
 
 

 "فيليپ کم"از نگاه کودکان  برايفلسفه 
 

نگاشتته شتده   "فيليپ کم "آموزش فلسفه به کودکان از نگاه  ي درباره"ناتاشا رابينسون" به وسيله يمهر گروه دين وانديشه: جستار زير  خبرگزاري

 است.

ي آتتن را بتراي برگتزاري    هتا  و تپه مشغول انجام حرکات موزون بوده ها در شرايطي که طرفداران فوتبال يونان در خيابان 

اذهتان جتوان را بتا     فلسفه در متدارس طلبند تا برنامه تدريس  مي استمداد کنند، مدارس استراليا از سقراط مي المپيک آماده

 . کند انسان و جستجوي مفاهيمي از قبيل حقيقت، عدالت، وظيفه، انصاف و معنويت آشنا مبداء تجارب

 

تتازه بتراي    اي برنامته  بته نوشتتن   بيش از ده سال استت کته   ، سيدني1ت ويلزساواه نيو فيليپ کم استاد فلسفه از دانشگ 

کاربرده اند بته   را به ها و مدارسي که اين روش موزشگاهيسطوح آ گردش در اين روش پس از مشغول است. انآموز دانش

 کوينزلند، نيو وست ويلز و جزيره تاسماني رسيده است. مدارس استرلياي غربي،

 بر اين اصل استوار است که کودکتان بتواننتد بته پترس وجتو      به طور اساسي هدف اين برنامه، گويد: مي "کم"رپروفسو 

 ستالگي  11توانند تا سن  نمي گويد کودکان مي فلسفه حکمت سنتي در زندگي اهل تفکر باشند. فکر کنند و مستقلبپردازند، 

اول دوره ي ها از سال او ي فلسفه ده مخالف است. روش آموزشبا اين اي "کم"کنند،  اخالق را درک ي فرآيندهاي پيچيده

براي نشتان دادن   "کم" کنند. مي شود که کودکان شروع به آموختن بررسي داليل احساسات و افکارشان مي آغاز ي ابتدايي

 شتده و همته  آشتنا   "الفتي "دهد. کودکان از پيش با يک موجود بته نتام    مي شکل گويي را در کالس سوماين فرآيند، گفت

الفتي هته    بايد حدس بزنند ها کند. آن مي را به شکل يک گلوله جمع موجودي است که هنگام خواب خود دانند که الفي مي

  نوع حيواني است.

 ".کنم الفي خرگوش است مي فکر"سوزان: 

 "کني الفي خرگوش است؟ مي سوزان، هرا فکر"معلم:  

 انجام ها کند و اين کاري است که خرگوش مي الفي هنگام خواب خود را جمعگفته شده  اين که اين جا دليلبه "سوزان:  

 ".دهند مي

 ".کند نمي سوزان اين مسئله هيچ هيز را ثابت"رابين:  

 ".کند الفي خرگوش است مي کنم همين مسئه ثابت مي فکر"سوزان:  

 ".کنند اما خرگوش نيستند مي خود را جمع هنگام خواب نيز ها ؟ آنه طوره ها پس بچه گربه نه اين طور نيست."رابين:  

 ".خرگوش نيستم کنم و مسلماً مي خودم را هنگام خواب جمع نيزم؛ هون من ا من با رابين موافق"تام:  

 .داردفرض  استدالل سوزان اين است که او يک پيش مي گويد مشکل "کم"خرگوش نيستند،  ها جا که گربه از آن

 غير قابل اتکا يها و شيوه ها گيرد، شخص را دهار استدالل مي دهد و تصميم نمي تفکر را انجامفرآيند  گويد: ذهني که مي او
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براي هنين فرايندي  "کم"شود.  مي داوري و تبعيض پيش فراگيري هون يها کند. در مقياسي وسيع تر، او دهار بيماري مي

آن  :سقراط بود که گفت"مي گويد:  "کم" واند.مي خ"سقراطي نبودن"اين فرآيند را  يک واژه تازه به وجود آورد. وي

 ".نشود ارزش زيستن ندارد قتحقي اش که درباره زندگي

 

نباشند، جامعه وحشت  و شمردن شوند قادر به خواندن، نوشتن مي اگر کودکاني که از مدارس فارغ التحصيل" افزايد: مي او 

. مقصودم از کند نمي نباشند هيچ کس توجهي به اين امر سقراطي شوند مي هنگامي که فارغ التصيل ها اما اگر آن شود مي زده

ر م باتخاذ تصمي توانايي درک معاني ژرف موضوعات وتوانايي موضوعات مهم زندگي،ي توانايي تفکر درباره  اين واژه

  ."حقيقت کسي بدان توجهي ندارد است. ما اميدواريم اين توانايي به نوعي به وجود آيد اما در تفکر اساس

 

اوايل  "واردها  جان"کند.  مي ي ملي سياسي بر سر ارزش آموزش عبورها مي گويد: اين نوع آموزش از مرکز بحث "کم"

بحران سياسي به  يک ،و از لحاظ ارزش هيچ جهتي ندارند اند اين که مدارس ملي از لحاظ سياسي مناسب امسال با اعالم

 وجود آورد.

