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 تواند باشد؟  مي چه« فلسفه براي کودکان»کنيد  مي فكر 

 مردماذهان پيدا کند تا ي بنياد حكمت اسالمي صدرا از بدو تأسيس اين بود که راهي ها دغدغه ازي يك

يل و ضعف تحليا  يغاتتبلپيروي از  ,ي ناشي از ضعف تفكر، زودباوريها از آسيبرا به ويژه نسل جوان 

 .حفظ نمايدآراء و نظرات ديگران  موردقضاوت در 

ي عبـارت و به  هبه زندگي روزمرّ فلسفه دورا در بسط و نشر تفكر فلسفي و ور مسئلهيد حل اين کلياد بن

ـ  توانـد  مـي  است که فلسفهداند. چرا که اعتقاد دارد اين  مي فلسفه ديگر در همگاني کردن  در سـالم  رتفك

توانايي برخورد صحيح کسب را در  ها به ارمغان آورد و آن ها را براي همة انسان ي فردي و اجتماعيزندگ

 ياري دهد.  ،مناسبي  هيوشبه  و منطقي با مشكالت و حل مسائل

و  آشـنا شـد  درسـي   برنامـه عنـوان يـ     بـه « فلسفه بـراي کودکـان  »پيش بنياد با موضوع  سال چند

 . گرديدوده گشدر پيش روي بنياد  تازهفق ، دو اتيبتر بدين

 امكان پذير است.  فلسفه از تعريفي نوولي با « برنامه درسي»آموزش فلسفه به صورت  - 3

 از سنين کودکي آغاز کرد.  بايدو  توان مي را فلسفه آموزش -2

ـ  کلمبيـا استاد دانشگاه ( Matthew Lipman)را اولين بار دکتر ميتو ليپمن  موضوعين ا رک ودر نيوي

 ه داد . ئارا

قابـل   تقويـت امـا بـراي    .تميـز و داوري هسـتند   دانشجويانش فاقد قدرت استدالل، متوجه شدن ليپم

بايسـت در دوران کـودکي    مي فتاد که اين کارافكر به لذا ،بودديگر دير شده  ها آنقدرت تفكر ي  همالحظ

تفكـر   در خصـو   ي درسيها دوره ،سالگي بودند 32يا  33 در سن وقتي کودکان يدبا .گرفت مي انجام

کودکان، متون درسـي  ي  سليقه مطابق ذوق وموضوعي قابل فهم و ي  يهتهند. اما براي دگذرانيم را انتقادي

پردازنـد. امـا از    مـي  اکتشاف منطقيداستاني درباره کودکاني که به  شد، مي نوشته بايد به صورت داستان

 يفلسـف اکتشـاف  بـه  کـه  ا نوشـت  ريي هـا  داسـتان  ,ديـد  مي بسيار محدود را نيز اين امرآنجايي که وي 

 پردازند. مي

باشد استعداد تحصيل و  داشتهذهني توانايي استفاده از زبان را  که به لحاظوي معتقد بود هر کودکي  

 . باشد  داشتهتواند  مي نيز توانايي نوعي از گفتگو و بحث فلسفي را و لذا دارد رارشد 

مـورد   ,گوييم مي سخن جهاني  هرا که به کم  آن دربار شود که ما بتوانيم زباني مي فلسفه زماني آغاز

که کـودک شـروع بـه     آغاز نمود از همان زماني راتوان آموزش فلسفه  مي بحث و بررسي قرار دهيم، لذا

 . کند مي سخن گفتن

کمـ    هـا  آنين نيست که کودکان را به فيلسوفاني کوچ  تبديل کنيم، بلكه اين است که بـه  ا هدف

و صحبت کردن مهـارت   دادنگوش  بهتر از قبل داشته باشند. البته کودکان هرچه بيشتر در يتا تفكر شود
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 ,تفكر، استدالل يها مهارتذهني، فعاليت به  کهاي انس گيرند  فلسفهتوانند با  تر مي قدر سريع يابند، همان

واژگـان فنـي    کند تـا از هرگونـه اسـتفاده از    مي کوشش يدرسداوري و قضاوت تاکيد دارد. اين برنامه 

 اجتناب ورزد. 

  :گويد مي چنينتواند موضوع درسي اين برنامه باشد  مي فقط فلسفه مورد اينكه چرا در ليپمن

ـ  و معنـا بي  در مورد به مدرسه ها آنذاتاً به دنبال کسب معنا هستند و اغلب، انتقاد کودکان  محتـوا   يب

موجودات را  "را در بردارد مانندعلمي ه کاوش ک ييها سؤالدر کنار مطرح کردن . لذا بايد بودن آن است

پرداخـت کـه بـه     ييها سؤالبه طرح  "شود؟ مي ندچ 12+22جمع "يا  "بندي کرد؟ طبقهتوان  مي چگونه

جمـع  "يـا   "؟آيا حق داريم موجودات زنده را براي نيازهـاي خـود از بـين ببـريم    "مانند  فلسفيکاوش 

و  هـا  واژهبـه   معنا بخشـيدن موضوع درسي براي ي  عنوان را به  فلسفه. از اين رو آوردروي  "چيست؟

 .ديد تر مي مناسب فكر کردن در مورد بعضي موضوعات و مفاهيم از همه يبراکردن دانش آموزان  آماده

