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  كودكان و نوجوانان سفه براىفل
  تربيت رويكرد جديدي در فلسفه و تعليم و

 
  سعيد ناجيـ 1متيو ليپمن

  
نـاجى   سـعيد اى بود كه جناب آقاى  در اصل مصاحبه ،نوشتارى كه پيش رو داريد

 ا مريكـ افلسفه براى كودكان و نوجوانان در  ةبنيانگذار برنام ــبا پروفسور متيوليپمن 
ــد ــه ؛انجــام دادن ــن مقال ــد ،و در اي ــ ةچكي تاريخچــه، ضــرورت، ة آن كــه در زمين

 ،ها و رويكردهاى مختلف فلسـفه بـراى كودكـان اسـت     موضوعات، مسائل، روش
 .دشو ارائه مى

چـاپ رسـيده    بـه  مريكـا اتفكـر در   ةخارجى و مجل ةها در چندين مجل اين مصاحبه
 . خورد چشم مى هاى مختلف به زبان هاى اينترنتى مربوط به است و در اكثر سايت

. است )P4C(فلسفه براى كودكان و نوجوانان   ةبنيانگذار برنام من،پرفسور متيو ليپ
هجـده سـال   . دانشگاه كلمبيا گرفـت  ةاز گروه فلسف 1954وى دكتراى خود را در 

رفت و در آنجا  2سپس به دانشگاه دولتى مونتكلير ؛آن دانشگاه بود ه دراستاد فلسف
   برنامــه او. را تأســيس كــرد 3»پژوهشــگاه توســعه و پيشــبرد فلســفه بــراى كودكــان«
انجمن فلسفى امريكا را به خـود   2001سال  ةجايز ــ »فلسفه براى كودكان«يعنى  ــ

قـدردانى   »امريكـا  ةانجمن معلمان فلسـف «از اين برنامه در يونسكو و . اختصاص داد
كتاب در فلسـفه و تعلـيم و تربيـت     26رِ همكا ليپمن نويسنده يا نويسنده. شده است

  .است

                                                 
1. Matthew Lipman  
2. Montclair State University  
3. Institute for the Advancement of Philosophy for Children  
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فلسفه براى كودكان در رويكرد حـداقلى آن، بـه افـزودن يـك درس بـه       ةدر برنام
ولى در رويكرد حداكثرى سعى بر آن است كـه   ؛شود هاى آن اكتفا مى ساير درس

) رايـج (كل مبانى نظام آموزشى متحول شود و الگويى جديد جـاى الگـوى قـديم    
هـا،   شامل مبانى، نظريات، مفـاهيم، كتـاب   ،الگو يا پارادايم جديد. شود پيشنهاد مى

 ةمثاب توان به اين دو الگو را مى ،هاى خاص خود است؛ به همين دليل ابزارها و شيوه
ليـپمن، پـارادايم رايـج را    . كلّـى متفـاوت از هـم دانسـت     و بـه  هاى كوهنى پارادايم

 ؛ددانـ  پيشنهادى خود را پارادايم تـأملى مـى  مدار و پارادايم  پارادايم سنتى يا حافظه
  .به اين مباحث نيز پرداخته شده است ،كه در اين مقال

   
  )گام نخست( فلسفه براى كودكان و نوجوانان ةبرنام

 1960هاى  هنگامى كه در اواخر سال: گويد  ز اين برنامه مياليپمن دربارة نحوة آغ
كـردم   فكـر مـى   ،استادى فلسفه رسيدم ةدر دانشگاه كلمبيا واقع در نيويورك به درج

دانشجويانم فاقد قدرت استدالل و قدرت تمييـز و داورى هسـتند؛ امـا بـراى تقويـت      
به اين نتيجه رسيدم كه ايـن  . قدرت تفكر آنها، ديگر بسيار دير شده بود ةقابل مالحظ

ن تقريباً فقـط مـن بـر ايـ     ،و در آن زمان(گرفت  كار بايد در دوران كودكى انجام مى
ســرى  بايـد وقتــى كودكــان در يـازده يــا دوازده ســالگى بودنـد، يــك   . )اعتقـاد بــودم 

موضـوعى   ةاما براى تهيـ . ندنداگذر هاى درسى درخصوص تفكر انتقادى را مى دوره
شـد؛ داسـتانى    شـكل داسـتان نوشـته مـى     پسند، متون درسى بايد به قابل فهم و مخاطب

رسيد كه اين كـار نيـز    نظر مى ولى به. اند كودكانى كه درحال اكتشاف منطقى ةدربار
هـا بايـد راجـع بـه كودكـانى       اين داستان. گرفت بايد با دقت و ظرافت بسيار انجام مى

 .اند فلسفه به اكتشاف پرداخته ةبود كه در زمين مى
اى  ايـن عنـوان، ايمـا و اشـاره    (را نوشـتم   1كشف هرى استوتلميركتاب  ،از اين رو

نظـر   بـه آزمـايش گذاشـتم، بـه     1970ى آن را در سـال  ؛ و وقتـ )است بـه اسـم ارسـطو   
، يـك  )2با كمـك آن مارگـارت شـارپ   (بعد از آن . رسيد بسيار مؤثر افتاده است مى
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آن كتـاب هـم   . كتاب راهنما كه شامل صدها تمرين فلسفى بود، براى معلمان نوشـتم 
پيشـبرد  پژوهشگاه توسـعه و  «و م سپس شهر كلمبيا را ترك كرد. بود بسيار تأثيرگذار

پس از چند سـال،  . را در دانشگاه دولتى مونتكلير تأسيس كردم »فلسفه براى كودكان
ايـن  . بـود مربـوط  بـه اخالقيـات    نوشـتم كـه منحصـراً    )1()1976( 1ليـزا كتابى با عنوان 

بود و به كودكانى اختصاص داشـت كـه    هرى استوتلميركشف كتاب  ةتكمل ،كتاب
سـطوح   ةويژ ،هاى بيشترى نوشته شد كه هركدام آنگاه كتاب. تر بودند اندكى بزرگ

 ةمجموعـ ؛ و آموزشـى هـم داشـتند    هـا، راهنمـاى كمـك    اين كتاب. سنى خاصى بود
 .تأليف و منتشر شدهم هاى نظرى  متنوعى از كتاب

هاى درسـى   آوردن كتاب ، عالوه بر فراهم)P4C( »فلسفه براى كودكان« ةبرنامدر 
دارد وجـود  ، طرح آموزشى واحدى )كودكان هاى فلسفى براى داستان(متحدالشكل 

آموزان سطوح مختلف با قرائت بخشـى از داسـتان بـا صـداى بلنـد،       كه در آن، دانش
 ةكننـد و دربـار   هايى راجع به داستان طرح مـى  سپس پرسش ؛كنند كالس را آغاز مى
روش كار به نحوى است كه درطول كالس، انتقـاد متقابـل و   . نشينند آنها به بحث مى

عنـوان   مربى، اين روش را بـه . گيرد جانبه و ابراز عقايد در نهايت دقت صورت مىدو
از اين طريق، كودكان را  وگيرد  شناسد و درپيش مى رسميت مى رهيافتى آموزشى به

  .به شهروندانى در نظام دموكراسى تبديل شوند تاكند  هدايت مى
 

 چگونگى پيدايش و تكميل اين برنامه 

ايـن برنامـه   . بدون خاستگاه و مقدمه نبـوده اسـت   ،»اى كودكانفلسفه بر«پيدايش 
شكل گرفتـه اسـت    2براساس رهنمودهاى جان ديويى و مربى روسى ليو ويگوتسكى

