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در این مقاله پس . نیاز دارد يا دقیق و گسترده يا است که به مطالعات میان رشته یپرورش تفکر فلسفی، ضرورت

آموزش فلسفه «و مقایسه آن با » پرورش تفکر فلسفی در کودکان و نوجوانان« ییاز بیان مختصر چیستی و چرا

عنوان طرحی است » گام تا اندیشه به گام«. اصول و مبانی نظري در این باره مطرح شده است ی، برخ»به کودکان

که با هدف پرورش تفکر فلسفی در کودکان و نوجوانان تهیه شده و مراحل مطالعاتی و پژوهشی و اجراي 

 حیتوض. آن حدود چهار سال در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان به طول انجامیده است یشیآزما

 .دهد ینوشتار را تشکیل م آن، بخش اصلی این يها یژگیچارچوب اصلی این طرح و برخیاهداف و و

پرورش این  يبرا. پرورش تفکر فلسفی است یبه نوع شود ینامیده م » آموزش فلسفه به کودکان«آنچه امروز 

جامعه  فرهنگی و فلسفی آن يها نهیآن زم نیتر مالحظات بسیاري وجود دارد که مهم يا تفکر در هر جامعه

است که با هدف پرورش تفکر فلسفی در کودکان ایرانی  ین طرحعنوا» گام تا اندیشه به گام«. شود یقلمداد م

شده و مراحل مطالعاتی و  ینیب شیمخاطب مراکز فرهنگی و هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان پ

و برخی مبانی و اصول  ها یژگیدر این مقاله به و. پژوهشی خود را پس از چهار سال پشت سر گذاشته است

 هیویژگی این طرح، تک نیتر مهم. این طرح اشاره شده و اهداف و محتواي طرح به اختصار بیان شده است ينظر

در این باره با . فلسفه اسالمی است يها بر مبانی فلسفه اسالمی و تأکید بر تفکر شهودي به عنوان یکی از حوزه

 .ها اشاره شده است راي طرح در کارگاهانتخاب شده ب يها پرورش این تفکر به موضوع يها بیان مراحل و روش

 آموزش فلسفه به کودکان و پرورش تفکر فلسفی

قدر که علم  همان یروانشناس. است که در طول تاریخ روانشناسی مورد توجه بوده است یموضوع» ذهن و تفکر«

در هر دوره از تاریخ نه چندان طوالنی این . هست زین 1، علم بررسی ساختار ذهنشود یبررسی رفتار خوانده م

علمی دانشمندان، تمکز بر یک یا چند جنبه از تفکر  يها شیها و گرا علم، بسته به پارادایم حاکم بر پژوهش

. شکل گرفت 2ییویانواعی از تفکر با روش تعلیم و تربیت جان د يبند میچنانکه تعریف و تقس. بیشتر بوده است

گرا را  تفکر بینشی و تحلیلی کل 4روانشناسان گشتالت. ساختار ذهن و تفکر را مطرح کرد يا حلهرشد مر 3اژهیپ

 ...معرفی کردند و

اخیر به سبب صنعتی شدن جوامع و اهمیت تولید در اقتصاد  يها آفریننده در سال ای 5 در این میان تفکر خالق

امروز خالقیت پاي از حوزه هنر و . ار گرفته استها مورد تأکید، توجه و تمرکز قر جهان بیش از سایر جنبه

مبحث چند سالی است در ایران نیز مورد  نیا. ادبیات فراتر نهاده و به زندگی روزانه مردم راه پیدا کرده است

. یا هدایت نتکرده است تیآن را حما يا ، در عمل جریان گستردهها يتوجه واقع شده اما به جز حرف و بیان تئور

 شود یدر میان است به اهمیت و ضرورت خالقیت نیز اشاره م تیه هرجا پاي آموزش و تعلیم و ترباست ک نیا

در کنار تفکر . شود یها یا تعیین اهداف به دالیل مختلف نتیجه خالقانه اي حاصل نم اما در نهایت در اتختذ روش

موضوع با عنوان نه چندان جامع گرچه این . خورد یاخیر، عنوان تفکر فلسفینیز به چشم م يها خالق در سال

نوع ازآموزش چیزیبه جز پرورش تفکر  نیا هیما اما در حقیقت بن شود یطرح م 6 »آموزش فلسفه براي کودکان«