 ابعاد مختلف آن پرداخت: يدرسي ليپمن بايد به بررسي  برنامه تر براي شناخت وسيع

 

 « فلسفه براي کودکان » مباني نظري _3

ي ها ي موجود در نظريهها درسي خود را حاصل پيوند و هماهنگي تعداد زيادي از مؤلفهي  پمن برنامهلي

و نظـرات افـراد    ها نظريه داند. او در واقع عناصر مورد قبول خويش را از ميان مي روان شناسان و فالسفه

 کيب نمود.تر را در عمل با يكديگر ها آنبسياري برگزيد و 

و  يشناس آمريكاي ( روانJohn Dewey) جان ديوييرا عمدتاً بر اساس رهنمودهاي  ليپمن اين برنامه

نسـبت   تفكرکه در اولويت بخشيدن به مسئله  يشناس روس وانر (Lev S. Vygotsky) ويگوتسكي لئو

که براي اولين بار کتاب  3491بيت وجه اشتراک داشتند پايه گذاري کرد. او در سال تر در تعليم و دانشبه 

کرد، هنوز تحت تأثير رفتار اجتماعي، در افكار عمل گراهاي آمريكايي بود که او  مي سكي را مطالعهتيگوو

با روان شناسـي   هک به تدريج کرد. مي ريشه داشت رهنمون پياژهکه در افكار  ،را به مسئله تعامل با محيط

ر گرفت و حتي به روان شناسي زبان و اثرات آن در رشد آشنا شد بيشتر تحت تأثير افكار ويگوتسكي قرا

 آمريكا روي آورد. يشناس اجتماع فيلسوف و روان (George H. Mead) ميد جورج هربرتاجتماعي 

 کارگيري آن در امر آموزش بود. ه ي اجتماعي و بها فعاليتي  از ميد گرفت انگيزه وي ايده اي را که

به او نشـان داد   يويگوتسگي  "هر در جامعنيروي فك "و "فكر و زبان " کتابهاي ازليمپن  يها دريافت

در ايجـاد رابطـه ميـان     ،( و ديويي راChalres Peirce) چارلز پيرسخود از افكار  يها چگونه برگرفته

 کار گيرد. ه ب "رشد ذهني"و  "آموزش"
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 بـه کلـي از هـم جـدا و بيگانـه تلقـي       بيتتر تعليم وو  فلسفه، "فلسفه براي کودکان"پيش از تدوين 

بيت ارائـه دهـد   تر ي تفكر در تعليم وها ند . اما ليپمن بر آن بود که الگويي جديد و مبتني بر مهارتشد مي

عد اجتماعي به صورت ، و در بُ خردمنديعد فردي به صورت که مفاهيم محوري و انسجام بخش آن در بُ

 ( به پرورشCritical Thinking)تفكر نقادي ها بروز کند. اين الگو عالوه بر پرورش مهارت دموکراسي

 نيز تاکيد دارد . (Caring Thinking) مسئوالنهتفكر ( و Creative Thinking)         تفكر خالق

فلسفه سنتي نيسـت   ارآثي  ل مفهوم سازي، منطق صوري و مطالعهالزم به ذکر است تفكر انتقادي شام

 که فلسفه بـه ذهـن آنـان عمـق     در صورتي ،ساختن ذهن کودکان است تر دقيق يپدر  تفكر انتقادي بلكه

 دهد.  مي بخشد و آن را پرورش مي

فلسـفه بـراي   فـرق دارد آنچـه    ،رسد مي در معناي سنتي آن به ذهن "فلسفه"ليپمن با آنچه ازي  فلسفه

شود تالشي است براي بسط فلسفه، با اين هدف که بتوان استدالل و داوري صـحيح را   مي ناميده کودکان

خوانـدن و نوشـتن را در قالـب درس     ه کودکان بياموزيم، درسـت همـانطور کـه   ب "فلسفه"تحت عنوان 

آموزيم. در اين روش از فلسفه براي واداشتن ذهن کـودک بـه کوشـش در جهـت      ها مي آنبه  "ادبيات"

 شود.  مي استفاده ،پاسخگويي به نياز و اشتياقي که به معنا دارد

ي هـا  ، نظريـه منطقيعني ي معتبر و غير معتبر ها استدالل از نظر ليپمن کودکان نياز دارند براي تميز بين

 ، و اشكال قابل قبول و غير قابل قبول قضاوت اخالقـي معرفت شناسي يعني شناختي تأييد شده و رد شده

ين راه براي انجـام  تر ، مناسبيو موازيني بيابند. به عقيده و ها مالک ،و مواردي از اين دست اخالق يعني

تلقـي   (Inquiry)ي گسترده اش نـوعي کـاوش  ها بيت را با تمام پيچيدگيتر ه تعليم واين کار آن است ک

در ذيل کاوش فوق قرار دهيم. از ايـن طريـق اسـت کـه دانـش       يکنيم، و فلسفه را نيز به صورت کاوش

، ليـپمن  غيب شوند . به عبـارت ديگـر  تر خود فكر کردني  نحوهي  درباره مستقل توانند به تفكر مي آموزان

آن هستند. از اين رو است کـه   "انواع"کند که اشكال مختلف فلسفه،  مي تلقي "جنس"شگري را ي  کاو

