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چکیده
هدف این پژوهش ،آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسالمی و تأثیر آن در پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی ،میباشد .این پژوهش ،از نوع تحلیلی -توصیفی و استنتاجی از انواع
پژوهشهای کیفی است .با توجه به اهمیت و جایگاه آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی
اسالمی در تعلیم و تربیت کشور و حتی جهان اسالم و خأل آن در نظام آموزشی کشور ،این
پژوهش درصدد است تا ضمن تشریح معایب روش سنتی آموزش و عدم کارآمدی آن ،برای نیازها
و تحوالت سریع و گسترده جهان امروز ،آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسالمی و
ضرورت آموزش و تربیت فلسفی کودکان و نقش آن را در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
(همچون بزهکاری ،اعتیاد ،طالق ،فساد اخالقی ،تأثیرات منفی فضای مجازی) تبیین نماید .هدف
برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسالمی ،اصالح وضعیت تفکر در مدارس و وارد
کردن عنصر اندیشه به درون نظام آموزشی کشورهای اسالمی است .در مرحله بعد تربیت
شهروندانی خالق ،نقاد ،مبدع ،دارای قدرت استدالل و استقالل ،خردورز ،تحلیلگر ،قانونمند و
مسئولیتپذیر است که همگی از خصوصیات جامعه کاوشگر و معقول میباشد .این برنامه سعی
میکند تا استدالل ،تمییز و داوری را از کودکی به افراد آموزش دهد بهطوریکه این افراد به این
توانایی برسند که تا حد امکان خودشان برای خودشان تفکر کنند و برای خودشان تصمیم بگیرند و
 1این مقاله از پایاننامه کارشناسی ارشد آقای عباس محمدی استخراج شده است.
1
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بهترینها را گزینش و انتخاب کنند و در یک کالم به توانایی خودیادگیری و یادگیری مادامالعمر
دست یابند ،در صورت تحقق جامعۀ یادگیرنده ،ناخودآگاه جامعه از آسیبهای اجتماعی در امان
خواهد بود.
کلیدواژهها :آموزش ،فلسفه و کودک ،مبانی اسالمی ،آسیبهای اجتماعی ،خود یادگیری.

مقدمه
ناتوانی تعلیم و تربیت در پرورش انسانهایی متفکر ،منتقد ،متعهد ،کارآمد و خالق و همچنین
وجود رفتارهای وحشیانه ،جنگها و استعمارگریها و ،...این سؤال را مطرح مینماید که آیا تعلیم
و تربیت به وظیفۀ خود به درستی عمل کرده است؟ ناتوانی نظام آموزشی سنتی و قدیمی (که در آن
دانشآموز منفعل و معلم سخنران است) در تربیت و پرورش انسانهای مبدع و خالق ،نقّاد و
متفکر که توانایی مواجهه با مشکالت و مسائل دنیای مدرن را داشته باشند ،باعث شد تا برنامههای
درسی و محتواهایی تهیه و تدوین شود که بتواند دانشآموزانی متفکر ،خالق ،نقاد و مخترع را برای
جوامع پرورش دهد .از جمله این برنامهها و رویکردهای تربیتی میتوان به برنامه آموزش تفکر
خالق ،آموزش تفکر انتقادی ،آموزش مهارت حلمسئله و از همه مهمتر برنامۀ آموزش فلسفه به
کودکان و نوجوانان اشاره نمود.
در دنیا طی چند دهۀ اخیر ،فلسفه و آموزش فلسفه بهعنوان روشی بـرای پـرورش قـوه تفکـر
مورد توجه قرارگرفته است .توجه به عملکرد فیلسوفان در گذشته نشان میدهد که آنها قابلیتها و
تواناییهای مشخصـی را برای فراگیری فلسفه الزم میدانستند و بیشتر آنان تنها جایگاهی که برای
آن قائل بودند ،محیطهای علمـی و دانشگاهیِ برخوردار از سطح علمی باال بود؛ اما آنچه امروزه
مورد توجه متخصصان یادگیری بخصوص در زمینۀ مفاهیم فلسفی ،علمی و پرسشیهای اساسی
میباشد آن است که همه انسانها دارای خصوصـیت فطـری اندیشه و تفکر هستند .لذا ،باید
مهارتهای تفکر را در افراد پرورش داد؛ اما مسئله این است که چه سـنینی برای شروع آموزش
مهارتهای فکری و پرورش تفکر مناسب است؟ بر اساس دیدگاه لیپمن و دانشمندان مسلمان
همچون ابنسینا ،ابونصر فارابی ،ابوریحان بیرونی و مالصدرا و ...که طرفداران فراوان و رو به
افزایشی دارد ،این پرورش میتواند در سنین کودکی و حتی خردسالی صورت گیرد (شوشتری و
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همکاران ،1131 ،ص .)11
یکی از مباحث روز و مهم در دنیای امروز بخصوص جهان اسالم ،چگونگی پرورش قدرت
استدالل ،تمیز و داوری ،خالقیت و ابداع ،خردورزی ،ژرفاندیشی و تفکر انتقادی در کودکان است
که با بحث آموزش فلسفه به کودکان شهرت پیدا کرده است که در طی آن به کودکان آموزش داده
میشود که چگونه درست بیندیشند و درست تصمیمگیری کنند .در نتیجه این فراگیریها ،ما
کودکانی با ویژگیهای مذکور خواهیم داشت و در آیندهای نهچندان دور بزهکاری ،جنگ و فساد،
طالق ،اثرات منفی فضای مجازی و ...به شدت کاهش خواهد یافت.

