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  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتفکر و کودك، 
  106 -  83، صص 1391 پاییز و زمستان، دوم، شمارة سومسال 

  متعالیه حکمت منظر از کودکان براي فلسفه برنامۀبررسی و نقد 

  *يستار یعل

  چکیده
 حکمـت  منظـر  از کودکـان  بـراي  فلسـفه  برنامۀکلی این مقاله بررسی و نقد  هدف
 فلسـفه  برنامـۀ مبانی فلسـفی   که اینعبارت است از  یقتحق کلی سؤال. است یهمتعال
 در است؟ وارد آن بر نقدهایی چه متعالیه حکمت اساس بر و چیست کودکان براي
 گـر  شواهد نشان. استفاده شده است استنتاجی ـ تحلیلی پژوهش روش از مقاله، این

 یفلسـف  یبـراي کودکـان و مبـان    فلسـفه  برنامۀوجود وجوه اشتراك و افتراق میان 
براي کودکان از منظـر   فلسفه برنامۀاساس نقدهایی به  ینبر ا. است یهحکمت متعال
 یـن ا یانکه م یحال با توجه به وجوه اشتراک ینبا ا. وارد شده است یهحکمت متعال

 نمـودن  اضـافه وجود دارد، بـا حـذف عناصـر ناهمسـان و      یهبرنامه با حکمت متعال
 شدة سازي بومیبرنامه، با در نظر گرفتن مدل  یندر ا یعناصر الزم و انجام اصالحات

  .گرفت کار به کشورمان تربیت و تعلیم نظام در را آن توان میبرنامه  ینا
  .متعالیه حکمت کودکان، براي فلسفه برنامۀفلسفه براي کودکان،  :ها کلیدواژه

 

  مقدمه. 1
و سپس به کشورهاي مختلـف جهـان از    درآمده اجرا به امریکابراي کودکان ابتدا در  فلسفه

و  يفکـر  یمبان یتی،ترب هاي نظام حیطۀبرنامه به  ینبا ورود ا. جمله ایران راه پیدا کرده است
 یفلسـف  مبـانی  دهنـدة  انعکـاس کـه   يفکـر  يهـا  داستان يبرنامه همراه با محتوا ینا یفلسف

مخاطبـان   يرو بـر مخصـوص بـه خـود را     فکري تأثیراتبرنامه هستند،  ینمخصوص به ا
 برنامـۀ به دنبال بررسی و نقد مبانی فلسـفی و فکـري    حاضر  مقالۀ. گذارد یم يبرنامه به جا

                                                                                                     

  Alisattari110@gmail.com) ع(استادیار دانشگاه باقرالعلوم  *
  3/11/1391: ، تاریخ پذیرش25/9/1391: تاریخ دریافت
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برنامـه را بـه عنـوان یـک      یـن است تا بتواند ا یهحکمت متعال یدگاهبراي کودکان از د فلسفه
 يهـا  آمـوزه  بر تأکیدو با  یفلسف یکرديتربیتی کشورمان با رو  نظام  عرصۀدر  نوظهور پدیدة

هـاي   نموده و با در نظر گـرفتن نقـاط اشـتراك و افتـراق آن، زمینـه      یبررس یهحکمت متعال
 یـان مجر يبرا اي مایه دست تواند می مقاله یجنتا. پذیرش، تغییر و یا تعدیل آن را فراهم سازد

 نظـام  در تأثیرگذار فلسفۀبه عنوان  یاسالم تربیت فلسفۀکودکان با نظر به  يبرا فلسفه برنامۀ
  .باشد ایران تربیتی
  

  کودکان براي فلسفه برنامۀ معرفی
گردیـده و در   وضـع  )Mathew Lipman( لیـپمن  متیـو  وسیلۀبراي کودکان به  فلسفه برنامۀ

 Institute for the Advancement( کودکـان  براي فلسفه پیشبرد مؤسسۀحال حاضر از طرف 

of Philosophy for Children (     وابسته بـه دانشـگاه مونـت کلیـر)Montclair( و امریکـا  در 
  .اجراست حال در جهان کشور چندین

 خودشـان  وسـیلۀ کودکان بـه   فکرکردن و »مستقل تفکر« را خود برنامۀهدف کلی  لیپمن
 کودکـان  وسـیلۀ  بـه  مسـتقل  تفکـر  ضـرورت  در او). Lipman, 1980: 53( ١کنـد  می معرفی

  :نویسد می
 داشـتن  بـه  افتخـار  و مسـتقل  قضـاوت  و تفکـر  داشـتن  بـراي  کـافی  اندازةکودك را به  ما

  ).ibid: 35( کنیم نمی تشویق...  شخصی هاي استنباط

 بـه  کـه  فکري داستان تعدادي از است عبارت کودکان براي فلسفه برنامۀدرسی  محتواي
هـاي اسـتدالل    تفکر، طبیعت، زبـان، اخـالق، مهـارت    دربارة استدالل و سازي مفهوم منظور 

نوشته + 16تا  3و استدالل در مطالعات اجتماعی تنظیم یافته و براي کودکان ) پایه(مقدماتی 
 آزاد وگـوي  گفـت  را برنامـه  ایـن  در آمـوزش  روش فیشر ).Fisher, 1998: 28( ٢شده است

)unlocked dialogue( داند می فلسفی )Fisher, 2006 .(  
 شیوةکودکان به  یفلسف وگوي گفت از است عبارت کودکان براي فلسفه برنامۀ روش
 صـورت ) Community of Inquiry( پژوهشـی  اجتمـاع  قالـب  در کـه  نقـادي  دیالکتیک

است متشکل از کودکان و معلم راهنما که کودکان  ینام گروه یاجتماع پژوهش. گیرد یم
. شوند یمشغول م یفلسف وگوي گفت به عالقه مورد و مشترك موضوع یک ارائۀدر آن با 

در تشکیل اجتماع پژوهشی لیپمن به دنبال این است که کودکان با نقش خود و ساختار 
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مـاعی روابطـی   در چنـین اجت «: در این زمینه شـارپ معتقـد اسـت   . اجتماع آشنا شوند
 را خویشـتن  دیگـر  یک به اتکاي با) کودکان( افراد آن سایۀدر  تا یدآ هوشیارانه پدید می

  ).Sharp, 2009: 3-4( »بشناسند
 

  کودکان براي فلسفه برنامۀفلسفی  مبانی
 گرایـی  عمـل  هـاي  فلسـفه  تـأثیر بـراي کودکـان تحـت     فلسفه برنامۀ یفلسف یدر مبان لیپمن

)Pragmatism(، ــی فلســفۀ ــک روش و) Analytical Philosophy( تحلیل ــقراط دیالکتی  س
 شناسـی  روان از همچنـین  او. اسـت  گرفته قرار سقراط انتقادي تفکر از هایی چاشنی با همراه

 زبـانی  هـوش  بـاب  در روسـی  شـناس  روان (Lev Vygotsky) یگوتسـکی و لئـو  اجتمـاعی 
 فکري هاي ریشه گرفتن نظر در با برنامه این فلسفی مبانی ادامه، در. است یافته یرتأث کودکان
شناسـی بررسـی    و ارزش شناسـی،  معرفت شناسی، انسان شناسی، هستی: بعد چهار در لیپمن،

  .شود یم
  
  شناختی هستی مبانی. 1
 یزیـک رفته و شـامل متاف  کار  به(cosmos) در این برنامه، هستی به معناي کیهان  کلی طور به

 یهرا توصـ  متـافیزیکی  سـؤاالت به  پرداختن گرایی عمل فلسفۀاز  یرويلیپمن به پ. شود نمی
 تـرین  نیـافتنی  دسـت سؤاالت متافیزیکی بسیار وسیع و «: معتقد است باره ایندر  يو. کند ینم

هـا را بـه    تـوانیم آن  چنین مفاهیمی براي ما ملموس و عینی نیستند و ما نمی. سؤاالت هستند
 (John Dewey)و جان دیـویی   لیپمن، ،بلیزباي ظرن از. (Lipman, 1987: 3-36)» کار ببریم

 از (Bleazby, 2006: 35). دارنـد اشـتراك نظـر    هم با هستی باب در ها مطلق رد به اعتقاد در
ابهـام   ینجهان پیچیده و آکنده از ابهام است و ا گرایی عمل فلسفۀاز  یروينظر لیپمن و در پ

در فهرست مفروضات  لیپمن. (Lipman, 2003: 18)باعث حیرت فلسفی کودکان شده است 
 تفکـر  بـه  جهـانی  در تـا  کننـد  مـی  تالش کودکان«: آورده کودکان براي فلسفه برنامۀاساسی 
در  وي. (Lipman, 2002: 19) »اسـت  آمیزو اسـرار  پیچیـده،  مـبهم،  آن از ما فهم که بپردازند

 احاطـه  مسـئله سراسر پیچیدگی و آکنـده از   جهانی وسیلۀکودك به «: نویسد جایی دیگر می
و  ناآشـنا  جهـانی  در را خـودش  کـودك . اسـت  آشـفته  جهـان  این در چیز همه. است شده

