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از اهمیت انکارناپذیري در زندگی فردي و  يآور وگوقدرت تمیز، داوري و استدالل وگو با متیولیپمن گفت گفت

وگو به جاي جنگ  نقش این امور را در تفاهم میان آدمیان و در نتیجه نشاندن گفت. حیات جمعی برخوردار است

اگر دولتمردان و بانیان فرهنگ هر کشوري بخواهند آینده . نادیده گرفت توان ینم زین) ها به ویژه میان تمدن(

فکري  يها ییجدید در جهت ارتقا و تقویت توانا يها نند باید در فکر تعلیم و آموزش نسلکشورشان را تضمین ک

از جمله اموري است که در تربیت شهروندانی ...قدرت تفکر، تعلیم تفکر انتقادي و تیتقو. ها باشند و ذهنی آن

 .معقول نیز داراي اهمیت است

یز بسیاري از دانشجویان، فاقد قدرت تمیز، داوري و فلسفه دانشگاهاي ما ن يها با وجود این حتی در گروه

، در کشورهاي شود یالبته این موضوع به ایران یا به کشورهاي جهان سوم محدود نم. هستند يآور استدالل

ها مدتی حدود نیم قرن  اما اندیشمندان و فالسفه آن. پیشرفته و کشورهاي غربی نیز این امر محسوس بوده است

مطالعات، تحقیقات، کنفرانسهاي . زیادي انجام شده است يها در این مدت تالش. اند ار شدهاست که دست به ک

ذهنی و استداللی افراد  يها و نتیجه این بوده است که دوران دانشگاه براي تقویت قدرت رفتهیپذ متعددي صورت

گري از فلسفه متولد شده که ترتیب شاخه دی نیبد. بسیار دیر است و باید این کار را از دوره کودکی شروع کرد

ها و مدارس راهنمایی گردیده است، گو  فلسفه براي کودکان نام گرفته است و از این طریق فلسفه وارد دبستان

 يها ها و مدارس راهنمایی گردیده است، گو اینکه این نوع فلسفه تفاوت اینکه این نوع فلسفه وارد دبستان

 .بسیاري با فلسفه محض دارد

دکتراي خود را از گروه فلسفه دانشگاه .م 1954در سال  يو. این برنامه است گذار انیبن 1متیولیپمن پروفسور 

سپس به دانشگاه دولتی مونتکلیر رفت و در آنجا پژوهشگاه . سال استاد فلسفه آن دانشگاه بود 18.کلمبیا گرفت

 2001لسفه براي کودکان، جایزه سال برنامه او، یعنی ف. توسعه و پیشبرد فلسفه براي کودکان را تأسیس کرد

برنامه از طرف یونسکو و انجمن معلمان فلسفه  نیا. انجمن فلسفی امریکا را به خاطر امتیازاتش به دست آورد

 .کتاب در فلسفه و تعلیم و تربیت است 26نویسنده یا نویسنده همکار  پمنیل. امریکا تقدیر شده است

ها و  با ایشان در زمینه تاریخچه، ضرورت، موضوعات، مسائل، روش ییوگو نوشتاري که در پیش رو است گفت

 .رویکردهاي مختلف فلسفه براي کودکان است

 چیست؟ 2منظور از برنامه فلسفه براي کودکان ***

 کردم یفکر م. در دانشگاه کلمبیا واقع در نیویورك به درجه استاد تمامی فلسفه رسیدم 1960در اواخر سالهاي 

ان من فاقد قدرت استدالل و قدرت تمیز و داوري هستند، اما براي تقویت قابل مالحظه قدرت تفکر که دانشجوی

و در ( گرفت یدر دوران کودکی انجام م ستیبا یبه این فکر افتادم که این کار م. ها، دیگر بسیار دیر شده بود آن

 يها ده یا دوازده سالگی بودند، باید دورهکودکان در سن یاز یوقت). آن زمان تقریبا فقط من بر این اعتقاد بودم

اما براي تهیه موضوعی قابل فهم و مخاطب پسند، متون درسی . گذراندند یدرسی در خصوص تفکر انتقادي را م

که این کار  دیرس یاما به نظر م. ، داستانی درباره منطق اکتشافی کودکانشد یبایستی به صورت داستان نوشته م



 

 12 از 3 صفحه

  

 .ها درباره فلسفه اکتشافی کودکان بود این داستان. گرفت یظرافت بسیار انجام منیز باید با دقت و 

