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 اولقسمت  -آن مارگارت شارپاز ديدگاه  «فلسفه براي كودكان»ي ها داستان

ايراني پژوهشگاه علوم انساني و تحقيقات فرهنگي با  و خبرنگار گفت وگوي سعيد ناجي پژوهشگر

. . اين مصاحبه در كنفرانس فلسفه براي است «فلسفه براي كودكان»ي  پرفسور مارگارت شارپ درباره

خبرگزاري  انجام شده است. )منبع 6002 فوريه سال 62كودكان در شهر سنت كريستوبال مكزيكو در 

 (مهر

ثر در شناسراندن و  ؤي سرشرنا  و مر  هرا  شارپ يكي از چهرره  مارگارت خانم آن 

در پيشررفت  اصلي و قرديمي   يها شخصيتو از كودكان است. ا براي  فلسفه توسعه 

 كه توسط پروفسور متيواست  1» براي كودكان فلسفه  و پيشبرد   توسعهي  هپژوهشكد»

كتاب در ارتباط با فلسرفه برراي كودكران شرامل      12وي  است. سيس شدهأت ليپمن

داستان  10ن و نيز ي فلسفي براي كودكاها داستان ، راهنماي استفاده ازنظريمباحث 

مربوطه، مانند فلسفه  لئدر رابطه با آموزش و پرورش و مسامقاله در مجالت معتبر  53ليف كرده است و أفلسفي كوتاه ت

 كاو فلسفي به چاپ رسانده است.  براي كودكان و كندو

كارگاه آموزش فلسرفه بره كودكران در     30زاري گشمسي( تاكنون موفق به بر 1532) يالديم1792 شارپ از سالخانم 

روسيه، برزيل، مكزيرك،   اپور، زيمباوه، تايوان، انگلستان، بلژيك، استراليا،گكارگاه در كشورهاي شيلي، سن 97و آمريكا 

 آرژانتين، قبر ، بلغارستان، اسپانيا، ايسلند، يوگسالوي، چين، كلمبيا و... شده است. 

ي آمريكا به تدريس فلسفه آموزش و پروش، تفكر انتقادي، فلسفه براي كودكان ها سال است كه در دانشكاه 50او مدت 

با  همكار ليپمن «فلسفه براي كودكان»ي ها شديم. در بيشتر داستان و ... مشغول است. با او از طريق پروفسور ليپمن آشنا

اند وگاه به مشرورت. اهميرت    ناپذير مرا با هم جواب داده گاه سؤاالت پايان ظرايف نظريات و كار او آشنا بوده است. گه

 ر قابل تقدير است. وشن بسياهاي دقيق و ر پاسخي  هارائو زحماتشان براي  دهند ها و نقدها مي ي كه به پرسشا العاده فوق

در نيوجرسي شكل گرفت و هدف آن اصالح  ركل در دانشگاه ايالتي مونت  اي است كه برنامه امه فلسفه براي كودكانبرن

وضعيت آموزش تفكر در آموزش و پرورش بود. اين برنامه طرحي براي آمروزش در مردار  از دوران ابتردايي ارائره     

هاي خاصي براي هدايت كال  است. هر كتراب درسري داراي يرك كتراب      برنامه و اه كرده است. طرحي شامل كتاب

راهنما براي معلم است. معلمان بعد از تعليم ديدن در مراكز ويژه تربيت معلم، آمادگي الزم را براي اجراي اين طرح در 

است و معلم ديگر نقش حراكم   آورند. در اينجا نقش معلم به كلي با سيستم آموزشي رايج متفاوت دست مي  به ها كال 

مشترك  كندوكاوكند و به صورت  نيز به كلي با توجه به هدف اين برنامه تغيير مي ها شكل كال  مطلق كال  را ندارد.

 آيد كه در آن كودكان به دنبال كشف حقايق مناسب با خودشان، هميشه در حال كندوكاو مشترك هستند. درمي كالسي

يكي از اهداف اصرلي ايرن برنامره اسرت.      از ابتداي دوران كودكي، 6كر مراقبتيكر خالق و تفدي، تفتقويت تفكر انتقا 

هايي هستند كره ايرن برنامره در پري      النه به محيط و اطرافيان ويژگيئوري خوب، ابداعات خالق و توجه مسمتناظراً داو

                                                 
1 IAPC 
2 Caring thinking 
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اجتماعي، محقق  پذير اخالقي،  ليتنو، مسوندان معقول، خودآگاه، دقيق، تربيت شهردر نهايتتقويت آنها در افراد است. 

 شود. گيري مي و ... در اين برنامه پي
  

 ؟ندتررثؤم هفلسف ي درسيها كتاباز  ي فلسفيها داستان، به كودكان آموزش فلسفهي  چرا در زمينه -1

ي  يك رشتهي  ئهارا و منطقي / رشدپيشرفت ميان زيادييادآوري كند كه تفاوت  تربيت كارانعادت داشت به  "جان ديويي"

 د. وجود دار آن رشته روان شناسانه و صعوديي  ارايه درسي از يك سو و

بره   فلسرفي  كه داسرتان  حالي در ،تجربه بدون جامع فلسفه به نحوي منطقي وي  تالشي است براي ارائه هفلسف كتاب درسي

 آنران ي  بره تجربره   كه مستقيماً ي فلسفياه اقدامي است براي ترغيب كودكان تا در مورد مفاهيم و شيوه عنوان كتاب درسي

 دهرد.  مري  ارائره  داسرتاني ي هرا  شخصريت  را در قالب داستان، فلسفه ،. به عبارت ديگربپردازند كندوكاوشود به  مي مربوط

 

در عين حال كه ارتبراط   و ودكان جذاب و مبارزه طلبانه باشديا حوادثي باشند كه براي ك ها موضوعي  درباره ها اگر داستان

شروند ترا    مي ترغيب ها آني  به وسيلهو  برند مي لذت ها از داستان ها كنند، آن حفظ آناني  خود را با تجارب زندگي روزمره

 نقليره اي تبرديل  ي  لهكنند، داستان به وسي مي بحث يداستاني  درباره كودكانگروهي از كه  نمايند. هنگامي كندوكاوو  فكر

 و ، داستان متعلق بره كودكران اسرت   سنتي ي درسيها كتاببرخالف  .ها كنند و نه بزرگتر مي آن را كنترل ها شود كه بچه مي

 .كنند مي استفادهفلسفي  كندوكاوو  بحثي  مفاد/ برنامه براي تعييناز داستان  ها آن

ريم كره  تروانيم فررر را برراي ايرن بگرذا      نمري  .وجود دارد نيزدليل ديگري  كانكودار با ك براي استفاده از داستان هنگام

يكري از   و چگونه پيش بروند بدانند كهبايد  ها آن فلسفي فكر كنند.به خوبي توانند  مي شوند مي كودكاني كه به كال  وارد

ذهنري   و از لحاظ عاطفي ها ر كردن خود آنكند تا اين دانش عملي را كسب كنند، درگي مي كمك ها آن ي موثري كه بهها راه

لزومي ندارد قهرمانان زن و  ها اين شخصيت كنند. مي اجرا و الگوسازيرا  كندوكاويند اراست كه ف ييها زندگي شخصيت با

ي هرا  تواننرد در قالرب بچره    مري  بلكره  آثار ادبي كالسيك كودكان وجود داردبسياري از  در كه باشند شروري افراد يا مرد

گيرند كره يرك اسرتدالل،     مي مواردي قرار ميان كشاكش در تخيلي يها شخصيت اين معمولي مانند خود ايشان ارائه شوند.

