
1  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

  فلسفه براي كودكان و نوجوانان

  

 موضوع كرسي ترويجي جايگاه فلسفه براي كودك 

  در نظام آموزش و پرورش كشور

  

 كتر سعيد ناجيد

  1388اسفند  19

  

كه ذهن اى  آن لوح سفيد و آماده. تر نباشد، كمتر نيست رورش اگر از آموزش مهمپ"

خط كردن و عدد و رقم روى او نوشتن،  آموز ماست، فقط با خط كودك ما و دانش

  "اين ساختن، پرورش است .شود؛ ساختن الزم دارد درست نمي

  مقام معظم رهبري

 

  



2  

ــه   ــان، ترجمــ ــان و نوجوانــ ــراي كودكــ ــفه بــ  Philosophy forفلســ

children(P4C) از آنجا كه طبـق تعريـف يونسـكو    . است»Children«   بـه

ام  سال دارند، از اين رو بنده سـعي كـرده   18شود كه كمتر از  افرادي اطالق مي

اين برنامـه  . ترجمه كنم» فلسفه براي كودكان و نوجوانان«هايم آن را  در ترجمه

ليـپمن، در دانشـگاه دولتـي مونـت كليـر، در       فسـور متيـو  وهـاي پر  كه با تالش

امة درسـي بـديل و انقالبـي    نيوجرسي شكل گرفت، به تدريج به صورت يك برن

اين برنامه با ارائه رويكرد متفاوتي از تعليم و تربيت، بـر آن اسـت    .درآمده است

البته بـا توجـه بـه ايـن     . مداري به سوي تأمل محوري سوق دهد آن را از حافظه

. حتـي بـراي جوانـان نيـز مناسـب دانسـت       توان ايـن برنامـه را   طيف سني، مي

ين برنامه، در كشورهاي ديگر اروپايي و نيز اسـتراليا  هاي فرعي ديگري از ا شاخه

 Philosophy With Children (PWC)به وجود آمده كه غالباً بـا عنـوان   

هـا و   شـود و فعاليـت   يا فلسفيدن بـه همـراه كودكـان و نوجوانـان خوانـده مـي      

گيرند، ابعـاد مختلفـي دارد و انـدكي     آموزان در نظر مي تمريناتي كه براي دانش

استراليا، دانمارك، فرانسه، نروژ، روسيه، انگلستان و چنـد كشـور   . ت استمتفاو

ـ ايـن عنـوان متواضـعانه    . اند هاي مستقلي از اين برنامه ارائه داده ديگر، نسخه ر ت

هـاي   خواهـد خودشـان را در انـدازه    است و در حقيقت از بزرگترها و فالسفه مي

تفكر و تفلسف بپردازند؛ نه اين كه كودكان و نوجوانان پايين بياورند و با آنها به 

هاي آنها را جدي بگيرند و بقيـه را حاصـل دانـش     ها و پرسشفقط برخي حرف

بر عكس، بايد خودشان را در . معني بدانند و كنار گذارند ها و بيعلمي اندك آن



3  

مقام آنها قرار دهند و سعي كنند در اين گفت و گو چيزهـايي هـم از آنهـا يـاد     

  .رسد ي مغرور، كاري بسيار سخت به نظر مي»آدم بزرگها«براي  بگيرند كه اين

اند و در حـال بررسـي    ردهب كشور به اهميت اين ايده پي 100هم اكنون بيش از 

كشور از كشورهاي پيشرفته، به طـور   30اين برنامه هستند كه حدود  يا اجراي

در حدود  اند و جدي آن را به اشكال مختلف وارد نظام آموزش و پرورش ساخته

دكتراي اين رشـته  . كنند كشور نيز به طور آزمايشي اين برنامه را تجربه مي 70

يه، احتي در كشـور همسـ  . شود در انگلستان ، آمريكا و چند كشور ديگر ارائه مي

  .شود اي با همين عنوان، در مقطع كارشناسي ارشد ارائه مي كراين هم رشتهاُ

اند، شروع بـه پـژوهش    زمينه انجام دادهين اكمترين كاري كه غالب كشورها در 

هاي اين برنامه به زبان عربـي  براي مثال در كشورهاي عربي، كتاب. در آن است

المللي متعددي در اين زمينـه، در كشـورهاي    هاي بين كنفرانس. اند ترجمه شده

مختلف برگزار گرديده و در حال برگزاري است كه موجب همـاهنگي و انسـجام   

  .ان در اين زمينه شده استآراي انديشمند

  هاي برنامه فبك طرح

به عبـارت ديگـر،   . كند اين برنامه طرحي براي آموزش تفكر در مدارس ارائه مي

طرحي شـامل   فبك به همين دليل. خواهد تفكر را وارد نظام آموزشي سازد مي

. ويژه براي هدايت كالس اسـت  هايِ هاي خاص و برنامهبا آموزش ها، معلمِكتاب

م معلمان بعد از تعلـي . هر كتاب درسي، داراي يك كتاب راهنما براي معلم است

، آمـادگي الزم را بـراي اجـراي ايـن طـرح در      ديدن در مراكز ويژه تربيت معلم
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در اينجا نقش معلم به كلي با سيستم آموزشي رايج . آورند ها به دست ميكالس

گر نقش حاكم مطلق كالس را ندارد، بلكه نقش تسهيل متفاوت است و معلم دي

  .كند و گفت و گو و پيشبرد تحقيق و كندوكاو را بازي مي ،كننده يك بحث

كند و به صورت  ها نيز به كلي با توجه به هدف اين برنامه تغيير ميشكل كالس

آمـوزان دور هـم    آيـد كـه در آن، دانـش    يا انجمن تحقيق درمي كاو و حلقه كند

نشينند و چشم در چشم به گفت و گو و بحث دربارة بخشي از كتاب يا يـك   مي

ناسـب بـا   تم پردازند و در اين حلقه، بـه دنبـال كشـف حقـايقِ     موضع خاص مي

در حـال كنـدوكاو مشـترك     و هني و زندگي اجتمـاعي خودشـان،  ذهاي  قابليت

ثـار  اش در آ به عنوان آخرين دستاورد پارادايم تـأملي كـه ريشـه    P4C. هستند

يگوتسكي و برخي از فالسفة ديگر اسـت، شـامل چنـد عنصـر      جان ديويي، ليوو

كتابهـاي درسـي   «، » حلقـه كنـدوكاو  « جديد يا تغيير يافته است كه عبارتند از

  . »معلمان تغيير نقش داده«و » داستان

  اهداف اين برنامه

تقويـت تفكـر   . هدف آن، اصالح وضعيت آموزش تفكر در تعليم و تربيـت اسـت  

مسئوالنه و تفكـر جمعـي از ابتـداي دوران    / انتقادي، تفكر خالق، تفكر مراقبتي

متنـاظراً قضـاوت خـوب، ابـداعات     . كودكي، از اهداف اصـلي ايـن برنامـه اسـت    

خالقانه، توجه مسئوالنه به محيط و اطرافيان و نيز توانايي انجام فعاليت و تفكـر  

هـا در افـراد   يت ايـن ويژگـي  هايي است كه اين برنامه در پي تقوجمعي، ويژگي

هـا  است و چون بر آن است كه دوران باالتر از كودكي براي آموزش اين مهـارت 
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هـاي فكـري   آمـوزش مهـارت  . كند دير است، اين آموزش را از كودكي شروع مي

تربيــت در نتيجـه  ظـاهراً مشـابه و    بـين امــورِ  ل، داوري، تمييـزِ اعـم از اسـتدال  

قيق، مسئوليت پذير، اخالقي، اجتماعي، منتقـد ،  شهرونداني معقول، خودآگاه، د

  .شود انتقادگر و محقق در اين برنامه پيگيري مي -خود

انگيزد تـا زمـاني كـه قابليـت نقـادي       را برمي كودكانروشي است كه فكر  فبك

گيرد و اين فرايند نيز بـه نوبـه    پديد نياورد آرام نمي آنهارا در » انتقادي -خود«

  .سوق مي دهد» اصالحي -دخو«خود آنها را به 

  چگونگي آغاز اين برنامه

كـه در  (چنانكه بنيانگذار اين برنامه، پرفسور متيوليپمن در گفت و گو بـا بنـده   

مـيالدي،   1960كند، در اواخر سالهاي  اشاره مي )كتاب ماه ادبيات هم چاپ شد

در رشـته فلسـفه مشـغول    ) واقـع در نيويـورك  (زماني كه در دانشـگاه كلمبيـا   

ريس بود، متوجه شد كه دانشجويانش فاقد قدرت اسـتدالل تمييـز و قـدرت    تد

هـاي   هاي دانشجويان خـود، تـالش   او براي باال بردن اين توانايي. داوري هستند

زيادي كرد، ولي پس از مـدتي متوجـه شـد بـراي ايـن كـه قـدرت تفكـر ايـن          

. اسـت  اي تقويت شود، ديگر بسـيار ديـر شـده    دانشجويان به طور قابل مالحظه

ها، زمان مناسبي نيسـت و در ايـن   يعني دوران دانشجويي براي اين نوع آموزش

ايـن وضـعيت را شـايد اكثـر     . دوران فرد قابليت يادگيري اين مهارتهـا را نـدارد  

انـد او بـه ايـن فكـر افتـاد كـه        اساتيد فلسفه و منطق ما هم با چشم خود ديده