بـه سـطح    یابهـام موجـود در هسـت    یپمناز نظر ل). Lipman, 2002: 13( »یابد می زده هیجان
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را  آنـان  روزمرة یزندگ ویافته  گسترش کودکان وسیلۀبه  رفته کار به یواژگان و مفاهیم زبان
هستی همواره در یـک   ،یپمندر نظر ل). Lipman, Sharp & Oskanyon, 1980( سازد می متأثر

با اشاره به نظـرات دیـویی    يلذا و. دارد و فاقد ضمانتی دائمی است قرار دار مسئلهموقعیت 
 مسـئلۀ از پـنج مرحلـه حـل     )?How Do We Think( کنـیم؟  مـی چگونـه فکـر    ماکتاب  در
)problem solving( شـدن  حاکمدر حال  که کند می یاددیویی، به عنوان پارادایمی  پیشنهادي 

ضروري براي تعلـیم و تربیـت امـروزي     هاي ویژگی از یکی را آن و است زیادي معلمان بر
و  یبـه تغییـر مسـتمر در هسـت     توجه. )Lipman, 1992: 210; 2003: 53( آورد میبه حساب 

 برنامـه  ایـن  در. اسـت  برنامـه  این شناختی هستیهاي  عدم ثبات در آن یکی دیگر از ویژگی
با جهـان متغیـر و    آنان مقابلۀبراي  کودکان در نوآوري و تغییر ایجاد براي خالقیت پرورش

گفتـه شـد    چـه  آن بـه  توجـه  بـا ). Sharp, 2004: 9-15( است گرفته قرار تأکید مورد ثبات بی
 ینیـت ع یژگـی کودکـان از و  متافیزیکی سؤاالت یپمنگرفت که در نزد ل یجهنت چنین توان می
قـدرت   سـؤاالت، دسـته از   یـن ا بـودن  کلـی  یلبه دل لذا). Lipman, 1980: 36-37( اند بهره بی

 دربـر  را اي فایـده  یزیکیمتـاف  سـؤاالت طرح  بنابراین). ibid( ندارد وجود ها آن به دهی پاسخ
) Lipman, 2002: 19( پیچیـده  و مبهم جهانی لیپمن نظر مورد جهان همچنین. داشت نخواهد

لـذا  . است) Lipman, 2002: 13(و آشفته ) Lipman, 1992: 210; 2003: 53( مسئلهاز  آکنده و
برخوردار است قـدرت   یکاف ینیتروزمره که از ع یزندگ مسائل حیطۀ در توانند میکودکان 

آنـان   سـان   بـدین . بپردازند فلسفی گوي و گفت به ها آن یرامونحل مسائل را کسب نموده و پ
 گـوي  و گفـت جهان کاسته و بـا اسـتفاده از روش    ینو ابهام ا یچیدگیقادر خواهند بود از پ

  .آیند فائق آن آشفتگی به مسئله حل الگوي بر تکیه با و فلسفی
  
  شناختی انسان مبانی. 2

 اجتماعی شناس روان یویگوتسک لئو و دیویی جان اجتماعی اندیشۀبا تأثیر از  لیپمن
به دیویی در . پردازد می کودکان مطالعۀفردي و اجتماعی، به  زیستی، هاي زمینهدر  ی،روس

نقش محوري به کودکان در  ياو از کودکان و اعطا یبرداشت زیستی، طبیعی و اجتماع
 هاي انداست اغلب رو ایناز . دارد گرایش کنند می یکه در آن زندگ یارتباط با اجتماع

 تنظیم گردیده است »اجتماع« و »طبیعت« موضوع دو پیرامون کودکان براي او فلسفی
)Fisher, 1998: 28.( کودك، طبیعت از دیویی ۀگرایان طبیعتتحت تأثیر مفروضات  لیپمن 

 .)Josso, 2007: 121( است گرفته قرار طبیعی جهان در او تجارب بازسازي با همراه
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 دو در توان می را کودکان براي فلسفه ۀبرنامتکاملی انسان در  و زیستی ماهیت انعکاس
 محیط و طبیعت به مربوط مختلف موضوعات در که) Gus( »گاس« و )kio( »کیو« داستان
 زبان یرتأث ۀنظری در ویگوتسکی مباحث به لیپمن ٣.کرد مالحظه شده تنظیم زیست

 جامعه و کودکان بین ارتباط در آنان زبانی رشد و کودکان یادگیريفرهنگی در  ـ اجتماعی
 است داده نشان عالقه کودکان رشد حال در هوش و سالی بزرگ دنیاي زبان بین ارتباط و
)Lipman & Pizzurro, 2001.( معتقد است که عملکرد یک مدرسه در جامعه این  يو

ها کمک کند تا در  ها و ساختارهاي جامعه را به کودکان بیاموزد و به آن است که ویژگی
 پژوهشی اجتماع یک در فلسفی گويو مقابل آن به کمک هم و از طریق گفت

 اجتماع« تشکیل کودکان براي فلسفه ۀبرنام در). Lipman, 2004( دهند نشان العمل عکس
او  یرامونیمنظور ایجاد ارتباط کودك و گروه پ به). community of inquiry( »پژوهشی

برداشتن تفاوت مدرسه و اجتماع  یاندر این برنامه لیپمن با قصد از م. صورت گرفته است
 ۀبرنام شناختی انسان یمبان رو ایناز . به طراحی الگوي اجتماع پژوهشی پرداخته است

 کودکان زیستی تکامل بعد به برنامه این گیر چشمتوجه  در توان میکودکان را  يبرا فلسفه
آنان  یرامونپ ۀجامع با ارتباط در کودکان اجتماعی و فردي بعد توجه و طبیعت در

از  یموضوعات یرامونپ یکودکان در اجتماع پژوهش فلسفی گوهاي و گفت. نمود ییشناسا
کودکان که  يحقوق فرد یتبا رعا همراه گو و گفت ینا. گیرد میو اجتماع شکل  یعتطب

 ةنحو یادگیريبا  ،یابد میبروز  فلسفی هاي بحثدر  »یگريد«و » من«مفهوم  یافتبا در
 اساسی هاي مفروضههمراه است، از جمله  یزن یدر گروه که با مالحظات اخالق تعامل

نگرش مثبت به انسان، هویت فردي و . کودکان است يبرا فلسفه ۀبرنامدر  یپمنل
برنامه  یناجتماعی، اعتقاد به اراده و اختیار و تغییر و تحول در انسان از جمله نقاط قوت ا

  .است کودکان به نگاهش ۀزاویدر 
  
  شناختی معرفت مبانی .3

 ۀفلسـف  شـناختی  معرفـت  یبراي کودکـان ریشـه در مبـان    فلسفه ۀبرنام شناختی معرفت مبانی
 سـندرس  چـارلز  ۀفلسـف نقاد، نفع عملی اندیشه در  یالکتیکد گويو گفت روش در سقراط
 و )ordinary language( عـادي  زبـان  تحلیـل  نقـش  و دیـویی  جـان  و مید هربرت پیرس،

ـ  يو. دارد یـل دوم و کارل را یتگنشتایناز و یپمنل یروزمره در تاس  يهـا  از آمـوزه  ینهمچن
 کودکـان  گـروه  در فرهنگـی  و اجتمـاعی  زبان یرتأث در ویگوتسکی وئل یادگیري شناسی روان
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در شـناخت   گرایـی  یتکودکان نسـب  يبرا فلسفه ۀبرنام هاي ویژگیاز  یکی. است یافته یرتأث
] کودکان[ فلسفی االتؤسهاي نهایی که بتوان به  پاسخ«: نویسد می ینهزم ینلیپمن در ا. است

 »شـد  خواهـد  مواجـه  جدیدي مخالف هاي نظرگاه با فوراً ها پاسخ این زیرا. ندارد وجود داد
)Lipman, 1980: 97; 1988, 33( .عمـل کامـل   «بـه   کنیم؟ میچگونه فکر  مادر کتاب  دیویی

 بـا  کـه  اسـت  تفکـري  آن، از منظـورش  و کند می اشاره )complete act of thought( »اندیشه
 چـون  اي فالسـفه  ۀفلسـف تفکر منهـاي عمـل کـه در     لذا. )Dewey, 1991( باشد همراه عمل

بـه   لیـپمن  ).Dewey, 1998( .اسـت  ارزش فاقـد  او نظـر  از دارد وجـود  ارسـطو  و افالطون
  :نویسد می باره ایناز دیویی به پیوستگی نظریه و عمل معتقد شده و در  روي دنباله

برعکس . خواهد بود اگر فکر کنیم که فلسفه سراسر نظري است و عملی نیست کننده گمراه
 مشـکالت  و مسائل حل به قادر عمل به توجه بدون و تنهایی بهاغلب اتفاق افتاده که نظریه 

 .)Lipman, 1998( است نبوده

ـ به تأثیر خود از دیویی در توجه او به  تربیت و تعلیم در تفکردر کتاب  او  عملـی  ۀتجرب
نقش کودکان در فهم مسائل اجتماعی، بـر   کردن برجستههمراه با  و کند میدر شناخت اشاره 

