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Abstract

Philosophy for children is a trend whose most common approach is that of Matthew

Lipman, which focuses on increasing logical thinking skills. Lipman’s thought is
more comprehensible in analytic philosophy, but restricting this program to the

growth of rational reasoning and thinking alone is not compatible with Heidegger’s
view of philosophical hermeneutics, which places philosophy on a hermeneutic

basis. Heidegger aimed to open a new way in philosophy based on efforts to

understand the meaning of existence through hermeneutics. That being said, how

can a hermeneutic reading of a P4C program be presented in the light of Heidegger’s
thoughts? The present study attempts to examine and analyze the P4C program from

the perspective of Heidegger’s philosophical hermeneutics in terms of

“understanding” and “thinking” as the two main components of this program. To
achieve this goal, the analytical-inferential research method has been utilized. Based

on the theoretical foundations of Heidegger’s philosophical hermeneutics, a model

was proposed that indicates how understanding and thinking occur in this program.
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The results of this study show that under Heidegger’s views, theorizing, researching
and planning for the P4C program will have an ontological, thought-oriented and

questioning nature.

Keywords: Hermeneutics, Philosophy for Children, Heidegger, Thought,

Understanding, Existence.
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چکیده
و »و لیـپمن یـ مت«که رایـج تـرین روي آورد آن رهیافـت    گرایشی است،فلسفه براي کودکان

لسـفه تحلیلـی  فجریـان  محور آن افزایش مهارت تفکر منطقی اسـت. اندیشـه ي لیـپمن در   
تنها در پرورش استدالل و تفکـر منطقـی، بـا    این برنامه ولی محدود کردن ،تر استفهمقابل

که فلسفه ورزي را بر محور هرمنوتیک قـرار مـی دهـد    » هایدگر«دیدگاه هرمنوتیک فلسفی 
تـالش بـراي   بر مبناي در فلسفهرا ، بر آن بود که راه جدیديرباشد. هایدگنمی قابل جمع 

چگونه می توان خوانشی هرمنـوتیکی  حال، .بگشایداز طریق هرمنوتیکدرك معناي هستی
نوشـتار حاضـر   هـاي هایـدگر ارائـه داد؟   از برنامه فلسـفه بـراي کودکـان در پرتـو اندیشـه     

نـوان  عهب»تفکر«و» فهم«این برنامه را از منظر هرمنوتیک فلسفی هایدگر از لحاظ ،داردسعی
ررسی و تحلیل قرار دهد. براي دسـتیابی بـه ایـن هـدف از     برنامه مورد بایناصلیۀمولفدو 

مبانی نظـري هرمنوتیـک فلسـفی    بر اساسروش پژوهش تحلیلی استنتاجی بهره گرفته شد.
برنامـه  ایـن درفهـم و تفکـر   که در قالب آن چگونگی رخـداد  شدهایدگر، الگویی پیشنهاد 

نتیجه این بررسی نشان می دهد تحت تاثیر آراء هایدگر، نظریه پـردازي،  . نشان داده می شود

اصـفهان، (خوراسـگان)، واحـد اصـفهان  ،تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسالمی، فلسفۀ دانشجوي دکتري*
faridehbahrami53@yahoo.comایران،

اصفهان، ایران،  مسئول)،ة(خوراسگان) (نویسندواحد اصفهان،دانشگاه آزاد اسالمی،استادیار فلسفه**
mo_shamshiri@yahoo.com

05/06/1400، تاریخ پذیرش: 10/02/1400تاریخ دریافت: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which

permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 12سال ،تفکر و کودك58

فلسفه براي کودکان ماهیتی هستی شناسانه، تفکر مـدار و  ۀپژوهش و برنامه ریزي براي برنام
گر خواهد داشت.  پرسش

.ودفهم، وجتفکر، فلسفه براي کودکان، هایدگر،، هرمنوتیکها:دواژهیکل

. مقدمه1
اسـت کـه در دهـه هفـتم     یینوپـا شی، گـرا (philosophy for children)کودکـان يفلسفه برا

ـ برنامـه  بـر نظر  نیـ ظهـور کـرد. گرچـه قـدمت ا    ستمیبقرن ياينظـر يادهـا یهـا و بن هی
ـ تـوان آنهـا را در د  یاست که مـ استوار افالطـون،  چـون سـقراط،  یلسـوفان یفيو آرادگاهی

عنـوان  هبـ 1970کودکـان از سـال   ينهضت فلسـفه بـرا  یول، کانت و .... دنبال کرددکارت، 
.  شدیتینو و جذاب وارد علوم تربياشاخه

ـ لمتیـو  ـ اسـتاد فلسـفه دانشـگاه کلمب   (Matthew Lipman)من پی متوجـه  1966در سـال  ای
نیـ کـه ا دیرسـ جهینتنیشد و به اانیدر دانشجویقدرت استدالل و تفکر منطقیخاليجا

، اسـتدالل  رمنجر به تفکـ ،یدوران کودکيدارد و آموزش هایدر دوران کودکشهیمشکل ر
حفظ مطالب و برهم انباشـتن  هیکه بر پایسنتيهاوهیقت شیشود و در حقینمتیو خالق

کـه تـوان حـل مسـائل را     یو جمعـ يفـرد يقـادر بـه پـرورش مهارتهـا    ،اسـت اطالعات 
ـ فعال،بیآسـ نیـ رفـع ا يبـرا لیپمن . ستیباشد، نداشته 1974در سـال وخـود را آغـاز   تی

ـ (lApc)ي توسعه و پیشبرد فلسفه براي کودکان موسسه ایـن برنامـه  گسـترش ه منظـور را ب
ـ لیف)، (Margaret Sharpچون مارگارت شارپيگریافراد دانیمنیکرد. در اسیتاس مکـ پی

(Philip Kam)همراه شدندپمنیبا ل.
کودکـان از  يفلسـفه بـرا  يدر برنامـه  یو پرورشیآموزشيو برنامه هااتینظرگرچه

،یبرنامـه در برطـرف نمـودن نـواقص آمـوزش سـنت      نیـ و اد، تاکنون رواج دارپمنیزمان ل
کـه  د وجود داریاما هنوز در عرصه پژوهش، مسائل فراوان،هردآوبدست یفراوانيهاقیتوف

یلـ یتحلفلسـفه انیـ در جرپمنیليشهیکه اندز جمله آنی است. اسمطالعات و بررازمندین
محدود کـردن فلسـفه   یولملموس تر است،یلیتحليسنت فلسفه ر و دافتهینضج و نشر 

ـ به ویفلسفکیهرمنوتدگاهیبا دیدر استدالل و تفکر منطق ـ آراء هاژهی کـه فلسـفه را   ر، دگی
یامکـان خوانشـ  یمسائل، بررسنیاز مهم تریکیت. ساناسازوار قرار داد کیمحور هرمنوت

ــوت ــرا یکیهرمن ــفه ب ــه فلس ــان در پرتواندياز برنام ــهیکودک ــاش ــت. اادگریهايه ــس نی



59)محمدرضا شمشیريو فریده بهرامی (...فلسفهۀبستر برنامۀمثابهرمنوتیک به

ریکودکـان بـا سـا   يدر نسـبت فلسـفه بـرا   را ینینـو يباب پـژوهش هـا  تواند،یمیبررس
در امـروزه رقـم زنـد.  يقـاره ا يفلسفه يهايریگو جهتکیهرمنوتیفلسفيهاشیگرا

یکـه برنـدگان  اسـت گرا حاکم ینی، رقابت جو و عانهیسابگرابه شدت حيمدارس ما تفکر
اطالعـات  يادسـپار یرا بـه همـراه دارد. معلمـان بـه انتقـال و      شماری بیمعدود و بازندگان

یرقابت عقب نمانند و مجـال يدر تالشند از قافله رینفس گيکنند و با رقابت هایمبسنده
دانـش آمـوزان و مربیـان تـابع     مانـد. ینمـ یباق» 1نیدازا«لیظهور و انکشاف خود اصيابر
ریزي معین، در حـال از دسـت دادن فراینـد اندیشـه ورزي اصـیل انـد و بـه حفـظ و         نامهبر

بازگویی اندیشه هاي دیگران، بدون تفکر عادت می کنند. کودکان و نوجوانان دچار تفکـري  
شم انداز علمی بـا مبنـاي   عمدتاً حسابگرایانه و آماري می شوند که جهان را با تصوري از چ

تکنولوژیکی می بینند. جنبه هاي مهمی از برنامه هاي تعلیم و تربیت نادیده و حتی به نسـیان  
خـود را از  کـرد یرویستیباتیو تربمیمعضل، نظام تعلنیخروج از ايبراسپرده می شود. 

کـه در  ن، از جملـه مبـاحثی اسـت   آموزش فلسفه بـه کودکـا  «.دهدرییتغیشیبه زایسازش
هاي اخیر، در کشور مـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. هـدف از ایـن برنامـه، رشـد           سال

(نـوروزي و  »عقالنیت، کمک به حقیقت یابی و رشد همه جانبه شخصـیت کودکـان اسـت   
یندافرزشموآوآنداردنیزجتماعیافهد). ایـــن برنامـــه  1393:11عابـــدي درچـــه  

بهبود توانایی تعقل، پـرورش خالقیـت، رشـد فـردي و     ، هم چنین تیکاموکرديتصمیمگیر
).1389(مرعشی، میان فردي است.

چه نیاز به بررسی و کنکاش بیشتر دارد، امکـان خوانشـی نـو از ایـن برنامـه در پرتـو       آن
نگرش هرمنوتیکی و مواجهه اي هستی شناسانه در هرمنوتیـک فلسـفی هایـدگر اسـت کـه      

به حوزه هستی شناسی سوق داد. بنابراین، با توجه بـه  هرمنوتیک را از حوزه معرفت شناسی
ارتباط هرمنوتیک و تعلیم و تربیت و ظهور روش هاي کیفی و تاویلی، رویکـرد هرمنوتیـک   

فلسفی هایدگر می تواند الهام بخش این عرصه باشد.
این پژوهش در پی کشف مسیري تازه در برنامه ي فلسفه براي کودکان است تا مسـبوق  

یابی به افزایش مهارت تفکر منطقی، بستر و تسهیل تجـارب فلسـفی کودکـان را بـا     بر دست
»تفکـر «و »فهـم «نگرش فلسفه هرمنوتیکی هایـدگر بشناسـد. در ایـن راسـتا، دو مقولـه ي      

عنوان عناصر اصلی برنامه فلسفه براي کودکـان، در پیونـد بـا هرمنوتیـک فلسـفی هایـدگر       به
ین برنامه می تواند، کودکان را نسبت بـه هسـتی و رابطـه    مطرح می گردد. در این صورت، ا
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با آن و چگونگی درك و دریافت هستی آگاه کند و با تکیه بر فهـم و تفکـر و تامـل عمیـق     
زندگی، براي پرورش و تحقق این برنامه مجالی نیکو فراهم آورد. هدف اصلی این پـژوهش  

ي براي برنامه فلسفه بـراي کودکـان   این است که هرمنوتیک فلسفی هایدگر را به عنوان مسیر
واکاوي کند. اما از آنجا که تعیین این بستر، در گرو فهمی است که از مفهوم فهم و تفکـر در  
نزد هایدگر به دست می یابد، الزم اسـت دو مقولـه فهـم و تفکـر در پیونـد بـا هرمنوتیـک        

هایدگر مشخص شود.
این موضوع به دالیل زیر حائز اهمیت است:

یقات نشان می هد که برنامه فلسفه براي کودکان بر روي رشد و پـرورش تفکـر،   تحق. 1
استدالل، تعامل، قدرت نقـد، پرسشـگري کودکـان تـاثیر دارد. و از آن جـا کـه کودکـان بـا         

کنجکاوي ذاتی به دنیا می آیند، ضروري است که این جنبه از وجود آنان پرورش یابد.  
ناي دیدگاه لیپمن رشد و نشر پیدا کـرده اسـت، تبـدیل    مقوم اصلی این برنامه که بر مب.2

دانش آموزان به کاوشگرانی ماهر براي مشاهده ارتباطـات و اختالفـات پدیـده هـا، آمـادگی      
براي مقایسه، تحلیل فرضیه ها، سنجش و امتحان است. ولی حصـر پدیـده ژرف فلسـفه در    

ه تحویل فلسفه به منطـق، مغـایر   یک الیه بیرونی آن یعنی تفکر منطقی و استداللی و در نتیج
با رهیافت هرمنوتیکی فیلسوفان قاره اي، به ویژه هایدگر است، که بررسـی نـویی را در ایـن    

عرصه می طلبد.
غایت تعلیم و تربیت در دیدگاه هایدگر، تحقق دازاین است کـه بـه واسـطه آزادي از    . 3

ســفه بــراي کودکــان براین، فلســلطه کســان، بــه هســتی خودینــه اش دســت مــی یابــد. بنــا
منظر، فرایندي بس عظیم است، که بایستی در پی پرورش کودکانی باشد کـه فراتـر از   ایناز

شناسـانه را مقـدم بـر مواجهـه     آموزش وتقویت تفکر منطقـی، نخسـت مواجهـه ي هسـتی     
ــه فلســفه شناســانهشــناخت ــن راســتا ب ــد و در ای ــان  بفهمن ــه خــود و جه ورزي نســبت ب

بپردازند.پیرامونشان
طرح برنامه فلسفه براي کودکان، در بستر هرمنوتیک، موجب تقویت اندیشـه و تفکـر   . 4

اصیل می گردد، وسبب از میان رفتن بسیاري از بدفهمی ها که به باور هایدگر به دلیل تقلیـل  
ه اسـت، مـی شـود. چـرا کـه کـودك،       موقعیت بشري به گفتار شناختی و منطق ایجاد گردید

و وجودي با چیزها دارد و در پی آن به گفتار متوسل می شـود. ولـی   تجربه اي تاریخی اول
اگر منطق و شناخت، مبناي مواجهه قرار گیرد، عمال سایر نسـبت هـا بـا چیزهـا و پیرامـون،      
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ذیل نظام منطقی قرار می گیرد و امکان بروز سایر گشودگی هاي کودك بـه آغازهـاي دیگـر    
مطابقت، تقلیل پیدا می کنـد. بنـابراین، پرسشـی    از چیزها، از او سلب می شود و حقیقت به 

اساسی مطرح می گردد. این پرسش ناظر برامکان خوانشی نو، از برنامه فلسفه براي کودکـان  
از لحاظ دو جنبه فهم و تفکر در پرتو آراء هرمنوتیک فلسفی هایدگر است.  