واني و حتــي كــودكي ايــن بايســت در دوران نوجــ هــا مــي تقويــت ايــن توانــايي
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وقتـي افـراد در سـن كـودكي و      ،بـه عبـارت ديگـر   . گرفت دانشجويان انجام مي

نوجواني يعني بين يازده يا دوازده سالگي بودند، بايد شـروع بـه گذرانـدن يـك     

كردند، مـثالً    هاي درسي ويژه در زمينة يادگيري مهارتهاي فكري مي سري دوره

هـر مهـارت ديگـري كـه بـه منطـق صـوري و         قادي يا حل مسئله و ياتتفكر ان

  .غيرصوري مربوط است

اين دوران، هم مناسب اين آموزشهاست و هم تنها فرصت آموزش حتي محقـق  

اگر در اين دوران، بـه سـواالت آنهـا    . د هم ريشه در اين دوران داردابارآمدن افر

نشـود و  قدرت پرسشگري آنها با تشويق و تمرين تقويت و اگر پاسخ داده نشود، 

مشكالت به ايشـان آموختـه    ها براي حل مسائل و مواجهه با نحوة پردازش داده

گيرند يا يادگيري آنها بسـيار سـخت   ب د يادننمي توانافراد نشود، ديگر در آينده 

گردكـان بـر   «اگر هم امكانش باشد مصداق سـخن سـعدي و چـون    . خواهد بود

  .خواهد بود» گنبد

  :اليت هاي انجام شدهيي با موضوع و فعآشنا گيچگون

سـازي  در حال تقحيق در زمينـة سـاده  . آشنا شدم فبكسال پيش، با  دهحدود 

بـراي نوجوانـان بـودم كـه بـا ايـن       » علم و دين«مسائل و موضوعات مربوط به 

داشتم كه در اين زمينـه   ديل كنونوگوهايي با پرفسور  گفت. موضوع آشنا شدم

آشـنايي بـا   . ليپمن آشنا شـوم  فسور متيووپراو پيشنهاد كرد با آثار . آثاري دارد

پرسـيدم بـه راسـتي چنـين      من از خودم مـي  .انگيز بود آثار ليپمن برايم شگفت
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خبـر   دستاوردهايي در زمينة آموزش وجـود دارد و بنـده و همكـارانم از آن بـي    

  .برايم باوركردني نبود. ايم بوده

كـردم بـا خـود ليـپمن، از     مطالعاتي در اين زمينه انجام دادم و همزمان تـالش  

شـتر، بـا   يبراي آشـنايي و درك و فهـم ب   .گو كنم  و  طريق نشاني ايميلش گفت

 سـپس . هايي تهيه و برايش ارسال كرديم پرسش همكارم آقاي دانشور حسيني،

پرداختيم و تالش كـرديم سـاير محققـان    در اين زمينه  موجود به ترجمة متون

وزنامة همشـهري از ايـن موضـوع اسـتقبال     ر. كشور را با اين موضوع آشنا كنيم

امـا يـك نكتـه    . كـرد  كرد و هر دو هفته يك بار، مطالبي در اين زمينه چاپ مي

مـان   بسيار جالب بود هيچ فيدبكي نبود جز اين كه يكـي از همكـاران نصـحيت   

ايـن مسـئله باعـث    . كرد كه به جاي اين كار به موضوعات جدي ديگر بپـردازيم 

باالخره زماني رسيد كه . ت بكشيم و به مطالعه بپردازيمشد مدتي از نوشتن دس

ام و  نه فلسفه براي كودكان و نوجوانان نزديك شـده ليپمن برايم نوشت كه به كُ

اين مصاحبه براي ايرانيان بود، ولـي تـا    .اي با من انجام دهد حاضر شد مصاحبه

بـودن موضـوع   در ايران بتوانيم اين مصاحبه را منتشر كنيم، به دليل ناشـناخته  

براي ناشران، مدتي طول كشيد و تا آن موقع كشـورهاي ديگـر همچـون نـروژ،     

ايـن  . مكزيك و انگلستان آن را به صورت مكتوب و يا اينترنتي به چاپ رساندند

وگو در كشورهاي ديگر بيشتر مورد توجـه واقـع شـد و حتـي دانشـجويان       گفت

و بعداً هم در مجله تخصصـي  هاي آمريكا از آن نقل قول كردند  دكتري دانشگاه

  .منتشر شد) Thinking( اين رشته در دانشگاه مونت كلير نيوجرسي
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با تأكيدهاي رياست وقت پژوهشگاه علـوم انسـاني جنـاب آقـاي دكتـر مهـدي       

و گـو در سـايت خودمـان پيـدا شـد و       گلشني نيز باالخره، جايي براي اين گفت

و گو شد، مرا تشـويق كـرد    فتاستقبال زيادي كه در كشورهاي مختلف از اين گ

و   هاي ديگر ايـن طـرح بسـيار وسـيع را در گفـت      تا برخي ابهامات و پيچيدگي

و گوهاي ديگري با ليپمن و نفر دوم اين برنامه در   گفت. گويي ديگر روشن كنم

آمريكا، براي روشن سازي مضامين آن صورت گرفت كـه ترجمـة ايـن گفـت و     

و همين كتاب مـاه كـودك   ) 82و  84شماره (فهگوها در كتاب ماه ادبيات و فلس

  .به چاپ رسيد) 89شماره (و نوجوان 

به اين ترتيب، به تدريج افراد مختلفي از كشورهاي گوناگون، متوجه اسم ايـران  

پرسـيدند مگـر در ايـران هـم در ايـن زمينـه كـار         و با تعجب از من مـي  شدند

ام اهميـت   ينترنتي سعي كردههاي ا ها، مجالت و سايت  هشود؟ بنده در روزنام مي

هـا،   بيش از بيست اثـر، اعـم از مقـاالتي در كنفـرانس    . اين موضوع را نشان دهم

ريف، مركـز تحقيقـات   شـ هايي هم چون صنعتي  سخنراني در دانشگاهو  ،كارگاه

ام و هم اكنون يكي از كتابهـايم، بـه    فيزيك نظري و آموزش و پرورش ارائه داده

 البتـه . دين برنامه در كشورهاي مختلـف اختصـاص دار  گفت و گو با پيشگامان ا

ايجاد يك سايت اينترنتي در ايـن زمينـه،   . چند كتاب هم در دست ترجمه دارم

آشنايي با مسـائل فنـي اينترنـت،     به نظرم ضروري آمد و بر آن شدم با وجود نا

مان به دليل ورشكسـت شـدن    اولين سايت. ر بسيار ضروري را انجام دهمماين ا

هـا و اميـدهاي يكـي از دوسـتان،      شركت فروشنده از بين رفت، ولـي بـا كمـك   
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ها سايت ديگـري بـا عنـوان     مهندس جواد صالحي، سعي كرديم با تعديل هزينه

راه اندازي ) ir.c4P.WWW(فلسفه براي كودكان و نوجوانان / كندوكاو فكري

منـد و   افـراد عالقـه   ،چون با كمك آن. كنيم كه تا اندازة زيادي موفق بوده است

هـايي در   متخصص يا نيمه متخصص با هم آشنا و دور هم جمع شدند و نشست

اين زمينه برگزار شد كه نتايج بسيار مثبتي به همراه داشته است، از سـويي، بـا   

تين آن از حجـم زيـادي برخـوردار نيسـت، ولـي مـورد ارجـاع        اين كه بخش ال

هـا سـرآخر در سـال     هاي خارجي است، به هر حال اين تـالش  بسياري از سايت

در پژوهشـگاه علـوم انسـاني انجاميـد و اسـاتيد      » فبـك « قبل، به تأسيس گروه

زيادي همچون دكتر پورنامداريان، دكتر يثربي و دكتر رادفر در اين جا دور هـم  

اي ايراني و اسالمي از اين برنامه تهيـه كننـد و    و بر آنند كه نسخه اند ع شدهجم

اميدواريم با  .اميد است امان و توفيق ادامه تحقيقات در اينجا وجود داشته باشد

حمايت هايي كه رياست وقت پژوهشگاه جناب آقاي دكتر آيت اللهي و مديريت 

اهـداف گـروه دارنـد، بتـوانيم      گروه فبك جناب آقاي دكتر پور حسن از گروه و

  .بيش از پيش به فكر پروري براي كودكان و نوجوانان بيانديشيم

  در مورد نحوة اجراي برنامه

ان سطوح مختلف، با قرائت بخشي از داستان با صـداي  آموز دانشدر اين برنامه، 

ان يـك كـالس، همـراه    آمـوز  دانـش كنند به اين نحو كه  ميبلند، كالس را آغاز 

نشينند و رو در روي هم با يكـديگر بـه مباحثـه     ميمعلمشان، حلقه وار دور هم 

ــاره آن چــه خوانــده شــده   ــاره موضــوعات مــبهم و تبــادل نظرياتشــان درب درب
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قسمت  دانش آموزان .)شود مي هناميد» حلقه كندكاو«كه اين حلقه (پردازند  مي

البته نه بيشتر از يك پاراگراف در ،وانند خ ميتعيين شده كتاب را با صداي بلند 

وقتي قرائت يك پاراگراف تمـام شـد، معلـم بـا ايـن پرسـش هـا شـروع          .هر بار