مبانی نظری
«فلسفه» در لغت بهمعنای خرد دوستی ،جستوجوی خردمندانه در پی حقیقت و دست یافتن
به پاسخ پرسشهای وجودی است (فخرایی ،1113 ،ص  .)1سینگر میگوید« :فلسفه اغلب بخشی
از دانش بهشمار میرود و اندیشیدن دربارۀ چیزی یا فلسفه روشی برای جستوجو و کاوش در
خصوص پرسشهای بسیار اساسی است که با روش علمی به نتیجه نمیرسند» (همان) .منظور از
فلسفه ،خواندن آراء و اندیشههای فیلسوفان است (قائدی ،1111 ،ص  .)1فلسفه عبارت است از:
انتقال اندیشههای فلسفی به دیگران و یا آموزش چگونگی درست اندیشیدن است (قائدی،1111 ،
 .)10اگر تعریف دوم را در نظر داشته باشیم (آموزش چگونگی درست اندیشیدن) فلسفه یک
فعالیت همگانی است که میتوان آن را به همگان آموزش داد که آموزش فلسفه به کودکان هم از
این منظر قابل قبول خواهد بود .همانطور که رشتهای به نام فلسفه وجود دارد ،فلسفهای هم برای
کودکان وجود دارد.
برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بهوسیلۀ متیـو لیـپمن ( )Matthew Lipmanوضـع گردیـده
است .لیپمن ،هدف کلی برنامۀ خود را «تفکر مستقل» و فکر کردن کودکان به وسیلۀ خودشـان
معرفی میکند (شوشتری و همکاران ،1131 ،ص  .)1آنچه «آموزش فلسفه به کودکان» نامیده
میشود ،تالشی است برای توسعه فلسفه ،با این هدف که بتوان آن را همانند نوعی آموزش به کار
برد .از نظر لیپمن آموزش فلسفه به کودکان بهترین رویکرد در بهبود تفکر در کودکان است (لیپمن،
 ،1001ص  .)131با توجه به اینکه لیپمن ادعا میکند تفکر فلسفی بهمعنای صرف تفکر و استدالل
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نیست ،بلکه مستلزم تفکر برای تفکر است (قائدی )1001 ،میتوان نتیجه گرفت که کودک تفکر
میکند که چگونه یاد بگیرد (همانگونه که کوهلر (1001 ،)Koehler؛ پول (1000 ،)Pohl؛ پرکینس
( 1331 ،)Perkinsبر این سخن که کودک تفکر میکند که چگونه یاد بگیرد ،اشاره دارند).
کارل و گامز ( )Gamez & Carelمعتقدند :در برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان ،هر محتوای
چالشانگیزی میتواند بهعنوان محتوای فلسفی انتخاب شود (کارل و گامز .)1010 ،هدف برنامه
آموزش فلسفه به کودکان عبارت است از :یاری کردن کودکان برای بهرهمندی از فلسفه برای بهبود
یادگیری همۀ موضوعات موجود در این برنامۀ درسی (ناجی ،1113 ،ص .)11
اساسیترین بخش نظام مقدس اسالم ،همان بُعد فرهنگی و جنبههای تعلیمی – تربیتی آن است
(همان ،ص  .)13بدینلحاظ شناخت نظام تعلیم و تربیت اسالمی و اهداف ،روش و کاربرد آن
ضروری جلوه میکند .دین اسالم و مبانی تعلیم و تربیت اسالمی نیز همچون برنامۀ آموزش فلسفه
به کودکان و نوجوانان بر فکر و تأمل تأکید میکند .شاید هیچ مکتبی به اندازۀ اسالم ،بر فکر و تأمل
مبتنی نباشد؛ چراکه در این دین ،این کار بهتر از عبادت شمرده میشود .همچنین ،انتخاب درست،
دقیق و مسئوالنه ،یکی از مهمترین اجزاء و ارکان رفتار و کردار اسالمی است (همان) .شاید تنها
یک فرهنگ دینی باشد که مردم را با همۀ وجود به آگاهی و روشنی دعوت مینماید و آن ،فرهنگ
اسالمی است .از نگاه قرآن کریم ،آدمیان همگی توان اندیشهورزی دارند «أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی
أَنْفُسِهِمْ» (روم .)1 :فقط یک مکتب است که تأکید دارد پیامبرش را برای تعلیم کتاب و حکمت
میفرستد .لذا آموزشوپرورش ما باید کامالً در این راستا یعنی در جهت تعلیم ،تحلیل و تحقیق در
امور و قدرت انتخاب و تصمیم درست و بهطورکلی قدرت قضاوت درست برنامهریزیشده باشد.
منظور از مبانی اسالمی در این پژوهش ،دین اسالم و قرآن کریم ،پیامبران ،ائمه معصوم (ع)،
دانشمندان و متفکران اسالمی است که همگی بر اهمیت خردورزی و تعقل و تفکر تأکید کردهاند و
آن را از ضروریات دین شمردهاند به گونهای که اگر مسلمانی در همه امور خود از خرد و عقلش
بهره نگیرد او مسلمان محسوب نمیشود.
آسیبهای اجتماعی به دستهای از نابسامانیها و ناهنجاریهای رفتاری افراد یک جامعه چه به
صورت فردی و یا جمعـی اطـالق میشوند کـه ریشـه در بینظمیها ،کژکارکردهای پدیدههای
اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد .این آسیبها غالباً باعث رنجش روانی ،جسمی و مادی
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اقشار خاص و آسیبپذیر جامعه میشوند (دژبانی ،1131 ،ص .)1

