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فلسفه برای کودکان و اخالق
سیدنورالدین بهروزی نیک ، 1سیدفخرالدین بهروزی

نیک2

 1دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه شاهد تهران ،تهران ،ایران ( .نویسنده مسئول)
 2کارشناسی آموزش ابتدایی ،مرکز تربیت معلم رسول اکرم (ص) اهواز ،اهواز ،ایران.

چکیده
این پژوهش به بررسی زمینه های رشد اخالقی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان پرداخته است .روش این پژوهش روش
تحلیلی -توصیفی بوده که از زیر مجموعه های تحقیق کیفی به حساب می آید .در ابتدا تعریفی از برنامه آموزش فلسفه به
کودکان ارائه شده و همچنین اخالق و تفکر و انواع تفکر اخالقی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین پیش فرض های
روانشناختی و فرهنگی برنامه آموزش فلسفه به کودکان نیز مورد مطالعه قرار گرفت .هرچند در نهایت نشان داده شد که این
برنامه می تواند به رشد اخالقی کودکان کمک کند ولی اجرای این برنامه نیازمند شرایط روانی و فرهنگی مناسب است .جوامع
و فرهنگ هایی که روح دموکراتیک دارند برای اجرای این برنامه مناسب می باشند ،هر چند این روح دموکراتیک خود می تواند
تا حدودی فرآورده برنامه هایی شبیه به برنامه فلسفه برای کودکان باشد .از نظر پیش فرض های روانشناختی گرچه بر اساس
مراحل رشد شناختی پیاژه ای این برنامه برای کودکان مناسب به نظر نمی رسد اما روانشناسی ویگوتسکی و برونر مبنای
روانشناختی مناسبی برای برنامه آموزش فلسفه به کودکان می باشد.
واژههای کلیدی :برنامه آموزش فلسفه به کودکان ،اخالق ،پیش فرض های روانشناختی ،زمینه فرهنگی ،عقالنیت اخالقی
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مقدمه و مسأله
توجه به اخالق و زیست اخالقی مبتنی بر دالئلی است که صبغه تاریخی ،دینی و فلسفی دارند .مورخینی مانند توین
بی ( ) 1376با استناد به مطالعات گسترده ای که در باره سرگذشت تمدن ها انجام داده اند ،تنها بیماری تهدید
کننده و از بین برنده تمدن ها را بیماری اخالقی میدانند.
پیروان ادیان بزرگ نیز همگی دغدغه های روزافزونی نسبت به روند زیست اخالقی مردم از خود نشان می دهند .در
همین راستا جنبش های نوین معنویت گرا حاصل چنین نگرانی هایی است که گاهی حتی از سوی افراد سکوالر که
به خالء معنوی دنیای جدید اذعان دارند پیشنهاد می شود .تأمالت فلسفی نیز مبنای دیگری برای ارائه دالئلی است
که می تواند پشتوانه اخالق گرایی باشد .البته اینها به این معنا نیست که اخالق امری است امروزین یا نیاز دوران
مدرن است بلکه اخالق و مالحظات اخالقی عمری همپای عمر آدمی دارند هرچند در هر دوره ای شکل و صورت و
نیز جایگاه متفاوتی از آن تجلی می یابد.
همراه با توجهات بیشتری که بخصوص در حوزه آموزش و پرورش به اخالق می شود ،موضوع چگونگی پرورش آن نیز
مطرح می شود .در این میان هر چند نهادهای متعددی مسئولیت مشارکت در امر اخالق پروری جامعه را بر عهده
دارند ،لیکن نهاد آموزش و پرورش مسئول رسمی این کار است .لذا متخصصان تعلیم و تربیت و بخصوص فیلسوفان
تعلیم و تربیت مستقیما درگیر واکاوی ماهیت اخالق و اخالق پروری و شرایط ممکن و ضروری برای پررورش نسلی
اخالقی هستند .بنابراین در جهت تمهید شرایط الزم برای این کار انجام مباحث نظری در خصوص تعیین این شرایط
ضروری به نظر می رسد.
در این راستا یکی از برنامه های جدید آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت «برنامه آموزش فلسفه به کودکان» (فبک)
است .این نظریه حدود چهار دهه پیش توسط متیولیپمن مطرح شد« .وی معتقد بود چنانچه ذهن کودک را درگیر
مباحث فلسفی کنیم می توانیم نحوه تفکر او را رشد دهیم و اگر کنجکاوی طبیعی کودکان و میل آنها به دانستن
درباره جهان را با فلسفه مرتبط کنیم می توانیم کودکان را به متفکرینی تبدیل کنیم که بیش از پیش نقاد ،انعطاف
پذیر و مؤثر باشند»(صفایی مقدم .)1377 ،به عبارتی «ریشه نهضت آموزش مهارت های فکری به کودکان در این
اعتقاد نهفته است که روش تفکر را می توان یاد گرفت و آموزش داد؛ همچنین می توان سطح هوش کلی هر فرد را
از طریق میانجی گری معلم و والدین ارتقا بخشید»(فیشر  1385،الف) .اما ادعا شده است که در عین حال این برنامه
آموزشی می تواند به ارتقای اخالق کودکان نیز بیانجامد.که در این پژوهش به بررسی این ادعا و شرایط ضروری برای
تحقق آن پرداخته می شود .به عبارت دیگر ،منظور این است که آموزش مهارت های تفکر فلسفی به کودکان چگونه
می تواند به ارتقای اخالقی آنها نیز بیانجامد.
واضح است که هر نوع برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره ارتقای اخالق متوقف بر تصمیم گیری درباره معنای اخالق
است .چنانچه اخالق را واجد جوهر عقالنی بدانیم و برای گزاره های اخالقی بار معرفتی قائل باشیم ،به گونه ای عمل
می کنیم ،و چنانچه اخالق را امری عاطفی یا احساسی دانسته و پرورش آن را در گرو ارتقای احساسات بدانیم به
گونه دیگری عمل می کنیم.
و از آنجا که یکی از سرچشمه های اخالق عقل است .بنابراین اخالقی بودن در گرو عقالنی بودن است .عقالنی بودن
به معنی عقالنی عمل کردن است .و عقالنی عمل کردن مستلزم داشتن مهارت های فکری مناسب است .مهم این
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است که این مهارت ها را می توان آموخت .و این مبنای موجه برای آموزش و پرورش اخالقی است .بطوری که «می
توانیم دانش آموزان را به بحث و تفکر از طریق موقعیت های داستانی که با داللت های اخالقی همراهند تشویق
کنیم و از این طریق به آنها اجازه دهیم تا ظرفیت های اخالقی شان را استحکام بخشند»(ناجی .)1390 ،بنابراین
فبک در صورتی می تواند به رشد اخالقی بیانجامد که ما برای اخالق جنبه عقالنی یا معرفتی قائل باشیم .اما از نظر
نباید دور داشت که از آنجا که اخالق مربوط به حوزه عمل است ،برای اقدام به انجام فعل اخالقی وجه یا بعد عاطفی
فرد نیز باید درگیر شود .یعنی عالوه بر وجه عقالنی فرد که به ارزیابی بی طرفانه و مستقالنه فعل می پردازد و در
نهایت حکم به خوبی یا بدی فعل می دهد  ،الزم است که به نوعی عواطف و احساسات او هم نسبت به فعل مورد نظر
برانگیخته شود تا فرد به فعل مورد نظر اقدام یا از انجام آن خودداری نماید .پس پرورش و تلطیف عواطف نیز می
تواند بخشی از فرایند تربیت اخالقی به حساب آید .روش اجتماع پژوهشی که از ارکان فبک به حساب می آید هم
وجه عقالنی و هم وجه عاطفی الزم را پوشش می دهد ،بنابراین با توجه به ارتباطی که بین تفکر و اخالق وجود دارد
پژوهش در این حوزه و میزان ارتباط آنها نه تنها دارای اهمیت است ،بلکه ضروری به نظر می رسد ،و در ادامه به
روش توصیفی – تحلیلی ،تالش ما مصروف پاسخگویی به سواالت ذیل می باشد:
-1

