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شاید یکی از کاربردهاي این . ردیگ یصورت متحقیقات وسیعی در زمینۀ موضوعات و مسائل علم و دین 

اند و از کمبود این نوع  تحقیقات و دستاوردها ارائۀ آنها به عموم مردم و افرادي باشد که گرفتار این نوع مسائل

چون و چراي  دلیل قدرت یافتن پیکرة علم و پذیرفتن بی جدید به يها مثالً نسل. برند اطالعات رنج می

دستاوردهاي معرفتی آن، به شدت خود را گرفتار انتخابی میان دو طرز فکر یا پارادایم بزرگ علم و دین 

به ظاهر تعارضی بین این دو . وجود آورده است بین این دو به ییها گرایی هم تنش پوزیتیویسم و علم. نندیب یم

نتایج  که یکه از بین این دو یکی را انتخاب کنند، درحال نندیب یآموختگان، خود را ناگزیر م ود دارد و دانشوج

. داند یها را به نحوي مکمل هم م و آن کند یجدید تحقیقات در زمینۀ علم و دین، این تعارض را نفی م

بسیار شدید به  يا و این ضربه دارد یزم وا مها را به انتخابی غیر ال جدید از این نتایج، آن يها اطالعی نسل بی

تر به  لذا باید دستاوردهاي علم و دین هرچه سریع. پیکر فرهنگ و اجتماع هر کشوري است که گرفتار آن است

اند، امکان انتخاب  ها که از مسائل مربوط به علم و دین در رنج زبان نسل جدید ترجمه و ارائه شود تا به آن

  .درست را بدهد

ها  ، لذا بهتر است از همان ایام براي آنشود یز آنجا که مسائل علم و دین از دوران نوجوانی براي افراد مطرح ما

همچنین . ایفا کند تواند یم] 1[برنامۀ فبک  يها مانند کتاب ییها این نقش را کتاب. هم مطرح شود ییها راه حل

و به احتمال زیاد بخشی از مطالب آن براي  اي است از آنجا که موضوع علم و دین، موضوعی بین رشته

خوانندگان آشنا با علم و بخشی دیگر براي خوانندگان آشنا با دین جدید و ناشناخته است، لذا حقایق و معارف 

هاي جدید و مؤثري  از راه توان یبراي انتقال این مطالب م. بغرنج باشد تواند یدست آمده از مباحث آن م به

ها استفاده از روش فلسفه براي کودکان و نوجوانان است؛ بنابراین، در قدم اول باید  از این راهیکی . استفاده کرد

 .ها شناخته شوند این کتاب

برنامۀ فلسفه براي کودکان و نوجوانان با نشان دادن پایان نیافتگی علم و با ایجاد روحیۀ کندوکاو و تحقیق در 

و از کودکی  کند قیاین برنامه کودکان را وادار به تحق .کند یمعرفتی علوم انسانی، آن را احیا م يها نهیتمام زم

گرایانه در علم چه  اثبات يها دگاهیگیرند که د ها یاد می آن. دهد ها یاد می حل مسئله و تحقیق علمی را به آن

زودي کنار گذاشته  اي بیش نباشد و به شود، ممکن است فرضیه دارد و اینکه آنچه در علم ارائه می ییها ضعف

معناي دیگري از . شود و این آغازي براي گفتگوي علم و دین است، اما فلسفه در اینجا به معنایی دیگر است

در اینجا کودکان تاریخ فلسفه را . شود ها و اطالعات فلسفی مورد اکتشاف پیشینیان محدود نمی فلسفه به نظام

حال باید دید این فلسفه . گیرند ة فیلسوفانه فکرکردن یا نحوة تفکر فیلسوفانه را یاد میگیرند، بلکه نحو یاد نمی

  .دارد ییها یژگیچه و

اندازد که فلسفه را با همۀ  ، در اولین برخورد، ما را به این فکر می]1[»فلسفه براي کودکان و نوجوانان«عبارت 

توان به کودکان و نوجوانان آموزش  شوند ـ چگونه می یهایش ـ که حتی بزرگساالن از فهمش ناامید م پیچیدگی

کنند، این دانش چگونه  که فالسفه، خود از فهم آراي همکارانشان در مکاتب دیگر احساس عجز می داد و درحالی

گونه  اي که این ممکن است براي کودکان و نوجوانان درخور فهم باشد؟ حتی دانشجویان همین رشته ـ رشته

آموزان رشتۀ  کنند و دانش ترتیب دروس خود را دنبال می همین عالقگی؛ به ـ نیز غالباً با بی تخصصی شده است
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و » فلسفه«پس در کنار هم قرارگرفتن دو کلمه . دهند انسانی نیز عالقۀ چندانی به درس فلسفه نشان نمی علوم

 شدنی است؟ چگونه توجیه» کودکان«

 ییها گیرد که فلسفه بیشتر به بحث تفکر عمومی ریشه میپرسش دیگري که ممکن است طرح شود، از این 

برند و مردم عادي به  شود که فایدة چندانی براي کسی ندارد، تنها خود فالسفه از مباحث آن لذت می اطالق می

کنند و این حاصلی جز  مباحث فلسفی، احساس سردرگمی و ابهام می دةیچیپ محض گرفتارشدن در کالف درهم

ها در صورت مواجهه با گفتگو  مثالً آن. براي آنان ندارد؛ و از همین رو عموم مردم از آن گریزانند رنجی فرساینده

اي این  دهند تا حتی لحظه هاي تلویزیونی فوراً، کانال تلویزیون خود را تغییر می یا میزگرد فلسفی در شبکه

کننده و  خسته يها م است این بحثپس پرسش این است که آیا الز. ها را آزار ندهد مباحث، چشم و گوش آن

ها را هم دچار پیچ و تابهاي فلسفی شود و سالمت  آزاردهنده را به کودکان معصوم انتقال داد تا ذهن و مغز آن

 روان آنان را زایل کند؟ 

را از کوشیم آنان  چرا ما دوباره می .کنند کودکان با امور طبیعی و واقعی آشنا شوند شناسان نیز پیشنهاد می روان

اي از مفاهیم مجرد و انتزاعی غیرالزم آشنا سازیم که نه  اوان زندگی از طبیعت و امور طبیعی دور کنیم و با دسته

ها  اندازد؟ آیا نباید به جاي آموختن فلسفه، آن خورد، بلکه سالمت روانشان را هم به خطر می تنها به دردشان نمی

 ی آشنا شوند؟را آزاد بگذاریم تا با تجربیات واقعی زندگ

شود، ایشان به چند دلیل معتقدند فلسفه و مفاهیم بسیار پچیدة  اعتراض دیگري هم از طرف فالسفه مطرح می

کنند این علم ناب نباید به دست نااهالن  فلسفی نباید به کودکان آموزش داده شود، زیرا بیشتر آنان فکر می

عبارت دیگر فالسفه  به .دهد تا به زبان عموم مردم ترجمه ازطرفی، گروهی معتقدند شأن فلسفه اجازه نمی. بیفتد

یکی از دالیلشان هم این است . خواهند شأن مباحث بسیار مشکل و واالي آنان تا سطح عمومی پایین بیاید نمی

 .شود دهد و به امري سطحی تبدیل می که فلسفه در این صورت، معناي اصلی خود را از دست می

 يها گزارش .اي غیر منتظره داشته عمالً نتیجه» فلسفه براي کودکان و نوجوانان«امۀ حال، اجراي برن با این

آن است که کودکان به اجراي این برنامه  یاند، حاک اي شبیه آن را اجرا کرده مختلفی که این برنامه یا برنامه

آنان در کالس  .کند ر جلوه میبرند که اتمام کالس برایشان ناگوا قدري از آن لذّت می عالقه دارند و معموالً به

فلسفی، عالقۀ شدید  يها بحث يها یدگیچیرغم پ علی. کنند که گویی در خانه هستند چنان احساس راحتی می

. شود که نه تنها از آن فرار نکنند، استقبال خوبی هم از آن بکنند کودکان و نوجوانان به این برنامه، موجب می

  .کنند آنان حتی در بیرون از کالس با دوستان و خانوادة خود مباحث کالس را مطرح و دربارة آن بحث

راحتی براي  را به دارد که آن فلسفه را چگونه عرضه می «ودکانک فلسفه براي«بنابراین، باید دید که برنامۀ 

فلسفی چیزي متفاوت است؟ اگر  يها آیا در اینجا ماهیت بحث. سازد کودکان درخور فهم و جذاب می

انتزاعی واداشت و یا اینکه کودکان  يها شناسان بزرگی مانند پیاژه معتقد بودند که نباید کودکان را به بحث روان

ها را درگیر این مباحث کند؟ براي جواب دادن به  اي به این مباحث ندارند، پس این برنامه چگونه است آن عالقه
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چیست و منظور از فلسفه در این برنامه » برنامۀ فلسفه براي کودکان و نوجوانان«ها ابتدا باید دید  این سؤال

 چیست؟

 برنامۀ فلسفه براي کودکان و نوجوانان

اي درسی مربوط به دوران قبل از دانشگاه است و اولین هدف آن  برنامه» ي کودکان و نوجوانانفلسفه برا»برنامۀ 