 

در آموزش وجود دارد و دولت از ابتدا آن را نادرست  ها کيد بر ارزشأت ن امر موافق است که نياز مبرمي برايبا اي "کم"

به  ها ارزش اين است که براي بزرگساالن ها يکي از اشتباهاي ما در تدريس ارزش"گويد:  مي وي است. پايه ريزي کرده

دهند  مي در آموزش فلسفه، کاري که کودکان انجام .کنند مي ان تلقينرا به کودک اين قوانين ها آن و اندمثابه نوعي قانون 

 ديگر به گيرند که براي يک مي قائل شوند، به ايده و عقايد خود ارزش گذارند و ياد اين است که براي يادگيري خود ارزش

 الؤبودن مسائل سخوب  کودکان دائماً درباره منصف بودن، حق بودن و يک جامعه ارزش قائل شوند. يعنوان اعضا

 ها رفته رفته اين ابزارها براي تفکر بيشتر و بهتر، به آن و اند يفعاالنه به نوعي درگير فرآيندهاي اخالق ها کنند. آن مي

 شود. مي شناسانده

 

بار اين مدارس به اعت موزشگاهيکنند و با نتايج آ مي ي فلسفه پشتيبانيها آموزشي در سراسر استراليا از برنامه يها دانشگده

 است. مدرسه برمودا از سطح "بريزبين" در حواشي بندر "مودا استيترب"امر مدرسه  شود. نمونه اين مي افزوده ها روش

اين مدرسه، نمرات ديگر دروس هم  ي آموزش فلسفه بهها ميانگين مدارس استراليا پايين تر بود اما پس از ورود برنامه

  افزايش پيدا کرد.

رئيس  "استفان ميلت"اشاره کرد که  "پرس ويزلي کالج"توان به  مي برنامه استفاده کرده از ايناز ديگر مدارسي که 

مي گويد: استفاده از اين برنامه يک نوع "ميلت" نتايج اين برنامه شگفت آور است. :گويد مي دپارتمان فلسفه اين مدرسه

مه تحصيلي تازه فلسفه است که موضوعات انتخابي اکنون مشغول نوشتن يک برنا تحول و نتايج آن هشم گير بود. وي هم

به  "ميلت" نگذاشته اند. گيرد که هنوز آزمون ورودي سوم را پشت سر مي ان سال آخر قرارآموز دانشاختيار  را در

ز . برخي ااندان به مثابه گل آموز دانش"گويد:  مي دهد. وي مي درس ان سال آخر فلسفهآموز دانشي تا يان ابتداآموز دانش

اين مدت مديدي را به  ها شويد که آن مي شوند، متوجه مي زيادي براي شکوفايي نياز دارند و هنگامي که شکوفا زمان ها آن

شوند  مي متوجه ها شوم. هنگامي که آن مي زده درک ژرفي که کودکان دارند شگفت تفکر سپري کرده اند. همواره از

 ."کنند مي پيدا يبيشترنفس  يشان افکار غني است، اعتماد بهها ايده

 



قدر ژرف بود که هيچ گاه  کالس درس از خود نشان داده اند آن دانايي و خردي که کودکان در تعامل در او افزود:

پسرها  يکي از افتد. مي داشتيم که پس از مرگ هه اتفاقي اين موضوع ي بارهکنم. ما بحثي در فراموش را ها آن  توانم نمي

 ما از بين "نفس"نيست هنگام مرگ  اين طور". ديگري گفت: "کند مي ريم روح بدنمان را ترکمي مي زماني که" گفت:

است که همه ما از  هيزي خير هون روح"اولي گفت: "کنيد؟  مي هيز صحبت آيا شما درباره يک"گفتم:  ها به آن ."رود  مي

سازد و وجود من را  مي زي است که از من ، منهي "نفس"دارد. اما  مي ، انرژي است که شما را زنده نگاهيمدارآن برخور

  ."دهد مي تشکيل

 

يي ها تحکيم برخي الگوها در مدارس کمک کرده است. کودکان با وجود هنين برنامه فلسفه به ي برنامه"مي گويد: "ميلت"

ر داشته باشند و اين امر انزجا ي فردي مخالف باشند بدون اين که نسبت به وي احساسها توانند با ايده مي گرفته اند که ياد

 متوقف شود. آمد مي جودويي که در زمين بازي به ها باعث شده تا نزاع

ماه آگوست به سنگاپور سفر خواهد کرد تا روش  او در است زبان ترجمه شده 5ي مدارس به ها براي برنامه "کم"فلسفه 

  کند. خود را به معلمان آنجا معرفي

 و کتاب باهم فکر کردن از فيليپ کم در ايران به هاپ رسيده است( 3و  1و 1)کتاب داستان هاي فکري 

 


