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هدف اين مقالة پژوهشى بررسى رويكردهاى مواجهه با «برنامة درسى فلسفه براى كودكان» و انتخاب 
راهكار مناسب براى به كارگيرى اين برنامه در ايران است. پژوهش از نوع كيفى بوده و با روش توصيفى- 
تحليلى انجام شده است. در مراحل پژوهش ابتدا برنامة درسى فلسفه براى كودكان، وابسته به موسسة 
پيشبرد فلسفه براى كودكان، معرفى و نقاط قوت و ضعف آن بررسى شد. آنگاه رويكردها و راهكارهاى 
مواجهه با اين برنامه به عنوان يك برنامة تربيتى جديد در ايران بررسى و تحليل گرديد. در آخر راهكار 
مناسب براى كاربست اين برنامه در ايران پيشنهاد شد. نتايج نشان مى دهد كه برنامة درسى فلسفه 
براى كودكان با توجه به شـرايط بومى، فرهنگى و فلسفة حاكم بر نظام تربيتى ايران داراى نقاط قوت 
و ضعف است. لذا با نظر به قوت ها و ضعف هاى برنامه سه رويكرد در مواجهه با كاربست اين برنامه در 
ايران شناسـايى شـد: اول «رويكرد حذفى» كه با توجه به نقاط ضعف برنامه راهكار را در «حذف كامل 
برنامـه» مى بيند. دوم «رويكرد انفعالى جذبى» كه با توجه به نقـاط قوت برنامه بر راهكار «جذب كامل 
برنامه» تأكيد دارد. سـوم «رويكرد بومى سـازى» كه با نظر توأمان به نقاط قوت و ضعف برنامه، راهكار 
حفظ، اصالح، پااليش و توسعة برنامه را پيشنهاد مى دهد. اين رويكرد با در نظر گرفتن نقاط ضعف برنامه 
از آسيب هاى احتمالى آن در نظام تربيتى ايران جلوگيرى نموده و برنامه اى متناسب با فضاى فلسفى 
و فرهنگ بومى ايران را بازتوليد مى نمايد. مقاله از ميان رويكردها و راهكارهاى يادشـده با پيشـنهاد 
رويكرد بومى سـازى، راهكار «حفظ، اصالح، پااليش و توسـعة برنامه» را به عنوان گزينة مناسـب براى 

به كارگيرى برنامة درسى فلسفه براى كودكان در ايران پيشنهاد مى كند.

برنامة درسى، فلسفه براى كودكان، نظام تربيتى، رويكرد حذفى، رويكرد انفعالى جذبى، 
رويكرد بومى سازى
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مقدمه
تجربه نشــان می دهد که اقتباس مستقيم برنامه ها و رويکردهای آموزش وپرورش، از خارج، می تواند 
مشکالتی را در حوزه های فکری، فلسفی، فرهنگی و اجرايی در نظام تربيتی کشورهای مقصد فراهم کند. 
ايــن اتفاق بيشــتر در حوزه های هويتی اعّم از هويت ملی، هويــت مذهبی و هويت فرهنگی رخ می دهد 
(کارنوی، ۱۳۸۵، صص. ۹۱- ۹۸). در ايران نمونه ای از اقتباس برنامه های آموزش وپرورش و مشــکالت 
حاصل از آن را می توان در تأســيس دارالفنون در رويکرد پراگماتيستی آن مشاهده کرد (زيباکالم، ۱۳۷۹، 
ص. ۱۶۷). همچنين با تأســيس مدارس فرانســوی در ايران در دورة قاجار زمينه برای تأثيرات در حوزة 
زبــان، فرهنــگ و روش آموزش به عمل آمد (ســلطانيان، ۱۳۹۱). در اين صورت الزم اســت برنامه های 
تربيتی، قبل از اقتباس و به کارگيری در نظام تربيتی کشور مقصد، از جوانب مختلف موردبررسی و مطالعه 
قرار گيرند. برنامة درســی فلســفه برای کودکان همراه با محتوا و روش های خود چند ســالی است که در 
کشــور ما به کار گرفته شــده اســت. اين برنامه در ايران با گرايش به برنامة درسی مؤسسة پيشبرد فلسفه 
برای کودکان۱ (IAPC) وابســته به دانشــگاه مونت کلير۲ آمريکا که پايه گذار آن متيو ليپمن۳ است به کار 
گرفته می شــود. مسئله ای که در حال حاضر وجود دارد اين است که تاکنون راهکار مناسب برای مواجهه 
و به کارگيری اين برنامه در ايران به دســت نيامده و اســتفاده از اين برنامه در ايران بدون مالحظه شرايط 

بومی، فرهنگی و فلسفه حاکم بر نظام تربيتی صورت می گيرد.

سؤال هاى پژوهش

هدف اين مقاله شناســايی رويکردهای مواجهه با برنامة درســی فلســفه برای کــودکان و انتخاب 
راهکار مناسب برای به کارگيری آن در ايران است. با نظر به هدف يادشده، سؤاالت عبارت اند از 

۱. نقاط قوت و ضعف برنامة درسی فلسفه برای کودکان چيست؟
۲. رويکردها و راهکار مناسب برای به کارگيری آن در ايران کدام است؟

در انجــام پژوهش از روش توصيفی- تحليلی اســتفاده شــده اســت. در مراحــل پژوهش ابتدا به 
توصيف برنامة درســی فلسفه برای کودکان پرداخته ايم و ســپس نقاط قوت و ضعف برنامه را بررسی 
کرده ايم. در مرحلة بعد نيز رويکردهای مواجهه و راهکارهای متناظر با هر رويکرد برای کاربست برنامة 
فلســفه برای کودکان در ايران تحليل شده اســت. در آخر از ميان راهکارهای موجود، راهکار مناسب 
در سطح پژوهش به منظور زمينه سازی برای به کارگيری عملی اين برنامه در ايران معرفی گرديده است.

مفهوم شناسى
منظور از برنامة درســی فلســفه برای کودکان، در اين پژوهش، برنامه ای اســت که به وسيلة متيو 
ليپمن در مؤسســة پيشبرد فلســفه برای کودکان (IAPC) وابسته به دانشــگاه مونت کلير در آمريکا 
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طراحی شده و به اجرا درآمده است. همچنين منظور از نظام تربيتی در ايران شامل آموزش وپرورش 
رسمی۴ و آموزش وپرورش غيررسمی۵ است. فعاليت فلسفه برای کودکان در ايران در حال حاضر هم 
در قالب آموزش وپرورش غيررســمی و هم آموزش وپرورش رسمی انجام می شود. ازجمله مراکزی 
که در ايران فلســفه برای کودکان را در قالب آموزش وپرورش غيررسمی آموزش می دهند می توان به 
کارگاه ها و دوره های آموزشــی پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی۶، بنياد حکمت اسالمی 
صدرا۷ اشــاره کرد. در آموزش وپرورش رســمی کتاب های درسی «تفکر و سبک زندگی» در پايه های 
ششم، هفتم و هشتم به منظور تقويت تفکر در کودکان به شيوه ای مشابه با برنامة فلسفه برای کودکان 

طراحی و توليد و به کار گرفته شده است۸.

