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 چكيده
                                                                                                                             نويكردهاي متداول برنامه فلسفه براي كودكان و ارائه رويكردي هدف اصلي اين مقاله بازانديشي در رو

تواند به عنوان است و مي ربعچهار نظريه انتگرال ويلبر است. اين ديدگاه متضمن  بر اساسبراي اين برنامه 
بر نظر قرار گيرد.  موردعنوان يك كل  ابعاد واقعيت بايد به هدر نظر گرفته شود. به اعتقاد ويلبر، هم كليك 

با چهار ساحت مرتبط به هم  )نياولكل (وان يك عنه نظريه انتگرال در اين مقاله فلسفه براي كودكان ب اساس
فرايند شبيه روش سقراطي و اجتماع پژوهشي يك  به منزلهدر نتيجه اين برنامه . مورد بررسي قرار گرفته است

 كنددنبال مي »دنياي سوفي«كه ُگردر در  آن گونهرويكردي تاريخي است  چنين،، هماست مورد نظر ليپمن
و پيكمال در »  هايي براي فكر كردنداستان«كه فيشر در كتاب  آن گونهولي است شمداستان فلسفي جهان و

اي است فرهنگ وابسته نظير آنچه متفكر برنامه در نهايتاند و ن پرداختهه آجهان ب» هاي فلسفيحكايت«اثر 
  كند.دانماركي يسپرسن خاطر نشان مي

  رويكرد محتوايي، نظريه انتگرال فلسفه براي كودكان، رويكرد فرايندي،هاي كليدي: واژه
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  مقدمه

با تاكيد بر پرورش تفكر از دوران كودكي، در نيمه دوم قرن بيستم ) P4C( »1كودكان براي فلسفه«

بيش از بنيان نهاده شد و به سرعت در  3در دانشگاه مونتكلير ايالت نيوجرسي امريكا 2ليپمن متيو كوششبه 

كه  دارد يمچنين بيان در تعريف فلسفه براي كودكان  4ليپمنت. كشور دنيا مورد توجه قرار گرف 100

  اي باشد تا در آن از نظراتفلسفه براي كودكان نوعي فلسفه كاربردي است. البته نه به آن معني كه برنامه«

 است كه سازي و حل مسائل غير فلسفي استفاده شود، بلكه هدف آنمختلف براي روشنيلسوفان ف

  ).62 ،1388، 5(فيشر» .ار به فلسفيدن و انجام فعاليت فلسفي شخصي كندشاگردان را واد

و  يحافظه پرورفراواني به ناكارآمدي تعليم و تربيت مبتني بر  هايدنقدر نيمه دوم قرن بيستم 

شود كه در  يمتوجه به فرايند فلسفيدن در برنامه فلسفه براي كودكان از آنجا ناشي « وارد شد.محور  محتوا

در مقابل ). 2008 ،(گرگوري ».بيشتر مورد قبول واقع شد، رويكرد فرايندي در آموزش ي اخيرها سال

گرايان و طرفداران اصالت بازسازي، بيشتر به گرايان، پيشرفت، آزمايشموضوع مدارهاي درسي برنامه

عنوان  اغلب به 6ارمد ريزي فرايندبرنامه. اين روش برنامه  كنند تا كسب محتوايفرايند يادگيري توجه مي

  ).19، 1382(گوتك،  .گشايي خوانده شده استبرنامه  مبتني بر فعاليت و تجربه يا مشكل

طرف فراوان در بر يها قيتوفهاي فراوان اين برنامه در جلب نظر مربيان و معلمان و موفقيت به رغم

 .روبرو شده است ترديدهايي آموزش سنتي، استفاده از برنامه ليپمن در برخي كشورها با نواقصنمودن 

توان فلسفه را تنها به روش آيا مي؛ گيردمي نشئتاين ترديدها از تقليل مفهوم فلسفه به معناي روش  بيشتر

در پاسخ به پرسش فلسفه چيست؟ كه  سازند يمخاطرنشان ) 1389( 7فلسفيدن تقليل داد؟ كارل و گامز

  كند كه به شرح زير عبارتند از:ه ميارائفلسفه، خود چند دسته رويكرد نظري متفاوت 

به نقاط  افيكه بر اساس آن هر چيزي به قدر ك 8»يشباهت خانوادگ«و  »نخستين الگوي«هاي نظريه )1

عنوان فلسفه محسوب  دكارت شباهت داشته باشد، به» مالتتأ«افالطون يا » جمهوري«چون عطفي 

  د. شومي

                                                 
1 . philosophy for children 
2 . Lipman 
3 . Montclaire State University in Newjersey, USA 

جـايزه انجمـن فلسـفي     2001 در سـال  برنامـه ايـن  است.  (p4c)فلسفه براي كودكان و نوجوانان  ه. پرفسور ليپمن بنيانگذار برنام 4

  .امريكا را به خود اختصاص داد. يونسكو نيز از اين برنامه تقدير نمود
5.   Fischer 
6 . process-oriented 
7 . Carel and Gamez 
8 . prototype and family-resemblance 
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ماهيتي براي فلسفه، اميد دارند. بر  مشخص، به مثابه تعريف يك هكه به ارائ  1»گرايانهذات«هاي نظريه )2

 ،فلسفه است و هر آنچه خارج از آن باشد ،اين اساس هر آنچه در اين حصار ماندگار جاي گيرد

  فلسفه نيست. 

به عنوان استاد  است كهآمده  به وجودكه بر مبناي آن فلسفه توسط افرادي  2»نهادگرايانه«هاي نظريه )3

  .گيرندحقوق مي انشگاهفلسفه از د

شود، از شكسپير گرفته تا  خواندهكه در آن هر متني به عنوان متن فلسفي » پاسخ-خواننده« نظريه )4

  د.شوداروين فلسفه قلمداد مي

شيوه آموزش فلسفه نيز متفاوت  است كهبا توجه به رويكردهاي متنوع در تعريف فلسفه، طبيعي 

محور و محتوا محور را در  آموزش فلسفه از يكديگر متمايز  فرايند دو رويكردبتوان طوري كه  به .باشد

 5موريس)، 1997( 4جانسون ،)1980( 3متيوز .ويكرد فرايند محور بر روش فلسفيدن تاكيد داردر .نمود

نظر گرفته و معتقدند چنانچه كودكان روش  در» 7روش« عنوان يك فلسفه را به ليپمنو  6)، ديويي1999(

كه باقري  گونه همان محور رويكرد محتوا، اماشوند. به فيلسوفاني كوچك تبديل مي ،ا بياموزندفلسفيدن ر

مبتني بر مسائل مطرح شده توسط فيلسوفان در طول تاريخ فلسفه  دارند،) بيان مي1388دهنوي (و ياري

  .است

عقايد  اي از آراء و فلسفه را مجموعه) 1990( 10كيچنر و )1981( 9پك، مك)1996( 8ايتو

نظر گرفته  در» تاريخ فلسفه«فلسفه به عنوان  حالت نيادر  .دانند فلسفي مي يها موضوعفيلسوفان درباره 

تالش نمودند تا  »داستان فلسفه«) با كتاب 1388و مگي ( 12»دنياي سوفي«) با  رمان 1374( 11شود. گُردرمي

خصوص تبيين مسائل مهم ه فلسفه ب يخبه كمك ساده سازي مسائل طرح شده توسط فيلسوفان در طول تار

فيشر  ،محور فلسفه را به كودكان آموزش دهند. در ادامه فلسفي به شكل رمان به كمك رويكرد محتوا

تالش نموند تا  2»هاي فلسفيحكايت«) در  1389( 1و پيكمال 13»هايي براي فكر كردنداستان«در  )1387(