آیا برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر رشد اخالقی آنان تأثیر گذار است؟

-2

برنامه آموزش فلسفه به کودکان چگونه بر رشد اخالقی آنان مؤثر است؟

-3

ما در داوری های اخالقی مان به چه میزانی به عقل و استدالل های عقلی استناد می کنیم؟

-4

چه اصول و ضوابطی می توانند در استدالل های اخالقی به ما کمک کنند؟

-5

برنامه آموزش فلسفه به کودکان برچه پیش فرض هاو زمینه های روانشناختی مبتنی است؟

-6

برنامه آموزش فلسفه به کودکان برچه شروط و بسترهای فرهنگی مبتنی است؟

ارتباط نظریه پیاژه و فبک
در سابقه نظریه های روانشناختی روانشناسان تحولی مانند پیاژه ،دوران کودکی اصال دوران تفکر انتزاعی نیست و
اصوال دانش هایی مانند فلسفه برای کودکان برای این دوره سنی مناسب تلقی نمی شود .بنابراین عمال شروع برنامه
فلسفه برای کودکان و نوجوانان در مواجهه با این چالش بوده است .حتی در آثار کسانی که در این مورد بحث کردند
کوشش برای پاسخگویی به این مسئله وجود داشته است که آیا واقعا برای کودکان شناخت انتزاعی ممکن است یا
خیر؟ در این برنامه برخالف سایر برنامه هایی که برای آموزش فلسفه بوده ،اندیشه های فیلسوفان معینی انتخاب و
مطرح نمی شود .زیرا در این حالت یعنی مطرح کردن اندیشه های خاص فیلسوفان ،درجه انتزاع باالست چون
فیلسوف اصطالحات ویژه انتزاعی خاص فلسفه را به کار می برد .در نتیجه مشخص است که این اندیشه هاقابل طرح
برای کودکان نیست .منتهی در برنامه «فلسفه برای کودکان» سعی بر این بوده که به جای پرداختن به محتواها و
نظریه های خاص فلسفی ،به روش های خاص تفکر فلسفی پرداخته شود .در عین حال که قابل ترجمه بودن
موضوعات به زبان کودک هم در نظر گرفته می شود .فرض کنید اگر در تفکر فلسفی این مهم باشد که فردی قدرت
همدلی پیدا کند یعنی بتواند مسأله را از زاویه دید دیگری ببیند ،یک توانایی فلسفی این است که انسان بتواند
دیدگاههای دیگر را بررسی کند حاال این مسأله در سطح پایینتر به این صورت است که اگر سعی کنیم به کودکان
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بیاموزیم دیدگاههای دوستانشان را مورد بحث قرار داده و به آنها توجه کنند یا اصال بدانند که در ارتباط با یک
مسأله ،دیدگاههای متفاوتی وجود دارد ،خود این عمل حرکتی در جهت رشد تفکر فلسفی است(بایلین و سایگل
 ،2003،به نقل از هدایتی و همکاران.)1389 ،
ارتباط نظریه برونر و فبک
برونر یادگیری اکتشافی را نوآوری و ضرورتی برای جانشینی یادگیری طوطی وار(که محدود کننده تفکر است) می
داند .به نظر او آنچه امروز در کالس های درس آموزش داده می شود مطالبی بی معنا و مفاهیمی منفصل است و
یادگیرنده منفعل و طوطی وار آنها را می آموزد و حفظ می کند و یادگیری به فعالیتی بی هدف ،مالل آور و نامفید
تبدیل می شود .به اعتقاد وی ،وقتی یادگیرنده خود مفاهیم را کسب کند ،مفاهیم در مقایسه با زمانی که دیگران آن
را برایش مطرح می کنند معنادارترند .وی بسیاری از یادگیری های آموزشگاهی را فقط ایجاد روابط کالمی یا عددی
یا حفظ فرمول هایی می داند که یادگیرنده می تواند فقط با نشانه هایی آنها را به خاطر آورد اما از درک ارتباط آنها
با محیط بیرون از مدرسه عاجز است .یادگیری اکتشافی به معنای کسب دانش به وسیله خود فرد است(برونر،1960 ،
به نقل از صابری نجف آبادی.)1390 ،
همچنین وی معتقد است که ،می توان دانش مربوط به هر رشته علمی را در مجموعه هایی سازمان یافته به
یادگیرندگان آموخت .در این شرایط ،فرایند پردازش اطالعات تسهیل می شود و این مجموعه سازمان یافته مانند
نقشه ذهنی ،به فراگیران کمک می کند تا بتوانند از آن برای تحلیل مسائل استفاده کنند .برونر اکتشاف را به یافتن
چیزی که قبال برای آدمی ناشناخته بوده محدود نمی کند ،بلکه آنرا شامل همه شکل های دست یابی به دانش به
وسیله کاربرد ذهن می داند(برونر ،31 ،1960 ،به نقل از صابری نجف آبادی .)1390 ،یادگیری اکتشافی یادگیرنده را
تشویق می کند تا به اصول و اندیشه هایی دست یابد که به درک پدیده ها یا حل مسأله بیانجامد .بدین ترتیب به
جای ارائه معلومات به یادگیرنده ،با جلب مشارکت وی و ترغیب او به تالش فکری بیشتر ،او را به حل مسائل تشویق
می کند(صابری نجف آبادی.)1390 ،
در برنامه آموزش فلسفه به کودکان هم آنچه مورد توجه کارشناسان قرار دارد تشویق کودکان به تفکر و اندیشه ورزی
است .کودک احتیاج دارد خودش فکر کند و سلیقه ها ،ذوق ها ،افکار و احکام خود را آزادانه بیان کند .به قول
روسو«وقتی شما برای کودک فکر می کنید او چگونه می تواند بیندیشد؟» .برآوردن احتیاج مستلزم نوعی هنر
انتخاب کردن وقایع و ارائه آنهاست .هدف روش اکتشافی این است که یادگیرنده به لذت درونی حاصل از یادگیری
دست یابد و با این انگیزه در پی کشف حقایق باشد .به این ترتیب ،تفکر منطقی جایگزین تفکر سطحی و طوطی وار
می شود .تحقق این امر مهم با شرکت فعال یادگیرنده در جریان حقیقت یابی و با دست یافتن او به طرح های
سازمان یافته ،که به موضوع ساخت و معنا می دهند ،امکان پذیر است .این ساخت و معنا ،عالوه بر تسهیل یادگیری،
سبب افزایش قابلیت انتقال موضوع به ذهن یادگیرنده می شود .در واقع یادگیرنده با سازمان دهی مجدد افکار از
تأثیرات دست و پا گیر و جنبه های عملی و عینی تفکر رها می شود و به تفکر نمادین می رسد که مؤثرترین و
انتقال پذیرترین نحوه اندیشیدن است .این نحوه اندیشیدن ،متضمن نگرش مثبت به موضوعات و جهان نیز
است(کدیور ،1388 ،به نقل از صابری نجف آبادی.)1390 ،
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ارتباط نظریه ویگوتسکی و فبک
ویگوتسکی معتقد است تکالیف شناختی که کودک به سختی می تواند آنها را به تنهایی انجام دهد ،با کمک دیگران
تحقق می یابد .آنچه وی منطقه مجاور رشد می نامد تا حد زیادی تحت تأثیر گفت و گو است .کودکان با استفاده از