برا تفكررات،    هرا  آن .پردازند مي هگفته شد كه يو مفاهيم ها فرر پيش يا به بررسي شوند مي ناميده ح راتمايز صحي اي ا قي

 مصرداق همرواره   اگرچره  دانند مي و قدر خوب فكر كردن را دهند مي اهميت ها ايدهدهند كه به  مي نشان شانو اعمال ها گفته

 ارتباط برقرار كنند، ها تذهني اين شخصي هايكودكان را تشويق كنيم تا با فرآيند اگر .آشكار نكنند شاندر رفتاراين امر را 

 شوند. مي ارزش قائل نيز براي آن رند وگي مي را در پيش كندوكاوي ها شيوه نيز ها آن

مارتا " با بخشي از نظراتدهند  مي فلسفي انجام تفكركودكاني كه  رايب به عنوان آمادگي و محركچشم انداز داستان 

"نوسبام
در عملي بايد به مسائل فلسفه  مطابقت دارد . . .داستان  و اخالقي قضاوت ،اخالق آموزش انارتباط ميي  درباره 5

به وجود متقاعد كننده در رابطه با قضاوت اخالقي  يرويكرد 2(دوستار دانشدر اثر خود ) وي. توجه كند نظري كنار مسائل

                                                 
3 Martha Nassbaum 
4 Loves Knowledge 
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خود انجام  داستانيي ها پيچيده اي براي شخصيت يها يك زندگي خاص و وضعيتبيان آورده است. او اين امر را از طريق 

 داده است.

 بود خواهد دشوار فلسفه براي ،زندگيي  طراحي شده دقيق يها موقعيت در خطرپذيريرمز و راز، تعارر و ي  بدون ارائه"

 يانساني  نگاه همه جانبه هدف از اين ايده آن است كه ... دهد انتقالانساني را به خوبي  خابانت زيبايي و ويژه ارزش كه

، و زندگي كرده اندك ترسنارموز  در مياناست كه در مقابله با حوادث عجيب و غريب و  ييها شخصيت روايت در همواره

 فلسفي كه به سبك ييها كتابهمين خاطر به  شود. مي سرچشمه زيبايي و غناي روايت محسوب همين امر، در حقيقت،

 (.126ص ) ".دارند اين زيباييسنتي نوشته شده اند، بيشترين مشكل را در انتقال 

 مراقبتري  ، خرالق و نقادشوند. اين امر شامل تفكر  مي ي بهترها به نوعي درگير قضاوت (آگاهانه يا ناآگاهانه)كودكان ي  همه

ايجراد   در فراينرد كره   . كودكراني انرد پرداخته ن ها آن شود كه كتب سنتي فلسفه به مي سانتجربه ان بسياري از ابعادي  درباره

 كمرك  آينرده  هايكنردوكاو  سكوي پرش يا جرقه اي برايبه عنوان  ها ناخود هستند، از داست مشتركفلسفي  هايكندوكاو

شرود كره از    مري  منتهري يي ها ايدهو  اه الؤس به، شود مي شروعدر داستان  مبهم يمفهوم تأمل در صورتگيرند. آنچه به  مي

ارتباط  به گونه اي كندوكاودنياي  اتا ب است وسيله اي ها جوان براي نيز ها نا. داستت گرفته استنشئخود كودكان ي  تجربه

 .را بفهمند خويشي  روزانه خود و بهتر قضاوت كردن در زندگي هاي فعليكندوكاو مياني  رابطهكه بتوانند  برقرار كنند

 ؟داشته باشد ، عناصر و اجزاييها چه ويژگيبايد ي فلسفه براي كودكان ها ابكت -6

 را تجربه كرده باشند و برايشران  ها آن در آن سنبيشتر كودكان  باشد كه مفاهيم فلسفي گوناگوني داراي( هر صفحه بايد 1)

 هرا  آنبتوان  قدر بديهي باشند كه به سختياين مفاهيم بايد آن  .ز باشدانگي بحث اين كه تر مهماز همه و  به نظر برسد عادي

  را ناديده گرفت.

، اسرتنتا   خروب  اسرتدالل  معرفري  به ،مثال راي. بدهد نشانرا  فلسفي كندوكاو گونهاز ابعاد معما برخي بايد فصل هر (6)

  بپردازد. مهم سؤال يا درست

: پرمرايگي و پيچيردگي گفرت    فلسرفي ماننرد   فراينردهاي كنردوكاو  باشد كه  كودكاني خيالي دارايخود هر رمان بايد ( 5)

نقر،، موضرع   ي هرا  ، مثرال هرا  قيا ، ها فررپيش ، داليل، ها تفاوت نقطه نظرها، تجزيه و تحليل استنتا  وگوهاي فلسفي،

 ، را الگوسازي كنند.كه در اجتماع كودكان جريان دارد تصحيحگري -و فرآيند خود ي جايگزينها گيري

ديگرر احسرا     ي يكفلسفي و جهان بين يها نسبت به سبك يي را الگوسازي كند كه هموارهاه شخصيت بايد رمان هر (2) 

  كنند. مي يبيشتر احترام و حساسيت مسئوليت،

 ر ايرن احساسرات در  ثيأتر  و چگونگي نسبت به احساسات يك ديگريي را الگوسازي كند كه ها شخصيت بايد رمان هر (3)

  حسا  باشند.في فلس گفت و گوهاي نقطه نظرهاي خويش در

بره  و در نهايرت   گرر دي يرك  يهرا  انديشره ي  برپايه ها شهميل به ساختن اندي و هميارانه، مشترك كندوكاو دباي رمان هر (2)

 را الگوسازي كند.و انسجام  مسئوليتحس اعتماد،  ينوع رسميت شناختن كار گروهي همراه با
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"ناكيشرا و جسري  " كتراب  در من ،مثال برايفلسفه بپردازد ) جنبه ازتواند تنها به يك  مي رمان فلسفي چه اگر (9) 
برراي   3

 منطرق،  اخرالق،  اعرم از  فلسرفه  ابعاد دارد امكان كه آنجا تا بايد اما ،كردم( كار فلسفه بدن روي فقط، سال 2تا  3 كودكان

