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مقدمه و بیان مسئله
اغلب نظریه پردازان و پژوهشگران تربیتی اتفاق نظر دارند کهه جریهان تربیه ،ماهیه ،رابطههای
دارد و بر مدار ارتباط و گف ،وگوی بین مربی و متربی اسهتوار اسه ،بنهابراین گفه ،وگهوی میهان
مربیان و متربیان مهمترین رکن در تربی ،اس ،چنانچه توجه و نظر فیلسهوفان بسهیاری را بهه خهود
جلب کهرد اسه( ،بیسهتا 2012 1ماتسهیو 2009 2بهارری  2016ژیهرو .)1986 3بهرهیین اسها
تربی ،گف ،وگویی موردتوجه اکثری ،صاحبنظران در حهوز تعلهیم وتربیه ،رهرار گرفتهه اسه.،
گرایش به این نوع تربی ،با انتقاد از رویکردههای معلهم محهور و عالرهه بهه رویکردههای جدیهد در
یادگیری از ربیل یادگیری مشارکتی سازند گرایی روشهای آموزش مبتنی بر بحه

گروههی و

هییاری که توسط پیشهرف،گرایهان و سهازند گرایهان مطهر شهد آغهاز گردیهد اسه( ،ماتسهیو
 .)31:2009هم چنین تأکید بر نقش سیاسی و اجتیاعی مدار

و کارکرد آنها در بسط و گسهترش

دموکراسی و آماد کردن فراگیران برای زندگی شهروندی دسه،انهدرکاران تربیه ،را بهه سهی،
گف،وگومحوری در تیام سطو سوق داد اس( ،اسچاوز و باکر )26:2017 4ولی به دلیل وجود
تضاد و تفاوت بین طرفین معیوالً ارتباط و گف ،وگو در فرایند تربی ،به سختی بررهرار مهیشهود و
برای دس،اندرکاران با پیچیدگی و ابهام هیرا اس( ،بیستا  2013سرید .)2011 5چنانچهه بااینکهه
پژوهشهای بسیاری دربار ضرورت گف ،وگهو و اهییه ،آن در بهبهود نتهای آموزشهی و تحقه
اهداف تربیتی انجام شد اس ،ولی بااینحال به زعم بسیاری از محققان هنوز کال های در
نبود گف ،وگو رنه مهیبرنهد (اسهکیدمور 2006 6الکهادر 2015 7الیبلهین و فرانسهی

8

از

2012

صادری اول امین خندری و سعیدی رضوانی  1396امینی و رحییی .)1396
در هیین راستا فرض پژوهش حاضر این اس ،که علیرغم وجهود نظریهات تربیتهی رایه کهه
گف،وگو را محور نظریه خویش ررار داد اند عله ،محقه نشهدن گفه،وگهو در فراینهد تربیه،
مربوط به نادید گرفتن موضوع تضاد و تفاوت در میهان طهرفین گفه ،وگهو و غفله ،از جایگها و
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نقش وجودی این موضوع پیچید در عالم هستی و انسانی اسه ،کهه بهه تبه آن در تبیهین و ترسهیم
تربی ،گف ،وگویی نیز به این عنصر مهم بی توجهی شد اس ،ازاینرو در مقاله حاضر سعی شهد
اس ،با تفسیری وجودی از تضاد و تفاوت و رسیی ،دادن به آنها در جریان تربی ،تبیینی جدیهد
از تربی ،مبتنی بر گف،وگو متناسب با رویکرد اسالمی ارائهه شهود .البتهه بها عنایه ،بهه مقبولیه ،و
جامعی ،آرای مالصدرا و جایگا ویژ نگرش وجودی در دیدگا ههای ایشهان بهرای تبیهین مبهانی
بح

به آرای این حکیم الهی رجوع شد اس .،نویسندگان این مقاله بر این باورند که گف،وگهو

در ارتباط میان مربی و متربی با توجه جدی به تفسیر وجودی عنصهر تضهاد و تفهاوت میهان طهرفین
ارتباط محق میشود و مبتنی بر مفروضههایی خاص در حوز های هستیشناسی معرفه،شناسهی و
انسان شناسی اس ،چنانچه تفسیر تضادها و تفاوتها با نظر بهه ایهن مبهانی مهیتوانهد بهه تصهحی و
بازخوانی درک ما از گف ،وگو منجر شود و الجرم در چگونگی اجرای آن در مورعی،های عیلی
تأثیرگذار باشد .بر هیین مبنا سؤال اصلی پژوهش نیز بدین ررار اس ،که با تکیهه بهر مبهانی فلسهفی
صدرایی با توجه به نقش و جایگا تضادها وتفاوتها چه تبیینی (چیستی چرایهی و چگهونگی) از
تربی ،گف ،وگویی میتوان ارائه داد؟ برای پاسخ به سؤاالت پژوهش ابتدا ذیهل مبهانی نظهری بهه
برخی از نظریات تربی ،گف ،وگومحور به هیرا بنیادههای فلسهفی و چگهونگی نگهرش بهه وجهود
تضاد و تفاوت به عنوان اهم دیدگا های رای در ایهن خصهوص پرداختهه مهیشهود سهس
مباح ه

گسههترد فلسههفه صههدرایی کلیتههی دربههار اصههال ،و تشههکی

از میهان

وجههود ارائههه و در حههوز

هستیشناسی به تفسیری وجود شناختی از تضاد و تفاوت در الیههای مختلف هستی و نقهش آن در
عالم در حوز انسان شناسی موضوع فردی ،و لزوم توجه به حضور دیگهری هه فهردی متفهاوت بها
خود ه برای تحق فردی ،و در حوز معرف،شناسی به معرف ،تشکیکی و ضرورت مالحظه وجود
تضاد و تفاوت در درک امور اشار می شود .پ

ازآن نیز پیشینه پژوهش و روش شناسهی بحه

در

دستور کار ررار میگیرد و درنهای ،تبیینی فلسفی از تربی ،گف ،وگهویی ارائهه مهیگهردد کهه بهه
رسیی ،شناختن تضاد و تفاوت و وجودی دانستن آنها کی

می کند که مهمترین وجه متیایز بها

دیدگا های رای اس ،و درک وسی تری نسب ،به نقش تضادها و تفاوتها در جریان تربی ،دارد
ازاینرو به نظر میرسد ازلحاظ نظری تبیینی ارنهاع کننهد از چیسهتی چرایهی و چگهونگی جریهان
تربی ،مبتنی بر گف ،وگو ارائه می نیاید که ازلحاظ عیلی نیز وضو و کارآمدی بیشتری نسب ،به
دیدگا های رای برای دس،اندرکاران تربی ،به هیرا دارد.
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مبانی نظری
تحلیلی انتقادی از اهم دیدگاههای رایج درباره تربیت گفتوگومحور
ازجیله فیلسوفان تربیتی که بر اهیی ،گف ،وگو در فرایند تربی ،تأکید کرد انهد مهیتهوان بهه
نادینگز 1بوبر 2و فریر  3اشار کرد که در ادامه اهم نظریات ایشان نقد و بررسی شد اس .،نادینگز
ازجیله فیلسوفانی اس ،که به مسئله اخهالق و تربیه ،توجهه کهرد اسه .،محهور نظریهات نهادینگز
مفهوم مرارب 4،اس .،این مفهوم که اسا

روابط انسانی را تشکیل میدهد برخاسته از گهرایش هها

فیینیستی نادینگز و عاطفه محوری اوس .،وی نظام آموزشی کنونی را مبتنی بر فراینهدی مکهانیکی
میداند که معلم و شاگرد در برابر یکدیگر ررار دارند لذا چنین سیستم آموزشی را دور از عواطف
میداند و آن را نقد میکنهد چهون موجهب کهاهش رغبه ،فراگیهران نسهب ،بهه تربیه ،رسهیی و
کم اهیی ،انگاشتن احساسات اصیل انسانی میشود (بارو .)2015 5البته نادینگز در مقابل دیهدگا
تربیتی خود را پیشنهاد میدهد که مبتنی بر احسا

مسئولی ،نسب ،به دیگری و توجهه بهه نیازهها و

عالی شاگردان اس ،هیدلی و هیدردی با فراگیران را توصیه کرد و بر شاد بودن فراینهد تربیه،
در مدار

تأکید میکند زیرا به نظر او اغلب شاگردان در فضاهای شهاد بهتهر یهاد مهیگیرنهد در

سازگار کردن خود با محیط توانیند میشوند و موجب رضای ،خاطر آنهها مهیشهود .در دیهدگا
تربیتی نادینگز مفهاهیم مراربه ،دوسهتی شهنیدن و گهوش کهردن و از هیهه مههمتهر »ارتبهاط« در
مرکزی ،ررار دارند (جاویدی و هیکاران .)1397
نادینگز برای ارتباط بین مربی و متربی شأنی هستی شناسانه رائهل اسه ،و اساسهاً آغهاز زنهدگی
انسان را با شروع ارتباط با دیگری میداند هرچند این روابط را برابهر و ههم تهراز نیهیدانهد (ماننهد
رابطه بییار ه پزش

) ولی معتقد اس ،که رعای ،اخالق مراربتی در چنهین رابطههای الزم اسه ،و

هرکدام از طرفین در لزوم رعای ،اصول اخالری در ارتباط مراربتی با یکدیگر برابرنهد .ایهن اصهول
شامل گهوش دادن احتهرام هینهوایی و بسهیاری از احساسهات اصهیل انسهانی دیگهر مهیشهود کهه
گف ،وگو در مرکز آنها ررار دارد .مطاب با دیهدگا نهادینگز ضهروری اسه ،نیازههای فراگیهران
1. Noddings
2. Buber
3. Freire
4. Caring
5. Barrow
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شنید شود و شاگردان نیز پاسخ معلم نسب ،به نیازها و تیایالت خودشهان را درک و تأییهد کننهد
دراینصورت این رابطه مبتنی بر دلسوزی و مرارب ،خواهد بود (نادینگز  .)2012در فرایند ارتبهاط
مراربتی مرارب،کنند از طری گف ،وگوی چهر به چهر بها مراربه ،شهوند از نیازههای او آگها
میشود برای برآورد شدن آنها تالش میکند و مرارب ،شوند احسا

