
 

JPI, 2022; 16 (40): page 86  

Explaining of the Theoretical Model of Philosophical Counseling in Education 

based on Wisdom and Socratic Dialogue 

 Seyyed Hesam Hosseini 1  | Akbar Rahnama2  | Mahdi Sobhaninejad3  

1. PhD Candidate of Philosophy of Educatin, University of Shahed, Tehran, Iran. E-mail: s.hesam_h@yahoo.com 

2. Corresponding Author, Associate Professor of Philosophy of Education Department, University of Shahed, Tehran. Iran. E-mail: 

rahnama@shahed.ac.ir 

3. Associate Professor of Educational Philosophy, University of Shahed, Tehran, Iran. E-mail: sobhaninejad@shahed.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

Article history:  

Received 25 June 2022 

Received in revised 1 August 

2022 

Accepted 3 August 2022 

Published online 20 November 

2022 

 

 

Keywords:  

ideal model, meiotic dialogue, 

philosophical counseling, 

Socratic wisdom, world view. 

 

 

 

This research was done with the aim of explaining the theoretical model of 

philosophical counseling in education based on wisdom and Socratic dialogue. The 

type of research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of approach, 

and to explain the purpose and obtain answers to the questions, the method of 

conceptual analysis and its interpretive type was used. In order to collect research 

data from the works of the first category and the researches carried out regarding the 

title of the research, including Plato's dialogues, theses, articles, works and writings 

and historical narratives related to the subject of the research was used. For this 

purpose, the available and appropriate samples from the sources related to the 

research subject were purposefully selected and a form was used to record the data, 

and the data obtained during the research were continuously analyzed and 

interpreted. According to the findings of the research, the authentic dimensions of 

human identity have been marginalized due to the prevalence of false identities 

caused by non-authentic worldviews, and a significant part of his worries and 

internal conflicts are related to these conflicts. Philosophical counseling approach is 

based on wisdom and Socratic dialogue, with the premise that these conflicts have 

internal roots, including ignorance and the superior power of persuasion of 

superficial worldviews, and they strive by relying on the fact that humans have an 

innate will for good, in an effort to overcome these conflicts with self-knowledge. 

and discovering the basic philosophy of life based on inner dialogue. Therefore, the 

ideal model arising from this approach is a three-stage process consisting of 

discovering false identities, challenging and questioning these identities and moving 

towards a new worldview. 
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Extended Abstract 

Introduction 

We may have asked ourselves many times whether philosophy has a practical way to respond to the 

challenges and needs of today's life or it remains only in the field of theoretical knowledge and has no 

function in people's personal lives. Philosophy, which was excluded from the field of science with the 

development of logical positivism in the 19th century, and was accused of presenting a priori and untestable 

propositions, was considered as a discipline without an applied field. But at the end of the 20th century and 

in response to these needs, philosophy came to its senses and tried to adopt a practical approach. This turn 

is led by a philosophical movement that tries to recover the original meaning of philosophy and turn 

philosophy into a way of living and facing its challenges. In English-speaking countries, this movement is 

known as the practical application of philosophy. The practical application of philosophy is an international 

current that seeks to restore the relationship between philosophy and individual and social life and to create 

new spaces that introduce the practical dimension that is characteristic of ancient philosophy into the flow 

of life and promote it.  

As a result of this new perception, new and bold initiatives emerged in individual and social dimensions, 

which are expanding both geographically and numerically. Examples of these suggestions are philosophical 

counseling, philosophical cafes, philosophical workshops, philosophy for children, philosophy for teachers. 

Philosophy in companies and organizations etc. 

Therefore, in line with these new initiatives, philosophical counseling as a field that depicts this matter 

in its most objective form tried to present itself as a new paradigm in today's era to solve life's problems and 

accordingly One of the fields of philosophical counseling is the education system and school counselors. 

Considering that in Iran's educational system, there are serious deficiencies in both the number of counselors 

and the quality of counseling services, and the healing and protective spirit of philosophy has not been 

considered by school counselors, it is necessary to pay attention to new approaches in the field of counseling 

in schools. It is essential. As a result, it is necessary to pay attention to philosophical counseling as a new 

field and in the form of counseling. 

Therefore, according to what was stated in the statement of the problem, the necessity and importance 

of philosophical counseling, the general goal of this research, is "explaining the theoretical model of 

philosophical counseling in education based on wisdom and Socratic dialogue" and achieving this goal 

requires answering, the following questions be: 

1. What is the fundamental nature of philosophical counseling? 

2. What are the nature and components of philosophical counseling based on wisdom and Socratic 

dialogue? 

3. What are the steps and features of the general framework of the ideal model of philosophical 

counseling in education? 
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Methodology 

Since the goal of the researcher is to develop practical knowledge in a specific field under the title of 

philosophical counseling, the type of this research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of 

approach. In order to collect data and to explain the first and second questions, conceptual and interpretive 

analysis methods were used, and based on the data obtained from the first two questions, rational analysis 

was used to answer the third question. 

Discussion 

The purpose of this research is to provide a theoretical model and a practical framework for philosophical 

counseling in education, in order to provide a chain of proofs in the rationalist approach and the Socratic 

dialectical method. The basic assumption of this research is based on this basic assumption that the Socratic 

approach with its basic characteristics, goals and methods gives credit to the innovative path of philosophical 

counseling, which means that the methodical process derived from Socratic wisdom and dialogue, leads to 

the depth of self-awareness and it leads to a change in the worldview of the references. 

Philosophical counseling, as a new approach in the field of practical philosophy, is based on the principle 

that there are aspects of human nature that are deeper than what psychology considers, and our mistakes 

concerns in life are due to our evaluation of reality and we ourselves lack clarity, breadth and depth. In this 

view, human nature consists of many layers of identity, which are spread from the initial surface layers to 

deeper layers, and the inner core of these layers forms the original identity of a person. Philosophical 

counseling is the process of discovering the client's authentic self in passing this superficial identity and 

reaching virtue. In this approach, the philosophical advisor does not need to have a comprehensive 

philosophical knowledge to guide the students, but it requires that the advisor himself has gone through 

these steps and so called the path. In philosophical counseling, the common opinion is that a significant part 

of the client's anxiety, worry, and internal conflicts are related to the basic concepts of the world and self, 

and the philosophical counselor is a guide that helps the process of discovering one's identity and true self. 

Since Socrates considers the root of many existential challenges and problems to have a philosophical 

basis and is caused by the ignorance of the clients of his philosophy, the solution to free the clients from 

these challenges is to use wisdom in the philosophy of life and reveal the inner self with It is considered to 

be the intermediary of the guiding effort of the consultant. Philosophical counseling in this approach by 

supporting the client's increasing awareness of the client's consequences and belief system and current 

assumptions, and laying the groundwork for his greater existential coherence and integrity, to help him make 

better choices, take more responsibility, give authenticity to his life, and moving towards virtue helps. 

Conclusion 

Based on the findings of the research, it can be concluded: the original human perception of himself and the 

world, due to his unreliable and superficial philosophy and worldview, has been locked in a special world 

and has intensified over time. Investigating and investigating these superficial philosophies leads to the 

awareness that these superficial worldviews do not reflect the inner reality of a person and the root of many 

problems goes back to this. Challenging the superficial worldviews of the clients through dialogue derived 

from the Socratic tradition, helps the clients to understand the objective structure of their superficial self 
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and to deconstruct their incomplete and wrong worldviews with awareness. After this stage, with the 

understanding of his limitations, the client tries to reconstruct his original worldview in the light of 

creativity, transformation and movement in line with new experiences. As a result, the ideal model of 

philosophical counseling in this approach includes a three-stage process consisting of discovering the false 

identity (self-knowledge), challenging and questioning the false identity, and moving towards a new 

worldview by the clients themselves. 
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صورت  یسقراط الوگیو د یخردورز یمبنار ب تیو ترب میدر تعل یمشاوره فلسف ینظر یالگو نییتب این پژوهش با هدف: هدف

 . گرفت

و جهت تبیین هدف و دستیابی به پاسخ  باشدو از لحاظ رویکرد، کیفی می نوع پژوهش از حیث هدف، کاربردی: روش پژوهش

و آثار دسته اول پژوهش از های آوری دادهجمعبه منظور بهره گرفته شد. و از نوع تفسیری  مفهومی تحلیل روشاز سؤاالت 
ای هها و روایتآثار و نوشتهها، مقاالت، نامههای افالطون، پایاندر خصوص عنوان پژوهش، شامل دیالوگهای صورت گرفته پژوهش

ه ب های در دسترس و مناسب از منابع مرتبط با موضوع پژوهشتاریخی مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردید. بدین منظور نمونه
 های بدست آمده در طول تحقیق به صورت مستمرداده ها از فرم فیش برداری استفاده شد ومند انتخاب و برای ثبت دادهصورت هدف

 گردید. تفسیر و تحلیل

ای غیر هبینیهای کاذب برخاسته از جهانهویته سلطه های پژوهش، ابعاد اصیل هویت انسانی به واسطبراساس یافته: هایافته

ها و تعارضات درونی وی با این تعارضات گره خورده است. و رویکرد قرار گرفته و بخش قابل توجّهی از نگرانیاصیل در حاشیه 
و  ای درونی شامل ناآگاهیمشاوره فلسفی بر مبنای خردورزی و دیالوگ سقراطی با این پیش فرض که این تعارضات دارای ریشه

تکیه بر این مهم که انسان اراده ذاتی به خیر دارد، در تالش است تا با خودشناسی های سطحی است و با بینینیروی برتر اقناع جهان
 و کشف فلسفه خود بنیاد زندگی بر اساس دیالوگی درونی بر این تعارضات غلبه یابد.

، بکاذ یهاتیمشتمل بر کشف هوای الگوی مطلوب برخاسته از این رویکرد فرایندی سه مرحلهنتایج نشان داد که  :گیرینتیجه

 است. نینو ینیبجهانیک  یو حرکت به سو هااین هویتسؤال بردن  ریو ز دنیبه چالش کش
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 مقدمه
قرار گرفتن  هیو در حاش تلقی مادی از امور بر تمامی ابعاد حیات انسانی، سمیبرالینئول یسلطه مبان میبریبسر م یما در عصر خاص

 تر شدنقیو عم ریمرگ و م شیآن افزا جهیو در نت هایماریها و بیدمیاپ ظهور ،نظامی داتیها و تهدجنگ ،یزندگ یابعاد معنو
وجود  نیمتأ ازمندیاو افسرده و قهقرا است، و ن ،رنج فراوانی بر انسان معاصر وارد نموده انسانی کاهش ارتباطات و یشکاف طبقات

ا در هاز این رو با پیچیده شدن جوامع و تنوع انتخاباست.  شرفتیپ یبه سو تیو هدا یخود از افسردگ ییو رها شیخو یانسان
نیاز به  یم ویستزندگی دیگر با مرزبندی این یا آن، قادر به مصونیت افراد از مشکالت اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی و شغلی ن

هایی برای کاهش آالم یی علوم مختلف در صدد ارایه راه حلفضا نیدر چنشود. راهنمایی و مشاوره بیش از پیش احساس می
 ایآ میباش دهیبارها از خود پرس دیشا اند که فلسفه نیز به عنوان خواستگاه علوم بشری از این امر مثتثنی نبوده است.بشری برآمده

 در عرصه دانش نظری باقی صرفاً باشد؟ و یاامروز می ی زندگیازهاینها و چالش یی بهگوپاسخ دارای وجهی عملی برای فلسفه
نار گذاشته علم کاز حوزه قرن نوزدهم  در م منطقیسیویتیفلسفه که با توسعه پوز .داردنافراد  یشخص یدر زندگ یکارکرد و مانده

 انیدر پاامّا  .در نظر گرفته شد یبدون حوزه کاربرد یارشته وانعن، بهبود ریناپذشیو آزما ینیشیپ یهامتهم به ارائه گزاره و، هشد
خش توسط چر نیانماید. اتخاذ  یعمل یکردینمود تا رو یفلسفه به خود آمد و سع ،بود که ازهاین نیپاسخ به هم درو ستم یقرن ب

و  یزندگ یراب ینموده و فلسفه را به روش یابیباز فلسفه را یاصل یمعنانماید یشود که تالش میم تیهدا یجنبش فلسف کی
 . کاربردشودیشناخته م هفلسف عملی کاربردحرکت به عنوان  نیزبان، ا یسیانگل یکشورها در. دینما لیآن تبد یهامواجه با چالش

است  یدیجد یاهافض جادیا و یو اجتماع یفرد یارتباط فلسفه با زندگ یابیاست که به دنبال باز یالمللنیب یانیجر هفلسف عملی
 .دینما جیوارد نموده و آن را ترو یزندگ انیرا که مشخصه فلسفه باستان است، در جر یکه بعد عمل