 .رد.. را در برگي. شناسي، متافيزيك و معرفت زيباشناسي،

به نحوي قرار دهد كه  داستان روزانه كودكانِي  را به طور عميق در خالل تجربه ها شيوه و فلسفي مفاهيم بايد رمان هر (9) 

كننرد   مري  از پس معاني منتقل ها كنند درك اين مفاهيم و آنچه اين شيوه مي خوانند احسا  مي را ها دانش آموزاني كه كتاب

 .ت دارداهمي واقعاً

كودكران   ي فلسفي ارائه دهد تاها مفاهيم و شيوهي  درباره گوناگونيي ها دگاهدي بايد رمان هر ،خ فلسفهبه تاري در اشاره (7) 

 ي خرويش و ها در ترسيم ديدگاه نقشي كه و ماين مفاهيي  درباره و خودشان بپردازند گفت وگوهاي فلسفيبه  تشويق شوند

و به زبراني كره نشرانگر     داستانيي ها شخصيتي  به وسيلهد نتوان مي گوناگوني ها بيانديشند. اين ديدگاه كنند مي جهان ايفا

 .ان شوندبيست ها ميزان سن آن

 مراقبتري  خالق و ،نقادتفكر را هنگام  كودكان)الگوسازي كند پيچيدگي اش ي  همهرا با  ند قضاوتياد فر( هر رمان باي10)

 .(نشان دهد

 ند.كن مي شناختي رشد و ي، اجتماعيفكه از نظر عاط الگوسازي كند را ( همچنين هر رمان بايد كودكاني11)

الگوسازي كند به گونره اي كره   در داستان  مسائل فلسفيي  كننده تسهيل را به عنوان يسال بزرگ يمعلم دباي رمان هر (16)

 ، مايل باشدكند مند باشد. چنين مربي بايد از سخنراني خودداريه عالق كندوكاوي  به نتيجه انكودكيك از به اندازه هر  وي

براي  و خودشان نندذهن خود كي  را ملكه شيوهكه آنان بتوانند اين  طوري الگوسازي كندكودكان  ي را برايفلسف كندوكاو

 كنند. آن شروع به تمرين خودشان

 از لحراظ بايرد   ي فلسرفي هرا  معلرم  براز باشرد.   يها دن سؤالمعلم فلسفه خوب بايد از نظر فلسفي متواضع و مستعد پرسي 

 اجرراي براي  ي الزمها مهارتپرورش دادن ي  به كودكان در زمينهبتوانند  دين معنا كهب يو، قباشندقوي  ي تدريسها روش

چنانچره هريي يرك از    و  الگوسرازي كننرد  را  هرا  مهارتدانند چگونه اين  ها مي آن .كمك كنند خوبفلسفي  كندوكاوك ي

تا اگرر كسري    اندهر لحظه آماده  كه، همان طور دارندعمل  جايگزين سرعتي ها در اشاره به موقعيتكودكان مطرح نكند 

در  معلمان فلسفهي  همه ست كهاين بدان معنا ني .بخواهد توضيح ها فرري  ببرند يا درباره سؤالرا زير  يقياس چيزي نگويد

توانند مقرراتري، جسرتجوگر، جردي، دوسرتدار      مي برخي از آنان داشته باشند ... شخصيت يا سبك فلسفي يك دباي داستان

اما خصوصيت مشترك آنان شگفتي و  -گران باشنداجتماعي، جوان، آرام، ترسو و محتاط تر از دي توانا، بد اخالق،سرگرمي، 

كنند كه جواب اين  نمي اهميت دارد و هيي گاه تصور كنند واقعاً مي كنجكاوي خاص براي پي بردن به مسائلي است كه فكر

و احساسات كودكان احترام بگذارنرد و همچنرين توانرايي     ها ايده بايد به نآنا ،عالوه بر اين .دانند مي فلسفي را مبهممسائل 

 اعتماد را داشته باشند. فضاي توأم باباز و  يمحيط جاداي

                                                 
5 Nakeesha and Jesse 
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 كودكان وجود دارد؟ يها گر رمانو دي ها چه تفاوتي بين اين نوع رمان -5

كان به شركت در گفت وگوي فلسفي است. اين هدف، دعوت كودي خاص هدف با هنوعي تاز كودكان براي هفلسفي ها مانر

هردف قروي آموزشري را     هرا  آن صورت، اين در. است انسان زندگيي  تجربه در عادي و، مهم زانگي بحث مفاهيمي  درباره

 طراحري شرده انرد دور    هرا  آني  ي كه براي تأمل اند دربارهيراهبردها وه فلسفسنتي مفاهيم  پيرامونند كه اغلب كن مي دنبال

كودكان هنگرام تأمرل    كه يي تفكرها و سبك ايدهسنت فلسفه و از طرف ديگر انواع  از يك طرف ابعاد ها رماناين  زند. مي

  .كنند مي دنبال را است كودكان مورد استقبالتجربيات خويش ي  درباره

 :كه شوند مي كامل اييراهنم يها كتاب با ها ن رماناي

وجود  ها آن ايدهي  درباره كه در تاريخ فلسفه گوناگوني يها موضع گيري بهو  دهد مي را به معلمان نشان ي اصليها ايده (1 

   كند. مي اشارهداشته است 

كند و از سوي ديگر  مي بازسازيرا  تاريخ فلسفه از يك سوكه  كنند مي فراهم يي راها بحث طرحو  ها تمرين ها براي معلم( 6

مفاهيم مطرح شده را با تجارب زندگي خرود پيردا   ميان ي  انند رابطهبتو تاكند  مي ي فلسفيكندوكاودانش آموزان را درگير 

  كنند.

بره  و  تا افكار خرود را بهبرود ببخشرند    كند مي ارائه يي بسياري راها و طرح بحث ها تمرين آموزان و معلمان دانش براي (5

 .آگاه شوند تدريج نسبت به فرايند كندوكاو

خصوصريات مهرم تفكرر     خود يكي از شود كه مي منجركودكان  تصحيحي -به خود خويش اتبه تفكر آگاهي نسبت چنين

 است. نقاد

 فسلفه در ه اجراير كردن كودكان بدرگي به منظور و راهنمابا كتاب اخيراً يي كه ها ناداست بلكه سنتي كودكانات ادبينه تنها 

بره   پررداختن برخي بر اين باورند كره   رچهاگ .كند نمي را دنبال آموزش چنين هدفي نيز ه شده اندتهي آگاهانهار بسي يسطح

دارم  اما مرن شرك   ؛مند است و راهنماهاي هدف ها نارم ساده تر از كار كردن با چنين سنتي اتادبي مسائل فلسفي از طريق

بررسري بعرد فلسرفي    . نيسرتند  آشنافلسفي  كندوكاو به سازوكاركشورها معلمان  بيشتردرست باشد. در  ها آن كه اعتقادات

بره خصروص   و اين امرر   ردگي نمي نيازمند مهارتي است كه به سادگي صورت ،انجام اين كارو آموزش كودكان به  تادبيا

