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  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تفکر و کودك
  166 -  135، صص 1391سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان 

  »فلسفه براي کودکان« برنامۀپرورش هوش معنوي از طریق 

 *مهرنوش هدایتی

  **مژگان زریباف

  چکیده
در قـرن بیسـت و یکـم و رواج روزافـزون مشـکالت       فّناوريگسترش سریع 

ـ  چـه  آنبـه  چیـز،   بیش از هر ،دارد که بشري ما را بر آن می دانـش در   منزلـۀ  هب
هـاي   و ایـن دانـش را بـا مهـارت     شـویم   دهیم حساس اختیار کودکان قرار می

کـه   جـا   آناز . کنـیم اندیشـمندانه همـراه    تمیـز معنـوي و قـدرت تشـخیص و    
و  ،متخصصان سازمان بهداشـت جهـانی انسـان را موجـودي زیسـتی، روانـی      

نظـر   اند، متأسـفانه در عملکـرد نظـام آموزشـی رایـج، بـه       معنوي تعریف کرده
شناسانه و وجودگرایانـه   به معرفت هستی تر کمرسد انتقال منابع انبوه دانش  می

در چنـد   محققـان  منـد  ارزشهوش معنوي یکـی از دسـتاوردهاي   . است مزین
سال اخیر است و توانسته پرده از بسیاري رمز و رازهاي پیچیـدة ذهـن آدمـی    

، در پـی  اخیـر در چند سـال  . و ریشۀ بسیاري از رفتارهاي آدمی را بیابد ردبردا
در  یتـوجه درخـور  آثـار   ،هوشمندانه اي حوزهمنزلۀ  به ،معنویت ۀحیط توجه به

ي هـا  ها بـر اسـاس نگـرش    آن ، اما اکثریتپدید آمده است زمینۀ هوش معنوي
بسـیار  منـابع و مآخـذ   و  اند تألیف و تحقیق شده سال بزرگمعنوي افراد بالغ و 

ایـن در حـالی اسـت کـه     . کمی پیرامـون رشـد معنـوي کودکـان وجـود دارد     
 ،موجـود انسـانی   شردر پرو را، توجهی به معنویت بی در این زمینه متخصصان

اي بـراي   هاي اصـلی مؤسسـات آموزشـی و درنهایـت دغدغـه      یکی از نگرانی
شواهد متعددي دال بر منافع پـرورش ایـن جنبـه از هـوش در     . دانند جامعه می
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ضـمن   ،کـه  این مقاله بر آن اسـت . است و تمایل کودکان به آن دوران کودکی
توصیف و تعریف هوش معنوي، به اهمیت پـرورش ایـن جنبـه از هـوش در     

بـه ایـن هـدف را از طریـق اجـراي       یابی دستو امکان بپردازد ران کودکی دو
  .کندبررسی » فلسفه براي کودکان« برنامۀ
  .، حلقۀ کندوکاوهوش، هوش معنوي، فلسفه براي کودکان :ها واژه کلید

  
  مقدمه. 1

و به ) Animasahun, 2010: 121( ردهوش قدمتی طوالنی دا ةمندي انسان به پدید عالقه
شناسان  روان ).Beckwith and Carson, 2009( اي اختصاص ندارد و یا قاره ،جنس نژاد،

بر  ،بتوانندکه ها تحقیقات مستمر و فراوان خود در پی یافتن معیار مناسبی بودند  طی سال
هاي فردي، میزان تناسب و هماهنگی افراد با محیط پیرامون و نیـز میـزان    اساس ویژگی

روي مقولۀ هوش منتج به   هاي گسترده پژوهش. ندکنبینی  پیش موفقیت آنان در زندگی را
از آن جمله . ي مختلف هوش شده استها شناخت حوزه توجهی دردرخور دستاوردهاي 

هـاي   یکی از نیازها و کشش منزلۀ به  ،توجه به معنویت. هوش معنوي است ةکشف حوز
و ماهیت پویا و پیچیدة جدید شناسی  هاي علم روان و پیشرفت ،درونی و همیشگی انسان

. استشده ها به بعد معنوي زندگی در برابر بعد مادي  جهانی سبب گرایش انساندهکدة 
زیربناي باورهاي فرد، نقش اساسی در ارتقا و تأمین سالمت روانی  منزلۀ به ،هوش معنوي

کـه امـروزه سـازمان      طـوري   بـه  ،)Richards, 1999 cited Vaughan, 2002: 19( دارد
و  ،بهداشت جهانی انسان را موجودي با چهار بعد مکمل جسـمانی، روانـی، اجتمـاعی   

بسیاري از متخصصان هوش معنوي را . کند معرفی می) biopsychosociospiritual(معنوي 
آدمی  ةو تالش هموار ،ي رشد شناختی، اخالقی، عاطفیها متضمن باالترین سطوح زمینه

  .)Vaughan, 2002: 16( دانند می دادن به چراهاي زندگی براي پاسخ
 ،)Mayer, 2000: 49( نگریسـت  شـک مـی   ةاگرچه گاردنر به وجود هوش معنوي با دید

وجود ایـن هـوش در سـاختار ذهـن بشـر       ۀهاي اخیر محققان بسیاري در زمین اما طی سال
خـاص و   یبخشـ منزلـۀ   بـه از معنویـت   هـا  آنانـد کـه در اغلـب     هاي متعددي نوشته کتاب

پرورش این جنبه از هـوش   به شروعخصوصاً . شناختی یاد شده است ةدر حوز مانده مغفول
 سـؤال مـا بـا دو    جـا  ایـن در  بنابراین ؛شود میاز دوران کودکی اصوالً با دیدة شک نگریسته 

  :پاسخ دهیم ها به آن کنیم میکه در این مقاله تالش  یممواجهاساسی 
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 پذیر و ضروري است؟  کودکی امکانآیا پرورش هوش معنوي در سنین  ـ
سـت؟ و بـه   سو آموزشی فلسفه براي کودکان هـم  برنامۀي هوش معنوي با ها مؤلفهآیا  ـ

 ي هوش معنوي در کودکان دست یافت؟ها مؤلفهبه  هبرنامتوان از طریق این  آیا می ،عبارتی
 

  روش پژوهش. 2
تحلیلی براي بررسی ضرورت رشد هـوش معنـوي   ـ  در این مقاله از روش تحقیق توصیفی

آموزشی فلسـفه بـراي کودکـان     برنامۀبه این هدف از طریق  یابی دستدر کودکان و امکان 
آموزشی فلسفه براي  برنامۀو  ،منابع مرتبط با ابعاد هوش، هوش معنوي و از ایم کردهاستفاده 

 .ایم کودکان بهره گرفته
و سـپس توصـیف    کنـیم  مـی   اشـاره ت تحقیق، ابتدا به انواع هـوش  سؤاالبراي پاسخ به 

  .کنیم میبیان فلسفه براي کودکان  برنامۀاز هوش معنوي و ارتباط آن با  را کاملی
 

  هاي هوش انسانی انواع حوزه. 3
 ،)A. Binet(بـه نـام آلفـرد بینـه     شناسی فرانسوي  روان،  1905در سال پیش  حدود یک قرن

 IQی یا ضریب هوشی هوشبراي شناسایی کودکان با نیازهاي خاص، مفهومی را به نام بهرة 
هایی که  آموزان قادرند به پرسش که برخی از دانش داد ها نشان می نتیجۀ یافته .مطرح کرد

 گروه این که بود معنا بدان این وباالتر است پاسخ دهند  هاي آموزان سال در سطح دانش
 شـد  مشاهده هم قضیه این عکس البته ،دارند یلدر تحص یتموفق يبرا تري بیششانس 

)Sun, 2006: 8( .یمونهمکـارش تئـودور سـ    کمـک  بـه  بینـه مشاهدات،  ینبر اساس ا  
)T. Simon(  هـاي   میـانگین توانـایی   ۀهوش بر پایـ سنجش معیاري براي  ،»سن عقلی«مفهوم

تـا بـه   هاي هـوش کـه    اي شد براي آزمون پایهاین  و ددنرا مطرح کر ،یک گروه سنی خاص
  .)Palmberg, 2011: 101( درون کار می به امروز

بینـی   ي هـوش در پـیش  هـا  هاي متمادي در استفاده از آزمون طی سال ،گران پژوهشاما 
بـا   ،و دریافتنـد  )Becker, 2005: 4( هاي آن شدند تدریج متوجه محدودیت موفقیت افراد، به

تعقـل و    هایی چـون توانـایی   توانند تا حدود زیادي ویژگی ها می این آزمون که آنوجود 
هاي ریاضی را  و میزان درك افراد از فرمول ،هاي کالمی، قدرت محاسباتی تفکر، مهارت

عبـارت    به. کنندتعیین  راذهن گستردة هاي  بسیاري از جنبه توانند اندازه بگیرند، اما نمی
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 کننـد  بینی بتوانند امکان موفقیت افراد را در مدرسه با قاطعیت پیششاید ها  آزمون دیگر، این
)Nisbett, 2005(، ها و نحـوة عملکـرد آنـان را در    استعدادتوانند چگونگی شکوفایی  اما نمی

بـه ارزیـابی چیـزي    هوشـی   ةبهـر هـاي   بنابراین آزمـون  .هاي پیش رو مشخص کنند چالش
 ةدربـار  دقیقـی  اطـالع  توانسـت  شـد و نمـی   مـی اي نامیـده   پرداختند که استعداد مدرسـه  می

این در حالی اسـت کـه هـوش    . بدهدزندگی هاي  در فراز و نشیبافراد  چگونگی عملکرد
و افراد براي کسب بهتـرین   است گرفته ها را دربر تري از مهارت حقیقی مطمئناً گسترة وسیع

هـا نیـاز دارنـد     ایـن  ۀهمـ هـایی وراي   شان به آموزش مهـارت  دستاوردها در زندگی و آینده
 ).1384 آرمسترانگ،(

محققان دریافتند کـه بسـیاري از افـراد بـاهوش در کنتـرل هیجانـات و رفتارهایشـان و        
 ،تـر  برعکس، ممکن است افرادي با بهرة هوشـی پـایین   ،و دارندسازگاري با دیگران مشکل 

 ،و گریوز برادبري( اي نیز برسند هاي حرفه هاي ارتباطی، به موفقیت با برخورداري از مهارت
سـنجان   هـاي روان  هایی مطرح شد که اساساً بـا دیـدگاه   ها، نگرش دنبال این یافته  هب. )1388

و  ،رویکرد هوش هیجانی، هوش چندگانه ها نگرش  آن ۀجملاز  .هوش عمومی متفاوت بود
هـاي   هـا و ویژگـی   به دنبال کشف توانـایی  کهان مصمم بودند گر پژوهش. هوش معنوي بود

راز آدمی باشند؛ آن قابلیتی که بتواند میزان تناسـب آدمـی بـا محـیط      و برتري از ذهن پررمز
در طـول   ،آنـان . درسـتی محـک بزنـد    هاي زندگی را به پیرامون و قدرت مقابلۀ او با چالش

بـه درك بهتـري از رفتارهـا،     ،مطالعاتشان در رابطه با شناخت احساسات و عواطف مغـزي 
 ندو چگونگی درك شادي و خوشبختی دست یافت ،ارتباطات فرديتوسعۀ شخصیت، بهبود 

و دریافتند که رشد و بهبود عواطف بستگی زیادي به ارتباط فـرد بـا دیگـران، خصوصـاً بـا      
   .)1385و دیگران،  ذراتی( در دوران کودکی دارد ،والدینش

ـین  آن را بود که  هوش عاطفی یا هوش هیجانی ۀمقول 1990حاصل این مطالعات در سال  اول
و ) cited Zainal et al., 2011: 124( کردنـد مطـرح   )Salovey and Mayer(مایر  بار سالوي و

 قـات نشـان داده اسـت کـه    تحقی .)Goleman, 1996( کردکاربردي آن را  بعدها دانیل گلمن
ل متفـاوت  ئبا مسا ها آنآیند و چگونگی برخورد  گوناگون به دنیا می طبایعاگرچه کودکان با 
 و هـا  روي قابلیـت  با کارکردن بر ،کند به والدین و مربیان کمک می هیجانیاست، اما هوش 

