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تبیین مبانی فلسفی روش تدريس سقراطی؛ راهبردي در 
 يادگیري مدارس -بهبود فرايند ياددهی 

 
 4و زهره عسگری 3آراني، نجمه احمدآبادی 2نژاد، مهدی سبحاني*1رضا محمدی چابكي

 ، تهران، ايران. )نويسنده مسئول( استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي. 1
 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد، تهران، ايران.. 2
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران.. 3
 ، تهران، ايران.دانشگاه شاهد فلسفه آموزش و پرورشكارشناس ارشد تاريخ و . 4

 دهیچك
  -منظور ارائه راهبردي جهت بهبود فرايند ياددهي       تبيين مباني فلسففففي روش تدريق سفففبرا ي به    هدف پژوهش،  

مفهومي و كاوشففگري فلسفففي انتبادي،    تحلي  كيفي شففام   دو روش پژوهش از . بوده اسففتيادگيري در مدارس، 
است. ابتدا به تحلي  مباني فلسفي روش تدريق سبرا ي پرداخته شد. در ادامه نحوه كاربست اين روش         استفاده شده   

سففبرای ي ي  كه  داردبر آن ها داللت يافتهدر اين زمينه جهت كاربسففت آن بحگ گرديد.  يدر مدارس همراه با نبدهاي
بشفففر ايجاد   تحول بزرگي در تاريخ انديشفففهترين انديشفففمندان م رم زمين با روش گفتگوييع معروف خود، از بزرگ

مي تواند  الگويي براي ترغيب شففاگردان به پژوهش مشففترد بوده و در تبويت   كرده اسففت. روش تدريق سففبرا ي
هاي تف ر انتبادي و نيز فرايند كسفففب عادات الزم براي مشفففاركت در جامعه، به دانش آموزان كم  دهد.              مهارت 

سب معلمان با به سوال هاي مناسب، مي   كارگيري روش  ستدالل   را ي و نيز  رح  هاي  توانند دانش آموزان را به بررسي ا
ين  كارگيري چنين روشففي در عهاي منطبي باورها و اف ار گوناگون را دريابند. بهخود و ديگران فراخوانده تا كاسففتي
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 مقدمه  
سقراط از بزرگترین اندیشمندان مغرب زمین است که از 

کنند. حکمای ایرانی نیز یاد می« پدر فلسفه»او با عنوان 
های سقراط زیادی برای شخصیت و اندیشهارزش و احترام 

حکیم »که او را با عناوینی همچون قائل هستند؛ تا جایی
مورد تعظیم و  «استوانه حکمت»و « حکیم حکما»، «الهی

از میالد در آتن  قبل 470سال در . او[1] اندتکریم قرار داده
به دنیا آمد. پدرش سنگتراش و مادرش ماما بود. در آغاز 

رفه پدر را دنبال کرد ولی بزودی از آن دست کشید زندگی، ح
های و به تحصیل روی آورد. پس از آشنایی با اندیشه
ا، از هفیلسوفان طبیعت و شاعران و همچنین روش سوفیست

یک خشنود نگردید، به تأمل پرداخت و از آنجا که از هیچ
هنگامی که راه خود را بازشناخت همه زندگانی خویش را در 

ها نهاد و آنان را به جستجوی دانش و دار کردن انسانراه بی
قبل از میالد به  399فضیلت برانگیخت و سرانجام در سال 

دینی و گمراه نمودن جوانان به مرگ محکوم و تهمت بی
. آرای فلسفی و اخالقی سقراط سرمنشأ [2]کشته شد 

های بسیاری در طول تاریخ فلسفه شده و نحوه سلوکش بحث
 زدشخصی و جمعی و حتی چگونگی مرگش زبان در زندگی

وف فیلس»ها گردیده است. سقراط را و الگوی بسیاری از انسان
نام خوانند؛ زیرا او با ابداع روش خاصی که بهنیز می« گفتگو

نامیده شده به مبارزه با « روش سقراطی»خودش 
سوفسطاییان و سودجویان زمان خود برخاسته و به ترویج 

و رشد دهنده در جامعه خویش پرداخت.  گفتگوی سالم
سقراط وظیفه خود را کمک به دیگران در فهم و درک صحیح 

رد، کدانست. او معلمی حقیقی بود که تدریس نمیو ناب می
. او اندیشیدن را [3]کرد بلکه به تحقیق و پژوهش دعوت می

کار توجه کاملی به سطح مخاطب خود آموخت و در اینمی
رو، شیوه تعلیم و تربیت او در طول تاریخ داشت. از این

های تربیتی بسیار مشهور گشته و معلمان بسیاری از اندیشه
 کنند. روش او در تعلیم و تربیت استفاده می

 ای برجایسقراط فیلسوفی شفاهی بود و از خود نوشته
تنها چیز ارزشمند عبارت "زعم او نگذاشته است؛ چراکه به

قاید از طریق سؤال و جواب میان دو نفر است از مبادله زنده ع
های او از طریق سه . اما اندیشه[4] "در گفتگوی شخص

های بسیاری مرجع قابل دسترس است، هرچند که تفاوت
های ها وجود دارد. یکی از این مراجع، یادداشتمیان آن

 خاطرات»نگاری به نام گزنفون است. او در کتاب خود تاریخ
وال و افکار سقراط پرداخته، اما گزارش به ذکر اح« سقراطی

او مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. مرجع دیگر، 

                                                           
1 Leonard Nelson 

های ارسطو از های ارسطو است. هرچند که نقل قولنوشته
ها ضعف عمده این سقراط معتبر است؛ اما اندک بودن آن

ترین مرجع آراء سقراط، شاگرد بزرگش مرجع است.  اما مهم
 «گفتگوهای سقراطی»ا انتشار مجموعه افالطون است که ب

گران در شناخت سقراط و کمک زیادی به پژوهش
رو که افالطون خود نیز هایش کرده است. از آناندیشه

فیلسوف بوده و مستقیماً در ارتباط با سقراط قرار داشته است، 
شود. بر این این مرجع قابل اعتمادترین مرجع محسوب می

های افالطون و سقراط، کار بسیار اهاساس، متمایز کردن دیدگ
دشواری است. در هم تنیدگی نام سقراط و افالطون در طول 
تاریخ فلسفه، یگانه دلیل این دشواری نیست. دلیل اصلی، 
خصلت شفاهی سقراط است. این خصلت سبب می شود 

. [5]نتوانیم آگاهی دقیقی از اندیشه ها و روش او پیدا کنیم 
در آغاز فلسفه قرار گرفته و مثال فلسفه، او با آثار افالطون 

عین فلسفه و تصویر دوست داشتنی فلسفه است. او معلم 
-. بنابراین، در این پژوهش از توصیف سقراط[6]فالسفه است 

 شود.های مورد نظر استفاده میافالطونی برای اشاره به دیدگاه
شناسی از قرن هجدهم آغاز های جدید سقراطپژوهش
سر گذاشته است. در ار مختلفی را تا کنون پشتشده و ادو

چون شالیرماخر، هگل، این میان، فیلسوفان بزرگی هم
ی مدرنیرکگور، نیچه، یاسپرس و حتی فیلسوف پستکی
گیری و اظهارنظرات انتقادی قابل چون دریدا به موضعهم

. پس از [7]اند توجهی درباره اندیشه و روش او پرداخته
ها قرار م و تربیت نیز تحت تأثیر این پژوهشچندی حوزه تعلی

در دهه  1گرفت. در دوران معاصر، مطالعات لئونارد نلسون
 های تفکر وکارگیری روش سقراطی در شیوهآغازگر به 1920

یادگیری بود. همچنین، در ادامه این روند، مطالعات محققین 
های موجب توسعه این شیوه در روش 1950آلمانی در دهه 

ها در حال حاضر نیز وهش. این پژ[8]یری و تدریس شد یادگ
ها و  مقاالت همچنان ادامه دارد. بنابراین، در این زمینه کتاب

شود که به اشکال مختلف به کاربردهای این بسیاری یافت می
روش در تعلیم و تربیت اشاره دارند. پس از انتشار مجموعه 

و فلسفه  روش سقراطی»تحت عنوان  [9]مقاالت نلسون 
، اخیراً مجموعه مقاالت دیگری نیز با ویرایش سرن «انتقادی
اذهان جستجوگر: گفتگوی سقراطی »با عنوان   [8]و نیسر 

منتشر شده است که سعی در بررسی و « در تعلیم و تربیت
زعم اند. بههای نلسون در این زمینه داشتهتوسعه دیدگاه

هایی را برای ویراستاران این کتاب، روش سقراطی فرصت
های تفکر انتقادی عقالنی، رشد مربیان در پرورش مهارت