 كند. مي پيچيده صدق و اثر خوب ادبي يكي  درباره

كرال   آنچره در   ؛ات اسرت ي ادبير ها كال  از اهداف مهم ها شخصيت تحولو  2طرح داستان تجزيه و تحليل كه در حالي

. ادبيرات  زيررين داسرتان نهفتره اسرت    ي هرا  اليهكه در  است ييها ايدههاي تفكر و راهبردگيرد،  مي وجه قرارفلسفه مورد ت

و  . اين نوع ادبيرات برا شركل گيرري    فراهم كنداست  الزم يدنكه براي فلسف ابزاري راخوانندگان براي  بنا ندارد استاندارد

برردن بره    ، پري اراجع به ماهيت اشري  خالقانهعلمي و ي ها فرضيهي  ارائه گفت وگو،و  باز يها سؤال فهوم،م تجزيه و تحليل
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ي هرا  شريوه كره از   گريتصرحيح  و خود رفتاري توأم با تأملبا  ،يا به هم بافته شده و استدالل سفسطه آميز ها ساختار برهان

آينرد و   مري  ه حسراب فلسفي ب يبحث در توجه محوراغلب  ها شيوهندارد. اين  شود ارتباطي مي داستان محسوبدر  كندوكاو

حتري درك   درك كننرد. را در جريان تجزيه و تحليل يك اثر ادبي  ها شيوهتوانند اين  نمي معلمان به سادگي دانش آموزان و

 آموخته شود. تمريناز طريق  چيزي است كه بايد كندوكاو و بلوغ كافي براي مبهم و مشكليك مفهوم 

 :كند چون مي عمل كندوكاواري مناسب براي فلسفه براي كودكان به عنوان ابز يها داستان

را نشران   واقعيبدون اين كه كودكان و مشكالت  كنند، مي كودكان را توصيف معمولياحساسات عواطف و  ها نا( داست1) 

و به طور جمعري سرعي كننرد    كنند  بحثبه طور منطقي  ها شخصيت عواطفي  درباره توانند مي بدين ترتيب كودكان .دهند

 چنين احساسي دارند. ي داستانها چرا شخصيت كه بفهمند

شرده   به تصوير كشيده هنريهمچون  ها ناداست اين در فلسفي يها فعاليتهنر،  ينوع به عنوان ها نا( عالوه بر ارزش داست6)

 است. يادگيريتدريس و  قابلكه 

 برراي كنند كه به سادگي قابل انتقال  مي ائهزندگي واقعي ار متن ي فلسفي را درها و موقعيت ها مفاهيم، شيوه ،ها ناداست (5) 

  كودكان است.

يي كره در بطرن   هرا  توانند با استفاده از ادبيات استاندارد شريوه  نمي خواهم بگويم كه معلمان و دانش آموزان نمي در مجموع

ي فلسفي آموزشري بره   ها نكنم كه اين راهبرد در مقايسه با كاربرد داستا مي فلسفي وجود دارد را بياموزند؛ اما فكر كندوكاو

رسد كه بعد فلسفي گفت و گوها راه را براي تجزيه و تحليل ادبي يا شفاف  مي عنوان كتاب درسي بسيار مشكل تر و به نظر

 كند.   مي سازي متن هموار

 چيست؟ 9ردراستين گجادنياي سوفي اثر  مانندفلسفي  يها براي كودكان و داستان هي فلسفها تفاوت بين رمان -2

 كودكران  براي هي فلسفها داستانكودكان را با تاريخ فلسفه آشنا كند.  قصد دارداست كه  اي مبتكرانه يداستان اي سوفيدني 

ي هرا  گرويي برا تجربره    كه پردازند مي تاريخ فلسفه بازسازيچنان به  ها آن .كند يدنفلسف درگير خودِكودكان را  خواهند مي

 كند مي ترغيب كندوكاوبه كودكان را  كند، مي را الگوسازي كندوكاو نديافر ازيبازس . اينتلفيق شده استكودكان  داستاني

 .كند مي براي ايشان تسهيل كودكاني  ي فلسفي زندگي روزمرهها با مفاهيم و شيوه در ارتباط ي راكالس و امكانات

ايد. چطور امكان ه نوشت ليپمن(ي  برنامهي  ديگر )غير از مجموعه يها شما چند رمان و داستان كوتاه در مجموعه  -3

 ؟كرده باشيد پنهان تا حدودي را فلسفي يها مسائل، رابطهمعاني، ها دارد در هر صفحه اين داستان

بيمارسرتان  كتراب   .ام كررده  را طراحري  آموزش فلسفه به كودكاني  نوشته ام و سه برنامه يداستان كوتاه فلسف ينمن چند 

براي سرنين آغراز    دور تسلسل ابطال راهنماي ا كتابب ناها ديگري سال و 2تا  2كودكان  براي سيجِ ا وناكيشو  ها عروسك

 نوجواني در نظر گرفته شده است. 

                                                 
7 Jasetein Gaarder 
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پرداخته و در عرين حرال بره     گروهي كندوكاوي ها به شيوه 9با دنياي من آشنا شويد راهنمايكتاب  اب ها عروسكبيمارستان 

 .و هويت آگراه شروند   حقيقت ، خوبي، زيبايي،واقعي ،موجود انساني فلسفه مثل كند تا از مفاهيم اساسي مي كودكان كمك

بردن اختصراص   ي  به فلسرفه  7جسم دنياي من راهنمايكتاب به همراه  ها عروسكبيمارستان  داستاني  دنباله ناكيشا و جسي

دلسروزي،   دوسرتي،  ،: عشقمانند دنياي كودكان وراي سن فلسفي مزمان توجه كودك را به مفاهي شرايطي كه هم رد ،دارند

 كنند.  مي آورده است جلب را به وجود ها آن كه دنياي سودجويانهفكر، نفس، آگاهي، زمان و روابط 

انرد كره بره گسرترش معضرالت      تفاوت از اين جهت م( راهنمايي برنامه كودكان در مقطع) ناها در مقايسه بان اثر خاص اي

هفرت برنامره وجرود     مجموعدر )استان كِبِك كانادا ي  بخشي از پروژه ها اين كتاب .پردازد مي كودك آزارياجتماعي مانند 

كودك آزاري و توجره بره راهبردهراي جلروگيري از قربراني چنرين       ي  مسئلهي  كودكان درباره آگاه نمودندارد( به هدف 

ي از طريرق  فهرستي از قروانين قابرل پيگيرري، موضروع كرودك آزار     ي  آزارهايي شدن است. در اين رويكرد به جاي ارائه

 هرا  ايرن برنامره   گردد. در مي ي كودكان دخالت دارد مطرحها بدن و به همراه مفاهيم بدون سن فلسفي كه در تجربهي  فلسفه

و در  تمررين كننرد   را مسرؤالنه  خالق و، نقادتفكر  يها مهارتانواع  يخودآگاه با شود تا مي براي كودكان زمينه اي فراهم