با این عنوان  ییها مختلفی در سطح جهان برنامه يها در حال حاضر گروه 7.فلسفی در کودکان و نوجوانان نیست
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 يها تاکنون به زبان ییها ها و اهداف چنین برنامه ، ضرورتخچهیتار. کنند یبراي کودکان ونوجوانان اجرا م

در جریان آموزش و پرورش کشورهاي  يا مختلف و در منابع گوناگون ذکرشده است؛ اما وجود چنین برنامه

اجمالی به  ینگاه. این حوزه همواره در معرض نقد و نظرهاي جدي بوده است يها تیمختلف به سبب حساس

به غناي مبانی  زانیر که همین نقد و نظرها سبب شده تا برنامه دهد یزمانی مختلف نشان م يها ، در دورهمنابع

ساختار روشن  8و فلسفی، یشناس روانشناسی و جامعه يها هیاز نظر يریگ و اصول نظري خود بپردازند و با بهره

 .قرار دهند نیاجرا پیش روي عالقمندان و منتقد يها تري از نظر اهداف و روش

در مجموع چهار سوال اساسی که همواره پیش روي طراحان برنامه قرار داشته است به شرح زیر 

 :است

 به این برنامه با چه مبانی و اهدافی بوده است؟"آموزش فلسفه به کودکان"اختصاص اصالح 

  تفکر  يها از نظر طراحان با سایر جنبه) تفکر فلسفی(به صورت مشخص ممیزات این جنبه از تفکر

 چیست؟

 ؟شود یتمرکز بر این آموزش از کجا ناشی م يها ضرورت 

 آموزش فلسفه به کودکان در سراسر جهان  يمشترك و مشابه برا يا به وجود برنامه توان یتا چه حد م

 امیدوار بود؟

به آراء متیو  ینگاه. از میان سؤاالت فوق سؤال دوم به سبب تعین آن، همچنان به پاسخ روشنی نرسیده است

که وجه غالب و مؤکد در این برنامه  دهد یو سایر همکارانشان نشان م 11پرجسپرسن 1رابرت فیشر، 9لیپمن،

و منطقی نیز جزء اهداف  یلیدر حاشیه، پرورش تفکر خالق، تحل یگاه. آموزشی، پرورش تفکر انتقادي است

 21 شود یواقع م

وجود دارد؛ اما نکته  يا کننده فراوان و قانع يها کر شرح و بسطتف يها درباره ضرورت پرداختن به این جنبه

روشمند براي آموزش فلسفه به کودکان نیازمند  يا ها، اختصاص برنامه جنبه نیاینجاست که با همه ارزشمندي ا

تعلیم و  ◌ٔ صورت شاهد اتفاق جدیدي در حوزه نیچرا که در غیر ا. از تفکر فلسفی است تر قیوجود تعریفی دق

یک مسأله دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه با ورود این برنامه به هر کشور تا چه  ها نیعالوه بر ا. میا تربیت نبوده

 نیها و بسترهاي کار در کشور میزبان مطمئن بود؟ ا به هماهنگی اصول و اهداف، با نیازها، ضرورت توان یحد م

آنچه مسلم است اینکه همه این . و اجتماعی این برنامه است یذهبفرهنگی، م يساز یمسأله ناظر به ضرورت بوم

ها،  که با وجود همه چالش دهد یبلکه نشان م. کاهد یاین برنامه نم تیسؤاالت به هیچ عنوان از ارزش و اهم

جریان هم اکنون در ایران نیز گرچه  نیا. فرایندي پویا در جریان است که راه خود را به خوبی خواهد یافت

 .پاست اما پویاستنو

در مراکز فرهنگی وهنر کانون پرورش فکري  نیبراي پرورش تفکر فلسفی مخاطب ی، طرح» گام تا اندیشه به گام«

یکی از -همانگونه که از نامش پیداست- کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان. کودکان و نوجوانان است

 3431در سال  31ف تفکر در کودکان و نوجوانان،مختل يها اصلی است که با هدف پرورش جنبه يها سازمان
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و ادبی  يهم اکنون مراکز فرهنگی و هنري این سازمان با سی و دو فعالیت فرهنگی، هنر. شده است سیتأس

سال پیش،  4از حدود . پردازند یمختلف به پرورش فکر و اندیشه و کشف استعدادهاي مخاطبین م يها باروش

در کنار بسیاري  51لمیچون بحث آزاد، بحث کتاب و بحث ف ییها تیبه واسطه فعال 41يپرورش تفکر انتقاد

