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  کودکان ادبیات قالب در انتقادي تفکر پرورش هاي شیوه بر ملیأت
  

  33انصاري مریم

  34نشاننیک شقایق

  چکیده

 مقاله هدف. شود می انتقادي تفکر به منجر که است گرایشاتی و پیچیده شناختی مهارتهاي مستلزم دقیق فکري هاي فعالیت
 نایل مهم این به تا سازد یاري را ما تواند می مسیرآنچه این در. است کودکان به انتقادي تفکر آموزش هاي شیوه به دستیابی حاضر
 گیرد می قرار بررسی مورد انتقادي تفکر به مربوط رویکردهاي ابتدا وهش پژ این در لذا. است کودکان ادبیات از گیري بهره شویم

 سعی و گیرد می صورت استنتاجی -تحلیلی ي شیوه با پژوهش این. شود می پرداخته کودك ادبیات در آن تحلیل به آن از پس و
 ادبیات طریق از کودکان براي  انتقادي تفکر آموزش امکان و چرایی به فلسفه متخصصان متعدد نظریات بررسی با تا است برآن

 هاي حلقه و گفتگوها طریق از کودکان در انتقادي تفکر رشد که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج. شود پرداخته کودکان
 مفاهیم پیرامون کندوکاو و ادبی هاي اجتماع در کودکان شرکت. گیرد می صورت کودکانه هاي داستان بر تمرکز با کندوکاو
 قضاوت و  تخیل استدالل، هاي مهارت تواند می داستانی، هاي شخصیت پیرامون بحث و گویی قصه قالب در زندگی  معمول
 پیشنهاد نهایت در. بخشد ارتقا  کودکان در توجهی قابل طور به را مساله حل توانایی و نفس به اعتماد و انتقادي تفکر درست،

  . واردگردد تخصصی صورت به کودکان ادبیات به مربوط  متون و درمباحث کودکان براي فلسفه که گردد می

  

  

  کودکان ادبیات تخیل، کندوکاو، هاي حلقه انتقادي، تفکر: هاکلید واژه

  

                                                        
 :  ansaryy1260@yahoo.com اصفهان و دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت ، رایانامه نور پیام دانشگاه مدرس -33

 اصفهان و دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم وتربیت نور پیام دانشگاه مدرس - 34
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  :مقدمه

 روشن قبیل از پیچیده شناختی مهارتهاي بر متمرکز دارد، موشکافانه و دقیق دانش کسب به نیاز که ذهنی هاي فعالیت     
 کنجکاوي، چون گرایشاتی نیز و کردن نقد کردن، ارزیابی کردن، بندي طبقه دادن، تشخیص کردن، مرور کردن، آزمایش سازي،
  .شود می انتقادي تفکر به منجر همگی که است پذیري انتقاد و دقیق موشکافی دیگران، به نسبت فکري گشاده

 پیشنهاد 1970 ي دهه آغاز در Mattew Lipman امریکایی فیلسوف ي وسیله به که کودکان براي فلسفه رویکرد هدف   
 مبتنی موقعیت یک در کودکان براي فلسفه وي، زعم به. بود فلسفی گوهاي و گفت طریق از کودکان در انتقادي تفکر رشد شد،
 اي نکته رقابتی، هاي استدالل ي ارائه و گیرد می شکل گروهی هاي دیدگاه سازي غنی جهت در دوجانبه همکاري و گفتگو بر

 این که دارد داللت امر این بر اعتراضات برخی ).Lipman ، 2003( گیرد قرار نظر مد آموزش این در همواره باید که است
 دارد وجود اعتقاد این پیاژه، شناختی رشد تئوري در مثال، براي.  را انتقادي تفکر یک نه دهند می رواج را فلسفیدن ماهیتا ها، بحث
 در که است المعارفی دایرة دانش و فکري بلوغ مستلزم ورزي فلسفه همچنین. ندارند را انتزاعی و انتقادي تفکر قابلیت کودکان که

 نظر مورد پیش ها مدت از کودکان هاي داستان قالب در انتقادي تفکر آموزش که است حالی در این .شود نمی یافت کودکان
 اخالقی قضاوت و  عدالت، نظیر انتزاعی بسیار  مفاهیم آموزش براي اهرمی عنوان به داستان از ایشان و  بوده نویسندگان از بسیاري

 براي - از شهر جادوگر پیشونی، ماه هاکلبریفین، داستان  همانند(اند، جسته مدد کودکان به -فلسفه نظیر مورد مفاهیم همان عنیی _
 مباحث در رایج هاي مناظره  به است درصدد ضمنی طور به پژوهش این راستا این در). نوجوانان براي لیال و سوفی -کودکان
  :دهد پاسخ کودکان در انتقادي ویژه به تفکر هاي شیوه به مربوط

