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 چکیده

یت ای دی در  بانی ن رر ترب ـــلی ایژ پژوهش، تبییژ م هدف اص
شدیمحلقه کندوکاو ای دی  ضیح که حلقه کندوکابا و . با ایژ تو

به برار کودکان در  ـــ مه فلس نا به رویکرد یاص بر ثا به م ای دی 
ـــد ای دی  ـــت مورش رش حوزه تربیت ای دی چگونه ممکژ اس

ــود. برار  یژ هدف از روش ی به اابیدســتکودکان و نوروانان ش
پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و اســتنتام منیقی بهره فرفته 

به به مه  با ن ر  نابرایژ،  یت و یودپیرور، تبکرشـــد. ب  هار عق ن
یامد آن  ـــازفارر منیقی، تبکر ی دانه و پ یامد آن س نه و پ قادا ن
ــــدن فخــــا ـل ای دی،  تخیـل ای دی، تبکر مرادبتی، ملکـه ش

در مباهیم ای دی بررســی شــد که نخســت، نگرر و غور مودعیت
ها در حلقه کندوکاو ای دی چه رایگاهی هر یک از ایژ مه به

نایی  چه مع کاو ای دی  ندو قه ک باهیم در حل ند. دوم، ایژ م دار
رــا و هــا در ایژهــایی میــان مبهوم آنیــابنــد و چــه تبــاو می

د. ارکنند ورود درویکردهار دیگرر که بر ایژ مباهیم تأکید می
تواند در عیژ حال مورش سوم، حلقه کندوکاو ای دی چگونه می

ها شود. نتایج هار کودکان در همه ایژ مه بهرشد و بهبود مهار 
ـــت که حلقه کندوکاو  ـــل از ایژ پژوهش حاکی از آن اس حاص
ــــت کــه دــابــل  ای دی، رویکردر نویژ در تربیــت ای دی اس

ــیژ ن ــتژ به هیی یک از رویکردهار پین تریژ یســت و مهمفروکاس
به مه مه  ـــش دادن ه یت در پوش رامع هار مهم در ویژفی آن، 

 تربیت ای دی است.

 های کلیدی:واژه
حلقه کندوکاو ای دی، تربیت ای دی، برنامه فلسبه برار 

 کودکان، تبکر نقادانه، تبکر ی دانه، تبکر مرادبتی

Abstract 

The community of ethical inquiry is a special approach 

of Philosophy for Children (P4C) in moral education. 

This paper shows, by the analytical and analogical 

method, that how the community of inquiry may lead to 

moral development in children. In other words, we will 

study theoretical basics of moral development in P4C. 

For this purpose, we analyze reasonableness and 

autonomy, critical thinking and consistency as the 

consequent of critical thinking, creative thinking, and 

moral imagination as the consequent of creative 

thinking, caring thinking, habituation, situational, and 

reflecting about ethical concepts in the community of 

ethical inquiry. By this analysis, we will show: first, 

how the community of ethical inquiry can affect on 

these factors; second, what these factors means in here 

and what differences are between here and other 

approaches that emphasize on them; third, how the 

community of ethical inquiry can develop all of these 

factors comprehensively.  We will try to show that the 

community of ethical inquiry is a new approach in 

moral education, should not reduce to any of previous 

approaches in this field, the most important trait is its 

comprehensiveness to cover all major factors in moral 

education. 

Keywords: 

 the community of ethical inquiry; moral education; 

philosophy for children; critical thinking; creative 

thinking; caring thinking 
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 مقدمه

ها، معیارها و اعمال یاصـــی در آن عاد  کنیم که ارزشها زندفی میی مملو از ارزشنما در رها

 ها باشـــد. بریی ممکژ اســـت تربیتو غایت تربیت ای دی باید تقویت ارزیابی همراه با تأمل آن اندشـــده

ــوم رامعای دی موفق را تربیتی بدانند که کودکان از ارزش ، یود پیرور کنند. در مقابل هها و آداب و رس

ـــتقل بار  ـــت تربیت ای دی موفق را تربیتی بدانند که کودکان را افرادر آزاد و مس بریی دیگر ممکژ اس

ــند. افر ایژ دو رویکرد را دو ســر  هداب و رســوم رامعآها، ارزش هآورد، به طورر که از هم یود رها باش

کدام می ـــمرد. پیرور بیتوان مزیک طیف در ن ر بگیریم، برار هر  عایبی را برش یا م یا  ا از چون و چرا

موارد صحیح نیست. یکی به د یل تغییر روامع و مقتخیا  زمان و  هها و آداب و رسوم رامعه در همارزش

ها و ضــرور  آماده ســایتژ کودکان برار هماهنگی با ایژ تغییرا  و دیگرر به ایژ  زوم هماهنگی با آن

ـــتند. می  زوماًک رامعه هار مقبول ید یل که ارزش ـــت نیس رر داتوان دورانی را به یاد آورد که بردهدرس

 توانسته ای دی بوده باشد. اما سر دیگر طیففاه نمیدارر هییبردهبه طور مسلم مورد دبول رامعه بود، اما 

سیدن به ارزش صارر بر روند ر ستی ارزشیعنی تأکید انح نها نیز دچاها و غبلت از محتوا یا چی ک   ر م

نافا  علمی رایج هار رارر و یاص یود است. فرایش ستوار است که اکت در آموزش علوم بر ایژ مبنا ا

شیوه شدهرا به همان  فونه که در آموزش علوم نیز آموز یاد دهیم. هماناند، به دانشار که در عمل کنف 

را رها کرد تا آثارر مانند آثار نیوتژ و  شــنایتی را در ایتیار کودق درار داد و اوابزار الزم روشتوان نمی

بیت مند ســازیم، در موضــو  ترنیز بهره و اکتنــافا  دیگراناز نتایج  او را و الزم اســت انینــتیژ یلق کند

ها شالزم برار کنف و تبییژ ارز ی کودق استق ل و توانایی مبهومیها نیز افر حتای دی و بحث ارزش

ـــت آورد، محروم کردن ک ـــنت دیرپار تبکر ای دی نامعقول یواهد بودرا به دس ـــنایی با  .ودق از س آش

تواند نقش مبیدر ایبا کند. از هار ارزشــی کودق میدر رشــد داورر بی شــکها و ســنت ای دی ارزش

 .رسدیمصحیح به ن ر ایژ طیف بینتر  هایژ رو، ت ش برار یافتژ رویکردر رامع در میان

ـــبه برار کودکان افرچه هبرنام ـــد برار تقویت مهار در نگاه اول به ن ر می فلس کر و هار تبرس

آموزان طراحی شده است، در موضو  تربیت ای دی نیز مدعی رویکرد ردیدر است ورزر دانشاستدالل

رنامه فذاران ایژ بیانناســـت. در ادبیا  بهار آنها که رامع نقاط مثبت رویکردهار پینـــیژ و مانع نقصـــان

شنایتی، ن ری هها، ن ریتبییژ ارزش هردیبی چون ن ری رهاهین رایی با هشاهد چا ش فراوان شد  ای ق  هر

 ;Sprod, 2001; Lipman, 1980; Lipman, 1985; Lipman, 1990) ســنتی هســتیم رویکردو  مرادبتی

Cam, 2012) .رار فلســبه ب هاصــلی برنام رهاهدفدهد که یکی از بررســی ایژ ادبیا  به یوبی ننــان می

شته سیارر از نو ست. متیو  یپمژ در ب  ش یود هایش تمام تکودکان، تربیت ای دی کودکان و نوروانان ا
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فلســـبه برار کودکان را از تمام رویکردهار پینـــیژ در تربیت ای دی  هفیرد تا رویکرد برنامرا به کار می

ـــازد. او ایژ رویکرد ویژه را  کندوکاو  ه. حلق(Lipman, 1985) نهدنام می« 1کندوکاو ای دی»متمایز س

ــا ل ای دی و مودعیت ــعی میای دی، کندوکاور در باب مس ــت که س کند کودکان را با هار ای دی اس

ـــنا کند،  با تقویت ابزار تبکر نقادانه، ی دانه و مرادبتی، توانایی ارزیابی  و در عیژ حالانت ارا  رامعه آش

یت کندوکاو چه نســبتی با ترب هپرســش اصــلی ایژ اســت که حلقاما دهد. ها ارتقا ایژ انت ارا  را نیز در آن

پاســخ  برار  ذا،کندوکاو برار تربیت ای دی چیســت   های دی دارد؛ یا به عبار  دیگر، مبانی ن رر حلق

ـــش، مه به ـــد ای دی می ههایی از حلقبه ایژ پرس ـــامل کندوکاو ای دی که در رش ـــند ش توانند مهثر باش

ق نیت و یودپیرور، تبکر نقادانه و پیامد آن ســازفارر منیقی، تبکر ی دانه و پیامد آن تخیل ای دی، ع

ـــا ل ای دی، مودعیت ـــدن فخ ـــیمورد نگرر و غور در مباهیم ای دی، تبکر مرادبتی، ملکه ش درار  بررس

شود چه تباو فرفتند نان داده  شد ن سعی  سی  ضمژ ایژ برر سکندو ههایی در حلق. در  ایر کاو ای دی و 

 ها ورود دارد.مهم در تربیت ای دی در تأکید بر ایژ مه به رهاهین ر

 

 عقالنیت

ن فلسبه برار کودکان است. ایژ فرض حاکی از آ هفرض مهم تربیت ای دی در برنامعق نیت پیش

ترها وارد ابزارر به نام عقل است و افر تباوتی در ایژ زمینه میان بزرگ ماننداست که کودق نیز 

هاست، نه نقصان عقل. کودق با همان ناشی از نقصان تجربه و دانسته تنهاسال و کودق ورود دارد، بزرگ

، به مکند. افر کودکان را به  حاظ عق نی نادص بدانیفیرر میکند که با غ اندازهفیرر میکنی اندازهیط

 رفتار یود به شکل عق نی هار که برار کارهار یود عارز از داشتژ د یل باشند و نتوانند دربارفونه

یا فردی ها و حیوانا  و اشمیان آن آنگاهوفو کنند و اصول منیق و استنباط منیقی را به کار فیرند، فبت

 مانندسازر، تلقیژ و شرطی ،مانددی بادی میار که برار تربیت ای نخواهد بود. در چنیژ حا تی، تنها فزینه

افر فرض کنیم که کودق از انجام دادن رفتار معقول و میابق اصول ناتوان است، امکان »حیوانا ، است. 