در مرحلۀ بعد بارآوردن . اصالح وضعیت تفکر در مدارس و واردکردن عنصراندیشه به درون نظام آموزشی است

کند  ن برنامه سعی میای. گیرد و حساس در برابر محیط مد نظر قرار می» خود ـ منتقد«شهروندانی معقول، 

طوري که کودکان از همان ابتدا قادر باشند تا  استدالل، داوري و تمییز را از دوران کودکی به افراد یاد دهد، به

  .حد امکان، خودشان براي خودشان فکر کنند و براي خودشان تصمیم بگیرند

شمارد و مسئولیت سنگین  مغتنم می را فرصتی یاین برنامه براي رسیدن به این اهداف، آموزشِ دورانِ کودک

هاي  آموزش و پرورش دیگر نباید به انتقال اطالعات نسل. گرداند یتربیت را به آموزش و پرورش رسمی بازم

آموزان بیاموزد تا خودشان براي حل مسائل خودشان فکر  گذشته در قالب علوم بسنده کند، بلکه باید به دانش

تواند آیندة کودکان را در  هاي آموزشی و آزمونی کهنه نمی ت نوجوانان با شیوهمد فقط تقویت حافظۀ کوتاه. کنند

 .ها را انتخاب کنند ها باید یاد بگیرند از میان این تکثرات، بهترین آن .این جامعۀ مدرن تکثرگرا تضمین کند

این . آماده کرده استرو، مؤسس این برنامه طرحی براي آموزش در مدارس از دوران ابتدایی تا دبیرستان  از این

هر کتاب درسی که . هاي درسی است هاي خاصی براي هدایت کالس ها و برنامه طرح آموزشی شامل کتاب

معلمان  .هاي مختلف است، یک کتاب راهنما هم براي معلم دارد دربارة اکتشاف کودکان در زمینه ییها داستان

دست  ها به الزم را براي اجراي این طرح در کالس بعد از تعلیم دیدن در مراکز ویژة تربیت معلم، آمادگی

در اینجا نقش معلم به کلی با سیستم آموزشی رایج متفاوت است و معلم دیگر نقش حاکم مطلق در . آورند می

 .کالس را ندارد

یا جمع ] 1[صورت حلقۀ کندوکاو  کند و به ها نیز به کلی با توجه به هدف این برنامه تغییر می شکل کالس

آید که در آن کودکان در پی کشف حقایق مناسب با خودشان، همیشه در حال کندوکاو مشترك  یق درمیتحق

 .هستند

از ابتداي دوران ] 2[مسئوالنه /یکی از اهداف اصلی این برنامه تقویت تفکر انتقادي، تفکر خالق و تفکر مراقبتی

است  ییها یژگیمسئوالنه به محیط و اطرافیان، از ومتناظراً داوري خوب، ابداعات خالق و توجه . کودکی است

درنهایت، تربیت شهروندان خردمند، خودآگاه، دقیق، . ها در افراد است تقویت آن یکه این برنامه درپ

 .شود در این برنامه پیگیري می... ، محقق، انتقادي، خود ـ منتقد ویپذیر اخالقی، اجتماع مسئولیت

درسی، نقش معلم و شکل کالسهاي درسی، تفکر خالق و  يها دي در ساختار کتاباین برنامه با تغییرات بنیا

خواند، در دانش  تفکر انتقادي و نیز نوع دیگري از تفکر را که مؤسس این برنامه آن را مراقبتی یا مسئوالنه می
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باشند و تا بندي مسائل و مشکالت خود و محیط خویش  ها قادر به کشف و صورت کند تا آن آموزان تقویت می

 .ها را حل کنند و نیز قدرت استدالل، تمییز و داوري بهتري داشته باشند جایی که ممکن است خودشان آن

توان به کودکان استدالل قیاسی و  است که می واسطۀ این طرح به عمل آمده، نشان داده آزمایشی کوچک که به

این آزمایش نشان داده است . باشد» خاطر امتحان بهآموزش «اي را یاد داد، بدون اینکه این آموزش،  اصالح شده

 يها ها در مسائل مربوط به استدالل که با اجراي این برنامه در کالسهاي کودکان یازده ساله، سن هوشی آن

شود که  ها معادل ضریب هوشی افرادي می رود؛ به عبارت دیگر ضریب هوشی آن هفته باال می 27صوري، حدود 

داد که این  آمد، نشان عمل هایی که دوباره بیست سال بعد، از این افراد به آزمایش .ترند بزرگها  هفته از آن 27

به دلیل این ابتکار . شود حتی پس از بیست سال نیز حفظ می» ضریب هوشی»یا » هوشی سن«اختالف در 

خود اختصاص داد و  انجمن فلسفی امریکا را به 2001، جایزة سال «فلسفه براي کودکان«بزرگ بود که برنامۀ 

 .از آن تقدیر شده است» انجمن معلمان فلسفۀ امریکا»از طرف یونسکو و 

تدریج در دانشگاه ایالتی مونتکلیر توسط  به (P4C)«فلسفه براي کودکان و نوجوانان«برنامۀ  يبند استخوان

] 1[»لسفه براي کودکانپژوهشگاه توسعه و پیشبرد ف»نام  پروفسور متیو لیپمن و همکارانش در پژوهشگاهی به

درسی متحدالشکل  يها در این پژوهشگاه عالوه بر اینکه کتاب. در همین دانشگاه تأسیس شد، شکل گرفت

براي اجراي این . فراهم شد، این برنامه طرح آموزشی واحدي هم پیدا کرد (فلسفی براي کودکان يها داستان)

آموزشی به تدریس  کمک يها د و سپس با کمک کتاببینن هایی می برنامه در مدارس، ابتدا معلمان دوره

 .پردازند می

وار دور هم  گونه است که شاگردان کالسهاي سطوح مختلف، همراه معلمانشان حلقه نحوة اجراي این برنامه بدین

به  ها بچه. خوانند آموزان با صداي بلند آن را می دانش .شود کالس با قرائت بخشی از داستان آغاز می. نشینند می

» حلقۀ کندوکاو«این حلقه (دهند و قادرند رودر روي هم با یکدیگر به مباحثه بپردازند  ها گوش می این داستان

وقت . خوانند شاگردان در هر بار، یک پاراگراف از قسمت تعیین شدة کتاب را با صداي بلند می). شود نامیده می

یکسان وقت در میان کودکان پیامدها و ملزومات  توزیع. شود کالس به صورت یکسان بین شاگردان توزیع می

ها شروع  وقتی قرائت یک پاراگراف تمام شد، معلم با این پرسش. خوبی، مانند نظم و عدالت را همراه دارد

توانید احساس خودتان را  در این متن چیز مبهمی براي شما وجود دارد؟ اگر ابهامی وجود دارد، آیا می :کند می

در ذهن  ییها ها و پرسش اند که ابهام ها قبالً چنان تنظیم شده در قالب یک پرسش بیان کنید؟ البته کتاب

 .وجود آید شاگردان به

آموز را همراه شمارة صفحه و شمارة  نویسد و نام دانش میآموز را روي تخته سیاه  سپس معلم پرسش هر دانش

آموز براي دفاع از رأي خود احساس مسئولیت  به این ترتیب دانش. کند سطرِ مورد بحث در کنار آن یادداشت می

 .رود ها باال می دست. خواهد بحث را آغاز کند پرسد چه کسی می پس از آن، معلم می. کند می
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این  .نوشته شده بر روي تخته بحث را شروع کند يها شود تا در بارة پرسش نتخاب میآموزان ا یکی از دانش

ها کمتر شرکت کرده است، به  این جهت است که فردي که در بحث انتخاب اگر توسط معلم صورت گیرد، به

 .پرسند بحث واداشته شود، در غیر این صورت نظر دانش آموزان را می

فرض . ت تمرینی را دربارة موضوع خاصی از کتاب کمک آموزشی مطرح کنددر لحظۀ مناسب، معلم ممکن اس

آیا مسعود و فرشید «: کنید که پرسشی که از متن داستان پرسیده شده است چیزي شبیه به این سؤال باشد

 .»دوست هم هستند؟

ساده و روشن زودي کودکان شروع به درك این نکته خواهند کرد که مفهوم دوستی، چندان  با ادامۀ بحث، به

طور حتم،  به. (مطرح کند» دوستی»تواند بحثی را در زمینه مفهوم و ماهیت  ترتیب معلم می بدین. نیست

بدین طریق، کودکان با مفهوم دوستی آشنا و ). کنند آموزان به ملزومات اخالقی رابطۀ دوستی توجه می دانش

در این . یگر بروند و در این زمینه جستجو کنندشوند به سراغ منابع د مند می ها عالقه آن. شوند درگیر می

جستجو ممکن است به والدین یا اعضاي دیگر خانواده مراجعه کنند، ممکن است به کتاب یا منابع دیگر مراجعه 

بار خودشان به سراغ مطالب  ها این کنند و یا اینکه موضوع را با دوستان خود در میان بگذارند؛ به هر حال آن

 .خود را پاسخ دهند يها سشروند تا پر می

اگر معلم یا یکی از شاگردان مهارتی استداللی را . دربارة سایر مفاهیم و موضوعات هم همین فرایند وجود دارد