خود را نسب ،بهه ارهدام

مراربتی ابراز میکند (نادینگز .)2010
مارتین بوبر نیز ارتباط تربیتی را یکی از نابترین مورعی،های گف ،وگویی میداند (به نقهل از
نادینگز  2012و ماتسیو  .)2009وی در فلسفه تربیتی خود بر دو نوع رابطه تأکید مهی کنهد رابطهه
«من ه تو »1و «من ه آن »2ولی رابطه من ه تو را برتر میشیرد .در این رابطه گف ،وگهو بهه گونههای
اس ،که مخاطب دیگر هیانند شی (آن) نگریسته نییشود و ارتباط با مخاطب رهرار دادن و آغهاز
کالم من با تو شروع میشود و در این رابطه گف ،وگویی نه تنها من بلکه زندگی اصهیل و حقیقهی
طرفین میتواند به طور کامل محق شود و اساساً برای تحق چنین زندگی به وجود تو نیاز اس ،و
هیان میزان که «من» بر «تو» اثر دارد «تو» نیز بهر «مهن» تهأثیر شهگرف مهیگهذارد و ایهن حهاکی از
رابطهای متقابل اس .،از ویژگیهای اصلی این رابطه نداشتن طی و انتظار از دیگری اس( ،بهوبر
 .)58-64:1380بوبر معتقد اس ،که زندگی وارعی فقط در رابطه و وجود «او» (نشهئه حضهور) و در
تعامهل و گفهه،وگههو بهها انسهانهههای دیگههر محقه مهیشههود و هیههین امههر نیهز بنیههاد اساسههی تربیهه،
گف ،وگویی را شکل میدهد هرچند این رابطه تربیتی ازاین جه ،که جایگا معلهم و شهاگرد در
فرآیند تربی ،یکسان نیس ،رابطهای برابرانه نیس ،و صرفاً تعاملی نهاهیتراز اسه( ،نقهل از بهارری
 .)323:2016گف ،وگو در نظر بوبر شامل ویژگیههایی هیچهون اصهیل و مبتنهی بهر حقهای بهودن
هیدالنه مثب،اندیشی بدون ریدوشرط برابرانه و حیایتی اس( ،کهیم 1990 3جوهانسهن)1971 4
که نقش و جایگا مهیی در رف تضادها و ارائه را حل برای تنشها و اختالفات موجود در جامعهه
دارد (توجه به بعد فرهنگی گف ،وگو) و به خاطر هیین نقش اس ،که بوبر به انسان شدن از طریه
گف ،وگو اعتقاد دارد (مورگان و گیلهرم .)2012 5برخی نیز معتقدنهد تربیه ،گفه ،وگهویی بهوبر
ازآنجاکه به رشد و اعتالی انسان میانجامد درنهای ،به اصهال اجتیهاعی نیهز منجهر خواههد شهد
1. I-Thou
2. I-IT
3. Keim
4. Johannsen
5. Morgan & Guilherme
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پههائولو فریههر نیههز یکههی دیگههر از مربیههانی اسهه ،کههه در دیههدگا هههای تربیتههی خههود بههه ارتبههاط
گف ،وگویی میان معلم و شاگرد توجه و ارتباط را وسیلهای بهرای معنهی دادن بهه زنهدگی تعریهف
کرد اس ،و نهتنها فرایند تربی ،را اساساً رابطهای مبتنی بر ابراز عش و گف ،وگو معرفی میکنهد
بلکه حتی ساختار دانش را نیز پدید ای گف،وگومحور میداند .به نظهر او تهروی شه
موشکافی ضین تدری

گرایهی و

و آموزش و یادگیری معلم و شاگرد از یکدیگر انگیز برای یهادگیری را

در فراگیران به وجود میآورد و آنها را از سکوت درمیآورد و معلم ضین گف ،وگو با آنها از
شرایط زندگی و وضعی ،آنان آگا میشود .در گف ،وگوی انتقهادی پیشهنهادی از جانهب فریهر
پرسشهای اصلی موردتوجه ررار میگیرد که از طری آنها ایدئولوژی موجود در جامعه نقد می-
گردد و مسیر برای رهایی از استبداد سلطه و اصال وض موجود هیوار میشود .او گفه ،وگهوی
رهایی بخش را امری چالش برانگیز غیررابل پیش بینی و دشوار معرفی میکند ولی بهااینحهال آن را
بر آموزش مکانیکی و بانکی (توصیف طعنهآمیز او از جریان رای تربیه )،کهه مضهرات آن بسهیار
گسترد و غیررابل جبران اس ،مرج میداند .از منظر فریر ملزومات تحق گفه ،وگهوی رههایی
بخش مواردی از ربیل اییان به توانایی انسان امید برای تکامل شجاع ،برای مواجهه بها اتفارهات
اردامات بدون تر

و فروتنی اس( ،فریر  141:1358فریر و شر .)36-39:1394

موارد ذکرشد ضین اینکه تأثیر چشیگیری در نظریه و عیل تربیتی گف،وگومحور داشهتهانهد
و فصل جدیدی از تفکر و عیل را جه ،تربی ،با توجه به این موضوع گشهود انهد بها انتقهادات و
چالشهایی مواجه هستند که به نظر میرسد ناشی از عدم توجه بهه تضهادها و تفهاوتههای موجهود
میان طرفین گف ،وگو و برخوردی سطحی با این پدید پیچید اس ،چراکه معیوالً حصول تفاهم
را امری ب

سهل الوصولتر نسب ،به اتفارات عالم وار میپندارنهد بهه نحهویکهه نهادینگز بااینکهه

به درستی بر ضرورت ارتباط مراربتی با وجهه اخالری تأکید می کند و آن را در فرایند تربی ،بسهیار
مؤثر میداند ولی بر تضهاد و تعارضهات میهان مراربه،کننهد و مراربه ،شهوند و حتهی تضهادها و
تعارضات میان نیازهای مرارب ،شوند تیرکز نییکند گویی اینگونه تضادها بهراحتی با هیهدلی
شنیدن برآوردن نیازهای شاگردان و بها ایجهاد فضهایی شهاد و مبتنهی بهر احتهرام بهه کنهار گذاشهته
میشوند درصورتیکه اینطور نیس ،و اغلهب تضهادها و تفهاوتهها میهان افهراد پایدارنهد .ارتبهاط
1. Watras
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گف،وگویی بوبر نیز ضین تأثیر چشیگیری که بر فرایند تربی ،داشته اس ،خالی از نقص نیسه،
چراکه هدف او از رابطه کالم و گف ،وگو حل تضادها و اختالفات اجتیاعی و سیاسی و رسهیدن
به تفاهم اس .،این در حالی اس ،که حل اخهتالف و کاسهتن از فاصهلهههای موجهود خصوصهاً در
شرایط اجتیاعی و سیاسی پیچید جوام معاصر به راحتی امکان پذیر نیس ،و اکثر اورات این گونهه
تفاوتها حتی پ

از انجام گف،وگوهای فراوان و مداوم باری میمانند و از طرفهی بهرای رسهیدن

به تفاهم احتیاالً باید برخی نظرات و اید ها به حاشیه راند شوند و گاهی اصرار بر حصهول تفهاهم
نیههز موجههب تحییههل نظههر و اسههتبداد از سههوی ی ه
برهییناسا

طههرف گفهه،وگههو مههیشههود (بیسههتا .)2013

میتوان تأکید بوبر در گف،وگو برای حل تضاد و اختالف را آرمهانی غیرواره بینانهه

برشیرد چراکه در عیل نسبتاً ناشدنی اس .،از طرف دیگر هیانطور کهه ذکهر شهد گفه ،وگهوی
بوبری به دنبال تحق انسانی ،و به تب آن اصال اجتیاع از طری حذف تضادها و تفاوتها اسه،
ولی به نظرمی رسد شکل دادن به رابطه مسالی،آمیز باوجود تضادها و تفاوتها موضوعی انسانیتر
باشد .بهاینترتیب به نظرمی رسد ماهی ،پیچیهد تضهادها و تفهاوتهها میهان طهرفین گفه،وگهو و
خاستگا سیاسی اجتیاعی ارتصادی و فرهنگی بهوجودآورنهد آنهها توسهط بهوبر بههطهور کامهل
درک نشد اس .،در مورد فریر نیز باید گفه ،بااینکهه نظریهات او تهأثیر چشهمگیهری در اصهال
روندهای آموزشی رای در سراسر جهان داشته اسه ،و سهرآغاز فصهل نهوینی از تربیه ،ههدف و
معنای آن بود و به زعم بسیاری او را باید از متنفذترین مربیان ررن بیستم دانس ،ولهی نظریهات او
نیز از این لحاظ خالی از ایراد نیس ،چراکه این متفکر انتقادی به تضادها و تنارضات میان زبان معلم
و زبان شاگردان که به خاطر تفاوتهای ماهوی و جایگاهی آنان امری طبیعی اس ،توجهه الزم را
نکرد اس( ،تفاوتهای فراگیران با یکدیگر معلیان با یکدیگر و مسئوالن آموزشی با یکهدیگر)
و گف ،وگو را بیشتر با نگاهی عدال ،محور و صهرفاً بهرای سهتیدیدگان سهودمند تلقهی کهرد و از
تضاد میهان ناسهازگاریههای اجتیهاعی و الزامهات اخالرهی در دنیهای وارعهی غافهل اسه( ،ژیهرو و
م

الرن 1993 1کالفیلد 1991 2به نقل از اوهالیگر .)1995 3به نظر مهیرسهد فریهر تضهادها و

تنارضات را بیشتر میان دو عالم ستیدید و ستیگر میبیند درصورتیکه درون هر طیف دیدگا های
متضاد و متنارضی وجود دارد و شاید به هیین خاطر اس ،کهه رههایی و آزادی مهدنظر او در عیهل
1. McLaren
2. Caulfield
3. Ohliger

 / 12نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،52پاییز 1400

بهسختی و زحی ،بسیار به دس ،میآید و این نیز به خاطر محدود پنداشتن دایر تضاد اس.،
البته به نظرمی رسد این کمتوجهی به وجود تفهاوت و تضهاد وارعهی میهان طهرفین گفه،وگهو
احتیاالً در مبانی فلسفی این نظریات تربیتی ریشه دارد که به اجیال بهه آن اشهار مهی شهود .چنانچهه
میدانیم بوبر و نادینگز به عنوان فیلسوفانی اگزیستانسیالیس 1،شناخته میشوند که دیدگا های آنها
در مخالف ،با فلسفه سنتی جبر انگار و اهیی ،و تأکید بر آزادی و اختیار به مثابه اهم مسائل انسهانی
بود اس( ،سوربی 1993 2مورگان و گیلهرم  .)2012در فلسفه اگزیستان

هیانطور که سهارتر

3

بیهان مهیکنهد تقههدم وجهود بهر ماهیهه ،از اصهول اساسهی آن اسه ،بههدینمعناکهه انسهان مههاهیتی
ازپیش تعیین شد ندارد و هر انسانی خود باید ماهی ،خویش را بها انتخهابههایش بسهازد و بهرهیین
اسا

آگاهی و مسئولی ،اهییتی دوچندان در فراینهد شهکلگیهری شخصهی ،او خواههد داشه،

(سارتر  .)31:1376فیلسوفان اگزیستانسیالیس ،زندگی انسان را هیوار ررین یأ

هیجان و دلهر

میدانند چراکه او در جهانی مور ،و بدون هدف نهایی زندگی میکند که نسب ،بهه خواسهتههها
تیایالت و برنامههای او بی توجه اس ،و پایانش نیز مرگ و نابودی اس ،لهذا اوسه ،کهه بایهد بها
انتخابهایش از میان امهور متضهادی هیچهون بردگهی یها آزادی جنه

یها صهل و  ...بهه خهود و

زندگیاش معنا دهد .به نظر آنها توجه به جنبههای معنوی و کیتر مشهود حیات انسان بسیار مهم
تر از پرداختن به جنبههای عینی زندگی بشر اس ،و در جریان تربی ،نیز معلیان وجود گرا موظهف
خواهند بود گف ،وگو دربهار انتخهابهها و معهانی موردنیهاز بهرای ایهن امهور مههم را رواج دهنهد
(ارنشتاین و لوین )173-174:2008 4درنتیجه به نظرمی رسد فیلسهوفان اگزیستانسیالیسه( ،اعهم از
ملحدان و خداباوران) تحلیل خود از تضاد و تفاوت در زندگی انسان را در انتخابهای پهیش روی
انسان و نیز تضاد میان تیایالت آدمی و انتخاب را های متفاوت برای ابراز و تحقه آنهها خالصهه
میکنند.
فریر فیلسوف دیگری اس ،که به وارعی ،تضاد و تفاوتهها در صهحنه جامعهه توجهه کهرد و
متأثر از اندیشه فلسفی نظریه پردازان انتقادی اس .،البته بااینکه توجه به تضاد به مثابه امری وارعی در
بین انسانها در این نحله فلسفی حضور چشمگیری دارد اما به خهوبی مهیدانهیم کهه عیهد تهالش
1. Existensialist
2. Sorweby
3. Sartre
4. Ornstein&Levine
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نظریه پردازان انتقادی بر نقد و بازسهازی اندیشههههای سیاسهی ارتصهادی رادیکهال کهارل مهارک
متیرکز اس ،زیرا مارک