پيشينة پژوهش
پژوهش های انجام شده در خصوص فلسفه برای کودکان نشان دهندة وجود نقاط قوت و ضعف در 
اين برنامه است. نقاط قوت برنامه بيشتر در سه زمينة کسب مهارت های شناختی، کسب مهارت های 
عاطفی و کســب مهارت های اخالقی از سوی کودکان گزارش می شود که خود حاصل شرکت نمودن 
کودکان در برنامة فلسفه برای کودکان است. اما نقاط ضعف برنامه به نقدهای موجود در مبانی فلسفی، 
موقعيــت فرهنگــی توليد برنامه و برخی روش هــای آموزش برنامه مربوط می شــود. اولين پژوهش 
به وســيلة ليپمن، شارپ و ريد۹ (۱۹۶۹) در آمريکا به منظور ســنجش مهارت های استدالل کودکان با 
عنوان «آزمون مهارت های استدالل نيوجرسی» انجام شد که نتايج آن نشانگر تأثير برنامة درسی فلسفه 
برای کودکان در افزايش مهارت های اســتدالل بود. آزمون يادشده به وسيلة برانينگ۱٠ (۱۹۸۸) تکرار 
شــد. پژوهش هــای ديگر نيز با همين رويکــرد ادامه يافت که از ميان آن هــا می توان به پژوهش های 
کامهی و گانتر۱۱ (۱۹۸۸)، نيکالســون و اولسون۱۲ (۱۹۹۶) اسپرود۱۳ (۱۹۹۷)، ايمبروسيانو۱۴ (۱۹۹۷)، 
مورهاوس و ويليامز۱۵ (۱۹۹۸) و اسپرود (۱۹۹۹) اشاره کرد. در اين پژوهش ها نتايجی مشابه با نتايج 
پژوهش ليپمن به دســت آمد. ازجمله پژوهش های مربوط به اندازه گيری «تأثير برنامة درســی برنامة 
درسی فلسفه برای کودکان بر مهارت های عاطفی و اخالقی» می توان به پژوهش های دانيل۱۶ (۲٠٠٠)، 
پريچــارد۱۷ (۲٠٠٠) و گريگوری۱۸ (۲٠٠۹) اشــاره کرد. در حوزة پژوهش هــای نظری نيز می توان به 
پژوهش های وينســتين۱۹ (۱۹۸۹)، نيکول۲٠ (۱۹۹۱)، ســانتی  (۱۹۹۳)، موريس۲۱ (۲٠٠٠)، جوســو۲۲ 
(۲٠٠۷) و موريس (۲٠٠۸) اشاره کرد که هرکدام به نقاط قوت و ضعف در برنامة درسی فلسفه برای 

کودکان اشاره دارند.
در ايــران نتايــج پژوهش ها حاکی از وجود نقاط قوت و ضعف در برنامة درســی فلســفه برای 
کودکان اســت. اين برنامه در اعطای مهارت های شــناختی، عاطفی و اخالقی به کودکان دارای نقاط 
قوت اســت. در ارتباط با تأثير برنامة درســی فلســفه برای کودکان بر افزايش مهارت های شــناختی 
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دانش آمــوزان می توان به پژوهش های مرعشــی، حقيقی، بنايی مبارکی و باشــليده (۱۳۸۶)، حاتمی، 
کريمی و نوری (۱۳۸۹)، ســليمان نژاد و آيرملوی (۱۳۹۱)، رســتمی، رحيمی، رســتمی و هاشــمی 
(۱۳۹۱) اشــاره کــرد. در ارتباط با تأثير برنامة درســی فلســفه برای کودکان بــر افزايش مهارت های 
عاطفــی و اخالقی می تــوان به پژوهش های ناجــی و خطيبی مقدم (۱۳۸۹)، ســيف نراقی، قباديان، 
نادری و شــريعتمداری (۱۳۹٠)، نقد علی و پناهی (۱۳۹٠)، برخــورداری و بانکی (۱۳۹۱)، هدايتی 
و شــاطالبی (۱۳۹۲)، و تجلی نيا و کريمی (۱۳۹۲) اشــاره کرد. در ارتباط بــا نقد مبانی نظری برنامة 
فلســفه برای کودکان در ايران، پژوهش ها حاکی از وجود چالش هايی در اين برنامه اســت. باقری و 
باقری (۲٠٠۸) چالش های برنامة درسی فلسفه برای کودکان را در سه حوزة فلسفی، روان شناختی و 
آموزشــی شناسايی کرده اند. قائدی (۱۳۸۶) بر چالش مفهومی اين برنامه تأکيد دارد. ستاری (۱۳۹۱، 
۱۳۹۳)، ناهمخوانی ميان مبانی فکری و فلســفی برنامة فلســفه برای کودکان با مبانی فکری و فلسفی 

تربيت اسالمی را گزارش نموده است.
در بررســی پژوهش های مرتبط با موضوع حاضر می توان به پژوهش ســجاديه (۱۳۹۲)، با عنوان 
«طرحــی نظری برای پرورش تفکر در ديدگاه اســالمی عمل، با نظر به برنامة فلســفه برای کودکان» 
اشــاره نمود. پژوهش يادشــده به منظور تدوين الگويی برای پرورش تفکر در کودکان با الهام گرفتن 
از آموزه های اســالمی تمرکز يافتــه و لذا هدف آن اتخاذ رويکرد بومی در مواجهه با برنامة فلســفه 
برای کودکان نبوده اســت. بدين سان تاکنون پژوهشی که مستقيمًا با رويکرد بومی سازی برنامة درسی 
فلسفه برای کودکان در ايران و با هدف شناسايی راهکار کاربستی نمودن اين برنامه در ايران به عمل 
آمده باشــد به دســت نيامد. بنابراين پژوهش حاضر را در نوع خود بايد پژوهشــی آغازين در زمينة 

بومی سازی برنامة فلسفه برای کودکان در ايران به شمار آورد.

معرفى مختصر برنامة درسى فلسفه براى كودكان
فلســفه برای کودکان اصطالح عامی اســت که نخســتين بار متيو ليپمن، استاد دانشگاه آمريکايی 
کلمبيا واقع در نيويورک، در قالب «برنامة درسی فلسفه برای کودکان» از سال ۱۹۶٠ به کار برد. ليپمن 
روزی در يکی از کالس های درس دانشگاه دريافت که دانشجويانش در انجام فعاليت تفکر صحيح، 
تميز و قضاوت و نحوة اســتدالل دچار مشــکالتی هســتند. او پس از انجام تحقيقاتی به اين نتيجه 
رســيد که ريشة اين مشکالت به شيوة آموزش های دانشــجويان در دوران کودکيشان بازمی گردد. لذا 
به فکر طراحی برنامه ای افتاد که امروزه از آن تحت عنوان «برنامة درســی فلســفه برای کودکان» ياد 
می شود. ليپمن هدف برنامة آموزش فلسفه برای کودکان را بار آوردن کودکانی با تفکر مستقل می داند 
(ليپمــن، ۱۹۸٠، ص. ۵۳). فيشــر روش آمــوزش در اين برنامه را گفت وگوی آزاد فلســفی می داند. 
گفت وگو پيرامون داســتان های فکری که برای کودکان خوانده می شــود انجام می گردد. اين داستان ها 
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در موضوعاتــی چون حقيقــت، خير، واقعيت، زيبايی، تجربه، تربيت محيطــی، زبان و هنرها، تربيت 
اخالقی، تفکر و منطق، تربيت اخالقی و مطالعات اجتماعی انجام می شود (فيشر۲۴، ۱۹۹۸، ص. ۲۸). 
اين گفت وگو در قالب «اجتماع پژوهشی۲۵» صورت می پذيرد. اجتماع پژوهشی از تعدادی از کودکان 
تشــکيل يافته است که در آن از کودکان خواسته می شــود بر اساس عالئق و گرايش های فردی خود 
و به شــيوه ای دلخواه و آزاد به طرح موضوعاتی برگرفته از جامعه و زندگی روزمره بپردازند. ســپس 
کودکان پيرامون موضوعات طرح شده به گفت وگو می پردازند و نتايج گفت وگوها به صورت توافقی و 

با تکيه بر ارزش ـ باورهای کودکان جمع بندی می شود. 
بعد از ليپمن کســانی چــون فيليپ کم۲۶، گارث. بی. ماتيوس۲۷، مارگارت شــارپ۲۸، رونالد. اف. 
ريد۲۹، کريستوفر فيليپس۳٠ و رابرت فيشر۳۱ به بسط برنامه های آموزش فلسفه برای کودکان پرداختند. 
اين برنامه همراه با جذابيتی که در موضوع دارد، ابتدا به ســرعت در آمريکا و ســپس در کشــورهای 
اروپايی گســترش يافت و ســرانجام به کشورهای آســيايی و حتی آفريقا راه پيدا کرد. اين برنامه در 
کشورهای اسالمی مورد اقبال واقع نشد۳۲. البته در ايران از سوی برخی مراکز مورد اقبال قرار گرفته 
اســت که از آن ميان می توان به کارگاه ها و برنامه های پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 

اشاره کرد۳۳.

نقاط قوت برنامة درسى فلسفه براى كودكان
نقاط قوت برنامة درســی فلســفه برای کودکان در ســه ُبعد قابل شناســايی اســت. اول در بعد 
مهارت های شــناختی اســت که اين برنامه به ويژه در اعطای مهارت تفکر۳۴ به کودکان ارائه می دهد. 
دوم از جهت اعطای مهارت های عاطفی و اخالقی اســت که کودکان از اين برنامه کســب می کنند؛ و 
ســوم از جهت مهارت های اجتماعی است که کودکان از اين برنامه حاصل می کنند. در اينجا هر يک 

از ضرورت های يادشده را با توجه به داليل و شواهد الزم بررسی می کنيم.