هم از  و ییایکه هم از نظر جغراف نمودظهور  اجتماعیو  یفرد در ابعاد یاو جسورانه دیابتکارات جد نینو یتلق نیا جهینت در
، 3یفلسف یهاکارگاه ،2یفلسفی هاکافه ،1یعبارتند از مشاوره فلسف شنهاداتیپ نیاز ا ییهانظر تعداد در حال گسترش است. نمونه

 .رهیو غ 1ها و سازمان ها فلسفه در شرکت ،5مانمعل ی، فلسفه برا4کودکان یفلسفه برا

 نمایدرسیم میتشکل آن  نیترینیامر را در ع نیکه ا یانهیزماز این رو در راستای این ابتکارات نوین، مشاوره فلسفی به عنوان 
ا و هسعی نمود خود را به عنوان پارادایم جدیدی در عصر حاضر برای حل مشکالت زندگی مطرح نماید و به تبع یکی از زمینه

و با توجه به اینکه در نظام آموزشی  باشدمشاوره فلسفی، نظام آموزش و پرورش و مشاوران مدارس میگیری از های بهرهعرصه
روح شفابخش و محافظ فلسفه شود و ی جدی احساس میکمبودها خدمات مشاوره تیفیو هم در ک مشاورانهم در تعداد ایران، 

رسد و الزم نوینی در حوزه مشاوره در مدارس ضروری به نظر مینیز مورد توجه مشاوران مدارس نبوده، لزوم توجه به رویکردهای 
 نیا یمشاوره فلسف تیمز نی. بزرگترمورد توجه قرار گیرددر قالب مشاوره و  دیجدای حوزهبه عنوان  یمشاوره فلسفآید که می

 رساندیرا به حداقل م یاحتمال ارانبیآثار زبا تعریف مجدد بار معنایی مثبت و منفی اتفاقات زندگی مراجع و هدایت وی است که 
 . (122: 1391)پورآقا، 

هایی از این دست با تبیین مبانی، نظریات و رویکردهای در باب اهمیت نظری پژوهش باید خاطر نشان ساخت که پژوهش
و  آورداهم مینمایند فرنظام مشاوره تربیتی و افرادی که در عرصه تعلیم و تربیت فعالیت میبرای را  یبستر نظری مناسبجدید 

های مشاوره فلسفی در مواجه ها و تکنیکمشاوران مدارس در کاربرد روششامل پاسخگویی به سـؤاالت اهمیت کاربردی پژوهش، 
فراهم سازی بستر مناسب برای به مشاوره فلسفی و منـدان گران و عالقهپژوهشآموزان با شرایط خاص و با مشکالت دانش

 در این زمینه است. قی و کاربردیهای تطبیپژوهش
 ینظر یالگو نییتب»لذا با توجه به آنچه در بیان مسئله، ضرورت و اهمیت مشاوره فلسفی عنوان گردید هدف کلی این پژوهش 

باشد و دستیابی به این هدف مستلزم پاسخگویی به می «یسقراط الوگیو د یخردورز یبرمبنا تیو ترب میدر تعل یمشاوره فلسف
 باشد:ت زیر میسواال

                                                 
1. hilosophical counseling 
2. Philosophical cafes 
3. Philosophical workshops 
4. Philosophy for children 
5. Philosophy for teachers  
6. Philosophy in companies and organizations 
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 ماهیت بنیادی مشاوره فلسفی چیست؟  (1
 هایی است؟مشاوره فلسفی بر مبنای خردورزی و دیالوگ سقراطی دارای چه ماهیت و مؤلفه  (2
 هایی است؟چارچوب کلی الگوی مطلوب مشاوره فلسفی در تعلیم و تربیت دارای چه مراحل و ویژگی  (3

 . پیشینه پژوهش1

 . پیشینه نظری پژوهش1- 1

وی در تاریخ اندیشه بشری به شمار  یمحرکه و سرچشمه تحوالت فکر یروی، نجهان هستی شناخت خود و یتالش انسان برا
فلسفه  یهابه حوزهی ستمیشکل گرفت، با توسعه تفکر س نیبر محور خرافات، جادو و د هیتالش در ادوار اول نیکه ا حالی در آیدمی

 یالب علمدر دوره انقتا جایی که  ندیارائه نما یجامع از جهان هست یرینمودند تفس یها سع. فلسفه و علم قرندیو علم منتقل گرد
دو  نیکه ا یزمان یو فلسفه وجود نداشت. حت یعیدو اردوگاه علوم طب انیم یقرن هفدهم و سپس در قرن هجدهم، تفاوت چندان

 یجربکه مطالعات ت یزمان ،اند. از قرن نوزدهمکرده یتبان یویدن قتیحق یاز هم جدا شدند، تصور بر آن بود که به منظور جستجو
و  ینیشیپ یهاگزاره جادیشناخته شد که متهم به ا اتیاز اله یاکرد، فلسفه به عنوان شاخه دایدر مرکز علم پ یترنیرومند گاهیجا

 ستین ید و عملسروکار دار یکیزیسائل متافکه با م یاشد و به عنوان رشته یعیبا علوم طب سهیدر مقا تیدرباره واقع ریناپذ شیآزما
 .قرار گرفت هیدر حاش
 کردیرو وخود با انسان داشته  وندیمجدد در پ یو چرخش یبه بازساز لیفلسفه تما ییهابا ظهور جنبش کم،یو  ستیقرن ب در

تا در این راس. مورد توجه واقع شدمدنظر قرار داده است شکل آن  نیترینیامر را در ع نیکه ا یانهیزمبه عنوان  یمشاوره فلسف
 نیاول سیو با تأس 1گرد آخنباخ یآلمان لسوفیف یهاو به واسطه تالشمیالدی  1981در سال  یبه صورت رسم یمشاوره فلسف

مانند فرانسه،  ییدر کشورها یلسوفانینبود و ف یمنحصر به و دادیرو کیفلسفه در کلن آلمان آغاز شد. اما ابتکار آخنباخ  کینیکل
ه در آن به کار رفته ک یانیو تنوع ب-جنبش  نی. در حال حاضر، اوستندیپ تیفعال نیبه ا رهیو غ نیآرژانت ،ایپانمتحده، هلند، اس االتیا

 (. 20: 2005)بارینتوس،  ستامتفکران قرار گرفته بسیاری از بدل گشته و مورد استقبال  یو جهان یالمللنیجنبش ب کیبه  -است
لوئیس و  ،4مایکل راسل، 3ل شارکیاوپ ،2جان ون وینای چون های فالسفههای فکری نظریه آخنباخ به فعالیتزمینهپیش
 گردد.برمی 5سانسیلو

در سال  آغاز نمود ومشکالت وجودی و روانی فلسفی خود را در راستای مشاوره در زمینه  فعالیت 1911جان ون وین در سال 
رب زندگی افتتاح اتج مواجه فرزندان بادر  ههدف افزایش آگاهی پدران را با 1تعلیم و تربیت خود و والدینمرکز فلسفه برای  1913

 (. 149: 2010نمود )رومرو، 
به عنوان مشاور فلسفی در بیمارستان عمومی شهرستان فارست شروع به فعالیت نمود. وی سعی  1914پاول شارکی در سال 

 (. 20: 2005سفه آمیخته با پزشکی بالینی را برای مراجعان خود ارائه نماید )بارینتوس، داشت نوعی فل

 دارد: آغاز نمود. وی درخصوص نحوه گرایشش به مشاوره فلسفی ابراز می 1910مایکل راسل نیز فعالیت فلسفی خود را از دهه 

ا از هد و نتایج ضعیفی که آنگذاشتندیدن دانشجویانی که مشکالت شخصی خود را با من در میان می»
های مشاوره روان درمانگری دریافت نموده بودند من را به این اندیشه که از فلسفه برای بهبود معانی روش

 (. 1-1: 2001)راسل، « زندگی دانشجویانم بهره گیرم رهنمون نمود
وجه است. وی در خصوص گرایشش به در سطح جهانی قابل ت سانسیلوهای فلسفی فعالیت 1910در اسپانیا نیز در دهه 

 دارد: های مشاوره فلسفی ابراز میفعالیت

                                                 
1. Gerd Achenbach 
2. John van Veen 
3. Paul Sharkey 
4. Michael Russel 
5. Luis Cencillo 
6. Education of Self and Parenthood 
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به من  1مایه شرمساری بود، اما اعتبار ایجاد شده توسط مارینوف 80و  10های در دهه رایش به فلسفهگ»
من  (نه پزشکی یا حتی روانشناسی)فلسفه و با دهد که دوباره خود را فیلسوف معرفی کنم این امکان را می

 (. 150 :2010 )رومرو، «اممؤثرترین ابزار و بینش را برای روش درمانی خود به دست آورده

 یو زندگ انانس ،فلسفه دوباره وندیپبه منظور برقراری از نقاط جهان  یاریدر بسدر راستای مشاوره فلسفی  ییهاسازماندر ادامه 
تبیین ارتباط  هدف با( ASPCP) «2یروان درمان و فلسفه، مشاوره ییکایانجمن آمر» 1992در سال گام  نیاولدر  گردید. سیتأس

به صورت  «یروان درمان و فلسفه، مشاوره ییکایانجمن آمر» ی، اعضا1995از سال دایر گردید.  مشاوره یهاحرفه ریفلسفه و سا
اقدام  1991انجمن از سال  مجوزهایو  یمنشور اخالق و پس از تدوینها بوده نامهیصدور مجوزها و گواه ،هاچالش ریدرگ مستقیم

منجر  اورهمش هایرشته ریسافلسفه و  انجمن در برقراری ارتباط میاناست. تالش  نموده یمشاوره فلسف نهیدر زم یاسناد چاپبه 
  شده است.است  یروانشناختهای مهارتو  یدانش فلسفاز  برخورداری مستلزمکه  یمشاوره روانشناخت کردیرو کیبه توسعه 

انجمن » و نمودهرا ترک  انجمن بود «روان درمان و فلسفه، مشاوره ییکایانجمن آمر»که مدیر  نوفیمار، 1998در سال 
فه بر فلس یمبتن یهاتیاز فعال یامجموعه به صورت و مأموریت اصلی خود را. را تأسیس نمود (APPA) «3کایآمر یپزشکان فلسف

 (.58: 2000را ترویج نمود )دوگان،  ندارد یروانپزشک ای یبا روانشناس یتیسنخ چیه یمشاوره فلسف و این رویکرد که فیتعر
پس از معرفی و تبیین مبانی نظری مشاوره فلسفی توسط پیشگامان آن، این رویکرد مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود: المللی میهای صورت گرفته در عرصه داخلی و بینگشت. از مهمترین پژوهش

 . پیشینه تجربی پژوهش2-1

 مطالعات داخلی .1-2-1

( با 1391برد. نخست پورآقا )در کشور ما عمر رویکرد مشاوره فلسفی بسیار کوتاه و در مراحل اولیه تبیین مبانی نظری به سر می
رای فلسفی بر مبنای فلسفه تحلیلی و پیشنهاد چارچوبی بتبیین مشاوره »دی و در پژوهشی تحت عنوان ئهمراهی دکتر یحیی قا

سهم به سزایی در معرفی و تبیین مبانی نظری این رویکرد در کشور ما ایفا نمود. نتایج پژوهش وی نشان داد که  «آموزش آن
شیوه و با شخصیتی افرادگون گوناهای جنبه بهوضوح و روشن سازی خودتحولی، ، ادراکیخودبا اهدافی چون  فلسفی مشاوره

 بکار آید. مشاورهتواند در می رواقی و تحلیلی عقالنی،ای
 «صدراشناسی مالنظریه معرفت بررسی مبانی رویکرد مشاوره فلسفی بر اساس»(، در پژوهشی تحت عنوان 1399خدام حسینی )

حاکی از  های پژوهش وینظری این رویکرد همت گماشت. یافتهگیری از مبانی معرفتی اندیشه مالصدرا در تبیین مبانی به بهره
ه توان تحلیل متفاوتی از ریششناسی صدرایی در خصوص حرکت جوهری و اتحاد عالم و معلوم، میاست که با توجه به معرفتآن

 آالم بشری در مشاوره فلسفی ارایه نمود.
مشاوره  یو ارائه الگو تیمفهوم ترب یبر مبنا یشاوره فلسفم کردیرو لیتحل»(، نیز در پژوهشی تحت عنوان 1400خزامی )

به بررسی رابطه مشاوره فلسفی با مفاهیم تربیت اخالقی « پرورشودر آموزش یاخالق -یتیترب یهادر مواجهه با چالش یفلسف
سبت اهداف و کارکردها ن مشاوره فلسفی با مفهوم تربیت در عناصرکلیدی، روش،پرداخته و نتایج پژوهش وی حاکی از آن بود که 

 مستقیمی دارد.