گفتار ،خصوصا گفتار خصوصی برای سازمان دادن تفکر و رفتارشان استفاده می کنند .او معتقد است تشریک مساعی
با همکالسی ها به اکتشاف کمک می کند ،که این امر بستر ایده آلی برای پرورش رشد شناختی کودک
است(سیدمحمدی ،1383 ،به نقل از هدایتی .)1389 ،و اساس و مبنای برنامه فلسفه برای کودکان در تحلیل و نقد و
ارزیابی نظرهای مختلف در سنین کودکی حتی قبل از سن دوازده سالگی است و این همان رویکرد طرفداران
ویگوتسکی و مخالفان پیاژه است .لیپمن عقالنیت و توان فلسفه ورزی را یکی از پیش فرض های برنامه فلسفه برای
کودکان می داند(لیپمن.)1980 ،
ویگوتسکی از جمله کسانی است که آرای وی تأثیر بسزایی بر برنامه فلسفه برای کودکان داشته است .او در کتاب
تفکر و زبان ،با پرداختن به نقش زبان در پرورش فکر می گوید :از طریق درونی کردن گفت و شنود بیرونی است که
ابزار نیرومندی چون زبان بر جریان تفکر اثر می گذارد(ویگوتسکی ،1367 ،به نقل از ماهروزاده .)1391 ،زیرا که زبان
پیش از هر چیز ابزاری برای ارتباط برقرار کردن و تفکر کردن و همچنین آموزش و یادگیری در کالس درس می
باشد.
برنامه آموزش فلسفه به کودکان
فلسفه برای کودکان یک پدیده نوظهور است که جزئی از جنبش تاریخی تعلیم و تربیت اندیشه محور می
باشد( .)lindop,1993جرقه ابداع و طرح این برنامه در ذهن متیو لیپمن در پی مشاهده درگیری و خشونت میان
دانشجویان و مدیران در محیط دانشگاه ،که حاکی از انعطاف پذیر نبودن و رجوع نکردن آنها به عقل واستدالل بود،
روشن شد .از دیدگاه او ،اگر بتوان عادت به تفکر تأملی و استدالل تعقلی و تفکر سطح باال را در افراد ایجاد کرد ،قادر
به رشد اخالقی و پیش گیری از بداخالقی خواهد شد ،اما برای ایجاد چنین عادتی دوران بزرگسالی بسیار دیر است و
این مهم باید از کودکی آغاز شود .دیدگاهی که کودک را به سوی ژرف نگری و گفتوگو سوق دهد ،او را قادر به
کنترل رفتار مستقل خواهد کرد(هدایتی.)1390 ،
وی تعریف برنامه فلسفه برای کودکان اینگونه بیان می کندکه عبارت است از«کاربرد فلسفه در آموزش و پرورش
برای ساختن دانش آموزانی است که در استدالل ماهر باشند»(لیپمن .)1991 ،اما اکنون هنگامی که نام «برنامه
فلسفه برای کودکان» را می آوریم قراردادن نام «فلسفه» در کنار «کودکان» برای مخاطب ناآشنا با این برنامه و حتی
برای برخی از دانشجویان (گاهی هم برخی اساتید) رشته های تعلیم و تربیت و فلسفه تعجب برانگیز است چرا که
ترکیب کودک و فلسفه را ترکیبی ناموزون می دانند و از نظر آنان کودک را یارای همنشینی با فلسفه نیست .البته
برنامه آموزش فلسفه به کودکان برخالف کتابهایی از جمله دنیای سوفی(گاردر )1379،در پی این نیست که مطالب
فلسفی را به کودکان یاد دهد و ذهن آنها را از مطالب سنگین فلسفی انباشته کند ،بلکه این برنامه بیشتر در پی
آموزش مهارتهای تفکر به کودکان و نوجوانان است.
«برای داشتن تصور صحیح از مفهوم فلسفه برای کودکان الزم نیست کالسی را در ذهن مجسم کنیم که از دانش
آموزان ده ساله تشکیل شده که در آن کالس ازکارهای افالطون و ارسطو صحبت می شود .هر چند کارهای این
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فالسفه و دیگر فالسفه دربردارنده ایده ها و مفاهیمی است که هم برای بزرگساالن و هم برای کودکان جالب هستند
ولی در کالس فلسفه برای کودکان مستقیما از نظریات این فالسفه صحبت نمی شود .ایده ها و مفاهیم فوق الذکر ،از
قبیل زیبایی ،حقیقت ،عدالت ،آزادی ،حقوق ،قوانین ،درهم تنیده شده با مسائلی هستندکه الاقل هنوز برای کودکان
روشن نشده اند .برخی از سواالتی که در روشن نمودن این مسائل کمک می کنند و کودکان مایل به طرحشان
هستند از این قبیل اند :آیا تفکرات و دانش آدمی واقع نماست؟ آیا باید همیشه از اکثریت تبعیت کرد؟ آیا قواعد و
قوانین هرگز نباید شکسته شوند؟ آیا باید از قوانین پیروی کرد؟» (صفایی مقدم.)1377 ،
پرورش اخالقی و اجتماع پژوهشی
پرورش اخالقی به این معناست که کودکان را در دستیابی به ارزش هایی که هم مربوط به خودشان و هم مربوط به
دیگران یعنی گروه و جامعه اشان و حتی فراتر از آن مربوط به گستره هستی (اعم از انسان و غیر انسان) است ،توانا
سازیم.
خود (شخص)
« یکی از عناصر کلیدی زندگی اخالقی ،خود مختاری است که به معنای خود رهبری است .شواهد مربوط به تفکر
مستقل کودکان ،مثال در داشتن دیدگاه اقلیت ،یا چالش دیدگاه دیگران همین نکته را بیان می کند .زمانی می توان
خودمختاری را در کودکان مشاهده کرد که نشانی از تفکر مستقل در آنها باشد ،مثال وقتی سعی می کنند شخصیت،
نقاط قوت و ضعف خود را درک کنند .این نکته در رشد عزت نفس و تمایل کودک به تعهد نسبت به چگونه گذراندن
زندگی خود پدیدار می شود»(فیشر1385،ب).
دیگران (جامعه یا گروه)
«نشانه های دیگر تعامل ،همدلی است یعنی حالت هماهنگی عاطفی و شناختی با فردی دیگر ،به بیان دقیق تر یعنی
درک کنیم این موقعیت برای دیگران چگونه است .ما به وسیله درک خویشتن (خودمختاری) و ارتیاط با دیگران
(یکپارچگی) ،وجود خود را نشان می دهیم .در تمام جوامع میان حق آزادی و مسؤلیت در برابر دیگران کشمکش
وجود دارد .در جامعه کاوشگر حق آزادی به دو صورت دیده می شود؛ یکی آزادی بیان (حتی اگر اشتباه کنید) ،و
دیگری حق سکوت اختیار کردن ،گوش فرا دادن و نظر ندادن .احساس مسؤلیت نسبت به دیگران در رفتار متعهدانه
منعکس می شود .تعهدی که با درک چگونگی تفکر و احساس دیگران بیامیزد همان همدلی است .کودک با این
حس همبستگی در می یابد که در میان افرادی است که آنها هم مثل او برای خود عالیق و خواسته هایی دارند و این
برای از بین بردن تعصب و تصور کلیشه ای از دیگران ،بسیار الزم است» (همان).
جامعه و فراتر (دیدگاه جهانی و کلی)
«در این رابطه سومین عنصر ،قدرت مرکزیت زدایی از خویشتن ،یعنی از باال به موقعیت نگاه کردن است ،سینگر آن