تحقیقۀپیشین. 2
مشابه موضـوع ایـن پـژوهش باشـند،     با توجه به بررسی هاي انجام گرفته، پژوهش هایی که

این قرار است:از
فلسـفه بـراي کودکـان از تفکـر     «) در مقالـه اي بـا عنـوان    1384فرامرز قراملکی و امی (

نشان می دهند که رهیافت لیپمن در برنامه فلسـفه بـراي کودکـان    »منطقی تا تجارب فلسفی
اسـت. بـا دکـارت و آغـاز     م تـر  در جریان باختري فلسفه یعنـی فلسـفه تحلیلـی، قابـل فهـ     

بـر مسـائل وجـود شـناختی غلبـه      جدید، مسـائل معرفـت شناسـی و روش شناسـی    فلسفه
کرد. چنان که بسیاري از فیلسوفان مدرنیسم و پست مدرنیسم در باب مسائل متـافیزیکی  پیدا

نظریه پردازي نمی کنند. اما این جامه بر قامت فیلسوفان اگزیستانسیالیست برازنـده نیسـت و   
صر پدیده پر اضالع و پیچیده فلسفه در یک ضلع آن و در نتیجه تحویل فلسـفه بـه منطـق    ح

صحیح نیست.
ـ بـه عنـوان   کیهرمنوت«) در مقاله اي با عنوان 1386بدري گرگري و حسینی نسب ( کی

نشان می دهند که با گسترش حوزه کاربرد هرمنوتیک، ایـن رویکـرد   »یتیروش پژوهش ترب
یـابی  یت راه یافته است و در زمینه هاي متفاوتی از جمله تـدریس،ارزش به حوزه تعلیم و ترب

تحصیلی و برنامه ریزي مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. روش هرمنوتیـک،فهم دو جانبـه و     
متقابل را در تعلیم و تربیت پیشنهاد می کند.

کی دیـد گـاه هـاي هرمنـوتی    «) در مقاله اي با عنـوان  1387سجادي و رضا نژاد جوالیی(
نشان می دهند که در دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر، هـدف تعلـیم و   »هایدگر و تعلیم و تربیت

هـا،  نحوي که امکانات وجودي، محدودیتتربیت رساندن تربیت شونده به فهمیدن است، به
ظرفیت هاي بودن و نحوه هاي بودن انسان بر او آشکار شود و فهم اولـین عامـل حیـاتی در    

نقطه نظر متربی از طرف مربی شناخته می شود و بـه متربـی فرصـت داد    این نظریه است که
تا درون فهمی کند.
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و نقـش قصـه و   یفلسفه دوران کـودک یبررس«) در رساله دکتري با عنوان 1389فرزانفر(
اي نشان می دهد که کودکـان، پـاره  »در کودکانیفلسفيهیداستان در رشد و پرورش روح

کـه چـرا چیزهـا    ی را دارا هستند. به طـور مـداوم در مـورد ایـن     از مولفه هاي روحیه فلسف
ین بـاالتر مـی گذارنـد، ایـن روحیـه     اند، سوال می کنند. اما هنگامی که پا بـه سـن  گونهبدین

گري ناپدید می شود.  پرسش
بر اسـاس  تیو تربمیدر تعلیتامالت«) در مقاله اي با عنوان 1396عسکري زاده و میري(

نشـان مـی دهنـد کـه بـه      »مارخواهانهیتتیو تربمیو زمان تعلیدر هستردگیهايآموزه ها
ــدگر،   ــان های ــناخت   گم ــا ش ــت چیزه ــا ب ــه م ــتین مواجه ــه  نخس ــت، بلک ــانه نیس شناس

گفتـار شـناختی منطقـی، سـبب     اسـت. بنـابراین تقلیـل موقعیـت بشـري بـه       شناسانههستی
رفتن نسبت ها و نافهمی چیزها می شود.ازمیان

در مقاله اي با عنوان فراتحلیل اثربخشی اجـراي برنامـه فلسـفه بـراي     )1398محمودي (
هـد کـه تفکـر و اندیشـه ورزي و     کودکان بر مهارتهاي فکـري دانـش آمـوزان نشـان مـی د     

وانـد آنهـا را بـراي مواجـه بـا      نمودن کودکان با استدالل ها و مهارت هـاي تفکـر مـی ت   آشنا
هاي زندگی آماده نماید.  چالش

مهارت ها، گرایش هـا و روش هـاي   «) در مقاله اي با عنوان 1399گران (جبلی آده و دی
یکـی از انـواع تفکـر، تفکـر     نشـان مـی دهنـد کـه     » تدریس تفکر انتقادي در برنامه درسـی 

داده کــه تفکــر انتقــادي اســت کــه نتــایج تحقیقــات مــالتزمن و همکــاران نشــان انتقــادي
شرایط قابل کنتـرل، متفکـر و خـالق    آوردن است و می توان افراد را با هم فراهم یادگرفتنی

ر آورد.  با
بـا عنـوان   در پژوهشـی (Kennedy) (2011)و کنـدي  VANSIELEGHEM)ونسـلگیم ( 

نشان می دهند که همزمان با لیپمن، چنـدین  »فلسفه بعد از متیو لیپمن براي کودکان چیست«
) پدیـدار شـد کـه    Leonardo Nelsonرویکرد همچون احیاي روش سقراطی لئونارد نلسـون ( 
هـا  ه از مقوالتی است که نمی توان آنمعتقد بود، دانش حاصل از مشاهده پیش فرض، استفاد

ونسـلگیم در  ربه ما توسط تفکر ممکن شده اسـت.  را از طریق تحقیق تجربی یافت، بلکه تج
این پژوهش نشان می دهد که نلسون پیشتر از هایدگر تا حدودي در زمینـه ي مقولـه هـا یـا     

منظـر هایـدگر، مـا هسـتنده هـا را      م پیشین نظر خود را ابراز داشته است. همانگونه که از فه
عنوان موجودات و در شبکه و بافت روابط و مناسبت شان با دیگر موجودات مـی فهمـیم،   به
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از نظر نلسون نیز شناخت حقیقت درونی است و از طریـق پـیش فـرض هـاي مفهـومی از      
از آن تجربیـات  اسـت و همچنـین از انتـزاع برگشـت کننـده      تجربیات روزمره قابل ردیـابی 

دست می آید، که مسـتلزم درون نگـري و بـر اسـاس ارتباطـاتی اسـت کـه در تجربیـات         به
شخصی هر فرد وجود دارد.

. روش تحقیق3
، تالش شد به عنوان الگویی بـراي  در این مطالعه، نخست با تبیین برنامه فلسفه براي کودکان

فکري کودکان معرفی گردد. سپس، هرمنوتیک، هرمنوتیـک فلسـفی هایـدگر    افزایش ظرفیت
مقولـه ي فهـم و تفکـر سـخن     و ارتباط آن با تعلیم و تربیـت بیـان شـد. هـم چنـین، از دو     

آمده و این دو مفهوم را از منظـر هرمنوتیـک فلسـفی هایـدگر و برنامـه فلسـفه بـراي        میانبه
کودکان مورد دقت قرار داده است.

اسـتنتاجی اسـت کـه بـر پایـه      _یلـی  توجه به زمینه، روش پژوهش کیفی از نـوع تحل با 
و با تکیه بـر  نامه فلسفه براي کودکان کنار هم الگوي استنتاجی فرانکنا، با قرار دادن اهداف بر

اسـت.  یدگر در این برنامه استخراج شدهمبانی نظري، داللت هاي هرمنوتیکی اندیشه هاي ها
اده ها فیش برداري است که محتواي اسـناد معتبـر و مـرتبط بـا موضـوع      ابزار جمع آوري د

مورد واکاوي قرار می گیرند. جامعه تحلیلی این پژوهش برنامه فلسفه براي کودکـان و کلیـه   
و »فهـم «منابع موجود در زمینه هرمنوتیک فلسفی هایدگر، بـه ویـژه از لحـاظ دو مولفـه ي     

زمـان  طور هـم و تفسیر بوده که بهبندي، کد گذاري،است.روش تحلیل داده ها، دسته»تفکر«
آوري داده ها انجام گرفته است. هم چنین از آثار برجسته و مهم هایدگر مانند هسـتی  با جمع

ــک  ــر متافیزی ــدي ب ــان، درآم ــدش تفکــر و  و زم ــاالت و ، چــه باشــد آنچــه خوانن ... از مق
ید.  هاي وي شرح و تفسیر هایدگرپژوهان استفاده گردرانیسخن

فلسفه براي کودکانۀچیستی و چرایی برنام. 4
بـه نـام   اسـالمی ایـران،   جمهـوري در، انـد نامیـده  )(p4cاختصارکه به ، فلسفه براي کودکان

(فبک) شناخته می شود. این اصطالح توسط یکی از فالسـفه معاصـر، متیـو لیـپمن طراحـی      
نقصان قدرت استدالل، قضـاوت و  عنوان استاد فلسفه با مشکل فقدان یاه که باو شده است.
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مطالعات فراوانـی را در تحلیـل ایـن مشـکل و     د، داوري نزد دانشجویان خود روبرو شده بو
ــامان داد.   ــع آن س ــد    «رف ــودکی بای ــعیت را در دوره ي ک ــن وض ــه ي ای ــر وي ریش از نظ

کـر منطقـی و انتقـادي    کرد. دانشجویان امـروزي در دوران کـودکی از حیـث تف   جووجست
).28: 1384امی و(فرامرز قراملکی.»اندنیافتهپرورش 

آموزش فلسفه به کودکان از نگاه لیپمن به معنـاي آمـوزش اصـطالحات علـم فلسـفه و      
بـه دنبـال شـیوه اي بـود کـه بتوانـد نگـاه و عمـل         وي، بلکهیستنظریات فلسفی فالسفه ن

. ان آمـوزش دهـد  مشترك همه ي فیلسوفان یعنی شیوه فلسفی و ذهنیت فلسفی را به کودکـ 
یا فلسفیدن که ریشه در کنجکاوي و حیرت در برابر هستی داشـته و در پـی   شیوه ي فلسفی

.دن است کـه فـرد بـا نگـاهی جـامع، عمیـق و منعطـف بـه مسـائل پیرامـون خـود بنگـر            آ
).1391:25اصل(مرتضوي

مهـم در  دیدگاه لیپمن، کودك، قابلیت هاي ویژه اي بـراي یـادگیري دارد کـه ایـن    بربنا
کودکـان بسـیار بیشـتر از افـراد بزرگسـال، مسـتعد       ،بنـابراین ساالن رنگ باخته است.بزرگ

این برنامه به شیوه اي طراحـی شـده اسـت کـه کـودك در      . یادگیري مهارت هاي فکري اند
مرکز قرار می گیرد و به فعالیت هاي فکري او توجه ویژه اي می شـود و معلـم تنهـا نقـش     

رد.  ایک تسهیل گر را د
بــراي Harry Stottlemeierفرضــیه لیــپمن، کــه خــود، نویســنده رمــان فلســفی کشــف  

ي گروهــی موجــب تقویــت تفکــر بــود، بیــان مــی کنــد کــه بهبــود تفکــر انتقــادکودکــان
شود. در همان شرایط، رویکردهایی مانند احیـاي روش سـقراطی لئونـارد نلسـون     میفردي

)Leonard Nelsonفا از تجربه، حاصل نشده است، بلکـه تجربـه مـا    )، معتقد بود که تفکر صر
توسط تفکر ممکن شده است. از نظر او شـناخت حقیقـت درونـی اسـت، و هـم چنـین از       
طریق پیش فرض هاي مفهومی از تجربیات روزمره قابل ردیابی است .جستجوي یـک نظـم   

اسـاس  برن در نظر گرفته نمی شود، بلکهو ترتیب مشترك میان چیزها، در سطح طبیعت انسا
Vansieleghem and).ارتباطـاتی اسـت کـه در تجربیـات شخصـی هـر فـرد وجـود دارد.(        

Kennedy 2011:173

امروزه از مشکالت اصلی در جریان آموزش، فقدان یکپـارچگی در تجربـه ي آموزشـی    
تخصصـی نـامرتبط بـه هـم     موضـوعات  کودك است. در واقع کودکان بـا مجموعـه اي از  

که تخصـص گرایـی در آینـده ي نزدیـک بـیش از پـیش رواج       نظر به اینشوند. میمواجه
مختلـف علـوم   موضـوعات  که با آن بتـوان ارتبـاط میـان    استبه روشی نیاز خواهد یافت،
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اقدام ضروري در این مورد آن اسـت کـه مسـئولیت ایجـاد ارتبـاط مزبـور را یـا        شود. حفظ
مـی تـوان   ایـن امـر را  .واگذار شـود حداقل بخشی از آن از دوش معلم برداشته و به کودك 