 . مطالعات خارجی2-2-1

ود ضمن تبیین نقش مشاوره فلسفی در بهب «تفسیری خود و حقیقت فلسفی،مشاوره»(، در پژوهشی تحت عنوان 1991) 4جاپلینگ
وانند تفسیری تاستفاده قرار گیرد مراجعان میگرایانه مورد  ای واقعادراک مراجعان به این نتیجه رسید که اگر مشاوره فلسفی به گونه

 اخالقی و صحیح نسبت به خود بدست آورند. 

                                                 
1. Lov Marinoff 
2. American Society for Philosophy, Counseling, Psychotherapy 
3. American Philosophical Practitioners Association 
4. Jopling 
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با هدف بررسی جایگاه مشاوره فلسفی در میان سایر اشکال «مشاوره فلسفی فلسفه»( در پژوهشی تحت عنوان 1999) 1رابه
مشاوره حذف شده است و وی در مقابل، در فرایندی مشاوره به این نتیجه رسید که مشاوره فلسفی به صورت عام از اشکال متنوع 

 پردازد.می به تبیین مزایای مشاوره فلسفی نسبت به سایر اشکال مشاورهای چهار مرحله
رداخته درمانی پ به بررسی رابطه مشاوره فلسفی و روان «مشاوره فلسفی چونان روان درمانی»ای با عنوان ( در مقاله2001) 2میلز
پژوهش وی نشان داد مشاوره فلسفی رهیافتی از روان درمانی است و چنانچه بر مبنای الگو و ساختار روشمندی بنا نتایح است. 

 توان از آن به منظور درمان مشکالت روانی بهره برد.شود می
قراطی را برای های گروهی با رویکرد سمشاوره «نظارت و راهبریسقراطی،  گروه»( در پژوهشی تحت عنوان  2009) 3پیلگرن

پذیری ، مسئولیتانتقادیتفکرهای گروهی در افزایش ها بکار برد نتایج پژوهش وی نشان داد که مشاورهرهبری در سازمانه مشاور
 نفس رهبران موثر بوده است.به اعتماد و 

خوبی  مبانی نظری این برنامه بههای خارجی و داخلی بیانگر این نکته است که های صورت گرفته در پیشینه پژوهشبررسی
های مختلف این برنامه مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود پژوهشی که به صورت مستقیم از منظر تبیین گردیده و از ساحت

حاضر  شرویکرد خردگرا و دیالوگ سقراطی مشاوره فلسفی را مورد بررسی قرار داده باشد یافت نشد و جنبه متمایز و نوآورانه پژوه
 از این منظر قابل توجّه است. 

 . روش پژوهش2

 نوع این پژوهش از حیث مشاوره فلسفی استدانش کاربردی در یک زمینه خاص تحت عنوان  گر توسعهپژوهشاز آنجا که هدف 
 هومیمف تحلیل روشاز برای تبیین سؤاالت اول و دوم و ها باشد. جهت جمع آوری دادهو از لحاظ رویکرد، کیفی می هدف، کاربردی

ه گرفته شد. هرهای بدست آمده از دو سوال نخست از تحلیل عقالنی برای پاسخ به سؤال سوم بو از نوع تفسیری و با تکیه بر داده
 را مفهوم دو عناصر که صورتبدینشود. میگرفته نظر در تحلیل اساسی روش منزله  بهکلمات کاربرد  مفهومی، تحلیل روش در
و دیالوگ و  فلسفی مشاوره که آنجا از .(134 :1389 )باقری،گیرد می صورت هاآنبین  مقایسه سپسو شده  گذاشته هم کنار در

 ارتباط جستجوی عناصر، تحلیل جهت مفهومی تحلیل روش لذاباشد. پژوهش می اینی محورفلسفه خردورزانه سقراطی دو مفهوم 
 گرفت.قرار استفاده مورد هاآن روابط بازشناسی و مختلف مفاهیم بین

آثار دسته اول در خصوص مشاوره فلسفی و فلسفه سقراطی، همچون پژوهش شامل تألیفات و های آوری دادهجمعمنابع 
. بدین منظور است بودههای تاریخی مرتبط با موضوع تحقیق ها و روایتآثار و نوشتهها، مقاالت، نامههای افالطون، پایاندیالوگ

به صورت هدفمند انتخاب و برای  های در دسترس و مناسب از منابع مرتبط با موضوع پژوهش، نمونهآوری اطالعاتجمع برای
 .دگردی تفسیر و تحلیل طور مستمر های بدست آمده در طول تحقیق بهداده ها از فرم فیش برداری استفاده شد وثبت داده

 ها. یافته3

 . تبیین ماهیت مشاوره فلسفی1-3

 . کاربرد عملی فلسفه1-1-3

قی تل یزندگ یدرک معنا ی برایروش ی وزندگ سبکی از ،یرشته شغل کیبه عنوان دوران باستان در  و شیدایپ آغازاز  فلسفه
 آکادمیکرشته  کنه یفلسفه در اصل است. یعنی  ستنیآگاهانه زآزادانه و برای  مثالً از نگاه رواقیون فلسفیدن تمرینی عملی شد.می

)مارینوف،  تاس بوده بهرهیب لاز عم و استوار گشته ینظر نیانیب که براست  ریاخ یهابود. تنها در قرن یزندگ ی برایروشبلکه
2005 :20.)  

ه باید فلسفه گرایشی است ک»دارد: ضمن تحسین فلسفه باستان از منظر کاربرد عملی فلسفه در زندگی، عنوان می 4یدگرها
به این ترتیب فردی که با بحرانی مواجه است بنا بر فلسفه عملی باید به «. آوردامکان دیدن موجود را بر حسب آنچه هست فراهم 

                                                 
1. Raabe 
2. Mills 
3. Pihlgren 
4. Heidegger 
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 «چه تدبیری باید بیاندیشم؟»یا  «توانم انجام دهم؟می چه کاری» هاینی با پرسشدر یک فرایند ذه «من»جای زیر سؤال بردن 
  (.9: 2001)مارتین،  به راه حل نزدیک شود

 . تعریف منفی مشاوره فلسفی2-1-3

ه آن بکه همه از دور شود تاریکی تصور میهمچون تونل و داشته  یترسناک ریتصو نگاه عامه مردم هموارهاز در جامعه ما فلسفه 
رس دغدغه و ت هایی برای کاهشحلبه دنبال یافتن راهفلسفه و این درحالیست که  جرات ورود به آن را ندارند وکنند، ینگاه م
یاری ردم به م و است یاساس آن تجربه انسان که است یزندگ وهیش کیفلسفه . از آن بترسند دیکه نباها از اموری است انسان

)شفیلد،  «ها فلسفه آموزش اندیشیدن است، نه آموزش اندیشه: »دیگویطور که کانت مهمان .ادراک نمایند را هابنیانتا  رساندمی
 یدر چارچوب هاشهیو اند میرابطه مفاه یابیارز ی،در زندگ یدانش فلسف یریبه کارگ ی نیزمشاوره فلسف (. در همین راستا20: 1315
فلسفه  رفاًص یمشاوره فلسف ،این رویکرداست. بر اساس  سوی تعالی و خوشبختیروح به  شتبازگ و درمان یبرا یراه و یفلسف

سوال  ریز یبرا یراهو  پردازدیم انهیگراانسان دگاهیاز د وی یفرد تیبه وجود انسان و اهم یبلکه مشاوره فلسف ستین یدانشگاه
 دارد: رابه در این خصوص ابراز میماست.  یفکر یایبردن دن

 ک،یزیافمت ی،خیتار ی،لیتحل ،کیستماتیس ی بصورت بررسیکاربرد فلسفه نظر یمشاوره فلسف»
جدا ان انس یو فرهنگ یاجتماع طیاز شرارا آن توان ینمو  ستین تاسیس ایمذهب  ،اخالق ،یشناسمعرفت

 (. 14: 2002)رابه، « نمود

 : داردیم نیز ابراز نوفیمار
دم پردازد، مقیم یزندگ یو چگونگ یواقع یکنم که حکمت زنده فلسفه که به زندگ یادآوریخواهم یم»

 سفیمشاوره فل.. ندارد. یبه زندگ ارتباطیاست که  یذهن تمارینشده فلسفه به عنوان  نهیبر نوع نهاد
 دبا تالش و ادراک خودریافت نموده و انسان  یبشر اتیخود را از تجرب بنیانکه  استی از زندگ یاوهیش

خود  وندیبازگرداندن فلسفه به خانه و در تالش است تا پ یاست برا یاپروژه یسازد. مشاوره فلسفیم راآن 
ورت نه به ص یت زندگاز مشکال یبرخحل برای این رویکرد درصدد ارائه راه .نمایدرا با مردم دوباره برقرار 

 یاصل یاهدهیاز ا یبرخ حیتوض یکمک به افراد برا یاست برا یتالش، است یبلکه به صورت عمل ،ینظر
 (.21: 2005)مارینوف،  «متفاوت یانهیخود در زم ه زندگیفلسف

استفاده  است درگیر آن یمشاور فلسف کیکه  اموری فیتوص یبرا ریز هیاز تشب ،یمشاوره فلسف انگذارانیاز بن یکی آخنباخ،
 :نمایدیم

 و کشتی که مسیر را گم کرده و از حرکت ایستاده است کی یمانند ناخدارا  اگر مراجع مشاوره فلسفی»
 انیشترم یاست که سوار کشت یآخنباخ کس تانی، کاپدر نظر آوریم دهیآموزش درا چون مشاوری  تانیکاپ

طر کجا خ ایرود یدهد که کجا مینشان نم یکشت ناخدایبه  رد،یگیعرشه قرار م یکه رو یهنگام شده و
 کنند،یم اهدهتلسکوپ را مش و1یابزاویهنما، و قطب نندینشیدو در کنار هم م نیوجود دارد. در عوض، ا

ها صحبت و ستاره ییایدر یهاانیمستقل، جر یدرباره بادهاو  نمودهرا کاوش  دیو جد یمیقد یهانقشه
 ه،رفتخود را به دست گ یکنترل کشت گریبار د کیناخدا  نکهیگفتگو ادامه خواهد داشت تا او خواهند کرد. 

 (. 5: 2014)زیانیچ، « دهدخود را ادامه میو راه  هداد شیسرعت خود را افزا

. ستینآن  و آموزش فلسفه محض توان عنوان نمود که مشاوره فلسفی،ی در معنای منفی میمشاوره فلسفدر نتیجه در تعریف 
بر  بلکه دکنیبه مراجع ارائه نم یرا به عنوان درس عبرت زندگ لسوفانیف یفلسف یهادگاهیمشاوره، د انیدر جراین رویکرد  رایز

نظر، م نیاز ا و ها توجه داردها به ارزشیاز اکثر روان درمان شیمتمرکز است و ب یو منابع فلسف یفلسف قیعال ،یفلسف یهاکیتکن
  است. زیانواع مشاوره متما ریاز سا

 
 

                                                 
1. Sextant 
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 . تعریف مثبت مشاوره فلسفی3-1-3

ی تجلی فلسفه شخص کدر یما  یهاخواسته و هایدیناام دها،یام ،یاحساس یهاها، پاسخانتخاب ،هادغدغهاز اعمال،  کیهر 
 ،نچه مهمآیم، باش دیو آنچه با میهست، آنچه تیهویی ربنایز یو باورها هادهیاای از مجموعه یابد. فلسفه شخصی هر فرد شاملمی

 میکنیم یفلسفه زندگ کیدر واقع ما در هر لحظه در  .است میانتظار داشته باش دیو با میتوانیآنچه مو  است مطلوب، و ارزشمند
: 2005)کاواله،  ما هستندفلسفه زندگی تضادها و نقاط کور موجود در  ها،یاز ناسازگار یبازتاب یادیو مشکالت روزمره ما تا حد ز

151 .) 

