
 

 
 

 "مهر " با خبرگزاريگفت وگوي اختصاصي پرفسور برينيفير متن كامل 

ي پرفسور اسکار برينيفير فيلسوف فرانسوي با گرروه  متن زير گفت وگوي اختصاص :گروه دين وانديشه - "مهر "خبرگزاري 

ايرن گفرت وگرو در زمراو  ورور وي در  جرايي حهراني  کجرت مت ا يره و           .اسرت  "مهر "دين و انديشه خبرگزاري 

 .انجام گرفته است (1383)مالصدرا

  . طفا خود را م رفي كنيد در ابتداي گفت وگو :گروه دين وانديشه - "مهر "خبرگزاري  * 

و چند سال است كه در رابطه با  فيلسوف  ستممن  . ستم و در فرانسه متو د شده ام من اسکار برينيفير :رينيفيرپرفسور ب -

شود.  مي اكنوو به نحو نامطلوبي تدريس تخصص من در زمينه آموزش فلسفه است كه .كنم مي ف ا يت آموزش فلسفه

به نظر من  .متکي  ستند  ا كنند و تنها به داني نويسنده مي را بسيار خشک و انتزاعي شروع آموزش فلسفه ،م جوال استاداو

چگونگي برخورد  ،"وحود" چگونگي حاذبه فلسفه در مسائلي  جچوو ،آگا ي از تاريخ فلسفه عالوه بر وحه سرگرم كننده

ود حدا است. فلسفه اي كه از وح "وحود"ه ، و چگونگي م نا بخشيدو ب"وحود" بازتاب چگونگي ،"وحود" ي ا با چا ي

نکته ديگر در آموزش فلسفه اين است كه درک گفتار فيلسوفاو اغلب  .گيرد نجي باشد چگونگي مسائل فوق ا ذكر را در نظر

به  چرا كه اساساً ،كنند مي شنوند تکرار مي فلسفه اي را كه از طريق درس استاد او،آموز دانيبيشتر  .دشوار است بسيار

 تر بررسي عجيق در آموزش فلسفه به نظر من .شود مي ها عقايد فيلسوفاو در نظر گرفتهشود و تن نجي اصول فلسفه پرداخته

بنابراين، كار من اصالح روش تدريس فلسفه است و در اين زمينه يکي از  .است حذابتر  ا م نا و مفهوم انديشه

كه م جوال  -به سن تدريس فلسفه  يي كه  نوز ا كه اگر نتوانيد با بچه يي كه كسب كرده ام طرح اين سوال است ا موفقيت

كنيد كه خود  تشويق را انجام د يد و آنها را اين كار تر ي كوچک ا توانيد با بچه مي چگونه ،كار كنيد - جده سا گي است 

از اين رو به  ،شود مي مسائل را مجسم كرده و مسئله سازي كنند. كار من مربوط به ا جيت فلسفه ،به طور مستقل بينديشند

 ويج د م.تر  ايده كار كردو با كودكاو را ر اي بسياري سفر كردم تاكشو

 

  پس شجا آموزگار  ستيد.* 

و در كالسها و مدارس تجاربي كسب كرده و در اين   امبله، تحقيقاتي  م انجام داده و در اين زمينه كتابهايي منتشر كرده  -

 د م. مي امر به م لجاو آموزش

 

 كنيد؟ كجا تدريس مي *

به كشور اي  .ويج د ندتر  و در فرانسه بنيادي را تاسيس كرده ام كه چنين ف ا يتي را تبليغ كرده .حا و  جه حا  يچ -

در فرانسه   ا شركت كنم. بسياري، از حجله نيجريه، چين، اياالت متحده،  بناو، سوريه و بلغارستاو سفر كردم تا در  جايي

 رواج د م.روم تا ف ا يتم را  مي به مدارس مختلف صرفاً



 كنيد؟ نجي آيا در دانشگاه خاصي تدريس *

توانم در يک حا اقامت داشته باشم. از آو حا كه به سفر كردو عالقجند  ستم به  نجي اين امر بدين د يل است كه خير، -

  .كنم مي كشور اي مختلف سفر

 

 صحبت كنيد؟درباره تحقيقاتي كه انجام داده ايد و كتابهايي كه نوشته ايد بيشتر   طفا *

در اين مجله از مقاالت متفراوتي   .پردازد مي به ان کاس مطا ب مربوط به آموزش فلسفه را پايه ريزي كرده ام كه مجله اي -

  منتشر كرده ام. "فيلسوف اوآموز داني"كتاب به نام  چند حلد  جچنين .كنيم مي رسد استفاده مي كه از كشور اي گوناگوو