عالقه ي طبیعی او به کلیت، میل به پرسـش و ادامـه ي آن،   ك، مبناي طبیعت کنجکاو کودبر
که چنین پرسش ها و کنکاش هایی در راستاي رشته هاي علـوم توصـیفی باشـند    اعم از آن

.)1395:58دیگرانیا نه، توجیه نمود. (لیپمن و

. چیستی هرمنوتیک5
ــا« ــي معن ــوییک هرمنوتی ــل هرمین ــا )، (Hermeneueinن در فع ــه عموم ــه اســت، ک ــه نهفت ب
در قرون وسطی ، به معانی تفسیر و تاویـل  . )19: 1396، لمر(پاودترجمه می ش»کردنتاویل«

صورت یک دانش مورد توجه جدي قرار گرفت.ه کتاب مقدس بوده و از قرن نوزدهم ب
ذار هرمنوتیـک جدیـد در   بنیانگـ را Friedrich Schleiermacher)( 2رمـاخ شـالیر "غالبـا 

که تاویل و تفسیر را از حالت موردي به مباحث کلی و اصولی تبـدیل کـرد.   اند،دانستهغرب
3دیلتايهلم بعدها، ویل

Dilthey)یلسوف آلمانی، ضمن احیاء روش شالیر ماخر در تبـدیل  )، ف
هرمنوتیک خاص به عام، به رویکرد جدیـدي پرداخـت کـه ارتبـاط هرمنوتیـک بـا نگـرش        

.)74: 1385تاریخی بود که در زمان وي رواج داشت.(بیدهندي 
فهم همواره با نوعی تفسیر آمیخته است تا آن جایی که فهم از چیزي را مسـاوي تفسـیر   

آیـین هـا و سـنن، طـرز     ، آداب و رسـوم اجتمـاعی،  اتصاویر، نشانه هاشکال،دانسته اند.آن 
اصوات، نوشـته هـا و بـه طـور کلـی      آرایش، لباس ها، حرکات (کردارها)گفتارها و رفتارها، 

پدیده اي که ساخته طبیعت یا انسان باشد، در مقام تفسیر و فهـم قـرار مـی گیرنـد. پـس      هر
).1386(نوروزي طلب.پدیده ها انجام می شودبا معناداريهرمنوتیک 

منوتیـک دو اصـطالح عـام و خـاص     با توجه به قلمرو ایـن بحـث مـی تـوان بـراي هر     
:کردتصور

فسـیر مـتن مـی شـود و بـه تبـع آن،       اصطالح عام شامل هـر نـوع پژوهشـی در بـاب ت    
کلی ایـن  بطور تمامی مکتب ها و رویکردهاي مختلف در باب تفسیر متن است.دربرگیرنده

مولف از رهگذر معناي مـتن بـود و فاصـله زمـانی میـان      نوع هرمنوتیک در پی فهم مقصود
، مفسر مـی بایسـت از   ثمولف و مفسر متن مانعی در این جهت قلمداد نمی شد. از این حی

دخالت پیش داوري هاي ذهنی خویش عدول کرده، بـه شـناخت معنـاي نهفتـه در ذهنیـت      
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است بپردازد. اما هرمنوتیـک بـه معنـاي خـاص و بـه عنـوان       مولف که در متن رسوخ کرده
شاخه اي از شاخه هاي علوم علمی مستقل حدود دو یا سه قـرن قـدمت دارد کـه از آن بـه     

شود. شایان ذکر است که متن در این بحث شامل هـر چیـزي اسـت    هرمنوتیک مدرن یاد می
ثـار هنـري، طبیعـت، هسـتی و     ان، آکه مفید معنایی باشد. بنـابراین غیـر از مکتوبـات، سـخن    

(رضـایی مهـر  دشـو منظره اي که متضمن معنایی در درون خود است، متن محسوب میهر
1384 :115(.

بـا  هرمنوتیک در قرن بیستم دچار تحولی اساسی شد و به هرمنوتیـک فلسـفی انجامیـد.   
4گـادامر دیلتاي و اندیشه پردازي بزرگانی همچون هایدگر و شـاگرد او، گذر از اندیشه هاي

(Hans Georg Gadamer)

(Paul Ricoeur)در آلمـان و پـل ریکـور    ، سـه در فران(Jacques Derrida)و ژاك دریـدا 5
در ،سمت و سوي دیگري را در هرمنوتیک دنبال کرد. این وجه از هرمنوتیک، تامـل فلسـفی  

.دداررهیــافتی هســتی شناســانه بــه ایــن مقولــه و پدیــده فهــم را وجهــه همــت قــرار داده 
گرایش نه به اصول تفسیر متن عالقه دارد، نه به ارائه روشی در باب علوم انسانی، بلکـه  این«

جوي روشن کردن شرایط بنیادینی اسـت کـه زیربنـاي پدیـده فهمیـدن در همـه       ودر جست
: 1389از رضـوي، شـاهرخی  نقـل بـه ،(واعظی».اشکال آن بود، موضوع آن مطلق فهم است

71.(
کـه  . بـه جـاي آن  انقالبـی در هرمنوتیـک ایجـاد کـرد    "هستی و زمـان "ابکتدرهایدگر 

کدام تفسـیر معتبـر و کـدام    ، کهچون دیلتاي و شالیر ماخر به تاویل و تفسیر متن بپردازدهم
روشی ارائه دهـد، هرمنوتیـک را وارد وادي   ،که براي تاویل متنجاي اینه معتبر است و بنا

هایـدگر هرمنوتیـک و فلسـفه یـک     ). از نظـر 1390جمشـیدي  ي و محمـود (جدیدي کرد
ي آن تمـایز و تفـارق میـان    اسـت و هـر تفسـیري از فلسـفه و هرمنوتیـک کـه نتیجـه       چیز
باشد، بدفهمی فلسفه و هرمنوتیک است.هاآن

هرمنوتیک فلسفی و تعلیم و تربیت. 6
از دهه ي هفتاد قرن بیستم ، به حوزه ي تعلیم و تربیت وارد گردیـد و در  هرمنوتیک حدوداً
ظهور روش هاي کیفی، نه فقط قلمرو و هـدف  . هاي تربیتی گسترش یافتارتباط با پژوهش

پژوهش هاي تربیتی را گسترش داده، بلکه موجب پژوهش هاي مجدد براي بررسـی اصـول   
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، مجـال  رش عالقـه بـه پـژوهش تفسـیر محـو     و اهداف تحقیقات اجتماعی شده است. افزای
).  486: 1386(بهشتی فرصتی براي مباحث مهمی با جامعه ي تعلیم و تربیت شده است

نســانی هرمنــوتیکی در جریــان تحقیقــات مربــوط بــه علــوم ارویکــرد در ایــن راســتا، 
کلی و تعلیم و تربیت به طور خاص، مورد توجه قرار گرفت.طوربه

اي در عرصـه  بخـش روش شناسـی ویـژه   ویکرد هرمنوتیکی، الهـام  در سال هاي اخیر ر
کـه تفسـیر و تاویـل در    معتقـد اسـت  ،(Martin Eger)رمـارتین اگـ  علوم تربیتی بوده اسـت. 

نقطه معین به علوم تربیتی راه مـی یابـد: یکـی در جریـان تحقیـق و دیگـري در جریـان        دو
آمـوزان خـود، معنـا را    دانـش تدریس. اگر تـدریس بـر اسـاس اصـول هرمنوتیـک باشـد،       

کنند. در غیر این صورت، ارتباط معلم و دانش آموز بر اسـاس حفـظ طـوطی وار    میکشف
). 225: 1388معناي مفاهیم از طرف دانش آموز خواهد بود. (باقري

از پـیش تعیـین شـده    مـواد و محتـواي   بـراي انتقـال   ابـزاري  به عقیده مارتین اگر، مربی 
حل کنندگان معمـا بـراي نظـام علمـی نیسـت، بلکـه در       ش دهنده پرورهاي درسی و برنامه

ـ  _درجه اول حامل عمل تاویلی  ی و متربـی بایـد فهـم متقابـل     ارتباطی علم است. بـین مرب
بــه منصــه ایــن رویکــرد بــه متربیــان فرصــت داده مــی شــود تــا خــود را ر شــود. دایجــاد
).1394(زارع  کنند.برسانند و محتواي آموزشی را در درون خود درون فهمی ظهور
خـود  چه که با بررسـی آثـار فالسـفه ي هرمنوتیـک توجـه مـا را بـیش از همـه بـه          آن
ایـن  .کند، ماهیت دیالکتیکی، موقعیتی و غیر خطی فهم در این نـوع فلسـفه اسـت   میجلب

ریـه و عمـل تربیتـی بـه همـراه      نوع دیدگاه نسبت بـه فهـم، پیامـدهاي خاصـی را بـراي نظ     
عمل کردن متـرادف  جمله این که در دیدگاه مبتنی بر فلسفه ي هرمنوتیک،داشت. از خواهد

با نظریه پردازي خواهد بود و مرزي که بین نظر و عمل کشیده اسـت، مـاهیتی قـراردادي و    
).121: 1391هدیه محبت و (صفایی.موقت دارد و یک حقیقت محض به شمار نمی آید

اگـر در  پیشنهاد مـی کنـد.  تعلیم و تربیت و متقابل را درسویهفهم دو ،روش هرمنوتیک
آمـوزان  ، دانشدروش آموزش پدیده هاي اجتماعی، رویکرد هرمنوتیکی مورد توجه قرار گیر
کـه آنهـا را بـا    در صدد فهم معنـاي آداب و رسـوم و شـعایر دینـی بـر مـی آینـد، نـه ایـن         

وفان هرمنوتیـک  یکـی از فیلسـ  ، (Habermas)سهـابر مـا  کنند.و مقایسهبیرونی تبییننگرش
معتقد است، براي تحقق فهم متقابل، جریان ارتباط میان معلم و دانش آمـوز بایـد بـه دور از    

باشـد، تـا در   و درون فهمـی هرگونه عنصر تحمیل و سلطه و در صدد تحقق کنش ارتباطی
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عقالنی حاصل شود. می توان نتیجه گرفت، اگر تدریس بـر اسـاس اصـول    سازشیپرتو آن 
فهـم اصـیل   منـوتیکی باشـد، دانـش آمـوزان خـود معنـا را کشـف مـی کننـد و          ارتباطی هر

دهد و افق هاي فکري مربی و متربی در هم تنیده مـی شـود و آمـوزش بـه صـورت      میرخ
.  )1386حسینی نسبو (بدري گرگريتفسیر و سخن دانش آموز آشکار می گردد.

محور اساسی رویکرد هرمنوتیک فلسفی بر فهم است. زیرا انسان در فهـم امـور زنـدگی    
تفسـیر و تاویـل سـر و کـار دارد.     به ویژه هنگام آموزش براي تربیت به یک معنا بـا  _خود 

گونه کـه  ، به ویژه متون و نوشته هاي دیگران آنررفتاو طور نمونه، او در مواجهه با گفتاربه
مـی فهمـد و در مـی یابـد.     ه ها و نوشته هاي آنها را تفسیر و معنا مـی کنـد،  خود رفتار، گفت

بیانیبه
ـ    که دسـتورالعمل من نمی توانم متنی را بفهمم، مگر آن کـار  هآن زبـان را کـه در مـتن ب

که زمینـه و بسـتر اصـلی    توانم رفتاري را بفهمم، مگر آنمن نمییا ."مبدان"است رفته
,praoudfoot)شکل گرفته است بفهمم. (را که در آن، آن رفتار 

رو بررسـی اندیشـه ي هرمنوتیـک    از این).52: 1393(دیگرانبه نقل از بابایی، قائدي و 
فلسفی در تعلیم و تربیت از جایگاه خاصی برخوردار است.

هرمنوتیک فلسفی هایدگر. 7
واحـد و معـین از   مسائل و مباحث هرمنوتیک، بسیار گسترده و پردامنه است. بیـان تعریفـی   

این تعاریف، گفتمان پیچیده و ممتدي را می طلبد، اما عمدتا می تـوان دو نحلـه ي عمـده و    
رقیب را در دیدگاه علم هرمنوتیک  فرض کرد.

