژوهندگی در کالس درس یا  ازینشیپ، قابلیت اساسی و 1هنر ادراک»که 

ی از ا، قابلیتی است که به فرد امکان دریافت غیرکلیشهادراکتعلیم و تربیت است. هنر  فکور در عرصه

دهد. معلم برخوردار از هنر ادراک، موقعیت به ظاهر آشنای کالس درس را در را می 2موقعیت به ظاهر آشنا

 3یبای غرو با پدیده آشنا و مأنوس همچون پدیده دیشویمرا  هاچشم، نگردیمچهارچوبی غیرآشنا یا تازه 

لذا به نظر  (.Mehrmohammadi, 2005) شودمی روروبهشدن و تفسیر شدن است،  ادراککه نیازمند از نو 

ورزی هاندیش گریاری توانندیماند که زدگی فلسفی، دو روی یک سکهرسد که هنر ادراک و شگفتمی

 ادگیری باشند.ی-معلم فکور در فرایند یاددهی

در تعلیم  تفکر فلسفی است، واجد نقش اساسی روبخشینهای بنیادین و پرسشگری که از دیگر مؤلفه

گری قلب فرایند پرسش»و تربیت است. اهمیت پرسشگری در تعلیم و تربیت تا آنجاست که برخی معتقدند 

ای هبا تغییر رویکرد نظام»این باورند که ای دیگر نیز بر عدهFisher, 2008, P. 5). ) «یادگیری است. -یاددهی

فرهیختگی و  یافتگی وترین مؤلفه یا مالک تربیتمهم« محوریپرسش»به « محوریپاسخ»تعلیم و تربیت از 

 «شود.ته و میگش نائلآموزان به خلق و تولید آنها هایی است ذهن دانشکارایی نظام تعلیم و تربیت جهیدرنت

(P. 65 Mehrmohammadi, 2010,.) رزی و وپرسشگری مربی یا معلم در تربیت، آنان را به تأسی از اندیشه

. سقراط، پرسشگری را عامل خواندیفرام، فیلسوف و آموزگار بزرگ یونان باستان 4مشی عملی سقراط

های عملی و نظری نظریه یادگیری دانست. امروزه در سایه موفقیتزایش اندیشه در ذهن مخاطبان خویش می

ن را آ کهنیاسازند نه آموزان در فرایند یادگیری، معنا و دانش را خود میکه معتقد است دانش 5گراییازهس

ؤلفه . بنابراین ماست افتهمعلمان و مربیان اهمیتی دوچندان ی گونهسقراط، رسالت کسب کننداز معلم 

 وزی و خواه در کسوتپرسشگری تفکر فلسفی برای معلمان و مربیان تربیت، خواه در قامت خودآم

 تواند پیامدهای ارزشمندی به همراه داشته باشد.دگرآموزی می

ای هورزی دارای نقشورزی است. خیالی اساسی فلسفههاهیپاها و ورزی یکی دیگر از مؤلفهخیال

نظران حوزه تدریس، در کتاب خود با عنوان از صاحب 6باشد. بنر و کنونسازنده در عمل تدریس معلمان می

ورزی معلمان از اهمیت خیال .9دانندتدریس می گانهنهرا یکی از  عناصر برجسته   8، تخیل«7عناصر تدریس»

                                                 
1. The Art of Perception 
2. Familiar 

3. Strange 

4. Socrates 
5. Constructivism 

6. Banner, James M., Jr and Harold C. Cannon 

7.The Element of Teaching 
8.Imagination 
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دانند می 2نمارا یک متناقض« 1تدریس غیرمتخیالنه»نماید که آنها ناپذیر میدیدگاه آنان چنان مهم و اجتناب

(Banner and  Cannon, 1997, P. 69.) ورزی و تدریس خوب و هنری را دو دیگر، گویی خیالعبارتبه

ورزی معلمان این است که از دانند. آنان بر این باورند که یکی از کارکردهای خیالروی یک سکه می