ي  را  اين كتاب داراي تصاوير و نقاشي .است "فلسفه براي كودكاو" انده ام مججوعهرس چاپ آخرين مججوعه اي را كه به

بره   ي فراواني براي وادار كردو كودكاو ا پرسي در اين كتاب در ايراو به چاپ رسيده است( اين مججوعه) .بسياري است

 . تفکر طرا ي كرده ام

ن كتابها تا  دي است. چشم انداز اي "عليت"درباره  شامل  شت كتاب است و كتاب اول "فيلسوف اوآموز داني" مججوعه

در  .اسرت  محور اين كتابها انتقاد از روش تدريس فلسفه و ارائه يک روش حديرد در آمروزش فلسرفه    چرا كه ،انقالبي بود

 خرود  اوآمروز  دانري د ند، اما در روش حديد  رر كردام از    مي كند و ديگراو گوش مي روش قديجي تنها يک نفر صحبت

كنرد يرا    مري  پرسري  ن س ي كردم نشاو د م كه آموزگار تنها يک ناظر است كه فقطم .گو باشندآغازگر يک گفت توانند مي

  جرده اشرتباه مختلرف را كره  جرواره برا آو روبررو        من .كند مي شوند را مشخص مي او مرتکبآموز دانياشتبا اتي كه 

  .مورد بررسي قرار داده ام شويم مي

اط مياو پاسخ و پرسي است. سومين مورد كه بسيار شايع ارتب و ديگري پاسخ به پرسي يکي از آنها عجله كردو براي

آو به  از برخي از مواردي  ستند كه  ا اين داشتن د يل است. بدوو باور ا يا به ت ليق درآوردو رش، وازنيپذي است،

 كنم.  مي عنواو ب د منفي ياد

 

توانند ذ ن شجا را به  مي مختلفي مسائل پردازيد، مي به انديشيدو  جچنين در اين كتابها مشخص كرده ام  نگامي كه شجا

 به خود اين كسي وحود دارد چگونه نکات خاصي را كه در ذ ن  ر اصوالًنشاو داده ام كه فيلسوفاو  .كنند خود مشغول

گو ا مورد اني كه در گفتآموز داني.  تي ارتباط بين و اين كار بسيار دشوار و پيچيده اي است كنند مي يادآوري افراد

كند و  مي تدريس اين كتابها روش بحث كردو را .قرار داده ام بازتاب متوو فيلسوفاو را مورد توحه گيرند و مي ي قرارپرس

تواو آو را به زباو  مي شود. اين مججوعه به زبانهاي مختلف چاپ شده و  تي مي براي آموزگاراو  جچوو را نجا محسوب

تواو درس داد،  مي ي را نجا س ي كردم به آموزگاراو توضيح د م چگونهمن در اين كتابها .حجه و چاپ كردتر فارسي  م

 او را وادار به تفکر كرد كه مجبور شوند از يکديگر سوال كنند. آموز دانياز كالم استفاده نکرد.  اما ا زاماً

 

دارند  اره انتظاراو  جوآموز دانيدر يکي از مدارس تهراو بوديد و مشا ده كرديد كه  شجا شا د يک نجونه كار عجلي

من به آنها گفتم شجا از من سوال كرديد، اما اين خود شجا  ستيد كه بايد به سوال پاسخ آموزگارشاو به حاي آنها فکر كند. 



  آموزاو دچار اين عادت بد شوند. د يد. متاسفانه آموزگاراو باعث شدند تا داني

 

  توانند به تفکر كودكاو كجک كنند؟ چگونه مي * آموزگاراو

 

يا از آنها  داستانهايي ت ريف كنندتوانند براي كودكاو  مي از آنجايي كه فلسفه با مسائل انتزاعي سروكار دارد، آموزگاراو -

 قلب فلسفه را تشکيل مسائل، آيا بايد  جه چيز را بگوييم؟ از كودكاو بپرسند توانند ، ميبراي مثال .بخوا ند نقاشي كنند

يکي از  .اگر مسئله اي وحود نداشته باشد مفهومي  م در مياو نيست: گويد مي ف فرانسويفيلسو "ژيل د وز"د ند.  مي

  .كنند مي چرا كه مسائل شرط تفکر را فرا م است، مسائل دوست داشتن قوانين ما

   اي خاص اين رويکرد در فرانسه چيست؟ دانيد كه در كشور اي مختلف، كار با كودكاو روش خاصي دارد. ويژگي * مي

به عنواو  "پجن ي متيو" از كشور ا روش در بسياري .ي گوناگوني در اين رابطه وحود دارد ا  م اكنوو در حهاو تئوري -