                                                 
1 . essentialist 
2 . institutionalist 
3 . Mattews 
4 . Jahnson 
5 . Morris 
6. Dewey 
7 . method 
8 . White 
9.  Mac Peck 
10. Kitchner  
11. Gaarder 
12 .Sophie's world 
13. stories for thinking 
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زمينه تفكر در كودكان را فراهم  ها آنجهان و بازنويسي از سراسر  »هاي فلسفيداستان«آوري تا با جمع

 ، اظهار نمود كه الزم استهاي ليپمنفرهنگ وابستگي داستان با طرح موضوع 3يسپرسن سرانجام،د و نساز

با نظر  شت.همت گما »اندرسون«هاي به بازنويسي داستان ند. لذا،هاي بومي كشور خود استفاده كاز داستان

فلسفه  ييبه تنهاتواند به فلسفه مي ييكردروشود كه آيا هر مطرح مي سؤالل اين ، حافوق يها بحثبه 

  شود.استفاده مي 4از نظريه انتگرال ويلبر سؤالبراي پاسخ اين در اين مقاله، محسوب شود؟ 

  

  نظريه انتگرال ويلبر

متعدد به يك خصيصه  هايصهيخصتمايل به تقليل امور پيچيده با  ،پيرامونهاي پديدهه با هدر مواج

با بيني و تعميم امور رويكردي رايج است. ها و پيامدهاي آن خصيصه براي پيشاساسي و استفاده از ويژگي

 ها ارهيسپيش بيني زد. اگر ما حركت  و توان دست به تعميم تر، ميتقليل يك چيز به قاعده يا ماهيتي ساده

ها توانيم در آينده حركت اشياء ناشناس و خط سير موشكگاه مينيرويي به نام جاذبه بدانيم، آن هرا در نتيج

) تقليل امر پيچيده به يك خصيصه 1شكل ( ). 428، 1389(كارل و گامز، بيني كنيمهواپيماها را نيز پيشو 

  .دهد يمرا نشان 
  : تقليل امر پيچيده به يك خصيصه1شكل

  
  

هاي اساسي شـيء بايـد گفـت    كي از خصيصهبا وجود استفاده فراوان از روش تقليل پيچيدگي به ي

ويلبر به عنوان فيلسوف، آن شيء باشد.  يها صفت هتواند مبين همبررسي يك خصوصيت و تعميم آن نمي

ها (فيزيكي، زيستي  و معنـوي) بـه شـكل    واقعيتمعتقد است كه ) 1997( روانشناس و واضع نظريه انتگرال

                                                                                                                            
1. Piquemal 
2. les philo fables 
3. Jespersen 
4 . Wilber theory of integral 
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ها نخست براي دستيابي به واقعيت ،يابند. بنابراينموجوديت ميكلي در ارتباط و پيوستگي ناگسستني با هم 

  .پرداختاين ابعاد  نيتر مهمآنگاه به تلفيق  .اقدام نمود ها تيواقعابعاد  هر يك ازبايست به شناخت مي

  شامل چهار ساحت بوده و عبارتند از:كل يكپارچه هاي شكل دهنده حوزه

 پردازد.)؛فوقاني (ذهني) به باطن امور ميچپ  1كوادرنتربع يا »  (من«ساحت فردي  )1

 توجه دارد.)؛  ها دهيظاهر پدراست فوقاني (عيني) به  ربع» (آن«ساحت رفتاري  )2

 ) به فرهنگ توجه دارد.) و يذهن نايبچپ تحتاني ( ربع» (ما«ساحت فرهنگي  )3

 راست تحتاني (بينا عيني) به اجتماع توجه دارد.) ربع» (ها آن«ساحت اجتماعي  )4

شامل؛ (ساحت فردي، رفتاري، فرهنگي و اجتماعي) در  كل يكپارچه شكل دهنده   2حوزه چهار

  ) نشان داده شده است.2شكل شماره (
  هولون: چهار حوزه شكل دهنده 2شكل 

  
  

هاي فردي، رفتاري، فرهنگي و اجتماعي مسئول شناسايي از ساحتيك در نظريه انتگرال هر 

تقليل دهد. در  اش يوجودپژوهشگر نبايد آن را به يكي از ابعاد  . لذا،تنداز پديده مورد بررسي هس 3ابعادي

شود. او ناميده مي ربعرا كامل كرده  پديده هاي هستيچهار مقوله ناگسستني كه به شكلي همه  ،مدل ويلبر

تارها و ساخ ها حالتطور ضمني همه سطوح، خطوط، ه ب ،برد. اكوالكار ميه ب  هر ربعرا براي  4واژه اكوال

عنوان ه تواند بوجود آمده ميه ها بربعتنها يك كل جامع كه از تركيب  ،ويلبر از ديدگاهگيرد. را در بر مي

                                                 
1. quadrant 
2 . http://www.shamogoloparvaneh.com/Integral-Theory.pdf 

تواند به عنوان بعدهاي ديگر هايي وجود دارد كه خود ميهاي مطرح شده نيز اليهاست كه در هر يك از ساحت مقصود اين.  3

 د.نآن ساحت تلقي شو وجود انساني در

4. aqal 
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باشد و در عين حال جزئي به معني كلي كه به خودي خود كل مي نياولانتگرال محسوب شود. ويلبر واژه 

اي دو روست منفرد سكه نياوليك «كه  دارد) بيان مي2003. ادواردز ( 1برد بكار ، راباشداز كل ديگر مي

هم هم ظاهر و  نياولست. بعد اجتماعي ا آن 3(برون) و روي ديگر باطن (درون) 2كه يك روي آن ظاهر

سخت افزارها و عملكرد سيستم اجتماعي، بينا عيني يا  ناظر بر نياولباطن دارد. ظاهر بعد اجتماعي هر 

توانيم به مي كه شود يمرا شامل مشتركي  يذهن نايبا مجموعه روابط فرهنگ و ي آن، و باطن است » ها آن«

  »بيان كنيم. »ما«زبان شخص دوم يا 

دست يافت كه در نسبت به پديدها توان به رويكردي جامع زماني مي ،نظريه انتگرال ويلبر بر مبناي

دكان به عنوان يك واقعيت نيز در مورد فلسفه براي كو .آن توجه شودابعاد بيشتري از پديده به  آننگاه به 

، معاني و ها فيتعرهاي مختلفي چون، الزم است براي دستيابي به يك رويكرد جامع تالش شود تا جنبه

فهم بهتر براي  ،ديگر به عبارت .گيردگسترش اين برنامه در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار چگونگي 

 راي اين. بدست يافتهاي بيشتري از اين برنامه به جنبه ستيبا يمنظريه انتگرال  اساس واقعيت اين برنامه بر

مورد بحث قرار  ربعبرنامه درسي فلسفه براي كودكان به عنوان يك  ياز رويكردها ، هر يكمنظور

  .رديگ يم

  

    4ي: فلسفه به مثابه فرايندروشرويكرد 

 سازند يمر نشان چنين خاط) در خصوص مفهوم فلسفه در رويكرد ليپمن 1995اسپليتر و شارپ ( 

سازد تا كه ما را قادر مي ييها پرسش .اقتباس كرده است 5مفهوم فلسفه را  از پرسش سقراطي ليپمن«كه 

ليپمن با پذيرش  .)177 ، 2006، 6(ون سي لگهم» .افكارمان را تاييد كنيم و قضاوت اخالقي داشته باشيم

الگوي عمل « ؛ن به ديدگاه فالسفه نجات دهدنگاه سقراط به فلسفه سعي نمود تا فلسفه را از محدود شد

براي سقراط فلسفه نه يك رشته تحصيلي بلكه روشي از زندگي  .فلسفي، حركت شاخص سقراط است

بلكه عمل  ،، دانش فلسفي يا فلسفه كاربردي نيستاست براي ما الگو قرار دادهرا است. آنچه سقراط 

  ). 12 ، 1988(ليپمن، » .كندوادار مي ،فه كردار و عمل استفلسفي است. او ما را به تصديق  اين امر كه فلس