بیان مسئله
ت علیم و تربیت از آغاز زندگی بشر در جوامع وجود داشته است و همواره شناسایی نیازهای
مادی و معنوی انسان از طریق تعلیم و تربیت بهدستآمده است .تعلیم و تربیت هم میتواند در
جهت رشد اخالقی ،عقالنی ،رفتاری و جسمانی فرد مؤثر باشد و هم وسیلهای در جهت رفع
نیازهای اقتصادی ،سیاسی و مصالح اجتماعی باشد .تعلیم و تربیت تنها راه تحقق انسان واقعی و در
پی آن تنها وسیله دسترسی جوامع به کمال مطلوب است .تعلیم و تربیت صحیح میتواند فرد را به
نیکی و سعادت ،زندگی زیبا و مطلوب هدایت کند و او را در جهت تعالی و رشد هدایت نماید.
تعلیم و تربیت تعیین میکند که آیا انسانها وظیفه خود را به پایان رسانیدهاند یا خیر؟
بنابراین ،میتوان گفت :فلسفه تعلیم و تربیت کاربرد آرای فلسفی در مسائل تربیتی است ،با
همین قاطعیت نیز میتوان گفت که اقدامات تربیتی به اصالح و پاالیش اندیشههای فلسفی منجر
میشود .از این دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت صرفاً ابزاری برای نگریستن به اندیشه نیست ،بلکه
وسیلهای است برای اینکه بیاموزیم که چگونه از اندیشهها به بهترین شکل ممکن استفاده نماییم تا
زمانی که متصدیان تعلیم و تربیت کارها را تنها به این دلیل که قبالً انجام میشده است ،تکرار کنند،
با هیچ فلسفه ارزشمندی برای تعلیم و تربیت سروکار نخواهد داشت .تعلیم و تربیت زمانی دارای
اهمیت و ارزش است که مربیان تربیتی پی ببرند که باید درباره هر کاری که انجام میدهند ،دقیقاً
فکر کنند و کارها را در رشد فردی و اجتماعی نیز ،در نظر بگیرند (اسالمیان و همکاران،1131 ،
ص .)1
یکی از بحثانگیزترین مسائل در عصر حاضر ضرورت پرداختن به آموزش فلسفه به کودکان
بر اساس مبانی اسالمی و چگونگی کاربرد و پیادهسازی این مهارت اساسی در کتابها و
آموزشهای درسی است .آیا میتوان کودکان را به نحوی با تفکر و فلسفیدن آشنا کرد که جوانان
متفکر و تحلیلگر آینده باشند؟ آنچه امروزه مورد توجه متخصصان یادگیری بخصوص در زمینۀ
مفاهیم فلسفی و پرسشها اساسی هست آن است که همه انسانها دارای خصوصـیت فطـری
اندیشه و تفکر هستند .لذا ،باید مهارتهای تفکر را در افراد پرورش داد.
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سیستم آموزشی که در آن معلم سخنران و دانشآموز منفعل است (نظام آموزش سنتی) در
شرایط پیچیده امروز کـارایی ندارد ،بلکه سیستمی موفق است که در آن ،معلم راهنما و
هدایتکننده و دانشآموز فعال بوده و پیوسته در حال اکتشاف ،تجزیهوتحلیل ،استدالل و تبیین
باشد .در غیر این صورت ،نتیجۀ آن افزایش مشکالت و آسیبهای اجتماعی مانند باال رفتن آمار
طالق ،اعتیاد ،فساد اخالقی در فضای مجازی ،بزهکاری و ...است؛ زیرا ما بـه فرزنـدانمان یاد
ندادهایم که هر چیزی را ابتدا پردازش و بعد قبول یا رد کنند .آنچه در دنیای پیچیده امروز و
گسترش سریع و شتابان ارتباطـات در زندگی به کار میآید ،تفکر انتقادی و قدرت تشخی
داوری است که کودک بتواند درست و غلط را تشخی

و

دهد و در داوریها جانب صحیح را

بگیرد .داشتن این نوع از تفکر از نیازهای ضروری جامعه ماست که باید از کودکی به آن پرداخت.
کودکی که با تفکر عقالنی فلسفی و انتقادی پرورش یابد تحت تأثیر القائات ،تبلیغات سوء و تهاجم
فرهنگی دشمن قرار نخواهد گرفت .به راحتی و بدون گفتن چـرا و بدون ارزیابی همهجانبه و
کلنگرانه موضوع و یا درخواستی را قبول نخواهد کرد ،تقلیدگر و سطحینگر نخواهد بود .با
ژرفاندیشی ،عمقنگری ،استدالل و عقالنیت در مواجهه با مسائل برخورد ،تجزیهوتحلیل ،گزینش،
قضاوت و داوری خواهد کرد .پایههای تفکر عمیق و قـوی را بایـد از کـودکی بنـا نهـاد .کودکی
که بیاموزد چگونه بیندیشد ،استدالل کند ،دلیل بخواهد و به مالکها و معیارها برای تشخی

و

داوری توجـه کنـد ،هرگـز در بزرگسالی تحت تأثیر هر تفکری قرار نخواهد گرفت و راه صواب
را از ناصواب تشخی

خواهد

داد.