  .كند مي

توانيـد احسـاس    مـي دارد؟ آيـا   چيز مبهمـي بـراي شـما وجـود    آيا در اين متن 

 آمـوز  دانـش ، پرسش هر خودتان را در قالب يك پرسش بيان كنيد؟ سپس معلم

را به همراه شمارة صفحه و شـمارة   آموز دانشنويسد و نام  ميياه را روي تخته س

پرسـد چـه    مـي  پـس از آن . كند ميسطر مورد نظر بحث، در كنار آن يادداشت 

رود و معلـم، يكـي از    مـي هـا بـاال   خواهد بحـث را آغـاز كنـد؟ دسـت     ميكسي 

 هـاي نوشـته شـده روي تختـه،    كند تا درباره پرسش ميان را انتخاب آموز دانش

در لحظه مناسب، معلم ممكن است تمريني را در خصـوص  . بحث را شروع كند

فرض كنيـد كـه پرسـش،    . آن موضوع خاص از كتاب كمك آموزشي مطرح كند

بـا ادامـه كـار، بـه     »آيا رضا و بابك دوست هم هستند؟«: ي شبيه اين استزچي

نـه  كنند كه مفهوم دوستي، مفهومي  ميزودي كودكان شروع به درك اين نكته 

دانستند، بسيار مبهم  مي نچندان ساده و روشن است و آنچه تا به حال درباره آ

» دوسـتي «تواند بحثي را در زمينـه ماهيـت    ميبوده است و بدين ترتيب، معلم 

ان آمـوز  دانـش ي رابطـه دوسـتي توسـط    قبه طور حتم، الزمات اخال(كند  مطرح

هوم دوستي آشنا و درگيـر  ، كودكان با مفبدين طريق. )گيرد ميمورد توجه قرار 

تواند آنها را نه تنها در فلسفه، بلكـه در تمـامي    ميشوند و پيشرفت اين كار،  مي
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حوزه هاي مطالعاتي كه در آنها با مفاهيمي از اين دست سر و كار دارند، كمـك  

نقـادي و   انگيزد و تا زماني كه قابليت مياين روشي است كه فكر آنها را بر . كند

گيرد و ايـن فراينـد نيـز بـه      ميرا در ايشان پديد نياورد، آرام ن» يانتقاد -خود«

  دهد ميسوق » اصالحي -خود«نوبة خود آنها را به 

  خواهد به كودكان فلسفه ياد دهد؟ مياين برنامه واقعاً 

متأسفانه اكثر نويسندگان و محقـان محتـرم مـا هـم كـه      ! نه اصالً چنين نيست

زننـد، غالبـاً ايـن عبـارت نادرسـت، يعنـي        مـي عالقه دارند و در اين زمينه قلم 

موجب بدفهمي در سطح جامعه شـده   نو اي برند ميرا به كار » آموزش فلسفه«

توان ديـد كـه هـيچ     ميزه، با مراجعه به آثار بنيانگذاران يا فعاالن اين حو. است 

را بـه كـار   ) to teach philosophy(» آمـوزش فلسـفه  «كدام ايشان عبـارت  

اگـر دقـت كنيـد، در اينجـا ديگـر بحـث از       . اند را مد نظر نداشته ناند و آ نبرده

فلسفه رسمي مانند فلسفه كانت و ارسطو نيست در اينجا فلسفه به يك معنـاي  

ا به معناي روش فلسفي يا جسـت و جـوي   فلسفه در اينج. شود ميخاص مطرح 

مينـه هـاي مختلـف اسـت و     در ز) Inquiry(حقيقت و پيشبرد فرايند تحقيق 

و كـاو فكـري    را به معناي ديالكتيك سقراطي يا به معنـي كنـد  آن  شايد بتوان

الً به عنوان تمام مهارتهايي كه براي اخذ يك تصميم درست يـا  ودانست و يا اص

البته آشنايي با مفاهيم و موضـوعات مناسـب و مـورد عالقـه      .معقول الزم است

  .بر دارد كودكان را نيز در
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مريكا بحثهاي نسبتاً مفصلي صـورت پذيرفتـه   آ، در اروپا و برنامهدربارة اسم اين 

البتـه  . انـد  است و سرانجام اين كه جايگزيني بهتر از فلسفه براي آن پيدا نكـرده 

البتـه   .اش چيزي غير از ايـن نبـوده اسـت    برديفلسفه هم در معناي اوليه و كار

 .بـه جـاي فلسـفه پيشـنهاد شـده اسـت       "فكر پروري"اخيراً در گروه فبك واژه 

لذا اگر چـه  . سقراط نمونه اعالي اين فلسفه است كه همه به اتفاق قبولش دارند

عنوان رايج اين برنامه، فلسفه براي كودكان و نوجوانان است، هدف ايـن برنامـه   

ايـن برنامـه   . فلسفه به معناي رايج كلمه؛ به كودكان و نوجوانان نيسـت  آموزش

خواهد به كودكان فلسـفه هگـل يـا كانـت يـاد دهـد، آن چـه ايـن برنامـه           مين

خواهد به افراد ياد دهد، تقريباً اين است كه بـه سـخنان و نظريـات ديگـران      مي

بي و سـبك و  خوب گوش فرا دهند در شنيده هايشان دقت كنند، آنهـا را ارزيـا  

سنگين كنند، بهترين انديشه ها را برگزينند، نه اينكه كوركورانه تابع بي چـون  

ايـن  . عقايد جامعه يا مثالً خانواده خود باشـند  و چراي هيجانات، مدها، رسوم و

همان چيزي است كه در فرهنگ و دين ما هم بسيار ارج نهاده شده و حتـي در  

  .كنند بشارت داده شده است ميل قرآن كريم به مردمي كه اينگونه عم

اين برنامه قرار نيست بـه كسـي فلسـفه يـاد دهـد ايـن        همان طور كه ذكر شد

خواهد پـارادايم تعلـيم و تربيـت را تغييـر دهـد و تمـام        ميه از يك جهت مبرنا

از ايـن  . آموزش و پرورش را براساس تأمل و تقويت قوة قضـاوت بازسـازي كنـد   

تـوان آن را فـارغ از    مـي اما از يـك زاويـه ديگـر ن    نظر، رويكردي آموزشي دارد،

. دانـد  ميرويكردي انگيزشي دانست چون اين برنامه آموزش را از انگيزش جدا ن
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دهد بـه نظـر ليـپمن، فهـم و      ميآموزش صرف در اينجا معناي خود را از دست 

 نبايد به فرايند فهم به صورت مكـانيكي . درك جدا از عواطف و هيجانات نيست

ها از روي يـك لـوح فشـرده روي لـوح فشـرده       رد؛ يعني مثل انتقال دادهنگاه ك

از رويكرد انگيزشي ايـن اسـت    منظور .ديگر يا از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر

در . شـود  مـي كه اين برنامه موجب ارتقاي سـطح درك و فهـم در سـاير دروس    

بـاال رفـتن   مدارسي كه اين برنامه به شكل فوق برنامه اجرا شده اسـت موجـب   

سطح درك و فهم و قدرت پردازش در تمام دروس مورد تدريس در آن مدرسـه  

اي در استراليا كه ميانگين نمرات آن پايين  به طوري كه مثالً مدرسه. شده است

تر از سطح متوسط بوده بعد از انجام اين برنامه به صورت فوق برنامه، به يكي از 

  .است مدارس ممتاز در تمام دروس تبديل شده

چنان كه ذكر كردم، اين برنامه قصد آموزش فلسفه ندارد قصـد آمـوزش نتـايج    

خواهد موضوع خاصي را كه بـه نفـع كودكـان تلقـي      ميساير علوم را هم ندارد ن

خواهـد   مـي ن ،شود، به ذهن كودكان و نوجوانان بريزد و در آن انباشته سـازد  مي

خواهـد آنچـه در    مـي  ،ميل كنددانند به آنها تح ميچيزي را كه بزرگترها صالح 

همان طور كـه سـقراط معتقـد     .فطرت آنها نهفته است به فعاليت برسدذهن و 

خواهد افكار را از اذهـان متولـد سـازد، ايـن      ميبود كارش مامايي اذهان است و 

گـرت متيـوز   . خواهد استعدادهاي فكري افراد را به فعليت برساند ميبرنامه هم 

اند اگر   لذات ين برنامه، معقتد است كودكان فيلسوفان بايكي از نظريه پردازان ا
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بزرگترها قدرت كنجكاوي و پرسشگري آنها را نابود نسازند، پرسشهايي خواهنـد  