معتقد به حل وفصل مسئله تضاد بین طبقات گوناگون اجتیهاع از طریه

توجه به شیو های گوناگون معیشتی و بهبود آنها بود (با تکیه بر ارتصاد به عنهوان زیربنهای هرگونهه
تحول اجتیاعی) ولی متفکران انتقادی در برابر نظریه مارک

این اید را پردازش کردند که نظام

سرمایه داری با مداخله در فرآیندهای اجتیاعی و تأمین رفها نسهبی بهرای طبقهه کهارگر مهیتوانهد
تضادهای موجود در طبقات جامعه سرمایه داری را تعدیل کند لذا برخالف آنچه که مارک

ادعا

میکرد طبقات فرودس ،ارتصادی دیگر ضهرورتاً عهامالن و کهارگزاران تحهول تهاریخی جوامه
نیستند لذا اندیشیندان انتقادی در مواجهه با مسئله تضاد در جامعه به جای ارتصاد به مسئله فرهن
پرداختند و نظریات بازتولید و مقاوم ،از طری جریهان تربیه ،و فرهنه
کردند که چگونه سلطه طبقات باالی جامعه از طری فرهن

را بها ایهن تبیهین مطهر

نفوذ پیدا میکند و چگونه تضهادها و

تعارضات موجود در نهادهای فرهنگی در خدم ،نظام سلطه درمیآیند یا حتی میتوانند در تقابل
با آن و در جه ،ایجاد تحول در جامعهه نقهشآفهرین باشهند (باتهامور  .)42:1375هیهانطهور کهه
مشخص اس ،تضاد هم در فلسفه مارک

و هم در نظریه انتقادی بیشتر حضوری عینی و ملیو

ه

بین طبقات ارتصادی یا گرو های فرهنگی دارد ه لذا درک و شهناخ ،آن بهه سههول ،امکهانپهذیر
اس .،درصورتی که توجه به تضاد از این دو منظر ظاهراً متفاوت نه باع

انقهالب طبقهه کهارگر و

حل مشکل شکاف طبقاتی شد و نه توانس ،آن گونه که نظریه پهردازان انتقهادی مهدنظر داشهتند بها
استفاد از عنصر فرهن

و نزدی

کردن فرهنگی گرو های متفاوت خیر و صال جامعهه انسهانی

را به ارمغان آورند .به نظرمی رسد یکی از علل این ناکامی آشکار در مواجهه با تفاوت و تضهاد در
جوام انسانی در محدود پنداشتن دایر تضاد و اختالف به اموری روبنایی ه نظیر تفهاوت در امهور
ارتصادی و فرهنگی ه و غفل ،از زیرسهاخ،ههای وجهودی ایهن پدیهد و نیهز تهالش بهرای حهذف
هرگونه تضاد و تفاوت و حصول تفاهم صددرصدی با تأکید مطل بر برابر سهازی هیهه آدمیهان بها
یکدیگر (بدون مالحظه تفاوتهای وجودی بین ایشان) ریشه دارد.
تضادها و تفاوتها در نگرش وجودی مالصدرا
در این رسی ،ابتدا مبانی مهم فلسفی مالصدرا یعنی اصال ،وجود تشهکی

وجهود و جایگها
1. Carl Marx
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تضاد و تفاوت مختصری شر داد میشهود .اصهال ،وجهود از مههم تهرین مبهانی حکیه ،متعالیهه
به کارگیری و بر تیام آرای فلسفی مالصدرا سیطر دارد و هیچون روحهی در کالبهد نظهام فلسهفی
ایشان اس ،چنانچه مالصدرا به کی

این اصل توانسته اس ،بسیاری دیگهر از مسهائل فلسهفی را

تحلیل و تبیین کند (آشتیانی  )10:1380لهذا بهه سهبب نقهش برجسهته وجهود در حکیه ،متعالیهه
میتوان فلسفه مالصدرا را فلسفه وجود نامید .مقصود از اصیل بودن وجود این اس ،که آن حقیق،
عینى و وارعی ،خارجى که بالبداهه آن را می پذیریم و به آن اذعان می کنهیم هیهان وجهود اسه.،
به بیان دیگر وارعی ،خارجى مصداق بالذات وجود اس ،و بالعرض به ماهی ،نسب ،داد مهی شهود.
وجود ازاینرو اصیل اس ،که متن خارج را پرکرد منشأ آثار اس ،و بدون هیچ واسطه ای موجود
اس ،و ماهی ،تنها مفهومی انتزاعی اس ،که از وجودهای خارجی انتزاع شد اس .،هیانطور کهه
معلوم اس ،اصال ،وجود در برابر اصال ،ماهی ،ررار دارد زیرا وجود و ماهی ،هر دو نیىتوانند
اصیل باشند چون هر دو نییتوانند ذهنى باشند یا بهعبارتدیگر هر چیزى نییتوانهد در آنِ واحهد
دو چیز مغایر باشد و این برخالف بداه ،اس ،بنابراین هر ی

از اشیاى خارجى تنها ی

وارعی،

دارد لذا فقط یکى از دو حیثی ،ماهی ،یا وجود وارعی ،دارد .به عبارت دیگر مغایرت بهین وجهود
ذهنی و وجود خارجی اشیا موجب می شود یکی را اصیل و دیگری را اعتباری بدانیم زیهرا معنهای
اصال ،چیزی جز منشأ آثار بودن نیس .،اگر بین وجهود ذهنهی بهاوجود خهارجی اشهیا مغهایرت و
تفاوتی نبود ضرورت نداش ،که به اصال ،یکی و اعتباری ،دیگری رائل شویم .مطاب بها اصهال،
وجود ماهی ،غیر اصیل غیرحقیقی و اعتباری و ساخته وپرداختهه ذههن اسه ،په

ماهیه ،تهاب

وجود به شیار میرود .وجود نیز حقیقتی بسیط و غیررابهل تعریهف اسه ،کهه بهدون اینکهه مهاهیتی
داشته باشد در هیه اشیا ساری و جاری اس( ،مالصدرا  :1980ج .)49 1
تشکی

وجود نیز که مالصدرا پ

از اثبات اصال ،وجود بدان پرداخته اس ،مراتهب وجهود

اختالف میان موجودات را نشان می دهد (آشهتیانی  .)31-33:1380بهه نظهر مالصهدرا زمهانی یه
مفهوم به نحو تشکیکی بر موارد اطالق مهی شهود کهه بهه نحهو اولویه ،و ارهدمی ،و اتییه ،بهر آن
مصادی حیل شود بهعبارتدیگر زمانی ی

مفهوم بهصورت مشک

بر مصادق اطالق مهیشهود

که آن مصادی در برخورداری از حقیق ،آن مفهوم نسب ،به یکدیگر متفاضل باشند و ی

رابطهه

تفاضلی در برخورداری از حقیق ،مذکور میان آنها برررار باشد (صدرالدین شیرازی -432:1981
 .)431به بیان دیگر وجود سطو مختلفی از وارعی ،را دارد و تشکی

بدین معناس ،که ی

واحهد
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جهانشیول رابل صدق بر درجات و مراتب جزئیات خود باشد و مثال معروف در ایهن مهورد نهور
اس ،که شدت و ضعف دارد .در توضی تشهکی

وجهود مهیتهوان گفه ،چیهزى غیهر از وجهود

وارعی ،ندارد .موجوداتى هم که وجود وارعى دارند با یکدیگر تفهاوت وارعهى دارنهد و چهون تنهها
وجود اس ،که وارعی ،دارد پ

این اختالفات به خودِ وجود برمىگردنهد .البتهه مالصهدرا ضهین

اینکه عقید دارد جهانی را میبینیم که در آن اعیانی وجود دارد و وجود برای آنهها عهرض اسه،
که از خارج به آنها اضافه شد اس ،به این نکته نیز اذعان میکند که فقط ی

وجود مطل اس،

که تیام درجات وجود از آن نشأت میگیرد و تا سهط مهاد امتهداد یافتههانهد (نصهر -177:1382
 .)176بهاینترتیب نظام هستی متشکل از هیبستگیها و روابط بسیار پیچید در بین مراتب وجودی
اس .،در نظام تشکیکی و سلسله مراتبی وجود پدید های عالم طبیعه ،کثهرت دارنهد امها در کنهه
خود وحدت دارند و درک حقیق ،درگرو درک کثرت در عین وحدت اس .،ههر موجهودی در
شبکه پیچید ای از روابط وجودی با سایر پدید ها وجود طهولی بهه ههم پیوسهته دارد کهه درک آن
درگرو درک جایگا آن در سلسلهمراتب وجود و شبکه روابط اس( ،عبودی.)273:1385 ،
با نظر به مباح مطر در اصال ،وجود و تشکی

وجود و اذعان به اهیی ،آن در تیام مسائل

فلسفی میتوان برای تضاد و تفاوت نیز شأنی وجودی رائل شد .صدرالیتألهین در رویکرد اصهال،
وجودی خویش به طور عیی تری به موضوع تضاد و تفاوت میان موجودات عالم پرداخته اس .،او
با اثبات نظریه اصال ،وجود و تشکی
ی

وجود هیه موجودات هستی را مظهاهر و مراتهب متکثهر از

حقیق ،واحد درنظرگرفته اس ،و برخالف دیدگا اصال ،ماهی ،ازنظر او موجودات نه تنهها

تباین ذاتی با هم ندارند بلکه در اصل وجود اشتراک دارند لذا می بینیم که تضاد و اختالف امری
مالزم با هستی و شرط بقای موجودات شناخته شد اس ،لذا نباید در عالم انسانی نیز اصل تضهاد و
تفاوت میان آدمیان و اندیشه و عیل آنان را با دید منفی نگریس ،و درصدد حهذف کلهی آن بهود
بلکه برعک

باید با گشودگی پذیرای آنها بود .بنابراین میتوان با تکیه بر نگها وجودگرایانهه بهه

پدید تضاد و تفاوت میان موجودات خصوصاً در رلیرو جامعه انسانی رویکردی کامالً متیهایز از
نظریات فلسفی در غرب داش ،درنتیجه رویکردهای رای به تربی ،گف ،وگهویی را نیهز ازلحهاظ
نحو مواجهه آنها با موضهوع تضهاد و تفهاوت میهان طهرفین گفه ،وگهو دارای نهوعی نقصهان یها
افراطوتفریط دید .در ادامه معرف،شناسی انسهانشناسهی و معرفه،شناسهی در نظریهات مالصهدرا
به طور مختصر بررسی میگردد و مشخص میشود که دیدگا اصال ،وجودی مالصدرا باع

