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   فلسفه براي کودکان؛
  سوي پیوند فلسفه با جامعه گامی به

  *الهام فخرایی

  چکیده
مدد همین امکان،  یۀ اندیشه و اندیشمندي دارد و بهانسان تنها موجودي است که داع

یکی از . شود ت آموزش و یادگیري در بعد فردي و اجتماعی برایش فراهم میفرص
گشته، فلسفه و تفکر   ثر واقعطور جدي در اعتالي تفکر انسانی مؤ هایی که به عرصه

اگرچه . حیات عقالنی بشر گر فلسفی است؛ زیرا فلسفه، دانشِ پرسش است و پرسشِ
اي  چه امروزه اهمیت ویژه ست، اما آناي نی حضور فلسفه در زندگی انسان، چیز تازه

سـاختن   عنوان یک امکان جدید در آغاز راه است؛ تـالش بـراي همگـانی    یافته و به
ویژه آموزش آن به کودکان است؛ آموزشی کـه کارکردهـاي مـؤثر آن از     فلسفه و به

مندشـدن   همان ابتدا متوجه زندگی شخصی کودك و در مراحل بعدي منجر به بهره
مجمـوع  شـود و در  دي و معنوي در زنـدگی مـی  هاي ما ر او از فرصتت هرچه بیش

در همین راستا، نگارنده در این . داشت دنبال خواهد ارتقاي سطح فرهنگ جامعه را به
دنبال بررسی دو بستر اساسی پیوند تفکر فلسفی با جامعه و نیز آموزش فلسفه  مقاله به

  .تماعی بیش از پیش آشکار شودیی فلسفه در حل مسائل اجابه کودکان است تا کار
فلسفه براي کودکان، آموزش و پرورش، تفکر فلسـفی، تفکـر انتقـادي،     :ها کلیدواژه

  .تفکر خالق
  
  مقدمه

،  انسـان  ةبه حضور جدي فلسـفه در زنـدگی روزمـر    توجهساختن فلسفه و  کاربردي ۀاندیش
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گمان بارها و بارها  بی ،تاس  نوعی با فلسفه در ارتباط بوده هرکسی که به. چندان جدید نیست
پرسـش  . اسـت   شـده   مواجه »خوانید؟ چرا فلسفه می«و  »فلسفه چیست؟«با این پرسش که 

عین حال جامع و مـانع کـه در   و در پرسش بسیار روشن است، اما یافتن پاسخی به سادگی
معنـاي خرددوسـتی    دانیم که فلسفه در لغت بـه  می. شنونده نیز بگنجد، دشوار است ۀحوصل

. هاي وجـودي  یافتن به پاسخ پرسش حقیقت و دست  جویی خردمندانه در پیو ست؛ جستا
رود و  شـمارمی  فلسـفه اغلـب بخشـی از دانـش بـه     « :نویسـد  باره می ر ایند )Singer( سینگر

 بنـابراین بهتـر   سازد، می چیزي، اما این ایده معناي آن را تا حدودي محدود ةاندیشیدن دربار
هـاي بسـیار اساسـی     خصوص پرسش جو و کاوش درو اي جستاست فلسفه را روشی بر

حال باید ببینـیم   .)261 :2000موریس، ( »رسند اي نمی هاي علمی به نتیجه بدانیم که با روش
  .ها چگونه و از کجا باید شروع کرد جوي این پرسشو براي جست

  
  بسترهاي پیوند فلسفه و جامعه

 نظام آموزشی
ساالن که با حوصله و درایت  کم و بیش با حضور برخی بزرگ نهاد خانواده ،گرچه از دیرباز
اندیشیدن  توأمان ها براي تمرین راهی را پیش روي آن کودکان، پرشمارهاي  در برابر پرسش

ه اسـت، امـا بـا ایـن     داشـت آموزش کودکـان   ۀاي در عرص اند، اهمیت ویژه و پرسش گشوده
تواند بـیش از   عیب، نهاد خانواده نیز می کمک یک نظام آموزشی برجسته و کم استدالل که به

بررسی بستر نظـام   کند، ابتدا به  گري را کسب گذشته مهارت و البته میل اندیشیدن و پرسش
  .شود پرداخته می آموزشی

هم در مقاطع دانشگاهی و  ةدر حوز هم ،عنوان متولی رسمی امر آموزش نظام آموزشی به
ما با توجه به وضعیت فعلی سطح فکري جامعـه،  ا. اساسی و محوري دارد یپیش از آن نقش

هاي آموزش منتهی به پرورش تفکـر فلسـفی در    و شیوه آموزش تفکر بارةرسد در می نظر به
  .دارد هایی وجود ها کاستی تمام دوره

آمـوزان   هاي فکري و فلسفی دانـش  تر مجالی براي بهبود کیفی توانایی کم در نظام کنونی
ی توانـایی  شود، تنها ارزیـابی کمـ   می  عنوان ریزنمرات محاسبه چه به آن .است  شده  اندیشیده