                                                 
 ه است.گرفت وام ) Arthur koestlerاز آرتور كوشتلر( را ويلبر واژه هولون كه قلب نظريه انتگرال است. 1

2 . exterior 
3 . interior 
4 . philosophy as process 
5 . Socratic questioning 
6 . Vansieleghem 
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 ،ساختار سقراطي«داند؛ ي ميرا  رويكردي فرايند 1فيشر ضمن تبيين انواع ساختار، ساختار سقراطي

هدف اين ساختار تشويق  .عهده دارد كننده تحقيق را بهمعلم نقش تسهيلدر آن  است كهرويكرد فرايندي 

- 281 ،1386فيشر، »(.ري و توجيه و تبيين افكار خود است، روشنگگوش دادنث، آموزان به بحشدان

سايمون . تواند به عنوان محتواي فلسفي انتخاب شوددر اين برنامه هر محتواي چالش انگيزي مي ).278

 دهخوانهر متني كه به عنوان متن فلسفي « كه داردچنين بيان مي» پاسخ-خواننده« هنظريمبناي  بر 2برنبلك

كند فلسفه چيزي تاكيد مي» پاسخ-خواننده« هد. نظريشوفلسفه قلمداد مي ،شود، از شكسپير گرفته تا داروين

» .يك فرايند است ،آيد و بيش از آنكه محصول نهايي باشدپديد مي دار مسئلهدر ذهني  اساساً است كه

  ).5-6، 1389(كارل و گامز 

عنوان ابزاري براي ترغيب كودكان به تفكر انتخاب ه ا بداستان ر ،اصلي اين برنامه گذاران انيبن

اين هدف، دعوت كودكان به  ؛تازه با هدفي خاص است 3اي . داستان فلسفي براي كودكان، گونهكنند يم

از تجربه زندگي  جزئيكه  انگيز و معمول استمهم، بحث يها مفهومشركت در گفتگوي فلسفي درباره 

كنند كه اغلب به نقاط  يك هدف قوي آموزشي را دنبال مي ها آن، صورت نياشود. در  انسان محسوب مي

 ).1387اند (ناجي، پردازد كه براي انديشيدن طراحي شده فلسفه سنتي و راهبردهايي مي يها مفهومعطف 

اين برنامه و همكاران او به سبب ماهيت فلسفي كه  گذار انيبنطرح شده توسط ليپمن به عنوان  يها داستان

حيطه فلسفي نيز ليپمن و توسط شده  نوشتههاي ) رمان1385شوند. فيشر (تمايز ميمها ند از ساير داستاندار

  است. نشان داده) 1آثار را در جدول ( اين از يكو تربيتي هر 
  : برنامه فلسفه براي كودكان 1جدول

  

 (IAPC)برنامه فلسفه براي كودكان 

  حيطه تربيتي  سفيحيطه فل  راهنماي تعليماتي  رمان  سال  سن

  بررسي تجربه  استدالل و تفكر  فكرهايمان را روي هم بگذاريم  الفي  2تا   ساله 7تا5
  تعليم و تربيت محيطي  ي طبيعتفلسفه  كنجكاوي درباره دنيا  كيو و گس  2-3  ساله 8تا  7
  هازبان و هنر  ي زبانفلسفه  جستجوي معنا  پيكسي  3-4  ساله 9تا  8
  هاي فكريمهارت  شناخت و منطق  پژوهش فلسفي  هري  5-6  ساله 11تا  10

  تعليم و تربيت اخالقي  ي ارزشفلسفه  پژوهش اخالقي  ليزا  7-8  13تا  12
  نويسندگي و ادبيات  فلسفه هنر  نويسندگي: چرا و چگونه  سوكي  9-10  ساله 15تا  14

  مطالعات اجتماعي  ي اجتماعيفلسفه  پژوهش اجتماعي  مارك  11-12  و بيشتر 16

                                                 
1 . Socratic structure 
2 . Simon Blackburn 
3 . genre 
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 مقـدم  ييصـفا  فلسـفي دارنـد.   يمـاهيت ها اين داستانشود، ) مشاهده مي1در جدول ( طور كه همان

ليپمن و همكارانش روي  اماايده جديدي نيست،  ،ايده بحث كالسي«بر اين عقيده است كه ) 164 ،1377(

ها را  بحثاهميت ماهيت فلسفي مباحث تاكيد كرده و سعي دارند تفاوت بين اين نوع مباحث با ديگر انواع 

به روش  ،دارندصبغه فلسفي هايي كه در برنامه فلسفه براي كودكان ليپمن، با وجود طرح داستان.» بيان كنند

دهـد،  وسيله محتوا يا موضوعي كه مورد مطالعـه قـرار مـي    هاي فلسفه بهنيز توجه زيادي شده است. ويژگي

،  1فينوك چيـارو ( شودكند، توصيف ميه ميرويكرد يا روشي كه استفاد به وسيلهبلكه  .شودتوصيف نمي

1993، 642.(   

استدالل ، 2سؤال كردنچون  ييها مهارت ،در فرايند فلسفيدن بر اين عقيده است كه) 1999ليپمن ( 

كند تا به  كه به دانش آموزان كمك مي 7و ارزشيابي 6، كاوشگري5ارتباطات، 4خالق ، تفكر3كردن

اند و انجام  اند، شنيده بپردازند و همچنين در مورد ارزش آنچه كه خوانده، مدهآ به دستارزيابي اطالعات 

دهند و به  توسعههاي ديگران  اند، قضاوت كنند و معيارهايي براي قضاوت ارزش كار خود يا ايده داده

در  »من«چپ فوقاني،  ربع به عنوان ليپمن  ييروش گرا) 3در شكل( قضاوت خود اعتماد داشته باشند.

  شده است.  نشان داده (p4c) هولون
  ليپمن ييروش گرا: ساحت فردي در 3شكل 

  

  
  

                                                 
1 . Finocchiaro 
2 . skills to ask questions 
3 . reasoning skills    
4 . creative thinking skills 
5 . communication skills  
6 . investigative skills 
7 . evaluation skills 
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هاي فلسفه توجه دارد، در اين شود به يكي از ساحت) مشاهده مي3كه در شكل ( گونه همان

هاي ساحت فلسفه به معناي فلسفيدن است كه به تالش دارد تا با قرار دادن كودك به جاي شخصيت

به كمك تشكيل يك اجتماع پژوهشي بهره برداري نمايد  ها آنجديد از خالقيت  هاييداستاني در موقعيت

به كمك طرح فرايندي ثمربخش  به دنبالليپمن با طرح برنامه فلسفه براي كودكان توان گفت، بنابراين مي

ي اجتماع پژوهش« داردبيان مي ياجتماع پژوهشهاي در خصوص قابليت) 2005بود. تويتز ( ياجتماع پژوهش

به خاطر  .دهد تا سطح اكتشافات و بحث و گفتگوي منطقي را مورد توجه قرار دهندها اجازه ميبه بچه

اينكه پرسشگري در فلسفه براي كودكان هرگز پاياني ندارد و شيوه اصلي ليپمن در اجتماع پژوهشي طرح 

آموز تاكيد و دانشهاي بسيار قديمي كه بر ارتباط بين معلم برخالف روش ،هاي سقراطي استپرسش

به » (.زندها را براي افكار خالقانه و انتقادي تخمين ميهاي بچهدر آن معلم ظرفيت كه يارتباط ؛كردندمي

  ).139 ،1388هدايتي و همكاران، نقل از 

يادگيري، اساس برنامه خود را بر فعاليت كودك در  برايبه اهميت تالش كودك  توجهليپمن با 

و با وجود استفاده از محتواي داستاني و كتاب بر فعاليت كودكان تاكيد  ان گذاشتاجتماع پژوهشي بني

بلكه مستلزم پايه تجربي است، فعاليت در  ،تواند با كتاب آموخته شودفلسفه براي كودكان نمي« داشت.