       تأكيـد   »حفـظ كـردن  «كه بر ضرورت تعلـيم تفكـر و تأمـل و نفـى آمـوزشِ صـرف
حافظه  هشود، ب ه را كه به آنها گفته مىبراى كودكان كافى نيست فقط آنچ. كردند مى
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ياد بياورند؛ بلكـه بايـد موضـوع مـورد نظـر را بيازماينـد و تجزيـه و         بسپرند و سپس به
طور كه فرايند تفكر، پردازش امورى است كـه كودكـان    تحليل كنند و درست همان

آنچـه در مدرسـه يـاد     ةگيرند، آنان هم بايد دربـار  جهان و با حواسشان ياد مى ةدربار
ارزش و سـطح پـايينى    كردن مطالـب، مهـارت فكـرى كـم     حفظ. گيرند، بينديشند مى

سازى، داورى و تميز امـور از همـديگر، اسـتدالل و امـورى از ايـن       بايد مفهوم .است
 .قبيل را به كودكان ياد داد

و نشـان داد كـه   (عمل آمد  پس از آزمايشى كوچك اما فشرده كه در اين طرح به
آنكـه ايـن كـار     ه كودكـان يـاد داد، بـى   اى را ب شده توان استدالل قياسى  و اصالح مى

، به تعدادى از افراد كه دكتراى فلسفه داشتند، تعلـيم داده  )باشد 1آموزش براى امتحان
ايـن كـار    1970هـاى   آنان در سال. شد معلمان سراسر اياالت متحده را آموزش دهند

امـه بهـره   در پايان اين دهه، پنج هزار كالس در اين كشور از اين برن. را شروع كردند
سـاله،   ايـن برنامـه بـراى كودكـان يـازده      ةاين آزمايش نشان داد كه بـا ارائـ  (بردند  مى
هفته سن هوشى  27هاى صورى،  توان به آنان ياد داد در مسائل مربوط به استدالل مى

 .)باالترى داشته باشند

هـاى بالعـوض بنيادهـاى     تعليم و تربيت نيوجرسى و كمـك  ةبا مساعدت دانشكد
اقدام كرديم تا آنان نيز  »مربى -معلم «هايى براى تربيت  به تشكيل كارگاه خصوصى،

. انـدازى كننـد   معلمان ديگرى را تربيت كنند؛ معلمانى كه استفاده از اين برنامه را راه
كودكان بـا خوشـحالى بـه دوستانشـان پاسـخ      كه ديده گزارش دادند  معلمان آموزش

راحتى و آزادانه در كالس صحبت  دهد به ان مىدهند؛ چراكه اين كار به آنان امك مى
 .ها و نظرهاى خود با يكديگر و نيز با معلم بحث كنند ايده ةو دربار

                                                 
1. Teaching for the Test  



 155    كودكان و نوجوانان فلسفه براى

هـاى   مبتنـى بـر زبـان و مهـارت     اي برنامـه  از آنجا كه فلسفه براى كودكان، بيشـتر 
تـرى   وسيع ةتنگاتنگى  با بسط دقيق آن در مجموع ةگفتارى است، موفقيت آن، رابط

جـا و طبيعـى    طلبـد و كـامالً بـه    ويژه خود را مـى  ةهر كشورى، ترجم(ها دارد  اناز زب
  .)است كه چنين باشد

 
 فلسفه براى كودكان ةهاى موجود در برنام رويكردها و نگرش

اى هـم بـراى    نام فلسفه وجود دارد، فلسـفه  اى به طور كه رشته درست همان: ليپمن
هـاى مختلفـى دارنـد؛ بـراى مثـال،       روايـت اما هر يك از اينهـا،  . كودكان وجود دارد

هنـر و غيـره    ةشناسى، فلسـف  روان ةعلم، فلسف ةهاى مختلف و متعددى از فلسف روايت
اى است كه در آن بررسى  مضافى، نقد و بررسى جامع از رشته ةهر فلسف. وجود دارد

بـا   توان با تعلـيم و تربيـت يكـى دانسـت نـه      براى كودكان را نه مى هاما فلسف. شود مى
 .تعليم و تربيت ةفلسف

شود، تالشى است براى بسط فلسفه، با اين  ناميده مى »فلسفه براى  كودكان«آنچه 
اين فلسفه، آموزشى است كه . كار برد هدف كه بتوان آن را همانند نوعى آموزش به

در آن از فلسفه براى واداشتن ذهن كودك به كوشش درجهت پاسخگويى  به نياز و 
 .شود ه معنا دارد، بهره برده مىاشتياقى كه ب

فلســفه بــراى «فرعــى كــوچكى از  ةعنــوان شــاخ بــهنيــز  1»فلســفه بــا كودكــان«امــا 
آراى  ةوگـو دربـار   از بحـث و گفـت   ،»فلسـفه بـا كودكـان   «در  . كردظهور »كودكان

در . شـده بـراى كودكـان    هـاى نوشـته   اما نه فقط بـا داسـتان   ؛شود فلسفى سود برده مى
جوان پرورش  ةعنوان فالسف ، قصد اين است كه كودكان به»ا كودكانفلسفه ب« ةبرنام

دادن  كودكـان   ، هـدف عبـارت اسـت از يـارى    »فلسفه براى كودكـان «در  ولييابند؛ 

                                                 
1. Philosophy with Children  
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موضـوعات موجـود    ةمنظور بهبودبخشيدن به يادگيرى هم مندى از فلسفه به براى بهره
كـردم   نـد شـدم، گمـان مـى    م در اوايل كه به اين موضوع عالقـه  .درسى مةدر اين برنا

كودكان حتى پس از تعليم براى كسـب دقـت، انسـجام و همـاهنگىِ بيشـتر، بـاز هـم        
 و سـازى  مفهـوم  ،»تفكـر انتقـادى  «امـا  . توانند كارى بيشتر از تفكر انتقادى بكننـد  نمى

گيرد و به عبـارت   را دربر نميسنتى  ةاى از نوع فلسف گونه مطالعه منطق صورى و هيچ
ارائـه كـنم،    »فلسـفه بـراى كودكـان   «ام در  ك از مواردى را كه كوشـيده ي هيچديگر، 

اعتقاد مـن   وليگرداند؛  ، كودكان را به فلسفه باز نمى»تفكر انتقادى«. شود شامل نمي
اين است كه كودكـان ديگـر بـه چيـز كمتـرى رضـايت نخواهنـد داد و زيـر بـار آن          

تفكـر انتقـادى درپـى    . جبـور كـرد  البته نبايد هم آنها را به ايـن كـار م  . نخواهند رفت
بخشـد هـم آن را    ترساختن ذهن كودكان است؛ و فلسـفه، هـم بـه آن عمـق مـى      دقيق

  .دهد پرورش مى
 
 ترين رويكرد فلسفه براى كودكان و نوجوانان قوى

 ،شـود  ناميـده مـى   »فلسفه براى كودكـان «ام و  اى را كه خود پرورده توان برنامه مى
 .كر كودكان دانستبهترين رويكرد در بهبود تف

 :اند از داليل اين امر عبارت

بسـيار شـديدى بـه آن دارنـد، بيشـتر       ةكودكان براى كارى كـه عالقـ   :عالقه ـالف  
شـامل  . 1: آنهـا اسـت   ةبه اين داليل بيشتر مورد عالقـ  )2(»فبك« ةبرنام. كنند تالش مى
يـن برنامـه   ا. 3كودكانى هماننـد خودشـان اسـت،     ةدربار. 2هاى تخيلى است،  داستان

وارد  )همچون اخـالق (برانگيزى  موضوعات بحث ةوگويى دربار را به گفت كودكان
 .رود گذرد و از آن فراتر مى از تفكر انتقادى مى »فبك« ةبرنام. كند مى
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در ايـن  . شـود  ، به تقويت تفكر انتقـادى بسـنده نمـى   »فبك« ةدر برنام :هيجان ـب  
در ايـن  . شدت مهيج و احساسى باشـد  ت بهشود كه تفكر ممكن اس برنامه پذيرفته مى