استقالل یادگیرندگان، و پرورش هوش هیجانی و صفاتی 
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با نگاهی به انتقادات  [10] 1کند. رادچون همدلی ایجاد میهم
اخیری که به سقراط شده است به بررسی تأثیرات سقراط در 

. و از او دفاع کرده است تعلیم و تربیت لیبرال معاصر پرداخته
توان نگاهی به گفتگوهای کلیدی سقراط میزعم او، با نیمبه

برد. به بدفهمی منتقدین از ماهیت و هدف روش سقراط پی
همچنین، اگرچه بسیاری از نقدها از مدارک و شواهد معتبری 
برای اثبات ادعای خود برخوردارند، اما هسته مرکزی و بادوامِ 

در خالل گفتگوهای اصلی او نهفته است،  سنت سقراطی که
 2هنوز برای تعلیم و تربیت ارزشمند است. پرسکواس و ویکنز

 بندیدر مقاله خود با روشی میدانی و با معرفی طبقه [11]
چهارگانه خود از یادگیرندگان بزرگسال که بر اساس 

، «پروتاگوراس»، «منون»با عناوین « گفتگوهای سقراطی»
بودند، به بررسی  گذاری شدهنام« افالطون»، و «گورگیاس»

های روش تدریس سقراطی در آموزش ها و قوتضعف
را بسیار مفید ارزیابی کردند؛ البته و آن رداختهبزرگساالن پ

زعم آنان توجه به شخصیت مخاطبین در این زمینه نیز به
ها این روش در آموزش بزرگساالن بسیار مهم بوده است. آن

دانند: طرح سؤاالت کارگیری سه فعالیت میرا شامل به
بندی مفاهیم عام. این دار، تفکر استقرایی، و صورتنظام

های اخیر نیز همچنان ادامه داشته و حقیقات در سالت
برداری از آن متناسب محققان به توسعه روش سقراطی و بهره

عنوان نمونه، اند. بهبا شرایط و نیازهای زمان خود اقدام کرده
از این روش در آموزش ریاضیات استفاده کرده؛   [12] 3لج

سخ در با تأکید بر اهمیت روش پرسش و پا [13] 4میچل
گفتگوهای سقراطی، به بررسی عناصر تربیتی روش سقراطی 

این روش را در  [14] 5در قرن بیستم پرداخته؛ بوقوسیان
از کاربرد این روش  [15] 6کار برده؛ و مینتزتربیت زندانیان به

در تمام مراحل و سطوح تحصیلی، خصوصاً آموزش عالی در 
 های حقوق، سخن گفته است.دانشکده

های بسیار زیادی که در دیگر کشورهای پژوهش با وجود
گونه شود، وضعیت اینجهان در این زمینه انجام می

بخش نبوده و تنها مطالعه مستقلی ها در ایران رضایتپژوهش
بود؛ هرچند  [16]باره یافت شد، پژوهش چناری که در این

های های افالطون و دیدگاهمطالعات قابل توجهی به اندیشه
اند. چناری در کار خود به بررسی روش او پرداخته تربیتی

عنوان راهبردی اساسی در تربیت تدریس سقراطی به
                                                           
1 Rud 
2 Paraskevas & Wickens 
3 Lege 
4 Mitchell 
5 Boghossian 
6 Mintz 
7 Conceptual Analysis 
8 Critical Philosophical Inquiry 

شهروندی پرداخته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در نظر 
دارد تا با نگاهی به تفکرات بنیادین سقراط و روش او، به 
بررسی روش سقراطی در تعلیم و تربیت پرداخته و سهمی در 

های بنیادین در این حوزه معرفتی داشته باشد. دانش افزایش
مبانی  تبیینبنابراین، در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به 

عنوان راهبردی در جهت فلسفی روش تدریس سقراطی به
 پرداخته شود. یادگیری مدارس  -بهبود فرایند یاددهی

 های پژوهشسوال
 مبانی  فلسفی روش تدریس سقراطی چیست؟ -1

نحوه کاربست روش تدریس سقراطی در فرایند  -2
 یادگیری چگونه است؟ -یاددهی

 روش پژوهش
های مذکور از نوع کیفی پژوهش حاضر با نظر به سؤال

ای از پژوهش ها به جنبهاست. از آنجا که هر یک از این پرسش
پردازد، برای نیل به پاسخ، از دو روش استفاده شد. در می

به  7«تحلیل مفهومی»استفاده از بخش نخست پژوهش، با 
بررسی مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی پرداخته شد. 

فهم "عبارت است از « تحلیل مفهومی»طور کلی، هدف از به
و بهبود بخشیدن مجموعه مفاهیم یا ساختارهای مفهومی که 

نماییم، مقاصد را بیان ما بر حسب آنها تجربه را تفسیر می
ها را به کنیم و پژوهشبندی میاختداریم، مسایل را سمی

بررسی . در بخش دوم پژوهش نیز که [17] "آوریماجرا در می
 -نحوه کاربست روش تدریس سقراطی در فرایند یاددهی

کاوشگری فلسفی »از  یادگیری و نقد آن مدنظر بود،
طور کلی، در این روش به استفاده شده است. به 8«انتقادی
های ها، شیوهات و نقادی سیاستها، توجیهبرهان"بررسی 

شود. پرداخته می [18] "های پژوهشیعمل و تحوالت و یافته
های های استدالل، و ارزشجستجوی مبنای منطقی، شیوه"

 "حاکمیت تأمل فلسفی بر عمل"چیزی است که  "راهنما
خوانده شده و هنگامی که این تفحص در حوزه تعلیم و تربیت 

« وشگری فلسفی انتقادی یا نقد تربیتیکا»کار گرفته شود، به
 .[18]شود نامیده می
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 یافته ها 

مبانی فلسفی روش بررسی سوال اول پژوهش:  -1
 تدريس سقراطی

سقراط بخاطر پرسشگری دائمی خود مشهور است. او 
فیلسوفی یونانی بود که روش پرسش و پاسخ را در آموزش به 

ر بنیاد نهاد. اما دعنوان ابزاری برای دستیابی به خود شناسی 
گفتمان معمولی سقراط را با روشش یعنی روش سقراطی 

د؛ خواننمی« فیلسوف گفتگو». لذا سقراط را [16]شناسند می
 «روش سقراطی»نام خودش زیرا او با ابداع روش خاصی که به

نامیده شده به مبارزه با سوفسطاییان و سودجویان زمان خود 
سالم و رشد دهنده در جامعه برخاسته و به ترویج گفتگوی 

خویش پرداخت. سقراط وظیفه خود را کمک به دیگران در 
دانست. او معلمی حقیقی بود فهم و درک صحیح و ناب می

کرد کرد، بلکه به تحقیق و پژوهش دعوت میکه تدریس نمی
کار توجه کاملی به آموخت و در این. او اندیشیدن را می[3]

رو، شیوه تعلیم و تربیت او سطح مخاطب خود داشت. از این
های تربیتی بسیار مشهور گشته و در طول تاریخ اندیشه

 کنند. معلمان بسیاری از روش او در تعلیم و تربیت استفاده می
فه و افالطونی، آغازگر علم و فلس-گفتگوهای سقراط

اند؛ هم از نظر موضوع و هم از نظر روش؛ از نظر متافیزیک
موضوع، بدین خاطر که به کشف مفهوم کلی رسیدند و از نظر 
روش، بدین دلیل که امکان و حتی لزوم توجه به بنیاد منطقی 

توان به راز با نظر به همین نکته، می را آشکار کردند.
   هایشان پی برد. ههای شاگردان او و گوناگونی اندیشتفاوت

ای نیست، بلکه سنجیدن کار سقراط بیان نظریه و عقیده
های دیگران و آشکار کردن نادرستی بسیاری از اندیشه
هایی است که بنا به های رایج و نادقیق بودن مفهومعقیده

نهد رو، سقراط گفتار را به کنار میروند. از اینعادت به کار می
سو روی سخن او با جمع و د. از یکگزینو گفتگو را بر می

گروه و توده نیست، بلکه با فرد است و از سوی دیگر توانایی 
ای که باشد سخن آن را دارد که با هر کس در هر پایه و مایه

یاد سان گفتگوی او نیز با گفتگوی سوفیستی از بنبگوید. بدین
متفاوت است. سوفیست همواره بر سر آن است تا گفته خود 

ای باشد در آنکه براستی پایبند عقیدهه کرسی بنشاند و بیرا ب
گوید، هیچ کوششی را فرو حقیقی شمردن آنچه می

گذارد. اما سقراط با آنکه به گفته یاسپرس به حقیقت نمی
گذارد، ای را رویاروی دیگران نمیایمان دارد، هیچگاه عقیده