مشاوره ، (124: 2009)کاواله،  «کنیممی یزندگ ای است که با آنتجسم فلسفه شهیما هم یزندگ»که  تیواقع نیاز ا یبا آگاه
و جهان  گرانیخود، د منجر به تفسیرکه  ی منحصر به فرد مراجع استنظام اعتقاد و ینیبجهان در معنای مثبت مطالعه فلسفی

زمان  یاتیح یهاتیو موقع یوجود یهاو بر اساس آن چالش یآن زندگ قیطر ای است که وی ازفلسفهمراجع  بینیجهان شود.می
خصی های پنهان فلسفه شنماید و بدین ترتیب کار مشاور کمک به تسهیل روشنگری مشکالت و دغدغهمی ریحال خود را تفس

نحوه  نیخود و همچن یاساس یهاکند تا از باورها و نگرشیه ما کمک ممشاور ب لسوفیف(. 125: 2009مراجعان است)کاواله، 
  بیاندیشیم.در مورد آنها  یانتقاد صورتکند تا به یو از ما دعوت م میآگاه شو مانارب روزانهتجدر آنها  گیریشکل 

 . فلسفه مشاوره فلسفی۴-1-3

 کندیشاوره را رد مم یکردهایرو ریبا سا یو هرگونه مشارکت و همراه تلقی نمودهبر فلسفه  یمبتن یتیرا فعال یمشاوره فلسف آخنباخ
به  ،یو از آن در منطق درمان دادهقرار  یو روانپزشک یرا باالتر از روانشناس یمشاوره فلسف نوف،یاو، مار رویپ(. 213: 1981)آخنباخ، 

زه در حو مستقل یکردیرو یمشاوره فلسفرو براساس این تلقی (. از این33: 2005گیرد )مارینوف، بهره می یدگدر درمان افسر ژهیو
  گردد.محسوب می ییمشاوره و راهنما

مشکل  یالقمشکالت اخ ایتضادها  آناساس  برکه  ردیگمیاز فلسفه اخالق سرچشمه  یمشاوره فلسفه فلسف نیرگذارتریتاث
د شخص خو نیاما ا د،یایها کنار بارزش ی واخالق یتضادها ،تا با مشکالت رساندیاری میبه فرد  یمشاور فلسفو  است یمعرفت

 یهاتوسط ارزش یادیسعادت انسان در تمام ابعاد آن، از جمله سالمت روان، تا حد ز کند.یمشکل را حل مدر نهایت است که 
متناقض و  ه،دیچیپ یاهشود ارزشیم یکیولوژیاختالالت ب جیباعث ترو یکیکه اختالالت ژنتگونه . همانردیگیشکل م یاخالق

  (.21-19: 2001نمایند )مارتین، می فیضعترا فرد  یسالمت رواننیز  یرمنطقیغ
از نظر  یکمک کنند. دستور اخالقبه فرد  یحفظ و بهبود نظم اخالق درتوانند یم یمشاوران فلسف» معتقد است که: نوفیمار

  (.35: 2005)مارینوف، «  دارد های روحیبحران یعوارض جانبتأثیر مثبتی در کاهش اما  ست،یدارو نمارینوف 
ندگی هر زکه اساساً فلسفه  بر این پیش فرض مبتنی است یشناختروانمشاوره  کردیروسو با هم یمشاوره فلسف کردیرولذا 

 داشته یحیو احساس وجود ندارد. اگر مراجع افکار صح اندیشه میان یتفاوت چیهو  احساسات و عواطف او نهفته است، فرد در افکار
 یهفرض است. مراجع یهافلسفه وافکار  ی برتمرکز مشاور فلسفاز این رو  افتیدست خواهد  یسالم یبه ساختار معنو عتاًیباشد، طب

 یدر زندگ افراد یمنطق یخطاهارا بایستی در  یو رفتار یمشکالت عاطف شهیکه ررویکرد بر این اصل مبتنی است  نیا اساسی
 هان خطاایرفع  نموده وارائه  یمنطق یرفع خطاها یبرا ییابزارها یفلسف یهااساس، روش نی. بر اجستجو نمود یفرد نیو ب یفرد

 و روان است. روحسالمت  دارای مشاورِ کی اشتنمستلزم د

 . بهره دانشی مشاور فلسفی۵-1-3

است  یجهان و اطالعات اساس یاسرار واقع، بر انسان یشمول و مبتنجهان یبه دانش یابیاست که هدف آن دست یافلسفه رشته
توان آن که وجود داشته باشد و ب ستینی قتیحق ی،فلسفدر مشاوره فلسفی دانش  .ابندیها دست به آن دیجهان با نیکه مردم در ا

تعادل  نیا یفلسفه به برقرار و دارد یتعادل نقطه یدر زندگ ی. هر کسنمودکشف و خلق  ،جادیا دیاست که با یزیبلکه چ افت،یرا 
ل . به قوابدیمیها ادامه ارزش یریو با کشف و به کارگاست  ردتفکر فنقطه شروع تعادل برای رسیدن به  رساند.یاری می

ادراک و ت نقطه شروع اس یدر همه علوم فلسف تی. ذهنیابدمی رییتغ زی، جهان ما نکندیم رییما تغ میمفاه یوقت ن،یتگنشتایو
را  فرد یارزش یهاقضاوت یتمام که ی استافکار و دادهایدر برابر رو یریگموضع دادها،یبه رو انسان یهاواکنش حاصل یفلسف

  (.151: 1991سازد )فیلیپس، می فافمعنادار و ش
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آن،  یتأمل در معنادار ی وسؤال بردن زندگ ریز آن در فلسفه معادلو هدف انسان است،  نیباالتر ییخودشکوفا یدر روانشناس
 حیصح ریو تفس یاز خود و در فلسفه خودفهم حیادراک صح یبه معنا یدر روانشناس یابیشناخت خود است. شناخت و خود  یعنی

 تروزمره اس یزندگعادی در روال و در لحظه  ستنیمستلزم ز م،یبنام یاریآن را حالت هوش میتوانیکه م یحالت آگاه نیاست. ا
 آنها شکاف باشد. نیکه ب ییدادهایاست، نه رو انیجر کیما  یدهد. همه کارهایم لیفلسفه را تشک یهدف اصل که

فرد  نیترتهسی. خود شخص شایمباش لسوفیف ستیکشف خود الزم ن یاست. برا یاساس درمان با فلسفه، خودشناساز اینرو 
 منبع نیاز ا که با استفاده یشخص نماید ویم لیکشف را تسه نیاو دانش فلسفی یک منبع غنی است که کشف خود است.  یبرا

 است. یدهد، مشاور فلسفیقرار م مردم اریخود را از فلسفه در اخت ریتفاس

 شناسانه با مشاوره فلسفی. نسبت مشاوره روان۶-1-3

فروضات خود را کند میم یسع استوار است یعلم روانشناس بنیادبر که  زین یاست. مشاوره روانشناس تیبر عل یمبتن یعلمدانش 
توان تنها را نمی ندابا آن مواجه یاجتماعفردی و  یکه افراد در زندگ یحال، مشکالتنی. با اتبیین نماید یعلت و معلولای در رابطه

 (. 43: 2014)هانسن،  ستندین یعلّ یوندهایصرفاً محصول پ یجهان بشر یهادهیپد بر اساس بنیادهای علی تفسیر نمود و غالب
در تالشند  2و روانپزشکی 1دارد که روانشناسینماید. و عنوان میمارینوف رویکرد مشاوره فلسفی را درمان خرد بشری تلقی می

ند که اغالباً از این نکته غافلتا همه چیز را تشخیص دهند و بفهمند چه سندرم یا اختاللی باعث مشکالت مراجع شده است. اما 
یش غیرعادی دیده شوند. از اینرو روانشناسی در بسیاری از موارد به تشدید بیماری و رنج ها خواهد به دلیل نقصمراجعان نمی

انجامد. واضح است که مشاوره فلسفی از نظر رعایت این اصل به مشاوره نزدیکتر است تا روانپزشکی و روانشناسی. مراجع می
 یشکروانپز یحت ای شناسیروان رد،یمشکل مورد توجه قرار نگ نیباشد و ا یفلسف مراجع، مشکل شهیاگر ردهد که مارینوف ادامه می

روش  نافتی ی. براتشدید نمایدرا  ویممکن است مشکل  یحتو  نمودهرا تلف  مراجعدرمان نامناسب زمان و تواند مضر باشد. یم
ه وضوح ب ی و مشاوره فلسفیمشاوره روانشناس ی،روانشناس ،یمانند روانپزشک یعلم یهارشته یارتباط یهاتیموقع دیمناسب با

  (.35-28: 2005گردد )مارینوف،  نییتب
 یلسفمشاوره ف واست.  و مسئله به مشکل مراجع یاحساس یهاپاسخ رشیو پذ یبررس یبرا یشروع خوب یروانشناخت مشاوره

در  یرد.گکه در حوزه فلسفه قرار می تفکر است یاصل مسئله. مراجع استمشکل  رشیکشف و پذ یبرا مناسب و پایان خوبیروش 
ه احساسات و ک ییبر احساسات است. از آنجا یمبتن شتریب یپردازد، مشاوره روانشناختیم دیبه حوزه عقا یکه مشاوره فلسف یحال

  (.31: 2005بهره برد )مارینوف،  یبه صورت مواز نهیدو زم نیاز ا دیدهند، بامی لیفرد را تشک کلیت در ترکیب با همافکار 

مکمل  یسفو فل یشناختروانادراک و است  یرضروریغ به یکدیگر برتر جلوه دادن این دو اردوگاه نسبت یتالش برا جه،یدر نت
و تأثیری  معنا وانسان  جهانبینیاست.  یروانشناخت ییمشاوره و راهنما و موازی با نیگزیجا کردیرو کی یمشاوره فلسف یکدیگرند.

 یبه حداقل رساندن مشکالت یمشاوره فلسف یدهد. هدف اصلیم لیرا تشک یجوهره مشاوره فلسف داردکه از زندگی دریافت می
  .کندیتجربه م نانهیواقع ب ایفلسفهاتخاذ است که فرد با 

 خردورزی و دیالوگ سقراطی . مشاوره فلسفی بر مبنای2-3 

فه عملی های آن را در فلسگردد که باید ریشهغالباً به عنوان نسخه جدیدی از یک سنت قدیمی و باستانی تلقی می مشاوره فلسفی
وی باز 3لذا نقطه شروع مشاوره فلسفی بدون شک به سقراط و گفتگوی مایوتیک سقراط در قرن پنجم پیش از میالد جستجو کرد.

فراتر  کند. با این حال تأثیر سقراطداند که به روشنگری خرد درونی کمک میواقعی را کسی میگردد که در آن سقراط فیلسوف می
 باشد. که در ادامه به مبانی خرد سقراطیی مشاوره فلسفی میشناختو روش یبخش توسعه نظرلهامو گویی دو سویه و ا از گفت

 کنیم:های وی اشاره میدر دیالوگ

 نادانی عامل شر اخالقی  .1-2-3

الت رس و در وجود دارد یقابل اجتناب، جهل وجود یرنج روان ورایدر است که  یفرض فلسفسقراط مؤید این  انهیخردگرا کردیرو
باورها  هایی را کهمحدودیتتا  نمایدق یرا تشو مراجعاست که  نیبه خود محول خواهد کرد ا مشاور لسوفیکه ف یافهیوظ ،یسقراط

                                                 
1. Psychology 
2. Psychiatry 
3. Maieutic dialogue 
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بینی وی را تحت تأثیر قرار داده است باز شناسد. بنابراین نادانی در اندیشه سقراط ارتباط مستقیمی به فقدان خودشناسی و جهانو 
های در رساله هاییجهل در خصوص مکانی است که خیر واقعی فرد در آن نهان است. در این خصوص سقراط در دیالوگ

 رد:دامنون،پروتاگورس و گرگیاس عنوان می
 گوئی ممکن است کسی بداند که چیزی بد است و آن را بخواهد؟سقراط: پس می»

 ری.منون: آ
 خواهد که بدی به او برسد؟خواهد چیست؟ میگوئی آن را میسقراط: مرادت از اینکه می

 .منون: آری
 اهد؟خوین همه میداند که بدی زیان دارد و با اپندارد که بدی برای او سودمند است؟ یا میسقراط: چون می

ند زیان دانخواهند و برخی دیگر با اینکه میمنون: بعضی کسان بدی را به گمان اینکه سودمند است می
 .دارد

 اند؟ پندارند، بر بدی آن واقفبری کسانی که بد را سودمند میسقراط: و گمان می
 .کنمنمی منون: نه، گمان

مان خواهند که گخواهند بلکه چیزی را میبدی را نمیسقراط: پس کسانی که بر بدی آن واقف نیستند 
خواهند، در حقیقت خواهان پندارند و میکنند خوب است؟ به عبارت دیگر کسانی که بدی را نیک میمی

  (.211-215: 2008)افالطون: منون،  «اند نه بدی. چنین نیست؟خوبی

روی نادانی صورت  جز این نیست که از دانشی باشد بد است و علت بدی آناش بیهر کار که انگیزه»
  (.490: 2019)افالطون: پروتاگورس، « است گرفته

ام ینادان یکنم، بلکه از رویعمد اشتباه نم یکه از رو دیکنم، مطمئن باشیدرست عمل نم یاگر در زندگ»
  (.81: 2008)افالطون: گرگیاس، « کنممی اشتباه