شد
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اس ،که تضاد و تفاوت نیز بعدی وجودی داشته باشد و برهیین اسا

جایگها و اهییه ،تضهاد و

چگونگی مواجهه با آن در نگرش به عالم هستی تحق فردی ،و دسه ،یهافتن بهه دانهش برجسهته
میشود.
تبیین وجود تضاد و تفاوت در طرفین گفتوگو بر اساس هستیشناسی صدرایی
مفهوم تضاد در آرای مالصدرا اصلی اساسی و شرط تعهالی و تکامهل اسه ،و بهه نظهر او نبایهد
موجودات را به دودسته خیر مطل و شر مطل تقسیم کرد چراکه هر دو برای نظام احسن مؤثر و از
مظاهر واجب الوجود هسهتند (اذعهان بهه وجهود شهرور نسهبی در عهالم) .مالصهدرا بهه نقهش تضهاد
درحرکهه ،و تکامههل اعتقههاد داشههته و تضههاد موجههودات طبیعهه ،را شههرط دوام فههی

از ناحیههه

واجب الوجود دانسته اس .،جیالت او در این خصوص عبارتاند از «لوال التضهاد ماصه حهدو
الحادثات اگر تضاد نبود هیچ پدید ای پدید نییآمد» (مالصدرا  )77:1981عبارت «لوال التضهاد
ما ص الفی

عن الیبدا الجواد اگر تضاد و تصادم نبود فی

وجود جاری نییشد و موجودی نو

ردم به عرصه ظهور نیی گذاش( »،هیان  )245 /3یا «لوال التضاد لیا ص الکون و الفساد اگهر در
آفرینش جهان تضاد نبود فعل وانفعال امکانپهذیر نبهود» (هیهان  .)297 /7بهه ایهن ترتیهب تضهاد در
فلسفه اسالمی مربوط به دو کیفی ،عارض بر جسم یا موجود دیگر نیسه ،بلکهه نهاظر بهه ترکیهب
جسم از عناصر گوناگون و وجود دو نیرو و رو مختلف در شی اس ،که هر یه

مهیکوشهد آن

دیگری را خنثی و بیاثر سازد .مطاب با فلسفه و حکی ،اسالمی اجتیاع این اضهداد پایهه و اسها
خلق ،اس .،براثر فعهل وانفعهال عناصهر یها هیهان رهوای درونهی پدیهد ای نهو بهه وجهود مهیآیهد.
به این ترتیب اگر جهان ت

اتیی و ت

عنصری بود نهتنها فعل و انفعهالی پدیهد نیهیآمهد بلکهه

سکون و آرامش حاصل از ایهن ههمنهوایی و یکسهانی مهرگ و نهابودی را بهه دنبهال مهیآورد .در
انسانشناسی فلسفی نیز انسان مجیوعهای با نیروها و تیایالت متفاوت و متضاد آفرید شد اس ،و
اوس ،که در این کششها میتواند انسانی ،خود را به منصه ظهور برسهاند (عبودیه-310:1385 ،
.)290
البته در فلسفه اسالمی جی اضداد و کنار هم ررار گرفتن آنها کهه موجهب حرکه ،و تکامهل
میشود به معنای اجتیاع نقیضین که جز محاالت عقلی به شهیار مهیرود نیسه ،و ایهن تفهاوت بها
رضایای کلیه که ماهی ،ایجهابی یها سهلبی دارنهد توضهی داد مهیشهود .بهه نظهر مالصهدرا بهرای
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مصون ماندن از اجتیاع نقیضین باید به نوع رابطه آنها اشار کرد چراکه اگر این رابطه را از نهوع
«هستی» بدانیم دچار مغالطهه مهیشهویم .نهوع رابطهه در موجبهه و سهالبه یکهی و در ههر دو ایجهابی
تصوری اس ،بدین معناکه در رضیه سالبه رابطه ایجابی تصور شد و مطابق ،آن در خهارج منتفهی
می شود که دال بر مصداق نداشتن معدومات اس ،ولی در رضیه ایجهابی حکهم بها آنچهه در عهالم
خارج و وار اتفاق میافتد مطابق ،دارد .درک درس ،از مفهوم «صیرورت» و «شهدن» نیهز مهان از
مغلطه مترادف دانستن جی اضداد با جی نقیضین میشود .در ایهن مفههوم نیهز هسهتی و نیسهتی در
یکدیگر آمیخته میشوند ولی این آمیختگی شامل دو عنصر وارعی نییشهود بلکهه از یه

عنصهر

وارعی که هیان هستی اس ،و دیگری مجازی یا هیان نیستی که از اعتباریات ذهن اس( ،مطههری
 )1349ازاینرو تضاد نه تنها در اسالم موردپذیرش اس ،بلکه حرک ،تکامل پیشرف ،و از هیهه
مهمتر انسانی ،انسان بر اسا

چرخه تضادها در آفرینش انسان اس.،

هم چنین مطاب با نظر مالصدرا تیام جواهر عهالم طبیعه ،خهوا در دسهتر

مها باشهند و خهوا

نباشند حتی در اوراتی که به نظر ثاب ،میآیند در حال حرکه ،و تغییهر دائهم و پیوسهته هسهتند و
چون میکن نیس ،جوهر تغییر کند ولی اعراض آن مثل شکل و انداز تغییر نکند پ

اعراض نیز

در تغییر و تحول دائییاند .هر حرکتی نیز مبدأ و منتهایی دارد بدون اینکهه ضهرورتاً دارای پایهان و
آغاز باشد و هر حرک ،از بالقو بهسوی بالفعل اس ،ازهیینرو حرک ،خهروج تهدریجی از رهو
به فعل و به عبارتی خروج تدریجی هر امر ظهاهری بههسهوی بهاطن خهود تعریهف شهد اسه .،ایهن
حرک ،در جوهر و اعراض در کل عالم طبیع ،در جریان اس ،و در کهل عهالم طبیعه ،ههیچ چیهز
ثابتی وجود ندارد و هیهه چیهز در حهال تغییهر و تحهول اسه( ،عبودیه .)263-264:1385 ،در ههر
حرک ،متحرک هیان جوهر شی اس ،کهه صهفاتش عهوض مهیشهود و بها حفه ثبهات خهود
حال،ها و منزل،های گوناگون مییابد و جامههای متفاوت به تن میپوشد ازاینرو هیچ تحهول و
تغییری رشته ارتباط شی متحول را با گذشتهاش بهکلی نییبرد بلکه فقط صورت و حال ،آن را
دگرگون میکند .به تعبیر دیگر در این عرصه نوعی استکیال وجود دارد یعنی هیان صورت اول
کاملتر میشود .برایناسا

خداوند لحظهبهلحظه آفرینندگی و وجود را به هستی افاضه میکنهد

و هستی و بهتب آن انسان هیوار در حال شدن اس ،و نهتنها اعراض بلکه جوهر عالم هیوار در
دگرگونی نوآفرینی و نوآوری اس( ،آشتیانی  .)55-59:1380مهمترین نکتهای که در این زمینهه
موردبررسی ررار میگیرد اثبات نظر مالصدرا دربار همخوانی احکام وارعیات سیاسی و اجتیهاعی
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از احکام وجود اس ،بدین ترتیب هنگامیکه هستی را متغیر و الیهای در حال صیرورت و نو شدن
و سراسر در نیروهای متضاد بدانیم وارعیات سیاسی و اجتیاعی نیهز هیهین گونهه خواهنهد بهود و در
طر ریزی تربی ،گف ،وگویی باید به این امور نیز توجه کرد .عبارات مالصدرا در ایهن خصهوص
بدین شر اس« :،هنگامیکه حقیق ،هر شی وجودی باشد که بهرای آن شهی اثبهات مهیشهود
بنابراین وجود اولی از آن شی و بلکه اولی از هر شی اس ،به خاطر اینکه صاحب حقیق ،اس،
وجود ذاتاً موجود اس ،و سایر اشیا (غیهر از وجهود) ذاتهاً موجهود نیسهتند بلکهه بهه واسهطه

 ...پ

وجوداتی که عارض بر آنها میشود موجود میشوند و در حقیق ،وجود هیان موجود اسه... ،
پ

وجود حقیقی عینی وجود و موجود اس( ،یعنی معنای وجودش هیان معنای موجود اسه )،و

از حی

اینکه منشأ انتزاع موجودی ،اس ،موجود اس« »... ،وجود حقیقی ذاتاً ظاهر اس ،به تیام

انحا ظهور و مظهر غیر اس ،و بهوسیله او ماهیات ظاهر میشوند و ماهیات برای او و با او در او و
از او هستند» (مالصدرا  38-39:1981و .)69-69
به بیان دیگر منظور مالصدرا این اس ،که حقیق ،هر چیز وجود اوس .،وجود خود ذاتاً موجود
اس ،و دیگر اشیا به واسطه وجود موجود می شوند زیرا وجود ذاتی دیگر اشیا نیس ،و حقیقه،
وجود عینی حقیقتی واحد اس ،که خهودش ذاتهاً ظههور دارد و باعه

ظههور دیگهران مهیشهود و

بهواسطه وجود اس ،که ماهیات و دیگر اشیا ظاهر میشوند یا به تعبیر دیگر منشأ اثر میگردنهد و
ازاینرو احکام وجود بر هیهچیز و حتی وارعیات سیاسی و اجتیاعی ازآن جه ،که وجود دارنهد
جاری می شود .به این ترتیب وارعیات چون از سنخ هستی و وجود هسهتند مهدام در حهال تحهول و
تجدید هوی ،اند و نظام هسهتی متشهکل از ههمبسهتگیهها و روابهط بسهیار پیچیهد در بهین مراتهب
ذومراتهب

وجودی اس ،و میتوان این نتیجه را گرف ،که وارعیات سیاسی و اجتیاعی نیز مشک
و بهطور دائیی در حال تغییر هستند.
تبیین واقعیت تضاد و تفاوت در طرفین گفتوگو بر اساس انسانشناسی صدرایی
گف ،وگو اساساً ی

عیل انسانی اس ،که با حضور دیگری وروع مییابد و دو بعد «خهود »1و

«دیگری »2دارد .مطاب با دیدگا مالصدرا تحق فردی ،منوط به حضور دیگری اس ،بهبیاندیگر
تضاد و تفاوت ه غیری ،ه الزمه فردی ،هسهتند (نهوری و عهالیی  .)1394فردیه ،بهه معنهای نحهو
1. Subjectivity
2. Otherness
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بررراری ارتباط با دیگری به گونه ای که خود با تیام وجود در برابر دیگری ررار گیرد نه به معنهای
ایستادگی تیام و کیال در برابر ساختارهای بیرونی و نه تسلیم شدن در برابهر آنهها اسه .،دیگهری
میتواند شخص گرو تفکر ایدئولوژی متن ساختارها فرهن