   شود؟ می پیشنهاد کودکان به انتقادي و فلسفی تفکر آموزش براي هایی روش چه-

  است؟ همراه چالشهایی چه با انتقادي تفکر هاي آموزش-

  

  انتقادي تفکر

 به را آن و شده شناخته رسمیت به است، همراه تردید و شک با  شناختی روش نظر از که تفکر نوع یک عنوان به انتقادي تفکر
. کنند می معرفی حقیقت یا اصول این از منصفانه قضاوت یک ساختن منظور به حقیقت، یک یا اصول سري کی بررسی عنوان
 و منطقی تفکر با رابطه در پیچیده مهارتهاي تنها نه انتقادي تفکر. عملکردهاست و باورها به نسبت یافته جهت تفکر انتقادي، تفکر
 این. دهد می نشان را اجتماعی و اخالقی  گفتگویی و بحث تمایالت و مهارتها با رابطه در انتقادي روح بلکه گیرد می بر در را خالق
 و شک سازنده تعامل یک در توانند می که متفکرانی رشد در انتقادي تفکر اهداف دهد، می انجام فلسفه که است کاري همان
 در خود نفوذ ،1960 ي دهه اوایل از انتقادي، تفکر جنبش. است انسان ي تجربه کیفیت بهبود براي راه بهترین شوند، درگیر تردید
 با گاهی و بوده سو هم کودکان براي فلسفه با نحوي به انتقادي درتفکر مطرح رویکردهاي. داد گسترش را تربیت و تعلیم ي زمینه
  : شود می اشاره آنها از برخی به زیر در که شده ناسازگار آن

 & Robert Ennis, Mathew Lipman Richard Paul, John McPeck( آمریکایی فیلسوف پنج تعاریف

Harvey Siegel (است تر مطرح انتقادي تفکر در )Noddings، 1390 (شود می پرداخته آن به مختصر طور به که:  
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. کرد تعریف پیچیده شناختی مهارتهاي وسیله به شده مشخص منطقی تفکر عنوان به را انتقادي تفکر Ennis ،1962 سال در-1
 فرض پیش مهارتهاي). 1993( کرد اصالح سازي زمینه و خالق تفکر تاثیر به را خود تعریف او ،1980 ي دهه پایان در آن، از پس

 سازي، زمینه طریق از نیز و غیره، و ها فرضیه کردن فرموله ساختن، تمثیل ها، جایگزین پیشنهاد کردن، شرکت اختراع، مانند خالقیت
Ennis نظر از. کرد اشاره غیره، و جدیت کردن، راهبردي شدن، کنجکاو مانند رفتارهایی به Ennis ، ي شیوه به کردن فکر 
 استدالل، یک کیفیت از قدردانی ها، فرضیه و دالیل نتایج، شناسایی منابع، اعتبار منظور به کردن قضاوت توانایی معنی به انتقادي،

 قابل و معتبر که نتایجی ترسیم دالیل، براي تحقیق سئواالت، سازي روشن جهت مناسب دادن پاسخ نظرات، نقطه از دفاع و رشد
 شده متمرکز رسیده، انجام به یا یافته اعتقاد که آنچه بر که است تفکري انعکاس  انتقادي تفکر مجموع در. باشد می...  و است دوام
 غیر فکري فعالیت یک در معتبر دالیل و کاربرد بر انتقادي و "انعکاسی تفکر" اصطالح تعریف، این در). 180ص ،1993( است

  .کند ارزیابی اعمال، همانند را باورها و اظهارات تواند می انتقادي تفکر که دهد می نشان امر این دارد، داللت تصادفی

 حس. است نزدیک خیلی نامید، می اش قبلی آثار در فلسفی تفکر او آنچه به نامید،» انتقادي تفکر قوي حس« Paul آنچه-2
 حس. شود می افتی زندگی و رفتارها باورها، سمت به انتقادي رفتارهاي رشد در و سقراط آل ایده سئواالت در انتقادي، تفکر قوي
 را خودشان ساختارهاي عقایدشان که زمانی را، شده کشف هاي بینش متفکران که کند می آشکار زمانی را خود انتقادي تفکر قوي

 یابد می بروز گیرند، می نظر در را گروهها ي همه منافع و کرده تلفیق و منعکس جامعه تعصبات و باورها جذب ي نتیجه جاي به
)1992 .(Paul ، و همدلی شجاعت، خشوع، قبیل از اخالقی صفات با همراه انتقادي متفکران قوي حس که کند می اضافه 

