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چکیده
هدف اصلی این پژوهش تبیین دیدگاههای مختلف فیلسوفان مسلمان نسبت به آمووشش قالننوی و فلسوبی بوه
کودکان ،در راستای تربیت دینی بایسته میباشد .برای دستیابی به این هدف اش روش پژوهش تحلیل محتووا و
نیز روش تحلیل و استنتاج منطالی بهره گرفته شد .بنابر یافتههای بهدستآمده ،رویکرد تربیت دینوی مبتنوی بور
قالننیت به دو شکل همگانی و نخبه پرور اش یکدیگر متمایز هستند .پارهای اش آثار و اندیشههای ابون فبیول،
سهروردی ،اخوانالصبا ،ابوریحان ،موالنا ،ابوقلی سینا و شهید مطهوری بوه شبوانی سواده ،بابول فهو و گواهی
حکایتگو نه است که فه آن برای همه امکانپذیر میباشد .این رویکرد را میتوان تربیت دینی قالننوی اش
نوع همگانی یا توجه فیلسوفان مسلمان به فلسبه برای همگان دانسوت کوه همشوشوانی شیوادی بوا «فلسوبه بورای
کودکان» دارد .در مالابل ،رویکرد تربیت قالننی نخبه پرور را میتووان در آثوار و اندیشوههای ابونمسوکویه،
غزالی ،خواجه نصیر و ابن خلدون یافت کوه بوهفورکلی در گبتگوهوا و شویوههای آمووشش فلسوبی خوود اش
مضمونهای قالننی و انتزاقی پیچیده برای کسانی که به درجههای باالتری اش فلسبه رسیدهاند ،بهره بردهانود.
این گروه چوون ورود کودکوان را در وادی فلسوبه جوایز نمویداننود ،بورای قووان نیوز چنوین اجواشهای را روا
نمیدارند .بر این اساس ،با پذیرش تربیت قالننی همگانی و نیز با تالویوت ایون رویکورد بوا اسوتناد بوه میورا
حکیمان مسلمان در فول تاریخ اندیشه اسنمی میتوان اش موضعی استوارتر به موضوع فلسبه بورای کودکوان
در جامعه اسنمی نگاه کرد و شمینه فلسبیدن برای همه (حتی کودکان) را اش فریق آموشش فراینود فلسوبیدن،
فرح مسائل فلسبی به شکل داستانی و سادهساشی مضمونهای فلسبی دنبال نمود.
واژههای کلیدی :فلسبه برای کودکان ،تربیت قالننی ،تربیت قالننی نخبه پرور ،تربیت قالننی همگانی

 .1استادیار دانشگاه آشاد اسنمی ،واحد بردسکن akbari180@iaubc.ac.ir

 . 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
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مقدمه
ناتوانی تعلی و تربیت در پورورش انسوانهوایی کارآمود بوا رفتارهوای خشوونتفلبانه ،جنو

هوا و

رفتارهای خودخواهانه و استعمارگرایانه این سؤال را مطرح نمود کوه آیوا تعلوی و تربیوت بوه وخیبوه خوود
بهدرستی قمل نموده است؟ به شق اسمیت و هولبیش )1992( 1برنامههای آموششى نتوانستهاند ،اندیشیدن
و درست اندیشیدن را در دانشآموشان رشد دهنود ).(Marashi, Haghighi & Banaei Mobaraki, 2007

ناتوانی نظان آموششی سنتی در تربیت انسانهای مبدع و مخترع که بابلیوت مواجهوه بوا مسوائل و مشوکن
دنیای مدرن را داشته باشند ،باقث شد تا قنبه به برنامههای درسی که بتواند دانشآموشانی متبکور ،نالواد و
خنق پرورش دهد ،افزایش یابد به شوکلی کوه در رویکردهوای تربیتوی جدیود اینگونوه برناموهها جایگواه
واالیی پیدا نمودهاند ،تا آنجا که در اواخر برن بیست (دهه )1970نهضوتهای تربیتوی متعودد و متنووقی اش
جمله آموشش تبکر خنق ،آمووشش تبکور انتالوادی ،آمووشش شوتا شوناختی ،2برناموه درسوی فکورانوه،3
آموووووشش مهووووار حوووول مسووووئله و همچنووووین برنامووووه فلسووووبه بوووورای کودکووووان 4رواج یافتنوووود
) .(Hogan & Adey, 2006در پی تمایل به تغییر نگاه در تعلی و تربیت ،لیشمن 5فلسبه برای کودکان را بوه
قنوان جنبش تربیتی نوخهور با هدف تالویت و باال بردن مهار استدالل ،داوری و بدر تمیز در کودکان
مطرح نمود .این برنامه مورد توجه نظانهای تربیتی در کشورهای مختلف برار گرفت ،قدهای این برنامه را
به همان صور مورداستباده برار دادند و گروهی نیز به دنبال پیدا کردن رابطه بین این برنامه با سونتهای
تربیتی کشور خود بودند .چنانکه در ایران نیز این برناموه توجوه شیوادی را بوه خوود جلو

نموود .بنوابراین،

پرداختن به این موضوع که برنامه فلسبه برای کودکان با تأکید بر قالننیت چه نسبتی با رویکردهای تربیتی
قالننی اسنمیدارد؟ در برنامه فلسبه برای کودکان چه رویکردهایی در آموشش تبکور مورداسوتباده بورار
گرفته است؟ چه روشهایی در تربیت قالننی همگانی وجود دارد؟ بسیار مه و ضروری به نظر مویرسود.
در این پژوهش ،برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده اش روش تحالیق فلسبی استباده شد.

پژوهش در فلسبه قاری اش دلبستگی به اصول و فنوون جزموی خوا

و نیوز متضومن باشاندیشوی 6و

دوراندیشی 7است و پژوهشگر باید بادر باشد اش شیوههای متنوع استداللهای منطالی به نحوی استباده کند

1

. Smith & Hollfish
2. cognitive acceleration
3. thought-full curriculum
)4. philosophy for children (p4c
5. Lipman
6. reflection
7. speculation
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که اش گسست شنجیره استدالل جلوگیری نماید .پژوهش فلسبی واجد خصیصه استداللی ،متضمن ارشیوابی
مواضع موافق و مخالف و بابل بیاس با تعادل منطالی یا تأملانگیز 1است ) .(Shabani Varaki, 2012بر این
اساس ،بدون دلبستگی به روشهای مشخص و معین پژوهش ،ضمن بررسی توجه به قالننیت نزد فیلسوفان
مسلمان به بررسی شباهتهای آن با قالننیت در فرح فلسبه برای کودکان پرداخته میشود و بورای اثبوا
ادقای مطرح شده دالیل و شواهدی ابامه میشود .برای این منظور ،نخست به تبیین تربیت قالننی پرداخته
میشود و در ادامه ضمن توصیف برنامه درسی فلسبه برای کودکان ،تناس

این برنامه با اندیشوه فیلسووفان

مسلمان در تربیت قالننی مورد توجه برار میگیرد.
تربیت عقالنی
اگر افراد نتوانند تصمیما خردمندانهای بگیرنود ،بایود مدارسوی کوه آنوان را بورای تصومی گیری
منطالی آماده نکرده است ،سرشنش کرد ) .)Sterenberg, 2004تعلی و تربیت در اصطنح رایو خوود ،بور
قالننیت یعنی پرورش اندیشه داللت دارد .شاید به همین دلیل باشد که رای ترین کاربرد تعلی و تربیت را
میتوان قالننیت (پرورش اندیشه) دانست .سایر انواع تربیت مانند تربیت اخنبی و سیاسوی نیوز مؤلبوههای
قالننی را در خود دارند .نخستین حامیان تربیت قالننی ،فنسبه یونوان یعنوی سوالرا ،،افنفوون و ارسوطو
بودند .نوشتههای تربیتی آنها را باید در متونی که به صور منواخره بوا سوفسوطاییان برگوزار مویکردنود،
مشاهده نمود ).(Elyas, 2001
دیدگاه سنتی تربیت عقالنی