 يملعنيازمند بلكه  .عمل به تنهايي نيز كافي نيست ،البته .اجتماع پژوهشي به كمك فعاليت ميسر است

 ، صورت در غير اين .دنبال داشته باشد كه تفكر را بر انگيزد و بازتاب فلسفي را به باشد يمانگيز برچالش 

با وجود چنين  ).  681، 2008(موريس، ».شودگرايي بر ابعاد فلسفي فلسفه براي كودكان غالب مي عمل

ي به تجربه شخصي را فراهم ابي دستبرنامه فلسفه براي كودكان تنها  هستند كهبرخي نگران ي هايتاكيد

اين امر «عنوان هدف فلسفه است. با اين توضيح كه  شخصي به تجربه) نگران 136 ،2008( 1سويساكند. 

بر ارتقاء فهم شخصي تمركز دارد و ممكن  به شدتهاي آني افراد قائل است يا ارزش زيادي براي تجربه

نوجوانان را  2»خودشيفتگي قابل توجه«بها ندهد  امعه انسانيهاي مهم فرهنگ و جاست به دانش يا فهم جنبه

در اين باره چنين ) 21، 1386در اين رويكرد، ليپمن فلسفه را به منطق تقليل داده است. دورانت ( ».برانگيزد

منطق در خوان فلسفه، پيش غذاي ناچيزي است و اشتهاي راغبان فلسفه را كور «كه  سازد يمخاطرنشان 

ز حدود است آكنده از امور تغييرناپذير، اما زندگي سيال و متغير است و ا يجنبش يبمنطق پيكر  سازد...مي

- سفه را نيز خشك و بيشد كه باالخره اين منطق را كه حتي فل... چقدر خوب ميرودهاي ما فراتر ميقالب

(در نمايد اساسي نمي با آن اندازه كه شايد بپردازيمترك كنيم و به جاي آن به مسائلي سازد، روح مي

                                                 
1. Suissa 
2. remarkable self-absorption 
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  ». زندگي خيلي مهم استولي براي  ظاهر اهميت كمتري دارند)

از  حاصلشود تا تجربه ريزي مياي طرحمحور ليپمن، روش به گونه بنابراين در رويكرد فرايند

 با وجود اين، رويكرد مذكور به  قابليت ايجاد كند.رد در فحاصل از آن   تأملشيوه برخورد با مسائل و 

شناختي كه در كودك هاي روشمهارت رجاي آن ب به .كندعنوان يك هدف نگاه نمي انتقال محتوا به

  شود، تاكيد دارد.ايجاد مي

  

  ) 2(فلسفه به مثابه محتوا 1رويكرد محتوايي

چنين گرايانه اشاره داشته و ) در بحث از محتواي فلسفه به رويكرد ذات7-8 ،1389كارل و گامز (

چون  ييها موضوع هدربار ييهاها و تأملپرسش مجموعهگرايانه يادآور ديدگاه ذات«ارند كه دبيان مي

هر نسلي از نو  از طريقست كه از قرني به قرن ديگر تا حدودي ثابت مانده و ايا اخالق  4ادراك ، 3شناخت

، چيزي 5تجربه و نفسادراك يا شناخت، انديشه و خرد،  هاي كه دربارپرداخته شده است. فلسفه ها آنبه 

  ».بازي است، مدعي حقهنانهيب خوش ريغارزش است و با نظري بينانه بيبراي گفتن ندارد، با نظري خوش

بشر در طرح مسائل اصيل فلسفي كه دهد درباره مسائل فلسفي نشان مي فيلسوفانآشنايي با ديدگاه 

ها دهد. برخي از اين مسائل و دغدغهه ميتفكر كودك را توسع ها آنهاي مشتركي دارد كه دانستن دغدغه

 صد كي) از 1389مثال،كوهن ( طور به .تواند مفيد باشدمي ها آناند كه فهم در برخي متون گردآوري شده

راسل در  ،همچنين .گويد كه فيلسوفان را در طول تاريخ به خود مشغول ساخته استسخن مي مسئلهو يك 

ي يونگ در كتاب . همچنين،6كندفلسفي مهم ياد مي مسئلهاز دوازده  »ل فلسفهمسائ«خود با عنوان  اثر برجسته

. اين برد يمنام  7بزرگ فلسفي مسئله) از شش 1958و  1952( »هاي بنيادين فلسفيپرسش«با عنوان 

 معتقد است) 2008شود. گرگوري (محور دنبال مي در طول تاريخ فلسفه در رويكرد محتوا مهم يها سؤال

كه محتواي آن شامل  شود يممطرح جانبه  گروهي و چند يها سؤالاي از مجموعه محور رد محتوادر رويك

شود چون عدالت، شخص، فكر، زيبايي، حقيقت، رعيت و خوبي است و به كودكان كمك مي ييها مفهوم

با  گونه تانداسمحور تالش دارد تا به شكلي  رويكرد محتوا خود را بشناسند. به هايهاي فلسفي تجرتا جنبه

                                                 
1. content-oriented approach 
2. philosophy as content 
3. knowledge 
4. perception 
5..the self 

  نمود و واقعيت، ذهن و ماده، دانش پيشيني، معرفت شهودي، صدق و كذب و...  . 6

  .  صدق، رابطه ماده و ذهن، رابطه مكان و زمان، عليت و اختيار، يگانه انگاري در برابر چندگانه انگاري و خدا 7
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در دنياي سوفي گُردر و تا حدودي در  .هاي فلسفي غرب به كودكان بپردازدتاريخ انديشه پي در پيارائه 

بر ) 1388باقري و ياري دهنوي ( شود.اي دنبال مينيز چنين رويه  1)PWCبرنامه فلسفه به همراه كودكان(

هاي فلسفي غرب به كودكان و  ريخ انديشهتا پي در پيارائه  ،محور محتوارويكرد  كه اند دهيعقاين 

اين رويكرد همان  .وجود دارد 2گاردر اثر »دنياي سوفي«كه در  چنانآن .شكل داستاني است بهنوجوانان 

به همين  .هدف آن پرورش كودكان به عنوان فيلسوف است است كه )PWCفلسفه به همراه كودكان(

  شود.  مي بهره گرفتهراي فلسفي داليل در اين برنامه از بحث و گفتگو درباره آ

فير با نام فلسفه براي كودكان به محتواي فلسفي رويكرد برني ي موجود،رويكردهااز مجموعه 

) از PWC(فلسفه به همراه كودكان«كه  سازد يمچنين خاطرنشان تاريخ فلسفه توجه دارد. ساتكليف مانند 

هاي نوشته شده براي به واسطه داستان صرفاًَه اما ن .رديگ يمبهره آراي فلسفي  دربارهبحث و گفتگو 

 ).88 ،1387ناجي،  »(.كودكان و نوجوانان

هاي خاص فلسفي است، به عنوان در فلسفه آكادميك به تاريخ فلسفه كه حاوي پرسش و پاسخ

مل أورزي فيلسوفان در گرو ت فلسفه«كه  داردبيان ميدر اين خصوص ) 1990كيچنر ( .شودمحتوا توجه مي

هايي در حمايت از هاي فيلسوفان بزرگ، ارائه بحثدرباره مسائل فلسفي، مطالعه و بررسي انتقادي انديشه

توجه به مسائل مطرح شده در تاريخ فلسفه  ).15 ،1388(باقري و ياري دهنوي، » .نتايج فلسفي خاص است

مد  (p4c)(عيني) در  هولون  »آن« راست فوقاني، ربع به عنوانتواند به اين مسائل ميهاي فيلسوفان و پاسخ

) نشان داده شده است رويكرد محتوايي در فلسفه براي كودكان 4كه در شكل ( گونه هماننظر قرار گيرد. 