مقام معظم رهبری ( ،)1111در مورد آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس مبانی اسالمی
سخنان قابلمالحظهای فرمودهاند و آنچه از سخنان مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) درباره
ضرورت آموزش فلسـفه بـه کودکـان در جلسـه نخبگـان حـوزه فهمیـده میشود ،ضمن تبیین
چالشهای فلسفه در حوزههای علمیه ،یکی از وظایف بسیار مهم عالمان حوزوی را نوشتن
کتابهای فلسـفی بـرای کودکان و نوجوانان با مبانی استوار و ادبیات جذاب دانستند .در مورد
جایگاه حوزه علمیه در آموزش فلسفه برای کودکان میتوان گفت :با گذشت بیش از یک هزاره در
پیشینه تعلیم و تعلم حوزه علمیه ،آن را دارای چنان موقعیت ممتازی در عرصههای علمی سـاخته
اسـت که بهرهگیری از آن میتواند پشتوانه بسیار خوبی برای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر
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اساس مبانی اسالمی در ایران باشد .از سوی دیگر ،فلسفه اسالمی در داخل همین حوزه متولد شده
اسـت و فیلسـوفان بـزرگ اسـالمی همچـون فـارابی ،ابـوعلی سـینا ،شـیخ اشـراق (سـهروردی)
و مالصدرا دانشآموختگان همین نهاد علمی هستند .بنابراین ،در آموزش فلسفه به کودکان چه در
بُعد آموزشی و چه در بُعـد فلسفی نمیتوان موقعیت ویژه حوزه علمیه را در این زمینه نادیده
گرفت.

مرور پیشینه
در ایران تحقیقاتی دربارۀ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آموزش فلسفه به کودکان صورت
گرفته است که در اینجا خالصهای از آنها بیان میشود:
عظیمپور و همکاران ( ،)1135در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که آموزش فلسفه به
کودکان به صورت معناداری باعث رشد و افزایش مهارتهای اخالقی ،شناختی و عاطفی
دانشآموزان میشود.
جعفری و همکاران ( ،)1131در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش فلسفه به کودکان در
پرورش بُعد شناختی ،عاطفی و روحیۀ پژوهشگری کودکان پیشدبستانی تأثیر بسزایی دارد.
دژبانی ( ،)1131در پژوهشی به بررسی آموزش فلسفه به کودکان و پیشگیری از اعتیاد و مواد
مخدر پرداخته و به این نتیجه رسیده که آموزش فلسفه به کودکان به صورت شگفتانگیزی مانع
اعتیاد به مواد مخدر در کودکان میشود.
هدایتی و زریباف ( ،)1131در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش فلسفه به کودکان
باعث پرورش و تقویت هوش معنوی شاگردان میشود.
ناجی و قاضینژاد ( ،)1111در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که آموزش فلسفه به کودکان به
طور قابلتوجهی باعث ارتقای مهارت استدالل ،داوری ،قضاوت صحیح ،تفکر انتقادی ،خالق و
مسئوالنه و اعتماد به نفس و قدرت حل مسئله در کودکان میشود.
در خارج از کشور نیز تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است .از جمله:
موریس ( ،)1011در مقالهای با عنوان «برنامه درسی فلسفه برای کودکان؛ شکلگیری کودک
فیلسوف ایدئال» به این نتیجه دست یافته که آمادهسازی و آموزش معلمان برای تمرین فلسفی باید
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کمتر در القای برنامههای درسی متمرکز باشد و بیشتر باید در کسب طیف گستردهای از دانش
محتوای فلسفی از سنتهای مختلف در ترکیب با یادگیری مهارتها و نگرشهای فلسفی ،متمرکز
باشد.
اکتاوین گرویونیو ( ،)1011در پژوهشی با عنوان «فلسفه برای کودکان ،ابزاری ایدئال برای
تحریک مهارتهای تفکر» ،به بررسی نقش فلسفه در کودکان در فرایند توسعه پرورش تفکر
جوانان میپردازد .هدف وی از این پژوهش بررسی چگونگی آموزش فلسفه به کودکان در جهت
تقویت فکری در دورۀ جوانی به صورت تأثیرگذار میباشد .تحقیقات فوق به بررسی آموزش
فلسفه به کودکان و رشد و تقویت ویژگیها و مهارتهای مختلف کودکان میپردازند؛ اما هیچیک
به طور مستقیم به بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسالمی در پیشگیری از
آسیبهای اجتماعی نپرداختهاند که این پژوهش ،این مهم را محقق نموده است.

روش پژوهش
این پژوهش ،از نوع تحلیلی -توصیفی و استنتاجی از انواع پژوهشهای کیفی است .در این
پژوهش از ابزار گردآوری اطالعات به صورت اسنادی – کتابخانهای استفاده شده است .روش
تجزیهوتحلیل اطالعات در این پژوهش« ،تفسیری» میباشد .در این پژوهش ،ابتدا برنامه آموزش
فلسفه به کودک بر اساس مبانی اسالمی توصیف و تحلیل میشود ،سپس تأثیر آن بر روی پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی تبیین و تحلیل شده و نتیجهگیری میشود.