فرفداران این نگرش معتالدند که ارششهای حالیالی اش فرهن

های خاصی فراتر رفته اسوت .دلیول

آنها این بود که ذهن به شوناخت ارششهوایی قنبوه دارد کوه تغییرناپوذیر ،مطلوق و ابودی باشوند .بیشتور
نویسندگان سنتی ،ریشه و اساس این ارششها را در خوبی و یا خدا میدیدند .این نگرش ماورای فبیعی در
دوران اخیر ،در نظریههای تعلی و تربیت آرنولد ،2نیومن 3و وایت هد 4مورد توجه برار گرفته است .نگرش
ماورای فبیعی ،همچنین شیربنای نظریههای وابعگرایان سنتی مانند ماریتین ،5هاتچینز ،1آدلور 2و دیگوران را
1. reflective equilibrium
2. Arnold
3. Newman
4. Whitehead
5. Maritain

سال  ،4شماره  ،2پاییز و شمستان 1393

 120پژوهشنامه مبانی تعلی و تربیت ،دانشگاه فردوسی مشهد

تشکیل میدهد .این رویکرد معموالً به نظریههایی اش ببیل «پایدارگرایی»« ،3انسانگرایی»« ،وابوعگرایوی» و
«نئوتومیس » (بعد اش توماس آکوئیناس) باشمیگردد .بوه ایون دیودگاه انتالواداتی وارد اسوت .بوهفور نمونوه،
دیویی و قملگرایانی همانند او با حمله به متافیزیکی که شیربنای این نظریه است و نیز به شرایط اجتمواقی
نخبهگرایانهای که مایه رشد آن بوود ،رویکورد مزبوور بوه تعلوی و تربیوت را رد کردنود

(Dewey,

) .1916با وجود نالدهایی که به این دیدگاه وارد شده است ،چنین دیدگاهی هنوش در شمینه تربیت قالننوی
در بحثهای مربو ،به تعلی و تربیت در شمان ما تعیینکننده است.
عقالنیت پراگماتیک« :نظریه تجربی معرفت» یا نظریه مترقی یا پیشرفته

4

دیدگاه قالننیت پراگماتیک اش سوی دیوویی مطورح شود .او بوه ایون نتیجوه رسوید کوه بسویاری اش
گرفتاریهای تربیتی ناشی اش اقتالاد به جدایی معرفت قالننی اش معرفت تجربی است .نظریه «تجربوهگرایوی
دیویی» 5کوششی است برای یافتن راه میانهای بین تبیین تجربی معرفت به قنوان دریافت محرک بیرونوی و
تبیین قاللگرایانه معرفت به قنوان امر درونی و یا برگرفته اش وابعیت .به نظر دیویی ،تربیوت قالننوی شوامل
تعامل بین یادگیرنده و محیط است .تعلی و تربیت کس

افنقا درباره اندیشوههای افوراد نیسوت ،بلکوه

ایجاد و شکل دادن به معانی است که شخص اش تعامل با محیط یا تجربه در محیط به دست میآورد ،تعلی
و تربیت متضمن واردکردن دانش آموشان به فعالیتهای اتبابی نیست ،بلکه متضمن وارد کوردن آنهوا بوه
فعالیتهایی است که معلمان با توجه به استعداد آنها برای یادگیری برانگیزنده انتخا

کردهاند.

از توجه به عقالنیت تا شکلگیری فلسفه برای کودکان
فلسبه برای کودکان ،بوا هودف تالویوت و بواال بوردن مهوار اسوتدالل ،داوری و بودر تمیوز در
کودکان مه ترین گامی است که در چند دهه اخیر برای کواربرد فلسوبه در تعلوی و تربیوت برداشوته شوده
است .با خهوور جنوبش تبکور انتالوادی در اوایول دهوه  1980و رواج اندیشوههای پستمدرنیسو  ،آمووشش
مهار های حل مسئله و تبکر خنق و ارششیابی اش آنهوا در دسوتور کوار نظانهوای آموششوی بورار گرفتوه
است .در این ایان الگوی جدیدی اش تربیت قالننی که متکوی بور آمووشش تبکور معالوول و پورورش انسوان

1. Hutchins
2. Adler

3. perennialism
4. progressive
5. Dewey Empiricism
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آشاداندیش است ،به قرصهها ی نظری و قملی تعلی و تربیت وارد شده است .بسویاری اش متبکوران معاصور
معتالدند این الگو ریشه در افکار دیویی دارد ).(Jahani, 2006, P. 48

برنامه فلسبه برای کودکان به قنوان یک الگوی تربیتی جدید در تنش است تا بوه کموک توسوعه
مهار هایی چند در کودکان آنها را متبکر بار آورد .هدف این برنامه ،آموشش فلسبه به معنای قان آن به
کودکان نیست ،بلکه هدف آشنا نمودن کودکان با فلسبیدن ،کندوکاو ،پرسش و پاسخ و انتالاد است .ایون
برنامه نمیخواهد موضوعهای فلسبی را برای غیر فیلسوفان روشن کند و مسائل آنها را حول نمایود ،بلکوه
میخواهد به دانشآموشان کمک کند تا خودشان کار فکری بکنند و مسائل خود را حل نمایند

(Lipman,

) .2003برنامه «فلسبه برای کودکان» در پی تحالق مبهون فلسبیدن است .هدف آن اسوت کوه بوه کودکوان
کمک کند ،بیاموشند چگونه خودشان فکر کنند .به نظر لیشمن فلسبه ،ویژه بزرگساالن نیسوت و کودکوان
نیز میتوانند آن را انجان دهند و بهفور ذاتی مستعد آن هستند ) .(Ghaedy, 2003, P. 60البته کودکوان بوا
بزرگسوواالن بووه لحوواف کیبووی متبوواو هسووتند .بووهقبار دیگر ،فلسووبی بووودن کودکووان و فلسووبی بووودن
بزرگساالن اش یک جنس نیست .این برنامه در وابع شیوهای اش آموشش است که با در نظر گرفتن مؤلبههوا
و مواشین پارادای جدید آموشش و پرورش فراحی شده و بوه هموین دلیول موورد توجوه بیشوتر کشوورهای
توسعهیافته و همچنین کشورهای در حال توسعه برار گرفتوه اسوت .اگرچوه در کلیوت ایون برناموه یکسوانی
وجود دارد ،لکن برخی تباو ها باقث شکلگیری دیدگاههای متمایزی در ارائه این برنامه شده است.
چگونه میتوان فلسفه را وارد مدرسه نمود؟
ببل اش ورود فلسبه به مدرسه باید برخی ابهانهای مربو ،به آن را برفرف نمود .ابهان اصلی بر سر
مبهون فلسبه ،چگونگی اجرای آن بهفور نمونوه توسوط معلموان اسوت ) .(Jonathan & Blake, 1988آیوا
کودکان بادر به فرایند فلسبیدن میباشند؟ در پاسخ به این سؤال دو گروه مجزا وجود دارند:
الف -گروهی که فلسبه را مخصو