  .پرسيد فلسفي تر از پرسشهاي فالسفه

از سوي ديگر، هدف اصلي اين برنامه آن است كه به كودكان و نوجوانان كمـك  

است، خودشان بـراي خودشـان فكـر كننـد و      كند تا بتوانند تا جايي كه ممكن

اگر قدرت پردازش كودكان و نوجوانان باال رود، فـرد را  . خودشان تصميم بگيرند

در مقابل تحميلهاي نادرست مقاوم خواهد كرد اين برنامه از آنجا كـه ارزشـهاي   

داند، ديگر در فكر تحميـل هـيچ    ميي را هم در فطرت آدمي نهفته قواالي اخال

كند ارزشهاي بالقوه فطـرت آدمـي را    ميتالش  هوني به آنها نيست بلكارزش بير

  .به فعليت برساند

كه شما بخواهيد از بيرون، ارزش تنها زماني خطر در كمين خوتهد بود  بنابراين

يا داده اي را به ذهن فرد منتقل كنيد ولي زماني كه انتقال از درون ذهن افـراد  

و مهارتهـاي بـالقوة فـرد در حـال فعليـت       به سوي بيرون است، يعني خالقيتها

  .يافتن و تقويت است، خطر تحميل چيزي به فرد وجود ندارد

  ساختار اصلي اين برنامه

، برنامـه براي انجام ايـن  . هاي آن استهاي اصلي اين برنامه، كتاب يكي از مؤلفه

ها در سرتاسر جهان، به فرهنگ اين كتاب. اي تأليف شد هاي داستاني ويژهكتاب

برخي از كشورها هم چون دانمارك نيز با . شوند ميها و زبانهاي مختلف ترجمه 

اسـتخراج و جـايگزين   را داستانهاي فرهنگ بومي خـود   ،هاده از اين كتابااستف

  .آنها كرده است
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هـاي فلسـفي    شوند كه در آنها، برخـي ايـده   مياي نوشته ها به گونهاين داستان

كودكـان بـا    .شـود  مـي كامالً متفاوت، بدون ترتيـب خـاص در صـفحات پخـش     

توانند از برانگيخته شدن توسط آنها خودداري كننـد و   ميشان نكنجكاوي ذاتي

خواهد ساير اعضاي كالس نيز آنهـا را بيازماينـد و مـورد بحـث      ميحتي دلشان 

  .قرار دهند

معين از عناصر تشـكيل دهنـده وجـود     اي از اين داستانها مجموعه راي هر يكب

همچـون داسـتانهاي فلسـفه    (اي از چنـين داسـتانهايي    ندارد، اما براي مجموعه

چنين عناصـري الزم بـه نظـر    ) داستان است 12براي كودكان كه تقريباً شامل 

  .رسد مي

اين شـيوه  . لفه دوم، شكل كالس و نحوه پيشرفت آن يعني كالس داري استؤم

براي اين كه محور آموزش و پرورش تحقيـق و  . او مشهور استبه حلقه كند و ك

كندوكاو باشد الزم است كه كالسهاي درس تبديل به حلق يا انجمني شوند كه 

همكـاري بـراي مشـاركت مثبـت در فضـاي آموزشـي        در آن از رابطه دوستي و

اين فضاي مشاركت مثبـت جـايگزين فضـاي رقـابتي و نيمـه       .شود مياستقبال 

اي كـه در بسـياري از كالسـهاي دوران كـودكي     )يمه مبارزه جويانـه ن(خصمانه 

ز تأمل، هاي كندو كاو عبارتند ا ويژگي خاص حلقه. شود ميگذشته رواج داشت، 

اخت مشترك، ايجاد و باال بردن سواد، فرهنـگ و تخيـل   نش ،تعمق غيرخصمانه

گفـت  فلسفي، تقويت توانايي مطالعه و درك عميق متون براي اساس ديالوگ و 

حلقه كندوكاو، براي تأمين همين اهداف طراحي شده  .و گو و لذت بردن از آنها
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شـود حلقـه كنـدو كـاو      ميبراي آموزش و پرورش توصيه  P4Cآنچه در  .است

است كه در آن، به سبب حاكم بودن فضاي تحقيق يا كندو كاو، هميشه سـوالي  

وجود دارد كه به صورت اعم، كار اين حلقه را به جست و جوي حقيقت تبـديل  

  .سازد ميتر آن را به جست و جوي معنا مبدل  كند و به صورت كلي مي

و شـود، بايـد ابتـدا ترديـد و     ن كه آموزش در مدارس تبديل به كندو كـا آبراي 

شكي در اين فرض بوجود بيايد كه همه چيز در كتابهاي درسي بـه دقـت ثبـت    

در اين كه همه چيز مرتب اسـت و  . شده و جاي هيچ گونه تحقيقي وجود ندارد

هر چيزي در سر جاي خودش قرار دارد؛ يعني گامي به سوي پذيرفتن اين كـه  

برخي . اي در پذيرش آن وجود دارد مسئلهقبول يك امر با مشكل همراه است و 

  :ديگر از ويژگيهاي حلقه كندوكاو عبارتند از

كاو دلگـرم كننـده انـد امـا نيـازي نيسـت كـه         و حلقه هاي كند :مشاركت-1

بـه  . شركت كنندگان همه به يـك ميـزان در مباحثـات شـفاهي شـركت كننـد      

ح كلـي معرفـت   يك شاكله يا طر -مانند يك كتاب -معنايي، يك حلقه كندوكاو

هـايي  ها، ساختارهاي شبه گشتالتي از نسـبت اين شاكله .شود ميآموز محسوب 

كنند، همـان گونـه    ميهستند كه اعضاي حلقه را به مشاركت و صحبت ترغيب 

دهد تا زمان تمام كـردن آن، آن   ميكه يك كتاب جالب، به خواننده اش اجازه ن

اگر كتاب مورد قرائـت كودكـان يـك كتـاب داسـتان جـذاب       . را به زمين گذارد

ان به خواندن صفحات بعدي و بعدي تحريك خواهند شد تا بـه  آموز دانشباشد، 

  .افتد پي ببرند ميآن چه در ادامة داستان اتفاق 
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فرد بـه   ،و خلوتدر يك نشست طوالني تأمل در تنهايي  :معرفت مشترك-2

بنـابراين،  . رشته اي از فعاليتهاي ذهني، براي تحليل موضوع تشويق خواهد شد

فرد در اين مدت درگير حيرت، پرسش، استنباط، تعريف، فرض كـردن، حـدس   

كـه اغلـب   (كسـب معرفـت مشـترك هـم     . زدن، تخيل، تميز و غيره خواهد بود

كند بـا ايـن    ميمان فعاليتها فرد را درگير ه) شود ميناميده  20» تفكر توزيعي«

يكـي  : پـذيرد  مـي فرق كه اين بار، اين كار به واسطه اعضاي ديگر حلقه صـورت  

گيـرد و يكـي ديگـر مثـال      ميديگري به يك فرض نهفته ايراد  كند، ميپرسش 

فاصله فكري و ذهني طي شده در هـر دو نـوع تأمـل يكـي      .دهد مينقيض ارائه 

دهـد كـه چگونـه يـك اشـتراك       ميرا نشان است، اما شكل دوم، به وضوح اين 

  .تواند وجود داشته باشد ميفكري 

قيافه ها، گنجينه هايي از اطالعات و متون پيچيـده   :رابطه چشم در چشم-3

كنـيم مـورد مطالعـه و تفسيرشـان      مياند كه ما به طور مداوم سعي  اي از معاني

هـاي بسـيار پـر شـور صـورتهايي فـراهم        اين معناي به واسطه قيافه. قرار دهيم

  .شود كه در مجاورت بسيار نزديك هم قرار دارند مي

كودكان مشتاق دانسـتن هسـتند و در نتيجـه، تـالش     : جست و جوي معنا-4

بنـابراين،   .كنند معاني هر جمله، هر موضوع و هر تجربه اي را بيرون بكشند مي

اني انـد كـه واحـدهاي    حلقه هاي كندوكاو به نحوي در حال جست و جوي معـ 

  .پردازند ميمراقبت ويژه بيمارستانها به نجات جان انسانها 
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هدف هر كالس كه در آن حلقه كندو كاو در جريان اسـت، ترغيـب    :قرائت-5

تأمل، پرسـش همـراه    اعضاي حلقه به تأمل است؛ يعني ترغيب به قرائت توام با

هـا  ازه كه هر يـك ايـن مهـارت   البته هر اند .با تأمل و نيز مباحثه همراه با تأمل

آميز باشد، به احتمال زياد به همان اندازه تأمل را در دو مورد ديگر بـاال   موفقيت

  .خواهند برد

اين ويژگي شامل بررسي آراي بديل، از طريق ارزيابي داليـل  : تأمل و تعمق-6

از آنجـا كـه تأمـل و تعمـق معمـوالً       .هاي فكري اين نظريات بديل اند و پشتوانه

براي مهيا شدن و بـه دسـت آوردن آمـادگي بـراي داوري و قضـاوت بـه عمـل        

. گـوييم  ميآيد، درباره اين فرايند به عنوان ارزيابي داليل و آراي بديل سخن  مي

ين همـ بـه  . تواند قابل مقايسه با بحث و مباحثـه باشـد   ميتأمل و تعمق معموالً 

 وا ده الزم نيست بكوشد تا ديگران را به پذيرش موضـع خـود  دليل كه تأمل كنن

خواهـد بـه    مـي دارد؛ در مقابل مباحثه كننده هم الزم نيسـت بـه موضـعي كـه     

  .ديگران بقبوالند، باور داشته باشد

كـاو بـي طرفانـه، تحقيقـي اسـت در       و كنـد  :بي طرف يا بي غرض بودن -7

ايـن  . و تابع مقتضـاي مـتن   »اصالح -خود«موضوع مورد اهميت، با روشي آزاد 

تحقيق بايد به نتيجه و توافقي بينجامد كه عالوه بر همـه مالحظـات ارزشـها و    

  .نظرها، امور مورد عالقه افراد را نيز شرح دهد

با كودكـاني كـه در داسـتان    (ن تخيلي ادر ادبيات فلسفي، كودك :ارائه الگو-8

فلسـفي، بـه كودكـان زنـده     كاو  و توانند به عنوان الگويي براي كند مي) هستند
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اين را بـا روش تعلـيم و تربيـت مـدارس ابتـدايي      . حاضر در كالس عرضه شوند

