مفهومشناسيونقشفلسفهوعلمدرفلسفهبرايكودكان
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زهرا امي
كارشناسي ارشد

چكيده
واژه فلسفه كه زماني مترادف با دانش بود ،اينك قلمروي محدودتري يافته است؛
اما به همان اندازه بنياديتر و اساسيتر گرديده است .فلسفه به جهان هم چون يك كل
مينگرد و ماهيت آن بر حسب شش مفهوم بيان ميشود :مستقل از محتوا ،عقالنيت،
خردمندي ،كاربردي بودن ،كليت داشتن و ساختار انتقادي؛ و در مقابل ،علم آن دسته
از دانشهايي را در بر ميگيرد كه از روش تعميم تجربي استفاده كرده و بر مشاهده،
آزمايش ،گزارش و اندازهگيري براي كشف واقعيات استوار است .در نظام آموزش و
پرورش فعلي ،دروس مختلف به گونهاي تدوين شدهاند كه حجم وسيعي از اطالعات
عمومي را به كودكان انتقال ميدهند و با الگو قرار دادن جوامع صنعتي و متأثر از
نظريه ژان پياژه ،كودكان را در شناخت امور عيني منحصر كردهاند؛ در حالي كه علوم
تجربي در دادن مهارت تفكر اثربخش به كودكان ناتوان است .تفكر فلسفي در آموزش
تفكر و در كسب مهارتهاي الزم در حل مسائل روزمره كودكان كارآمدتر است؛ اما در
فلسفه براي كودكان اين تفاوت باعث نميشود كه فلسفه و علم طريقي آشتيناپذير
يابند بلكه در دادن مهارت استداللي به كودكان يكديگر را ياري ميكنند.

واژگان كليدي
فلسفه ،علم ،فلسفه براي كودكان ،آموزش و پرورش

1ـ پذيرش مقاله 68/4/32؛ ارزيابي68/5/14
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سلطه بينش تجربهگرايي و علمزدگي 1بر تفكر مغرب زمين و تأثير آن بر
كشورهاي جهان سوم ،نه تنها بشر امروز را از واقعيتهاي فرا مادي و فرا عيني،
مدتها دور نگاه داشت ،بلكه به رشد روزافزون علوم تجربي شتاب بخشيد و
فلسفه را به عنوان علمي كه به مسائل پيرامون موضوعات انتزاعي ميپردازد به
مهجوريت و انزوا كشاند .دوري از فلسفه ،عدم توجه به پرسشهاي اساسي 3بشر
در زندگي روزمره تضعيف قدرت تفكر و استدالل را در حل اين پرسشها به
دنبال داشت .اينك با نسلي روبرو هستيم كه درباره آن دسته از مسائل زندگي كه
پاسخهاي ساده و رواني ندارند ،نميتوانند بينديشند .فلسفه براي كودكان مدعي
است كه به كودكان (حداكثر  16سال) ژرفانديشي و تعمقي ميدهد كه نه تنها به
آنها كمك ميكند تا در جستجوي معنا باشند بلكه ياري ميرساند تا سؤالهاي
فلسفي زندگي خويش را رصد كرده و به كاوش جمعي درباره آن سؤالهايي
بپردازند كه «مبتال به» زندگي آنان است.
در اين پژوهش سعي ميشود به پرسشهاي زير پاسخ داده شود:
اكنون در مغرب زمين فلسفه و علم چه مفهومي پيدا كرده است؟
فلسفه و علم در فلسفه براي كودكان ،در جهت رشد تفكر ،چه نقش و جايگاهي
دارند؟