بلکه به سنجش عقیده کسانی که با آنان در گفتگوست 
ها به خودشان، آنان را آید تا با نشان دادن نادرستی آنرمیب

 .[2]به اندیشیدن و جستجو برانگیزد 

                                                           
1 Walton 
2 elenchus 

که  کردگفتگوهای روزمرّه سقراطی از الگویی تبعیت می
 1کند. والتونبندی میرساله آپولوژی به خوبی آنرا صورت

قراط س"کشد: گونه به تصویر میصورت این گفتگوها را این
داد که خود را خردمند عقاید افرادی را مورد پرسش قرار می

پنداشتند که ایشان خردمند دانستند و بسیاری از افراد میمی
ها را مورد های متعارف غور کرده آنهستند. او نیز در دیدگاه

داد و بارها با استفاده از استدالل منطقی، پرسش قرار می
ها را استخراج کرد. قی این دیدگاهتناقضات و مشکالت منط

طوری که هر ها بود بهای از پرسشروش او، طرح سلسله
 .[19] "پرسشی بر پاسخ پیشین طرف گفتگو بنا شده باشد

از نظر سقراط ، خروج از جهل مرکب و پی بردن به جهل 
خود قدم نخست و ضروری برای رسیدن به معرفت است. این 

ه در یونانی به معنای حیله گری گویند ک«آیرونیا »روش را 
تعبیر می کند و « طنز سقراطی»است و افالطون از آن به 

معروف « دیالکتیک سقراطی»این همان است که به 
است.آیرونیای سقراطی ... به وجه کلی عبارت است از 
فرانمودن به نادانی و میل آموختن از کسی، بر آهنگ آنکه 

های ماهرانه آشکار پرسشهای او را به یاری بطالن پنداشت
سازد. مبنای این روش این بود که به نظر سقراط درون هر 
انسانی سرچشمه معرفت است و کافی است که زمینه برای 
ظهور و شکوفایی آن فراهم شود. از اینجا بود که سقراط نقش 

       دانست. خود را همچون مامایان کمک به تولد معرفت می
شود. از کودک معرفت زاییده می با بکارگیری درست عقل،

این رو، در محاورات سقراط عقل و منطق حاکم است. او 
دهد و از چیزی به خشم یا شوق احساسات را مداخله نمی

 .[20]آید نمی
روش پرسشگری سقراط یک هدف مهم داشت و این 
هدف، همان اثبات اشتباه دیگری پس از استنطاق وی بود. 

بردند. سقراط را بکار می 2واژه النکوس یونانیان برای این عمل،
قصد داشت از طریق استنطاق و سپس ردّ دیدگاه مخاطبان 

ای فراهم کند تا مخاطبان تشخیص دهند که خود، زمینه
اعتقاداتشان اشتباه بود و نیاز به بررسی مجدد دارد. در نتیجه 
سقراط با انجام چنین کاری آنان را از شبکه اعتقادات و 

رهانید. نتیجه غلطی که در آن قرار داشتند میباورهای 
طبیعی استنطاق، سردرگمی، ابهام و به بن بست رسیدن 

واند از تاست. به محض اینکه اشتباه فرد اثبات شد، دیگر نمی
آنچه که قبالً به آن معتقد بوده و اکنون بطالن آن ثابت شد، 

ش ردفاع کند. سقراط با استنطاق مخاطبانش، آنان را به پذی
داد و بدین وسیله، آنان را از جهل و نادانیشان سوق می

رهانید. مخاطبان سقراط با از دست باورهای غلطشان می
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ند رسیددادن قطعیت اعتقادات قبلی خود، به این نتیجه می
که باید بررسی را از نو آغاز کنند. وقتی حالت به بن بست 

ه شدگر روش سقراطی کامل رسیدن القا شد عنصر تخریب
است و سقراط و مخاطب وی، هر دو در یک جایگاه یکسان 

کنند که دانش یا حقیقتی گیرند، یعنی هر دو ادعا میقرار می
را دارا نیستند اما آماده اند در یک جستجوی جمعی برای 

 .[16]دستیابی به دانش از طریق گفتگوی بیشتر، وارد شود 
راء، یک بر این اساس، سقراط با استفاده از روش استق

 های دیگریکرد این روش که به نامویژگی کلی را کشف می
تکذیب قیاسی یا سفسطه »، «1دیالکتیک سقراطی»از جمله 
نیز معروف است، را « استنطاق تخریبی»، یا «2سقراطی

توان نوعی روش تحقیق فلسفی دانست که در آن بایستی می
و  هایدگاهگریِ مدام به ایجاد چالش در دبا استفاده از پرسش

مواضع فکری مخاطب پرداخته تا با تهییج تفکر عقالنی به 
وضوح مفهومی دست یابیم. بر این اساس روش سقراط را می 
توان دارای سه مرحله بدین شرح قلمداد کرد: در مرحله اول 
عدم صراحت و وضوح ذهن افراد در باب مسائلی که طرح 

شد تا گشت. در مرحله دوم کوشش میشد آشکار میمی
مفاهیم در قالب تعاریف روشن جای گیرد و معانی آنها 

شد تا تعابیر مشخص و معین گردد. در مرحله سوم اهتمام می
 .[21]و آثار آن مفاهیم استنباط و استخراج شود 

افالطونی -با توجه به مجموعه آثار سقراط در ادامه مقاله،
وش ترین مبانی فلسفی رتالش شده است تا در مورد مهم

شناسی، تدریس سقراطی در چهار بخش هستی
 شناسی  و انسان شناسی بحث شود:شناسی و ارزشمعرفت

برای درک هستی شناسی افالطون  شناسی:هستی-1
الزم است دو مفهوم ایده و دیالکتیک در نظر وی مطرح شود. 
افالطون در کتاب جمهوری، از دو عالم دانی و عالی سخن 

ضوع شمارد که موها برمیترین دانشالیگفته و دیالکتیک را ع
های دیگر انسان ها است و قابلیتآن همان جهان عالی ایده

فقط به علت بهره داشتن از آن، خوب و سودمندند. اگر مالک 
همه جهان باشیم ولی دست ما از خیر تهی باشد، ثروتی 

دست آوریم ولی خوبی ها را بهنخواهیم داشت و اگر همه دانش
های اعلی را نشناسیم، صاحب معرفتی مثابه ایدهیی بهو زیبا

 .[22]نخواهیم بود 
ات توان به ذبه نظر افالطون تنها از طریق دیالکتیک می

اشیاء رسید و از چیستی عالم پرده برداشت و اوج عالم همان 
ایده است و رسیدن به ایده در واقع رسیدن به حقیقت است. 
افالطون در هستی شناسی خود، دو مرتبه برای جهان قائل 

و  است : یکی قلمرو وجود و بودن و دیگری قلمرو شدن

                                                           
1 Socratic Dialectic 
2 Socratic Elenchus 

حرکت؛ در اول ثبات و در دومی صیرورت برقرار است. 
افالطون قسمت اول را عالم ایده و قسمت دوم را عالم طبیعت 
می نامد. او معتقد است که هرچه در عالم طبیعت می بینیم، 

د ها هستنهایی از آن ایدهای در عالم باال دارد و اینها نشانهایده
[23]. 

ابد و یرا در کلیت آن میانسان توسط دیالکتیک، هستی 
رسد که همه موجودات به شرط نامشروط و ایده مطلقی می

اند. و اشیا از طریق آن و از مجرای آن هستی و هویتی یافته
انسان در این مرحله، همه پیوندها و وابستگی همه موجودات 

بیند که ایده خیر همچون کند و میرا به ایده خیر مشاهده می
ها تابیده و همه موجودات به شرط آن خورشید معقول بر

ای از حقیقت یافته و قوام تابش این آفتاب عالم تاب، بهره
 اند.گرفته
افالطون در رساله تئتوس به  شناسی:معرفت -2

کند پردازد و سعی میشناسی میموضوع اصلی معرفت
تعریفی برای معرفت بیابد. افالطون به شیوه سقراطی در 

کند. او گرایان نقشی بسزا ایفا میوحس تضعیف سوفسطائیان
ر کند. معرفت از منظبه خوبی معیار درستی معرفت را بیان می

افالطونی شناسایی تصور صحیحی است که با -سقراط
. معرفت حقیقی [24]شناخت خصوصیات ممیزه توأم باشد 

دست آمدنی، خطاناپذیر، واقعی و ثابت باشد و هر باید به
ها باشد معرفت تواند واجد این ویژگیحالتی از ذهن که ن

. از این منظر، معرفت انسان دارای [25]حقیقی نیست 
 مراحلی چهارگانه است:

در این مرحله، ذهن تجربه حسی را از نمود  پندار:-1
 گذارد.ها میجای واقعیت آنرا بهگیرد و آناشیا می

در این مرحله، ذهن با دیدن و مشاهده اشیا  عقیده:-2
 ار دارد.سروک

گذرد در این مرحله، فرد از این جهان میاستدالل: -3
آورد. این سطح مشخصه و به جریان معقول روی می

 اندیشیدن اندیشمندان است.