اعطاى مهارت هاى شناختى35 به كودكان
 ازجمله عواملی که باعث گســترش روزافزون برنامة فلســفه برای کودکان در کشورهای مختلف 
ازجمله در ايران شــده، اعطای مهارت های شــناختی از اين طريق به کودکان اســت. ليپمن (۱۹۸٠) 
از فهرســت و جزئيات مهارت های ســی گانه تفکر سخن به ميان می آورد که کودکان آن ها را از برنامة 
درسی فلسفه برای کودکان کسب می کنند. ازنظر او مهارت های يادشده در ساير برنامه ها و روش های 
تدريس يا اصًال ديده نمی شــود و يا کمتر وجود دارد. ليپمن در يک دســته بندی کلی تر تالش می کند 
تا به کمک برنامة درســی فلســفه برای کودکان ســه مهارت: تفکر انتقادی۳۶، تفکر خالق۳۷، و تفکر 
همدالنــه۳۸ را در بيــن کودکان بســط دهد تا آنان بتواننــد با پژوهش در ايده ها بــه انتقاد از ايده های 
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گذشته و موجود بپردازند و به آفرينش ايده های نو مبادرت کنند (ليپمن، ۲٠٠۳) نتايج پژوهش کامهی 
و گانتر (۱۹۸۸) نشــان می دهد که کودکان شــرکت کننده در کالس برنامة درســی فلسفه برای کودکان 
توانايی چشــمگيری در توسعه مهارت های اســتدالل و مهارت تفکر خالق نسبت به کودکانی که در 
اين کالس ها شــرکت نمی کنند، کســب نموده اند. پژوهش نيکالسون و اولســون (۱۹۹۶) نيز تفاوت 
معناداری را در روش های اســتدالل کودکانی که برنامة درســی فلســفه برای کودکان را تجربه کرده 
بودند و کودکانی که فاقد چنين تجربه ای بودند نشــان داد. اسپرود (۱۹۹۷) و اسپرود (۱۹۹۹) ارتقای 
توانش کودکان در اســتدالل علمی را حاصل قرار گرفتن آنان در برنامة فلســفه برای کودکان گزارش 
کرده اند. مورهاوس و ويليامز (۱۹۹۸) تأثير برنامة درســی فلســفه برای کودکان را در افزايش توانايی 
قضاوت صحيح به وســيلة کودکان نشان داده اند. آنان فهرستی از مسائل گوناگون را در اختيار کودکان 
شرکت کننده در اجتماع پژوهشی قرار دادند و به سنجش قضاوت های آن ها پرداختند. نتايج نشان داد 

که کودکان گروه آزمايش قضاوت بهتری نسبت به کودکان گروه گواه داشتند.
در ايران نتايج پژوهش مرعشی و همکاران (۱۳۸۶) تأثير روش اجتماع پژوهشی در برنامة درسی 
فلســفه برای کودکان را بر پرورش مهارت های اســتدالل در دانش آموزان دختر پاية ســوم راهنمايی 
در شــهر اهواز نشان داده اســت. در پژوهش ديگر که به وســيلة ناجی و قاضی نژاد (۱۳۸۶) بر روی 
کودکان و نوجوانان، بر اســاس الگوی اجتماع پژوهشــی ليپمن (ويراسته فيليپ کم) صورت گرفت، 
نتايج نشان دهندة تقويت شدن کودکان و نوجوانان در مهارت های استدالل، تمييز امور مشابه، داوری 
و قضاوت درســت، تفکر انتقادی، تفکر خالق و تفکر مســئوالنه بود. حاتمی و همکاران (۱۳۸۹) در 
پژوهشــی نشــان دادند که برنامة درســی فلســفه برای کودکان منجر به افزايش کاربرد مهارت هوش 
هيجانی می شــود. رســتمی و همکاران (۱۳۹۱) تفاوت معناداری را در افزايش تفکر خالق در ميان 
کودکانی که از راه خواندن داســتان در برنامة درســی فلسفه برای کودکان قرار می گيرند و کودکانی که 

اين تجربه را به عمل نمی آورند به دست آوردند.
با توجه به نتايج پژوهش های يادشــده که در ايران و جهان انجام شــده می توان نتيجه گرفت که 
برنامة درســی فلســفه برای کودکان در افزايش مهارت های شناختی کودکان تأثيرگذار است. بنابراين 

بهره گيری از آن در نظام های تربيتی ايران قابل تأمل است.

پرورش مهارت هاى عاطفى39 و اخالقى40 در كودكان
ازجمله مهارت هايی که کودکان در برنامة فلســفه برای کودکان کسب می کنند مهارت های عاطفی 
و اخالقی است. پژوهش ها نشان می دهد که برنامة درسی فلسفه برای کودکان ابعاد عاطفی و اخالقی 
کودکان را برانگيخته می ســازد. دانيل (۲٠٠٠) در پژوهشی که بر روی دو دسته کودکان ۲/۵ سال تا ۴ 
ســاله در فرانســه و کودکان ۵ ساله در کبک۴۱ انجام داد، دريافت که برنامة درسی فلسفه برای کودکان 
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از راه گفت وگو، يادگيری را به ســمت تفکر ســوق داده و از اين راه ميزان خشــونت کودکان را در 
مهدکــودک کاهش می دهد. پريچارد (۱۹۹۱) که تأثير عنصر اخالق را از زمان ارســطو تا زمان ليپمن 
بررسی کرده است در پژوهشی ديگر تأثير فلسفه برای کودکان را بر روی اخالِق مبتنی بر عقالنيت و 
مســئوليت پذيری کودکان، که از طريق گفت وگوی کودکان در اجتماع پژوهشی حاصل می شود، نشان 

داد (پريچارد، ۲٠٠٠).
در زمينة کســب مهارت های عاطفی و اخالقی کودکان از برنامة درســی فلسفه برای کودکان، در 
ايران نيز نتايج مشابهی به دست آمده است. جهانی (۱۳۸۶) در بررسی تأثيرات اخالقی برنامة درسی 
فلســفه برای کودکان بر اساس مفروضات ليپمن، بر روی کودکان و نوجوانان استان فارس، نشان داد 
که اين برنامه به پرورش منش های اخالقی و پرورش ارزش های کودکان و نوجوانان تأثير می گذارد. 
ناجی و خطيبی مقدم (۱۳۸۹) آموزش تفکر برای کودکان را در چارچوب برنامة درســی فلسفه برای 
کودکان راهی به ســوی صلح جهانی به شــمار می آورند که در نوع خود نوعی تأثير عاطفی و اخالقی 
به شــمار می آيد. همچنين برنامة درســی فلســفه برای کودکان در کنترل برخی رفتارهای آسيب زا در 
کودکان که به خلق وخوی عاطفی آنان مربوط است مؤثر بوده است. در پژوهشی که تجلی نيا و کريمی 
(۱۳۹۳) بر روی دانش آموزان پسر پايه اول دورة متوسطة منطقه ۱۴ شهر تهران انجام دادند، يافته های 
پژوهش درمجموع، اعتبار و اعتمادپذيری برنامة فلسفه برای کودکان را در کاهش و مهارنمودن خشم 
نوجوانان در چهار زمينة بيان کالمی خشــم، بيان فيزيکی خشــم، خلق وخوی خشــمگين و باألخره 
برون ريزی و درون ريزی خشــم تأييد کرد. در پژوهشــی ديگر که هدايتی و شاطالبی (۱۳۹۲) بر روی 
دانش آموزان دختر ۱۱ تا ۱۲ ســاله در شهر تهران انجام دادند، تأثير فلسفه برای کودکان را در کاهش 

اختالالت روان تنی کودکان از راه گفت وگو در اجتماع پژوهشی می توان مالحظه نمود.
از مجمــوع يافته ها و نتايج پژوهش هايی که شــرح آن گذشــت می توان نتيجــه گرفت که برنامة 
درسی فلسفه برای کودکان قابليت تغيير رفتارها و کنش های عاطفی و اخالقی را دارد و در نوع خود 

می تواند در پرورش ابعاد عاطفی و اخالقی کودکان مؤثر واقع شود.