آموزان متفاوتشان وارد شوند و دهد که بتوانند به دنیای ذهن و روح دانشسو به آنها این امکان را مییک

 کنند، غرق شوند تا بتوانندو از سوی دیگر، با تمام وجود در موضوعی که تدریس می درک کنندآنها را 

 (.Banner &  Cannon, 1997, P.69) کنند سیتدری خوببهآن را 

 محسوبشدن، فناوری اطالعات و ارتباطات، رقیب جدی و سرکوبگر معلم امروزه در سایه جهانی

 ,Bagheri) دانگوشزد کردهرا در عرصه تعلیم و تربیت « مرگ معلم»برخی به همین دلیل خطر  کهچنانشود. می

, P. 456b2008.)  در دوران کنونی با گسترش روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات، امکان دستیابی سریع

 عنوانهبرسد که حضور معلم . لذا به نظر میاست شدهآموزان به منابع و اطالعات وافر و گوناگون فراهم دانش

فلسفی  ورزی تفکررقیب دانش، جای تردید و تجدیدنظر دارد. در چنین فضایی، مؤلفه خیالدهنده بیانتقال

ورزی و التوانند در پرتو خیتواند همچنان ضامن بقاء نیاز به معلم در عرصه تعلیم و تربیت باشد. معلمان میمی

-داع ترکیببه اب کهنیای متفاوت این اطالعات گوناگون دست بزنند و باالتر هایدهسازمانش به خالقیت خوی

 (.P. 455bBagheri, 2008 ,)های جدید در مورد اطالعات موجود بپردازند 

رین تآموزان را مهمورزی دانششناسی تربیتی نیز پرورش خیالپردازان بنام رواناز نظریه 3برونر 

گوید: دانش، آن می4داند. او در سخنرانی خود با عنوان پرورش امکانی تعلیم و تربیت میهانظامرسالت 

. 5هامکاناکنیم نیست، بلکه دانش اصیل سکوی پرتابی است به سوی قلمرو چیزی که ما در ذهن خود انبار می
های جدید را زمین امکاناو پرورش چنین منشی برای نگریستن به دانش به منزله سکویی برای رفتن به سر

 داند. رسالت حیاتی مؤسسات تربیتی می

تحکام ، موجب اسشده استهایی که برای آن ترسیم گرایی با ویژگیورزی یا دلیلمؤلفه استدالل

ها استواری و سبکی اندیشه روشن شدنسو موجب گرایی معلمان از یکشود. دلیلاندیشه و سخن معلم می

شه آموزان است و از سویی دیگر، اندیانتقال یا بازسازی آنها برای دانش مسئولکه معلم  شودهایی میو نظریه

شود و زمینه را برای آموزانش میو سخن مبتنی بر استدالل معلم موجب اقتداری واقعی او در منظر دانش

                                                 
1.Unimaginative 

2.Oxymoron 

3.Jerome Bruner 
4.Cultivating Possible  

5.Launching Pad Into the Realm of Possible 
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ی گرایمؤلفه دلیلسازد. عالوه براین، آموزان را فراهم میتأثیر اندیشه و سخن معلم در ذهن و منش دانش

 ورزی در اینگیرد. فلسفهاز جمله یک معلم را می داراننیدورزی جلوی ورود خرافات را به ذهن فلسفه

ها پاکیکند و به نامیخانه است که هرچه را که بخواهد وارد دین شود، تصفیه نقش خود مانند یک تصفیه

 (Rasekhi, 2010, P. 13) استی استدالل گر هیتصفدهد. ابزار این اجازه ورود نمی

ای هورزی متضمن رهایی معلم از حصار تنگ اندیشهشناختی فلسفهمؤلفه تردید منطقی یا شک روش

شود یمورد مانع از آن مسست خویش و دیگران است. در بسیاری موارد تمایالت شخصی و نیز تعصبات بی