نقـش تجربـه در    بـر  کیـد أتبـا   يو .)Lipman, 2003: 37( ورزد میتجارب بین فردي تأکید 
 بـین  تجربیـات  تبـادل  بـه  منجر که باشد اي گونهتدریس باید به «: گوید مییادگیري کودکان 

 نیازمنـد  مـا  کودکـان،  مـورد  در ...«: گویـد  مـی  دیگـر  جـایی  در و )ibid: 84( »شود کودکان
  .)Lipman, 1992: 7( »کند پر را تجربه و اندیشه بین عظیم هاي شکاف که هستیم اي واسطه

دیگري اسـت کـه بـر افکـار      هاي چهره از روسی گراي شناخت شناس روان ویگوتسکی
تـأثیر تعامـل    .)Lipman & Pizzurro, 2001( است گذاشته زیادي تأثیر لیپمن شناختی معرفت

 عنصـر  کودکـان،  فکـري  رشد در کودکان زبانی هاي گوو گفت یناجتماعی و فرهنگی در ح
او رشـد شـناختی   . فرهنگی ویگوتسکی است ـ اجتماعی یادگیري ۀنظری ةهند تشکیل اساسی

در گـرایش بـه    لیـپمن . )1388مشـیري،  ( دانـد  می آنان اجتماعی آموزش از ثرأمتکودکان را 
فلسفی  گوهايو گفت حین در که روزمره و عادي زبان مفاهیم تحلیل و سازي شفافسمت 

 شناسـی  معرفـت زبانی به ویـژه از نـوع    تحلیل ۀفلسف شناسی معرفتبه  ،دهد میکودکان رخ 
  .)Jusso, 2007: 27(است متمایل رایل و دوم ویتگنشتاین

 در مطلـق  غیـر  گرایـی  نسبیتکودکان،  يبرا فلسفه ۀبرنام شناسی معرفتدر  یطور کل به
 عمـل،  و نظریـه  میـان  پیوستگی فرهنگی، و اجتماعی گويو گفت در زبان اصالت شناخت،
. نمود شناسایی توان میرا  زیستی ۀتجرببر  تنیبم معنایابی و مفهوم تحلیل فرایند در شناخت
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حاصـل از   یـنش ب ياعطـا  بـه  تـوان  می شناسی معرفتبرنامه در بعد  ینازجمله نقاط قوت ا
و  تفکر هاي مهارتبه کودکان و کسب  گري پژوهش و پرسش ۀروحی يتفکر و اعطا فرایند
  .نمود اشاره دیگران با گو و گفت
  

  شناختی ارزش مبانی .4
 گرایـی،  عمل نقادي، هاي فلسفهدر  یدبا یزکودکان را ن يبرا فلسفه ۀبرنام شناختی ارزش مبانی
در بعـد  . کـرد  جـو و جسـت  ویگوتسـکی  اجتمـاعی  ــ  شناختی شناسی روانو  یزبان یلتحل

در تبیـین   گرایـی  عمـل  ۀفلسـف از  حاصـل  گرایی نسبیتاین برنامه تحت تأثیر  ،شناسی ارزش
بـا   یـپمن ل رو ایـن از . هاي فردي و اجتماعی و توافق حاصل از آن قرار گرفتـه اسـت   ارزش

 بیان چنین را خود مخالفت و است مخالف کودکان به درس کالس هاي آموزه تلقین گونه هر
 ایـن  نهایـت  در امـا  شود، ارائه کودکان زبان به تواند می فلسفی هاي آرمان و ها ایده«: دارد می

 ).Lipman, 1991( »بپردازنـد  خـویش  فلسـفی  هاي ایده تولید به باید خود که هستند کودکان
هاي کودکان و اعتماد به آنان از جملـه مالحظـات ارزشـی     پرهیز از تلقین، احترام به نظرگاه

پریچـارد در ایـن زمینـه     .)Lipman, 1990( خود بـه آن تأکیـد دارد   ۀاست که لیپمن در برنام
 خود نظر مورد هاي ارزش به تا کند می کمک آموزان دانشهایی به  برنامه چنین«: معتقد است

 و پذیرفتـه  را خـود  هـاي  ارزش کـه  کسـانی  بـراي  سـاختی  زیربنابراین پیام ...  شوند تر آگاه
 يو .)Prichard, 1992: 29( »هاسـت  ارزش آن نسـبیت  کننـد،  مـی  طرفـداري  آن از مشـتاقانه 

بـراي کودکـان وجـود     فلسفه ۀبرنامکه در  پژوهشی اجتماعمعتقد است که الگوي  ینهمچن
هـا و   از کودکـان داراي نظرگـاه   هریـک  زیـرا . انجامید اهدخو گرایی نسبیتدارد سرانجام به 

بـه وجـود    نیـز  )Hayens( هـاینز  .)همـان ( هسـتند محورهاي ارزشـی جداگانـه و متفـاوتی    
کنـد و دلیـل آن را عـدم اسـتفاده از آزمـون و نبـود        اشاره مـی  لیپمن ۀبرنام در گرایی نسبیت

هـاینز،  ( کنـد  مـی  معرفـی  راهنمـا  هاي کتاب در باز سؤاالت وجود ،کننده هدایتهنجارهاي 
 تفکـر  دیگـران،  عقاید تحمل آزادي، دموکراسی، موریس نظر از .)270: 1375 باقري، ۀترجم

 ارزش هـاي  مؤلفـه  گوهـا، و گفت در متقابل احترام و اجتماع در پذیري مسئولیت خوارانه، غم
 يبرا فلسفه ۀبرنامدر  سان بدین .)Morris, 2008: 671( آیند می حساب به برنامه این شناختی

مـورد   اجتمـاعی  هاي ارزشدر قالب  یتدر نها و اند فردي یاديز یزانم به ها ارزشکودکان، 
 یباشـند و چـه اجتمـاع    يفـرد  چـه  هـا  ارزشبرنامـه   یـن در ا. هستند ییتوافق قابل شناسا

در  یتنسـب  رو ایـن  از. مانـد  نخواهنـد  بـاقی  ثابـت  و گرفته قرار تغییر خوش دست توانند می
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برنامـه   ایـن  شـناختی  ارزش یعنـوان مبـان   بـه  تواند میاصالت قرارداد در اخالق  و ها ارزش
هنگام بحث و  یبرنامه در مالحظات اخالق یندر ا شناختی ارزشنقاط قوت . شود شناسایی

 تعامـل  آداب یـادگیري  و دیگـران،  نظـرات  و آرا بـه  توجـه  کودکـان،  فلسـفی  گـوي  و گفت
  .است ذکر قابل اجتماعی

  
  هیمتعال حکمت فلسفی مبانی اساس بر کودکان براي فلسفه ۀبرنام نقد

ـ  بـه  تـوان  مـی را  ییچه نقدها یهمبانی فلسفی حکمت متعال اساس بر ببینیم باید اکنون  ۀبرنام
  نمود؟ ارائه کودکان براي فلسفه

  
  شناختی هستینقد مبانی . 1
 یهحکمت متعال یفلسف یبراي کودکان و بر اساس مبان فلسفه ۀبرنامتوجه به مبانی فلسفی  با

  :نمود وارد زیر شرح به توان میرا  یانتقادات
  

  ماهیت به) وجود( هستی معناي حصر 1.1
از . گردیـده اسـت   حصـر  )cosmos( کیهـان  به هستی معناي کودکان براي فلسفه ۀبرنام در
ـ  شـناختی  هستی یکه در بحث مبان طور همان رو این کودکـان شـناختی    يبـرا  فلسـفه  ۀبرنام
 ینـی و ع یزیکیمتـاف  یممفـاه  بـودن  کلـی  یللیپمن در تلقی خود از معناي هستی به دل یم،گفت

 ,Lipman, 1980: 29-35; Bleazby( دانـد  مـی  فایـده  بیرا  یممفاه ینبه ا پرداختن ها آننبودن 

که آیا بـه   براي کودکان در این فلسفه ۀبرنامکندي معتقد است که مجریان  دیوید ).35 :2006
 مجریـان «: گویـد  مـی  بـاره  ایـن وي در . برنـد  متافیزیک توجه کنند یا نه؟ در تردید به سر می

 نگـر  غایـت  گويو گفت میان که طوري به. دارند قرار دشواري وضع در کودکان براي فلسفه
 بنـا  اصـل  ایـن  بر را خود ۀشناسان علمتا جایی که آنان توقعات . اند نوسان در نگر غیرغایت و

در اجتمـاع   گـو و گفـت ] لـذا . [دارد وجـود  درازمـدت  در رسـیدن  براي حقیقتی که نهند می
 وجـود  حقیقتی که شود نمی گرفته فرض که جا آن از اما. است گرایانه غایتپژوهش فلسفی 

دسترسـی اسـت،    قابـل  غیـر  کـه  است شده قطعه قطعه قدر آن باشد داشته وجود اگر و دارد
  .)5: 1383به نقل از قائدي،  ي،کند( »است گرایانه غیرغایت