پرورش مهارت هاى اجتماعى42 در كودكان
در فلســفه بــرای کودکان هويت فــردی و اجتماعی کودک بــه ميزان زيادی درهم تنيده اســت؛ 
به گونه ای که کودک به ســبب نياز به همنوعانش دارای هويتی اجتماعی است و بر اساس خواست ها 
و تمايالت فردی اش نيازمند توجه به خود اســت. ليپمن در کتاب «فلسفه به مدرسه می رود۴۳» بحثی 
پيرامون جامعه پذيری۴۴ و استقالل فردی کودکان دارد که طی آن سعی می کند ارتباط بين جامعه پذيری 
و استقالل فردی کودکان در فلسفه برای کودکان را روشن سازد. او از زاويه ای اخالقی به بحث نگاه 
می کند، به طوری که ضمن تأکيد بر مراعات حال فردی کودک، به عنوان يک فرد، بر لزوم جامعه پذيرشدن 
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وی به عنوان عضوی از اجتماع، تأکيد می کند (ليپمن، ۱۹۸٠).
در برنامة درســی فلســفه برای کودکان، تمرين برای جامعه پذيرشدن از راه گفت وگوهای فلسفی و 
در قالب «اجتماع پژوهشــی» صورت می گيرد. ليپمن داســتان «مارک۴۵» را در حيطة مطالعات اجتماعی 
و نحوة شــکل گيری فرد و اجتماع و گروه ها و ســاختارهای حاکم بر اجتماع برای کودکان تدارک ديده 
است. در اين داستان مارک که دانشجوی سال دوم دانشگاه است به دشمنی با علم و هنر متهم می شود. 
اين موضوع به بحث و گفت وگوی کودکان منجر می شــود و آن ها در طول بحث با مفاهيم اجتماعی و 

اخالقی ازجمله قانون، آزادی، بوروکراسی و جامعه آشنا می شوند (ليپمن، ۱۹۸۸، ص. ۵۳).
شواهد پژوهشی نشانگر افزايش مهارت های اجتماعی کودکان در اثر شرکت در کالس های فلسفه 
برای کودکان اســت. ســيف نراقی و همکاران (۱۳۹٠) در پژوهشی تأثير فلسفه برای کودکان از طريق 
اجتماع پژوهشــی را در رشــد مهارت های اجتماعی کــودکان، در ميان دانش آموزان پســر پاية پنجم 
مدارس غيردولتی شهرســتان خرم آباد، گزارش کرده اند. نتايج پژوهش آن ها نشان داد که اجرای برنامة 
فلسفه برای کودکان تأثير معناداری در ابعاد مختلف رشد دانش آموزان، از قبيل اجتماعی شدن، ارتباط 
زبان، و خودفرمانی داشــته اســت. در پژوهشــی ديگر ماهروزاده و رمضان پور (۱۳۹٠) پژوهشی را با 
عنوان «بررسی تأثير روش اجتماع پژوهشی آموزش فلسفه به کودکان در پايه سوم ابتدايی بر پرورش 
مهارت های شهروندی آنان» انجام دادند. پژوهش با هدف بررسی تأثير روش اجتماع پژوهشی برنامة 
درسی فلسفه برای کودکان بر پرورش مهارت های شهروندی دانش آموزان پسر پايه سوم ابتدايی يکی 
از مدارس کرمان انجام شــد. مشاهدات کالسی نشان داد که اجرای روش اجتماع پژوهشی در برنامة 
آموزش فلســفه به کودکان در پرورش مهارت های شــهروندی و اجتماعی دانش آموزان سوم دبستان و 
به تفکيک بر مهارت های رعايــت قانون، خودآگاهی، اعتمادبه نفس، کنترل هيجانات و حل تعارضات 
دانش آموزان مذکور تأثير مثبت دارد. همچنين برنامة درسی فلسفه برای کودکان در افزايش مهارت های 
بين فردی و توانايی سازگار شدن دانش آموزان با يکديگر مؤثر است. در اين زمينه حاتمی و همکاران 
(۱۳۸۹) معنــاداری افزايش موارد فوق را در ميــان دانش آموزان دختر دورة راهنمايی تحصيلی (دورة 

اول متوسطه فعلی) يک مدرسه در شهر تهران را نشان دادند.
از مجموع يافته های فوق می توان دريافت که فلسفه برای کودکان در اعطای مهارت های شناختی، 
عاطفی و اخالقی و مهارت های اجتماعی دارای نقطه قوت اســت. لذا به کارگيری اين برنامه در نظام 

تربيتی ايران می تواند فوايد زيادی را به دنبال داشته باشد.

نقاط ضعف برنامة درسى فلسفه براى كودكان
هرچند برنامة درســی فلســفه برای کودکان تأثيرات مهمی را در افزايش مهارت های شــناختی، 
عاطفــی، اخالقی و اجتماعی دارد، بااين حال دارای نقاط ضعفی نيز هســت. به طورکلی نقاط ضعف 



رويكردهاى مواجهه با برنامة درسى فلسفه براى كودكان و معرفى راهكار مناسب براى كاربست آن در ايران

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

58
ë شمارة ٥٨ 

ë سال پانزدهم 
ë تابستان ١٣٩٥

اين برنامه را می توان در سه محور چالش های مفهومی، نواقص محتوايی، ناهمخوانی هايی در مبانی 
فکری، فلسفی، فرهنگی و روش شناسی اين برنامه خالصه کرد. در زير نقاط ضعف يادشده را بررسی 

می کنيم.

 چالش های مفهومی
فلســفه برای کودکان با چالش های مفهومی مواجه اســت. باقری، ستاری، شرفی و زيباکالم 
(۱۳۹٠) و قائدی (۱۳۸۶) از وجود چالش های مفهومی در فلسفه برای کودکان خبر می دهند. اين 
چالش ها در قالب ســؤال هايی به اين شــرح مطرح می شوند. آيا در فلسفه برای کودکان فلسفه به 
مفهوم يک رشتة دانشگاهی به کار رفته است؟ آيا فلسفه در معنای تالشی مخصوص بزرگ ساالن 
اســت که به ســطح کودکان تعميم می يابد؟ و يا فلســفه به عنوان روشــی برای تحليل گزاره های 
فلســفی پيچيده اســت که از طرف کودکان نيازمند شفاف سازی اســت؟ همچنين در فلسفه برای 
کودکان، آيا فلســفه به عنوان فعاليتی صرفًا انتزاعی اســت که نيازمند رســش ذهنی در شــناخت 
اســت؟ چالش های معنايی يادشــده هر کدام می تواند مانعی را بر سر راه اقدامات عملی از قبيل 
برنامه ريزی، هدف گذاری، طراحی محتوا اجرا و ارزشــيابی در فلســفه برای کودکان ايجاد کند. 
چراکه بدون داشــتن مفهومی مصرح و روشــن از فلسفه انجام هر يک از اقدامات يادشده ناقص 
خواهد بود. اين در حالی اســت که تاکنون کوشــش چندانی در مسير معنايابی دقيق فلسفه برای 

کودکان به ويژه متناسب با شرايط بومی و فرهنگی کشور ما صورت نگرفته است.

