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  چکیده
در طـول تـاریخ فلسـفه همـواره      ،اش شناسانه هاي هستی ویژگیسبب  به  ،وگو گفت

اي درخـور و شـاید    است و شماري از فیلسوفان آن را شـیوه   مورد توجه واقع شده
فلسفه بـراي  ۀ در برنام. اند پرورش تفکر منطقی افراد دانستهبراي ترین روش  مناسب

هاي بارز این برنامـه   ویژگیاز جمله ن و وگو یکی از عناصر بنیادی کودکان نیز گفت
هـاي بنیـادین    این مقاله با چنین توجهی نخست مترصد آن است تـا ویژگـی  . است
تبیین کند و سپس نقـش آن   ،کید بر رویکردهاي گادامر و افالطونأبا ت ،وگو را گفت

 تـرین  بـه مناسـب   سـرانجام  را در پرورش روح فلسفی کودکان مشـخص نمایـد و  
 .بپردازد کودکان در ورزي اندیشه تقویتمنظور   به وگو گفت هاي شاخص

  .یکندوکاو فلسف ۀحلق یگري،د یی،گو وگو، تک گفت :ها کلیدواژه
  

  مقدمه. 1
اسـت   )philosophy for children, p4c( وگو یکی از عناصر بنیادین فلسفه براي کودکان گفت
 کنـدوکاو فلسـفی   ۀحلقـ . بـارز فلسـفه بـراي کودکـان دانسـت      ۀتـوان آن را مشخصـ   و می

)community of philosophical inquiry, cpi(   فـردي  سـاختاري میـان )intersubjective (دارد 
  . پیوندد وقوع می   وگوي جمعی به که در آن رخداد اندیشه در قالب گفت

گذاران آن بـه   وگو عنصر اساسی فلسفه براي کودکان است و چرا بنیان اما چرا گفت
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سقراطی نام گرفـت؟   ۀاند که فلسفه براي کودکان حماس جا اهمیت داده این پدیده تا آن
در طول تاریخ . هاي آن نهفته است وگو و ویژگی شناسی گفت پاسخ این پرسش در هستی

نظـر قـرار    مـد ورزي را  وگو در اندیشـه  جایگاه گفت سوفان زیادي اهمیت ولفلسفه، فی
وگـو را در اگزیستانسیالیسـم امانوئـل     گفت ۀتوان فلسف طور مشخص می ولی به ،اند داده

و در هرمنوتیک و  ،)M. Merleau Ponty( ، پدیدارشناسی مرلوپونتی)E. Levinas( لویناس
کند تا مروري اجمالی  حاضر تالش می ۀمقال. یافت )H. G. Gadamer( بازيِ گادامر ۀنظری

وگـو در   شـده در تـاریخ فلسـفه در بـاب اهمیـت گفـت       مطرحهاي  بر برخی از دیدگاه
  .باشد  ورزي داشته اندیشه

که  برخالف این. آمیزند می  هم اي است که در آن تفکر فردي و جمعی به وگو پدیده گفت
وگـو   گفـت  ،سـت شناسا  فاعـل بـه  ئم اي کامالً سـوبژکتیو و قـا   پدیدهگویی  یا تکنولوگ وم

  فـردي  خـود را بـه ارتبـاط میـان     محوریـت  شناسا  فاعلکه در آن  ،فردي اي است میان پدیده
بـر   مبتنـی  ۀگـرفتن از اندیشـ   وگـو بـه معنـاي فاصـله     نولوگ به گفتوچرخش از م. دهد می

  .یابد اي می اي است که در آن ارتباط اهمیت ویژه به جانب اندیشه شناسا  فاعلمحوریت 
یعنی وضعیتی که  ،است )intersubjectivitate( فردیت وگو حرکت به جانب میان گفت

وضعیتی که در آن حتی  ؛شود می »من«و ارتباط با دیگري،   در مواجههفقط  ،»من«در آن 
 )M. Buber( چنان کـه بـوبر   آن. یگري استمنوط به ارتباط با د شناسا  فاعلآگاهی  خود
 .)71: 1380بـوبر،  ( اسـت ناپـذیر   تفکیک »من و تو«به  »ـ تو  من«گوید کالم اساسی  می

. ي وجود ندارد »من«، »تو«مستقل از  ،شود و می »من«ست که »تو«در ارتباط با  فقط »من«
پیش از مواجهـه بـا    ،را شناسا  فاعللویناس . آید براي لویناس نیز دیگري قبل از من می

در ایـن  . کند که نه له و نه علیه دیگري است دیگري، عاملی عاري از ارتباط معرفی می
هاست، بدون  شدن آن غرق در نیازهاي خویش و سرخوش از برآورده شناسا  فاعلمرحله 

  .گوشی براي شنیدن
دیگـري،  بـدون ارتبـاط بـا     خودمحـور . ام یا لنفسه خویش، براي مطلقاً من حظ، در

تا جـایی کـه   «نه علیه دیگران، نه . تنها هستم بدون انزوا، معصومانه خودمحور و تنهایم
اعتنا، عاري از هرگونه ارتبـاط و   کلی نسبت به دیگري بی اما به  ـ »شود به من مربوط می

بـه نقـل   لوینـاس  (ـ بدون گوشی براي شنیدن، مثل شکمی گرسـنه    هرگونه امتناع از آن
  .)90: 1386 دیویس،از 

اما ، رواي مطلق قلمرو خویش است اي است که فرمان بسته هستی درون شناسا  فاعل
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توانم آن را در  ایستد و من نمی من می ۀچیزي است که خارج از مرزهاي سلط  آن »غیر«
مـن دیگـر آن    ،با حضور غیر و در نزدیکی دیگري. دهم و به خود فروکاهم  خود جاي

 فاعل مختار و آگاهی نیستم که محور و مرکز جهان خود است و در پی تملک جهان به
گــرفتن  ایـن همـان چیــزي اسـت کـه لوینــاس آن را بـه پرسـش      . نفـع خـویش اســت   

دیگـري بـا حضـور    . خواند می )egoistic spontaneity( من ۀخودانگیختگی خودمحوران
در این . آورد لرزه درمی یی مطلق مرا بهروا فرمانگیرد و مرزهاي  خویش مرا به پرسش می