 یسقراط، معتقد بود اگر انسان مرتکب شر اخالق»دارد: در تحلیل این اندیشه سقراط ابراز می 1فیلسوف فرانسوی پیر هادوت
است که با تمام وجود  لیدل نیبه ا دهدعمل نیکی انجام میو اگر  ،ی استریدر آن خبرد گمان میاست که  لیدل نیبه ا شود،

تا به بهترین وجه معنای نیکی وافعی را ادراک  خود اجازه دهدمراجع که به  این است لسوفیف وظیفه چیست؟ یواقع ریخ داندیم
  (.41: 1998نماید)هادوت، 

 گیری ذاتی اراده به خیرجهت .2-2-3

 داردنهیچ خردمندی باور  دارد. شیگرا ریکه اراده انسان ذاتاً به سمت خ این است خردمندانه سقراط کردیرو هایفرضاز دیگر پیش
سقراط  .نندکندانسته چنان می خواسته واشوند نآنان که مرتکب کاری بد می به بدی بیاالید بلکه همهود دست که کسی به میل خ

ستاید یم کنند، بلکه او میل و اشتیاق کسانی راستاید که بد نمیکسانی را نمی 2پس سیمونیدس»دارد: در این خصوص بیان می
  (.491 :2019)افالطون: پروتاگورس، « دکننکه بدی نمی
گیری  پایه آگاهی و شناخت و جهتبر  و دکنیرا داوطلبانه انتخاب نم یبد انسان گرایش به نماید کهمی دکیسقراط تأ از این رو

ما را  عواطفاحساسات و و  میدهیخوب است انجام نم مانیبرا میدانیرا که م یما کار اما غالباً ؛یابدمی ذاتی به خیر برتر گرایش
 .کنندیم تیهدا داندبرخالف آنچه عقل به صالح مییی به سمت و سو

 هاو جهانبینی اقناع باورها نیروی .3-2-3

 یت واقعبا معرفمطابق باورها  نیا ایکه آ ستیو مهم ن کنند رفتار خواهند کردکه آن را درست تصور می ییهادهیا براساسها انسان
 کندیاست که او در واقع فکر م یزیهر فرد همان چ یجهان برا»دارد که ابراز می 4کاواله از این روست که ؟3است یا عقاید محدود

و اعتقادات وی است واقعیت زندگی وی را تشکیل  بینی هر شخص که آغشته به فرهنگجهان ن،یبنابرا «.به آن معتقد است ای

                                                 
1. Pier Hadot 
2. Simonides 
3. doxa 
4. Cavalle 
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همه  یگریشخص د یاگرچه برا ،شودمی وی یدرماندگ ای ی وشگفت د،ی، تهدامنیت ،یشاد ،احساس گیریدهد و موجب شکلمی
و شانس اداره  کیتوسط مکان یکور و زندگ یروهاین هستی بر اساس کندیم تصورکه  ی. کسآیدبه نظر  هودهیممکن است ب نهایا
ود دارد وج یمحافظ یکه خدا کنندیکه اقرار م یکسان وکه به آن اعتقاد دارد.  کندیم یزندگ یسرد تیآن واقع رالجرم د شود،یم

 فریناه، کگ قتیکه حق ینساکن خواهند شد. کسا مبنی بر مشیتگرم و  یدر جهان کند،یکه آنها را دوست دارد و از آنها محافظت م
 (. 112-111: 2004)کاواله،  افتیاز درد و گناه خواهند  ییایخود را در دن ،یاعتقاد نیداشتن چن لیاند، به دلرفتهیو عقوبت را پذ

 کند:این دیدگاه را در دیالوگی با گرگیاس اینگونه ترسیم میسقراط 
 سقراط: به عقیده تو دانستن و معتقد شدن یکیست یا میان آنها فرق است؟»

 .کنم میان آنها فرق استگرگیاس: گمان می

: ادد: حق با توست. چه اگر از تو بپرسند آیا اعتقاد درست و اعتقاد نادرست وجود دارد؟ پاسخ خواهی طسقرا
 .آری

 گرگیاس: درست است
 سقراط: دانش درست و دانش نادرست نیز وجود دارد؟

 .گرگیاس: نه

 سقراط: پس روشن شد که دانش و اعتقاد یکی نیست؟

 .گرگیاس: آری

 کند. آیا هر دو،شود و دیگری اعتقاد پیدا میمی آموزد و دانامی سقراط: دو کس را در نظر بیاور که یکی

: 2008)افالطون: گرگیاس،  «گمان گرگیاس: بی....  ورند؟آرا از راه معتقد شدن بدست نمی دانستن و اعتقاد
81.)  

در  هشیماست. در واقع، آنها ر یفکر یها تیما فراتر از ظرف یباورها قدرتاین اندیشه سقراط بیانگر این واقعیت است که 
است که  لیدل نیکنند. به همیم تیرا تقو یزندگ یهاچالشها و تیمختلف واکنش ما به موقع یهاراه دارند واحساسات ما 

 ایباورها  رییغاز ت تواندیم کشاندیم یتینارضا ای یناتوان ،یو بارها ما را به سرخوردگ ارهاکه ب یخودساز ایها عادت یینها یکنشهیر
 بدست آید. محدود دیعقا

  یخودشناس یبرا یراه یزندگ .۴-2-3

با  یزندگ کیداشتن  یسقراط برا هیبا توص ماًیکه مستق یفرضشیاست، پ یخودشناس خردمندانه سقراطاصل اساسیِ رویکرد 
 . سقراط معتقد است: مرتبط استفضیلت 

 یاست که به بررس یموضوعات ریو سا لتیدر مورد فض ههر روز یوگوگفت انسان یبرا خیر نیبزرگتر»
  (.114: 2019سقراط، )افالطون: آپولوژی « پردازدمی گرانیخود و د

سودمند، بدون  ریتأث نیانمود. خود را وقف آن  یتمام زندگ کهداد یم تیاهم گرانیخود و دچنان به درون نگری سقراط آن
 نیمرت. سقراط معتقد بود که شدیمربوط م ستیواقعاً درست ن م،یپنداشتیم یهیآنچه ما بددر این خصوص که شک، به اعتقاد او 

 یاهنیانب ت،یکه در نها هایید. پرسشنشو آگاهخود  یتا از عدم استحکام باورها رساندیاری میخوب به مخاطبانش  یکیالکتید
 دارد:نگری سقراط عنوان می در توصیف درون 1های سقراطی نیکیاس. در یکی از دیالوگآوردمیرا به لرزه در یزندگ

سقراط گفت و گوئی آغاز کند، موضوع بحث هر چه دانی که هر کس با نمی شود هیچنیکیاس: معلوم می»
ار رساند که ناچبرد تا به جائی میسقراط به وسیله سؤال و جواب او را چندان به این سو و آن سو می باشد
زندگی کنونی و گذشته خود به سقراط حساب بدهد. در اینجا نیز سقراط دست از او  گردد دربارهمی

)افالطون:  «بیازماید و احوال درونی او را در برابر دیدگانش قرار دهد را کامالًپیش از آنکه او  دارد برنمی
  (.413-412: 2014الچس، 

 متعارف نشیادله و ب یها و ناهماهنگکه گره یارشته پایانجز  ستین یزیچ کند،یمطرح م هایشدیالوگکه سقراط در  یسؤال

 لکهب نبود یکیالکتید یسقراط صرفاً سرگرم فلسفه عملی غایت (.40: 1998 )هادوت،سازد می آشکاردرباره خودشان  مخاطبان را

                                                 
1. Nicias 
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گردد می یدر زندگ زیآم مغالطه ایمحدود  دیعقا گیری موجب شکلکه  یینها عانیو م امدهایاز پرا خواست که مخاطبانش یسقراط م
 و دیکشیبه چالش م ییهارا با پرسش مخاطبان ،«1خرمگس»مانند  ش،یهاگفتگو و پرسش قیسقراط از طر ن،ی. بنابراسازدآگاه 
 حیوضت یفرانسو لسوفیبهتر سوق دهد، آنها را، همانطور که ف یاستدالل بااستدالل  کی ینیگزیها را به جاآن نکهیا یبه جا

 یگوگفتهدف توان استنباط نمود که در نتیجه می (.41: 1998)هادوت،  «دادیسوق مو خودشناسی خود  یبه بررس» دهد،یم
 .ما حاکم است یاست که بر زندگ ییهاپرسش از خود و ارزش جیمخاطب، ترو یسؤال بردن دانش ظاهر ریاز ز شیب ،یسقراط

 شیاط تا آنجا پسقر لیدل نیبه هم. میو چنان باش نیچن برای سقراط مهم این است کهبلکه  م،یآن را بشناس ای نیکه امهم نیست 
 دارد: نماید و ابراز میی جویای زندگی واقعی تلقی میهاانسان فهیوظ نیترمهمرا  گرانیخود و د یکه بررس رودیم

های انسانی بگوید و بشنود و درباره خود قابلیت ی آدمی این است که هر روز دربارهبرا بزرگترین موهبت»
است  راست همینرا کمتر از سخن پیشین خواهید پذیرفت. ولی آتنیان سخن  و دیگران پژوهش کند، این

  (.184: 2019)افالطون: آپولوژی سقراط، « براستی آسان نیست که گفتم هر چند متقاعد ساختن شما
در  2نکه بر معبد آپولو شعاری بود« خودت را بشناس»بود.  یفلسفمهم  فهیوظ کی یخودشناس ،در اندیشه یونان باستان

شعار  نیا ،یشعار خالصه کرد. به طور کل نیتوان در ایاو را م یفلسف اندیشهکرد که تمام یحک شده بود. سقراط ادعا م 3وسدلف
 و یخودشناس و ..( مشترک بود.ی و .نوافالطون ،یکوریاپ ،یرواق لسوفانیف طون،دوران باستان )سقراط، افال یدر تمام مکاتب فلسف

  .دادندیقرار م تیلودر او یفلسف قتیبه حق یامکان دسترس یبرا یرا به عنوان شرط 4یمراقبتخود 

 یسقراطخودبنیاد دانش  .۵-2-3

 و به واسطه این ارجاعات ماوجود دارد.  یقیخرد حق ایاز معرفت  یبه مفهوم سقراط یافالطون ارجاعات متعدد هایدیالوگ در
 . نماییمرا ادراک می سقراطی دانشاز  یخاص یمعنا

چون از یک ظرف لبریز گردد بتواند به ظرف  بود کهچه خوب بود اگر حکمت همانند آب می 5آگاتون»
مند شوند. در این صورت، من خود را به یکدیگر از هم بهرهه خالی دیگری ریخته شود. تا هر دو به انداز

بریزی علم و حکمت خودت، ظرف لشمردم. زیرا تو با می ترین خالیق تأثیر مجالست با تو، از نیکبخت
ت تر از حقیقت من چیزی پیچیده، مبهم، نامفهوم، و به خیال نزدیکساختی. چه حکمخالی مرا سرشار می

  (.193: 2008، ضیافت)افالطون:  «است
 یفلسفمشاوره  ندیوجود دارد. هدف فرآ خردورزی ازخود بنیاد و مفهوم درک  ،از دانش یبرداشت سقراط نیطناین دیالوگ در 

 زانیمسب با بنیاد متناخود یدرک به مراجع را است که نیا لسوفیف نقشو  .است مراجعه کنندهنهفته در  یحکمت درون جاستخرا نیز
ی نزد سقراط قیمعرفت حقو  ی استدانش نظر یمحتوا یو سطح انباشت بیرونیبرخالف اش ترغیب نماید. و این تلقی فکریبلوغ 

که  یع دانشدهد، نویم حید سقراط توضکه خو گونههمان. دیبه دست آ یرونیتواند از منبع بینمو  بخشدیکه حکمت م دانشی است
ود را خ فهیکه وظ داردبر آن میکه سقراط را  یژگی، وآیدبر پایه تعمق درونی فرد حاصل می اموزدیخود ب نیخواهد در مخاطبیاو م
 نماید: سهیمقا «ماما» کیبا 

 به نام فنارتا هستم؟ رومندیو ن یقابله عال کیکه من فرزند  یادهینشن ایآ: سقراط»

 .امدهیقبالً شن بلهتتاتئوس: 

 دهم؟یهنر را انجام م نیکه من هم دیادهینشن ایآو  سقراط:
 ام.را نشنیده تتاتئوس: نه آن

ی گفتم درباره هنر ئهرچه در باره هنر ماما... .است نطوریدهم که ایم نانیخوب، من به شما اطم سقراط:
سان بزایند نه به زنان، و روح مردان را آکنم تا اری مییمن نیز صادق است با این فرق که من به مردان 

تن آنان را، و بزرگترین امتیاز هنر من این است که هنگامی که مردی در شرف زائیدن است  نه انمیمیزا

                                                 
1.  Gadfly 
2 . Temple of Apollo 
3. Delfos 
4  Self-care 

5. Agathon  یونان دارد.هایی در ستایش از قهرمانان مسابقات ورزشی سرای یونانی که سروده شاعر و غزل 
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فرزندی کامل و راستین. من از جهتی دیگر نیز به ماما ا یدانم که کودک ناقص و دروغین خواهد زائید می
کنند که همواره از دیگران زایم و کسانی که مرا سرزنش میشبیهم و آن اینکه خود هیچگاه دانشی نمی

انم، حق دارند و اینک گوش فرادار تا علت دیدهم چون پاسخی قانع کننده نمپرسم و خود پاسخ نمیمی
دن ولی نه استعداد باردار کر رسانمخدا مرا مأمور ساخته که به زائیدن دیگران یاری کنم.  حیرآن را نیز تش

از این رو نه خود دانشی دارم و نه روحم تا کنون توانسته دانشی  به من بخشیده است و نه توانائی زائیدن.
  (.150-141: 2008، تتاتئوس)افالطون:  «بزاید

 تید، مسئولکننیو تجربه م شندیاندیدر قبال آنچه مگفتگو  نیطرف بهانجام شود،  یاست که اگر به خوب یهنر یسقراط هنر
رفته و به از خود فراتر  ادهد تیبه آنها اجازه م ت،یرسد. در نهایم انیبه پا 1اندیشه و تفکرنگاهشان به سمت  رییو با تغ بخشدمی

 بلوغ فکری دست یابند.