 که چنیژ رفتارر بتواندایم و از ایژ رو امکان ایژ را بریورد با او در حکم مورودر ای دی را سلش کرده

وفور اصیل شرط او یه برار هر نو  فبت (.Lipman, 1980, P.153)« .بریمز بیژ میای دی یا تربیتی باشد ا

 ادعاها، عق نیت منترق برار سنجش 2وفور ای دی، به عنوان یک شرط استع ییفلسبی از رمله فبت

وفو توان در ن ر فرفت که در آن یک طرف فبتوفور اصیل فلسبی را نمیهاست. هیی فبتو استدالل

                                                 
1. Ethical inquiry 

2. Transcendental condition 
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تر از یود یودیواهی، بلکه میابق اصول، پاییژ به طور نمونهدیگر را، نه بر اساس عوامل شخصیتی و طرف 

تی، مراحل رشد شنایتی و رویکرد سن هدر ن ری کند. از ایژ رو، در رویکردهایی مانند رویکرد پیاژهتلقی می

ی میان کودق ورکلی نسبتتواند شکل بگیرد و به طسال نمیوفور اصیلی میان کودق و بزرگهیی فبت

 . (Lipman, 1980, P.154) توان تصور کردو فلسبه نمی

و  2، تبکر ی دانه1تبکر نقادانه هاند. متیو  یپمژ سه رنبهار مختلبی میرح کردهبرار عق نیت رنبه

بهوم ضمژ مکه تبکر مرادبتی را تیم اسپرود، ع وه بر ایژ. (Lipman, 1980) کندرا میرح می 3تبکر مرادبتی

 افزایدرا به آن سه می  6و تبکر تجسّدر 5تبکر بافتارر هکند، دو رنبطرح می 4تر تبکر متعهدانهفسترده

(Sprod, 2001). ایژ اندینمندان رشد عق نیت یا عادل بودن را،  هچه اهمیت دارد ایژ است که همآن

یش تمام ایژ ه توانایی به هم پیوستژ و ترکرشد تبکر نقادانه، بلک فقطشود، نه بری ف آنچه اغلش تصور می

ها به طور متناسش اَدا شود و بر یکی از دانند، به نحور که حق هر یک از آنها در تبکر شخص میرنبه

در تربیت ای دی عنصر استدالل ورود دارد، همان طورکه عنصر » ها بیش از اندازه تأکید ننود.آن

که عنصر آزادسازر عاطبی و تمریژ حساسیت ورود دارد. اما طور سازر ورود دارد و همانشخصیت

 ,Lipman, 1980) بر داشته باشدر ها را دآن هتک ایژ عناصر، بلکه همار است که نه تکمنکل، تدبیر برنامه

P.160) . 

از رمله  ،یانسان دهیچیاز مسا ل پ راریحل بس ربدان معناست که برا تیعق ن راچندرنبه تیماه

حلی ای دی نباید انت ار راه پیچیدهدر مورد مسا ل  ورود ندارد. رو واحد یروش دیع ییه ،ی دمسا ل ای

ه ها دبل فبتفونه که ارسیو سالهار ماررا را صددرصد دانع کند. همانوار داشت که تمام طرفریاضی

بری ف  ا بود.هعوامل و رنبه هحل با در ن ر فرفتژ همباید به دنبال بهتریژ راه فقطاست، در چنیژ مسا لی 

ور  کنند و در پی همان ضرچون دکار  که در مسا ل ای دی نیز از روش ریاضیا  استباده میار ف سبه

اصول  زیرا ریاضیا  از ؛استدر ن ر ارسیو میان ای ق و ریاضیا  تباو  اند، ریاضیاتی در مسا ل ای دی

نسان( اما ای ق از نتایج )یا احکام ای دی با بعل ا ،کنداستدالل می کند و برار رسیدن به نتایجکلی آغاز می

با  محکمیکانت سعی کرد ننان دهد عق نیت نسبت  (.,P1996 Copleston ,381.)شود آغاز می

دارد و ای ق بدون یودپیرور و یودپیرور بدون عق نیت معنا ندارد. از ایژ رو، الزم است  7یودپیرور

                                                 
1. Critical thinking 

2. Creative thinking 
3. Caring thinking 

4. Committed thinking 

5. Contextual thinking 
6. Embodied thinking 
7. Autonomy 
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 مندتر شدن کودق شود.ممکژ است مورش ای ق چگونه مه به عق نیتبررسی شود که 

 

 پذیریمسئولیت و خود برای تفکر خودپیروی،

یت اعمال پذیرد. پذیرفتژ مسئو که مسئو یت اعما ش را میاست به زبان ساده، انسان یودپیرو کسی 

 یازمندنمستلزم عق نیت است؛ یعنی رفتار کردن به نحور که برار اعما مان د یل داشته باشیم. عادل بودن 

ر و را هم اشاره به دالیل دوایژ است که بتوانیم میان دالیل مختلف انتخاب کنیم. دالیل مختلف در ایژ

. از ایژ رو، ، دارددکنننقادانه، ی دانه یا مرادبتی تبکر بازفنت می هشاره به دالیلی که به رنبضعیف و هم ا

 ت.اصلی یودپیرور اس هتوانایی انتخاب میان دالیل برار انتخاب عمل مناسش ضرورر است و ایژ شایص

یه را میان تریژ رابای ق مدیون کانت است. کانت محکم هیودپیرور در حوزاستباده از اصی ح 

د ن ر ما ورم ینی که میان عقل کانتی و عق نیتبنیاد هاریودپیرور و عقل بردرار کرد. با توره به ایت ف

کندوکاو ورود دارد، ماهیت یودپیرور نیز متباو  یواهد بود. در تبییژ کانت از عقل دو اشکال  هدر حلق

رادبتی م هرنب ویژه شود و بهتبکر منحصر می هداننقا هکه در ن ر او عقل به رنبعمده ورود دارد: اول، ایژ

. کانت یافته استهار عادل کام ً شکلد ن ر کانت عقل انسانور، عقل مدومفیرد؛ عقل مورد غبلت درار می

 یابد.تورهی به ایژ ندارد که ایژ عقل چگونه در یک کودق رشد می

 دی به طور تکلیف و دانون ای هتبکر محض دربار»نویسد: می «ای ق هبنیادر برار مابعدا یبیع»کانت در 

ر دلش هار دیگر بکلی... که توسط عقل محض حاصل شده باشد، تأثیرر به مراتش نیرومندتر از تمام محرق

که در ن رکانت، انسان مورودر عادل است و وره تمایزش توضیح آن.  (Kant, 1981, P. 22)«.آدمی دارد

علی ای ق کانت هر ف هفر اعما ش است، نه غریزه. میابق فلسباست که عقل عملی تعیژاز حیوانا  ایژ 

افر تصادفی نباشد، باید علتی داشته باشد که بتواند ذیل دانونی رار بگیرد و علت فعل در مورودا  عادل، 

ی نیرور یارری در آزاد باید یودپیرو باشد؛ یعنی هی هآزاد باشد و اراد هعادل باید اراد هاراده است. اراد

ع که اراده، یود، دانون یود را وضیژ آن نقنی نداشته باشد، حتی امیال یود فرد. یودپیرور یعنی ایژیتع

، به عبار  دیگر، ایژ ویژفی که اراده پیرورتواند باشد رز یودآزادر اراده چه چیز دیگرر می»کند. 

یودپیرور  های ق کانت الزم هاز ایژ رو، در فلسب .(Kant, 1981, P.49) «دانونی برار یودش داشته باشد 

ایژ است که امیال، عواطف و احساسا  هیی نقنی در تعقّل ای دی نداشته باشند. پس افر درار است فعلی 

ربیی ندارد.  ،کنددارار احساسا  در آن عمل می پنتیبان آن به بافتی که یک مورودیودپیرو باشد، دالیل 

بخند، نه دیا ت دادن احساس  ذ  یا طور مستقیم تعیژ میدر یک دانون عملی به عقل است که اراده را»

 .(Kant, 1993, P. 24) «.اَ َم، حتی افر ایژ  ذ  از یود آن دانون ایذ شود
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ژ ها دانون را تعییفیرد و مسلط بر آنعقل کانتی عقلی است که ورار تمام دوار انسان درار می

انت از یودپیرور تا حد زیادر مبتنی بر دیدفاه او در مورد عقل است و عقل راکه تبییژ ککند. از آنمی

هار عاطبی و بافتارر است، فعل ای دی فعلی انبرادر یواهد بود که فاعل ای دی، مورد ن ر او یا ی از رانه

انون ای دی د به نحو عق نی، به دانونی ای دی برسد و پیرور از آن را انتخاب کند. کانت معتقد است که ایژ

 هاه باید با همفافر دیگرانی ورود داشته باشند، آن»شمول باشد، با ایژ صور  فرضی که باید دانونی رهان

. اما مورود عادل به دو شیوه ممکژ است از دانون ای دی (Kant, 1993, P. 30) .«ها مثل هم رفتار کنمآن

را  یودش با عقلش آن دانون ست یا ممکژ است اوچیآفاه شود: ممکژ است به او فبته شود دانون ای دی 

برار یودش وضع کند. مورد اول، یعنی پیرور از دانون ای دی که دیگرر وضع کرده و مورود عادل 

تواند تصمیم ای دی اصیلی از ایژ رو، نمی .شودنامیده می 1تصمیم فرفته از آن پیرور کند، دیگرپیرور

 ,Kant) کند، همان یودپیرور استدانون ای دی را برار یود وضع میباشد. مورد دوم که مورود عادل 

1997, P. 47). تواند، به معنار اصیل، عامل ای دی بنابرایژ، از ن ر کانت، فقط انسان عادلِ یودپیرو می

باشد. ا بته کانت اذعان دارد که انسان عادل همواره میابق دانون ای دی یود عمل نخواهد کرد و به عمل 

داند که تمای   و عواطف هار آدمی میشود. او علت اصلی ایژ امر را محدودیتدیگرپیرو سوق داده می

عبارتست از غلبه بر ایژ « رشد» . در نگاه کانتمی باشند هاایژ محدودیت داق هارتریژ مصاصلی

 .(Kant, 1997, P. 40) اندها که در وادع مانعی بر سر راه عقل و یودپیرورمحدودیت

عقل ای دی کانت، حدادل در سیح اصول و دانون ای دی، برار عمل م ح ه می شود، ه چنانک

واند عمل تز هم میورود نداشته باشد، با نیز هیی دیگرر در عملکردن نیازر به دیگران ندارد و حتی افر 

که ما بدون در ن ر فرفتژ دیگران و با صرف تبکر عق نی فردر در مورد اصول انتزاعی  کند. ایژ ایده

توانیم ای دی باشیم، مورد انتقاد بسیارر از طرفداران رویکرد مرادبتی، رویکرد ای ق فخیلت و می

ای ق،  و حتی مخا ف شهود درونی یود ما نیز هست. در (O’Shea, 2012)فرایان درار فرفته است ارتما 

هار وادعی و دارار فوشت و یون فردر اهمیت دارد و از ایژ رو باید برار رابیه با انسانحتماً روابط میان

شوند. هار ای دی در اکثر موارد به نسبت ما با دیگران مربوط میرایگاه بسزایی در ن ر فرفت. تصمیم

هار یادر به توانایی ما در فهم دیگران به شیوهز رفتار ای دی در یک مودعیت تا حدتوانایی ما برار انجام 

 2فوییتک شکلهار دیگران بستگی دارد و چنیژ چیزر به متباو  و توره ویژه به مصا ح و یواسته

فیرر ارتماعی شدن و شکل شویم، بلکه طی فرایندهار ممکژمیتواند آمویته شود. ما عادل متو د ننمی

                                                 
1. Heteronomy  

2. Monologue 
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ار ن شبکهایم که دروسال شویم، کودکانی بودهکه بزرگپیش از ایژ کنیم. ماهویت، عق نیت را کسش می

هار وابستگی مقوّم پیوندهار ای دی ایم و همیژ شبکهمانده و رشد کرده ها و روابط، زندهاز وابستگی