من  یوقت). است به نام ارسطو يا این عنوان ایماء و اشاره(را نوشتم  3از این رو من کتاب کشف هري استوتلمیر 

با کمک آنه (پی آن در . به خوبی کارگر افتاده است دیرس یبه آزمایش گذاشتم، به نظر م 1970آن را در سال 

آن کتاب هم به خوبی . کتاب راهنما که شامل صدها تمرین فلسفی بود براي معلمان نوشتم کی) مارگارت شارپ

را در  4سپس شهر کلمبیا را ترك کردم و پژوهشگاه توسعه و پیشبرد فلسفه براي کودکان . نتیجه بخش بود

که منحصرا مربوط به  6ال، کتابی به عنوان لیزا پس از چند س. تأسیس کردم 5دانشگاه دولتی مونتکلیر 

. تر بودند کتاب تکمله کتاب هري بود و به کودکانی اختصاص داشت که اندکی بزرگ نیا. اخالقیات بود، نوشتم

 يها بیشتر و بیشتري نوشته شد که هر کدام ویژه سطوح سنی خاصی بود، این کتابها به همراه کتاب يها کتاب

به همت نشرهاي (نظري تألیف و  يها مجموعه متنوعی از کتاب نیهمچن. بودند شان يراهنماي کمک آموز

 .منتشر شد) دانشگاهی، همچون تمپل، کمبریچ و تیچرز کالج

فلسفی براي  يها داستان(درسی متحد الشکل  يها عالوه بر فراهم آوردن کتاب 7برنامه فلسفه براي کودکان 

قرائت یک *سعید ناجی  ، یک طرح آموزشی واحدي دارد که در آن دانش آموزان سطوح مختلف با)کودکان

و در مورد این  کنند یسپس سؤاالتی در مورد آن طرح م. کنند یبخش از داستان با صداي بلند، کالس را آغاز م

متقابل و دو جانبه و ابراز عقاید با نهایت دقت روش کار چنین است و شامل انتقاد . نندینش یسؤاالت به بحث م

تا کودکان را به  ردیگ یاین روش را به عنوان یک رهیافت آموزشی به رسمیت پذیرفته و پیش م یمرب. است

 .سوي تبدیل شدن به شهروندانی در یک نظام دموکراسی سوق دهد

 پیدایش و تکمیل این برنامه چگونه صورت گرفته است؟

برنامه براساس رهنمودهاي جان  نیا. و بدون مقدمه نبوده است» هیچ کجا«براي کودکان از پیدایش فلسفه 

که بر ضرورت تعلیم تفکر و تأمل و نفی آموزش حفظ کردن صرف تأکید  8دیویی و مربی روسی لیو ویگوتسکی 

به حافظه  شود یه مها گفت براي کودکان کافی نیست که صرفا آنچه را که به آن. ، به وجود آمده استکردند یم

درست دقیقا . ها باید موضوع مورد نظر ر آزموده و تجزیه و تحلیل کنند بلکه آن. سپرده و سپس به یاد بیاورند

، رندیگ یهمان طور که فرایند تفکر، پردازش اموري است که کودکان درباره جهان و از طریق حواسشان یاد م

ارزش و  حفظ کردن مطالب، یک مهارت فکري کم. بیندیشند رندیگ یها نیز باید درباره آنچه در مدرسه یاد م آن

، داوري و تمیز امور از همدیگر، استدالل و اموري از این قبیل را يساز سطح پایین است؛ به کودکان باید مفهوم

 .یاد داد

کودکان  به توان یو نشان داد که م(بعد از آزمایشی کوچک ولی فشرده که به واسطه این طرح به عمل آمد، 

، به تعدادي .)باشد 9» آموزش براي امتحان«را یاد داد بدون اینکه این کار  يا قیاسی و اصالح شده يآور استدالل

ها در  داده شد تا معلمان سرتاسر ایاالت متحده را آموزش دهند و آن میتعل. از افراد که دکتراي فلسفه داشتند

ن این دهه، پنج هزار کالس در این کشور از این برنامه بهره در پایا. شروع به این کار کردند 1970سالهاي 
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ها یاد داد تا در  به آن توان یساله، م 11آزمایش نشان داد که با ارائه این برنامه براي کودکان  نیا. بردند یم

 .هفته سن هوشی باالتري داشته باشند 27صوري،  يها مسائل مربوط به استدالل

بالعوض بنیادهاي خصوصی، اقدام به تشکیل  يها تربیت نیوجرسی و کمک با مساعدت دانشکده تعلیم و