شده را  داند که مواد درسی تعیین معلم نیز بیش از هرچیز خود را متعهد می. آموزان است دانش
وجـود دارد؛   هـاي جنبـی   تر زمانی براي پرداختن به پرسش بنابراین کم ؛کند  در کالس ارائه
هـر پرسشـی    .شـود  شده مـی  هاي تدریس ها و واقعیت به دادهها تنها محدود  پرسش و پاسخ
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شده را بـه   رود، تنها همان مطالب تدریس می آموز نیز انتظار جواب مشخصی دارد و از دانش
 ها باقی هاي فکري و فلسفی در زندگی آن خاطر بسپارد و بنابراین جایی براي پرورش مهارت

ضـرب را   آموزنـد؛ جـدول   هاي زیادي را می و نظریهها  ها، داده آموزان تعریف دانش. ماند نمی 
پایتخت کشورهاي  ،هاي جهان چه ارتفاعی دارند گیرند که بلندترین کوه می کنند، یاد حفظ می

مانند عدالت، عشق،  مفاهیمیطور مستقل  به یابند میتر فرصت  اما کم ،... همسایه کدام است و
ها  کردن داده حفظ .دهند و مورد کاوش قرار کنند  واقعیت را تعریف و حقیقت، درستی، خوبی

خود، مانع از تحقق مجالی براي  ةمفاهیم و تفکر دربار ةجاي تفکر دربار به ،و انباشتن حافظه
این همان  ،زعم نگارنده گرچه به. شود هاي شخصی می و خلق باورها و ارزش آزمودن زندگی

یک هدف غایی براي کودکان تحقق عنوان  مدرسه، به از طریقبایست  دستاوردي است که می
 .است  نشده  فعلی چنین نیازي تعریفنظام آموزشی  ي درسیها کند، اما در برنامه پیدا

حاشـیه قرارگـرفتن    محور کـه منجـر بـه در    هاي آموزشی معلم درواقع فراگیربودن شیوه
سـوي رانـدن تفکـر     شود، نخسـین گـام بـه    رسانی می پرسش و اندیشیدن و محوریت اطالع

گردد و  بسا مبهم می هاي حجیم، پیچیده وچه لسفی و فلسفه از متن زندگی روزمره به کتابف
 جامعی از نظریات فلسفیِ ۀد که فیلسوف کسی است که با مجموعکن ایجاد میاین تصور را 

تنها منجـر بـه    فلسفه نیز نه ۀتحصیل در رشت ،با چنین روش و برداشتی. تخصصی آشنا باشد
شود، بلکـه فالسـفه را    هاي فلسفی نمی بود تفکر فلسفی و تولید اندیشهپرورش فیلسوف، به

افتـادن میـان مـردم بـا      تر فاصله ین موجب هرچه بیشاکند و  می  نیز به افرادي منزوي تبدیل
 ویتگنشتاینطور که  که همان حال آن. شد شدن خردورزي در جامعه خواهد رنگ کم و فلسفه

)Wittgenstein (ـ  فلسف«: نویسد می  اسـمیت، ( »ک فعالیـت اسـت  ه یک نظریه نیست، بلکـه ی
منطقـی و   ةهاي پیچید برخی پرسش ةو اگر فلسفه فقط براي این باشد که دربار ،)31: 1377

هاي مهـم زنـدگی    خصوص پرسش ثیري در بهبود تفکر شما درأکنید و هیچ ت  غیره صحبت
  .)7: 2002 راب،( »اي دارد؟ باشد، خواندنش چه فایده  تان نداشته روزمره

مد، با هدف تربیت افرادي اندیشمند و تحقق فهم مشترك و موزشی کارااما در یک نظام آ
 ۀحلق«هاي تفکر فلسفی و در جریان  مهارت از طریقدیگر  فعاالنه، معلم و شاگرد در کنار یک

 .گیرنـد  ، با مواد درسی و مفاهیم نهفته در آن ارتبـاط مـی  )community of inquiry( »کندوکاو
 درواقع، با استفاده از برنامۀ فلسفه براي کودکان یا فبک، کالس درس فضاي پویاتري خواهد

هاي فلسـفی   ویژه پرسش ها، به که بسیاري از پرسش داشت، معلم و یادگیرندگان با درك این
هـاي   بسا بـراي یـک پرسـش، پاسـخ     باشند و چه  ممکن است پاسخ صریح و قطعی نداشته
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چـه   گیرند دربـارة آن  می باشد، ضمن آموختن تسامح و تساهل، یاد  تهمتعددي نیز وجود داش
یـادگیري و   از طریـق در چنین نظام آموزشی، کودکـان   به این ترتیب،. کنند اند، فکر آموخته

هاي فلسفی، به تحقق اهـداف شـناختیِ    هاي تفکر انتقادي و خالق در بحث پرورش مهارت
ـ  «هـایی نظیـر    شـوند و مهـارت   مـی   آموزش و پرورش نزدیک ابی، دانسـتن، ادراك، کاربردی

  .1)2: 1385 فیشر،(» کنند کردن و ارزیابی را تمرین می کردن، ترکیب تحلیل
ـ  از طریـق ها و مضامین فلسـفی   ان با ایدهآموز درواقع آشنایی دانش فلسـفه بـراي    ۀبرنام

تفکـر   هـاي  شناسی محصل براي پرورش مهارت یک روش این برنامه دهد می  نشان، کودکان
. )71: 2001 فیشـر، ( اسـت  نمـوده   کـردن فـراهم   بحـث  از طریـق دالنه  انتقادي، خالق و هم