 ةشود كه از طريق آنها كودكان امكان سـخن گفـتن دربـار    هايى فراهم مى برنامه، راه
 .خود و تحليل آنها را بيابند

اسـت؛ ولـى آن    »تفكر انتقادى« ةكامالً دربرگيرند »فبك« ةبرنام :تفكر انتقادى ـپ  
صـرف   »اى ضـميمه «ر انتقادى اغلـب  تفك. كند را با وسعت و عمق بيشترى تعقيب مى

رسـميت شـناخته    ايـن نيـاز بـه    »فبك« ةهاى درسى رايج است؛ اما در برنام براى برنامه
اى واقعى با موضوعاتى سروكار داشته باشند كه آنها  گونه شود كه كودكان بايد به مى

 .پندارند انگيز يا مبهم مى را مسئله

شوند كه برخورد مـا   همان ابتدا متوجه مى در اين برنامه، كودكان از :ها ارزش ـت  
درنتيجـه، كودكـان   . ه باشـد مبهم، دوپهلـو و آشـفت   ممكن است با موضوعات ارزشى

اما اين . شمارند شوند، مغتنم مى امورى را كه با آنها به تفكر دقيق و روشن هدايت مى
. باشـد  بدان معنا نيست كه تفكر آنها بايد بدون شور و شوق يا فاقـد احسـاسِ عـاطفى   

يعنى زمـانى كـه موضـوع تفكـر      ة خود ــمسائل مورد عالق ةتوانند دربار كودكان مى
 ـــ بودن، خوشايند، توأم با احساس عاطفى و دلسوزى نيز هست  آنها عالوه بر انتقادى

 .بهتر فكر كنند

وجـود در داسـتانى    ةتواند همانند زمـانى كـه بـا همـ     تفكر خوب مى :خالقيت ـث  
سـازيم، سرشـار از تخيـل باشـد؛ بنـابراين،       اى مـى  كه فرضيه هنگامىشويم يا  غرق مى

 .آميز است خالقيت، موفقيت ةويژه در زمين به ،»فبك« ةبرنام

ايـن كـار، بـه گشـودن     . وگـو  فلسفه، فعاليتى است مبتنى بر گفت :بودن جمعى ـج  
و بـه عبـارت    اسـت وگو به روى تمـامى اعضـاى جامعـه، نيـازى ضـرورى       باب گفت

كه براى قربانيان  مردم جهان هنگامى. به كندوكاو همگانى و مشترك نياز داردديگر، 
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نحوى بهتر از زمانى رفتـار   ، بهكنند مياى احساس دلسوزى و همدردى  گناه فاجعه بى
  .كنند كه فاقد آن هستند مى

 
 فلسفه براى كودكان و نوجوانان ةتفكر و برنام ةروش ابداعى ليپمن در زمين

هـاى معـروف را    من تعداد زيادى از عناصر و مؤلفـه  :گويد زمينه مىليپمن در اين 
ام تـا شـكل جديـدى از تعلـيم را پديـد       اى نو تركيب كـرده  برگرفته و آنها را به شيوه

پيشـرفت خـود را شـروع كنـد، فلسـفه و       »فلسفه براى كودكـان «پيش از آنكه . آورم
آنهـا مثـل نفـت و آب بـا     . شـدند  كلى از هم جدا و بيگانه تلقى مى به »تعليم و تربيت«

شود  ، كه در آن تأكيد مى»فبك« ةاى چون برنام اما برنامه. شدند يكديگر مخلوط نمى
كنند با بحث آزاد به  ها، فكر بكر و بهترى داشته باشند و سعى پرسش ةكودكان دربار

اى اسـت كـه در آن، يـادگيرى و دلبسـتگى،      هاى  يكديگر پاسخ دهند، برنامه پرسش
به اين دليـل اسـت كـه    . شود س عاطفى و تفكر، و تخيل و فهم با هم تركيب مىاحسا

اظهـار   ـــ  )2003( عليم و تربيـت ـفكر در تـ ـت ــمنتقدى با صحبت از كتاب جديد من 
ايـن كتـاب،   . سقراطى بزرگـى را آفريـده اسـت    ةحماس ،كتاب ةنويسند«دارد كه  مى

 .»تواند باشد و بايد باشد تربيت مىانگيز از آن چيزى است كه تعليم و  اى شوق جلوه

؛ تفكر در تعليم و تربيت ارائـه دهـم  الگويى جديد و مبتنى بر كه ام  من بر آن بوده
مربـوط بـه   (بخـش آن، خردمنـدى يـا معقوليـت      كه مفاهيم محورى و انسجامالگويي 

 ردر اين الگو فقط بـ . باشد )مربوط به ويژگى اجتماعى(و دموكراسى  )ويژگى فردى
شود، بلكه به تفكر خالقانه و تفكر توأم با عالقـه نيـز    ت تفكر انتقادى تأكيد نمىاهمي

 .اند هر سه نوع تفكر، ضرورى: شود اهميت داده مى

عنوان شـريان   كردن به  كردن، عمل و احساس آفريدن، بيان تأكيد در اين برنامه، بر
ن نـوع يـادگيرى و   ايـ  ةشـد  ريـزى  تمرينات منظم و برنامه. اصلىِ تمييز و داورى است
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مـا فـن تعلـيمِ چنـين     . درك مطلب، در بطن روايت فلسفى تعليم و تربيـت قـرار دارد  
شــده و مبتنــى بــر  ايــن رهيافــت تعــديل. نــاميم مــى »مشــاركت در تحقيــق«تمرينــى را 

جـان ديـويى    »مكتب اصـالت آزمـايش  «و  2راولز 1»تأملىِ ةموازن«همكارى، با مفهوم 
 .مطابقت دارد

اند، همـان مفـاهيمى    كننده و معماگونه اهيمى كه براى كودكان گيجبسيارى از مف
، حقيقـت، خيـر،   ]يـا قواعـد  [نآنها درگيرند؛ مفاهيمى چون قـواني هستند كه فالسفه با 

افكـار و   ]از پـيش [اين موضوعات و مفـاهيم،   ةبااينكه كودكان دربار. عدالت و غيره
اى  بـه احكـام و آراى سـنجيده    گيرند كـه ايـن عقايـد خـود را     عقايدى دارند، ياد مى

هـا   تعـداد زيـادى از تمـرين    ة، بـا ارائـ  »فلسـفه بـراى كودكـان   « ةدر برنام. تبديل كنند
بينند كه افق  نوعى آموزش مى ها، كودكان به منظور يافتن داليل خوب براى داورى به

  .آموزند كه چگونه بايد فكر كنند آنان در اين برنامه مى. تر شود ديد آنها وسيع
 

شناسـان در جريـان ايـن كـار بـرروى       نفوذ و تأثير بعضى از فالسفه و روان
 ميتوليپمن 

جهت درك بسيار زياد او از كودكان، تأكيدش بر تفكر در كالس  به :جان ديويى
كـردن كودكـان ازلحـاظ      و تشخيص اهميت خالقيت هنـرى در پرشـور و پراحسـاس   

 .عاطفى

 ةجهت مطالعات مهم او در زمينـ  به :تمفيلسوف امريكايى قرن بيس ،3جاستوس باكلر
دليل كشف نقش قدرت قضاوت و تميز در تعليم و  به نيزقضاوت آدمى و  ةماهيت قو