ها هم بعدا معلمان دیگري را تربیت کنند، معلمانی که  تا آن میکرد» مربی- معلم« تیبراي ترب ییها کارگاه

تانشان معلمان آموزش دیده گزارش دادند کودکان با خوشحالی به دوس. استفاده از این برنامه را راه اندازي کنند

تا به راحتی و آزادانه در کالس صحبت کرده و درباره  دهد یها امکان م ، چرا که این کار به آندهند یپاسخ م

 .و نظراتشان با یکدیگر و نیز با معلم به بحث بپردازند ها دهیا

گفتاري است، توفیق آن رابطه  يها از آنجا که فلسفه براي کودکان بیشتر یک برنامه مبتنی بر زبان و مهارت

هر کشوري ترجمه ویژه خود را . (ها دارد از زبان يتر عیتنگاتنگی با گسترش و بسط دقیق آن در مجموعه وس

 .)و کامال بجاست که این گونه باشد طلبد یم

 .در فلسفه براي کودکان چند رویکرد و نگرش وجود دارد؟ لطفا در مورد این رویکردها توضیح دهید

اما . به نام فلسفه وجود دارد، همان طور هم یک فلسفه براي کودکان وجود دارد يا ت همان طور که رشتهدرس

، یشناس مختلف و متعددي از فلسفه علم، فلسفه روان يها تیمثال روا. مختلفی دارند يها تیروا ها نیهر یک از ا

اما . است اش یفلسفه مضافی، نقد جامعی از رشته مورد بررس ای» ........فلسفه»هر . وجود دارد...فلسفه هنر و

 .با تعلیم و تربیت یکی دانست و نه با فلسفه تعلیم و تربیت توان یفلسفه براي کودکان را نه م

، تالشی است براي بسط فلسفه، با این هدف که بتوان آن را بسان نوعی شود یآنچه فلسفه براي کودکان نامیده م

فلسفه، آموزشی است که از فلسفه براي واداشتن ذهن کودك به کوشش در جهت  نیا. ردآموزش به کارب

 .برد یپاسخگویی به نیاز و اشتیاقی که به معنا دارد، بهره م

به عنوان یک شاخه فرعی کوچکی از فلسفه براي کودکان رشد کرد، به این معنا که  10اما فلسفه با کودکان 

نوشته  يها ، اما نه صرفا به واسطه داستانبرد یوگو راجع به آراي فلسفی سود م فلسفه با کودکان از بحث و گفت

اما هدف . برنامه فلسفه با کودکان قصد دارد کودکان را به عنوان فالسفه جوان پرورش دهد. شده براي کودکان

یادگاري همه  از فلسفه به منظور بهبود بخشیدن به يمند ها براي بهره فلسفه براي کودکان، یاري کردن آن

 .موضوعات موجود در این برنامه درسی است

که کودکان حتی بعد از تعلیم براي کسب دقت،  کردم یمند شدم، گمان م در ابتدا وقتی به این موضوع عالقه

اما تفکر انتقادي شامل . کاري بیشتر از تفکر انتقادي بکنند توانند یانسجام و هماهنگیِ بیشتر، باز نم

از نوع فلسفه سنتی نیست، یعنی هیچ یک از مواردي را که  يا نطق صوري و هیچ گونه مطالعه، ميساز مفهوم

 . در فلسفه براي کودکان ارائه کنم، دربر ندارد ام دهیمن کوش

ها را نباید به  البته آن. تفکر انتقادي، کودکان را به چیز کمتري رضایت نخواهند داد و زیر بار آن نخواهند رفت
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و  بخشد یساختن ذهن کودکان است؛ فلسفه هم به آن عمق م تر قیتفکر انتقادي در پی دق. ور کرداین کار مجب

 .دهد یآن را پرورش م

 کدام است؟» فلسفه براي کودکان« کردیو پرنفوذترین رو نیتر يقو

 تواند یم شود یکه به نام فلسفه براي کودکان نامیده م يا ام و برنامه که خود تدوین کرده يا از نظر من برنامه

 .بهترین رویکرد نسبت به بهبود تفکر کودکان دانسته شود

 :اند از دالیل این امر عبارت

به دالیل زیر، . کنند یکودکان در خصوص کاري که عالقه بسیار شدیدي به آن دارند بیشتر تالش م :عالقه) الف

P4C درباره کودکانی همانند خودشان  .2تخیلی است،  يها شامل داستان. 1چون : هاست بیشتر مورد عالقه آن

 P4C .سازد یم) همچون اخالق( زیها را وارد گفت و گویی درباره موضوعات بحث برانگ برنامه آن نیا. 3است و 