 بیرونـی آمـاده کننـد    ۀرا بـراي رویـارویی بـا جامعـ     ، آنانکودکان هاي ها و یا ناتوانی توانایی
)Singh, 2007: 54(. مدیریت آگاهی از احساسات و  هیجانیهدف از تقویت هوش  درواقع

توانند احساسات خود و دیگران را  گونه بهتر می و این براي غلبه بر موانع زندگی است ها آن
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نـد  کنو مجادالت را به بهترین نحو ممکن هـدایت   کنند،بشناسند، با آنان بهتر ارتباط برقرار 
)Goleman, 1996: 119 .( توانـد میـزان    از بهـرة هوشـی مـی    تـر  بـیش این هوش چهار برابر

  .)Goleman, 1998 :45( دکنبینی  را پیش  موفقیت افراد در زندگی
 )H. Gardner( هاوارد گاردنر 1983پس از شناخت این حیطه از هوش انسانی، در سال 

وي همـۀ  . شناسـی انقالبـی ایجـاد کـرد     در تـاریخ روان  گانه هاي چند هوش ۀنظری نوشتنبا 
هـاي   طبق نظـر گـاردنر، هـوش   . بندي کرد هوش دسته هفتاستعدادهاي بشري را در قالب 

  :ند به این شرح استمند بهره ها آناي که افراد مختلف از درجات متفاوتی از  گانه هفت
  ؛)linguistic intelligence(شناختی  هوش زبان. 1
  ؛)spatial intelligence(یري هوش تصو. 2
  ؛)musical intelligence( هوش موسیقیایی. 3
  ؛)bodily-kinesthetic intelligence(هوش بدنی . 4
  ؛)logical-mathematical intelligence( هوش منطقی. 5
  ؛)interpersonal intelligence( فردي یا اجتماعی هوش میان .6
ــوش . 7 ــردي درونهــ  intrapersonal intelligence( )Gardner, 1983 cited( فــ

Wigglesworth, 2002-2011: 1.(  
ي و ظرفیـت هـوش   مند توانآنان دریافتند که . جا ختم نشد همینهاي محققان به  بررسی

 درواقـع . سـنجید  ی و هوش هیجانیهوشبهرة  بافقط آن را توان آدمی فراتر از آن است که ب
هایی وراي حل مسـائل روزمـره نیـاز دارد؛     هاي بزرگ زندگی به قابلیت رویارویی با چالش

و عالوه بر مـدیریت صـحیح ایـن دو هـوش،      داردي تر بیشهاي  شک قابلیت هوشی که بی
یـابی علـل    ضـمن ریشـه   ،و )Berman, 2001(نیـز شـود    هـا  آنبتواند سبب کارکرد مناسب 

بـر همـین اسـاس    . نیـز باشـد    کنندة مسیر پرچالش زندگی بسیاري از رفتارهاي افراد، روشن
  هـوش  طبیعـی،  هـوش گاردنر بعدها سه نوع هوش دیگر به این مجموعه افزود کـه شـامل   

هوش طبیعی یعنی قدرت انطباق و تمایل با عـالم طبیعـت و   . بود معنوي هوش، و وجودي
 انسـان  ماهیت مورد در سؤال براي ظرفیت یعنیهوش وجودي  ؛شناسانه ستموضوعات زی

 شـود  مـی  گـر  هجلـو  دیـن  و، فلسـفه ، شـعر  هنـر،  عرفـان،  در کـه  زندگی غایت و چرایی و
)Palmberg, 2011: 5(.  

کردنـد کـه توانـایی بـراي      اظهـار ) ٢٠٠٤ ,Halama and Strizenec( هاالما و استریزنس
، باورها هوش اساساین جنبه از  و یافتن معناي زندگی عنصري مهم در هوش معنوي است
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هوش معنوى دسترسى انسان به معنا و ارزش و . زندگى ماست يو ساختار اعتقاد ،ها ارزش
ـ  یگـرفتن فـراهم مـ    اندیشـیدن و تصـمیم   ةدر شـیو را  هـا     نیز استفاده از آن  Zohar and( دکن

Marshall, 2004: 3( ، عد ازگى و پـارچ  یـک بخشد و بـه او   هوش به انسان تمامیت مىاین ب
محققـان معتقدنـد کـه     .)Lynton and Hogh Thogersen, 2009: 13( کنـد  وحدت عطـا مـى  

اند که تـا   هاي مرتبط با هم هوش وجودي و هوش معنوي هرچند کامالً همانند نیستند، سازه
  .پوشی دارند همدیگر  حدودي با یک

با دیدة تردیـد نگریسـت،    ها آنپس از طرح این ابعاد جدید از هوش، به  ،اگرچه گاردنر
طور ه تنها توانستند وجود این هوش را ب نهاما چندي نگذشت که دانشمندان حوزة شناختی، 

در اختصاصی در نگرش و رفتار انسان به اثبات برسانند، بلکـه بـه جایگـاه فیزیولوژیـک آن     
  .ختار مغز نیز دست یافتندسا

  
  هوش معنوي. 4

شناسی  روانآثار در  را مفهوم هوش معنويزمان در اواخر قرن بیستم  محققان مختلفی هم
بـه   1996در سال ) R. A. Emmons(رابرت ایمونز  نخستین بار،. مطرح کردند آکادمیک

این  دیگر یکسو با  همو گاردنر  ایمونز 1999در سال . این بعد از هوش انسان اشاره کرد
و دانا ) I. Marshall(، یان مارشال 1997در سال  دوره در همین. کردندبررسی را مفهوم 
 هـوش در کتـاب  پژوه و از اساتید دانشـگاه آکسـفورد،    ، زوجی دانش)D. Zohar( زوهر

شناسانی چـون   هاي عصب بر اساس قانون فیزیک کوانتوم و یافته، بنیادي هوش: معنوي
 و ،)M. Persinger( مایکل پرسینجر ،)Ch. Gray(چارلز گري  ،)W. Singer(سینگر وولف 

تفصیل به شرح و اثبـات وجـود هـوش     به ،)V. Ramachandran( راماچاندرانویالیانور 
، هـوش معنـوي   و مارشـال  از نظر زوهـر . )Selman et al., 2005: 23( معنوي پرداختند

شـان معنـا و مفهـوم     راه به افـراد بـه زنـدگی    ترین دادن مناسب هوشی است که با نشان
توان از یک سو  میبا این هوش . )Zohar and Marshall, 2000: 13( بخشد تري می عمیق

از سوي دیگر، با پاسخ به سؤاالت  ،مواجه شد و نشدنی بینی ها و وقایع پیش با ناشناخته
، به جریان بعضاً دشوار زندگی معنا و مفهومی ها آنزندگی و درك واقعی  ةفلسفی دربار

ایــن هــوش را وراي مســائل قــراردادي آنــان . کــرد منــد ارزشعمیـق بخشــید و آن را  
ـ دان شناسی و حتی آن را درمان بسیاري از دردها و مشکالت جامعۀ امـروز مـی   روان د ن

)Zohar and Marshall, 2004: 64(.  
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دیگر قادر به توضیح پیچیـدگی   به تنهایی و یا با یک EQو  IQبه عقیدة زوهر و مارشال 
ایـن اجـازه را     بلکه ترکیب این دو حوزه با هـوش معنـوي بـه انسـان     ،هوش انسانی نیستند

در  ،و یـا  دهـد،  محور را تغییر ي نامناسب و عادتها خالق باشد، قوانین و قالب کهدهد  می
هـوش معنـوي در تعامـل بـا دو      .)ibid: 66-67(کند  جدیدي خلق يها قالب ،صورت نیاز

و به این دو هـوش گسـتردگی و    کندتواند نتایج هوشمندي انسان را متحول  هوش دیگر می
هوش معنوي قـادر اسـت کـه     ، زیرا)Deslauriers, 2000: 105-122( بخشد ي تر بیشغناي 

و افـزایش دهـد    کنـد مقـدس را آسـان    يبرتر یا وجود یهشیاري یا احساس پیوند با قدرت
)Sisk and Torrance, 2001: 7(.  

  )(Zohar and Marshall, 2004: 4 ها آنانواع هوش و عملکرد  ۀمقایس .1جدول 
  کارکرد  هوش

  کنیم فکر می چه آن   )IQ( هوشی ةبهر
  کنیم احساس می چه آن )EQ( هوش هیجانی

  هستیم چه آن )SQ(معنوي  هوش

با تغذیه و  اگرچه( ثابتى داردنسبتًا میزان فرد  طول عمر دربهرة هوشی که  برخالف
هم هـوش هیجـانی و هـم هـوش      ،)است پذیر ها تا حدي افزایش توسعۀ برخی مهارت

و به هیچ جنس و نژاد و سـنی هـم محـدود    بخشید بهبود و افزایش توان  را میمعنوي 
ی هـاي متفـاوت   را به شـیوه  ها آن توان مى ،بر و بعضاً دشوار است شود و اگرچه زمان نمی

  .)ibid: 75( دکرتقویت 
برنـد کـه بخواهنـد از     کار می هدهد افراد زمانی هوش معنوي را ب تحقیقات نشان می

هاي مهم و اندیشه در موضوعات وجـودي   گیري ها و منابع معنوي براي تصمیم ظرفیت
 شرایطی چه«: چنین افرادي با طرح سؤاالتی نظیر. براي حل مسائل زندگی استفاده کنند

 خـارج  وضعیت این از مرا تواند می چیزي چه« ،»؟است کرده دچار وضعیت این به مرا
. کشند چالش می بهذهن خود را  »؟بگیرم باید درسی چه موقعیت این از من« یا و ،»؟کند

هـاي خـود بـه     تـرین الیـه   چنین ذهنی مجبور است براي پاسخ به این چراها در عمیـق 
تواند  می  يمند توانیا  ،کدام ارزش، باور، قابلیتو ببیند در این شرایط بپردازد جو و جست

بنابراین هوش معنـوي موضـوعات    .)Zohar and Marshall, 2004: 98( به کمکش بیاید
  .کند ذهنی معنویت را با تکالیف بیرونی جهان واقعی ادغام می
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اند فرض دربارة هوش معنوي مطرح کرده چهار پیش لکینز و همکارانا: 
 ؛معنوي وجود دارد اسم بعداي به  مؤلفه. 1
 ؛اي انسانی است و قابلیتی است که در همۀ مردم وجود دارد پدیده معنویت. 2
 ؛مترادف با سرسپردگی به دین و مذهب خاصی نیست معنویت. 3
بـه نقـل    Elkins et al., 1988( گیري کرد و اندازه ،تشریح تعریف،توان  میرا  معنویت. 4

 .)94: 1389 یعقوبی،از 
در . نگرانه به انسان و جهان پیرامون او نگریست سان معنویت را باید با دیدي کل بدین

بودن شمرده شده است، کـه   هاي نو، معنویت کیفیتی بنیادي و فطري براي انسان دیدگاه
در اثبات بعد فیزیولوژیک  ).103: 1385 صمدي،(بخش اوست  متعلق به انسان و تکامل

اي را  انـد منطقـه   هوش معنوي، محققان با تحریک بخشی از لُب گیجگاهی مغز توانسته
این بخش مغز را  ها آن. شناسایی کنند که مسئول یادآوري و پرداختن به امور معنوي است

ت الهی با تحریک آن فرد تمایل به بحث پیرامون موضوعا زیرا ،اند نام نهاده» منطقۀ خدا«
با چنین کشفی . )Zohar and Marshall, 2004: 68( شناسانه دارد و وجودگرایانه و هستی

از  ییهـاي وجـودي القـا    در حیطهکاوش نیاز به موضوعات معنوي و شود  میمشخص 
و کودکان  است و نیازي است درونی که از بدو خلقت با انسان همراه بودهنیست بیرون 

این موضوع یا به اما اصوالً ، مشغولی دارند دلآن دربارة ایل و از اوان خردسالی به آن تم
سري آداب مذهبی بدون استدالل  و یا در پرورش آن به آموزش یکشود  میتوجهی  بی

زدگـی یـا    به دل تر بیشکه  شود اکتفا می ییهاي القا کاربردي و بعضاً با استفاده از شیوه
  .انجامد می نگري سطحی