در یک سو مدافعان عینیت و اعتبار بخشی قرار دارند که علم هرمنوتیـک را منبـع نظـري    
ر پدیدارشناسـان واقعـه ي فهـم    سـوي دیگـ  براي معیارهاي اعتبار بخشی می انگارنـد، و در 

دارند که اساسا فهم را تاریخی می دانند و هر ادعایی در باب دانش عینی و اعتبار عینـی  قرار
هایدگر را مـی تـوان در دسـته ي دوم قـرار داد     . )76: 1396را محدود قلمداد می کنند(پالمر

یین دغدغـه ي اصـلی خـود در    که هرمنوتیک را رسالت اصلی فلسفه می داند. هایدگر در تب
هرمنوتیک را به درجه ي فلسفه ي هستی شناسی ارتقـاء داد. در  ،جوي معناي هستیوجست

اي توصـیف فهـم بـه عنـوان عملـی      این رویکـرد هرمنوتیـک کوششـی اسـت فلسـفی بـر      
).شناسانه در انسان(همانهستی
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رسیدن بـه معنـاي   فلسفه از طریق مطرح کردن پرسش از وجود و هستی در تالش براي 
مـی گـذارد.   "دازاین "نام پرسنده ي هستی را او، وسیله ي پرسنده ي هستی است.ههستی ب

بـودن یـا هسـتی)    - sein;آنجـا - da» ( آنجـا هسـتی  «یا » آنجا بودن«اي آلمانی که به (واژه
کـه پشـت لفـظ انسـان اسـت،      خواهد، پیش داشت هـایی است. در واقع او میترجمه شده

بکار گرفته مـی شـود، اعـم از    "انسان"ي ان بردارد. هنگامی که تعاریف متفاوتی از واژهمیاز
ویـا نسـبت ذات انسـان بـا هسـتی      ي دکـارت، گ "شئ اندیشـنده "ارسطو یا "حیوان ناطق"

شناسـی  پدیدار«از هسـتی و زمـان بـا عنـوان     گیـرد. هایـدگر در بخشـی    موردغفلت قرار می
نامد و بر آن است که پدیدارشناسـی دازایـن، مطـابق    روش اش را هرمنوتیک می،»پژوهش

ي هرمنوتیک که نشـان از کـار تاویـل دارد، پدیدارشناسـی هرمنـوتیکی یـا       داللت خود واژه
تاویلی است. بنابراین، هرمنوتیک نزد هایدگر تاویل هسـتی دازایـن اسـت. ایـن هرمنوتیـک،      

ظهـور آوردن اولیـه ي شـئ از    فهم نیست، بلکـه عـین فعـل بـه    فهم و تفسیر مامور و ابزار 
).119: 1394و دیگران(تدین راداستاختفا

هرمنوتیک، بسط و پیشرفت ایـن اصـطالح   يهایدگر به منظور بازگشت به معناي اولیه
کسـی کـه ارتبـاط    « یعنی "منادي"دهد این واژه ي یونانی رارا ردیابی می کند و ترجیح می

(Theatetus)در تئتتـوس ، ترجمـه کنـد.   »شناسـاند برقرار مـی کنـد، اعـالم مـی دارد و مـی      

6بـا لوگـوس  ،هرمنوتیـک ، افالطون
(Logos)،       بـه معنـاي گفتـار همـراه اسـت و از ایـن رو

ر او را نیـز بیـان مـی کنـد.     انسـان کـه جنبـه هـاي دیگـ     هرمنوتیک نه تنها جنبه هاي نظري
هســتنده در م و شـناخته شـدن هسـتی یـک    هرمنوتیـک عبـارت اسـت از اعـال    «،روایـن از

هرمنوتیـک را بـا گفتگـو، یعنـی     ، طبق نظر هایدگر، ارسـطو »اش در نسبت با ...(من).هستی
در حـال شناسـاندن چیـزي از    «، و زبـان کـه  سحالت واقع بوده ي فعلیت بخشیدن به لوگو

فسـیر بـه نـام    در در رسـاله اي در خصـوص ت  .او اسـت، مـرتبط مـی سـازد     »طریق واژگان
چیـزي را بـه ایـن عنـوان کـه در      ، به گفتار می پردازد، کهPeri hermenias)(»هرمیناسپري«

ـ جا فـاش اسـت، دسـترس پـذیر مـی سـازد.      آن چـه  هرمنوتیـک بـه حقیقـت آن   عـالوه  ه ب
ـ  «، »7بودن_حقیقی «پردازد. میشدهگفته ر پوشـیده و در اختفـا بـوده اسـت     آنچه را پـیش ت

).105: 1395(اشمیت  است»نهادنعنوان امري ناپوشیده و فاش در آنجا در دسترسبه
هایدگر برداشت خود از هرمنوتیک را گسستی انقالبی از تاکید سنت فلسفی بـر مسـائل   

_تحلیل هایدگر از دازاین به مثابـه ي بـودن   شناخت و دوگانگی عینیت و ذهن می دانست.
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ي انسـانی  ساس تجربهفهم ما از فهم را تغییر داد و آن را از پدیده اي فرعی به ا،8جهان_در 
تبدیل کرد. وقتی فهم، تبدیل به پدیده ي مرکزي فلسفه شود، آنگاه هرمنوتیـک دیگـر صـرفا    

ــد     ــد ش ــوب نخواه ــفه محس ــی فلس ــاي فرع ــاخه ه ــی از ش ــود  . یک ــفه خ ــه ، فلس بلک
شود یا دست کم می توان از رهیافت هرمنوتیکی به فلسفه بعنوان رهیـافتی در  میهرمنوتیکی

.)20: 1381سنتی به فلسفه رسید.(ربانی گلپایگانیتضاد با رهیافت

)فلسفه براي کودکانۀبرنام(هرمنوتیک فلسفی هایدگر و تعلیم و تربیت .8
در هستی و زمان بر این نکته تاکید می ورزد کـه فلسـفه ورزي، اگرچـه در ماهیـت     ،هایدگر

هـدف و  شان دهنده ناما محتاج نوعی رهایی بخشی و هدایت است که ، دازاین رخ می دهد
در آثــارش وي، ). علــی رغــم آن کــه 1389ت(بامداداســی خصــلت تعلــیم و تربیــت فلســف

آشکار به مقوله تعلیم و تربیت اشاره نکرده است، اما بینش عمیق او نسبت به شـرایط  طوربه
ویــژه هســش اصــیل و آثــار او بــانســانی، طبیعــت، آمــوختن، اندیشــیدن و تفکــر، طــرح پر

ـ  دهنـده نشـان ،»میـده مـی شـود؟   تفکـر نا چیزچه« گیري آراء و نظـرات وي  کـار هقابلیـت ب
عام در عرصه هاي گوناگون تعلیم و تربیت و بطـور خـاص در برنامـه فلسـفه بـراي      طورهب

کودکان است.  
به اعتقاد هایدگر شناخت جهان حالتی مبتنی بر رابطه ي وجودي خاصی میـان آدمـی و   «

ــه ي ادرا  ــنخ رابط ــه از س ــان اســت ک ــی جه ــناختی _ک ــق  ش ــا و متعل ــل شناس ــان فاع می
ایـدگر، اندیشـه دکـارتی و تفکـر     ). ه66: 1396میـري و(عسـکري زاده »نیسـت شناسـایی 

مـورد نقـد   ، »عین و ذهـن «،مدرن را به سبب ایجاد شکاف عظیمی بین جهان و انسانعصر
کمـی و  صـورت فیزیکـی،  ه قرار می دهد. این انتقاد از آن جهت است که دکارت جهان را ب

ایـدگر سـنخیت و قرابتـی نـدارد،     گیري می داند، چنین جهانی با جهـان انسـان ه  قابل اندازه
از دیـدگاه  «که جهان هایدگر، جهان زندگی است که خود وجهی از بودن دازایـن اسـت.  چرا

ــوتیکی  ــدگر_هرمن ــفی های ــاند ،فلس ــت رس ــیم و تربی ــدف تعل ــه  ه ــونده ب ــت ش ن تربی
دودیت هـا، ظرفیـت هـاي بـودن و     مکانـات وجـودي، محـ   باشد، به نحوي که امیفهمیدن

).  51: 1387رضا نژاد جوالیی وسجادي»(هاي بودن انسان را بر او آشکار می کندنحوه
تـوان از  . امـا نمـی  اسـت فلسفه اي درباره ي افق پرسش درباره ي هستیر، فلسفه هایدگ

ش پرسـیدن مطـرح   که پیش تـر خـود پرسـش یـا کـن     هستی، یا درباره هستی پرسید، بی آن
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ش گـر بـود. او کـه در پایـان رسـاله     باشند. راهی که هایدگر طـی کـرد راه یـک پرسـ    شده
اند، فلسفه را در اصل، پرسـیدن  خو» پارسایی اندیشه«، پرسش گري را»ياز تکنولوژپرسش«

شـمارد کـه راه گشـاي پرسـش هـاي      دانست و پاسخ ها را فقط از این جهت مهـم مـی   می
).98: 1397(احمدي اي خواهند بودتازه

لذا مسیر تعلیم و تربیت و برنامه فلسفه براي کودکان نیز می تواند از معبر فهـم، تفکـر و   
گونه که در کند و کاو فلسـفی، توانـایی گـوش دادن فعـال     گري اصیل بگذرد. همانپرسش

تقویت می شود و کودکان به شنیدن و گوش سپردن به صداهاي دیگر تشـویق مـی شـوند،    
»نوشـت کـه شـنیدن کـنش اصـلی اندیشـه اسـت       "درآمدي به متافیزیـک  "گر نیز در هاید«

ـ . )99:(همان آن اسـت کـه پـیش از آن بـه آن     يواسـطه ه اگر ما می توانیم سخن بگوییم، ب
گوش سپرده ایم، که مجالی براي آشکار کردن و اظهار کردن است.

فلسفه براي کودکاندر نظر هایدگر و در برنامۀفهم. 9
ــطالح ف ــماص ــا )، (Verstehenه ــدگر معن ــفه های ــاي آن، آن  در فلس ــی دارد و معن ي خاص

بر آن داللت کند. در نزد هایـدگر، فهـم   )،(understandingنیست که کلمه ي انگلیسیچیزي
عبارت است از قدرت درك امکان هاي خود شخص براي هستی و در متن زیسـت جهـانی   

م استعداد یا قوه ي خاصی براي احسـاس موقعیـت   که خود آدمی در آن زندگی می کند. فه
بلکـه دقیقـا سـاختاري در    .شخصی دیگر نیست. فهم هویتی موجود در ایـن جهـان نیسـت   

بی را ممکـن مـی سـازد. فهـم اسـاس      هستی است که ممارست بالفعل فهم در سطحی تجر
اسـت و در هـر عمـل تاویـل نیـز      تاویل است و با وجود آدمـی همریشـه و هـم پیونـد    هر

اي از مـواره در درون مجموعـه  است. از نظـر هایـدگر، صـفت بـارز و مهـم فهـم ه      حاضر
).145: 1396ها و روابط قبال تاویل شده است(پالمرنسبت
هسـتی شناسـی بنیـادین بـود، یعنـی      ،دغدغه ي هایدگر در سراسر تامالت فلسفی اش«

ـ   شناخت خود هستی، ه واسـطه ي  نه شناخت هست ها و موجودات، آن هم شـناختی کـه ب
فهمیـدن یـا   «).26: 1393راهنمـاي راد   »(مفاهیم و از طریق تامالت نظري و مفهومی باشـد 

ی زیسـتن و طریقـی وجـودي بـراي     درون فهمی، کلید ابـزاري روشـی نیسـت، بلکـه نـوع     
نسـبت هـایی کـه در    دازایـن بـه سـمت جهـان و    9ودگیداشتن اسـت. فهمیـدن، گشـ   عالم

.)49: 1391مصطفوي »(رار می کندوجود با موجودات دیگر برقساحت
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به نظر هایدگر، ما موجودات را به عنـوان موجـودات و در شـبکه مناسباتشـان بـا دیگـر       
بـر اسـاس   درك مـی کنـیم.  ،موجودات، و نه به عنوان توده هـایی از کیفیـت هـاي ادراکـی    

ویلی بـافتی هرمنـوتیکی یـا تـا    کـه در برداشت هایدگر، اشیاء را نمی توان فهمید، مگـر ایـن  
رو نمی توان گفت که معنـایی دارنـد کـه مقـدم و مسـتقل از کاربردهـاي       گیرند. از اینقرار

تاویلی شان است. این بافت در بیشتر موارد، روشن و واضح نیست، اما پس زمینـه ي فهـم،   
).  28: 1382فهم را آماده می سازد(ربانی گلپایگانی ، »پیش ساختار«یا به گفته ي هایدگر

.در نظر هایدگر، مشخصه ي بنیـادین فهـم هسـتی شـناختی دازایـن اسـت      پیش ساختار
ـ    ، سـاختاریت  ددازاین پیش از آن که به فهمی از موضوع برسد و به طرح انـدازي دسـت زن

ساختارها  به وي ضمیمه شده است. پیش ساختارها، سـاختارهاي بنیـادینی هسـتند    _پیش 
ان در واقـع بـودگی و حضـور وي در    که پیش از درك امکان هاي فرد نسبت به خود و جه

).1397:77راه بار، و(خبازي کناريهستندجهان موثر
ساختارها رخ می دهـد. فهـم همـراه    _به تعبیر وي فهم، تفسیر چیزي است که در پیش 

با ساختارهاي پیشین از پیش تعیین شده شکل می گیرد. به گمان هایدگر، فرایند فهـم بـدون   
زنمود اندیشه انسان است، رخ نمی دهد. فهمی مستقیم وجود نـدارد  ساختارهاي پیشین که با

سـاختار  _که عاري از پیش ساختارها باشد. هایدگر به سه ساحت متفاوت در تلقی از پیش 
: اشاره می کند، که هریک بـه موقعیـت دازایـن در جهـان و در نسـبت اشـیاء مـرتبط اسـت        

تاملی هستی شناسانه تعریفـی از ایـن   وي با». برداشت_داشت و پیش _دید، پیش _پیش«
).  90سه اصطالح ارائه کرده است(همان: 

ــه جهــت گیــري کلــی در ، »پــیش داشــت« ــا امــور مواجهــهمربــوط مــی شــود ب مــا ب
دست). تمامی تاویل ها، یعنی فهم هاي بیان شده، و حتی تاویل هایی کـه در ذهـن   در(آماده

ز یک پـیش داشـت یعنـی فهمـی پیشـینی از      باقی می مانند و براي دیگري بیان نمی شوند، ا
زمینه اي کلی آغاز می شوند. درکی که ما از صـنعت داریـم، موجـب فهـم مـا از کارگـاهی       