و هر چیز دیگری که در برابهر

«من» ررار میگیرد باشد و تفاوت مهمترین مسئله در غیری ،اس ،به عبارت دیگر این تفهاوت بهین
گرو ها و اید ها خصوصیات و ویژگیها تفاوتهای سنی جسیی نژادی طبقاتی و  ...اس ،که
نشان از دیگری بودن دارد (منگس .)2011 1،از سویی فرد پیوسهته خهود را جهدا و گها حتهی در
مقابل جلو های متفاوت اجتیاعی میبیند ولی بااین حال او به این درک رسید اس ،کهه چهار ای
جز ساختن جهان خود با یاری «دیگران» نهدارد و مواجههه او بها دیگهری مهیتوانهد از نهوع رههری
برتریجویانه تحقیرانه مسالی،آمیز یا سازشگرانه باشد که این امر به بازآفرینی خود انسان منتهی
میشود (برگر و لوکیان .)249:1375
مالصدرا ضین اثبات اصال ،وجود وجود را امری بسیط (بیکران) میداند که نیهیتوانهد بهر
کثرات صدق کند مگر آنکه کثرت در خود آن هم موجود باشد و ازآنجاکه عقل انسانی نییتواند
امر بسیط و ناکرانمند را درک و تعقل کند لذا نیاز به برهانی اسه ،کهه بتوانهد کهرانمنهدی را در
بی کرانگی جای دهد (وحدت در کثرت) .برهانی که مالصدرا ذکر میکند هیهان اصهل تشهکی
وجود یا جاری دانستن وحدت در کثرت یا اذعان به سلسله مراتهب وجهود اسه« ،وجهود حقیقه،
عینی واحد بسیط اس ،و بین افراد آن حقیق ،عینی به ذات خودش اختالفی نیسه »2،ولهی هیهان
طور که ذکر شد این بساط ،درک و تعقل نییشود و هیوار مهؤخر از موجهود تصهور مهیشهود
ازهیین رو الزم اس ،که وجود در عین بساط ،مشک

و کثیر هم باشد .به این ترتیهب وجهود کهه

حقیق ،بسیط و ناکرانمند اس ،تنها در حد خوردن «من» فهیید میشود .برای درک تشهخص و
فردی« ،من» باید «دیگری» باشد و برای درک «دیگری» نیز درک «من» برای «من» ضروری اسه.،
به عبارت دیگر درک وجود در درک من مستتر اس ،هرچند که وجود برابر با «من» نیسه ،و حتیهاً
حضور «دیگری» الزم اس .،به عبارتی چون وجود مشک
پ

اس ،و در سلسله مراتب ظهور میکند

غیری ،نیز حاصل میشود و «من» و «دیگری» هر دو از مراحل ی

حقیق ،متکامل و مشک

می باشیم هیه در وجود مشترکیم ولی یگانه نیستیم که ناظر بهر اصهل وحهدت در کثهرت و دال بهر
1. Mengstie

 .2اسفار اربع  1381ج 6

16-17
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رسیی« ،دیگری» اس .،به این ترتیب در نگا فلسفی و اسهالمی فردیه ،و غیریه ،مهالزم بها اصهل
وجود و تشکی

آن و محفوف در هسهتی اسه ،کهه دالله،ههای بسهیاری در حهوز ههای فهردی

اجتیاعی و سیاسی به دنبال خواهد داش ،و در سوق دادن گف،وگهو بها دیگهری بسهیار تأثیرگهذار
اس ،اینکه گف ،وگو با دیگری و حضور دیگری امری هستی شناسانه و وجودی اس ،چراکه ههر
فردی که در مقام بیان اس ،وجود خود و دیگری را به رسهیی ،شهناخته اسه( ،نهوری و عهالیی
 .)1394تربی ،مبتنی بر گف ،وگو مهمترین ابزاری خواهد بود که ضین درنظرداشهتن تفهاوتهها و
غیری ،بدون تقلیل فردی ،بررراری ارتباط را میکن میسازد و با توجهه بهه تضهادها و تفهاوت هها
میتواند به شناخ ،بیشتر کی

کند.

تبیین وجود تضاد و تفاوت در طرفین گفتوگو بر اساس معرفتشناسی صدرایی
مهمترین دلیل برای ورود به گف ،وگو و هدف اساسی آن جس ،وجهوی حقیقه ،و شهناخ،
اس .،در گف ،وگو اندیشهای حذف نییشود و رراب ،و توجیهی مدنظر نیسه ،بلکهه ههدف ایهن
اس ،که با بررراری ارتباط گفتهاری بها دیگهران و آگهاهی از اندیشهه آنهان درک و فههم بیشهتری
حاصل شود (نیستانی  .)10:1391این مسئله بهطور ضینی بر نقص دانش و عدم رطعی ،آن و وجود
تضاد و تفاوت در یافتههای بشری در مهورد یه

پدیهد مشهترک نهزد طهرفین شهرک ،کننهد در

گف ،وگو دالل ،دارد و در حقیق ،نیاز به دانستن اس ،که طرفین را به گف ،وگو دعوت میکند.
به این ترتیب اذعان به نقص دانش متنوع و متکثر دانستن آن و نیاز به بیشتر دانستن اولین گهام بهرای
آغاز گف،وگو اس ،ولی برای ادامه آن و نائلشدن به شناخ ،افزونتر الزم اس ،ماهی ،دانش و
علم نیز متکامل و متنوع دانسته شود چراکه دراینصورت مسیر گف ،وگهو گشهود خواههد مانهد
گف،وگویی که شناخ ،حقیق ،را در دستور کار ررار دارد .برهییناسا

بهنهوعی صهورتبنهدی

معرف،شناسی نیاز اس ،که متضین گف،وگو باشد .به نظرمی رسهد معرفه ،تشهکیکی کهه توسهط
مالصدرا مطر شد در این حوز راهگشا اس .،معرف ،در دیدگا وی خصیصهه تشهکیکی دارد.
از جیالت مشهور وی «العلم هوالوجود» و «الوجود فی کل شی عین العلم» اس ،که به طور صهری
بر این امر گواهی دارد (صدرالیتألهین  7:1360صدرالیتألهین  .)291:1981معرف ،شأن وجودی
دارد و احکام و عوارض وجود بر آن مترتب می گردد .او برای اثبات نظر خود به اتصهاف علهم بهه
واجبالوجود و اینکه صفات واجبالوجود عین ذات او و مبرا از ماهی ،هستند اسهتناد مهیکنهد و
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نتیجه میگیرد علم مساوق با وجهود و علهم میکنهات نیهز بها مرتبهه وجهودی آنهها مسهاور ،دارد
بههعبهارتدیگهر تیهام موجههودات جههان هسهتی برحسهب درجههه وجهودی خهود از میزانهی از علههم
بهر مندند .مثالً اگر مشاهد در مرتبه حسی باشد معرف ،حسی اگر در مرتبه عقلهی باشهد معرفه،
عقلی و معرف ،رلبی نیز به واسطه رلب و نف

صورت میپذیرد پ

مانند مدارج طولی هستی تشکیکی و اصل تشکی
 .)183-186:1388مشک

معرف ،چه کلی و چه جزئهی

در مراتب ادراک نیز برررار اس( ،علم الهدی

بودن معرف ،به معنای ظهور علیی بیشتر و دستیابی بهه مراتهب وجهودی

باالتر هر متعل شناسایی اس ،زیرا هر متعل شناسایی ازآنجه ،که موجودی از موجهودات عهالم
هستی اس ،مراتب مختلفی از ضعف یا شدت را دارد ازاین رو هر مرتبهای از آن میتوانهد متعله
شناساییهای متعددی ررار بگیرد .مطاب با این نظریه میتوان شی واحد را به وسیله تجرد بیشتر آن
از ماد و شدت مرتبه وجودی آن بیشتر شناخ ،و نسب ،به آن داناتر شد و این دانایی صرفاً مرتبط
به گزار های مربوط به متعل شناسایی نیس ،بلکه شدت یافتن مرتبه وجودی موجب تجهرد بیشهتر
معرف ،از ماد و شدت ظهور علیی و آثار آن میشود (خسرو پنا و پناهی آزاد .)40-41:1388
هنگامیکه به تشکی

معرف ،اذعان کردیم معانی نیز در این نظام معرفه ،شناسهی مشهک

و

طیف پذیر خواهند بود که احکام مختص به خود را دارند .به ایهن گونهه کهه گهزار ای در مرتبههای
خاص پذیرای محیولی نباشد ولی در مرتبهای هیان معنای محیول بر او صدق کند و این نشهان از
تشکی

معنا و سازگاری معنا با مرتبه وجودی اس .،مثالً گزار انسان موجود اس ،یا انسهان عهالم

اس ،هر دو صادق اس ،و نشهان از مراتهب وجهود انسهان و شهدت و ضهعف آن دارد و بهه هیهین
نسب ،موجب شدت یا ضعف در محیول خود نیز میشود .برداش ،اخیر از دیدگا مالصدرا نیهاز
به فراتر رفتن از نظریه صدق در منط صوری نیاز دارد که در آن گزار های خبری صرفاً یا صادق
یا کاذب هستند و در ارزشگذاری نیز پشتیبان منط صفر و ی

اس ،بنابراین صدق نیز تشکیکی

و درهم تنید و بدون حدومرز مشخصی اس ،درنتیجه هیانطور که شدت یا ضعف وجود عاملی
برای خروج آنها از دایر هستی نییشود تفاوت در مراتب معرف ،نیز نفی کنند مراتهب مختلهف
در معرف ،و صدق نخواهد بود .مراتب سهگانه یقین شامل علمالیقین ح الیقهین و عهینالیقهین کهه
توسط مالصدرا مطر شد نیز ناظر بر هیین امر اس( ،وفائیان .)1395
بهطورکلی میتوان گف ،که انسانها متناسب با ظرفی ،ذهنی و روحی خود میتواننهد سههیی
یا وجهی از حقیق ،را دریاف ،کنند و مراتب مختلف وجهود باعه

حصهول ادراکهات متفهاوت از
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یکدیگر میشود که البته متناسب با شأن وجودی خودشان صهدق نیهز بهر آنهها جهاری مهیشهود.
به بیان دیگر ضعف مرتبه ادراک و شناخ ،که بهه خهاطر مرتبهه وجهودی اسه ،نفهی کننهد اصهل
شناخ ،و صدق برای آنان نیس ،یا اگر در درجه باالتری باشد نشان از کامل بودن معرف ،نزد آن
ها نیس ،چراکه مرتبه باالتری از ادراک وجود دارد ازایهنرو پیچیهدگی از ویژگهیههای اساسهی
شناخ ،خواهد بود و بر طب آن هر مرتبه از ادراک سهیی از حقیق ،را به هیرا دارد کهه مهی-
توانند در تفاوت بسیار با یکدیگر باشند پ

برای دستیابی به حقیق ،الزم اس ،پیوندهای معرفتهی

بیشتری برررار گهردد و مخصوصهاً بهه خهاطر دائیهی بهودن حرکه ،لهزوم بهازنگری در شهناخ،هها
ضرورت مییابد چراکه هر چشمانداز بهتنهایی ناظر بر وجهی از هستی و بالطب فهیی نارص اس،
درنتیجه نگا تشکیکی به معرف ،پشتیبان گف ،وگو برای درک و فهم بیشتر اس .،تعهد و التزام به
چنین اید ای در میان شرک،کنندگان گف،وگو آنان را ملهزم بهه شهنیدن سهخن دیگهران و تفکهر
دربار آن میکند که درنهای ،برای طرفین گف،وگو بصیرت به ارمغان میآورد.