در این مرحله، ذهن مستقیماً با ایده یا صور  ادراک:-4
 .[26]شود درگیر می

بر این اساس، حرکت اندیشه از سطح به ژرفا و از نمود به 
ت؛ یعنی سیر معرفتی انسان از جهان دیده شدنی به اصل اس

از این منظر، تنها از طریق دیالکتیک جهان معنا و بالعکس. 
توان به ذات اشیاء رسید و از چیستی عالم پرده برداشت می

ها در های اعلی است و رسیدن به ایدهو اوج عالم همان ایده
 . دیالکتیک به نظر[27] واقع رسیدن به حقیقت است

افالطون دو گونه است: دیالکتیک باالرونده که حرکت از 
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کثرت به وحدت است و افالطون نمونه آن را در رساله مهمانی  
و در مبحث چگونگی رسیدن به انسان به ایده زیبا آورده است 

و دیالکتیک فرودآینده که حرکت از وحدت به کثرت  [23]
 ر تعریفاست و افالطون نمونه آن را در کتاب سوفیست و د

کسی که در راه دیالکتیک  .[23]سوفیست بیان کرده است 
جوید، بلکه فقط با نیروی خرد گام بردارد از حواس یاری نمی

و تنها با یاری جستن از مفاهیم مجرد، به هستی حقیقی همه 
یابد. اگر در این مرحله نیز تا درک ماهیت حقیقی چیز راه می

توان گفت به باالترین خیر اعلی دست از طلب بر ندارد می
که در تمثیل ها رسیده است؛ چنانقوه عالم شناختنی

خورشید، کسی که به دیدن خود خورشید موفق شود به حد 
رسد و این سیر و سلوک، دیالکتیک ها مینهایی جهان دیدنی
 .[22]شود یا جدل نامیده می

بر این اساس، خرد آدمی حقایق هستی را بی واسطه و از 
آورد و به هنگام تحقیق درباره یالکتیک به دست میطریق د

جوید؛ ها، جز مفاهیم مجرد، از هیچ چیز دیگر استمداد نمیآن
لکه گیرد بجای اصول مسلم نمیبدین معنا که مفروضات را به

کند؛ یعنی مفروضات ثابت ها را همان که هستند تلقی میآن
حقیق دبان تتوانند مبدأ حرکت و نخستین پله نرنشده که می

سوی آنچه بر هیچ فرضی متکی باشند. سپس از مفروضات به
کند و به نیست، یعنی به مبدأ و آغاز همه چیزها صعود می

رسد. پس از آنکه آن اصل نخستین نخستین اصل هستی می
گردد در حالی که پیوسته آن اصل را مد را دریافت، باز می

حسوسی یاری نظر دارد. لیکن در طی این راه، از هیچ م
ها انجام ها به وسیله ایدهبلکه تحقیق در ایده ،جویدنمی
 .[22]رسد ها میگیرد و در پایان کار نیز به ایدهمی

حکمت سقراط اساساً حکمت  :شناسیارزش  -3
اخالقی و فلسفه زندگی است. او را آغازگر فلسفه اخالقی 

دانند. او فیلسوف اخالق است و به شیوه برهانی و استداللی می
کند، نه به مفاهیم و قضایای اخالقی را تجزیه و تحلیل می

های جاری. اخالق و فضیلت شکل خطابی یا توسل به سنت
د و هم در شخصیت او آشکار بود. وقتی هم مشغله ذهنی او بو

هاتف معبد دلفی اعالم کرد که سقراط خردمندترین انسان 
است، سقراط در اندیشه فرو رفت تا وجه آن را دریابد؛ زیرا او 

داند. در واقع، توجه باور داشت که چیزی بیش از دیگران نمی
 کرد. اما اینو آگاهی او به جهلش او را از دیگران ممتاز می

اقرار به جهل به معنای عدم تعهد او به باورهای اخالقی نبود. 
عبارت دیگر، جهل او دارای باورهای اخالقی محکمی بود. به

سقراط غیر از نیهلیسم سوفسطایی است. سوفسطاییان 
را های آنکوشش برای شناخت حقیقت عالم و پدیده

                                                           
1 Valastos 
2 Principle of the sovereignty of virtue 

ر تکردند، فهم مسائل اخالقی را حتی دشوارحاصل تلقی میبی
دیدند و در نهایت به نسبیت اخالقی رسیدند. اما سقراط می

رسید. او جستجو برای شناخت از این دشواری به ناامیدی نمی
کرد. از این رو، به هر را باالترین فضیلت محسوب می

 .[20]سپرد تا چیزی بیاموزد ای گوش میگوینده
از جمله « سعادت»طور کلی،  پرسش از ماهیت به

هایی بود که اندیشه فیلسوفان یونان باستان پرسش ترینمهم
از جمله سقراط را به خود مشغول داشته بود. در آن دسته از 
گفتگوهای اولیه موجود در آثار افالطون که به احتمال زیاد 

گر اندیشه سقراط هستند، سقراط با بررسی مسائل نمایان
 یکوشد تا حد ممکن تبیینی از چیستارزشی و اخالقی می

مندانه و نسبت فضیلت با فضیلت یا همان زندگی سعادت
که غایت ارزش تحقق سعادت را به دست دهد. با توجه به این

افالطونی بر اساس دیالکتیک، -در اندیشه سقراط )سعادت(
ها است، هر چقدر اراده آدمی سوی جهان ایدهحرکت انسان به

جهان سوق  سوی آناو را از بُعد مادی بیشتر جدا کرده و به
شود و بالعکس. بنابراین، تر میها نزدیکدهد، انسان به ارزش

ها ها این جهانی نبوده بلکه مربوط به همان جهان ایدهارزش
 است.

ای نداشت، زبان به سقراط که از ثروت و تباری واال بهره
سرزنش اهل آتن گشود که چرا ثروت و قدرت را بر فضیلت و 

آنقدر که در پی ثروت و شهرت و  اند ومعرفت ترجیح داده
رچه اند. اگاند، برای رسیدن به حقیقت نکوشیدهافتخار بوده

سقراط منکر نیکی ثروت، شهرت و افتخار نیست، اما با 
سازد که آنچه بیش از همه این صراحت تمام خاطرنشان می

ها اهمیت دارد چیزی جز فضیلت نیست؛ آن هم به نیکی
متوجه روح آدمی، کمال آن و به معنای فضیلت اخالقی که 

تعبیری بهترین وضعیت ممکن است و اگر سایر امور نیز 
ت ها به سبب و به شرط فضیلتوانند نیک گردند، نیکی آنمی

طونی افال-گر اصل سقراطاست. این گفتار سقراط در واقع بیان
، اصل 1را به تبع والستوستوان آنانتخاب است که می

 .[28]نامید  2حاکمیت مطلق فضیلت
رسد نظر میسقراط در گفتگو با منو اظهار داشته است: به

روی یا تقدس یا هر بخش دیگری از فضیلت عدالت یا میانه
 صورت، فضیلتباید در کسب ثروت حاضر باشد؛ در غیر این

نخواهد بود حتی اگر غیر از آن حاصل شود. سقراط ادامه 
یا دیگران، وقتی دهد که کسب طال و نقره برای خودمان می

مبتنی بر عدل نباشد )عدل هم از فضایل است(، شکست 
است؛ بنابراین عدل از نظر سقراط در شمار فضایل اخالقی 

 .[29]است 
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کمک برهان و استدالل، مفاهیم و قضایای به سقراط
اخالقی را تجزیه و تحلیل کرده و جستجو برای شناخت را 

این، آنچه در روش کرد. بنابرباالترین فضیلت محسوب می
سقراطی اهمیت شایانی دارد رسیدن به خودسنجی است. این 
صفتی است که هم سقراط و هم مخاطبان او باید از آن 
برخوردار باشند. سقراط سعی دارد غرور ناشی از جهل مرکب 

هایش را به او گوشزد را در مخاطب خود بزداید و کمی دانسته
خود معترف است و غرور کند و خود نیز همچنان به نادانی 
زداید. ایجاد چنین فضای ناشی از احساس دانایی را از خود می

ای در جریان آموزشی، انفعال آموزشی را از بین متواضعانه
 کند.برده و زمینه رشد اخالقی انسان را فراهم می

 چیستی درباره سقراط مطالعه شناسی:انسان -4
 لباغ دوران، آن در. نبود خود زمانه شرایط از تأثیربی واقعیت
 سویبه شناسیطبیعت و شناسیجهان از فلسفی تأمالت
 رد سقراط بنابراین،. بودند داده جهت تغییر شناسیانسان
 که سؤال این به پاسخ و واقعیت باب در خود هایکاوش

 حقیقت فهم و انسان سویبه است، کدام واقع امر ترینمهم
 ما برای واقعیات همه سقراط، زعمبه. یافت راه او وجودی
 ریدیگ واقعیت هر از که هست واقعیت یک. نیستند یکسان

 دِخو» آن و دارد بیشتری اهمیت شناختش انسانی، من برای
 عارش و سقراط تفکرات بنیاد بنابراین، است. انسانی «من

 .بود «بشناس را خود» او معروف
های اصلی افالطونی یکی از سرچشمه-آرای سقراطی

درباره انسان است. بر این اساس، روح انسان  1انگاریدوگانه
تواند جدا از بدن وجود داشته جوهری غیر مادی است که می

طور باشد. روح فناناپذیر است و قبل از تولد وجود داشته و به
افالطون نفس انسان را دارای  همیشگی وجود خواهد داشت .

