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  ديالوگ فكورانه و تربيت ديني
  پيلگرن. آن اس

  
اين مقاله به تحليل روش رويكردهاي مختلفي كه در حال اجراي ديالوگ فكورانه در كالس درس، 

ديالوگ فكورانه مجموعه اي . پردازد عات اخالقي با دانش آموزان ميخصوصاً در زمينه مباحث ديني و موضو
ها  ها و جوان ترها در مدرسه و ساير زمينه از شيوه هاي قابل مقايسه است كه به منظور فلسفه ورزي بچه

ها تعريف  ها و ارزش تواند به عنوان ديالوگ فكري و مشاركتي در مورد ايده ديالوگ فكورانه مي. باشد مي
كه مبتني بر موضوعات الهام بخش و تسهيل كننده توسط سواالت بي انتها و منجر به افزايش فهم  شود

بر مي ) P4C, PWC( ديالوگ فكورانه به سمينارهاي سقراطي، فلسفه براي و با كودكان. مفهومي گردد
 نارد نلسونهايي از لئو سنت. باشند هاي جهاني مي برگرفته از يك طيف گسترده از سنت ها روش. گردد

در اياالت ) 1982( در سوئد، مارتيمر آدلر) 1911( و اسكار اولسون) 1925( در آلمان، هنس الرسون) 1965(
در بريتانيا كه مجموعه اي از مراحل روش شناختي را به منظور رسيدن ) 1980(متحده و متيو ليپمن و همكاران 

ديدگاهي كه معتقد . دباشنميكي به آراء ارسطو تمامي اين سنت ها مت. به موضوعات مشابه توصيف مي كند
 است عادات فكري ذهن قابل آموزش دادن هستند و اين آموزش منجر به دست يابي فردي به فضائل فكري

به عنوان مثال انتخاب هاي سازنده هنگام . گردندمي شود، فضائلي كه منجر به بصيرت عملي مي) معنوي(
هم سواالت برنامه  تسهيل گر، ديالوگ فكورانه به عنوان. عين حال ناهمخوانمواجهه با ايده هاي متعدد و در 

سواالت برنامه ريزي و از . ها و مفاهيم در زمينه فراهم مي نمايدريزي شده و هم خود جوش را در رابطه با ايده
ه به مشاركت كنندگان به منظور حركت از يك روند فكري نسبتا ساد به منظور كمك به قبل طراحي شده

  . باشندتحليل عميق تر و پيچيده تر مي
در كالس درس در اين پژوهش مورد  تاثيرات مثبت استفاده از ديالوك فكورانه به عنوان مكمل تدريس

نتايج نشان مي دهد كه مشاركت كنندگان فعال سمينارها تعاملتشان را به سوي يك . بررسي قرار گرفته است
مشاركت كنندگان . و به سوي تعامالت همكاري كننده تمايل پيدا مي كنند انتقال مي دهند ديالوگ پژوهنده،

يافته ها همبستگي بين . دهندمهارت هاي تفكرشان را در طول زمان، از نسبي گرايي به آزمون انتقادي رشد مي
و در هر د. عمل ديالوگ و توانايي مشاركت كنندگان را در مواجهه با ايده هاي معارض پيشنهاد مي دهند

آموز كمك مي كند تا ديدگاه هاي سطح فردي و جمعي مواجهه با تعارضات يا عدم توافقات به دانش
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قرار دهد و به نوبه خود به منظور تعديل و يا اصالح تفسيرهايشان نسب ) هضم(مورد بررسي و فهم  مختلف را

نمايد كه درك و بازخواني و  فرايندي عمل مي ديالوگ فكورانه به عنوان. به موضوع مورد استفاده قرار دهد
در نهايت دست يابي به فهمي عميق تر  وري ساده مشاركت كنندگان را به واسطه تحليل و تركيب گرفته،آياد

اين پژوهش به طور آشكار كيفيت پرسش را در . را از طريق ارزيابي و تفكر خالق فراهم مي نمايد از ايده ها
ديالوگ هاي فكورانه تفكر انقادي، تقويت . ا مرتبط نموده استيك بحث و مناظره با كيفيت ذهني پاسخ ه

  . و تقويت مي نمايند فهم و تركيب ايده هاي جديد را حمايت
. به حال مورد بررسي قرار نگرفته است تا دارند كار و سر اينكه چگونه سواالت مذهبي با ديالوگ فكورانه

به مثابه يك موضوع شخصي،  امعه غربي به طور كلياين موضوع به خاطر آنكه اعتقادات مذهبي حداقل در ج
 درآمده است كه در ديالوگ فكورانه قابل پيگيري مي باشد تحقيقات فلسفي و انتقادي يك موضوع براي و نه

به هر حال در دين شناسي هاي مسيحي رايج يك عالقه نوظهور نسبت به . مورد توجه و جالب توجه است
بسياري . و توسعه تفكر نسب به خدا، رستگاري و ايجاد ارتباط وجود داردديالوگ به عنوان يك روش رشد 