یل هایی عادل و یودپیرو تبدفیرد که کودکان چگونه به انسانماست. کانت در وادع ایژ مهم را نادیده می

شوند. یودپیرور کانتی هرفونه وابستگی )نه تنها وابستگی به دیگران، بلکه وابستگی به امیال و عواطف یم

ند که کآغاز را فردر کام ً رشدیافته )معموالً مذکر( فرض می هکند. کانت نقییود شخص( را نبی می

ن تاریخ و زندفی در میا هار دیگر است، به هیی وره منروط بهانسان هعق نیتش، که عیژ عق نیت هم

نت از انسان شود. تصور کادیگران نیست. پس تاریخی بودن و رشد عق نیت به طورکلی نادیده فرفته می

دارچ،  انندماند و نافهان مردانی که فویی همیژ االن به رور زمیژ افتاده» که ددیقاً شبیه ایژ فرض هابز است

 .(;Sprod, 2001 Hobbes, 1966, P. 109) «.اندغ کامل رسیدهفونه تعاملی با یکدیگر، به بلو بدون هیی

انه توان آن را به شکلی فردفرایفاه دیگر نمیهار یودپیرور وارد کنیم، آنرا در مه به« رشد»افر 

فیرر افرادر عادل و ای دی نقنی حیاتی دارد، و از ایژ رو، تبسیر کرد. پیوندهار ارتماعی در شکل

ی و تأثیر دانست. رشد عق نعواطف را که در سامان ارتماعی مهثرند در رشد عق نیت بیتوان زمینه و نمی

هار ار از روابط ارتماعی با دیگران. ا بته هنگام تو د زمینهشود، مگر در شبکهای دی انسان ممکژ نمی

ار ایژ ایژ به معنکنند، اما عصبی و فیزیو وژیک عقل تا حدر مورودند و به مرور نیز با رشد مغز رشد می

زیو وژیک برار رشد هار فیزمینهنیست که عقل بنر به طور پینینی به طورکامل شکل فرفته است. ایژ پیش

ها و ارتماعی تعامل فرد با سایر انسان همن ور از زمین .ارتماعی و تجربی درار فیرند هحتماً باید در دو زمین

نادار کردن رهان یویش است. ا بته روشژ است که ایژ هار فردر برار معتجربی ت ش همن ور از زمین

ار برار معنادار کردن رهان ماست و کنف تعامل ارتماعی واسیه ؛ زیراتمایز، تمایزر دراردادر است

 دهد.تجربی نیز اغلش به نحو ارتماعی رخ می

سان کند. ژان پیاژه انشناسی رشد ما را با ابعاد ردیدر از آن آشنا میبررسی ایژ مسئله از من ر روان

هایی را در رهواکه بتواند رهان را تبسیر کند، طرحکه برار ایژ تصور می کردکننده را  ن امی یودتن یم

 است. افر تجارب 1، آدمی در تعادلرهان کافی باشد هها برار تجربوارهسازد. ودتی ایژ طرحمورد آن می

شود که فرد یکی از ایژ دو کار را بکند: کنونی رور درنیاید، ایژ نارورر مورش می هواربینتر با طرح

 ردید در آن رار هواره را به نحور فسترش دهد که تجربممکژ است بتواند راهی را پیدا کند تا طرح

                                                 
1. Equilibrium 
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(. یکی از 2ردید رور در بیاید )انیباق هیر دهد تا با تجربواره را تغی( یا ممکژ است طرح1بگیرد )رذب

 واره را برارشود ایژ است که آن رز ی که طرحرا مربوط میادعاهار اصلی پیاژه که به بحث ما در ایژ

 ههمان عقل است. ودتی ایژ بازسازر رخ دهد، کودق وارد مرحل ،کندردید بازسازر می هموارهه با تجرب

  .(Piaget, 1950) اندار نامیدهمرحله هپیاژه را ن ری هاز همیژ رو ن ریشود و ردیدر می

ویگوتسکی در انتقاد از پیاژه معتقد است که پیاژه نقش تبکر انبرادر را بیش از حد مورد تأکید 

د پیاژه، یادفیرر متباو  از رش هدرار داده و نقش تعام   ارتماعی را نادیده فرفته است. بر اساس ن ری

تماشافر نها تآید. در نتیجه، آموزش و تربیت که رشد اتباق افتاد، یادفیرر در پی آن میاست و بعد از ایژ

انتقاد از  ویگوتسکی که در هکلید ن ریماند. شاهمراحل رشد شنایتی یواهد بود و نقنی برار آن بادی نمی

هد، دکارر )با دیگران( انجام میآنچه کودق، امروز، در تعاون و هم»ایژ است که  ،فیردپیاژه شکل می

پیاژه بر اهمیت  مانندویگوتسکی  (.Vygotsky, 1962, P.104)« .تنهایی دادر به انجام آن یواهد بودفردا به

ژه معتقد است اما در حا ی که پیا ،کندابزارر برار رشد تأکید می هشدن فکر کودق به مثابکنیده  به چا ش

ور آید، ویگوتسکی بر ایژ باسال، از تعامل با رهان بیرون می دوازدهویژه در کودکان زیر ها، بهایژ چا ش

ی تر از تعامل کودق با رهان است. ویگوتسکاست که نقش زبان و تعام   ارتماعی در ایژ میان بسیار مهم

که کی ایژکند: یها تأکید نمیکند یا چندان بر آناساسی را فراموش می همعتقد است که پیاژه ایژ دو نکت

، چون برار تنهایی کار کنندتر از ودتی یواهند بود که هریک بهکودکان در تعامل زبانی با یکدیگر موفق

و  رشد هبه واسی قطفکه کودکان عقلنان را نه کنند و دیگر ایژداشتژ تبکرر بهتر با یکدیگر منارکت می

رشد » سازند.د، مییابفرایندهار تبکر دیگران که در تعامل ارتماعی نمود می هتجارب فیزیکی، بلکه از تجرب

یابد ... رشد یژ میکودق، تع فرهنگی ـ ارتماعی هتجرب از طریقزبان یعنی ابزار زبانیِ تبکر و  از طریقتبکر 

فیرد ر، یعنی زبان ... ]ودتی کودق یاد میعق نی کودق منروط است به تسلط او بر ابزار ارتماعی تبک

طبیعی یا  دهد. تبکر زبانی صورتیمی ماهیت تغییر ارتماعی تاریخی ـ به بیو وژیکی از صحبت کند[ رشد

 (.Vygotsky, 1962, P. 51) .«یابدفیرر از رفتار نیست، بلکه با فرایندر تاریخی ـ فرهنگی تعیژ می

توانند با ورود به فروهی ارتماعی به صُوَر ویگوتسکی، کودکان می هکه، میابق ن ریی صه آن

ست که وارد شوند و ددیقاً همیژ ورود ا ،پذیر نبوده استتعقلی که تاکنون به شکل فردر براینان دسترس

همان فخار مبهومی یا عق نی « 3دلمرو مجاور رشد»سازد. بر استباده از آن صور توانا می سرانجامها را آن

                                                 
1. Assimilation 
2. Accommodation 
3. Zone of proximal development (ZPD) 
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ی که به صور  فردر چنیژ امکانتوانند با کمک یک فروه در آن عمل کنند، حال آناست که کودکان می

تدریج سایته دهند که عقل بهشناسی رشد ننان میهار روانپژوهش ،ها فراهم نخواهد بود.  ذابرار آن

کند، ته میبا رهان را بررسفیرر عقل نقش تعامل فیرد. در حا ی که پیاژه در فرایند شکلشود و شکل میمی

هار فردر یود توانند ورار تواناییکند که کودکان در مودعیت ارتماعی است که میویگوتسکی تأکید می

یرر عقل فوفور ارتماعی نقش اصلی را در شکلزبان و فبت ،از ایژ رو، از ن ر ویگوتسکی .عمل کنند

مبنایی  ،رندفیوفو شکل میپی تعامل ارتماعی و فبت هایی که درتوانایی هکنند. درونی کردن همایبا می

ود هار ارتماعی ارتباطی تنگاتنگ ورکه، میان رشد عقل، زبان و زمینهبرار رشد عقل یواهد بود. نتیجه آن

ها نیز در رشد عقل باز راکه زمینه و مودعیت از عواطف و احساسا  یا ی نیست، رار آندارد و از آن

. ار میان عقل و عواطف بردرار استدر ذهژ رابیه» یوبی آفاه است:ه ایژ پیوند بهشود. ویگوتسکی بمی

فرایند  کهچرا ؛شناسی ددیم استضعف اصلی روان دو موضو  مجزار میا عه، نقیه هردایی ایژ دو، به مثاب

، نیازها میت زندفیدهد و آن را از تمارلوه می« اندینندهایی که به یود میاندینه»تبکر را رریان یودپیروِ 

معنا کند. ایژ ردایی باید پدیدارر سایتگی و بیهار متبکر ردا میق شخصی و تمای   و انگیزه و ع 

 (.Vygotsky, 1962, P. 8) .«دانسته شود که دادر نیست هیی چیزر را در زندفی یا رفتار شخص تغییر دهد

ـــلی « تبکر برار یود»، افرچه بنابرایژ ـــت،ویژفی اص   زوماً «تبکر برار یود» اما یودپیرور اس

ــال نمی ــد. یک کودق یردس ــته باش ــباهتی با تبکر دیگران نداش ــت که تبکر ما ش ــتلزم ایژ نیس تواند مس

ند ارزیابی کند. او باید و مجبور اســت به دیگران اعتماد ک ،برندفرایندهار تعقل را که اطرافیانش به کار می

ــتدالل و تتا کم ــش کند. کودکان زمانی میکم دابلیت اس ــعقل را کس ی، توانند عقل یود را به نحو انعکاس

ار به کنند، به کار فیرند که ابتدا برار رســیدن به چنیژ مرحلهعلیه ابزارهار تبکرر که از آن اســتباده می

ند. ودتی آنایژ روش ماد کن جام دهند که تبکر دیگراها میها و روندها اعت ند چنیژ کارر را ان را  نتوان

شند. بنابرایژ، یودپیرور افرچه  ست، تبکر بر به طور دیعدرونی کرده با ستلزم تبکر برار یود ا ار یود م

ستگی هبه معنار دیع هم شت واب ستگی به دیگران ایژ ییر را یواهد دا ست. دیع کامل واب ها به دیگران نی

به دیگران تمایز  ران بودن( و اتکارکه اص ً نتوانیم تعقل کنیم. پس باید میان دیگرپیرور )تحت تسلط دیگ

ـــت که می ـــویم. فقط از طریق اتکار به دیگران، یا به عبار  بهتر، تعامل با دیگران اس توانیم یاد دا ل ش

ست که می ه یودپیرور توانیم ببگیریم برار یودمان یوب فکر کنیم و فقط با تبکر یوب برار یودمان ا

دی و انجام فعل که، فاعل ای دی برار صـــدور احکام ای ه آننتیج. (Sprod, 2001, P. 80) دســـت یابیم

شود ای دی که پیامد  ست تبیینی از یودپیرور ارا ه  شد، اما الزم ا ست باید یودپیرو با سئو یت ای دی ا م
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شد مورش نقض آن ن ستگی و ر سش د و نوکه واب نی از برح اتباق ایژ مباهیم در بیژ آن درار فیرند. بخ