ای که دیشهچه بسا، بنیاد ان کهیدرحالکند. سنده میکه انسان پی به حقیقت عمیق امور ببرد و به ظاهر آنها ب

 کهیرصورتدخود برای خویشتن ساخته است یا از کسی به او رسیده است، سست  و حتی نادرست باشد. اما 

طور موقت شناختی، امور مسلم و بدیهی را به ، با تردید منطقی و شک روشباشد افتهذهنی پرورش فلسفی ی

سنجد و به دهد و صحت و کذب آنها را با محک خرد میمی ، داخل پرانتز قراربه قول ادموند هوسرل

ان ی معلمورزشهیانداین ویژگی و مهارت در خصوصیات ذهنی و  کهیدرصورتبرد. میحقیقت آنها پی 

رد و به گیپایه قرار نمیهای بیپذیرد، در حصار تعصبنمی وچراچونیبیابد، عقاید دیگران را پرورش 

 دهد. آموزان خود نیز اجازه پرسش از امور مسلم را میدانش

یقت آن است که با حق دهندهنشاندر زمینه شک و عدم قطعیت شواب معتقد است که پیشینه رایج 

ی تربیتی هانظامگرایی زمینه تدوین ایم. تأکید بر مطلقای در عرصه تعلیم و تربیت مواجهمبهم و چندپاره

محوری، نگری، ضد معلم و شاگردمحوری، کمییی چون نتیجههامؤلفهمحور با ساختارمند و موضوع

هایی ثابت را فراهم نموده است، اما پیامد اصلی این نگاه مطلق های کمی و استاندارد شده و برنامهارزشیابی

و  درونیپردازان از حوزه عمل و مورد غفلت قرار دادن کنش عناصر گیری نظریهو استاندارد شده فاصله

 جهیدرنت (Schwab, 1989)امور پدیداری و خالقانه در تعلیم و تربیت بوده است  گرفتن دهینادهمچنین 

 شیخوهای ها و مفروضهدیگر، شک کردن نسبت به اعتقادها، دیدگاهعبارتبه 1معلمان باید شک در خود

 آموزان شده وفکر معلمان و دانش. این امر عاملی است که مانع ایجاد جزمیت در تداشته باشند مدنظررا 

ود شهای نو میپذیرش یافته جهیدرنتهای نادرست و های جدید، رها نمودن مفروضهموجب توجه به گزینه

(Chenari & Bagheri, 2009, P.14.) 

-یر و تطبیق یافتهتفس»ساز عمل زدگی فلسفی زمینهورزی در کنار تحیر یا شگفتمؤلفه نقادی فلسفه

 (.Mehrmohammadi, 2010, P. 58)« باشد.های خاص کالس درس میبا شرایط و ویژگیهای علمی 

                                                 
1.Self-Doubt 
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-سویه و عینی یافتهیادگیری، امکان کاربرد یک –فرایند یاددهی  فردمنحصربهو  ریناپذینیبشیپهای موقعیت

ازی موقعیتی سبومیسازد. لذا معلمان نیازمند تفسیر و می های علمی و مسائل تربیتی را برای معلمان منتفی

-ازی کاستی نظریهسهای برخاسته از مؤلفه نقادی تفکر فلسفی با عیاناند. روشنگریتولید شده شیاز پدانش 

 باشد.های تربیتی عاملی مؤثر در این راستا می

نقادی و « 1معلمان به منزله روشنفکران»مدرن در اثری با عنوان هنری ژیرو از متفکران پست

کند. او بر این عقیده است که معلمی تنها یک ترین رسالت معلمان در این دوره تلقی میهمروشنگری را م

-نوع فن و  مهارت صرف نیست که هر کسی از عهده آن برآید. او مانند بسیاری دیگر از اندیشمندان پست

ای . ما برستزده اکنیم، بحران مدرن معتقد است فرهنگ برآمده از مدرنیسم که همه ما در آن زندگی می

ا تیشه نقادی، ، باید بمیبپرداززدایی آنها و به بحران میکن ییشناساهای بحران زده را بتوانیم این تاول کهنیا