پیشینه پژوهش
محققان تربیتی با درنظرگرفتن چالشهای اساسی از ربیل جههانی شهدن انفجهار دانهش تسهری
پیشرف ،فناوریهها و فنّهاوری و پیچیهدگی روزافهزون زنهدگی در جامعهه امهروزی بهه بهازبینی در
آموزشوپرورش و به دنبال راهکارهایی برای غلبه بر مشکالت و اثربخش کردن اردامات آموزشی
معتقد هستند .در این میان ازنظر آنان یکی از ابزارهایی که برای آموزش بهتر و توانیندسازی افهراد
برای زندگی بسیار مؤثر اس ،رویآوری به گف،وگومحوری در آموزشوپرورش اس .،چرخش
از رویکردهای مربی محور رویکردهای جدید در یادگیری و معرف،شناسی مانند سازند گرایی و
توجه به نقش سیاسی و اجتیاعی تربی ،ازجیله عوامل مؤثر در گهرایش بهه گفه ،وگومحهوری در
تربی ،هستند لذا تربی ،گف،وگویی بیش از اینکه ی

روش مخصوص باشهد یه

رویکهرد یها

دیدگا تخصصی اس ،که به چگونگی درک ما از دانش جامعه و انسان بسهتگی دارد (اسهچاوز و
باکر  )46:2017ازاینرو گف،وگو و کاربرد آن در تربی ،توجه محققان و پژوهشگران بسیاری را
در داخل و خارج از کشور به خود جلب کرد اس ،که به برخی از آنها اشار میشود .پهژوهش-
های انجام شد در خارج از کشور اغلب گف ،وگو را در پهنه وسیعی از تربی ،اجتیاعی سیاسی و
در موضوعات گوناگون درسی بهکاربرد و نتای پژوهش خود را در دستر

دیگران ررار داد اند.
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الکساندر 1ازجیله پژوهشگران تربیتی اسه ،کهه شهیو ههای گفه ،وگهویی در موضهوعات درسهی
مختلف را در کشورهای مختلف دنبال کرد اس ،و برای کاربس ،دیالوگ در آموزش وپهرورش
چارچوبها و اصولی هیچون تعامل 2پرسیدن 3پاسخ 4بازخورد 5هیکهاری 6تبهادل 7را پیشهنهاد
داد اس( ،الکساندر  .)2010اسکیدمور ( )2006نیز در پژوهش خود به این نکته اشار کرد اس،
که کاربرد دیالوگ به خاطر توجه بیشتری که به احساسات و تیایالت فراگیهران روا مهیدارد مهی-
تواند به بهبود نتای آموزشی کی

کند و هم چنین در کاهش روابهط خصهوم ،آمیهز و منازعهات

موجود در جامعه مؤثر باشد چراکه این فرص ،را برای فراگیران فراهم مهیکنهد تها بتواننهد درک
جدیهد و روشهنی از مفهاهیم کسهب کننهد و در بررهراری روابهط و درک اجتیهاعی توانینهد شهوند
(اسکیدمور  .)2006اسچاورز و باکر ( )2017نیز با کاربس ،دیالوگ در موضهوعات درسهی علهوم
زیس ،علوم اجتیاعی و ریاضیات برای کاربرد گف ،وگو در فرایند آموزش اصولی ذکر کرد اند
که شامل رابلی ،روای ،کردن توضی دادن سؤال کردن تجزیه وتحلیل تصهور کهردن ارزیهابی
اید و بح

استدالل کردن و رضاوت کردن اس ،و سهه عیهل اصهلی گهوش دادن گشهودگی و

تفکر را در کاربرد تربی ،گف،وگویی مهم برشیرد اند (اسچاورز و باکر .)39:2017
اسالم نیز به عنوان آخرین و کاملترین دین الهی بیش از هر دینی به گف ،وگو بهه عنهوان روش
اصلی در آگا سازی مردم از حقای هستی تأکید کرد اس .8،چنانچهه بهزرگ تهرین معجهز پیهامبر
خاتم(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) «کالم» اس ،و ررآن بهعنوان پیام و ابالغ الهی برمبنای گف،وگو و در بح

با

محیط پیرامون خود نازل شد اس ،بنابراین اصل گف ،وگو مورد تأکید دین اسالم اس ،و آن را
برخاسته از فطرت انسان میداند زیرا هر انسانی در فطرت خود به دنبال یافتن ح اس ،و به خهاطر
اختالف و تفاوت ذاتی با دیگران به سی ،آنها سوق مییابد (جیعهی از نویسهندگان .)36:1391
در احادی

و روایات نیز گف ،وگو ارزشیند برشیر شد اس ،و هم چنین رجوع به سیر بزرگهان
1. Alexander
2. Interaction
3. Question
4. Answer
5. Feedback
6. Contribution
7. Exchange

 .8آیا
ان .

 1-4س ر ال حأ و آیا

 17و  18س ر زم ازجأل آیات

ر ق آ هسلن

مسلقی ب اهأی

نف وند اشدار
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دین نشاندهند اهتیام به گف ،وگو از جانب آنان اس .،بهرهییناسها

در داخهل کشهور نیهز بهه

گف ،وگو و اهیی ،آن در تربی ،توجه شد و پژوهشهای بسیاری در این خصوص انجام گرفتهه
اس .،عارفی مینا آباد ( )1394پژوهشی بهمنظور بررسی ضرورت گف،وگو و اعراض از مجادله در
جهان اسالم انجام داد اس .،پژوهشهگر بها نظهر بهه افهراط گرایهی و جهزم گرایهی بسهیار در جوامه
مسلیان را حل برونرف ،جهان اسالم از مشکالت اینچنینی را تروی فرهن
به نظر محق

گف،وگو میداند.

در گف ،وگوی بین مسلیانان بایهد امهوری نظیهر فطهرت گرایهی بهرادری و برابهری

عدال ،اجتیاعی صل و امنیه ،احتهرام بهه مرزههای فکهری و فرهنگهی یکهدیگر و ارتبهاط میهان
محققان و نخبگان فکری علیی و فرهنگی جوام مسلیان مورد اهتیام ررار گیرد .ایروانهی ()1386
آداب گف ،وگو از دیدگا ررآن و حدی

را بررسی کرد و معتقد اس ،گف ،وگو بها دیگهران بهه

آموزش و توانیندی در مهارتهای اخالری و آدابی در سط خهانواد و جامعهه نیهاز دارد .محقه
ادب و احترام مثب ،نگری اعتیادآفرینی همزبانی اولوی،شناسی گهوش کهردن بههر بهردن از
زبان بدن و نرمی و مالیی ،در عین راطعی ،و شفافی ،را ازجیله مهارتههای الزم بهرای بررهراری
گفهه،وگههوی مههؤثر برشههیرد و درنهایهه ،اصههولی هیچههون خودسههازی تعییه باورهههای دینههی و
اندیشیدن پیش از سخن را برای تحق آداب اخالری گف ،وگو ارائه داد اس .،دیالیهه و صهالحی
متعهد ( )1393مؤلفههای گف ،وگوی صحی را بها کنکهاش در آیهات رهرآن بهه دسه ،آورد انهد.
استفاد از ادبیات پرسشی به جای ادبیات خطابی رعای ،ادب جایگاهی سخن گفتن در سط فهم
مخاطب اعتیادسازی برای مخاطب در گف ،وگو توجه به درخواس،های معقول بهرای مخاطهب
ژرفکاوی در جریان گف،وگو طلب شواهد برای مدعا حاکیی ،منطه در گفه،وگهو سهامان
دهی گف ،وگو در شرایط وارعی تعیی بخشی بهه بهاور مخاطهب اعطهای فرصه ،طهر پرسهش
آموزش و یادگیری غیرمستقیم نیازسنجی مخاطب در گف،وگو اسهتفاد از فهن تشهوی و تنبیهه و
به کارگیری رضاوت های پسینی از اهم آنها بود .صادق زاد و هیکاران ( )1393نیز به ابعاد عیلهی
گف ،وگو و روش گف ،وگو در تربی ،با نظر به آیات ررآن توجه کرد اند و با بررسی آیات ررآن
اصول و روشهایی را برای گف،وگو ذکر کرد اند که بهطور خالصه عبارتاند از اصل رویارویی
استداللی و منطقی (شامل روشهای نقد مبانی و پیش فرضهای متربی) اصل ارتقای سط معرفتی
متربی (شهامل روش تعلهیم پهیش فهرض صهحی ) اصهل ایجهاد مشهارک( ،شهامل روش اسهتفاد از
مورعی ،عیلی) اصل توجه به انگیز (شامل روش بیان نیاز متربی به بح

و یهادآوری داشهتهههای

25/

تضاد و تفاوت در تربیت مبتنیبر گفتوگو با نظر به دیدگاههای مالصدرا

متربی) اصل رویارویی وار بینانه (شامل روش روبه رو کردن متربی با محدودی،های عیهل) اصهل
به کارگیری انگیز صیان ،از نفه

(شهامل روش انهذار و تبشهیر) و اصهل یهادآوری (شهامل روش
1

ارجاع به فطرت از طری پرسش از بهدیهیات) .سهاهین ( )2018نیهز پژوهشهی دربهار علهل غفله،
مسلیانان از گفه،وگهو انجهام داد اسه .،بهه نظهر او در جوامه مسهلیان بههجهای گفه،وگهو بهر
جزماندیشی و افراطیگری تأکید میشود .محق عل ،این امر را در نقص سیستم آموزشهی جوامه
مسلیان میداند زیرا اغلب فرایند آموزشی در مدار

جوام مسلیان مربی محور اس ،و نیازهها و

تیایالت شاگردان نادیهد گرفتهه مهی شهوند بهر تقلیهد و سهاخ ،هویه ،واحهد و یکدسه ،بهدون
درنظرگرفتن تفاوتهای فردی و فرهنگی تأکید میشود تدری

هیان انتقال محتوای کتاب اس،

بر اختالفات دینی بهجای اشتراکات تأکید میشود و در فرایند آموزش بهجای استفاد از روشهای
اکتشافی روش تلقین مورد استفاد ررار میگیرد (ساهین .)2018
با توجه و تدری در پژوهشهای انجامشد در خصوص گف،وگو و تربی ،گف،وگویی معلوم
میشود که هدف از گف ،وگو تفاهم و هیدلی اس ،ولی از تفاوتها و تضادها و جایگا وجودی
آنها که از علل مهم در توفی نیافتن هدف گف،وگو اس ،در این پژوهشها غفل ،شد اس.،

روششناسی
در پژوهش حاضر از روش استنتاجی در فلسفه تربی ،استفاد شد اس ،زیرا در این رویکهرد
پژوهشههی ی ه

مکتههب فلسههفی بههه هیههرا دیههدگا هههای کههالن هسههتیشناسههی معرفهه،شناسههی و

ارزششناسی بهعنوان مبنها رهرار مهیگیهرد و نظریهات و دسهتورالعیلههای تربیتهی بهر اسها

آنهها

استخراج و استنباط می شود .در این رویکرد میان مفروضات متافیزیکی و دیهدگا هها و دسهتورات
تربیتههی سههنخی ،وجههود دارد (کیههانی و صههادق زاد  .)1390در ایههن مقالههه دیههدگا هههای فلسههفی
صدرالدین شیرازی دربار جهان انسان و معرف ،و جایگا تضاد و تفاوت در آنها بهه عنهوان مبنها
ررار میگیرد .در ادامه نکاتی در خصوص چیستی چرایی و چگونگی تربی ،گف،وگویی بهعنوان
یافته پژوهش استنتاج میشود.