سير تحول واژه فلسفه
زماني «فلسفه» مترادف با «دانش» و مشتمل بر علوم طبيعي ،رياضي ،الهيات،
علم اخالق ،تدبير منزل و سياست بود .اما هر چه عاليق و تجارب آدمي گسترش
يافت و به آگاهيهاي او درباره پديدهها افزوده شد ،تالش كرد تا شناخت خود را
نسبت به پيرامون خويش دقيقتر و جزييتر نمايد .هر گاه معرفتي موقعيت يك
1- scientism
2- big question
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علم مستقل و فني؛ ابزارآالت و روشهاي پژوهش خويش را يافت ،از فلسفه جدا
شد .به عبارتي ،اطالعات و آگاهيهايي كه به مدد فيلسوفان توانستند روشي پيدا
كنند كه در آن به قطعيت و تخصص برسند ،نامي مستقل پيدا كردند و اگر چه
فلسفه در اين سير تحول ،قلمروي محدودتري يافت و اينك در مقابل علوم تجربي
به كار برده ميشود ،اما به همان اندازه بنياديتر و اساسيتر گرديده است.
آلفرد .سي .يوئينگ 1معتقد است كه مبادي علوم و تصوير كلي تجربه انساني و
واقعيت تا آنجا كه ما ميتوانيم به عقايد موجهي در باب آنها دست پيدا كنيم ،در
قلمرو فلسفه باقي مي مانند؛ زيرا اين مسائل ماهيتاً و طبيعتاً با روشهاي هيچ يك
از علوم خاص قابل پيجويي و تحقيق نيستند (يوئينگ ،1262،ص.)18

مفهوم فلسفه
فلسفه اگر چه شموليت خود را بر ديگر علوم روز به روز از دست داده است،
اما بر خالف ساير علوم ميكوشد تا از لحاظ فرض ،كلي و جامع باقي بماند .به
قول «لوين» 3سؤالهايي كه در فلسفه ميشود ،مستلزم آن است كه فيلسوف به
جهان ،هم چون يك كل بنگرد ،عالوه بر مشاهده درختان ،بيشه را مطالعه كند و
تصويري از اشيا كه مبتني بر نتايج تمام علوم است ،پديد آورد (لوين ،1288 ،ص.)18

فينيكيرو 2در اين خصوص معتقد است كه فلسفه مستقل از محتوا است و در
توضيح آن ميگويد :مقصودم اين است كه ويژگيهاي فلسفه به وسيله محتوا يا
موضوعي كه مورد مطالعه قرار ميدهد ،توصيف نميشود ،بلكه توسط رويكرد يا
روشي كه استفاده ميكند ،يعني نه به خاطر آنچه مطالعه ميكند ،بلكه به وسيله
چگونه مطالعه كردن آن ،توصيف ميشود (فينيكيرو ،1992 ،ص .)874او با توجه به
 -1استاد دانشگاههاي آكسفورد ،ميشيگان ،كمربيج ،پرينستون ،متخصص
در فلسفه كانت.
دكرت در ادبيات ،استاد فلسفه در  A.M.داراي درجه 2 -levine
دانشگاه،
استاد فلسفه در دانشگاه نوادا ،متخصص در 3- maurice a. finocchiaro
زمينه فلسفه علم
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اين انديشه ماهيت فلسفه را بر حسب شش مفهوم بيان ميكند :مستقل از محتوا،

1

عقالنيت 3،خردمندي 2،كاربردي بودن 4،كليت داشتن 5،ساختاري انتقادي؛

8

رويآورد فلسفه را عقلي ميداند ،زيرا فلسفه بر «استدالل آوري» تأكيد دارد و آن
را خردمندانه توصيف ميكند ،در نظر او فيلسوف تالش ميكند از يك طرفه بودن
ي ا اخذ موضع افراطي دوري كند .منظور از كاربردي بودن آن است كه فيلسوف،
يك موضوع را به عنوان يك تمرين ذهني يا بازي عقلي مطالعه نميكند ،بلكه
هميشه به ارتباط آنها با زندگي عملي عالقهمند است ،به اين معنا كه حتي مطالعه
موضوعات كامالً انتزاعي ،يك اصل كاربردي در درك ،جهت اصالح زندگي عملي
دارد .رويآورد فلسفي كلي است؛ زيرا موضوعات مورد مطالعهاش مربوط به همه
موجودات بشري فرض شده اند و در نهايت ساختار آن انتقادي است زيرا اگر
حتي به طور ضعيف و ناپيدا اين نقدگرايي نباشد ،هيچ نوعي از فلسفه به وجود
نميآيد؛ البته نقدگرايي فيلسوفان به ندرت مخرب يا منفي است بلكه غالباً سازنده
ميباشد