بلکه  ،ي مطلق قلمرو خویش بودروا فرمانمن دیگر آن فاعل مختاري نیستم که  ،مواجهه
 ،این معنـا   به. زند من سر بازمی ۀجویان شوم که از فرمان تملک اي مواجه می من با پدیده

وگو من  در گفت. شود زدایی می اي است که در آن از من تمرکز وگو ورود به رابطه گفت
بلکـه   ،آورد چیز را بـه تملـک خـویش درمـی      دیگر آن فاعل خودبنیادي نیست که همه

در ارتباط با دیگـري   شناسا  فاعلاي متقابل که در آن  اي از یک رابطه است؛ رابطه سویه
 را  وگو، ما در ساحتی وجودي و تفسیري قرار داریم که بوبر آن در گفت. شود تعریف می

نه به تفسیر،  ،ساحتی که در معناي هرمنوتیکی نه به مفسر تعلق دارد ؛نامد می »بینابینیت«
 اي پرسش از دیگري وگو رخدادي متفاوت و گونه گفت. و نه به ابژه ،شناسا  فاعلنه به 
رو،  از این. انجامد که ضرورتاً به خودپرسایی می ستو یا موضوع پرسش و یا هر دو است

  ).Kennedy, 2000: 40( فرد و مهم است بسیار منحصربه  فردي این یک موقعیت میان
 دیگر یکیاري   وگوي جمعی حقیقت را به گفت کندوکاو فلسفی در ۀحلقکودکان در 

تـوان آن را   نحوي است که مـی  وگو به گفت ۀشناسان ساختار هستی. کنند وجو می جست
هـاي   بررسـی ویژگـی  . شـمار آورد  بهاندیشمند عاملی مؤثر در تربیت کودکانی متفکر و 

یابی به این هدف ما  چگونه در جهت دستوگو  گفتداد که  وگو به ما نشان خواهد گفت
  . کرد را یاري خواهد

میت رو اه از این. دانست سقراط اصالح یک جامعه را در گرو تربیت افراد آن جامعه می
  .داد اي به تربیت جوانان می ویژه

حقیقتی وضع حاضر را، خواه شکل حکومت دموکراسـی باشـد خـواه اشـرافی و خـواه       بی
نخسـتین شـرط هـر    . تـوان کـرد   کـن نمـی   هاي سیاسی بزرگ، ریشه استبدادي، از راه اقدام

  ). 65 -  64: 1358یاسپرس، (اصالحی این است که فرد تربیت شود 

. وگو و پرسـش و پاسـخ بـود    روشی که سقراط براي رسیدن به این هدف برگزید گفت
لیپمن معتقـد اسـت کـه بـراي     . اي فرهیخته در گرو داشتن افرادي متفکر است داشتن جامعه
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به پیـروي از   ،وي. گیرند رسیدن به این هدف باید افراد از سنین کودکی تحت آموزش قرار
راسـتی   امـا بـه   ،یابی به این مهـم دانسـت    را کلید دست پرسش و پاسخ وگو و سقراط، گفت

ابزار تربیت جوانـان برگزیـد؟ بـراي     مثابۀ هایی دارد که سقراط آن را به وگو چه ویژگی گفت
هـا   وگو و نقـش آن  هاي گفت در این مقاله به بررسی چندي از ویژگی ،پاسخ به این پرسش

  .پرداخت  در فلسفه براي کودکان خواهیم
  

  هاي آن وگو و ویژگی گفت. 2
  وگویی است تفکر در ذات خود گفت 1.2

فلسـفه بـراي کودکـان پـرورش قـدرت تفکـر منطقـی در         ۀیکی از اهداف اساسی در برنام
یابی به ایـن   کندوکاو بستري مناسب براي دست ۀمحور حلق وگو ساختار گفت. کودکان است

رسـد کـه تفکـر     نظـر مـی   گونه به این ،با تأمل در فرایند اندیشیدن و دقت در آن. است هدف
تأییـد آن در محـاورات    ايتـوان دالیلـی بـر    اي است که می این نکته. وگو است نوعی گفت

  .افالطونی یافت
سـقراط حقیقـت را در   . ورزي بـود  تفکر فلسفی و فلسفه ۀوگو وسیل گفت ،براي سقراط

ت بـا دیگـري و در   در مصاحب فقط براي او حقیقت. دانست میوگو  ذات خود مستلزم گفت
تفکر را چنین  کراتیلوس ۀافالطون نیز در رسال. دهد میجریان پرسش و پاسخ خود را نشان 

  :کند تعریف می
پرسد، به خـود   از خود می[...]  ،کند چه تحقیق می آن ةگوید دربار سخنی که روح با خود می

  نی اسـت کـه گفتـه   عقیـده، سـخ  [...] کند  دهد و سپس آن پاسخ را قبول یا رد می پاسخ می
شود و نه به آواز بلند؛ بلکه سخنی است کـه   شود، منتها این سخن نه به دیگري گفته می می

  ).384: 1356افالطون، (گوید  انسان در حال خاموشی به خود می
حتــی تفکــر فــرد در انــزواي خــویش نیــز صــورتی از   ،مطــابق بــا تعریــف افالطــون

گاه که شخص در تنهایی با  اما حتی آن. پاسخ بر پرسش و وگویی مبتنی وگوست؛ گفت گفت
 ،شـود  وگو با خویشتن مطلبی برایش روشن می پردازد و در جریان گفت خویش به تفکر می

چه را دریافته است با دیگري در میان گذارد و به درستی آن  آن کهآن است دنبال   بههمواره 
شدن بـه   یز همواره تمناي تبدیلوگوي نفس با خویش ن نولوگ یا گفتویعنی م. اطمینان یابد

آدمـی  «. جویـد  وگوي بیرونی مـی  وگوي درونی راه به جانب گفت وگو را دارد و گفت گفت
  ).37 :1357یاسپرس، (» تواند به خود اعتماد کند تنها در حال اتحاد با دیگري می
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شـده    گادامر نیز به آن پرداخته ۀوگویی تفکر مطلبی است که در اندیش ساختار گفت
جـا کـه    و از آن ،)Gadamer, 1989: 360(دانـد   گري را هنر تفکر مـی  وي پرسش. است
. وگوست بر پرسش و پاسخ است، تفکر همواره شکلی از گفت وگو فرایندي مبتنی گفت