یافتههای پژوهش
اینکه قرآن کریم این همه بر اهمیت تفکر و تعقل تأکید میکند و با زبان تندی خردگریزان را
نکوهش و مالمـت میکند و روشهای تقلیدی و مبتنی بر گمان ،سوءظن و ظاهربینی را رد میکند
و مطالبۀ برهان را سفارش مینماید ،نشان از اهمیت تربیت عقالنـی در آموزههای اسالمی است.
امام علی (ع) نیز در نهجالبالغه میفرمایند« :هیچ ثروتى سودمندتر از عقل نیست» (نهجالبالغه ،ح
 .)111همچنین میفرمایند« :هیچ پشتوانهای سودمندتر از عقل و هیچ دشمنی زیانبارتر از جهل
نیست» (همان).
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اگـر روی پـرورش عقالنـی جامعه برنامهریزی نشود و در این زمینه جدیت نشود ،مردم اغلب
بر طبق احساسات ،امیال ،عالیق ،منافع ،ظاهربینی و دنبالهروی از دیگران و بر پایه ظن و گمان فکر
و عمل خواهند کرد ،نه بر پایه عقالنیت ،چراکه عقالنی اندیشیدن و عمل کـردن دشـوار و نیازمنـد
تعلیم و تربیت است؛ اما سطحینگری ،تقلید و هوسگرایی آسان است و نیازی به آموزش و تعلیم
ندارد و به همین جهت اسـت که قرآن کریم در موارد متعددی میفرماید« :أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ»
(حجرات .)1 :خردورزی نیازمند تعلیم و تمرین جدی است و چه خوب اسـت کـه ایـن امر از
همان کودکی دنبال شود .جامعهای که عقالنی میاندیشد و عقالنی عمل میکند از آفات ،انحرافات
و کجرویها مصـونیت است و در برابر سمپاشی رسانهها و بنگاههای سخنپراکنی دشمنان و
تبلیغات فریبکارانه شبکههای ماهوارهای بیگانگـان واکسـینه میشود.

خأل آموزش فلسفی کودکان و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی
با نگاهی به آمارها ،نتایج تحقیقات به عملآمده در زمینۀ مسائل و مشکالت فرهنگی و
اجتمـاعی کشـور ماننـد اعتیـاد ،مـواد مخـدر ،طالق ،عـدم درک صحیح فلسفه زندگی ،ناتوانی در
انتخاب و تصمیمگیری ،نداشـتن روحیـه جسـتوجو ،تحقیـق و کاوشـگری ،برخـورد احساسی،
غیرمنطقی و غیرعقالنی با حوادث و پیشامدها ،فقدان قدرت مقابله با مشکالت ،نداشتن مهارت در
مباحثه منطقی توأم با احترام ،نداشتن مهارتهای کاربردی بـرای زنـدگی اجتماعی و فردی ،فقدان
قدرت نقادی و تجزیهوتحلیل ،نبود انگیزه برای یادگیری و بسیاری از موارد دیگر ...به خوبی
میتوان دریافت که ضعف عقالنیت ،پرورش نیافتن بعد عقالنی ،خأل آموزش فلسفه به کودکان و
تأخر تربیت فلسفی کودکان و نوجوانـان در نظام آموزشی کشور میتواند زمینهساز انحراف افراد
بهسوی انواع کجرویهای اجتماعی باشد (دژبانی ،1131 ،ص  .)10-3آموزش فلسفه به کودکان،
تفکر انتقادی ،درست اندیشیدن ،خردورزی ،خردگرایـی ،روشمند فکـر کـردن ،اسـتدالل،
پرسشـگری ،عقالنیت و نقادی را یاد میدهد .تفکر انتقادی تالش برای ایجاد ارزشیابیهای منطقی
و قابل اطمینان است تا ببینیم کـه چـه چیـزی را میتوانیم منطقی باور کنیم و چه چیزی را
نمیتوانیم قبول کنیم .در آموزش فلسفه و تفکر انتقادی از ابزارهای علم و اسـتدالل اسـتفاده
میشود .آموزش فلسفه و تفکر انتقادی به افراد در حل مسئله ،تصمیمگیریها در موقعیتهای
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زندگی و شکلگیری هویت و عادتی با ثبات در شـخ

کمـک میکند .تفکر انتقادی مهارتهای

فرد را در تعبیر ،تفسیر ،تجزیهوتحلیل ،ارزیابی و شناسایی پدیدههای اجتماعی افزایش

میدهد.

هدف اصلی آموزشوپرورش باید فراتر از کسب آسان دانش (حافظهمداری) ،تربیت نسلی
دارای تفکر انتقـادی ،خالق و قدرت استدالل ،تمیز و داوری باشد .آموزش فلسفه و تفکر انتقادی
کمک میکند تا افراد جوامع فریب نیرنگ و عوامفریبیها را نخورند و به تقلید نادرست از دیگران
دسـت نیازند .آموزش این مهارت ،کودکان و نوجوانان را قادر میسازد تا در برخورد با ارزشها،
در برابر فشار گروه و رسانههای دستهجمعی مقاومت کنند و از آسیبهای ناشی از آن در امان
بمانند .تفکر انتقادی یکی از مهمترین عناصر آموزشوپرورش پیشـرفته و مردمـی است تا
دانشآموزان را برای یک جامعه پویا ،کاوشگر ،مشاهدهگر ،جستوجوگر ،عقالنی ،فعال و دارای
انضباط اخالقی

آماده کند.

آموزش فلسفه به کودکان ،تربیت فلسفی کودکان و مهارتهای فکری،
قدرت داوری و تمییز
در دنیای جدید سرعت تولید اطالعات سرسامآور است .تولید دادهها و اطالعات علمی و
معرفتی در دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،ایـده و افکار متنوع در شبکههای تلویزیونی و رسانههای
جهانی به شدت در حال رشـد و گسـترش اسـت .این تنوع به راحتی میتواند موجب بحران
هویت ،بهویژه در جوامع شرقی و اسالمی شود .این موضوع حتی اندیشمندان ،متخصصـان و
مسئوالن نظـام آموزشـی کشورها را به خود مشغول کرده ،چراکه به نظر میرسد ابزارهای انتقال
اطالعات به قدری زیاد و قوی شدهاند که دیگـر نمیتوان با هیچ روشی جز مسلح کردن خو ِد افراد
مانع

آن شد.