و  اتیهنر، ادب يها نظر، متخصص و متفکر در حوزه در مراکز کانون، به پرورش نسلی صاحب ها تیدیگر از فعال

 نی، بهترها تیبازخورد فعال یشناس بیتجربه کار متمرکز بر این موضوع و آس خچهیتار. فرهنگ منجر شده است

این موضوع  5831در سال . تشخیص نیاز پرداختن به پرورش تفکر فلسفی در کودکان و نوجوانان بود يابزار برا

 .در دستور کار کارشناسان و پژوهشگران کانون قرار گرفت

از  )آموزش فلسفه به کودکان(که تحت عنوان  یفعلی پرورش تفکر فلسف يها در خالل انجام مطالعات اولیه روش

ها و نیازهایی  نیز مورد توجه قرار گرفت؛ اما تجربه پرورش تفکر انتقادي در مخاطبین و ضرورت شد یآن یاد م

چیزي فراتر از پرورش تفکر  داد یدر حیطه پرورش فکري کودکان و نوجوانان نشان م ها یکه هم اکنون بررس

حدود دو سال مراحل مطالعاتی و پژوهشی کار به طول انجامید و در نهایت  61.انتقادي، خالق یا تحلیلی بود

در . با هدف پرورش تفکر فلسفی آماده ورود به گردش کاري مراکز فرهنگی هنري شد"شهیگام تا اند به گام"طرح

تر دوره آزمایشی، طرح در چهار مرکز فرهنگی و هنري به اجرا درآمد و هشت گروه سنی در دو جنسیت دخ کی

 .و پسر به صورت مجزا، در چهار منطقه شهر تهران در این برنامه پژوهشی شرکت کردند

طرح توسط گروه مجزایی از پژوهشگران انجام  یابیحین اجرا و ارزش يها در خالل کار، حدود یک سال پژوهش

نسبی طرح در دستیابی  تیبا آگاهی از موفق. ها و ارزیابی پژوهشگران اعالم شد نتایج آزمون ورماهیشد و در شهر

 يها افتهیسنی مختلف، مجددا طرح به مدت یک سال بازنویسی شد و براساس  يها به اهداف در گروه

به این ترتیب مصوب شد که از مهرماه سال جاري، ضمن اعالم  71.پژوهشگران تغییراتی در آن صورت گرفت

ر تهران و ده مرکز فرهنگی هنري در سایر طرح در بیست مرکز فرهنگی هنري شه نیرسمی برگزاري برنامه، ا

 .کشور به اجرا درآید يها مراکز استان

آموزش فلسفه به "اجرا، وجوه تشابه و افتراق زیادي با آنچه امروز برنامه يها و روش یاین طرح در اصول، مبان

 يها خش مهارتبه یکی بودن اهداف تعیین شده در ب توان یاز تشابهات آن م. دارد شود یخوانده م"کودکان

اشاره کرد و از وجوه افتراق -که خود ضامن اهداف فرعی زیادي هستند-کالمی و مشارکت در مباحث گروهی

با توجه به  91یو معرفت شناس یسنج و نحوه ارزش 81يبه تمرکز بر وجه غالب تفکر شهود توان یاصلی آن م

با توجه به  یشناس و معرفت یسنج فلسفه اسالمی در این طرح و تمرکز بر وجه غالب تفکر انتقادي و نحوه ارزش

 .فلسفه اجتماعی غرب در برنامه آموزش فلسفه به کودکان اشاره کرد

 و اصول روانشناسی و فلسفی آن 2اجرایی طرح يها مبانی و روش

در این موضوع . است يا رشته انیو مطالعات م ها یاین رویکرد مستلزم وجود بررسبا  يا روشن است که هر برنامه

ورود به مبحث آموزش و پرورش، جهت را خصوصا متوجه روانشناسی یادگیري و . مواجهیم يدیبا سه واژه کل

تفکر در انسان از دیدگاه روانشناسان در مکاتب مختلف  يریگ رشد ساختار ذهن و شکل انیجر. کند یپرورشی م
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متفاوت است؛ اما اصل مقدم دانستن افکار و اندیشه بر رفتار انسان ناگزیر پرورش تفکر فلسفی را در حوزه 

گرا در حوزه یادگیري به  به این ترتیب در این طرح آراء روانشناسان شناخت. دهد یگرا قرار م روانشناسی شناخت