 .في مانند روابط ناعادالنه بپردازندعين حال به بررسي مفاهيم فلس

 تجرارب  و ي كودكران هرا  كودكران، ابهرام   يهرا  سرؤال  وقتي كه به تا مبنويس فلسفي و چه داستان كوتاه چه رمان فلسفي 

و  دهد نمي دوستي عالقه نشان به كودككدام اجتناب ناپذير است.  مفاهيم فلسفيمطرح شدن  ،پردازم مي كودكاني  روزمره

  شرود؟  نمري  كنرد، دچرار ابهرام    مري  روابط خانوادگي، زمران، فضرا و چيرزي كره فررد را فررد      ي  ه وسيلهكدام كودك ب

اسرت كره    مروارد در ايرن   .فلسرفي دارنرد   يهرا  شيوهها و راهبردتوجه كمتري به  ي كوتاه معموالًها داستاناز طرف ديگر، 

، قائل شردن تمايز خوب ، داليل خوبي  را دربارهي گوناگون ها تمرين انواعكوتاه بايد  يها داستاناين ي  راهنماهاي ضميمه

از داسرتان   كسري  كنند. آنچه هر معرفيي منطقي ها سفسطه و ها فررپيش پيدا كردن ، ي خوبها ، استنتا ي خوبها قيا 

سرتان كوتراهي   آيد دا مي است كه براي جوانان معنا دارد. براي مثال، يادم مهم سؤالبر يك  تمركز فرصت برد مي بهرهكوتاه 

تنها موقعيت را براي بررسري سرؤال    نه 10اين داستان )سؤال جسي( "شوند؟ مي بچه دار ها چرا انسان"نوشتم در مورد اينكه 

مفاهيمي چون طبيعت، عشق، روابط و به طرور  ي  فراهم آورد بلكه به من نيز امكان داد تا درباره ها بچهي  همهي  مورد عالقه

 شود يك دليل خوب باشد. مي اين مطلب بپردازم كه چه چيزي باعثهم زمان به بررسي عميق 

سنين مختلف  با توجه بهكه  ييها كتاب دارند، تفاوتي خاص هاينياز يكه كودكان در هر سن نبا توجه به اي -2

 شود چيست؟ مي كودكان نوشته

 بارها شود كه مفاهيم فلسفي مي وجهبه سرعت مت ،براي كودكان را مورد بررسي قرار دهد هفلسف يها گر كسي ساختار رمانا

 آنساله. دليل اين امر  19نوجوان براي  براي كودكان چهار ساله نوشته شده باشد چه ها تكرار شده اند. چه اين رمان و بارها

خرواهيم   مري  و كنريم  مي كه شروع به صحبت هنگامي .بدون رعايت/ در نظر گرفتن سن هستند است كه اكثر مفاهيم فلسفي

دوست، والدين،  فهومي عملي ازم ،ماگر كودك سه ساله باش حتي .به اين مفاهيم نياز داريم مطرح كنيما را دنيود از درك خ
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 خودشناسي خويش آشنا اولين در عمليم . در اكثر موارد كودكان با اين مفاهيدارم قتزمان و حقي ،ذهن ،خود، بدن، خوبي

 گيرد. ميهم در بر ط اطرافشان راو كم كم خانواده و محي شوند مي

نرد:  بحرث انگيز اين مفراهيم   بسياري ازشوند كه  مي متوجه كنند مي خود همساالنبا  يدنكودكان شروع به فلسف هنگامي كه 

باعرث  اسرت كره    مسرئله آفررين  بيننرد. ايرن وضرعيت     مي چيزها را به گونه اي ديگرنسبت به ايشانبسياري از مردم  يعني

 .شود مي ييي فلسفي و گفت و گوها كندوكاو

ايرن  ي  همره هريي كرس    به همين دليل. ترتيب دارندفلسفي  راهبردهاي و ها شيوه ،ي تفكرها معرفي مهارت گر،از طرف دي 

 . امرا ايرن امرر بسريار آزار دهنرده خواهرد برود      ؟ گنجاند. چرا نمي كودكان چهار ساله مفاهيم را در اولين كتاب خود براي

 و نيسرتند د آگاه نده مي انجام كاري كه به ها آن :بپردازند ها اين گونه مهارتاجراي  بهد گويم كه كودكان چهار ساله نباي نمي

بيمارستان در كتاب  از اين رو بد. نيچه زمادهند و  مي انجامخوب را  ها مهارتاين  يزمان توانند تشخيص دهند كه چه نمي

علرت و   ،خروب  دليرل  مفهروم  ،در كنار ير فرضتناق، و تفك روي دو مهارت پنج سال ياچهار  كودكانبراي  ها عروسك

قررار   را كانون توجه خود براسا  شواهد عيني/ ادراكياستنتا   يسناكيشا وجدر كتاب  را معرفي كردم. مالك ... و معلول

و  هرا  شباهتي  و مقايسه فيلاِ ه دادم. در كتابئارا بيشتري يها تفكر فرضي و تناق، تمريني  دادم و در عين حال در زمينه

به  پيكسي در كتاب ؛كند مي بحث ها فرر و كشف حذف ،ي تفكر مثل شمولها مهارت بر گا  كيو وكتاب  ؛ در ها تفاوت

منطق ،  15استدالل قياسي ،16معكو / عكس ،11استدالل صوري تلميرااست هري كشفاب در حالي كه در كت ؛استدالل قياسي

 قرار دادم. مد نظررا  19كر فرضيو تف 12تناق، ،13غير صوري هاي / مغالطهسفسطه ، 12نسبي

دارد  اختصراص  خردسرال يي كه به كودكران  ها داستانكنند  مي فكر هاشتبابه از مردم  بسياري :موردن در اي موضوعآخرين 

خردسرال  كودكران  نيسرت.   در حالي كه اين تصور درست ،توجه كند متافيزيكي )مانند مباحث وجود(م كمتر بايد به مفاهي

 بيننرد و تعجرب   مري  كلي ترر  دنيا را بسيار ها آن نيستند. براي خود قائل براي خود قائل اند راساالن  بزرگرا كه  تمايزهايي

فرآيند يادگيري زبران   درآنان  . از آنجا كهدارند ارتباطبه كل  چگونه اجزا و چرا همه چيز اين گونه است از اين كه كنند مي

اقردام   كندوكاوبه است  حقيقي شواهد كنند مي زباني يا اشاره به آنچه فكري ها از طريق بازي قادر نيستند به سرعت ،هستند

 حقيقرت پيردا   چيرز ك است يا چگونه ي حقيقينيست كه چه چيزي  معلوم علم فيلسوف نيز مانند خردساليك براي . نمايند

 ي جايگزين براي مسرائل ها لدنياهاي احتمالي و راه حمطالب خالف واقع، پذيرش ي  آماده بيشتر ها آن . بدين ترتيبكند مي