داند و جزء عقالنی را سه جزء عقالنی، ارادی و شهوانی می
وجه تمایز انسان از حیوان به حساب می آورد. افالطون انسان 
را موجودی اجتماعی می داند و معتقد است که با توجه به 
وسعت نیازهای آدمی، تنها با زندگی اجتماعی بشر به کمال 

 . [23] تواند برسدمی
های فالسفه و متفکران، درباره در زمانی که بیشتر تالش

جهان و چیستی آن بود و اینکه از چه موادی تشکیل شده، 
سقراط به پیروی از آناکساگوراس به وجود یک عقل کل در 
جهان معتقد شد که به تبع آن، انسان نیز به عقل آراسته شده 

شود؛ بنابراین یاست و این امر، وجه امتیاز انسان تلقی م
سقراط کار اساسی انسان را شناخت مفاهیم کلی امور توسط 
قوه عقالنی و به وسیله استقراء دانسته و این علم را در ذات 

 .[30]دانست خرد آدمی نهفته می
 

                                                           
1  dualism 

شناسی را کنار گذاشت و سقراط اعالم کرد که باید جهان
به انسان و در حقیقت، به خودشناسی بازگشت. او بیان 

هایی مخصوص از سروش غیبی دریافت کرد که پیاممی
های تاریخی آمده است که روزی یکی از کند. در کتابمی

 آیا خردمندتر از»دوستان سقراط از سروش غیبی پرسید که 
سروش غیبی پاسخ منفی داد. این واقعه «. سقراط وجود دارد؟

سقراط را برانگیخت تا ببیند که چه چیزی موجب شده تا او 
خردمندترین انسان باشد؛ در حالی که خود را عالم و دانشمند 
نمی داند. سرانجام به این نتیجه رسید که: او خردمندترین 
انسان است، زیرا به جهل خود علم دارد و ادعای عالم بودن 
ندارد؛ از این پس، وی این رسالت را در وجود خود احساس 

ت ی حکمکرد که در جستجوی حقیقت ثابت و یقینی، یعن
راستین باشد و به همگان نشان دهد که علم حقیقی، یعنی 

 .[29]« دانمعلم به اینکه  نمی»
کرد و سقراط گفتگو را به شیوه پرسش و پاسخ شروع می

گفت، همراه نشان در آغاز، خود را با آنچه شخص مقابلش می
داد؛ ممکن بود این گفتگو به طول بینجامد، اما سرانجام می

رساند که شخص مقابل به نادانی خود جایی می بحث را به
 رسید که به راستی، هیچپی می برد؛ یعنی به این نتیجه می

داند و به این صورت، سقراط به او چیز را درباره شجاعت نمی
می فهماند که اعتراف به نادانی، بزرگترین دانش است؛ این 

 .[31]نام گرفت « دیالکتیک»روش، روش 
 خود»ترین موضوع معرفت برای سقراط، شناخت لذا مهم 

بود. هیچ چیز برای او در این رتبه از اهمیت نبود. « یا نفس
هدف اصلی فعالیت فلسفی او پرورش روح از راه توجه به درون 
بود. حقایقی که سقراط به یافتن تعریف آنها عالقمند بود 

از این رو،  عمدتاً مربوط به نفس و احوال و افعال آن بود.
شناخت مفاهیم انسانی و اخالقی همچون عدالت، شجاعت و 
دینداری برای او بسیار اهمیت داشت. برای سقراط، شناخت 
روح و مواظبت از روح در رأس همه امور قرار داشت. به نظر 
او، زندگی ارزشمند باید بر اساس معرفت باشد و رفتار و منش 

 .[20]انسان بر پایه حکمت و خرد 
نحوه كاربست روش بررسی سوال دوم پژوهش:  -2

 يادگیري -تدريس سقراطی در فرايند ياددهی
های پیشرفته به در عصر حاضر، اطالعات از طریق فناوری

د مفی تواندشود. اما صرف داشتن اطالعات نمیوفور یافت می
و کارساز باشد، بلکه تجزیه و تحلیل و نحوه کاربرد این 

کمک تفکر انتقادی نیز بسیار حایز اهمیت است. اطالعات به
بندی، به تقسیمکافی انتقادی و خالق برپایة اطالعات تفکر 
همین  پردازد و برو تحلیـل و کاربرد اطالعات می تجزیه
 های جدید به روندنظریه هبا کشف قوانین علمی و ارائ ،اساس
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. بنابراین، هدف اصلی تعلیم و بخشدتولید علم شـدت می 
د های متفکر و خالقی باشتربیت در مدارس باید تربیت انسان

توانند از اطالعات استفاده کنند و مدارس باید که به خوبی می
آموزان کمک کنند تا های علمی به دانشبا ارائه آخرین یافته

های استدالل صحیح، به تجزیه و تحلیل ی شیوهضمن یادگیر
تا برای ورود به عرصه کار  [32]و ارزشیابی اطالعات بپردازند 

های دنیای متغیر کنونی و زندگی آماده شوند و در چالش
 .[33]آماده گردند 

های خردمندانه تفکر انتقادی قدمتی ریشهدر این راستا، 
زم سی سقراطی مستلشناشناسی و معرفتهستی .دیرینه دارد

 تواند برای دستیابی به دانشاین حقیقت است که شخص نمی
و بصیرت عقلی به کسانی که دارای اقتدار هستند متکی باشد. 

سقراط نشان داد که افراد ممکن است دارای قدرت و موقعیت 
باالیی باشند، اما عمیقاً سرگردان و گمراه و غیرمنطقی باشند. 

ها که دستیابی اهمیت دادن به عالم ایدهرو، سقراط با از این
کارگیری قوای عقالنی است، طرح سؤاالت به آن مستلزم به

عمیق  را که موجب تفکر انسان قبل از پذیرش یک ایده 
شود و نیز اهمیت جستجوی شواهد، آزمایش دقیق، می

. کنداستدالل، و تحلیل مفاهیم اساسی را به ما گوشزد می
پرسش و پاسخ سقراطی معروف است روش او که اینک به 

. مبانی و [34]باشد بهترین راهبرد آموزش تفکر انتقادی می
راطی های روشی سقهای تفکر انتقادی با نظر به اندیشهویژگی

 آمده است. 1در جدول 

[35]طی  . تفکر انتقادي با تأكید بر روش سقرا1جدول 
 اجزاء و عناصر تفکر انتقادی

 با تأکید بر روش سقراطی
عینیت گرایی، گستردگی فکر)ذهن باز( ، انعطاف پذیری، کنجکاوی اندیشمندانه ، شک گرایی معقول، روشمند بودن ، سعه ی صدر،استقالل 

 بودنفکری ، احساس همدلی ، شفافیت ، استنتاج، مستدل در انتخاب ، پشتکار فکری،تحلیلی 
 های اصلی تفکر انتقادیویژگی

 با تأکید بر روش سقراطی
 یک فرایند هدف دار و منظم است.

 توانایی نگاه کردن به امور از زوایای مختلف
 معیار سنجش همه چیز خرد است.