گیرند و در فکر کاربرد آن در موارد دیگر  سرعت آن را فرا می آموزان دیگر به کند، دانش در کالس مطرح می

هاي مطالعاتی  استداللی، بلکه در تمامی حوزه يها ها را نه تنها در مهارت د آنتوان پیشرفت این کار می .افتند می

انگیزد و تا  ها را برمی این روشی است که فکر آن. که در آنها با مفاهیمی از این دست سرو کار دارند، کمک کند

کل این فرایند نیز به نوبۀ خود  .گیرد ها پدید نیاورد، آرام نمی را در آن» خود ـ انتقادي«که قابلیت نقادي و  زمانی

  .دهد سوق می» خود ـ صالحی«ها را به  آن

کند تا خودشان براي  ها را ترغیب می آموزان به این برنامه به این دلیل است که این برنامه، آن عالقۀ دانش

آنها به شدت به . ها فکر کنند ها و براي آن جاي آن المقدور اجازه ندهند که دیگران به خودشان فکر کنند و حتی

توانند افکار خود را به دیگران ابراز، و اگر الزم باشد از دهند، زیرا دوست دارند که ب ها عالقه نشان می این آموزش

لیپمن، (استدالل خود دفاع کنند و به یکدیگر کمک کنند تا از ملزومات و پیامدهاي مفروضاتشان مطلع شوند 

 .)30، ص1382

 منظور از فلسفه در فلسفه براي کودکان و نوجوانان

فه براي کودکان و نوجوانان چیست که موجب به وجود آمدن حال باید ببینیم منظور از فلسفه در برنامۀ فلس

شود؛ به عبارت دیگر در این برنامه چه تعریفی از فلسفه مد  مسائلی که قبالً دربارة آموزش فلسفه ذکر شد، نمی

نحوي بیان کند که به جهت احساس خوبی  ها به تواند آن را در حد کودکان ساده و به زبان آن نظر است که می
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 .ها از این برنامه دارند حتی پس از به صدا در آمدن زنگ پایان کالس آن را ترك نگویند آنکه 

عنوان رایج کلمه، یعنی مثالً فلسفۀ کانت، دکارت  قبل از همه باید تأکید شود منظور از فلسفه در اینجا فلسفه به

فلسفی فالسفۀ قدیم و جدید را به خواهد نظریات  اي که مد نظر این برنامه است نمی فلسفه. یا ارسطو نیست

خواهد موضوعات فلسفی خاصی مانند ذهن، عین، عقل، صورت، ماده و  همچنین نمی. آموزان یاد دهد دانش

باز توضیح و بررسی . اي دارند هیوال را تحلیل و روشن نماید ـ گو اینکه این مفاهیم در فلسفه جایگاه بسیار ویژه

 پس فلسفه در اینجا واقعاً داراي چه معنایی است؟. نیست مکاتب فلسفی هم هدف این برنامه

. توان گفت در فلسفه براي کودکان و نوجوانان معناي فلسفه متاثر از چند موضوع است طورکلی می به

]. 3[ يتفکر انتقاد. 4]. 2[ يمنطق کاربرد. 3].1[ يفلسفۀ کاربرد .2معناي سقراطی یا دیالکتیکی فلسفه . 1

تلقی دیویی از آموزش و پرورش . 5. تر یعنی داستان تالش فالسفه براي ارائۀ مطالب فلسفی به زبانی درخور فهم

قدرت و  .7 .نیازهاي زندگی دنیاي مدرن به قدرت داوري و تمییز. 6. عنوان کندوکاو فکري یا تحقیق و فلسفه به

 .کودکان و نوجوانان يها ییتوانا

 همعناي سقراطی فلسف .1

سقراط  .کرد اي بود که به تولد کودکان کمک می مادر سقراط قابله. فلسفه نزد سقراط معنایی متفاوت داشت

در اصل به معناي مامایی است که اغلب به فلسفۀ  maieutic واژه یونانی. اش را از او اقتباس کرد روش فلسفی

داد؛ به عبارت دیگر، شباهتی بین مامایی و  شود و همان کاري است که سقراط انجام می سقراطی اطالق می

دنیا  کند تا مادر باردار نوزادش را به ماما کمک می: وجود دارد» شاگرد/ معلم»یا » رابطۀ فیلسوف و شاگرد«

کند تا  ها است، کمک می مندي که ذهنش آبستن ایده معلم نیز به شاگرد عالقه/فیلسوفهمچنان که . بیآورد

یعنی  داند؛ لیپمن این تفسیر از سخن سقراط را، شالودة فلسفه براي کودکان می. اندیشۀ خود را بیان کند

به مادران کمک ) هر دو نوع)لذا لیپمن مامایان  .کردن کودکان به اینکه خودشان براي خودشان فکر کنند یاري

کنند تا نه فقط به کودکان یا متفکران، حیات ببخشند، بلکه در واقع به کل جامعۀ جهانی متفکرانِ زنده  می

 ).9-8 :1383. لیپمن(حیاتی دوباره ببخشند 

بنابراین در اینجا فلسفه به معناي مامایی اندیشه است، نه یک دسته مطالب فلسفی از قبل آماده شده در کتب و 

خواهد که متون  سقراط از شاگردان خود نمی .فیلسوفان براي آنکه در ذهن شاگرد ریخته شوند/ذهان معلما

خواهد کتاب طبیعت و  هاي گذشتگان را به حافظه بسپارند و یاد بگیرند، بلکه می فلسفی بخوانند یا اندیشه

 .ها بیرون بکشند ذهنشان را ورق بزنند و حقایق را از آن

این ویژگی دیگر  .شدند بندي می آمدند و صورت گفتگو و مباحثه در میادین شهر به بیان میاین حقایق در 

فلسفۀ سقراطی است؛ به عبارت دیگر حقایق ممکن است همیشه در تنهایی و خلوت فرد بر او ظاهر نشوند، بلکه 

ژگی اجتماعی تفکر است این همان وی. برعکس در گفتگو و برخورد با عقاید و آراي مخالف به منصۀ ظهور برسند

مثالً بحث اجتماعی بودن زبان و تأکید بر اصالت فهم عام، . اند مندان جدید هم بدان تأکید ورزیده که اندیش
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اي  آموزیم که زبان پدیده می] 1[ نیتگنشتایکه از فلسفۀ و اگر چنان. رابطۀ تنگاتنگی با این موضوع دارد

اگر عناصر زبان که  .یی را خواهد داشت هاي زبان چنین ویژگی رآوردهعنوان یکی از ف ، پس فلسفه هم بهیاجتماع

یابد پس عناصر تفکر فلسفی هم براي  رابطۀ تنگاتنگی با تفکر دارد، در جمع، شکل و صورت خود را باز می

  .شدن در قالب زبان و کلمات به گفتگوي جمعی نیاز دارد و این همان دیالکتیک سقراطی است ریخته

شود تا عالوه بر تشکیل مفاهیم پیچیدة فرهنگ  نامه دیالکتیک سقراطی وارد آموزش و پرورش میدر این بر

طور فطري در اذهان وجود دارد، به فعلیت برساند  واژگان در ذهن فرد، قواعد منطقی و استداللی را که احتماالً به

ها بیاموزد که براي حل مسائل  برد و به آنآموزان باال ب و نیز دقت و توجه را در دانش يـ انتقاد یقیو روحیۀ تحق

 .خود به کندوکاو بپردازند

 فلسفۀ کاربردي .2

منظور از فلسفۀ  .داند کودکان و نوجوانان را آخرین دستاورد جنبش فلسفۀ کاربردي می يلیپمن فلسفه برا

اینکه فلسفه باید . استرسد ایدة فلسفه کاربردي از دو زاویه مورد توجه واقع شده  کاربردي چیست؟ به نظر می

هاي دیگر  فلسفه در رشته يها و دستاوردها به نحوي تغییر یابد که مفید فایده شود و دیگر اینکه بتوانیم از روش

شود که فلسفه در حال حاضر در اکثر  هر دو دغدغه به هر حال به این مسئله مربوط می. استفاده کنیم

داده است، لذا مدتی است که نهضتی به نام نهضت فلسفۀ کشورهاي جهان پویایی اصلی خود را از دست 

اي با توجه به نیاز مبرمی که آدمی براي پاسخ به  طور فزاینده کاربردي در کشورهاي غربی شکل گرفته است و به

. خود دارد، در حال تقویت است و هدفش بخشیدن حیاتی دوباره به این فعالیت فکري است يها پرسش

المللی متعدد فلسفۀ کاربردي حاکی از این گرایش  شود و نشریات بین ین زمینه برگزار میکه در ا ییها شیهما

  .ضروري است

انجمن  1975ایر به آن معطوف شد و در . جی. مانند ریچارد هیرو، و اي يظاهراً در بریتانیا نظر افراد مشهور

هاي عملی و  فلسفی، که ارتباط مستقیمی با حوزه يها فلسفۀ کاربردي با هدف ارتقاي سطح مطالعات و پژوهش

اختصاص دارد و  يبه فلسفۀ کاربرد] 1[در حال حاضر چند مجله . خود را اعالم کرد تیکاربردي دارد، موجود