سنتي مقايسه كنيد كه در آنها اعتماد بـر ايـن اسـت كـه معلـم الگـويي بـراي        

هـاي مهـم   توانيد اين مدعا را با بررسي يكي از تاكتيـك  ميشما . شاگردان است

شـاگردان در  . رد ارزيـابي قـرار دهيـد   فلسفي مربوط به پرسش و پاسـخ مـا مـو   

ممكن است به پذيرش اين اصل گرايش داشته باشند كـه معلمـي   شرايط عادي 

لـذا احتمـاالً بسـياري از     .كند، منتظر جواب است نه سـوالي ديگـر   ميكه سوال 

كودكان، يك كودك تخيلي و داستاني را به عنوان يك الگو، به يـك آدم بـزرگ   

  .زنده ترجيح دهند

وقتـي كودكـان در ميـان    : چالش يا مبارزه طلبي به عنوان يـك شـيوه  -9

عادي نيسـت كـه همـديگر را گهگـاه      خودشان به بحث مشغولند، براي آنها غير

خواهنـد دليـل حكمهـا و داوري     مـي در واقع آنها  .بدون غرض به مبارزه بطلبند

بـا حـرارت    اگـر آنهـا   .هاي دوستان خود يا معناي جمالت به كار رفته را بدانند

ـ برنـد، بـراي ا   مـي يكديگر را زير سوال  ن اسـت كـه راه ديگـري بـراي چـالش      ي

آورنـد، بـه    مـي تجربه اي كه كودكان از حلقه كندوكاو بـه دسـت   . شناسند مين

دهد كه زير سوال بردن يا چـالش، خـوب اسـت ولـي الزم اسـت       ميايشان ياد 

رگهـا تنهـا افـرادي    آدم بز«كودكان معمـوالً وقتـي بداننـد كـه     . عصباني نشوند

  .شوند ميآرامتر » نيستند كه به معقول بودن يا دليل خواستن اشتياق دارند

معقول بودن نشان دهنده اين است كه فرد توانايي كاربرد شـيوه  : مقبوليت-10

را دارد به معنايي كه مثالً يـك پزشـك بيمارسـتاني بـا     ) عاقالنه(اي خردمندانه 
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دارد و بايـد تشـخيص و قضـاوت مسـتدلي      اري بسيار مسري سر و كـار ميك بي

اما معقـول   .نسبت به استفاده از شيوه ها و روشهاي پزشكي استاندارد ارائه دهد

تواند طريقـه اي را   ميتواند نحوه عمل فرد را شامل شود، بلكه  ميبودن نه فقط 

كنـد ايـن نـوع معقوليـت، دال بـر       مـي هم در بر گيرد كه فرد براساس آن عمل 

هـر دو معنـاي   . گوش كردن به داليل يـا پـذيرا شـدن آنهاسـت     د درتوانايي فر

  .اند كاو بسيار اساسي و معقول بودن براي حلقه كند

مباحثـه و  . مولفه ديگر، نقشي جديـد و كـامالً تغييـر يافتـه بـراي معلـم اسـت       

گيرد به راهنما، مشـاور يـا    ميكندوكاوي كه در كالس به صورت گروهي صورت 

همراهي بسيار آشنا با شيوه و لوازم بحث هاي انجام شده نياز دارد كـه در ايـن   

مباحثـه بـين   . شـود  مـي برنامه، اين مسئوليت سنگين به عهده معلـم گذاشـته   

ان بايد توسط معلم مورد تشويق و حمايت قـرار گيـرد و بـه كودكـان     آموز دانش

. ادهاي فلسـفي خودشـان ايمـان داشـته باشـند     روحيه داده شود تـا بـه اسـتعد   

معلم ديگر به عنـوان انتقـال   . يابد ميبنابراين در اينجا نقش معلم به كلي تغيير 

ان آمـوز  دانـش حـال ايـن فقـط     .دهنده اطالعات و حاكم مطلق كـالس نيسـت  

توانند از معلم سوال  ميان هم آموز دانشگيرند،  مينيستند كه مورد پرسش قرار 

تواند از شـاگردان   ميمعلم هم  ،به عبارت ديگر .را مورد نقد قرار دهند كنند و او

مطلب ياد بگيرد تنها كار معلم هدايت شاگردان به سـوي درسـت انديشـيدن و    

  .نزديك شدن به حقايق است
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نقش جديد، بايد به خوبي آموزش ديده باشد و البتـه در   لذا معلم براي ارائه اين

ي راهنمايي نيز براي معلم در نظر گرفته شده اسـت  كنار كتابهاي درسي، كتابها

كنـد بعـد از خوانـدن هـر پـاراگراف، چـه پرسـش هـا و          مـي كه به او يـادآوري  

  .ترفندهاي منطقي بايد مطرح شوند و به طور كلي كالس چگونه پيش رود

  مهارتهاي مدنظر اين برنامه

ها و استعدادهايي كه در حلقه كندوكاو فلسفه بـراي كودكـان و   برخي از مهارت

اجتنـاب از   -2صـورتبندي سـواالت    -1: كند عبارتنـد از  مينوجوانان رشد پيدا 

خواستن داليل و شواهد ديگران براي ادعاهايشان  -3تعميم هاي عاري از دقت 

اي هـ به رسميت شناختن تفاوت -5هاي تبيين كننده  پردازش و بسط فرضيه-4

پـذيرش   -7بـردن از ايـده هـاي سـايرين       بهـره  -6مربوط به شـرايط موجـود   

  .قادهاي موجه و موارد بسيار ديگرتنا

  ك و ارزشهاي اسالمي ايرانبف

چگونـه  اما ، بودتر  از فرهنگ ما بسيار محتمل فبك آور است كه پيدايش شگفت

هيچ فرهنگي به اندازه  ؟فرهنگ خاص خودش جوانه زده استاز مغرب زمين با 

در . ايرانــي مــا، مبتنــي بـر عقــل و انتخــاب درســت نيســت  -فرهنـگ اســالمي 

حتي در آن پيشـنهاد  . حاشيه قرار گرفته است مسيحيت عقل بسيار فرعي و در

شود اول به موضوع مورد نظر ايمان آورده شـود سـپس در مـورد آن فهـم و      مي

امـا در فرهنـگ مـا    . اوان داردتعقل صورت گيرد كه در جاي خود ايرادهـاي فـر  

شناخت، تصميم و انتخاب درست از اهميـت انكارناپـذيري برخـوردار اسـت تـا      
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چيزي به خوبي براي ما توجيه نشده باشد، اجازه نداريم انجامش دهيم حتي در 

مسايل بسيار خطيري همچون تقليد بايد ابتدا شناخت، تصميم گرفت و سـپس  

گيريم و درست نن هسيتم اگردرست تصميم ما مسئول اعمال خودما. عمل كرد

دهـد   مـي حال آنچه اين برنامه به ما يـاد  . عمل نكنيم، مستحق مجازات هستيم

نحوه درست تصميم گرفتن است چيزي كه در فرهنگهاي ديگر به علت اعتقـاد  

. اي نـدارد  جايگاه ويژه... اخروي و  سم يا عدم اعتقاد به مجازاتنترميدبه جبر و 

ك فرهنگ باشد كه مردمان را با تمام وجـود بـه آگـاهي و روشـني     شايد تنها ي

  .كند كه آن هم فرهنگ اسالمي است ميدعوت 

  :جنگ و فرهنگ سازي

، باال بردن فرهنگ اجتماعي اسـت؛ يعنـي بـاال رفـتن     برنامهبله هدف اصلي اين 

انجامـد و   مـي سطح تفكر، سطح خالقيت و قدرت انتقاد كه هم به اعتالي علـوم  

ان ما معقول و محقـق بـار بياينـد،    آموز دانشمطمئناً اگر . اعتالي فرهنگهم به 

. اي نه چندان دور، ما داراي شهرونداني معقول و خردمند خواهيم بـود  در آينده

هـم زنـدگي    تواند زنـدگي شخصـي فـرد را منقلـب سـازد و      مياين برنامه، هم 

فقـط بـراي تقويـت    ان در مـدارس  آمـوز  دانشاگر وقت ارزشمند  .اجتماعي او را

ها به هدر نرود اگر نظام آموزشي ما بتواند از انفعـال درآيـد و از عهـده    نحافظه آ

ان براي آمادگي به ورود به جامعه برآيد و به آنها تصوير آموز دانشتربيت واقعي 

واقعيتهاي افراد خود بدهد، نحوه انتفاد درسـت و سـالم را بـه    و روشني از خود 

وقتي وارد جامعه شدند، به تدريج خواهند توانست بـه يـك   آنها بياموزد، ايشان 
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توانـد   مـي ايـن   .ار يكديگر بپردازنـد تخودانتقادي جمعي برسند و به تصحيح رف