 .تربيت كودكان

                                                 
1. reflective equilibriam  
2. Rawls  
3. Justus Bachler  
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ارتبـاط بـين    ،تشـخيص بـه جهـت   : شناس روسـى قـرن بيسـتم    روان، ليو ويگوتسكى
و  ،معلـم  ةواسـط  هاى كالسى و تفكر كودكان، ارتباط بين كودك و جامعه بـه  مباحثه

 .ارتباط بين زبان دنياى دوران بزرگسالى و هوش درحال رشد كودكان

 ةرابط ،كار وىبا كه  :شناس قرن بيستم و متخصص تعليم و تربيت روان، ژان پياژه
 .آشكار شدمتقابل بين تفكر و رفتار 

بين زبـان، تعلـيم و تربيـت و     ةكه رابط :فيلسوف انگليسى قرن بيستم، گيلبرت رايل
 .ا تحليل كردرخودآموزى 

كه آثار او تقريبـاً فقـط    :شناس اجتماعى امريكا فيلسوف و روان ،جرج هربرت ميد
 .اختصاص دارد ]آدمى[به ماهيت اجتماعى نفس 

كـه بـا حساسـيت     :اتريشـى قـرن بيسـتم    ـفيلسوف بريتانيايى  ، لويدويك ويتگنشتاين
هـاى زبـانى بيـان     اى كه بـا ظرافـت   درخصوص روابط اجتماعى پيچيده ،اى العاده فوق
  .كردكندوكاو شود،  مى

 فه براى كودكانسپردازان فل امتيازهاى روش ليپمن به ساير نظريه

كنم به كسانى كه كارشان تربيت  من تالش مى: گويد روش خود مى ةدربارليپمن 
هـاى درس اسـت، نشـان دهـم كـه بـدون اسـتفاده از         معلمان براى تدريس در كالس

قـدر نـاقص و عقـيم اسـت كـه       مدارس ابتدايى، دقيقاً همـان  فلسفه، تعليم و تربيت در
مندى از فلسفه در دانشگاه در سطح ليسانس و باالتر از آن ممكـن   آموزش بدون بهره
هـاى معتبـر و    كودكـان نيـاز دارنـد كـه بـراى تمييـز بـين اسـتدالل        . است ناقص باشد

و بـين   )شناسى عرفتم(هاى شناختى مورد تأييد و ردشده  ، بين نظريه)منطق(غيرمعتبر 
هـا و   و غيـره، مـالك   )اخـالق (قبول قضـاوت اخالقـى    قبول و غيرقابل قابلهاي  شكل

ترين راه براى انجام اين كار اين است كه تعليم و تربيت را بـا   مناسب. موازينى  بيابند
اى از  نوعى تحقيق تلقى كنيم، و فلسـفه را نيـز نحـوه   كالن آن،  هاى تمامى پيچيدگى
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تواننـد   آمـوزان مـى   فقط از اين طريق است كه دانش. درونِ اين نوع تحقيقتحقيق در 
به عبارت ديگر، تحقيق را . خود، ترغيب شوند ةبه تفكر براى خود درخصوص انديش

رو اسـت   ازايـن . آن هستند »انواع«دانست كه اَشكال مختلف فلسفه،  »جنسى«توان  مى
شـناختى، تحقيـق    يـق زيبـايى  هـاى مختلفـى همچـون تحقيـق اخالقـى، تحق      كه تحقيق

 .اجتماعى و غيره داريم

شــكال مختلــف معرفــت و درك مــا را اَامتيــاز ديگــر ايــن روش ايــن اســت كــه  
توان با روشى قابل اطمينـان، بـه سـراغ     آموزند كه مى كودكان مى. سازد هماهنگ مى

هـا موضـوعاتى بـراى     شـرطى كـه ايـن پرسـش     بروند، بـه  خود هاي بسيارى از پرسش
يقـاً همـين روش در   يابند كه دق آنها همچنين درمى. لسفى درنظر گرفته شوندتحقيق ف

كشد كه اين روش بنيادى آنهـا را قـادر    ال اجرا است و طولى نمىحسرتاسر جهان در
هـا و   اى مشـابه در قـاره   نحـوى شـفاف بـا ديگـر كودكـانى كـه در برنامـه        سازد بـه  مى

  .كنند كنند، ارتباط برقرار كشورهاى مختلف فعاليت مى
 

  
 شرايط و فضاى الزم براى اجراى اين برنامه

براى پيشبرد اين برنامـه در كـالس، معلـم فقـط بـه يـك داسـتان بـراى كـودك،          
 بايد با وجود اين، معلم. خودش نياز دارد ةيك كتاب راهنماى آموزشى ويژ ةاضاف به

بگيـرد كـه    او بايد ياد. اى را بگذراند دوره ،هدايت بحث فلسفى ةبراى يادگيرى نحو
ها استفاده و مباحث را طرح كند و چگونه كودكان را به فكركـردن   چگونه از تمرين
 ،هاى آموزشى بـراى معلمـان   در اين دوره. خودشان ترغيب سازد ةبراى خود و دربار

اينجانب و خانم شـارپ نيـز    ة، نوشت)انتشارات تمپل(فلسفه در كالس درس از كتاب 
 .شود استفاده مى



  و نوجوانان ، فلسفه براي كودكانفرهنگ    162

نشـينند و رودرروى   وار دور هـم مـى   همراه معلمشان حلقه كالس، به هاى يك بچه
كتـاب را بـا صـداى بلنـد      ةشد شاگردان، قسمت تعيين. دكنن هم با يكديگر مباحثه مى

توزيع يكسان وقت هم درميـان  (خوانند، البته نه بيشتر از يك پاراگراف در هر بار  مى
. )همـراه دارد  ات دمـوكراتيكى بـه  كودكان نبايد فراموش شود كه پيامـدها و اسـتلزام  

آيا در اين : كند ها شروع مى وقتى قرائت يك پاراگراف تمام شد، معلم با اين پرسش
توانيد احساس خودتان را درقالب يك  متن چيز مبهمى براى شما وجود دارد؟ آيا مى
نويسـد و   سياه مى آموز را برروى تخته پرسش بيان كنيد؟ سپس معلم پرسش هر دانش

سـطرِ مـورد بحـث دركنـار آن      ةصـفحه و شـمار   ةهمـراه شـمار   آمـوز را بـه   دانش نام
خواهـد بحـث را آغـاز كنـد؟      چـه كسـى مـى   : پرسد پس از آن مى. كند يادداشت مى

 ةكنـد تـا دربـار    آمـوزان را انتخـاب مـى    رود و معلـم يكـى از دانـش    ها بـاال مـى   دست
 ةدر لحظـ م ممكن است معل. بحث را شروع كند ،شده برروى تخته هاى نوشته پرسش

آموزشـى مطـرح    مناسب، تمرينى را درخصوص آن موضوع خاص از كتـاب كمـك  
آيـا هـرى و بيـل دوسـت هـم      « :باشـد ايـن   فرض كنيد كه پرسـش چيـزى شـبيه   . كند

، مـبهم يـا دوپهلـو    »دوسـتى «كه مفهـوم  كنند  ميكودكان خيلى زود درك  .»هستند؟
ماهيـت   ةتوانـد بحثـى را در زمينـ    علـم مـى  ترتيب م است يا هر دو ايراد را دارد و بدين

آمـوزان توجـه    اسـتلزامات دانـش  بـه  طور حتم،  بهدر اين زمينه، ( مطرح كند »دوستى«
شوند و پيشـرفت   آشنا و درگير مى »دوستى«، كودكان با مفهوم ترتيب  بدين. )شود مي

، وكار دارندتنها در فلسفه، بلكه در تمامى مطالعاتى كه با مفاهيمى سر تواند نه كار مى
كه قابليت  انگيزد و تا زمانى اين روشى است كه فكر آنها را برمى. كمك كند به آنها