ــازر مبهوم عقل هویدا می ــود، ودتی میایژ تبییژ در بازس بدون  مرتبط و ردا،نافهمیم که عاد ن افرادر ش

ال و هایی با فوشت و یون و امیکنند نیستند، بلکه انسانمیل، عاطبه و احساس که در یأل تعقل و عمل می

 کنند. تأمل درکنند و در ارتما  یا مودعیت یاصــی نیز عمل میاً در ارتما  رشــد میاند که اســاســعواطف

ــد تبکر بیش از پیش  ــبت میان زبان و فکر نقش ارتما  را در رش ــکارنس ارآموزر ک ،کند. کودقمی آش

ــت که در درر ــرف فوش دادن به دیگران عق نیتش را می هاس ــرو  مدایلهاول با ص ــازد، اما با ش اش، س

ـــت میترهایی مانند وا دیژ، معلمان و همبمجر ـــد او داربس ـــاالن برار رش و  (Vygotsky, 1962)زنند س

فیرد یودش آن بازر را انجام دهد. رســد که یاد میها به رایی میاو با درونی کردن ایژ تواناییســرانجام 

ــتگی متقابل بیژ ــیدن به یودپیرور باید وابس ــنایت و ف االذهانی را بهاز ایژ رو، برار رس ــمیت ش رامی رس

P ,2001 ,Sprod. )نامد می«  1یودپیرور ارتباطی»داشــت. تیم اســپرود ایژ مبهوم ردید از یودپیرور را 

االذهانی اســت و طی فونه که رشــد عق نیت ضــرورتاً بیژدر ایژ مبهوم ردید از یودپیرور، همان .(79

ـــد می یازمند ارتباط رش ـــدن نیز ن ـــبکهورود هر چه بیشیابد، برار یودپیروتر ش به ش باطتر  ی و هار ارت

بت با دیگرانیم. همچنیژ،  ح هف لوفو  به مرح ـــی  عا کنیم کس که بتوانیم اد ندارد  یاص ورود   هار 

است که آدمی همواره ممکژ است در آن رشد کند یا ا بته آن  یودپیرور رسیده است. یودپیرور ویژفی

راکه یودپیرور تا حد زیادر مبتنی بر عق نیت ع وه، از آن. به (Sprod, 2001, P. 80) را از دســت بدهد

ها عیژ هم نیســت. ممکژ اســت انســان هاســت و عق نیت توانایی چندورهی اســت، پس یودپیرور در هم

توانیم یتر. ما به هیی وره نمار دیگر ضــعیفار از عق نیت بر دیگرر برتر باشــد و در رنبهفردر در رنبه

ذهنی نقاد است، اما در تخیل ی دانه ضعیف است برتر از کسی بدانیم که تخیل واضح، فردر را که دارار 

بکر هار مختلف تهار منیقی ضعیف است. افر ع وه بر رنبهمبتکرانه، متمرکز و دور دارد، اما در مهار 

ست ف)نقادانه، ی دانه و مرادبتی( زمینه و بافت را هم دایل کنیم، بدیژ معنا یواهد بود که مم ردر در کژ ا

ــد و ایژ ارا  هزمینه و مودعیتی با درر ــود، اما در مودعیتی دیگر، دیگرپیرو باش  هباالیی از یودپیرور وارد ش

 کند. ایژ نکته از من رر دیگر به معنار محدودیتتر میتصویرر واحد و استاندارد از یودپیرور را پیچیده

ست نبودن تمندر تخیل ما و عق نیت ما، کران خاو  خمینیدر ست و ایژ یعنی، دیا ت د هار عاطبی ما

یگران، دهار متباو  ز طریق تعامل با افقکند، اهایمان رشد میهار ما با فسترش افقطور که تواناییهمان

                                                 
1  . Communicative autonomy 
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کندوکاو ای دی فرصتی مغتنم و بلکه ضرورر برار رشد یودپیرور  هشویم. از ایژ رو، حلقیودپیروتر می

 ارتباطی است.

 

  نقادانه ق و تفکرمنط

، واسقراط منهورتریژ فیلسوفی است که به نسبتی وثیق میان منیق و ای ق باور دارد. از ن ر 

فرض رویکرد تریژ پیششود. شاید مهماندینی و سازفارر منیقی در تبکر به زیست ای دی منجر میواضح

تواند مند مییک انسان فخیلتتنها سقراطی ایژ باشد که منیقی بودن مستلزم سازفارر میان باورهاست و 

بیت ار  یپمژ نیز میان منیق و ترهایش بردرار کند. برسازفارر میان باورها، اعمال و فبته هباالتریژ درر

نده کندوکاو ای دی را با ایژ توصیه به یوان ،و راهنمار آن «ا یز»ای دی نسبتی وثیق بردرار است.  یپمژ 

که به مباحث منیقی ایتصاص دارد، بخواند. او د یل ایژ  «کنف هرر استوتلمیر»کند که ابتدا آغاز می

 ای دیهار  یواهد واضح و منیقی در مورد موضو افر شخصی می»کند که فونه بیان میمیلش را ایژ

 (Lipman, 2015, P. 15)« .را که در یک استدالل یوب درفیرند درق کند فنونیبیندیند، باید اصول و 

یرد.  یپمژ در ففرض میمیرح شده بود، پیش «کنف هرر استوتلمیر»نیق را که در آشنایی با م در وادع  یزا

 به را ودنبی ای د مختلف افراد» شود:بیانی روشژ، میان دو رویکرد مهم در تربیت ای دی تمایز دا ل می

به ن ر  ؛تسینمنیقی  ای رفکر یموضوع وره ییه به یعمل ای د راعده از ن ر .نندیبیم مختلفهار شکل

نهند شد  منیق و تبکر نقادانه را ارم میار دیگر بهوردان، تکلیف یا عنق است. عده همسئلای ق  نانیا

را اتخاذ  ولاکه موضع  یاز مقدما  استنتام کنند. مرب جهینت همنز  به هار ای دی راتصمیم هیواهند همو می

که  درسیم جهینت ژیبه ا ،عنق است ای فیاز ن ر او موضو  وردان، تکل یآموزش ای د یعنی ؛کندیم

 در. دکنموع ه  ای و دهد ارا ه ییهانمونه کند، ژیتلق تواندیم فقطاو  .ندارد آموزش ربرا چندانی مسا ل

راکه چ ؛حق بخنی از آموزش استا گوسازر به فقط ،یمعلم ژیچن رمختلف از سو ربریوردها ژیا انیم

هثرر م شیوهها را دادر کند به هایی که آنها به روشآموزش عبار  است از کمک به کودکان با تجهیز آن

که آن  ییا بم هباردر مستقلبه طور  وانندبه کنف و فهم موضو  اصلی بحث بپردازند، با ایژ هدف که بت

 ای یاز و عمومبه بحث ب رادع ع دهدر وا کنندیم ژیکه تلق ی. کساننندیندیب ،ردیفیم فرضشیموضو  پ

یواهند می دانند وها را میکه یودشان پاسخ را بیابند ندارند؛ اینان از دبل پاسخایژ رکمک به کودکان برا

یقی ا برهان منب را یای د مسا ل کندیم یسع که یمرب .اورندیب مانیا دارند باورها آن چهکودکان به آن
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لیل هایی دارند که به تحمسا ل ای دی رنبه هچراکه از ن ر او هم ؛موره باشدتر حل کند ممکژ است بیش

 . (Lipman, 2015, P. 18) .«شوندمنیقی یتم می

ا بته  یپمژ در استباده از منیق برار حل مسا ل ای دی بسیار محتاط است. او افرچه در میان دو  دیدفاه 

 فاصله یاطر د اما بداننکند که ای ق را موضو  منیق و تبکر نقادانه میبینتر از کسانی تجلیل می میرح شده،

ـــان می ـــا ل متأســـبانه باید اذعان کرد ایژ رنبه»کند که نن  بر رد طورکامل به را یای دهار منیقی غا باً مس

یود رها  حال به را هیبق و شوندیم ریدرف موضو  از ییاص رهارنبه با صرفاً یمنیق ژیبراه ،جهینت در. دنریفینم

مسا ل  اما چنیژ اعتقادر که تمام انکار کرد، یای د کندوکاو ربرارا ارزش منیق  تواننمیدیع به طور . کنندیم

 .Lipman, 2015, P) د یل استشوند، نیز ادعایی بدون منیقی حل می اند و با تحلیلای دی صرفاً مسا ل منیقی

کند در ای ق و تربیت ای دی ایتصـــاص دارد، ت ش می هکه به ای ق، فلســـب« یزا »  یپمژ  در داســـتان . (18

 هنبسودن فینب یکاف صیهنگام تنخاینان  کهدر کودکان ننان دهد  تنگی رادل ها نوعی حسبسیارر مودعیت

کندوکاو  هدر حلقپس چرا  شود کهمیایژ پرسش میرح  بنابرایژ، کنند.احساس می یای د کندوکاومنیق برار 

شود و تبکر نقادانه منیقبر  باید ای دی ستاد آموزانمربیان و دانش ای  آتأکید  ست قط فشدن در منیق،  با ا درار ا

 دیبینــتر با یو حت رگریهر مبحث د مانند ای دیاســت که مباحث  ژیا تیاســت  وادع دهیفایکه منیق ب ندببهم

سازفارر منیقی ش ،قیدد ،دارار  ضو  ای دی، چه برار داورر در د. نو من م با ست یک مو ما چه برار فهم در

 دیا. بیک مودعیت ای دی، چه برار همراه کردن دیگران با یودمان در یک داورر ای دی، نیاز به منیق داریم

شن شن هاضاز فر یفهم رو نان داد. ه جیبه نتا هاضاز آن فر یحرکت منیق یاز چگونگ یو فهم رو روش  ییرا ن

و کارامد به نح توانندیرا م ییکارها ژیفونه چنننـــان دهد چه گرانیرز منیق ورود ندارد که بتواند به د رگرید

 یکلورط به توانینم  دهد،یرا ارا ه نم یمســا ل ای د ییحل نهاکه منیق راه تیوادع ژیا علتبه  تنهاانجام دهند. 