و » هستن« يوجود ناب و خالص و وجود در معنا يدر معنا یهست یهحکمت متعال در
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. شود می یاد یاتماه بهکه از آن  یهانو ک يجهان ماد يبه کار رفته است نه در معنا» بودن«
 بخشیدن اصالت در مالصدرا. چیزهاست آشکارترین و ترین بدیهی وجود، مالصدرا نظر از
 آثار وجود وسیلۀ به که است چیز آن وجود چیزي هر حقیقت«: گوید می) وجود( هستی به
 حقیقت که است چیز ترین شایسته وجود پس. شود می مترتب چیز آن به وجود احکام و

هفت برهان  ۀبا ارائ المشاعردر کتاب  وي ).43: 1376 شیرازي، صدرالدین( 4»باشد داشته
کند و در این باب معتقد است که حقیقت هرچیز عبارت  بر اصالت وجود و هستی تأکید می

تر است که حقیقت شناخته  آن از هر چیز دیگري شایسته ۀاز هستی آن است که به واسط
 ةوجود است که در زمر ۀزیرا هر چیز دیگري غیر از هستی و وجود، تنها به واسط. شود

حقایق است و به خودي خود به تشکیل  ۀحقیقت هم» وجود«پس . گیرد حقایق قرار می
وجود  ۀکه ماهیات که غیر از وجودند و فقط به واسط در حالی. کند خارج اقدام میجهان 

 به ماهیت از صدرا .)19 - 6: 1361 شیرازي، صدرالدین(کنند  عالم عین تحقق پیدا می
 به وجود از اي گونه و داند می واقعیت فاقد را آن و کرده یاد وجود عکس و خیال عنوان

 و وجود نور ةانداز به که هستند خاصی وجودات ماهیات،« :نویسد می و آورد می حساب
 سان بدین .)1 :1363 شیرازي، صدرالدین( 5»شود می ظاهر لوازمشان و ماهیات آن، مراتب

 تقسیم معقوالت عالم و ،متخیالت عالم محسوسات، عالم ۀالی سه به را هستی مالصدرا
مختلف از جمله  ینو در اثبات عالم معقوالت از براه) 447: الربوبیه الشواهد( 6.کند می

به ویژه اجسام متکثر (برهان اثبات عقول متکثر در پس تکثر موجود در جهان محسوسات 
گیرد  هریک از اجسام بهره می ةو عقول واقع در ادار) آسمانی و نفوس سماویه

 و هستی جهان متعالیه حکمت دیدگاه از لذا ).214 - 212: 1387 شیرازي، صدرالدین(
. خودش در حال گردش و گذران امور باشد ةبه اراد تواند نمی خود خودي به مادي
 یزیکیمتاف سؤاالترا در برابر  يو ۀبرنام ی،به هست یپمنـ محور ل یهانکنگرش  ینا ینبنابرا

االت اساسی چون من ؤآوردن به س با روي کودکان .خواهد گذاشت یفکودکان بالتکل
ام؟ این جهان کجاست؟ آیا در پس این جهان، جهان دیگري وجود دارد؟ خالق این  که

. اند متافیزیک نهاده ۀلئمس ۀجهان کیست؟ و عاقبت ما چه خواهد شد؟ الجرم پا در عرص
االت ؤاسخ به ساست که لیپمن با نگاهی طبیعی و تجربی انسان را در پ یدر حال ینا

 یزیکیمتاف سؤاالتاز جمله . )Lipman, 1980: 36-37( کند می یمتافیزیکی ناتوان معرف
اسالمی هریک در حل  ۀفالسف. ال از وجود خداستؤکودکان که همواره مطرح است، س

 جهان و ماهیات بر تکیه جاي به مالصدرا ٧.اند هایی به عمل آورده مسائل متافیزیک کوشش
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مجموعه سوابق  ۀبا مطالع يو. آورد می روي شناخت در جود و اصالت به ختشنا در عینی
 براي را برهان ترین محکم سرانجام مسلمان، ۀمربوط به براهین اثبات خداوند در میان فالسف

 وجودي برهانی صدیقین برهان کلی طور به. یابد می »صدیقین برهان« در تعالی باري اثبات
 نظر از برهان این. است مبتنی وجود اصالت اصل بر و آید می شمار به خداوند اثبات در

 باب این در وي. خداست به رسیدن براي ها برهان ترین شریف و استوارترین مالصدرا
 تر شریف و تر محکم ها راه این از برخی اما...  بسیارند خداوند به رسیدن هاي راه«: گوید می

 که است صدیقین راه...  که است برهانی آن و برخوردارند تري بیش ظهور از و بوده
 از بلکه. آورند نمی شاهدي حق ذات بر حق ذات غیر از و بوده محض صدق شان برهان
 برند می پی] او[ افعال بر صفات از و صفات بر ذات از و آورند می گواه او وجود بر او خود

 در را خود هاي نشانه زودي به که شده اشاره صدیقین غیر روش به خداوند کتاب در که... 
 حق او که گردد آشکار برایشان تا دهیم می نشان ها آن به جانشان درون در و جهان اطراف
چیز شاهد  و به روش صدیقین آمده است که آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه 8است

 اصالت بر تکیه با برهان این در .)15 - 14/ 6: 1363 شیرازي، صدرالدین( 9»و گواه است؟
 رو این از. است گردیده لذاته واجب وجود بر گواه خود بالذات الوجود واجب وجود وجود،
 و بوده تخیل و تعقل قدرت داراي کودکان که است این نگرفته نظر در لیپمن که چیزي
 بدون لذا. نمود خواهند اقدام شود می مربوط متافیزیک به که سؤاالتی طرح به ناخواه خواه

 تعبیر ماهیات به آن از مالصدرا که محض، وجود معناي در وجود معناي گرفتن نظر در
  .کودکان ناتوان خواهد بود یزیکیمتاف سؤاالتدر پاسخ به  يو ۀبرنام کند، می

  
  هستی غایت و أمنش در ابهام 2.1
 در پیچیدگی و ابهام که میگفت کودکان يبرا فلسفه برنامۀ یشناخت یهست یمبان یبررس در

 وجود با هیمتعال حکمت در هستی. است برنامه نیا در اساسی مفروضات از یکی هستی
در اثبات  مالصدرا .است ینیمع انجام و آغاز يدارا دارد، شیاجزا و صور در که یدگیچیپ

الوجود و درباره  در اثبات واجب«: نویسد واجب الوجود به عنوان منشأ هستی است می
موجود یا حقیقت ] باید گفت[ردگار جهان پایان یابد که رشته موجودات باید به پرو این

مقصود از حقیقت وجود، وجودي است که آمیخته به . وجود است و یا چیز دیگري است
و ) معلولیت و تنزل از مرتبه علت(و نقص ) محدودیت(و نهایت ) جنس و فصل(حد 

ود را و این وج. نباشد) جزئیت و تشخص به عوارض خارجی(و خصوص ) کلیت(عموم 
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پس گوییم اگر حقیقت وجود موجود نباشد، هیچ چیزي از چیزها . واجب الوجود گویند
 صدرا .)8 -  5: 1341 شیرازي،صدرالدین ( »گشت نخواهد پدیدار و یافت نخواهد تحقق

 به الوجود واجب اثبات در کند، می تعبیر الوجود واجب به را حقیقی وجود که این از بعد
 بحث و فاعلیت بحث در دور و تسلسل رد طریق از را آن و کند می عمل فارابی شیوه

 بر مبتنی طریق اما«: نویسد می باره این در صدرا. کند می اثبات موجودیت امکان و وجوب
 ممکن اتصاف پس. نیست ذاتش حسب به حالش دانستی چنانکه ممکن که است آن امکان

 که چیزي به تسلسل و دور دفع جهت از که این تا...  است مرجحی نیازمند وجود به
 مرجحات سلسله براي اگر دیگر وجهی به. گردد  منتهی است، وجود حقیقت عین خودش

 و معلولیت صالحیت نه و ترجیح و علیت صالحیت نه آحاد از یک هیچ نباشد، طرفی
 ممکن که حیثیت این از ممکن براي و هستند ممکن همه زیرا. داشت خواهند را استناد
 صاحب باشد طرفی ها آن براي که این مگر. بود نخواهد دیگر ممکن بر مزیتی است

 الوجود واجب آنو . [باشد تمامیت و فضیلت مستحق بذاته که ذات حسب به حقیقت
 اوالً مالصدرا نظر طبق بدینسان .)28 -  18: 1381 شیرازي،صدرالدین ( »]است بالذات
 وجودش و است تعریف از نیاز بی الوجود واجب ثانیاً،. است الوجود واجب حقیقی وجود
 آن داشتن وجود بر دلیل خود حقیقی، وجود بودن آشکار رو این از. است آشکار و بدیهی
   .ندارد دلیل و برهان به نیازي آن اثبات و است

 نتیجه این به الوجود واجب باب در گذشته فالسفه نظرات تمامی گذراندن با مالصدرا
 اول حق لذاته واجب«: نویسد می باب این در او. دارد وجود لذاته واجب که رسد می