 ي، کاوش اجتمـاعي و غيـره را مطـرح   ختي مختلفي همچون کاوش اخالقي، کاوش زيبايي شناها کاوش

 کند. مي

 

 کاوش مشترک -« فلسفه براي کودکان »يرويكرد آموزش -2

 تأکيـد  ،يتميـز و داور  ياصلردن، عمل و احساس کردن به عنوان شريان آفريدن، بيان کر اين برنامه ب

ـ يروا در بطـن  ييادگير يدر اين الگو ،شده يتمرينات منظم و برنامه ريزورزد.  مي از تعلـيم   يفلسـف  يت

 بيت قرار دارد. تر و
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 يهـا  ناسـت دابه نـام   يمتحدالشكل يدرس يها کودکان عالوه بر فراهم آوردن کتاب يفلسفه براي  برنامه 

دارد  (Community Of Inquiry) "کاوش مشترک" به نام يواحد يآموزش ، روشکودکان يبرا يفلسف

. کنند مي بلند، کالس را آغاز ي  بخش از داستان با صدايسطوح مختلف با قرائت  که در آن دانش آموزان

را به  روشاين  ليپمن نند.ينش مي به بحث ها سؤالن يکنند و در مورد ا مي در مورد آن طرح ييها سپس سؤال

ـ د بـا نها يابراز عقا همراه باانتقاد متقابل  که دکن مي ي آموزشي تلقيعنوان ي  رويكرد از سـوي   ت دقـت ي

 .  کند مي آماده ي  نظام دموکراسي ل شدن به شهروندانيتبد رايب ، آنان راکودکان

 .تاسر طي پنج مرحله به شرح ذيل د رويكرد مراحل و خصوصيات اين

 متن ي  ارائه –اول ي  مرحله 

 کند. مي متن، در قالب داستان، الگويي از کاوشگري مشترک را ارائه -3

 کند. مي ي قبل را منعكسها ي نسلها و دست يافته ها متن, ارزش -2

 بين فرهنگ و فرد است.ي  متن, واسطه -1

 متن، با خود تفكر عميق ذهني به همراه دارد.  -9

 شود.  مي قابل تحليل از روابط منطقي, به تصوير کشيده يحد ممكن به صورتروابط انساني تا  -5

 شود. اين کار فوايد زير را در بر دارد: مي انجام بلند خواني متن به نوبت -2

شود، ضوابط اخالقي به طور  مي يا به متن گوش داده شود مي مي که متن به نوبت خواندههنگا الف( 

 شود.  مي ضمني رعايت

 شود. مي نوشتاري به صورت شفاهي بازسازي ب( متن

 کند. مي در کالس فراهم را شود و مقدمات کاوش مشترک مي ج( رعايت نوبت نوعي تقسيم کار محسوب

ن اين که شود )به عنوان مثال, خواند مي تدريج دروني سازيي داستان، بها ارهاي فكري شخصيترفت -7

دانش آموز، خود چنين  شود کهاست به اين منجر  پرسد, ممكن مي الي راچطور شخصيت داستان سؤ

 الي را در کالس بپرسد(.سؤ

و هر ي  از  دار است و معاني با هم مرتبط اندکنند که محتواي داستان معني  مي اعضاي کالس کشف -3

 تواند دريافت اختصاصي خود را از آن معاني داشته باشد. مي دانش آموزان کالس

 ه کار کالسطراحي برنام -دومي  مرحله

 اولين واکنش کالس نسبت به متن است. ها المطرح کردن سؤ -3

نويسد. اين عمل گواه بر تعلق  مي المعلم نام افرادي را که در طرح سؤال شرکت کرده اند در کنار سؤ -2

  سؤال به مال  آن است.

 شود. مي طراحي دانش آموزان تکار کالس با مشارکي  برنامه -1
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 دانش آموزان است. ي  ي مورد عالقهها وزهح مبينبرنامه  -9

با اهميت از نظر دانش آموزان و بيانگر نيازهاي شناختي  يها موضوعبرنامه اجرايي در واقع فهرست  -5

 آنان است.

 گيرند که بحث را از کجا آغاز کنند. مي يكديگر تصميم مشارکتمعلم و دانش آموزان با  -2

بايست در فرايند  مي يي کهها و تناقض ها , ناهماهنگي/ بي انسجاميي جزئيها مثل تفاوت مبهمموارد  -7

 گردند.  مي کاوش برطرف شوند, کشف

 استحكام بخشيدن به مشارکت گروه - سومي  مرحله

 شود. مي کاوش کالمي منجر به انسجام گروه -3

 ، اولويت دارد.کردن نسبت به تعمق و تأمل کردن فعاليت -2

 گيرد. مي پرسش و کاوش به قصد فهميدن صورت و ها تبه زبان آوردن مخالف -1

ي کالمي ها ي شناختي مانند پيدا کردن مفروضات, تعميم و مصداق يابي از طريق تمرينها مهارت -9

 شوند. مي تقويت

, قوانين و اصول، ها به کارگيري ابزارهاي شناختي مانند داليل, معيارها, مفاهيم, الگوريتمي  نحوه -5