بر مسائل آموزش و پرورش، حقوق،  یدهندة نفوذ و تأثیر تفکر فلسف ها نشان تعداد مقاالت منتشر شده در آن

 .است یاشتغال و مسائل سیاسی و حکومتبهداشت، بومشناسی، 

 یگام نیتر و بزرگ نیتر کردن فلسفه، تازه در راستاي تالش براي کاربردي «و نوجوانان  کودکان  براي  فلسفه»

ترین نهادهاي اجتماعی، یعنی آموزش و پرورش، برداشته  کردن فلسفه در یکی از بزرگ است که با هدف کابردي

اگر هدف آموزش و پرورش را تعلیم . است تیو ترب میاز کاربرد فلسفه در تعل یروشنبرنامه، نمونۀ  نیا. است

زندگی، شهروندي، علم و تحقیق، حل مسئله و دادن استقالل فکري و در عین حال روحیۀ همکاري مشترك به 

را حتی بیشتر از لذا فلسفه . افراد بدانیم، فلسفه براي کودکان قصد دارد این هدف را در مدارس دوباره احیا کند

برنامه در هدفش با سایر  نیا. سازد هاي دیگر مانند حقوق، سیاست، به زندگی واقعی آدمی معطوف می رشته

افراد  يرا برا یخواهد موضوعات فلسف برنامه نمی نیا. اندکی متفاوت است يفلسفه کاربرد يها برنامه
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آموزان کمک کند تا خودشان به  خواهد به دانش ها را حل کند، بلکه می روشن کند یا مسائل آن لسوفیرفیغ

 ).43 -42: 2003. لیپمن(انجام دهند و مسائل خود را حل کنند  يتفکر بپردازند وکارِ فکر

 منطق کاربردي و تفکر انتقادي .3

منطقی را  يها ارسطو مهارت .داند وارد نشود هرکس هندسه نمی: اش نوشت افالطون در باالي درِ آکادمی

ترتیب حتی در  بدین. گري منطق صوري راهی شد براي مبارزه با مغالطات و سوفسطایی. جایگزین ریاضی کرد

هاي علوم  در رشته(فعلی کشورمان  يها هاي غرب مانند دانشگاه ها و دانشگاه سالهاي نه چندان دور هم در کالج

فنون . شد چارچوبی براي کل برنامه درسی تلقی می علم منطق یا همان منطق صوري به منزله) انسانی و ریاضی

ها  هاي فکري قوي، که مناسب با حرفه التحصیالنی با توانایی منطقی و مغالطات، براي تربیت فارغ يها و استدالل

بسیاري از متخصصان تعلیم و تربیت معاصر  .اجتماعی آنان باشد، ضروري تشخیص داده شده بود يها تیو موقع

فکري و ترمیم کمبودهاي آن  يها اي مهم در یادگیري مهارت منطق صوري و کاربردي را وسیلههم هنوز 

تدریج با کشف این موضوع که منطق صوري ما  به). 9مایرز، ص . (کنند دانند و آن را به دانشجویان توصیه می می

 .رساند منطق صوري جایش را به منطق کاربردي داد مان نمی را به هدف اصلی

نیز از طریق گذراندن دروس مربوط به ] 1[ يد دیگري از این گرایش با عنوان کتاب تفکر خالق و انتقادرویکر

دروس مربوط به این رویکرد، غالباً آموزش عملیات منطقی بنیادي . گیرد حل مسئله مورد تأکید قرار می

شناسی  رایند حل مسئله که از روشرا با ف) ها نیهاي منطقی و نظایر ا استدالل استنتاجی، قضایاي حملی، قیاس)

 )910: همان)کند  علوم سرچشمه گرفته است، ادغام می

منطق صوري و حتی منطق  يها تفکر انتقادي را جایگزین کتاب يها تدریج کتاب تلفیق این دو رویکرد به

خاصی مورد توجه و مند به منطق کاربردي، تفکر انتقادي را از زاویۀ  دانهاي عالقه هم اینک منطق. کاربردي کرد

کنند، اما افراد غیر  فالسفه نیز بر اجزا و مقدمات استدالل در تفکر انتقادي تاکید می. دهند تأکید قرار می

» اتخاذ تصمیم«یا » حل مسئله«ویژه متخصصان علوم طبیعی تمایل دارند درخصوص اجزاي فرایند  فیلسوف، به

، موضوع جدیدي نیست »اي ـ حرفه فنی«در آموزش علمی و » اي رهیافت حل مسئله«مخصوصاً که  .تأکید ورزند

شود، اما این رهیافت فقط در ریاضیات،  مهندسی از آن استفاده می يها ویژه در آموزش ها سال است که به و ده

، عمومیت ها تییکی از نتایج بسیار جدیدتر این فعال. شود شناسی و پزشکی تعلیم داده می فیزیک، شیمی، زیست

در این راستا براي اولین بار . است و البته نه تخصصی شدن آن» حل مسئله«هاي  هاي درسی و نظریه دوره یافتن

محققان بسیاري را در ] 1[در دانشگاه کارنگی ملون  «حل مسئله و آموزش و پرورش«کنفرانس  1978در 

ج خود را دربارة نظریه و و نتای ها افتیدور هم جمع کرد تا ره]) 2[ یشناخت معرفت(زمینۀ امور شناختی 

هاي عمومیت یافتۀ  در آن کنفرانس خوشبینی خاصی براي یافتن شیوه. حل مسئله باهم مقایسه کنند يها روش

. حل مسئله وجود داشت و برخی از محققان درباره امکانِ یافتن این شیوه، بیشتر از دیگران خوشبین بودند

 )42: همان(
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 تر داستان مطالب فلسفی به زبانی فهمیدنیتالش فالسفه براي ارائۀ  .4

افالطون با . شود تر، فلسفه وارد قصه و داستان می با تالش فالسفه براي ارائۀ مطالب فلسفی به زبانی فهمیدنی

خود را به شکل گفتگو نوشت و آراي خود و  يها تأثیر از سقراط براي ایجاد ارتباط بهتر با مخاطبان خود، کتاب

بعدها افراد دیگري به راز این  .این یکی از رمزهاي ماندگاري آثار او بود. الوگهاي فلسفی جاي دادسقراط را در دی

که در داستان و رمان رخ  در حوادث واقعی یعنی ماجراهایی ها تیها از زبان شخص دیالوگ. تأثیر پی بردند

ر بزرگی که در این زمینه وجود دارد البته عجیب این است که برخی از آثا. ترند تر و درخور فهم دهد، ملموس می

مثالً رمان برادران کارامازوف نوشتۀ فئودور داستایوفسکی، بنابه عادت، بیشتر . شود جزو آثار فلسفی محسوب نمی

 شود تا آثار  جزو آثار ادبی محسوب می

 

. دوران اختصاص دارد که تقریباً تمام اثر به مسائل و مشکالت کالمی و فلسفی افراد عادي در آن فلسفی، درحالی

. ظاهر الابالی است که یکی از سه برادر، داراي تحصیالت فلسفی، دیگري کشیش و سومی فردي به ژهیبه و

گیرد، هرکدام به نحوي با مباحث موجود فلسفی  ها در جریان امور زندگی شکل می هایی که میان آن دیالوگ

هاي  حل و راه ها دگاهیکالت فلسفی مبتال به زمانه و دوکالمی ربط دارد و داستایوفسکی برخی از مسائل و مش

 .کند موجود را از زبان قهرمانان داستان خود، مطرح می

غایت انتزاعی، به  عرفاي اسالمی و حتی فیلسوفی مشائی همچون ابن سینا هم براي بیان و انتقال مطالبی به

با وجود  .شود یزو آثار ادبی و عرفانی محسوب مالدین نیز ج هاي موالنا جالل داستان .روش داستان پناه بردند

مثالً، . کند مثنوي به مشکلی از مشکالت کالمی، اما روزمره، توجه می يها توان دید که غالب داستان این می

هاي فلسفی مثنوي محسوب  توانند از جمله دغدغه مسائل جبر و اختیار، مسئلۀ خیر و شر یا مسئلۀ شناخت می

هاي فلسفی  در شرق تداوم و بسط نیافت، بلکه در اروپا در زمان ژان پل سارتر بود که دیدگاه شوند، اما این سنت

مختلف آزموده شده  يها البته این کار به روش. مانند تهوع ریخته شد ییها ها و داستان او در قالب نمایشنامه

 .ها است است، داستان دنیاي صوفی نوشتۀ یوستین گوردر یکی از این نمونه

زمان با خلق این آثار، در عالم اسالم نیز متفکرانی مانند مرحوم مطهري نیز توجهی دوباره به داستان و  هم

. ترین آثار خود خوانده است مرحوم مطهري کتاب داستان راستان خود را جزو مهم. نویسی پیدا کردند داستان

 .نویسی است این نشانگر توجه مجدد متفکران اسالمی به داستان

سینمایی  يها لمیاي نسبتاً جذاب و مخاطب پسند از مسائل فلسفه، فلسفه وارد سناریوي ف براي ارائه حتی