درکی که از کارگاه داریم ، موجب فهم ما از چکـش مـی شـود. ایـن پـس      نجاري می شود،
ننـده ي  زمینه یا پیش داشت، قلمرو و گستره ي فهم را روشن می کند و در نتیجـه تعیـین ک  

راه ها و روش هاي ممکن پرسشگري هم هست.
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براي عمـل  مربوط می شود به دیدگاهی که در آن کنش تاویل روي می دهد.د، پیش دی
فهـم کلـی   .پیش داشت الزم و ضروري اسـت، امـا کـافی نیسـت    ،تاویل کردن وجود

).420: 1397(احمدي، م ویژگی ها را نمی بخشدپیشینی به ما امکان فه

گیـرد کـه   فهم از آنچه مبهم است، به سـوي وضـوح و صـراحت صـورت مـی     حرکت «
آنچـه فهمیـده شـده اسـت، بایـد      حرکت فهم را با توجه به این امـر تثبیـت مـی کنـد، کـه      

.)137: 1395(اشمیت ، »شودتفسیر
مربوط به مفهوم سازي خاصی است که در اختیار تاویـل گـر اسـت. از    ،»پیش برداشت«

برداشت پیشین خودمـان در مـورد سیاسـت هـاي     ،جهانی به درستیشنیدن خبر آغاز جنگ
وعی پیش بینی است که پیشـاپیش شـکل  توسعه طلبانه مطمئن تر می شویم. پیش برداشت، ن

).422: 1397گرفته است و با مفهوم سازي سروکار دارد(احمدي ، 
و تربیـت  پرداختن به فهم، به عنوان موضوعی مستقل و شناخت شناسانه در نظام تعلـیم 

کـه در  چنـان «و خاصه در برنامه فلسفه براي کودکان مورد توجه بنیانگذاران آن بوده اسـت.  
که در این برنامه ما مفاهیم و اسـتنتاج هـا   ،  لیپمن بیان می داردکودکان و مهارت تفکرکتاب 

).  1395(لیپمن و دیگران »و معانی را قابل فهم می کنیم.
عقلی از یک چیز به معناي داشتن جمع بندي اي شـفاف  در این رهیافت داشتن شناخت 

گونه کـه از دوران سـقراط و افالطـون،    و خودسازگار از اصول بنیادین آن چیز است. همان
کـه هـر مسـئله اي بایـد بـه اجـزاي       ،ابتدا فیلسوفان و سپس دانشـمندان فـرض کـرده انـد    

سـتنتاج شـده اسـت   اش تجزیه شود، و تمـامی دانـش بشـري هـم از اصـول اولیـه ا      اساسی
).در این راستا، بار متافیزیکی فهم به تقابل سوژه و ابژه بـاز مـی گـردد و    31: 1396، (کالرك

عقــل و بــا قطعیــت واقعیــت و راســتی تنهــا آن چیــزي اســت کــه مــی تــوانیم بــه کمــک
فلسفه از طریق تحلیل، استدالل و بکار گیـري منطـق، مـورد بررسـی     صرفاًبشناسیم.ریاضی
مبتنـی بـر داشـتن    ، بـدیهی در فهـم  _هایدگر با باز اندیشی این الگـوي سـنتی   رد.گیقرار می

درون انسـان بیشـتر باشـد،    اي درباره آنچه مورد فهم قرار می گیرد، که هر قدر منطـق نظریه
نه را مطرح کرد و معتقد اسـت  فهم شناختی او از جهان هم بیشتر می شود، فهم هستی شناسا

10اگزیستانسیالیفهم
Existential)،(هسـتن _د دازاین ، به مثابه ي در است که باعث می شو ،

بــا چیزهــا، بلکــه بــا هســتی کــه در آن، نــه فقــط ؛همیشــه فهمــی از جهــان داشــته باشــد
_قابلیت شناخت یا ادراك نیست، بلکه گشـودگی سرشـار در جهـان    ،شود. فهممیروهروب
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ی شود. مـا، حتـی در سـاده تـرین     هستن است که سبب فهم دازاین از دیگر هستندگان نیز م
).36هماناشکال کنش یا بیان، معنایی از جهان را همراه خود داریم(

فهم، تصویر یا بازنمود واقعیت در ذهن دازایـن نیسـت، بلکـه رویکـرد و گشایشـی بـه       
هستی است. فهمیدن، راه هستن است. فهم یک کنش یا یک شکل خاص دانایی نیسـت کـه   

،هـر توضـیحی  درك کردن، و غیـره جـدا باشـد.   ،همچون توضیح دادناز سایر انواع دانایی 
ــتی دارد     ــن از هس ــه اي دازای ــم اولی ــه در فه ــه ریش ــت ک ــایندگی اس ــم و گش ــوعی فه ن

).407: 1397(احمدي،
مـی باشـد؛  اندیشه ي هایدگر در بردارنده ي نتایج ژرفی براي برنامه فلسفه براي کودکان 

ادراك و فهمی بـی طـرف وجـود دارد کـه ذهـن بـه       انداز نظري معمول این است کهچشم
داده هـا ارتبـاط   هنگام مواجهه با پدیده ها و رویدادها به واسـطه ي اطالعـات حسـی میـان    

برقرار می کند، تا به فهم برسد. ولی در هرمنوتیک هایدگر ما در جهانی زندگی می کنیم کـه  
ك انسـان پـیش از کـه چیـزي     د. کوددر آن معناي هستنده ها، پیشاپیش در دسترس ما هستن

بفهمد، هستی آن را می فهمد، گرچه این فهم در آغاز، مبهم است، اما کودك می کوشد تـا  را
کـه دازایـن یـا    فرض گرفته می شود،،شناخت شناسی رایجدر نظریات «ن را در زبان بیابد. آ

امـا هرمنوتیـک   زمانی که چیزي را می شنوند، آغاز به فهمیدن می کننـد،  » کودکان«جا در این
). 411(همــان :»"دازایــن مــی شــنود ، چــون مــی فهمــد."فلســفی هایــدگر بیــان مــی کنــد 

ود و در انتظـار چـه چیـزي بـراي     شنود زیرا، از پیش می دانـد کـه چـه مـی شـن     میکودك
هایدگر می گوید: هنگامی که یک قطعـه موسـیقی   ، »صل خردا«درخطابه د.سپردن باشگوش

ا در سطح برخورد امواج صوتی که به پرده ي گوش مان باشد، مـا  باخ را می شنویم، اگر تنه
چـرا کـه دازایـن فهمـی     ."ما می شنویم، نـه گـوش  "هرگز نمی توانیم، آن قطعه را بشنویم. 

را وصــف رابطــه ادراکــی بــا جهــان ،اگزیستانســیل از جهــان پیرامــون خــود دارد و همــین
ط زمـانی و مکـان و هسـتی اي کـه در     سازد. به این معنا که کودك بر پایه ي شرایمیممکن
جهان بر او آشکار گردیده است، جهان پیرامون خود را می فهمد._در_هستن

هسـتی  _در فلسفه براي کودکان مربی یا تسهیل گر، می تواند کودك را از این فهـم پیشـا  
در بایستی از پیش فهم هاي خود نیز در ارتباط با کودکان و موضوعی کـه  شناسانه آگاه کند.

این پس زمینه یـا  «گیرد، آگاهی داشته باشد.جایگاه بحث و گفتگوي فلسفی کودکان قرار می
داشت قلمرو گسترده ي فهم را روشن می کنـد و در نتیجـه تعیـین کننـده ي راه هـا و      پیش
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کودکــان در در پـیش نگـرش  ). 421همــان : »(روش هـاي ممکـن پرسشــگري نیـز هسـت    
نـد  ای و خاص موضوع مورد تاویل خـود کـه بسـیار مهـم    اگزیستانسیل درونی با امور جزئ

مواجه می شوند. امکان فهم ویژگی ها و ارتباط خاص کودك با امر تاویلی در پیش نگـرش  
چـه کـه   اسـت و حرکـت فهـم از آن   این ساختار با دید کـودك مـرتبط  .نشان داده می شود

فهمیـده  چـه کـه  ت مـی گیـرد، و آن  است، به سوي صـراحت و شـفاف شـدن صـور    مبهم
در واقع همانگونه که هایدگر بر این باور است که هستی خـود را  .است، تفسیر می کندشده

عنوان امري مساله مند آشکار می کند، پس وظیفه فلسفه بـراي کودکـان، فـرض شـکلی از     هب
آگاهی در نظر گرفته می شود که در پیوند با هستی و دازاین است، که راه را براي اندیشـیدن  

میسر می سازد. کودك همواره جهان و چیزهاي زیادي را می فهمد که دانـایی نظـري   کودك 
ـ   عنـوان تنهـا   هو شناختی نیست، در این زمینه عینیت علمی صحیح و معتبر می ماند، اما نـه ب

.شکل اصیل فهم، که باید بنیاد هر فهم دیگري قرار گیرد
ــت ــیش برداش ــا  ، در پ ــازي ی ــوم س ــه مفه ــان ب ــا  کودک ــه ب ــاص در مواجه ــیر خ تفس

به فهـم در آمـده اسـت. پـیش برداشـت      پردازند که پیشاپیش در معناي برداشت ها میامري
در قالب مفـاهیم  ،گرش در قالب زبان است که دیدگاه اولیه ي کودكنناظر به انعکاس پیش 

).  239: 1388مطرح می گردند(باقري 
کــه بتوانــد از پ هایــدگر داردهایــدگر تاکیــد مــی کنــد کــه فهمــی مســتقیم وجــود نــ

کند که فهمی مستقیم وجود ندارد که بتواند از پیش ساختارهاي فهم اجتنـاب کنـد.   میتاکید
سرپوشـی بـر آن چیـزي انـد کـه      صـرفا نظریه هاي ادراك حسی مستقیم یا شهود مسـتقیم، 

گونـه بفهمـد  دهد و نتیجه پیش داوري شخصی هستند که مدعی است می تواند اینمیرخ
).  138: 1395(اشمیت 

مثابـه ي  ه با چیزها شناخت شناسانه نیست که ب،بنابراین، ابتدایی ترین مواجهات  کودك
امري پیشامنطقی و شناختی برخورد کند، بلکه ابتدا، تجربه و مواجهه اي تاریخی و وجـودي  

گی بــه پرســش و تفکــر در او بــا چیزهــا دارد کــه امکــان بــروز ســایر امکانــات و گشــود 
گردد.میزآغا
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فلسفه کودکان و هایدگرۀدر برنام. تفکر10
یکی ازمولفه هاي اصلی هرمنوتیک فلسفی هایدگر بحث ازمعناي تفکراست. ایـن مقولـه بـا    

ــه عنــوان نگــاه سوبژکتیویســیم 11تحلیــل ذات دوران مــدرن ــه جهــان 12و تکنولوژیــک ب ب
مقدم نگیرد.است. هایدگر خواهان تفکري است که امر موخر را بیانقابل

می گوید: ما بـه آنچـه تفکـرش خواننـد،     »؟چه باشد آنچه خوانندش تفکرتابدر کوي 
ن کوششـی کـامروا گـردد، بایـد     وقتی ره می یابیم که خـود فکـر کنـیم. بـراي آن کـه چنـی      

بـه ایـن آمـوختن را پـذیرا گشـتیم،      ،را بیـاموزیم. همـین کـه در آمـدن    باشیم که تفکرآماده
ـ   : 1398(هایـدگر  .ز پذیرفتـه ایـم کـه مـا را هنـوز یـاراي تفکـر نیسـت        پیشاپیش ایـن را نی

مـا، اندیشـه برانگیزتـرین امـر     زمانـه ي اندیشـه برانگیـز   ر با بیان این ادعا که در، ).هایدگ73
خوانـد مـی فـرا تفکردراستقاللبهراخودمخاطباست که ما هنوز اندیشه نمی کنیم،آن
کـه طلبـد مـی ذاتـی معنـاي دروخـودش پـیش ازآنچـه باهنوزماکهاستآنگویايو

تفکـر یـا   ر ته ایم. چه بسا، گونه اي تعلل، دنیافراهساحتشبهونگشتهفراروشود،اندیشیده
.)79: نهایت غفلتی از وجود باشد(هماندر

چـه  در این میان آن. ، موضوع تفکر را وجود و موضوع فلسفه را موجود می داندرهایدگ«
وضوع تفکر است و فلسفه بازتابی از نحـوه ي تفکـر ماسـت. اسـاس فلسـفه،      اصل است، م

).99: 1396عابدي نژاد داورانی»(شناخت فلسفه امکان نداردتفکر است و بدون تفکر،
این نبود تفکر، نه امري خودبنیاد، بلکـه  این گریز از تفکر، برآمده از حقیقت وجود است.

ه عنوان امري انسانی فهم کرد، زیـرا ایـن نحـو تفکـر     حوالت امر وجود است و نباید آن را ب
داشـت  هایـدگر در سـخنرانی خـویش در گرامـی    درباره ي نبود تفکر، جهل مرکـب اسـت.  