 تفکر و منطقی یعنی( اند، شناختی هم که است راهبردهایی مستلزم انتقادي تفکر آموزش پل، نظر از ترتیب این به. است یکپارچگی
 توجه با همچنین است؛ نزدیک رورتی تهذیب ي فلسفه به انتقادي تفکر از پل تعریف). 1993( اند اخالقی –احساسی هم و) خالق

 سخت به معتقد که است باستان دوران فالسفه به نزدیک او مفهوم داشت، انتقادي تفکر  اخالقی ي جنبه بر او که تاکیدهایی به
 خطاب مورد خود مالحظات در نیز را ها جوانتر بلکه را بزرگساالن آموزش تنها نه Paul. بودند معنوي تمرینات و فکري گیري
  .داد قرار

 از). 1994( است انعکاسی و فعال تردید و شک یک در شدن درگیر به گرایش و توانایی انتقادي، تفکر McPeck نظر از-3
 ، McPeck انداز چشم معنا، یک به. شود قضاوت خاصی ي رشته هر چارچوب درون تنها تواند می انتقادي تفکر ، McPeck نظر
 فلسفه مانع صراحت به که افالطون، ي فلسفه  با البته و است خاص ي حیطه یک در تخصص مستلزم انتقادي تفکر که است آن بر

  .دارد همخوانی شد، می سوادان بی و جوانان  ورزي

4- Siegel ، این وي، نظر در. است حیاتی روح کی داراي دالیل، بر عالوه که است مفهومی  انتقادي تفکر که کرد اشاره 
 است یافته ظهور شخصیت صفات و ذهن عادات شخصیتی، تمایالت سازي، زمینه طریق از انتقادي تفکر که دهد می نشان امر

)Siegel ، 2003 .(که این و کند می قضاوت دالیل اساس بر ماند، می پابرجا کند، می عمل که است کسی انتقادي متفکر یک 
 عقالنیت به مستقیما انتقادي تفکر ، Siegel براي. است سازگار است، دالیل این از ارزیابی بر حاکم که اصولی با و فهمد می

 & Cuypers( دهد ارائه را اساس آن بر هایش ارزیابی و قضاوتش عملش، دالیل است قادر انتقادي متفکر بنابراین. است مربوط

Ishtiyaque ، 2006 .(قرار خطاب مورد را بزرگسال جوانان ضرورتا نیز او داشت، تاکید انتقادي روح مفهوم بر سیگل چه اگر 
  .دانست می محروم ها توانایی این از را سن کم افراد و داد

 کنند، می دریافت که اطالعاتی تمام بین از اینکه. دارند نیاز انتقادي تفکر به  زندگی کل در افراد Lipman نظر از-5
). Lipman ، 1995( است افکار و اعمال هاي دقتی بی با مقابله براي ابزاري انتقادي، تفکر بنابراین. گزینند بر را اهداف مناسبترین
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 سه محور حول آنها تعریف. است تحقیق و تعمیم استدالل، ادراك، نظیر مهارتهایی فرض پیش انتقادي تفکر ، Lipman نظر از
  :است اساسی ي ضابطه

 خاطر به فعال جستجوي یک در شرکت منظور به( اصالحی-خود -ب ،)اظهارات ارزیابی در( خاص معیار از استفاده -الف 
) دارد اصول و قانون مختلف هاي برنامه به نیاز که مختلف متون شناسایی منظور به( متن به حساسیت -ج ،)شخص خود اشتباهات

)Lipman ، 1995 .(نظر از نهایتا Lipman ، ترتیب، این به. دهد می رخ همساالن با تعامل به توجه با و آن درون انتقادي تفکر 
 پیچیده فرایند انتقادي تفکر او براي که طوري به است، گرایی برعمل مبتنی ، Lipman توسط شده مطرح انتقادي تفکر تعریف

  .است شده تلفیق اجتماعی و شخصی ي تجربه بهبود براي نگر فایده طراحی یک داخل که است اي

 ، Lewis & Smith( تمرین و تکرار یعنی دارند، قرار تفکر هاي استراتژي در یادگیري زمینه رفتارگرایان، بیشتر نظر از
  .است فن کی انتقادي تفکر دیدگاه، این در). 1993

 شخصی ي تجربه با ارتباط در تفکر و احترام چون هایی ارزش دادن قرار اولویت در انتقادي، تفکر آموزش از دوم رویکرد
. کنند فکر خود شخصی ي تجربه پربارکردن منظور به و انتقادي ي شیوه به -الف تا سازد می قادر را آموزان دانش هدف این. است
 ي برنامه در موجود مطالب جزئیات بر -ب. دهند قرار خود فرهنگ هاي محدوده در را خود که کند می کمک آنها به امر این