ارائۀ مطالب و محتواي  يها این نشانگر دغدغه حل مشکالت فکري و فلسفی مردم و روزآمدکردن روش. شود می

کوبریک یا حتی  فسکی و استنلیشود که توجه سینماگرانی مانند آندره تارکو رو دیده می از این. فلسفی است

نشدنی یا  اي از مطالب بیان ها تالش کردند دسته آن. شود سازانی مانند وودي آلن به فلسفه معطوف می کمدي

اثر این موج را در ایران . هاي جذاب به مخاطبان خود عرضه دارند پیچیدة فلسفی را در قالب تصاویر و دیالوگ
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نقاب و پري آثار احمد رضا درویش و داریوش مهرجویی به این دسته  يها لمیمثالً ف. توان مشاهده کرد هم می

 .تعلق دارند

کردن مطالب انتزاعی و  کردن و درخور درك کردن فلسفه در واقع از دغدغۀ کاربردي این گرایش براي داستانی

حل مشکالت فلسفی البته ایدة عمومی سازي فلسفه و . گیرد و دالیل بسیاري دارد مشکل فهم فلسفی نشأت می

این عقیده که بسیاري از مشکالت فکري باعث بروز مشکالت روانی و  .عموم مردم نیز در این تالش سهم دارند

فلسفی  يها حل وجود آمدن دغدغۀ ارائۀ راه هستند، در به ها یشوند و حتی دلیل بسیاري از خودکش افسردگی می

زند،  اگر فردي مانند صادق هدایت دست به خودکشی می شود به مردم مؤثر است؛ به عبارت دیگر، تصور می

این تصور خواه درست باشد و خواه نباشد، دغدغۀ اصلی برخی . کامالً به دالیل خاص فلسفی مانند نهیلیسم است

 .کنند ها اقدام می از فیلسوفان است که به ارائۀ فلسفه در داستان

اي مسائل فلسفی مشترك مطرح شود که مورد  داد ـ دسته ام میکه موالنا هم این کار را انج این است که ـ چنان 

کسی که گرفتار این . گردد ها نیز از زبان قهرمان قصه ارائه می آن يها توجه و مطلوب جامعه است و پاسخ

یابد و به  رهایی می ها یآوردن این مرحم از افسردگ دست برد، با به ها رنج می مشکالت فلسفی است و از آن

گردد، یا اینکه با فهم جایگاه خود در عالم وجود به اهمیت و ارزش واالي خود پی  وح و روان بازمیسالمت ر

دارند  ییها یژگیها چه و شود، اما داستان برد و به نحوي از انحا از بند بسیاري از قیدهاي این جهانی رها می می

 .مند سازند را به مسائل فلسفی عالقه توانند مخاطبان بیشتري جذب کنند و حتی کودکان و نوجوانان که می

 

دانیم که عموم مردم یا کودکان و نوجوانان براي خواندن متون فلسفی نیاز به انگیزه دارند و اغلب داستان  می

 .توانند این انگیزه را ایجاد کنند بهترین راه براي ایجاد انگیزه است وکتابهاي درسی یا متون پیچیدة فلسفی نمی

تر، مثالً  کردن مسائل فلسفی دارند، اما در دوران پایین هاي باالتر عالیق خود را براي دنبال ان دورهالبته دانشجوی

توانیم فرض را براین  نمی. داستان استفاده کنیم يها زمانی که با کودکان سرو کار داریم، ناچار باید از کتاب

ها باید یاد بگیرند چگونه این کار را  آن. کنندتوانند فلسفی فکر  آیند می بگذاریم که کودکانی که به کالس می

کنند تا این دانش عملی را کسب کنند، درگیرکردن  ها کمک می مؤثري که به آن يها یکی از راه. انجام دهند

است که نماد و الگویی براي کندوکاو و  ییها تیها ــ هم از لحاظ عاطفی و هم ذهنی ــ با زندگی شخص خود آن

قهرمانان زن و مرد یا افراد شروري باشند که در ادبیات کالسیک  ها تیلزومی ندارد این شخص. پرس وجو هستند

تخیلی در  يها تیاین شخص. ها باشند توانند کودکانی معمولی مانند خود آن کودکان وجود دارند، بلکه می

و  ها فرض شیدهند و یا پ استان استدالل، قیاس و یا تمایزي صحیح را شکل میکشاکش اتفاقات و مکالمات د

دهند که به  ها و اعمال خود نشان می آنها با تفکرات، گفته .کنند که گفته شده است پیامدهایی را بررسی می

ایت دهند، گو اینکه همواره در رفتار خودشان این امر را رع نظرات دیگران و خوب فکرکردن اهمیت می
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داستان ارتباط برقرار کنند،  يها تیاگر بتوانیم کودکان را تشویق کنیم تا با فرآیند ذهنی این شخص. کنند نمی

 .شوند گیرند و هم براي آن ارزش قایل می ها هم این شیوة پرسش و پاسخ را در پیش می آن

دربارة ] 1[لسفی با بیان مارتا نوسبام کنندة کودکان براي تفکر ف این نوع نگاه به داستان به عنوان محرك و آماده

رو خود این داستانها به محملی براي  ازین. ارتباط میان آموزش اخالق و قضاوت اخالقی و داستان، مطابق است

ها  طوري که آن برد، به شود که آنان را با خود به قلمرو جستجوي فلسفی می کودکان و نوجوانان تبدیل می

کردن در زندگی  نایی کندوکاو، که در آنان در حال پیشرفت است، و توانایی بهتر قضاوتتوانند ارتباط بین توا می

 .روزمره را درك کنند

فلسفه بدون اینکه فرد را با سردرگمیها، تعارضات و خطرات موجود در موقعیتهاي زندگی واقعی که نیاز به »

. انتخاب درست به طرز انسانی را نشان دهدتواند ارزش و زیبایی  سختی می تأمل و تعمق دارند مواجه کند، به

گیریهاي آدمی همواره چالشی براي شخصیت او است، چرا که آدمی همیشه در  دهد تأمل و تصمیم این نشان می

مقابل فرصتهاي متعدد و در میان معماهاي هولناك قرار دارد واین خود سرچشمۀ زیبایی و غناي این تصمیم 

متون فلسفی ) دلیل عدم توجه به زندگی واقعی و شرایط دشوار آن است که و به. (گیریها و مالحظات است

 )12: 1383. شارپ(»مانند قدیمی در بیان این زیبایی ناتوان می

تواند  یک داستان می. داستان براي ایجاد این انگیزه در کودکان و نوجوانان بسیار مفید است يها کتاب

دوست داشتنی، الگویی سرزنده و با  ییها تی، گفتگویی پرتنش، شخصاي غیر واقعی و تخیلی آورندة صحنه فراهم

در این روش، نویسنده قادر است اطالعات را به صورتی . شور و نشاط، طنزآلود یا همۀ اینها با هم باشد

بندي کند تا در شکل یک داستان بیان شوند؛ داستانی که خواننده با آن احساس نزدیکی و همدلی کند و  دسته

تواند او را به درك عمیق  همذات پنداري خواننده با قهرمان داستان می. بردن و فهمیدن آن باشد به لذتقادر 

 .مطالب کتاب برساند

پردازد که تفکر چگونه باید حول  لیپمن به این موضوع می. توان نادیده گرفت تأثیر عواطف بر تفکر را نیز نمی

اي احساس دلسوزي و  گناه فاجعه ی که نسبت به قربانیان بیبه نظر او مردم جهان هنگام. عواطف بسط یابد

این موضوع را ). 29: 1382. لیپمن)کنند، نسبت به زمانی که فاقد آن هستند رفتار بهتري دارند  همدردي می

 .دهد بسط می) 1363(مرحوم مطهري در کتاب تعلیم و تربیت در اسالم 

درسی فلسفه را براي عموم یا کودکان  يها ها و کتاب اندر برنامۀ فلسفه براي کودکان، افرادي که داست

اي را بیان کنند که با ظرافت خاصی در  اي معانی، مسائل و روابط فلسفی توانند در هر صفحه نویسند می می

ها بیرون  توانند چنین مفاهیمی را از این داستان کودکان به احتمال زیاد می. اند الي کلمات پنهان شده البه

ها را تحت  تواند آن اي گنگ و مبهم می جمله یا کلمه. توجه همکالسان خود را به آن معطوف دارند بکشند و

شود و تا هنگامی که قانع نشوند که معناي متن  ها آغاز می ترتیب، تحقیق و کندوکاو آن بدین. تأثیر قرار دهد

 ).10-9 :1383 .لیپمن. (اند، از آن دست برنخواهند داشت مکتوب یا اظهارشده را فهمیده
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  1) عنوان کندوکاو فکري یا تحقیق به(تلقی دیویی از آموزش و پرورش و فلسفه  .5

تأملی آموزش و پرورش را پیشنهاد داده است، هدف آموزش و پرورش را  میجان دیویی که براي اولین بار پارادا

آموزش و پرورش آموختن نقطه  فۀیوظ« به نظر او. داند می «اندیشیدن  انتقادي  روشهاي  گسترش  اول  در درجۀ«

سازد  را قادر می رندگانیادگیو انتقاد است که ] تمیز] صیتشخ يروهاین يخاص نیست، بلکه به کارانداز ينظر

 يبرا يا مقدمه یرا از لحاظ یاو دوران کودک). 322  :1381. شفلر. (کنند يمسئوالنه نظرات گوناگون را داور

: 1380. کاردان. (خواند می» آینده  براي  کودك  سازي آماده»داند، لذا هدف آموزش و پرورش را  می یبزرگسال

256(. 