افراد بزرگسال میدانند :این گروه با مدنظر بورار دادن مبهوون

سنتی فلسبه در معنای خواندن آرا و اندیشههای فیلسوفان استدالل میکننود کوه کودکوان نمویتواننود
فلسبه بیاموشند؛ شیرا آرا و اندیشههای فلسبی بسیار پیچیده و مشکل میباشند .برای نمونه مویتووان بوه
دیدگاه وایت ،)1996( 1مک پک )1981( 2و کیچنر )1990( 3اشاره کرد .وایت معتالد است به سوب
1 . White

2 . Mac Peck
3 . Kitchner
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تباو توجه کودکان اش بزرگساالن ،کودکان نمیتواننود فیلسووف باشوند .او موینویسود «کودکوان
میخواهند بدانند چگونه اش مباهی استباده کنند .فنسبه هیچ شحمتی برای استباده اش مبواهی ندارنود.
آنها قنبهمندند تا مباهی را اش یک منظر سطح باالتر باشنمایی کنند و معموالً به دنبوال پژوهشهوای
نظرى وسیعتری هستند ) .(Ghaedy, 2003این گروه با مالایسه ویژگیهای کودکوان بوا بزرگسواالن
استدالل میکنند که بزرگساالن دارای ویژگیهایی هستند که کودکان فابد آن میباشند .این گوروه
قمون مردن را که گاه اش آنها با قنوان قوان یاد میکنند ،بزرگساالنی میدانند که مرشها و خرفیتهای
محدود فاهمه اجاشه ورود آنان به سشهر فلسبه را نمیدهود .فلسوبه موورد نظور آنهوا ،فلسوبه در مبهوون
دانشگاهی آن است ،هرچند رویکردهای دیگری به فلسبه نیز وجود دارد .رویکردهای متباو دربواره
مبهون فلسبه اش یکدیگر بابل تمایزند ،کارل و گامز )2010( 1بیان میدارند که بر اساس نظریه «الگووی
نخستین» و «شباهت خانوادگی» فلسبه چیزی مانند «جمهوری» افنفون یا «تأمن » دکوار اسوت .در
نظریههای «ذا گرایانه» هر آنچه مبتنی بر تعریبی معین اش فلسوبه باشود ،فلسوبه اسوت .در نظریوههوای
«نهادگرایانه» فلسبه آفریده ذهن استادان فلسبه در دانشگاههاست و در نظریه «خواننده-پاسخ» هر متنوی
اش شکسشیر گرفته تا داروین به شر ،آنکه به قنوان متن فلسبی برائت شوود ،فلسوبه بلموداد مویشوود.
چنین تلالی هایی اش فلسبه منجر به رویکردهای متعدد در آمووشش فلسوبه ماننود فلسوبه بوه معنوای روش
فلسبیدن ،فلسبه به معنای تاریخ ،فلسبه به شبانی ساده ،فلسبه در حک متون داسوتانی تأمولبرانگیز شوده
است ).(Akbari, Javidi Kelateh Jafrabadi, Shabani Varaki & Taghavi, 2012

 -گروهی فلسبه را برای کودکان ه میسر میدانند :لیشمن و فرفدارانش فلسوبه را

بوه مبابوه فراینود2

میدانند .به شق این گروه ،فرایند فلسبیدن برای کودکان میسر است .این رویکرد به اندیشه سالرا ،بوه
قنوان آغاشگر فلسبه به معنوای حالیالوی نزدیوک اسوت کوه فلسوبه را برابور فلسوبیدن بوه معنوی درسوت
اندیشیدن میدانست .کانت نیز چنین برداشتی اش فلسبه دارد .او کار فلسبه را آموختن اندیشه میدانست
نه آموختن اندیشهها .کانت دراینباره بیان میدارد که «شما اش من فلسبه نخواهید آموخت ،بلکه شیوه
فلسبی اندیشیدن را یاد خواهید گرفت .اش من افکاری نخواهید آموخت که تکرار کنید ،بلکه چگونوه
اندیشه کردن را فرامیگیرید .اگر برای حل مسائل فلسبی به فرح سؤالهای فلسبی مبوادر ورشیو ،
در آن صور

فلسبی خواهی اندیشید.(Sheffield, 1996) ».
1

Carel and Gamez
2 . philosophy as process
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بسیاری اش فیلسوفان مانند لیشمن ( ،)1993ماتیوس ،)1980(1جانسون ،)1997( 2مووریس )1999( 3و
ویلیامز )1985( 4فلسبه را به مبهون فلسبیدن مورد توجه برار میدادند .این مبهون اش فلسبه امکان آمووشش
فلسبه به کودک را امکانپذیر میداند ) .(Ghaedy, 2003در این دیدگاه ،مالصود اش فلسبه ،آموشش شیوه
فلسبی اندیشیدن است آنگونه که مورد نظر کانت بود .با توجه به مبهون فلسبیدن در فلسبه برای کودکان
میتوان گبت که در این برناموه بورخنف سوایر برناموههایی کوه بورای آمووشش فلسوبه رایو بووده اسوت،
اندیشههای فیلسوفان معینی انتخا و مطرح نمیشود؛ شیرا درجه انتزاع این اندیشهها به دلیل اصوطنحهای
خاصی که فیلسوفان بکار میبرنود ،باالسوت .اشایونرو ،در برناموه جدیود بوه جوای پورداختن بوه محتواهوا و
نظریههای خا

فلسبی ،به روشهای خا

تبکر فلسبی پرداخته میشود.

اسشلیتر و شارپ )1995( 5بیان میدارند؛ لیشمن مبهون فلسبه را اش پرسش سوالرافی 6ابتبواس کورد؛
سووؤالهایی کووه مووا را بووادر موویسوواشد تووا افکارمووان را تائیوود کنووی و بضوواو اخنبووی داشووته باشووی
) .(Vansieleghem, 2006لیشمن با پذیرش نگاه سالرا ،به فلسبه سعی نمود تا فلسبه را اش محدود شدن بوه
دیدگاه فنسبه نجا دهد .او معتالد است که «الگوی قمل فلسبی ،حرکت شواخص سوالرا ،اسوت .بورای
سالرا ،فلسبه نه یک رشته تحصیلی بلکه یک روش شندگی است .آنچه سالرا ،بورای موا الگوو بورار داده،
دانش فلسبی یا فلسبه کاربردی نیست ،بلکه قمل فلسبی است .او ما را به تصدیق این امر که فلسبه کردار
و قمل است وادار میکند .)Lipman, 1988, P. 12( ».فیشر ضمن تبیین انواع ساختار ،ساختار سالرافی 7را
رویکردی فرایندی میداند« :ساختار سالرافی رویکرد فرایندی است که معل نالش تسهیلکننده تحالیالوا
را به قهده دارد ،هدف این ساختار تشویق دانشآموشان به بحث ،گوش دادن ،روشنگری و توجیه و تبیوین
افکار خود است.(Fisher, 2007) ».