 فهیوظ .کندیم تیبلکه برعکس، آن را تقو کند،یخود را رها نم یمشاور استقالل فکر نیز یفلسف مشاوره یوگوگفتدر 
 نیاهای خود را در درون خود بیابد. به مراجع یاری رساند تا پاسخمناسب،  یشنهادهایسؤاالت و پ قیاز طر این است که لسوفیف

 . گیردالهام می بردیکه سقراط به کار م مایوتیکی روش است که از یفلسفزایشی گفتگو 
پنداشتند. وی وجه می سقراط بخش زیادی از حیات فکری خود را صرف آشکارگی اموری نمود که دیگران خود را در آن عاقل

 قاًیناخودآگاه دق نیمتوجه شد که ا یااست که سقراط در نقطه نیو ادانست اش میتمایز خود از دیگران را در آگاهی خود از نادانی
عامل منفی در  کیخود  نادانیگرفتن  دهیسقراط نشان داد که ناد ن،یبنابرا .او پوشانده استبر است که حکمت را  یزیهمان چ

 مورد رد کردندمیآنچه که فکر آگاهی را در مخاطبینش نسبت به نوعی خود دنمو یاو سع از اینروست کهاست،  دریافت حقیقت
 ایجاد نماید. دانندیم تیواقع

د، تا در آنجا به خدای دلفی ثابت کنم که آن مرد بو رفتم که به دانائی مشهور افرادی نزدیک یکی از»
نیک آزمودم دریافتم که او به نظر بیشتر مردمان، و  چون با او گفت وگوئی کردم و او را .داناتر از من است

ه است. به مشامش نرسیدبوئی از دانایی  نماید و حال آنکه در حقیقتبیش از همه به نظر خود بسیار دانا می
)افالطون: آپولوژی  «آن گاه کوشیدم بر او روشن کنم که پنداری که درباره ی خود دارد نادرست است

  (.158: 2019سقراط، 
دیالکتیک سقراطی با طرح سؤاالتی باورها و مفروضات ضمنی طرف مقابل را را به چالش کشیده و ناپایداری برخی مفاهیم 

  (.112-111: 2014)کاواله، دهد محدودیت این مواضع را نشان میاخالقی و تضادها و 

دل م ای هینظر چیه و داندینم یزیچ تیاست که در نهامهم  نیکامل او از ا یسقراط، آگاهدر خردورزی نقطه شروع  ن،یبنابرا
آن از راه تلقین به آموزش افراد همت گمارد بلکه خطاهای اندیشه را  جهیدر نت، که ندارد یدر مورد موضوعات مورد بررس یحیتوض

رایط زداید و ششود. این عمل سقراط تداعی عرفان غزالی است که در آن مربی چون باغبانی گیاهان هرز را از اندیشه میمتذکر می
 آورد.تعالی و رشد را فراهم می

  تربیت بر مبنای خردورزی و دیالوگ سقراطی. الگوی مطلوب مشاوره فلسفی در تعلیم و 3-3

با توجه به آنچه در مبانی نظری پژوهش بیان گردید، مشاوره فلسفی در رویکرد خردگرای سقراطی مبتنی بر این پیش فرض است 
ت که فرایندی اسباشد از این رو هدف از مشاوره فلسفی در این رویکرد می بینی ویکه اختالل روانی فرد ناشی از تناقض جهان

ای لهتوان فرایندی سه مرحباشد. لذا الگوی مطلوب را میمی گیری از لوگوسشناسی مراجع در پرتو بهره منجر به تحول در هستی
 (. 1بینی نوینی در زندگی در سایه خرد و اندیشه است )شکل یابی مراجع به جهان تصور نمود که غایتش دست

 

 

 

                                                 
1. logos 
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 الگوی مطلوب ای . فرایند سه مرحله1شکل 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 . کشف هویت کاذب مراجع )خودشناسی(1-3-3

مال کاز این رو نیل به  گیرد.هدف میرا  ید انسانابعکشف ا و رفته فراتر یتنروان تیاز واقعسقراطی مشاور فلسفی  سنتدر 
 ی وود سطحخبلکه هدف اصلی وی آشکارگی  یابی به آن باشدمشاور فلسفی درصدد دستکه  ستین یهدفمراجع  یشناختیهست
 نموده است. را پنهان  مراجع یواقع تیکه ماه ی استکاذب تیهو

ی ها به هویت واقعهای شرطی به موقعیتهای کاذب زندگی و پاسخها غالباً به واسطه حضوری مکانیکی در مدار هویتانسان
 ها،ییایپو قیو درک عم دنید برانگیختن تمایل فعال وی برای مراجع برایاقدام مشاور یاری  نیاول لیدل نیهم بهخود آگاه نبوده و 

ست. از این رو پرسش من چه کسی هستم؟ در این رویکرد برای مراجع محوریت ا وی در زندگی یشرط یهاو واکنش هایاستراتژ
کردن  روشن لسوفیف فهی. وظگیردیدر بر م مشاور رااز کار  مهمیبخش  یاز ساختار خود سطح ییرونماکند و بنیادی پیدا می

ختلف م یهاجنبهشناخت  و دربردارنده. دهدرا تشکیل می مراجعان یهاینگران ایمشکالت  یربنایاست که ز یچارچوب مفروضات
 ینیبنجهاو د نشویتجربه م به واسطه آن یزندگ هایتیکه واقع یی،هادهیاساختار کاذب از  مراجعاست تا خود  یساختار خود سطح

 ه معتقد است: کاوال از این رو یابد. یآگاهداده اند وی را شکل تیو موجود
به شکل  عمل نی، اما اشودمی خاص آغاز یمشکللحاظ نمودن با  همواره مشاوره ندیفرآبا وجود اینکه »

  (.110: 2011، کاواله) «گرددیم یمنته یخودشناس ریبه مس قابل اجتنابی

 آید.و به تبع آن خودشناسی مراجع به واسطه طی مراحل ذیل بدست مینیل به اکتشاف هویت کاذب 

 . کشف ماهیت توهم آمیز خود سطحی1-1-3-3

 ییر شناساد ی فردیسردرگم ای یادراک یخطا کیشامل و فاقد بنیانی استوار و مستدل بوده  سطحی، هویتی در انسان است کهخود
شده  ییخود شناسابریم هستیم(. در این تلقی )آنچه واقعاً نیستیم امّا گمان میدرباره خود است  ریو تصاو ها از قضاوت یامجموعه

خودسرانه،  یاز باورها یاز رنج ما ناش یادیبخش زشود و تبدیل می 1و به یک من ذهنی شدهسوژه فراموش  کیبه عنوان 
  (.124: 2009)کاواله،  میاکرده فرض این مناست که در  یو محدود یرانتقادیمتعارف، غغیر

در مالحظات عملی انجام این گام باید خاطرنشان نمود که پیش از آغاز این مرحله، در جلسه اول فیلسوف مشاور تربیتی تنها 
نموده و الزم است مشاور این اطمینان را در وی فراهم آورد که  را بیانخود  یزندگ تیوضعآموزِ مراجع یک شنونده است، دانش

ی مراجع مسائل اصلی، فرعی و اشتقاقی وی را از یکدیگر تشخیص ها وی را شنیده و سعی نماید با کنکاش و تأمل در گفتهداستان 
 دهد.

 

                                                 
1. objective 



 

 
 ؛ مهدی سبحانی نژاداکبر رهنما ؛سیدحسام حسینی/ … تعلیم و تربیت در یمشاوره فلسف ینظر یالگو نییتب    

 

 

JPI, 2022; 16 (40): page 103  

103 

تواند با جلسه دوم مطابقت داشته باشد، متداول ترین شکل مداخله مشاور شامل انتخاب الگوها، عادات می در مرحله بعد که
ن های زیر این مرحله را تبییتوان در گامآمیز خود سطحی مراجع است. که میماهیت توهم ساز عاطفی و رفتاری برای کشفمشکل
 نمود:
  هاها و نگرش، طرحالگوها صتشخی 

و  عالیانف یالگوها ییبه شناسا آموزِ مراجع،دانش یو نگرش یعاطف ،یذهن هایپاسخدر این مرحله مشاور فلسفی با تأمل در 
 رهیو غ رانگید های خود باایده قیتطب یکنترل، تالش برا عدم شدن، عدم اعتماد به نفس، یقربان ،کردنقش بازینچون  یتکرار

فرایند  .شوندنیز شناسایی می دنشویم انیب «توانمیاما نم خواهمیم» که تضاد درونی دارند و با ییالگوها نی. همچنپردازدمی
و  یاختارعناصر س یکه تجل میکنیرا لمس م ییوها، احساسات و رفتارهاالگ به واسطه این رایز تشخیص الگوها بسیار مهم است

  .است آموزی دانشدر فلسفه شخص نیمشکل آفر
ه ب مشاورِ فلسفی ینیزبیو ت نیاست که با تمر یمهارت نیکه ا عتقد استم 1لینچاما  ست،یالگوها دشوار ن صیکار تشخ اگرچه

  (.112: 1999)لینچ،  ابدییو توسعه م دیآیدست م
 آشکارگی و تمایز میان باورها 

هایی که ها و تفسیرهایی متناقض درباره موقعیتها، توضیحآموزِ مراجع، غالباً توجیهدر جریان بررسی تضادهای رفتاری دانش
ست فیلسوف اکند. آخنباخ معتقد است: بسیار مهم شود که فلسفه عملیاتی زندگی وی را آشکار میدر زندگی درگیر آن بوده بیان می

اند،  ف صرفهایی که تفسیر یا توصیکند، از آنمشاور توانایی خود را در راستای تمایز عباراتی که فلسفه عملیاتی مراجع را آشکار می
  (.13: 1991، آخنباخ)تقویت نماید 

 های فکری مشاورزمینه در پرانتز قرار گرفتن تخصص و پیش 
 کآموزِ مراجع روبرو شود که این امر یطرفانه با دانش مشاورِ تربیتی به صورتی بیدر فرایند اکتشاف خود سطحی الزم است 

 از خود شتریکه بد کنمیوانمود  ای ددهیم صیتشخبخشد. مشاورِ فلسفی کسی نیست که به مشاوره فلسفی می یعیطب تمیر
حتی اگر موردی  نماید.ای را در مورد وی مطرح میبه واسطه تأیید مراجع است که فرضیهفقط  وی، ددانیدر مورد او م آموزدانش

 بدیهی باشد و مراجع در آن لحظه آن را تشخیص ندهد بازهم مشاور باید تا زمان تأیید مراجع آن را در پرانتز قرار دهد. 
مراجع در  دارد که فیلسوف مشاور باید این نکته را مد نظر قرار دهد که هدف وی کمک بهدر این خصوص ابراز می 2ماچادو

دو، )ماچادهد پرهیز نماید دیدن زوایای پنهان ماهیت سطحی خود است، و از قرار گرفتن در جایگاه متخصصی که تشخیص می
2009 :138.)  
 ترغیب مراجع به رصد فضای آگاهی خود 

 ساسذهن، عاطفه و احگانه است. اتفاقات زندگی حاصل تأثیر سه ییزداتیهو یگام به سو نیاولمشاهده و رصد فضای آگاهی 
در این خصوص  4کند. بارینتوسبا این سه گانه هویت معتبر فضای آگاهی ما را دچار اختالل می3پنداریذاتدر پرتو تجربه است. هم