 ژهیتعلیم و تربیتی است، به و يها دگاهیهم متأثر از تحول د» فلسفه براي کودکان و نوجوانان«معناي فلسفه در 

البته تغییراتی که . مداري شروع شد جاي حافظهکردن آموزش و پرورش به  نهضتی که از زمان دیویی براي تأملی

تصور . وجود آمد کوچک و جزئی نبودند، بلکه تحوالتی اساسی در مبانی آموزش و پرورش بودند به ها دگاهیدر د

جدید به یادگیري و  يها سنتی مردم از آموزش و پرورش این است که آموزش و پرورش راه وادار کردن نسل

پیشین، درست  يها است که نسل) ییها وهنجارها ، مناسبتها تیهمان واقع)ورها پذیرش همان معارف و با

شود، تأمل و  ها یاد داده می آموزان نیازي ندارند دربارة مطالبی که به آن فرض بر این است که دانش. دانستند می

قبلی  يها نسل تحلیل کنند؛ به عبارت دیگر تصور بر این است که چنین تأمل یا تحلیل انتقادآمیزي توسط

 .)1383. لیپمن(طور کامل و قابل قبول انجام شده است  به

البته . با آغاز قرن بیستم بود که فیلسوفی مانند جان دیویی شروع به ساختن چارچوب الگوي تأملی جدید کردند

یا منطق  وجود داشتند، مربیانی که از علوم اجتماعی دیو هربرتم] 1[افراد دیگري هم مانند دورکیم، گودمن 

ها و موازین جدیدي براي آموزش و پرورش شدند و  الهام گرفتند و تحت تأثیر این دو علم، خواستار اصول، مالك

 .بهترینِ این موارد به صورتبندي الگوي تأملی تعلیم و تربیت منجر شد

او تعلیم صرف دانش  .آموزان بیاموزند را به دانش «فکر کردن«دیویی بارها و بارها خواستار آن شد که معلمان 

درست به این دلیل که فرایند تفکر، پردازش . دانست مبتنی بر آخرین اطالعات دربارة واقعیات را کافی نمی

گیرند، کودکان نیز باید دربارة آنچه در مدرسه یاد  اموري است که افراد دربارة جهان و از طریق حواسشان یاد می

یک مهارت فکري کم ارزش و سطح پایین است؛ به کودکان باید  حفظ کردن مطالب،. گیرند، بیندیشند می

از نظر او کودکان نیز باید . سازي، داوري و تمیز امور از همدیگر، استدالل و اموري از این قبیل را یاد داد مفهوم

مانند دانشمندان گروهی کار کنند، چرا که کار پژوهشی و تحقیقی کالً مبتنی بر مشارکت و همکاري است، 

  .یعنی هم دربرگیرندة تعمق و هم همفکري است

. کرد تأکید می» حفظ کردن«بر ضرورت تعلیم تفکر و تأمل و نفی آموزشِ صرف  زین یگوتسکیمربی روسی لیو و

یاد  شود به حافظه بسپارند و سپس به ها گفته می به اعتقاد او براي کودکان کافی نیست فقط آنچه را که به آن

 .ا باید موضوع موردنظر را آزموده و تجزیه و تحلیل کننده آورند، بلکه آن
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سازي، کندوکاو یا تحقیق، حل  ها آموزش استدالل، تفکر انتقادي، تأمل، تعمق، داوري، مفهوم لذا از نظر آن

ها که همگی نمایندة بخشی از فلسفه یا نتیجۀ آن هستند  ها و تجزیه و تحلیل آن مسئله و قدرت پردازش داده

معناي نوعی تحقیق یا کندوکاو فکري است  ي آموزش و پرورش عجین گردید؛ و در مقابل، فلسفه هم بهبا معنا

هاي معرفتی را  که قبل از آگوست کنت رایج بود، تمام زمینه اي چنان که مانند فلسفه در دوران باستان یا تا اندازه

شود،  وش فلسفی یا کندوکاو و تحقیق تلقی میعنوان ر توان گفت که در این دیدگاه فلسفه به می. گیرد در بر می

 چیست؟] 2)[تحقیق(اما منظور از کندوکاو 

کندوکاو  .دارد، کندو کاو واکنشی جستجوگرانه در ابعاد پیچیدة تجربۀ انسانی است که لیپمن اظهار می چنان

هدفش این است که از رود و  پردازي می شود، از آنجا به سوي تعبیر و نظریه معموالً به شکل پرسش شروع می

اي درخور بحث، امري مشترك براي همۀ افراد و سرانجام به  طریق مباحثه و تأمل، موضوعی پیچیده را به مسئله

 .)9 : همان(موضوعی استدالل پذیر تبدیل کند 

فلسفه نوعی کندوکاو یا جستجوي حقیقت است که حاصل آن یادگیري گفتگو، تعامل با محیط و دوستان، 

عبارت دیگر در اینجا  به. ها است هاي نو، و دقت در استدالل ذیري، منتقد بودن، خالقیت و ارائۀ فرضیهانتقادپ

 فلسفه نوعی 

    :شود یدیویی به شش مرحله بسط داده م (inquiry) مراحل تحقیق

 تدوین یا طرح -5استنتاج،  -4پیشنهاد راه حل احتمالی،  -3وضع و تعریف مشکل،  -2احساس مشکل  -1 

مشاهده و آزمایشی که منجر به پذیرش یا رد راه حل پیشنهاد  - 6 مدلوالت و اشارات راه حل پیشنهاد شده، 

 .)109پرورش تفکر ص  1382شریعتمداري ( شود یم

 .منطق تفکر، منطق استدالل و روش مواجهه با امور و مسائل و شیوة تصمیم و انتخاب درست است

ها و موازینی براي تمییز  ترین راه براي اینکه مردم و شهروندان بتوانند مالك مناسبازاین رو به عقیدة لیپمن 

هاي تأیید شده و رد شده و بین اَشکال قابل قبول و غیرقابل  معتبر و غیرمعتبر، بین نظریه يها بین استدالل

ي مختلف را انواع کندوکاو ها قبول قضاوت اخالقی و غیره، بیابند، این است که فلسفه را نوعی کندوکاو و فلسفه

مثالً فلسفۀ طبیعی یعنی علوم تجربی نوعی از . تلقی کنیم که محل این کندوکاوها هم آموزش و پرورش است

شود با مفهوم آموزش و  به این ترتیب معنایی که از فلسفه در این دیدگاه در نظر گرفته می. این کندوکاو است

 ).30-29: 1382. لیپمن(آمیزد  پرورش در هم می

 نیازهاي دنیا مدرن به قدرت داوري و تمییز .6

ها و اطالعات علمی و  تولید داده. آور است دانیم که در دنیاي جدید سرعت تولید اطالعات سرسام همه می

المللی به  هاي بین تلویزیونی و رسانه يها ها و افکار متنوع در کانال ها، ایده ها و پژوهشگاه معرفتی در دانشگاه
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هاي فشرده و غیره وغیره همگی دست به کار  دیسک  ها، اینترنت، ماهواره، روزنامه. در حال رشد استشدت 

آورد  هر روز مکتبی جدید در جایی از دنیا سر بر می. اند هاي متفاوت انتشار و ترویج آرا و عقاید مختلف در زمینه

تنوع آرا و عقاید، . یابد دلیل دیگر رواج می واسطۀ تبلیغات یا به هر کشد که در دورترین نقطه به و طولی نمی

زند و هر  هاي سینمایی، اخبار روز و حتی در تبلیغ دستاوردهاي تکنولوژیکی موج می الگوها و مدها در فیلم

. فروش برساند، چه این کاال فکري باشد و چه مصرفی نحوي به خواهد کاال یا محصول خود را به اي می کارخانه

هیچ راهی هم براي منع و رفع . در جوامع شرقی، شود ژهیتواند موجب بحران هویت، به و ی میراحت این تنوع به

مندان و حاکمان کشورهایی مانند ژاپن،  این موضوع حتی اندیش. رسد این تنوع به فکر حاکمان کشورها نمی

رسد ابزارهاي انتقال اطالعات  چین و حتی فرانسه را به وحشت و اعالم خطر واداشته است، چرا که به نظر می

یل  موري(کردن خود افراد مانع آن شد  توان با هیچ روشی جز مسلح اند که دیگر نمی قوي شدهقدري زیاد و  به

  ).42-29ص : جولیوت و

. رسد فقط یک راه براي جلوگیري از بحران و سردرگمی در میان مدها و پیشنهادات خوب و مختلف به ذهن می

ها  این مهارت. همه به قدرت تمییز و داوري استتر از  کردن افراد به قدرت تفکر، استدالل و مهم آن هم مسلح

دهند و اگر ما بتوانیم بین آراي مختلف موجود، قضاوت و ارزیابی کنیم  معنایی از فلسفه را به خود اختصاص می