در برنامه آموشش فلسبه برای کودکان ،هور محتووای چوالشانگیزی مویتوانود بوه قنووان محتووای
فلسبی انتخا شود .کارل و گامز ( )2010بیان میدارند؛ سایمون بلکبرن 8بوا تکیوه بور نظریوه «خواننوده-
پاسخ» چنین بیان میدارد که هر متنی که به قنوان متن فلسبی برائت شوود ،اش شکسوشیر گرفتوه توا دارویون،
فلسبه بلمداد میشود .نظریه «خواننده-پاسخ» تأکید میکند کوه فلسوبه چیوزی اسوت کوه اساسواً در ذهنوی
1. Mattews
2. Jahnson
3. Morris
4. Williams
5
. Splitter and Sharp
6 . Socratic questioning
7 . Socratic structure
8 . Blackburn
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مسوووئلهدار پدیووود مووویآیووود و فلسوووبه بیشوووتر اش آنکوووه محصوووول نهوووایی باشووود یوووک فراینووود اسوووت
) .(Akbari et al., 2012فلسبه کودکان را درگیر جستجوی معنا کرده و فه آنوان را وسویعتر و قمیوقتور
موویکنوود ،مهار هووای تبکوور و اسووتدالل را در آنووان تالویووت و باقووث اقتمادبووهنبس در آنووان موویشووود
).(Safai Moghadam, 1998, P.168

در برنامه فلسبه برای کودکان لیشمن ،با وجود فرح داستانهایی که اش صبغه فلسبی برخوردارند بوه
روش نیز توجه شیادی شده است .چنانکه ،فینوکچیارو )1993( 1دراینباره معتالد است کوه «ویژگویهوای
فلسبه به وسیله محتوا یا موضوقی که مورد مطالعه برار میدهد ،توصیف نمیشود ،بلکه اش فریوق رویکورد
یا روشی که اسوتباده مویکنود ،توصویف مویشوود .(Finocchiaro, 1993, P. 642) ».در فراینود فلسوبیدن
مهار هایی چون سؤال کردن ،2استدالل کردن ،3تبکر خنق ،4ارتبافوا  ،5کاوشوگری 6و ارششویابی 7بوه
دانش آموشان کمک میکند تا به ارشیابی افنقاتی که به دست آوردهانود ،بشرداشنود و همچنوین در موورد
ارشش آنچه خواندهاند ،شنیدهاند و انجان دادهاند ،بضاو کنند و معیارهایی را بورای بضواو ارشش کوار
خودشووان یووا ایووده های دیگووران رشوود دهنوود و نسووبت بووه بضوواو خودشووان اقتموواد داشووته باشووند
).(Lipman, 1993

بنابراین ،فرفداران فلسبه برای کودکان ،قنبه خود را به روشهوای دیگوری نیوز دنبوال مویکننود.
بهفور نمونه ،گروهی با تأکید بر رویکرد محتوایی 8فلسبه را به مبابوه محتووا 9تلالوی مویکننود .در بحوث اش
محتوای فلسبه به رویکرد ذا گرایانه اشواره میشوود .ایون دیودگاه ،یوادآور آن اسوت کوه مجموقوهای اش
پرسشها و باشتا ها درباره موضوعهایی مانند شناخت 10یا ادراک 11و یا اخنق است که اش برنی بوه بورن
دیگر تا حدودی ثابت مانده است و در هر نسلی اش نو بوه آنهوا پرداختوه شوده اسوت .فلسوبهای کوه دربواره
ادراک یا شناخت ،اندیشه و خرد ،تجربه و نبس ،12چیزی برای گبتن ندارد ،با نظری خوشبینانه بویارشش
است و با نظری غیر خوشبینانه ،مدقی حالهباشی است ).(Carel & Gamez, 2010, P.8

آشنایی با دیدگاه فنسبه درباره مسائل فلسبی نشان میدهد که بشر در فرح مسوائل اصویل فلسوبی
1. Finocchiaro
2. skills to ask questions
3. reasoning skills
(4. creative thinking skills ) )Stojanva, 2010
5. communication skills
6. investigative skills
7. evaluation skills
8. content-oriented approach
9. philosophy as content
10. knowledge
11. perception
12. the self
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دغدغههای مشترکی دارد که دانستن آنها تبکر کودک را توسعه میدهد .برخی اش این مسائل و دغدغهها
در برخی متون گردآوری شدهاند که فه آنها میتواند مبیود باشود بوهفور نمونوه ،کووهن اش  101مسوئله
سخن می گوید که فیلسوفان را در فول تاریخ به خود مشغول ساخته است ،همچنین راسول در اثور برجسوته
خود با قنوان «مسائل فلسبه» اش دواشده مسئله فلسبی مه یاد میکند 1و یا اِ .سی .یون

در کتا «پرسش-

های بنیادین فلسبی» (1952؛  )1958اش شش مسئله بزرگ فلسبی 2یاد میکند .کووهن )2010( 3بیوان موی-

دارد؛ در رویکرد محتوا محوری ،مجموقهای اش سوؤالهای گروهوی و چندجانبوه بوا محتووایی اش مبواهیمی
چون قدالت ،شخص ،فکر ،شیبایی ،حالیالت و خوبی مطرح میشود که به کودکان کمک میشود تا جنبه-
های فلسبی تجربههای خود را بشناسند ) .(Gregory, 2008رویکرد محتوا محوری 4ارائه سلسله وار تاریخ
اندیشههای فلسبی غر به کودکان و نوجوانان به شوکلی داسوتان اسوت .چنانکوه در «دنیوای سووفی »5اثور
گاردر 6منحظه میشود ،این رویکرد همان فلسبه به همراه کودکان( 7 )PWCاست که هدف آن پورورش
کودکان به قنوان فیلسوف است .در این برنامه اش بحث و گبتگو درباره آرای فلسبی بهره گرفتوه میشوود.
این در حالی است که به قالیده یوسو )2007( 8هگل مخالف جدا کردن فلسبه اش محتوا بود و رویه معلمان
فلسبه که آموشش فلسبهورشی 9را با جدا کردن محتوا اش آن شروع میکردند ،مورد نالد برار داد
) .& Yaridehnavi, 2009محتوای فلسبی سرشار اش مباحث مه در خصو

(Bagheri

جهان و سایر مسائل اساسوی

فلسبی است.
اولین فیلسوفان غر نظریههای فراگیری درباره جهان مطرح کردند که بعضی اش آنها اساساً اشوتباه
بود ،اما بعضی دیگر چنان قمیق بودند که تأثیرشان تا روشگار ما بابی مانده است ) .(Mage, 2009توجه بوه
محتوا در این برنامه میتواند به شناسایی مباهی فلسبی منجر شود .شارپ )2006( 10دراینبواره چنوین بیوان
میدارد که «فلسبه برای کودکان متعهد به باشساشی تاریخ فلسبه به کمک داستان و کتا راهنما است ،بوه
این شکل که کودکان در معرض باورهای فنسبه گوناگون درباره مسائلی برار میگیرنود کوه پذیرفتوهانود

 .1نمود و وابعیت ،ذهن و ماده ،دانش پیشینی ،معرفت شهودی ،صدق و کذ .
 .2صدق ،رابطه ماده و ذهن ،رابطه مکان و شمان ،قلیت و اختیار ،یگانه انگاری در برابر چندگانه انگاری و خدا.
3 . Kohen
4 . content-oriented approach
5 . Sofies verden
6 . Jostein Gaarder
7 . philosophy with children
8 .Uso
9 . philosophize
10. Sharp
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دربارهاش تحالیق کننود .(Khosronejad, 2007, P. 113) ».فایوده آشونایی بوا تواریخ فلسوبه آن اسوت کوه
کودک را با اندیشه چند هزارساله فلسبه آشنا میساشد .همچنین ،بررسی دیدگاههای متنوع و حتی نظورا
مختلف فنسبه ،کودک را اش جمود و بطعیت همراه با کبر و غرور رها مویسواشد .بوه شقو راسول ()1980
فلسبه بااینکه بادر نیست با یالین و بطعیت به تردیدهایی که خود مطرح ساخته پاسوخ دهود ،اموا روشهوای
ممکوون متعووددی را الالووا مووینمایوود کووه فکوور را توسووعه داده و آن را اش سوولطه قوواد جبوواره رهووایی مووی-
بخشد ).(Cohen, 2001, P. 4