کنرادین کرویستر به فراگیر بودن انحطاط تفکر اشاره می کند و متذکر می شـود ایـن پدیـده،    
کنند، اغلـب بـه انـدازه    خاص زمانه ي ماست. همه ي ما از جمله آنان که تخصصی فکر می 

کافی به فقر تفکر دچاریم. همه ي ما در فکر کردن بسیار سهل انگاریم. بـی فکـري، زائـري    
مـا  ،مرموز و زیرك است که در جهان امروز در همه جا حضور دارد، زیـرا در ایـن روزگـار   

آنـاً همه چیز را به سریع ترین و منحط ترین وجه تلقی می کنیم، فقط براي این کـه فـورا و   
).120: 1365(هایدگرفراموشش کنیم

هایدگر معتقد است، از هنگامی که در تفکر افالطونی و ارسـطویی عمـل در برابـر نظـر     
قرار گرفت و تفکر به عنوان نظر و رفتار نظري تعریف شد، تفسیر تکنیکی تفکـر آغـاز شـد.    
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کـه جاستاز همیندر این رویکرد اندیشه در برابر عمل از نوعی استقالل برخورداراست و 
نگاه هایدگر، منطق ارسـطویی  در .آوردبرمیسرفیزیکاخالق،منطق،چونهاییعنواندر

در حالی پا به عرصه ارزیابی تفکر مـی گـذارد   منطق همان تجویز تفسیر تکنیکی تفکر است. 
معتقـد اسـت محـک زدن تفکـر     وي از ایـن رو،  که هنوز شایستگی سنجش تفکر نداشـت. 

منطق به منزله ي آن است که ماهیت و خواص ماهی را بر مبناي این کـه مـاهی   واسطه يبه
.)105: 1375تا چه حد می تواند، در خشکی زنده بماند، ارزیابی کنیم(اسدي 

به عقیده هایدگر نادرست خواهد بود که رسالت تفکر را به منطق بسپاریم. منطـق هرگـز   
تند. آنچه که در پرسش هـاي منطقـی ظـاهراً    زمانی و مکانی هس،پی نمی برد که حدود تفکر

جاودانی و فراتر از تاریخ می نماید، فقط از چشم انداز موجود فراتر رفـتن از تـاریخ اسـت.   
ماننـد کوشـش بـراي    هرگونه پناه بردن به تفکري غیرتاریخی محکوم بـه شکسـت اسـت و   

ــد  ــی مان ــایه خــود م ــدن از روي س ــوالً منطــق را. پری ــم معم ــزان عل ــالك و می ــر م و فک
دانند و هایدگر آن را ضامن تفسیر و تاویل خاصـی از موجـودات دانسـته اسـت.     میدرست

هایدگر اصالً منطق را از سنخ تفکر نمی داند. او متعجب است که چرا درباره تفکر با مـالك  
).1387حکم می کنند که با آن مناسبتی ندارد(لطفی ،منطق

محـور فلسـفه   ، نگر قلمداد می شود، من اندیشندهدر تفکر منطقی که به معنایی تفکر ابژه 
قرار می گیرد و بر هر امر دیگـري برتـري مـی یابـد و تمثـل و ادراك مفهـومی و حصـولی        

به انسان جدید امکـان مـی دهـد    ر، جایگزین فهم و درایت تاملی می شود. این تفکر حسابگ
وب و محسـور ایـن   درعین حال، همین انسـان مغلـ  .که بر همه چیز مسلط شود و غلبه کند

این مسئله است که به شـیوه اي تقریبـا عجیـب از احاطـه و کنتـرل او      تفکر می شود و دقیقاً
بدین معنا، که در این اندیشه چیزي هم چنان پوشیده مـی باشـد کـه بـراي     . خارج می گردد

خودش بیگانه است، چیزي که اندیشه ي مورد نظر هیچ راهی به آن ندارد. به عبـارت دیگـر   
گیـرد صور می سازد، مـورد تهدیـد قـرار مـی    مرزي که این اندیشه را ممکن، محدود و متبا 

.)131: 1383(آیسلینگ 
از نظر هایدگر تفکر اصیل، درون سازي یک سري گلچین ادبی از اطالعات و ایده هـاي  
از پیش تعیین شده یا اکتساب و کاربرد مهارت هاي تفکر هم نیست، بلکـه سـفري مهـیج و    

مـرتبط مـی دانسـت،    "س گذاشتنسپا"را با فعلکردنبه ناشناخته است. او که فکرخواسته 
فعـل  تفکـر بـا دو  : گفـت دانست که به هسـتی بیاندیشـد، و مـی   مند را فقط کسی میاندیش
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بـر تاکیـد يزاویـه ازیـادآوري ایـن .اسـت راههـم "گذاشـتن سپاس"و"یادآوردنبه"
موردتوجـه متـافیزیکی، غیـر بنیـادي بـر هسـتی بـه اندیشیدنوفراموشیگذر ازضرورت
هـم شـعر . اسـت یکـی زیسـتن شـاعرانه بـا زیسـتن مندانـه اندیشـه اوبـراي .بودهایدگر

دقیـق تـرین   و فلسفیياندیشهکل: نوشتههایدگر. استسپاسگذاريهمواستیادآوري
).1391:523شاعرانه است(احمدي،و ظریف ترین شکل آن، در گوهر خود

و منطقـی  تفکـر علمـی   تصور کنـیم،  است که فاجعهمی گوید: "درآمد به متافیزیک"در 
تنهایی، تفکر دقیق اصیل است و تنها این تفکر می تواند و می بایـد معیـار تفکـر فلسـفی     به

ـ        ک شـکل فرعـی و   قرار بگیرد. اما عکس مطلب، صـادق اسـت. هـر تفکـر علمـی، فقـط ی
علم یا از طریق علم پدید نمی آیـد و فلسـفه   هرگز ازشده تفکر فلسفی است. فلسفه متصلب

فلسفه در عرصه و مرتبـه ي کـامال متفـاوتی از دازایـن     هم تراز علوم باشد.هرگز نمی تواند
).1396فقط شعر هم تراز تفکر فلسفی است(هایدگرقرار دارد.

دریافـت  ، گونـه اي از  رسرودن جمالت منظوم نیسـت. شـع  "البته منظور از شعر، صرفا«
هایـدگر، شـاعر را واسـطه اي    . حضوري حقایق (اشیاء) و نحـوه اي از تفکـر اصـیل اسـت    

).58: 1389مومنیو(صافیان»داند میان خدا و آدمیانمی
کـه  خوانش هاي هایدگر از شعر و شاعران به قصد نقادي ادبی صورت نگرفته اند، چنان

13هولـدرلین در تکذیب نامه اي که به چاپ چهارم بررسی شـعرهاي 
Friedrich Hölderlin)(

در پـژوهش تـاریخ ادبیـات یـا     مشـارکت  ،افزوده شد، آمده است: هدف ایـن نورتابـانی هـا   
. ایـن ضـرورت بـه    "این ها از ضرورتی در اندیشه سـر بـرآورده انـد   "شناسی نیست.زیبایی

ي اندیشـه  کشف اشکالی از اندیشه و هستی، در برخی متون شاعرانه، بدیل هاي رادیکالی برا
.)1396:156صنعت گرا و جهان تکنیکی علمی پیشنهاد می کنند(کالرك 

بـا  روشن می سازد که تفکر نزد هایدگر با تعاریف متعارف از تفکر که عمـدتاً ،این نکته
معیارهاي منطق مطابق هستند، تفاوت دارد.

مـودن کودکـان   اغلب صاحبنظران تعلیم و تربیت بر این باورند که اندیشه ورزي و آشنا ن
ي و کسـب مهـارت هـاي درسـت فکـري،      می تواند بـر جامعـه پـذیر   با مهارت هاي تفکر

: 1398تواند کودکان را براي مقابله با چالش هاي پیش روي آنهـا آمـاده کنـد(محمودي،    می
266.(
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که لیپمن می نویسد: تفکر، فرایندي طبیعی است که شیوه هاي کارآمـد و ناکارآمـد   چنان
مـا ایـن نکتـه را بـا اطمینـان      دارد اما این قابلیت را دارد که به مرور تکامل یابد.تفکر وجود 

زیرا معیارهایی در اختیار داریم که به ما این امکان را می دهد که تفکر ماهرانـه  می کنیم،بیان
هدف برنامـه فلسـفه بـراي    این معیارها اصول منطق هستند.و تفکر خام را از هم تمیز دهیم.

این است که کودك به مهارت هاي اسـتنتاج هـاي مناسـب، تعریـف و طبقـه بنـدي       کودکان 
).41: 1395، دیگرانمناسب و قابلیت هاي شناختی تجهیز شود(لیپمن و 

از این رهیافت قدرت تفکر یکی از ویژگی هاي اساسی انسان به شـمار مـی آیـد. تفکـر     
و میـان خیـل عظیمـی از رویـدادها    این امکان را به بشر می دهد که همـواره حقیقـت را از   

اطالعاتی که پیرامونش را فرا گرفته اند، دریابد. یکی از انواع تفکر، تفکر انتقـادي مـی باشـد    
که نتایج تحقیقات مالتزمن نشان داده که تفکر انتقادي یادگرفتنی است و می توان افـراد را بـا   

).  32: 1399ی اده و دیگران، فراهم کردن شرایط قابل کنترل، متفکر و خالق با آورد(جبل
از دید هایدگر، ظهور همین معنا از تفکر است که در فلسفه غرب باعث غفلت از وجـود  
به عنوان بنیان تمام تعامالت انسان با موجودات گردیده و باعث شـده اسـت، تـا انسـان بـه      

همـین  و درتقلیل یافتـه و ایـن دو در مقابـل یکـدیگر قـرار گیرنـد       »ابژه«و عالم به »سوژه«
ازسـوژه جـدایی وسوبژکتیویسـیم تـاریخ راراستاست که تمـام تـاریخ متافیزیـک غـرب    

).86: 1391هازمانی(داندمیابژه
خصوصیت اصلی چنین تفکري ازاین واقعیت ناشی می شود که هنگـام برنامـه ریـزي و    

ین کرده اسـت  تحقیق و سازماندهی همواره متکی به شرایطی است که از پیش براي خود تعی
وایـد عملـی خاصـی کـه از آن هـا      و این شرایط را با اغـراض حسـاب شـده متناسـب بـا ف     

دارد، مـورد نظـر قـرار مـی دهـد و لـذا مـی توانـد بـه نتـایج معینـی هـم تکیـه کنـد              توقع
).121: 1382(هایدگر

در اندیشیدن به معناي مورد نظر هایدگر همه چیز در جهتی مخالف بـا جهـت بازنمـایی    
و منطقی پیش می روند.علمی

ابزاري در خدمت دانایی نیسـت، بلکـه   ،که در علوم مدرن، روش دیگرمعتقد است، وي 
ــده اســت  ــایی در خــدمت روش در آم ــا . دان ــد کوشــش م ــش  "بای ــده نگــه داشــتن آت زن

فروکاستن پدیدار ادراك شده به اصول بنیادین و قابـل آزمـون و   ،منطقیر تفک."باشداندیشه
اندازه گیري است و واحد مقدس آن (کارآیی) در ساختن نظام ها و حتی مباحـث تجریـدي   
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کـه صورتیدرآید،میدرسخنناب می باشد. از این رو، علم در قالب مفهوم پیشرفت به
ــفهدر ــرفتفلس ــاییپیش ــداردمعن ــیدن.ن ــدهازاندیش ــا جدا قاع ــا و روش ه ــته "س

.)528: 1391(احمدي

مقایسه مفاهیم بنیادین برنامه فلسفه براي کودکان بر مبناي رویکرد رایج (لیپمن)
و هرمنوتیک فلسفی هایدگر

رویکرد هرمنوتیک فلسفی هایدگر رویکرد لیپمن

فکر به واسطه ي منطق، به منزله تفکر: محک زدن ت
شدن تفکر از ساحت حقیقی و تجویز تفسیر دور

تکنیکی تفکر است. منطق هرگز پی نمی برد که حدود 
هستند. تفکر با یادآوردن و تفکر زمانی و مکانی 

گذاشتن همراه است. این یادآوري از زاویه تاکید سپاس
بر ضرورت گذر از فراموشی و اندیشیدن به هستی بر 

ت.بنیادي غیرمتافیزیکی مورد توجه اس

تفکر: تفکر به صورت مهارت هایی در تمامی ابعاد 
برنامه هاي تعلیم و تربیت به ویژه برنامه فلسفه براي 

ریف می شود که موجب افزایش کودکان تع
هاي ذهنی و منطقی اندیشیدن کودکان براي ظرفیت

بندي اهت ها و تفاوت ها، تعریف و طبقهتشخیص شب
طالعات نه و نقادانه ي او ارزیابی بی طرفا

گردد.میواقعی
از قابلیت شناخت یا قوه ي فهم: فهم عبارت

هستن _جهان_نیست، بلکه گشودگی سرشار درادراك
است که باعث می شود دازاین روشن شده باشد، نه به 
این معنا که هستنده ي دیگري او را روشن کرده است، 

بلکه به این معنا که خودش روشنگاه است. فهم، 
الی است که سبب می شود، دازاین همیشه اگزیستانسی

فهمی از هستی خود و جهان داشته باشد.

ختن به فهم موضوعی مستقل و فهم: پردا
شناسانه در نظام تعلیم و تربیت و خاصه در شناخت

برنامه فلسفه براي کودکان مورد توجه بنیانگذاران آن 
بوده است. لیپمن معتقد است که در این برنامه، ما 

و استنتاج ها و معانی را قابل فهم می کنیم.مفاهیم

برد. میسرونه اي بنیادین در جهان بهدازاین: دازاین به گ
نه فقط به این معنا که جایی را در جهان هم چون آن میز 

رده است، بلکه به این معنا که و یا آن درخت اشغال ک
طور مداوم تاویل می کند، درگیر می شود و با چیزها، به

نه ي آن ها، و موقعیت ها می زید. دازاین با جهانی زمی
اوست، اما در معناي » گراگرد«که فقط در بیان زبانی 

بنیادین بدون آن، خودش هم هستی شناسانه 
بود، یکی می شود. دازاین به سادگی یک نخواهد

هستنده نیست، بلکه هستنده اي در جهان است.