ــ ــم پوش ــان هاابزار ژیمندتراز ددر  یکیهمواره . منیق دیاز منیق چن  لیتنــک یکه در پ ی اســتدر دســت کس

ــ یمنیق یی. افر ما هاندی و ای دیعق ن رارامعه ــته باش تریژ .  مهمیواهد بود معنایب هدف هایی ژیچن م،ینداش

 کند تنویق به سازفارر منیقی است.کمکی که تبکر نقادانه و منیق به ای ق می

 

 منطقی سازگاری

تواند درق و تحسیژ سازفارر منیقی را که شرط اساسی آموزش منیق می»نویسد:  یپمژ در رایی می

مسلم انت ار داریم به طور  .(Lipman, 1980, P. 190) «.صدادت و شرافت ای دی است، در کودکان رشد دهد

را  یمنیق رسازفار یواهندیکه م یکسان ی. حتشود رعایت یمنیق رسازفارار وفو یا نوشتهکه در هر فبت

ار در رایی از انت ار نداریم نویســنده .رندیم بگلرا مســ رشــان ســازفاریا فبتار در نوشــته نافزیرند تخیئه کنند
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ر توان سهال کرد که آیا سازفاراما می ،اش موضعی را اتخاذ کند و در رار دیگر موضعی متباو  بگیردمقا ه

ر کسی با فتارهارتوانیم انت ار داشته باشیم میبه طور نمونه، شود  منیقی به سایر دلمروهار زندفی نیز اط ق می

توانیم بپرســیم آیا  زومی دارد دلمروهار مختلف زندفی کســی در تخــاد با هم ع وه، میهم ســازفار باشــد  به

فبتار و رفتار ما همگی باید با هم سازفار باشند  آیا امکان دارد که در انسانی سازفارر باور با  آیا باور و  باشد

باور، ســـازفارر فبتار با فبتار، ســـازفارر رفتار با رفتار، ســـازفارر باور با فبتار، ســـازفارر باور با رفتار و 

 ل اســـت  افر چنیژ ســـازفارر بهســـازفارر فبتار با رفتار به طور کامل محقق شـــود  آیا چنیژ چیزر مقبو

ها، آن انســانی ای دی یواهد بود  آیا ممکژ نیســت دیکتاتورر ســنگدل در ارزش هطورکامل اتباق بیبتد، نتیج

شود تا را ممکژ نیست، اما ت ش میها در ایژایژ پرسش هفبتار و رفتارش کام ً سازفار باشد  پردایتژ به هم

 کندوکاو ای دی معیژ شود. هسازفارر منیقی در حلقرایگاه  ،هاآن کوتاهبا بررسی 

به برار فلســ هاصــلی برنام رهاهدفدیگر باید فبت که یکی از در مورد ســازفارر باورها با یک

ـــان ـــت که به انس ـــبتگیکودکان ایژ اس  ما، ودتی ت ش هذهنی ارتناب ورزند. هم ها کمک کند از آش

ــکل ن من مپاره و بیکه اغلش پاره ربه هایمانکنیم به تجمی ــیدفی کنیم، اغلش با من ــی به اند رس بخن

ننده و حتی کسـیل فیج مانندویژه کودکان، برار یافتژ احسـاسـا  و ادراکاتی که افکارمان موارهیم. به

شـــایان توره ایژ اســـت که  هاند. اما نکتآورند، در معرض آســـیشها هجوم میکننده به ســـور آنغرق

سی ب کام ً ایژ توانایی را دارند که کودکان نه ار که در مدرسه و یاکنندههار آشبتهمحرق به رغم 

بزرفساالن برار متعادل  همانندکودکان طور سازفار و منسجم عمل کنند.  ها را احاطه کرده است، بهآن

ـــبتگی ـــبت به چه در اطراف آنآن هکنند دربارهایی ت ش میکردن چنیژ آش دهد ها رخ میآنها و نس

ها توان آنه میدهنده است کچنیژ تبکر من می مستلزم ا تزام به ا گوهار اساسی سامان روشنی بیندینند.به

( 3و اصل طرد شق ثا ث،  (2اصل عدم ارتما  نقیخیژ،  (1تن یم کرد:  یمنیق رسازفار اصل سه همنز را به

ــل هوهویت ــول مورش می .اص ــیژ یود به توره دادن به ایژ اص ــود که کودکان با ارزیابی باورهار پین ش

سیارر از موارد کسی که رفتارر غیرای دی انجام میپیرایش آن سازها دست بزنند. در ب فارر دهد یا به نا

فرصتی  کاوکندو هدهد. حلقباورهار یود آفاهی ندارد یا به ناسازفارر بیژ باورهایش حساسیت ننان نمی

ــار حلقه درار فیرد. از ایژ آورد که دیدفاهفراهم می ــازفار کودکان در معرض نقادر دیگر اعخ هار ناس

 کند.رو، به تدریج رعایت سازفارر در باورها برار کودق فخیلتی ضرورر رلوه می

ــژ اســت ک ــازفارر باور و فبتار با رفتار نیز روش ــازفارر رفتارها با یکدیگر یا س هار آدم هدر مورد س

یقی سازفارر من دهندیم انجامچه و آن ندیفویمچه ، آندارند باورند که میان آنچه هست ریا کسانیصادق و بی
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 چه باور دارند عمل کنند یا سخژ بگویند. شوند که ناسازفار با آنیوانده می« رودو»ها بردرار باشد. ودتی آدم

ستان سیارر  ،« یزا » در دا سبت آن با ای ق میرح میدر موارد ب سازفارر منیقی و ن در  شود.موضو  

کند که چگونه ممکژ اســت او در عیژ حال هم حیوانا  را دوســت داشــته باشــد و هم رایی  یزا با یود فکر می

د کنکند که چرا او فکر می یزا با میلی بحث می ،ی دیگریدر را .(Lipman, 2013, P. 28) مرغ ســـویارر را

نان روانمردان حق د با ز ند  با مردان روانار ند  ندار نان حق  ما ز ند، ا تر از یود ازدوام تر از یود ازدوام کن

 .(Lipman, 2013, P. 115)کنند

ـــد دارند ماریا را اذیت کنند و از مارق دربارموردر دیگر، ودتی چند دانش رار ماریا  هآموز دص

سند، مارق حقیقت را نمیمی سهال را از مارق میپر ست ماریا همیژ  سد، مارق رواب فوید، اما ودتی دو پر

 آیا مارق در وادع مرتکش ناسازفارر منیقی شده استشود که فاه ایژ پرسش میرح میدهد. آندرست می

.(Lipman, 2013, P. 85)  ـــازفارر منیقی باید تباو   کنند که درها تمریژ میرا بچهدر ایژ موضـــو  س

  ها را در ن ر بگیرند.مودعیت

باورها و ســازفارر باور با  در بحث ســازفارر منیقی، از نوعی ســازفارر دیگر، ع وه بر ســازفارر

توان سخژ فبت. هر انسانی در زندفی یود هدف و مسیرر کلی دارد. به عبار  دیگر، هر انسانی نیز می رفتار

باورها و رفتارهار یود را با چنیژ  هکند همیواهد باشـــد و ت ش میاســـت چه نو  انســـانی میانتخاب کرده 

ــازفار کردن  ــپس ت ش برار س ــویر و هدف کلی برار ارتقار آن و س ــازفار کند. تمرکز بر آن تص هدفی س

ستانباورها و رفتارها در رهت آن ورهی دیگر از ای دی بودن را مورش می ا ،  یزا ب«ا یز » شود. در رایی از دا

ـــت، اما حتی نمییود فکر می تواند یک مورد را به یاد آورد که پدر یا کند که او چگونه از دروغ متنبر اس

اش چنان باورها و رفتارهار  یزا با مســیر کلی زندفیمادرش او را از دروغ فبتژ نهی کرده باشــند. در وادع، آن

ریح شده است و نیازر به دستور صیود، از آن استنباط میبهغ، یودسازفار بوده است که ارتناب و تنبر از درو

دروغ با کلیت یا انســـجام زندفی  یزا  .(Lipman, 2015,  P. 337) وا دیژ برار ارتناب از دروغ نبوده اســـت

 کند.شود و به همیژ د یل از آن ارتناب میناسازفار است و مورش شکاف در شخصیت او می

حمت و فویی مســتقیم بدون زچنیژ توانایی فرد را برار پاســخســازفارر میان باور، فبتار، و رفتار هم

نابه تقویت میهمراه با اعتماد به نبس به مودعیت سازفار عمل  کند. بههار کام ً م کردن مورش عبار  دیگر، 

جاد دوکاو ای دی در کودکان ایکن هها و ملکاتی که حلقپس یکی از عاد تقویت شخصیت فرد یواهد شد. 

ست تا همان ،کندمی سازفارر منیقی ا نان به  ستور زبان برار کودق عاد  عاد  دادن ای فونه که دواعد د

  شود، انسجام و سازفارر نیز برار کودق به عاد  تبدیل شود.می
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 خالقانه تفکر

شده  ه ورار اط عا  دادههار تبکر یوب ایژ است که متبکر بتواند بتریژ ننانهیکی از روشژ

تنهایی از انجام چنیژ کارر عارز است، چون هدف آن اط عاتی است که به شکل برود. تبکر نقادانه به

وسط زمینه شود، تمنجر به داورر می»داند که یا ضمنی ورود دارد.  یپمژ تبکر ی دانه را تبکرر می آشکار

. ایژ (P ,1991 ,Lipman. 193)« .است و به معیارها حساس است 1شود، از یود فراروندهرهت داده می

بکر دهد. او بر آن است که تبرار تبکر نقادانه ارا ه می اوتعریف تا حدر بازتاب همان تعریبی است که 

ار در اند. معیاما هر دو نوعی داورر ،که تبکر ی دانه در پی معناستنقادانه در پی حقیقت است، در حا ی 

 تنهاابد، اما تبکر ی دانه یکند، به طورر که تبکر نقادانه بر معیارها ابتنا مینقادانه نقنی مستقیم ایبا میتبکر 

که زمینه  اند، در حا یبه معیارها حساس است. همچنیژ تبکر نقادانه و تبکر ی دانه، هر دو، به زمینه مرتبط

که تبکر نقادانه، ایژ سرانجامتبکر نیرور محرق است.  هی دان هزند، برار رنبتبکر دید می هنقادان هبه رنب

طلش ی دانه توسعه که تبکرآن متمرکز است، در حا ی  تر تبکر برار پذیرفتنی بودنبین مانند نقد، بر ددت

ت، در راهنما برار مونتاژ یک وسیله اس هو در پی تعا ی و فرارفتژ است. تبکر نقادانه مانند نوشتژ دفترچ

راهنمایی برار  هیواهید دفترچکه تبکر ی دانه مانند نوشتژ یک شعر یا داستان کوتاه است. ودتی می حا ی

رزا هایی برار سر هم کردن درست او دادن دستورا عملتر  روشژمونتاژ یک وسیله بنویسید، هدفتان باید 

اه دهد، اما ودتی در حال نوشتژ داستانی کوتشما می ههار زیادر به نوشتدیتباشد و ماهیت ایژ وظیبه محدو

روید تر میشود که هرچه پیشهرچند اصل مربوط بودن مورش می .ترر داریدهستید، آزادر بسیار بیش

  .(Sprod, 2001, P. 17) هار شما محدودتر شودانتخاب

 ژیان تبکر ی دانه و تبکر نقادانه متصور شد،  یپمهایی را متوان  به نحو انتزاعی تباو افرچه می

ز که مملو امگر آن ،ار نیستهیی تبکر ی دانه: »هستند ره باهمهموا اصرار دارد که ایژ دو در وادعیت

که مملو از مگر آن ،ار نیستفونه که هیی دخاو  نقادانههماندرست هار نقادانه نباشد، دخاو 

صویر هار محض تبکر را تآل انتزاعی سایت که صور توان انوا  ایدههار ی دانه نباشد. ا بته میدخاو 

ها، آداب تقویت رویکرد نقادانه به ارزش (.Lipman, 1991, P. 194) .«است« ترکیش»وادعیت  هکند، اما داعد

د فلسبه برار کودکان است. کودکان باید یا هرد ن ر برناممو نهادها بخنی مهم از تربیت ای دیو رسوم و 

مهم ایژ است  هیود بپردازند. اما نکت هرامع هطرفانه و بدون تعصش به ارزیابی نقادانبگیرند که به شکل بی

نهاد داد. تنهایی کافی نیست. باید رایگزینی ردید و بهتر را نیز پیشانتقاد به ،ها توره داشته باشندکه آن

                                                 
1. Self-transcending 



 77  ...بررسی مبانی ن رر تربیت ای دی در                                                               1394، پاییز و زمستان 2، شماره 5سال 

هار دشوار ای دی بسیار حایز اهمیت است. صاحش تبکر ی ق نقش تبکر ی دانه در مودعیت ،همچنیژ

دیگرر  رهاهایی دادر است که یود را نافزیر از انتخاب میان دوحدّ پیش رو نبیند و به راهدر چنیژ مودعیت

کند، الزم فونه که استدالل منیقی نقادانه را تنویق میکندوکاو، همان هفر حلقتسهیل ،نیز بیندیند.  ذا

ا بعد از دارد تکندوکاو نیز کودق را وامی ههار ی ق و سازنده را نیز تحسیژ کند. سازوکار حلقاست ایده

بکوشد.  هار پینیژ باشد،زایا و فادد معایش دیدفاهراه حلی که وارد م ههار مختلف، برار ارا شنیدن دیدفاه

برنامه  ار در تربیت ای دی مورد ن رتریژ تجلیا  تبکر ی دانه است که رایگاه ویژهتخیل ای دی از مهم

 فلسبه برار کودکان دارد.
 