در فرانسه يک نوع  .در شرايطي كه را هايي كه در اين زمينه وحود دارند يک طرفه نيستند شود. مي تنها روش موحود تلقي

 كنند و برخي از اين روش استفاده مي استفاده " يپجن "از روش   ا يارد. برخدقوي وحود  روش فلسفي سنتي بسيار

در فلسفه آموزش ديده اند نيز روش خاص خود را  كه افرادي  جچوو من برند. مي ي گوناگوني سود ا كنند و از روش نجي

 كنم مي فکر وحود دارد.انگي گخوا يم بين دو روش فوق يک ت ادل برقرار كنيم. در فرانسه چند مي در اين روش ما .دارند

در پيي  من از زماني كه بسيار حواو بودم به روشي كه  م اكنوو .تواو فلسفه را از طريق يک راه به ديگراو شناساند نجي

  . م بسيار مهم است ي ديگر ا گرفته ام بسيار عالقه مند بودم، اما راه و روش

اخيرا يک مقا ه طوالني را به  .تر عالقه مند به اصول عجلي  ستندبيش بندند مي را بکار " يپجن" كه روش كساني به نظر من

كند. اين مقا ه از طريق اينترنت به صورت بين ا جللي به بحث گذاشته شد.  مي چاب رساندم كه چند روش مختلف را نقد

با فلسفه  " يپجن"روش  به نظر منبحث راحع به شکل و وحه تجايز اين مقا ه صورت گرفت.  ر كس نظري دارد اما 

است. آخرين مطلب در مورد فرانسه اين كه  تر براي دستيابي به  قيقت و مسائل عجيق فلسفه  جچوو ابزاري .مطابقت ندارد

بلکه ، او و كالس درس م رفي نکنندآموز دانيافرادي در دو ت چند تصجيم اتخاذ كرده اند مبني بر اين كه فلسفه را به 

دانند چگونه در كالس بحث بوحود  نجي . ت داد بسياري از آموزگاراوابتدايي بياموزند بحث كردو را به آناو در مدارس

كنيم، اما در  مي ما كودكاو را با فلسفه آشنا .مر آنها را ياري د يمان گيرند تا در اي مي بنابراين از ما فيلسوفاو كجک ،آورند

سيستم آموزشي كليساي كاتو يک  .يک مرتبط استفرانسه يک سيستم آموزشي خصوصي وحود دارد كه به كليساي كاتو 

 رفته رفته موحب رشد . اين امر بسيار مهميک قط نامه ملي در اختيار دارد كه فلسفه را به مدارس ابتدايي م رفي كند

  .شود مي ي فلسفي در مدارس ابتدايي ا انديشه

 

 كنيد توضيح د يد؟  ايي كه در آموزش فلسفه به كودكاو استفاده مي *  طفا درباره روش

تواند به  مي مسا ه اي كه با آو آغاز بکار كردم چگونگي تشخيص مسائل اساسي و مهم در فلسفه بود، چرا كه فلسفه -

اگر بخوا يد در مدارس ابتدايي تدريس  .ي انديشه مختلف بپردازد ا ي گوناگوو و مکتب ا مسائل مهجي  جچوو نويسنده

 ا كنيد آنها از ادامه يادگيري امتناع خوا ند كرد.   ا وقت صرف مطا  ه اين كتاب بايد ساعتكنيد زماني كه به آنها بگوييد 



 آموزگار در مدارس ابتدايي بايد به طور كلي  جه نوع كاري را انجام د د اما در زمينه فلسفه بايد يک متخصص به اين كار

من از زاويه ديد سقراط مسا ه را  .ي خود فلسفه سازي كندتواند بدوو اين كه به دانشگاه وارد شود برا مي  ر كسي بپردازد.

 دف ما در فلسفه اين است كه بگوييم چگونه  .كنم.  ر كسي راحع به  ر مسا ه اي يک ايده بخصوص دارد مي بررسي

رد و سپس د يل آو را مشخص ك فرانسوياو مردماو خوبي نيستند بايد گويند مي يشاو كار كنيد. اگر ا و انديشه  ا روي ايده

گفت به  تواو مي پس از تجزيه و تحليل علل در واقع در آو صورت  رف شجا پذيرفته خوا د شد. .استدالل آورد براي آو

اين روش نوعي روش علجي محسوب پذيرم و يا به اين علل  رف شجا را نخوا م پذيرفت. مي  رف شجا را  ا اين علت

 تواناييت يين سه مر له اصلي بود كه ما آو را زمينه به آو دست يابم  . از ديگر مسائلي كه س ي كردم در اينشود مي