به آراء دکارت انسان: در رویکرد لیپمن که زیربناي آن 
نیز برمی گردد انسان، شیء اندیشنده یا فاعل شناسا 

تلقی می گردد. و جهان به حوزه ي اجسام و مطابقت 
عین با ذهن فروکاسته می شود و خرد جاي خود را 

به عقل جزئی می دهد.
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ت به مثابه ي آشکارگی یا حقیقت: درك حقیق
مثابه ي شدگی، جایگزین معناي سنتی حقیقت به ناپنهان

مطابقت چیز با قوه ي ادراك است. حقیقت، گشودگی 
ه اکتشاف هستنده ي درون جهانی دازاینی است ک

عهده ي اوست. یعنی نحوه اي از هستی که در آن بر
ف، پرده بردار یا گشاینده دازاین در مقام کاش

ی گذارد چیزها بی هیچ حجابی کند و ممیعمل
وصول گردند.قابل

هن: در این رویکرد، تفکر سازمان مطابقت عین با ذ
یافته با کاربردهاي عینی گره خورده است. لیپمن 

نطق صوري می توان به کودکان معتقد است با م
می توانند ساخت مند و سنجیده داد که نشان

کنند. (عدم پذیرش چیزي، مگر آن که واقعیت آن فکر
. (جدایی بین فاعل شناسا و آشکار باشد)

شناسایی).متعلق

گیريبندي و نتیجهجمع. 11
با توجه به آن چه بیان شد، برنامه فلسفه بـراي کودکـان، زمینـه را بـراي پـرورش ابزارهـاي       
فکري کودك از قبیل فهم، استدالل و تفکر منطقی فراهم می کند. محور غالـب ایـن برنامـه،    

در »تفکـر «و »فهـم «پرورش مهارت تفکر و استدالل منطقی است، که دو جنبه ي آن یعنـی  
هرمنوتیـک، در زایشـی نـو    ،پرتو آراء هرمنوتیک فلسفی هایدگر، بررسی گردید. با هایـدگر 

درباره ي هستندگان، سخنی به میـان آوریـم،   ،که بتوانیم از معرفتمدعی شد که پیش از آن
باید معناي هستی یا وجود را بفهمیم. وي، هرمنوتیک را در ارتباط با پرسـش بنیـادین خـود،    

م، فهـم پـیش هسـتی شناسـانه را     او با تاکیـد بـر فهـ   عنی پرسش از هستی باز تعریف کرد.ی
بر شناخت چیزها تلقی نمود، این فهم درآغاز، زبانی و مفهومی نیست. بـر اسـاس ایـن    مقدم

دیدگاه، که فهمیدن یا درون فهمی، نوعی زیستن و گشایش دازاین به سـمت جهـان اسـت،    
کـه کـودك از جهـان پیرامـون     اگزیستانسیالی ان، ابتدا باید به فهم در برنامه فلسفه براي کودک

خود دارد، توجه داشت، چرا که کودك، حتی در ساده ترین اشکال کنش و بیـان، معنـایی از   
آن را ،جهان را به همراه دارد. گرچه در ابتدا این فهم مبهم است، اما کودك از طریـق گفتگـو  

با تعدادي داده هاي خنثی، و یا یـک بیـرون ابژکتیـو نـاب     بنابراین، کودكبه زبان می آورد.
مواجه نیست، که ازروي آن، جهان را بشناسـد و نمـی توانـد خـود را غـرق یـک قلمـروي        
درونی ناب آگاهی گسسته از جهان سازد، که از درون ، با این گسسـت و شـکاف مواجـه و    

ن اسـت، فاصـله و تقابـل   جهـا _در_سـتی درگیر شود. فهم این که، وجود انسان به معناي ه
بیرون و درون را بی معنا می کند.

نبایسـتی کودکـان، بـراي فلسـفه برنامـه هدفهایدگر،با توجه به مولفه ي تفکر در نزد
وتشـویق بـودن، تفکـر راهدرهمیشـه مسـیر بـه رااوبایستیبلکهباشد،اندیشیدنمنطقی
تفکـر واصـول هـا، فـرض پیشازاندیشمندانه،هايپرسشطرحباچنان که. کردهدایت
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راجهـان واز پیش تعیین شده، یا بازنمایی چیزها و موقعیت ها گـذر کـرده   گرانه يحساب
دهـد، مینشانخوبیبهاو. کنددریافتشناسانههستیشناسانه،شناختيمواجههازقبل
ایـن دراگـر .نیستاندیشیدنمعنايبهاطالعاتازکودکانذهنکردنبمبارانوانباشتنکه

زده ود، نوعی تفکر حسابگرانه و تکنیـک پرورش یک مهارت تلقی شيمثابهبهتفکربرنامه،
و اعداد اندیش در او شکل می گیرد که جهان و هستندگان، بـه انبـار ذخیـره و منبـع انـرژي      

هایدگر، خواهان بـرانگیختن دغدغـه ي تفکـر اصـیل در     .براي برنامه هاي او مبدل می شود
مخاطب خود است. رسالت تفکر در این برنامه می تواند، یـاري دادن بـه آشـکارگی وجـود     
براي یافتن بیان، و قابل دسترس کردن آن در سرشت کودك باشد. به همین دلیـل اسـت کـه    

تفکـر، بایـد بـه منطـق رجـوع کـرد،       هایدگر، دیدگاه غالب را که مطابق آن براي فهم معناي 
ن بـه عنـوان آمـوزش تفکـر در برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان،         هم می کوبد. آن چه اکنـو در

محوریت غالب را دارد، صرفا تفسیر خاصی از تفکر، یعنی تفسیري کاربردي است که شـاید  
ــ  الیتی تحقیقــی و پیشــه اي بتــوان آن را تفســیر ابــزاري از تفکــر نیــز خوانــد. تفکــر بــه فع

ون مایه آن است. این تفکـر، خـود   شود که اصل بازنمایی و مطابقت، مهم ترین درمیتبدیل
را با نحوه هاي مختلف ظهور موجودات دل مشغول می کند، اما به آنچه پیش از هـر چیـزي   
این ظهور را فراهم می آورد و مقدم بر ظهور موجودات است را به فراموشـی سـپرده اسـت.    

آن وجــود و هســتی بــه منزلــه يدر مقابــل هایــدگر، تفکــري را اصــیل مــی دانــد کــه در 
است که تفکر در آن جاري است. تفکر در حکم پاسخی است، از سوي ما به نـدایی  ساحتی

که از طبیعت، یعنی از هستی بر می خیزد.
ارچوب هـ اندیشه هایدگر، اعتبار علوم را به عنوان شیوه هاي خاصی از ثبت جهـان در چ 

تکنیکـی و تفکـر   بازنمایی، مورد تردید قرار نمی دهد. اما، تمایز میان این مشـخص سـاختن  
آن حرکـت کنـد را بـه عنـوان یـک      پایه اي تر کـه هـر مفهـومی از حقیقـت بایـد در بطـن      

فرض همیشگی، به ما یادآوري می کند. بنابراین، با توجه به رویکرد هرمنوتیک فلسـفی  پیش
هایدگر و گسستی که وي نسبت به تلقی نگرش سوژه محوري دکارتی به جهـان و شـکاف   

براز داشته، و از سویی سوبژکتیویسیم دکارتی زیربناي رهیافت رایج برنامـه  میان ذهن و عین ا
فلسفه براي کودکان از منظر لیپمن و دیگر موسسان این برنامه قـرار گرفتـه، اتخـاذ رویکـرد     
هرمنوتیک فلسفی هایدگر در برنامه فلسفه براي کودکان می تواند کودکان و نوجوانـان را بـه   

ـ برداشت هاي تازه از پدی ان و دانـش آمـوزان را در راهـی    ده هاي جهان رهنمون کند و مربی
قرار دهد که از دیدگاه هاي ابزاري، که سعی در استاندارد سازي تعلیم و تربیت به مثابه یـک  
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شیء و فاقد ماهیت بافتی و تاویلی می دانند، فاصله گرفته و آن ها را مورد انتقاد قرار دهنـد.  
واسـطه امه هاي تعلیم و تربیت بهوعی انعطاف و سیالیت در برندر بستر هرمنوتیکی هایدگر ن

برنامه فلسفه براي کودکان شکل می گیرد کـه کودکـان و مربیـان را از خطـر علـم زدگـی و       
وابستگی بیش از حد به متون درسی مصون داشته به گونه اي کـه خـود را مشـاهده گرانـی     

اشـند، بلکـه   عینی شده و تبیین کننده بخنثی فرض نمی کنند که به دنبال واقعیت هاي صرفا 
در پی به دست آوردن آن چیزي هستند که می بایست در بافـت معنـا درك شـود. در واقـع     
هنراساسی هرمنوتیک فلسفی هایدگر، در برنامه فلسفه براي کودکان این است که انسـان هـا   

خودشـان را بـه   بتوانند به حرف هم گوش کنند و بیاموزند که تاثیرات مضر اراده ي شخصی 
فهمیدن کنار بگذارند و اجازه دهند شخص دیگري از زبان خودش سخن بگوید.  

این برنامه می تواند کودك را نسبت به هسـتی خـود و رابطـه اي کـه بـا هسـتی دارد و       
چگونگی درك و دریافت هستی آگاه کند. شرایطی را براي فهم خودینه ي کودك مهیـا کنـد   

بنشیند. از این مسیر، برنامه فلسفه براي کودکـان مـی توانـد بـا     تا به نظاره ي حقیقت هستی
آماده کردن موضوعات، متون و مباحثی به گشودگی اصیل کودکان یاري دهد، مجـالی بـراي   

تحقق بخشیدن هستی خود براي آنها فراهم آورد.

هانوشتپی
وجـود اشـاره مـی کنـد و بـه شـکل       آثار فیلسوفان آلمـانی ایـن اصـطالح، بـه    دازاین، اگرچه در . 1

ــرتحــت ــی ب ــا«الفظ ــد »هســتن- آن ج ــاره دارد، در فلســفه های ــه را ، اش گر آن هســتنده ي نمون
ـ        میمشخص اش یـرایش  د هسـت باشـد، هسـتی   کنـد کـه انسـانی اسـت، کـه از آن جـا کـه بای

).146: 1397(ویس، است.مسئله
)، در آغاز سده نوزدهم می زیست و به جنبش رمانتیسم تعلـق داشـت.   1768- 1834شالیر ماخر(. 2

هرمنوتیـک  «به خـاطر تعلـق او بـه رمانتیـک بـه شـیوه اندیشـه وي دربـاره هرمنوتیـک، عنـوان           
). دیدگاه هرمنـوتیکی، در شـکل جدیـد خـود بـا تحقیقـات       75: 1395(احمدياند.دادهرمانتیک

نائل شدن به فهـم تعریـف مـی کنـد.     هرمنوتیک را علم فن یاشالیر ماخر ظهور کرد. او تاویل یا 
).224: 1388باقري(

)، از نظر دیلتاي، تجربه اساس شناخت انسان است که در میـدانی بـه   1813- 1911ویلهلم دیلتاي(. 3
نام تاریخ حاصل می شود. انسان از کودکی در جهان عینی پرورش پیدا می کنـد. پـیش از ان کـه    

د، در اعماق محیط اشتراکات فرو مـی رود. لـذا فـرد، صـرفا ایـن جهـان را از       سخن گفتن بیاموز
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خارج مورد مشاهده قرار نمی دهد، بلکه درون آن قرار دارد. لذا نسـبت هـاي بـین فـرد و تـاریخ      
).240:1398گسستنی نیست، ما موجوداتی تاریخی هستیم. (ملکی و داوري اردکانی  

فیلسوف برجسته سنت قاره اي و نویسنده کتاب حقیقـت و  )،1900- 2002هانس گئورگ گادامر(. 4
روش، شاگرد هایدگر بود و کار فلسفی هرمنوتیکی اسـتادش را دنبـال کـرد و بنیـان هرمنـوتیکی      
خود را بر نفی روش و پدیدار شناسی فهم وجودي استوار کرد. در نظام فکري او کـه یـک نظـام    

ی سـخن گفـت و بـه دنبـال تبیـین      با فهم شناسفلسفی هرمنوتیکی است، از امتزاج وجود شناسی 
).150:1392ها و ستون هاي بناي پدیدارشناسی فهم بود.(ساجدي و سرلک پایه

)، فیلسوف و ادیب برجسته فرانسوي، نقدهاي بنیـادین و سـازنده اي بـه    1913- 2005پل ریکور(. 5
وتیـک، نظریـه عمـل    هرمنوتیک فلسفی قبل از خود دارد و در تعریف هرمنوتیک می نویسد: هرمن

).1395:161فهم است در جریان روابطش با متون.(الهی راد، 
. لوگوس، از فعل لگین مشتق می شود که به معناي چیدن و برداشت کرن اسـت.و بـه مثابـه بیـان،     6

گفتار و عقل است و منطق یکی از رویکردهاي ممکن لوگوس است. بـا ایـن وصـف، گفـتن در     
ست.یعنی آشکار کردن ان چه پدیدار می شود. بنـا بـر تجربـه یونـانی،     شکل بنیادینش قرار دادن ا

میان آن چه آشکار می شـود و آن چـه بـه سـخن آورده مـی شـود، پیونـدي ذاتـی وجـود دارد.         
).276: 1397(ویس