را دیدگاه جهانی و شاید تعالی هم نامیده شود .منظور قدرت فراتر رفتن از مرز عالیق فردی و گروهی برای اندیشیدن
به این است که چه چیزی به صالح همه است .تعالی مربوط به شناخت مفهوم عدالت و انصاف است .تعالی ،آگاهی ما
را متوجه حقوق و ارزش هایی می کند که از مرز عالیق و خواسته های فردی فراتر می روند .واالیش به ورای تعلقات
شخصی افراد یا گروه ها ،مثل دوست و خانواده توجه می کند تا جامعه ای گسترده تر و در نهایت نگرشی جهانی را
در بر گیرد» (همان).
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حال ببینیم موارد فوق که به عنوان شاخص ها و معیارهای تربیت و پرورش اخالقی هستند چگونه در فلسفه برای
کودکان و اجتماع پژوهشی آن پرورش می یابند؟
باید اشاره کرد که فهم صحیح و عمیق از اخالق و ارزشهای اخالقی در گرو داشتن ذهن فلسفی و انجام مباحث
فلسفی در باب ماهیت اخالق و قضایای اخالقی است .لیپمن ،رویکرد فلسفی به اخالق را از زاویه«کاوشگری اخالقی»
می نگرد (مرعشی« .)1385،یکی از شاخص های رشد در جامعه کاوشگر ،حرکت از گفتمان درجه دوم به درجه اول
است .گفتمان درجه اول در مورد موضوع های مهمی است که مستقیما به زندگی شخصی ما مربوط اند و شامل
فرایندهایی است همچون تعریف شخصی مفاهیم ،نیات شخصی متجلی در داستان زندگی شخصی ،و تجزیه و تحلیل
چارچوب ادراکی شخصی .شاخص هایی که برای تعیین درجه اول بودن گفتمان وجود دارد شامل تعیین مناسبت آن
با امور شخصی است .گفتمان درجه اول بر رشد شخصی تأکید دارد .می توان در بحث در مورد تعریف های شخصی
از دوستی ،یا قوانین مربوط به روش عملکرد جامعه کالس ،مصداق هایی از این نوع گفتمان یافت .مباحثه درجه دوم
نخست به گفتمانی در مورد گفتمان دیگران مربوط می شود و آن چه در میان است بیش تر مفاهیم دیگرانند تا
مفاهیم خود ،مثل تجزیه متون ،دیدگاه ها و تعریف های خاص .هدف گفتمان درجه دوم بر درک دیگران ،درک
اشخاص ،موقعیت ها و داستان های دیگر متمرکز می شود .فلسفه برای کودکان فرصت پرداختن به هر دو نوع
گفتمان را فراهم می کند .جامعه کاوشگر فلسفی گروهی است که به بحث در مورد مسائل مهم مشتاق است ،مسائلی
مربوط به این که در امور روزمره خود چگونه زندگی می کنند و علم می آموزند .در این روند است که نشانه های
تغییر نمایان می شوند .کودکان شیوه ی مخالفت با ادعاهای بی اساس و استدالل های بی بنیاد را می آموزند ،می
آموزند چگونه عقاید دیگران را مبنا قرار داده ،گسترش دهند و می آموزن که چگونه برای چالش و گسترش تفکر
خود ،دیدگاه های جهانی دیگری بیافرینند» (فیشر1385،ب) .حلقه کندوکاو ،به دلیل ویژگی کندوکاوی اش ،در
برگیرنده پرسش کردن و جست وجویی بسیار وسیع برای حقیقت و جست و جویی وسیع تر برای معناست .از دیگر
ویژگیهای حلقه کند وکاو است :رابطه چشم در چشم ،صورت بندی سؤال ها ،دلیل و شاهد خواستن از دیگران،
پذیرش انتقادهای موجه ،محترم شمردن دیگری در مقام یک شخص ،در پی روشن سازی مفاهیم مبهم بودن،
حمایت و پشتیبانی از عقاید با دالیل متقاعد کننده (طباطبایی و موسوی.)1390 ،
از نظر لیپمن در حلقه کند وکاو ،هر گاه مدعی چیزی می شویم یا عقیده ای را بر زبان می آوریم ،اگر نتوانیم از آن
حمایت کنیم ،آسیب پذیر خواهیم بود .بنابراین ،باید از خود سؤاالتی از این قبیل بپرسیم که وقتی عقاید ما در
معرض خطر قرار می گیرد به چه متوسل می شویم ،زمانی که با عقاید ما مخالفت می شود به چه استناد می کنیم،
زمانی که اظهارات ما متقاعد کننده نباشد برای اثبات آنها چه می گوییم .به منظور پاسخ به چنین سؤاالتی ،باید
بدانیم که ادعاها و عقاید با دلیل اثبات می شوند .از نظر وی ،معیار همان دلیل است؛ معیارها نوعی علت درخور
اطمینانند .هنگامی که باید مطالب را از روی قواعد تکاملی و تشریحی طبقه بندی کنیم ،باید از معتبرترین دالیلی
که می توانیم بیابیم استفاده کنیم و دالیل همان معیارهای طبقه بندی و تکاملی اند .خانه هایی که در آنها زندگی
می کنیم اغلب ساختاری بی دوام دارند .می توانیم با استدالل منطقی تر آنها را تحکیم بخشیم ،اما اگر زمین یا پایه
ساختمان نرم و بی ثبات باشد ،این کار کمک چندانی نخواهد کرد .باید ادعا و نظرهای خود را بر مبنای شالوده های
مستحکم بنا کنیم ،و بر همین اساس ،کودکان در حلقه کند و کاو آوردن استدالل های محکم برای اثبات نظر
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خویش و یا اصالح نظر خود و دیگران را می آموزند و همچنین پذیرفتن انتقاد و فراخ اندیشی و قضاوت صحیح را ،
که به اصالح می انجامد ،فرا می گیرند (طباطبایی و موسوی.)1390 ،وی با اینکه به بچه ها بگوییم چه چیزی
صحیح و چه چیزی غلط است مخالف است وی معتقد است که کودک باید با درگیری در گفت وگوهای اکتشافی با
یکدیگر به نتیجه برسند (لیپمن.)2003،
در برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان تالش می شود تا دانش آموزان اهمییت دست یابی به داوریهای صحیح
اخالقی را دریابند .بدین منظور باید حساسیت و جامعیت در آنان پرورش یابد .در داستانها دانش آموزان ایده ها را
کشف می کنند و به آزمودن آنها در زندگی و مسائل واقعی می پردازند(رمضانی .)1389 ،در کنار ارتقای مهارتهای
فکری و منطقی ،که در آموزش فلسفه برای کودکان اهمیت زیادی دارد ،توجه به مسائل و سؤاالت بنیادین زندگی
نیز در این حوزه خودنمایی میکند .بر اساس دیدگاه لیپمن ،موضوعات مورد بحث در برنامه آموزش فلسفه به کودکان
از همان مفاهیمی گرفته شده است که فالسفه با آن درگیرند ،مانند بحث درباره ماهیت قانون ،حقیقت ،خیر ،عدالت،
مرگ ،دوستی ،زیبایی و جز اینها(لیپمن ،2003 ،مصاحبه با مهرنیوز ،به نقل از صابری نجف آبادی .)1390 ،همچنین
برنامه فلسفه برای کودکان ،با ایجاد فرصت کاوشگری جذاب پیرامون موضوعاتی که ذهن کودک را درگیر خود
ساخته ،عالوه بر پرورش قدرت تفکر و تعمق روی مسائل ،منجر به تفکر تأملی ،داوری مستدل ،تفکر مشارکتی،