  
 فلسفه براي کودکان برنامۀهوش معنوي و . 5

طـور کـه    کـه امـور را همـان    کند میگونه که تاکنون گفته شد، هوش معنوي ما را قادر  همان
در مقابـل افکـار آرزومندانـه یـا درك واقعیـت،      . ببینـیم  ،هستند، عاري از تحریفات ناهشیار
و  ،، رنـج گرایانـه از قبیـل آزادي   کند که با واقعیاتی هسـتی  پرورش هوش معنوي ایجاب می

چیـزي کـه   ). 15 :1387 سـهرابی، ( ي دائمی معنا باشیموجو جستو در  شویممرگ مواجه 
بـه   آموز دانشبا ترغیب  ،، بلکه برعکساست گاه در دوران مدرسه از فرد خواسته نشده هیچ

کـاربرد در زنـدگی   بدون هاي  یابی واقعی حجم سنگینی از دادهزوار و بدون ار  حفظ طوطی
  .اند را پر کردهاو حقیقی، ذهن 
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ارتباط برقرارنبودن معنایی دروس مدرسه و  در نظام آموزشی رایج، کودکان مرتباً از بی
میلی  هاي زندگی گالیه دارند و همین عامل بی شده در مدرسه با واقعیت عرضهبین دانش 

ماننـد خـود را    یی هم که در این محیط مـی ها آنو است از محیط آموزشی  ها آنو فرار 
درحقیقـت، ذهـن کودکـان همـواره در     ). Lipman, 1980: 5-6( بیننـد  ت اجبـار مـی  تح

نهاد اصلی آموزش و پرورش تفکر منزلۀ  به ،مدارس ۀي معناست و این وظیفوجو جست
بـراي همـین لیـپمن    . کودك را یاري دهد وجو جستاست که در این تحقیق و  ،کودك

  .داند میدر تقویت و پرورش بنیادین تفکر افراد جامعه  يمدرسه را نهاد
هاي تحصیل اغلب به چند حیطه  متأسفانه توجه به پرورش ذهن کودك در طول سال

هاي رشد انسان به زمانی پس از دوران باارزش کودکی  د و بسیاري از جنبهشو میمحدود 
بـا   ،ت کـه غالبـًا  هایی اسـ  تقویت هوش وجودي و معنوي از آن حیطه. شود موکول می

به سالی  ی و حتی میانسال بزرگعناوین سیر و سلوك و عرفان، در دوران خردمندي یعنی 
و میل به دانستن در این زمینـه مشخصـاً از   کاوش  که آن، حال شود میتوجه و اقبال آن 

  .شود دوران کودکی ظاهر می
هوش معنـوي   که آیا امکان پرورش شود میبر این اساس ذهن ما درگیر این چالش 

بـر پـرورش    ي آموزشی مبتنیها برنامه ،دوران کودکی میسر است؟ و اگر چنین است از
فلسـفه بـراي کودکـان، قـادر بـه پـرورش ایـن حـوزه از          برنامـۀ  همچونتفکر تأملی، 

  هوشمندي بشر است؟
  

  امکان پرورش هوش معنوي از دوران کودکی. 6
رشد معنویت در کودکان، تحقیقـات انـدکی صـورت گرفتـه اسـت از جملـه        ۀدر زمین

، اما در نظریۀ وي این مراحل از دوران کردهلمینیاك پنج مرحله از رشد معنوي را مطرح 
لز یکی از معدود آثار جـامع در  ورابرت ک .)Helminiak, 1987(شود نوجوانی شروع می

این اثر حاصل مصاحبه با کودکان خردسال  .مورد معنویت در کودکان را منتشر کرده است
رغم  به ،کهاست وي نشان داده . هاي مذهبی متفاوت است از کشورهاي مختلف و گرایش

اغلب نگرانی مشابهی  ها آنهاي مختلف مذهبی و فرهنگی در این کودکان،  وجود زمینه
او اظهار داشت که معنویت کودکان از . اند هاي خود ابراز کرده در زمینۀ معنویت و آرمان

به بلکه اغلب  ،نیستند »چه چیزي« به دنبالصرفاً  کودکان و آید به دانستن می ها آنتمایل 
شان  فکر معنويبا ت ها آناي از زندگی ذهنی  عالوه بر این، هر جنبه. هستند »چراها« دنبال
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مانند شرم و گنـاه، اسـاس    ،هاي اخالقی و احساسی خصوصاً نگرش. گره خورده است
ـ  بــه  اًکودکــان ذاتــ. )Coles, 1990( دهــد را از معنویــت تشــکیل مــی هــا آن ۀدرك اولی

موضـوعات  وجـوي   جسـت گرایانه تمایل دارند و اغلب در  موضوعات معنوي و هستی
دیدگاه  ۀاند که یادگیري معنوي منجر به توسع نشان دادهمحققان  و از طرفی اند وجودي

هـاي   ها و مهـارت  ها و ظرفیت و عاطفی و همچنین توانایی ،شناختی، فیزیکی، اجتماعی
 شود؟ مسئولیت مدرسه اعالم نمی ،صراحت به ،پرورش معنویتپس چرا  ؛شود کودکان می

)Vialle et al., 2008: 148.( 
به چراهـاي زنـدگی تعریـف کـرده      گویی براي پاسخبشر وون معنویت را تالش دائمی 

 :تواند به این سؤاالت پاسخ دهد که ذهنی می فقط درواقعاما ، )Vaughan, 2002: 16( است
  ؛مهارتش را در کودکی آموخته باشد. 1
 ؛کردن هیجاناتش را بداند  آرام. 2
 ؛را داشته باشد »چرا«جسارت رویارویی و طرح . 3
 ).Hosseini et al., 2010: 18( خود باور دارد عمل کند چه آنبه . 4

سیستم آموزشی خوب سیستمی است که پاسـخ بـه    ،آید که گاه این تصور غلط پیش می
بـه عبـارتی بـر    . ان قرار دهدآموز دانشو در اختیار  باشد این سؤاالت را از پیش آماده داشته

امـا لیـپمن معتقـد    ، کودك قرار دهـد اساس صالحدیدهاي قبلی، معناي زندگی را در اختیار 
ممکن است منتقل شود، مطالب ممکـن اسـت آموختـه شـوند، احساسـات       است که دانش

توانـد معـانی را بـه فـرد      کس نمی هیچ. ممکن است درك شوند، اما معناها باید کشف شوند
برخاسـته   او تعریف هرکس از زندگی و مفـاهیم وجـودي  ). Lipman, 1980: 6( دیگر بدهد

تـر   و متعـالی  تـر  به معنایی ژرف یابی دستخردمندتر باشد امکان  هرچهرد است و فرد از خ
  .را خواهد داشت

آن خردي که  ؛)Jain and Purohit, 2006: 2( شود هوش معنوي همان خرد است گفته می
توان امید داشت کـه بـراي خـروج از     ترین سطح دانایی بشر است و با تجهیز به آن می عالی

، درواقـع . کـرد عرضه  توان می هاي مناسبی حل راهها و معضالت کنونی جامعۀ بشري  بحران
تواند الگوهاي فکري فرسوده و قدیمی خویش را شکسته و  به این خرد می یابی دستفرد با 
را دوباره از نو بسازد، زیرا تنهـا ایـن خـرد و ذهـن انسـان اسـت کـه در         ها آنیا دهد تغییر 
تـرین   شناسـان انسـان داراي پیچیـده    شناسد و به روایت زیسـت  او مرزي نمی کردنمند توان

اي بر رفتار وي چیره نیست  ساخته دستگاه عصبی است که هیچ الگوي ثابت و پیچیدة ازپیش
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 ،)2001(ولمن  ،)2000( محققان بسیاري مانند زوهر و مارشال). 53 -  52: 1388خوارزمی، (
نقش هوش معنوي در حل مسائل وجودي و یافتن معنـا   بر) 2007(کینگ  ، و)2004(ناسل 

بنابراین هوش معنوي داشتن رفتاري خردمندانه توأم با حس . اند و هدف زندگی تأکید داشته
اي کـه فـرد بتوانـد آرامـش درون و بیـرونش را بـا وجـود شـرایط          گونه دردي است، به هم

از  .)Wigglesworth, 2002-2011:4; Animasahun, 2010: 2( دکنـ خوبی حفظ   پیرامونش به
  .)150 :1388 ،یخوارزم( گویند خرد زندگی بر تعادل استوار است این روست که می

نـوعی  درحقیقـت  فلسفه براي کودکان، عالوه بر تفکر انتقـادي کـه    برنامۀلیپمن در 
انه نیز تأکید دارد و مدافعان فلسفه براي سوز دلبر تفکر خالق و تفکر  ،خردورزي است

 فیشـر، ( داننـد  به این سه نوع تفکر را حاصل رشد تفکر مشارکتی می یابی دستکودکان 
محدود و  یشود صرفاً حاصل ذهن گونه ساخته می معنایی که بدیندرحقیقت ). 68 :1385

این  زیراموضوعات زندگی، از تر  و جامعتر  مطمئنبعدي نیست، بلکه معنایی است  تک
هاي هوش  توان دید که مؤلفه می خوبی به. استشده گویی جمعی حاصل و معنا از گفت

 برنامۀهاي مورد نظر  ی است، همان آرماندل همو  ،که همان خردورزي، خالقیت ،معنوي
  .استفلسفه براي کودکان 

 ،)J. Pestalozzi(پسـتالوتزي   ،)M. Montessori(مونتسـوري  پیشگامان نافذ آموزش مانند 
مدل آموزشی خود را بر این اساس بنا نهادند که کنکاش کودکان  )R. Steiner( اشتاینر و

و  ،با دیگـر افـراد، طبیعـت    ها آنتواند از طریق ارتباط و اتصال  می فقط براي درك معنا
ا دیگري هاي آموزشی هریک از این پیشگامان ب شیوه. جهان شناسایی و پرورش داده شود

 برنامـۀ ند که سؤاالت کودکان بایـد در قلـب   ا القول متفق ها آن ۀهایی دارد، اما هم تفاوت
به جـاي   ،شود این است که مدارس مشاهده می چه آناما متأسفانه ، درسی مدرسه باشد

و ارقـام تبـدیل شـده اسـت      ،توسعۀ معنویت، به مکانی براي تجمع صرف دانش، آمـار 
)Egan, 2001; Glazer, 1999; Palmer, 1999( .دهد که تمایل  نشان می کولزهاي  پژوهش

کشف جهـان   در مورد و شیفتگی يکنجکاوطبیعی براي معنویت برگرفته از حس ذاتی 
ـ  گیرد و به همین دلیل از سال می نشئت . زنـدگی ایـن تمایـل مشـهود اسـت      ۀهاي اولی
لگی سؤاالت متعددي در پیج استدالل کرد که کودکان از سن پنج سا کارلسون طور همین

معنـاي زنـدگی خـود     ۀکردن نظری مورد خدا در ذهن دارند و شروع به تدوین و فرموله
ها،  هاي خود با بچهوگو گفتاز مباحثات و  کولز. )Carlsson-Paige, 2001: 19( کنند می

تحیر ذهن کودکان در  دادن براي نشانو فرهنگ،  ،بدون درنظرگرفتن توانایی، سن، تجربه

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 »فلسفه براي کودکان« ۀطریق برنامپرورش هوش معنوي از    146

  1391، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان تفکر و کودك

او به این نتیجـه رسـید کـه معنویـت سـبب      . کرد استفاده میمسائل فلسفی و کالمی  ۀزمین
نـد تحیـر معنـوي    ا والدین و مربیـان موظـف   درنتیجهشود و  تقویت انسانیت در کودکان می

 ).Vialle et al., 2008: 148( کودکان را پرورش دهند
 

  براي کودکانفلسفه  برنامۀامکان پرورش هوش معنوي از طریق اجراي . 7
اساسی بـراي تفکـر و    اي مؤلفه ،معنویت در کودکان«عنوان  بااي  ل و همکارانش در مقالهاوی

کـودکی،   ۀاولیـ هـاي   بر لزوم پرورش این جنبه از هـوش از سـال  » یادگیري در عصر جدید
 هـا  آن. )ibid: 143-160( کننـد  مـی  تأکید ،تر اي سالم به جامعه یابی دستعاملی براي  منزلۀ به

بـه   نـد ا هم دادجـا انمعنویـت   یشناسـ  کتابدر حوزة  2005اي که در سال  در بررسی گسترده
، که همگـی بـا وظـایف و تکـالیف مربـوط بـه مـدارس        اند اشاره کرده چهار محور اساسی