فلسبه به مبابه تاریخ فلسبه ،به دنبال محتوایی بابل توجه اش بحثهای مطرح شوده در تواریخ فلسوبه
است که مدقی آموشش فلسبه به کمک مباهی اساسی موجوود در تواریخ فلسوبه اسوت .گروهوی دیگور اش
قنبهمندان به فلسبه برای کودکان ،فلسبه را به مبابه ادبیا دانستهاند و درصدد توسعه مبهون فلسوبیدن بوه
کمک متون داستانی تأملبرانگیز داستانی برآمدند .رابطه فلسبه و ادبیا در اندیشوه فنسوبه شیوادی نموود
داشته است .بهفور نمونه ،کرکوفسکی 1در این خصو

معتالد است «فلسبه به مبابه ادبیا /فلسبه و ادبیا

یا فلسبه ادبیا  ،اش دیرباش یک مضمون قان در میان فیلسوفان و نظریهپرداشان ادبی بوده است ...همانطورکه
السیدر مک اینتایر 2خیلی قالی آن را بیان کرد ،ما در کنشهایمان و اقمالمان همانند اوهان و پندارهایمان،
ذاتاً جاندارانی داستانسرا هستی  ،ما آفریدههای ناسوتی هستی  ،ما بر پایه پیش و پس میاندیشی و هموواره
جزئوووی اش داسوووتان شنووودگی خوووود هسوووتی  ،همچنوووان کوووه بخشوووی اش شنووودگی دیگوووران نیوووز هسوووتی ».
) .(Carel & Gamez, 2010, P. 330بر این اساس ،انسان با داستان شندگی میکند و خود داستان شنودگی
میشود ،داستانی که میتواند درس شندگی خود و دیگران شود و منشأ تبکر شوود .گروهوی بوا قنایوت بوه
اهمیت داستان در آموشش تبکر تنش کردهاند تا اش داستان به قنوان محتووای تبکور بهوره بگیرنود و حتوی
مدقی شدند که به کمک داستانهای فلسبی میتوان فلسبه آموخت .در میان انواع داستانها ،داستانهای
متون کهن که اش نظر غنای مطال

اصالت بیشتری دارند و برگرفته اش تاریخ هزاران ساله ابوان و ملل هست،

انتخا شدند؛ چراکه ه غنای ادبی فراوانی دارند و ه در فول نسلها اندیشه بشر را با خود

به -

همراه دارند .پیکمال با اهمیت دادن به محتوای غنی داستانی بیان مویدارد کوه بچوههای اموروش نیواش دارنود
بزرگ فکر کنند .برای این کار میبایست اش راه حکایت و افسوانه آنهوا را تغذیوه نموود .بنوابراین ،نیواش بوه
داستان و حکایت فراوان است ،درحالیکه فلسبه غر اش نظر داستان غنی نیست.

1

. Cherkasova

2

. Mac Intyre
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پیکمال شرق را مهد حکایت ،روایت ،فلسبه و قرفان میداند .به این منظور مجموقهای اش افسانهها
و حکایتها را در کتابی با قنوان «داستانهای فلسبی جهان  »1گوردآوری نموود کوه اش اندیشوههوای قمیوق
مشرق شمین نشأ گرفته است ) .(Piqmal, 2009همچنین ،فیشر با اذقان به قنبه کودکان به موضووعهای
مانند انصاف ، 2آشادی ،3دوستی ،4حالیالت ،5دانش 6و بضاو  7سعی نموود توا محتووایی غنوی بورای تبکور
کودکان فراه آورد ) .(fisher, 1999برخی دیگر اش قنبهمندان به فلسبه برای کودکان ،معتالدند کوه در
فرهن

های مختلف فلسبههای متباو شکلگرفته است .فنسبه متعددی چنین استدالل کردهاند (یا اغل

فرض کردهاند) که یک فرهن

آفریالایی «نا » وجود دارد که تبکر آفریالایی اش آن سرچشمه میگیرد.

کسانی چون ویردو اینگونه استدالل کردهاند که در میان تباو های فرهنگوی ،خصوصویا قوان
فرهنگی نیز وجود دارند که امکان انتالال و ارتبا ،تبکر را فراه میسواشند
) .184در بحث اش آموشش تبکر به کمک فلسبه ،یسشرسن 8به فرهن

(Carel & Gamez, 2010, P.

توجه بسویار نموود .او بور ایون بواور

است که در ذهن کودکان برخوی اش اموور فراگیور و جهوانیانود و برخوی دیگور اش فرهنگوی خوا

گرفتوه

میشوند که کودک در آن تربیت میشود .بنابراین ،متون می توانند به نحوی تغییر یابند که مطابق و مناس
فرهن

های دیگر باشند ).(Naje, 2008

بر این اساس ،یسشرسن تنش نمود تا داستانهوایی بلنود را اش ادبیوا بوومی کشوور دانموارک (آثوار
اندرسون )9انتخا کند تا داستانها برخاسته اش فرهن

مردن دانمارک باشد.

بنابرآنچه اش رویکردهای فلسبه برای کودکان برمیآید ،هرکدان داقیوه توجوه بوه فلسوبه و توسوعه
تبکر را دارند .لیشمن بوا تأکیود بور تالویوت تبکور کوودک و رشود بووای قالننوی او در وابوع فلسوبه را بوه
«فلسبیدن» تاللیل داد .او تنش نمود تا روش فلسبیدن را در کودکان توسعه دهد .به همین دلیول در کوار او
فلسبه در حد منطق که همان ابزار اندیشیدن است ،تاللیل یافته است.
گُردر با توجه به تاریخ چند هزارساله فلسبه سعی نمود تا با آموشش تواریخ فلسوبه بوه دختوری بنوان
سوفی او را با فلسبه آشنا کند .رویکرد او یعنی آشنا ساختن کودکان با تاریخ فلسبه در بال

 .1ترجمه ترانه وفایی ،انتشارا او ،شامل  60داستان کوتاه بدیمی و قمدتا شربی

داستانی ساده،

2

. fairness
. freedom
4. friendship
5. truth
6. knowledge
7. judgment
8. Jespersen
9. Andersen
3
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فلسبه را به تاریخ فلسبه تاللیل داد .فیشر و پیکمال نیز راه آموشش فلسبه به کودکان را مطالعوه داسوتانهوای
فلسبی دانستند که در همه کشوورها ک وبویش یافوت مویشوود و سورانجان یسشرسون بوا تأکیود بور فرهنو
وابستگی داستانهای لیشمن ،به فرح و باشساشی داستانهای بومی و مبتنی بر فرهن

دانمارکی پرداخت.

تربیت عقالنی از منظر تربیت دینی
سؤال اساسی اش صاح نظران حوشه تربیت و به ویژه تربیت دینی این است که بهترین رویکورد بوه
تربیت دینی کدان است؟ در پاسخ به این سؤال باید بدانی که بهفورکلی دینداری بر سه رویکرد (قواد ،
قالننیت و شهود) استوار است که هرکدان اش این رویکردها اش جهتی خوا

و باهودفهایی خوا

موورد

توجه برار میگیرند .تربیت دینی با توجوه بوه هودفهایی کوه دارد بور یکوی اش ایون بنیادهوا اسوتوار اسوت.
گروهی ،رویکردهای مبتنی بر قاد را برای دستیابی بوه هودفهای تربیوت دینوی مناسو تر میداننود و
برخی دیگر ،رویکرد قاد را جایز نمیدانند و راههای رسیدن به هدفهای تربیت دینوی را رویکردهوای
قالننی میدانند .این گروه سعی میکنند با ارائه براهین و اسوتداللهای منطالوی ،افوراد را در مسویر تربیوت
دینی یاری کنند ) .(Naghibzadeh, 1995در خصو