اي  وگـو نیـز پدیـده    گفـت . اي زبانی است و مفاهمه رسیدن به زبانی مشترك فهم پدیده
وگو این مجال را فـراهم   گفت. کند اهمه را فراهم میزبانی است که امکان رسیدن به مف

کنندگان  وگو گفت ،ها آمیختن افق با درهم ،بیان درآیند و ها به ها در زبان آورد تا جهان می
فهـم   ،گـادامر  ۀدر اندیش .)ibid: 371(دارند  یابی به زبانی مشترك گام بر به جانب دست

وگوي میان من  ها در بستري از گفت و امتزاج افق )ibid: 305(هاست  حاصل امتزاج افق
مواجهـه بـا   معنـاي    بـه وگـو   مواجهه با دیگري در جریان گفـت . دهد و دیگري رخ می

 ،داد بدون داشتن افق، فهمـی رخ نخواهـد  . هاي دیگر و گسترش افق خویش است افق
عـین دیـده   اي م تواند از نقطـه  چیزي که می  دیدي است شامل هر آن ةافق محدود«زیرا 
چه را به او بسـیار   هاي دور و یا حتی آن تواند مسافت آن کس که افقی ندارد نمی. شود

  . )ibid: 301(» نزدیک است ببیند
نحـوي خـاص در افـق معنـایی خـویش       وگو موضـوع را بـه   گفت هریک از طرفین 

متـزاج  از دل ا. هـم بیامیزنـد   دهد که این دو افق به رخ می یکنند و فهم هنگام تفسیر می
  بـه معنایی دیگري از بطن افق مـن و    شدن به افق نزدیک. آورد می ها فهمی نو سر بر افق

من بـراي درك افـق دیگـري افـق خـویش را تـرك       . گرانه مقدور است پرسشصورت 
دهـم   که آن را به افـق دیگـري متصـل کـنم آن را گسـترش مـی       کنم، بلکه براي آن نمی

)ibid: 304(.  
ـ  ۀشود نتیج می وگو حاصل  گفتفهمی که در جریان   ۀیـک اندیشـه بـر اندیشـ     ۀغلب

کـه حاصـل تالقـی افـق      ،تـر  بلکه حقیقتـی اسـت کـه در افقـی گسـترده      ،دیگر نیست
کـه مـن و   تـا وقتـی   . )ibid: 371(خود را نمایان کـرده اسـت    ،وگوکنندگان است گفت

پـس فهـم    ،داد امتزاج افق و نهایتـاً فهمـی رخ نخواهـد    ،وگو نشویم دیگري وارد گفت
  .وگو فتبر گ    مبتنیاست رخدادي 

وگـوي نفـس بـا خـویش اسـت و       اگر دیدگاه افالطون را بپذیریم که اندیشه گفـت 
شـود، پـس    همراه با لویناس فلسفه را گفتاري بدانیم که خطاب بـه دیگـري گفتـه مـی    

دارد و وگـو   تبع آن با گفت  توان پذیرفت که اندیشه پیوندي ناگسستنی با گفتار و به می
  .)30: 1389ناجی، (» وگوست بر گفت فلسفه فعالیتی مبتنی«اساساً 
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  هاي تعلیمی وگو بر خطابه و نوشته برتري گفت 2.2
روشنی و وضوح  توان در تفکر افالطون به هاي تعلیمی را می وگو بر سایر روش برتري گفت
ري بـراي  ارتبـاط را عنصـري ضـرو    ويآیـد کـه    از سـخنان افالطـون برمـی   . مشاهده کرد

 بـراي  مـد اناکاروي خطابه را صورتی . داند وجوي حقیقت و انتقال مفاهیم فلسفی می جست
وگـو را ظـرف    کند و درمقابل، گفت یابی به حقیقت معرفی می انتقال مفاهیم فلسفی و دست

 اسـت،  مدي نوشتهاکه از ناکار پس از آن ،هفتم افالطون ۀدر نام. داند مناسب تفکر فلسفی می
و پاسـخ را تنهـا راه     بر پرسـش  وگوي مبتنی گفت و گوید در انتقال حقایق فلسفی سخن می

  .کند یابی به حقیقت بیان می ممکن براي دست
اصطالحات و الفاظ عـادي بتـوان آن    ۀوسیل آن مطلب مانند دیگر مطالب علمی نیست که به

ها و در پرتو همکـاري   متوالی آن ةبحث و مذاکر ۀرا تشریح و بیان نمود؛ بلکه فقط در نتیج
اي پدیـدار شـود، در درون آدمـی     آن ایده، مانند آتشی که از جرقه باره  معنوي و درونی، یک

  .)341: 1356افالطون، (یابد  کند و توسعه می گاه راه خود را باز می گردد و آن روشن می

قـت فلسـفی   وگو در انتقال مفاهیم فلسـفی بـه سرشـت حقی    مدي و شایستگی گفتاکار
اي خـاص گنجانـد و    حقیقت فلسفی از سنخ علم نیست که بتوان آن را در مقوله. گردد برمی
اگـر  . کند حقیقـت فلسـفی حقیقتـی بـدون موضـوع اسـت       طور که یاسپرس اشاره می همان

تـوان از آن سـخن گفـت و آیـا اصـالً       حقیقت فلسفی حقیقتی بدون موضوع باشد، آیا مـی 
تـوان   نباشـد مـی   شدنی بیانوجه  هیچ به را چه آیا آناز طرفی آید؟ تواند در قالب سخن در می

تـوان در   برد؟ پاسخ این پرسش را مـی  نخواهد بیراههحقیقت خواند؟ آیا این حقیقت راه به 
چیزي است که هرگز   حقیقت آن. است  که افالطون براي بیان حقیقت برگزیدهیافت روشی 

 غیـر از طریـق  حقیقت امري است که خـود را تنهـا    نیست، بلکه شدنی مستقیم ابالغنحو   به
وگـو ابـالغ نامسـتقیم حقیقـت در      زیرا گفـت « ،کند وگو ظاهر می مستقیم و در جریان گفت
  .)71: 1357یاسپرس، (» شکل فلسفی تفکر است