جامعه نسبتاً سالم تري از لحاظ نظم اجتماعي و آرامش رواني نويد دهد؛ جامعه 

مـثالً  (ن، مشكالت عديده اي كه ما هم اكنون با آنها مواجه هسـتيم  آاي كه در 

يابـد و راه را بـراي ارتقـاي     ميتقليل ...) ت حق و حقوق و يدود و ترافيك و رعا

بـا فرهنـگ مقصـد متناسـب و      برنامـه بنابراين، اگر اين  .كند ميمعنوي فرد باز 

  .تواند نتايج فرهنگي بسياري داشته باشد ميهماهنگ شود 

  نياز به اين برنامه در كشورمان ايران

ايراني  -به نظر بنده، برنامه اي شبيه اين برنامه كه مناسب فرهنگ غني اسالمي

كشورمان باشد هم به شدت مورد نياز است تا كشور را از اين بحرانها كه مربوط 

است، نجات دهد و هـم اينكـه   ) جمعي و فردي(به فقدان تفكر انتقادي و خالق 

 .ي داردبتني بر تفكر است، نزديكـ هاي ديني ما كه م بسيار به انديشه برنامهاين 

اش اين است كه افراد و شهروندان را بـه تأمـل وادارد    اين برنامه كه تمام دغدغه

و به زندگي آنها عمق و غنا ببخشد از نظر بنده بـيش از همـه مـذاهب بـا ديـن      

شما فقط كافي است تكـرار واژه  تفكـر و تأمـل را در    . مبين اسالم سازگار است

ظر بگيريد، خواهيد ديد كه اين موضوع چقدر مورد تأكيـد واقـع   قرآن كريم درن

تواند مفيـد و   ميرد اين دنيايي و آن دنيايي اشده و چقدر در موفقيت فرد در مو

  .مؤثر باشد

 :براي مثال همين تـيم ملـي فوتبـال خودمـان و بازيهـايش را در نظـر بگيريـد       

يي كه بايد بـه صـورت   ما روحيه كار جمعي نداريم و در فعاليتها نخست اين كه
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و مختلـف انجـام دهـيم بـا مشـكل مواجـه       جمعي و با آرايه نقش هاي پيچيده 

اين در حالي اسـت كـه از لحـاظ تكنيـك اعضـاي تـيم ملـي مـان از         ، شويم مي

اين نشان دهنده نبود تفكر جمعي و ناتواني براي انجـام هـم    .ديگران كم ندارند

اد درست را بلـد هسـتيم نـه يـاراي     قتنه نحوه بيان ان .فكري و كارمشترك است

بـه همـين علـت، تـيم مـا       .شـويم  مـي تحمل آن را داريم و به سرعت عصـباني  

بيشترين ميزان درگيري و چالش درونـي را دارد و ايـن نشـان دهنـده كمبـود      

مـديريت مـا هـم    از سـوي ديگـر    .قـادي اسـت  تقادي و روحيه انتقدرت تفكر ان

 بازيكنان به دستورات مدير گـوش فـرا   هميشه دچار تذبذب وتزلزل بوده و حتي

رويم كه البته آنها هم در اينجـا   ميبه ناجار به سراغ مديران خارجي  ،دهند مين 

شوند يعني اگر گوش به فرمان مديران ديگر نباشـند،   ميبه مشكالت بقيه دچار 

گيري و پردازش درسـت   د اين نشان دهنده ناتواني براي تصميم.شون مياخراج 

نتوانـد خالقيـت داشـته    مديري كـه  . قضاوت درست درباره امور است داده ها و

هـا بـه شكسـت    نهاي بديعي براي پيشرفت تيمش بدهد تيمش را ت باشد و ايده

شـود و نشـان دهنـده     مـي انضباط هم كمتر رعايت  نظم و. رهنمون خواهد كرد

بتـي  مراق/ شان و حاكي از فقدان تفكر مسـئوالنه عدم احترام به ديگران و نظرات

 تنبلي و تنبلي فكري هر دو در اين موضـوع مؤثرنـد و ايـن مـا را بـه بـي      . است

قوه قضاوتمان هم تقويـت شـده اسـت و     .توجهي به هدف نهايي سوق مي دهد

هاي حساس، به داوران خـارجي   ناليم و به ناچار در بازي  هميشه از داورانمان مي

/ ق، انتقادي و مسـئوالنه  تفكر جمعي، خال(اين چهار نوع تفكر. شويم متوسل مي
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شان در تيم ملـي فوتبـال و در    در كنار ضعف قدرت قضاوت كه فقدان) مراقبتي

شـود، همگـي توسـط برنامـه فلسـفه بـراي        هاي جامعه ما ديده مي ساير فعاليت

  .شود كودكان و نوجوانان، از دوران كودكي تقويت مي

كـه تنهـا اولـين گـام را      كنـد  اما چنان كه بنيانگذار اين برنامه خود اعتراف مـي 

) منتقـدان و نظريـه پـردازان   ( برداشته و منتظر است كار او بعداً توسط ديگـران 

پيگيري شود، بهتر است ما هم همين موضوع را اتخاذ كنيم و بگوييم در كشـور  

هاي اوليه در معرفي اين برنامه برداشته شد و توجه محققان بـه ايـن    ما هم گام

لذا اميد است هر كسي كه در توانش هست، چـه  . موضوع معطوف گرديده است

يعنـي در تحـول   (پرداز وارد ميدان شود و در اين زمينه  منتقد باشد و چه نظريه

كـه يكـي از   ) نظام آموزشي و وارد كردن تفكر و تأمل در سطوح مختلف جامعه

يـن كـار همـة    ااگـر بـراي   . نيازهاي مبرم جامعه و كشورمان است قدمي بردارد

اي ملي تبديل شود بـاز هـم كـار بـراي      بسيج شوند و اين طرح به پروژهارگانها 

تمـام نهادهـاي   . انجام اين طـرح بـه كوششـي ملـي نيـاز دارد     . همه وجود دارد

 هاي ملي و خصوصي، كانونهاي پرورش تربيتي از جمله آموزش و پرورش، رسانه

الي و همـه  ، سازمانهاي مربوط به جوانان و نوجوانان، بهزيستي، آموزش عفكري

اگـر   .و همه نهادها اگر بسيج نشوند، امكان انجام اين طرح بسيار كم خواهد بود

مـان را   ما بخواهيم كشوري توسعه يافته داشته باشـيم بايـد نهادهـاي آموزشـي    

دگرگون كنيم و براي اين كار، همه بايد بسيج شـوند و بـه جنـگ ايـن نقصـان      

  .د سازندبروند و فكر و تفكر را در اين نهادها وار
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  فبك در ساير كشورها

اي كـه سـاالنه در ايـن زمينـه برگـزار       المللـي و منطقـه   تعداد كنفرانسهاي بين

اي كه بـه   شود، خود حاكي از آن است كه انديشمندان امور تربيتي و فالسفه مي

هاي اين  دهند، بسيار مفتون توانايي كاربرد فلسفه در اعتالي فرهنگ اهميت مي

گذشـته در مسـكو ، مالـت،     چند سالدر اين . اند هاي آن شده برنامه و زيرشاخه

در المللـي   بـين هـاي  اسكاتلند، انگلستان، آمريكا و چند كشـور ديگـر همـايش    

رسـد   سه مجله مكتوب در اين زمينه به چاپ مـي  .زمينه فبك برگزار شده است

ي هـا  همـ نارب. و چند مجله اينترنتي به زبانهاي مختلـف، در ايـن زمينـه فعالنـد    

و ) مجموعة سيزده قسمتي توسط مايكل سسـويل ( آموزشي تلويزيوني در كانادا

 .دهد كشورهاي ديگر تهيه شده كه به زبانهاي مختلف، اين برنامه را آموزش مي

توانـد در   انـد كـه ايـن برنامـه مـي      هاي غربي، متوجه تحوالتي شـده اكثر كشور

حتي در كشـور روسـيه و   . پيشبرد علوم و ارتقاي سطح تحقيق بسيار مؤثر باشد

هايي در اين زمينه به فعاليت پرداخته و بـه پـرورش محقـق و     اوكراين، دانشگاه

كتابها و مقاالت منتشر شده در اين زمينه بـه سـرعت زيـاد     .اند معلم روي آورده

وگوهاي اينترنتي بين اساتيد و محققـان، نشـان دهنـدة شـور و      شود و گفت مي

ت كه دوباره در كالبد فالسفه و فلسفه دميده شده نشاط و اميد زايد الوصفي اس

  .است

در دانمـارك  . مثالً در روسيه، بازيهاي فكر به همراه بزرگتر مطـرح شـده اسـت   

در . انـد  بسياري از مدارس، اين برنامه را جايگزين برنامـه درسـي قبلـي سـاخته    
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ان، استراليا داستانهاي زيادي نوشته شده و فيليپ كم، چندين جلد كتاب داسـت 

شامل داستانهاي كوتاه به چاپ رسانده و راهنماهايي براي آنها به رشـته تحريـر   

فريقاي جنوبي اخيراً كنفرانسي در اين زمينه برگزار شد و در آدر . درآورده است

. شـود  مصر، كتابهاي اين برنامه به عربي ترجمه شده است و روي آنهـا كـار مـي   

انـد كـه چنـد     عاليتهاي نابي انجـام داده انگلستان و اسكاتلند هم در اين زمينه ف