 ود.ش مي آموخته

ساير يا  ي نقضها ي ديگران، مثالها کنند؛ به اين معني که از ايده مي همه در استدالل کردن مشارکت -2

 جويند. مي ونظرات خود بهره ها در ارائه ايده ها فرضيه

 ها شود که طي آن مي يي به جمع القاها ، شيوهشود، )مثالً مي رفتارهاي شناختي بارز جمع، دروني سازي -7

 تصحيح گري ند، خودمپردازد تا جايي که فرد به طور نظام  مي آموز به تصحيح همكالسي خودهر دانش 

 شود. مي به عبارت ديگر، روح فردي به وسيله روح جمعي بازسازي کند(؛ مي

 يابد. مي افزايش ، دائماًگوناگوني ها کلمات در متن ي جزئي معانيها ت نسبت به تفاوتحساسي -3

 يابد مي آنقدر ادامه ها کاوشکشاند؛  مي را ها رود که بحث آن مي گاه در مسيري پيشگروه بطور ناخودآ -4

 و فصل مسائل منجر گردد. که به حلّ
 

 ها و طرح بحث ها استفاده از تمرين -مچهاري  مرحله

 شود. مي متعارف آموزشي استفاده يها در کتاب راهنماي معلم، از سؤال -3

 گيرد. مي ، به مقتضاي شرايط دانش آموزان صورتها بحثو طرح  ها تمرين به کارگيري -2

 شوند. مي دانش آموزان, با ساير تفكرات فلسفي آشنا -1

از روابط  ها شود؛ تمرين مي تمرکز يبراي واداشتن دانش آموزان به قضاوت عملي، روي مسائل خاص -9

 رسند. مي ظاهري به روابط عميق دروني
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, زيبايي, عدالت و متداول مانند حقيقت، جامعه, فردي ها ررسي ايدهمسير کاوش را به ب ها تمرين -5 

 کشاند. مي خوبي

 ي ديگر ها غيب به واکنشتر -پنجم ي  مرحله

ي ها گونه ي ديگري مانند نوشتن يا گفتن داستان, شعر, نقاشي, طراحي وها دانش آموزان به واکنش -3

 شوند. مي ديگر از بيان شناختي تشويق

جمعي مورد تشخيص و شناسايي يا  ي نقاد و خالق در کودکان به صورت فرديها مهارتکيبي از تر -2

 گيرد. مي قرار

 شوند. مي شود، خشنود مي دانش آموزان از دستيابي به عمق مفاهيم که از طريق تقويت قضاوت حاصل -1

ي هـا  بحـث در کند و نه  مي توصيه ي علمي و فلسفيها بحثکاوش مشترک را فقط در  يليپمن به کارگير

اغلب قابل  ها سؤال و ميمربوط به آن سر و کار دار يها هيق و نظريبا حقا علميي ها بحثدر  زيرا مذهبي

 ايـن . درگيـرد  مـي  صورت يچهارچوب علمدر  ،يحيا تلوي به شواهد موجود ييگو پاسخ ،جواب هستند

ليپمن معتقـد اسـت    يذهبم يها بحث لي دروشه ممكن است. يهم يعلم يها به نزاع ييگو پاسخ ها بحث

گو با همساالن، و و  ن، مدارس، گفتيق والديرا از طر ها آنکه  اند يمذهب يها نهيشيپ يدانش آموزان دارا

 ،وجـود خـدا   جـاودانگي،  سرنوشت جهـان، ي  درباره يي. باورهااند از مشاهدات خود کسب کرده يگاه

شواهد  يبر مبنا ولي اند يريم گيو تصم يبررس قابل يقيشواهد حقي  لهيوس به عمدتاً مانند آن کهامت ويق

به نقـد يـا   ست که ين نيچ وجه نقش معلم ايبه ه از اين رو ح داد.يجتر يگريرا بر د يكيتوان  نمي موجود

  بپردازد. "فلسفه براي کودکان"در کالس  يد مذهبيعقابردن  سؤالزير 

بـه سـمت آن    کودکـان را  اه نـاخواه خو خود، يشات خا  مذهبيل گرايدل معلم به يمذهب يها در بحث

که خـودش بـه    يديپمن اگر معلم بخواهد دانش آموزان را به طرف عقايدهد. از نظر ل مي سوق ها شيگرا

مان نهفته يا يدر اعتقادات مذهب شود. مي تجاوز به حقوق آنان محسوب يمعتقد است سوق دهد، نوع ها آن

 و فصل کرد؟ ا فلسفه حلّيشود با علم  مي را ايماني ا مطلبيآ :است که اين سؤالاست، و 

ي  رهبـا در هـا  بچـه  طـور کـه   همـان  د زيـرا شو نمي کودکان يبرا يمذهب يها منكر امكان بحث وي البته 

 بحـث به  شود مي مربوط ها آنو هر موضوع خصوصي ديگري که به  ها ، شاديها ستر ، دوستان،ها خانواده

ي فلسـفي نبايـد بـه عنـوان     هـا  بحث ولي اين .بحث کنندپيرامون باورهاي خود نيز  وانندت مي پردازند، مي

 .ابزاري در دست معلم يا دانش آموز باشد که با آن، عقايد مذهبي را درجه بندي کنند

ار و احساسـات  افك يها تفاوت و ها شباهتي  سهيشامل مقا ان دانش آموزان نوعاًيدر م يمذهب يها بحث 