 ذهنی ي محدوده در قرارگرفتن و محیط درك طریق از آنها رشد است، عمل کی انتقادي تفکر دیدگاه، این در. کنند تامل علمی
 قبول قابل سئوالی هیچ بدون تفسیري، هر معنایی، هر توجیهی، هر آن در که اندازي چشم افتد، می اتفاق) خود با مواجهه در خود(

 به تواند می شیوه این. است مناسب شیوه این آموزان دانش شناسی معرفت در "35منفی نگري نسبی" یک ایجاد براي بنابراین. است
  .شود مربوط نامید، انتقادي تفکر در "36ضعیف حس" پل آنچه

 قوانین، استانداردها، حفظ و یادگیري در نباید را آموزان دانش که است اعتقاد این بر انتقادي تفکر آموزش در سوم رویکرد
  .کرد تشویق انتقادي ي شیوه به موارد این پذیرفتن در را آنان باید بلکه کرد، محدود فرهنگی هاي سنت و مقررات

 تفکر آموزش از هدف که است استوار فرض پیش این بر شیوه این واقع، در. است فلسفی سوم، رویکرد به مربوط مفهوم
 است شان شخصی و اجتماعی ي تجربه بهبود منظور به جوانترها در خوداصالحی و سئواالت تردیدها، و شک برانگیختن انتقادي

)Dewey، 1983؛ Vigutesky، 1985؛ Poul، 1992 .(گفت یک آن در که است ذهنی درون انتقادي، تفکر دیدگاه، این در 
 عمل کی انتقادي تفکر. دهد می نشان را عمل و ذهن بین دیالکتیکی ي رابطه یک و همساالن از اي جامعه یک درون باز وگوي
  .است آخري نوع از ،p4c    Lipmanگفت، باید البته و. است

 تفکر به Robert Ennis ,Mathew Lipman ,Richard Paul رویکرد که دریافت توان می شد، ذکر باال در چه آن از
 و شناسند می رسمیت به را) بحث هاي حلقه و کودکان اتیادب قیطر از( کودکان براي فلسفه ضمنی یا طورآشکار به انتقادي
 تفکر رشد دو هر هدف که است این انتقادي تفکر و فلسفه بین تشابه اولین. دهند می نشان را انتقادي تفکر و فلسفه بین هاي اشتراك
 تفکر هم و فلسفه هم کاري چنین انجام براي و) غیره و کردن ارزیابی سازي، مفهوم کردن، سئوال( است انعکاسی و انتقادي

                                                        
35 -negative relativism 

36 -weak sense 
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 در فلسفی فعالیت هرگونه ظاهرسازي همچنین. دهند می ارائه را روشمند شک و انتقادي شنود و گفت منطقی، استدالل انتقادي
  .شود می افتی انتقادي گفتمان و انتقادي تفکر

  

  کودکان بهي انتقاد تفکر آموزشي روشها

 یک برابر در( است فراینديي رشد صورت به  کودکان، دري انتقاد تفکر گفت،رشد دیبا  شد، ذکر آنچه به توجه با 
 هرچند. افتد می اتفاق پژوهشی اجتماع یک در فلسفی شنود و گفت طریق از ویژه به و دوستان بین ارتباطات طریق از که) محصول
 انتقادي تفکر تحریک براي او رویکرد دارد، ویگوتسکی و دیویی درنظریات ریشه انتقادي تفکر و آموزش از Lipman تعریف

  . است ازسقراط متاثر شک، بدون ها، جوانتر و کودکان در

Lipman  زیرا شود، پرداخته او براي تفکر آموزش به باید کند آغاز را خود تحصیل کودك که این محض به است معتقد 
 شامل تفکر مورد در کردن فکر کندکه می بیان  Lipman. کند می نفوذ اش ادگیريی هاي حوزه ي همه به او فکري وضعیت بهبود
 را آنها ي همه باید کودکان که شمارد می بر مهارت سی او. است شده تشکیل ها آن از تفکر که است فردي هاي مهارت ي مطالعه