 اخالقی تخیل

 هوعف دهار ای دی در رامعه، ضبسیارر ممکژ است فکر کنند که علت بسیارر از ناهنجارر

عق نی مردم در درق کار درستی است که باید در مودعیتی انجام دهند. اما شاید منکل اصلی، در وادع، 

هار ای دی رامعه است. د یل ناتوانی و ضعف افراد در تخیل ای دی است که مورش بسیارر از ناهنجارر

 ایژ ادعا کارایی فسترده تخیل ای دی در موارد زیر است:

 هار فونافون برار داورر در یک مودعیت دشوار ای دی را ای دی نیاز داریم تا بتوانیم راه ما به تخیل

 تصور کنیم.

 هار مختلف داورر در یک مودعیت دشوار ای دیما به تخیل ای دی نیاز داریم تا بتوانیم پیامد فزینه 

 را تصور کنیم.

  د، تصور ها بوتوان در پی آنمختلف ای دی را که می رهاهدفما به تخیل ای دی نیاز داریم تا بتوانیم

 کنیم.

 تصور رساندهار مختلبی را که ما را به هدفی ای دی میما به تخیل ای دی نیاز داریم تا بتوانیم راه ،

 کنیم.

 ل لیهار یک مودعیت دشوار ای دی را بنکافیم و تحما به تخیل ای دی نیاز داریم تا بتوانیم ارزا و مه به

 کنیم.

 هار هار یک مودعیت دشوار ای دی را به صور ما به تخیل ای دی نیاز داریم تا بتوانیم ارزا و مه به

 مختلف ترکیش کنیم.

 .ما به تخیل ای دی نیاز داریم تا بتوانیم با فذاشتژ یودمان رار دیگران، تصمیم بهترر بگیریم 
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 یک امر مختلبی را برار یودمان تصور کنیم و ببینیم کدما به تخیل ای دی نیاز داریم تا بتوانیم ا گوها

 بینتر با یصوصیا  منحصر به فرد ما درابت دارد.

 

هار مختلف در ک س، فرصت بسیار مغتنمی را برار کندوکاو ای دی، با تمریژ مودعیت هحلق

خیل و نسبت آن با ت کند. از ایژ میان، نقش ا گوهاتقویت تخیل ای دی در هر یک از موارد فوق فراهم می

ا ا گوها تخیل ای دی کودکان ر شود.ای دی که در مباحث تربیت ای دی اهمیت زیادر دارد، بررسی می

یواهد یا به دنبال چیست. ا گوها به کودق کمک کنند. شاید کودق نداند که اص ً چه میتحریک می

انند تصورر از نوعی زندفی دیگر را در ایتیار توکنند تا از نیازها و امیال یود آفاه شود. ا گوها میمی

هار در تریژ ا گوهار داستانی اصلیفلسبه برار کودکان، معلم و شخصیت هکودق درار دهند. در برنام

ی دی و کندوکاو ای دی به فخا ل ا هند. متخلق بودن معلم یا تسهیلگر حلقهست آموزاندسترس برار دانش

ست واکند، نه دستورا عملی فرعی، بلکه از یصوصیا  ضرورر برار فا  میعق نی که در ک س از آنها د

ن ر  ن شکافکه بدون آن به هیی وره نقش یود را به عنوان معلم انجام نداده است. کم کردن و از بیژ برد

هار داستانی نیز نقش مهمی رود. شخصیتکندوکاو به شمار می هاصلی حلق رهاهدفها و و عمل از رسا ت

وکاو کند هدهند. به همیژ علت، بهتر است داستانی که در حلقدر ا گوسازر برار اعخار حلقه انجام می

آموزان باشد و هم بتواند در سیحی باالتر در نقش هم ا گوفرفته از زندفی وادعی دانش ،شودیوانده می

و هایی که متیدر داستان زیرهار ها عمل کند. ایژ ا گوفیرر و ا گودهی را در زمینهآن نوعی ا گو برار

 توان مناهده کرد:فلسبه برار کودکان نگاشته است، می ه یپمژ برار برنام

 اند. سژ و سال مخاطبان آن داستان هار اصلی داستان، کودکانی همشخصیت 

 هار در یانه، مدرسه و رمع به طور مثالهار اصلی داستان در آن درفیرند، هایی که شخصیتمودعیت

 دوستانه، بسیار شبیه زندفی وادعی کودکان است.

 زندفی ههار داستان ا گوهایی برار کندوکاو، منارکت، توره و حساسیت به ودایع روزمرشخصیت 

 زنند.ا به متژ زندفی فره میکندوکاو ک سی ر هاز ایژ رو، حلق .دهستن

 ها مواره آید بسیار شبیه مسا لی است که کودکان به طور روزمره با آنها پیش میمسا لی که برار آن

 شوند.می

 شود.کودکان استباده می هها در همان کاربرد زبان روزمرها از مباهیم و واژهدر ایژ داستان 
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 هار یک شخصیت با اعمال و رفتارهار ها و تصمیمباورها، داوررها مانند وادعیت، معموالً در ایژ داستان

 اش هماهنگ است.بعدر

 و در  کنندها، مانند وادعیت، چه به  حاظ رسمی و چه به  حاظ روانی رشد میها شخصیتدر ایژ داستان

 دهد.ها تغییراتی رخ میآن

راهی برار  ا گوفیرر .نیست باید توره داشت که ا گوفیرر به معنار تقلید کورکورانه از ا گو

رکوب عکس ندهد تا با صرف تقلید، ی دیت را س هتحریک تخیل و ی دیت است و باید مرادش بود که نتیج

 هکند. ا گو فرفتژ برار تحریک امید، شجاعت و باور به یود است تا بتوان نقش منحصر به فرد و ی دان

 یود را، مانند ا گو، ایبا کرد.
 

 

 مراقبتی تفکر

توان از هم ها با تربیت ای دی دو دیدفاه مقابل را میدر مورد عواطف و احساسا  و نسبت آن

د که دانند، اما معتقدنپذیر میفرایان است که فکر کودق را تربیتتنخیص داد. یکی دیدفاه عقل

ها توان آنه میاند کپذیر نیستند. از ن ر اینان، احساسا  امورر غیر عق نیاحساسا  و عواطف او تربیت

ها را پرورش داد و بهبود بخنید. به همیژ د یل باید تا رایی که امکان توان آنرا رام یا کنترل کرد، اما نمی

و کلبرگ را در  (Kant, 1997)ای ق یود  هها تهی کرد. کانت را در فلسبشنایت را از آن هدارد حوز

وان متمایل به ایژ دیدفاه دانست.  یپمژ ایژ ادعا را که تمی (Kohlberg, 1977)تربیت ای دی مأیوذ از آن 

پذیر نبودند، افر امیال و احساسا  ما تربیت»داند. پذیر نیستند، محل تردید میاحساسا  و عواطف تربیت

ناپذیر بودن ربیتت هیواستیم. ن ریما هرفز غذار بهتر، دوستان بهتر، هنر بهتر، ادبیا  بهتر و روامع بهتر نمی

تر و معقول ترفیرند که تمایلنان آفاهانهیال و احساسا  آدمی در برابر ایژ وادعیت است که مردم یاد میام

فرایان است که معتقدند امر عاطبی بر امر (. دیدفاه مقابل، دیدفاه عاطبهLipman, 1980, P. 162« ).باشد

م از مبانی هار هیوتحلیلشنایتی اررحیت دارد و تربیت ای دی باید بر عواطف و احساسا  متمرکز شود. 

 یگان را که با نقد رویکرد عق نیو ای ق مرادبتی فیل (Hume, 1972)، سرشت آدمی و مننأ رفتار ای ق

بندر کرد. اما توره نکردن توان در ایژ دیدفاه دستهمی، (Gilligan, 2003) شودکانتی ـ کلبرفی آغاز می

مسلم سبش یواهد شد کودق نتواند به تحلیل  به طور هار شنایتی کودکان در ایژ دیدفاهبه رشد مهار 

توانیم چنیژ، در صورتی میهم طلبد، بپردازد.هایی را مییلهایی از زندفی که چنیژ تحلعق نی مودعیت

مل اش موفق عهار شنایتیمسئول رفتارش بدانیم که پیش از آن در رشد مهار  یاز ن ر ای دکودق را 
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که ه رار آنب ؛کندنهاد میفلسبه برار کودکان راه سومی را در ایژ میان پیش هکرده باشیم. از ایژ رو، برنام

تر کردن امیال و احساسا  و در ن ر لیه عقل بنورانیم، بر عاد نهعقل را علیه احساسا  یا احساسا  را ع

 هار منیقی متمرکز شویم. شاید با عقل نتوان بر احساس غلبهعواطف و احساسا  در استنتام هفرفتژ مه ب

ن که به کودکابرار ایژ»تواند بر یک احساس غلبه کند. بنابرایژ، تر میکرد، اما به احتمال زیاد احساسی دور

شان را به معنا، طبیعی ها را به عق نیت، عنقکمک کنیم بر امیال غیرعق نی یود غلبه کنند، باید میل آن

. بدیژ صور ، (Lipman, 1980, P. 185).« تمایلنان را به فهم و احساسنان را به رامعیت ترغیش کنیم

ار ن رر برار پنتوانه هدیگرر، به مثابار وثیق میان عقل و احساس، بدون نیاز به حذف یکی به نبع رابیه

 شود. پرورش هر دو بردرار می

شد.  هحلق سا  و هیجانا ، با کندوکاو ای دی باید رامع تمام ابعاد آدمی، از رمله عواطف، احسا

سا  یود را با یکدیگر در  هدر حلق سا صت پیدا کنند که عواطف و اح کندوکاو ای دی، کودکان باید فر

اً الزم کندوکاو ای دی حتم ها بته به تحلیل منیقی و عق نی آن عواطف بپردازند. در حلقمیان فذارند و 