هاي موجود در مكاتب پراكنده و طرح ديدگاهگاهي هاي فلسفي تالش دارد تا با بهره بردن از انديشه

هاي فيلسوفان در طول تاريخ فلسفه يي كودكان با انديشهفلسفي به تشكيل معرفتي منسجم از طريق آشنا

  كمك نمايد. 

  گُردر ييمحتوا گرا: ساحت رفتاري در 4شكل 

  
                                                 
1 . philosophy  with children  
2 . Gaarder  



 1391پاييز و زمستان، 2، شماره 2سال                                فردوسي مشهد        دانشگاه نامه مباني تعليم و تربيت،  پژوهش   86

) هگل مخالف جدا كردن فلسفه از محتوا بود و رويه معلمان فلسفه كه آموزش 2007يوسو(به زعم 

باقري و ياري دهنوي، ( قرار دادمورد انتقاد  ،كنند را با جدا كردن محتوا از آن شروع مي 1يفلسفه ورز

اولين «جهان و ساير مسائل اساسي فلسفي است.  در خصوص. محتواي فلسفي سرشار از مباحث مهم )1388

اما  .اشتباه بود اساساً ها آنهاي فراگيري درباره جهان مطرح كردند كه بعضي از فيلسوفان غرب نظريه

  ). 12 ،1388(مگي، .» ار ما باقي مانده استتا روزگ رشانيتأثبعضي ديگر چنان عميق بود كه 

) 2006شارپ (فلسفي منجر شود،  يها مفهومتواند به شناسايي توجه به محتوا در اين برنامه مي

داستان و كتاب راهنما  به كمكفلسفه براي كودكان متعهد به بازسازي تاريخ فلسفه «دارد كه چنين بيان مي

گيرند كه ئلي قرار ميدرباره مسا يلسوفان مختلفرض باورهاي فكه كودكان در مع صورتاست، به اين 

  ).113 ،1386(خسرونژاد، » .اش تحقيق كننددرباره ،اند رفتهيپذ

سازد. فلسفه آشنا مي ههزار سال كودك را با انديشه چند است كهفايده آشنايي با تاريخ فلسفه آن 

، كودك را از جمود و قطعيت مختلف فيلسوفان يها دگاهيدهمچنين هاي متنوع و بررسي ديدگاه ،همچنين

فلسفه با اينكه قادر « كه سازد يمدر اين باره خاطرنشان ) 1980سازد. راسل (همراه با كبر و غرور رها مي

ي متعددي را شيوه هاي احتمال . اماپاسخ دهد نموده،كه خود مطرح  هايينيست با يقين و قطعيت به ترديد

 ).4 ،1389(كوهن، » .بخشدعادت جباره رهايي مي توسعه داده و آن را از سلطه نمايد كه فكر راالقا مي

است محتوايي قابل اعتنا از مباحث طرح شده در تاريخ فلسفه  به دنبالتاريخ فلسفه  هفلسفه به مثاب

، رويكرد اين وجود ي موجود در تاريخ فلسفه است. بااساس يها مفهوممدعي آموزش فلسفه به كمك  كه

اهميت ساير مباحث و  ،تاكيد بر محتواي فلسفي تفكر اينكه از جمله تواند مشكالتي داشته باشد.ميور مذك

 معتقد است كه  2رايلباره  نيدر اند. ا هاي تفكر فراوانحال آنكه زمينه .كندهاي تفكر را تهديد ميفرصت

  ).8، 1386فيشر، »(هستند.ها، آموزشي براي انديشيدن درس همه«
 

  متن ادبي هه به مثابفلسف

معتقد است كه  3كركوفسكي. خورد يمبه چشم زيادي  فيلسوفانرابطه فلسفه و ادبيات در انديشه 

يك مضمون عام در ميان فيلسوفان و  باز ريدادبيات، از  هفلسفه و ادبيات يا فلسف، ادبيات هفلسفه به مثاب«

، همانند اعمالمانها و ما در كنش، كند يم آن را بيانبه خوبي   4پردازان ادبي بوده است... مك اينتايرنظريه

                                                 
1 . philosophize 
2 . Ryle 
3 . Cherkasova 
4 . Mac Intyre 
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 ههستيم؛ ما بر پاي طبيعيهاي سرا هستيم. ما آفريدهجانداراني داستان به طور ذاتي، مان يپندارهااوهام و 

بخشي از زندگي  همچنان كه .انديشيم و همواره جزئي از داستان زندگي خود هستيمپيش و پس مي

  ). 1389،330كارل و گامز، » (.ديگران نيز هستيم

تواند شود، داستاني كه ميكند و خود داستان زندگي مياساس انسان با داستان زندگي مي نيبر ا

به اهميت داستان در آموزش تفكر  توجهد. گروهي با أ تفكر شودرس زندگي خود و ديگران شود و منش

هاي و حتي مدعي شدند به كمك داستان ندبهره بگيرعنوان محتواي تفكر  تالش كردند تا از داستان به

هاي متون كهن كه از نظر غناي مطالب ها، داستانتوان فلسفه آموخت. در ميان انواع داستانفلسفي مي

د نهم غناي ادبي فراواني دارزيرا  .باشداصالت بيشتري دارند، برگرفته از تاريخ هزاران ساله اقوام و ملل مي

اهميت محتواي غني تاكيد بر ) با 1388( پيكمالد. نهمراه دار بشر را با خود به هها انديشو هم در طول نسل

از راه  بايستمي براي اين كار .بزرگ فكر كنند الزم است،هاي امروز  بچهبر اين باور است كه داستاني 

فلسفه غرب از نظر اما  .بنابراين نياز به داستان و حكايت فراوان است .نمود غذيهرا ت ها آنحكايت و افسانه 

منظور  . براي اينداندمي فلسفه و عرفان ،روايت، مهد حكايت را شرق. پيكمال داستان غني نيست

است آوري نموده گرد 1 »هاي فلسفي جهان داستان«ي با نام را در كتاب ها تيحكاها و  اي از افسانه مجموعه

با اذعان به عالقه كودكان ) 1996( فيشر ،همچنين. است نشئت گرفتههاي عميق مشرق زمين از انديشهكه 

سعي نمود تا محتوايي غني   7، قضاوت6، دانش 5، حقيقت4، دوستي3، آزادي 2انصاف مانند ييها موضوعبه 

 اثر» هايي براي فكر كردنداستان«پيكمال و  اثر» هاي فلسفي جهانداستان«فراهم سازد. براي تفكر كودكان 

  نظر قرار داد. ورد م (p4c)گيري هولون انتگرال(اجتماعي) در شكل» ها آن« بعرعنوان  توان بهفيشر را مي

شود، اين تلقي از پيوند فلسفه و ادبيات تالش دارد تا به ) مشاهده مي5كه در شكل ( گونه همان

 يها مضمونفلسفي موجود در متون داستاني ادبيات كهن سراسر جهان و استفاده از  يها تيحكاكمك 

شود در اين رويكرد تالش مي به توسعه فلسفه در كودكان كمك نمود. ها تيحكاشمول اين انفلسفي جه

هاي مشترك بشر در طول تاريخ و در كشورهاي مختلف و برگرفته از دغدغه يها تيحكابا شناسايي 

  ها به زباني ساده و جذاب زمينه تفكر فلسفي را براي كودكان فراهم ساخت.بازنويسي آن

                                                 
  مي باشد. شرقياغلب داستان كوتاه قديمي و  60هاي فلسفي جهان، ترجمه ترانه وفايي، انتشارات او، شامل  داستان . 1

2. fairness 
3. freedom 
4. friendship 
5. truth 
6 . knowledge 
7. judgment 
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  شمول فيشر و پيكمالهاي فلسفي جهان: ساحت اجتماعي در داستان5شكل 

  
 فرهنگ هفلسفه به مثاب

فرهنگ درباره تايلر  .توان به مناسبت فرهنگي آن اشاره كردهاي محتواي فلسفي مياز ويژگي