سـت،  يدانش آموزان ن ير باورهايينقش معلم تغ ييها بحث ني. در چناست يمذهب يها وعآنان درباره موض

 براي يافتن داليل بهتر و بيشتر براي انتخاب باورهاي خود است.  ها آنکم  به بلكه 
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 « فلسفه براي کودکان »ي محتوا-1

 يبرسند, لذا محتـوا « ترککاوش مش»دانند که چگونه بايد به  نمي که دانش آموزان خود استمن معتقد پلي

کـاوش  »جامعـه بـه    يقرار داد که در محيط خانه و مدرسه و حت يکودکان ياز زندگ يرا داستان يآموزش

تقليد خواهند کـرد. البتـه    ياز چنين مدل ياطمينان داشت که کودکان به طور ذات يپردازند. و مي «مشترک

عمدتاً از طريـق ادامـه و هـدايت     يلكه يادگيراين بدان معنا نيست که نقش معلم ناچيز و حداقل است ب

 پذيرد. مي بحث توسط معلم صورت

 "در ذهن داشت بـه نگـارش داسـتان     "کاوش مشترک"که از  يکردن تصوير يعمل يبرا يو يها تالش

و در  "اسـتدالل  يهـا  مهـارت "بـه   يفلسفي  . اين داستان در حوزهمنجر شد 3424در سال  "يکشف هر

کشـف  "را در تكميل  يپس از چند سال داستان ديگر يپردازد. و مي "تفكر و منطق"به  يآموزشي  حوزه

مجموعاً 3433تا  3424 يکه منحصراً مربوط به آموزش اخالق بود نوشت. بين سالها "ليزا"با عنوان  "يهر

ب با کتا« مارک»و « يسوک»، «ليزا«, »يکشف هر»، «يپيكس«, »کيو و گاس» ،« يالف» يهفت کتاب با نامها

 Ann Margaret)توسط ليپمن و همكـارش خـانم آن مارگـارت شـار       ،هر ي  يمعلم برا يراهنما

Sharp) پـيش دبسـتان   ي  دوره يبـرا  "ها بيمارستان عروس "اخير نيز داستان  يتدوين گرديد. در سالها

 .شده است به اين مجموعه اضافه ويتوسط همكار 

 

 "ليپمن"درسي فلسفه براي کودکان ي  برنامه 
کتاب درسي 

دانش آموز 

 )ويرايش اول(

 فلسفيي  حوزه نويسنده راهنماي معلمکتاب 
گروه 

 سني
 آموزشيي  حوزه تحصيليي  پايه

بيمارستان 

  عروس 

با دنياي من آشنا 

 شويد

آن مارگارت 

 شار 
 6-3 مفهوم سازي

کودکستان و 

 آمادگي

مفاهيم پايه، حقيقت، خوبي، 

 واقعيت و زيبايي چيست؟

 (1987) اِلفي
فكرهايمان را روي 

 (1988)هم بگذاريم
 جست و جوي تجربه K-2 7-6 تفكري  استدالل درباره ليپمن

کيو و 

 (1982)گاس

 حيرت در جهان

(1986) 
 ليپمن

ي  استدالل درباره

 طبيعت
 آموزش محيط زيست 3-5 7-8

 به دنبال معاني (1981)پيكسي

(1982) 
 يات و هنرادب 5-3 10-8 زباني  استدالل درباره ليپمن

کشف هري 

 استاتليمير

(1974) 

 کندوکاو فلسفي

(1976) 
 ليپمن

ي استدالل ها مهارت

 پايه
 تفكر و منطق 5-7 10-12

 (1976)ليزا
 کندوکاو اخالقي

(1977) 
 آموزش اخالق 8-7 13-12 استدالل در اخالق ليپمن
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 (1978)سوکي
نوشتن: چرا و 

 (1979) چگونه؟
 نوشتن و ادبيات 10-8 15-14 استدالل در ادبيات ليپمن

 مطالعات اجتماعي 12-10 18-16 کندوکاو اجتماعي ليپمن اجتماعي کندوکاو (1978) مارک

 

ـ بوده و در کنار آن به فعال يچند تم اصل يپمن دارايل يها هر کدام از داستان  ـ  يهـا  تي ـ  يذهن و  يو کالم

ـ ک"ور مثال در داسـتان  شود. به ط مي تفكر پرداخته يها از مهارت يپرورش گروه به نيهمچن ، "و و گـاس ي

م يماننـد ابهـام، مفـاه    يو نحو ييمعنا يهفت تا هشت سال، توجه کودکان را به ساختارها يگروه سن يبرا

 کند.  مي و گروه جلب مانند فضا، زمان، عدد، فرد، طبقه يو انتزاعر، رشد، يياس، تغيقت، قيمانند حق ينسب

ند و بـه بحـث   شـو  مـي  آماده يدر مراحل بعد يبه استدالل صورورود  يدانش آموزان براق ين طريبه ا 

ـ هـا  و تفاوت ها سه شباهتيمقا ،ينيش بيپ ،يطبقه بندچون  ييها رامون مهارتيپ  ر کـردن، اسـتدالل  ي، تفس