(فينيك يرو ،ص.)874 -873

بدين ترتيب فلسفه در اينجا نه به عنوان يك رشته دانشگاهي كه حاكي از
آشنايي با تاريخ فلسفه و آراي فيلسوفان بزرگ است ،بلكه در معنايي وسيعتر و
جامعتر ،همان فعاليتي است كه يك فيلسوف در برخورد با سؤاالت اساسي انجام
ميدهد .ويتگنشتاين فلسفه را يك فعاليت ميداند كه به ايضاح قضايا و انديشهها
ميپردازد و از اين راه ابهامات و تاريكيهاي انديشهها را برطرف ميسازد (اكوان،
 ،1276ص.)45

متيوليپمن نظريهپرداز فلسفه براي كودكان در مقدمه كتاب «كودكان متفكر و
آموزش و پرورش» مي گويد :در اين برنامه ،فلسفه به معناي رايج آن يعني حفظ و
تحليل آراي فلسفي ارائه شده توسط فيلسوفان مشهور نيست ،بلكه فلسفه ،يك
4- content- freedom
5- rationality
6 -judiciousness
1 -practicality
2 -universality
3 -critical- constructiveness
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روش پژوهش علمي و هنرمندانه تلقي ميشود كه به كودكان ياد ميدهد چگونه
براي خودشان به طور فلسفي فكر كنند (ليپمن1992 ،ب ،مقدمه).

مفهوم علم
لوين با توجه دادن به فرق فيلسوف و عالِم ،معناي علم در مقابل فلسفه را
روشن مي سازد او معتقد است كه عالم به مشاهده و آزمايش ميپردازد ،گزارش
ميدهد ،اندازه ميگيرد و با صبر و شكيبايي ساخت و كار اشيا را كشف ميكند،
اما آنچه مورد توجه و عالقه اولي و اصلي عالم است ،ارزش يا معناي اين
واقعيات نيست؛ براي فهم جنبههاي ارزشي واقعيات بايد به وراي عالم رفت و
فيلسوف به گردآوري واقعيات و توصيف يا گزارشهاي آماري اكتفا نميكند .او
بايد واقعياتي داشته باشد كه درباره آنها تفكر كند ،اما اين تفكر تنها به ساخت و
كار اشيا كه عالقه ابتدايي وي هست بازنميگردد؛ بلكه ارزش يا معناي آنها براي
عقايد مربوط به جهان به طور كلي مورد عالقه اوست .از طرف ديگر لوين توجه
ميدهد كه عالم بايد بسياري از مفاهيم مانند جوهر ،ماده ،انرژي ،مكان ،زمان و
عليت را كه همه براي او اساسي است به كار برد ،ولي خود وي درباره اعتبار اين
مفاهيم كاوش نميكند .اما اين قسم تجزيه و تحليل انتقادي به فيلسوف واگذار
شده است (لوين ،1288 ،ص.)19 -17

يوئينگ روش فلسفه و علوم را از بنياد متفاوت ميداند و معتقد است كه علوم
به جز رياضيات از روش تعميم تجربي استفاده ميكنند و اين روش در فلسفه
كاربرد بسيار اندكي دارد .او معتقد است فلسفه مستلزم روشهاي بسيار
گوناگوني است؛ زيرا بايد تمام انواع تجارب انساني را در معرض شرح و تفسير
خود قرار دهد (يوئينگ ،1262 ،ص.)24 -23

بدين ترتيب منظور از علم آن دسته از دانشهايي است كه به مشاهده،
آزمايش ،گزارش و اندازهگيري براي كشف واقعيات نياز دارد و در اين مسير تنها
از روش تعميم تجربي استفاده ميكند.