هاي بعـد و   ورزي در سال کودك را براي فلسفه«: کند می  اشاره )Lipman( لیپمن که چنان هم
توانـد سـهم    بنابراین برنامۀ فبک می. )267: 1385فیشر، (» کند در سطوح دانشگاهی آماده می

  .کند تبع آن جامعه، ایفا و بهزشی ها و نیز بهبود نظام آمو ر رفع کاستیمؤثري د
  

  خانواده
 زیراطور طبیعی فیلسوف هستند؛  لیپمن مبدع فلسفه براي کودکان، معتقد است که کودکان به

ورزي  ها فلسفه نظر او بچه به. )10: 2001 فیشر،( کنند می  به جهان با شگفتی و کنجکاوي نگاه
کـه   باوجود ایناما . )261 :2000موریس، ( کنند می آغاز »چرا؟«دن معنی کلمات و را با پرسی

ناکـامی والـدین یـا    تواند کانون تحریک فکـري مناسـبی بـراي کودکـان باشـد،       خانواده می
بـاري   زنی کودك یکی از تغییرات زیـان  نگري و گمانه ساالن در گسترش قدرت ژرف بزرگ

گیرد  می آن کودك یاد ۀدهد و درنتیج می  گی کودك رخسال 4یا  3است که اغلب در حدود 
 قبـول قـرار   هـاي او مـورد   کـه تـالش   بر نوآوري و حـدس را در زمـانی   هاي مبتنی که پاسخ

بر حدس معقـول بـراي    تفکر مبتنی فرایند، بسیارهاي  بعد از طردشدن. کند  گیرد، متوقف نمی
 ،کنـد، نیسـتند   می چه خودش فکر ر آنها د گیرد که پاسخ می یاداو شود و  می  کودك متوقف

ـ    جاي ایـن  به ،درواقع. دارد کنند، قرار می چه والدین یا معلم فکر بلکه در آن طـور   هکـه فـرد ب
طور نامحسوسی از  هزدن و نوآوري بپردازد، کانون یادگیري ب ها، حدس مستمر به ایجاد ارتباط

هاي خود در بازیابی،  یش مدام مهارتجاي افزا به. دهد یادگیرنده به آموزاننده تغییر جهت می
کنـد و بـر اقتـدار     مـی   طور انفعالی عمل ارتباط، مقایسه و تغییر و تبدیل اطالعات، کودك به

اسـت،    کـرده   اگر او جواب دقیق را نداند یا چیزي را که مشـاهده . کرد خواهد  دیگران تکیه
گرایـی   بنابراین شک .)66 -  65: 1385 فیشر،( ماند نکند، منتظر توضیح دیگران می  کامالً درك
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گوشـی، داشـتن    بازي، اعتنایی نسبت به باورهاي قراردادي شده، بی هاي پذیرفته نسبت به ایده
هـا کـه ازجملـه     گیـري آن  ها و پـی  نفس براي بیان ایده طبعی و اعتمادبه انرژي فراوان، شوخ

هـا را   آن نیـز،  ظـران ن شود و برخی صـاحب  می  غلب در کودکان دیدهاهایی است که  ویژگی
مرور زمان و در ارتباط با والدین یـا   به، )73 -  70 :1369 نلر،(د نندا هاي فرد خالق می ویژگی
  .شود می  باخته و فراموش ساالن ناآگاه در بسیاري از کودکان، رنگ بزرگ

جامعه هستند  ةشد کردن معیارهاي پذیرفته رعایت  پی تر در بیشساالن  از بزرگاین دسته 
کننـد؛    ها پیـروي  دارند تا از آن دانند، بلکه کودکان را نیز وامی تنها خود را به آن ملزم می نه و

ساالن خود نیز  اگرچه گاهی بزرگ. کنند  ها را براي زندگی اجتماعی آماده با این هدف که آن
 ۀوانشده و هـیچ پشـت    غلط پذیرفته ها، رسوم و باورهاي عمومی که به با برخی از این اندیشه

 عقالنی یا اعتقادي ندارند، مخالف هستند، اما براي حفظ موقعیت اجتماعی و ترس از مـورد 
دهند کـه میلـی    می  کنند؛ کارهایی انجام می نظر  شدن، از طرح آن صرف انتقاد یا تمسخر واقع

داننـد و تنهـا    گویند کـه واقعـاً دلـیلش را نمـی     خوانند یا می به انجامش ندارند، چیزهایی می
 دارد به آن متعهد باشند، این است که دیگران همیشه این کار را انجام ها را وامی املی که آنع
 دسـت ما بارها مواردي از ایـن   ۀهم .اند طور خواسته این و اند طور گفته همیشه این و اند داده 

ـ    ایم از جمع پیـروي  شده ایم که مجبور کرده  سالی تجربه در کودکی یا بزرگ ،را ابع کنـیم و ت
حـال  . بـود  بودن همیشه دردسرساز خواهد افکار عمومی باشیم؛ تنها به این دلیل که متفاوت

هـا و باورهـاي    آزمـون ایـده    در پی ،نبودن رنگ جماعت جاي ترس از هم بهتر است به که آن
هـاي تفکـر انتقـادي و خـالق، فعاالنـه بیندیشـیم و بـا         خود باشـیم و بـا پـرورش مهـارت    