 ناهمخوانی ها و تفاوت ها در مبانی فلسفی
برنامة درســی فلســفه برای کودکان دارای مبانی فکری و فلسفی مخصوص به خود و جامعة 
توليدکنندة برنامه است. ازاين رو اين برنامه با ورود به نظام های تربيتی کشورها می تواند تأثيرات 
عميقــی را در ابعــاد مختلف فکری و فرهنگی از خود به جای بگذارد. در ايران بر اســاس ســند 
ملی برنامة درســی، دين محوری و تقويت هويت ملی ازجمله اصول اساسی برنامه های درسی و 
تربيتی در آموزش وپرورش به شمار آمده و الزم است اين رويکرد در سياست گذاری، برنامه ريزی 
و مديريت برنامه های درســی و تربيتی از ســطح ملی تا ســطح مدارس در نظر گرفته شود (سند 
ملی برنامة درســی، ۱۳۹۱، ص، ۹). در خصوص برنامة فلســفه برای کودکان وابســته به مؤسسة 
پيشــبرد فلسفه برای کودکان (IAPC) پژوهش ها نشــانگر تفاوت هايی اساسی در مبانی فلسفی 
هستی شــناختی، معرفت شــناختی، انسان شــناختی و ارزش شــناختی اين برنامه،  از يک سو، و 
فلســفة تربيت اســالمی به عنوان فلســفة حاکم و تأثيرگذار در نظام تربيتی ايران از ســوی ديگر 
است (ســتاری، ۱۳۹۱). ازاين رو اين برنامه می تواند مستعد چالش هايی در حوزه های اهداف و 
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به تبع آن در بعد محتوا و روش های تربيتی باشــد. نقدها در مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، 
انسان شناســی و ارزش شناســی قابل مالحظه است. در ُبعد هستی شناســی عدم التفات به برخی 
عناصر متافيزيکی چون روح، خدا، معاد و فطرت و بی پاســخ بودن مسئلة آغاز و انجام هستی، و 
در ُبعد معرفت شناسی وجود گرايش های عمل گرايانه و طبيعت گرايانه در شناخت قابل تأمل است. 
همچنين در ُبعد انسان شناسی قائل شدن به طبيعِت صرفًا زيستی در خاستگاه وجودی انسان و در 
ُبعد ارزش شناسی نسبيت گرايی در اخالق و ارزش ها وجوه عمدة نقد را تشکيل می دهد (همان). 
ازاين رو موانع جدی در به کارگيری مستقيم برنامة فلسفه برای کودکان در نظام تربيتی ايران وجود 
دارد. چنين ناهمخوانی هايی در برنامة درسی فلسفه برای کودکان می تواند در نوع خود مانعی بر 

سر راه به کارگيری اين برنامه در نظام تربيتی ايران به حساب آيد.

 ناهمخوانی ها و تفاوت های فرهنگی
در شــرايط فرهنگی کشــور ما، که در آن اجتماع، خانواده و مدرســه بر رعايت آداب ورسوم 
پذيرفته شــده تأکيــد دارند، وضع به گونه ای اســت که نمی توان از انتظارات هــر يک از نهادهای 
يادشــده به سادگی چشــم پوشــيد. به دنبال رعايت آداب ورسوم پذيرفته شــده که انتقال آن ها به 
کودکان نيز از ســوی معلمــان انتظار می رود، در نظام تربيتی کشــور ما معلم و محتوای درســی 
دارای مرجعيت اســت. در ســند ملی برنامة درسی در کشور ما دربارة مرجعيت معلم چنين آمده 
اســت: «برنامه های درســی و تربيتی بايد بــه نقش مرجعيت معلم در هدايــت تربيتی برای تقدم 
تزکيه بر تعليم، غنی ســازی محيط تربيتی و يادگيری، فعال سازی دانش آموزان در فرايند يادگيری 
و تربيت پذيــری و ترغيب آنان نســبت به يادگيری مســتمر توجه نمايد. همچنيــن زمينة ارتقای 
صالحيت های اعتقادی، اخالقی، حرفه ای و تخصصی معلم را فراهم ســازد» (ســند ملی برنامة 
درسی، ۱۳۹۱، ص. ۹). آداب ورسوم يادشده در چارچوب محتوايی معين قرار دارد که الزم است 
به کودکان و نسل های آينده منتقل شود. لذا در نظام تربيتی کشور ما محتوای درسی نيز مرجعيت 
دارد. در ايــن زمينه در برنامة درســی ملی آمده اســت «[محتوای درســی] مبتنــی بر ارزش های 
فرهنگــی و تربيتــی و ســازوار با آموزه های دينــی و قرآنی، مجموعه ای منســجم و هماهنگ از 
فرصت ها و تجربيات يادگيری اســت که زمينة شکوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن 
عناصر و عرصه ها۴۶ را به صورت پيوســته فراهم می آورد» (ص. ۱۲). هرچند زمينه ســازی برای 
پرورش فکری کودکان در نظام تربيت ايران الزم است، با توجه به تأکيدی که برنامة درسی ملی بر 
رعايت مرجعيت معلم در آموزش ها و مرجعيت محتواهای درسی در نظام تربيتی کشور ما وجود 
دارد، و نيز با نظر به تأکيدی که برنامة درســی فلســفه برای کودکان در فروکاستن نقش مرجعيت 
معلم به يک تســهيلگر امر آموزش و حذف محتواهای آموزشی آماده دارد، می توان نتيجه گرفت 
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کــه اين برنامه تفاوت هايی اساســی با نظام تربيتی کشــور ما در بعــد فرهنگی و ارزش باورهای 
موجود در آن دارد که توجه به آن ها ضروری است.

 ناهمخوانی و تفاوت در روش آموزش
در برنامة درســی فلســفه برای کودکان هدف يادگيری کودک و تفکر مســتقل اوست (ليپمن، 
۱۹۸٠، ص. ۵۳). بايد دانســت ازنظر ليپمن فلســفه يک روش اســت نه يک پيام (ليپمن، ۲٠٠۳، 
ص. ۲۷۳). منظور ليپمن از اين ســخن آن اســت که فلســفه به دنبال انتقال محتواهای آماده به 
ذهن کودکان نيســت. بلکه به يــاددادن روش تفکر به کودکان مبــادرت می کند. تفاوت در روش 
فلســفيدن در برنامة درسی فلسفه برای کودکان و فلسفة تربيت اسالمی به عنوان فلسفة تأثيرگذار 
در آموزش وپرورش کشــور ما از اهميت برخوردار اســت. برنامة درســی فلسفه برای کودکان از 
روش های آزاد و نســبيت گرايانه در تفکر و فلســفيدن بهره می گيرد. ليپمن در اين زمينه می گويد: 
«تمام برنامه های مؤسسة پيشبرد فلسفه برای کودکان بر اهميت اجتماع پژوهشی تأکيد دارند. در 
چنين برنامه هايی، دانش آموزان به کاوش عقايد ديگران ترغيب می شوند. اگرچه چنين برنامه هايی 
بــه دانش آمــوزان کمک می کند تا به ارزش های موردنظر خودآگاه تر شــوند، امــا ياد می گيرند که 
به ارزش های ســاير افــراد گروه هم احترام بگذارند. بنابراين پيام زيرســاختی برای کســانی که 
ارزش هايی را پذيرفته و مشــتاقانه از آن طرفداری می کنند، نســبيت آن ارزش ها است» (ليپمن، 
۲٠٠۳، ص. ۲۹). ليپمن در اعتقاد به نســبيت گرايی در گفت وگوهای فلســفی کودکان در اجتماع 
پژوهشــی معتقد است که پاسخ های نهايی که بتوان به سؤاالت فلسفی داد وجود ندارد. زيرا اين 
پاسخ ها فورًا با نظرگاه های مخالف جديدی مواجه خواهد شد (ليپمن، ۱۹۸۸، ص. ۳۳). هاينز۴۷ 
به وجود نســبيت گرايی در برنامة ليپمن اشــاره می کند و دليل آن را عدم استفاده از آزمون و نبود 
هنجارهای هدايت کننده و وجود ســؤاالت باز در کتاب های راهنما معرفی می کند (هاينز، ۱۳۷۵، 
ص. ۲۷٠). اين در حالی اســت که در نظام تربيتی ايران که متأثر از فرهنگ بومی و تربيت دينی 
است، نسبيت گرايی در ارزش ها به سختی می تواند جايگاهی برای خود باز کند. در فرهنگ ايرانی 
پايبندی به اصول اخالقی و ارزش های ثابت سابقه ای ديرينه دارد. همچنين در تربيت اسالمی بر 
تفکر همراه با تعقل سفارش شده است و اين به معنای مهار زدن به تفکر است۴۸. در اين صورت 
مــا با تفاوتی اساســی در روش آموزش در برنامة فلســفه برای کــودکان و روش های موجود در 
نظام تربيتی کشــورمان روبه رو هستيم. بنابراين در حوزة روش آموزش برنامة درسی فلسفه برای 

کودکان و روش آموزش در نظام تربيتی کشور ما مغايرت زيادی وجود دارد.

رويكردهاى مواجهه با فلسفه براى كودكان
با توجه به نقاط قوت و ضعفی که برنامة درسی فلسفه برای کودکان به همراه دارد می توان نتيجه 
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گرفت که موانع و محدوديت هايی، هم برای به کارگيری مستقيم اين برنامه و هم برای حذف مستقيم 
آن در کشور ما وجود دارد. بنابراين سؤالی که پيش می آيد اين است که راهکار مناسب در اين زمينه 
چه می تواند باشد؟ در پاسخ به سؤال يادشده در اينجا سه رويکرد در مواجهه با فلسفه برای کودکان 
مفروض قرار گرفته و ضعف و قوت هر يک از رويکردها را بررســی خواهيم کرد. در آخر رويکرد 
مطلوب و راهکار متناظر با آن را به عنوان راهکار مناسب برای به کارگيری برنامة درسی فلسفه برای 

کودکان در ايران پيشنهاد می نماييم.