ها مورد  و انتخاب نحوه انتقال مفاهیم و درونی کردن آن ها تیاجراي فعال يها مبناي اصلی اتخاذ روشعنوان 

و  32ورنر  22برونر، 12،یگوتسکیپیاژه، و اتینظران، نظر از میان این صاحب. استفاده قرار گرفته است

. ته به موضوع، متفاوت بوده استبس عتایاند که نوع این استفاده، طب گشتالتیون مستقیما مبناي کار واقع شده

در . هم در حوزه کار روانشناسان جستجو شود هم در حوزه مار فالسفه ستیبا یموضوع تفکر نیز به نوبه خود م

موضوع فلسفه در  يبرا. شده است يریگ از نظریات روانشناسی بهره شهیاین طرح در اتخاذ روش پرورش اند

ی به تفکر فلسفی، آراء فالسفه به خصوص فلسفه اسالمی مبنا قرار انتخاب محتواي اندیشه و مراحل دستیاب

 .گرفته است

 در کودکان و نوجوانان 42یپرورش روح فلسف: اهداف کلی طرح

برخی  نکهیا. ها و حتی سایر دانشمندان در همین موضوع است در حقیقت وجه ممیز اصلی فالسفه با سایر انسان

 يها حرف يو برخی دیگر معتقدند تنها کودکان معنا 52 دانند یاز اندیشمندان کودکان را فیلسوفانی کوچک م

البته مفهوم روح فلسفی در کودکان و . به سبب وجود همین روح فلسفی است 62 کنند یفیلسوفانه را درك م

دارد که اهم آنها به شرح زیر  ییها گفت روح فلسفی شاخصه توان یاما در مجموع م 72ستین یکیفالسفه باهم 

 :است

 حس حیرت

آراء  یبررس. است یتفاوت یطبیعی و مصنوع آن عاري از روزمرگی و ب يها دهینگاه فیلسوف به جهان و پد

ها را به تفکر تحلیل و استنتاج واداشته است در نگاه  که آن يا هی، سؤاالت اولدهد یاندیشمندان فلسفه نشان م

مختلف زندگی ممکن است پیش روي هر انسان دیگري قرار بگیرد؛ اما  يها اول همان مسائلی است که در برهه

ویژگی روح فلسفی، در روح خالق نیز وجود  نیا. به واسطه نبود حس حیرت به دست فراموشی سپرده شود

در برنامه پرورش تفکر  82.یکی از وجوه مشترك تفکر خالق و تفکر فلسفی دانست توان یرا محس حیرت . دارد

. رسد یورنر درباره تفکر شهودي و سیر آن در کودکان ضروري به نظر م يها افتهیفلسفی، آشنایی با نظریات و 

از ) حدودا شش و هفت سالگی( یکه بدانیم با شروع سن تفکر منطق شود یاین مطلب آنجا نمایان م تیاهم

از قدرت استنتاج منطقی حس حیرت در کودکان فروکش  يریگ و با بهره شود یقدرت تفکر شهودي کاسته م

رویکردهاي  نیتر از مهم یکی. رسد یآموزشی در دوران دبستان به حد اکثر خود م يها روند با روش نیا. کند یم

گفت فالسفه و افراد خالق  دیبا. این حس است يریگ جهت این طرح در گروه سنی پیش از دبستان حفظ و

 .اند کسانی هستند که تفکر شهودي خود را در کودکی خود به جاي نگذاشته
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 کنجکاوي فلسفی

چیستی و  نیا. دارد ها دهیاشیا و پد تیاین اصطالح اشاره به تمرکز فیلسوف بر چیستی و چرایی ماه

 ها و نوع البته روش دستیابی به پاسخ. شود ینیز وجه مشترك کودکان و فالسفه شمرده م ییگرا ییچرا

فلسفی نیز در روانشناسی رشد مراحلی  يکنجکاو يبرا. کودکان و فالسفه باهم کامال تفاوت دارد يریگ جهینت

از اهداف این طرح حفظ و تقویت این ویژگی است که با شروع تفکر منطقی در  یکی 92.مشخص شده است

اصلی خود را پیدا  يها يریگ جهت تواند یسالگی م 21سالگی و ورود به دوره تفکر انتزاعی در حدود  7حدود 

 .کند

 تردید منطقی

ها و اصول اجتماعی  مور، ارزش، اعی، وقاها دهیتردید نسبت به پد شیدایسن بلوغ در آدمی، پ يها یژگییکی از و