  .کنیم  خود زندگی ۀگذاشت  آزمون  شده و به هاي بررسی انتخاب
  

  2آموزش فلسفه به کودکان برنامۀ
عنـوان دو میـانجی اصـلی در پـرورش تفکـر فلسـفی و        آموزشی به حال که خانواده و نهاد

شود کـه در دنیـاي پیچیـدة     می شدند، تأکید  پیونددادن فلسفه با مسائل واقعی زندگی معرفی
عهده دارد و از  به باره ترین نقش مسئولیت را در این که بیشامروزي این نهاد آموزشی است 

برنامـۀ آمـوزش فلسـفه بـه     . اي به ایـن مسـئولیت بپـردازد    طور حرفه رود که به آن انتظار می
 عنوان یک برنامۀ آموزشی که نهادهاي رسمی آموزشی متکفـل انجـام آن خواهـد    کودکان، به

ایـن برنامـه هـدف اصـلی خـود را کـه       . گیـرد  قراراستفاده  تواند در این راستا مورد بود، می
ه با مسائل زندگی است، با ابزارهـا  هکارگیري تفکر فلسفی در مواج تواناسازي کودکان در به
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گیرد ادبیات، نمایش، زمینه، عکس، تصـویر، نقاشـی و بـازي کودکـان و      می  هایی پی و شیوه
هـا و   از گزینـه یط مناسـب و اسـتفاده   ساختن شرا بنابراین با فراهم. رود می شمار نوجوانان به

باشند، زمینـۀ    یی، جذابیت الزم را نیز براي کودکان و نوجوانان داشتهعناصري که ضمن کارا
  .شود می  ها و مفاهیم فلسفی فراهم ها دربارة پرسش الزم براي کندوکاو شخصی و فعاالنۀ آن

  
 ادبیات. 1

کـرد و   ا مفاهیم و مضـامین فلسـفی آشـنا   را ب توان ذهن آن می از طریقیکی از عناصري که 
تنهـا راهـی بـراي کسـب اطالعـات       ا بهبود بخشید، ادبیات است که نـه هاي فکري ر مهارت

شود، بلکـه بسـتري بـراي     ها درگیر می هایی است که ذهن با آن منظور پرداختن به پرسش به
سـویی  زا. دهـد  می  ایجاد سرگرمی و لذت نیز هست که میل به مطالعه و تفکر را نیز افزایش

طب خود در مراحل مختلـف فکـري   دهندة بخشی از نیازهاي مخا جاکه ادبیات بازتاب از آن
ویـژه   ی بـه هـاي سـن   و جذب مخاطب از تمـام گـروه  ی است، قابلیت برقراري ارتباط و سن

  .کودکان را داراست
 ،جمعـی  طـور دسـته   وگوهاي فلسفی بـه  بسیاري از حامیان فبک معتقدند که تمرین گفت

د و رشـد مباحـث مسـتدل را    هـ د مـی   آموزان را پرورش هاي ارزیابی و داوري دانش مهارت
هـاي اخالقـی و نیـز رشـد      کشف پتانسـیل  موجب تواند ادبیات می چنین هم. کند می  تسهیل

همـین دلیـل اسـت کـه امـروزه در       شـاید بـه  . )8: 2003 ،ماتیوز( دشوها  ن آنایمدلی در  هم
شـود تـا شـیوة صـحیح      مـی  یژة آموزشی بـراي معلمـان برگـزار   هاي و بسیاري جوامع دوره

کـه در    چنـان  هم. ببینند  کارگیري ادبیات براي پرورش و رشد خالقیت کودکان را آموزش به
هـایی در قالـب شـعر و داسـتان هسـت کـه سرشـار از مفـاهیم          میراث ادبی ایران نیز نمونه

و » الطیـر  رسـاله «، »یقظـان   بـن   حـی «، »ابسالسالمان و «، فارابیاز » ریحانه«: اند؛ مانند فلسفی
و » لغـت مـوران  «، »آواز پر جبرئیـل «هاي مشهور  و رساله سینا   ابن از» عینیه«قصیدة معروف 

  .از سهروردي» العشاق مونس«

  ادبیات داستانی 1.1
هـاي   تواند محرکی براي پیشرفت سـطح سـواد و مهـارت    که می بر این ادبیات داستانی عالوه

هاي  سازد، با فضاسازي  ها را تقویت آموزان باشد و توانایی خواندن و نوشتن آن نشفکري دا
 از طریـق دهـد کـه    کـودك ایـن امکـان را مـی     کنـد، بـه   مـی   متعدد و متفـاوتی کـه فـراهم   



 75الهام فخرایی   

 

هـا   جاي آن هاي داستان همراه شود، خود را به سازي، فعاالنه با قهرمان پنداري و قرینه ذات هم
دهـد،    شـده در مـتن داسـتان پاسـخ     هـاي طـرح   درگیر شود، به پرسش ها بگذارد، در چالش

بگیـرد، سـرزنش یـا      افتد مقایسه کنـد، تصـمیم   می  چه در متن اتفاق هاي خود را با آن پاسخ
کنـد و    تأییـد یـا تعمیـق    هاي تفکر فلسفی خود را نقـد،  مهارت فرایندکند و در این   تحسین