ح، ي، توضـ يم سازي، تعمسئله ، حلّيابيله ئافتن مفروضات، مسيل ابهامات، يه و تحلي، تجزيو نسب ياسيق

   پردازند. مي ،يه علت و معلولص رابطيف و تشخيتوص

ز يح دادن، تميجتر ، تصور کردن،يريم گريتصم مانند: يذهن يها تيفعالاز طريق  ها پرورش اين مهارت

ـ  يها فعاليترد و يپذ مي دن و دانستن، صورتيشنهاد کردن، فرض کردن، فهميدادن، حدس زدن، پ  يکالم

 رد.يپذ مي کردن، و تشكر کردن صورته يب کردن، توصيغتر ان کردن،ي، بيبلند خوان مانند:

 

 (PwCو فلسفه با کودکان ) ((P4Cفرق عبارت فلسفه براي کودکان 

فلسفه "، به عنوان ي  شاخه فرعي از "فلسفه با کودکان"در بسياري از کشورها از جمله سوئد، انگلستان، 

ي فلسفي، ها ايدهي  درباره ، به بحث"فلسفه با کودکان"رشد کرد. اما به اين صورت که در  "براي کودکان

 پردازد. مي يي که صرفاً براي کودکان به اين منظور نوشته شده باشند،ها اما نه از طريق داستان

 ي ملي، بومي، حماسي، فولكـور و ماننـد آن اسـتفاده   ها ي ملل، افسانهها در بعضي از کشورها از داستان 

 لم، عكس و موسيقي به عنـوان محتـوا بهـره گرفتـه    شود و در ساير کشورها از شعر، مقاله، نقاشي، في مي

 ي کالس را به صورت بازي فكري درآورده اند.ها شود. حتي بعضي فعاليت مي

ي ديگري براي اين حرکت انتخاب کرده اند ماننـد  ها همان طور که قبالً اشاره شد بعضي کشورها عبارت

اند و محتواي آن را مطابق نيـاز و خالقيـت   و بعض ديگر اسم را نگه داشته )فلسفه در مدارس(  استراليا 

 خود تغيير داده اند. 

 

 طرح آزمايشيپژوهش و اجراي ي  تاريخچه
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کـه توسـط    ييها اب، مقاالت و کتها نامنابع مختلف اعم از داست يو جمع آور ينترنتيا يجوو جست

ـ گ ين پيو همچننوشته شده بود،  "کودکان يفلسفه برا"موضوع  ن در رابطه بايريا سايپمن يشخص ل  يري

وزلنـد، انگلسـتان،   يا، نياز جملـه اسـترال   ييبرنامه در کشورها يشيآزما يمراتب و مراحل پژوهش و اجرا

 ي  سال و انديحدود  يعنيد. پس از آن، يچند سال به طول انجامو ساير کشورها، و اردن  ليسوئد، برز

 ل شد:ير تشكيموارد ز يمنظور بررس مختلف به يليمعلم از مقاطع تحص يگروه پژوهش با تعداد ش،يپ

 يفلسفه بـرا "کالس  ين دانش آموزان نسبت به اجرايوالد و رش مسئوالن مدارسيپذ .3

 ،"کودکان

 ،يهفتگ يکالس در برنامه درساين امكان گنجاندن  .2

 ،ن کالسيدانش آموزان به اي  ل و عالقهيتما .1

 ،ت آنيدا کردن نقاط ضعف برنامه و نقاط قابل تقويپ .9

 مدرسه و خانواده.  يآن بر دانش آموزان در فضاي  قابل مشاهدهرات يتأث .5

 جمه( در عملتر ي خارجي )به صورتها ميزان پذيرش داستان .2

 بيت معلمتر نكات ضروري در .7

 

 کتـاب  و اسـت  معلـم  يراهنمـا  داشتن کتـاب  ازمندين "فلسفه براي کودکان"ت بحث کالس يچون هدا

 ييمحتـوا  يبررس ين کتاب را برايبود، گروه پژوهش ا خورداربر  ياز اين ويژگ "(3) يفكر يها ناداست"

کوتاه  يبود که اجرا آني  ها ناکوتاه بودن داستن کتاب ياي  ت عمدهيمز د.يبرگز يو اخالق ياز بعد فرهنگ

 يند تن از همكـارانش بـرا  پمن و چيکوتاه را ل يها نان داستيساخت. ا مي سريدر مدرسه م طرح را مدت

استاد فلسفه در استراليا  (Philip Cam) فيليپ کمي  و سپس به وسيله سال نوشته اند 33تا  4 يگروه سن

ـ  گردآوري و ويرايش شده اسـت  در اين کشور "فلسفه در مدارس"ي  و مسئول پروژه ن جهـت  ي. بـه هم

و را در دطـرح آزمايشـي خـود     کتاب راهنما، يها نيتمر و ها داستان ييمحتوا يها يگروه، پس از بررس

در  .در آورد جـرا ابه  به مدت سه ماهچهارم و پنجم  يها يي دخترانه براي دانش آموزان پايهاابتدي  همدرس

ـ انتخـاب ا  کرد. مي ادداشتيگوها را و گفتي    مشاهده گر، متن همهيهر کالس،  ـ ي  يوه بـه جـا  ين ش

در تفكر دانـش   ر عوامل مداخله گري، بدان جهت بود که تأثيلمبردارين فيا دوربياستفاده از ضبط صوت 

 ده گرفت.يد ناديز نباير حضور مشاهده گر را نيگرچه تأث ،آموزان به حداقل ممكن برسد

کـه در   شـد  اجرادر کالس  "(3) يفكر يها ناداست"از کتاب  سه داستان و کتابي  مقدمه ن دوره،يا در 

  کنيم. مي را بيان ها ن داستانيمربوط به ا سؤالپنج از پاسخ دانش آموزان به  ييها نمونه نجايا
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 کند؟ مي چه چيزي ي  داستان را به داستان فكري تبديل -اول  سؤال

 برانگيز باشد. سؤال. 