1. Sahin
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سؤال پژوهش
سؤال اصلی پژوهش بدین ررار اس ،که با تکیه بر مبانی فلسفی صدرایی چهه تبیینهی (چیسهتی
چرایی و چگونگی) از تربی ،گف ،وگویی با توجه به نقش و جایگا تضادها و تفاوت ها مهیتهوان
ارائه داد؟

یافتهها
در این رسی ،تربی ،گف ،وگومحور بر اسا

دیدگا های مالصدرا و جایگا تضاد و تفاوت

در جهانشناسی معرف،شناسی و انسانشناسی مورد تبیهین رهرار مهیگیهرد .دیهدگا ههای مالصهدرا
ضههین درنظرگههرفتن تفههاوتههها و تضههادها و جههاری دانسههتن آنههها در هسههتی مههیتوانههد تربیهه،
گف،وگویی اصیل را پیشنهاد دهد .مطاب با دیدگا صدرایی جهان ذومراتب و دائیاً درحرک ،و
متغیر و وجودش وابسته به نیروهای متضاد اس .،وارعی،های محیطی و فرهنگی نیهز هیاننهد جههان
پیرامونی ذومراتب متغیر و شامل نیروهای متضاد اس ،چنانچه نبود آن (تضاد) موجب فساد و عدم
میشود .این امر درمجیوع موجب پیچیدگی و الیهای بودن پدیهد هها مهیشهود .چنهین نگرشهی بهه
هستی و وارعی،های اجتیاعی سیاسی و  ...نقش بسیار مهیی در سوق دادن به تربی ،گف،وگویی
دارد زیرا مطاب با این دیدگا هر فردی مورعی ،ویژ و مخصوص به خود را دارد که بها دیگهری
هایی کهه متضهین پیچیهدگیههای

متفاوت (متضاد) اس ،و تربی ،نیز هییشه در محیطها و فرهن

خاص خود هستند اتفاق میافتد و این وارعیات در حال تغییر 1و جنبههای متفاوتی نیز هستند .په
الزم اس ،معلیان تیام شخصی ،دانش آموزان به هیرا مورعیه،ههای اجتیهاعی و سیاسهی آنهان را
درنظر بگیرند و ضین گفه ،وگهو بهه تفهاوت ههای فرهنگهی و تهأثیر ایهن شهرایط بهر دیهدگا هها و
آگاهی های دانش آموزان توجه کنند و هرچند سط دانش معلم از فراگیر باالتر اسه ،ولهی او نیهز
معرفتی با شأن وجودی خود دارد ازاینرو گف،وگوی معلم با فراگیر ضروری برشیرد میشود.
اتخاذ چنین دیدگاهی دربار محیط زندگی (محیطی سرشار از نیروهای متضاد و متفاوت) مان
از رضاوتها و شناخ،های ی
 .1ای تغیی

ر فلسف اسالم اثبا

جنا هسل ان چ ملغی و پیچی

جانبه میشود و فرد را به سی ،گف ،وگو بها دیگهران جویاشهدن
ش

اس

و ب ای نکل ته ی م ش

اس ؛ ول ب آ نظ و سن

الن نی حا

ح
اس .

ب ام ثابل عارض مد شد

ازاید رو
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دیدگا ها و اندیشهههای دیگهر و حتهی گهاهی متضهاد رهنیهون مهیکنهد و موجهب وسهع ،دیهد و
گشودگی در برابر دیدگا ها و نظرات متفاوت دیگهران خواههد شهد چراکهه ایهن ایهد بهرای فهرد
درونی میشود که هییشه در ادراکات و آگاهیها تفاوت وجود دارد لهذا ناشهناختهههای بسهیاری
برای یادگیری وجود دارد.
هم چنین با نظر به اینکه دانش مرتبهای و صدق نیز مشک

اس ،و تضاد و تفاوت امری مهالزم

با هستی اس ،لذا یافتهها و دانشها در تطاب با مرتبه وجودی ههر فهرد اسه ،په

ههر دیهدگاهی

اهیی ،و جایگا خود را خواهد داش .،این امر عالو بر اینکه موجب جویاشدن نظر دیگران مهی-
شود گف ،وگو را فرایندی دائیی جلو میدهد که پایان ناپهذیر نیسه ،چراکهه دانهش پایهان پهذیر
نیس .،مرتبهای بودن دانش موجب میشود که دانش کسب شد رطعی و یقینی شیرد نشود بلکهه
هیوار به خاطر داشته باشیم هر دانشی که بدان دس ،یافتهایم دانش و آگاهی بهاالتر از آن وجهود
دارد .تیرکز و درنظرگرفتن تضادهای موجود میان دیهدگا ههای متفهاوت ایهن ایهد را بهرای فهرد
درونی می کند که هییشه نقطه نظراتی متفاوت با دیدگا او وجود دارد که دانش و دانستههای او را
به چالش میکشد و باید موض متناسب نسب ،به انتقادات اتخاذ کرد .به این ترتیب یادگیری دیگهر
موضوعی نیس ،که به طور مطل و عینی کسب شود و صرفاً با گوش کردن حف کهردن و تکهرار
کردن به دس ،آید بلکه مرتبهای و در چرخه ای مدام از تأییدها و نق

ها حاصل میشهود .معهانی

به دس،آمد و به اشتراک گذاشتهشد نیهز هرکهدام متفهاوت و در تضهاد بها دیگهری اسه ،و البتهه
درجهای از صدق دارند ازاینرو هیچ کدام کنار گذاشته نییشوند بلکه با نظر به دریافه ،معنهایی
در مرتبهای باالتر همفکری و گف،وگو صورت میگیرد.
همچنین با توجه به اصل فردی ،در مبانی انسانشناسی معلم و دانشآموز میتوانند بهه اهییه،
حضور یکدیگر برای درک خود و نظر دیگری متیایل و وارف شوند .به این ترتیب آنها با آگهاهی
از تفاوتی که بینشان وجود دارد (تفاوت در جایگا و میزان دانش) ارتباط برررار میکننهد و مهی-
دانند چنین تفاوتی مالک برتری یا کمارزش بودن سی ،دیگر نیس ،چراکه هرکدام چیهزی بهرای
عرضه به دیگری به هیرا خود دارد .به تعبیری دیگر حضور «غیر» امری هستی شناسانه و وجودی
اس ،و هر فردی که در مقام بیان اس ،وجود خود و دیگری را به رسهیی ،شهناخته اسه .،تحقه
فردی ،ارتقای آن و نگرش مثب ،به غیر یا دیگری ازجیله اموری هستند کهه در تربیه ،مبتنهی بهر
گف،وگو محق میشود .برای تحق فردی ،خود باید وارعاً سخنگو و از جانب خود سخن بگوید
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و چون حضور دیگری در شکل گیری او تأثیر مستقیم دارد باید او را به رسیی ،بشناسهد و بهرای او
رائل بهح باشد .در اینصورت گف ،وگهویی متکامهل و فرارونهد شهکل مهیگیهرد کهه درنهایه،
ارتقای فردی ،را موجب میشود.
به طورکلی در این نوع تربی ،رابطه معلم و شاگرد از مدلهای رای مانند دانش آموز یها معلهم
محور بودن یا درنظرگرفتن نقشهایی مانند تسهیلگر یا راهنیا فراتر میرود و معلهم و شهاگرد ههر
دو در وضعیتی هستند که وجودشان و رشد ابعاد وجودی مانند بعد علیی اخالری و  ...به یکهدیگر
وابسته اس ،بنابراین رابطه دوسویه میان آنها تشهوی مهیشهود .فراینهد تهدری
بهگونهای اس ،که باع

و یهادگیری نیهز

رشد و نیو ابعاد وجهودی دانهشآمهوزان اسه ،و بههطهور عینهی و رطعهی

پیگیری نییشود و برنامههای درسی درهم تنیدگی پیچیهدگی و متکامهل بهودن موضهوعات را در
دستور کار ررار خواهند داد و در جه ،شکوفایی استعدادهای انسانی هستند .تیرکز بر تضهادها در
فرایند تدری

و یادگیری موجب میشود تفهاوتههای فهردی و فرهنگهی شهاگردان درک شهود و

نسب ،به آنها اردام مناسب صورت گیرد .مؤلفههای تربی ،گف،وگومحور در جدول شیار یه
به صورت خالصه ذکر شد اس.،
جدول  .1مؤلفههای تربی ،مبتنی بر گف،وگو با نظر به آرای مالصدرا
مبانی

داللت تربیت گفتوگویی

جایگاه تضاد

ارتباط معلم و شاگرد :معلم تیام
مورعی ،شاگرد به لحاظ ارتصادی
اجتیاعی و فرهنگی را در نظر می
گیرد.
مبنای هستیشناسی

تضاد موجب پیچیدگی مشک

و

متغیر بودن هستی و بهتب آن در

برنامه درسی :شامل موضوعات
متفاوت و درهمتنید میشود.

وارعیات سیاسی و اجتیاعی میشود.
فرایند تدری  :موضوعات
بهصورت عیی بررسی میشوند و
جنبههای متفاوت موضوع نیز از نظر
دور نییماند.
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مبانی
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جایگاه تضاد

ارتباط معلم و شاگرد :معلم و
شاگرد گرچه ازلحاظ دانش با
یکدیگر برابر نیستند ولی ازلحاظ
انسانی برابرند و وجود هر ی

برای

حضور دیگری الزم اس.،
مبنای انسانشناسی

تضاد موجب حتیی ،حضور «غیر»
برای درک حضور «من» میشود.

برنامه درسی :به موضوعاتی تکیه
میکند که موجب تحق فردی ،و
ارتقای آن شود.
فرایند تدری  :بهگونهای طراحی
میشود که هر فرد بتواند از جانب
خود سخن بگوید.
ارتباط معلم و شاگرد :معلم و
شاگرد هر دو چیزی برای عرضه به
یکدیگر دارند .معلم دانش خود را
ارائه میکند و شاگرد وضعی،
سیاسی اجتیاعی و فرهنگی خود را.

تضاد موجب پیچیدگی مشک
مبنای معرف،شناسی

و

متغیر بودن دانش و بهتب آن

برنامه درسی :دانش بهطور یقینی

بودن معنا میشود.

عرضه نییشود و هیوار دیدگا -

مشک

بهاینترتیب هر گزار ای در مرتبه

های متفاوت در خصوص موضوع

وجودی خود صادق اس.،

واحد در دستور کار ررار میگیرد.