وجه تمایز . دهد یافراد را در آینده تشکیل م ینیب گزار شخصیت و زیربناي جهان هیدر واقع این تردید پا. است

فیلسوف با انکار واقعیات و محسوسات تفاوت  دیترد. فیلسوف با افراد دیگر در منطقی بودن این تردیدهاست

هر ایده و نظري  يو چرا چون یو یا پذیرش ب یشیاند از جزم ياین تردید منطقی در فالسفه، دور جهینت. دارد

خود  يها این ویژگی را نه تنها در بررسی مسائل فلسفی بلکه در برخورد با امور عادي و قضاوت لسوفیف. است

منطقی کردن تردیدها  يبرا ییها نیدر گروه سنی نوجوان تمر"شهیبه گام تا اند گام"در طرح. دهد ینشان م

 .شده است ینیب شیپ

انسانی این چهار خصوصیت را از دیگر  يها دید وسیع، سعه صدر، وحدت شخصیت و طرفداري از ارزش

 .ها توجه شده است مختلف به تقویت آن يها نیاند که در این طرح با تمر روح فلسفی دانسته يها یژگیو

 فلسفی در تفکر و خردورزي يها تمرین روش

 3يروش شهود

فلسفه شرق، به خصوص فلسفه اسالمی با اشراق سهروردي، مال . شود یروش در این طرح محسوب م نیتر مهم

 نیا. کرده است هیارزشمند براي خردورزي به جهان فلسفه هد یصدرا و سایر فالسفه این مکتب فکري، روش

وجود این زیربناي فکري در کهن الگوي . بسیاري دارد ينیز سازگارروش با روح و فرهنگ دینی فرزندان ما 

 يها در همه گروه. کند یراه را براي آموزش تفکر فلسفی از لحاظ کمیت و کیفیت هموارتر م 13فکري جامعه

بازگشت به فطرت و تالش براي دستیابی به منابع اصلی علم در  ها تیعمده فعال کردیسنی مخاطب این طرح، رو

به همین منظور حد اقل رجوع به منابع مطالعاتی براي شرکت در . نهاد آدمی براي رسیدن به پاسخ سؤاالت است

 23.شده است ینیب شیپ ها تیفعال
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 روش بحث و مناظره

خود از طریق درك و دریافت  يها شهیترمیم اند شناخت و رعایت اصول بحث و مناظره و تمرین براي بازسازي و

ها  موضوع بحث. رندیگ یروشی است که اغلب فالسفه به کار م نیا. از اهداف مهم است یکیتفکرات دیگران، 

ها را به  آزادي هستند که گرداننده بحث غیر مستقیم و با ظرافت آن يها ، کتاب یا حتی موضوعلمیداستان، ف

 .روش در برنامه طرح در گروه سنی نوجوان کاربرد بیشتري دارد نیا. کند یچالشی براي بحث و گفتگو تبدیل م

 33یاسیروش ق

اصوال . غیر مستقیم در نحوه قضاوت مخاطبین مؤثر خواهد بود يها وهییادگیري روش استنتاج منطقی به ش

 يریگ جهیروش در همه مراحل از بیان پرسش تا نت نیا. منطق و تفکر منطقی همراه پایاپاي تفکر فلسفی است

 .شود یها به کرات به کار برده م روش قیاس بسته به گروه سنی و نوع استنتاج ذهنی بچه. مورد نیاز خواهد بود

 مراحل تفکر فلسفی در ساختار ذهن مخاطبین يریگ شکل

ها در  که تمرین آن گذارد یفکري خود مراحل مختلفی را پشت سر م يها تییک فیلسوف در روند فعال

و عمق و وسعت بخشیدن به افکار از سویی دیگر ) به تصویر صفحه مراجعه شود( ینوع تفکر از طرف يریگ شکل

: است يبند میچهار مرحله مهم تفکر به این نحو قابل تقس"آموزش فلسفه به کودکان"جیدر برنامه را. موثر است

 انتقاد/ترکیب/تحلیل/هیتجز

مراحل به شکل مجزا قابل تفکیک نیستند و ترتیب این  نیطبیعی است که به سبب پیچیدگی فرایند تفکر، ا

. گري نیز در این زمینه وجود دارددی يها يبند میتقس. مراحل نیز بسته به شرایط ممکن است متفاوت باشد