استباده اش رویکرد مبتنی بور قواد  ،کسوانی ماننود

جیجر 1امکان استباده اش قاد را پیشنهاد میکنند و برخی دیگر مانند

هرست 2تربیت

مبتنوی بور قواد را

تلالین میدانند و آن را رد میکنند .برخی نیز مانند پیترش 3استباده اش قاد را در سنینی کوه آموشنوده هنووش
بادر به درک استدالل نیست ،ناگزیر جایز میدانند .آنچه مه است این است که تربیت قالننی در تربیوت
دینی جایگاه ویژهای پیدا کرده است ) .(Shabani Varak, 2002ایون اهمیوت اش سوه جهوت درخوور تأمول
است:

نخست ،به این سب

که بسیاری اش فنسبه اش جملوه فنسوبه تعلوی و تربیوت غور ماننود هرسوت،

تربیت دینی را تلالین و هدف آموشش و پرورش را بسط نیروی تعالل میداننود ) .(Zibakalam, 2000دون،
بهره گیری اش رویکرد قالننی ابزاری مه برای پاسخ به تردیدهایی اسوت کوه دربواره تربیوت دینوی وجوود
دارد .بهفور نمونه ،گاردنر معتالد است که تربیت دینی با آشاداندیشی درتنابض است .بورای پاسوخ بوه ایون
شبهه ،بهرهگیری اش رویکرد قالننی اهمیتی ویژه مییابد ( .)Gardner, 1993سون ،به سب

اینکه بورآن بور

اهمیت تبکر و تعالل در هدایت بشر تأکید میورشد ) .(Sajadi, 2005انسان اش نعمت بزرگی به نوان نیوروی

1. Gager
2. Hirst
3. Piters
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قالل و اندیشه برخوردار است که این موهبت ،او را اش سایر موجودا ممتاش مینماید .در مالایسوه بوا سوایر
ادیان ،اسنن بیشترین اهمیت و ارشش را برای قالل و اندیشه بائل شده است و قالل و شرع را مکمول هو و
رابطه آنها را دوسویه و هماهن

میداند .فر اخوانی برآن مجید به تعالل و اندیشیدن استداللی و منطالی اش

موضوعهایی است که در بسیاری اش آیا الهی با گونههای متباوتی به صراحت بیان شده است ،به نحووی
که هیچ تأویلی را نمیپذیرد .اشاینرو ،در احادیث معصومین (ع) توجه خاصی بوه ایون مسوئله شوده اسوت.
بنابراین ،در دید گاه قالمان بزرگ شیعه ،اندیشه قالننی و برهانی جایگاه بسیار واالیی دارد و منابع شیعه در
این شمینه گویای جایگاه ویژه قالل در مبانی فکری آنان است ) .(Naseh & Saki, 2008در این خصوو
که تربیت قالننی برای همه افراد ممکن است یا خیر ،میتوان گبت دو رویکورد تربیوت دینوی همگوانی و
تربیت دینی نخبهگرا را میتوان اش یکدیگر متمایز ساخت .رویکرد تربیت قالننی همگانی کوه بوا موافالوان
فلسبه برای کودکان همشوشی دارد و رویکرد تربیت قالننی نخبه پرور که مشابه دیدگاه کسانی اسوت کوه
فلسبه را برای بزرگساالن میسر میدانند.
انواع تربیت عقالنی
د ر فلسبه اسنمی نگاه به تربیت قالننی به شکل متباوتی وجود دارد ،گروهوی بور تربیوت قالننوی
نخبه پرور تأکید دارند و قده ای دیگر به تربیت قالننی همگانی در تربیوت دینوی اشواره مویکننود .تربیوت
قالننی نخبه پرور ضمن تأکید بر تربیت قالننی رسیدن به درجههای باالی آن اش جمله پرداختن بوه فلسوبه
را برای همگان ناممکن میدانستند .بر اساس این رویکورد ،تنهوا برخوی اش افوراد بزرگسوال جامعوه امکوان
رسیدن به این مه را دارند و برخی دیگر به ویژه کودکان ایون بابلیوت را ندارنود .ابون مسوکویه 1در آغواش
بحث درباره تأدی

کودکان و سیر رشد تدریجی انسان را چنین بیان میکند:

 .1ابتدا در کودک میل به غذا به وجود میآید .این نخستین جلوه بوه شهویه است.
 .2سشس بوه غضبیه بروش میکند که هدف آن دفاع اش خویش به هر وسیله ممکن است.
 .3آنگاه بوه تمیز ،تعالل و شوق به تمیز پدید میآید ،حیا نخستین تجلی این مرحله است.
در اندیشههای غزالی نیز بحثهای بابل تووجهی دیوده میشوود .آنجوا کوه بیوان مویدارد چگونوه
میتوان منکر تباو استعدادهای قاللی شد ،درحالیکه اگر در فه و درک قلون اختنفی وجود نداشت،
اینگونه نبود که کودن چیزی را نبهمد ،مگر بعد اش رن فوالنی معل و شیرک و هوشیار با ک ترین اشاره
 .1احمدبن محمد بن یعالو مسکویه اش دانشمندان نامور اخنق در سال  325هو.ق .در ری چش به جهان گشود.

 130پژوهشنامه مبانی تعلی و تربیت ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،4شماره  ،2پاییز و شمستان 1393

مسائل را ببهمد و شخص کامل حالایق امور و دانشها بدون آموختن ،اش درون جوانش جواری شوود ماننود
پیامبران .به قالیده غزالی اساس و منبع همان استعداد و بوه درک غریزی است کوه خهوور آن اش سون تمیوز
(حدود هبتسالگی) آغاش میشود و بهفور تدریجی و مخبی رشد میکند تا آنکه تالریباً در چهلسالگی به
کمال میرسد  .در آغاش نشو و نمای کودک ،باید قالاید به او تلالین شود (مانند الالای بذر در شموین دل) توا
آنها را حبظ کند و بعد اش تلالین و تاللید ،فه و درک کند .پس یالین و تصدیق بیابد و چون تلالوین دارای
نوقی آسی پذیری است باید اش فریق تنو بورآن ،تبسویر ،حودیث ،قبواد و معاشور بوا نیکوان او را
تالویت کرد و هنگان بلوغ اسرار امور و استدالل به او گبته شود تا در جان کودک راسخ گردد.
خواجه نصیر فوسی معتالد است که بوای روحی به تدری خهور و بروش پیدا میکنند .تماین بوه
شهویه در ابتدا خهور یافته و به دنبال آن جلوههای بوه غضبیه در آدمی دیده میشود و درنهایت ،نشانههای
بوه قابله ،یکی پس اش دیگری پدیدار میشوند.
ابن خلدون نیز بر تدریجی بودن رشد آدمی اشاره دارد ،آنجا که در با شکلگیری بوای نبسانی
چنین بیان میدارد که نبس به صور کامل و اش هور نظور فعلیوت یافتوه پدیود نمویآیود ،بلکوه بوا حرکوت
تدریجی اش بوه به فعل رشد و کمال مییابد .او آموختن فلسبه را نیز با وجوود اقتالواد بوه بطونن آن ،سوب
تشحیذ و تالویت ذهن برمیشمرد.
او بادیهنشینان و ساکنان روستا را اش شهرنشینان و که به قویش و خوشگوذرانی انوس گرفتهاندوو بوه
فضایل اخنبی نزدیکتر میبیند .ابن خلدون رقایت «اصل تودری » در آمووشش و در نظور گورفتن «میوزان
هوش متعل » را در تربیت سبارش میکند .بنابراین ،با توجه به آنچه گبته شد میتوان فلسبه برای کودکان
را با تبکر قالننی همگانی شبیه دانست.
در رویکرد تربیت قالننی همگانی ،شهید مطهری ضمن مردود شمردن تربیت مبتنی بر محبوخا ،
در اهمیت تربیت قالننی چنین بیان میدارد که «تعلی و تربیتی که متعل  ،فراگیرنده صرف اسوت و مغوز او
به منزله انباری است که سلسلهای اش معلوما در آن ریخته میشود ،برای آمووشش وابعوی کوافی نیسوت...
هدف تعلی و تربیت باید پرورش نیروی فکر ،ایجاد استالنل فکری ،تالویت ابتکار فرد ،تجزیه و تحلیل و یا
احیای آن باشد .(Motahari, 1987) ».مطهری ضمن تأکید بر تربیت ،دوران کوودکی را پایوه و اسواس آن
میداند .به شق او تربیت دوران کودکی پایه و اساس است .در دورههای نوجوانی و جوانی نسبت به دوره
کودکی امکان تربیت کاهش پیدا میکند .اگر یوک صوبت در وجوود انسوان ملکوه شود شدودن آن بسویار
مشکل خواهد بود.
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باوجوداینکه برخی فیلسوفان مسلمان بر تربیت قالننوی تأکیود دارنود و فلسوبه را بورای هموه موردن
ممکن میشمارند ،رویکرد آنها به تربیت قالننی را میتوان بوه شوکلهای مختلوف ماننود تأکیود بور روش
فلسبیدن ،سادهساشی فلسبه و استباده اش شبان داستانی منحظه نمود:
 .1تأکید بر روش فلسبیدن :شیوه کار شبیه روش برنامه فلسبه برای کودکان است .بهفور نمونه ،میتوان
به رساله ابن فبیل با قنوان «حی بن یالظان »1اشاره نمود کوه در آن بوه وضووح پوذیرش توانواییهوای