نروژيها، آلماني هـا ،   .شان گزارشي از اين برنامه ارائه شد وقت پيش در تلويزيون

هاي مناسب  اند فلسفه ها و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي سعي كرده فرانسوي

  .شان تصويب شد در سوئيس اين برنامه در مجلس .فرهنگ خود را تهيه كنند

  فبك با تفكر خالق و انتقاديارتباط 

اساس اين برنامه مبتني بر آموزش تفكر انتقادي، در كنار تفكـر خـالق و تفكـر    

ايدة اصلي اين برنامه، اصالً از آموزش تفكـر انتقـادي    .مراقبتي يا مسئوالنه است

كردنـد در دوران   بنيانگذاران اين برنامه هم در ابتدا فكر مي. در مدارس آغاز شد

لـذا آمـوزش ايـن نـوع     . كودكي، نمي توان چيزي بيش از تفكر انتقادي يـاد داد 

كـه خـالف   دانستند، اما به تدريج متوجه شـدند   تفكر را در اين دوران كافي مي

ها عمل  شناسان، ذهن كودكان بسيار فراتر از اين محدوديت برخي ادعاهاي روان

تواند برخي مفاهيم پيچيدة مورد بحث متفكران را هم چـون   كند و حتي مي مي

كـاو   و مورد تأمل قرار داده و دربارة آنها كند... خوبي، درستي، عدالت و  ،زيبايي

برخي مفاهيم فلسفي همچون عدالت، زيبـايي،  بنابراين ايدة آموزش دربارة . كند



28  

دوستي و درستي هم به اين برنامه پيوست و سپس تفكر خالق و جست و جو و 

  .هم به آن اضافه شد) تحقيق و كندوكاو(اكتشاف حقيقت 

  نقش فبك در تحول آموزش و پرورش و تعليم و تربيت

لـذا اميـدوار    ،ليپمن معتقد است كه تعليم و تربيت بدون فلسفه توخـالي اسـت  

است كه با اين برنامه، يعني وارد كردن فلسفه بـه ايـن معنـاي خـاص در نهـاد      

بـردن از    به نظر او بدون بهره .آموزش و پرورش، انقالب بزرگي در آن ايجاد كند

قدر نـاقص و عقـيم اسـت     فلسفه، تعليم و تربيت در مدارس ابتدايي دقيقاً همان

ه در دانشگاه در سـطح ليسـانس و بـاالتر از    مندي از فلسف كه آموزش بدون بهره

كم  آيد دست اي پياژه برميعدر اين برنامه كودكان و نوجوانان چنان كه از اد .آن

ـ توانند دربارة تفكر فكر كنند  شوند و نمي گرفته مي ا تفكـر درجـه دوم داشـته    ي

بـه  توانند تحقيق كنند و فقط بايد نتايج علم و معارف موجـود را   لذا نمي .باشند

اين پيش فرضي است كـه در نظـام آموزشـي مـا، خواسـته يـا        .حافظه بسپارند

ناخواسته، دربارة دانشجويان هم عمالً صادق دانسته شده است چـون آنهـا هـم    

شوند و اجازه تحقيق يا پرسش دربارة علوم موجـود بـه    ملزم به حفظ كردن مي

  .شود نمي  آنها داده

، تالشي است براي بسـط  »دكان و نوجوانانفلسفه براي كو«اما به عقيدة ليپمن 

. فلسفه ورزي با اين هدف كه بتوان آن را به سان يك شيوة آموزشي به كار بـرد 

يـاري دادن بـه كودكـان و نوجوانـان بـراي      » فلسفه براي كودكان و نوجوانـان «

از اين روسـت   .ي از فلسفه، به منظور بهبود بخشيدن به يادگيري استدمن بهره
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ه آموزشي درسي، شامل كتابهاي درسي داستاني و كتابهاي راهنما كه يك برنام

ويـژه  ( بندي، روشهاي آزمون و روشهاي جديد بـراي هـدايت كـالس    ژه زمان وي

مريكا و ساير كشورها تـدريس  آتهيه شده است كه در برخي از مدارس ) معلمان

  .شود مي

ـ    اي مـي  كنيد كه چنين برنامه واقعاً فكر مي الحي در توانـد تـأثيرات اص

  سيستم آموزش و پرورش ايجاد كند به حدي كه آن را متحول سازد؟

بله اين برنامه در راستاي تالشـها فعاليتهـا و نظريـات افـرادي پديـد آمـده كـه        

همگي قصد متحول كردن آموزش و پرورش را داشتند، اما به هر دليلـي موفـق   

 روسـي، ليـو   اسـاس رهنمودهـاي جـان ديـويي و مربـي      اند اين برنامه بر نشده

ويگوتسكي آمده است كه بر ضرورت تعليم و تفكر و تأمل و نفي آموزش صـرف  

به عقيدة آنها براي كودكـان كـافي نيسـت كـه      .كردند تأكيد مي» حفظ كردن«

رند و سپس به يـاد بياورنـد،   اسپبشود، به حافظه  فقط آن چه را به آنها گفته مي

درسـت  . بيازماينـد و تجزيـه و تحليـل كننـد    بلكه آنها بايد موضوع مورد نظر را 

از  همان طور كه فرايند تفكر، پردازش اموري است كه كودكان دربـارة جهـان و  

گيرند، آنهـا نيـز بايـد دربـارة آن چـه در مدرسـه يـاد         شان ياد مي طريق حواس

حفظ كردن مطالب يك مهارت فكري كـم ارزش و سـطح    .يرند، بينديشندگ مي

داوري و تمييـز امـور از همـديگر،     ،سـازي  ان بايـد مفهـوم  پايين است؛ به كودك

كـرد آمـوزش و    جان ديـويي فكـر مـي   . استدالل و اموري از اين قبيل را ياد داد

پرورش به كلي با شكست مواجه شـده اسـت و بـه جـاي آن كـه قـوة قضـاوت        
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آموزان را تقويت كند و آنها را به محقق تبديل سازد، با وارد كـردن نتـايج     دانش

  .كند شان كمك مي ارف مختلف، فقط به تقويت حافظهمع

شناسان  شناسان، روان ن است تا آرزوهاي مربيان، جامعهآبنابراين، اين برنامه بر 

و فيلسوفان تعليم و تربيت دربارة متحول كردن آموزش و پرورش را كه تاكنون 

  .عملي نشده است عملي سازد

  :برخي از نتايج برنامة فبك

 9به واسطه اين طرح عمل آمده نشـان داده اسـت كـه اجـراي      آزمايشهايي كه

يـازده سـاله، سـن هوشـي آنهـا را در       كودكـان اي اين برنامه در كالسهاي  هفته

 ،بـه عبـارت ديگـر    .بـرد  هفته باال مـي  37مسائل مربوط به استداللهاي صوري، 

. هفتـه از آنهـا بزرگتـر بودنـد     27ضريب هوشي آنهـا معـادل افـرادي شـد كـه      

ره و بيست سال بعد از اين افـراد شـد، نشـان داد كـه ايـن      ايشهايي كه دوبآزما

اختالف در سن هوشي، يا ضريب هوشي حتي پـس از بيسـت سـال نيـز حفـظ      

اين برنامه عمالً در كشورهايي كه اجرا شده، موجـب بـاال رفـتن درك    . شود مي

ي بـا  حتـ  .آموزان در غالب دروس شده است از رياضيات گرفته تـا ادبيـات   دانش

اجراي اين برنامه، برخي مدارس متوسط استراليا، خودشان را به سطح مـدارس  

  .اند برجسته آن كشور رسانده

به طور كلي، اگر معلم به خوبي آموزش ديده باشد، هنگام اجراي اين برنامـه در  

كننـد كـه در زمـان اجـراي ايـن برنامـه، در خانـه         كالس، كودكان احساس مي

اتمـام كـالس    برند كه در پايان كـالس،  در از آن لذت ميهستند و معموالً آن ق
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هـاي آزمايشـي كـه     اين امر را با يك سلسله كالس. كند شان ناگوار جلوه ميبراي

والدين و معلمان و شـاگردان  با ه رابنده به همراه دكتر فرزين بانكي داشتيم، هم

كند تا خودشان  ميها را ترغيب  بدين دليل است كه اين برنامه، آن. يمشاهد بود

هـا و   براي خودشان فكر كنند و ترجيحاً اجازه ندهند كـه ديگـران بـه جـاي آن    

چنين، كودكان دوست دارند كه بتوانند افكـار خـود را    هم. ها فكر كنند براي آن

به ديگران ابراز دارند و اگر الزم باشد از استدالل خود، دفاع كنند و بـه يكـديگر   

  .شان مطلع شوند ات و پيامدهاي مفروضاتياري دهند تا از استلزام

  تحوالت مورد انتظار در نظام آموزشي و تعليم و تربيت

اين برنامه اساساً خواستار اصـالحات اساسـي يـا بـه عبـارت ديگـر، انقالبـي در        

شـما مـثالً در آمـوزش و    . ها و باورهاي بنيادي آمـوزش و پـرورش اسـت    ارزش

هـاي   در اغلب موارد، به ويژه در رشـته بينيد كه دانشجويان  پرورش خودمان مي

هـا را بـراي پـس دادن در     هـاي درسـي را مطالعـه و مطالـب آن     غيرفني، كتاب

بـدين  . سـپارند  كنند و پس از اخذ نمره الزم، به فراموشي مـي  امتحان حفظ مي

ها را بـه يـك محقـق و پژوهشـگر تبـديل       ترتيب، اين فرصت درسي، نه تنها آن

آنها . ترين تأثيري در تغيير تگرش و رفتار آنها ندارد ككند، بلكه حتي كوچ نمي

ماننـد و   مي اي متفاوت وا بعد از گذراندن اين دروس، به محض مواجهه با مسئله

هـا را در حيـرت    حتي اكثراً اين امر متفاوت و جديد آن. قادر به حل آن نيستند

اگـر  . دهـد  مـي پرسند كه چرا اين اتفاق غيرعادي رخ  برد و از خود نمي فرو نمي

ها دقيقاً همـان   آن. روند بندي مسئله و حل آن نمي هم بپرسند، به دنبال صورت
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دانشجوياني هستند كه قبل از گذراندن اين دروس بودند و فقط هماننـد دوران  