مفهوم . کنند یتوجه شود که همه این مراحل با فرض وجود مسأله یا موضوع از پیش تعیین شده تحقق پیدا م

 يها که مهارت "شهیگام تا اند گام به"در طرح. است يگزار تفکر انتقادي خواه ناخواه مبتنی بر قضاوت و ارزش

گام طرح موضوع یا مسأله فلسفی  نیتر ، مهمشود یر فلسفی در آن محسوب متفکر انتقادي یکی از اجزاء تفک

 43.شود یتلقی م

 تفکر فلسفی و تربیت اجتماعی

زندگی در جامعه خود و ایجاد ارتباط سالم و  ياز آنجا که یکی از اصول مهم در تربیت، آماده ساختن فرد برا

در جوامعی . به کارگیري شود ستیبا یمؤثر با ارکان همان جامعه است، در جریان پرورش فکر نیز همین اصل م

اجتماعی و فرهنگی و  يها يریگ که دموکراسی به عنوان فلسفه اجتماعی پذیرفته شده است و تمامی جهت

. است که داشتن تفکر انتقادي یعنی داشتن تفکر فلسفی یهی، بدشود یس تعیین ماسا نیتعلیمی و تربیتی بر ا

در روش . به عبارتی در جوامع آمریکایی و اروپایی، عمل اصلی فلسفه حاکم، انتقاد یا ارزیابی افکار و عقاید است

آموزش فلسه "راحان برنامهاصلی ط دیتأک. شوند یاجتماعی نیز مورد انتقاد واقع م يها آل دهیها و ا انتقادي، ارزش
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گرچه درباره پرورش صرف این نوع از تفکر حتی . اصل است نیبر پرورش تفکر انتقادي ناشی از هم"به کودکان

 53.در جوامع غربی نیز نقد و نظرهاي قابل تأملی وجود دارد

پرسشگري درباره مسائل و قوانین کلی  نیبا توجه به فلسفه حاکم بر اجتماع ما، در این طرح، مخاطبان به تمر

و تفکر درباره نقش و جایگاه انسان در جهان هستی و سایر  یشناس حاکم بر جهان هستی پرداخته و معرفت

به این ترتیب با درك عمیق از چرایی . شود یسؤاالت اساسی فلسفه محور اصلی کار در گروه سنی نوجوان واقع م

و نگرش  نشیب جادیبا این وصف هدف اولیه طرح، ا 63.خواهند داشت يتر حیزندگی با چگونگی آن برخورد صح

ترکیب و سایر مراحل یافتن راهکارها و  هیکلی نسبت به جهان هستی و قوانین آن است و در ادامه با تجز

 روش اساسا منطبق با روشی نیا. شیها دهیارتباط مناسب و مؤثر با جهان و پد يمناسب براي برقرار يها پاسخ

در آفاق و انفس، دقت در جهان هستی و  ریس. است که در قرآن مجید براي فهم جهان توصیه شده است

ساز قرآن  به تفکر و تدبر و برتري بخشیدن به آگاهان همگی در جریان دستورهاي انسان قی، تشوشیها دهیپد

نیز مشترکاتی وجود دارد که  اسالمی يعالوه بر این در سیر فلسفی و حکمت بزرگان فلسفه و عرفا. وجود دارد

 دهیبه پرورش تفکر فلسفی در کودکان و نوجوانان ایرانی منجر شود؛ مثال در سخنان ایشان به کرات د تواند یم

در درك واقعی جهان حاصل شده و غرور  يکه آغاز کندوکاو فلسفی یا سلوك با ناامیدي از حواس ظاهر شود یم

 .به حقایق تلقی شده است یابی مانع در راه دست نیتر ظاهري مهم يها افتیو وابستگی به در

 گام تا اندیشه و علوم طبیعی به گام

علم فیزیک همواره ارتباط . است 73انهیگرا یمهم در پرورش تفکر فلسفی تقویت هوش هست يها یکی از راه

فکري دانشمندان  قیاهد ارتباط عمدر کتاب فیزیک، فلسفه و الهیات ش. داشته و دارد اتیعمیقی با فلسفه و اله

گرا به جهان هستی و درك قوانینی که بر آن و نیروهاي موجود در آن حاکم است،  نگاه کل. این سه علم هستیم

این طرح به بحث درباره قوانین علمی در فیزیک  يها تیاز فعال یبخش. کند یبه درك هستی کمک بسیاري م