کودک در فه بحثهای قالننی مشاهده میشود .ابوریحان بیرونی نیوز در اثوری بوا قنووان «التبهوی
الوائل صناقه التنجی »کوشیده است مالدما قلون ریاضوی و نجوومی را بوه شبوانی سواده و بوه شوکلی
فرایندی آموشش دهد .مخافبین او در این کتا کودکان و نوجوانانی هستند که با این قلون آشونایی
چندانی ندارند .ابوریحان این کتا را به دختری خیالی تالدی مینماید و اش وصبی که برای این دختر
گبته میتوان استنبا ،کرد که منظورش دختری جوان و یا نوجوان است که با نان ریحانه بنت الحسین
یعنی گلی دخت شیبا اش او یاد میکند .اینکه چرا این کتا را به یک دختور خیوالی و نوه پسور خیوالی
اهدا کرده است .شاید مه ترین دلیل ایون باشود کوه در گذشوته روی تعصوبا بویجوا دختوران را اش
تحصیل قل محرون میکردند و ابوریحان با تألیف این کتا خواسته قلیوه ایون بیونش منبوی بایسوتد.
ابوریحان بیرونی استاد بزرگی است که کتابی در نجون و ریاضویا بوه شوکل سواده توألیف کورده توا
کودکان و یا نوجوانان بتوانند آن را

ببهمند2.

 .2سادهساشی فلسبه :برخی اش آثار فلسبی توسط فیلسوفان به شبانی ساده و بابل فه قامه نوشوته شوده توا
همه بتوانند فلسبه را یاد بگیرند .رویکرد اخوانالصبا به قالننیت و فلسبیدن را نیوز میتووان در هموین
گروه دستهبندی نمود .اخوانالصبا در آرشوی پیراستن چهره دین اش شنگار خرافه و جهالت گورد هو
آمدند و خود را مصلح دینی میدانستند .آنها اش سر دوستی و صبا با همه مردن تنش نمودند ،بین دین
و فلسبه دوستی بربرار کنند.

 .1داستان فردی است که اش شمان تولد در جزیرهای تنها رها میشود و توسط ماده آهویی پرورش مییابد .او به تدری که رشود
خود را آغاش میکند درباره دنیای پیرامون خود با سوالها و کنجکاویهایی مواجه میشود و سعی مینماید تا بر اساس فطور و
قالل خود پاسخهایی برای آنها بیابد .او در آن جزیره که به گبته ابون فبیول در نوواحی اسوتوایی هنود وابوع اسوت ،ابتودا متوجوه
تباو رشد خود و محیط افراف ،شناخت مرگ و شندگی ،آشنایی با قوامل فبیعی و نحوه برخورد با آنها ،لوزون تهیوه وسوایل
خانه و ساخت آنها ،شناخت قال روحانی ،آسمانها ،اجران سماوی ،قال محسوسا و ...میشود.
2. http://www.p4c.ir/index/Intreviews/chavooshi-inter.html
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بر این اساس تنش آنها در پی رساندن همه مردن بوه قالننیوت بوود .لوذا ،سوعی داشوتند مضومونهای
مختلف فلسبی و قلمی را با شبانی ساده و به کمک ادبیوا و داسوتان و شوعر تولیود و در میوان موردن
منتشر کنند ).(Aarabi, Beheshti, Abu-Jafari & Faghihi,1998

 .3استباده اش شبان داستانی :داستانهای موالنا جنلالدین جزء آثوار ادبوی و قرفوانی محسوو مویشوود.
باوجوداین ،میتوان دید که بیشتر داستانهای مبنوی به مشکلی اش مشکن کنمی ،اما روشمره ،توجه
میکند .بهفور نمونه ،مسائل جبر و اختیار ،خیر و شر یا شناخت میتوانند اش جمله دغدغههای فلسوبی
مبنوی محسو شوند.
ابو قلی سینا ضمن تأکید بر شکوفایی قالل و ادراکها بیان میکند که کودکان با یکودیگر سوخن
میگویند و اش دیدنیها و شنیدنیها و حواد جذا و قجیبی کوه برایشوان رد داده بوا یکودیگر گبتگوو
میکنند و این خود به پرورش قالننی و شکوفایی ذهنی کودک کمک میکند .همچنین ،این امر موجو
برانگیختن حس تعج

در ایشان شده و باقث میشود کوه کوودک آن گبتوه را بوه خوافر بسوشارد و بورای

دیگران باشگو کند ) .(Aarabi et al.,1998, P. 165در بحث اش اهمیت تربیت قالننی میتوان بوه اهمیوت
تربیت قالننی را در اندیشه سهروردی 1اشاره کرد .در اندیشه شیخ اشراق ،شناخت قاللوی جایگواه ویوژهای
دارد .او تالویت اندیشه و اقتدال در اخنق را جزء هدفها ،غبلوتورشی را جوزء اصوول و تبکور را جوزء
غبلت تعلی و تربیت میداند .او امکان شناخت قالننی را در سنین پایین میسر میداند .بودین منظوور شویخ

اشراق شبان فلسبه و تعالل را در بال داستان و بیان سمبولیک درآورده است .نمونه ایون مهو را در «قالول
سرد» میتوان یافت و همچنین در اثر دیگری به نان «لغت موران» یا شبان مورچگان که در هموین سوبک و
اسلو با استباده اش حیوانا و پرنودگان و پورداختن داسوتان در بوا آنهوا ضومن پدیود آوردن سوؤال و
جوا  ،مخاف