. میکن یبازنگرریشه، ساختار و شاخه و برگ این فرهنگ را درهم بریزیم و با تحلیل و نقد دوباره آن را 

ین است که با نقادی نسبت به متون درسی از پیش رسالت معلمان در این گیرودار پاالیش فرهنگی ا

 ، رسالت نقادی خویش را در راستای پاالیش فرهنگشده استآموز تعریف ، نقشی که برای دانششدهنییتع

ناپذیر در رسالت واقعی او بنابراین نقادی معلم، سهمی انکار(. P. 423bBagheri, 2008 ,) انجام رساندبه 

 دارد.

انایی هایی که برای آن ذکر شد، چنانچه در سطح توفلسفی تفکر فلسفی با ویژگیمؤلفه تحلیل 

 شدهتیبترزدایی از مفاهیم مورد استعمال آنان در فرایند تعلیم و ، موجب ابهامردیصورت گای معلمان حرفه

لیل مفهومی تحهای شود.به تعبیر هرست، یکی از هدفتر آنان از این مفاهیم میو به تبع آن باعث فهم عمیق

م باشد  و رابطه یک مفهوم را با سایر مفاهیها میاصول زیربنایی کاربرد واژه آشکار کردنتالش به منظور 

 حدودوثغورو ترسیم « 2تربیت». به طورنمونه، تحلیل مفهوم (Hirst  & Peters, 2010, P. 20)دهد نشان می

شده و به تبع این « بار آوردن»و « عادت»، «3تلقین» ی همچونتیشبه تربمعانی آن موجب تمایز آن از مفاهیم 

ل فلسفی و یابد. به همین ترتیب تحلیروشنگری مفهومی، تلقی و بینش معلمان از فرایند تربیت بهبود می

علمان و م مورداستفادهی منطقی بسیاری از مفاهیمی که روزانه، بارها هافرضشیپواکاوی عناصر معنایی و 

 تواند موجب شفافیت شبکه مفهومی معلمان شوند.گیرد، میقرار میمربیان تربیتی 

شود. یکی از پذیری ذهن معلمان میورزی موجب انعطافاندیشی یا گشودگی فلسفهمؤلفه فراخ

                                                 
1. Teacher and Intellctuals 
2. Education 

3. Indoctrination 
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رهایی از  (.Shariatmadari, 2005)شناختی است خود از جمود روان رها ساختنپیامدهای چنین ذهنی، 

راهم ف یادگیری –های غریب فرایند یاددهی را برای برخورد سنجیده با موقعیتی زمینه شناختروانجمود 

نماید. ایده معلم فکور در واقع حد وسط میان اندیشی را به معلم فکور تعبیر می. شواب، فراخسازدیم

. عالوه بر این، با توجه به (Schwab, 1989)باشد محور و ضد معلم میمحور، کتابرویکردهای کودک

 اندیشی، مقدمه تحقق معنای هستی در تجربه آدمی است.  دیدگاه گادامر، گشودگی و فراخ

ختی به فهم شناشناختی بلکه رویکردی هستیهرمنوتیک فلسفی گادامر، فهم را نه یک امر معرفت

نسان ا داند. او معتقد است که فهم مشخصه بنیادی وجود انسان است و در سایه فهم است که هستی در تجربهمی

شود. از نظر گادامر وجود امر ناآشنا یا متفاوت برای تحقق فهم، امری ضروری است و این امر ناآشنا آشکار می

خواهد به می نتیجه گرفت فردی که توانیمرو، ی پیشین را به چالش بکشد. ازاینهافرضشیپباید انتظارات و 

 لهیوسنیبدا ت داشته باشدلت پذیرندگی و گشودگی فهم واقعی دست یابد، باید نسبت به امور متفاوت، حا

متفاوت،  یهادگاهیدگیرند. لذا گشودگی و پذیرندگی نسبت به هایش مورد چالش قراراعتقادات و مفروضه