 به همه چیز به دیده ی شک می نگرد
 تواند به راحتی میان اجزاء مختلف یک مجموعه ارتباط برقرار نماید.می

مبانی معرفت شناختی تفکر انتقادی با 
 تأکید بر روش سقراطی

 پرهیز از تعجیل در قضاوت و داوری
 عدم پذیرش قطعی یک نظریه

 تمایل به بازبینی عقیده و موضع فکری خود
 شروع کردن هر موضوع با طرح یک سؤال و تعریف مسئله

برگرفته از  1اکتشافیتفکر انتقادی و روش گفتگوی 
شناسی سقراطی )یا همان دیالکتیک سقراطی( معرفت
راهبردهای  [36] 2ای طوالنی دارد. برای نمونه، آنجلیسابقه

« راهبردهای جهانی آموزش»اساسی آموزش را تحت عنوان 
گانه که فراتر از موضوعات درسی هستند، با توجه به موارد پنج

 زیر معرفی کرده است:
 علمنقش م -1

 پرسش و پاسخ سقراطی -2

 های مخالفسازی دیدگاهنقش بازی و دوباره -3

 تجزیه و تحلیل اطالعات -4

آموزش تفاوت میان واقعیت، دیدگاه و ارزشیابی و قضاوت  -5
 منطقی به شاگردان.

بنابراین، هدف تعلیم و تربیت باید رشد فکری شاگردان و 
یه ه توانایی تجزاعضای جامعه باشد. معلم باید کوشش کند ک

ها بتوانند به و تحلیل را در شاگردان ایجاد کند تا آن
رو، معلم در های عقالنی صحیح دست یابند. از ایناستنباط

آموزش تفکر انتقادی نقش اساسی دارد. نکته قابل توجه این 
                                                           
1 Discovery Dialogue 
2 Angeli 

است که پرورش تفکر دیگران مستلزم درک ماهیت تفکر 
روش معلم است. در  توسط مربی است. محور اصلی در اینجا

واقع، برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت بایستی نقش 
ترین کار در این جریان تغییر معلم بازنگری شود؛ زیرا اساسی

 ست.ویژه تفکر انتقادی انگرش معلم نسبت به آموزش تفکر به
اند تا با همچنین، اندیشمندان متعددی سعی داشته

شنهاداتی برای تدریس معلمان استفاده از روش سقراطی، پی
نقش معلمان در   [36]عنوان نمونه، آنجلی ارائه کنند. به

 داند:استفاده از روش سقراطی در تدریس را چنین می
تکالیف و سؤاالت بزرگ و گسترده را به اجزای کوچک  -1

 و خرد تبدیل کنند.

وسیله پرسیدن سؤاالت به رفع ابهام در تفکر به -2
 کنند.شاگردان کمک 

 سؤاالتی را مطرح کنند که برانگیزاننده تفکر باشند. -3

شاگردان را تشویق کنند تا مطالب و موضوعات را برای  -4
 یکدیگر توضیح دهند.
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برای استفاده معلمان از روش  [37] 1همچنین، پل
 تدریس سقراطی، پیشنهادهای زیر را ارائه نموده است:

تدریسِ معلم اگر  :خود جوش نمودن تدريس الف(
پیش خواهد آمد  یهایموقعیت آکنده از روح سقراطی باشد،

منظورشان  پرسدمیآموزان خود به خود از دانشمعلم که 
می چگونهکرد که  دها بررسی خواهبا آنعالوه ؟ بهچیست

که با اینخیر؟ یزی درست است یا د که چهمین فتوا
 ولی ریزی قبلی نداردبرنامهنیاز به  ،بودن تدریس خودجوش

های عام سقراطی ا پرسشیی بتوانند از طریق آشنامعلمان می
پاسخ  ارائهگیرانه و استنطاقی پی و کسب هنرِ طرح پرسش

ریزی های برنامهبسیاری از لحظه، برای ترغیب کننده و مفید
  ارتقاء دهند.را ، توانایی خود تدریس نشده

معلمان اگر  گري اكتشافی:پرسشب( استفاده از 
چه فکر می د، بهداننآموزان چه میدانش که بخواهند بفهمند
 چیست،های متنوع درباره موضوع هاآنکنند و تفکر 

، مناسب است. به روش سقراطی گری اکتشافیپرسش
 یفط ، بلکهیا مفهومو یک موضوع تنها نه کمک این روش به

وکاو دتبط طرح و کنمر هم به ها و مفاهیمِ وسیعی از موضوع
یا تفکر و ریزی ترین برنامهنیازمند کم کهشود، بدون اینمی

 . باشدقبلی 
 تدریسدر غالب اوقات که : ج( هدفمندسازي تدريس

پرسش ، خاص است عیموضو یا پوشش حوزه و در پی

پرسش سقراطی در است.  دهنده، کمکسقراطی هدفمند
کندوکاوِ عمیق  تواند درمیراستای هدفمندسازی تدریس، 

سازی، دستهبه روشن انآموزدانش الزام ،یک موضوع یا مفهوم
از  تمیز معلومو نیز  هادیدگاه، بندی، تحلیل و ارزشیابی افکار

مؤثر باشد؛ زیرا  ،مرتبطو ترکیب عوامل و اطالعات  مجهول
ی . بحثکندمیمبسوط و هدفمند  یدرگیر بحثرا آموزان دانش

و  هاایده گذاردنن کشف، پروراندن و به اشتراک که طی آ
هدفمند،  سقراطی طرح پرسشد. نکنها را تجربه میبینش

های ممکن دیدگاه تفکر دقیق در، ریزی قبلیمستلزم برنامه
های داللت، ساز، مفاهیم مسئلهایجموضوع، دالیل نت مرتبط با
 ست. ا پیامدهانیز ضمنی و 

 تدریس روشعالوه بر این موارد، یکی از کاربردهایِ عملی 
 توان در فعالیت علمیِسقراطی در آموزش و پرورش را می

ها در این زمینه موضوع مشاهده کرد. آن [38] 2پارکر و هس
. 3«تدریس با و برای بحث و گفتگو»اند: جالبی را مطرح کرده

تن برای پرداخترین دالیل خود نویسندگان مذکور یکی از مهم
های درسی و تدریس را به موضوع بحث و گفتگو در برنامه

ند. دانآموزان به افراد دموکراتیک میامکان تبدیل شدن دانش
توانند در مورد اهدافشان با آموزان با این روش میدانش

ث ها از سه نمونه بحگیری کنند. آنیکدیگر مشورت و تصمیم
، و 5، سمینار4رتند از تبادل نظراند که عباو گفتگو نام برده

به تفصیل  2. ابعاد مختلف این سه نمونه در جدول 6مباحثه
 آمده است:

 [38]. سه نمونه بحث و گفتگو 2جدول 
 مباحثه سمینار تبادل نظر ابعاد

 هدف
کاری را انجام رسیدن به این تصمیم که ما باید چه -1

 دهیم تا به هدف برسیم.
 ارتقای نیروی درک و فهم -2

 رسیدن به درک و فهم بیشتر در زمینه یک متن -1
 ارتقای نیروی درک و فهم -2

 رسیدن به توافق در مورد اهداف -1
 ارتقای نیروی درک و فهم -2

 زمینه
که با مسایل عمومی مرتبط  7موارد ثانوی یا جایگزین

 است.
چاپی یا فیلم انتخاب شده؛ اثر هنری؛ اثر نمایشی؛ عملکرد؛ اثر 

 کارتون؛ پدیده؛ و یا عقیده.
 اهداف مرتبط با مسایل عمومی

سؤال 
 اصلی

ای )کالس درس( چه نوع جامعه هدف نویسنده )هنرمند، و ... ( چه بود؟ چه کاری را باید انجام دهیم؟
 خواهیم داشته باشیم؟می

 اهداف کالس درس 8تنظیم سمینار سقراطی ساختارمند علمیمجادالت  مثال

شناختی سقراط اشاره گونه که در مبنای معرفتهمان
یابی به معرفت حقیقی، شد، گذر از مرحله پندار و دست

وسیله قوه خرد و اندیشه و با استفاده از روش دیالکتیک )یا به
ترین وظیفه معرفتی آدمی مهمهمان گفتگوی سقراطی(، 

                                                           
1 Poul 
2 Parker & Hess 
3 Teaching with and for discussion 
4 Deliberation 
5 Seminar 
6 Conversation 
7 Alternatives  
8 Setting 

است. روش دیالکتیک سقراطی در دیدگاه برخی از مربیان و 
صاحب نظران تعلیم و تربیت به عنوان نیرویی بالقوه برای 

ی که برخیادگیری بهتر مطالب درسی بیان شده است. چنان
معتقدند که یادگیری دیالکتیک یک پتانسیل بالقوه و کافی 
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شی برای تحریک و بارور شدن تفکر در استراتژی های آموز 
است به نحوی که فراگیران را تحریک می کند تا در فرایندی 

 برتر از درجات بازگویی دانش قرار گیرند.
دیالوگ سقراطی را به عنوان روشی  [33]همچنین، پاول 

برای یادگیری مورد توجه قرار داده است. وی معتقد است که 
های دیگران را الزم است گاهدیالوگ، آنچه برای ارزیابی دید

شود تا بهتر بتوان با دیگران ارتباط سازد و باعث میمهیا می
برقرار نمود و تفکر آنان را بررسی کرد. دیالوگ به عنوان یک 