 رويکرد حذفی
اين رويکرد با گزينش راهکاری منفعالنه بر حذف و رد برنامة درســی فلســفه برای کودکان 
-به عنوان يک برنامه وارداتی که با مبانی و روش های مغاير با مبانی و روش های نظام تربيتی در 
ايران همراه است- تأکيد دارد. طرفداران اين رويکرد معتقدند با توجه به اختالف هايی که فلسفه 
برای کودکان در ابعاد مبانی فلســفی و فرهنگی با فلســفه و فرهنگ کشــور ما دارد، الزم است از 
دريافت و به کارگيری آن صرف نظر کنيم. باوجود اين ، اتخاذ اين رويکرد دارای يک اشکال عمده 
اســت و آن اينکــه با صرف نظر کــردن از آن نتايج مهم تربيتی آن کــه همانا پرورش مهارت های 
شــناختی، عاطفی، اخالقی و اجتماعی در کودکان اســت مغفول می ماند و نظام تربيتی کشــور از 

تجارب مفيد اين برنامه محروم می ماند.

 رويکرد انفعالی جذبی
اين رويکرد بر جذب بی چون وچرای برنامة درسی فلسفه برای کودکان تأکيد دارد. طرفداران 
ايــن رويکرد عقيده دارند با توجه به نقاط قوت برنامه الزم اســت مــا برنامه را يکجا پذيرفته و 
مســتقيمًا در نظام تربيتی کشــورمان به اجرا دربياوريم زيرا زمينه را برای پرورش تفکر کودکان 
در ايران فراهم می کند. انتقاد وارد بر اين رويکرد آن اســت که با توجه به مغايرت هايی که ميان 
برنامة درســی فلســفه برای کودکان و فلســفه و فرهنگ موجود در نظام تربيتی کشورمان وجود 
دارد، در برخــی مبانی فکــری، اعتقادی و فرهنگی خود دچار تعارض خواهيم شــد. در واقع با 
اين رويکرد دچار اقتباســی شــتاب زده در نظام تربيتی کشورمان و زمينه ساز مخاطراتی در تربيت 

کودکان خواهيم شد.

 رويکرد بومی سازی برنامه
در اين رويکرد مواجهه با برنامة فلسفه برای کودکان با تأکيد بر حفظ، اصالح، پااليش و توسعة 
برنامه با توجه به ويژگی ها و شرايط بومی و اعتقادی در کشور ما صورت می گيرد. به طوری که با 
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نگاهی توأمان به نقاط قوت و ضعف برنامة فلسفه برای کودکان، اصل برنامه حفظ می شود. ليکن 
در ُبعد ضعف ها و نواقص، از يک ســو اصالحات و پااليش الزم به عمل می آيد و از سوی ديگر 
عناصر الزم به آن اضافه شــده و برنامه توســعه می يابد. در نتيجه شرايط برای بومی سازی برنامه 
مهيا می شــود. اين رويکرد بر ترکيب مبانی نظری مشــترک ميان برنامة درسی فلسفه برای کودکان 
و مبانــی نظــری در نظام تربيتی ايران و رفع نواقص موجــود در مبانی و روش های اين برنامه با 
مالحظه مبانی و روش های موجود در نظام تربيتی ايران تأکيد دارد. ازاين رو هدف اين رويکرد، 
توليد برنامه ای تعالی يافته اســت که در آن خواص و محدوديت های برنامة فلسفه برای کودکان، 
قبل از به کارگيری در ايران، بررسی شود. رويکرد بومی سازی، بر ترکيبی از مبانی نظری و عملی 
مشترک، در ضمن رفع نواقص و مغايرت های موجود در برنامة فلسفه برای کودکان در مقايسه با 
نظام تربيتی در ايران تأکيد دارد. در اين صورت رويکرد بومی ســازی، رويکردی ترکيبی خواهد 
بود. آنچه مطلوب اين رويکرد است پرهيز از محدوديت های يک نظريه و بهره مندی از يافته های 
خاص يک نظريه اســت (باقری، توســلی و سجاديه، ۱۳۸۹، ص. ۱۸۷). بااين حال توجه به خطر 
التقاط در حين ترکيب عناصر و مؤلفه های نظری و عملی در فلسفه ها و متعاقب آن در برنامه های 
تربيتی که متأثر از فلسفه ها و نظريه هستند، الزم می آيد. پژوهشگران احتراز از خطر التقاط را در 
حين ترکيب نظريه ها و دست آوردهای عملی آن ها گوشزد می نمايند (همتی فر و آهنچيان، ۱۳۹۲؛ 
باقری، توسلی و سجاديه، ۱۳۸۹). به منظور جلوگيری از التقاط، در رويکرد بومی سازی تالش بر 
آن اســت تا از يک ســو مبانی فرافلسفی برنامة فلســفه برای کودکان و نظام تربيتی ايران در حين 
اقتباس و دريافت برنامه در نظر گرفته شــود و از ســوی ديگر رويکردی عمل گرايانه۴۹، به منظور 

کاربست صحيح اين برنامه در نظام تربيتی ايران ملحوظ واقع شود.
با توجه به منافع و مضار احتمالی هر يک از رويکردهای ســه گانه به نظر می رســد در ايران 
رويکرد بومی سازی رويکرد مفيدتری است؛ چراکه ضمن بهره گرفتن از نقاط قوت برنامة فلسفه 
برای کودکان، نقاط ضعف برنامه با اصالح و پااليش مواجه شده و عناصر الزم به آن اضافه خواهد 
شد. بدين سان زمينه برای دريافت منطقی و حساب شدة برنامه فراهم خواهد شد. در ادامه با توجه 
به رويکرد بومی ســازی، گام های به کارگيری برنامة فلسفه برای کودکان در نظام تربيتی ايران ارائه 

می شود.

راهكار به كارگيرى برنامة درسى فلسفه براى كودكان در ايران
رويکرد بومی سازی برنامة فلسفه برای کودکان در ايران می تواند طی چهار گام به شرح زير به اجرا 

گذاشته شود.
۱. استفاده از عناصر فکری، فلسفی و فرهنگی مشترک ميان برنامة فلسفه برای کودکان و نظام تربيتی 
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در ايران.
۲. حذف عناصر فکری و فلسفی ناهماهنگ با فلسفه و فرهنگ بومی کشورمان.
۳. اصالح از طريق بازسازی مفهومی برخی عناصر فکری و فلسفی ناهمگون.

۴. توسعة برخی عناصر فکری، فلسفی و فرهنگی.

در ادامه هر گام را توضيح می دهيم.

ــفه حاکم و شرايط بومی و  ــترک و هماهنگ با فلس  گام اول: انتقال محتواها و روش های مش
فرهنگی کشور