همـراه   امکاناتی را بهبراي گوینده و شنونده وگویی  وگو یا بهتر بگوییم ارتباط گفت گفت
از آورد تـا شـنونده بتوانـد     وگو این امکان را فـراهم مـی   گفت. هاست آن  دارد که نوشته فاقد

کـه مـتن در    در حـالی   ،تواند از سخن خویش دفاع کند و گوینده نیز میکند گوینده پرسش 
کند  در متون تعلیمی، نویسنده تالش می. ماند خویش خاموش می ةهاي خوانند مقابل پرسش

اي اسـت کـه    متن صـرفاً در مقـام گوینـده    ةنویسند. ه خویش را به خواننده القا کندتا دیدگا
وگـو حقیقـت در جریـان     که در گفـت   در حالی ،تواند سخن مخاطب خویش را بشنود نمی
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حقیقـت آشـکار    مثابـۀ  چـه خـود را بـه    آن. شود بحث و تبادل نظر میان دو طرف نمایان می
بلکـه   ،یک نیست مطابق سخن هیچ ،و طرف رخ نمودهاگرچه از خالل سخنان هر د ،کند می
وگـو   در گفـت . وگوکننـدگان اسـت   شود افقی جدید در برابر دیدگان گفـت  چه هویدا می آن

یابد تا از فهم درست مخاطب از سخن خویش اطمینان یابـد   کالم این فرصت را می ةگویند
 .فهمی مطلب شود و در مواقع لزوم مانع کج

 مـا  بـه  نامـه  ایـن  کـه  دارد می اظهارهفتم افالطون  ۀنام برح خود در شر مارتنس اکهارد
 رو این از و آمد نائل آن به عملی یروال در باید که است امري بصیرت و آگاهی که آموزد می

  .آموخت کودکان به شفاهی و کتبی اطالعات قالب در را ورزي فلسفه توان نمی
شود تا کودکـان فلسـفه را از    تالش می ،است  در روشی که فلسفه براي کودکان برگزیده

ساالن خویش  کودك با کمک دیگر هم ،کندوکاو ۀدر حلق. کشندب  متن زندگی خویش بیرون
. کنـد  وجو مـی  حقیقت را جست ،و با رجوع به تجربیات خویش و شنیدن تجربیات دیگران

عقایـد   ازآورد تـا کودکـان    کندوکاو فلسـفی ایـن امکـان را فـراهم مـی      ۀوگو در حلق گفت
وگـو   گفـت . با دالیل منطقی از باور خـویش دفـاع کننـد    ،درمقابل ،و کنند پرسش دیگر یک

 .وجوي حقیقت به یاري هم است جست
 
  اندیشی رهایی از جزم 3.2

وي بر . داند سقراط انتقال حقیقت از راه نوشته و خطابه را باعث دورشدن از راه حقیقت می
راسـتی   بـه کـه   آن  بی«هاي تعلیمی، شاگردان  ه یا نوشتهدر طلب علم از راه خطاب ،آن است که

ماند و هم  هم نادان خواهند ،درنتیجه ،اند و کرد که دانا شده چیزهایی بیاموزند گمان خواهند
» بـود   رو معاشرت با آنان بسیار دشوار خواهـد  اند و از این شد که دانا گردیده معتقد خواهند

گوید بـدان دلیـل اسـت کـه وي      که سقراط از آن سخن می  دشواري). 76: 1356افالطون، (
داند و این  نخستین گام در جهت کسب معرفت را رهایی از بند تعصبات و عقاید جزمی می

این همان هدفی است که سـقراط در  . امر ابتدا مستلزم آگاهی از جهل و اعتراف به آن است
دیالکتیک روشـی  . شان ل و نادانیکردن مردم از جه کرد؛ آگاه وگوهاي خویش دنبال می گفت

 ،وگـو و دیـالوگ   گفتاز طریق او . بود که سقراط براي رسیدن به این هدف در پیش گرفت
کرد تا موضوع بحث را از زوایـاي   تالش می ،گرفت که در قالب پرسش و پاسخ صورت می

  .مخاطب خویش را از بند عقاید جزمی برهاند ،در این فرایند ،وکند بررسی گوناگون 
این شوق حاصـل آگـاهی   . کسب معرفت است ۀنیاز به دانستن و شوق دانایی مقدم
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تا زمانی که انسان به جهل خویش واقف . انسان از جهل خویش و هستی متناهی اوست
آگاهی از . شد فهمی براي او حاصل نخواهد ،هاي خویش را نشناسد نباشد و محدودیت

ها آشـکار   تعارضات نهفته در اندیشه ،وگو در گفت. کند انسان را مهیاي شنیدن می جهلْ
شود اثري تربیتی است که  نخستین اثري که از آشکارشدن تناقضات حاصل می. شود می

وجوي حقیقت نیازمند یک آمادگی  جست. داند پذیرش حقیقت می ۀافالطون آن را مقدم
باشد و حقیقت را در چنگ خویش   ش پی نبردهکس که به نادانی خوی  آن. روحی است

کس که بـه جهـل خـویش     تنها آن. داند وجوي حقیقت می نیاز از جست ببیند خود را بی
  .حقیقت است ۀواقف باشد تشن
وگو در نخستین گام باید عقاید خویش را بـه حالـت تعلیـق     کننده در گفت افراد شرکت

وگوي حقیقـی   در گفت. آورند  دست هدیگر را ب کهمراهی با ی براي درآورند تا آمادگی الزم
کند  وجو می کنندگان حقیقتی را که در کالم دیگري است جست هریک از شرکت ،و اصیل

کند تا حقیقت نهفته در  تالش می ،که درصدد تضعیف دیدگاه مقابل باشد آنجاي   به ،و
ري است که در آن هیچ وگو ساختا گفت. نداآن را دریابد و در فرایندي تعاملی آن را بپرور

شود و داراي  نمی  سوابق و نتایجش معتبر شناختهسبب  به معینی  ۀو یا اندیش ،عقیده، باور
که صاحب  فارغ از این ،اي هر دیدگاه و یا اندیشه. نیست پذیري سنجشو ارزش حقیقی 

پرسش و پاسخ نقد و شود و در جریان  می  چالش کشیده وگو به اندیشه کیست، در گفت
  .شود بررسی می