ــان و نوشــته هــاي   7 ــودن: واژه حقیقــت در هســتی و زم ــاي  . حقیقــی ب ــه معن ــدگر، ب بعــدي های
ه چیزها را از فراموشی و پنهان گري به حد باخبري کشـاندن، بـود.  هستی، و از این راناپوشیدگی

ما از طریق یادآوري، یا به قول هایدگر باز یادآوري سرچشمه ها، که کوششی بـراي آشـکارگی و   
).52:1391چیرگی بر پنهان گري به حقیقت راه می یابیم. (احمدي 

دهـد تـا بـا دیگـر هسـتندگان یـا       جهـان: جهـان بـودگی دازایـن، بـه او امکـان مـی        - در- . بودن8
روشـنگر موقعیـت مکـانی نیسـت.     بـه معنـاي درون و  »در«رویارو شـود. واژه  »هاجهانیدرون«

).287: 1397بودگی منش دازاین است.(احمدي جهان
. گشودگی: دازاین در تمایز با موجودات، موجودي است که نحوه وجودش عـین گشـودگی بـراي    9

وجود دازاین، همواره در این امکان به سر می برد کـه بـا موجـودات    مواجهه است. بدین معنا که
مواجهه پیدا کند. یعنی وجودش به منزله ي گشودگی، نحوي فعل، پویـایی و حرکـت اسـت کـه     
اساسا ظهور موجودات در درون زمان را ممکن می سازد. واجهه اي کـه نخسـت بـه موجـودات     

).30:1395د.(رجبی و حسینی بهشتی مجال می دهد تا در نسبت با زمان اشکار شون
. فهم اگزیستانسیال: هایدگر در هستی و زمان می گویـد: ماهیـت ایـن هسـتنده، نهفتـه در بـودن       10

اوست. چیستی یا ماهیت این هستنده تا آن جا که اساسا بتوان از آن سخن گفت بایـد بـر حسـب    
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را بـر اسـاس اگزیسـتانس    ). دازایـن، خـود  1386:147وجودش اگزیستانس دریافته آید.(هایدگر
خویش می فهمد، که امکانی اسـت بـراي ایـن کـه در اگزیسـتانس اصـیل خـودش باشـد یـا در          

).56:1397اگزیستانس نا اصیل، خودش نباشد.(ویس 
. دوران مدرن: دوران مدرن پیکر بندي تاریخ مندي است که مشخصه اش تعـین هسـتی هسـتنده    11

دکـارت شـروع مـی شـود و بـه      منطبـق اسـت کـه از   در قالب سوبژکتیویته است و بـر دورانـی  
).163: 1397(ویس رسد.مینیچه

. سوبژکتیویسم در معناي هایدگري آن عبارت است از قول بـه ایـن کـه، حقیقـت و ذات آدمـی      12
آگاهی و دانندگی است، و این که فاعل شناسا یا ناطق بودن، آن چیزي است که انسان را از سـایر  

سازد. مسلم است در نقد هایدگر، سخن بر سر این نیسـت کـه آدمـی نبایـد     موجودات متمایز می 
به منزله موجودي ناطق یا دارنده ي آگاهی تلقی شود، بلکه سخن هایدگر این اسـت کـه در طـی    
تاریخ مابعدالطبیعه ناطق بودن، یعنی صاحب نطق و آگاهی بودن، بـه منزلـه حقیقـی تـرین فصـل      

ض شده است. در فلسفه جدید، با دکارت سوبژکتیویسـم ظغـور   ممیز انسان از سایر موجودات فر
تري یافت، تا آنجا که فاعل شناسا به منزله وصف ذاتی انسان تلقی می شود که گـویی بشـر،   بیش

هیچ سرشت دیگري جزء همین فاعل شناسا نداشته، و از این سو نیز ابژه یـا متعلـق ادراك بـودن    
).36: 1396.(عبدالکریمی وصف ذاتی موجود یا شیء تصور شده است

با شعرهاي او آشنا شـد  1914)، شاعر آلمانی که هایدگر از سال1770- 1843. فریدریش هلدرلین(13
که هایدگر، براي نخستین بار بـه تـدریس   1934و نزدیک ترین شاعر به او محسوب می شود. از 

که این شاعر، بزرگ تـرین  تاویل هایی از شعر هلدرلین کرد، تا دم مرگ بر این باور پافشاري کرد 
شاعري است که در شعرهایش به گوهر شعر، و از این جا به گفتن، و هستن، اندیشـیده اسـت، و   
به همین دلیل او را شاعر شاعران نامید، و تاکید داشت که شهرهاي هلـدرلین بـراي بازیـابی افـق     

).638:1391هستی نقشی تعیین کننده دارند.(احمدي

نامهکتاب
، ، ترجمـه ي محمـود لطفـی   »پایـان فلسـفه هـم چـون آغـاز اندیشـیدن      «)، 1383آیسلینگ، ساموئل(

)، هایدگر و تاریخ هستی، تهران: نشر مرکز.1391احمدي، بابک (54فرهنگ، شماره نامه
)، هایدگر و پرسش بنیادین، تهران: نشر مرکز.1397احمدي، بابک (
هران: گام نو.)، ساختار هرمنوتیک، ت1395احمدي، بابک (

.ققنوستهران: ، ترجمه ي بهنام خدا پناهک،درآمدي بر فهم هرمنوتی،)1395(اشمیت، الرنس کی
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نامـه  ، فصـل »تحلیلی از دیدگاه هایدگر دربـاره نسـبت انسـان و تکنیـک    «)، 1375اسدي، محمدرضا(
.1قبسات، دوره اول، ش 

دربـازي مفهـوم جایگاهواکاوي«)، 1393(امیر نصريسعید ضرغامی و ، یحیی قائديمظهر، ، بابائی
وتعلـیم مبـانی نامـه ، پـژوهش »فهـم حصـول برايآنهايداللتوگادامرفلسفیهرمنوتیک

.4ش تربیت،
.تهران : نشر علم، دیدگاه هاي جدید در فلسفه تعلیم و تربیت، )1388باقري، خسرو (

.42، کتاب ماه فلسفه، ش »تربیت هایدگردرنگی در کتاب فلسفه تعلیم و «)، 1389بامداد، سینا (
پـژوهش روشیـک عنوانبههرمنوتیک«، )1386حسینی نسب (سید داوودورحیم ،بدري گرگري

.13س دانشگاه،وحوزهانسانیعلومشناسیروش، نشریه»تربیتی

غـرب،  سفه ي تعلیم و تربیت در جهـان  اي براي بازشناسی و نقادي فلزمینه، )1386بهشتی ، سعید (
.: انتشارات اطالعاتتهران

خردنامـه ،»هایـدگر مارتینوطباطباییعالمهنگاهازتاویلوهرمنوتیک«، )1385بیدهندي، محمود(
.46شصدرا،

.هرمسحنایی کاشانی، تهران: علم هرمنوتیک ، ترجمه محمد سعید ، )1396(پالمر، ریچارد ا

درآرنـت هانـا فلسـفی هرمنوتیک«،)1394نجف پور (و سارا شهرام نیاامیرمسعود ،علی، تدین راد
، المللـی سـی و بـین  سیاهـاي رهیافـت ينشـریه ،»گـادامر وهایدگرتفسیريرویکردباتطابق

.4، ش 42س
مهارتها، گراش ها و روش هـاي  «)، 1399جبلی آده، پریچهر، محمد نوریان، و سودابه عضدالملکی (

، نشریه تفکر و کودك، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    »درسیتدریس تفکر انتقادي در برنامه هاي 
.2، ش 11پژوهشی)، س _مطالعات فرهنگی، دو فصل نامه علمی(مقاله علمی

، »گـادامر وهایـدگر ،کانـت اندیشـه درپیشـین امـر «، )1397راه بـار ( و ندا مهدي،خبازي کناري
.1، ش 78س ،شناختفلسفینامهفصلدو

، .بررسی فهم در هایدگر و گادامر، پایان نامه کارشناسـی ارشـد  ،)1393راهنماي راد، سیده محبوبه ( 
.گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه فردوسیمشهد:

اسـالمی، کـالم فصـلنامه ،»فلسـفی هرمنوتیـک وهایـدگر مـارتین «،)1382علی (ربانی گلپایگانی،
.45ش

تناهی آغازین زمانمندي و گشودگی دازایـن در  «)، 1395رجبی، احمد و محمدرضا حسینی بهشتی (
.2، ش 44، نشریه فلسفه و کالم، س »هایدگروجود و زمان 
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رواق، فصـلنامه »ک فلسـفی و قرائـت هـاي مختلـف از دیـن     هرمنوتی«،)1384، حسن (رضایی مهر
.44ش اندیشه،

معرفتـی بنیادهـاي وفلسـفی هرمنوتیک«، )1389شاهرخی (الدینو سیدعالءسیدابوالفضل،ضوير
.8ش ،7سدین،وفلسفهنشریه،»تاریخ

دومـین ،»اربرد روش هرمنوتیک در نظام تعلـیم و تربیـت پـژوهش محـور    ک«، )1394زارع ، پریسا (
فرهنگـی، واجتمـاعی مطالعـات روانشناسـی، وتربیتـی علـوم درپایـدار توسـعه ملیکنفرانس

https.//civilica.com/doc/394871تهران

بررسی تطبیقی رابطه ي وجودي انسـان بـا عـالم از دیـدگاه هایـدگر و      «)،  1391زمانی ها، حسین (
.27، ش 9، نشریه ي انسان پژوهی دینی، س »مالصدرا

، »بررسـی انتقـادي نظـام فلسـفی هرمنـوتیکی گـادامر      «)، 1392(ساجدي، ابوالفضل و مهدي سرلک
.85، ش 22فصلنامه کالم اسالمی، س 

وتعلـیم وهایدگرهرمنوتیکیهايدیدگاه«، )1387رضانژاد جوالیی (و نجمه سجادي؛ سید مهدي
.  78ش تربیتی،علوموشناسیرواننشریه،»تربیت

رابطـه ي بـین سـکنی گزیـدن و فراخوانـدن از نظـر       «)، 1389مومنی، ناصـر(  ؛صافیان، محمد جواد
.2، ش6، نشریه ي حکمت و فلسفه، س »هایدگر

ي نشـریه ،»درسـی برنامـه وفلسـفی هرمنوتیـک «،)1381هدیـه محبـت (  و موحد ؛ سعیدیصفای
.41شی، شآموزهاينوآوري: تربیتیعلوم

، نشـریه »بررسی دیدگاه هایدگر درباره ماهیت تفکر و فلسفه«)، 1396عابدي نژاد داورانی،امین رضا (
.56فلسفه و کالم : معرفت فلسفی، ش 

)، هایدگر و استعالء، تهران: ققنوس.1396عبدالکریمی، بیژن(
ساس آمـوزه هـاي   تامالتی در تعلیم و تربیت بر ا«)، 1396(میري و سید جوادفلورا ،عسکري زاده

پژوهشــی _دو فصــلنامه علمــی ، »هایــدگر در هســتی و زمــان تعلــیم و تربیــت تیمارخواهانــه
.1، ش 8س شناسی بنیادي، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، غرب

،»ارب فلسـفی تجتامنطقیتفکرازکودکانبرايفلسفه«)، 1384امی (و زهرافرامرز قراملکی ، احد 
.نامهویژه،کودكوسفهفلنشریه

.بررسی فلسفه دوران کودکی و نقـش قصـه و داسـتان در رشـد و پـرورش      ،)1389فرزانفر، جواد (
گروه علوم تربیتـی، دانشـکده علـوم    تهران: پایان نامه دوره دکتري، ، روحیه ي فلسفی در کودکان

.تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم

.باهم فکر کردن، ترجمه مژگان رشتچی، فرزانه شهرتاش، تهران: شهرتاش، )1396کم، فیلیپ (
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)، کودکـان و مهـارت تفکـر، ترجمـه     1395اسـکانیان ( ، وفردریـک  شارپ، آن مارگارت متیولیپمن،
.علی شریفی، تهران : پارسیکو سید منصور مرعشی ، عبدالمهدي معرف زاده

هـاي  جراي برنامه فلسفه براي کودکان بـر مهـارت  فراتحلیل اثربخشی ا«)، 1398محمودي، سیروس (
لـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی،     ، نشریه تفکـر و کـودك، پژوهشـگاه ع   »فکري دانش آموزان

.2، ش 10مروري)، س _نامه علمی( مقاله علمیدوفصل
فلسـفی هرمنـوتیکی بررسـی ،زمـان وهسـتی «)،  1390(جمشـیدي و سـجاد  محسـن  ، محمودي

.8، ش 6، س و کالم، اطالعات حکمت و معرفتفلسفه، نشریه»هایدگر
بررسی الگوي لیپمن در زمینه فلسفه بـه کودکـان و اسـتخراج    ، )1391مرتضوي اصل، سید رحمان (

گـروه علـوم تربیتـی،    تهـران:  پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد،     ، داللت هاي آن در تربیت شناختی
.نوردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام 

کیمیـاي فصـلنامه ،»هنـر هرمنـوتیکی پدیدارشناسیوهایدگر«،)1391مصطفوي ، شمس الملوك ( 
.  3ش ،1س هنر،

مفهـوم علـوم انسـانی در اندیشـه نخسـت ویلهلـم       «)، 1398ملکی، فخري و رضا داوري اردکـانی ( 
.1، ش 10، نشریه غرب شناسی بنیادي، س»دیلتاي

،»ررسـی مسـائل آن  بوتحلیـل ،هرمنوتیـک چیستیازپرسش«، )1386نوروزي طلب ، علی رضا (
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