ها و باورهای خود از طریق شک در آنها، تحمل اعتقادت، بررسی مفروضه قرار دادنتمایل به در معرض خطر 

ت در های تعلیم و تربیترین هدفها به جای هراسیدن از آنها و سرکوبشان، از مهمچیدگیها و پیتضادها، ابهام

 (.Chenari & Bagheri, 2009, PP. 15-16)باشد دیدگاه هرمنوتیک فلسفی گادامر می

هد، دبا توجه به اهمیت گشودگی و پذیرندگی در دستیابی به فهمی که هستی انسان را تشکیل می

یری ورزی در فرایند یاددهی و یادگاندیشی یا گشودگی فلسفهی مؤلفه فراخریکارگبهضرورت توجه و 

لسفی، نگریستن ف تفکرورزی های گشودگی و خیالیابد. یکی دیگر از پیامد مؤلفهمعلمان، اهمیتی بنیادین می

نها تقویت و آ باشد. بیشتر کسانی که ذهنیت فلسفی دربه مسائل مورد بحث از چشم اندازهای گوناگون می

یگر نگرند و مسائل مختلف را با یکددر بررسی امور آنها را فقط از دو جنبه نفی یا اثبات می افتهین رشد

نیست و  گونهنیاهمیشه  کهیدرحالشود. ای که اثبات یکی، نفی دیگری تلقی میگونهدانند، بهمتناقض می

کسانی که  رونیزاااثبات یکی، نفی دیگری نباشد. امور مختلف ممکن است با یکدیگر متضاد باشند؛ یعنی 

های ها و چشم اندازهای گوناگون بنگرند و فرضیهتوانند مسائل را از جهتدارای تفکر فلسفی هستند، می

، در های تفکر فلسفی در آنان پرورش یافته باشدمختلفی برای حل مسائل ارائه دهند. معلمانی که این مهارت

خصلت  کند.آیزنر به تأسی از شواب، اینیی بهتر و بیشتری عمل میکاراای گوناگون با هحل مسائل موقعیت

ی سایر هاهیظرننامد؛ یعنی برای حل یک مسئله باید به اصول و گی میگرایی و تمایالت میان رشتهرا گلچین

 . (Eisner, 1984)ها مراجعه نموددیدگاه
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ورزی معرفی شد. در ادامه، عنوان مؤلفه کانونی جریان فلسفه پردازی بهتا این بخش از این نوشتار، نظریه

– پردازی معلم در فرایند یاددهیشود به  این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه پژوهشگری و نظریهتالش می

های آموزشی و یی که به تحلیل و ارزیابی شکاف میان نتایج پژوهشهادگاهیدیادگیری چیست؟ براساس یکی از 

پردازد، یکی از عوامل اصلی این رخنه عمیق، عدم ایفای نقش پژوهشگری معلمان در و عمل تربیتی می تربیتی

یا ایجاد  1پردازی متفاوت، تقویت ویژگی پژوهندگی در معلماناین مفهوم»باشد. یادگیری می -فرایند یاددهی

سب و مؤثر در حل مشکل جدایی میان را به عنوان راهبرد عملی منا 2عنصر کارگزاروحدت میان عنصر پژوهنده و 

 (.Mehrmohammadi, 2009, P. 45)« کند.پژوهش و عمل تربیتی ارزیابی می

ربه، بصیرت و یی مانند تجهاتیظرفکه به مدد  ندیبیماین دیدگاه قابلیت پژوهندگی را در معلمی متبلور 

در  های مختلفحلدست به آزمون راههای شهودی و تخیل، های تربیتی، ادراکژرفانگری نسبت به موقعیت

ا انسانی زده و با تأمل در نتایج مثبت ی فردمنحصربههای ویژه و در موقعیت شدهادراکبرخورد با مسائل خاص 

(. Mehrmohammadi, 2009, PP. 46-47)شود ای سهیم و شریک میمنفی به دست آمده، در تولید دانش حرفه

 پنداردرا مفروض می« دانش متکی بر پژوهش کالس درس»این دیدگاه در بطن خویش نظریه 

(Mehrmohammadi, 2009, P. 34.) 