خود آنهـا را   ةنوب گيرد و اين به نقادى و خودانتقادى را در آنها پديد نياورد، آرام نمى
 .دهد سمت خوداصالحى سوق مى به

  كنند  ىـودكان احساس مـطرز مناسبى آموزش ببيند و آماده باشد، ك ر معلم بهـاگ
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برند كـه   از آن لذّت مى كه در زمان اجراى اين برنامه در خانه هستند و معموالً آنقدر
دليل است كـه ايـن    اين امر بدين. كند ، اتمام كالس برايشان ناگوار جلوه مىدر پايان

كند خودشان براى خود فكر كنند و ترجيحـاً اجـازه ندهنـد     برنامه، آنها را ترغيب مى
همچنين كودكان دوست دارند افكـار  . جاى آنها و براى آنها فكر كنند كه ديگران به

خود را به ديگران ابراز كنند و اگر الزم باشد از اسـتدالل خـود دفـاع و بـه يكـديگر      
  .كمك كنند تا از استلزامات و پيامدهاى مفروضاتشان مطلع شوند

 
 ان جهانفلسفه براى كودكان براى تمامى كودك ةناسب برنامت

اسـتعداد   ،لحاظ ذهنـى توانـايى اسـتفاده از زبـان را داشـته باشـد       هر كودكى كه به
تمـان و بحـث   ديدن در مدرسه و رشدكردن و درنتيجـه توانـايى نـوعى از گف    آموزش

كمـك آن   شود كه ما بتوانيم زبانى را كه بـه  فلسفه زمانى آغاز مى .داردفلسفى را نيز 
هدف اين نيسـت كـه   . و دربارة آن بحث كنيمگوييم، بررسى  جهان سخن مى ةدربار

كودكان را به فيلسوفانى كوچك تبديل كنيم، بلكه آن است كه به آنها كمك شـود  
ــر از قبــل داشــته باشــند  ــه كودكــان هرچــه بيشــتر در گــوش . تفكــرى بهت دادن و  البت

كـار ذهنـى، فنـون     ركـه بـ   اى توانند بـا فلسـفه   تر مى كردن مهارت يابند، سريع صحبت
ايـن برنامـه   در امـا  . آورى، داورى و قضاوت تأكيد دارد، اُنس گيرند تفكر و استدالل

  .شودتفاده از واژگان فنى اجتناب د تا از هرگونه اسشو  كوشش مى
 پيشنهاد ليپمن براى متوليان آموزش و فلسفه در ايران

. هاى نسبتاً پـايين اسـت   هزينه اى آموزشى و جهانى با برنامه »فلسفه براى كودكان«
انـدازى ايـن    هـا بـراى راه   كردن آمـوزش  اما اين امتياز تاحدى با لزوم پيگيرى و دنبال

فلسـفه بـراى   «دقيقاً درميان كشورهاى درحال توسعه است كه . شود برنامه، تعديل مى
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مراحل زير براى كشورهايى كه . ايجاد كند چشمگيريممكن است تحول  »كودكان
 :شود هستند، توصيه مى »فلسفه براى كودكان«استفاده از درصدد 

المللى آموزش فلسفه براى كودكـان در   مركز بين«نماينده يا نمايندگانى به  ـالف  
و  ]اوايـل خـرداد  [ آخر ماه مه ةفرستاده شوند، كه هر سال در هفت 1»مندهامِ نيوجرسى
نمايندگان يـا بايـد   . شود تشكيل مى ]اوايل شهريور[آخر اگوست  ةمجدداً در دو هفت

همچنين بايد  ؛هايى ديده و دروسى را گذرانده باشند فيلسوف باشند يا در فلسفه دوره
را آمـوزش   »فبـك « ةبرنامـ  ةمعلمـان آينـد   ،آماده باشند پس از مراجعه به كشور خود

اين برنامه (دهند و حتى بالفاصله متون مربوط را ترجمه و انتشار آنها را پيگيرى كنند 
 .)هايى انجام نخواهد شد دون وجود چنين ترجمهب

درقالـب   ،هـاى يـك يـا دو ترمـى     اولين گـروه معلمـان بـراى تعلـيم در دوره     ـب  
 .)باشدمحدود اين انتخاب بايد به داوطلبان (خدمت انتخاب شوند   آموزش ضمن

بايـد از متخصصـان    ،كردن ارزيابى كمى و كيفيِ تأثير ايـن برنامـه   براى بهينه ـپ  
اين كـار ممكـن اسـت يـك يـا دو سـال بعـد        (شناسى تربيتى كمك گرفته شود  وانر

 .)نحوى تثبيت شود انجام گيرد تا اين برنامه به

كه اين برنامه تثبيت شد، بهتر است دانشـجويانى را پـرورش دهـيم كـه      زمانى ـت  
  .فلسفى دارند تا آنها قبل از شروع خدمت به اين آمادگى دست يابند ةزمين پيش
 

 حال توسعه مانند ايرانرشروع اين برنامه در كشورهاى د ةحون

 :مراحل آغازين اين برنامه بايد به چند نكته توجه كرد  در تعيين سلسله

شـوند،   فرستاده مـى  »مندهام«كارگاه /نماينده يا نمايندگانى كه به كنفرانس ـالف  
. فلسفى داشـته باشـند   ةزمين شاى پي كافى با زبان انگليسى آشنا و تا اندازه ةانداز بايد به

                                                 
1. The International Training Center for Philosophy for Children at Mendham, N.J.  
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متون و نيز تعليم و آموزش معلمـان را   ةترجم ،اين افراد بايد پس از بازگشت به ايران
 .هدايت كنند و پيش ببرند

شـوند، بايـد نمونـه     گروهى از كودكان كه بـراى شـروع برنامـه انتخـاب مـى      ـب  
 .باشند

يـن برنامـه بـا گـروه     امـا شـروع ا  . الزم نيست فقط كودكانِ تيزهوش را برگزينيـد 
ــار       ــاطفى دچ ــى و ع ــاظ احساس ــه ازلح ــانى ك ــد كودك ــان، همانن خاصــى از كودك

 .اند يا كودكان ناشنوا مناسب نيست آشفتگى

ايـن امـر خـود    . سـال باشـد   10و  8آموزان در ابتـدا بايـد بـين     سنى دانشردة  ـج  
مربـى  كتاب كمكى مربوط بـه  . گوياى آن است كه برنامه بايد با پيكسى شروع شود

منظـورم ايـن نيسـت كـه     . )3(نام دارد 1ناوجوى مع در جست ،همراه پيكسى است كه به
انـد، بلكـه صـرفاً ايـن اسـت كـه        ها قطعـاً نامناسـب   هاى سنى ديگر با ساير برنامه گروه

توانـد   كتـاب هـرى مـى    ،بنابراين(كنند  احتماالت موجود كتاب پيكسى را توصيه مى
اگر . )4(سال مفيد باشد 8تا  6براى گروه سنى  2الفى سال يا 12تا  11براى گروه سنى 
هاى مربوط به تفكر، توجـه و دقـت در محـيط     اى هستيد كه بر مهارت خواهان برنامه

شـروع   3كيـو و گـاس  سال تأكيد داشته باشد، بهتر اسـت بـا كتـاب     9تا  6براى سنين 
هـاى اخالقـى    اسـتدالل ها شامل تمرين در فنون تفكر و  عمالً همه اين برنامه .))5(كنيد
 .است

ها را دارد و مشتمل بـر تـأثيرى اسـت كـه      طرحى كه مطرح شد، حداقل هزينه ـد  
 .ممكن است برروى يك جمعيت بزرگ بگذارد