  .کند وجو  جستتر  ا هرچه بهتر و عمیقمعانی و مضامین فلسفی نهفتۀ داستان ر
خـاطر داشـتن    تنها براي کودکان به شوند، نه  خوبی انتخاب ها به که داستان بنابراین هنگامی

  هـا را نیـز جلـب    تر بود، بلکه بزرگ توجه خواهند  هاي خاص دوران کودکی، جالب ویژگی
اي را  نشـده  هاي آشنا و حـل  بهها جن قصه«افتد که  طور خاص زمانی اتفاق می کند و این به می

برانگیز و پیچیده هسـتند،   که به اندازة کافی ابهام واسطۀ این کنند و به می  از شرایط انسانی بیان
به این معنـا خوانـدن   ). 131: 1383هینس، ( »دارند می شنونده و خواننده هردو را به تعمق وا

اي را در سـطوح   هـاي تـازه   ، بیـنش ها به این شیوه و با ایـن هـدف   ها و بازخوانی آن داستان
آورد که ما با  می  اي براي تأمالت و تفکرات فراهم کرده و خوراك تازه مختلف معنایی ایجاد

یـابیم و شـاید بخشـی از آن متوجـه ویژگـی خـاص و        ها درواقع خودمان را می دریافت آن
  .، یعنی فقدان تاریخ و زمان باشدنظیر داستان بی

بگیـرد، درك ایـن مسـئله اسـت کـه تقریبـاً همـۀ         توجه قرار وردنکتۀ دیگري که باید م
ـ    هاي مناسبی دربارة آن صورت امکان طرح پرسش ها، در داستان کـارگیري در   ههـا قابلیـت ب

یک داستان فلسفی قرار نیست تبدیل به یک بحث جدي و خشـک  . حلقۀ کندوکاو را دارند
م و معانی فلسـفی در ضـمن داسـتان    استداللی شود، بلکه شیوة گنجاندن و سپس بیان مفاهی

اثر خـوب  یک «طور که به اعتقاد ویتگنشتاین  همان. سازد مد میااست که آن را جذاب و کار
 »هـا تشـکیل شـده باشـد     شود کـه کـامالً از لطیفـه     نحوي نوشته تواند به و جدي فلسفی می

  ).108: 1385فیشر، (

  شعر 2.1
علت برخورداري از حالت سیال و منعطـف   هشعر است که ب هاي ادبیات یکی دیگر از شاخه

بردن از زبان، گسترش دامنۀ واژگان  تواند مایۀ انگیزش، لذت خود، می هاي شناختی و قابلیت
تواند مفاهیمی ماننـد انـدازه،    چنین می شعر هم. هاي دقیق شود کارگیري واژه هو مهارت در ب

ها را در شناخت جهان  فهم سازد و آن  ویژه براي کودکان، قابل را به...  شماره، رنگ، زمان و
شـعرخواندن را  «: معتقـد اسـت   )Lillian Moure( لیلیان مـور  که دهد، چنان  پیرامونشان یاري
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هـاي   اي نـو بـه ظرافـت    شـیوه  وسیلۀ آن بـه  کرد که انسان به  توان با گردش علمی مقایسه می
توانـد   دار اسـت کـه مـی   هاي خاکی بنگرد و از چنان قدرتی برخور ها و کرم جهان، قاصدك

 داري کنـد  هـا پـاس   ها را بستاید و حتـی از آن  کند، آن شمار زندگی را آشکار هاي بی زیبایی
توانـد   مخاطـب، مـی   عنوان یک متن و بـه فراخـور سـن    به شعر نیز. )346: 1382نورتون، (

هور هـاي مشـ   ی از نمونـه سـینا یکـ     ابن کند؛ قصیدة عینیۀ مضامین و مفاهیم فلسفی را بازگو
  .گذشته است

  
  موسیقی .2

چـه   است تا آن  کرده  سپردن به موسیقی طبیعت و با الهام از آن، تالش بشر از دیرباز با گوش
ساختن رابطۀ  کند، با آفرینش اصوات و همراهی سکوت و موزون را درون خود احساس می

کیب مؤثري براي هاي فراگیر فلسفی و زبان همگانی موسیقی، تر پرسش. کند  ها بیان میان آن
  .آورند می وجود بیان مفاهیم، مضامین و معانی فلسفی به

برساند   انجام  اگر بنا باشد روزي آدمی رسالتی را به«: نویسد باره می در این )Kuck( کوك
بـار در مقـام یونـانی آغـاز بـه       گرفت؛ یعنی آن هنگـام کـه بـراي اولـین      عهده که در آغاز به

کـرد، نـاگزیر اسـت ضـمیر ناخودآگـاه        را مطرح» خود را بشناس«ورزي کرد و شعار  فلسفه
قابلیت ). 143: 1383گوردون، ( »کند و رساترین زبان ناخودآگاه، موسیقی است  خود را فهم

اعتقاد سقراط نیز   به«که  شناختی کودك نیز مهم است، چنان موسیقی در پرورش حس زیبایی
بایی، خیـر  براي سقراط هماهنگی همان زی. کنند ازافراد باید مطالعۀ موسیقی را از کودکی آغ