 هستنند.مشكل آفرين 

اين روش  ميان؟ چه تفاوتي رود مي به كاراستدالل و قضاوت  براي آموزشيي در فلسفه براي كودكان ها چه روش -9

  ساالن وجود دارد؟ روش آموزش به بزرگ و

 :  گيرند مي يادح را و قضاوت صحي خواهند با كودكان فلسفه كار كنند به همان روش كودكان استدالل مي ساالني كه بزرگ

                                                 
11 Formal reasoning 
12 conversion 
13 syllogistic reasoning 
14 relational logic 
15 informal fallacies 
16 contradiction 
17 hypothetical thinking 
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  ؛روبرو شود دار كندوا كندوكاوكه خواننده را به  يغامضداستان ي  به وسيله (1)

ي ديگران گروش  ها گيرد به حرف مي كه در آن هر كس يادمشترك بپردازد  كندوكاوبا گروه همساالن/ همكاران خود به  6)

تجزيره و تحليرل و   ي  را بر پايه ها ايدهكند،  اشارهرا  ها فررپيش  به ،باشد ، داليلها مالكبه دنبال  ،كند سؤالخوب كند، 

 جرايگزين ي هرا  ديردگاه  ،مورد سؤال قرار دهدي ديگران را ها استنتا ه دهد، ئارا نق،ي ها مثال ،بسازد ي ديگرانها نقد ايده

 نسربت بره  ، جديردي بسرازد  روابرط  ني و معا ،ديگران را درك كند بينيجهان ي ديگران را نقد كند، ها قيا پيشنهاد كند، 

عالقره نشران    تصحيحي -خود ويژه به ابزار كندوكاوي  باره، درخود را افزايش دهد حساسيت ديگران و عواطف احساسات

 كند؛ دنبالرود  مي را تا هر كجا كه كندوكاو و دهد

توجره   تصرحيحي  -خودبه و نياز  ها زمينه ،ها مالك به بدين معنا كه :تمسك جويد مسؤالنه و خالقتفكر  ،نقادتفكر  به (5) 

ي شخصي از حيرث  ها پيامد قضاوتحل و فصل ي  و نظر يك ديگر را درباره فكر كند ديگراحتماالت وجود  به؛ دقيق كند

 جويا شوند؛ اثرات آن بر خود شخص، ديگران و طبيعت

در مرورد  خرالق   تفاهمگوش دادن،  قيقد :شود مي مشترك كندوكاو موجب كه ي بپردازندي خاصها پرورش گرايش به (2)

 و مهربراني نسربت بره    ،شرگفتي  ،، داشتن حس كنجكراوي متفاوت يها و احترام به موضع گيري تحمل ،ديگران جهان بيني

گرر  ليت نسربت بره دي  ئومسس ح ،عقليتواضع  ،عقالني شك، النهئومستفكر  ،نقاد شپرس ،و ساير مخلوقات طبيعي ديگران

 عالقره بره مسراوات    افرزايش  ،آرمراني  يهرا  دنيا و شخصيت تصويرنمايياحتماالت، ي  درباره فكرت ،ساير كاوشگران گروه

 .خردورزيو  )سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوق شهروندي(

ي ها ارزش ها نارم در. دارد وجود تين راه مشكالشود؛ اما در اي براي كودكان ترجمه هي فلسفها يشنهاد شده رمانپ -9

 فرهنگي روحكنند. همچنين امكان دارد  نمي نزديكيكشورها با آن احسا  از كه كودكان برخي  دناخالقي وجود دار

 غلبه كرد؟ مشكالتتوان بر اين  مي باشد. چطور ناهماهنگي اخالقي كشورهاي مختلف ها داستان با ارزش

هاي در كشرور  مسائلبعضي عنا كه اگر بدين م .بلكه با فرهنگ كودكان تطبيق داده شود نه تنها بايد ترجمه شود ها رمان اين

كره   است فه مترجماين وظي -(داستان هري استاتليميراحترام به پرچم در ي  مسئله ،)براي مثال شوند نمي مطرحهرگز خاصي 

. منطقري اسرت كره هنگرام     كودكان مطرح شرود  كندوكاوبه طوري كه همان قيا  در  را جايگزين كند مشابهي راي  مسئله

: براي مثال، بيس بال به فوتبال، ساندويي بادام زمينري  خواني داشته باشد كنند تا با فرهنگ هم مي اصي تغييرترجمه موارد خ

 ي باشد كه اين برنامره در آن آمروزش داده  جامعه ابازتاب بايد  ي داستانها شخصيت نام به ساندويج نان و پنيرتبديل شود.

 شود. مي مربوط به مترجم ها ها و مهارتراهكارن ه باشد. ايكند مطابقت داشت مي كه كودك در آن زندگي شود مي

رسيدن كودكان به اين مطلب كه برراي  و  مشترك كندوكاو د بركيأت به دليلبراي كودكان  فلسفه ي ذاتيها ارزشبا توجه به 

 :توانم اين موارد را اضافه كنم مي فكر كنند،فلسفي  يها و شيوه اهيممفي  درباره خود

وجود دارد. اين امر درسرت   بسياريتفاوت  (قائم به ذاتحقيقي )محتوايي/ ي ها ارزش و (عمليفرايندي )ي اه ارزش ميان 

 بره وجرود  ي عملري  هرا  ارزشي  در زمينره  را ( تعهديها فلسفه توانم بگويم اغلب مي و حتي) است كه فلسفه براي كودكان
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هاي رونرد و  تصرحيحي  -خرود  ،براز  كاوشرگري  ،ادنقر عدم تلقرين، قضراوت    ،مساوات طلبي ،شگريپرس ، مانند:آورد مي

گفرت و  چگونگي تفكر يعني  ،در كال  يدن رافلسف روند پيشرويكه  هستند ييها مالك ها دموكراتيك )مردم ساالري(. اين

 كنند. مي تعيين 17جمعي كندوكاوو چگونگي  19گويي

 را ترغيرب  كودكران  كودكان براي لسفهي فت ولاس بازهميشه  مشترك كندوكاوو  گفتگوييتفكر  موضوع/ محتواياگر چه  

 :تا كند مي

شرود حتري اگرر     مري  كند. )اين موارد شامل فالسفه گذشته هم دقت گفته اند ( راجع به آنچه ديگران در مورد مسئله اي1 

66يا ماركس 61ارسطو ،60كالم اسپينوزا شود مي گفته داستاني ها شخصيتاز زبان كلماتي كه  كودك نداند
 ؛است( 

 كنند دقت كند؛ مي فكر در مورد مسئله اي ديگران آنچهع به راج (6

 ؛ ومورد بحث فكر كند يموضوعي  با همساالن خود درباره ي مشتركها كندوكاو به تأمل و (5

 شود. مي خودش محسوب به ،مورد بحثي  مسئلهي  درباره فكر كودكت نمايش نوعي ن قضاوتاي .ندك قضاوت (2 