اگر . دنبال سره خواهیم بود نه ناسره احتمال زیاد به و جدا کنیم، به میو اگر بتوانیم سره را از ناسره تشخیص ده

دنبال این و آن راه نیفتیم، هر آنچه را که نخوریم به  انتقادیمان به قدري قوي باشد که کورکورانه بهتفکر 

هاي  با اطمینان راهی را انتخاب خواهیم کرد که به نفع دنیا و آخرت ما باشد و اسیر وسوسه .دهند خوردمان می

 .از نفس و درون خودمان نشأت گیرد ها از بیرون باشد و چه نامعقول نخواهیم بود، حال چه این وسوسه

مان شکل پیدا  ، زندگیها میبا این تصم. زندگی تصمیم بگیریم يها ما ناچاریم براي تعیین مسیر خود در چهار راه

خوب به ما  يها انتخاب در زندگی تکرارناپذیرمان بسیار کم است، لذا انتخاب يها کند و از آنجا که فرصت می

هاي  تواند ما را به ورطه فقیت بهتري برخوردار شویم و انتخابهاي غیر مسئوالنه میدهد که از مو امکان می

دهد، لذا براي  می» بد»یا » خوب«ما است که به ما هویتی  يها این انتخاب. ناپذیري بکشاند خطرناك و بازگشت

را » بد«، و »بد«را از » خوب«رسیدن به وضعیتی قابل قبول ضرورتاً باید به راهکاري دست یابیم که با آن بتوان 

 .تشخیص داد» بدتر«از «

گیري را نداشته باشیم و بخواهیم در خصوص مسئلۀ  حتی اگر حوصله، فرصت یا دانش کافی براي تصمیم

ترین فرد تحقیق و جستجویی انجام  موردنظر از فردي متخصص تبعیت کنیم، باز هم باید براي شناخت متخصص

به عبارت دیگر ما مسئول ] 1. [ترین فرد را تعیین کنیم م تا براساس آن متخصصدنبال شواهدي باشی دهیم و به

ها، باید انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم، اما براي  ناچار براي دست یافتن به بهترین سرنوشت خویش هستیم و به

بی، انتقاد و قدرت هاي دقیق به قدرت پردازش، ارزیا دستیابی به انتخاب و تصمیم دقیق عالوه براطالعات و داده

ما . هاي رنگارنگ برویم خالقه نیاز داریم، باید با این مهارتها به سراغ آراي متفاوت، پیشنهادهاي متنوع و وسوسه

آمیز  راست بگوییمیا دروغ مصلحت: مثالً. ها تصمیم بگیریم رو هستیم که باید دربارة آن هر روز با مسائلی روبه

ندهیم؟ صبر کنیم یا نکنیم؟ قبول کنیم یا نپذیریم؟ بخوریم یا از لذت خوردن  مجاز است؟ گوش فرا دهیم یا فرا
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العمل نشان دهیم؟ برویم یا در خانه بمانیم؟  دربگذریم؟ تماشا کنیم یا چشممان را ببندیم؟ تحمل کنیم یا عکس

شویم؟ شرکت کنیم یا  اعتراض کنیم یا سکوت اختیار کنیم؟ بخوانیم یا نخوانیم؟ بیدار بمانیم یا تسلیم خواب ناز

حضور نیابیم؟ تشکر کنیم یا انتقاد کنیم؟ وفا کنیم یا خیانت کنیم؟ ببخشیم یا در فکر انتقام باشیم؟ رعایت 

 بکنیم یا بر اساس خواستۀ دلمان عمل کنیم؟ تبعیت کنیم یا تعبیت نکنیم؟

دنبال  موجود به يها اساس مالك حق در تقلید از یک مجتهد، براي انجام و تحقق فروع دین الزم است که بر .1

خواهد مسائل و  اولین صفحۀ رساله به نوجوانی که می. ترین فرد را پیدا کرد الشرایط مجتهد اعلم گشت و جامع

که برخی از امور، تقلیدي نیستند و اتفاقاً شرط الزم استفاده از  کند یوظایف دینی خود را بداند، یادآوري م

لذا ما  .مسائل با جستجو و تحقیق حل نشوند، اصالً استفاده از رساله موجه نیسترساله هستند، یعنی اگر آن 

ما مجاز نیستیم حتی در . ترین مسائلمان به تحقیق و جستجو و تأمل نیاز داریم ترین و تقلیدي حتی در ایمانی

ترین مسائلمان اطاعت  ياگر دربارة اعتقاد. مان عمل کنیم این مسائل، کورکورانه به جهت تقلید از پدر و خانواده

کورکورانه مجاز نیست، پس در سایر مسائل و امور زندگی، این کار نامجازتر است، چون براي اتفاقات جزئی و 

ها مشورت  تازه، افرادي که با آن .اي در زندگی وجود دارد هیچ راهی بجز تأمل و مشورت وجود ندارد تکرار ناشده

حلی مناسب براي مشکل جدید ما پیدا و پیشنهاد کنند یا قبل از  تا راه کنیم باید خودشان نیز تأمل کنند می

ها نیاز به فکر و تأمل داریم تا از میان این همه آدم افراد مناسبی را براي مشورت در آن زمینۀ  مشورت با آن

 .خاص انتخاب کنیم

ما در گرو کدام است؟ آیا قدر مجاز هستیم؟ سالمتی جسم و جان  حدودش چیست؟ تا کجا باید پیش برویم، چه

توانیم این کار را قانوناً  در این زمینه مجازات خواهیم شد یا کارمان موجه است؟ آیا کارمن اخالقی است؟ می

 ...توجیه کنیم؟

تواند  ها در تعیین هویت، شخصیت و باالخره مرتبۀ وجودي ما می جواب بهسؤاالتی از این قبیل و عمل به آن

همراه  تفکر و تصمیم را به يها حتما باید قدرت و مهارت ها یا براي رهایی از این چند راهبسیار مؤثر باشد، لذ

ها را مقایسه و ارزیابی کنیم و تصمیمی مناسب و دقیق بگیریم تا با عمل به آن  آن. جستجوي شواهد دنبال کنیم

در این ارزیابی و . دست یابیم) هم در سطح روحی و هم در سطح اجتماعی(به موقعیت و جایگاه بهتر و واالتري 

 .آید داوري است که نقادي و مقایسه الزم می

فکري به ما کمک خواهد کرد، کورکورانه بدون دلیل و مدرك، هیچ سخنی را نپذیریم و  يها در اینجا این مهارت

ش رویم که بهتر است تا جایی پی. شوند، عالمت سؤال بگذاریم در مقابل مدهاي رنگارنگی که زیرکانه القا می

بتوانیم خودمان تصمیم بگیریم که کدام فکر و کدام پیشنهاد براي ما، براي خانوادة ما و براي جامعۀ ما مفیدتر 

 .است

هاي دنیاي مدرن در زندگی روزمره و از لحاظ اجتماعی  که گفتیم، با توجه به ویژگی هاي فکري، چنان این مهارت

ها تنها براي انتخاب عقاید نیست، بلکه در سطح اجتماعی و  قدرت این .کند کاربرد و اهمیت زیادي پیدا می

که در فلسفه ] 1[ يگریدر اینجا است که تفکر انتقادي و دو یا سه نوع تفکر د. ارتقاي فرهنگ جوامع هم مؤثرند
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 به لحاظ. جنبۀ فردي و جنبۀ اجتماعی. یابد شود از چند جهت اهمیت می کودکان و نوجوانان آموزش داده می

هایی که در آفرینش وجود دارد  کند شناخت بهتري از خود و جهان اطراف خویش و نشانه فردي، به او کمک می

 .تر گردد خطیر زندگی او آسان يها میپیدا کند و دربارة حقایق قضاوت بهتري داشته باشد و در پی آن تصم

دارد و  نتقاد از خود و اطرافیان خود وامیشود که فرد را هم به ا تفکر انتقادي باعث پیدایش روحیۀ انتقادي می

این نوع تفکر در . شود کند، موجب پیدایش روحیۀ انتقادي جمعی می درنهایت وقتی در جمع تحقق پیدا می

منفعل نبودن مردم و . گیرد میان سایر انواع تفکر با ایجاد این روحیه در مردم در خدمت نظم اجتماعی قرار می

مختلف جامعه موجب ایجاد نظم شود و مردم و حتی در سطوح  يها تواند در بخش ها می روحیۀ انتقادي آن

بین قرار دارند، دقت در کارهایشان و رعایت قوانین آسمانی  باالتر، مجریان قانون و دولتمردان اگر بدانند زیر ذره

نگ و رعایت نظم و این نیز به نوبۀ خود موجبات ارتقاي فره] 1[و زمینی را بیشتر و بیشتر خواهند کرد 

مطهري این موضوع  (مرحوم) .یابد منتها این نظم این بار از پایین به باال سریان می. سازد اجتماعی را فراهم می

 .را در مقدمۀ کتاب داستان راستان تذکر داده است

طورکلی به  کشان ما را به امور، اطالعات، آرا، مدهاي متعدد و به اجبار و کشان بنابراین، جامعۀ معاصر که به