فقط یک راه برای جلوگیری از بحران و سردرگمی در میان مدها و پیشنهادات خوب مختلف به
ذهن میرسد ،آن هم مسـلح کـردن افراد به قدرت تفکر ،استدالل و قدرت تمییز و داوری و در
یک کالم ،دستیابی افراد به خودیادگیری و یادگیریِ چگونه یادگرفتن است.
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راه وصول کودکان و نوجوانان به خود یادگیری (یادگیری چگونه و چه
چیز یادگرفتن)
برنامه آموزش فلسفه به کودکان شامل چند عنصر اصلی است که عبارتند از :حلقه کندوکاو
( ،)Community of Inquiryکتابهای داستان ،و معلمان تغییر نقشداده .اولین عنصر یعنی حلقه
کندوکاو یک روششناسی ایدئال برای کاربردی کردن سه عنصر بسیار مهم به شرح زیر است:
 تعلیم و تربیت بهمثابه یک بازسازی؛ یادگیری بهمثابه تلمذ یا کارآموزی معرفتآموز؛ کالس درس بهعنوان جامعه عدالتمحور (کندی ،1333 ،ص .)111لیپمن میگوید :اگر بخواهیم کودکانمان به افرادی دانشمند و خردمند تبدیل شوند باید آنها را
تشویق کنیم تا کودکانی اندیشمند باشند و برای رسیدن به این هدف باید آنها را به بحث کردن
تشویق کنیم .به همین علت ،قسمت مهمی از برنامه آموزش فلسفه به کودکان شامل گفتوگوهای
خردمندانه و نشاطانگیز است (فیشر ،1115 ،ص  .)131برای رسیدن به این هدف ،آموزش فلسفه
به کودکان در حلقهای به نام کندوکاو تشکیل میشود که در این حلقه ،بچهها به صورت دایرهوار
کنار هم مینشینند و مربی نیز در کنار آنها قرار میگیرد .این شکل نشستن همچنین کمک میکند،
بچهها چشم در چشم به راحتی با یکدیگر صحبت کنند و برخالف کالسهای درس معمولی ،با
همدیگر تبادلنظر کنند .این نوع نشستن باعث میشود دانشآموزان و شرکتکنندگان بیشتر به
صحبت کردن تشویق شوند .کتابهای درسی به صورت مجموعه داستانهای قرآنی و بر اساس
مبانی اسالمی است؛ داستانهایی که به صورت هدفمند و مخصوص طراحی شدهاند .یکی از
خصوصیات این کتاب های داستان این است ،که ذهن کودک را تحریک کرده و در ذهن او سؤال
ایجاد میکنند و کودکان را برای کالسهای این برنامه به کندوکاو ترغیب میکنند (ناجی و
قاضینژاد ،1111 ،ص .)1
در حلقۀ کندوکاو ،ابتدا بخشی از داستان توسط کودکان با صدای بلند خوانده میشود .نوبت نیز
رعایت میشود و همۀ کودکان در خواندن داستان مشارکت دارند .بعد از تمام شدن بخش مورد نظر
توسط هر کودک ،مربی از آنها میخواهد ،سؤاالت خود را در مورد داستان بپرسند و اگر ابهام یا
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نکته جالبی برای کودک در داستان وجود دارد ،مطرح کنند .سؤاالت هر یک از بچهها بر روی تابلو
نوشته می شود و نام هر کودک و پاراگراف مربوط به سؤال ،جلوی پرسش آن کودک ثبت میشود.
مربی جهت شروع بحث ،سؤالی را که برای شروع بحث مناسبتر است را انتخاب میکند .البته
مربی باید فردی ماهر و آموزشدیده باشد و از پیش بداند که کالس را چگونه پیش ببرد.
بهاینترتیب ،بحث کالس و کندوکاو در حلقه آغاز میشود و مربی به کمک کتاب راهنما و
تخص

خود ،تحقیق یا کندوکاو شروعشده را با کمک بچهها به سمت مورد نظر هدایت و به

هدف خود که پرورش قوای خالقیت ،ابتکار ،کاوشگری ،اکتشاف و ...است ،میرسد (ناجی و
قاضینژاد ،1111 ،ص .)1

اهداف و فواید آموزش فلسفه برای کودکان
هدف آموزش فلسفه به کودکان اصالح وضعیت آموزشی و تربیتی کودکان است؛ به گونهای
کـه فراگیـری درسها از روش تقلیـدی کنونی به روش اکتشافی و انتقادی دگرگون شود که در
صورت اجرای درست آن ،تواناییهایی برای به کودک ارمغان میآورد نـهتنها در پیشرفت تحصیلی
او ،بلکه در کل جریان زندگی اجتماعیاش تأثیرگذار خواهد بود .عالوه بر این ،کودک را به گونهای
بار میآورد که در برابر شبهات دینی به آسانی فریب نخورد و از سویی دیگر ،هر خرافهای را نیز
به نام دین نپذیرد .در اینجا ،برخـی از شاخ