ه طور ب اژهیپ ژان زنرویآ وتیال شون دونالدرسد اندیشمندان بزرگی مانند جان دیویی، به نظر می

به  الزم (.Mehrmohammadi, 2009, P. 47) اندنظر داشتهآشکار یا ضمنی چنین نقشی را برای معلم در 

های تولید شده توسط پژوهشگران نیاز از دانش و نظریهذکر به یادآوری است که این دیدگاه معلم را بی

ی تدریس هاعینی و کلی آنها را در همه موقعیت کاربرداندیشی به قابلیت داند بلکه سادهدانشگاهی نمی

ری در به معلمان جسارت و غنای پژوهشگتواند پردازی تفکر فلسفی میدهد. مؤلفه نظریهقرار می موردانتقاد

 کالس درس را بیاموزد. 

در گرو درآمیختن با  ورزیدر ویژگی وابستگی تاریخی تفکر فلسفی بیان شد، فلسفه ترشیپ کهچنان

و فالسفه  های فلسفی و تربیتی فیلسوفان محضهای فلسفی است، آشنایی معلمان با مختصری از اندیشهاندیشه

ورزی لسفههای فتواند منبع الهام بخشی برای همه مؤلفههای عملی آنان، میپندآموزی از تجربهتربیتی، ضمن 

 .منجر شودیادگیری  –های در فرایند یاددهی معلمان شود و به تبع آن به غنای پیامدهای این مؤلفه

 نتیجه

پذیری ناینهای پیچیدگی، تعیدر این نوشتار نخست با تحلیل ماهیت کار معلم شامل ویژگی

                                                 
1. Teacher as Researcher 

2. Practitioner  
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ا، ههای، کثرت عمل، محدودیت زمانی، دخالت اخالق و نیاز به عقالنیت و مقایسه آن با سایر پیشههدف

 ی در راستای عمل توأم با تأمل در فرایند تعلیم و تربیت شد.ورزشهیاندنیاز معلمان به برخورداری از توانایی 

های نگریتواند برای معلمان واجد روشورزی میفلسفهبا این مقدمه این نتیجه حاصل شد که تفکر فلسفی یا 

ارزشمندی باشد. در ادامه تالش شد مختصات تفکر فلسفی مورد بازشناسی قرارگیرد تا چگونگی کمک 

نزدیکی  ای در جهت. برای این منظور مقدمهشود نییتبیادگیری  -ورزی به معلمان در فرایند یاددهیفلسفه

ان، ده مؤلفه به  ماهیت عمل فلسفی فیلسوف با نظرشد. با تکیه بر این مقدمه و به فهم چیستی فلسفه بیان 

دگی، تردید منطقی زکه عبارتند از: تحیر یا شگفت قرار گرفتورزی یا تفکر فلسفی مورد بازشناسی فلسفه

 ایی، توجه بهگرورزی یا دلیلشناختی، پرسشگری و کنجکاوی، وابستگی تاریخی، استداللیا شک روش

های پردازی. در ادامه، روشنگریورزی و نظریهاندیشی یا گشودگی ذهنی، خیالنقد، تحلیل فلسفی، فراخ

رسد که ر میشد. به نظ یادگیری تبیین –ها به تفکیک در عمل معلمان در فرایند یاددهی از این مؤلفه برآمده

یادگیری  -یرگذاری مثبت بر فرایند یاددهیای برای تأثهای بالقوههای تفکر فلسفی واجد تواناییهمه مؤلفه

 ای به ایجاد وهای رسمی و ضمنی تربیت معلم، توجه ویژهرو ضرورت دارد در برنامهمعلمان باشند. ازاین

 ورزی در اندیشه و منش معلمان و دانشجومعلمان شود.های فلسفهمؤلفه پرورش
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