دهنـد کـه     بـود نیکـی را تشـخیص    نتیجه کودکانی قادر خواهنـد و عدالت حقیقی است؛ در
  ).145: 1998هکلبري، ( »دهند  آموزند چگونه زیبایی را تشخیص می
  
  نمایش و فیلم .3

هـا   تصـویري داسـتان  نمایش و فیلم دو ابزار سودمند دیگرند که درواقـع رونوشـت پویـا و    
هاي مختلف هوش  کردن جنبهدرگیر تر و گیري از عناصر بیش علت بهره آیند و به می شمار به

 .سازند تر می گیزد، بسیار برجستهان چه را داستان در ما برمی بشري، آن
هـاي آموزشـی، تیزرهـاي تبلیغـاتی،      هاي ممکن، اعـم از فـیلم   این ابزارها در تمام شکل

ثیرگذاري بر مخاطب را أهاي تلویزیونی، همواره قابلیت ت یی و حتی مجموعههاي سینما فیلم
چـه بـراي مـا     کنند، ولی آن نمی  اي را دنبال دارند، اگرچه همیشه هم اهداف مثبت و سازنده



 77الهام فخرایی   

 

هـاي فلسـفی باشـد و     اي است که حـاوي اندیشـه   گونه کارگیري این ابزار به اهمیت دارد به
  .کند  مند هدایت هاي خردمندانه و تفکر هدف سشسوي پر مندانه ما را به هوش
تواند محرکی براي تأمل و کندوکاو باشد؛ چه نمایش که ایفاي نقش  کدام از این دو میهر

دادن دربارة یک تجربه و چه فیلم کـه   و تجربۀ دست اول است، مانند یک مالقات یا گواهی
هـا عقایـد، موضـوعات و     در آن ها و رویدادها مواجهیم کـه  در آن ما با انبوهی از شخصیت

توانیم براي شرح و بـرانگیختن تفکـر    یابند و ما می می  طور عینی تجسم توجیهات فلسفی به
ها داراي نکات فلسفی خاصی براي عرضه، حقیقت  عالوه فیلم به. کنیم  ها رجوع فلسفی به آن

نحو ملمـوس   هتوانند ب ها می آن. خاصی براي کشف و درك خاصی از وضعیت انسان هستند
 کـرده   اي که خود را در کالف انتزاع و تعمـیم گـم   ویژه فلسفه کنند؛ به  مطالب فلسفی را بیان

). 21 -  19: 1382 فـالزن، (اسـت    است و ارتباطش را با زندگی ملموس و عینی از یـاد بـرده   
 فراینـد ي روشـن و بـدیهی اسـت و توجـه بـه      عنوان ابزاري آموزشـی، امـر   قابلیت فیلم به

: نویسـد  بـاره مـی   در اینفابین . سازد سازي نکاتی را در خصوص این قابلیت روشن می لمفی
بخشد که با نیروي  می  واقع یک روش جدید تفکر است و زبانی زنده و پویا را الهاملم درفی«

شوند، بـراي   ها به جهان عرضه می فیلم. کند ایفاي نقش می...  شدت و تغییر سرعت و نور و
واقع یک مجموعه هستند ها در فیلم. ر از دید بیننده استکنند که فرات  هی را طرحکه دیدگا این

است و با همراهی   نشسته» عقل«جاي  و نور به» وجود«جاي  ، به»حرکت« و» شدن«که در آن 
 دهند تا بتوانند روش دیدن ما را تغییـر  عناصري مانند زمان و مکان این مجموعه را شکل می

 گرفتـه  کـار  که در آن داوري، شعور و زیرکی به ي باشد براي اینفراینداند تو فیلم می. بدهند
شـوند و در   مـی   تصاویر یک فیلم با صدا همـراه . کند شود تا ما را در بازاندیشی تفکر درگیر 

  ي شـکل فرایندگذارند و  که یک تأثیر درونی بر بیننده می یابند و نتیجه این می  زمان گسترش
  ).2005فابین، (» رود می  با جریانات دیگري پیشگیرد که همراه  می

 
  ها تصاویر و عکس 4

اي در  کننـده  عناصر دیداري موجود در تصاویر شامل خط، شکل، بافت و رنگ، نقش تعیـین 
کـه    چنـان  حس است، هم ةترین عوامل برانگیزانند ویژه رنگ از مهم هها دارد؛ ب تأثیربخشی آن

 :1382 نورتـون، ( هـاي ضـمنی اسـت    کند که داراي داللـت  هایی را ایجاد می خط نیز کیفیت
هـاي   هنگام تماشاي کتاب که کودکان بهجا از آن«. )Strickland( استریکلند نظر به. )147 -  144

  تر دقـت  هاي ضمنی، باید بیش ها و داللت بردن به معناي کنش تصویري بدون کالم براي پی
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ویژه  که تصاویر به ضمن این. شود می  ها تقویت کنند، درنتیجه تفکر خالق و سواد دیداري آن
  هاي گوناگون و سطح سواد مختلـف، اجـازه   مندند که به کودکان با پیشینه از این نظر ارزش