 .رود یو فراتر م گذرد یاز تفکر انتقادي م

که تفکر  شود یدر این برنامه پذیرفته م. کند یتنها به تقویت تفکر انتقادي بسنده نم P4C :جانیه) ب

ها کودکان امکان  که به واسطه آن کند یرا فراهم م ییها برنامه راه نیا. به شدت مهیج و احساسی باشد تواند یم

 .ها بیابند سخن گفتن را درباره خود و تحلیل آن

کامال در برگیرنده تفکر انتقادي است ولی آن را با وسعت و عمق بیشتري تعقیب  P4C :تفکر انتقادي) پ

این نیاز را به رسمیت  P4C درسی رایج است، اما يها برنامه يبرا» اي ضمیمه«تفکر انتقادي غالبا فقط . کند یم

سر و کار  پندارند یواقعی با موضوعی که آن را مسئله انگیز یا مبهم م يا که کودکان باید به گونه شناسد یم

 .داشته باشند

که برخورد ما با موضوعات ارزشی، مستعد  شوند یتوجه مدر این برنامه کودکان درهمان اوایل م :ها ارزش) ت

ها را به تفکر دقیق و روشن رهنمون  در نتیجه کودکان اموري که آن. دو پهلو شدن و آشفتگی است مبهم شدن،

ها باید بدون شور و شوق یا فاقد احساس عاطفی  اما این بدان معنا نیست که تفکر آن. شمارند ی، مغتنم مشود یم

ها عالوه بر انتقادي بودن،  یعنی زمانی که موضوع تفکر آن-شان  درباره مسائل مورد عالقه توانند یودکان مک. باشد

 .بهتر تفکر کنند-خوشایند، توأم با احساس عاطفی و دلسوزي است

یا هنگامی که  میشو یهمانند زمانی که با تمام وجود در داستانی غرق م تواند یتفکر خوب م :تیخالق) ث

 .است زیآم تیبه ویژه در زمینه خالقیت، موفق P4C نیسرشار از تخیل باشد؛ بنابرا میساز یم يا هیفرض

وگو به  کار، نیازي ضروري به گشودن باب گفت نیوگو؛ ا فلسفه، فعالیتی است مبتنی بر گفت :بودن یجمع) ج

مردم جهان هنگامی که . به عبارت دیگر، به کندوکاو همگانی و مشترك نیاز دارد. روي تمام اعضاي جامعه دارد
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احساس دلسوزي و همدردي دارند به نحوي بهتر از زمانی که فاقد آن  يا فاجعه گناه ینسبت به قربانیان ب

 .کنند یهستند، رفتار م

 روش ابداعی شما، در این زمینه کدام است؟

ام تا شکل  نو ترکیب کرده يا وهیها را با ش معروف را بر گرفته و آن يها من تعداد زیادي از عناصر و مؤلفه

تعلیم و «قبل از آنکه فلسفه براي کودکان پیشرفت خود را شروع کند، فلسفه و . جدیدي از تعلیم را ارائه نمایم

اما . شدند یها همانند نفت و آب با یکدیگر مخلوط نم آن. شدند یاز هم جدا و بیگانه تلقی م به کلی» تربیت

ها، فکر بکر و بهتري داشته باشند و سعی کنند با  ، که تأکید دارد کودکان در مورد پرسشP4Cچون  يا برنامه

، احساس عاطفی و تفکر، تخیل است که یادگیري و دلبستگی يا بحث آزاد به سؤاالت یکدیگر پاسخ دهند، برنامه

به این دلیل است که منتقدي با صحبت از کتاب جدید من یعنی تفکر در تعلیم . کند یو فهم را با هم ترکیب م

این کتاب .حماسه سقراطی بزرگی را آفریده است]یعنی من[که نویسنده کتاب دارد ی، اظهار م)2003( تیو ترب

 .باشد و باید باشد تواند یاز آن چیزي است که تعلیم و تربیت م زیانگ شوق يا جلوه

ام الگویی جدید و مبتنی بر تفکر در تعلیم و تربیت ارائه دهم که مفاهیم محوري و انسجام بخش  من بر آن بوده

 الگو نیا. باشد) مربوط به ویژگی اجتماعی( یو دموکراس) مربوط به ویژگی فردي( تیآن، خردمندي یا معقول

فقط به اهمیت تفکر انتقادي تأکید ندارد، بلکه بر تفکر خالقانه و تفکر توأم با عالقه نیز تأکید دارد هر سه نوع 