ي ها داستان متندر  سوء استفاده از كودكان و آزاري كودك ،دروغ گويي ،دوستي، طالق، دزدي يلي از قبمسائل ،براي مثال 

 انسران با در نظر گرفتن مرتن، پيامردها، تصروير    شوند كه كودك  مي مسائلي تبديل سپس اين موارد به وجود دارد.فلسفي 

بايرد   كودكران  امرا سررانجام   .كند مي كندوكاوآن راجع به گستردگي ابعاد  ،صحيح داليل ،دردي دنياي آرماني، هم ،آرماني

 است يا خير.بوده  يدرستكار يا دزدي  طالق ،تصميم خود را بگيرند كه آيا در اين وضعيت خاص دروغ گويي

بسرتگي دارد/  در نهايت اين امر به خرود كرودك   د، كن يچه فكر دگوي نمي كودك به عبارت ديگر، فلسفه براي كودكان به

تفكرر  الزم را براي اجتماعي و عاطفي  عقلي، هايابزار دهد آن است كه مي براي كودكان انجام فلسفهي كه كار. برمي گردد

 كنردوكاو  از طريرق  ؛ وشرد دهد تا او بتواند به وسريله آن بهترر بياندي   مي اختيار كودك قرارر د خوب، با بصيرت و عاقالنه

 .دهد تا بر اسا  تفكرات خويش اقدام نمايند مي افزايش را دانش آموزان شجاعتكالسي نيز مسئوليت، تعهد و  مشترك

اين ي  درباره بر دارد. لطفاًرا در فلسفي و طرح بحث كه صدها تمرين معلم نوشته ايد ب راهنماياشما چندين كت -7

 .كنيد صحبت ها به كارگيري آني  چنين راهنماها و نحوهمحتواي ضرورت و  تجربه

فلسفه براي كودكان را به تنهايي  در ي معلمروي چند راهنما كار كرده ام و سه راهنما "ليپمنمتيو "پرفسور من با همكاري 

چگرونگي  مهرم ترر    هرا  آموخته ام، از همه آني بسياري ها در  "ليپمن"م كه از پرفسور در ابتدا بايد بگوي .تأليف نموده ام

ي  تجربهدهد.  مي در كودكان پرورشرا  حيحيتص -فلسفي و خود تفكر كه حقيقتاً است ييها بحث طرحو  ها تمرين طراحي

  :راهنماها به داليل زير بسيار غني و رضايت بخش بوده است تأليف

                                                 
18 dialogical thinking 
19 communal inquiry 
20 Spinoza 
21 Aristotle 
22 Marx 
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بسياري از در مورد  ديگر كه فيلسوفان را درنظر بگيرماين مطلب  فلسفه را دوباره مطالعه كنم و تاريخ تا كرد بترغيمرا ( 1

 .گفته اند ييها چه حرففلسفي  طالبم

طوري مطرح كنم تا  توانم اين موارد را با مثال مي چگونه و اين كه نمتوجه ك فلسفيي  به هزاران شيوهوادار كرد كه مرا ( 6

  تمرين كنند. تجارب خودشانرا در ارتباط با  ها كودكان بتوانند آن

 نم.فكر ك جوانب آني  و همه دوباره راجع به هنر پيچيده و فوق العاده تدريس خوبمرا تشويق كرد كه ( 5

يشان هردايت  ها در كال خوبي را تا گفت وگوهاي فلسفي كمك كنم به معلمان يم ها تواناييي  مرا وادار كرد كه با همه( 2

 كنند.

و  هرا  هاز كلمر  هرا  آن چگونره  :، مانندگوش دهم به دقت ي غير رسميها كودكان در محيط گفتمانبه  مرا مجبور كرد كه( 3 

  كنند. استداللدر نزد خود و ديگران منطقي كنند  مي چگونه سعيكنند و  مي مفاهيم استفاده

، پانتوميم/ نمرايش صرامت  ، نقش ي متعددي از جمله ايفايها فعاليتمجبور شدم كه  به ميان كشيد( خالقيت مرا به نحوي 2

  طراحي كنم.را  فلسفه ارتباطبرقراري ي ها صورت ديگرنقاشي و  حركات موزون، ،سرودآواز 

در عرين  و توضيح دهم كه به تاريخ فلسفه وفادار بمرانم   انبه معلم فلسفي را به نحوياصلي ي ها تا ايده كرد جبورممرا ( 9

  ارتباط داشته باشد.كودكان  همچنين تجارب و ها آن درك كنند و به تجارببتوانند حال به زباني باشد كه معلمان 

 سرؤال توانرايي پرسريدن    خروب ي  كه قسمت اعظم فلسفه يافتم مي ردبيشتر  شدم مي ر نوشتن راهنماهادرگي بيشتر ه( هرچ9

  .ط مناسب استمناسب در زمان و شراي

به عبرارت   .كند كه درست اجرا شود مي آشكاررا ي فلسفگفت و گوي پيچيدگي و زيبايي هنگامي  ها بحث ساختار طرح( 7

توان آن را احسا  كررد   مي كه آن استارد و وجود دفلسفي  مشترك گفت و گويشناختي قوي در يي يك بعد زيبا ،ديگر

  برد. كاربه  يشخو ارزيابي دانش آموزان از گفت وگوهاي ابزار و به عنوان

ي خروب هنگرامي   ها كودكان و توانايي كودكان در قضاوت كندوكاوتوجه مرا نسبت به عمق و قابليت تفكر كودكان، ( 10

 كنند بيشتر كرد. كندوكاوكه يادبگيرند چگونه 

 تيجه گيرين

دموكراسري )مرردم    يهرا  كرال  سرنتي بره   اقتردار  يي كه از شكل ها كيد كنم شايد در كال أخواهم ت مي ،در پايان سخن 

 .اند پرداختهن يدنبه فلسفكودكان  تغيير شكل داده اند الزاماً ي كاوشگرها با جماعت ساالري(

به يرك   ،كنند مي كندوكاومشكل آفرين باهم و  معموليل مسائي  از كودكان كه درباره يگروه عبارت اند از چنين جماعتي 

 كننرد، يرك   مي سؤال همديگر يها و استنتا  ها فرر پيشي  درباره ،آورند مي نق،مثال براي هم  ،دهند مي هئدليل اراديگر 
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 مورد بحث پيشرنهاد ي  سئهمحل براي  ي ديگري راها راهه دهند، ئكنند تا داليل بهتري براي نظرياتشان ارا مي ديگر را تشويق

كم كم  كنند. مي را تا هنگامي كه به نتيجه رسد دنبال كندوكاوگذارند و  مي به عنوان يك شخص به يكديگر احترام ،كنند مي

گيرند چگونره   مي ياد به تدريج ها آن شوند تا اين كه همواره بر افكار خودشان اصرار ورزند. مي كودكان با كار گروهي آشنا