 ي برخورد کنيم و راجع به آن معما فكر کنيم. . داستاني که در آن با معماي

 شود. مي ي مبهم داشته باشد به داستان فكري تبديلها . وقتي داستاني نكته

 نويسند که خواننده را کنجكاو کند. مي داستان را طوري.

 برايمان پيش آورد. سؤالشود که  مي وقتي داستاني فكري.

 سـؤال کنـيم بعـد    مي بعد فكر کنيم و گاهي هم اول فكر و پيش بيايد سؤال. در داستان ممكن است اول 

 آيد. مي پيش

 کردن وادارد.. داستاني که هم نويسنده درباره آن فكر کرده باشد و هم ما را به فكر 

 

 توان حرف کسي را قطع کرد؟ مي چه وقت -مدو سؤال

 . اول خوب گوش بدهيم بعد که حرف او تمام شد حرف خودت را بزني.

 کنم اگر حرفش هم غلط باشد بايد تا آخر صبر کنيم. مي . فكر

 خواهد. مي . قطع کردن حرف ديگران شرايط

 کرد. توان حرف او را قطع مي . با احترام و مهرباني

 توان حرف کسي را قطع کرد. مي . فقط در موارد اضطراري

 . اگر رازي فاش شود.

 توان حرف او را قطع کرد. مي کند مي . وقتي غيبت

 بايد به او احترام گذاشت و حرف او را قطع نكنيم، به او برمي خورد. .

 ع کرد. توان حرف او را قط مي . بايد درست حرف بزند و دل کسي را نرنجاند وگرنه

 

خواهيـد   مـي  که يديگران، در مورد چيز يها شما ميتوانيد در حين گوش دادن به صحبتآيا -سوم  سؤال

 د؟نيفكر ک بگوييد

 شوند. مي دهند و به فكر وادار مي کند، ديگران گوش مي وقتي کسي صحبت .

 شوي. مي کني خودبخود وادار به فكر کردن مي وقتي گوش .

 بعد در مورد آن فكر کنيم. . کامال بايد گوش بدهيم

شود راجع به چيزي گوش کرد و راجع بـه چيـز    نمي شنويم فكر کنيم ولي مي مي شود راجع به چيزي که

 ديگري فكر کرد.
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 شود هم حرف زد و هم گوش داد. نمي .

 . مثل اين است که بگوييم جسمش اينجاست و روحش جاي ديگري است. 

 

 ست؟يچ يار دوستيچهارم. مع سؤال

 اخالقش خوب باشد. . 

 آدم. ينه باشد برايآ. 

 آدم را بفهمد و درک کند و همدم باشد.. 

 د و صداقت داشته باشد.يدروغ نگو. 

 د منتظر جبران باشد.ينبا جبران کند، وحتماً دينبا کند دوستش حتماً ياگر آدم کار ي  دوستيدر . 

 خاله خرسه باشد. يد مثل دوستي. نبا

 گذشت.. 

 هم حرف بزنند. . صادقانه با

 . اعتماد به نفس داشته باشد. 

 

   رابطه دوستانه اعتماد دو طرفه چگونه است؟يپنجم. در  سؤال

 دو طرف باشد.ي  ها دهيو عق ها ازها، درباره اختالفيتواند درباره ن مي گوو .گفت

 ، لذت ببرند و خوشحال باشند. يدوستي  ن رابطهيهر دو طرف از ا .

 دن نباشند.يهم خجالت نكشند، و به فكر نقشه کش د بتوانند ازي. با

 شان باشد.يها د دو طرف متوجه تفاوتي. با

 گر را درک کنند تا بتوانند دوست بمانند.يط همديد شراي. با

 گر در آورد.يكديشان را از دل يها يد ناراحتي. با

 

ي  هـا  از پاسخ يو تعداد اه سؤالصورت گرفت.  سؤالگرشي با پنج ني  در حيطهارزشيابي در پايان دوره 

 دانش آموزان به شرح زير است:

 دارد؟ ير کالسها چه تفاوتين کالس با سايا -3

من نسـبت بـه فكـر    ي  زهين کالس باعث شد که انگيگر فرق داشت. ايد يها ن تا آسمان با کالسي. از زم

 اد شود. يکردن ز

 م.يتا آرامش داشته باش دهد تا باز شود و به کار افتد مي ن کالس به فكر اجازهي. ا
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ما را بـه خـاطر نظـر غلـط      يآنكه کس يم بيان کرديشه بياز هم تر ن کالس نظر خودمان را راحتي. در ا

 اخذه و سرزنش کند.ؤم

م قدرت فكر کردن و مشارکت کـردن را هـم   يکرد يم و سعيکرد مي گوو م، بحث و گفتيکرد مي . فكر

 م.يکن يقو

  کرد. مي شتر کنجكاوي. ما را ب

 است. يشتريجان بيه ي. کالس دارا

 ؟يدوست داشت "يفكر يها ناداست "را در کالس  يز مشخصيچه چ-2

 .  موضوعيي  ت دادن و فكر کردن دربارهياهم ها . به فكر بچه

 دانستم.  مي زين چيتر يدوست داشتن ،متفكرانه دوستانم و خود را يها . بحث

 تم.دوست داش صحبت کردن را درباره فكر کردن. 