ولـی حقیقـت حاضـر     ،شناسند یک از دو حریف هنوز حقیقت را نمی وگو هیچ در گفت
رو  از ایـن . کنـد  چرخند و حقیقت هر دو را رهبري مـی  است و هر دو حریف به گرد آن می

نبایـد  و  باشد کـه دیگـري عقایـدش را رد کنـد      دو طرف باید آماده ازهریک  ،وگو در گفت
گـادامر  . هـا باشـد   شتن عقایـد خـویش از خطـر ابطـال و دفـاع از آن     دا درصدد مصون نگه

کننده درصدد است تـا   جهت که استدالل  از این ،دهد وگو را در مقابل استدالل قرار می گفت
وگـوي حقیقـی هـدف دفـاع از      در گفـت کـه    حـالی در  ،از پاسخ آغازین خویش دفاع کند

رو  از ایـن . دهـد  اندیشی نمی مجالی به جزموگو  گفت. هاست ها نیست بلکه سنجش آن پاسخ
» آیـد  آغـازد اگـر مخـالف حقیقـت باشـد از پـاي درمـی        وگو مـی  کسی که با دیگري گفت«
  .وگو ساحت کرنش در برابر حقیقت است گفت). 73: 1357یاسپرس، (

ذات  ،دانـد  وگـو مـی   اگرچه سقراط دوري از تعصبات را نخستین شرط ورود بـه گفـت  
دهـد تـا پنـدارهاي باطـل خـویش را       ي است که به افراد این امکان را میا گونه وگو به گفت
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 ۀتـوان مقدمـ   اندیشی را هم مـی  به این جهت رهایی از جزم. ها را کنار گذارند بشناسند و آن
اي است که در تربیـت کودکـانی متفکـر بسـیار      آن دانست و این نکته ةوگو و هم ثمر گفت

عـالوه  کـه،  آموزنـد   ورزي و کندوکاو فلسفی می لسفهکودکان به هنگام ف. حائز اهمیت است
مـراد  «وگـو   در گفت. دهند خود را نیز در معرض پرسش قرار ،پرسند که از دیگران می آن  بر

سـقراط   ةولی در اثناي آن بررسـی، ناچـار عقیـد    ،است میان آمده بهبررسی ادعایی است که 
افالطـون،  (» گرفـت  قرار خواهـد  دهنده نیز در معرض آزمایش پرسنده و پروتاگوراس پاسخ

فقـط  ] فلسـفی [کنـدوکاو   ۀشرکت در حلق« :کند چنان که لیپمن اشاره می و آن ،)333: 1356
 نیـز  مـان  شخصـی  افکـار  بـه  یشـیدن کردن یعنی اند بلکه تأمل ،یادگیري تفکر انتقادي نیست

  ). 106: 1389 ی،ناج( »هست
  
  حرکت از کثرت به جانب وحدت 4.2

وجـویی کـه در    تر از کشف حقیقت است؛ جسـت  وجوي حقیقت مهم جستبراي افالطون 
تفکر فلسفی ماهیتی پویا دارد و این . دردست دیگري صورت پذیرد بستري ارتباطی و دست

افالطون همراه با سقراط تفکـر فلسـفی را   . یابد پویایی در ارتباط میان دو تن مجال ظهور می
کنـد کـه در آن    پاسخ بستري را فـراهم مـی   پرسش و. آورد پرسش و پاسخ درمیصورت   به

در ایـن  . گیرنـد  قـرار مـی   دیگـر  یـک کنند و در مقابـل   هاي متفاوت خود را ظاهر می اندیشه
وگـو   گفت. آورد اي نو سر برمی و یا اندیشه ،شوند شوند، تکمیل می ها نقد می مواجهه، اندیشه

  .متفاوت است يآراهاي نو از دل  تولد اندیشه ۀعرص
 بنیـادي  ناپـذیريِ  سـنجش  و تبـاین : گیرد می مفروض را چیز دو واحد، آن در ،وگو گفت

 در کـه  شـخص،  یـک  انـداز  چشـم  بازبودن زمان، همان در ،و فرد به وابسته اندازهاي چشم
 بـاور  ما اگر که است آن بر یاسپرس. )kennedy, 2000: 40( کند می تغییر دیگري، با برخورد

 نـد ا انسان ما مثل هم باز ،کنند فکر ما از متفاوت که هم چقدر هر ،دیگر افراد که باشیم  داشته
 عقایـدي  کـه  کسـانی  مقابـل  در ،مـا  موضـع  گـاه  آن مشترکیم، ها آن همۀ با انسانیت در ما و

 بـا  رویـارویی  هنگام. باشد طلبانه قدرت یا و خصمانه موضعی تواند نمی ،دارند ما با متفاوت
 قلمـداد  دشمن را ها آن گویی که کنیم برخورد اي گونه به نباید ما متقابل، یا و متفاوت مواضع

 هـاي  دیـدگاه  روي  بـه  را خـود  آغوش باید بلکه. گیریم می نادیده را ها آن کلی به یا کنیم می
 »دهنـد  قـرار  خـود  هـاي  پرسـش  معـرض  در را مـا  ها آن« تا دهیم اجازه و بگشاییم مخالف

  ).87 :1377 یاسپرس،(
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 ند کـه بـا  ا ها فردي از افراد یک جامعه آموزند که آن کندوکاو فلسفی کودکان می ۀدر حلق
اجتمـاعی، آداب و   ۀقبیل اختالفات فرهنگـی، طبقـ   هایی از ند؛ تفاوتا همهم اما متفاوت از 

 ۀوگو در حلقـ  گفت. هاي ذهنی و جسمی و توانایی ،رسوم، طرز تفکر، عواطف و احساسات
هـا را تهدیـد    کـه ایـن تفـاوت    آنجـاي    به ،آموزد که چگونه کندوکاو فلسفی به کودکان می

ـ  . ها را تبدیل به فرصت کنند و افق خویش را گسـترش دهنـد   آن ،قلمداد کنند ایـن   ۀبـر پای
وگـو   شود که در آن افراد حاضر در گفت کندوکاو فلسفی شرایطی فراهم می ۀدیدگاه در حلق

  .ابند تا جهان خویش را گسترش دهندی این امکان را می
 ،هـا  نه در وحدت آن ،نیافته است که امور را تربیت ۀتنها اندیش« )F. Hegel( در نظر هگل