اين رابطه مبتني بر . رد نموده اند از االهيات و دين شناس ها فهم قديمي از حقيقت ديني را در رابطه با خدا
  . همواره واقع در زندگي افراد مي باشد ديالوگ و

ات اخالقي مرتبط با مذهب در تربيت مذهبي ظاهر هدف اين بررسي اين است كه چگونه مذهب و موضوع
چه گفتمان  :سوال اصلي اين بررسي اين است كه. و موضوعات روش شناختي را جهت مي دهند مي شوند

  براي ديالوگ فكورانه به منظور جهت دهي تربيت ديني مي توان يافت؟  در موضوعات روشمند را هايي
رائه شده براي ديالوگ فكورانه در كالس درس به منظور جهت دهي تحليلي از دوازده سمينار ا اين بررسي،

اين سمينارها از موضوعاتي از سمينارهاي كتاب . مي باشد K-12مذهبي و اخالقي با دانش اموزان و گروه 
همه سمينارهايي كه دين را به عنوان يك . انتخاب شده بودند. . . سمينارهاي سقراطي بزرگ، سمينار پايديا،

در مطالبي كه مربوط به دين نبود سه طرح درباره بحران هاي . مطالعه در نظر گرفته اند انتخاب شدندموضوع 
  . كه نزديك به حوزه هاي فلسفي اخالق ديني بودند انتخاب شدند اخالقي

تحليل . ايماستفاده نموده است را كه به عنوان يك روش و مبناي نظري ما شكل كمتر پيچيده تحليل گفتمان
كه به اين امر توجه دارد كه  شودمان يك روش سنتي است كه به عنوان ابزاري در زبان شناسي استفاده ميگفت

به هر حال تاثير ميشل فوكو باعث . گرددهدف فهم متن با توجه به عناصر و روابط درون زبان ممكن مي
كو حقيقت به طور استداللي بين بر اساس نظر فو. گرديده تحليل گفتمان به حالت انتقادي بيشتري تبديل گردد

گفتمان تعيين مي كند كه چه چيزي امكان بيان خواهد داشت و چه چيزي بيان . موضوعات خلق مي شود
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 گفتمان پذيرفته شده. چندين گفتمان متفاوت مي تواند در يك رشته و زمينه وجود داشته باشد. نخواهد شد
همواره گفتمان هايي  اما به احتمال زياد خواهد بود، بر آنچه پذيرفته خواهد شد يا نه مسلط) هژموني(

جايگزين و رقيب در تقابل با قدرت و گفتمان مسلط وجود خواهند داشت و آن را به چالش خواهند كشيد، 
يك گفتمان و نمايندگان آن داراي قدرتي . هرچند آنها به طور بالفعل قسمتي از گفتمان موجود مي باشند

تطبيق نمي يابند را حذف  ي كه در چارچوب هنجارهاي موجود در يك رشته و زمينههستند كه با آن عناصر
در اين بررسي يك رويكرد ساختارگرا و پسا ساختارگراي اجتماعي مورد توجه مي . و محروم مي نمايند

مان باشد، جايي كه دانش به گونه اي زمينه اي و اجتماعي است و بنابراين بسته به اينكه چطور جهان در گفت
عالئم بدون معاني ثابت، . طبيعي يا غير ممكن در نظر گرفته مي شود شود، يك عمل يا حالتچيره درك مي

. عناصري هستند مورد استفاده توسط گفتمان هاي متفاوت به منظور توجيه و موجه جلوه دادن گفتمان خود
ه عنوان ابزار روشمندانه استفاده مي ما مفهوم نقاط گره لكلو و موف را ب. گفتمان همواره در حال تغيير است

شبكه هايي از معنا را از طريق نقاط گره و نظام هاي خاص معنا يا  گفتمان ها همواره در تالش اند تا. نماييم
نقاط گره در اين بررسي مفاهيم ايمان، تعليم و تريت و اخالق هستند . حلقه ها و زنجيره هاي معنا تثبيت نمايند

نشانه هاي خاص كه گفتمان ها را شكل مي دهند و به مطالب مورد مطالعه معنا مي دهند  به منظور يافتن كه
  . كمك مي كنند

به هر حال ما مي توانيم در حال حاضر برخي از . دست نيستند اين تحليل هنوز كامل نشده و نتايج نهايي در
اي مورد انتظار مرتبط با ايمان كمبود گفتمان ه. گفتمان هاي معمول و برخي گرايشات در مطالب را ببينيم

اگر چه محتواي فلسفي آنها نيز قابل . فردي، يا تدريس اصول اخالقي در تعليم و تربيت قابل مشاهده است
محواي قابل كشف فلسفي و انقادي زماني كه وارد عرصه تعليم و تربيت مي شوند به . چالش كشيدن است

  . نظر مي آيند كه دگرگون مي شوند
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