  238مشكو ةالنور/سالیازدهم/بهاروتابستان68/شماره33-38

جايگاه فلسفه و علم در آموزش و پرورش كشور
در نظام آموزش و پـرورش فعلـي ،رشـد روز افـزون آمـوزش علوم تجربي و
تفريط در حذف تفكر فلسفي به بهانه عدم توانايي كودكان در تفكر انتزاعي،
كودكان ما را به سمت و سويي سوق داده است كه تنها با حفظ تجارب و نظريات
علمي ديگران دست و پنجه نرم كنند.
دروس مختلف در مدارس به گونهاي تدوين ميشوند تا حجم وسيعي از
اطالعات عمومي را در زمينه هاي مختلف به كودكان از پيش دبستاني تا پايان
دبيرستان انتقال دهند .گرچه اين اطالعات ،بسيار مهم ،حياتي و بنيادي هستند ،اما
آنچه روشن است ،در دنياي كنوني كه رايانهها در جمعآوري و ارائه اطالعات
سهم بسزايي را ايفا ميكنند ،بسنده كردن به پرورش محفوظات در كودكان كاري
نارواست .ادوارد دبونو معتقد است كه براي خالقيت ،طراحي ،اجرا و هر نوآوري
ديگري به تفكر نياز داريم (دبونو ،1261،ص.)19

برنامههاي درسي امروزي با توجه به الگوهاي صنعتي ،تنها درصدد
آمادهسازي كودكان براي اشتغال ميباشند و اين آمادگي از دوران ابتدايي آغاز
ميشود و در كودكان مهارتهايي پرورش داده ميشود كه فرد را اشتغالپذير
مي كند .اين امر ،تنها براي رفع نياز اقتصادي افراد نيست ،بلكه ما براي حضور در
رقابت اقتصاد جهاني بايد به گونهاي برنامهريزي كنيم تا با كمترين هزينه
بيشترين نيروي انساني كار آزموده را به جامعه عرضه كنيم .اين هدف به
روشني اقبال نظام آموزش و پرورش ما را به علوم تجربي و فني و دوري از
تفكر و تجارب فلسفي روشن ميسازد و اين هدف به روشني مانع پرورش تفكر
در كودكان شده و مهارتهاي كم ارزشي را به آنها انتقال ميدهد .اين شكل از
آموزش و پرورش محدوديت هايي را به طور ناخواسته بر كالس و معلم تحميل
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ميكند .اشنايدر 1سالها پيش با انتقاد از نظام آموزش و پرورش كشورش
چنين استدالل ميآورد كه اين تعليم و تربيت واقعي نيست آموزش مدرسهاي،
به ندرت يك شخص آموزش ديده توليد ميكند و اين كمترين ثمره فرهنگي آن
است (اشنايدر ،1992،ص.)192