بـر   تصـاویر عـالوه  . )226، 186: همـان ( »ببرنـد   دهـد تـا از یـک تصـویر واحـد لـذت       مـی 
انگیزنـد و   برمـی شناسـی و هنـر    بودن، حساسیت مخاطـب را نسـبت بـه زیبـایی     بخش لذت

تـري در بهبـود تفکـر انتقـادي و      شوند، قابلیت بیش  درصورتی که با موسیقی مناسب همراه
  .آورند می وجود یابند و متن مناسبی براي بیان مضامین و مفاهیم فلسفی به خالق کودکان می

  
  نقاشی .5

اي تمـام  پذیرکردن جریان تفکر است که بـر  انگیز دیگري براي مشاهده نقاشی روش شگفت
ها در قالب  ویژه براي کودکان، زیرا گاهی براي کودك، بیان اندیشه شود؛ به سنین مفید واقع می

ها و هـم بـراي درك    صورت شیوة تصویري هم براي بیان ایده اینکلمات آسان نیست و در 
 از طرفی نقاشی براي کودکان نوعی. )103: 1385فیشر، ( بود تر خواهد هاي دیگران آسان ایده

. پردازنـد  اي دارند و با اشتیاق به آن مـی  رو به آن تمایل ویژه رود؛ از این می شمار بازي نیز به
قبیـل  هـاي بازنمـایی از   رگیري برخـی نظـام  کا دارد که به عالوه در نقاشی این امکان وجود به

نیـز  ) Piage( پیـاژه . کـرد   ریاضیات و زبان مکتوب را توسط کودکان در سنین بعدي تسهیل
 عنوان شاهدي براي نظریۀ خود دربارة نمایش تکامل جهان توسط کودکان درنظر شی را بهنقا
توان گفت که نقاشی چیزي در حد فاصل بازي و تصویر ذهنی اسـت و   واقع میدر. گیرد می

سـیکلر،  (رود  مـی  شمار نویسد کوششی براي بازنمایی دنیاي واقعی به طور که پیاژه می همان
گویی نه و سازد؛ گفت می  نقاشی را ممکن از طریقگو و گی، امکان گفتهمین ویژ. )83: 1370

هـا و   هـا، فـرم   رنـگ  از طریـق گفـتن، بلکـه    هاي معمول در سـخن  کارگیري واژه هب از طریق
درواقـع اثـر   . که بتوان دربارة معناي آن به بحث و تفسیر پرداخـت   طوري ها، به بندي ترکیب

تـوان از آن   رو می از همین. تواند خالی از معنا باشد ه نمیمنزلۀ متنی است ک نقاشی براي ما به
  .هاي فلسفی سود جست عنوان ابزار سودمندي براي پرورش و آموزش اندیشیدن و اندیشه به
  
  بازي .6

هـر  . گذراننـد  اي از وقت خود را بـه بـازي مـی    کودکان تنها گروهی هستند که بخش عمده
درواقـع  . کنـد  مـی  ، نقش اصلی و محوري ایفاهاي گروهی و چه فردي کودکی چه در بازي

نظـر پیـاژه کسـی     به. و هدف آن در خودش مستتر است ـ برنده است بازي تابع روش برنده
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 که علم و هنـر را دربـر  » هاي عالی بازي«میان . کند، در پی نتیجۀ فعالیتش نیست که بازي می
لمـه اسـت، تفـاوت تنهـا در     معناي اخص ک که همانا بازي به» هاي معمولی بازي«گیرد و  می

معنـاي واقعـی،    گیرند که بـه  می هایی قرار یکی از دو قطب رفتار است؛ در یک قطب فعالیت
هـایی کـه بـا واقعیـت      اند، زیرا نظارتی در کار نیست و در قطب دیگـر فعالیـت   خودانگیخته

متعددي  هاي به این ترتیب بازي فرصت. )225: 1382پیاژه، ( دارد اند و نظارت وجود منطبق
بگیـرد چگونـه نظـام     کند و یاد  سالی را تمرین هاي بزرگ کند تا نقش می  براي کودك فراهم

یی و ادر تأییـد کـار  » جمهـوري «نیـز در  افالطـون   .خود را جذب کنـد » شناختی و عاطفی«
کـار نبـر، بگـذار بـراي آنـان آمـوختن        براي آموزش کودکان، زور به«: گوید اهمیت بازي می

آلیسـون،  ( »شـناخت   هایشـان را بسـی بهتـر خـواهی     سان، توانایی بدین. درآیدشکل بازي  به
 هاي بعدي انتقـال  ها در قالب بازي به نسل در گذشته نیز بسیاري از آموزه. )219، 44: 1383

رفتنـد   می شمار ها نوعی آیین و شعائر قومی یا مذهبی به که گاهی بازي  طوري شد، به می  داده 
بنابراین شاید بتـوان برخـی   . ها، آداب و هنجارهاي اخالقی بود مهارتکه هدفشان آموختن 

  .کرد  هاي فلسفی را نیز در قالب بازي به کودکان ارائه مفاهیم و پرسش
  

 گیري نتیجه
ترین بسـترهاي   عنوان ظرف معنوي زندگی هر فردي، مهم خانواده و نهادهاي آموزشی به. 1