 و خوانند می اش غنی نور اشراقیین و کنند می تعبیر حقیقی وجود به آن از مشائین که است
 حقیقیه وحدت به فیثاغورث نزد در و دانند می موجودیتش انتزاعمنشأ  المتألهین ذوق اهل

 و گردانند می موسومش الغیوب غیب به و احدیت مرتبه به صوفیه طایفۀ و شود می تعبیر
صدرالدین ( »اوست سوي به طرق و مذاهب در اختالف و است چیز یک همه مقصود

 الوجود واجب اثبات درصدد فارابی و سینا ابن با رأي هم وي .)13: 1381 شیرازي،
 سمت به موجودات و اشیا طبیعی شوق و میل طریق از هستی غایت عنوان به بالذات
 اجرام و نفوس و عقول از اعماشیا  همه« :گوید می باره این در وي. است برآمده واجب

 اطاعت به غریزي شوق و طبیعی شوق و طبیعی عشق و اعلی مبداء به عنصري و سماوي
 محور بر گردش و او سوي به حرکت در و دارند تشبه جبلی مذهب و فطري دین و اولی
گرایش اشیا و نفوس به سمت  این صدرا .)273/ 2: 1363 شیرازي،صدرالدین ( »اویند
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تر از خود را از اصل اصالت وجود و حرکت جوهري برگرفته و تبیین  وجود کامل
بر اساس فقر و نقصی که در مخلوقیت خود دارند، همراه با اشیا  بر این اساس. کند می

 جایی در صدرا. هستند حرکت حال در خود وجودي کمال سمت به طبیعیشوق و میلی 
 ذات«: نویسد می و کرده معرفی موجودات همه غایت را خداوند ذات برهان، اقامه با دیگر
 ترین بیش خود ذات از زیرا. است موجودات فاعل او. است موجودات همه غایت حق

 به نه رااشیا  تعالی واجب پس...  استاشیا  همه صدور محل ذاتش و دارد را ابتهاج
 او غایت لذا. خواهد می اند شده صادر او ذات از اشیا که جهت آن از بلکه خودشان، خاطر

 نتیجه .)259/ 2: 1363 شیرازي،صدرالدین ( »اوست خود مقدس ذات عالم، ایجاد در
گرایش و  یو موجودات عقلی و حسی، جملگی به سبب نقص و فقر ذات که اشیا این

الوجود  شوق به مبداء اصلی خود در حال حرکت به سمت مصدر اولیه خود یعنی واجب
  بالذات هستند 

 جهان پیچیدگی به لیپمن چند هر ك گرفت نتیجه توان می شد گفته آنچه به توجه با
 دادن قرار موضوع با و فلسفی دیدگاه از اما است برده پی طبیعت جهان معناي در هستی
. است ننموده توجه هستی انجام و آغاز به وي فلسفه، اصلی موضوع عنوان به محض وجود

 روابط خم و پیچ در را خودش لذا نموده، خالصه کیهان معناي در را هستی وي که آنجا از
 را کودکان او آموزشی برنامه نتیجه، در. است انداخته دام به طبیعت در پیچیده فیزیکی
 معرفی در را معینی انجام و آغاز و نمود خواهد رها طبیعت دامان در زده حیرت و مبهوت

  .نمود نخواهد نشان آنان به ها آن وجودي سرنوشت
 

  شناختی معرفت مبانی نقد .2
 است، وارد کودکان براي فلسفه ۀبرنام شناختی معرفت مبانی به که هایی نقد جمله از

به عنوان منبع شناخت  یانگاشتن وح یدهدر شناخت، ناد گرایی نسبیت به برنامه این گرایش
  . در شناخت است ينگر یو جزئ
  
  شناخت در گرایی نسبیت 1.2
 سمت به گرایی عمل و زبانی تحلیل هاي فلسفه تأثیر تحت کودکان براي فلسفه ۀبرنام

 اساس بر »یقینی شناخت« اسالمی، ۀفلسف در. است کرده پیدا گرایش شناخت در نسبیت
 غیرقابل و ثابت یقین« و »واقع با مطابق یقین« ،»ظن و شک مقابل در یقین«: عنصر سه
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مالصدرا هم صدا با بوعلی سینا به رد هرگونه نظر سوفسطائیان  .است تبیین قابل »زوال
از کسانی که حقیقت «:کند اند پرداخته و آن را اینگونه تبیین می گرایی بوده نسبیتکه مروج 

انکار خود را : کنیم پذیرند سئوال می هر عقیده و علمی را در راه رسیدن به واقعیت نمی
دانید یا باطل؟ و یا در آن شک دارید؟ اگر آن را حق یا باطل دانستند، پس علم به  حق می

اند و اگر به شک خود هم  خود یقین داشتند، پس یقین را پذیرفتهاگر به شک . یقین دارند
بنابراین باید . ها منطقی نبوده و سودي ندارد شک و هم یقین داشته باشند، بحث با آن

صدرا معرفت  .)92 - 91/ 1: 1378 شیرازي،صدرالدین (» ها اعتراف کنند کاري کرد که آن
بر اصالت وجود با اتحاد علم و عالم و معلوم  یهو با تک يعلم حضور یقرا از طر یقینی

  .کند یم یینتب یزن
 شـناخت  بر را راه و بندند می را معرفت در گرایی نسبیت گونه هر راه مالصدرا سان بدین
  .گذارند می باز زوال بدون و یقینی حقیقی، معرفت
  
  اجتماعی زندگی ضروري قانوننادیده انگاشتن وحی به عنوان  2.2

لـذا   . (Lipman, 2009: 273)پیـام  یـک  نـه  است روش یک فلسفه که است معتقد لیپمن
. آید و جنبـه تجـویزي نـدارد    شناخت در نظر وي در یک فرایند دیالکتیک به دست می

 دارد پیشـینی  وجهـی  کـه  پیـام  یـک  عنوان به وحی از حاصل شناخت این بنابر) همان(
 معتبـر  منـابع  از یکی وحی اسالمی فلسفه در. باشد داشته اعتبار لیپمن نزد در تواند نمی

اند  اسالمی در اثبات وحی دالیلی را ذکر کرده ۀهر یک از فالسف. آید می شمار به شناخت
صدرا در اثبات . اند بحث نموده» وحی«و » عقل«و عموماً اثبات وحی را در بررسی رابطه 

به عنوان منبع شناخت معتقد است که قوانین و نوامیس بشري به تنهایی قادر بـه   یوح
. صدد رفع نیازها و امیال خود هستندزیرا انسان ها فطرتاً در. ه نیستاداره انسان و جامع

وي در . ها در ضمن اجتماعی بودن، بدواً به فکر خود و رفع امیال خود هستند لذا انسان
  : گوید این باب می
فردي بالفطره در صدد تحصیل مشتهیات و امیال نفسانی و ضروریات حیـات زنـدگانی    ره«

. خویش است و بر آن کسی که در این امور مزاحم و معارض اوست خشمگین خواهد بود
این قانون ضروري که حافظ نظام و ضامن سعادت و آسایش و آرامش کلیه افراد بشر ] لذا[

ر است از وجـود شـارع و واضـعی کـه راه و روش     است عبارت است از شریعت که ناچا
سـان در فلسـفه    بـدین  .)492 -  491: 1366 شـیرازي، صـدرالدین  ( »کندبراي افراد بشر تعیین 
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کـه در   یدر حـال . باشـد  انسان اجتماعی نیازمند قانون ضروري شریعت می یه،حکمت متعال
ـ   یزیکیمتـاف  یـل به دل یگو در باب وحو کودکان گفت يبرنامه فلسفه برا سـود   یبـودن آن ب

  .انگاشته شده است

  شناخت در نگري جزئی 3.2
 لیپمن متیو که گفتیم کودکان یراي فلسفه ۀبرنام شناختی معرفت مبانی بررسی در قبالً

 کلیات به توجه جاي به و داند می عملی نفع فاقد را ذهنی و نظري کلیات ةدربار تفکر
 ارزش بر مقدم نظري عقل ارزش متعالیه حکمت در. دارد کیدأت عملی عقل بر نظري،

 عملی عقل بر نظري عقل اهمیت باب در مالصدرا. است شده شمرده عملی عقل
 حیات داراي آلی طبیعی جسم به متعلق اول کمال یعنی انسان وجود در نفس«: گوید می

 اعتبار به نفس این براي لذا و فکریه عمل انجام و کلیه امور ادراك بر است قادر بالقوه
 بر قدرت و) عقول عالمیعنی ( خویش مافوق از علوم فراگیري و قبول مزیت داشتن
 و) نظريعقل ( عالمه قوه نام به است دیگري قوه دو خویش، مادون در تصرف و تدبیر

 و حق و کند می ادراك را تصدیقات و تصورات اول قوه با که) عملیعقل ( عماله قوه
 قسم دو این از. دهد می تشخیص کند می ادراك و تعقل که چه آن مورد در را باطل