فلسـفه   برنامۀبا  شان به بررسی ارتباط ، که مااین موضوعات. )Vialle et al., 2005( اند مرتبط
 :شامل موارد زیر است ،پردازیم می براي کودکان

و اجتمـاعی مـا    ،ه دارد، که با ابعـاد شـناختی، عـاطفی   پارچ یکمعنویت ساختاري  )الف
و روح بـراي   ،قلـب، ذهـن   کردن هپارچ یکعملکرد اصلی معنویت درحقیقت . سروکار دارد

 زاسـتفاده ا  بـا  ،فلسـفه بـراي کودکـان    برنامۀمبدعان . دسترسی به معنا و هدف زندگی است
در فضـایی  کردن  و تأمل ي و ابراز عقایدگر پرسش ،انتزاعی و فلسفی مضامین با هایی داستان

و هدف خود  زنند میبه رشد شناختی کودکان دامن  دهند و میترویج را  جمعی و مشارکتی
شـرکت  . داننـد  عالوه بر تفکر انتقادي و خالق، پرورش تفکري متعهدانه و مسئوالنه مـی  ،را

از سـویی   .شـود  مـی  منجـر ه عالوه بر رشد شناختی به رشد عاطفی کودکان نیز در این برنام
احتـرام بـه    همچـون کندوکاو، که توأم با قواعـدي   ۀحلقفضاي جمعی و مشارکتی حاکم بر 

دادن و بازخورد محترمانه و صادقانه به سایر اعضاست، به پـرورش   و خوب گوش دیگر یک
اجـراي ایـن برنامـه     تأثیر ازمطالعات متعددي . شود میبعد اجتماعی وجود کودکان نیز منتج 

ي هـا  ، مهارت)Trickey and Topping, 2004; Trickey, 2007( ي شناختیها بهبود مهارتدر 
 ي عــاطفیهــا و مهــارت ،)Constantin, 2003; Millet, 2005 ؛1389 ،هــدایتی( اجتمــاعی

 .داردکودکان حکایت ) Campbell, 2002 ؛1389 ،دیگرانحاتمی و (
یر اشـکال زنـدگی،   ها، مـردم، سـا   ایده(امور تأکید دارد  ۀمعنویت بر ارتباط میان هم )ب

هاي کندوکاو فلسفی، در قالب ادبیات داسـتانی یـا    حلقه موضوعاتی که در ).طبیعت، و غیره
ي فـراروي  هـا  موضوعاتی مرتبط با زنـدگی واقعـی و چـالش    شود مطرح می ،حتی نمایشی
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ایـن قبیـل   و  ،شناسـی  مثـل خلقـت، طبیعـت، عـالم هسـتی، زیبـایی       ییهـا  کودك در زمینه
 در چه آندر مورد  و حیرت کودکان يکنجکاومبدعان این برنامه از حس . موضوعات است

 جـا   آنرند، تـا  بشان باال ب به زمینۀ زیستی آنان را گیرند تا حساسیت عالم هستی است بهره می
و حضور و حیات او وابسـته   نیستاطرافش محیط  یابد موجودي مستقل از که کودك درمی

 خوبی توان به میاما  ،امور عینی نیستند همۀي متعددي است که شاید در ها به عوامل و زمینه
فلسـفه   برنامـۀ اجراي  تأثیردر پژوهشی که پیرامون  ،هلن تویتز. کرد درك و استنباطها را  آن

داد، دریافت که کودکان پس از شـرکت   انجاممعنوي  ر یادگیري و درك اموردبراي کودکان 
بـاره   ایـن در و  انـد  پیدا کردهطور چشمگیري درك بهتري از مفاهیم معنوي   هدر این برنامه ب

  .)Thwaites, 2005( اند اندیشیدهتر  عمیق
 زندگی«و تضمینی است براي  استانه سوز دل اخالقی و هاي انتخاب شامل معنویت) ج
فلسـفه   برنامۀي اصلی او در طرح ها اخالقی، که یکی از دغدغهلیپمن دربارة تربیت . »خوب

بـه پیـروي از مکتـب کانـت،      ،وي. کنـد  میمطرح  فلسفی را ي، رویکرداستبراي کودکان 
ي گـر  رویکرد فلسفی به اخـالق بـر کـاوش    ،از نظر او. داند محصول عقالنیت میرا اخالق 

کنـدوکاو بـر    ۀکه در حلق ،ی خودذات کودك از طریق کاوش و حیرت. کند می تأکیداخالقی 
ي نـاب  هـا  و ارزش رسـد  مـی شود، به داوري و قضاوت اخالقـی صـحیح    می آن دامن زده

. کنـد  مـی  سـازي   درونـی گیرد و  می و محققانه فرا ،اي اخالقی، اندیشمندانه گونه به انسانی را
، نشـان دادنـد کـه    ابتـدایی پـنجم   ۀان پایآموز دانشدر پژوهشی روي  ،مرعشی و همکارانش

 هـا  آن .اسـت   داشـته  تـأثیر ر رشد قضـاوت اخالقـی آنـان    دمشارکت کودکان در این برنامه 
 عالقـه اسـت   و ،ساسیت، مراقبـت معتقدند پرورش اخالقیات در کودك مستلزم پرورش ح

  .)86: 1389 ،دیگران و مرعشی(
کتـب و   همـۀ در  کـه  اینآموزشی فلسفه براي کودکان، عالوه بر  برنامۀلیپمن در تدوین 

بـه   لیـزا عنـوان  بـا  پردازد، کتاب مستقلی را  به مباحث اخالقی می ها منابع تدریس در کالس
کـه بـه پـرورش بعـد اخالقـی در کودکـان و        است هکرد تألیفهمراه راهنماي اخالقی آن 

 .نوجوانان اختصاص دارد
 سـطحی در  و پـردازد  مـی عمیق در ژرفاي وجود هـر فـرد    يوجو جست به معنویت )د
با ایجاد فضـایی   ،فلسفه براي کودکان برنامۀ. شود می نمادینه ما فیزیکیهاي  واقعیت ازفراتر 
کنـد،   برانگیز براي موضوعات انتزاعی، کودکان را به تحقیـق و پـژوهش دعـوت مـی     چالش

کنند و همواره به دنبـال معـانی    اي بسنده نمی به معناهاي سطحی و کلیشه ها آنکه  اي گونه به
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 یـادگیري بـه   بـراي تشـویق  فلسفه براي کودکان رویکرد مناسـبی اسـت    .اند و مستدل ژرف
ـ را،  آمـوزان  دانـش حلقۀ کنـدوکاو فلسـفی    درشراکت  .تر عمیق و تفکر دارتر معنی جـاي  ه ب

مباحثـاتی کـه در حلقـۀ کنـدوکاو صـورت      . دارد مـی  وادرك عمیـق   به ،امور ةپذیرش ساد
م مرتبط با اخالقیات و سیاست از قبیـل  یهاکودکان به مف دادن نشان  گیرد منجر به واکنش می

تـوان بـا     است که می بر آن تیسی .شود و عدالت می ،احترام، آزادي، مذاکره، داوري، تساوي
خـواهی و انصـاف افـزایش داد و     عـدالت  ههوش معنوي شور و شوق و گرایش انسان را ب

 برنامـۀ در . )Tacey, 2003: 2(نوایی و پیوستگی با خـود و جهـان آفـرینش را پدیـد آورد      هم
ي هـا  این زمینه، مشارکت فعال در حلقـه  عالوه بر طرح موضوعاتی در ،فلسفه براي کودکان

هـاي   دهـد تـا ایـده    انه، به کودکان ایـن فرصـت را مـی   گر اي کاوش گونه بهکندوکاو فلسفی، 
سـاالن،   یعنـی عـادات تفکـر تـأملی، احتـرام بـه هـم        ،اخالقی و انسانی خود را عملی کنند

. داوري خـوب را کسـب کننـد   و ، خوداصـالحی،  )آشـتی (جویی  ، مصالحهها آنهمکاري با 
کـه امکـان تفکـر     کنـد  مجهز می يبه ابزار فلسفی فرد را ةکه تفکر به شیو استآن لیپمن بر 

به استقالل فکري  آورد و کسی که قادر را فراهم می دیگراني از خود و گر مستقل و پرسش
 .کند کاوشحتی هویت فردي خود  و، ها ترین احساسات، ارزش تواند در عمیق است می

هـوش معنـوي   بـراي  ویلیـام ویـال و همکـارانش     ی کـه توان دید محورهای میبنابراین 
  .است کودکان رايب فلسفه آموزش برنامۀبا محورها و اصول  وس هماند  برشمرده

هاي بسیار یکـی از نقـاط شـروع امیدوارکننـده بـراي       همکارانش پس از بررسی و لاوی
داننـد   در آموزش و پرورش رویکرد فلسفه براي کودکان مـی  را بعد معنویت کردن هپارچ یک

)Vialle et al., 2008: 149.(    الرنس اسپلیتر این برنامه را ابزاري براي مشـارکت کودکـان در
آن بـه   داشـتن  و تعلـق و فراتـر از خـود    تـر  بزرگوجود چیزي  بارةطرح سؤاالت بزرگ در

شـود، امـا نـه بـه      سایر اعضاي گروه استقبال مـی  ۀهاي مطروح در این برنامه از ایده .داند می
  ).Splitter, 2001: 113(قیمت زیرپانهادن معناي شخصی خود 

تنهـا سـبب رشـد هـوش      نـه فلسفه براي کودکـان   برنامۀاست که اجراي  بر آنکلگورن 
 دشـو  مـی هوش معنوي آنـان نیـز    ۀسعبلکه موجب بهبود و تو ،شود هیجانی در کودکان می

)Cleghorn, 2002(. 
 ازوجود دارد که انسان را به پرسـش   کنجکاودر ضمیر روح هر انسانی، نیرویی پنهان و 

 بسیاري ازبه ن آموزشی ترها و مسئوال بزرگچون متأسفانه . کند موضوعات اطراف وادار می
، ایـن  کننـد  نمـی  توجه و دقـت  استعدادها و سؤاالت جالب کودکان، این فیلسوفان کوچک،

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 149   و مژگان زریباف مهرنوش هدایتی

  1391، سال سوم، شمارة اول، بهار و تابستان تفکر و کودك

ـ  برنامۀ. شود پایمال می و فراموش استعدادها ال آن اسـت تـا ایـن    فلسفه براي کودکان به دنب
آن را در درون کودکـان بسـط    ةو گسـتر  کندنیرو و استعداد طبیعی نابودشده را مجدداً احیا 

در ایـن نـوع جامعـه،    . آیـد  پدیـد مـی  » پرسشـی «جدید با زیربناي  اي ، جامعههنتیجدر. دهد
آموزند که چگونه یاد بگیرند و چگونه به پیرامون خـود و محـیط اطـراف خـود      کودکان می

تـوان ایـن موضـوع را     راحتی مـی  با کمی توجه، به). Zohar and Marshall, 2000(ندیشند بی
براي کودکان تا حد زیادي باعث بهبود توانـایی فکـري و    فلسفه برنامۀحس کرد که اجراي 

تقویـت   دراي مؤثر  فلسفه براي کودکان را وسیله برنامۀکلگورن . هیجانی کودکان شده است
. )Cleghorn, 2002: 48(گیـرد   میند، درنظر ا سازان اجتماع که آینده ،شخصیت کودکان امروز
توانیم بـه   کند که از آن طریق می نفسه راهبردها و اعمالی را فراهم می فلسفه براي کودکان فی

 .پیوند بخوریم دیگرانو  ،مان خودمان، تجارب
 

  کودکان براي فلسفه برنامۀ و معنوي هوش اي مؤلفه دوازده مدل اي مقایسه بررسی. 8
مؤلفه  نهیکی مدل نیلوفر آبی با  :کنند زوهر و مارشال دو مدل از هوش معنوي را معرفی می