  ناميم. مي فلسفي

  .ست ا فرض پيي تجزيه و تحليل، ساده سازي و پرداختن به ،عجق بخشيدو به افکار توسط يافتن علل او ين مر له

مفهوم سازي بدين م ناست  .د ند مي سخپرسم آنها با مثال پا مي اغلب وقتي از كسي سوا ي .مر له دوم مفهوم سازي است

 كنيم، در چارچوب انتقال مفهوم باشد.  مي اگر  م از آنها استفاده ،را كنار بگذاريم  ا كه مثال

اين مر له را با مطرح كردو سوال يا  . يچ چيز بدوو مسئله نيست.  يچ چيز مشخص نيست .مر له سوم مسئله سازي است

بنابراين فراتر از ا ف را  ،انديشيد نجي كنيد ديگر به غير از ا ف به چيزي مي ي به ا ف فکروقت .د يم مي بحث كردو انجام

 نخوا يد ديد.

در كالس بايد نگرش  نکته قابل توحه در اين روش اين است كه نامم. مي اين سه مر له را من توانايي فيلسوف 

ونگي وقايع را طوري بررسي و تجزيه و تحليل كند كه كند و چگ آموزگار بايد كودكاو را شگفت زده ايجاد كنيم. فلسفي

تواو پرسيد چرا آسجاو آبي  مي براي مثال .چرا كه شگفتي و  يرت آغاز فلسفه ورزي است ،او شگفت زده شوندآموز داني

 است؟ 

 كنند؟ * چند درصد از مدارس فرانسه تحت تاثير اين روش كار مي

ي  ا  تي مدرسه .شود مي ر اين روش براي آنها  اشيه اي و تجربي محسوب. در  ال  اضدرصد بسيار اندكي از آنها -

 چرا كه در كل فيلسوفاو ناديده گرفته ،كنند. افراد اندكي به اين  وزه اشتغال دارند مي كاتو يک  م طبق قط نامه ملي عجل

 شوند.  مي

 

 اميدوار  ستيد؟ *آيا به روش تدريس خود

توانيد در  ر مر له  الزم نيست اميدوار باشيد تا در زمينه اي گام برداريد. مي"فته بود: فيلسوفي در  دود يک قرو پيي گ -

ه موفق شويد تا را تاو را ادامه د يد  تي اگر  م موفرق  ينجچنين ضرورتي ندارد كه در آو زماي بدوو اميد قدم بگذاريد.  

 ."توانيد را تاو را ادامه د يد نشديد مي



ه كنفرانس درباره فلسفه با كودكاو برگزار كنيد، كارگا هاي فلسفه را به احرا درآوريد و آموزگاراو كنم يک  فت پيشنهاد مي 

 عالقه مند را دعوت كنيد.

  كنيد؟ * شجا در ايراو دو كارگاه بر پا كرديد، كودكاو ايراني را چگونه ارزيابي مي

 

براي بررسي اين مسئله چند روزي فرصت  ،زود استاو بسيار آموز داني م اكنوو براي بررسي نقاط قوت و ض ف اين  -

ي  ا بررسي ،كنم.  نگامي كه اين كار تجام شد مي وقتي به كشورم بازگردم يک  فته را صرف اين كارگا ها .الزم است

در كشور اي گوناگوو م نا اي  اما  م اكنوو تجزيه و تحليل اين امر دشوار است. دشواري .كنم مي خود را يادداشت

در آمريکا،  .در فر نگ شجا تجام كلجات با م نا  ستندوتي دارد. م لم خوب كسي است كه به حاي شجا فکر نکند. متفا

اينجا واق يت كلجات ملجوس و عيني است در چنين فر نگي اسکانديناوي و نروژ كلجات در تجام مواقع با م نا نيستند. 

 كلجات واق ي  ستند.

 و رواج دادو و عجومي ساختن فلسفه از اين طريق چيست؟ "سوفي دنياي  "درباره كتاب  * نظر شجا

بسيار خوب بود. در كل كتاب حا بي بود و موفقيت حهاني كسب كرد. اين كتاب نياز امرروزه   بياو آو شکل و كتاب ايده -

نيراز بردين امرر     ناًدر بسياري از كشور ا آموزش فلسفه به كودكاو اتفاقي نيست. مطجئرا نسبت به فلسفه حهاني نشاو داد. 

يکي از او ين كتابهايي بود كه در  "دنياي سوفي " .يي وحود دارد كه واضح نيستند ا در سطح حهاو ارزش  س شده است.