                                                 
1.Looking for Meaning  
2. Elfie  
3. Kio and Gus  
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توانند كسب كنند، يكـى از   مراكز مختلف جهان مىيان نبعد از تعليمى كه ايرا ـذ  
فلسـفه  « ةيرانـى در زمينـ  تأسيس يك مركز ا ،اولين كارهايى كه بهتر است انجام شود

مركـز ايرانـىِ توسـعه و    «توانـد عنـوانى همچـون     اين مركز مـى . است »براى كودكان
مواد درسى به زبان  ةمركز مذكور، به ترجم. داشته باشد »پيشبرد فلسفه براى كودكان

هـاى تحقيقـاتى را بـراى تعيـين ميـزان       فارسى و تعليم معلمان مدرسـه اقـدام و پـروژه   
 .رنامه در مدارس ايرانى هدايت خواهد كردموفقيت اين ب

ايـد، تحـت پوشـش     توانيـد مركـزى را كـه تأسـيس كـرده      مى ،چنانچه مايل باشيد
 .در دانشگاه دولتى مونتكلير قرار دهيد »پژوهشگاه پيشبرد فلسفه براى كودكان«

  
پـارادايم سـنتى و    :تقابل دو پارادايم آموزش و پرورش ازنظر پروفسور ليپمن

 تأملى پارادايم

هـا بـه دوران باسـتان     راه ةدرك سنتى مردم از آموزش و پرورش، كه در آن همـ  
هاى جديد بـه قبـول    شود، اين بود كه آموزش و پرورش راه واداركردن نسل ختم مى

هايى اسـت كـه نسـل قبلـى آنهـا،       ها و ارزش ها، مناسبت همان واقعيت ،ها همان دانش
 ةآمـوزان بـه تأمـل دربـار     شد كه دانش مىدر گذشته چنين تصور . دانست درست مى

چنـين بررسـى و   : شد و تحليل اين مطالب نيازى ندارند مطالبى كه به آنها ياد داده مى
 .هاى گذشته انجام شده بود تر در نسل پيش ،تحليل انتقادآميزى

خواسـتار   1مونتنى. وجودآمدن احساس نياز به اصالحات شد روشنگرى موجب به
دانست اين كار چگونه  اما ظاهراً كسى نمى. شد )در امور(وت آموزش داورى و قضا

هـاى انـدكى بـراى تعلـيم و      تـالش  ،تا آخر قرن نـوزدهم  ،و در عمل ؛بايد انجام شود
هــاى  جـاى آنكــه حـرف   كـرد بــه  عمــل آمـد كــه بـه كودكــان كمـك مــى    تربيتـى بـه  

                                                 
1. Michel Eyduem de Montaigne (1553-92)  
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. كر كننـد طور مستقل ف وار حفظ و تكرار كنند، خودشان به ترهايشان را طوطى بزرگ
كـرد،    از آن حمايـت مـى   »تمرين تحقيق فلسفى«عنوان  كانت حتى با اشاره به آنچه به

دانسـت كـه ايـن كـار      كـس نمـى   اما باز هم هـيچ . در طراحى الگوى تأملى سهيم بود
تا حد زيـادى بـه فراموشـى سـپرده      )باز هم(بنابراين، اين امر  ؛چگونه بايد انجام شود

 .شد

همچـون    بود كه مربيـانى  ــاول اين قرن  ةويژه طى نيم به ــستم فقط با آغاز قرن بي
البتـه مربيـان   . كردنـد را شروع ارچوب الگوى تأملى جديد هايجاد چ كار جان ديويى
مربيـانى كـه    ؛وجود داشتندــ  1همچون دوركيم، گودمن و هربرت ميد ــديگرى هم 

دو علـم، خواسـتار اصـول،      نتـأثير ايـ   از علوم اجتماعى يا منطق الهام گرفتند و تحـت 
ها و موازين جديدى براى آموزش و پرورش شـدند و بهتـرينِ ايـن مـوارد بـه       مالك
كـس خواسـتار    هـيچ  ،جز ديويى. بندى الگوى تأملى تعليم و تربيت منجر شد صورت

ديويى بارها و بارها خواسـتار آن شـد كـه معلمـان     . عيار تعليم و تربيت نبود تغيير تمام
تعلـيم صـرف دانـش مبتنـى بـر آخـرين        او .آمـوزان بياموزنـد   ا به دانشر »فكركردن«

طور كه آمـوزش صـرف    دانست، درست همان واقعيات را كافى نمى ةاطالعات دربار
كودكان نيز . شمرد منظور دستيابى به حقايق را كافى نمى آورى يا آموزش به استدالل

هشـى كـالً بـر تعـاون و     همچون دانشمندان بايد گروهى كار كننـد، چراكـه كـار پژو   
. تعمـق و مشـاركت اسـت    ةيرنـد گطـور كامـل دربر   يعنـى بـه   ،همكارى مبتنـى اسـت  

بنابراين، پيشروان روش تأملى آموزش و پرورش در قرن بيسـتم گفتنـد كـه آمـوزش     
درنتيجـه،  . حب و بغض باشـد  دور از تعصب و نيز بى براى تفكر بايد توأم با دقت و به

شـعار مربيـان پيشـروتر ايـن بـود كـه تفكـر انتقـادى بايـد در           دوم قرن بيستم، ةدر نيم
تفكرى كه اصول علوم تجربى يـا منطـق صـورى و حتـى      ؛مدارس آموزش داده شود

                                                 
1. Herbert Mead   
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، 1اما فقـط ديـويى بـود كـه از گيلبـرت رايـل، شـفلر       . منطق غيرصورى را نقض نكند
ن نلسون گودمن، راولز و برخى ديگر فراتـر رفـت و آمـوزش و پـرورش را مـؤثرتري     

بازوى كارىِ يك اصالح وسيع اجتماعى معرفى كرد كه هـدفش اصـالح جامعـه در    
روند،  طور طبيعى ايستاده راه مى طور كه به نظامى جهانى است كه مردم در آن، همان

 .كنند دموكراتيك زندگى مى

آموزش و پـرورش تـأملى ديـويى نيـز پايـان يافـت و بـا         ةبا پايان قرن بيستم، دور
اى فرا رسيد كه با معرفى عوامل مؤثر و مفيدى همچون  ويكم، دوره شروع قرن بيست

 .شود مشخص مى »قضاوت و داورى ةتقويت قو«و  »تعادل تأملى«، »تحقيق ةجامع«

تعليم و تربيـت ديـويى بـانى     ةتر كه فلسف توان بين الگوىِ تأملى مقدم بنابراين، مى
. داست، تمايز قايل شـ  »انفلسفه براى كودك«آن  ةآن بود و الگوى تأملى كه مشخص

آمـوزان متفكـر، معلمـان     يعنى تربيت دانـش : هدف حاكم بر هر دو الگو، تفكر است
قـدر    آنرسد كه هر دوى ايـن الگوهـا    نظر مى به. متفكر و مدارس آموزشىِ تفكرمدار

  .زمين مطرح كنند ةخود را تقريباً در هر ناحيه از كر كه اند قوى و ماندگار شده
  
 2سقراطى بزرگ ةحماس

 3معنــاى مامــايى بــه  ]در اصــل[ كــه )ســقراطى(  maieuticيونــانى  ةمنظــور از واژ
عبارت ديگر، بين مامايى  به. داد ، اغلب همان كارى است كه سقراط انجام مى)6(است

كند تـا مـادر بـاردار نـوزادش را      ماما كمك مى: وجود داردشباهتي و تعليم و تربيت 
ى كـه آبسـتن   ]منـد  هالقـ ع[به فرد طالـب علـم يـا شـاگرد     فيلسوف هم و دنيا آورد،  به

هـاى   جهـت فهـم   تقريباً بـه . خود را متولد سازدشة كند تا اندي كمك مى ،ها است ايده

