تمرین بحث فلسفی از طریق اجتماع پژوهشی :آزادی چیست؟ شرکت کنندگان در صورت
اجماع می توانند موضوع را تغییر دهند.

توشیي تحث فلسفی یا فلسفِ ٍسصی گشچِ تؼاتیش هختلفی داسد ٍ تشای هقاصذ هختلفی تکاس هیشٍدٍ ،لیی دس
ایٌجا هٌظَس تکاس گیشی تشخی هْاست فلسفی تشای پایِ گزاسی یک گفتگَی فلسفی است .تشای تشپایی ییک
گفتگَی فلسفی دس آغاص تِ هْاست ّایی ًیاص است کِ صشفا فلسفی ًیستٌذ ٍ دس سایش تخص ّای صًذگاًی ًیض
الصم ّستٌذ .هثل دقیق گَش دادى ،کَتا سخي گفتي ،سٍضي تیاى کشدى ،تَاًایی تَضیح دادى  ،ادػا کشدى ٍ
ادػا ّای دیگشاى سا تطخیص دادى ٍ ...اها تذٍى آًْا تحث ٍ گفتگَی فلسفی ًیض هوکي ًیست .گشچِ تا هاّش
تَدى دس آًْا ًیض فلسفِ ٍسصی سخ ًوی دّذ تشای فلسفِ ٍسصی یا توشیي فلسفی تِ هجوَػِ ای اص هْاست ّای
فلسفی( هْاست ّایی کِ فیلسَفاى تشای اًذیطِ ٍسصی اص آًْا استفادُ کشدُ اًذ) ًیض احتیاج است  .کیِ

سیش

ّوِ آًْا استذالل است .تشخی دیگش اص هْاست ّای کلی تش فلسفی تحلیل ً ،قادی ،تفسیش ٍ ،تشخی هیْیاست
ّای ٍیژُ تش هفَْم ساصی ،طثقِ تٌذی ،استٌثاط ،هثال صدى ،تؼشیف کشدى ٍ  ...است.
توشیي فلسفی سا هی تَاى تا خَد ،تا دیگشی ٍ تا دیگشاى اًجام داد .ضکل ًاب ٍ تَصیِ ضذُ آى گفتگیَی دٍ ًیفیشُ
است ،اها ضکل دیگشی ًیض اخیشا پذیذاس ضذُ ٍ تَسؼِ یافتِ است کِ اجتواع پژٍّطیًاهیذُ هی ضَد ٍ دس آى تیص اص
دٍ ًفش دس فشایٌذ گفتگَ ضشکت داسًذ ٍ هؼوَال تیي  51تا ً 02فش هٌاسة داًستِ ضذُ است .دس ایي حالت ٍقتی ییک
فشد دس حال صحثت کشدى است دیگشاى تِ آى گَش هی دٌّذ تِ ًحَی کِ ّش کذام اص آى دیگشاى هی تَاًیذ طیش
گفتگَ تاضذ ٍ ایي فشایٌذ هذام تکشاس هی ضَد .ادػای اجتواع پژٍّطی تش ایي ایذُ استَاس است افشاد ضشکت کٌٌذُ دس
اجتواع ّا( کالس دسس ،تحث ّای گشٍّی) صشفا تواضاگش ًیستٌذ تلکِ تایذ دس ساختي ٍ کاٍش گیشی هطیاسکیت
داضتِ تاضٌذ .پضٍّص دیگش صشفا تش دٍش تؼذادی افشاد ٍیژُ استَاس ًیست.افشاد دس گفتگَی هثتٌی تش اجتواع پژٍّطی
تِ کوک یکذیگش ایذُ پشداصی هی کٌذ اص طشیق فشایٌذ استذالل ٍ سایش هْاست ّای فلسفی ایذُ ّا سا اسصیاتی هی کٌٌیذ
ٍ اص ایي طشیف هَجة پیطشفت ایذُ ّا هی ضًَذ.
تشای ضشکت دس توشیي تحث فلسفی الصم است افشاد تشخی قَاػذ سا هذ ًظش داضتِ تاضٌذ


توشیي تحث فلسفی تش هؼلَهات استَاس ًیست ،تلکِ تش گضاسُ ّایی استَاس است کِ ضوا تِ رّي تشدُ ٍ آًشا
پزیشفتِ ایذ .حتی اگش گضاسُ ای کِ پزیشفتِ ایذ اص فشد هطَْسی تاضذ ،قَت آى تضویي ًوی ضَد هگش اییٌیکیِ
ضوا تتَاًیذ هستذل اص آى دفاع کٌیذ.



دس توشیي افشاد ّوِ تا ّن تشاتشًذ اصیٌشٍ القاب هَسد استفادُ قشاس ًوی گیشد( دکتش ،هٌْذس ،استاد ٍ )....
خالصِ صحثت کشدى هَسد تطَیق است ٍ سشاًجام اًتظاس هیشٍس ضشکت کٌٌذگاى تتَاًٌذ دس یک جولیِ ادػیای
خَد سا هطشح کٌٌذ.



گَش دادى دقیق توشیي هی ضَد.



هخالفت کشدى ،هَافقت کشدى ٍ کوک کشدى تخطی اص فشایٌذ تحث فلسفی است.



ػقایذ ٍ گضاسُ ّا ٍقتی هطشح ضذًذ دیگش هتؼلق تِ گَیٌذُ ًیستٌذ تلکِ تِ ّش کس تؼلق داسد کِ هی تَاًذ اص
آى دفاع کٌذ ٍ یا طشفذاس آى تاضذ.



احتشام گزاضتي تِ دیکشاى تسیاس اّویت داسد



دس تشخی هَاسد کِ ًیاص تِ اًتخاب است فشایٌذ دهَکشاتیک توشیي هی ضَد



اص آًجا ّذ

توشیي فلسفی اًتقال هْاستْا تِ اجتواع ٍسیغ است ،تشخی ساصکاس ّا تا هیکیاًیییضم ّیای

اجتواػی دس ًظش آٍسدُ هی ضَد


دادى فشصت تِ دیگشاى تشای هطاسکت ٍظیفِ ّوِ افشاد ضشکت کٌٌذُ است



هالک پزیشش ٍ ػذم پزیشش ،هَقتی ٍ ٍاتستِ سای اػضا است

دکتر یحیی قائدی ،
دانشیار دانشگاه خوارزمی
تاریخ 49/1/03ساعت 11
دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه تهران