ترین فایدههای آموزش فلسفه به کودکان ،بیان شده

است:
 .1ایجاد خودباوری و باال بردن اعتمادبهنفس در کودک؛
 .1عالقهمندی به درس و معلم؛
 .1اعتقاد به مفید بودن درسها و ایجاد انگیزه برای یادگیری؛
 .1بروز استعدادهای پنهان و شکوفایی آنها؛
 .5درک یادگیری بهتر آموختهها؛
 .1قدرت مقابله با مشکالت؛
 .3قدرت نقادی و پرورش خالقیت؛
 .1کشف کمبودهای معنوی کودک؛
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 .3بروز پرسشهای پنهان کودک؛
 .10عادت به تفکر فردی و گروهی؛
 .11تقویت روحیه همکاری؛
 .11ایجاد رقابت سالم و دوستانه؛
 .11استفاده از باورهای دیگران؛
 .11ایجاد مسئولیتپذیری؛
 .15داشتن انعطافپذیری در زندگی آینده؛
 .11مقابله با شستوشوی مغزی و تبلیغات سوء؛
 .13ارتقای سطح داوری در کودک از طریق استفاده از مالکها و معیارها؛
 .11ایجاد روحیه خود تصحیحگری در کودکان؛
 .13باال بردن سطح توجه کودک به باورها و آرای افراد جامعه (دژبانی ،1131 ،ص .)3-1
با یک بررسی سطحی مهارتهای فوق میتوان فهمید ،دقیقاً همان مهارتهایی که برای یک
تحقیق یا پژوهش علمی دقیق مورد نیاز است ،همگی در مجموعۀ مهارتهای فوق وجود دارند.
مهارتهایی که به جوانان اجازه میدهند ،مانند دانشمندان با قدرت خالقانه به سوی کشف امور
جدید ،یافتن مسائل نو و حل آنها با روشهای ابداعی جدید با رویکرد انتقادی -تحقیقی بروند و
موجبات رشد و توسعۀ علمی خود و کشور را فراهم کنند و اینگونه است که به خود یادگیری
دست مییابند.
مجهز کردن افراد به مهارتهای فوق و دستیابی به خود یادگیری ،ناخودآگاه افراد را نسبت به
آسیبها آگاه میکند و افراد را در برابر آسیبهای اجتماعی مصون میدارد.
طبق آنچه در مدل مفهومی (نمودار  )1ارائه شده است یکی از راههای ایجاد یادگیری در
دانشآموز از طریق برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسالمی است که با تهیه و
انتشار داستانها و مطالب قرآنی ،احادیث و روایات ائمه اطهار (ع) ،سخنان و دستاوردهای
دانشمندان مسلمان و حتی داستانهای شاعران و نویسندگان ایرانی و ...این امر بسیار مهم و
ضروری صورت میپذیرد .رهاوردهای آموزش این برنامه ،پرورش افرادی دارای قدرت استدالل،
تمییز ،داوری ،خالق ،ژرفنگر ،تحلیلگر و دارای تفکر نقادانه است .کودک با دوستان ،پدر و مادر،
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مدرسه ،معلم ،بخصوص قرآن و نهجالبالغه و ...در ارتباط است؛ که اگر از طریق برنامه آموزش
فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسالمی به کودک آموزش خود یادگیری (یعنی یادگیری چگونه و
چه چیز) داده شود؛ دیگر وی نیاز به تعلیمدهنده نخواهد داشت؛ زیرا خودش یاد گرفته که چگونه
و چه چیزی را یاد بگیرد .در این میان ،به دوراهی خواهیم رسید؛ که در یکی از این راهها عدم
تعامل کودک با موارد مذکور بهویژه قرآن و نهجالبالغه  ...و یا کنترل و مهار بیش از حد اوست که
این بسیار خطرناک است چون باعث ایجاد خأل و عقده در کودک خواهد شد و در واقع اگر
یادگیری نیز صورت گیرد آن یادگیری القایی بوده و از روی تمایل و عالقه کودک صورت نگرفته
است و به رفتارهای غیرمفید همچون فساد ،طالق ،جنگ و آشوب و بزهکاری در کودکان و
نوجوانان خواهید انجامید که اکثر جوامع مسلمان و غیرمسلمان امروز با آن دستوپنجه نرم میکنند.
راه دیگر ،تعامل هدفمند و برنامهریزیشده کودک با موارد ذکر شده و کنترل منطقی اوست که با
برنامه آموزش فلسفه به کودک و فراهم آوردن محیطی جهت ایجاد ویژگیهای مذکور ،یادگیری
خود یادگیری صورت خواهد پذیرفت و در نهایت ،یادگیری مادامالعمر که هدف اصلی
آموزشوپرورش است ،تحقق خواهد یافت و کودک به یادگیری فراتر از محیط آموزشی دست
خواهد یافت و دیگر نیازی به تعلیمدهنده نخواهد داشت ،چون کودک یاد گرفته که چگونه یاد
بگیرد ،چه چیزی را یاد بگیرد و چگونه دست به انتخاب صحیح بزند.
بر اساس مطالب گفته شده میتوان گفت :بهترین راه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دستیابی
به توانایی خود یادگیری و یادگیری مادامالعمر و جامعۀ یادگیرنده است که در این صورت افراد از
آسیبهای اجتماعی آگاه شده و همین آگاهی از آسیبها ناخودآگاه موجب کاهش آسیبها شده و
باعث ارتقای سطح فرهنگ جامعه و شناخت بهتر از خود و جهان اطراف شده و همچنین فرد
میتواند نشانه هایی را که در آفرینش وجود دارد را پیدا کند و دربارۀ حقایق قضاوت بهتری داشته
باشد و در نتیجه تصمیمهای خطیر زندگی او نیز آسانتر خواهد بود .تشکیل جامعۀ یادگیری
( )Community of Inquiryمانعی در برابر آسیبهای اجتماعی است؛ زیرا اگر به مردم فرصتهایی
برای پرداختن به یادگیری در سراسر دوران زندگی داده شود و آنها یادگیرندۀ مادامالعمر باشند،
میتوانند از عهدۀ آسیبها و چالشهای ذکرشده برآیند (ادواردز ،1001 ،ص 1؛ جارویس،1001 ،
ص  ،101به نقل از :کریمی )1131 ،و این همان است که نگارنده به دنبال آن است.
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یادگیری
ژرفاندیشی