  ). 1385 فیشر،( فراگیرند

  .است علمی کندوکاو یا استدالل روش کودکان، براي انتقادي تفکر آموزش دری اساس روش

Lipman،  و سحر نه پیچیده تفکر ،يو زعم به. دهد می پیشنهاد آموزان دانش در انتقادي تفکر پرورش منظور به را روش این 
 منتقد متفکر یک وار اتوماتیک طور به رسد می بزرگسالی دوران به شخص یک وقتی که نیست طور این. است ذاتی نه و جادو
 درگیر طریق از بلکه گیرد، نمی انجام حافظه و تکرار طریق از خوب تفکر پرورش ،)2003( همکارانش و Lipman نظر از. شود
  .یابد می معنی 37فرایندعمل در شدن

 یک نیوجرسی، Montclair ایالت دانشگاه از همکارانش و Lipman ،1970 ي دهه آغاز در رویه، این کردن فعال براي 
 توجه و اجراست حال در کشور 102 در کودکان براي فلسفه ي برنامه. دادند پیشنهاد کودکان براي فلسفه نام به آموزشی برنامه

 برنامه محتواي).  1384 قائدي،( است کرده معطوف خود به اخیر هاي سال در را وتربیت تعلیم مربیان و محققان متفکران، از بسیاري
 که است ساله 15 تا 6 سن نوجوانان براي فلسفی هاي داستان و آموزگاران براي آموزشی راهنماهاي شامل Lipman آموزشی ي
 شده گرفته نظر در فلسفی محتواي این از هدف. است شده منطبق مخاطبان این براي بنیادي فلسفه مختلف نواحی از مفاهیم، آن در

 کی حفظ توانایی آنان تا شود می مربوط انتقادي تفکر به که است جوان نسل نگرشهاي و مهارتها برانگیختن ، Lipman توسط
  . بیابند مشترك مشکالت حل منظور به را، خود همساالن با دیالوگ

  : است شده پیشنهاد آموزان دانش با فلسفی جلسات تسهیل براي مرحله سه Lipman طرح در
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 متناقض یا مبهم شرایط مورد در آموزان دانش سئواالت آوري جمع -2 است؛ ابهامات و تناقضات شامل که رمانی خواندن -1
 در شنود و گفت برگزاري -3. بپردازند بحث به همساالنشان میان در دارند تمایل آنان که این و کرده مشغول را آنان ذهن که

  ).CI(38 )Daniel and Aurvic ، 2009(پژوهشی اجتماع

 دانش آن در که است کوچک ي جامعه یک تحقیق ي جامعه. گیرد می صورت تحقیق ي جامعه یک در ها رمان خواندن
 جایگزین، هاي حل راه تولید صراحتا و نظرات نقطه کردن متمایز طریق از و کنند می آغاز را اجتماعی زندگی اخالق آموزان

 واقعی هماهنگی-خود فرایند یک" این). 1382 لیپمن،( آورد می وجود به آموزان دانش ذهن در را شناختی -اجتماعی تضادهاي
 هدف یک اعضا تمام ،)1387 ناجی، ؛1386 نژاد، قاضی و ناجی( کندوکاو هاي حلقه ای پژوهشی اجتماع در. است تغییر ایجاد در

. باشد یکدیگر نقد هدفشان و باشند طرف بی کنند می سعی افراد حقیقت در یکدیگر، با اطالعات و ها ایده تقسیم: دارند مشترك
 اگر گوید می لیپمن. گذارد می احترام نظرها اختالف به و است مند عالقه دیگران احساسات و باورها به عضوي هر همچنین،
 کار این براي براي و باشند ورز اندیشه تا کنیم تشویق را ها آن باید شوند تبدیل اندیشمند افرادي به آینده در کودکانمان بخواهیم

 مهمی بخش که، چرا دارند، فلسفی تم که است داستانهایی انتخاب امر این آغاز نقطه کنیمو تشویق استدالل و بحث به را آنان باید
 کندوکاو هاي حلقه وقتی). 272 ص ،1385 فیشر،( است انگیز شوق و اندیشمندانه گوهاي و گفت شامل کودکان براي فلسفه از

 شرکت و کردن صحبت به نظر، مورد داستان شنیدن از پس و گیرند می قرار مربی کنار در وار دایره صورت به ها بچه شود تشکیل
 درونی خود در مرتبا را اجتماعی زندگی بنیادي اصول و کلی مفاهیم آموزان دانش طریق این از. شوند می تشویق گروهی بحث در
 وگو گفت با و شود می تبدیل مشترك مسائل حل منظور به داوطلبانه صورت به ذاتی انگیزه به بیرونی انگیزه تدریج، به. کنند می

 براي فلسفه ي برنامه نتایج بررسی براي که پژوهشی در) 1386( نژاد قاضی و ناجی). 2000 همکاران، و دانیل( یابد می انتقال
 و لیپمن و شارپ کندوکاو هاي حلقه این از دادند، انجام کودکان رفتاري عملکردي و استداللی مهارتهاي روي کودکان
 هاي حلقه این در که را مهارتهایی کودکان، براي اي حلقه هاي کارگاه ارائه از پس و گرفته بهره کم فیلیپ ي ویراسته هاي داستان