 م.يگذر مي تفاوت از کنار آن يبدون توجه و ب که معموالً ييها . بحث کردن در مورد موضوع

 .کند مي دارم و ما را به دقت و فكر کردن وايشود ما فكر کن مي ش که باعثيها . از داستان

ـ  م ويکـرد  مـي  در کالس بحـث  سؤالي  بعد درباره ،آورد مي شيدر ذهن پ يي راها سؤال. هر داستان   ادي

 م.يم درون داستان را بفهميگرفت مي

 .ها آن يها ، قضاوتها شنهاد دادن بچهي، پها بچه يها سؤال. نظر و 

 .ن را. طرز نشست

 بعد از اين کالس چه احساسي داريد؟ -1

 ان کنم.يب يو نظر خود را در مورد موضوع يتوانم کنجكاو تر مي کنم راحت مي احساس. 

 م را گفته ام.يها حرفکنم سب  شدم و  مي احساس. 

 رفت. مي من باال يشه بعد از کالس تمرکز و قدرت فكريداشتم هم ي. احساس خوب

 شدم.  نمي نقدر خوشحاليا نبود، من ها ن کالسيا م جالب بود. چون اگريبرا يلي. خ

 کنم. مي يو خوشحال يتوانم فكر کنم و در طول روز احساس شاداب مي کردم بهتر مي . احساس

 آرامش دارد. يليهم با من است چون کالس خ يستم کسيگر تنها نيکنم د مي ساحسا. 

 شدم. نمي نقدر خوشحالينبود من ا ها ن کالسيم جالب بود، چون اگر ايبرا يلي. خ

ادامـه داده اي؟ )مـثال بـا     ي اين کالسها آيا بعد از کالس به فكر کردن يا صحبت کردن درباره ايده -9

 دوستان يا در خانه(

را به  مسئلهتوانم  مي شود و مي شتر فكر کنم، صحبت کنم، گوش کنم، ذهنم بازترين مورد بيهر چند در ا. 

 بنگرم. يگريصورت د
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 م.يکرد مي کالس با هم صحبت يها دهياي  با افراد خانواده درباره. 

 .با دوستانم. 

 .. با مادرم

  با پدرم. .

 نظر کلي خود را در مورد اين کالس بنويسيد. -5

هـم   هـا  بچـه  م را بپرسم،يها سؤالتوانستم  مي يراحته رد، البته با آرامش و من بيگ مي ر نظري. فكر ما را ز

 دند.يپر نمي وسط حرف آدم

م يشيانديو همه و همه ب ها ، گفتهها م راجع به همه اتفاقيتوان مي ست و ماين يم فكر کردن کار سختيدي. فهم

 م.يو بحث کن

 آمد.  مي خوشم يلين کالس مغزم را گسترده کرده بود و من خي، ان کالس من بودي. بهتر

 م.ي  نظر را بفهميدا کردن يو پ يم کنجكاويتوانست مي کرد و با آن مي بود که ما را به فكر وادار ي. کالس

ـ ي يها دهيم درباره نظرها و عقيتوانست مي ،بود ي. کالس پرورش دهنده فكرمان و مهارت فكر گر فكـر  يدك

 م.يز نظر بدهين ها آنراجع به  م ويکن

  خواست کالس تمام شود. نمي . دلم

 

و حتـي شـايد از    زياد نيست چنداندرسي در ايران ي  با اين برنامه افراد آشنايي مدت با توجه به اين که

تـا از ايـن پـس    طريق اين سمينار صورت گرفته باشد، از اين رو بنياد حكمت اسالمي صدرا برآن است 

  فراهم آورد.به ويژه معلمان آموزش و پرورش  آشنايي را بيش از پيش براي همگاناسباب اين 

نويسندگان و شاعران کودک و نوجوان، مـديران   بيت،تر متخصصان فلسفه و تعليم و از دعوت با اين بنياد

سـت  اميدوار ابراي شرکت در اين کمسيون  فلسفه معلمان وويژه مقطع دبستان، ه مقاطع، بي  مدارس کليه

بـر اسـاس اصـول و     "فلسفه براي کودکان"برگرفته از الگوي  "برنامه اي درسي" تدوينو سپس  تبيين

ايران مورد توجه قرار گرفته و متخصصان و دست اندکاران امر آمـوزش   ملي _فرهنگي  _مباني اعتقادي 

ايران براي اجرا و بـه  اتخاذ روشي متناسب با نيازها و مقتضيات نظام آموزشي در  به ويژه آموزش تفكر با

 اقدام نمايند.ي سني متفاوت ها براي گروه، آنکارگيري مناسب 