 فضیلتش باشد زیادتر اندازه هر نظري حکمت یعنی اخیر قسم خصوص به حکمت
 امور از بسیاري در و است نظري عقل خادم) عملی عقلیعنی ( قوه این و است بیشتر

 به توجه با .)300: 1366 شیرازي،صدرالدین ( »جوید می استمداد) نظريعقل ( وي از
 انسان نفس اوالً شد، گفته مالصدرا از عملی عقل بر نظري عقل اهمیت باب در چه آن
 و بپردازد تصدیق و تصور به که دارد را این قدرت یعنی است قادر کلی امور ادراك به
 که این دوم. یابد دست کلی رأي یک به کبري و صغري کمک به قیاس دادن ترتیب با

 مورد در که حالی در است قادر بد و خوب عمل تشخیص به فقط عملی عقل در انسان
 نظري عقل به تا است ناچار عملی عقل است؟ بد چرا و خوب عمل یک چرا که این

  .شود داده ارجاع
 در نظري عقل که است ممکن چگونه که بیاید پیش الؤس این است ممکن جا این در
 و اعضـا  به نیازمند آن تبع به و عملی عقل به محتاج طرف یک از خویش وجود مبادي

 گیـرد؟  مـی  قـرار  عملـی  عقـل  از بـاالتر  اي مرتبه در دیگر طرف از و است بدن جوارح
 قبل یعنی امر ابتداي در فقط که گفت باید نظري عقل اام«: گوید می باره این در مالصدرا

 هر در و دائماً نه است عملی عقل و بدن بر محتاج کمال مرتبه و مقام به انسان رسیدن از
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 کـار  بـه  و بـدن  وسـاطت  بدون و گشته نیاز بی بدن از عالم همین در گاهی بلکه حال،
 معجزه اعمالی و افعال خویش، ذات باطن و نفس نیروي به بلکه جوارح و اعضا انداختن

پس جوهر نفس از نظر ذات و فطرت خویش . گردد از وي صادر می العاده خارق و آسا
عقل نظري راه کمال و استکمال را بپوید و ذات خویش را به  وسیلهمستعد است که به 

  .)302: همان( »مافوق ذات مشتعل سازد ۀاز ناحی هایی از درون ذات و فروغ و جلوه
  

  شناختی انسان مبانی نقد .3
  حصر کودك در بعد زیستی و اجتماعی 1.3

 خاصـی  عالقه اجتماعی ۀزمین یک در کودکان زیستی تکامل به طرف یک از لیپمن که گفتیم
و از  (lipman & Pizzurro, 2001, Jusso, 2007: 121 & Fisher, 1998: 28) :دهـد  مـی  نشـان 

 و (lipman, 1980: 3-36) انگـارد  هاي متافیزیکی را بیهـوده مـی   طرف دیگر پرداختن به مقوله
 متشـکل  موجودي انسان دراینکه اسالمی فالسفه همه .)52: 1383به نقل از قائدي،  ي،کند(
 کـودك  نفـس  کـه  اسـت  معتقد مالصدار. القولند متفق است، نفسانی و حیوانی نباتی، بعد از

 در صـدرا . وي زیسـتی  وجـود  سـبب  بـه  نـه  شود می شناخته نفسانی وجود سبب به انسان
 وجـود  علـت  بـه  یـا  و] تـب مثل [ غریزیه حرارت وجود علت به تو بدن: نویسد می باره این

 آن حجـم  و وزن از و گرفتـه  قرار نقصان و تقلیل موجب امراض، مانند اسبابی و علل سایر
 بـه  و ثابـت  حیـات  لحظات آخرین تا طفولیت آغاز از تو حقیقت و ذات اما. شود می کاسته
 ۀواسـط  بـه  نـه  هسـتی،  تـو  بـاقی،  و ثابـت  ذات آن واسطه به تو پس. است باقی خود حال

و  یسـتی خـود بـر بعـد ز    یـاد ز یددر تأک لیپمن. )315: 1366 شیرازي،صدرالدین ( »جسمت
 آنـان  نوعی به آنان، وجودي خود و نفسانی ابعاد بهوجود کودکان و توجه نکردن  یاجتماع

  . است ساخته محصور اجتماعی و جسمانی بعد در را
  
  کودکان فطري هاي ویژگی از غفلت 2.3

 متافیزیکی شناسی هستی به تمایل گونه هر از کودکان براي فلسفه برنامه که گفتیم
 اجتماع با مرتبط و کیهانی  هستی متن و زمینه در را کودکان دارد سعی و است رویگردان

 به خود وجود فطري بعد به توجه با کودکان که است حالی در این. دهد قرار انسانی
صدرا اثبات . پردازند می هستی جهان و خود وجودي علت درباره اساسی هاي پرسش
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او علم حضوري را به سه قسم تقسیم . آورد فطرت را از طریق علم حضوري به عمل می
ها را  مانند علم خداوند به موجوداتی که آن. اول، علم حضوري علت به معلول: کند می

مثل علم نفس به ذات خودش که . دوم، علم حضوري شیء به خودش. خلق کرده است
 علم سوم،. است ذاتش عین که خودش حقیقت به خداوند علم و است خودشعین 

 مبنا را سوم قسم این که چنان. است حضوري علم از نوعی که علتش به معلول حضوري
 اندازه به که طوري به. بود خواهد الوجود واجب شئون از شأنی انسان دهیم، قرار قرار

 خویش خالق از را حضوري علم از معینی میزان باشد، می دارا که قابلیتی و ظرفیت
ها در دریافت فیض از خداوند  درباره استعداد انسان مالصدرا 10.است نموده دریافت

تمام ممکنات از تجلی ذات او به مقدار گنجایش وجودي و استعداد خویش «: نویسد می
گردند و به اندازه ضعف و نارسایی و تنگی استعداد و گنجایش  بهره و فیض یاب می

به واسطه دور بودن ] محروم بودن[مانند و این  روم میوجودي خود از احاطه به او مح
صدرا در جایی  .)116/ 1: 1378 یرازي،ش ینصدرالد(» ممکنات از کانون وجود است

این علم همراه وجودش به وي افاضه گردیده است و میان مفیض و «: نویسد دیگر می
د را شهود و حتی مفاض، ذات خو. مفاض نوعی تضایف و ارتباط وجودي برقرار است

علم حضوري . کند کند، همزمان با آن وابستگی و ارتباط خود را با مفیض شهود می می
االطالق همراه با خلق وي افاضه  از طرف فیاض علی) مفاض به مفیض(معلول به علت 

 انسان وجود فطري هاي یژگیمالصدرا با توجه به و .)118 - 115: همان( »شده است
 خداجویی فطرت باب در وي. دهد می ارائه انسان خداجویی فطرت اثباط در را براهینی

 حاصل فطرتش اصل در کس هر براي بسیط اي گونه به تعالی حق ادراك«: گوید می
مالصدرا در جایی با تکیه بر ویژگی امید و توکل در انسان به  .)118: همان( »باشد می

گونه  وجود واجب تعالی همان«: نویسد پردازد و می اثبات فطرت خداجویی در انسان می
که گفته شده، امري فطري است زیرا بنده به هنگام مشکالت و مصائب بر حسب ذاتش 

 یرازي،ش ینصدرالد( »آورد وي میامر ر کننده کند و به مسبب و تسهیل به خدا توکل می
در مورد کودکان، روي آوردن کودکان به والدین خود به هنگام وقوع  .)121: 1387

  . رویدادهاي ترسناك به سبب وجود همین ویژگی فطري در کودکان است
ـ  در لیپمن که چه آن سان بدین  فطـرت  ویژگـی  بـه  توجـه  نپرداختـه  آن بـه  خـود  ۀبرنام

 زبـان  بـه  ویژگـی  ایـن  با مواجهه در همواره کودکان که چیزي. است کودکان در خداجویی
  .ندنمای می الؤس آن انجام و آغاز و جهان این در بودن دالیل و چگونگی از و آورده
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  شناختی ارزش مبانی نقد .4
  یقیو سعادت حق مطلق خیر به اعتقاد عدم 1.4

 جـایی  برنامـه  ایـن  در تـا  گردیـده  سبب کودکان براي فلسفه ۀبرنام در موجود گرایی نسبیت
 بـرخالف  متعالیـه،  حکمـت  در رو این از. نماند باقی محض و مطلق خیر ةدربار بحث براي
 وبه محض خیر به اعتقاد گراییده، ها ارزش در گرایی نسبیت به که کودکان براي فلسفه ۀبرنام
 ثانیاً و هست خیر اوالً که است معتقد مالصدرا. دارد وجود حقیقی سعادت به اعتقاد آن تبع
 ایـن  وي. انـد  حرکـت  در محـض  خیر سمت به وجودات همه ثالثاً و دارد وجود اکمل خیر

 بـر  آن اثبـات  درصدد و کند می تبیین وجود اصالت فلسفی اصل براساس را خویش مدعاي
 خردمنـدان  نـزد  کـه  اسـت  چیـزي  خیر«: گوید می باره این در وي. است اصل همین محور