ذهـن   ،درنتیجـه  .)226: 1369دریابنـدري،  (» بیند می ’یا این یا آن‘هاي  تقابلصورت   بهبلکه 
وگو نیز این حقیقت  گفت. یابد یافته ذهنی است که وحدت نهفته در پس تضادها را می تربیت

توان راه به  ها می سازد که در پس تضادها همواره وحدتی است و از دل تفاوت را آشکار می
  .کند یافته می وگو کودکان را تبدیل به افرادي با ذهن تربیت گفت ،درنتیجه. تفاهم برد
وگـو بـه جانـب آن در     گوکننـدگان در جریـان گفـت    و بی به وحدتی کـه گفـت  یا دست

اي که در آن قرار دارد به جانب فضـایی   از وحدت اولیه شناسا  فاعلمستلزم گذر  اند حرکت
افق من و دیگري است کـه امکـان امتـزاج     ۀدر این فضاي تفاوت و مواجه. از تفاوت است

هـا را تولـد    تـوان امتـزاج افـق    مـی . شود اوت میسر میها و برآمدن افقی نو از دل این تف افق
از وحدت به جانـب تفـاوت و از    شناسا  فاعل ،وگو در گفت. وحدت از دل تفاوت دانست

تفاوت به جانب وحدت در حرکت است و این حرکت حرکتی است کـه هرگـز بـه پایـان     
  .)Kennedy, 1999: 340( رسد نمی

یابی بـه ابعـاد    است که راه را براي دست قاي مولّد و خال وگوي جمعی پدیده گفت
 ،گذاشتن عقاید خـویش بـا دیگـران     در فرایند درمیان ،شخص. گشاید ی از تفکر میننوی

تنهـا فرصـت اکتشـاف و     کندوکاو فلسفی نه ۀحلق. یابد وجوه پنهان افکار خویش را می
کشف و  ۀبلکه زمین ،کند هاي شناختی و ادراکی را براي کودکان فراهم می توانایی  تمرین

وجود  بهباشند را نیز  محترم ها مهم و هایی که از نظر آن و انسان ،ها لئاها، اید ایجاد ارزش
 .)67: 1389ناجی، (آورد  می

  
  اصیل وگوي گفت. 3

وگـو   کـه در پرتـو آنـان گفـت    دارد وگـو   هـاي گفـت   مطالب فوق اشاره به برخی از ویژگی
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حـال جـاي ایـن    . باشـد   روح جویندگان حقیقت داشـته  تربیتی عمیقی درتأثیرات  دتوان می
گیـرد   پرسش است که آیا هر مکالمه و گفتـاري کـه میـان دو و یـا چنـد تـن صـورت مـی        

نظـر   شـود؟ بـه   وگویی که از دل آن اندیشه زاییده می وگویی اصیل باشد؛ گفت تواند گفت می
در . ی خـاص باشـد  هـای  وگوي اصیل باید داري ویژگـی  گونه نیست و گفت رسد که این می

وگوي اصیل از منظر تنی چنـد از   این قسمت به اجمال به بررسی چیستی و چگونگی گفت
  .پرداخت  فیلسوفان خواهیم

وگـوي اصـیل را واجـد سـه      تـوان گفـت   بر پرسش و پاسخ می متناسب با ساختار مبتنی
  .ستناپذیري دان بینی و پیش ،)contribiution(، مشارکت )openness(عنصر گشودگی 

کنـد کـه در آن    وگـو را تبـدیل بـه رخـدادي تعـاملی مـی       فرایند پرسش و پاسخ گفـت 
 ،دیگـر  یکاز طریق پرسش و پاسخ و با همکاري و مشارکت  ،وگو کنندگان در گفت شرکت

وگوکننـدگان   یـک از گفـت   در چنین فضایی حقیقت به هیچ. کنند وجو می حقیقت را جست
  .کنند وجو می قیقت را جستبلکه آنان به یاري هم ح ،تعلق ندارد

غیـر شـامل   . گشـوده اسـت  ) other( »غیـر «وگو چشم انسان به روي هسـتی و   در گفت
و جهـانی کـه    ،وگوست که طرف گفت» دیگري«شود که شخص در آن قرار دارد،  سنتی می

طور کلی این گشودگی به جانب هستی اسـت کـه در دیگـري و     به .دیگري در آن قرار دارد
وگـویی بـر مبنـاي     هـر گفـت  . کالم دیگري انکشاف جهان اوسـت . شود کالم او متجلی می

گشـودگی  . وگوسـت  گیرد و پرسش و پاسخ منطق حاکم بر گفـت  پرسش و پاسخ شکل می
چـه مهـم اسـت     آن. وگـوي موفـق اسـت    طرفین به جانب حقیقت و هسـتی شـرط گفـت   

 ۀوگـو عرصـ   طرفین بر مواضع خویش است و توجه به این مطلب که گفتنکردن  پافشاري
وگو شنیدن بر گفتن اولویت دارد و این اولویـت   در گفت. وجوست و نه اثبات عقاید جست

معنـاي تعلیـق مواضـع      وگـو بـه   گشودگی در گفت. وگوي سالم است یکی از شرایط گفت
  .به غیر دادن است  سخن ةخویش و اجاز

طـور کـه گـادامر     همـان  ،معناي قرارگرفتن در مقام پرسش است و پرسـش   گشودگی به
اگرچـه هـر پرسشـی    . )Gadamer, 1989: 357(کند، ایستادن در فضاي بـاز اسـت    اشاره می

پرسـش انتظـار   . این پاسخ همواره پاسخی نـامعین اسـت   ،کند بدون شک پاسخی طلب می
جـا کـه پاسـخ از پـیش معلـوم       آن. افتاد اقی خواهدکه چه اتف است؛ انتظاري براي دیدن این

. کنـد  بنابراین هر پرسش ما را وارد جهـانی ناشـناخته مـی   . است  باشد، پرسشی در کار نبوده
در هر لحظـه  . اند وگو همواره به سمت مقصدي نامعلوم در حرکت کنندگان در گفت شرکت
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اسـخی منجـر بـه طـرح     وگو ممکن است پرسشی مسیر بحث را تغییر دهـد و یـا پ   از گفت
کـامالً متفـاوت   ببرد وگو را به مسیري  تواند گفت هر پرسش و پاسخی می. پرسشی نو شود