پياژه و تفكر فلسفي
ژان پياژه دانشمند نامور سوئيسي كه خود را محقق شناختشناسي ميداند و
انگيزه اصلي او حتي در پژوهشهاي روانشناسي نيز ،در حقيقت تبيين تجربي
مسائل شناخت يا معرفت است (كاردان ،1287 ،مقدمه) .درباره رشد اپراسيونها يا
عمليات ذهني عقالني كودكان معتقد است كه تا حدود هفتسالگي ،اپراسيونهاي
هوش ،منحصراً انضمامياند ،يعني فقط روي خود واقعيت و مخصوصاً اشياي
ملموس ـ كه ميتوانند بطور مستقيم مورد دستكاري و تجربه مادي قرار گيرند ـ
عمل ميكنند .حتي فاصله گرفتن تفكر كودك از امر واقعي نيز فقط زماني است كه
تجسم كم و بيش زنده و قوي اشياي غايب ،جانشين خود آن اشيا ميگردد؛ ولي
اين تجسم نيز همراه با اعتقاد به موجوديت واقعي امور مزبور و بنابراين معادل با
واقعيت است (پياژه ،1281،ص .)133در نظر وي تفكر انتزاعي پس از سن دوازده
سالگي امكان ظهور پيدا ميكند ،يعني اپراسيونهاي منطقي به تدريج از زمينه عمل
و دستكاري به زمينه انحصاري عقايد و افكار منتقل ميگردند (همو ،ص .)132بنابر
اين نظر ،آموزش فلسفه يعني فعاليت فلسفي پيرامون سؤالهاي اساسي بشر
از سنين دوازده سالگي به بعد امكان مييابد .همين نظريه پياژه است كه پايه
و اساس برنامهريزي درسي قرار گرفته و كودكان را به بهانه عيني بودن به
علومتجربي سوق داده و آنها را از تفكر فلسفي بازداشته است.

نقد حصر كودكان در شناخت عيني
استاد فلسفه در دانشگاه كلمبيا و متخصص در 1- Herbert W.Schneider
متافيزيك
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ليپمن در نقد نظر پياژه ميگويد :اينكه كودك تا پيش از سن  11و  13سالگي به
طور عيني فكر ميكند ،دليل نمي شود كه آموزش او در طول اين دوره نيز بايد
هم چنان غير مجرد و عيني باشد .به لحاظ روششناسي اين نتيجه نامطمئن بوده
و مانع رشد تعليم و تربيت تفكر ميشود (ليپمن1992 ،الف ،ص.)278

اگر چه ليپمن مقدمات پياژه را در اينجا ميپذيرد و فقط استنتاج او را به لحاظ
روششناسي نامطمئن مييابد ،اما در جاي ديگر قدم را فراتر گذاشته و ميگويد:
اگر فلسفه همان چيزي است كه ما انجام ميدهيم ،همانطور كه گفت و شنود

1

بزرگساالن وقتي به شكل كاوش منطقي بر روي موضوعات فراشناختي صورت
ميگيرد فلسفه به حساب ميآيند ،حق نداريم اين اصطالح را از گفت و شنود
مشابه در كودكان دريغ كنيم

(ليپمن ،1966 ،ص.)93-91

نقد كارآيي علوم در پرورش تفكر
دست اندركاران آموزش و پرورش ،وقتي با اهداف فلسفه براي كودكان مواجه
ميشوند آن را نوآوري ندانسته و معتقدند كه هماكنون ،اين مهارتها از طريق
دروس و آموزشهاي رايج قابل دسترسي است .ليپمن در مقاله »فلسفه براي
كودكان» به بررسي اين دروس ميپردازد و آنها را در رساندن به مهارتهاي
مورد نظر در فلسفه براي كودكان ناكافي مييابد.
داليل ليپمن براي اثبات نظر خود و پاسخ به انتقادات مخالفان به طور خالصه
عبارتند از:
1ـ ممكن است به نظر برسد كه رياضيات در مدارس به اندازه كافي استنتاج و
استدالل قياسي كودكان را پرورش ميدهد؛ اما آنچه در مدارس مورد اهميت قرار
ميگيرد ،رياضيات در عرصه نظري است و استدالالتش كامالً ذهني است.
3ـ ممكن است به نظر آيد كه آموزش دروسي غير از رياضيات در مدارس،
قوت فرضيهسازي و استنتاج كودكان را باال ميبرد ،در حالي كه ما فرضيههايي
1- conversation
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داريم كه از طريق استنتاج استقرايي به دست نميآيند و حال آنكه هر چه در
مدرسه تدريس ميشود ،قوت استنتاج استقرايي كودكان را باال ميبرد نه استنتاج
قياسي آنها را ،كه رسيدن از كل به جزء است .بدين ترتيب تمام نيازهاي كودكان
در زمينه استنتاج و فرضيهسازي تأمين نميشود.
1