اين سراختن و   .ول بدانندئمس افراد و خود را در قبال بازسازي خودآگاه جهان بيني تي بسازند/ تعريف كنندمشاركرا  معاني

 آيد. مي به حساب مشترك كندوكاو دشواري ها بخشو جهان بيني افراد، از جمله مفاهيم فلسفي معني  بازسازي

 كنردوكاو  منرد و  گفرت وگوهراي روش   ،متقابرل م احترا همراه با سازد زندگي مي كودكان را قادر مشترك كندوكاوكال  

را  يي خاصر هرا  گررايش تمرين مستقيم ي  است را تجربه كنند. چنين الگويي زمينه دخل و تصرفو  تحكمبدون  اركتيمش

درك و  ،شروند  مري  جمع، حفظ مفاهيمي كره ارزش تلقري   تعادلوابستگي متقابل همه شركت كنندگان براي  :كند مي فراهم

 .و محبت به ديگران گوناگون و افزايش دلسوزيي ها اهديدگ احترام به

 اخالقري و زيباشناسري غوطره ور    ،شناسري  معرفرت مردم ساالري كودكان را در تجارب  ،خودنهايت در  مشترك كندوكاو

ت منبع تجربيرا  كنند مي ي جديدها روابط و ارزش ،احتماالتي  دربارهشروع به تفكر  كودكان كه هنگاميكند. اين موارد  مي

عناصر ي  خيال پردازانه خل و تصرفد ،درك تحسين آميز جزء و كل ،افزون به يكديگر حساسيت روز .دنشو مي تلقيگروه 

. هر قردر كره كودكران نسربت بره ابعراد       داشتخواهد  بستگي ين غوطه ورني كه به هوشياري و كيفيت ايابراي ايجاد مع

بره شركل    بيشرتر كنرد، از ايرن رو    مري  آورد/ مطرح مي ني را پيشبرند كه معا مي پيشوند، آگاه  مشترك كندوكاومختلف 

 دهند. مي و نتايج آن اهميت ها وندر ،برگزاري

منشراء   و بي تفاوتي متضاد مراقبت. خواهند آنچه را كه برايشان واقعاً مهم است با خود و ديگران درميان گذارند مي كودكان

 .زنرد  مي پيوند اعتقاد راسخ/ يقينبا  شخص را مراقبتيزي است. چنين تعهد، محبت انساني و دلسو ،ها ارزش ،عشق ،دوستي

. هنگرامي  را به همرراه دارد خود  باورهايبراسا  به عمل كودكان ترغيب  حاصل شد پيونداين براي اولين بار هنگامي كه 

در چنردين مرورد    بايد ها آن انجام دهند. وضعيت بحرانيكنند بايد كاري در ارتباط با  مي احسا  باشند مراقبكه كودكان 

 .نمايند اقدامو سپس  قضاوت

فنراوري  ي  همه. با است، تفكر اخالقي غير ممكن يارزش تفكري  جنبه مهم است چرا كه بدون مراقبتي/ توجهيترويج چنين 

 شد/ ارزشيمهم نبا وجود دارد كه شايد در نهايت هيي چيز انناجوبسياري از هنوز هم اين دغدغه براي  ي فعليها و سرمايه

 واقعراً  كودكان اگر .استي خارجي ها محرك متكي بودن به عدم مشاركت عواقب چنين احساسي بي تفاوتي،نداشته باشد. 

 .عملي نخواهد بود بيشتربا عدالت و صلح  يدنياي به وجود آمدنت ندهند، امكان به هيي چيز جز زنده ماندن اهمي

دهد  مي را يشناخت يها مهارتبه كودكان فرصت اكتشاف و تمرين  ه تنهان مشترك كالسي كندوكاو كه از اين جنبه است

اهميت دارد، اين امر محيطي را  واقعاً ها آن كند كه براي مي را مهيا و مردمي ها آرمان ،ها ارزش ظهوركشف و ي  زمينه بلكه

در  رشد كنند. اظ اجتماعي و سياسيو هم از لح شناختي و از لحاظ عاطفيهم  توانند مي آورد كه مي به وجودبراي كودكان 

در ارتباط  يبرقرار روزافزون و توانايي متقابلاد ماعت ،ديگر احترام به يك ،واقعيگفت وگو  ها آن است كه بستريچنين 

بسيار  تربيت عواطف درگر يكدي تعهد نسبت بهاد روزافزون در جديت و قن اعتاي كنند. مي را تجربهسطوح مختلف 

  .ارزشمند است



 .باشد مجاز مي "خبرگزاري مهر  "از اين خبر فقط با ذكر منبع  استفاده ي و اخالق مداريدار مانتا -متن كامل گفت و گو با دكتر شارپ -15صفحه 

 

 

شود( را بسط  مي مهم از آن محسوب ي از اجزاياخالقي يك كندوكاوكه ) 65«مراقبتي كندوكاو» مخواهي مي اگر ،بنابراين

دهد  مي رخ يكالس مشترك كندوكاو. آنچه در گام برداريم استداللمهارت در تمرين منطق و كسب  بايد فراتر ازدهيم، 

و دنيايي كه در  خودي  درباره ها آن است. ندگي خود با يكديگر و با جهانروابط ميان ز در آگاهي كودكان از ساختار پرمعنا

. آفرينند مي بسياري را نيز احتماالت لي در عين حال در اين روند پيشرويگيرند و مي ياد زيادي يكنند چيزها مي آن زندگي

 پذيرش اصلموارد شامل )اين  پذيرند مي را يشها زير مجموعي  مشترك و همه كندوكاو ن كه كودكانبه مح، اي

مردم  يشوند كه در محيط مي كودكان متوجه .دهد مي ر رويتفك يها مهارت رشداز  بيشترچيزي  شود( مي خطاپذيري هم

خود را  ها آن است. ها آن تعهد عمليعشق و  مراقبت،و نيازمند  دارد بيناديي ايكنند كه معن مي زندگي كندوكاوگراساالر و 

 ي خودها كالسي انساني همراه معلم و همي  ربهتجابعاد ي  همهبينند كه در رويارويي با  مي يكاوشگر دوستانهمچون 

كنند،  مي توليد ،كنند مي تأمل ،كنند مي گذارند، حيرت مي مسائل را باهم در ميانكنند،  مي درك شهوديكنند،  مي احسا 

 كنند.  مي دوست دارند و آرزو

فقرط برقرراري   ايرن   ،دهدبخار  رخ  اد است كه هر اتفاقي در دنيايقاعتاين اسا   بر و از روي توجه و عالقه تجربه ناي

است  عدالت، خوبي و دلسوزي ،زيبايي ماننديي ها آرمان، تشريك تشكيل معاني ،خالقيت ،همبستگي ،عشق ،دوستي ،ارتباط

 د خود اين مطلب را تجربه كنند.باي ها ، آن«بگوييم»فايده ندارد اين مطلب را به جوانان  اهميت دارد. واقعاً كه
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