ین شود و با االگوی آموزشی در یادگیری مشارکتی نمایان می
های عالی تفکر با یکدیگر اتفاق روش، یادگیری فعال و مهارت

 شود. برخیافتد و باعث رشد فکری و ذهنی فراگیران میمی 
پژوهشگران نیز بین سیرت اخالقی اساتید با تحقق آموزش 

 .[39]اند مبتنی بر دیالوگ، رابطه باالیی یافته
شود، استفاده از روش گفتگوی طور که مالحظه میهمان

شناسی، مستلزم راعیت فضایلی سقراطی، از منظر ارزش
همچون مشارکت دوسویه، تعامل سازنده با دیگران، و احترام 

های گوناگون است. آموزش به شیوه بحث  سقراطی  به دیدگاه

 اتوانسته  است از طریق تغییر فضای ارتباطی، کالس درس ر
از رابطه یک سویه میان هر شاگرد و معلم، به فضای تعامل و 
همکاری بدل نماید. آنچه به صورت  احساس مسئولیت درون 

ها اتفاق افتاده  و با گروهی برای مشارکت کنندگان در گروه
گرایانه و رسمی به سوی وظیفه بیان تغییر رابطه سلطه

شده است. مشترک همه برای بررسی نقادانه موضوع، ارائه 
که طرز نشستن گرداگرد و ارتباط چشمی میان تک درحالی

تک افراد در هنگام بحث، ضمن آنکه امکان بیشترتعامل میان 
فردی را فراهم ساخته، وضعیتی از موقعیت برابر برای همه را 
طراحی کرده است که افراد را به سوی همکاری و مشارکت 

مربیان با نظر به  . در این میان،[40]کند بیشتر هدایت می
توانند توجه نقادانه سقراط، می« خود را بشناس»شعار 
های خود جلب کرده و آنها آموزان را به رفتارها و دیدگاهدانش

های شخصیتی خود و پرورش را به اصالح و تکمیل ویژگی
فضایل اخالقی همچون عدالت، شجاعت، همدلی و سخاوت 

 دعوت کنند.

يادگیري -هاي مبانی فلسفی تدريس سقراطی در فرايند ياددهی. داللت3جدول 
 یادگیری -های مبانی فلسفی در فرایند یاددهیداللت مبانی فلسفی

 هستی شناسی
 هااهمیت یافتن جهان معنا و ایده

 لزوم استفاده از دیالکتیک )سیر به جهان معنا( در فرایند یادگیری 

 معرفت شناسی
 تفکر انتقادی

 یادگیری مشارکتی
 آموزانتقویت قوه فکر و منطق دانش

 ارزش شناسی
 ها در مدارسآشنایی با فضیلت

 های گوناگوناحترام قائل شدن به دیدگاه
 هایی همچون تعامل و مشارکتتقویت ارزش

 انسان شناسی
 آموزان درباره رفتار و دیدگاه خودکنکاش و نقد پیوسته دانش

 لزوم پرورش اخالق انسانی همچون عدالت و همدلی

 گیری بحث و نتیجه
گونه که سقراط در عالم معرفت، نخستین کاشف همان

مفهوم کلی و تعریف امور به مدد این مفهوم و نیز روش 
استقراء بود، در عالم تعلیم و تربیت نیز با افکار و اعمال خود 

هایی را به دست داده است که در حقیقت مبانی اصول و روش
دهد. در حقیقت وی ماندگار آموزش و پرورش را تشکیل می

ای نخستین کسی است که به این نکته پی برد که جامعه
 رهبران آن سعادتمند است که بر پایه عدالت استوار باشد و

عدالت را بشناسند و برای اجرای آن تربیت شده باشند. 
داند و وظیفه اساسی سقراط معلم را وجدان عصر خویش می

         شمارد.او را بیدار کردن روح شاگرد و آگاه ساختن او می
به نظر سقراط، آموزش و پرورش خاص طبقه معینی نیست 

مند شوند. سقراط بهرهتوانند و باید از آن و همه افراد می

                                                           
1 Active method 

پیشرو روشی است که امروزه آن را روش گفتگو یا روش 
توان روش نامند. روش آموزش سقراطی را میسقراطی می

جای آنکه نظر خود را به شاگرد نامید؛ زیرا سقراط به 1فعال
 کرد تعلیم را از جاییتحمیل و یا به ذهن او القا کند، سعی می

آغاز کند و او را به کوشش برای  که مورد عالقه مخاطب است
 درک مطلب یا حل مسأله مورد بحث سوق دهد.

انسان برای زندگی در باید به این نکته اذعان داشت که 
های فکری دنیای پرچالش و پرتحول امروز نیازمند مهارت

است  یقادتناها تفکر این مهارت از جمله باشد.می سطح باال
ه فرد اره تفکر و ارزیابی هشیارانکه به تعبیری فرایند تفکر درب

از افکار خود است. چنین مهارتی تنها از طریق آموزش و 
ترین و درعین حال تمرین قابل دستیابی است. یکی از قدیمی

روش » ی،قادتناها برای آموزش تفکر کارآمدترین روش
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ایی هماست. روش سقراطی که به نا« پرسشگری سقراطی
نیز خوانده شده، روشی برای  تیکو دیالک چون روش افالطونی

 ال و جواب متوالی و هدفمند بناؤاست که بر اساس س مباحثه
که با اختیار موضع طرف مقابل، ابتدا  طوریبه است،شده 

موافقت و همراهی او جلب شود و سپس تناقضات 
های او آشکار و با استفاده از موضع خود شخص، استدالل

سقراطی که  راستا، روش تدریس. در این مدعایش رد شود
شود، به آموزان در خالل آن استخراج و کاویده میتفکر دانش

دهد تا با آشکار ساختن تفکر خود، آنآموزان امکان میدانش
سقراطی با ترغیب دانش تدریسرا بپرورانند و ارزیابی کنند. 

آموزان به کاستن از سرعت فکر کردنشان و دقیق شدن روی 
باورهایی )یعنی های خود دهد تا ایدهن فرصت میآن، به آنا

هایی که در مدرسه اند و آنطور خودجوش پیدا کردهکه به
 بپرورانند و محک بزنند. را  (اندآموخته

های در واقع، بحث سقراطی اهداف مشخص و راه
ها دارد. در حقیقت، هر بحثی، مشخصی برای دستیابی به آن
پرسشگری سقراطی  وسیلهبهیا به عبارتی هر تفکری که 

هدایت شود ساختمند است. بحث یا تفکر ساختمند شده 
آموز را از ابهام به روشنی، از نامستدل به است تا فکر دانش

مستدل، از نهفته به آشکار، از بررسی نشده به بررسی شده، 
از ناسازوار به سازوار و از ناگفته به بازگفته برسانند. اگر کسی 

ت در بحث را یاد بگیرد، باید یاد بگیرد به آنچه بخواهد مشارک
در جستجوی دالیل و و  گویند با دقت گوش کنددیگران می
 ها تأمل کندمفروضات را شناسایی و درباره آنو  شواهد باشد

و   هاها، شباهتلمثا ،های ضمنی و پیامدها را دریابدداللت و
های انستهخالصه، به دنبال کشف د و را جستجو کند ایرادها

 .ها از باورهای صِرف باشدواقعی و تمیزدادن آن
تاکنون متفکرین بسیاری در طول تاریخ به تحسین و 

جا که نگاه اند. لیکن، از آنتبلیغ روش سقراطی پرداخته
تواند باعث رشد و اعتالی انتقادی نسبت به هر موضوعی می

اند هتآن گردد، اندیشمندان و فیلسوفان دیگری نیز وجود داش
که در کنار توجه به محاسن این روش، با نگاهی انتقادی به 

اند را نیز از نظر دور نداشتهآن پرداخته و  معایب و اشکاالت آن
کارگیری این اند بهعنوان نمونه، برخی اذعان داشتهبه [10]

سازی فرهنگی روش برای نوجوانان و جوانانی که زمینه
تواند بسیار ها صورت نگرفته است میمناسبی برای آن

خطرناک باشد؛ در مقابل، گروهی معتقدند که این روش 
ساز خوبی برای پرورش تفکر انتقادی از همان تواند زمینهمی

وران کودکی باشد؛ بعضی نیز پیشنهاد ادغام این دو نظر را د

                                                           
1 Loaded Questions 
2 Loading Questions 

 اند .داده
ترین نقدها به روش سقراطی از سوی یکی از مهم

ها طرح فیلسوفان تحلیلی تعلیم و تربیت مطرح شده است. آن
فرض دانسته و و حاوی پیش« دارجهت»سؤاالت سقراط را 