 از اجتناب سئواالت، بندي صورت داستان، انتخاب: کردند معرفی عناوین بدین را دیدند یافته رشد کودکان در کندوکاو
 به کننده، تبیین هاي فرضیه بسط و پردازش دارند، که ادعاهایی براي دیگران از خواستن شاهد و دلیل دقت، از عاري هاي تعمیم

 کردن عرضه موجه، انتقادهاي پذیرش دیگران، هاي ایده از بردن بهره موجود، شرایط به مربوط هاي تفاوت شناختن رسمیت
 کودکان عالقه موید آمده بدست نتایج واقع در...  و موضوع با مناسب هاي ربط و تمایزها کردن پیدا مناسب، مثالهاي ای هاي تمثیل

 و خالق انتقادي، تفکر درست، قضاوت و داوري مشابه، امور تمیز استدالل، شامل شده تقویت هاي مهارت ها، کالس این به
  .بود مسئوالنه

 استداللی و منطقی هاي مهارت برنامه این دهد می نشان که شده انجام زمینه این در اهواز دانشگاه در اي مطالعه همچنین
  ).1385 همکاران، و مقدم صفایی( دهد می افزایش توجهی قابل میزان به را کودکان

 متفاوت مکالمه با و است انتقادي گیري جهت یک بر مبتنی دوطرفه فعالیتی وگو، گفت جلسات این در که است ذکر به الزم
 پیش حقیقت، در. شود می تکیه پیچیده شناختی و اجتماعی مهارتهاي بر  وگو گفت در که جاست آن در تفاوت این است،
 افرادي از بیشتري تعداد یا دو میان ذهنی بین ارتباط یک و ،)مراتبی سلسله مقابل در( اند افقی ارتباط داراي گو و گفت هاي فرض
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 است اجتماعی و فردي ي تجربه یک حس، این در شنود، و گفت. گیرد می دربر را اند، کرده شرکت مشترك تحقیق در که
  ).2007 ،40گریگوري ؛1995 ،39شارپ و اسپلیتر(

 بهبود بر پژوهشی اجتماع صورت به "کودکان براي فلسفه " ي برنامه اجراي تاثیر بررسی به نیز) 1388( همکارانش و هدایتی
 88 براي را آموزشی شیوه این آنان. پرداختند آموزگاران دیدگاه از تهران شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش در فردي میان روابط

 و نشسته دیده آموزش مربی کنار در آموزان دانش ساعته، 5/1 هفتگی جلسه 12 طی و آوردند در اجرا به آموزان دانش از نفر
 دیدگاه از برنامه این اجراي که داد نشان نتایج. پرداختند بحث و سئوال به آن پیرامون و کرده قرائت را فکري هاي داستان مجموعه
  .بگذارد معناداري تاثیر آموزان دانش فردي میان ارتباط هاي مهارت بهبود بر تواند می معلمان

 که است کسی آموزگار رایج پرورش و آموزش در. است مستقیم غیر و کننده تعیین خیلی ها برنامه این در آموزگار نقش
 آموزگار آموزشی سیستم این در اما. است محوري معلم عبارتی به. باشد کننده تصحیح باید او و اوست نزد فقط درست پاسخ
 این. دهد رواج را گو و گفت باید آموزگار و شود می تکیه گفتگو بر سیستم این در. است نادرست یا درست چیزي چه گوید نمی

 و دانا معلمی میان طرفه یک و عمودي ي رابطه در نه گیرد، می صورت یکسان نسبتا تجربی سواد با همساالن میان در گفتگو
 وقتی). 1385 باقري،( است تاکید مورد همساالن میان در پاسخ و پرسش بودن دوطرفه و گفتگوها اینجا در. نادان شاگردي
 آموزان دانش کنند، مباحثه موضوعی هر در آنها که دهد اجازه یعنی نکند، سازگار مناسب پرسشهاي با را آموزان دانش آموزگار،

 مشترك هدف یک بر آنها ؛)کنند جستجو را کمی تعداد فقط اینکه جاي به( کنند می بحث ها ایده بسیاري مورد در زمان یک در
 هیچ به زیرا است، طولی آنها تبادل هستند، شان شخصی عالیق با مرتبط گوناگون ي ویژه هاي هدف دنبال به بلکه کنند نمی تمرکز
 بنابراین. بدهد را تفحصی جماعتی تشکیل اینکه تا ماند می باقی افراد از تراکمی بیشتر کالس، در نهایت در نیست، استدااللی وجه
 را آموزان دانش میان تعامل بپردازند، نقادي به و کنند تأمل گروهی صورت به تا نماید می تشویق را آموزان دانش آموزگار وقتی