2ـ ممكن است به نظر آيد كه وقتي نوجوانان ما «خواندن براي درك معاني» را
ياد ميگيرند ،به آنها استنباط و قضاوتهاي لفظي را هم ميآموزند .شايد به
ميزان اندكي اين اتفاق بيفتد ،اما به هر حال متون ادبياتي يا نوشتههاي توضيحي
نمي توانند تفكر منطقي را آموزش دهند .با توجه به اينكه معاني الفاظ ،به داللت
مفهومي و زمينههاي اعتقادي نيز وابستهاند ،يك معنا ميتواند از نظر يك معلم،
صحيح باشد و از نظر معلم ديگر خالف آن درست باشد.
4ـ به طور كلي اآلن در مدارس به حل مسأله 3توجه زيادي ميشود ،در حالي
كه حداقل هم سطح با آن ،بايد بر روي تفكر مستقل پافشاري شود و به شك و
اهميت طرح سؤال 2و ديگر جنبههاي مهم و مراحل مقدماتي كاوش تأكيد شود
(ليپمن 1992 ،الف ،ص .)278-275

كريستينا اسالد 4معتقد است فلسفه بر خالف تاريخ ،درگير علوم تجربي
نميشود؛ براي يك فيلسوف واقعيتها آن اندازه كه طريق استدالل به وجود آن
واقعيت مهم است ،اهميت ندارد .اين موضوع نتيجه مطلوبي به دست ميدهد.
فلسفه به عنوان يك رشته تحصيلي نظري بيشتر از علوم تجربي بر مهارتهاي
استدالل مبتني است .هيچ كس نميتواند بدون پايه محكمي در فلسفه كه فقط پس
از سالها يادگيري به دست ميآيد در رياضيات يا در تاريخ خالق باشد ،به رغم
بهترين تالشهايمان ،يادگيري فنون و حقايق ،آن قدر مورد توجه آموزش و

2- read for meaning
1- problem- solving
2- question- raising
3- Christina Slade
استاد فلسفه در دانشگاه ملي اسرتاليا و مدرس
فلسفه براي كودكان
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پرورش ما واقع شدهاند كه فراموش كردهايم واقعيتها ميتوانند استدالالت درگير
شده را بپوشانند (اسالد ،1992،ص.)847

اثربخشي آموزش تفكر فلسفي
ليپمن براي فلسفه ويژگيهايي را معرفي ميكند كه آن را در آموزش
تفكر اثربخشتر و در كسب مهارتهاي الزم در حل مسائل روزمره زندگي مفيدتر
ميكند:
ـ نزديكترين پله يك كاوش به درون موضوع تازه كشف شده ،فلسفه است .در
روند پيشرفت كاوش در مشاهدات ،تجربيات و سنجش دقيق ،جنبههاي فلسفي به
جنبههاي علمي تبديل ميشود ،البته نه اينكه فلسفه محو شود ،بلكه در شكلي از نقد
باقي ميماند .او فلسفههاي مضاف را نوعي تفكر نقاد تلقي ميكند و معتقد است
آنها مجموعهاي از مهارتهاي تحليلي و مفهومي را كه بخشي از سنت فلسفي
است ،به كار ميبرند.
ـ فلسفه موضوعات بحثبرانگيز و مغشوشي را كه خيلي كلي هستند و در هيچ
رشته علمي به آنها پرداخته نميشود ،روشن كرده و توضيح ميدهد .هيچ رشته
علمي براي پرداختن به اين موضوعات مجهز نشده است؛ مانند مفاهيم صدق،
عدالت ،زيبايي ،شخصيت و خوبي.
ـ فلسفه در كمال بيطرفي تالش ميكند كه اذهان ما را بر هم بزند ،البته در عين
حال به موضوعاتي كه ما آنها را اثبات شده ميدانيم ارج مينهد.
ـ هدف از فلسفه ،پرورش عالي تفكر است و فالسفه آن را به وسيله تمرين
آنچه به صورت تاريخي ،موسيقي يا رياضي براي تفكر كردن است ،انجام
ميدهند.
ـ فلسفه براي پژوهش تفكر عالي ،يك زير رشته را به وجود ميآورد كه منطق
است.
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گرچه منطق يك رشته ضابطهاي 1است ،اما در عوض ،مالك تمايز تفكر خوب
از تفكر بد را در اختيار ما قرار ميدهد .عقالنيت ،يك موضوع بنيادي در تعليم و
تربيت تأملي است و منطق در پرورش اين تفكر بسيار نقش دارد (ليپمن،1966 ،
ص.)91