را به تأمل و ژرف یابی رهنمون میکند ) .(Aarabi et al.,1998قنوه بر این ،سوهروردی

در مجموقه «مصنبا » به بیان حکایتهایی تأمولبرانگیز پرداختوه اسوت کوه بوا شبوان داسوتان درپوی تبیوین
مضمونهای فلسبی است ،به قنوان نمونه میتووان بوه حکایتهوای «نوزاع هدهود و جغودان»« ،خباشهوا و
حربا»« ،الک پشت و مرغ دریایی» در مجموقه مصنبا  2اشاره نمود.
روابط بین برداشتها از فلسفه برای کودکان با تربیت عقالنی همگانی و نخبهگرا

 .1در برن شش هجری در ایران چش به جهان گشود و  38سال قمر کرد.
( .2ج 3صص)296-304
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در بحث اش تربیت قالننی و فلسبه برای کودکان میتوان گبت فلسبه بوه معنوای دانشوگاهی اش آن
منظر که فلسبه را مختص برخی افراد بزرگسال میداند با تربیت قالننی نخبهگرا همانند است و فلسبه بوه
معنای فلسبیدن با تربیت اسنمی قالننی همگانی همراه است؛ چراکه تنش دارند به کمک روش فلسبیدن
اش فریق فرح مسائل فلسبی به شبانی ساده و یا به شکل سادهشده به آموشش تبکر کمک نمایند .ایون مهو
در شکل ( )1نشان داده شده است.
فلسبه
برای
کودکان
تربیت
عقالنی

تربیت
اسنمی
قالننی

فلسبه به معنای
دانشگاهی
فلسبه به معنای

تنش برای آموشش روش فلسبیدن
تبیین مسائل فلسبه به شبانی داستانی
فرح مسائل فلسبی به شکل ساده شده

فلسبیدن
تربیت اسنمی
قالننی نخبهگرا
تربیت اسنمی

تمایز مسائل فلسبی اش مسائل روشمره
تاکید بر تباو های کودکان با بزرگساالن
فلسبه برای برخی بزرگساالن ممکن است

قالننی همگانی

شکل  :1نسبت فلسفه برای کودکان و تربیت اسالمی عقالنی

با توجه به شکل فلسبه برای کودکان در معنای فلسبیدن مختص فرد یا گروهوی خوا

نیسوت .در

این معنا فلسبه برای کودکان با رویکرد تربیت قالننی همگانی همانندی دارد؛ چراکوه در هور دو رویکورد
(فلسبه به معنای فلسبیدن و تربیت اسنمی قالننی همگانی) فعالیوت قالننوی بورای هموه افوراد ضوروری و
ممکن است .همچنین ،فلسبه در معنای دانشگاهی آن با رویکرد تربیت قالننی نخبوه پورور هماننودی دارد؛
چراکه در هر دو رویکرد مذکور تربیت قالننوی بورای گروهوی (بوه ویوژه برخوی بزرگسواالن) ممکون و
ضروری است .بنابراین ،الشن است تا بر وجوه اشتراک تربیوت قالننوی همگوانی و فلسوبه بورای کودکوان
تأکید و اش خرفیت های تربیت قالننی همگانی به کمک دستاوردهای برنامه فلسبه برای کودکوان اش فریوق
استباده اش خرفیت تربیت اسنمی قالننی همگانی که در آن فلسبه به معنای فلسبیدن است ،در ایوران بهوره
برد.
نتیجه گیری
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هدف اصلی این پژوهش ،تبیین دیدگاههای مختلف فیلسوفان مسلمان نسبت به آموشش قالننوی و
فلسبی به کودکان در راستای تربیت دینی بایسته میباشد .بورای دسوتیابی بوه ایون هودف اش روش پوژوهش
تحلیل محتوا و نیز روش تحلیل و استنتاج منطالی بهوره گرفتوه شود .بنوابر یافتوههای بهدسوتآمده ،رویکورد
تربیت دینی مبتنی بر قالننیت به دو شکل همگانی و نخبه پرور اش یکدیگر متمایز هستند .انتالاد اش شیوهها و
رویکردها سختگیرانه در تعلی و تربیت سنتی باقث به وجود آمدن برنامههای متنوقی چون فلسوبه بورای
کودکان شد .این برنامه ریشه در اندیشه فنسبه بودی دارد .در میوان فیلسووفان مسولمان نشوانههایی وجوود
داشته و دارد که شباهت شیادی به رویکرد فیلسوفان غربی به فلسبه برای کودکان دارد .ایون شوباهت را در
آثار فیلسوفان مسلمانی که بائل به رویکرد تربیت قالننی همگانی هستند و در تأکیدشان بر قالننیوت هموه
شمول انسانی میتوان یافت .اش جمله این موارد و نشانهها در آثار و توجوه اخوانالصوبا وجوود دارد کوه بوه
قالننیت و فلسبیدن باور داشتند و اش سر دوستی و صبا با همه موردن تونش مینمودنود بوین دیون و فلسوبه
دوستی بربرار کنند و بر این اساس تنش آنها در پی رسانیدن همه موردن بوه قالننیوت دینوی و دیونداری
قالننی بود .ابو قلی سینا نیز ضمن تأکید بر شکوفایی قالل و ادراکا در همه انسانها همین معنا را تعالی
و بیان میکند.
شهید مطهری که تربیت دوران کودکی را پایه و اساس تبکر میداند و برای آموششهای حِکموی
به آنها اش داستانهای کوتاه و بابل درک برای همه بهره میبرد ،اش همین شمار اسوت .همینفوور فنسوبه و
حکمایی چون ابن فبیل که در رساله خود داستان فردی را بیان میکند که اش حین تولد در جزیورهای تنهوا
رها میشود و توسط ماده آهویی پرورش مییابد .او به تدری که رشد خود را آغاش میکند دربواره دنیوای
پیرامون خود با سؤالها و کنجکاویهایی مواجه میشود و سعی مینماید تا بر اساس فطور و قالول خوود
پاسخهایی برای آنها بیابد .همینفور این معنا را میتوان در آثار سهروردی به ویژه در کتا «قالل سورد»
«لغت موران» منحظه نمود که در همین سوبک و اسولو

بوا اسوتباده اش حیوانوا و پرنودگان و پورداختن

داستان در با آنها ضمن پدید آوردن سؤال و جوا  ،مخاف

را به تأمل و ژرف یابی راهنمایی میکند.

ابوریحان بیرونی نیز کوشید تا مالدما قلون ریاضی و نجومی را به شبان بسویار سوادهای بورای خواننودگان
نوجوان بیان کند .همچنین داستانهای موالنا جنلالودین کوه بیشوتر بوه مشوکلی اش مشوکن کنموی ،اموا
روشمره ،توجه میکند؛ مسائل جبر و اختیار ،مسئله خیر و شر یا مسئله شناخت به قنوان دغدغوههای فلسوبی
مبنوی محسو شوند.
نتیجه آنکه با پذیرش تربیت قالننی همگانی و نیز با تالویت این رویکرد با استناد به میرا حکیمان
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مسلمان در فول تاریخ اندیشه اسنمی میتوان اش موضعی استوارتر بوه موضووع فلسوبه بورای کودکوان در
 این مه بوا.جامعه اسنمی نگاه کرد و رویکرد توسعه تبکر اش شمان کودکی و برای همگان را تسهیل نمود
فه مبهون فلسبه در برنامه درسی فلسبه برای کودکان و نیز باشخوانی میورا حکموی و فلسوبی در تمودن
 بنابراین میتوان گبت که با درک و توجهی مضاقف بوه ایون دریچوه و.اسنمی ممکن و میسر خواهد شد
جستجو و دستیابی به آرای فیلسوفان مسلمان دراینباره میتوان توجوه بوه فلسوبه بورای همگوان را در سویره
.فیلسوفان مسلمان یافت و اش این منظر گانهایی تکمیلی در مسیر تعافی فلسبه برای کودکان آغاش نمود
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