کشاند، براي اینکه سالمتش تضمین شود باید اعضایش را به سالح عقل و تفکر مسلح سازد تا هر  تکثرگرایی می

تر موضع و موقعیت و صالح خود را تشخیص دهند و به انتخاب درست نایل آیند، وگرنه در برخورد با  چه سریع

موضوع پناه برند و یا همراه هر باد یا نسیمی، سمت و  ترین اتفاقی هر روز چندین بار باید به متخصص آن کوچک

  .جهت احساس خسران از اشتباهات مکرر به نااُمیدي و بحران برسند و درنهایت به. سوي خود را عوض کنند

 کودکان و نوجوانان يها ییعالقه و توانا

توان نتیجه گرفت که ممکن  شد، میبا توجه به توضیحاتی که دربارة معناي فلسفه براي کودکان و نوجوانان ارائه 

حال باید دید که این . ها جذاب باشد است نوعی از فلسفه را به کودکان و نوجوانان ارائه کرد که بتواند براي آن

که قبالً ذکر شد روش داستانی و بهره  چنان. را براي رسیدن به این هدف در نظر گرفته است ییها برنامه چه راه

ها را به این نوع از  روانشناسی کودك و نوجوان این امر را ممکن ساخته است که آن گرفتن از دستاوردهاي

نوجوانان قادر نیستند یا  اژهیروانشناسانی مانند پ ۀیممکن است گفته شود که اگر براساس نظر. فلسفه جذب کرد

را به  دهیچیو قواعد پ میاز مفاه یبرخ میتوان یسروکار داشته باشند، پس ما چگونه م اتیخواهند با انتزاع نمی

آوردهاي روانشناسان جدید دیگر، دلیلی بر توافق با تصور پیاژه مبنی بر این  ها یاد دهیم، اما با توجه به دست آن

توانند با انتزاعیات سر و کار داشته باشند، زیرا درست است که کودکان دلشان  امر وجود ندارد که نوجوانان نمی

ها بحث کنند، اما  با اصطالحات انتزاعی خشک و فنی سر و کار داشته باشند و دربارة آن خواهد وادار شوند تا نمی

خوبی به کلمات و موضوعاتی بپردازند که کمتر انتزاعی هستند، کلماتی مانند خوب، بد، قانون، زیبا،  توانند به می

. لیپمن(فه کاربرد مشترکی دارند امید، شادي و غیره که اتفاقاً واژگانی هستند که هم براي کودکان و هم فالس

1383 :9-10(. 
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 ازدهیاز  يصور اتیآموزش پیاژه، رشد شناختی، دورة عمل ۀیدر توضیح این مورد باید گفت که براساس نظر

. کار بندند را به یاسیق يا هیبر روش فرض یمبتن یشوند که تفکر عمل شود و کودکان قادر می شروع می یسالگ

 ینیب شیپ یاز احتماالت را دربارة مسئلۀ خاص يادیرا بکار برند و تعداد ز» آنگاه  ←  اگر» يتوانند ادعاها ها می آن

 .)135-6: 1. میلر. پی. جی(دوران است  نیا يها یژگیاز و يساز هیو فرض يپرداز مفهوم. کنند

 نیبه نظر او اگر ا. دهد می اژهیسخن پ بسیار هوشمندانه به يرینو و تعب يریتفس پمنیل  در جواب سؤال فوق،

که مورد عالقۀ کودکان است با ظرافت خاصی، پنهان  ییها در داستان یـ فلسف معانی، مسائل و روابط منطقی

خود را به آن  يها یخواهد کشید و توجه همکالس رونیها ب داستان نیها را از ا شوند، کودکان با احتمال زیاد آن

است  بیترت نیها را تحت تأثیر قرار دهد و بد تواند آن شدت می به یجمله یا کلمۀ گنگ. عطوف خواهند داشتم

 .کندوکاو ادامه خواهد یافت نیها قانع نشوند، ا آن که یشود و تا هنگام ها شروع می یا کندوکاو آن قیکه تحق

دوران هم  نیا. نامبرده وجود دارد يها و تجربۀ مهارت نیتمر يبرا یفرصت کاف یالبته تنها در دوران کودک

 نیوجود دارد که فرد ا یفرصت کاف رستانیتا دب ییابتدا ياز کالسها .ها است مهارت نیا يریادگیمناسب 

و  يریادگیکه دوران کودکی، ازنظر  ژهیبه و .ها باشد کند و هنگام ورود به دانشگاه صاحب آن نیها را تمر مهارت

جدید  مندان شیاز اند ياریکه بس میدان یما م. فرد است مناسب و منحصربه یمثبت، دوران صیخصاعادت به 

  برخی  شدنِ ذهنی  ملکۀ«یا  صیخصا یبر برخ» عادت«اسالم،  یتیو ترب میتعل دگاهیهم همسو با د تیو ترب میتعل

ورزد و آن را به عهدة آموزش و پرورش  تأکید می يبر عادات فکر ییویمثالً د. تأکید دارند» ها تیها و قابل مهارت

. کاردان. (کند خطاب می» ذهن  دهندة  شکل«را  تیو ترب میدیگر تعل يیا در جا) 276 : 1381. شفلر(گذارد  می

صورت عادت یا ملکۀ  بسیار، به يها نیاز کودکی و با کمک تمر ياگر رویکرد تحقیقی ــ انتقاد). 258: 1380

داشتن . شود لیتبد یترم به عادتی ذهن کیتواند در  ندرت می اید، هنگام ورود به دانشگاه بهثابت درنی یذهن

صورت مسئله در محققان  میمسئله و تنظ یــ انتقادي در مواجهه با امور نامأنوس، بررس یقیرویکرد تحق

 .اند طور نظري در دروسشان یادگرفته ها این امر را به گیرد، نه به جهت اینکه آن وار صورت می عادت

داند که به ملکۀ  می قیدرخور تحق یمسلمان، علم و معرفت را مانند اخالق زمان یلسوفینیز به عنوان ف یفاراب

و تکرار در عمل را  نیثابت، تمر یبه خصلت ینفسان يهاکردیرو شدن لیتبد ياو برا. شود لیراسخه تبد

 يها تنها قدرت و توانایی کسب مهارت توان نتیجه گرفت که کودکان نه ، لذا می)271: همان)سازد  خاطرنشان می

تر از  عنوان کندوکاو فکري را دارند، بلکه توانایی درك برخی از مفاهیم انتزاعی آن را نیز دارند و مهم فلسفی به

که لیپمن  شاید چنان. تواند گام اول تفکر و اندیشه را بردارد همه دوران کودکی تنها دورانی است که فرد می

ها بسیار دیر باشد و ذهن فرد در دوران دانشجویی قدرت  دارد دوران دانشگاه براي شروع این آموزش اظهار می

کنند که در زمان  اجرا شود، کودکان احساس می اگر این برنامه خوب .)26: 1382. لیپمن. (آن را از دست بدهد

برند که در پایان کالس، اتمام کالس برایشان  قدر از آن لذّت می اجراي این برنامه در خانه هستند و معموالً آن

 :اند از طور خالصه عبارت برخی از دالیل این عالقه به. کند ناگوار جلوه می
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 لذت از فکر براي خود .1

 از عقیدهعالقه به ابر .2

 عالقه به دفاع از آراي خود .3

 کردن ملزومات و پیامدهاي مفروضات دوستانشان تمایل به روشن .4

 منابع

 .نشر مرکز :چهار پراگماتیست، ویراست دوم، ترجمۀ محسن کریمی، تهران. 1381. شفلر  اسرائیل،

 .انتشارات سمت :جلد اول، تهران  و تربیت، میفلسفۀ تعل. 1380... . علیمحمد و  کاردان،

و  اتی، کتاب ماه ادب»و نوجوانان  کودکان  براي  فلسفه  دربارة  گفتگو با متیو لیپمن«. 1382آذرماه . لیپمن، متیو

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: فلسفه، تهران

و  اتیکتاب ماه ادب، »و نوجوانان  کودکان  براي  دربارة فلسفه  گفتگو با متیو لیپمن«. 1383مردادماه . لیپمن، متیو

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: فلسفه، تهران

 .و هفتم ستیانتشارات صدرا، چاپ ب: در اسالم، تهران تیو ترب می، تعل1375مطهري مرتضی، 

مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات کتاب و : ، ماهنامۀ پیام یونسکو، تهران1380دي ... . یل، جولیوت و موري

 .374375ش  هاي معاصر، رسانه

 .انتشارات سمت :برنامۀ درسی، ترجمۀ دکتر محمود مهرمحمدي، تهران يها هی، نظر1379. پی.میلر، جی

 در سایت اینترنتی P4C مالک حسینی، لودویک ویتگنشتاین و

http://www.p4c.ir/Index/Intreviews/Hoseini-inter.html /Matthew, Lipman, 2003, 

Thinking In Education, second edition, Cambridge University Press. 

Roger, Sutcliffe, Interview with Roger Sutcliffe, President of ICPIC, by Saeed 
Naji, in: http://www.buf.no/les/artikler/index.php?page=sn-sut  

  

 28-25 شماره, 1384 تابستان و 1383 پاییز, دین و علم نامه مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

   :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