                                                 
1. Scheffler, Israel  
2. great maieutic epic  
3. midwitery  
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تفاسـير متفـاوت ديگـرى از ايـن موضـوع       ،مختلفى كه از سخنان سقراط وجود دارد
تفاسـير ديگـر   ميـزان   كنم اين تفسير از سخنان سقراط، بـه  من فكر مى. ارائه شده است

 ـــ فلسفه بـراى كودكـان    ةاى است تا شالود سودمند و داراى استحقاق و قابليت ويژه
. شـمرده شـود   ـــ طـور مسـتقل فكـر كننـد      يعنى كمك بـه كودكـان تـا خودشـان بـه     

فقط به يك كودك يا يك متفكر،  كنند تا نه ماماها به مادران كمك مى ،ترتيب بدين
سـقراط جسـورانه بـه    . ى متفكرانِ زنده حيات ببخشندجهان ةبلكه درواقع به كلّ جامع

عملـى ديـالكتيكى بـا ابعـادى حماسـى       ،ايـن كـار او  : جويد تمسك مى »ماما«الگوى 
دادن  ، تالشى است براى نشان1تفكر در آموزش و پرورشويراست دوم كتاب . است

. )7(آمـوزش و پـرورش هسـتيم    ةاينكه ما صرفاً در ابتداى طراحى و بنيانگذارى دوبـار 
 ةمثابـ  هاى ما فقط زمانى موفق شـمرده خواهـد شـد كـه آمـوزش و پـرورش بـه        تالش

  .در همه جا مرسوم شود باشد بلكهفقط در مواردى خاص  نه »مامايىِ عقالنى«
  

  يك تحقيق ةمثاب معناى تعليم و تربيت و فلسفه به
تحقيـق  . انسـانى اسـت   ةتجربـ  ةوجوگرانه در ابعـاد پيچيـد   واكنشى جست ،تحقيق
پـردازى   سـوى تعبيـر و نظريـه    از آنجا به و شود شكل يك پرسش شروع مى معموالً به

اى را بـه   رود و هدفش ايـن اسـت كـه ازطريـق مباحثـه و تأمـل، موضـوع پيچيـده         مى
ــه موضــوعى     مســئله ــراد و ســرانجام ب ــر مشــاركت اف ــل بحــث، امــرى مبتنــى ب اى قاب
نـوان تنهـا مظهـرِ تحقيـق اسـتناد      ع بهاغلب به پژوهش علمى . پذير تبديل كند استدالل

نـوعى   ،كلّ تفكر خلّاق و نوآورانه و توأم با ابتكار. اما اين كار ناموجه است. شود مى
كنـدوكاوهايى   ةرو تمامى هنرها، نوعى تحقيـق هسـتند و همـ    تحقيق است و از همين

لحـاظ اخالقـى يـا ارزشـگذارى،      گيرد كه بـه  اى از مسائل صورت مى دسته ةكه دربار
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مـن معتقـدم وقتـى    . شـوند  اند، نيز نوعى تحقيـق محسـوب مـى    آفرين يده و مشكلپيچ
 .ارسطو تأكيد كرد كه كلّ تأمالت آدمى تحقيق است، در اين راستا قدم برداشت

توان گفت؟ اين ادعا كـه آمـوزش و    آموزش و پرورش و فلسفه چه مى ةاما دربار
ش و پـرورش را بايـد بـا    معادل اين ادعا است كه آمـوز  ،پرورش نوعى تحقيق نيست

امـرى   ،كـه البتـه ايـن    ؛تعليم و تربيت سنتى مطابق دانست نه با تعلـيم و تربيـت تـأملى   
 .غيرقابل قبول است

كـلّ علـوم   . هيچ توجيهى براى انكار شأن و منزلت تحقيق در فلسفه وجود نـدارد 
اى از علـوم انسـانى اسـت، شـكل      و فلسـفه كـه شـاخه    ؛شكلى از تحقيق است ،انسانى

  .اى از آموزش و پرورش و درنتيجه تحقيق است بسيار پيچيده
 

علت اثرگذارى بيشتر يك داستان فلسفى در امر آموزش نسبت بـه يـك مـتن    
 فلسفى محض

شده از حجـم بسـيار عظيمـى از اطالعـات      اى گلچين مجموعه ،يك كتاب درسى
اى درسـى  هـ  اما اگر خوانندگانى كه كتاب. مورد قبول محققان و براى محققان است

كـار بـرد تـا     اى بـه  شود، كودكان باشند نه محققـان، بايـد شـيوه    خاطر آنها نوشته مى به
اى  صـحنه  ةآورنـد  يك داستان ممكن است فراهم. اى براى خواندن ايجاد كند انگيزه

داشـتنى، الگـويى    هـايى دوسـت   وگويى پـرتنش، شخصـيت   غيرواقعى و تخيلى، گفت
در ايـن روش، نويسـنده   . اينها با هـم باشـد   ةيا هم سرزنده و با شور و نشاط، طنزآلود

در شكل يك داستان بيان شـوند؛   كهبندى كند  تواند اطالعات را به صورتى دسته مى
بـردن و   داستانى كه خواننده با آن احساس نزديكـى و همـدلى كنـد و قـادر بـه لـذت      

لسـفه را  هـاى درسـى ف   هـا و كتـاب   ترتيب، افرادى كه داسـتان  بدين. فهميدن آن باشد
اى را  توانند در هر صفحه معانى، مسائل و روابط فلسفى نويسند، مى براى كودكان مى

كودكـان چنـين    ،بـه احتمـال زيـاد   . انـد  بيان كنند كه بـا ظرافـت خاصـى پنهـان شـده     
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هـاى خـود را بـه آن     كشند و توجـه همكالسـى   ها بيرون مى مفاهيمى را از اين داستان
اى گنگ و مبهم ممكن است آنها را تحت تأثير  لمهجمله يا ك. معطوف خواهند كرد

شـود و تـا هنگـامى كـه قـانع       ترتيب، تحقيق و كندوكاو آنها آغـاز   بدين ؛ وقرار دهد
 .اند، از آن دست برنخواهند داشت نشوند معناى متن مكتوب يا اظهارشده را فهميده

ت هـاى تحصـيالت تكميلـى فلسـفه ممكـن اسـ       طور خالصـه، دانشـجويان دوره   به
امـا   ؛را بـراى خوانـدن متـون بسـيار انتزاعـى فلسـفه داشـته باشـند         دعاليق خاص خـو 

هاى فلسـفى بـه انگيـزه نيـاز دارنـد و اغلـب يـك داسـتان          كودكان براى خواندن متن
بر توافق با تصور نيست دليلى  ،همه، اين امر با اين. بهترين راه براى ايجاد انگيزه است

نظـر مـن،    به .توانند با انتزاعيات سروكار داشته باشند نمىپياژه مبنى بر اينكه نوجوانان 
شد كه كودكان دوست ندارند با اصطالحات انتزاعىِ خشك  بهتر بود چنين گفته مى

تواننـد كلمـات    خوبى مى آنها به. آنها بحث كنند ةو فنى سروكار داشته باشند و دربار
اتى ازقبيـل خـوب، بـد،    كلمـ  ؛و موضوعاتى را بررسى كنند كه كمتر انتزاعى هسـتند 

قانون، زيبا، اميد، شادى و غيره كه اتفاقاً واژگانى هستند كه براى كودكان و فالسـفه  
 .كاربرد مشتركى دارند

زيرا عالوه بر  ؛اى نيست كار چندان ساده ،با وجود اين، نوشتن يك داستان فلسفى
نـده را بـه تفكـرى    د خوانشد، چنين داستانى بايـ  عنوانها يا مالحظاتى كه قبالً  مالك