و در آن فـرد بـا خـود و کـل آفـرینش یگانـه        کننـد  تعبیر می) self( نماد خویشتنرا که آن 
ــی ــالح   م ــدل اص ــود و م ــا    ش ــدة دوم ب ــ دوازدهش ــاهی ۀمؤلف ، )self-awareness( خودآگ

 vision and value( محـوري  ــ  محوري و ارزش ـ انداز چشم، )spontaneity( خودانگیختگی

led(، نگري کل )holism( ،هـا   و احترام بـه آن  ها استقبال از تفاوت ،دگرخواهی)celebration 

of diversity( ،ــتقالل رأي ــادي ، )field independence( اس ــاي بنی ــرح چراه ــه ط ــل ب  تمای
)tendency to ask fundamental why-questions( ،   هـاي ذهنـی   چهـارچوب توانـایی تغییـر 
)ability to refram(، هـا  چـالش  و مشـکالت  از مثبـت  استفادة )positive use of adversity( ،

جـا کـه مـدل     آن از ).sense of vocation( رسـالت  احسـاس  و ،)humility( فروتنی و تواضع
 هـا  آنبه  یابی دستآن و امکان ي ها مؤلفه، به بررسی ي داردتر بیشانسجام دوم از مدل اول 

  .پردازیم فلسفه براي کودکان می برنامۀبا استفاده از 
  

  خودآگاهی 1.8
خودآگاهی به معنـاي شـناخت فـرد از وضـعیت خـود در هـر لحظـه، در عـین توجـه بـه           

. خودآگـاهی مسـیر اسـت و نـه مقصـد     . )Zohar, 2005: 47( اسـت  ،هـاي دیگـران   خواسته
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 Zohar and( شـود بایـد بـه صـورت عـادتی سـازنده در زنـدگی فـرد منظـور          خودآگاهی

Marshall, 2004: 84(.  در مدارسی که به کودکان فرصت مداخله در  ،است کهآن بر بلیزباي
دهنـد،   هاي کالسی مشارکت مـی وگو گفترا در فرایند  ها آنشود و  ها داده می گیري تصمیم

ــه وابســتگی،  نداشــتنتدالل، خودآگــاهی، اســتقالل و هــاي اســ رســد مهــارت نظــر مــی ب
کـه بـراي    هـایی  ؛ مهـارت یابـد  پـرورش مـی  کودکـان   در و رضایت از خود ،خودابرازگري

فلسـفه بـراي    هـاي درس  کـالس ). Bleazby, 2006: 34(است ضروري شهروندي و اقتدار 
ابتدا خودآگـاهی  ان به سطح استقالل عقیده و تفکر، آموز دانشبراي ارتقاي  ،)P4C( کودکان

  .برد میآنان باال  در بیان راظرفیت شناخت و  و
دادن  شـکل  قـادر بـه   و کنـد  عمـل  خـود  قئنیازها و عال با مطابق فرد بتواند که آنبراي 

 باید، فرهنگی خویش باشدو  ،اجتماعی ،محیط زیستی هاي خود بر اساس ویژگیشخصیت 
بیان خود در مقابل دیگران به و قادر  کندهایش پیدا  برخی از ظرفیت خود و از درك درستی

 P4C هـاي درس  کـالس  و مشـارکتی  جمعـی ماهیـت   فردگـرا،  در مقایسه با مـدارس . باشد
آن اسـت کـه    زیرا خودآگاهی مسـتلزم  د،شو میخودابرازگري آگاهی و خود تسهیلموجب 

 هاي دیدگاهبا دیگران در میان بگذارند و هم در معرض هاي خود را  دیدگاههم  آموزان دانش
، هـا  تأمـل بـر روي دیـدگاه    تشویق بـه  را آموزان دانش چنین رویکردي. قرار بگیرند دیگران
از  تمـایز  و فـرد بـودن   منحصـربه  منـد  ارزش کند و حـس  شخصیت خودشان می و ،تجارب
 دهـد  در آنان شـکل مـی   ،ها داشتن به آن و شباهت بودن متصلبه دیگران در عین  ،را دیگران

)Splitter and Sharp, 1995: 32.( 
 
  خودانگیختگی 2.8

و  ،هـا و نفـوذ دیگـران    هـاي دوران کـودکی، قضـاوت    خودانگیختگی را رهایی فرد از عقده
زیسـتن و   عـادت   بـه درسـت بـرعکس    داننـد و  در لحظۀ حال مـی  گویی پاسخآمادگی براي 

انتخـاب   خـودانگیختگی  .شده است هاي ازپیش تعیین چهارچوبکردن مطابق الگوها و  رفتار
ین رسـالت  تر بزرگشاید بتوان گفت . مزاجی است تلون و گیري سخت رفتاري متعادل میان

نـه و  دال هـم نظام تعلیم و تربیت پرورش افرادي فکور با استقالل فکري و تفکري منطقی و 
زندگی در جهانی پیچیده با سرعت تحول بسیار باال به افرادي نیـاز دارد کـه   . مسئوالنه است

 .ولید فکري باال هر لحظه بر پیچیدگی زندگی و علوم زمان خویش مسلط باشـند با قدرت ت
کند در مواجهه  کمک می ها آنکه به  دارنداي  چنین افرادي قدرت خالقه و نقاد خودانگیخته
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 بـر آن لیپمن  متیو. ي مناسب باشندها لح راهموضوعات جهان اندیشمندانه در پی  با مسائل و
یی هـا  بـه چنـین مهـارت   را ان آمـوز  دانشنظام تعلیم و تربیت سنتی توانایی تجهیز که است 

در ایـن  . دهـد  فلسفی در کالس درس را پیشـنهاد مـی   کندوکاو ةندارد و به همین دلیل شیو
ابعـاد   فکر کند و تولید ایده کنـد و از  تر بیشکند که  احساس اعتبار می تر بیش کودکی ،حلقه
حفـظ کنـد و    تر بیشرامونش پرسش و تحقیق کند، نه کودکی که ي از موضوعات پیتر بیش
  .نمره بگیرد تر بیش

ـ دان مـی  خـودانگیختگی  ترس را یکـی از موانـع   و مارشال زوهر تـرس از قضـاوت،    ؛دن
مندي از مواهب  و شجاعت را سبب بهره ؛و یا آشکارشدن نقاط ضعف فردي ،تمسخر، تنبیه

 اهـداف برنامـۀ  شارپ  .)Zohar and Marshall, 2004: 85-86( ندندا تگی میخمتعدد خودانگی
مهربانی به دیگران، پرسیدن سؤاالت انتقادي، تفکر مسئوالنه، احتـرام   را فلسفه براي کودکان

دلـی بـا    به خود و دیگران، اکتشاف و درنگ عقالنی، تواضع خردمندانه، حس یگانگی و یک
ریـزي دنیـاي داسـتانی و     مـاالت، طـرح  دیگر افراد گروه، تفکري همراه با درنظرگـرفتن احت 

 ).1387شـارپ،  (داند  میطلبی و عقالنیت  بسط عالقه به مساوات و هاي داستانی، شخصیت
یابند کـه هـر ایـده و نظـري،      زودي درمی در حلقۀ کندوکاو فلسفی کودکان به بر این اساس،

کنندة نگرشی اسـت   بیان زیرا نیستارزش  متفاوت و متضاد باشد، بی ها آنحتی اگر با آراي 
بنـابراین در چنـین فضـایی، کـه      .تواند باعث تحکیم یا رشد نگرش نهایی آنان شـود  که می

هـا و   و نـه خـود افـراد، هـر قضـاوتی بـر پایـۀ مـالك         ستها ایده دربارةداوري و قضاوت 
گیرد و نه دالیل شخصی و سطحی، و هرگونه ترس از تمسـخر   معیارهاي معتبر صورت می

  .ي برچیده خواهد شدیا خودابرازگر
  
  محوري ـ  محوري و ارزشـ  انداز چشم 3.8

محوري عبارت است از داشتن زندگی و رفتاري بر اساس باورهاي عمیق درونی و ـ   ارزش
بخشی بـه خـود و     و نیز قابلیت الهام ،اند هایی که دیگران یا جامعه به ما القا کرده نه آن ارزش

 :Zohar and Marshall, 2004( سودمند در کار و زنـدگی  دیگران در راستاي ایجاد تغییراتی

 .ه شـده اسـت  پارچـ  یـک ي اخالقی در فلسفه براي کودکان بـه دو روش  ها ارزش ؛)87-88
هـاي اخالقـی    کندوکاو طیف وسـیعی از ارزش  ۀحلق قواعد اخالقی حاکم بر که این نخست

 ها بدان ها با تکثر ارزشم أاي تو که کودك براي مشارکت در جامعه دهد را رشد می ضروري
تحمل و مدارا، احتـرام بـه دیگـران، درنظرگـرفتن     ، ها شامل آزاداندیشی این ارزش. نیاز دارد
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، شـود  یی که منجر به کندوکاو مشترك میها ، پذیرش مسئولیت براي روشها ایده ۀهمجدي 
 ۀحلقـ در موضـوع تحقیـق    کـه  آندوم  .اسـت  دیگـران ي ها دادن به دیدگاه و تمایل به گوش

اخالقـی   يها و خصوصاً ارزش ها ارزش همۀ. ت اخالقی استسؤاالکندوکاو فلسفی اغلب 
و هدف بسیاري از مفاد مکتوبی است که انگیـزة  شود  محسوب میمحوري  ةحوزدر فلسفه 

شروع اکتشاف فلسفی پیرامون مفاهیمی مانند خوب، بد، عـدالت، قـوانین، حقـوق، وظیفـه،     
 .ی استدل همدوستی، و 

نخست، برخی  :منجر به ایجاد دو نگرانی متضاد شده است ها    موضوع آموزش ارزش اما
به احتمال زیاد نوعی آموزش آمرانـه و   ها که آموزش ارزش ندا نگراناز مردم از این موضوع 

را تشویق کنیم  ها ترسند که اگر بچه اي نیز می دوم، عده. اثر است ، در دراز مدت، بیدرنتیجه
بـا هـم روي    هـا  آني ذهنی خـود را بسـازند، ممکـن اسـت     ها و ارزش کنندخودشان فکر 

گرایی شوند، که بر اساس  درگیر نسبی درنتیجهي اصلی توافق اندکی داشته باشند و ها ارزش
و تمـام آراي ارزشـی از انتقـاد     اسـت  »خـوب «براي عمل بـه یـک انـدازه     ها  گزینه همۀآن 

فلسـفه بـراي کودکـان از هـر دوي ایـن خطـرات       ي اخالقـی در  هـا  اما پرسـش  ،ندا مصون
مسائل اخالقی در حلقـۀ کنـدوکاو مسـتلزم آن اسـت کـه       دربارةکنکاش  .کند جلوگیري می

ماهیـت دقیـق   . شـکل دهنـد   ،بـا دیگـران   وگـو  گفتان ذهنیت خود را، از طریق آموز دانش
ست که حلقه بـه  بر ارزیابی دالیل بدان معنی است که در عمل بسیار بعید ا تأکیدکندوکاو و 

ان در حلقـۀ کنـدوکاو   آمـوز  دانـش ، درواقـع  .»تواند باشـد  هر چیزي می« این نتیجه برسد که
، کـه در برابـر   کننـد   از نو خلق می را ي اخالقی پایدارها اي از ارزش براي خود هسته معموًال
  .ي استداللی دقیق مقاوم استها   ارزیابی
 ي خود را بـا ها شوند که ایده کنندگان تشویق می فلسفه براي کودکان، مشارکت برنامۀ در

ایـن  درحقیقت . اندیشند می ،اما متناسب با جمع ،براي خود ها آناستدالالت متقن بیان کنند، 
ـ   يتـر  مطمـئن ي معیارهـاي  وجـو  جسـت تفکر براي خویشتن شامل  طـوري کـه   ه اسـت، ب

این صـورت اسـت کـه    در فقط  زیراتري داشته باشد،  ي فرد پایه و اساس محکمها قضاوت
ناجی بر این باور اسـت کـه   ). 125 :1388مرعشی، ( تواند از دیدگاهش حمایت کند فرد می
 مضـامین  و حقـایق  درك سوي به گرایی سطحی از را فرد براي کودکان فلسفه برنامۀ اجراي
هـاي کنـدوکاو فلسـفی، بـا ایجـاد       در حلقه. )1385ناجی، ( برد می پیش انسانی دنیاي واالي
بیـان  ها و  بیان اندیشه از ترسآنان ان، به رهایی آموز دانشبرانگیز براي  چالشی پویا و محیط