 هم بیانات به نسبت نمایند، تعدیل را عقایدشان تا کنند توجه متنوع هاي دیدگاه به که آموزند می آموزان دانش لذا کنند، می ترویج
 مجموع، در. شوند آگاه نقادي اعتبار از اندازهایشان چشم تحول و تقویت براي و کنند برخورد انتقادي خودشان، و ها شاگردي

  . کنند ورزي فلسفه که گیرند می یاد آنان

 مربوطی قاتیتحق برنامه کی. ستندیني انتقاد نفسهی ف کندوکاو يها حلقه در ،يگفتار تبادالت ي همه "گفت دیبا نیا وجود با
 ،يانتقاد ریغ تواند یم آموزان، دانش انیمي گفتار تبادل کی که کرد معلومی فرهنگ يها نهیزم در ساله 12 تا 10 آموزان دانش به
  :باشدي انتقاد اي یانتقاد مهین

 چشم ای ها دیدگاه ارزیابی بدون را شان نظرات آموزان، دانش که شد، می لحاظ» انتقادي غیر گفتاري« زمانی تبادل، یک) الف
  .دادند می شکل شان هاي همکالسی توسط بحث مورد اندازهاي

 اظهارات به نسبت   کافی اندازه به آموزان دانش برخی که شد می لحاظ» انتقادي نیمه گفتاري« زمانی تبادل، یک) ب
 اظهارات تاثیر تحت شناختی، حیث از که نبودند انتقادي اندازه آن به این وجود با کردند، می عمل انتقادي هایشان، همشاگردي

  . شد نمی منجر آنان دیدگاه در تحول به اظهارات این که نحوي به بگیرند، قرار انتقادي
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،) ج  از تا کردند، می متحول را شان هاي دیدگاه آموزان، دانش که شد می لحاظ» انتقادي گفتاري« زمانی تبادل، یک نهایتاً
 از حاکی تنها نه تبادل، انواع این. کنند استفاده شد، می  فراهم گفتگو درحین که اضافی نکات و جزیی اختالفات ها، نقادي

 دانش میان آشکار درونی وابستگی مانند هست، نیز دیگري ي پیچیده هاي زمینه پیش از حاکی بلکه تفکرپیچیده، مهارتهاي
 ؛2007 فاشون،( غیره و محیطی هاي زمینه بودن فراهم و اشتباه یا ناقص دیدگاه یک آزادانه ابراز به آموزان دانش تمایل آموزان،

 ).2001 ،41فاشون و کارلو گیان

لذا، آنچه باید به آن پرداخته شود آن است که اوال، پرورش تفکر انتقادي در کودکان نه تنها ممکن، بلکه ضروري است و از 
  .سازد ه راه را براي تحقق چنین هدفی میسر میسوي دیگر، این ادبیات کودکان است ک

هایی زنده، سبکی پرطراوت،  وگویی پر تحرك، شخصیت حاوي تخیل، موقعیتی فرضی، گفت) رمان(داستان  چراکه
خواهد انتقال دهد، به شکل داستانی در  تواند اطالعاتی را که می ها می مؤلف با این شیوه. ها است دارانگاري، طنز، یا همه این جان

 .(2006: لیپمن(لذت ببرد و آن را بفهمد  آورد که خواننده با آن همانندسازي کند و از آن

یک ... توانند در هر صفحه، روابط، مسائل، و معانی ظریف فلسفی را جا دهند  نویسندگان فلسفه براي کودکان می«از نظر لیپمن، 
نچه را  د معناي آشود و تا زمانی که متقاعد نشون آنان آغاز می) کاوش(وجوي  و جست... انگیزد  جمله یا کلمه، کودکان را بر می

لیپمن بر این باور است که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ). همان(» یابد میوجو ادامه  اند، این جست شده دریافته نوشته یا گفته
اي شخصی و درونی دارند، اما کودکان نیازمند این اند که براي چنین کاري  رشته فلسفه، براي مطالعه متون بسیار انتزاعی، انگیزه

  .تحقق این مهم استرانگیخته شوند و داستان معموالً بهترین راه براي ب

اي آمادگی و محرك براي فلسفیدن  این دیدگاه که داستان، گونه :دهد چنین شرح میشارپ، این رویکرد به ادبیات را ب
همگون  شود میاخالقی و داستان قائل  اي با اعتباري که مارتا نسبام براي رابطه میان تربیت اخالقی، قضاوت کودکان است، تا اندازه