 .اند يتفکر الزم و ضرور

منظم  ناتیتمر. ورزد یاین برنامه بر آفرینش، بیان، عمل و احساس به عنوان شریان اصلی تمیز و داوري تأکید م

ما فن تعلیم . یادگیري و درك مطلب در بطن روایت فلسفی تعلیم و تربیت قرار دارد شده این نوع يزیر و برنامه

رهیافت تعدیل شده و مبتنی بر همکاري، با مفهوم  نیا. مینام یم «مشارکت در تحقیق«چنین تمرینی را 

براي بسیاري از مفاهیمی که  .جان دیویی مطابقت دارد» مکتب اصالت آزمایش«و  11راول » تعادل تأملی»

ها درگیرند، مفاهیمی همچون  اند همان مفاهیمی هستند که فالسفه با آن و معماگونه کننده جیکودکان گ

 .، حقیقت، خیر، عدالت و غیره]با قواعد[نیقوان

 رندیگ یها یاد م افکار و عقایدي دارند، با وجود این آن] شیاز پ[میبا اینکه کودکان درباره این موضوعات و مفاه

فلسفه براي کودکان را ارائه تعداد زیادي از . مبدل سازند يا دهیکه این عقایدشان را به احکام و آراي سنج

ها را  که افق دید آن دهد ی، کودکان را تحت نوعی آموزش قرار مها يبراي یافتن دالیل خوب بر داور ها نیتمر

 .باید فکر کنند که چگونه دهد یها یاد م برنامه به آن نیا. سازد یم تر عیوس

 اند؟ شناسان در این کار بیش از همه روي شما تأثیر گذاشته کدام یک از فالسفه و روان

، به جهت درك بسیار زیاد او از کودکان، تأکیدش بر تفکر در کالس، و تشخیص اهمیت خالقیت جان دیویی

 .هنري در پرشور و پراحساس ساختن کودکان از لحاظ عاطفی
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به جهت مطالعات مهم او در زمینه ماهیت قوه قضاوت : فیلسوف آمریکایی قرن بیستم ،12 جاستون باکلر

 .آدمی، و همچنین به دلیل کشف نقش قدرت قضاوت و تمیز در تعلیم و تربیت کودکان

ارتباط . موارد زیر را تشخیص داد يها یارتباط و وابستگ يو: شناس قرن بیستم روسی ، روانلیو ویگوتسکی

کالسی و تفکر کودکان، ارتباط بین کودك و جامعه به واسطه معلم و ارتباط بین زبان دنیاي  ياه بین مباحثه

 .دوران بزرگسالی و هوش در حال رشد کودکان

شناس قرن بیستم و متخصص تعلیم و تربیت که کار وي رابطه متقابل بین تفکر و رفتار را  ، روانژان پیاژه

 .روشن ساخت

بیستم انگلیسی که به تحلیل رابطه بین زبان، تعلیم و تربیت و خودآموزي  ، فیلسوف قرنگیلبرت رایل

 .پرداخت

] یآدم[شناس اجتماعی آمریکا، که آثار او تقریبا فقط به ماهیت اجتماعی نفس ، فیلسوف و رواندیجرج هربرتم

 .اختصاص دارد

در خصوص روابط اجتماعی  يا ، فیلسوف بریتانیایی اتریشی که با حساسیت فوق العادهلودویک ویتگنشتاین

 .، به کندوکاو پرداختشود یزبانی بیان م يها که با ظرافت يا دهیچیپ

 ؟ستیچ» فلسفه براي کودکان« پردازان هیامتیازهاي روش شما نسبت به سایر نظر

به کسانی که کارشان تربیت معلمان براي تدریس در کالسهاي درسی است، نشان دهم که در  کنم یمن تالش م

مدارس ابتدایی، تعلیم و تربیت بدون بهره بردن از فلسفه، دقیقا به همان اندازه ناقص و عقیم است که آموزش 

 يها براي تمیز بین استداللکودکان نیاز دارند که . ناقص باشد تواند یاز فلسفه در دانشگاه م يمند بدون بهره

، و بین اشکال قابل )یشناس معرفت(شناختی تأیید شده و رد شده  يها هی، بین نظر)منطق( رمعتبریمعتبر و غ

راه براي انجام این  نیتر مناسب. ها و موازینی بیابند و غیره، مالك) اخالق( یقبول و غیرقابل قبول قضاوت اخالق

فقط از این طریق است که دانش . کالن نوعی تحقیق يها یدگیچیکار این است که تعلیم و تربیت را با تمام پ