وانين، آداب و ، هنر، امور اخالقي، قهااي از دانش، اعتقادپيچيده جموعه مفرهنگ، «كه  دارد يمچنين بيان 

(موريس، .» كندعنوان عضو جامعه به كسب آن اقدام مي رسوم و هر قابليت يا عادت ديگري كه انسان به

1373، 49.(  

-فلسفه ،هاي مختلفبرخي معتقدند در فرهنگ .مهم در فلسفه است يها موضوعفرهنگ يكي از  

كارل و نمونه،  طورگي تاكيد دارند. به هاي عام فرهناند و برخي ديگر بر جنبههاي متفاوت شكل گرفته

اند) اند (يا اغلب فرض كردهمتعددي چنين استدالل كرده فيلسوفان«اذعان دارند كه ) 184 ،1389گامز (

 برخي ديگر مانندگيرد. فريقايي از آن سرچشمه ميآوجود دارد كه تفكر » ناب«كه يك فرهنگ آفريقايي 

هاي فرهنگي، خصوصيات عام فرهنگي نيز وجود ه در ميان تفاوتك كنند يمگونه استدالل اين 1ويردو

مناسب هايي با اين حال ليپمن با طرح داستان ».آورند يمبه وجود دارند كه امكان انتقال و ارتباط تفكر را 

 يها مفهومهاي ليپمن برخي در داستان برانگيزد.كودكان امريكايي تالش نمود تا كودكان را به تفكر  براي

 2هاي او را فرهنگ وابسته نموده است. وينبلداستان ،ها به عنوان عناصر فرهنگيبرخي جنبه . اماهستند عام

) 31 ،1389طالبي و همكاران ( داند.فرهنگ هر جامعه را شامل سه عنصر عمومي، تخصصي و ابداعي مي

ماعي، فرهنگ و عناصر منظور حفظ و تحكيم مباني وحدت اجت ريزان درسي بايد بهبرنامه«معتقدند كه 

هاي درسي آموزان، عناصر فرهنگي را در برنامهتوان و قدرت درك دانش تناسبفرهنگي را شناخته و به 

   »كنند.وارد 

در بحث از آموزش تفكر به كمك فلسفه براي كودكان، با نقد محتواي داستاني ليپمن يسپرسن 

                                                 
1 . Kawasi Wiredu 
2 . Venable 
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هاي ليپمن امريكايي است و با فرهنگ داستان زيرا. دانداستفاده از آن را براي ساير جوامع مناسب نمي

 برخي از امور فراگير و جهاني در ذهن كودكان معتقد است كهيسپرسن  .ندارد يخوان همكشور دانمارك 

- متون مي ،. بنابراينشود يمكه كودك در آن تربيت  شوند يمو برخي ديگر از فرهنگي خاص اخذ  هستند

هاي كشورهاي استفاده كننده از برنامه فلسفه براي فرهنگبا ناسب تمطابق و م توانند به نحوي تغيير يابند كه

هاي بلند را از ادبيات بومي كشور دانمارك ). يسپرسن تالش نمود تا داستان1387(ناجي،باشدكودكان 

جه او ها برخواسته از فرهنگ مردم دانمارك باشد. توداستانبه اين ترتيب )  انتخاب كند تا 1(آثار اندرسون

گيري هولون (فرهنگ) در شكل »ما« ربع به عنوانتواند به مقوله فرهنگ در آموزش فلسفه مي

  مد نظر قرار داد.  (p4c)انتگرال

هاي خاص به سبب داشتن ويژگي ها تيحكا، برخي شود يم) مالحظه 6كه در شكل ( گونه همان

ترند. در و جذاب فهم ترهمان جامعه قابل هاي هستند كه براي بچه ييها مؤلفهفرهنگي يك جامعه داراي 

در  تأملباشند ضمن بومي مي يها مضمونبومي كه حاوي  يها تيحكاتوان با استفاده از چنين تلقي مي

هايي فرهنگ همان جامعه زمينه تفكر را براي كودكان فراهم نمود. بر اين اساس، و موقعيت ها مضمون

توانند توفيق بيشتري به همراه باشند، مي تر كينزداستفاده كننده كه به فرهنگ جامعه مورد  ييها داستان

هاي ليپمن براي كشورهاي استفاده كننده بايد به ساختگي داشته باشند. عالوه بر ناهمگوني فرهنگي داستان

هاي بومي مربوط به هاي ساخته شده نيز توجه داشت. اين مهم در داستانبودن و غيرواقعي شدن داستان

ها و ها، شخصيتموقعيت«باره معتقد است كه در اين ) 1985كين (دانمارك وجود نداشت. جفريكشور 

» اند كه با زندگي واقعي كودكان ارتباطي ندارند.ساختگيشده در الگوي ليپمن آنچنان مطرح يها موضوع

  ).38، 1381(جهاني، 
  هاي يسپرسن: ساحت فرهنگي در داستان 6شكل

  
                                                 
1 . Andersen  
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تر از برنامه فلسفه براي طرحي كامل توان يمگيري از متون داستاني ادب فارسي هبا بهر، بنابراين

مثنوي اثر موالنا   مانندمتون داستاني ادب فارسي  طور نمونه،و مورد استفاده قرار داد. به  ارائهكودكان 

ت ذات وجود (خداوند)، ذات معرف مسئلهجمله  هاي مهم فلسفي ازدغدغه هفرهنگي ب نزديكيضمن 

ها ذات هواحد و بر هم ذات حق كه مطلقاً (شهود)، اختيار بشر و مبارزه با تقدير، ذات عشق (آزاد شدن) و

  ).1363(اقبال،  ، پرداخته استاستعال دارد

  

  رويكرد انتگرال به برنامه فلسفه براي كودكان

فلسفه براي كودكان  تر از برنامهتواند به برداشتي دقيقگرايانه از فلسفه ميدستيابي به تلقي كل

عنوان انتگرال  تواند بهها ميربعويلبر تنها يك كل جامع شامل همه نظريه انتگرال  بر اساس منجر شود.

 است. چنانچه برنامه فلسفه براي كودكان را به ربعهولون داراي چهار بعد، جنبه و يا چهار  محسوب شود.

بخشي از واقعيت برنامه  ربعد در اين برنامه به عنوان رويكردهاي موجو ،عنوان يك هولون در نظر بگيريم

كه  دهد يم) نگاه جامعي به فلسفه براي كودكان ارائه 7شكل (دهد. فلسفه براي كودكان را پوشش مي

فرهنگ وابسته است  يها مؤلفهشمول و برخي جهان يها مفهومخ فلسفه، يفلسفه شامل فرايند فلسفيدن، تار

به تواند به فهم فلسفه براي كودكان كمك نمايد. ها در فلسفه براي كودكان ميبهكه توجه به همه اين جن

تر را تواند واقعيتي كاملها در هولون برنامه فلسفه براي كودكان ميديگر، در نظر گرفتن همه ربع عبارت

دي نو در برنامه تواند به عنوان رويكربراي كاربران اين برنامه فراهم نمايد. همچنين، رويكرد انتگرال مي

  فلسفه براي كودكان مطرح باشد. 
  (p4c): رويكرد انتگرال به برنامه فلسفه براي كودكان7شكل 
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تلقي فلسفه به مثابه روش را تقويت نمود و حتي توسعه برنامه فلسفه براي كودكان،  ليپمن با تبيين و

است كه او ارائه  همانبراي كودكان  ) ادعا نمود كه بهترين رويكرد به فلسفه1378(در مصاحبه با ناجي 

-به محتوا مي يكم توجهبايد گفت كه تاكيد صرف بر فرايند و فعاليت فلسفي و  ،با وجود اين .داده است

 كند يمرا مطرح  سؤالاين ) 7-8 ،1389كارل و گامز (.سازدتواند تنها يك بازي سرگرم كننده را فراهم 

برنارد «مل، خود يك رذيلت باشد. أشايد ت ارزشش را دارد؟آيا درگير شدن در اين فرايند كند كه 