آموز

تهکر انتقادی

فلسهه به کودکان براسا

تحلیلگری

استدالل

مبانی اسالمی

...

...

تعامل

کنترل و مهار شدید

عدم تعامل

مدرسه

کودک

کال

کنترل منطقی

قرآن

نهجالبالغه
دوستان

یادگیری مادام العمر

نمودار  -1یادگیری مادامالعمر و آگاهی از آسیبهای اجتماعی و کاهش آسیبها

اجتماعی

یادگیری القایی و پیامد آن،آسیبهای ااجتماعی
جتماعی

خویشان

محیط

یادگیری خود یادگیری و پیشگیری از آسیبهای

معلّم
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نسبت بین آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسالمی با پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی
طبق نمودار  ،1آموزش فلسفه به کودکان بر اساس مبانی اسالمی نتایجی شگفتانگیز دارد که
قبالً ذکر شد ،پس از اینکه فرد دارای ویژگیهای مذکور شد به خود یادگیری خواهد رسید ،فردی
که صاحب چنین ویژگی میشود به فردی آگاه تبدیل میشود ،فردی که به راحتی تفاوت بین خوب
و بد ،سره و ناسره را تشخی

میدهد و همیشه بهترین را انتخاب میکند .در صورت وقوع چنین

امری آن فرد همیشه از گرفتار شدن از آسیبهای اجتماعی خود را دور نگه میدارد و اینگونه
است که آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد و این همان است که جوامع به دنبال آن هستند.
بنابراین ،باید به افراد از سنین پایین نحوه تفکر و فلسفیدن را آموخت تا به هدف مورد انتظار اسالم
که همان یادگیری مادامالعمر و جامعه یادگیرنده است ،دست پیدا کنیم.

نمودار  -2نسبت بین آموز

فلسهه به کودکان بر اسا

مبانی اسالمی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
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بحث و نتیجهگیری
حلقه مفقودۀ نظام تعلـیم و تربیـت کشور ما ،تربیت فلسفی کودکان است .آسیبپذیری
کودکان ،نوجوانان و جوانان ایرانی در مقابل انـواع موقعیتهای خطـرزای اجتماعی به خأل آموزش
و تربیت فلسفی و نداشتن مهارتهای تفکر عقلی و استدالل و عمقبخشی به تفکر برمیگردد و
کودکـان در فردای بزرگسالی خود وقتی با یک مسئله یا موقعیت در زندگی مواجه میشوند،
درمانده و ناتوان شده و توانایی تشـخی

سـره را از ناسره ندارند و به سوی انواع کجرویها،

انحرافات و آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد ،فساد ،طالق ،بزهکاری و ...سوق پیدا میکنند .آموزش
فلسفه برای کودکان بر اساس مبانی اسالمی زمینهسازی برای رشد عقلی و برهانی ذهن او است تا
مهارتهای تفکر عقالنی و انتقـادی به صورت عملی و کاربردی را یاد بگیرند و در هر شغل ،مقطع
تحصیلی و موقعیت اجتماعی بتواند از آن اسـتفاده کننـد؛ و اگـر روش آمـوزش منطقی و عقالنی
از همان کودکی به افراد یاد داده شود ،در بزرگسالی مهارتهای عقالنی و خردورزی را برای
زندگی سالم اجتمـاعی و فردی کسب خواهد کرد و تحت تأثیر احساسات ،شایعات و تبلیغات
بیپایه و اساس قرار نخواهد گر فت و افراد مفید و سـودمندی برای جامعه خود خواهند بود و در
صورت تربیت و تحقق این نوع افـراد ،جامعۀ کاوشـگر ،عقالنـی ،فعـال ،خـالق ،جسـتوجوگر،
تحلیلگر ،تسهیلگر ،دارای انضباط اخالقی و اجتماعی و یادگیری مشارکتی شکلگرفته و در
نهایت ،رسیدن به وضعیت جامعۀ طبیعـی

است.

از مطالب فوق میتوان این نتیجه را گرفت که یکی از مهمترین راههای رسیدن به جامعهای
سالم و به دور از آسیبها و معضالت اجتماعی دستیابی افراد به خود یادگیری و یادگیری
مادامالعمر و جامعۀ یادگیرنده است .قرآن و نهجالبالغه و سخنان دانشمندانی همچون ابوعلی سینا،
فارابی ،ابوریحان و مالصدرا و ...سراسر معرفت و درس است ،درصورتیکه افراد از موارد یادشده
بهرهمند شوند و سرلوحۀ زندگی خود قرار دهند ،قطعاً خود و زندگیشان را در برابر آسیبها
واکسینه کرده و این خود تضمینبخش جامعۀ عاری از آسیبها و معضالت است و چنین
جامعهای ،جامعۀ شایسته و مورد نظر اسالم خواهد بود.
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