جنسی دانست که اَشکال مختلف  توان یبه عبارت دیگر تحقیق را م. به تفکر ترغیب شوند توانند یآموزان م

تحقیقات مختلفی همچون تحقیق اخالقی، تحقیق زیبایی  از این رو است که ما. آن هستند» انواع«فلسفه، 

 .شناختی، تحقیق اجتماعی و غیره داریم

کودکان . سازد یامتیاز دیگر این روش این است که اشکال مختلف معرفت و درك ما را هماهنگ و سازگار م

به شرطی که این سؤاالت به با روشی قابل اطمینان، به بسیاري از سؤاالتشان بپردازند،  توانند یکه م آموزند یم

که دقیقا همین روش در  ابندی یها همچنین در م آن. عنوان موضوعاتی براي تحقیق فلسفی در نظر گرفته شوند
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ها را قادر سازد تا به نحوي شفاف با  که این روش بنیادي آن کشد یسرتاسر جهان در حال اجراست و طولی نم

 .، ارتباط برقرار کنندکنند یها و کشورهاي مختلف فعالیت م قارهمشابه در  يا سایر کودکان که در برنامه

 براي اجراي این برنامه چه شرایط، ابزارها و فضایی الزم است؟

براي پیشبرد این برنامه در کالس، معلم فقط به یک داستان براي هر کودك و یک کتاب راهنماي آموزشی ویژه 

 .خودش نیاز دارد

او باید یاد بگیرد که چگونه . را بگذراند يا براي یادگیري نحوه هدایت بحث فلسفی، دورهبا وجود این، معلم باید 

از تمرینات استفاده کند و مباحث را طرح نماید و اینکه چگونه کودکان را به فکر براي خودشان و در مورد 

) انتشارات تمپل(س آموزشی براي معلمان از کتاب فلسفه در کالس در يها در این دوره. خودشان ترغیب کند

 .شود ینوشته اینجانب و خانم شارپ نیز استفاده م

و رو در روي هم با یکدیگر به مباحثه  نندینش یوار دور هم م یک کالس، به همراه معلمشان حلقه يها بچه

در هر ، البته نه بیشتر از یک پاراگراف خوانند یشاگردان قسمت تعیین شده کتاب را با صداي بلند م. پردازند یم

توزیع یکسان وقت هم در میان کودکان که پیامدها و استلزامات دموکراتیکی به همراه دارد نباید فراموش (بار، 

در این متن چیز مبهمی براي  ایآ: کند یقراعت یک پاراگراف تمام شد معلم با این سؤاالت شروع م یوقت). شود

لب یک پرسش بیان کنید؟ سپس معلم پرسش هر دانش احساس خودتان را در قا دیتوان یم ایشما وجود دارد؟ آ

و اسم دانش آموز را به همراه شماره صفحه و شماره سطر مورد بحث در کنار  سدینو یآموز را روي تخته سیاه م

و معلم یکی  رود یها باال م دست. بحث را آغاز کند خواهد یچه کسی م پرسد یبعد از آن م. کند یآن یادداشت م

 . تا در مورد سؤاالت نوشته شده روي تخته بحث را شروع کند کند یاز دانش آموزان را انتخاب م

فرض . در لحظه مناسب، معلم ممکن است تمرینی را در خصوص آن موضوع از کتاب کمک آموزشی مطرح کند

کان شروع به درك این نکته به زودي کود» آیا هري و بیل دوست هم هستند؟«کنید که سؤال شبیه این است 

بحثی  تواند یخواهند کرد که مفهوم دوستی، مبهم یا دو پهلوست و یا هر دو ایراد را دارد و بدین ترتیب معلم م

استلزامات اخالقی رابطه دوستی مسلما توسط دانش آموزان مورد توجه . (را در زمینه ماهیت دوستی مطرح کند

ها را نه  آن تواند یو پیشرفت کار م شوند یبا مفهوم دوستی آشنا و درگیر مطریق کودکان  نیبد.) ردیگ یقرار م

 . تنها در فلسفه بلکه در تمامی مطالعاتی که در آنها با مفاهیمی سروکار دارند کمک کند

رد، ها پدید نیاو و تا زمانی که قابلیت نقادي و خود انتقادي را در آن زدیانگ یها را بر م روشی است که فکر آن نیا

 .دهد یها را به خود اصالحی سوق م و این به نوبه خود آن ردیگ یآرام نم

که در زمان اجراي  کنند یبه شرط اینکه معلم به طور مناسبی آموزش دیده و آماده باشد، کودکان احساس م