ــاکنون داشــته بــا آن وگــو همــواره متضــمن عنصــر  گفــت ،بــه ایــن جهــت. اســت  چــه ت
  .ناپذیري است بینی پیش

در صورت فقط داند که  وگوي سالم و حقیقی را واجد مشخصاتی می یاسپرس گفت
نخسـتین شـرط   . یابد  تواند به جایگاه مطلوب خویش دست ها یک بحث می آن  رعایت

کشف حقیقـت  دنبال   بهوگو صادقانه  وگوي سالم این است که هر دو طرف گفت گفت
وگو صرفاً اثبات عقایدشان باشد، این بحث هرگز  اگر هدف افراد حاضر در گفت. باشند

تواند وجه افتراق مجادله از  اي است که می این همان نقطه. انجامد مطلوب نمی ۀبه نتیج
  .وگو باشد گفت

افراد خودرأي هریک بر آن اسـت نظـر خـود را بـا نیـروي عقلـی بـه         ،ستیزآمیز ۀدر مجادل
هر دو خواهان اطمینـان   دیگر یکدار  هاي دوست انسان ،ارتباطی ۀدر مباحث. دیگري بقبوالند

  ). 87: 1377یاسپرس، (اند  کردن از حقیقت حاصل

 ۀاست و یا شاید بهتـر باشـد کـه بگـوییم الزمـ      طبیعی وگو وجود اختالف نظر در گفت
تواند به تکامل بحث کمک کند کـه افـراد    زمانی می فقطاما این اختالف نظر  ،وگوست گفت

هاي مخالف گوش فرادهند و آمادگی و پـذیرش همراهـی بـا     گو به حرف و حاضر در گفت
وگـو بخواهـد بـر موضـع      زمان که هریـک از طـرفین گفـت   آن . باشند  حریف را داشته ۀادل

کـه بـا    آن بـی  ،دیگر قادر نخواهد بود تا به سخنان حریف گوش دهد و ،خویش اصرار ورزد
افـراد  . رد سـخنان اوسـت   ۀصـرفاً در اندیشـ   ،باشـد   هاي طرف مقابل همـراه شـده   استدالل
حالت تعلیق درآورند تـا    وگو در نخستین گام باید عقاید خویش را به کننده در گفت شرکت

ایـن همـان رهـایی از تعصـبات و     . آورند  دست هدیگر را ب کهمراهی با ی براي آمادگی الزم
  . داند وجوي حقیقت می عقاید جزمی است که سقراط آن را نخستین گام در جست

وگـو را از مسـیري    خواهم گفت طور می اندیشم و این طور می که من این پافشاري بر این
وگـوي   از نتایج گفـت  دتوان البته این خود می. کند باشد منحرف می  ید در آن قرار داشتهکه با

وگوي سالم و در جریان طرح عقاید در پیشگاه دیگري، فرد این امکـان   در گفت. سالم باشد
طور فکـر   من این«هاي خویش آگاهی یابد و عبارت  یابد تا از سستی عقاید و استدالل را می

در اندیشـه بـه دیگـري و بـا     «یابـد کـه مـن     شخص درمی. اعتبار بیابد بیارتی را عب» کنم می
  ).همان(» کنم اطمینان حاصل می تر بیشدیگري است که از خویشتن خویش 



 15   احمدعلی حیدري پازوکی و  فاطمه

  1390وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان دسال  ،تفکر و کودك

: وگوي موفق از نگاه یاسپرس چنـین اسـت   توان گفت که شرط گفت طور خالصه می به
دو مشترکاً قصد رسیدن به  ره و بگذارندبه نحوي کنار  را مواضع خویش بحثابتدا طرفین 

هـا دفـاع از موضـع خـویش      هـدف آن . حقیقت را بکنند و با این رویکرد وارد تقابل شـوند 
وگو شوند و نخست تالش کننـد سـخنان    منظور شناخت حقیقت وارد گفت  بلکه به ،نباشد

رغـم   بـه «تنها در این صـورت اسـت کـه    . طرف مقابل را بشنوند و با او وارد مفاهمه شوند
  ).72: همان(» پیوندند میخالفت بنیادین، در یک ارتباط فراگیرنده به هم م

و  مطـرح کـرد  وگو  شناسی گفت مارتین بوبر اولین کسی است که بیانی مستقیم از هستی
گفتـاري را   ۀوي جامع. )Kennedy, 1999: 339(فردي معرفی کرد  اي میان وگو را پدیده گفت
  :داند که داراي دو ویژگی باشد میوگویی  زمانی حقیقتاً گفت فقط

 اي متقابل و فعال با یـک کـانون واحـد امـا زنـده قـرار       افراد گروه در رابطههمۀ . 1
  ؛باشند  داشته
 .وجود داشته باشد تک اعضاي گروه   اي دوسویه و زنده میان تک رابطه .2

 ،توانند نمیافراد یک گروه . داند بوبر تحقق شرط دوم را در گرو تحقق شرط اول می
  .فردي شوند وارد ارتباط میان ،بدون داشتن ارتباط با یک امر کلی مشترك

ها نسبت به هم واجد  شود که انسان جهت آن محرز نمی  ها فقط به حقیقی انسان ۀمجموع
ها باید  آن ۀکه هم آن  یکی. بلکه موجب پیدایش آن، دو وجه متفاوت است ،ندا احساسات

که منبعث از  ،باشند و رخداد دوم  ا یک کانون منفرد اما زنده داشتهمتقابل فعالی ب ۀرابط
 ۀیک مجموع[...]  ،نیست دیگر یکدو دقیقاً متقارن با   رخداد اول است ولی پیدایش این

فعال است  ةاین مجموعه همان کانون زند ةمتقابل است، ولی سازند ۀبر رابط انسانی مبتنی
  .)93: 1380بوبر، (

تـک افـراد گـروه     براي تک »تو« ۀمثاب تواند به کندوکاو فلسفی نیز گروه خود می ۀدر حلق
همـواره بـه    )communal dialogue(وگـوي جمعـی    حرکت گفت. باشد؛ متعالی و اسرارآمیز