در جهت کاربردی کردن فلسفه برای کودکان در نظام تربيتی ايران می توان در ابعاد محتوا 
آن دســته از داســتان های فکری و فلسفی را که متناســب با فرهنگ و فلسفه پذيرفته شده در 
کشــور ما است ترجمه نموده و به کار بســت. الزم به تذکر است که در کنار محتوای فلسفی 
داستان های يادشده، با نظر به اهميت توجه به زبان و ادبيات فارسی، می توان از داستان های 
فلســفی موجود در متون دينی و ادبيات فارسی کشــورمان نيز که آکنده از آموزه های حکمی 
و فلســفی است اســتفاده نمود. در بعد روش، استفاده از آن دسته از روش هايی که با شرايط 
بومی و فرهنگی کشــور ما سازگاری بيشتری دارد توصيه می شود. به عنوان مثال يکی از نقاط 
مشترک عمده ميان برنامة درسی فلسفه برای کودکان و فلسفة تربيت اسالمی تأکيد بر اهميت 
تفکر در فرايند تربيت اســت. در اين راســتا برنامة درســی ملی که ازجمله اســناد باالدستی 
آموزش وپرورش و يکی از اسناد مربوط به تحول بنيادين آموزش وپرورش در ايران است، بر 
محوری بودن تفکر در فرايندهای تربيتی تأکيد دارد (سند ملی برنامة درسی، ۱۳۹۱، ص. ۳). 
در هدف گذاری ســند برنامة درسی ملی عنصر تفکر در کنار چهار عنصر ايمان، عمل، علم و 
اخالق قرار گرفته که هر چهار عنصر مستقيم يا غيرمستقيم بر اهميت آموزش وپرورش تفکر 
اتکا دارند (ص. ۱۵). همچنين يکی از بخش های ســند به حوزة حکمت و تفکر اختصاص 
يافته اســت که در بيانية اين حوزه، ضرورت و کارکرد آن چنين تشــريح شده است: «حيات 
انســان، يک حيات فکری اســت. تفکر، اســتعدادی الهی اســت که در اثر تربيت به فعليت 
می رســد و انســان می تواند در پرتو تقوای الهی، با متعادل کردن قوای درونی خويش، از آن 
در مســير فطرت توحيدی بهره برداری کند. لذا فرايند تربيت بايد به گونه ای باشــد که طی آن 
قّوه تفکر و تعقل پرورش يابد» (صص. ۱۵ – ۱۶). اهميت و تأکيد بر تفکر در برنامة درســی 
ملی تا بدان   جاســت که در اين سند آموزش تفکر به کودکان با رويکردی فلسفی همراه است 
و در قالب درســی برنامة  «تفکر و ســبک زندگی» برای دانش آموزان پايه های ششم، هفتم و 
هشــتم در آموزش وپرورش رسمی کشورمان در نظر گرفته شــده است۵٠. از ديگر اشتراکات 



رويكردهاى مواجهه با برنامة درسى فلسفه براى كودكان و معرفى راهكار مناسب براى كاربست آن در ايران

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

ية
شر

ن

64
ë شمارة ٥٨ 

ë سال پانزدهم 
ë تابستان ١٣٩٥

ميان تربيت اسالمی و برنامة فلسفه برای کودکان استفاده از روش داستان گويی است. هرچند 
پيام ها، محتوا و هدف داســتان ها در برنامة فلسفه برای کودکان با آنچه در نظام تربيتی کشور 
ما و در چارچوب نظام تربيت اسالمی وجود دارد لزومًا يکسان نيست، ليکن استفاده از نفس 
داستان و بهره گيری از تأثير آن در تربيت، در تعليم وتربيت ايران و اسالم، دارای سابقه است؛ 
ازاين رو در اين زمينه با برنامة فلسفه برای کودکان وجه مشترک داريم. در ايران سابقة استفاده 
از روش بيان داســتان های اخالقی برای کودکان به ايران باســتان بازمی گردد (صديق، ۱۳۳۲، 
ص. ۳۸). در قرآن اســتفاده از داســتان به عنوان يک سنت تربيتی، در قالب داستان های اقوام 
و ملل و پيامبران الهی و سرگذشت های افراد استفاده و حتی يکی از سوره های قرآن قصص 
نام گذاری شــده است. بهره گيری از روش بيان داســتان های اخالقی در سيرة پيامبر (ص) و 
ائمه (ع) نيز دارای ســابقه است. در اين راستا بيان داستان های اخالقی در سيرة پيامبر (ص) 
و ائمه (ع) همراه با بحث و گفت وگو دربارة مسائل و موضوعات اخالقی و تبيين جهان بينی 
و فلســفة ارزش های اخالقی و روش تشــويق به تفکر در مسائل اخالقی دارای سابقه است 
(داوودی و حسينی زاده، ۱۳۸۹، ص. ۲۳۶). ازجمله روش های مشترک ديگر ميان نظام تربيتی 
کشور ما و برنامة فلسفه برای کودکان می توان به استفاده از روش پرسش و پاسخ اشاره کرد. 
هرچند روش پرســش و پاسخ در برنامة فلســفه برای کودکان، برعکس آنچه در نظام تربيت 
کشــور ما وجود دارد، آزاد بوده و هدايت شــده نيست، بااين حال نفس پرسش و پاسخ که به 
پرورش و تقويت تفکر کمک می کند ازجمله وجوه مشترک ميان برنامة فلسفه برای کودکان و 
نظام تربيتی در کشور ما است. روش پرسش و پاسخ دارای سابقه ای ديرين در تعليم وتربيت 
ايران (صديق، ۱۳۳۲، ص. ۳۸) و تربيت اسالمی است که در قرآن و سيرة پيامبر (ص) و ائمه 
(ع) به خوبی انعکاس يافته است (داوودی و حسينی زاده، ۱۳۸۹، ص. ۳۳۴). همچنين روش 

مناظره در سيرة پيامبر (ص) و ائمه (ع) دارای سابقه است (ص. ۳۲۲).

ــرايط بومی و فرهنگی  ــفه حاکم و ش  گام دوم: حذف محتواها و روش های ناهماهنگ با فلس
کشور

در بحث از ضعف های فلســفه برای کودکان گفتيم که ميان محتواها و روش های بومی و 
فرهنگی در کشور ما و برنامة درسی فلسفه برای کودکان که در اقليم و فرهنگی متفاوت توليد 
شــده مغايرت هايی وجود دارد. طبيعی است در اين وضعيت راه حل مناسب، حذف محتواها 
و روش های ناهمگون در برابر روش های بومی و فرهنگی در کشور ماست. به عنوان مثال يکی 
از روش های موجود در برنامة درسی فلسفه برای کودکان دادن فرصت به کودکان برای طرح 
محتواها و موضوعات آزاد است. به واقع، در برنامة فلسفه برای کودکان اين کودکان هستند که 
خــود به طرح موضوع موردعالقه برای بحث اقدام می کنند. بی آنکه موضوعات بحث از قبل 
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به وسيلة معلم يا در قالب محتوای درسی آماده شود. در اين راستا گولدينگ۵۱ (۲٠٠۷) معتقد 
اســت که: «هم برنامة آموزش فلسفه برای کودکان و هم فلسفة بازسازگرايی، تدريس تقليدی 
را کــه در آن «دانــِش از پيش آماده۵۲» به کودکان ارائه شــود مردود ســاخته اند». بوغوزيان۵۳ 
(۲٠٠۶) دراين باره می نويسد: «وظيفة مربی اين نيست که دانش آماده را به دانش آموزان ارائه 
دهد. بلکه وظيفة او ايجاد فرصت ها و محرک هايی است که در ساية آن ها دانش آموزان دانش 
را بســازند و اين در برنامة آموزشی فلســفه برای کودکان دنبال می شود». اما از ديدگاه ما، با 
به کارگيری روش طرح موضوعات آزاد از سوی کودکان احتمال بروز برخی مخاطرات فکری 
و اخالقــی در ميان کودکان بــه وجود خواهد آمد. چراکه در اين صــورت کودکان می توانند 
هر موضوعی را ولو اينکه با آداب ورســوم اخالقی حاکم در کشــور ما ســازگار نباشد طرح 
نماينــد. در اين صورت امکان به مخاطره افتادن مبانی اعتقادی و آداب ورســوم فرهنگی در 
ميان کودکان دور از انتظار نخواهد بود. در کشــور ما با حاکميت اصول اخالقی پذيرفته شــده 
از ســوی جامعه و خانواده از يک ســو، نگرش اعتقادی و دينی حاکم بر قشرهای وسيعی از 
مردم از ســوی ديگر، و نيز تأثيراتی که نظام تربيتی کشــور ما از آداب ورسوم فرهنگ بومی و 
اعتقادات دينی می پذيرد، نمی توان شاهد طرح موضوعات کامًال آزاد از سوی کودکان بود. در 
اين زمينه يکی از ناهمخوانی های موجود در برنامة درسی فلسفه برای کودکان و نظام تربيتی 
در کشــور ما روح نســبيت گرايانه حاکم در برنامة فلســفه برای کودکان است. نسبيت گرايی 
همواره يکی از ويژگی های اين برنامه به شــمار آمده اســت (ليپمن، ۱۹۸٠، ص. ۹۷؛ ليپمن، 
۱۹۸۸، ص. ۳۳؛ ليپمن ۲٠٠۳، ص. ۲۹ و هاينز، ۱۳۷۵، ص. ۲۷٠). اين در حالی است که در 
نظام تربيتی کشور ما که متأثر از نظام تربيت اسالمی است، بخش هايی از محتوا شامل اصول 
اعتقادی ثابت اســت که تغييرناپذير اســت. مثًال اصول پنج گانه دين در اســالم (شيعه) ثابت 
است و با گفت وگو تغيير نمی يابد. در اين صورت الزم است تا بر اساس باورها و اعتقادات 

بومی و دينی، روش های نسبيت گرايانه از برنامة درسی فلسفه برای کودکان حذف شود.