که فلسفه آنپس از  [41]دانند. شفیلد روش او را القایی می
ز کند، اتعریف می« فرآیند یا جریان سؤال کردن»را مقدمتاً 
و برد که در جستجعنوان پیشگام این جریان نام میسقراط به

برای نیل به دانش حقیقی از فن پرسش و پاسخ استفاده 
و، زعم انام روش سقراطی شهرت یافته است. بهکرد که بهمی

قول خود او فراد، یا بهسقراط برای روشن ساختن عقاید ا
کرد. سؤال مطرح می« برای آزاد ساختن ذهن آنان از خطا»

او سعی داشت با سؤال کردن، ذهن خود و دیگران را از عقاید 
 .اغلب مانع فهمیدن است آزاد سازد ای کهاز پیش تصور شده

با "دارد که اما شفیلد به نقد سقراط روی آورده و اظهار می
ترین نقایص روش جا باید یکی از بزرگاین وصف، در این

سقراطی را مورد توجه قرار دهیم: این نقص آن است که به 
 عنوان کرد. سؤاالت تقلبی 1توان سؤاالت تقلبیسادگی می

هایی سازند تا پاسخهایی هستند که مخاطب را وادار میآن
متناسب با منظور ما بدهد. در دادگاه به این قبیل سؤاالت 

گویند، و قاضی به می« هدایت کننده»یا « 2دارجهت»
دهد در مواجهه با شهود دادستان یا وکیل مدافع اجازه نمی

گونه سؤاالت را مطرح کنند، زیرا این قبیل سؤاالت شهود این
ها سازد و در واقع این پاسخوادار می« نه»یا « بلی»را به گفتن 

ی که یکی از عنوان مثال، هنگام. به"کندرا به آنان القاء می
برد که سؤاالت بر او تحمیل شده است، قربانیان سقراط پی می
این توطئه است، "گوید: گردد و میبسیار خشمگین می

 ترین وجه باعثای که به سادهسقراط! تو نظریه مرا به شیوه
. رایل نیز مطرح کردن "کنیشود مطرح مینابودی آن می

دارد که هرگاه و اظهار می داندگونه سؤاالت را نامطلوب میاین
های خودش را در دیگران داوریمفروضات، تعصبات و پیش

 .[41]شود بیند بسیار خشمگین میمی
هرچند اشکال مطرح شده جای تأمل بسیاری دارد، اما 

کارگیرنده جا باید میان خودِ روش و بهرسد در ایننظر میبه
ر های دیگوشروش تمایز قائل شویم. این روش بسان تمامی ر

توان از آن به طرق مختلف بهره برد؛ صرفاً ابزاری است که می
بار  تواند نتایج متفاوتی بهحسن استفاده و سوء استفاده می

های ذاتی کارگیری ناصواب این روش نماینده ضعفآورد. به
که فهم کامل روش سقراطی در تواند باشد؛ ضمن اینآن نمی

راط که تأکید بسیاری بر فضیلت های خود سقمجموعه اندیشه
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 پذیر است. و اخالق داشت، امکان 
همچنین، در طول تاریخ اندیشه غرب، فیلسوفان و مربیان 

های خود تأکید بندی اندیشهاند که در صورتبسیاری بوده
ترین که از جمله مهم [42] اندهزیادی بر زبان و گفتگو داشت

اشاره « 2مارتین بوبر»و « 1یورگن هابرماس»توان به آنها می
جا که گفتگو در روش سقراطی نیز نقش محوری داشت. از آن

 های گفتگو از نظر این متفکرینتوان به مقایسه شیوهدارد، می
یورگن هابرماس، روشنفکر و فیلسوف با سقراط پرداخت. 

اجتماعی آلمانی تبار، یکی از منادیان گفتگو در عصر حاضر 
ترین نظریات خود با عنوان از مهماست. او با ارائه یکی 

نقش مهمی در بازتعریف « عقالنیت و کنش ارتباطی»
گو مفهوم گفتارتباطات سالم انسانی داشته است. بنابراین، 

حساب های او بهبرای هابرماس یک مفهوم کلیدی در اندیشه
 در پاسخ به این ی هابرماسنظریهیکى از آثار مطلوب آید. می

چگونه می توان انحراف از بحث یا »د که سؤال به وجود آم
دار را فهمید؟ و در کدام شرایط، توافق و عدم تفاهم نظام

او برای پاسخ به این سؤال «. اجماع حقیقی حاصل می شود؟
  دازد؛پرمیمطلوب  وضعیت کالمیایجاد  به توضیح چگونگی

در حد اعالى آزادى و  ،در آن ارتباطیوضعیتى که کنش 
انحراف و تحریف است. در جریان کنش  بدون اجبار و

گر متعهد است تا صادق و صمیمى باشد و هر کنش ارتباطی،
 هاگفتارمندى و معنادار بودن سخن یا پارهدر قبال مفهوم

باشد. وجود گفتن برخوردار مىمتعهد است و از حق سخن
صورت مى« 3گفتاروضعیت آرمانى »چنین شرایطى تنها در 

 «نیروی استدالل برتر»وضعیتی که در آن، افراد به پذیرد. 
 .[43]متوسل می شوند 

 تعامل»به  خصوصیات این وضعیت در بیان [44]اباذری 
ابزار و امکانات و  برابری»، «بدون اجبار، ترس، فشار و حقه

هر سه بعد صدق، صحت و وجود  »، «برای همگان هاشانس
اشاره داشته « ودنب نشانه جامعه مطلوب و سالم »، «صداقت

هایى و تنها استدالل دانسته« حقیقت» آن رانتیجه منطقى و 
که نشانى از حقیقت  داندمیدر این وضعیت پیروز میدان را 

. مارتین بوبر، یکی از فالسفه یهودی داشته باشند
اگزیستانسیالیست، متفکر دیگری است که درباره گفتگو 

هرگز با اجبار و  صاحب نظر است. او تأکید داشت که کودک
ز یابد. اتواند به معارف و هنجارها دستتحمیل و تلقین نمی

آموز وجود آورد تا دانشنظر او، معلم باید نوعی از گفتگو را به
راحتی بتواند با دیگران صحبت کرده و با آنها ارتباط برقرار به

کند. او همانند دیویی وظیفه معلم را کمک به مشارکت فرد 

                                                           
1 Jurgen Habermas 
2 Martin Buber 
3 Ideal Speech Situation 

جا طرفین گفتگو دارای در این [45]دانست می در اجتماع
 تو به هیچ -ارزش و احترام متقابل هستند و رابطه برابر من

شود. معلم پاسخ سؤاالت را از قبل دار نمیوجه خدشه
کند تا طی آن داند و فقط موقعیتی مناسب ایجاد مینمی

 آموزان بتوانند ذهنیت خویش را ابراز دارند.دانش
رسدکه اندیشه هابرماس گونه به نظر میاً ایناگرچه ظاهر

اما  [46]در این زمینه شباهت زیادی با روش سقراطی دارد 
سقراط "که جا وجود دارد؛ و آن اینتفاوت ظریفی در این

دانست که ای در درون هرکس میدانش و معرفت را ودیعه
 معلمان وظیفه دارند آن را به شیوه مذکور به یاد آورده و تذکر

دهند، لیکن در اندیشه هابرماس، معرفت امری اکتشافی و یا 
دریافتنی نیست که توسط هرشخص قابل وصول باشد، بلکه 

األذهانی است که بایستی افراد مختلفی با معرفت امری بین
 .[47] "گفتگو و بحث بر سر آن به توافق و اجماع برسند

 شرکت بنابراین، در دیدگاه هابرماس و بوبر، همه افراد و
کنندگان در گفتگو در سطح یکسانی قرار داشته و کسی 

ط برنده بحث فقنسبت به دیگران ارجح نبوده و سکّان پیش
نفر نیست. همچنین، حقیقت از پیش معلوم در دستان یک

تر از دیگری نیست؛ کس برای درک آن شایستهنبوده و هیچ
ه درک ها را بسوی افراد است که آنو این تالش مشترک و هم

کند. شاید بتوان جدید و متفقی از حقیقت رهسپار می
گونه گفت که در این دو دیدگاه همه شرکت کنندگان در این

ها دیگر کمک کرده تا به جهلیکوار بهای سقراطگونهبحث به
رو، های خود آشنا شده و گامی جلوتر روند. از اینو ضعف

 ابرماس و بوبر درهای گفتگویی هرسد که اندیشهنظر میبه
تکمیل اندیشه و روش سقراطی، بر ضرورت ایجاد فضایی 
مناسب، همراه با عدالت و آزادی و دور از هرگونه اجبار و 
تحمیل و سلطه، برای گفتگو داللت داشته و امکان سوء 

 اند. را کاهش دادهاستفاده از آن
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