احساس کفایت در تولید و پرورش ایده ها و مسؤولیت پذیری اخالقی شده ،و مانع از احساس حقارت کودک می
شود(هدایتی و همکاران.)1389 ،
بحث و نتیجه گیری
-1آیا برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر رشد اخالقی آنان تأثیرگذاراست؟
برای بررسی رابطه اجتماع پژوهشی که محور اصلی فبک می باشد و اخالق ،و اینکه آیا این اجتماع در پرورش اخالق
کودکان مؤثر است یا خیر ابتدا باید منظور از جامعه و اخالق مشخص شود .شایان ذکر است که اجتماع هایی که
برای کاوشگری به کار می روند فقط مختص برنامه فلسفه به کودکان نمی باشند .شاید بتوانیم نسخه اولیه جامعه
هایی که به قصد کاوش گری شکل می گرفتند را در آتن و گفت وگوهای سقراط با مخاطبانش ببینیم ،آنجایی که
سقراط آنها را به تأمل پیرامون اصول اخالقی که به آنها تلقین شده بود و آنها بی چون و چرا و منفعالنه پذیرفته
بودند ،وادار می کرد .همانطور که در فصول قبل ذکر شد پایه و اساس برنامه فلسفه برای کودکان همان اجتماع
پژوهشی یا حلقه کند و کاو است که توسط پیرس برای اولین بار مطرح شد .که دارای ویژگی هایی است از جمله
دلیل متقن و اصولی خواستن از دیگران ،محترم شمردن عقاید دیگران ،وضوح بخشی و روشن کردن دیدگاهها و
نظریات که دارای ابهام می باشند ،وحمایت و پشتیبانی از نظریات و دالیلی که متقاعد کننده می باشند.
اما برای معنای با اخالق بودن دو دیدگاه مختلف وجود دارد ،یک دیدگاه این است که مجموعه ای از اصول اخالقی را
به عنوان الگو و سرمشق قرار دهیم ،که همان روش کانتی است یعنی اینکه اصولی وجود دارند که این اصول از
طریق فعالیت قوه استدالل به دست آمده اند و یا اینکه مراجع صاحب صالحیت آنها را وضع کرده اند مثل تعالیم
دینی و مذهبی .که با توجه به این دیدگاه با اخالق بودن یعنی مجموعه ای اصول کلی اخالقی را دانستن است .به
این ترتیب تعلیم و تربیت را می توان ایجاد مجموعه ای از ضوابط اخالقی دانست که اعتقاد و رفتار را می آموزند.
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ممکن است پرورش اخالقی در مراحل اولیه مستلزم پیروی از قوانین دیگران باشد ،و بعد به خودمختاری اخالقی
بینجامد که در آن صورت مقررات به شکلی منطقی تبدیل به ضوابطی خودپذیرفته می شوند.
دیگری دیدگاه ارسطوئیان به اخالق می باشد ،که با اخالق بودن را پرورش فضائل اخالقی می داند که ویژگی های
انسان خوب هستند .یعنی پرورش همان فضایلی که ما برای اینکه انسانی خوب باشد باید وی را واجد این خصلت ها
و ویژگی ها بدانیم مانند احترام به دیگران .همانطور که ذکر شد مشاهده می شود برای آموزش اخالق روش های
مختلفی وجود دارد که ایجاد تناسب میان آنها مشکل به نظر می رسد ،با توجه به این لیپمن رویکرد فلسفی به
اخالق را مطرح می کند ،یعنی تعلیم و تربیت اخالقی را ،از راه پرورش عقالنیت می داند .وی معتقد است کودک باید
با گفت و گوهای اکتشافی که با یکدیگر دارند به نتیجه برسند و با اینکه به کودکان امر و نهی کنیم که فالن کار
غلط یا صحیح است مخالف است.
اما باید اشاره کرد که فهم صحیح و ع میق از اخالق و ارزشهای اخالقی در گرو داشتن ذهن فلسفی و انجام مباحث
فلسفی در باب ماهیت اخالق و قضایای اخالقی است.کودکان با شرکت در برنامه فلسفه برای کودکان و اجتماع
پژوهشی و حلقه کند و کاو آن ،سازواری در باورها و اراده ،منطقی بودن ،اندیشه و احساسات آزاد داشتن ،بی طرفی
در ارزشگذاری ها ،آگاهی نسبت به خود و موقعیت ،بکارگیری قوه تخیل و  ( – ...که همانطور که قبال گفته شد
همگی الزمه عقالنیت اخالقی هستند) -را یاد می گیرند و همچنین در کنار موارد ذکرشده ،انتقاد و فراخ اندیشی و
قضاوت صحیح را ،احترام به دیگران  ،انسان دوستی ،کنترل خشم ،آزاداندیشی ،تحمل و مدارا ،احترام به دیگران ،در
نظر گرفتن جدی همه ایده ها ،و تمایل به گوش دادن به دیدگاههای دیگران ،همکاری ،مهربانی و  ....که همگی امور
اخالقی هستند را یاد می گیرند و یا در آنها تقویت می شوند .بنابراین به نظر می رسد که برنامه فلسفه برای کودکان
در رشد اخالقی آنها مؤثر می باشد.
از طرف دیگر همانطور که در فصول قبلی ذکر شد همه مکاتبی که به نوعی در باره اخالق نظریه پردازی کرده اند،
چه هیوم و عاطفه گرایان که اخالق را امری احساسی و عاطفی می دانند یعنی اخالق را بیانگر احساسات مثبت و یا
منفی شخص می دانند و یا شخصی انگاران که اخالق را امری شخصی می دانند و چه کانت و پیروانش که اخالق را
دارای بار عقالنی می دانند؛ همه به نوعی معتقدند که اخالق امری استداللی است ،چرا که همه آنها برای اثبات ادعا
خود به نوعی از استدالل و روش منطقی که همان روش عقالنی است استفاده می کنند.
بنابراین برای اینکه کودکان اخالقی باشند باید پیش از هر چیزی قوه استدالل و منطق و مهارت های تفکر در آنها
پرورش یابد ،زیرا که الزمه آموختن اخالق و آموزه های اخالقی ،آموختن مهارتهای تفکر و استدالل است و اگر غیر از
این باشد کودک امروز که همان بزرگسال فردا است با روش تلقین و عادت اخالق را فرا می گیرد که این نمی تواند
اخالق باشد ،بلکه به نوعی عادت است که این روش نمی تواند شایسته انسانی باشد که عقالنیت و تفکر او را از سایر
موجودات متمایز می کند .و نهایتاً اینکه بنظر می رسد که برنامه آموزش تفکر به کودکان که رسالت اصلی آن
آموزش مهارت های تفکر به کودکان است عالوه بر مهارت های شناختی که برای کودکان به همراه دارد در پرورش
مهارت های اخالقی کودکان هم مؤثر است.
 -2برنامه آموزش فلسفه به کودکان چگونه بر رشد اخالقی آنان مؤثر است؟
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پرورش و رشد اخالقی در کودکان به این معناست که آنها را در دستیابی به ارزش هایی که هم مربوط به خودشان و
هم مربوط به دیگران یعنی گروه و جامعه اشان و حتی فراتر از آن مربوط به گستره هستی (اعم از انسان و غیر