بنياد فلسفي استراليا به منظور اثبات اثربخشتر بودن فلسفه در آموزش تفكر
به كودكان در برنامه درسي «فلسفه براي كودكان» دالئل زير را ارائه ميدهد:
ـ ميان فلسفه و تفكر نقطه اتصالي ذاتي وجود دارد ،فلسفه عبارت است از
انديشيدن درباره تفكر و راههايي كه موجب ارتقاي تفكر ما ميشوند.
ـ فلسفه همه حوزههاي آموزشي را در بر ميگيرد و ابعاد عقالني رشتههاي
تحصيلي را بيان ميكند ،بنابراين غالباً راه ميان برابري تعليم ،تعلم و ارزيابي
واقعي دانشها و مهارت است.
ـ در فلسفه ،مهارت هاي خوب فكر كردن و توسعه زبان ،موجب رشد دوباره
همديگر ميشوند.
ـ فلسفه به خاطر طبيعت برانگيزاننده و ساختار نقاد آن ،داراي اين قدرت است
كه موجب سؤالپروري و معماسازي شود كه براي كودكان بسيار اهميت دارد.
ـ آموزش تفكر به كودكان ،آنها را در برابر نظريات ،محفوظ و از آنان
شهروندان متفكري براي جامعه مدني ميسازد ،كودكان داراي عقايدي درباره
خوبي و بدي ،زيبايي و زشتي ،حقيقت و خطا ،واقعي و غيرواقعي ،معقول و
غيرمعقول و عالي و پست هستند .اين عقايد حتي اگر بزرگساالن آنها را نابخردانه
و نامناسب بدانند ،براي آنها مهم است.
از اين رو به تدريج انديشيدن به كودكان آموزش داده ميشود ،هم در باب
عقايد خودشان و هم درباره آرايي كه ديگران به ذهن آنها وارد ميكنند .اين امر
به آنها كمك ميكند تا بر ايجاد ارتباط ميان موضوعات مهم براي خودشان و
موضوعات با اهميت در نظر ديگران دست يابند.

1- normative



  211مشكو ةالنور/سالیازدهم/بهاروتابستان68/شماره33-38

ـ فلسفه ايجادكننده مهارتها ،نوع برخورد و ويژگي شخصيتي است كه به
ديگر زمينهها منتقل ميشود.
ـ فلسفه شايسته منطق و اخالق است .نسبت به اين دو حوزه در آموزشهاي
گذشته فرو گذاري شده است .منطق كه شامل دو حوزه تفكر انتقادي و خالق
است ،ضوابط تشخيص داليل خوب از بد را مشخص ميكند .اخالق در شكل
جستار اخالقي با موضوعات و مشكالت اخالقي كه در روابط دروني شخص و
همچنين روابط او با عالم غيرانساني پديد ميآيد ،درگير ميشود.
ـ فلسفه باعث رشد كيفيت تفكر ميشود و داوري بر مباني صحيحي را
پايهگذاري ميكنـد كه از اولويتهاي آموزش و پرورش هستند و نبايد فرو گذارده
1