فرایند تدری  :بر مدار دیدگا های
متفاوت شاگردان و اتخاذ موض در
برابر هرکدام تنظیم میگردد.
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درمجیوع اعتقاد به حضور تضاد در تیام الیههای هستی حتیی ،حضور غیر «متفهاوت» بهرای
حضور خود و درنظر داشتن دیدگا ها و آرای متضاد و متفهاوت دربهار پدیهد ای واحهد موجهب
می شود که در گف ،وگو تفاوت و تضاد دیدگا ها را به عنوان امری اجتناب ناپذیر بدانیم لذا برای
ورود به گف ،وگو باید ابتدا تصور روشنی از تفاوتها و تضادها ایجاد شود بنهابراین بایهد در نظهر
داش ،که اجیاع و تواف دربار موضهوعی بهه سهختی و دشهواری کسهب مهیشهود لهذا در مسهیر
گف ،وگو باید صبور و گشود بود و برهیین اسا

باید زمینههای ایجهاد مهدارای بیشهتر و تهالش

فراوان برای فهم هیه جانبه و مستیر فراهم شود .تصحی شناخ ،از جهان هستی و به تبه آن جههان
پیرامونیان شناخ ،انسهان و درک حتییه ،حضهور غیهر بهرای درک و شهناخ ،خهود و تصهحی
شناخ ،شناسی و مرتبهای دانستن آن از مؤلفههای اساسی برای ترسیم تربی ،مبتنی بر گف ،وگو بها
رویکرد صدرایی اس ،که بازنگری در تربی ،معلهم برنامهه ریهزی درسهی و روشههای تهدری

را

طلب میکند .با توجه به مبهانی (جههانشناسهی انسهانشناسهی و معرفه،شناسهی) مطهاب بها تربیه،
گف ،وگویی ترسیم شد اصول گشودگی پهذیرش و ارتقهای فردیه ،ازجیلهه مههمتهرین اصهول
تربی ،گف ،وگویی هستند که تضاد و تفاوت را درنظرگرفتهاند .اصل گشودگی ناظر بر این اس،
که در تربی ،گف ،وگویی موضوعات موردبح
آنها با مباح
موردتواف

درعین حال که جداگانه بررسی میشوند ارتباط

دیگر نیز مشخص و مخصوصاً بر ایهن نکتهه تأکیهد شهود کهه نظهرات یها ایهد ههای

متحول هستند و الزم اس ،در فرایند آموزش نسب ،به این تحول ذهنی ،مثبه ،ایجهاد

گردد .اصل گشودگی عالو بر اینکه بر گشود بودن نسب ،به دیدگا ها و نظرات متفاوت دالله،
دارد ناظر بر گشودگی نسب ،به طر موضوعات متفاوت نیز اس .،اصل پذیرش ناظر بر پهذیرش
تضاد میان دیدگا ها و مورعی،های متفاوت اس .،در فرایند تربی ،مبتنی بر گف،وگو دیدگا های
متضاد و متفاوت کامالً باید به رسیی ،شناخته و اساساً تفاوتها (غیری )،ارزشهیند دانسهته شهود

لذا به نظرات یا مورعی،ها برچسب زد نییشود و مورد رضهاوت رهرار نیهیگیرنهد .اصهل ارتقهای
فردی ،نیز باید از اهداف مهم تربیه ،گفه ،وگهویی رهرار گیهرد چراکهه گفه ،وگهو بها احسها
مسئولی ،و جدا بودن از دیگران پیوند دارد و تها ورتهی ایهن احسها

در شهاگردان پهرورش نیابهد

گف ،وگو از هدف اصلی خود دور خواهد ماند .ارتقای فردیه ،و اتخهاذ نگهرش مثبه ،نسهب ،بهه
تفاوتها و تضادها از اصول اساسی در تربی ،مبتنی بر گف ،وگو خواهند بهود .ایهن اصهل متضهین
تقلیل یکسانسازی در فرایند آموزش اس.،

تضاد و تفاوت در تربیت مبتنیبر گفتوگو با نظر به دیدگاههای مالصدرا

31/

نتیجهگیری
پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگا تضاد و تفاوت در تربی ،مبتنی بر گف ،وگو بود اسه،
و رصد داش ،با بازخوانی آرای مالصدرا در خصوص تضاد و تفاوت نقش وجودی آن را برجسته
کند و تبیینی جدید و اسالمی از تربی ،گف ،وگهویی ارائهه دههد کهه ضهین ههمخهوانی بها اندیشهه
اسالمی رابلی ،ارناع و کاربری در صحنه نظر و عیل را نیز داشته باشد .برای این منظور ابتدا به این
مسئله اشار شد که گف ،وگو نقش مهیی در تربی ،دارد و در تحق اهداف و بهبود نتای در نظام
آموزشی مؤثر اس ،درحالی که بااینکه رویکردهای گف ،وگومحور در عرصه تعلیم وتربی ،طهر
و ارائه شد اس ،ولی هنوز سیستمهای آموزشی گفه،وگومحهور نیسهتند و کهال ههای در

از

نبود آن رن میبرند .در هیین راستا دیدگا های رای گف ،وگومحهور مهورد نقهد و بررسهی رهرار
گرفتند .بوبر نادینگز و فریر ازجیله فیلسوفانی بودند که بهر گفه ،وگهو در فراینهد تربیه ،تأکیهد
کههرد انههد بهههگونهههای کههه گفهه،وگههو در مرکههز آرای ایشههان رههرار داشهه .،در نقههد رویکردهههای
گفهه،وگومحههور مههذبور نیههز بههر ایههن نکتههه تأکیههد شههد کههه گفهه،وگههو در ایههن رویکردههها امههری
سهل الوصول پنداشته شد اس ،چون به تضادها و تفاوتها توجه الزم را مبذول نکرد و در مبانی
فلسفی و پشتیبان آن (اگزیستانسیالیسم و مکتب انتقادی) تا حدی مغفول مانهد و بههعبهارتی دیگهر
وسع ،دایر تضاد در پهنه هستی نادید گرفته شد اس .،پ ازآن دیدگا های مالصدرا در زمینه-
های هستیشناسی معرف،شناسی و انسانشناسی مورد بهازخوانی رهرار گرفه ،و جایگها تفهاوت و
تضاد در آنها برجسته و مشخص شد که در نظام فلسفی صهدرایی تضهاد امهری مهالزم بها هسهتی و
نشأت گرفته از حقیق ،وجود اس ،و ازاینرو میتواند تربی ،گف ،وگویی اصیل را پیشهنهاد دههد
که تضادها و فاصلهها را درنظرگرفته اس .،مطاب با نظام فکهری صهدرایی تضهاد در تیهام عهالم و
وارعیات هستی و زندگی روزمر جریان دارد تا آنجا که اگهر تضهاد نباشهد عهالم هسهتی بهه منصهه
ظهور نخواهد رسید و شرط دوام آن اس .،هم چنین ازآنجاکه وارعیهات اجتیهاعی و سیاسهی نیهز از
سنخ وجود میباشند لذا احکام وجود بر آنها جاری میشهود بنهابراین ایهن وارعیهات نیهز سراسهر
شامل جنبههای متضاد و متفاوت می باشند و در تربی ،و ضهین گفه ،وگهو در فراینهد تربیه ،بایهد
توسط معلم لحاظ شود که البته سهط بهاالیی از آگهاهی و حساسهی ،معلهم را مهی طلبهد .در مبهانی
انسان شناسی نیز بر اهیی ،حضور غیر برای تحق فردی ،تأکید شد چنانچه اگر حضهور متفهاوتی
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غیر از «من» درک نشود اساساً خود «من» درک نخواهد شد و در زمینه معرف،شناسی نیز ازآنجاکه
دارد معرف ،تشکیکی نیهز بهر مرتبهه-

در این نظام فکری معرف ،شأن وجودی و خصیصه تشکی

ای بودن دانش معنا و صدق دالل ،دارد که موجب درک و دریاف،های متعدد و متفاوت از یه
موضوع واحد میشود که با گف ،وگو میتوان از آنها آگا شد بنابراین هیهانطهور کهه توضهی
داد شد چنین توصیفی از مبانی فلسفی هستی شناسهی انسهان شناسهی و معرفه ،شناسهی ضهرورت
گف،وگو با دیگری را نیایان ساخته اس.،
اندیشههای مالصدرا تربی ،گف،وگویی پیشنهاد داد شد کهه تفهاوتهها و

درنهای ،بر اسا

تضادها را در نظر دارد و به دنبال حذف تفاوت یا رسیدن به تفاهم تح ،هر شرایطی نیس ،بلکه با
تأکید بر اشتراکات تضادها و تفاوتها نیز به رسیی ،شناخته میشوند .در این گونه تربیه ،نحهو
ارتباط معلم و فراگیر ماهی ،یادگیری و فرایند کسب آن ازآنچه مرسوم اس ،متفاوت خواهد بود.
بر اسها

مطالهب منهدرج در مقالهه الزم اسه ،بهرای ورود بهه گفه،وگهو مسهئوالن امهور تربیتهی

پیچیدگی تربی ،را در نظر داشته باشند تفاوتها و تضادها را به رسیی ،بشناسند نسب ،بهه آنهها
نگرش مثب ،اتخاذ کنند و با صبوری و مدارا گری پذیرای آنها باشند .به این ترتیب تربی ،مبتنهی
بههر گفهه،وگههو تربیتههی پیچیههد محسههوب مههیشههود کههه بهها پیههروی صههرف از یه

نظریههه تربیتههی

گف ،وگومحور را به جایی نییبرد و نیازمند تیرکز بر تفاوتها و تضادها در عرصهههای مختلهف
هستیشناسی معرف،شناسی و انسانشناسی اس.،
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التضاد والتفاوت في التربیه القائمه على الحوار مع االلتفات الي آراء المالصدرا
ملیحة الرجائي 

طاهرة الجاويدي كالتة جعفر آبادي 
علي رضا صادق زاده الغمصري 
بختیار شعباني الوركي 
الغرض من هذه المقاله هو شرح موقف التضاد والتفاوت بین المشاركین في الحوار بناء على النظريه الوجوديه
لصدرالمتالهین .ولهذا الغرض تم استخدام المنهج االستنتاجي و اعیدت قرائه آراء المال صدرا في الوجود واالنسان
والمعرفة وشرح موقف التضاد ودوره المحوري في التربیة الحواريه .كما تمت الدراسه و البحث عن النظريات المتداوله
التي ركزت علي الحوار في عملیه التعلیم و التربیه  ،و حصل النتیجه بأن هذه المنظورات تحسب ان التضاد و التفاوت
محدودتان  ،وبالتالي فإن فهمهم ووصفهم عن التربیه القائمه على الحوار يواجه مع نقائص .بعد ذلك  ،تم فحص دور
تعرّف االنسان للتضاد والتفاوت في التفکر الصدرائي وتم تقديم تبیین متمیز للتربیه القائم على الحوار  ،تبیین الذي
يختلف عن النظريات المتداوله .ثم تم اقتراح تعلیمات خاصه الي موظفي التعلیم و التربیه لتبديل عملیه التعلیم و التربیه
الي عملیه متمحوره علي الحوار  ،وتم التأكید على أن التربیه الحواريه يسیر على طريقه الحقیقي واألصلي عندما يتم
التعرف على التضاد والتفاوت بین أطراف الحوار وهذا االمر يستلزم مواجهة متمحوره علي الوجود مع جمیع أنواع
التفاوت والتضاد.

الکلمات الرئیسیة :التربیه الحواريه  ،التضاد و التفاوت ،علم الوجود،معرفة االنسان ،نظرية المعرفة.
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The purpose of this paper is to explain the concepts of contradiction and difference in the
development of dialogic education with emphasis on Mulla Sadra's existensial views. The
deductive method was used. In this regard, Sadra's views on human existence and knowledge were
reviewed and the conflict and its central role in dialogic education were explained. Common
perspectives that focused on dialogue in the education process were also reviewed. It was found
that these views were defective Because they have limited the realm of contradiction and difference
for this reason of their understanding and description of dialogue-based education has
shortcomings. Then, the ontological role of conflict and difference in Sadra's attitudes was
examined and a distinct explanation of dialogue-based education different from common views was
presented. Further instructions for dialogue-oriented education were offered to instruct staff and it
was emphasized that dialogue training is on its true and original path when the contradictions and
differences between the parties of the dialogue are recognized and this requires a confrontation. It is
existential with all kinds of differences and contradictions.
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