طور کامل  هرگز به ،ظهور است ۀگرچه همواره در آستان ،جانب این امر کلی است؛ امري که
سـوي وحـدت     درواقع حرکتی است که همواره رو بـه وگوي جمعی  گفت. شود ظاهر نمی

گرایـی تـام و همـاهنگی کامـل      یابی به یک هم انتظار دست. رسد ولی هرگز به آن نمی ،دارد
کندوکاو فلسفی ما همواره به افقی نزدیـک   ۀدر حلق. انتظاري آرمانی و دور از واقعیت است

 ،زهاي متفاوت اعضاي گروه اسـت اندا گرایی و هماهنگی میان چشم همگر  بیانشویم که  می
در پس هر افـق، افقـی    ،شد و همواره  گرایی تام نخواهد گرایی هرگز تبدیل به هم اما این هم
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در صـورتی اتفـاق   فقط گرایی تمام و کمال و شفافیت مطلق  هم. کرد تصورتوان  را میدیگر 
  .افتد که هر شخص براي خودش بیندیشد   می

  
  گیري نتیجه. 4

ها همواره فهمی  سبب همین تناهی، فهم او از پدیده  به ،موجودي متناهی است وانسان 
رغم  به. اند سبب همین نقصان در فهم است که انسان را جایزالخطا نامیده  به. ناقص است

توانـد در   وي مـی . داوري اسـت  ةمند از قـو  بهره ،که انسان موجودي جایزالخطاست این
وگو روشـی   گفت. هاي دیگران را ارزیابی کند ندیشهوگو عقاید خویش و ا جریان گفت

ضاوت صحیح را بـه  کوشد تا استدالل و ق آن می  طریق است که فلسفه براي کودکان از
  .کودکان بیاموزد

خویش را در گروه  هايیابند تا نظر کندوکاو فلسفی کودکان این امکان را می ۀدر حلق
 در تا آموزند می کندوکاو ۀحلق در کودکان. زنندب محک را ها آن ،طریق  ناز آ ،بیان کنند و

 هـاي  بزنگـاه  در تا کنند  آماده را خود طریق  نای از و بیندیشند زندگی جدي مسائل باب
 کودکان کندوکاو ۀحلق در. کنند عمل مندانهشاندی و کنند اتخاذ درست تصمیمی زندگی

هـا را   رویـی آن  متفاوت و حتی مخالف باشند و با گشـاده  هاينظر جویاي تا آموزند می
امـا نیـازي بـه     ،آموزد که اختالف نظرها خوب است ها می کندوکاو به آن ۀحلق. بشنوند
 را امکان این فلسفی کندوکاو ۀحلق). 113: 1389 ،ناجی(آوردن و عصبانیت نیست  جوش
 ارتباطات دل از و شوند آشنا یدجد و متفاوت هاي بینی جهان با کودکان تا آورد می فراهم

  .بیابند را نو هاي ارزش تازه
  : فرض وجود دارد کندوکاو فلسفی سه اصل پیش ۀدر حلق

انسان با توجه به تناهی وجودش همواره در معرض خطاست و : خطاپذیرانگاري. 1
  .گریزي از آن ندارد

همواره فهمـی  که فهم انسان  سبب آن  به: وجو و کندوکاو مستمر ضرورت جست. 2
همین دلیـل   به. نحو مستمر در جهت کسب معرفت تالش کند  وي باید به ،ناکامل است

وجـوي   دانست و افالطون هـدف را جسـت   است که سقراط خود را همواره در راه می
 .داند حقیقت و نه کشف آن می

ولی با پذیرفتن این شرط که ممکـن   ،اند نتایج کندوکاو نتایجی موثق و قابل قبول. 3
حقیقت : نظر کنیم ها تجدید مجبور شویم در آن ،تر بیشکسب اطالعات  ۀدر نتیج ،است
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توانـد بـر    انسان متنـاهی هرگـز نمـی   . گریزد امري است که همواره از دسترس آدمی می
یـان  چه در جر رو فهم بشري همواره فهمی ناکامل است و آن نامتناهی تسلط یابد از این

. شود همواره وجهی از حقیقت اسـت  وگوي فلسفی براي ما روشن می کندوکاو و گفت
اندیشـی و انحـراف از    جـزم  ۀمعناي سقوط در ورط  اصرار بر مواضع و عقاید کنونی به

  .مسیر حقیقت است
 ۀوگـو در حلقـ   رود در جریـان گفـت   چـه انتظـار مـی    آن ،فرض با پذیرفتن این سه پیش

  :شود از این قرار است کندوکاو فلسفی حاصل
طریـق   کودکان از: ظاهر بدیهی پرورش استعداد کشف مفروضات و پرسش از امور به .1
. ظـاهر بـدیهی و معلـوم سـؤال کننـد      یابند که حتـی از امـور بـه    وگو این قابلیت را می گفت
کودکـان در  . کنـد  ظاهر ساده و بدیهی موضـوعات را آشـکار مـی    هاي به وگو دشواري گفت
چیـز را    توان همـه  که همواره می ،کنند و یا بهتر است بگوییم تجربه می ،آموزند و میوگ گفت

 .به پرسش خواند
کنـدوکاو فلسـفی کودکـان تجربـه      ۀدر حلقـ : هاي متفـاوت  شناختن دیدگاه  رسمیت به. 2

رو آنـان   از ایـن . توانند حامل تجاربی نو براي آنان باشند هاي گوناگون می کنند که دیدگاه می
تنهـا از آن   ها و اختالف عقاید احترام قائل باشند و نـه  آموزند که باید براي تفاوت دیدگاه می

آموزنـد کـه    طریـق مـی    ان از اینکودک. وجو و از آن استقبال کنند نگریزند بلکه آن را جست
 .گفتن استاز تر  شنیدن همواره مهم

وگو منطق پرسـش   منطق حاکم بر گفت: ها دالیل و قیاس ۀکسب توانایی تحلیل نقادان. 3
چیز را تقلیدي و کورکورانه نپذیرنـد و   آموزد که هیچ این منطق به کودکان می. و پاسخ است

آموزند تـا دالیـل سـایر     ها می طرفی آن از. لیل بیاورندهمواره براي قبول یا رد یک دیدگاه د
  .زنندبها را محک  کشند و میزان قوت آنبنقد  طریق پرسش و پاسخ به افراد گروه را نیز از
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