 و طبـع  روي از و طلبیـده  را او موجـودات  و مشتاقند بداناشیا  و است برگزیده و پسندیده
  .)1/330: 1378 یرازي،ش ینصدرالد( »گردند می آن دور به سرشت و اراده و نهاد

صدا با شیخ اشراق هر چیزي را که به نور وجـود منـور گردیـده     در ادامه هم صدرا
: گویـد  در بیان شر مـی  يلذا و. است خیر دانسته و در غیر این صورت شر تلقی نموده

شر عبارت است از نارسایی وجود و نقصان آن در موجودي از موجودات و یا نبـودن  «
لذا وجود، خیـر محـض اسـت و    . پس شر، مطلقاً عدمی است. و امتناعش به طور کلی

مالصدرا در ادامه با تکیه بر وجود واجب الوجود که از  .)330: همان(» عدم شر محض
الوجود خیر محـض اسـت    کند، به اثبات این که واجب ه عنوان وجود اکمل یاد میآن ب
تر  تر و کامل هر چه که وجودش تمام«: دارد صدرا در این زمینه چنین بیان می. پردازد می

پـس  . باشـد  تـر از وي اسـت مـی    چه که پـایین  باشد، خیر بودنش شدیدتر و برتر از آن
بدون تغییـر و دوام  ثیات، وجود بدون عدم و فعل خیرترین خیرها از تمام جهات و حی

  .)331: همان(» بدون تجدد است
 یلوجـود اصـ   اوالً یـه، توان دریافت کـه در حکمـت متعال   چه گفته شد می توجه به آن با
الوجود  واجب ثالثاً. است یروجود خ ۀحرکت وجودات به سمت وجود برتر نشان یاًثان. است

  . هست یزمحض ن یربالذات به عنوان وجود محض، خ
  
  کودکان براي فلسفه ۀبرنام غایی هدف در محدودیت 2.4
فلسفه بـراي کودکـان گفتـیم کـه هـدف غـایی ایـن         ۀشناختی برنام بحث از مبانی ارزش در
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و در نهایت آماده شدن آنـان بـراي زنـدگی در    ) آزاد(برنامه، تربیت کودکان در تفکر مستقل 
آماده شـدن بـراي زنـدگی در اجتمـاع، در      یهمتعالدر حکمت . یک جامعه دموکراتیک است

زنـدگی اجتمـاعی و تعـاون و     یـه، لیکن در حکمت متعال. سایه عقل عملی تأکید شده است
تر است که همـان جهـان عقلـی     بزرگ یاي براي رسیدن به هدف در زندگی مقدمه همکاري

 یرازي،شـ  ینصـدرالد (کنـد   یـاد مـی  » عالم معقـوالت «است که مالصدرا از آن تحت عنوان 
مالصدرا هستی را متشکل از جهان محسوسـات، جهـان متخـیالت و جهـان      .)447: 1366

بـه  . کنـد  و سیر انسان را از محسوسات بـه سـمت معقـوالت تبیـین مـی     . داند معقوالت می
: همـان (دانـد   طوري که هدف غایی انسان را پس از حدوث جسمانی در بقاء روحـانی مـی  

زندگی مورد نظر در برنامه فلسفه براي کودکان در چـارچوب  در حالی است که  این .)331
لذا هدف غایی این برنامه در حد جهان محسوس محـدود شـده   . جهان محسوس قرار دارد

 یـن ا ییبدان اشاره شد، هـدف غـا   يماد یرکه در اثبات عوالم غ یعقل ینو از نقطه نظر براه
  . نخواهد بود یانهگرا یبرنامه تعال

  
  کودکان در گرایانه تعالی هاي ظرفیت انگاشتن نادیده 3.4

با جمع تعاریف مختلف از فالسفه گذشته، مخرج مشـترك تعـاریف فالسـفه     مالصدرا
فلسفه استکمال نفس انسانی اسـت بـه   «: اسالمی را در تعریف زیر بیان نموده است که

ها  ـ و حکم به وجود آن ـ آن گونه که هستند سبب معرفت و شناخت حقایق موجودات
ــ بـه قـدر     از روي تحقیق و ثبوت، همراه با براهین نه از روي گمان و تقلیـد و پنـدار  

 تعریـف  دیگـر  جـایی  در صـدرا  .)21/ 1: یرازيشـ  ینصـدرالد (» طاقت و وسع بشري
 تـوان  قـدر  به بخشد می فلسفه عالم به عقلی نظمی فلسفه«: است آورده چنین را فلسفه
 اهـداف  تلویحـاً  شـده  یاد تعاریف .)22: همان( »آید حاصل باریتعالی به تشبه تا بشري
 انسانی، نفس استکمال: چون اهدافی. دارد همراه به خود با نیز را متعالیه حکمت تربیتی

 بـه  تشـبه  و فلسـفه  عالم براي عقلی نظمی ایجاد هستند، که گونه آن موجودات شناخت
 رشـد  و طلبـی  کمـال  خاصـیت  داراي انسـان  نفس که است معتقد مالصدرا. تعالی باري
 صـراط  در دائمـاً  کـه  ملکـوتی  اسـت  جوهري نفس،«: نویسد می باره این در وي. است

 موجـود،  چنین این. است کمال حد سر به استعداد و قوه حد از خروج و یترق و تکامل
 بـه  نقـص  از و فعـل  بـه  قوه از را او که است دیگري لمکم و یمرب به محتاج نیز خود
 است بالفعل عاقل هم و عاقل هم که فردي به نمود اعتراف باید که این یا. برساند کمال

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 101   علی ستاري

  1391وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان سسال  ،تفکر و کودك

 محـال  آن و آیـد  مـی  الزم تسلسـل  و دور حالت این غیر در است الوجود واجب آن و
طلبی انسان نشانه وجود کاملی است که  این که خاصیت کمال نتیجه .)75: همان(» است

ـ  یزيچ. کامل بودنش شامل کمال ارزشی او نیز هست کودکـان   يفلسـفه بـرا   ۀکه برنام
ـ  بنابراین در چهارچوب. توجه است یبدان ب یشکماب فلسـفه بـراي    ۀمبانی فلسفی برنام

 هـاي  فعالیـت  محـور  برنامـه  ایـن  در کـه  اجتماع و طبیعت بر محض ۀتکی با و کودکان
 رشـد  نفـس  اسـتکمال  در کودکـان  گرایانـه  تعـالی  هاي ظرفیت است، تربیتی و فلسفی
  .کرد نخواهد

  
  احسن نظام به اعتقاد برابر در جهان به منفی نگرش 4.4

 متعالیـه،  حکمـت  مبـانی  در. اسـت  ننامعی و مبهم پیچیده، جهان لیپمن اندیشه در که گفتیم
 بـه  هسـتی  عناصر و اجزا تمام و است شده نهاده بنا نیکو و احسن قاعده پایه بر هستی نظام

 مالصدرا. اند حرکت حال در و داشته التفات است الوجود واجب که خود اصلی علت سمت
 چیـز  هر التفات«: نویسد می سماوي نفوس حرکت به اشاره با و جوهري حرکت به استناد با

 آن بـه  تشـبه  طلـب  به و اوست علت که است چیزي آن سوي به خیر طلب و استکمال در
 تشـبه  و باشد خودش علت سوي به) فلکی( سماویه نفوس التفات که باید پس. است علت

 اشمل وجه بر) سماویهنفوس ( ها آن جمیع در مطلوب و به متشبه پس. نماید طلب را آن به
صـدرا در جـایی    .)213 -  214: 1381 یرازي،شـ  ینصـدرالد ( »اسـت  الهیه واحده ذات اعم،

وي در . ترین وضع توصیف نموده است دیگر آفرینش عالم معقول را به بهترین وجه و عالی
زیـرا  . ذات او تعالی علم به ماسواي خود را به بهترین وجهی دارد«: نویسد تبیین این نکته می

هـاي   پس اشیا پیش از وجود هستی خود صـورت . باشد صورت علمی اشیا عین ذات او می
بودنـد و هـر وجـود الهـی بـه      ) خـالص از مـاده  (الهی و داراي وجود الهی قدوسـی   علمی

هـا در عـالم هسـتی     باشد و چون مثال ایـن صـورت   ضرورت در نهایت زیبایی و خوبی می
چه که امکانش در عالم هستی است  تحقق پیدا کرد، الزم است که زیباتر و برتر و بهتر از آن

د، ترتیبشان الزم است که نیکوترین ترتیب و بهتـرین نظـام   و چون اشیا ترتیب پیدا کر. باشد
از آن چـه کـه گفتـه     .)128 -  126: 1378 یرازي،ش ینصدرالد( 11»و آراستگی را داشته باشد

 معتقـد  آن بـه  خـود  آموزشـی  برنامه در لیپمن که آنچنان جهان که گرفت نتیجه توان شد می
 بـدون  تواننـد  نمـی  هسـتی  این از بخشی عنوان به کودکان لذا. نیست مبهم و هدف بی است
  .باشند شده رها هستی در حیران و سرگشته و هدف
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  گیري نتیجه
: چون اي فالسفه ثیرأت تحت کودکان، براي فلسفه برنامه گذار پایه عنوان به لیپمن متیو