كند. در همان حال از منظري مل، معرفت را ويران ميأهايي سخن گفت كه در آن تفقيد، از شيوه  1»ويليامز

اي كه هيچ فيلسوفي در آن حاضر نيست، ممكن است كند كه در زمينهبيان مي  2»ديويد لوئيس«متفاوت، 

ديگر امكان شناخت وجود  ،رسداي از راه ميكننده يا شك كنندهاما هنگامي كه پرسش ،يماشياء را بشناس

از راه  يا شك كنندهكننده يا كه پرسش ، آنگاهرا بشناسيماشياء عادي ندارد. شايد هنگامي كه در حالت 

. كشد)يخود شناخت ما را به چالش م يها سؤال(چرا كه با ديگر امكان شناخت وجود ندارد ،رسدمي

 هرچند كه ممكن است .به بهترين وجه عمل كنيم ،شويمعادي با اشياء مواجه ميبه طور كه شايد هنگامي

اين  است كه يا به گونهپس از آن، قسمتي از تراژدي انساني  باشيم. اما دهيشيندينخيلي زياد آن  هدربار

- بي ،آيدكه برايش پيش مي ييها سؤالبه تواند نسبت . (چون انسان نميتواند هميشه دنبال شودتوصيه نمي

 فرا«علم آن را  يلسوفانآنچه ف هزيرا ساي .تر از اين باشد. اين تراژدي ممكن است حتي عميقتفاوت باشد)

مگر  ،تواند مفيد باشدملي نميأهر تبه اين ترتيب،  ».كندنيز بر ما سنگيني مي ،نامندمي 3»استقراي بدبينانه

كه به اهميت محتوا توجه  است از جمله كسانيافالطون قابل اعتنايي داشته باشد.  و مضمون آنكه موضوع 

در  قرار گرفتن . زيرامحتوا مخالف بودهاي بيتحقيق و لفاظي هبا محدود كردن فلسفه باو  .فراوان داشت

 دنبال دارد. ه اعتمادي به همه چيز را ب، بي4معرض بحث جدلي

شايد مشاهده كرده باشيد كه چگونه افراد جوان «كه  سازد يمطرنشان فيشر نيز در اين باره چنين خا

 .هستند نديگراهمواره به دنبال تكذيب سخنان  ،خاطر تفريح و مسخرگي مباحثه به بعد از اولين تجربه

وقتي  ها آن ،پاره كنند. بنابراين ،هايي كه دوست دارند هر چيزي كه در دستشان استدرست شبيه توله

 كنند كه همهعقيده گرايش پيدا مي كم به اينافراد زيادي ازجمله خودشان را اثبات كردند، كم هاي اشتباه

اعتبار سرانجام خود و تمامي كاركرد فلسفه را در چشم جهانيان بيغلط بوده است و  شانيقبلهاي اعتقاد

نه تنها فلسفه  ،اعتبار سازدو بي فرايندي كه حقيقت را پاره پاره ،بنابراين ).273 :1386فيشر، » (.كنندمي

                                                 
1. Williams 
2 . Lewis 
3 . pessimistic meta-induction 
4 . dialectial argument 
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كودك را درگير  ها مدتتواند رويكرد محتوايي نيز مي .تواند مخالف فلسفه باشدگاهي مي ، بلكهنيست

 فرايند رويكرد انتگرال ضمن بها دادن بهديگران سازد و از او را از فكر كردن دور سازد. در  هايانديشه

 يها مضمونهاي فلسفي جهان به دليل غناي ادبي باال و طرح داستان از (تاريخ فلسفه) محتوا (فلسفيدن) و

قابل  تواند يمخيزد و ميادبي در بيشتر مواقع از ناخودآگاه نويسنده بر داستان« .رديگ يمجهان شمول بهره 

  ).1389فر و همكاران، (فرزان» تر باشد.تر و عامشمول

  

فيلسوف هرميت از جمهوري گرجستان را در « كه كنديمبيان باره مثالي  نيا در) 2005( 1بوبرو 

باره پوچي و در كرد يماز بقيه افراد زندگي بود كه تنهايي را دوست داشت و دور  نظر بگيريد. مرد دانايي

هاي در مقابل درخت گردويي كه گردو زد يمكرد. يك روز كه داخل باغ سرسبزش قدم جهان فكر مي

، چرا ميوه هاي طور مثاله ناهماهنگي در طبيعت وجود دارد؟ ب گونه نياچرا  ايستاد و گفت: ،آن رسيده بود

هايش هميشه ميوه. كندهر سال رشد مي كه يدرحال. كوچك استهنوز  صد ساله يگردويك درخت 

كدوها  كهبود اين تر د. مناسبنهمين اندازه است. ولي آن طرف كدو و هندوانه هاي بزرگي وجود دار

چرا نظم وجود ندارد؟ آن مرد دانا  ند.كردهاي كدو رشد ميو گردوها روي بوتهروي درخت گردو 

درباره اين موضوع خيلي فكر كرد و مدت زيادي در باغ قدم زد تا اينكه باالخره احساس خواب آلودگي 

كرد. زير سايه درخت گردو دراز كشيد و خيلي زود با آرامش خوابيد. مدت زيادي نگذشته بود كه وزش 

وقتي چشمانش را باز كرد  .يمي را روي صورتش حس كرد و سپس براي بار دوم و سوم تكرار شدمال

آن مرد دانا سريع بلند شد و گفت طبيعت را فهميدم اگر اين درخت  .افتاد اش ينيبگردويي رسيده روي 

را ناقص  هيچ كس مشيت الهي دهم ينمشكست. از اين لحظه به بعد اجازه هندوانه يا كدو داشت سرم مي

بحث  .فهمند كه مفهوم اين قصه چيستمي يبه راحتها فيلسوف به خصوصفرض كند. خيلي از افراد 

  ).       85 ،2005(بوبرو ، » باشد. ها براي وجود خدابحث نيتر يميقدمعروف قضا و قدر شايد مشهورترين و 

ن به جنبه فرهنگ در اين تواهاي موجود در متون كالسيك ادب فارسي ميبا استفاده از داستان

-گويد؛ شما ميسقراط مي«كه  كند) نقل مي377، 1873از (افالطون،  )2005( برنامه نيز توجه نمود. بوبرو

وقتي كه اين كار در رابطه با جوانان و  . به خصوصبخش آن است نيتر مهمدانيد كه شروع هر كاري، 

نظر درست  . اين امر به»گيرند.ه آساني شكل ميب ها آنس و لطيف و در دوره اي باشد كه موجودات حسا

دقت باشيم كه به كودكانمان اجازه دهيم كه هر پس آيا بايد آنقدر بي«دهد، آيد. سقراط ادامه ميمي

                                                 
1 . Bobro 
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درست عكس  .را در افكار كودكان قرار دهند شانيها دهيابشنوند و  ،استنوشته  يكه هر كسرا داستاني 

  »شدن خواهند داشت؟ در هنگام بزرگهايي كه ايده

فلسفي در متون كالسيك ادب فارسي يافت  يها مضمونسرشار از  ييها تيحكامتوني داستاني با 

 . اوتوان تفكر را توسعه دادعاميانه مي هايها و داستانبه كمك افسانه معتقد است) 2005بوبرو ( .دنشومي

. و توفيق زيادي هم داشت كرداستفاده  1االغش)هاي مالنصرالدين (مالنصرالدين و در استراليا از داستان

به عنوان متون داستاني در  ها آنكه از  اند شدهمهم در قالب داستان طرح  يها موضوعهمچنين، در مثنوي 

كه در قالب داستان و  ها موضوعبرخي از اين . استفاده شده است) 1389(توسط پيكمال، خارج از ايران نيز 

تو ، 3، خياط و كوزه 2عشق مورچه :عبارتند از ،داستاني ادب فارسي وجود دارند به شكلي دلنشين در متون