هـاى ديگـر بحـث     بـا ايـده   ،شده در آن هاى گنجانده انديشهدربارة خواند و مستقل فرا
  .كند

 
 هاى فلسفه براى كودكان ها، عناصر و اجزاى كتاب ويژگي

 ؛دهنـده وجـود نـدارد    اى معين از اجزاى تشكيل مجموعه ،براى  هر داستان خاص
هاى فلسفه براى كودكـان،   همچون داستان(هايى  اى از چنين داستان اما براى مجموعه
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 بايـد  مواردى وجود دارد كه پديدآورندگان آنهـا  ،)داستان است 12كه تقريباً شامل 
 :رعايت كنند ،اين موارد را كه بسيار خاص نيز هستند

 ،براى مثـال ؛ متنوع بسيارى در فلسفه اخذ شوند ها بايد از منابع آرا و انديشه ـ  الف
تعليم و تربيت، منطـق و   ةشناسى، اخالق، فلسف مابعدالطبيعه، زيبايىشناسى،  از معرفت

جهت اختصـاص حجـم بيشـتر بـه مـوارد       توان به برخى از اين موضوعات را مى. غيره
هايى از اخالق بايد تقريباً در هر فصلى از يـك   براى مثال، بخش. ديگر كنار گذاشت

حجـم نسـبتاً كمـى بـه آن      احتمـال دارد كـه  متن خاص، خود را نشان دهند؛ هرچنـد  
 .پوشى شود اختصاص داده شود، صالح نيست كه كامالً از اخالق چشم

در اينجـا منظـور از   (كم يك برنامه، براى هـر گـروه سـنى الزم اسـت      دست ـ  ب
كتابِ كمكى براى معلم است و هر دوره، معموالً شـامل   ةعالو برنامه، يك داستان به
تـا   9بـراى كودكـان    اسـتوتلمير  كشـف هـرى  اب رو، كتـ  ازاين .)يك يا دو سال است

 .سالگى درنظر گرفته شده است 9تا  7ساله و پيكسى براى سنين 11

هـاى   متكلمـان يـا شخصـيت    ةزبـان مـورد اسـتفاد    ،كـه ممكـن اسـت    آنجـا تا  ـ  ج
هـا و در   هـا در كـالس   ها بايد مطابق با زبان زندگى واقعى خواننـدگان داسـتان   داستان
 .ر باشدها و با يكديگ خانه

هـاى   اى در كتـاب  هاى فكرى ويـژه  ها بايد تمرين براى هر فصل از اين داستان ـ  د
 ،هاى فلسفى شود براى تأليف يا تدوين تمرين پيشنهاد مى. كمكى مجزا درنظر گرفت

 .مراجعه شود 1»هاى آن هاى طرح بحث فلسفى و تمرين شيوه«من با نام  ةبه مقال

يى بـراى خواننـدگان كـودك  بايـد عـالوه بـر       مدارس ابتـدا  ةهاى فلسف كتاب در
توضـيح  اى از ساختارها و فراينـدهاى شـناختى    تدارك مطالب نوعدوستانه، مجموعه

 :از اند عبارت اين مطالببرخى از . و به اين ترتيب پربار شوندداده شود 
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 :اشكال داورى

 .تشكيل قضاوت، بيان، عمل، احساس

 :انواع تفكر

 .1انتقادى، خالق، مراقبتى

 :ها نظام

 :هاى فكر مهارت

 .سازى، ترجمه آورى، تحقيق، مفهوم استدالل

 :كار ذهن

 .گيرى، بررسى، تحير، حفظ، تبيين، درك و غيره تصميم

 :شرايط مؤثر

  .دادن، قدردانى و غيره اميدوارى، عالقه، احترام، تشويق، جايزه
 

 تفاوت داستانى فلسفه براى كودكان با داستان ديگر كودكان

هـا و مكتوبـات    وسيع، دشوار و نسبتاً ناشناخته از نوشـته  يقلمرو ،ات كودكانادبي 
مدارس يـا افـرادى    ةهاى كودكان يا كتابخان براى خانه اين ادبياتبخش اعظم . است

هـاى   برعكس، كتـاب . استفاده كنند هااه از آنيگخواهند گاه و ب شود كه مى ظيم مىتن
جايى كه در  ؛دنشو در كالس درس تهيه مى طور خاص براى استفاده به »فبك« ةبرنام

اى براى آمـوزش فلسـفه بـه كودكـان تعلـيم       آن معلمى وجود دارد كه به روش ويژه
  . ديده است

روش كـار  ايـن اسـت كـه    قصـد   »فبك« ةبرنامدر تفاوت مهم ديگر اين است كه 
ايـن كـار   . داده شـود يـاد   بـه كودكـان   واردشـدن در كـاوش فلسـفى    ةفلسفى يا نحـو 
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ابالغ گوهركوچكى  از آنها هايى است كه هدف المثل ها يا ضرب وت از حكايتمتفا
 .آيد از حكمت است كه اغلب در صفحات آخر داستان مى

  
 :هاى فبك منظور از اكتشاف فلسفى كودكان در داستان

هـاى فلسـفى كـامالً     شوند كه در آن برخى ايـده  اى نوشته مى گونه ها به اين داستان
كودكان با كنجكاوى ذاتى . شود يب خاص در صفحات پخش مىمتفاوت، بدون ترت

خواهد سـاير   آنها اجتناب كنند و دلشان مى ةوسيل شدن به توانند از برانگيخته خود نمى
معلـم  را اى  چنين مباحثه. كنندبحث  دربارة آنهااعضاى كالس نيز آنها را بيازمايند و 

يه داده شـود تـا بـه اسـتعدادهاى     و به كودكان روحكند؛ حمايت از آن تشويق و  بايد
  .فلسفى خود ايمان داشته باشند

 
 براى سنين مختلف دوران كودكىفلسفي هاى  تفاوت داستان

ان آنـ د كـه  كـر  براى آشناساختن كودكان با اين واقعيت استفاده نتوا فلسفه مىاز 
ايــن . فــردى درميــان ســاير افــراد و از ســوى ديگــر، متفــاوت از آنهــا هســتند چگونــه

آداب و رسـوم، طـرز    ةهاى فاميلى در زمينـ  تفاوت ةها ممكن است دربرگيرند وتتفا
 .هاى هنرى و غيره باشند ها و مهارت تفكر و انواع مختلف زبان، احساس

  
فبك بـراى آمـوزش اسـتدالل و     ةهاى برنام هاى مورد استفاده در كتاب روش
ى بـرا  تفاوت آمـوزش فلسـفه بـراى كودكـان بـا روش آمـوزش فلسـفه        و داورى

 :نبزرگساال
كنـيم، از روشـى    مـى آمـاده  در مـدارس   »فبك« ةتعليم برنامبراي وقتى معلمان را 

بـه كودكـان    »فبـك « ةبريم كه شبيه روش خود آن معلمان هنگام تعليم برنامـ  بهره مى
 ةخوانند كه در زمين هايى را مى هايى از داستان به عبارت ديگر، كودكان گزيده. است

 ،و اگـر پرسشـى داشـته باشـند     كننـد   آنها بحـث مـى   ةسپس دربار فن استدالل است و
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هايى كـه   اين يك واقعيت است كه درخصوص تعليم منطق، نسبت پرسش. پرسند مى
شود، به احتمال زيـاد بيشـتر از نسـبت آنهـا در      استفاده مى »آموزشِ ازطريق معلم«در 

د دارد كـه بـراى   از منطـق وجـو   زياديهاى بسيار  اما بخش. سطوح ديگر فلسفه است
هاى غيرصـورى   هاى فلسفى و استدالل مغالطه ؛روش مباحثه سودمند است باآموزش 
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