ـــت رای توان به کندوکاو را فقط می هطرفی در حلقعد عاطبی در ن ر بگیریم. بیار را برار بگاه ویژهاس

ی دی کندوکاو ااالذهانی فهمید. من ور از ایژ دول منــهور که ورو برار توافق بیژمعنار تحقیق و رســت

د دالیل مواضع ای دی هر فرد بای هایژ است که پنتوان ،باشد« طرفانهبه دور از احساسا  هیجانی و بی»باید 

صش سا  تع سا شد و نه هیجانا  و اح صال داورر به عمل  .آ ودشمعقول او با به طور اما برار داورر و ات

است  هاییشویم، به سبش هیجانبه فکرمان متعهد می م. ودتی ماهستی عد عاطبینیازمند دیا ت دادن ب مسلم

ـــت و بدون تعهد، هیی د یلی ریزر کردهکه آن را پی اند. بدون هیجان، هیی تعهدر نیز ورود نخواهد داش

اشـــیم تا ب متعهدبرار فکر کردن یا فکر کردن به روشـــی یاص ورود نخواهد داشـــت. ما باید به عق نیت 

شیم تا فکرمان را با رنب متعهدکاور ما باید به تخیل یا کنج .هرس کنیم نقادانه هفکرمان را با رنب ه ی دان هبا

اشـــبا  کنیم. بدون هیجان، تعهد نخواهیم داشـــت و بدون تعهد ممکژ اســـت افکار ما رریان یابد، اما فادد 

مرادش  ؛باشـــیمتبکرمان مرادش ار برار رهت دادن آن افکار به مســـیر یاصـــی یواهیم بود. ما باید انگیزه

 .(Sprod, 2001, PP. 19-23) مانتبکری دانه مان و نوآورانه بودنبکر نقادانهت درستی

ـــاس در وفو میکودکان همچنیژ از ی ل کندوکاور همراه با فبت  توانند ببهمند به کدام احس

شود. برنام ساس چگونه باید بیان  سبه برار کودکا همودعیتی یاص نیاز دارند و ایژ اح سا  را به ن احفل سا

ــنایت می همثاب ــکلی از ش ــاو  و ش انند توها میار که آنکند؛ پدیدهآموزان معرفی میداند و به دانشدخ

ـــند،درباره ارزیابی و توریه کنند و در نهایت افر الزم بدانند تغییرش دهند. کودکان در آن را  اش بیندین
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سندکندوکاو می هحلق ننا سا  یود را ب سا ضیه ،آموزند که اح سلم فر نان م س سا ها و باورهایی را که اح

احساسنان  هارصحت یا اعتبار باورها و فرض هتوانند یاد بگیرند دربارها میآن ،کند کنف کنندفرض می

نند توانند راهبردهایی برار ابراز عواطبی دیگر کنــف کها نامعتبرند، میافر ببهمند که آن ،کندوکاو کنند

سمتی یا آن ضو ها را به  ی، طرفی، یوبمانند بی هایی سودمند تغییر دهند. همچنیژ، در محتوار دروس مو

تی با شود که همگی نسبها و عواطف طرح میزیبایی، حقیقت، تباو  بیژ احساسا  مختلف، یلق و یور

ـــخیص  هعد دیگر، حلق. از ب(Sharp, 2013, PP. 6-9) رویکرد مرادبتی دارند کندوکاو به کودکان در تن

 .کندفذارر احساسا  کمک می، زبان بدن و ناماحساسا  با یواندن بیان چهره

 

 اخالقی فضایل شدنملکه 

کندوکاو  هفلسبه برار کودکان و حلق هبرنام ردایی ناپذیرتمریژ و تکرار رفتارهار ای دی رزء 

د ی، یوداص حی و انسجام به صور  دا م تمریژ کندوکاور که در آن مرادبت، احترام، هم هاست. حلق

تواند ای دی که می هار کندوکاو، فارغ از موضو  هاصل حلق ،کندوکاو نخواهد بود. بنابرایژ هننود، حلق

بودن است.  در آن مورد بحث درار فیرد، مستلزم ای دی بودن و از ایژ رو نوعی تمریژ برار ای دی

. تریژ فخیلت ای دی استشریف ،کندوکاور است هرویی که بنیان اصلی هر حلقهمچنیژ، حقیقت

که به همه فرصت بیان ن ر و دفا  از آن داده شود، آزادر در بیان ن ر، هایی مانند عدا ت در ایژفخیلت

شوند و کندوکاو تمریژ می هدارر در به انحراف نکناندن بحث و رعایت دوانیژ ک سی در حلقیوینتژ

 «تمایل ثابت برار عمل به طریقی یاص»همچنیژ، افر عاد  به  آیند.تدریج به صور  ملکه درمیبه

(Oxford English Dictionary: habit ،تعریف شود ) ذهنی یا همان فخایل عق نی  هار مسلم عاد به طور

ذهنی مانند  درست هاردکان ت ش دارد تا عاد فلسبه برار کو هشوند و برنامنیز نوعی فخیلت محسوب می

دالیل را در کودکان ایجاد کند و رشد دهد. آنچه  هعاد  طلش د یل کردن، عاد  ارزیابی عق نی و نقادان

فخایل  صرفکاو ای دی با عاد  دادن و تلقیژ کندو هسازر فخایل در حلقاهمیت دارد ایژ است که ملکه

کورکورانه، مقتدرانه و مکانیکی که در تربیت ای ق سنتی سراغ داریم، متباو  است. سازر ای دی و ملکه

داند. رفتی نمیها، را مورش هیی پیشاعمال، بدون نقد و اص ح آن کندوکاو ای دی تکرار صرف هحلق

کرر م هارآ ی باشد و چنیژ چیزر مستلزم آفاهی از هدف و داوررهار فرافیر باید معیوف به ایدهت ش

در مورد میزان نزدیکی به آن و انتخاب ابزار مناسش برار نیل به آن است. ملکه شدن فارغ از عق نیت به 

ژ ها، یوب یا بدند و چنیکند که اعمال یاصی، بدون توره به شرایط و مودعیت آنکودکان چنیژ ا قا می
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 ن ای دی، الزم است عقل نیز در کناردهد. برار تربیت کودکاها را به رفتار غیرای دی سوق میچیزر آن

 سازر فخا ل فعال شود.ملکه
 

 نگریموقعیت

فلســـبه برار کودکان مســـاور با آموزش دواعد ای دی و ترغیش به پیرور از  هتربیت ای دی در برنام

دی ار ای توان ادعا کرد که برار هر مودعیتی داعده، نمینخســـت آنکهها از طریق پرورش وردان نیســـت. آن

ــیارر از مودعیتدومورود دارد.  ــژ نیســت که کدام داعد، در بس ــومای دی را باید اط ق کرد.  هها روش ، در س

با دواعد  نهاتفیرند و کودکی که ای دی با یکدیگر در تعارض درار می هها، دو یا چند داعدبســـیارر از مودعیت

، پذیرفتژ بدون انتقاد دواعد رامعه چهارمد بود. هایی، سردرفم یواهای دی آشنا شده است، در چنیژ مودعیت

ار ای دی تلقی شــوند، اما در وادع ای دی بریی از دواعد ممکژ اســت در رامعه .در همه حال صــحیح نیســت

شند. از ایژ رو  یپمژ  ست نبا صول میلق ای د دینبا یای د کندوکاو فرایند» کهمعتقد ا شی با ا شودا  تباه فرفته 

صل که هر ژیمانند ا سان ههم ررا انجام دهد که برا رکار دیکس با ا شد، یا ایژ ان سش با نابه منا شرایط م ها در 

صل نتر رهمواره کار دیکه با ا شبخت ژیکرد که بی نتر ررا برا ییو شد. ا ژیبی شته با صول م ژیافراد دا  توانندیا

ــازکلی همنز  به ــته ا دیمب رهارس  رهارهنمون همثاب به توانندیفونه که مهمان ،نقش کنند ربایاز تجارب فذش

 .((Lipman, 2015, P. 20 .«ستندین اتکا دابل نهیهم اصول ژاما ای ،باشند دیمب ررفتار بعد رممکژ برا

 کلبرفی در تربیت ای دی است. در وادع -ایژ سخژ  یپمژ در وادع به نوعی نقد رویکرد کانتی

ستی و پیرور پرفنرند و اصولبر اصول ای دی پار می فقطهار ای دی است که  یپمژ منتقد آن دسته ن ام

ول د اصلی همان اصبه طورر که در نهایت به نقض کارکر ،فیرندها را به حدر افراطی پی میصورر از آن

یواهد شد. ضرور  توره به محتوا و بستر رفتار یا به بیان سنت دینی، ضرور  توره به روح عمل و  منجر

نگرر و رمود، فویار همیژ نکته است که هدف از وضع دوانیژ و دواعد کلی ای دی، فذر از سیحی

به مانعی در رهت رفتار ای دی  که یودفیرر و اددام ای دی مناسش است، نه آنتسهیل ددر  تصمیم

که تأکید حال آن .تبدیل شود. باید توره داشت که ای ق برار انسان سایته شده است، نه انسان برار ای ق

افراطی و صرف بر انجام وظیبه و نادیده فرفتژ فاعل ای دی و بستر انجام فعل موهم ایژ است که فویی 

قه، سابهار متباو  و بید آماده باشد تا در موارهه با مودعیتکودق بای»انسان یادم ای ق شده است. 

معمول تحمیل ار را به مودعیتی نازور داعدهکه سعی کند بهشجاعانه و ی دانه با کاردانی تصمیم بگیرد، نه ایژ

 .(Lipman, 1980, P. 166)« .کند. چنیژ کارر محکوم به شکست است
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که به طورکلی نافی دواعد و اصول ای دی شویم، ایژ معنا بهنگرر افراطی در سور مقابل، مودعیت

تی بود، به نوعی در کان-فرایی افراطی در رویکرد کو برفینیز دابل دفا  نیست. فیلیگان که منتقد داعده

 کند رایی را برار دواعد ای دی بازشود. او افرچه سعی مینگرر افراطی میای ق مرادبتی دچار مودعیت

نگرر افراطی و نبی دواعد ای دی او را به سمت مودعیت به طور منیقی اودر وادع مبانی ای دی کند، اما 

ینکه کند که من ورش از اکند و اذعان میدهد.  یپمژ با چنیژ نگرشی نیز به صراحت مخا بت میسوق می

 مودعیت شخصی هرکه  ایژ نیست« اشتباه فرفته شودی با اصول میلق ای د دینبا یای د کندوکاو فرایند»

اشته د هاییتوانند از بسیارر رها  اشتراقها میای دی منحصر به فرد است. او دبول دارد که مودعیت

رفر اند، بار دیگر، کاتوان انت ار داشت دواعدر که پیش از ایژ به کار آمدهباشند و در چنیژ موادعی می

هار تهار منابه را از غیر منابه، مودعیتا بتواند مودعیت هایی باشدافتند. اما کودق باید مجهز به توانایی

  .(Lipman, 1980, P. 166) متعارف تمایز دهدناهار متعارف را از معمول را از نامعمول و مودعیت