انسان) است ،توانمند سازیم.
یکی از مهمترین ارزش های مربوط به خودشان خودمختاری و خودرهبری است ،که از نشانه ها و شواهد خودرهبری
داشتن تفکر مستقل است .و هنگامی که کودکان در حلقه کند و کاو و اجتماع پژوهشی قرار می گیرند دیدگاه
دیگران را به چالش می کشند و دیدگاه خود را بطور مستقل ارائه می دهند که این امر نشان دهنده رشد تفکر
مستقل و به تبع آن خودرهبری در کودکان است.
مؤلفه دوم در پرورش و رشد اخالقی توجه به دیگران که شامل جامعه یا گروه اطراف کودک است ،می باشد .یعنی
ایجاد همدلی و هماهنگی عاطفی و شناختی با فردی دیگر است .کودک هنگامی که در اجتماع پژوهشی قرار می
گیرد با ارتباطی که با دیگران برقرار می کند و قرار دادن خود به جای افراد اجتماع پژوهشی می تواند دیدگاه آنها را
از نقطه نظر خودشان بفهمد و به همدلی برسد و همچنین با هم ذات پنداری که با شخصیت های داستان ها دارد
می تواند خود را به جای این شخصیت ها تخیل کند و به نوعی همدلی برسد.
مؤلفه سوم در رشد و پرورش اخالقی داشتن دیدگاه جهانی و کلی است .یعنی اینکه از باال به موقعیت نگاه کردن
است و به فراتر از تعلقات شخصی افراد یا گروهها ،مثل دوست و خانواده توجه می کند تا جامعه ای گسترده تر و در
نهایت نگرشی جهانی داشته باشد .کودکان در حلقه کند و کاو و اجتماع پژوهشی شیوه ی مخالفت با ادعاهای بی
اساس و استدالل های بی بنیاد را می آموزند ،می آموزند چگونه عقاید دیگران را مبنا قرار داده ،گسترش دهند و می
آموزن که چگونه برای چالش و گسترش تفکر خود ،دیدگاه های جهانی دیگری بیافرینند.
همانطور که بیان شد کودکان هنگامی که در حلقه کند و کاو و اجتماع پژوهشی قرار بگیرند هر سه موردی که به
عنوان ویژگی یک فرد پرورش یافته اخالقی می باشند در آنها محقق می شود و به این طریق به رشد اخالقی می
رسند.
 -3چه اصول و ضوابطی می توانند در استدالل های اخالقی به ما کمک کنند؟
معموال ما برای گزینش اصول اخالقی بر چیزهایی تکیه می کنیم که به نظر خودمان معنای داوری های اخالقی از
آنها مستفاد می شود .در صورتی که داوری های اخالقی را با خواست خدا مرتبط بدانیم ،روش دینی را انتخاب کرده
ایم و اگر مبنا را احساسات شخصی یا قرار دادهای اجتماعی قرار دهیم روش های متناسب با آنها را انتخاب کرده ایم.
که با اختالف عقیده مردم در این باره همیشه به بن بست می رسیم .به نظر می رسد که اصل های سازواری که در
فصول قبلی گفته شده اند بتوانند ما را از این بن بست نجات دهند .این اصل ها عبارتند از :یکی ،منطقی بودن که به
این معناست که باورهای ما منطقا سازگار باشند ،که این اصل باعث می شود که ما باوررهای ضد ونقیض را نپذیریم.
دومین اصل ،سازواری اهداف و وسایل است یعنی اینکه اگر ما هدفی را انتخاب کنیم که برای رسیدن به این هدف
وسایلی را نیاز داریم ،و این وسایل را مهیا نکنیم این شرط را نقض کرده ایم ،سومین اصل ،با وجدان بودن است که
به این معناست که تصمیمات و خواسته های ما با نوع زندگی کردنمان منافات نداشته باشد ،چهارمین اصل ،بی
طرفی است وبه اینمعناست که مالک ما برای داوری در مورد هرکاری خود آن کار است نه اینکه چه کسانی در این
کار دست اندرکارند .به عبارت دیگر درباره کارهای مشابه ارزش گذاری های مشابه داشته باشیم.
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همانطور که در فصول پیشین گفته شد ،ضوابط سازواری بطور کلی به آزادی اخالقی ما احترام می گذارد ،چون به
طور مشخصی نمی گوید چه کار بکنیم و یا به چه معتقد باشیم؛ اما در عین حال عقالنیت اخالقی را افزایش می
دهد .چون درباره اینکه چگونه دیدگاههای خود را به شیوه ای سازوار سامان دهیم ما را راهنمایی می کند .می توان
ضوابط چهارگانه سازواری را عمال بر هر گونه رویکردی به اخالق مبتنی ساخت .مثال می توان آن ها را مبتنی بر
قراردادهای اجتماعی ،احساسات شخصی ،سود شخصی ،خواست خدا یا حقایق بدیهی دانست .و در آخر اینکه به نظر
می رسد این ضوابط ما را در استداللهای اخالقی کمک می کنند.
 -4ما در داوری های اخالقی مان به چه میزانی به عقل و استدالل های عقلی استناد می کنیم؟
ما در داوری های اخالقی مان به هر اندازه ای که از ویژگی هایی که در زیر می آیند بهره مند باشیم ،معقول
هستیم .و با آنکه هیچوقت صد در صد معقول نمی شویم اما می توانیم برای عقالنیت بیشتر تا می توانیم بکوشیم .که
ویژگی ها یا شروطی که الزمه عقالنیت می باشند عبارتند از :یکی ،اینکه سازوار بودن که همانطور که قبال ذکر شد
خود شامل سازواری اهدف و وسایل ،با وجدان بودن وبی طرفی است ،و دومین شرط ،آگاه بودن است ،یعنی اینکه از
موقعیت ،دیدگاههای دیگر اخالقی خودمان آگاهی داشته باشیم .زیرا که در شرایط مساوی هر قدر داوری ما با
آگاهی بیشتر همراه باشد معقول تر است .و سومین شرط ،به کار گرفتن قوه تخیل است ،یعنی اینکه از بودن به
جای کسی آگاهی داشته باشیم که این با صرف دانش نسبت به واقعیت ها فرق دارد .چهارم اینکه ،این احساس را
داشته باشیم که آزادیم درباره خودمان فکر کنیم به جای آنکه فقط خودمان را وفق دهیم .پنجمین شرط این است
که ،احساساتی را بپرورید که از اصول معقول حمایت می کند ،بخصوص احساسات مربوط به اهمیت دادن به خود و
دیگران .احساسات می تواند در مواقعی که وقت کافی برای مداقه نداریم راهنمای عمل ما باشد .ششمین شرط ،این
است که ،با دیگران – چه آنان که در جامعه خودتان هستند و چه آنان که در جوامع دیگر به سر می برند – گفت و
گو کنید .زیرا که آنان ناسازواری های ما را به ما گوشزد می کنند و ما را از چیزهایی با خبر می سازند که اگر این
گفت و گوها نباشد از آنها بی خبر می مانیم.که به نظر می رسد که اگر ما در داوری های اخالقی مان این شروط را
رعایت کنیم می توانیم این ادعا را داشته باشیم که در داوری های اخالقی مان معقول هستیم.
-5

برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر چه پیش فرض ها و زمینه های روانشناختی مبتنی است؟

اینکه کودکان را از گفتگوهایی که الزمه آنها تفکر انتقادی و استدالل است دور نگهداریم تا حدود زیادی برگرفته از
نظریه ژان پیاژه است .وی معتقد است که اگر چه کودکانی که در سن دبستانی هستند بیشتر از سال های قبل می
توانند حل مسأله کنند اما این تفکر زمانی نظام مند و منطقی است که با اطالعات عینی سر و کار داشته باشند .البته
بر این دیدگاه انتقادهای زیادی وارد کرده اند که کودک خیلی پیش تر از آنچه پیاژه فکر می کرد دارای این توانایی
باشد که عملیات منطقی پیچیده انجام دهد.
اما بر اساس دیدگاه برونر دانش آموزان در هرسنی می توانند مسائل فلسفی را درک کنند .حتی اگر آنها نتوانند
مسائل پیچیده ای مثل آزادی در برابر جبرگرایی ،یا سیاست خودکامه در برابر سیاست خودگردان را با چنین واژه
های فنی و غامضی را متوجه شوند اما به خوبی می توانند گونه های ساده تری از مفاهیم آزادی و روابط علت و
معلولی را در قالب کلمات ساده تر طرح شده اند ،درک کنند .بنابراین بنظر می رسد که اگر ما سواالت فلسفی که در
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ارتباط با تجربیات روزانه و زندگی روزمره ما می باشد با واژه های تخصصی و فنی مطرح نکنیم بلکه آنها را با واژه
هایی که برای کودکان ملموس تر می باشند مطرح کنیم آنها می توانند با ذهن خالق و کاوشگر خود روی این مسائل
تحقیق و کندوکاو کنند.
هرچند که پیاژه با اجرای آزمایش هایی ذهن کودک را به مراحلی تقسیم نمود ،که وی معتقد است در این مراحل تا
زمانی که کودک به رسش و بلوغ شناختی در مرحله نوجوانی نرسد ،توانایی اینکه مشکالت و مسائل استداللی خود را
حل کند ندارد .اما بسیاری از پژوهشگران این شیوه توصیف از کودک را بسیار مبتدیانه و سطحی نگرانه انگاشته اند و
معتقدند که حتی بزرگساالنی که در یک حیطه از مهارت و بلوغ برخوردار نباشند ،همان اشتباهات کودکان را که به
حکم عدم رسش و بلوغ ذهنی به آن دچار شده اند ،خواهند داشت .شاید یکی از دالیل طرفداران از این شیوه توصیف
از کودک -که در واقع همان پخته خواری و ارائه اطالعات فراوان به کودک بدون اینکه آنها را تجزیه و تحلیل کند-
همان نیاز بزرگساالن به اقتدار و دانایی خودشان می باشد .که این امر منجر به این می شود که به کودکان هر
چیزی که ارائه شود ،منفعالنه بپذیرند.
البته پیاژه خود باور نداشت که دانش به کودک به گونه ای منفعل تحمیل می گردد .طبق نظریه شناختی رشدی او،
کودکان با دستکاری و کاویدن محیط شان دانش را می سازند و رشد شناختی آنان به صورت مرحله ای واقع می
شود .لیپمن نیز معتقد است ما برای باال بردن بهره وری در مدارس می بایست از همین میل شدید به کاوشگری در
کودکان بهره بگیریم.
از نظر لیپمن نیز ،نظریه پیاژه مبنی بر اینکه کودکان نمی توانند با موضوعات انتزاعی کنار بیایند درست نیست .شاید
بهتر باشد بگوییم کودکان تمایل ندارند که به اجبار واژه های تکنیکی ،خشک و انتزاعی را مورد مطالعه قرار دهند .با
وجود این  ،آنها می توانند موضوعات انتزاعی چون خوبی ،بدی ،قانون ،عدالت ،امید ،خوشحالی و غیره را درک کنند.
در برنامه فلسفه برای کودکان ،موضوعات شاید انتزاعی باشند ،اما موضوعاتی غیر قابل غیر قابل لمس و غریب نیستند
که متخصصان را به دل نگرانی پیرامون عدم درک این مفاهیم بیندازد .چرا که در اصل هدف این برنامه آموزش
داانشی مضاعف ،تحت عنوان دانش فلسفی نیست بلکه هدف آن پرورش قوای تفکر به عنوان یک ابزار پایه است و
برای این کار از ملموس ترین ابزار ،یعنی زندگی خود کودک بهره گرفته شده است .اینها موضوعاتی است که ذهن
کودک را به خود مشغول داشته ولی کودک برای پاسخ به آن هنوز معیار آزمون شده ای در اختیار ندارد ،در واقع
کافی است مطالب را به زبان خود کودک بیان کنیم تا برای او قابل درک باشد.
اگر ما نظریه پیاژه را که بیان می دارد ،ماهیت یادگیری کودک به مرحله ای از رشد شناختی که در آن قرار دارد و با
آموزش نمی توان فراتر از رشد شناختی او در او یادگیری ایجاد کرد ،مورد پذیرش قرار دهیم ،در واقع پذیرفته ایم که
ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش وجود ندارد و تغییرات محیطی هیچ گونه تأثیری در رشد شناختی کودک چند
قرن پیش با کودک عصر حاضر نداشته است .و به عبارتی تالش سیستم آموزشی و رسانه ها و خانواده ها و .....
تالشی بیهوده بوده است .در اینجاست که نظریه ویگوتسکی اهمیت پیدا می کند زیرا که در نظریه وی کنش متقابل
میان یادگیرنده و محیط اجتماعی او اهمیت زیادی دارد و به این طریق به کمک سیستم آموزشی و خانواده می آید
و بیان می دارد که آنها هم در ارتقای رشد شناختی افراد مؤثرند.
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به عبارتی در حالی که پیاژه کودک را به صورت یک دانشمند کوچک که عمدتاً به تنهایی جهان هستی را می سازد و
می فهمد توصیف می کند ،ویگوتسکی بر این باور است که رشد شناختی کودک عموما به مردمی که در دنیای او
زندگی می کنند وابسته است .دانش ها ،اندیشه ها ،نگرش ها ،و ارزش های فرد در تعامل با دیگران تحول می یابند و
به این طریق است که ویگوتسکی امکان رشد فکر را برای کودک ممکن می داند.
بر خالف پیاژه که آمادگی شناختی یادگیرنده را توانایی درک او از عملیات منطقی می داند ،برونر می گوید :آمادگی
یعنی اینکه موضوع مورد یادگیری برای یادگیرنده ای که می خواهد آن را بیاموزد آماده شده باشد.برونر معتقد است
رشد فکری کودک مانند ساعت با نظم و ترتیب از پیش تعیین شده ای جلو نمی رود بلکه تحت تأثیر محیط و
بخصوص محیط مدرسه قرار می گیرد .بنابراین تدریس دروس مختلف در دوره ابتدایی الزم نیست حتما تابع سیر
طبیعی مراحل رشد فکری باشد بلکه ممکن است با پیش آوردن و استفاده از فرصت های رشد فکری ،کودک را
تقویت و هدایت نمود .تحقیقات نشان داده است که اگر کودک را با مسائلی مواجه کنیم که او را وادار به جهش به
مرحله باالتر فکری بنماید ،مثمر ثمر خواهد بود(برونر .)1960 ،چنان که از اندیشه های کلی ویگوتسکی و به ویژه از
منطقه مجاور رشد معلوم می گردد .دیدگاه نسبت به تأثیر آموزش بر رشد شناختی بسیار خوشبینانه تر از دیدگاه
پیاژه است .به نظر او انسان آماده رشد و تکامل است .او در این باره گفته است از آنجا که محیط اجتماعی تعیین
کننده فرایند رشد شناختی است ،پس باید محیط رشد شناختی را بهبود ببخشیم تا رشد شناختی انسان هایی که
در محیط پرورش می یابند بهبود یابد .به سخن دیگر ،پیشرفت هر نسلی از جامعه سبب رشد شناختی بیشتر نسل
بعدی خواهد شد .همچنین از این منظر ،معلم در ارتقای رشد شناختی نقش بسیار مؤثری دارد .به عوض اینکه
معلمان منتظر بمانند تا دانش آموزان به سطح مناسب رشد شناختی برسند و آنگاه آموزش مورد نیاز را برای آنان
پیاده کنند ،بهتر است دست باال زنند و به کمک هدایت و راهنمایی آنها سطح رشد بالقوه اشان را هدایت
نمایند(سیف.)1380 ،
در واقع برنامه فلسفه برای کودکان در پی آن است که توانایی های بالقوه کودکان را به گونه ای به فعل برساند که
آنها را برای داشتن تفکری کارآمدتر در آینده ،آماده کند .ویگوتسکی نیز هدف آموزش را همین می داند ،اینکه ما به
توانمندیهای بالفعل کودک اکتفا کنیم و سطح آموزش را با آن متناسب بسازیم و در واقع سطح سطح تفکر کودک را
در همان سطح متوقف سازیم ،هنرمندی آموزش نیست بلکه کمک به کودک برای کشف توانایی های فکری بالقوه و
فعال نمودن آنها می تواند هدف یک سیستم آموزشی باشد .البته هدف برنامه های مهارت های تفکر ،تبدیل کودکان
به فیلسوف یا تصمیم گیرنده نیست بلکه کمک به آنها برای اندیشه ورزتر شدن ،ژرف اندیش تر شدن ،و افرادی با
فکر تر و منطقی تر شدن است .کودکانی که به آنها برای سنجیده تر شدن کمک شده ،نه تنها بهتر می دانند که چه
زمانی دست به عمل بزنند بلکه همچنین بهتر می دانند که چه زمانی کاری انجام ندهند.
در نهایت درست است که نظریه پیاژه ،شاید آموزش مهارت های تفکر به کودکان را تا حدودی حمایت نمی کند،
اما بر اساس مبانی روانشناختی نظریه پردازان شناختی دیگر از جمله برونر و ویگوتسکی و ،....نه تنها آموزش
مهارتهای تفکر و برنامه فلسفه برای کودکان اهمیت پیدا می کند بلکه ضروری بنظر می رسد .البته ذکر این نکته
ضروری بنظر می رسد که در جامعه خرد ورز امروز ،دیگر سرسپردگی به یک نظریه بدون مطالعه سایر رویکردها،
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امری منسوخ تلقی می گردد .مطالعه جامع رویکردهای روانشناسی رشد که از پشتوانه پژوهشی قوی برخوردارند،
درک ما را از رشد شناختی و توانایی های ذهنی کودک تغییر می دهد.
-6

برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر چه شروط و بسترهای فرهنگی مبتنی است؟

همانطور که در فصل سه ذکر شد فرهنگ و آموزش و پرورش بر روی هم تأثیر متقابل دارند به نوعی که هم فرهنگ
بر آموزش و پرورش تأثیر گذار است و هم آموزش و پرورش بر فرهنگ مؤثر است و برای ایجاد یا تغییر هر فرهنگی
ابتدا باید از آموزش و پرورش شروع کرد.
برنامه فلسفه برای کودکان که به نوعی زیر مجموعه ای از آموزش و پرورش است هم از این قاعده مستثنی نیست.
یعنی اینکه این برنامه با روش اجرای آن که همان حلقه کند و کاو و اجتماع پژوهشی است ،هم می تواند فرهنگ
سازی کند و بر فرهنگ جامعه ای که در آن اجرا می شود تأثیر گذار باشد و همچنین برای اجرای آن باید زیر ساخت
های فرهنگی مناسبی وجود داشته باشد تا با چالش های کمتری مواجه شود.
از اینرو از آنجا که در برنامه فلسفه برای کودکان ،دانش آموزان فرضیه ها را به چالش می کشانند و به اصالح افکار و
نظریات خود و دیگران می پردازند ،و می آموزند که هر چند خود فردی از افراد جامعه اند اما این افراد با هم تفاوت
هایی دارند از جمله تفاوت های فرهنگی ،اجتماعی و  ....و همچنین آموزش شهروندی و نداشتن تعصب بر عقیده
خاصی و قضاوت تؤام با استدالالت منظقی و...که برنامه ای که هدف و محتوای آن به این شکل است امکان اجرای
آن در فرهنگ هایی که خوی و منش تحجر ،دیکتاتوری ،و ...دارند ،وجود ندارد و یا با سختی امکان پذیر است ،و
الزمه اجرای آن حاکمیت روح دموکراسی واقعی بر یک جامعه است تا این برنامه قابلیت اجرایی داشته باشد .هر چند
که همین دموکراسی و روح دموکراتیک داشتن خود می تواند یکی از محصوالت این برنامه باشد.
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