سـاختارهاي ذهنـی راکـد،     زیـرا شـود،   رسـد کمـک مـی    مـی  شـان هایی کـه بـه ذهن   حل راه
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مجال شـکفتن  به اندیشه زاري است که  شوره دنشن فتهو ترس از پذیر ،گسیختگی افکار لجام
زمینـۀ اندیشـیدن و   کـردن   فراهمبا مشارکت فراگیران در فرایند یادگیري و  درواقع. دهد نمی

هاي اندیشیدن است از میان خواهـد رفـت و ایـن     نگري که از آفت استقالل فکري، سطحی
خواهـد مانـد    فـرد همـراه   ،سبک زنـدگی  منزلۀ هب ،و مسئوالنه ،منطقی، نقاد، خالق سبک تفکر

 ).140 :1389 هدایتی،(
  
  نگري کل 4.8
تـر و   و ارتباطـات از زوایـاي گسـترده    ،عبارت است از دیدن الگوهـا، روابـط  نگري  کل

 اي گونـه  بـه ي جهـان  اجزازیرا هاي ما بر دیگران اثرگذار است،  تصمیم که اینآگاهی از 
نگـر   فرد کل. شود ها تعریف می که هر بخش با خصوصیات سایر بخش اند آمیخته  درهم

کنـد و   زده اجتنـاب مـی   هـاي شـتاب   گیـري  بیند و از نتیجه میداوري  قضاوت و پیش بی
و بتوانـد   باشـد  کل مجموعه داشته ايکوشد راهی را برگزیند که بهترین نتیجه را بر می

ـ تعـادل و همـاهنگی را حفـظ    غیره و  ،میان سالمتی، خانواده، کار، دوستان، تفریح  دکن
)Zohar and Marshall, 2004: 90-91(.  نگـر   گوید، دیـدگاه کـل    میلر می چه آنمطابق با

  :گیرد می به آموزش موارد زیر را دربر
 ؛ابعاد مختلف انسانی      کردن هپارچ یکآموزش بر اساس تمامیت فردي و . 1
 ؛نه بخشی از مجموعه ،کل واحد مثابۀ به آموزش به فرد. 2
کـل خـانواده، مدرسـه، محلـه،      چهـارچوب یعنـی در  (آموزش فرد درون کل واحـد  . 3

  .)Miller, 1991() و تمامیت جهان ،جامعه، فرهنگ

  
  )Ramon, 2000( نگر نگرش جامع چندبعدي در الگوي آموزش کل. 1 شکل
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نگـر و   هاي آمـوزش کـل   یان فنگ طی تحقیقات خود نشان داد که بسیاري از مؤلفه
ریشه در فلسـفه دارد، اهـداف،    هبرناماین اگرچه . اند فلسفه براي کودکان مشترك برنامۀ
نگر بـه انسـان برخـوردار     با رویکرد کل یو موضوعات آن از طبیعت مشابه ،انداز چشم
توان با استفاده از رویکرد فلسفه بـراي   میکه است بر آن  فنگ  یانبر این اساس، . است

کودکـان  فلسفه براي  برنامۀ ،مثالً. ها رسید ه به انسانپارچ یککودکان به اهداف نگرش 
تـر،   اي غنـی  گونـه  بـه همواره در پی ساخت و رشد زنـدگی انسـان و تجـارب انسـانی     

نگر نیز در پی رشـد تمامیـت    آموزش کل. است تر بیشو توأم با سپاس  ،تر بخش مسرت
و هـدف خـود را در زنـدگی بیابـد      ،اي که هر فرد بتواند هویت، معنا گونه بهفرد است 

)Jun Feng, 2008: 82-83(.  
 
  دگرخواهی 5.8

گونه که هستند بدون هیچ قضاوتی، و احساس عشـقی   دگرخواهی یعنی دیدن دیگران همان
دگرخواهی را درك رنج دیگران و  .خاکی وجود دارد ةدر این کر چه آنعمیق نسبت به همۀ 

و  کنـد  مـی کنند، احساسی کـه افـراد را ملـزم بـه مشـارکت       کمک به رفع آن نیز تعریف می
ـ  همفلسفه براي کودکان  برنامۀترین منافع  یکی از مهم. برد آنان ازبین می را در اعتنایی بی ی دل

 ,Zohar and Marshall( بودن به سایر افـراد جامعـه اسـت    و حساس دیگرانو درك دیدگاه 

: دهد چنین گزارش میفلسفه براي کودکان  برنامۀرایت از برایند شرکت در . )92-93 :2004
و  کنـد  مـی و اسـتداللی را تقویـت    ،تفکـر انتقـادي، خـالق   فلسفه بـراي کودکـان قـدرت    «

 بـا آمـوزان   دانـش ). Wright, 1992: 40( »آمـوزد  مـی  هـا  آنهاي تفکر سطح باال را به  مهارت
هاي ارتبـاطی خـود و توانـایی کـار بـا دیگـران را ارتقـا         شرکت در چنین اجتماعی مهارت

دوسـتانه   شی بـراي مفـاهیم انسـان   سافیلد دریافت وقتی کودکان در اجتماع پژوه. بخشند می
تـرین قواعـد    و مهم استکالسانشان  که حاصل تفکر خود و همآورند  میرا  اي دالیل منطقی

کنند  پذیرش آراي متفاوت را تمرین می و دادن، ی، خوب گوشدل هم همچونارتباط جمعی 
بـر  شـرتز نیـز   . )Swaffield, 2005(کنند  پذیر می درك دیدگاه دیگران و دیگرپذیري را امکان

فراتـر از مرزهـاي    ،کودك را مجهز به ابزاري کند که بتوانـد باید ی دل همتربیت  که است آن
یـک سیسـتم    ،مـثًال . مشارکت کنـد  )intersubjective gestalt(در گشتالت چندفاعله  ،فاعلی

واننـد  بت ها آنرا ایجاد کند که  اي يگر آموزان فضاي کندوکاو و پرسش براي دانشباید تربیتی 
شرتز بر اساس این تعریف . حمایت کنند دیگر یکافکار خود را با هم در میان بگذارند و از 
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مناسب براي رشـد فزاینـدة    ییماکننده و پاراد تعیین يتواند ابزار حلقۀ کندوکاو می«: گوید می
 ).Schertz, 2004: 8(» ی باشددل هم

 
  ها و احترام به آن ها استقبال از تفاوت 6.8

شـدن، شـنوندة خـوبی بـراي      ها و عقاید دیگـران ارزش بسـیار قائـل    براي تفاوتیعنی 
و درك ایــن واقعیــت کــه اخــتالف نظرهــا و برخــورد عقایــد  ،بــودن هایشــان دیــدگاه
  سـت ها آندر ایـن میـان اهمیـت دارد نحـوة برخـورد بـا        چـه  آنامـا   ،ناپذیرنـد  اجتناب

)Zohar and Marshall, 2004: 94-95 .(گوید زوهر می:  
این عمل مجبور با چراکه . دهد، ممنونم شدت تکان می  من از کسی که قفس ذهنم را به

حلـی جدیـدتر    و بـراي یـافتن راه  کـنم  شوم خود را از این فضاي بستۀ ذهنی رهـا   می
اگر در سیستمی همه مثل هم فکر کنند، تغییر و تحولی در آن  درواقع. اندیشی کنم  چاره
زیرا عاملی براي رشد و توسعه وجـود   ،شود لق نمیو سیستم جدیدي خدهد  نمیرخ 

  .)ibid( ندارد

ـ  گیرنـد کـه    ، کودکان یـاد مـی  حلقۀ کندوکاو فلسفی روش در ادگیري خـود  در فراینـد ی
احتـرام بـه    .و دیگران احترام بگذارنـد  و به اندیشه و عقاید خودباشند  مشارکت فعال داشته

 ۀاحترام بـه اندیشـ   .اي است اصلی چنین برنامهبودن از قوانین  فعالحقوق دیگران و شنوندة 
 و اعتقـادات دربـارة   ها آني دالیل وجو جستو تالش براي  ،دیگران، ارزیابی افکار دیگران

یکـی از  . شـود  از اهـداف دیگـر ایـن برنامـه محسـوب مـی       سخنان و رفتار ایشان در بحث
معلمان ایـن اسـت کـه     هاي فلسفه براي کودکان در نظر تعداد بسیاري از ترین ویژگی جالب

آمـوزان بـه صـورت     شود که در آن دانش کالس به انجمن پرسش و پاسخ جمعی تبدیل می
 منـد  ارزش یموز بالقوه سـهم آ هر دانش. کنند تبادل اندیشه می دیگر یکآزادانه و با احترام به 

هـاي شـنیدن،    مهـارت  شـوند  آموزان ترغیب می دانش. شود در موضوع مورد بحث تلقی می
 آوردنمیـل بـه حمایـت از عقایـد اشـخاص را بـا       و گویند،  دیگران می چه آنحساسیت به 

نسبت احتماالت موجود نظـر خـود را آزادانـه تغییـر     به هاي معتبر گسترش دهند و  استدالل
منزلۀ پلکانی براي  ، بلکه بهنیستدر این فضا، آراي متفاوت عاملی براي جدال و عناد . دهند

گونـه کـه فیشـر نیـز      همـان . تر است اندیشه و ابزاري براي استخراج استدالالت قوي ارتقاي
حلقۀ کندوکاو فلسفی به اهداف بزرگی مثل استقالل اندیشه در عین احترام بـه   کند اشاره می

  ).1385 فیشر،( دیشدان ي متفاوت میها  ایده
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  استقالل رأي 7.8
 فتنپـذیر ندر برابر اکثریت،  نشدن تسلیمها،  آن  بهي بند پايو به معناي ایستادگی بر سر عقاید 

هـایی   گیـري  یقین تصمیم به .نگرفتن است و تحت تأثیر جو غالب قرار ،دیگرانآراي منفعالنۀ 
نیـز   مان شکل گرفته باشند ارزش ایستادگی و پایداري را هاي درونی ترین ارزش که از عمیق

فلسـفه بـراي کودکـان از     برنامـۀ  .)Zohar and Marshall, 2004: 96-97( خواهنـد داشـت  
ي معنـا تشـویق   وجـو  جسـت را بـه   هـا  آنها استفاده و  و حس حیرت بچه کنجکاو طبیعت

بـه   ،کنـد  هاي استدالل را تقویت مـی  دهد، تفکر و مهارت را گسترش می ها آندرك  ،کند می
کـردن در زنـدگی    کنـد کـه بـه خـوب قضـاوت      نفس و صفاتی کمک می  به پرورش اعتماد

بـر آن  کـوهن   .کنـد  گذاري مـی  و تفکر مستقل و قضاوت بهتر را پایه ،شود روزمره منجر می
ـ  ها و مهارت خوداتکایی مستلزم برخورداري از قابلیت است که استقالل فکري و ویـژه   هها ب

با دیگران را ها و شراکت آن  یی است که فرصت تحلیل و ایجاد دانش و ارزشها مهارت آن
بـراي کودکـان را یکـی از     فلسـفه  برنامۀشاید بتوان . )Kohan, 2002: 6( کند میفراهم 

. هاي اخیر براي ارتقاي کودکان از تفکر وابسته به تفکر مستقل دانسـت  بارزترین جنبش
کند تا به اهدافی مثل تفکر  به کودك کمک می )CPI( فلسفیمشارکت در حلقۀ کندوکاو 

  ).1385 فیشر،(ها دست یابد  احترام به سایر ایدهو باال و انتقادي، استقالل فکر،  رده
تر است  مطمئني معیارهاي وجو جستمتضمن  شارپ و اسپلیتر معتقدند تفکر مستقل

که مستقل فکر  ها آن. اي محکم بنا شود تواند بر شالوده میهاي فرد  که قضاوتطوري  به
هـاي معینـی را    دیـدگاه هایی را شکل دهنـد کـه    ها و استنباط کنند قادرند تا استدالل می

 رو شوند ههاي جدید روب ها و امکان اند با ایده اما این افراد همچنین آماده ،کنند پشتیبانی می
)Sharp and Spliter, 1995 .(ـ      یکی از مهم لیپمن  ۀتـرین اهـداف خـود را داوري بـر پای

با این همه، این بـدان معنـا نیسـت کـه     . )Lipman, 1993( کند هاي معتبر بیان می مالك
. هـاي کـامالً مسـتقل اسـت     عمل افراد بـا روش  ۀکنندة فرضی مطرحفلسفه براي کودکان 