فلسبه  هرنامفرایی ای دی نه تنها با بانجامد و نسبیفرایی ای دی میبه نسبیسرانجام نگرر افراطی مودعیت

راکه . همچنیژ، از آن1برار کودکان سازفرار ندارد، بلکه اساساً ناسازفار با اساس تربیت ای دی است

برار هر مودعیتی ممکژ است چند حکم مختلف ورود داشته باشد، به علت نداشتژ اصول، پاسخی برار ایژ 

ربیت رسد که ترو، به ن ر می یابد. از ایژپرسش ورود نخواهد داشت که چرا حکمی بر دیگرر ترریح می

رویکردها و  تر باشد. درابتنگرر معتدل نزدیکفلسبه برار کودکان به رویکرد مودعیت های دی در برنام

معتدل  نگررارسیو که نوعی مودعیت« ای ق نیکومایوسی»ویژه تبسیرهار ردید از ای ق فخیلت، به

رار کودکان به فلسبه ب هتواند د یلی بر تمایل برنامکندوکاو ای دی می هدانسته شده است، با رویکرد حلق

 . 2نگرر معتدل تلقی شودمودعیت

چه مدرسه به عنوان اصول ی  ی بزرگ میان آن هیواهد پرکنندکندوکاو رایی است که می هحلق

اصول کلی ای ق ممکژ آموزد و رهان و زندفی وادعی اینان باشد. بسیارر از آموزان میای دی به دانش

زندفی  هار وادعیایژ اصول از مودعیت بینترآموزان تعلیم داده شود، اما است در بسیارر از مدارس به دانش

ها و کندوکاو، ع وه بر اصول ای دی، اط ق ایژ اصول به زمینه هست. در حلقرداآموزان دانش

توان پیدا کرد که به آموزش ار زیادر را میهوفو یواهد بود. برنامههار یاص، موضو  فبتمودعیت

سرفرمی  هایی از بازر وانوا  تبکر مانند تبکر نقادانه یا تبکر ی دانه از طریق تمریژ و تکرار با نمونه

                                                 
 (Karimi, 2010)ررو  شود به  .1

 (Sprod, 2001) به . ررو  شود2
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 همد  است. ویژفی مهم حلقهایی اغلش بسیار کم یا کوتاهها و دورهپردازند. اما تأثیرهار چنیژ آموزشمی

ودکان ک ههایی از زندفی روزمرچنیژ تمریژ و تکرارهایی را با بازسازر مودعیت کندوکاو ایژ است که

هار اغلش دا می و بینتر از آموزش ،شوددهد و به همیژ د یل احتماالً رشدر که در آن حاصل میانجام می

 اددامها آموزان برار حل آندیگر یواهد بود. افر مودعیت و بافت، مسا لی وادعی را طرح کند و دانش

هار نقادانه، ی دانه و مرادبتی تبکر، همگی، درفیر یواهند شد. کودکان الزم است با کنند، رنبه

ها اعم از هار پیچیده و متنو  آن مودعیتهار مختلف ای دی آشنا شوند و تمریژ کنند تا مه بهمودعیت

 هار ای دی فونافون را بسنجند. هار منیقی، ییا ی و عاطبی را در ن ر بگیرند و پیامدهار داوررمه به

محور ندمحور و فرایروش تنهاار توان از همیژ را نتیجه فرفت که فلسبه برار کودکان برنامهمی

م و بیش ییلی کندوکاور ک هکند. هر حلقنقادانه بر فرایند و زمینه و مودعیت بر محتوا تأکید می هنیست. رنب

ه در ک از ایژ حیثبرانگیز درفیر شود؛ متعارف شود با مباهیم متعارف، محورر و چا شزود مجبور می

که به شکلی  از ایژ ن رهار روزمره ورود دارد )عدا ت، ییر، زیبایی و ...(؛ محورر ها و مودعیتصحبت

برار  بارتوان یککه نمی از ایژ رهتبرانگیز چا شدهند؛ و زندفی ما معنا می هحیاتی به تجارب و نحو

یک فرایند تنها کندوکاو فلسبی  .(Sprod, 2001, P. 151) ها ارا ه کردهمینه تعریبی روشژ و نهایی از آن

ن با مودعیت آن درفیر شد دنبالنیست، بلکه فرایندر است که مستلزم درفیر شدن در ایژ نو  مباهیم و به 

امعقول با مباهیم به شکلی ن هچرا که مواره ؛مباهیم و زمینه اهمیت دارد هته روند نیز به اندازو زمینه است. ا ب

تبکر در  هقادانن هابزار و بخنی از محتوار فلسبه است. رنبرعبه ،استدالل .فلسبی نخواهد بود هدیگر مواره

ار استدالل کندوکاو ا بته از ابز هتبکر باشد. حلق هتواند مجزا از مودعیت و زمینکندوکاو نباید و نمی هحلق

ایژ ابزارها نیز به دفعا  تأمل کند و ایژ د یلی  هایی ممکژ است در مورد یودودعیتبرد و در مبهره می

وعی کندوکاو همواره منوّق ن هکندوکاو است. حلق هدیگر بر پیوند نافسستنی فرایند و محتوا در حلق

 تر منجر شود.کلی هاستدال ی با دامنسازر از زمینه و مودعیت است تا به کلی
 

 اخالقی مفاهیم در غور

درار  حلقه مورد بحث همحتوا یا دستور رلس های دی به مثاب هارکندوکاو ای دی، موضو  هدر حلق

مانند درست و نادرست ای دی، عدا ت و انصاف، حق، تکلیف و وظیبه، ت فی و  هایی فیرند؛ موضو می

  فویی، نبرفویی و دروغد ی، سوء ظژ، راستفذشت، آداب و رسوم، ارزش و چیستی آن، مرادبت و هم

 دارر، تبعیض، ربر یا ایتیار. بحث درو دعوا، نیت بدیواهانه و نیت ییریواهانه، دوستی، وفادارر، امانت

هاست، و کندوکاو متخمژ آن هوفو در حلقنبسه و بدون توره به آثارر که فبت، فیهامورد ایژ موضو 
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تد: افها بحث شد، مورش رشد ای دی است. ایژ رشد به چند د یل اتباق میدر موارد پینیژ در مورد آن

موزان مورد بحث درار آنهاد یود دانشکندوکاو با پیش های دی که در حلق هارموضو  نخست اینکه،

ودق، ک ههار آیندها در زندفی و تصمیمرغم اهمیت آنکه به انداهمیت بسیار باهایی موضو  ،فیرندمی

 هدشک، کودکان در زندفی آینشود. بیها نمیدر هیی درس و ساعتی از مدرسه توره مستقل و کافی به آن

 در مورد درستی یا نادرستی کارر تصمیم بگیرند، اماهار بسیار زیاد و ا بته حیاتی باید یود در مودعیت

ها و سایر فاه در مدرسه به طورکافی و مستقل در مورد مبهوم درستی و نادرستی، معیارهار آنهیی

هار بسیار زیادر در آینده مواره یواهند شد که ها با مودعیتاند. آنها نیندینیدهمرتبط با آن هارموضو 

ها شده است ت فی کنند یا آن را ببخنند و فذشت کنند، اما ند ظلمی را که به آنالزم است تصمیم بگیر

فاه به صور  عمیق در مورد ایژ دو مبهوم، حقوق یود و پیامدهار فذشت یا انتقام تأمل نکرده شاید هیی

ای دی  ارهموضو  آنکه رسانند، بدونبسیارر از کودکان دوران مدرسه را به پایان می. دوم اینکه، باشند

تورهی مدرسه به موضوعا  ها میرح شده باشد. پیامد ضمنی ایژ بیبه صور  ردر در مدرسه برار آن

ی ای دی تباوتآموزان است که به بیاهمیت بودن یا کم اهمیت بودن مسا ل ای دی در ن ر دانشای دی بی

ها از ن ر مدرسه و مدرسه بر اهمیت آن در هاانجامد. در مقابل، طرح ایژ موضو فرایی ای دی مییا نسبی

 رامعه دال ت دارد.

 

 نتیجه

یت تواند با رشد عق نکندوکاو ای دی چگونه می هننان داده شود که حلق ،در ایژ مقا ه ت ش شد

و یودپیرور، تبکر نقادانه و ســـازفارر منیقی، تبکر ی دانه و تخیل ای دی، تبکر مرادبتی، ملکه شـــدن 

ــتر عمل و مودعیت ــایل ای دی، توره به بس ــکلفخ ــد هار من آفریژ و غور در مباهیم ای دی مورش رش

ار به موضو  فلسبه برار کودکان توره ویژه هاست که بنیانگذاران برنامای دی شود. آنچه مسلم است ایژ 

یت ای دی ته 1ترب ـــ بذول داش مدعی ارا م ند و  ید در ایژ حوزه ها رد باو  از همرویکردر  که مت ند   ها

اصــلی ایژ رویکرد که  یپمژ و همبکرانش  هشــایصــ .(Lipman, 2015, P. 13) رویکردهار پینــیژ اســت

ــعی می ــت.  یپمژ س ــان دهند، رامعیت آن اس ــان دهد که ت ش دارند نن  «کندوکاو ای دی هحلق»کند نن

هایی چون  ند رویکرد مان یت ای دی اســـت. ایژ رویکرد  یاص و نویژ در ترب ژ رویکرد تبیی»رویکردر 

شنایتی»یا « هاارزش بر عق نیت، تبکر نقادانه، یودپیرور،  فقطنیست که  2پیاژه و کلبرگ« رویکرد رشد 

                                                 
1. Moral education 

2. Kohlberg 
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ـــول ای دی، تکیه کند و از مه به هایی چون تبکر ی دانه و تخیل ای دی، و در مورد رویکرد اییر بر اص

ندوکاو ک هو تبکر مرادبتی، ملکه شــدن فخــایل ای دی و بســتر عمل غبلت ورزد. حلق هاعواطف و هیجان

ستر و مودعیت عمل و همچنیژ مانند رای دی هم ست که ب ستی یا مرادبتی نی چنیژ نقش ویکرد ای ق فمینی

م هاعواطف و هیجان نا ما در بر یت ای دی مورد توره درار دهد، ا یود  تربیتی هو تبکر مرادبتی را در ترب

صول ای دی درن خا ل ای دی و ا شدن ف ر  رایی دریور برار عق نیت، تبکر نقادانه، یودپیرور، ملکه 

خایل  هحلق نگیرد. شدن ف ست که دواعد ای دی و ملکه  سنتی نی کندوکاو ای دی همچنیژ مانند رویکرد 

ـــتر عمل چندان بها  ای دی را مد ن ر درار دهد، اما به عقل و یودپیرور، تبکر نقادانه، تخیل ای دی و بس

داند و ها میشی از رامع نبودن آنتر نافلسبه برار کودکان، نوادص رویکردهار پینیژ را بیش هندهد. برنام

سان و همت ش می و  هاابعاد ورودر او، رویکردر ارا ه دهد که رامع مزایار آن هکند با نگاهی رامع به ان

ها را در کنار هایژ مه ب تنهاکندوکاو ای دی رویکردر ا تقاطی نیست که  هشان باشد. ا بته حلقمانع نوادص

 منسجم است.به طور عمیق و کاربست  هدف هاویکردر است که در مبانی، هم درار داده باشد، بلکه ر
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