شوند (بنياد فلسفي استراليا .)1263 ،

ليپمن در كتاب «كودكان متفكر و آموزش و پرورش» ميگويد «وقتي آموزش
استدالل و تفكر انتقادي همراه با فلسفه باشد ،فرد بطور مستقيم با اعتقاد استوار،
مفاهيم عميق انتزاعي و ارزشهاي محكم مواجه شده و همه اينها در آن واحد
مورد تعمق واقع ميشوند .مهارتهايي كه در حقيقت در پي مهارتهاي استدالل و
مهارتهاي تفكر انتقادي پديدار ميشود» (ليپمن1992 ،ب ،ص .)595ليپمن همچنين در
مقدمه كتاب «فلسفه به مدرسه ميرود» معتقد است كه فلسفه تضارب آرايي را به
وجود ميآورد كه در آن ،كودكان معطوف به خود ،ربط عقايدي را كه شكل دهنده
زندگي هر كسي است ،با زندگي خود كشف ميكنند (همو ،1966 ،ص.)711

مبادي علمي براهين
اثر بخشتر بودن فلسفه در آموزش و پرورش تفكر كودكان به معناي نفي
كاربرد علوم در اين آموزش نيست؛ زيرا در فلسفه براي كودكان بر استدالل تأكيد
ميشود .كودكان اين مهارت را در كنار مهارتهاي ديگر نهادينه ميكنند.

1 - http:// aminan. Persianblog. Com
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منطقدانان روشهاي وصول به انديشههاي جديد را از جهت كيفيت نتايج به اقسام
متعددي تقسيم كردهاند :برهان ،جدل ،خطابه ،مغالطه و شعر .ريشه اين طبقهبندي
به مواد گزارههاي استدالل بر ميگردد .براهين بهترين نوع استداللند كه از
گزارههاي يقيني استفاده ميكنند و علوم ،يكي از منابع قابل اطميناني هستند كه
اين گزارهها را به وجود ميآورند (الحلي ،1282 ،ص199؛ فرامرز قراملكي ،1261 ،ص.)141

بدين ترتيب در «فلسفه براي كودكان» فلسفه و علم در تمرينهاي استدالل با
يكديگر معاضدت دارند.

يافتههاي تحقيق
1ـ گـرچه با جـدا شدن تدريجـي فلسفه از علـوم تجربي از هيبـت و فربهـي آن
كاسته شد ،اما به همان اندازه بنياديتر و اساسيتر گشت.
3ـ فلسفه در «فلسفه براي كودكان» همان فعاليتي است كه يك فيلسوف در
برخورد با سؤاالت اساسي انجام ميدهد به گونهاي كه به كودكان ياد ميدهد كه
چگونه براي خودشان به طور فلسفي فكر كنند.
2ـ منظور از علم ،آن دسته از دانشهايي است كه از روش تعميم تجربي
استفاده ميكند و بر مشاهده ،آزمايش ،گزارش و اندازهگيري براي كشف واقعيات
استوار است.
 4ـ آموزش و پرورش فعلي ،با تأثيرپذيري از نظرات ژان پياژه در عمليات ذهني
عقالني كودكان ،منحصراً به علوم تجربي روي آورده و خود را از تفكر انتزاعي
بيبهره ساخته است ،در حالي كه طرفداران فلسفه براي كودكان معتقدند كودكان
از اين طريق به مهارت تفكر براي خود دست نمييابند.
5ـ آموزش تفكر فلسفي به كودكان در ارائه مهارت تفكر اثربخش براي خود و
دستيابي به تفكر خالق و انتقادي ،كارآمدتر از روشهاي ديگر آموزش تفكر
است.
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 8ـ نقد انحصار آموزش در علوم تجربي و كارآمدتر بودن تفكر فلسفي به تقابل
علم و فلسفه در فلسفه براي كودكان نميانجامد ،بلكه در دادن مهارت استدالل به
كودكان علم و فلسفه يكديگر را ياري ميكنند.
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