گيرنـد كـه    چون يـاد مـي  . شود شان تقويت مي آموزي، حافظه كوتاه مدت دانش

متحـان آن را در ذهـن نگـه دارنـد و     وار حفظ كنند، تا زمـان ا  مطالب را طوطي

اين وضع عمومي آمـوزش و  . سپس در زمان امتحان با حداقل تغيير، ارائه دهند

انـد تـا    هـا تـالش كـرده    در كشورهاي ديگر هم مدت. تحقيق در كشورمان است

چون جان ديـويي،   البته فالسفه بزرگي هم. بدهندوضع را كمي بهبود توانستند 

اين وضع نامساعد را اصـالح كننـد، ولـي چـون پـيش      ها تالش كردند كه  مدت

هـاي   هاي بسيار غلطي به طور پنهاني بر كل نظام تربيتي حاكم بود، تالش فرض

اينك اين برنامه در ادامـة همـان اصـالحات و بـا ظهـور      . او هم به جايي نرسيد

. پارادايم جديد آموزش و پرورش، يعني پارادايم تأملي پا به ميدان گذاشته است

يعنـي تـالش   . ين پاراديم به جاي اين كه حافظه محور باشد، تأمل محور اسـت ا

كند از كودكي به افراد ياد دهد كه دربارة مسايل و مشكالت تأمل و انديشـه   مي

  .حلي بيابند كنند و خودشان براي آن راه

ها كمك  او به فرزندان برده .نيز اشاره كرد روش سقراط براي آموزش توان به  مي

ها  هاي خود، آن او با پرسش. د كه مسايل مثلثات را خودشان جواب دهندكر مي

دانسـت،   سقراط كار خود را مامايي فكر مي. كرد را به حل اين مسائل هدايت مي

  .نه زاييدن فكر

به عبارت ديگر، شباهتي بين . پارادايم تأملي هم ويژگي سقراطي يا مامايي دارد

كند تا مادر باردار نـوزادش را   ماما كمك مي: مامايي و تعليم و تربيت وجود دارد
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منـد علـم كـه آبسـتن      فيلسوف نيز به فرد طالـب و عالقـه   /به دنيا آورد و معلم

  .كند تا انديشة خود را متولد سازد ها است كمك مي ايده

  :با كل نظام آموزشي فبكارتباط 

اگـر  . مرو هسـتي  بله، به ويژه در كشورمان كه با بحران تحقيـق و پـژوهش روبـه   

يك مقـدار از  . آموزش و پرورش تغيير يابد، آموزش عالي هم تغيير خواهد يافت

كندوكاو يا تحقيـق جمعـي    كهآموزي  دانش. گيرد تغييرات اتوماتيك صورت مي

را ياد گرفته، در دانشگاه خواسته يا ناخواسته، به سـوي طـرح مسـايل جديـد و     

مدرسه خـالق بـار آمـده، در     آموزي كه ذهن او در دانش. ها خواهد رفت حل آن

دانشگاه منتظر آموزش تحقيق نخواهد ماند و به سرعت سرگرم تحقيق خواهـد  

  .شد

هـاي   مثالً كتاب. اما يك مقدار از تغييرات هم بايد به دست خودمان انجام گيرد

روش تحقيق يا متدولوژي كه به تدريج در كشورهاي پيشـرفته در حـال جمـع    

ها براساس يك پيش فرض غلـط نوشـته    ين كتابا. شدن است، بايد عوض شود

هـا انتظـارات    اند و هيچ كس هم تا به حال نپرسيده است كه چرا اين كتاب شده

كننـد؟ جـواب    كنند و چرا دانشجويان را به محقق تبديل نمي ما را برآورده نمي

هـاي   آمـوزش روش «و آن ايـن كـه    اسـت فرض نهفته  اين پرسش در يك پيش

ها فرض بـر ايـن    يعني در دانشگاه. است» تحقيق موزش خودآ«غير از » تحقيق

هـا   هاي مختلف تحقيق به دانشجويان آموختـه شـود، آن   بوه است كه اگر روش

در حالي كه آموزش عملي تحقيق يا محقق بار آوردن افراد، . محقق خواهند شد
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خواهد كه فـرد در   چندين سال زمان مي. كار يك ترم درس نظري صرف نيست

اسـاتيدي كـه درس    ،به همـين سـبب  . با تحقيق خو بگيرد) نه در كالس(عمل 

كنند، الزاماً محقق نيستند؛ چون ايـن دو كـامالً از هـم     روش تحقيق را ارائه مي

  .متفاوتند

مثالً شما اگر يـك تـرم نظريـة فوتبـال بـه دانشـجويان تـدريس كنيـد، هرگـز          

بـه مسـابقات دانشـجويان    ها را فقط با همين اندوختة يك ترمـي،   توانيد آن نمي

تري شـروع كـرده و    سن و سال ها بايد فوتبال را از دوران كم آن. جهان بفرستيد

  .ه باشنددها خاك خور هاي فوتبال، همراه مربي و ساير فوتباليست در ميدان

  بايدها و نبايدها: فبك

بايد يك حركت ملي براي بررسي اين موضوع و ايجاد تحول در نظـام آموزشـي   

هـاي   اگر نظام آموزشي ما متحول شود، ديگر نيـازي بـه سـازمان   . به عمل آورد

شـود كـه مـا     پنجاه سال مـي . عريض و طويل ديگر، براي ارشاد نوجوانان نيست

ارد كردن متـون  آيا جز و. كنيم يك سيستم آموزشي غربي را در كشور دنبال مي

هـاي   خودمان در سيستم آموزش و پرورش غربي، تغييرات ديگري هم در روش

گوينـد سيسـتم    هـا مـي   وقتي خـود غربـي  . ايم آموزشي اين سيستم اعمال كرده

هاي پياژه، به بيراهه رفته و معيـوب   شان، به سبب يكي از ايده آموزش و پرورش

ا طراحي شده، پافشاري كنيم ه است، پس چرا بايد بر سيستمي كه به دست آن

هاي سنتي ما  خواهند به نحوي به روش ها مي و از آن دست نكشيم؟ وقتي غربي
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هـا و   رجوع كنند، چرا ما خودمان اين رجوع را جدي نگيريم؟ چرا ما بـه سـنت  

  نه آموزش و پرورش اسالمي رجوع نكنيم؟كُ

زش و پـرورش  سيستمي كه برنامه فلسفه براي كودكـان و نوجوانـان را بـه آمـو    

تأكيـد بـر   : كند، بسيار به نظـام آموزشـي سـنتي مـا شـباهت دارد      پيشنهاد مي

چنان كـه  (استدالل و دليل، باال بردن قدرت قضاوت، دور هم نشستن در كالس 

نـان كـه در   چ(  ، توجـه بـه بحـث و مباحثـه    )مـان رايـج بـود    هاي خانه در مكتب

سـئله آمـوزش و پـرورش و    بپرسـيم چـرا بايـد م   بايـد  ). هاي ما رايج است حوزه

فرهنگ در حاشيه بماند؟ وقتي از ديدگاه اسالمي، هدف از زندگي تربيت يـافتن  

هـاي مـا قـرار     است، پس چرا نهادهاي تعليم و تربيت ما در رديـف اول اولويـت  

نگيرد؟ وقتي اكثر مسئوالن كشور هم به اين موضوع تأكيد دارند، پس چرا بايـد  

  د؟به اين موضوع سرعت داده نشو

گويم كه عجوالنه همه چيز را به صورت سرسـري بپـذيريم و مشـكلي     البته نمي

بايد همـه شـرايط بـه دقـت     . ديگر به مشكالت قبلي آموزش و پرورش بيفزاييم

اي درسي براي مثالً ده سال بعد آماده شـود و در ايـن ده سـال     بررسي و برنامه

چنين، بايـد   هم. رويمهاي مطرح شده، پيش ب هم با آزمون و خطا و اصالح طرح

فن حريفنـد  افرادي كه همه. از افتادن كار به دست افراد سودجو جلوگيري شود

اي كـه باشـد، از دسـت     هاي تحقيقاتي بزرگ را در هر زمينـه  و به سرعت، طرح

  .ربايند و نتيجه كار چيزي جز آسيب بيشتر به كشور نيست ديگران مي
































