  .شوند می  پیوند فلسفه و جامعه محسوب
اي یافته و در آغاز راه  چه امروز اهمیت ویژه اي نیست؛ آن نیاز بشر به فلسفه، چیز تازه. 2
  . ویژه آموزش آن به کودکان است هساختن فلسفه و ب همگانی ،است
کـرد و   آغـاز  دوران کـودکی فلسـفه و مفـاهیم فلسـفی، بایـد از      براي آموزش فراگیر. 3

، توانایی برقراري ارتبـاط بـا هـر گـروه سـنی،      تکه در عین جذابیگرفت  کار را به عناصري
  .باشند  ویژه کودکان و نوجوانان را داشته به

نیازمنـد یـک تـالش و همکـاري      ،ذکرشـده کارگیري عناصر  هب از طریقرواج فلسفه . 4
نظـر اساسـی در بسـیاري رویکردهـاي آموزشـی و تربیتـی رایـج میـان          همگانی و تجدیـد 

تـوان   سـت کـه مـی   ا يتنها با تحقق چنین امـر . باشد رش میها و نیز آموزش و پرو خانواده
چندان دور، فلسفه جاي خود را در میان مـردم و در مـتن زنـدگی     اي نه امیدوار بود در آینده

کمـک فیلسـوفان جـوان     ل اجتمـاعی بـه  ئها و حل مسـا  گشایی کند و شاهد گره روزمره باز
  .ها باشیم مدد همین تالش یافته به پرورش
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  نوشت پی
توجـه و اسـتفادة    شده، مـورد  بندي طبقه )Bloom( وسیلۀ بلوم گانۀ ذکرشده که به هاي شش مهارت. 1

  .است  گرفته قرار بسیاري از معلمان و فعاالن فبک
 بلکه تفکر فلسـفی را نیـز دربـر   . معناي آموزش آرا و افکار فالسفه نیست جا تنها به فلسفه در این. 2

ق و انتقادي در کنار بهبود ابعاد اخالقـی، عـاطفی و عقالنـی    گیرد که هدفش ارتقاي تفکر خال می
بـر اجـرا در قالـب    کیـد  أشده، ت هاي مطرح که در اجراي روش ضمن این. سطح فکري افراد است

  .هاي برنامۀ فبک است ترین مؤلفه عنوان یکی از مهم حلقۀ کندوکاو به
 

  منابع
 .نشر ثالث: رضا کرمانی، تهران، علیشناسی دوران کودکی جامعه). 1383(جیمز ، آلیسون
سعید بهشتی، ترجمۀ ، فلسفۀ آموزش و پرورش ).1377(گوردون . اچ. فیلیپ و هولفیش. جی. اسمیت

 .رضوي: مشهد
 .نشر نی: ، زینت توفیق، تهرانگیري نماد در کودکان شکل .)1382(ژان  ،پیاژه

 .45ش ، فصل نو، »زمین رقص در ایالت و عشایر ایران«. مهدي، پیروزنیا
  .زریاب :، تهرانسماع .)1382(ابوالقاسم ، تفضلی
 .دنیا :تهران زاده، حسن قاسمترجمۀ ، خالقیت .)1372(پال  .ئی، تورنس
 .طرح نو: ، عباس مخبر، تهرانشناسی نقاشی کودکان اي بر روان مقدمه .)1370(جی . ام. آنجل، سیلکر
 .سرا قصیده: رالدین تقویان، تهرانناص ،روایت سینما فلسفه به .)1382( کریستوفر، فالزن
 .رسش: مقدم، افسانه نجاریان، اهواز ، مسعود صفاییآموزش تفکر به کودکان .)1385( رابرت ،فیشر

 .ققنوس :تهران مسعود علیا، ،هنرها ۀفلسف .)1383(گراهام ، گوردون
 .ازدانشگاه شیر: اصغر مسدد، شیراز ، علیهنر و علم خالقیت ).1369(اف . جورج ،نلر

 .قلمرو :تهران ج، 2منصوره راعی،  ،کودکان  ادبیات  شناخت .)1382( نورتون ساندراو  دونا، نورتون
  .قلم سماء: هاي فیلسوف، رضاعلی نوروزي، قم بچه). 1383(جوانا  ،هینس

 
Fabien, Sophie Chauderlot (2005). "Filming as the Art of Thinking", Film-Philosophy 

International Salon-Journal, Vol. 9, No. 8. 
Fisher R. (2001). " Philosophy in Primary Schools" (Fostering Thinking Skills and Literacy), 

Reading, Brunel University. 
Fisher Robert, (in press). "Thinking Skills", J. Arthur, T. Grainger & D. Wray (eds.), Learning to 

Teach in Primary School, Routledge Falmer. 
Huckleberry, Jennifer (2001). "Education for Escaping the Cave", Analytic Teaching. Vol. 23, No. 

2. 



 81الهام فخرایی   

 

Matthew, Schertz (2003). "Empathic Pedagogy: Community of Inquiry and the Development of 
Empathy", ANALYTIC TEACHING, Vol. 26, No. 1. 

Murris. Karin (2000). "Can Children do Philosophy?", Journal of Philosophy of Education, 
Society of Crest Britain. 

Raabe, B. Peter (2002). "Professional Philosophy Outside the Academy: Philosophical 
Counseling", Pathway, No. 25. 

 



 

 



 

 

 