پیشنهادي جنبه انتزاعی داشته و با یک تمثیل علمی یا  يها موضوع در گروه سنی نوجوان. ابدی یاختصاص م

 يها بحث و گفتگو به استنتاج قییک آزمایش علمی ساده مخاطبان بدون هدایت مستقیم مربیان، از طر یحت

 .ابندی یمنطقی دست م

درك /نقش حواس در ادراك جهان: و مفاهیم انتخاب شده براي بحث به شرح زیر است يها هسته موضوع

/ نظم و جایگاه آن در جهان/آن يها تیحواس براي درك بیشتر محدود يآشنایی با خطا/محدودیت حواس

چرخه /کشف روابط و تجزیه و تحلیل /تقارن و تعادل/خودشناسی/علیت/و کمال تینقص، تمام/تناسب و نسبیت

 يها تفاوت/آزمون و خطا/طبیعت با تأکید بر زندگی چند حیوان یا گیاه يها یدقت و توجه به شگفت/اتحی

مفاهیم تمثیل، نماد و /نیست و هست/ عدد/تفاوت تخیل و دروغ/یلیداستان علمی و داستان علمی، تخ

در انتخاب . و اشتباه خطا/علت و معلول/عمل و عکس العمل/نور و تاریکی/سکوت و صدا/زبان/بیان مشترك/تشبیه

الزم یه . شده است ینیب شیروش فعالیت و مدت زمان اجراي آن بسته به گروه سنی مخاطب تغییراتی پ

تنها هدف تقویت تفکر منطقی و حفظ تفکر شهودي را  یدبستان شییادآوري است این طرح در گروه سنی پ
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است این طرح و  یهیبد. بینی شده است شیی پدر اغلب جلسات بازي و سرگرم ها تیو قالب فعال کند یدنبال م

موضوع در کشور ما نوپا هستند و هر حرکت نوپایی نیازمند ارزشیابی، بازنگري و  نیآموزشی با ا يها سایر برنامه

 .علمی همسو است يها انیهمگامی با جر

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،  يدر مراکز فرهنگی و هنر"شهیگام تا اند به گام"طراح و مولف طرح*

  .کودکان و نوجوانان يکارشناس کانون پرورش فکر

 :ھا نوشت یپ

 يها تییکی آنکه فعال.علم روانشناسی از ابتداي پیدایش تحت تاثیر دو نگرش فلسفی قرار داشته است (1)

که متکی به فلسفه افالطون است و دیگري آنکه  داند یفطري م يها شهیانسانی را تحت تاثیر ذهن و اند

ها در طول زمان گرایش  این نگرش.گردد یو به آراء ارسطو برم داند یانسان را تحت تاثیر تجربه م يها تیفعال

را علم مطالعه رفتار  نیگرچه روانشناسی نو.اند گرا و روانشناسان رفتارگرا را از هم مجزا کرده روانشناسان شناخت

گرا همچنان تاکید بر بررسی ساختار ذهن و عملکرد مغز  ،اما مطالعات و نظریات روانشناسان شناختندخوان یم

 .دارد

(2) John Dewey . (3) Jean Piaget . (4) Gestalt . (5) creative thought  

(7) philosophy for children.  

گیرنده، ضمن آشنایی با تاریخ فلسفه و در آموزش فلسفه به معناي رسمی آن توقع بر این است که یاد (8)

هدف برنامه نیست و کودکان با کندوکاو  ها نیاز ا کدام چیدر این برنامه ه.مبانی آن،با آراء فلسفی نیز آشنا شود

 .شوند یفلسفی و روش تفکر فلسفی آشنا م

 توان یبه دانش فلسفی نم است و تنها با اتکا يا رشته انیمبحث اموزش فلسفه به کودکان نیازمند مطالعات م (9)

 .نسبت به آن اقدام کرد

(10) Matthew Lipman . (11) Robert Fisher . (12) Per Jesperpersen  

ها هریک به  که این حوزه شوند یمختلفی تقسیم م يها اهداف تعیین شده براي این برنامه به حوزه (13)

 .شود یمختلف تفکر مربوط م يها جنبه

 .ساسنامه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانانبرگرفته از ا (14)

(15) critical thinking.  
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برنامه آموزش فلسفه به  يها تیزیادي به فعال يها اجرا شباهت يها یاد شده در اهداف و روش يها تیفعال (17)

به همراه  گر لیتاکید بر پرورش تفکر انتقادي تحل.عاطفی و اجتماعی طهیبه خصوص در اهداف ح.کودکان دارد

 .مشارکت در بحث گروهی در هر دو گروه وجود دارد يها مهارت

 تالیف.رجوع شود به مقاله فلسفه کودك،چرایی،چیستی و چگونگی (17)

 .فانوس،کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان هینگارنده،نشر (17

 .توا تغییري صورت نگرفتاجرا در بعضی جلسات بوده و در مح يها این تغییرات بیشتر ناظر به روش (18)

(19) intuitive thinking . (20) epistemology.  