شده است، زیـرا هرچـه    ي پاسخی متوازن و حسابوجو جستبا دیگران در  وگو گفت
قضـاوت نیـز   تبعاً و تر  مطمئنگیري  صداهاي گوناگونی داخل جامعه شنیده شود، نتیجه

  ).1388 وانسی لگم،( خواهد بودتر  طمئنم
 
  تمایل به طرح چراهاي بنیادي 8.8
و تـالش  اساسـی   هـاي  عبارت است از توانایی و شهامت فرد براي طرح پرسـش  مؤلفهاین 
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هـا و   دالیـل موفقیـت   و بردن علل اصـلی وجـودي خـود     سؤالزیر ، ها آنبراي یافتن پاسخ 
تر منـد  تـوان گرفتار عادت نشـود و   فرد کنجکاوذهن  که اینهاي خود و دیگران، تا  شکست

فلسفه براي کودکان، سبب بهبـود تفکـر    برنامۀ .)Zohar and Marshall, 2004: 98-99( شود
ــیاري از   ــی بس ــق معرف ــان از طری ــزرگ«کودک ــؤاالت ب ــه  )big questions(» س ــا آنب و  ه

با اسـتفاده از ایـن برنامـه، معلمـان     . شود براي بررسی چنین سؤاالتی می ها آن کردنمند توان
قـرار دارد   هـا  آناي  هایی کـه در پـس کـار مدرسـه     تر بر روي ایده کودکان را به تفکر عمیق

کودکان . گیرد این اقدام عمدتاً در اجتماع پژوهشی کالس درس صورت می. کنند تشویق می
هنگـامی   ،خود تمرکز خواهند کرد و سـپس  ةمورد استفاد هاي عمیقاً بر روي تفکر و مهارت

 آن، انـد  هاي خود و دیگران در پاسخ به معماهـاي فلسـفی   که در حال بررسی و تقویت ایده
  ).1383 قائدي،( را بهبود خواهند بخشید ها تفکرات و مهارت

 
  هاي ذهنی چهارچوبتوانایی تغییر  9.8

هاي موجود و برقراري ارتباطی منطقـی و هماهنـگ    فراتر از مرزها و محدودیت یعنی دیدن
بـه   متفاوت وقتـی این واقعیتی است که افراد  .)Zohar and Marshall, 2000: 68( ها آنمیان 

زیرا هریـک از   ،دهند هاي متفاوتی بروز می کنند از خود واکنش موضوع واحدي برخورد می
کنند و این خود سبب بروز اختالف نظرهـاي بسـیاري    متفاوتی به آن موضوع نگاه می منظر
دیگري ببینند که ایـن خـود    منظرتوانند مسئله را از  اما با کمک این ویژگی افراد می ،شود می
بـا   ،توانند عبارتی طرفین می  هب. ی از مسئله برساندسان یکتواند طرفین را به تعریف تقریباً  می

هاي موجود را ببیننـد   ب از نگرش سیاه یا سفید به مسائل، خارج از مرزها و محدودیتاجتنا
هـاي   راحتی بـه ایـده   سرعت آمادة عبور از الگوها و باورهاي متداول و اشتباه شوند و به و به

 .)Zohar and Marshall, 2004: 100-101( نـد کنو بهتـر و مـؤثرتر عمـل     بندجدید دست یا
هاي شخصی و سرسـختی افـراد در    به دلیل تنوع دیدگاه ،ندوکاو فلسفیمذاکرات در حلقۀ ک

گیرد، اما این قضاوت توأم با اسـتدالالت   می انجامرسد، قضاوت  پایان نمی بهتغییر آن، هرگز 
است که آن  )CPI(حلقۀ کندوکاو هاي معتبر است، و این خصوصیت  مالك ۀمنطقی و بر پای

 دهـد  ترین عقاید و راه برخـورد بـا آن را نشـان مـی     سرسختانه زیرا ،کند میرا طرحی جامع 
)Kennedy, 1999 .(از جملـه آموزگـاران،    ،کنندگان شرکت ۀدر حلقۀ کندوکاو فلسفی که هم

اغلـب بخشـی از فراینـد     هـا   ي ذهنی و نگـرش ها چهارچوب، تغییر ممکن است اشتباه کنند
ي جمعـی،  وگـو  گفـت در ایـن  کودکـان  ). Mohr Lone, 2011: 154( تفکـر فلسـفی اسـت   
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 درنتیجـه تواند متفاوت باشد،  میو نگرش به آن اي  هر مسئله باآموزند که روش برخورد  می
نفـس پـایین و یـا نمـاد حقـارت        برخالف روال معمول، که تغییـر عقیـده ناشـی از عـزت    

هـاي   یابند که پذیرش نگرش اي درمی شود، کودکان با مشارکت در چنین برنامه محسوب می
 ،بر افزایش دانایی و آگاهی آنـان اسـت   تنها مبتنی نهتر  هاي منطقی حل تر و معتبرتر و راه سالم

 .شود بلکه نمادي از رشد محسوب می
  
  ها چالشاستفادة مثبت از مشکالت و  10.8

فرصتی براي یادگیري  مثابۀ مانع که به مثابۀ ها نه به فرد با هوش معنوي به مشکالت و سختی
بنـابراین از   .کوشد تا از وضعیت موجـود بهتـرین نتیجـۀ ممکـن را بگیـرد      کند و می نگاه می

هـاي دیگـران بـه راه خـود      ترسد و بدون نگرانی از قضاوت کردن نمی مشکالت راه و اشتباه
 ،کند تا هم اشتباهات خود را شجاعانه ببیند و هم ها به او کمک می این ویژگی. دهد ادامه می

  . )Zohar and Marshall, 2004: 102-103( حل باشد به جاي یافتن مقصر، به دنبال راه
کنند و میـل   سؤال طرح می ها آن. ندکنجکاوکودکان  است معتقد) ١٩٩٣ ,Lipman( لیپمن

کودکـان  . عالقه بـه درك ارتبـاط امـور دارنـد     ها آن. عمیق مطالعه کنند طور  بهدارند امور را 
هـاي   آنـان در جریـان رشـد در زمینـه    . خویشتن اقدام کننـد  ۀعالقه دارند خود به حل مسئل

 دیـر  بسـیار  کـه  آن از قبـل  ،ها آنبه  کودکان براي فلسفه .شوند رو می همختلف با مسائلی روب
» خواهنـد  می چه« بدانند که آزمود می باشد، دوانده ریشه آنان در تجهال و ابهام و باشد شده

 کنـدوکاو  ۀحلقـ  در. است حکمت عین این و »دهند پرورش را خود تفکر چگونه« بدانند و
 يوجـو  جسـت  هـا، توانـایی   فرضـیه  کشـف  استعداد همچونهایی  به قابلیت فلسفی، کودك

 آراي بـه  دادن گوش ها، توانایی قیاس و ها استنتاج انتقادي تحلیل متفاوت، توانایی هاي دیدگاه
 خیـر،  زیبـایی،  همچون متعالی هاي آرمان اساس بر فردي رفتارهاي انتظام توانایی و مخالف،
محـور مبـدل    ـ   حل ها او را به فردي منطقی و راه این ۀکند و هم معنا را کسب می و حقیقت

 .توقف موجبنه مانعی  ،بیند ها را عاملی براي رشد می که چالش کند می
 

  فروتنی و تواضع 11.8
در زندگی، پذیرش نقـاط ضـعف و قـوت بـدون       عبارت است از آگاهی از جایگاه صحیح

یم و تـر  بـزرگ  اي ما بخشی کوچـک از مجموعـه   که اینو دانستن  ،ترس از قضاوت دیگران
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ت ئـ جر شاید به. )Zohar and Marshall, 2004: 104(طبق قوانین کوانتومی بر کل اثرگذاریم 
نفـر  «ي جایگـاه  وجـو  جستکه همه در  ،نینومدار جوامع   ـ بتوان گفت که در فرهنگ فرد

  .شود میضروري محسوب  در برابر کلیت جهان هستیند، آموزش تواضع و فروتنی ا »اول
دربـارة آن دقیقـاً   شود و  برانگیز انتخاب می بحث و باز یسؤالزمانی که در کالس درس 

 کـه هـم تفکـر وسـیع     اسـت  معلم روشـی را در پـیش گرفتـه   درحقیقت ، شود میکنکاش 
معلم ممکن است در ابتدا صرفاً . زند را دامن می) اي نقطه نور(و هم تفکر عمیق ) نورافکنی(

ـ   ،فلسـفی اسـتفاده کنـد    ي سـقراطی در کـالس کنـدوکاو   وگو گفتاز روش  تـدریج   هامـا ب
 معلم در مقـام  ،پس از تمرین .گیرد کار می هو ب دکن میدرونی  ي راگر ي هنر تسهیلها تکنیک
ساتکلیف و هـایمر تواضـع   . کند اجرا میآموزش معمول خود را با کیفیتی فلسفی  گر تسهیل

 و بیننـد  هـاي فلسـفه بـراي کودکـان مـی      هوشمندانه را بخشی از کیفیت فلسفی در کـالس 
هـم بـراي    ،ي زیـر هـا  معتقدند که مشارکت در حلقۀ کندوکاو فلسفی منجر به بسط ویژگـی 

  :شود می ،انآموز دانشو هم  معلمان
 ؛دانند افراد در حال حاضر می چه آنآمادگی کنکاش فراتر از : وسعت ذهن. 1

 ؛داند  دانستن این نکته که هر فرد همه چیز را نمی: تواضع هوشمندانه. 2

 ؛اندیشند می ي متفاوتها تحسین این نکته که افراد مختلف به شیوه :احترام به افراد. 3

 .)Hymer and Sutcliffe, 2012: 15(شراکت در فرایند استدالل خوب : معقولیت. 4

گونـه   فلسفه براي کودکان، همان برنامۀویژگی تفکر جمعی و احترام به عقاید دیگران در 
تر نیز ذکر شد، فـرد را از نگـرش بسـته و خودمحـور بـه سـمت اسـتقبال از آراي         که پیش

گونه که از نام آن مشخص اسـت، افـراد    همان ،هاي کندوکاو در حلقه. دهد میمختلف سوق 
. اي داراي ارزش اسـت  هـر ایـده  در آن داننـد کـه    اجتماعی مـی  ۀحلقخود را متعلق به یک 

نفس در عین بهبود روابط اجتماعی را در این کودکان پـس از    تحقیقات متعددي رشد عزت
  ).1389هدایتی، (رده است کهاي کندوکاو اثبات  مشارکت در حلقه

  
 احساس رسالت 12.8

به پـاس   که اینو  است به معناي آگاهی و درك عمیق از خواست و رسالت خود در زندگی
 بهتـر  جـایی  بـه  را آن و کنیم خدمت ماندنیایهمۀ چیزهایی که داریم، در حد توان خود به 

خواهـد و اسـتعدادها و    مـی داند از زنـدگی چـه    با داشتن این احساس، فرد می .کنیم تبدیل
کسـی را   راستی هر داند که به کند و می هایش او را براي رفتن به چه مسیري یاري می ویژگی
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احساس رسالت یعنی با دل و جان کـارکردن بـر اسـاس عشـقی کـه      . اند براي کاري ساخته
  ).Zohar and Marshall, 2004: 106( انگیزة آن درون فرد است

ده است که کودکان را تشویق کنیم به خودشان ببالند و خود را فای لیپمن بیطبق نظر 
. ها و استعدادهایشان افتخار کنند اجازه دهیم به قابلیت ها آنبه  که آنعزیز بپندارند، بدون 

را از کرامت و ارزش انسانی که دارند مطمئن کنیم،  ها آنفایده است که  مشابه، بی طور  به
هـاي   دهیم فردیـت تجاربشـان و یگـانگی دیـدگاه     ازه نمیاج ها آندر حالی که هنوز به 

مدارس باید مکانی براي پیداکردن معناي واقعی زندگی هـر  . شخصی خود را ابراز کنند
هاي فلسـفی و خصوصـاً    ابزارها و شیوههمۀ فلسفه براي کودکان از  برنامۀفرد باشد، و 

 گیرد زندگی است، بهره میي جمعی براي رسیدن به این معنا، که رسالت اصیل وگو گفت
)Lipman, 1980: 11(.  