 گام سوم: اصالح و پااليش برخی عناصر برنامه
در بررســی ابعاد فلســفه برای کودکان و فلســفه و فرهنگ بومی در کشورمان، در برخی 
زمينه ها، به عناصر مشــترک اما مقيد بــه محدوديت ها و تأکيدهايی برمی خوريم. به عنوان مثال 
در ُبعد ارزش شــناختی، عناصر فکری و فلسفی مشترکی ميان فلسفة تربيت اسالمی و برنامة 
فلســفه برای کودکان وجود دارد. اما اين اشــتراک با قيودات ويژه ای همراه است. مثًال توجه 
به شــأن و جايگاه انســان و اهميت دادن به منزلت و کرامت او هم در برنامة فلســفه برای 
کودکان و هم در نظام تربيتی کشــور ما مورد تأکيد قرار گرفته است. ليکن منشأ اين ارزش ها 
در هر يک با ديگری متفاوت است. در برنامة فلسفه برای کودکان منشأ ارزش ها جنبه فردی 
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داشــته و بر گرايش ها، ســاليق و عالئق فردی استوار است. درحالی که در نظام تربيتی کشور 
ما ارزش ها منشأ الهی دارند. در چنين مواردی راه حل پيش روی ما اصالح و پااليش عناصر 
فلســفی و اعتقادی ناهماهنگ اســت. به عنوان  مثالی ديگر روش پرســش و پاسخ و مناظره 
و بحث که در برنامة فلســفه برای کودکان و در اجتماع پژوهشــی صــورت می گيرد، به دليل 
داشــتن نقاط قوت و همخوانی با فلســفه و فرهنگ بومی در کشــور ما حفظ می گردد. اما از 
نظر محتوا گفت وگو صرفًا پيرامون آن دســته از موضوعاتی شکل می گيرد که با مبانی فلسفی، 
شــرايط فرهنگی و بومی در کشور ما همخوانی داشته باشد. همچنين آن دسته از محتواهايی 
که در اين برنامه به آن ها توجه نشــده و پيش بينی نگرديده اســت، به محتوای بحث ها اضافه 
می شــود. مانند محتواهايی دربارة خدا، روح، معاد و خير و شــر که می توان آن ها را از متون 

بومی و دينی برگزيد.

 گام چهارم: توسعه و افزودن برخی عناصر الزم
درصورتی که برنامة درسی فلسفه برای کودکان فاقد برخی عناصر محتوايی و يا عناصر مربوط 
به روش  باشد، می توان عناصر و مؤلفه های الزم را به آن اضافه کرد. مثًال در فلسفه برای کودکان 
محتوای دينی و اعتقادی مباحث موضوعيت ندارد و يا بسيار کم رنگ است. برای رفع اين کمبود 
می توان ســؤاالتی را در ارتباط با محتواهای يادشده از قبل تهيه و در جريان گفت وگوی کودکان 
ارائــه کرد. همچنين در حوزة روش، چنانچه نقش معلم در برنامة درســی فلســفه برای کودکان 
به عنوان يک تســهيلگر بحث فروکاســته شده باشــد، می توان نقش پررنگ تری را به معلمان در 
هدايت بحث های فلســفی کودکان اعطا نمود. به عنوان مثال جريان ربوبی شــدن يکی از اهداف 
تربيت اسالمی است که ازيک طرف مستلزم ايفای نقش ويژة معلم و مربی است و از طرف ديگر 
مســتلزم حرکت و تالشی اســت که دانش آموزان الزم است به عمل بياورند (باقری، ۱۳۸۹، ص. 
۳۲۵). در اين صورت اتکای صرف به روش برنامة فلسفه برای کودکان در گفت وگوهای فلسفی 
کودکان که در آن نقش معلم به يک تسهيلگر در جريان گفت وگو فروکاسته شده و در عوض نقش 
کودکان بيشتر برجسته شده است، کافی نخواهد بود. لذا الزم است تا به معلم به عنوان دارندة نقش 
ويژه در گفت وگوهای کودکان نقش پررنگ تری اعطا شــود. اعتقاد بر آن است که در ديدگاه های 
دانش آموزمحور، نقش معلم بيشــتر به عرضة روش تفکر محدود شــده و جنبه های محتوايی و 
دانشی در آن تضعيف گرديده است (ص. ۱۱۶). لذا الزم است به نقش توأمان معلم و دانش آموز 

در جريان تعليم وتربيت بيشتر توجه شود.

نتيجه گيرى 
هدف اين مقالة پژوهشی بررسی رويکردهای مواجهه با برنامة درسی فلسفه برای 
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کــودکان و انتخاب راهکار مناســب برای به کارگيری اين برنامه در ايران بوده اســت. 
در اين راســتا تالش شــد با اســتفاده از روش توصيفی-تحليلی، برنامة درسی فلسفه 
برای کودکان توصيف و نقاط قوت و ضعف آن بررســی شــود. با توجه به بررسی های 
به عمل آمده برنامة درسی فلسفه برای کودکان به منظور به کارگيری در نظام تربيت ايران 
حاوی نقاط قوت و ضعفی اســت. در بعد قوت ها، به کارگيــری اين برنامه در ايران با 
توجــه به تأثيراتی که در پرورش مهارت های شــناختی، اجتماعــی، عاطفی و اخالقی 
کودکان به همراه دارد، ضرورت داشته و حائز اهميت است. با اين در حال اين برنامه 
در ارتباط با به کارگيری آن در نظام تربيتی کشور ما دارای ضعف هايی است. محتواهای 
غيربومی و روش نســبيت گرايانه موجود در برنامة درســی فلسفه برای کودکان ازجمله 
نقــاط ضعف اين برنامه به حســاب می آيد. لذا کوشــش به عمل آمد تــا رويکردهای 
مواجهه با برنامة فلسفه برای کودکان شناسايی شود. در اين راستا و به منظور شناسايی 
راهکار مناسب برای به کارگيری برنامة درسی فلسفه برای کودکان در نظام تربيتی ايران 
ســه رويکرد با عنوان رويکرد حذفی با راهکار حذف برنامه، رويکرد انفعالی جذبی با 
راهکار جذب منفعالنه برنامه و رويکرد بومی سازی با راهکار حفظ مؤلفه های فرهنگی 
و اعتقادی، به همراه اصالح، پااليش، تعديل و توســعة برنامه به منظور بومی ســازی آن 

در ايران، شناسايی شد.
در رويکــرد حذفی با نظر به نقاط ضعف برنامة فلســفه بــرای کودکان می توان از 
پذيــرش اين برنامــه در ايران امتناع نمود که در اين صــورت نقاط قوت برنامه نيز که 
می توانــد به پرورش مهارت های شــناختی، اجتماعی، عاطفی و اخالقی کودکان کمک 
نمايد از دست خواهد رفت. در رويکرد انفعالی جذبی، با توجه به اينکه برنامة فلسفه 
برای کودکان حاوی قوت هايی است، می توان اين برنامه را مستقيمًا پذيرفت و در نظام 
تربيتی کشــور به کار گرفــت که در اين صورت نيز نقاط ضعــف آن را به نظام تربيتی 
کشورمان تســری خواهيم داد. رويکرد سوم رويکرد بومی سازی است که بر پايش هر 
دو بعد نقاط قوت و نقاط ضعف برنامة فلســفه برای کودکان با در نظر گرفتن شــرايط 
بومی و فرهنگی در کشــورمان و اعتقادات دينی موجود در آن ناظر است. اين رويکرد 
بر حفظ مؤلفه ها و ويژگی های بومی و فرهنگی ازيک طرف و از طرف ديگر بر مالحظه 
باورهــای اعتقــادی و دينی تأکيد دارد. با توجه به داليل و شــواهد ارائه شــده و نيز با 
نظر به اســناد باالدستی در نظام تربيتی کشورمان از ميان رويکردهای يادشده، رويکرد 
بومی ســازی برنامة فلسفه برای کودکان و راهکار متناظر با آن يعنی اصالح، پااليش و 

تعديل برنامة فلسفه برای کودکان در ايران به عنوان راهکار مناسب پيشنهاد می گردد.
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