ند آگاه کهای غیر معتبری که نمایندگی میرساند تا از شخصیتبه مراجع یاری میمشاهده و رصد فضای آگاهی »دارد: عنوان می
  (.301: 2005، براینتوس)« ها حذر نمایدپنداری با آن از همذات شده و
 ترغیب به جداسازی مراجع از خود سطحی 

عاطفه و احساس را شناخت و توانایی تمیز هویت اصیل خود را از -زمانی که مراجع الگوهای سطحی آگاهی خود شامل ذهن
ها فاصله گرفته و نقاب از نحوه تواند از آنکنند، میمکانیکی عمل میبا این ادراک که این الگوها در زندگی  ها به دست آوردآن

 .کند کشف نمایدعملکردشان بردارد و معنا یا هدفی را که دنبال می
 
 
 

                                                 
1.  Lynch 
2. Machado 

 .آیندحساب میکردن خود به یک شخص، گروه، یا سازمانی که مهم به احساس ارزشمند بودن، از طریق متصل ست از تمایل به افزایشا همذات پنداری عبارت. 3
4. Barrientos 
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 . کشف فلسفه حامی خود سطحی2-1-3-3

برهان  یمعطوف به بررسمرحله فعالیت مشاور فلسفی  نیدر اآموز در مرحله قبل به عینیت و درک خود رسید پس از آنکه دانش
 رود مراجع احساس. زمانی که خود سطحی مراجع که کلیت زندگی خود را بر آن بنا نموده زیر سوال میدگردیم وی یزندگ یاصل

 سردرگمی نموده و ممکن است بپرسد: اگر من آن شخصیت نیستم، پس چه کسی هستم؟ 
ذب با وجود نداشتن ماهیتی اصیل در زندگی، احساس هویتی به های کادارد که این هویتدر این خصوص ابراز می 1الهاو
، الهاو)ود شها موجب سردرگمی میاین هویت و به چالش کشیدن بخشند که گاه با اشتیاق در چهارچوب آن زندگی نمودهانسان می

 های حامی آنها را نیز ادراک نمایدهای کاذب خود، فلسفه و استداللآموز باید به موازات کشف هویتلذا مراجعِ دانش(؛ 8: 1995
ای معتبر تجربه نماید و لذت واقعیت آنچنان در نظر وی خوشایند آید که خود سطحی به دلیل به نحوی که هویتش را به گونه

 ناسازگاری و ارزش پایین خود سقوط نماید. مشاور فلسفی باید توجه نماید اگر این وجه دوم وجود نداشته باشد مراجع در دام
 گرفتار خواهد شد. 2گراییپوچ

د. نشویم یناش یدرون الوگید کیبا  4یهستند که از همذات پندار 3یی ذهنیبازنمانوعی ما  یهاتهوی»
با آن  یسؤال بروند و از همذات پندار ریز کنندیم یبانیرا پشت یدرون یگفتگو نیکه ا ییهااگر قضاوت
  (.50: 1991، گادامر) «روداز بین می هویت کاذب م،یدست بردار

 ییاز بازنما (یشینما ای یواقع ی)به معناآموز مراجعِ دانش کیپس از درک داستان درامات مشاور تربیتی در این جایگاه جه،ینت در
 نماید. می لیاو را تسه ییزداتیهوبا بیان فلسفه و استدالل ضعیف حامی هویت سطحی وی، و  گرفتهاو فاصله 

 یخود سطح بانیپشت فرعی و متکثر الگوهای. کشف 3-1-3-3

من »های مختلف با عبارات گرچه انسان تمایل دارد به صورت یک خود واحد و در یک کل واحد عمل نماید امّا وقتی در موقعیت
ماهیت دارد در واقع و ... ماهیت خود را ابراز می «کنمیمن عمل م»، «کنمیاحساس ممن »، «خواهمیمن م»، «کنمیفکر م

ها "ودخ" نیاز ا کیهر و پنهان است.  یروانشناخت یها«خود»کثرت  ریدر زکند. و خود عمیق متکثر خود سطحی را شناسایی می
 کنند.یم قیاز احساسات و رفتار را تشو یخاص یخاص خود هستند که الگوها یباورها یدارا

 یمتفاوت یاعتقاد یهاستمیشامل س و تردهیچیپ یه از نظر ساختاروجود دارد کدر افراد  هاتیاز موقع دیگری رگروهیزاز دیگر سو 
 یزیدانم چه چیمن م» ها به صورتهایی از این موقعیتنمونه. کنندیفرد عمل م هایمخالف با خواستهکه در سطوح  شوندیم

 انجام دهم دیکه با یعکس کار »، «توانمیخواهم، اما نمیممن »، «دهمانجامش چگونه باید  دانمیمن خوب است، اما نم یبرا
 خواهدیاز ما م «یبخش»انگار  کنند.تلقی میاراده  فضع ناشی ازرا  اتیتجرب نیعلت ا یاری. بسشوندبیان می «دهمیانجام مرا 

نماید که کار بر روی این تصریح می کاواله ما شده است، یهامزاحم تالش ایمانع  گرید «یبخش»و  ابدیخاص دست  یبه هدف
های نی شخصیتها یعتوان با توصیف الگوهای مختلف به این موقعیتتکثرها و تضادها در فرایند مشاوره فلسفی مفید هستند و می

خواهد( نزدیک شد و درک نمود که علت این امر واگرایی و تناقض و عدم وجود نظم خواهد و آن که نمیمختلف بازی) آنکه می
  (.131: 2011، کاواله)رساند اراده. و این امر به یک پارچه سازی هویت ما یاری می میان اهداف و باورهاست و نه ضعف

از این رو در این بخش باید بر روی الگوهایی در رفتار، که موجب انشقاق درونی هستند کار کنیم تا در نتیجه این شناخت به 
 یک پارچگی و انسجام در باورها دست یابیم.

 زیر سؤال بردن هویت کاذب. به چالش کشیدن و 2-3-3

 یار لحظهکه د ییسوال بردن باورها ریزدر مشاوره فلسفی است.  یاساس یهاهیاز رو یکیفعال و مستمر اعتقادات مراجعان  یبررس
های کاذب و یا بینینمودن حدود جهانمشخص  به وی در، شدتصور میانکار  رقابلیغ قیبه عنوان حقامراجع  یخاص از زندگ

                                                 
1. Lahav 
2. Nihilism 

شناسی، های متافیزیک مانند فلسفه ذهن و هستیذهنی از چیزهایی است که در واقع برای حواس نیستند. در فلسفه معاصر، به ویژه در زمینهبازنمایی ذهنی تصویر  .3
 ها و مفاهیم است.های غالب در توضیح و توصیف ماهیت ایدهبازنمایی ذهنی یکی از روش

4. Identification 
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اوره، مش ندیدر کل فرآرویکرد غالب این بخش دیالوگ سقراطی است که  رساند.یاری میها وجود دارد در آن ی کهارزشمندعناصر 
 .است انیجر آموز درمراجعِ دانشو  میان مشاور فلسفی

 . دیالوگ مایوتیک سقراطی1-2-3-3

در کانون توجه  ی،شناختروش یالهام گرفته از سقراط به عنوان محور یگووگفت ،ای برگرفته از خرد سقراطیدر الگوی مشاوره
 یالهیرا وس لیاص یوگوگفت یک و تلقی نموده یروش تامل فلسف نیبهترو  خاستگاه فلسفهرا  الوگید سقراط .مشاوران قرار دارد

 نماید.تلقی می قتیحق نیل به یامناسب بر
 ،رندیگیم میآزادانه تصم در آن طرفین گفتگو که هفلسف یبه ژرفا است یسفرآموز مراجعِ دانش مشاور و میان یفلسف دیالوگ

کشف  یبرا ،مشترک ندیفرآ کیدر  نماید وینم لیتحم یگریخود را بر د دگاهید دامک چیه حفظ نموده وخود را  یاستقالل فکر
 قیگو، تشوگفت فراینددر  نقش مشاور، ورزدحالل مسئله اجتناب  ایمشاور پدرانه  یهااز نقشدارند. مشاور بایستی  یهمکار قتیحق

 و کشف مسائل خود خواهد بود.  ها پاسخ افتنیبه  آموزدانش
 ای یها، تناقضات حل نشدنیکه در آن ناسازگار یحالت یعنی، یونانی است 1ایآپوردیالوگ مایوتیک سقراطی، مبتنی بر اصطالح 

ردد و شامل گو ناسازگار تلقی می فیضعای دهیا د،یحالت جد نیبود، در ا نیقیکه آنچه قبالً  یطورشوند، به یآشکار م ها پارادوکس
 یاهیولقضاوت ا ایباور  فیمنجر به تضع تیکه در نها کندیرا آشکار م یذات یهایآنها ناسازگار یهاکه پاسخاست  ییهاپرسش

  (.145: 2001)برووک،  میکنیکه از آن شروع م شودیم
وتیک ی خود آگاهی یافت دیالوگ مایفعل نشیب فیو تحر تیمحدودهنگامی که مراجع به واسطه گفتگوی سقراطی نسبت به 

 جعمرافرض شده  ینظر در باورها دیمعطوف به تجد کیوتیما رساند. دیالوگنگاه مراجع یاری میتر قیتر و عمگستردهبه ادراک 
مشاور  برای کندیدعوت م گرید یابه گونه زهایچ دنیرا به د مراجعکه  یسؤاالت دنیپرسهنر لذا است،  دیجد و ادراک و تولد فهم

 بسیار تعیین کننده است. 
 یو یرا برا یعدم انجام کار ایانجام  یمعنااموری است که  شاملدهند یم لیمراجع را تشک یدرون زیست جهانکه  ییباورها
 فیرا تعر وی یهاتیها و اولوسلسله مراتب ارزش ساخته، نیمع هاو آرمانرا به سمت اهداف  اراده یریجهت گنموده، مشخص 

جهان را آموز مراجعِ دانشآن  قیکه از طر این باورها همچون عینکی است .نمایندیم تیهدااو را  ماتیتصم کرده و در نهایت
ا تفسیر هکیفیت و وضوح شیشه عینکی که به واسطه آن خود و واقعیتباید زاویه دید، اول، ه در وهللذا  د.کنیو تجربه مد نیبیم

 سازد را با پرسشگری از مسیر خود بردارد.یرا مبهم و مخدوش م وی دیکه د ییهادوم حجاب مرحلهدر شوند را ارتقا بخشد و می
 دارد:سقراط در رساله منون عنوان می

کنیم تا بدانند در رابطه با حقیقت در چه جایگاهی ها میما با گفتگو و تحقیق با افراد کمک زیادی به آن»
  (.211: 2008افالطون: منون، )« دانید لذت تحقیق را خواهید چشیددانید که نمیقرار دارند. چون می

 . تحلیل و بررسی عناصر دیالوگ2-2-3-3

 رسد:انجام می های ذیل بهکه این مهم نیز توسط روشها بپردازد. آموز، مشاور تربیتی باید به تحلیل دیالوگدر خالل گفتگو با دانش

 میمفاه لیتحل 

ها، عدالت و غیره ها همچون آزادی، اخالق، ارزشدر این نوع تحلیل مشاور با همراهی مراجع به تحلیل مفاهیم اساسی دیالوگ
 یشود، ضروریروزمره ما اعمال م یدر زندگ ی کهو متعارف فیضع یمعان درشدن  یاز شرط ییرها یبراتحلیل  نیا پردازد.می

 است. 
 