که در پایان کالس، اتمام کالس بر ایشان ناگوار  برند یاین برنامه، در خانه هستند و معموال آن قدر از آن لذّت م

تا خودشان براي خودشان فکر . کند یها را ترغیب م امر بدین دلیل است که این برنامه، آن نیا. کند یجلوه م
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همچنین کودکان دوست دارند که . ها فکر کنند ها و براي آن کنند و ترجیحا اجازه ندهند که دیگران به جاي آن

ار خود را به دیگران ابراز دارند و اگر الزم باشد ازاستدالل خود دفاع کنند و به یکدیگر کمک کنند تا بتوانند افک

  .از استلزامات و پیامدهاي مفروضاتشان مطلع گردند

 مناسب براي تمام کودکان جهان است؟ يا آیا فلسفه براي کودکان، برنامه

ا داشته باشد استعداد آموزش دیدن در مدرسه و رشد را دارد هر کودکی به لحاظ ذهنی توانایی استفاده از زبان ر

که ما بتوانیم زبانی را که به  شود یفلسفه زمانی آغاز م. و لذا توانایی نوعی از گفتمان و بحث فلسفی را نیزدارد

هدف این نیست که کودکان را به . ، مورد بحث و بررسی قرار دهیممییگو یکمک آن درباره جهان سخن م

البته . ها کمک شود تا تفکري بهتر از قبل داشته باشند فانی کوچک تبدیل کنیم، بلکه این است که به آنفیلسو

انس  يا با فلسفه توانند یم تر عیکودکان هر چه بیشتر در گوش دادن و صحبت کردن مهارت یابند، همان قدر سر

تا از هر گونه  کند یاما این برنامه کوشش م. گیرند که به کار ذهنی، فنون تفکر، داوري و قضاوت تأکید دارد

 .استفاده از واژگان فنی اجتناب ورزد

 این برنامه، پیشنهادي براي متولیان آموزش و فالسفه ایرانی دارید؟ يها آیا در مورد اهمیت و ضرورت

اما این امتیاز تا حدي با لزوم . نسبتا پایین است يها نهیآموزشی جهانی با هز يا برنامهفلسفه براي کودکان 

در میان کشورهاي در حال توسعه است که  قایدق. شود یاین برنامه، تعدیل م يانداز ها براي راه آموزش يریگ یپ

موارد زیر، مراحلی است که براي کشورهایی که . ایجاد کند يا تحول قابل مالحظه تواند یفلسفه براي کودکان م

 .شود یدرصدد استفاده از فلسفه براي کودکان هستند توصیه م

یا نمایندگانی به مرکز بین المللی آموزش فلسفه براي کودکان در مندهام نیوجرسی فرستاده  ندهینما )الف

 لیتشک] اوایل شهریور[جددا در دو هفته آخر اگوست و م] اوایل خرداد[یشوند، که هر سال در هفته آخر ماه م

 نیهمچن. دیده و دروسی را گذرانده باشند ییها یا باید فیلسوف باشند یا در فلسفه کالس ندگانینما. شود یم

را آموزش دهند و حتی بالفاصله متون  P4C ندهیباید آماده باشند تا بعد از مراجعه به کشور خود، معلمان آ

 ییها بدون وجود چنین ترجمه تواند یاین برنامه نم. (ها را پیگیري نمایند جمه کنند و انتشار آنمربوطه را تر

 .انجام یابد

یک ترمی یا دو ترمی در قالب آموزش ضمن خدمت انتخاب  يها گروه معلمان براي تعلیم در دوره نیاول )ب

 .این انتخاب باید محدود به داوطلبان باشد. (شوند

تربیتی کمک گرفته  یشناس کردن ارزیابی کمی و کیفی تأثیر این برنامه باید از متخصصان روانبهینه  يبرا )پ

 .جا بیفتد ينحو یک سال یا دو سال بعد انجام گیرد تا اینکه این برنامه به تواند یاین کار م. (شود
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ها  که برنامه تثبیت شد، بهتر است به پرورش دانشجویانی که پیش زمینه فلسفی دارند بپردازیم تا آن یزمان )ت

 .قبل از شروع خدمت به این آمادگی دست یابند

 براي اینکه برنامه در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران، اجرا شود نقطه شروع چه باید باشد؟

 .ها توجه نمود رنامه نکاتی چند وجود دارد که باید به آندر تعیین سلسله مراحل آغازین این ب