افرت  . از ديگر كتابهايي كه در اين زمينره بره موفقيرت حهراني دسرت ي     زمينه محبوب كردو فلسفه به موفقيت دست يافت

زماني كه در  ال نوشتن اين كتاب بود تحقيقات بسياري انجام  "كوئيلو" بود. "ائو وكوئيلوپ" اثر نويسنده برزيلي "كيجياگر"

تحت تراثير دنيراي سروفي     "كيجياگر" تواو گفت مي  تي سبک اين كتاب تداعي كننده سبک كتاب دنياي سوفي است .داد

  نوشته شده است.

در اين كتاب . منتشر شده است " وسله"وشته پرفسورن "لسوفاو خاموشمحفل في"به نام  كتابي در آ جاو 8991 سال *

 "دنياي سوفي" كه در كتاب در  ا ي ،ايراني و چيني نيز  وور دارند فيلسوفاو اروپايي ت دادي از فيلسوفاو عالوه بر

برده شده ميرداماد و ابن سينا نام  ،در اين كتاب از فيلسوفاو ايراني  جچوو مالصدرا فقط فيلسوفاو اروپايي  وور دارند.

. نکته قابل توحه در كند مي به شکل داستاو برخي از مسائل فلسفي را مطرح "دنياي سوفي"ز مانند است. اين كتاب ني

  ؟توحه به فيلسوفاو ايراني است. نظر شجا در اين رابطه چيست "محفل فيلسوفاو خاموش"

 

. اره انديشه فيلسوفاو خود به شکل داستاو و رماو بنويسند ا كتابهايي درب آنچه امروزه بداو نيازمنديم اين است كه ايراني -

 توانيم يک روش تدريس فلسفه براي كودكاو در ايراو پايه گذاري كنيم. مي چگونه بايد بينديشيم نکته ب دي اين است كه

شند و كتابهاي اين امر با نگارش رماو  م ارتباط دارد. بايد به كودكاو ياد داده شود كه چگونه نگرش فلسفي داشته با

 فلسفي بنويسند. 

 

  كشد؟ * طبق روش شجا آموزش كودكاو تا سطح مطلوب و مورد انتظار چقدر طول مي



 

رسد. اين مدت يک تغيير اساسي را در نگرش  آموزش كودكاو به مدت يکسال و در  ر  فته يک ساعت كافي به نظر مي -

د د به خوبي اين تغييرات را  س  ل به كودكاو آموزش ميآورد. آموزگاري كه در طي اين يک سا كودكاو بوحود مي

 خوا د كرد.

 گيرد؟  سني صورت مي * تغييرات مورد نظر شجا در چه

بره نظرر مرن سرن     . سن كودكراو اسرت   شود در اين امر موثرتر از مي ابزاري كه در اصول كار عجلي با كودكاو استفاده -

روشرهاي   آموزگار است كره برا اسرتفاده از ابزار را و     اين ندارد، چرا كه و تغييرات تاثيري آو چناني كودكاو در يادگيري

  .تواند تغييرات مورد نظر را در مياو كودكاو به وحود آورد مي كارآمد

كند. يکي از اين مشکالت  * برنامه فلسفه براي كودكاو، در بيروو از مدرسه كودكاو را با مشکالت اساسي رو به رو مي

منطقي فکر كند و براي پذيرش سخناو ديگراو د يل  آموزند كه ي حج ي  ستند. در مدرسه به كودک مي ا خانواده و رسانه

كنيد كه براي  گويند بپذيرد.آيا فکر نجي خوا ند  ر چه را كه مي مطا به كند و...، اما در خانواده وا دين از او مي

 يد طرا ي شود؟ كودک نيز برنامه اي شبيه برنامه فلسفه براي كودكاو با خانواده

 

ما براي آگا ي وا دين از د كنيم كه متاسفانه  جانگونه است كه شجا گفتي مي زندگي اما در دنيايي ،پذيرم مي سخن شجا را -

كنيم، سپس  مي فيلجي تهيه گو اي كارگاهي كودكاو در خالل گفت ا از انديشه نحوه كار در كارگاه فلسفه براي كودكاو

شده و به او  م جوال آنها از چگونگي نگرش كودک خود شگفت زده نيم تا به تجاشاي فيلم بنشينند.ك مي وا دين را دعوت

از ديگر اقدامات ما در اين  .ي كودک خود راضي نيستند ا از انديشه  ا خانواده ،كنند، اما  جواره در تجامي موارد مي افتخار

  .گيرد اشاره كرد مي وا دين كودكاو صورت كه به صورت فردي با ي فلسفي ا تواو به مشاوره مي زمينه
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 ي و اخالق مداريدار امانت

 باشد مي مجاز "خبرگزاري مهر  "از اين خبر فقط با ذكر منبع  استفاده
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