  
  گیري نتیجه. 9

 ننظران آن را متضـمن بـاالتری   معنویت یکی از نیازهاي درونی انسان است و برخی صاحب
ـ اخالقی و تالش هموارة آدمی براي معنابخشیدن به زندگی و پاسـخ   وح رشد شناختیسط

لۀ زیربناي باورهاي فرد، نقـش اساسـی را   منز دانند و هوش معنوي، به به چراهاي زندگی می
بـه   Dekman, 1990( کنـد  ویژه براي ارتقا و تأمین سالمت روانی، ایفا مـی  و به ،در این زمینه

داراي زندگی معنوي بدون شـک   اند که افراد محققان نشان داده). 95: 1389نقل از یعقوبی، 
ایـن  بـه  بنابراین لزوم توجـه   .)1383 وست،(ي برخوردارند تر بیششناختی  از سالمت روان

، در دنیایی پیچیده و آلوده بـه روابـط تکنولوژیـک، بسـیار ضـروري      آنو پرورش  نیاز ذاتی
ی بـه  سـال  بزرگتا دوران  بایدپرورش این جنبه از ابعاد وجودي انسان ن اًقطع. رسد نظر می به

گیـرد و   ود و شـکل مـی  ش فرد از دوران کودکی نهادینه می هاي باور هر پایه زیراتعویق افتد، 
و د ننشـو هاي معنوي درونی  د که سیستم باورها و ارزششو میچنین تأخیري صرفاً موجب 

 .اي پذیرفته شوند هاي کلیشه صورت قالبه ب
در حــالی کــه تحقیقــات انــدکی راجــع بــه رشــد درك معنــوي کــودك وجــود دارد،   

گنجانـدن مفـاهیم معنـوي مـذهبی در      بـه موجود حکایت از تمایـل گسـترده    یشناس کتاب
 .)Kessler, 2001; Palmer, 1999; Suhor, 1999 ←( درسـی مـدارس دارد   برنامۀانداز  چشم

جاي پرورش هـوش معنـوي،   ه اند، ب متأسفانه در مدارسی که به معنویت در کودکان پرداخته
) و تشـویق  تنبیـه (هـاي رفتـاري    با شـیوه  آنها و دستورات مذهبی راهکار عرضۀبه  تر بیش
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شـدن نیازمنـد چالشـی عمیـق و      معنویت براي بالندگی و درونـی  که آنحال . اند بسنده کرده
بـا توجـه بـه دو     ،براي کودکان فلسفه برنامۀتاکنون گفته شد،  چه آنبر اساس . جمعی است

تواند روش مناسـبی بـراي رشـد هـوش      محوري، میوگو گفتاندیشی و  اساسی ژرف ۀمؤلف
  .شودمعنوي و پرداختن به نیازهاي معنوي بشر از دوران کودکی محسوب 
و خصوصـاً بـه    ،کننـد  از آن زمان که کودکان بسیار خردسال شروع به کشف جهان مـی 

چیـزي   و راجـع بـه هـر    شوند میشماري مواجه  محض ورود به دنیاي کالم، با چراهاي بی
شناسـانه وجـود    ي و کنـدوکاو هسـتی  گـر  ذاتی پرسش ۀروحی یندر این سن .کنند یپرسش م

این مخلوق چیست و چه ارتبـاطی بـا مـن    «آن است که بداند  به دنبالکودك همواره . دارد
طبیعی بـا   يکنجکاواما متأسفانه در اکثر موارد این حس  ،ندا فیلسوفان کوچک فراوان. »دارد
وقتـی بـزرگ شـدي    «یا  »این سؤاالت در حد تو نیست« که اینن اعتنایی والدین و یا گفت بی
 کشـند،  چـالش مـی   بـه که همه چیز را  سفانه کودکان امروزأشود و مت سرکوب می »فهمی می

پذیرنـد و   مـی و  کننـد  مـی بفهمند یا قلباً باور کنند حفظ  که آنجاي ه شوند ب وقتی بزرگ می
طبیعـی و ذاتـی    ۀکارگیري این روحی هبراي کودکان در تالش براي ب فلسفهبرنامۀ . گذرند می

  .و باورپذیري معنوي کودکان است کردن  درونی
 ،فلسفه بـراي کودکـان   برنامۀکه  شدمشخص  ،ي پیشین آمدها در بخش چه آنبر اساس 

اي بسیار مناسب براي پرورش  شناسی و هم از منظر اصول و بنیادها، شیوه هم از منظر روش
شـود کـه کودکـان را بـه      برجسته می تر بیشاین موضوع زمانی . اهداف هوش معنوي است

برخی متخصصان هوش معنـوي را   زیراکنیم،  تفکري مشارکتی در حلقۀ کندوکاو دعوت می
 )SQ( هـوش معنـوي   که هرچه بـه سـمت   طوري  اند، به نا کردهمع )ego( »منِ درون«متضاد 

عواطـف   و دچار نوسـانات احساسـی   تر کمپا را فراتر نهیم  »منِ درون«پیش رویم و از دام 
مـان   ي را در ارتباطـات تر بیشمندي  و رضایت ،و آرامش، شادابی، سرزندگی شویم میمنفی 

و بـا دوري از   وش معنوي قرار دارد،حقیقت خودمحوري در مقابل هدر .تجربه خواهیم کرد
در ). Emmons, 2000: 3-26(رود  خودمحوري و خودرأیی، هوش معنـوي فـرد بـاالتر مـی    

و  منـد  ارزشهـا   تک ایـده  تکبینند که  براي کودکان افراد خود را در فضایی می فلسفه برنامۀ
ضـمن   ،آموزنـد  کودکـان در ایـن فضـا مـی    . هر ایده پلکانی براي رشد تفکـر جمـع اسـت   

و مباحثـات انتقـادي و    وگـو  گفتنظریات فردي خود و بسط تفکر مستقل، در  کردن مطرح
 .ی جمعی به خوداصالحی برسنداستدالل

شود و ایـن موضـوع    اورانه میتر و فّن کنیم که روز به روز پیچیده ما در جهانی زندگی می
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اگـر جامعـۀ مـا افـراد     . دوستانه را تهدید کند هاي حیاتی و زندگی انسان ممکن است ارزش
ـ     خـوبی  بهدر کنار انبوه دانش،  ،باشد که بتوانندنداشته جوانی  زودي  هفکـر کننـد، احتمـاالً ب

عـالوه بـر ایـن، اگـر در طـول      . ایم درخواهیم یافت که راه ارتقا را به سمت قهقرا پیش رفته
وزش کودکان صرفاً به هوش عمومی آنان توجه کنیم و هوش هیجانی و هـوش  هاي آم سال

هایشـان   حداکثر پتانسـیل  از برداري بهرهمعنوي آنان را نادیده بگیریم، قطعاً جوانان ما فرصت 
ما تالش زیادي براي آموزش مطالـب علمـی بـه کودکـان     . از دست خواهند داددر آینده را 

. آموزیم که چگونه بیندیشند و چگونه یـاد بگیرنـد   نمی ها آنکنیم، اما درحقیقت به  صرف می
ایـن  . باري در پـی داشـته باشـد    اگر ما این روال را تغییر ندهیم، ممکن است عواقب فاجعه

تنها شروع به ایجـاد فرصـت بـراي     نهموضوع حائز اهمیت فراوان است که نظام آموزشی ما 
کـه   ایـن تـر   بیـاموزد کـه چگونـه فکـر کننـد و از آن مهـم       هـا  آنبلکه به  ،دکنتفکر کودکان 

خـود و   نسـبت بـه  را  هـا  آنکه در آینده  دموضوعاتی براي فکرکردن در اختیار آنان قرار ده
بنابراین ما باید به فرزندانمان زمان بدهیم . کندسایر موجودات جهان هستی متعهد و مسئول 

  .فکر کنند کهکشیم بچالش  بهرا  ها آنوزیم و فکرکردن را بیام ها آنما باید به . فکر کنند
بـراي   فلسـفه  برنامـۀ هاي هوش معنوي بـا روش و اصـول و اهـداف     مؤلفه همۀگرچه 
تـري از   براي مؤثربودن این برنامه الزم است مفهوم روشن سو و هماهنگ است، کودکان هم

هـاي فعلـی    مـدل تکیه بر . شودچگونگی درك کودکان بر اساس مراحل رشد معنویت ارائه 
 ۀبنـابراین، طـرح نقشـ   . و عاطفی ممکن است به حد کافی مطمئن نباشـد  ،شناختی، اخالقی

 ،تحصـیلی مـدارس   برنامـۀ اي براي ادغـام معنویـت در    مقدمهمنزلۀ  رشد معنوي کودکان، به
 .ضروري است

  
  منابع

 ،پورناهید سپهر ۀترجم، هوشی هاي قابلیت پرورش و شناخت: هوش نوع هفت ).1384( توماس ،رمسترانگآ
  .نیآو کیپ: تهران

حمزه  مهدي گنجی و ترجمۀ ،ها آزمون و ها مهارت: هیجانی هوش). 1388( گریوز جین و تراویس ،رادبريب
 .ساوالن: تهران ی،گنج

 .هفت تبلیغ :تهران ،مقاله چند و خوشبختی شاخص و زندگی کیفیت. )1388( وارزمی، شهیندختخ
 ،»یبسـتگ  دل يهـا  و سـبک  یجـان یهـوش ه  ۀرابطـ «). 1385( فالح آزاد پرویز و ،يزدی نیام ریام ،ایران ذراتی،

 .29 ، شیعلوم شناخت يها تازه
 .1 ش ،بهداشت روان ،»يمعنو هوش یمبان« .)1387( فرامرز هرابی،س
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کودکـان و   يبـرا  یکنـدوکاو فلسـف   ،P4C هـاي  کتـاب  و فلسـفی  هـاي  داستان). 1387(ارپ، آن مارگارت ش
 .یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان: تهران ی،ناج یداز سع وگو گفت ،نوجوانان

 .2ش  ،تربیتی نوین هاي  یشهاند ،»يمعنو هوش«. )1385(، پروین مديص
 .رسش: اهواز. زاده فروغ کیان ۀترجم ،تفکر و آموزش). 1385( یشر، رابرتف
 .رسش: اهواز زاده، کیانفروغ  ترجمۀ ،کودکان به یادگیري آموزش). 1386(ت یشر، رابرف

  .دواوین: تهران ،ينظر یمبان یبررس کودکان، به فلسفه آموزش). 1383( یحیی قائدي،
 ، شفرهنگ ،»کودکان به فلسفه آموزش برنامۀ در پژوهشی اجتماع هاي پویایی«). 1388( سیدمنصور مرعشی،
  .کودکان و نوجوانان يفلسفه برا نامۀ یژهو ،69
آمـوزش   ۀبرنامـ  ياجـرا  یرتـأث  یبررسـ «). 1389( یخرام ینو پرو مقدم، ییمسعود صفا یدمنصور،س مرعشی،

 ییپـنجم ابتـدا   یـۀ آموزان پا دانش یبر رشد قضاوت اخالق یکودکان به روش اجتماع پژوهش يفلسفه برا
  .1، ش کودك و تفکر، »شهر اهواز

 .3 ش ،سالم ۀمدرس ،»فلسفه براي کودکان« ).1385(اجی، سعید ن
 ،69 ، شفرهنـگ  یتی،هـدا  مهرنوش ۀترجم ،»تفکر یحۀکودکان، را يفلسفه برا«). 1388( نانسی لگم، وانسی
  .کودکان و نوجوانان يفلسفه برا نامۀ یژهو
   .رشد: تهران شهیدي، یارو شهر شیرافکنعلی  مۀ سلطانترج، معنویت و درمانی روان ).1383. (و وست،

 و اجتمـاعی  هـاي  مهارت بهبود درکودکان  يفلسفه برا برنامۀ ياجرا تأثیر یبررس«). 1389( دایتی، مهرنوشه
  .1 ش ،کودك و تفکر ،»کودکان نفس   عزت

 ،»همدان یدانشگاه بوعل یاندانشجو یشادکام یزانبا م يهوش معنو ۀبررسی رابط«). 1389( ابوالقاسم، عقوبیی
  .http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/47013890905.pdf .9 ، شآموزشی هاي نظام در پژوهش
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