باید به اندازه کافی با زبان انگلیسی  شوند یکارگاه مندهام فرستاده م/یا نمایندگانی که به کنفرانس ندهینما )الف

ه متون و افراد باید پس ازبازگشت به ایران ترجم نیا. پیش زمینه فلسفی داشته باشند يا آشنا باشند و تا اندازه

 .نیز تعلیم و آموزش معلمان را هدایت کرده و پیش ببرند

الزم نیست که فقط . باید انتخابی و نمونه باشند شوند یاز کودکان که براي شروع برنامه برگزیده م یگروه )ب

ظ اما شروع این برنامه با گروه خاصی از کودکان همانند کودکانی که از لحا. کودکان تیز هوش را برگزینید

 .یا کودکان ناشنوا، نیز مناسب نیست اند یاحساسی و عاطفی دچار آشفتگ

این خود گویاي این است که برنامه باید با . سال باشد 10و  8آموزان در ابتدا باید بین  سطح سنی دانش )ج

کتاب کمکی مربوط به مربی که به همراه پیکسی است کتابی با عنوان در جستجوي معنا . پیکسی شروع شود

 . است 13

اند بلکه صرفا این است که احتماالت  ها حتما نامناسب سنی دیگر با سایر برنامه يها منظورم این نیست که گروه

سال یا الفی  12الی  11براي گروه سنی  تواند یبنابراین کتاب هري م. (کنند یجود کتاب پیکسی را توصیه ممو

مربوط به تفکر،  يها را بخواهید که تأکیدش بر مهارت يا اگر برنامه. سال مفید باشد 8الی  6براي گروه سنی  14

) شروع کنید 15است با کتاب کیو و گاس شما بهتر . سال باشد 9الی  6توجه و دقت در محیط براي سنین 

 .اخالقی است يها ها شامل تمرین در فنون تفکر و استدالل عمال هم این برنامه

که روند و پروسه  میشو یالبته ما خرسند م. را دارد ها نهیکه تا بدین جا مطرح شد حداقل هز یطرح )د

در این طرح به معلمان در . که در اکراین در دست داریم يا یجیرا پیشنهاد کنیم، همچون پروسه ترو يتر بزرگ

و نیز در سطوح لیسانس دانشجویانی در زمینه تفکر انتقادي به  شود یزمینه فلسفه براي کودکان تعلیم داده م

به این کار  16همچنین در آنجا گروه زبان انگلیسی دانشگاه دولتی تعلیم و تربیت کروفگراد  .اند تحصیل مشغول

در حال حاضر این برنامه . شود یل است و تعداد قابل توجهی از کادر دانشگاهی دو کشور مبادله ممشغو

 .رسد یبه نظر م زیآم تیدر سومین سال خود بسیار موفق] نیدر اوکرا[یجیترو

یکی از اولین کارهایی که بهتر است  آورند یکارگاه مندهام به دست م/بعد از تعلیمی که ایرانیان در کنفرانس )ذ

 .انجام شود تأسیس یک مرکز ایرانی در زمینه فلسفه براي کودکان است

مرکز، اقدام  نیا. اسمی همچون مرکز ایرانی توسعه و پیشبرد فلسفه براي کودکان داشته باشد تواند یاین مرکز م
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تحقیقاتی را براي تعیین  يها هد کرد و پروژهبه ترجمه مواد درسی به زبان فارسی و تعلیم معلمان مدرسه خوا

 .میزان موفقیت این برنامه در مدارس ایرانی هدایت خواهد نمود

تحت پوشش پژوهشگاه پیشبرد فلسفه براي کودکان در  دیکن یمرکزي که تأسیس م دیتوان یاگر بخواهید م

اصلی شما مربوط  نهیهز. رد نیاز نیستپرداخت هیچ نوع مبلغی براي این کار مو. دانشگاه دولتی مونتکلیر باشد

به غیر از هزینه سفر هوایی، هزینه شرکت در . کارگاه مندهام خواهد بود/به هزینه سفر و شرکت در کنفرانس

روز کارگاه ماه می  8دالر براي  1000دالر براي دو هفته شرکت در کارگاه اگوست و  1750کنفرانس، معادل 

 .است

 :ها پانوشت

 بسیار متشکرم شانیها رضا دانشور به جهت مساعدتاز آقاي  (*)

  P4C.7 فلسفه براي کودکان« يعالمت اختصار

 

 

 

 

 

 

 74 شماره, 1382 آذر, فلسفه و ادبیات ماه کتاب 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