اختالف كردن در چگونگي و شكل ، 6خرگوش و شير، 5و بازرگان طوطي، 4نيكي مي كن و در دجله انداز

شيخ گرگاني و ، 11گربه سفيد، 10داستان خير و شرّ، 9كه در آبگيري بودند سه ماهي، 8، نصيحت پرنده7پيل

به شكلي قابل استفاده در اجتماع پژوهشي و  ها تيحكابازنويسي ، بنابراين. 13نابيناي چراغ به دست، 12بهگر

                                                 
) در استراليا گفته شده 10-14هاي فلسفه براي كودكان  (سن داستان در مورد يك مرد و االغش است كه در يكي از كالس.  1

كند و مورد تمسخر ر اين داستان مالنصرالدين كه مسيري را بر االغ سوار بود بعد از پياده شدن از االغش عذرخواهي مياست. د

ها درباره داستان ام را به عنوان انسان انجام دادم. بعد از نقل داستان بچهگويد كه من وظيفهگيرد. مال به آنها ميدوستانش قرار مي

  ند.پردازبه اظهار نظر مي
  الهي نامه عطار.  2

بن وشمگيربن زيار و تاليف آن به  بن اسكندربن قابوس تاليف عنصرالمعالي كيكاوس است. . قابوسنامه (پندي در آيين زندگي 3

  ) ريقم 475سال 

  . قابوسنامه 4
  . مثنوي 5
  86ص 1383.  كليله و دمنه،  6
  . مثنوي 7
  . مثنوي 8
  91ص 1383. كليله و دمنه،  9

  هفت پيكر   . 10
  سند باد نامه . 11
  الهي نامه عطار.  12

  . گلستان سعدي 13
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عنوان رويكردي  رويكردهاي فرايندي و محتوايي به هايايراد رفعتواند ضمن مبتني بر فرايند فلسفيدن مي

  .رديقرار گتلفيقي در جهت پرورش تفكر كودكان مورد استفاده 

  

  يريگ نتيجه

د، دستاوردهاي فراوان داشته و  شطرح و معرفي  شفلسفه براي كودكان كه توسط ليپمن و همكاران

هاي . بيشتر كشورها برنامه ليپمن و داستانه استسرعت در بسياري از كشورها مورد توجه قرار گرفت به

 خي ديگر از كشورها نهتوسط او و همكارانش را ترجمه كرده و مورد استفاده قرار دادند. بر نوشته شده

چون يسپرسن در دانمارك  كسانيبلكه  ،نشان ندادند يتوجهتنها به ترجمه و استفاده عيني از اين برنامه 

هاي محتواي داستاني آن را براي كودكان دانماركي مناسب ندانسته و تالش نمودند تا با جايگزيني داستان

هاي ليپمن ناشي از فرهنگ وابستگي داستان بومي موجود در فرهنگ و ادب كشورشان از مشكالت

  .بكاهند

تالش براي تعديل فلسفه براي كودكان با رويكردهايي چون فلسفه با كودكان توسط برني فير نيز 

كه استفاده از محتواي تاريخ طوري به  .حاكم بر برنامه ليپمن بود ييروش گرا چونمبين نقدهاي جدي 

فيشر و پيكمال  مانندشد. ديگر عالقمندان به فلسفه براي كودكان مي فلسفه در رويكرد اخير جايز شمرده

هاي ساخته شده تالش نمودند تا با استفاده از متون داستاني هاي موجود در داستاننيز با نقد محدوديت

  كه ذهن را بر انگيزد. ن از سراسر جهان، محتوايي تدارك ببينند كه

تر باشد تواند مناسبه از فلسفه براي كودكان در ايران ميها براي استفاداينكه كداميك از تالش

  مستلزم بررسي بيشتر رويكردها به فلسفه براي كودكان است. 

دهد كه وجود رويكردهاي متنوع در فلسفه براي كودكان از بررسي رويكردهاي موجود نشان مي

رويكردهاي  معتقدند كه) 1389شود. كارل و گامز (مفهوم فلسفه ناشي مي در خصوصهاي متفاوت تلقي

  .متفاوت درباره مفهوم فلسفه از يكديگر قابل تمايزند

افالطون يا » جمهوري« همانندفلسفه چيزي » شباهت خانوادگي«و » الگوي نخستين« بر اساس نظريه

سفه فل ،هر آنچه مبتني بر تعريفي معين از فلسفه باشد»  گرايانهذات«هاي دكارت است. در نظريه» تأمالت«

ه ها است و در نظريفلسفه آفريده ذهن استادان فلسفه در دانشگاه» نهادگرايانه«هاي است. در نظريه

شود،  خواندههر متني از شكسپير گرفته تا داروين به شرط آنكه به عنوان متن فلسفي » پاسخ -خواننده«

   شود.فلسفه قلمداد مي
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مانند فلسفه به معناي تاريخ  دد در آموزش فلسفههايي از فلسفه منجر به رويكردهاي متعچنين تلقي

- داستان همل برانگيز و فلسفه به مثابأفلسفه، فلسفه به معناي روش فلسفيدن، فلسفه در حكم متون داستاني ت

. هر كدام از اين رويكردها داعيه توجه به فلسفه و توسعه تفكر را دارند.  ليپمن با شده است هاي فرهنگ

تالش  . اوتقليل داد »فلسفيدن«كر كودك و رشد قواي عقالني او در واقع فلسفه را به تاكيد بر تقويت تف

در كار او فلسفه در حد منطق كه همان  ،به همين سبب .تا روش فلسفيدن را در كودكان توسعه دهد كرد

  يافته است. كاهش ،ابزار انديشيدن است

نام ه د تا با آموزش تاريخ فلسفه به دختري بگُردر با توجه به تاريخ چند هزار ساله فلسفه سعي نمو 

 كودكان با تاريخ فلسفه در قالب داستاني ساده كردنرويكرد او يعني آشنا  .او را با فلسفه آشنا كند »سوفي«

هاي فيشر و پيكمال نيز راه آموزش فلسفه به كودكان را مطالعه داستان فلسفه را به تاريخ فلسفه تقليل داد.

يسپرسن با تاكيد بر فرهنگ  سرانجامشود و كشورها كم و بيش يافت مي هكه در هم فلسفي دانستند

هاي بومي و مبتني بر فرهنگ دانماركي پرداخت. هاي ليپمن، به طرح و بازسازي داستانوابستگي داستان

شود. در آموزش فلسفه تلقي  ييگراكاهشتواند رويكرد از اين رويكردها در ايران مي يكاستفاده از هر 

موفق  ييكاهش گراهاي شيوه اين نتيجه به دست آمد كهانتگرال ويلبر  هدر اين مقاله با استفاده از نظري

 .يكپارچه مورد توجه قرار گيرد يك كل هتواند به منزلمي ،رويكرد انتگرال يعني جايگزين هشيو ند.نيست

فرايند محوري ليپمن، محتوامحوري  ه چهارگان هايشكلفلسفه براي كودكان را در  هاين رويكرد برنام

مورد نظر  (p4c)هاي برنامه ربععنوان  شمول فيشر و توجه به فرهنگ يسپرسن به جهان يها مضمونگُردر، 

  . دهدقرار 

روش فلسفيدن، تاريخ فلسفه، ارتباط فلسفه با ادبيات و فرهنگ  ،در برنامه مبتني بر رويكرد جديد

گيرد. يعني براي آموزش فلسفه به كودكان الزم پارچه مورد استفاده ميبومي كشور ايران در يك بافت يك

مسائل  خصوصرا به تاريخ تحول فكر بشر در ها آنفراهم شود و هم توجه  فلسفيدناي براي است هم زمينه

هاي ادب فارسي براي داستانو هاي كهن موجود در ادبيات جهان از داستان . همچنين،فلسفي معطوف كرد

  بهره گرفت.فلسفه به كودكان آموزش 
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