 .تا اندیشه  گام به گام اجرایی طرح يها برگرفته از کتابک اصول،مبانی و روش (21)

(22) Lev Semenovich Vygotsky . (23) Jerome s.beruner . (24) H.werner.  

 .کنند یفی اشاره مبرخی در این باره به اصطالح ذهن فلس (25)

که به کشف حقیقت  داند یاطراف همانند فیلسوفی م يها دهیپیاژه نیز رفتار کودکان را در مواجهه با پد (26)

 .زند یدست م

 .کنند یتنها کودکان رازهاي نهان فیلم مرا درك م:دیگو یتارکوفسکی کارگردان بزرگ فلسفی م (27

 يریگ جهیو نه نوع نت هاست دهینگاه به پد هیاین تشابه از منظر زاو (28)

است که از نگاه  ییها دهیدر برابر پد یزدگ جرقه آغازین جریان تفکر در خالقیت و فلسفه احساس شگفت (29)

 .کنند یتلقی م توان یاما تفکر خالق را در زمره تفکرهاي واگرا و تفکر فلسفی را همگرا م ماند یسایرین پنهان م

این کنجکاوي همزاد هوش و ادراك فیزیونومی است و در جریان رشد انسان همان مراحل را پشت سر  (30)

 .گذارد یم

(31)-Intuitive method.  

تجربه و تسریع یادگیري،وجود  نهیروانشناسی آرکی تایپی خود،در زم هیکارل گوستاو یونگ در نظر (32)

نوعی استعداد ارثی براي  توان یاین موضوع را م.داند یا موثر متکرار شده در کهن الگوهاي هر قوم ر يها تجربه

 .قلمداد کرد يریادگی

ارنست دیمنه اندیشمند .ام مگر آنکه قبال راجع به آن فکر کرده باشم هرگز چیزي را نخوانده:دیگو یپیاژه م (33)
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 .اندد یحوزه تفکر نیز یکی موانع اصلی تفکر را بستگی ذهن با اطالعات قبل از تفکر م

(34) analogical method.  

 داند یم"یتفکر واکنش"، تفکر انتقادي را»به کودکان روش فکر کردن بیاموزیم«ادوارد دبونو،نویسنده کتاب (35)

تا ذهن منتقد به )کنش اولیه(طرح شود يا پویا و خالق،ایده یا مسئله یبه این معنا که ابتدا باید توسط ذهن

این تعریف با مفهوم سنتی نقد در فرهنگ ما نیز که تشخیص سره از .قضاوت و واکنش نسبت به آن اقدام کند

 .ناسره است مناسبت دارد

این عادت تا .تاکید زیادي دارد يادوارد دبونو در این باره معتقد است که فرهنگ غرب بر تفکر انتقاد (36)

در تفکر انتقادي .یونان قدیم نسبت به تفکر است که در رنسانس تجدید حیات شد يها مرهون عادت يا هانداز

بروز پیدا کند و بهترین مغزها در این دام گرفتار شوند که این نوع تفکر کافی  تواند یم یخودبینی خطرناک

و مک  پردازد یم شود یر منتقدین مکه دچا ییها در این باره ارنست دیمنه در کتاب هنر فکر کردن به دام.است

 .این نوع از تفکر مخالف است يبعد پک قویا با پرورش تک

گاردنر در تقسیم .خواهد ساخت یکسی که چرایی زندگی را یافته باشد با هر چگونگ:نیچه معتقد است (37)

 انهیگرا یهوش هست ها که یکی از آن کند یهشتگانه به دو نوع دیگر اشاره م يها انواع هوش به غیر از هوش

است که در یک متفکر فلسفی  ییها این هوش همان يها نشانه existential) .(intelligence .است
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 سوي از 1379سال  در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

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

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

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

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

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

 .کند می هزینه خود
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