 رایلسقراط در تفکر نقاد، پیرس، مید و دیویی در تفکر عملی و تجربی و ویتگنشتاین و 
 داراي خود فلسفی مبانی در برنامه این. است گرفته قرار زندگی روزمره مفاهیم تحلیل در

: از است عبارت باره این در اشتراك وجوه. است متعالیه حکمت با افتراق و اشتراك وجوه
 در تغییر و حرکت به اعتقاد، )واقع با شناخت مطابقتاصل ( واقعی هستی به اعتقاد
 و اختیار و اراده به اعتقاد اجتماعی، و فردي هویت انسان، به مثبت نگرش کیهانی، هستی
 با مقایسه در برنامه این افتراق وجوه. عمل و نظر پیوستگی و انسان در تحول و تغییر

 أمنش و مبدا به اعتقاد هستی، معناي از متفاوت تفسیر: از است عبارت متعالیه حکمت
 هستی، دامنه و هدف در تفاوت انسان، وجودي خاستگاه از متفاوت برداشت هستی،
. عمل و اندیشه ارزشی جایگاه و) سعادت( غایی ارزش شناخت، محتواي شناخت، روش

 برداشتی که هستی از خود برداشت در کودکان براي فلسفه ۀبرنام متعالیه حکمت منظر از
شناختی  گردیده و لذا مبانی معرفت یتحصر در ماه و زیستی است دچار گرایانه طبیعت

از این رو این در مواجهه با حل مسائل کلی و متافیزیکی . نگري گراییده است به جزئی آن
هستی با ابهام و  أجا که این برنامه در اعتقاد به مبدا و منش از آن. است ییدهبه تساهل گرا

 و هستی باب در اساسی سؤاالت از انبوهی با را کودکان لذا است، رو روبه سرگشتگی
 مغشوش، هستی نظام برنامه این در. سازد می رها و داشته نگه حیران آن انجام و آغاز

 نگرانی و کودکان سردرگمی باعث این و است شده معرفی اضطراب با همراه و دار مسأله
 و گرایانه تعالی هاي گرایش از را کودکان برنامه این همچنین. شود می زندگی در آنان

 اثر در که شناخت در گرایی نسبیت شناسی، ارزش زمینه در. سازد می دور فطري
 هاي گزاره با برخورد در تساهل و طرف، یک از گیرد می صورت کودکان آزاد گويو گفت

بروز  یپمنـ باور ل گرایانه و طبیعت از طرف دیگر که در اثر اعتقادات عمل یزیکی،متاف
مه نیز راه پیدا شناختی این برنا شود تا گرایش به نسبیت به مبانی ارزش نماید باعث می می
از این رو اعتقاد به سعادت نسبی و عدم اعتقاد به خیر مطلق الجرم بروز نموده و . کند

گرایانه در کودکان و چشم پوشی از خاصیت  هاي تعالی باعث نادیده انگاشتن ظرفیت
  . شود طلبی آنان می کمال
 حکمـت  و کودکـان  بـراي  فلسـفه  برنامـه  میان که اشتراکی وجوه به توجه با حال این با

 بـه  کودکـان  تجهیز در برنامه این خواص و است اسالمی فلسفی مبانی از برگرفته که متعالیه
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توان با حذف عناصر افتراقی و ناهمخوان از یک سو و انتقال عناصـر   می یعقالن هاي مهارت
 را برنامـه  ایـن همخوان و مشترك از سوي دیگر و اصالح عناصر ناقص، نسخه تعدیل یافته 

  .گرفت کار به کشورمان تربیتی نظام رد
  

  نوشت پی
 

 از. است برده کار به مختلف تعابیر با و جا چند در را کودکان براي فلسفه برنامه هدف لیپمن. 1
  هـدف  لیـپمن  جایی در. یافت توان نمی او برنامه در هدف توصیف از را واحدي تعبیر اینرو
 فکري اجتماعی، فردي، زیستی، مختلف ابعاد در اساسی تغییرات را کودکان براي فلسفه برنامه

 تبدیل را اش برنامه هدف دیگر جاي در او .(Lipman, 1980: 51-89) کند می عنوان عاطفی و
 وي .(Lipman, 1993: 34) کند می معرفی ماهر جوگرانو جست و دائمی هوشیاران به کودکان

در جایی دیگر هدف فلسفه براي کودکان را حل مسائل فردي و اجتماعی کودکان از طریـق  
موریس هدف غایی برنامه لیـپمن را   .(Kohan, 2009: 23) دارد یم یانگوهاي فلسفی بو گفت

چه  از مجموع آن .(Morris, 2008: 671)کند  ایجاد روحیه دموکراتیک و تحمل دیگران ذکر می
هـدف برنامـه خـود را در     يتوان یافت این است که و که در بررسی اهداف برنامه لیپمن می

 .کند یکودکان دنبال م یلهتفکر مستقل به وس ياعطا
 به کودك دانشگاه سال 16 زیر سنین لیپمن، برنامه در کودکان براي فلسفه درسی رنامهب به نگاه با. 2

 نامیده کودك یکجا را نوجوانان و کودکان تسامح، روي از لیپمن رسد می نظر به. آیند می حساب
  .(Fisher, 1998: 28) است

 در کـودك  دو آن در کـه  یافتـه  ترتیـب  زیسـتی  و طبیعـی  زمینـه  یک در گاس و کیو هاي داستان. 3
 چیزهـاي  طبیعـت  بـا  شان مواجهه در آنان. کنند می آفرینی نقش است، نابینا ها آن از یکی که حالی
 ایـن  خوانـدن . گیرنـد  مـی  یـاد  آن بـا  ارتبـاط  در جایگاهشـان  و موضع و طبیعت مورد در زیادي
 بـین  روابـط  و طبیعـی  محـیط  شـناخت  در دارنـد،  کـه  طبیعی رشد با همراه را کودکان ها داستان
 .کشد می تصویر به را طبیعی محیط با انسان رابطه و دارد می وا تفکر به طبیعی هاي پدیده

 االشـیاء  احقّ اذن فالوجود. احکامه و آثاره علیه به یترتب الذّي وجوده هو و شیء کُلّ الحقیقۀ انّ«. 4
  .»حقیقه ذا یکون بأن

 و الماهیـات  تلـک  یظهـر  بکماالتـه  و الوجـود  نـور  ظهـور  بقدر و خاصۀ وجودات الماهیات انّ«. 5
 .»لوازمها

 و عقلـی  طولی قاعده اثبات طریق از اول صادر با عقول عالم اثبات به سینا ابن مالصدرا از پیش.  6
 )271: الف1362 سینا، ابن(. بود پرداخته افالك در ناطقه نفس وجود اثبات
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 تـوان  قدر به که است مکلف انسان لذا و است اي فلسفه هر هدف خداوند شناخت فارابی نظر از. 7
 چنـد  هـر  فـارابی ) 120: 1369 شـیخ،  سـعید  از نقل(. جوید تشبه خداوند به و یابد تعالی بشري،

 راه ایـن  در و داند می ممکن را او وجود اثبات لیکن داند، می تردیدآمیز را تعالی باري ذات شناخت
 برهـان : چـون  براهینـی . رسـاند  اثبـات  به را خدا توان می ها آن سایه در که کند  می ذکر را براهینی
 .)همان( فاعلی علت برهان و امکان برهان حرکت،

  .)53/ فصلت ( »یتَبینَ لَهم أَنَّه الْحقُّ یسنُرِیهِم آیاتنَا فی الْآفَاقِ وفی أَنفُسهِم حتَّ«. 8
  .)همان( »کُلِّ شَیء شَهِید یأَو لَم یکْف بِرَبک أَنَّه علَ« .9

از طریق برهان  یی،از فالسفه صدرا یکیعالمه طباطبایی به عنوان ). 16/ق(و ) 44/فصلت( .10
دهد و  علت و معلول شناخت حضوري انسان را به ویژگی فطرت خداجویی در او نسبت می

. نیازمند استهر معلولی وابسته به علت خویش است و در حد ذات خود به علت «: نویسد می
او همچنین در ذیل  .)41: 1362طباطبایی، (» پس بدون علت، خود تقدم وجودي از خود ندارد

خالصه استدالل عالمـه ایـن   . آیه میثاق به شناخت حضوري انسان از خدا اشاره نموده است
زیرا در . ها مالک وجود خود نبوده و در تدبیر امور خود نیازمند غیراند اوالً همه انسان: است که

بنابراین نیازمندي . ها را برطرف ساخته و از مرگ رهایی یابند توانستند رنج غیر این صورت می
دوماً، این احساس نیازمندي به . و فقر بنده نسبت به خدا در نهاد و فطرت انسان نهفته است

نیاز  یزیرا درك این نیازمندي در خودمان مستلزم درك آن ب. ي آدمیان فطري است غیر در همه
  )300 - 320: 1374 یی،طباطبا(. است

  .)7 /سجده( و) 14 /مؤمنون( به اشاره .11
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