                                                 
1. Aporia  یونانی گرفته شده و به طور سنتی برای توصیف شکلی از گفتار به کار برده شده است که در آن گوینده یا شخصیتی آگاهانه اصطالحی است که از بالغت

 .دکنبر پرسشی حل نشدنی تأمل می
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 منطق ادله یبررس 

 یها و خطاهاو مغالطه نماید کیتفک ضعیفرا از  قویکه استدالل سازد برای مراجع فراهم میامکان را  نیا یفلسف منطق
را  مقدمات استدالل ناشی از یهامربوط به ساختار استدالل و مغالطه یهامغالطهمراجع دهد.  صیتشخ را موجود در استدالل

 رساند.یاری میها باورها و استداللیا تأیید  پذیرش به وی در و این بررسی کندیم یبررس

 حیآراء صح بررسی 

 یاحساس یهایزنگمانه ی یاتصادف یهاتیموفقآموز به واسطه مطالعه، را که مراجعِ دانش یدرست دیعقا و باورهامشاور،  لسوفیف
قرار  ید بررسمور زینرا آنها  ل،یدل نیداند، به همینم یکاف اصیل یفلسفه شخص کی جادیا یبرا را نیزاست  دهیها رسصرف به آن

 . ابدی دست قیعمو منسجم ، محکمی به باورهای و تأمل شخص میمستق نشیب ر پایهب مراجع دهد تایم

 تحول در باورهای ناقص 
ی و قابل بنیاد هایی استداللطرح کلو تبیین نقص بنیادی باورهای وی، در  مراجععملکرد  یکاوش در الگوها لیاز تکم پس

نماید تحولی به دست خواهد آمد که آید و این فلسفه را حمایت میاتکا که بر اساس فلسفه عمیق شخصی مراجع بدست می
 ی معتبر وی خواهد شد.ها بینی نوینی بر اساس دادهساز تبیین جهان زمینه

 بینی نوینسوی جهان . حرکت به3-3-3

 نی نوینبیبا دیگران دست خواهند یافت. این جهاندر ارتباط  نوینی از خود و کادربه ا یفلسف یندهایفرآ شرفتیبا پ مراجعان
ود ادغام خ یدر زندگبینی نوین را این جهان دهد تاشمول، پویا و منحصر به فرد است که این امکان را به مراجع میای جهانفلسفه

 های زیر است:این مهم نیز خود نیازمند طی گام (.139: 2011، کاواله)نماید و تجسم 

 آل به عنوان یک سوژه خالقه. تبیین ماهیت خود اید1-3-3-3

شروعی دوباره لکه ب ان،ینقطه پانه  خود تیهونوین از  بدین معنی است که این تلقی م،یسوژه هست کیکه ما  بینش نیبه ا دنیرس
ه چ رساند که بدانیمیاری میدر وهله اول، به ما  شوند،یانجام م یخود سطح زیآمتوهم تیکه با هدف درک ماه ییهانیتمراست. 

 سوژهیک ه عنوان خود را ب بلکه بایستی ،آل بپردازیم که به بازنمایی خود ایده میستین دهیا یک کما یکه  و دریابیم میهست یکس
 در نظر آوریم.  یعنی موضوع من

بدین معنی ، دیدبینانه تلقی گرنگاهی کوتهانسان  به ، نگاهقرار گرفت یروانشناس در حیطه اًمنحصر یخودشناس فهیوظ زمانی که
مطالعه قرار ورد م یخود تجربو در پرتو را به عنوان ابژه  انسان یروانشناس نادیده گرفته شد. ویای شهیو ر یشناخت یجنبه هستکه 
 کیبه عنوان  یبه زندگمراجع دعوت  یفلسفمشاوره کار  از این روست که این مرحله از .شناسدیمبه عنوان سوژه ن و وی را، داد

 «است که من درباره خودم داشته باشم ییتر از هر بازنما عیبد اریبس تیاحساس هو: »دیگویمکاواله در این خصوص سوژه است، 
 .خالء خالق است کیبه عنوان  یبا زندگ آشتی یدر عمل به معنامهم  نیاو  (.88: 2011، کاواله)

ه از صورت است ک نیتنها در ا رایبودن، ز داریم، در وهله اول برابر است با حضور، توجه، بیسوژه هست کی ما نکهیا دانستن
شناخت خود  ن،یبنابرا .نماییممی اجتناب زندگیو مکانیکی عمل نمودنمان در  زمانیآم مغالطه یهابا داستان یحالت همذات پندار

 است.  های خالقانهو مرکز پاسختجربه فعال منبعی از شناخت خود به عنوان  یسوژه، به معنا کیبه عنوان 

 . گذر از گذشته و آینده و هویت بخشیدن به خود با تمرکز بر حال2-3-3-3

دن آن با ش رفعالیغو ، استو ترس  یآن دلبستگ بارز ویژگی است که ندهیگذشته و آ مشخصه اصلی خود سطحی توقف در زمان
دون ب . این فرایند گذر و زیست در زمان حال که در آنافتدیاتفاق ماست  و ترس یدلبستگ از یخال که حالزمان  رسکنا گزیدن د

حولی در ت ی شده وزندگ وهیو ش عواطفتفکر،  منجر به هماهنگی ،گرددمی بررسی مراجع یکنون یزندگ عیاز وقا کیتعصب هر 
 ،تیو خالق یخود را به تازگ یجا تکراردر این صورت . آورددرونی وی در مواجه با شرایط جدید را فراهم می تیو خالق یآزاد

و در نهایت خودخواهی جای خود  اعتماد به از حد شیکنترل ب ،به درک، پیش داوری روح شتریبه آرامش بهای غم انگیز موقعیت
 محکم و سختی هایالیهخود سطحی دست برداریم،  سختدهد. وقتی از اعتبار دادن به ساختارهای یم یگریاحترام به د به را
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باید  که همیشه بر ما گشوده خواهد شدبدون محدودیت یا قطعیت نهایی  ،افقینموده سست شده و که دنیای تجربه ما را محدود 
 .کشف شود

 بر اساس خود اصیل. تعریف دوباره خود 3-3-3-3

ر در آن لحظه، به نظ م،یداد توسعهخالق را در خود  زهیانگ یوقت و میهمسو شدوجودی  بخشتیکه آگاهانه با حرکت فعل یزمان
مراجع باور داشته باشد که باید بر اساس آنچه که هست به خود  اگر. بودن است خود بخشدنقشی که به ما معنا میکه تنها  آیدمی

د که در این شوعینیت بخشیده و خود را توصیف و تعریف نماید این باور منجر به ارتباط با هستی بر اساس هویت اصیل وی می
ذهنی  گی به خود یا ساختن هویتیماند و در این حالت نیازی به وابستباقی نمی یبا خود سطح تلفی از خود جایگاهی برای همراهی

  .ستینبه مثابه یک آبژه 

تن د. کنار گذاشبریم از میان را در مراجع آن بودن ای نیوسواس به ا تعریفی دوباره از خود در این معنیکه  داردابراز میکاواله 
، کاواله) مینک رسانیخود را به روز یواقع لیپتانس الیبه طور خود به خود و س میاست که بتوان یمعن نیبه ا یبه نوع یخود سطح

2011 :89.)  

 . حرکت در مسیر فضیلت ۴-3-3-3

دهد یاو اجازه م است که به یزیچ قاًیبلکه دق ابد،یبه آن دست  دیکه او با ستین یزیچ نینهفته است. ا ویانسان در وجود  لتیفض
ه احترام آگاهان و او به وجود خود یصداقت او، وفادار مراجع لتیها شد. فضآزاد آن انیمانع ب دینبارو از این باشد که هست یهمان
 شودمی روبروای زهیبا انگ ،نایل گشت «مهست یچه کس» مراجع به این ادراک کهکه  یهنگام است که در واقع وجود دارد. یزیبه چ
درونی در وی شکل گرفته و در درون . در این صورت دیالوگی دهدیخود سوق م حالت ممکن نیبهتر انیرا به توسعه و ب ویکه 

ی در زیمعتبرتر هستند؟ چه چ یدرون یداهان؟ کدام کند: به عنوان مثال: غایت من در زندگی چیستهایی را مرور میخود پرسش
 و در نهایت به این نتیجه دست خواهد یافت؟ کدام عمل را انجام دهم؟ چه مسیری را باید انتخاب کنم زندگی راهنمای من است؟

که احساس  یزیدهد، چیم شتریب تیآرامش و احساس رضا وی که به نماید یرویپ انتخابیاز و  فضیلت قرار گیرد ریمس که باید در
 بخشد.زندگی عمق می یو به معنا داده شیافزارا  ویقدرت 

 یراط. سیمای کلی الگوی مطلوب مشاوره فلسفی در تعلیم و تربیت بر مبنای خردورزی و دیالوگ سق2شکل 
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  گیرینتیجه
از  یارهیبه منظور ارائه زنج ت،یو ترب میدر تعل یمشاوره فلسف یبرا یعمل یو چهارچوب ینظر ییپژوهش ارائه الگو نیهدف از ا

 یاساس فرض شیپ نیبر ا یپژوهش مبتن نیا یاست. فرض اساس یسقراط یکیالکتیخردگرا و روش د کردیادله و شواهد در رو
 یمعن نیدب بخشدیاعتبار م ینوآورانه مشاوره فلسف ریخود، به مس یاساس یهاو روش دافاه ها،یژگیبا و یسقراط کردیاست که رو

 .انجامدیمراجع م ینیبو تحول در جهان یبه عمق خودآگاه یسقراط الوگیروشمند برگرفته از خرد و د ندیکه فرا
تر قیعم ینسانا عتیاز طب ابعادیاصل است که  نیبر ا یمبتن ،یدر عرصه فلسفه عمل ینینو کردیبه عنوان رو یفلسف مشاوره

 و تیما از واقع یابیت است که ارزعلّ نیبه ا یما در زندگ یهااست وجود دارد و اشتباهات و دغدغه یاز آنچه مد نظر روانشناس
ه از است ک تیاز هو یمتعدد یهاهیمشتمل بر ال یانسان عتیطب یتلق نیاست. در ا یخودمان فاقد وضوح، وسعت و عمق کاف

دهد. مشاوره یم لیفرد را تشک لیاص تیها هوهیال نیا یشده و هسته درون دهیتر گسترانقیعم یهاهیبه ال یسطحه یاول یهاهیال
 ی،لسفمشاورِ ف کردیرو نیاست. در ا لتیبه فض دنیو رس یسطح هویت نیمراجع در گذر از ا لیکشف خود اص ندیفرا یفلسف

مراحل  نیاست که خود مشاور ا نیبلکه مستلزم ا ستیآموز نمراجع دانش تیهدا یبرا یجامع یاز دانش فلسف یبرخوردار ازمندین
طراب، از اض یتوجه لاست که بخش قاب نیبر ا جیرا یتلق ینموده باشد. در مشاوره فلسف قیطر ینموده و به اصطالح ط یرا ط
کشف  ندیاست که به فرا ییراهنما یاز جهان و خود مرتبط است و مشاور فلسف یمراجع با تصورات اساس یو تعارضات درون ینگران

 .رساندیم یاری یو یقیو خود حق تیهو
ه خود مراجع از فلسف ینادان ناشی از و یفلسف بناییم یرا دارا یها و مشکالت وجوداز چالش یاریبس شهیآنجا که سقراط ر از

 تیبا واسطه تالش هدا یخود درون یو آشکارگ یاز خرد در فلسفه زندگ یریگها را بهرهچالش نیمراجع از ا ییرهاداند راهکار یم
 یاعتقاد تمسیو س امدهایپ نهیروزافزون مراجع در زم یاز آگاه تیبا حما کردیرو نیدر ا ی. مشاوره فلسفدینمایم یگرانه مشاور تلق
ی ریپذ تیبهتر، مسئول یهادر انتخاب یاو، به و شتریب یوجود یکپارچگیانسجام و  یبرا یسازنهیمراجع، و زم یو مفروضات فعل

 .رساندیم یاری لتیفض یو حرکت به سو یبه زندگ دنیاصالت بخش ،بیشتر
 ینیبفلسفه و جهانه و جهان، به واسط شتنیانسان از خو لیگرفت ادراک اص جهینت توانیپژوهش م یهاافتهیبر اساس  لذا

 یهافلسفه نیدر ا یاست و کنکاش و بررس افتهی دیتشد زیخاص محبوس گشته و به مرور زمان ن یدر جهان ،یو یمعتبر و سطحریغ
 یاریسب شهیفرد را منعکس نساخته و ر یدرون تیواقع یسطح یهاینیبجهان نیشود که ایامر م نیاز ا یمنجر به آگاه یسطح

به  یبرگرفته از سنت سقراط الوگیمراجع به واسطه د یسطح یهاینیبجهان دنیکشالشگردد. به چیامر بازم نیاز مشکالت به ا
و غلط خود  ناقص یهاینیبجهان یبه ساختار شکن یداریبرده و با ب یپ یخود سطح ینیرساند به شناخت ساختار عیم یاریمراجع 

 وو تحول  تیخود در پرتو خالق لیاص ینیبجهان یخود به بازساز یهاتیمرحله مراجع با ادراک از محدود نیبپردازد. پس از ا
 یاه مرحلهس یندیشامل فرا کردیرو نیدر ا یمطلوب مشاوره فلسف یالگو جهی. در نتپردازدیم نینو اتیتجربحرکت در راستای 

 نینو ینیبجهان یکاذب و حرکت به سو تیسؤال بردن هو ریو ز دنی(، به چالش کشیکاذب )خودشناس تیمشتمل بر کشف هو
 یجودو قتیکه فرد به کشف حق یتا زمان یبرنامه آموزش چیو ه یمشاور ایم معلّ چیه ،یادهیا چیخود مراجع است. و ه لهیبه وس
 تواند موثر باشد.ینگردد نم لیخود نا

 سپاسگزاری
 .شودیم یتشکر و قدردان یساختار یمتن مقاله و ارائه نظرها ینیبه خاطر بازب نژادآقای دکتر مهدی سبحانیاز 
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