گیري به سوي نظر، باید به سوي عمل نیز بگراید، مورد جذابی براي این  که فلسفه به همان انداره جهت نسبام با توجه به این... است
فتار هاي داستان در آن گر اي که شخصیت هاي پیچیده هاي ویژه و مخمصه رویکرد است که قضاوت اخالقی از طریق زندگی

آمیز بودن موقعیتی که هشیارانه زیسته شده است، دشوار است که  بدون عرضه رمزناکی تعارض و مخاطره. شود می آیند، ساخته می
چه، سبک متون معمول و سنتی فلسفه در رساندن  آن... فلسفه بتواند ارزش ویژه و زیبایی انتخاب خیر از سوي انسان را آشکار کند 

هاي  ست همین باور است که سنجیدگی انسان، ماجرایی دائمی از شخصیتی است که در رویارویی با انتخابآن تاکنون درمانده ا
   .هاست زیباییگیرد و همین نیز در واقع منشأ همه  آور شکل می مهیب و رازهاي هول

دهند، مقایسه و  پاسخ می کنند، آنان به گونه اي غریزي سوال می. کودکان قابلیتی ذاتی براي نقد دارند«، 1993، به باور 
نویسنده یاد  ، »نظر بزرگسال، تیزبین و دقیق اند چون یک صاحب برند و هم از جمع آوري اطالعات لذت می... کنند   قضاوت می

نیازمند دو  -براي کودکانادبیات نقد  -گوید، به تلویح، بر آن است که براي تدوین رویکرد خود شده، هر چند آشکارا نمی
  :نویسد او می -فرضی درباره نقد فرضی درباره کودك و پیش پیش-است فرض  پیش

اي ژرف نسبت به موضوعی وجود داشته باشد و امکانات الزم هم  به اعتقاد ما کامالً بدیهی است که اگر در کودکان عالقه
. منتقدانی مسلم و ذاتی خواهند بود) الگیس 5مطمئناً از سن آغاز مدرسه، (ها  وجود آید، آنان، از همان نخستین سال براي ابراز آن به

  .بنا شده است  ها است که بر اساس تجربه اتادبی رسا ازتصوري  بگوییماش سخن  دربارهباید  آنچه ما 
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  کودکان در انتقادي تفکر هاي آموزش بر  شده مطرح  چالشهاي

 آموزان دانش و نیست واقعی انتقادي، در کودکان تفکر ،)1992 ،43وایت و 1990، 42کیچنر( فیلسوفان از برخی نظر طبق بر 
 به نیستند قادر کودکان که دارند می اظهار فیلسوفان این. نیستند برخوردار مهارت این براي نیاز مورد شناختی هاي توانایی از ابتدایی
  :اند شرح بدین  ایرادات این. بیندیشند) فلسفی ای( انتقادي شیوه

  . کنند اقامه منظم و ساختارمند براهین که ندارند را توانایی این کودکان)  1
  .دارند نیاز بودن منتقد براي واقعی پشتیبان یک به آنها و نیستند کلی اصول اندیشند، می آنها درباره کودکان که موضوعاتی) 2
  .شوند نامیده انتقادي که نیست پیچیده کافی اندازه به آنها تقکر مهارتهاي) 3
 تفکر به نسبت پل ریچارد و لیپمن متیو انیس، رابرت رویکرد که دادیم نشان انتقادي تفکر بحث در فوق ایرادات به پاسخ در
 گفتاري تبادالت بحث در نیز آن آموزش نحوه البته و شناسد می رسمیت به را کودکان در فلسفیدن ضمنی یا طورآشکار به انتقادي
 مند ساختار کمتر بزرگساالن، میان تبادالت به  نسبت گاهی آموزان، دانش میان تبادالت که است درست همچنین. شد داده شرح
 است، آنها تصحیح و ها تحلیل و استداللها در تبحر به آموزان دانش راهنمایی دقیقا فلسفی، رویه هدف که گفت باید اما است،
 که داده نشان مطالعات دیگر، سوي از. دهند ارائه بهتري تفضیل و ساختار با را خود فلسفی هاي ایده بتوانند آنان که بطوري

  ).1993 ،44لیندوپ( کنند انتقاد و استدالل واقعی فیلسوف یک نظیر توانند نمی نیز اول سال دانشجویان

 فکري تبادالت مبانی و است ساده کنند، می پردازي فلسفه ابتدایی مدارس در که کودکانی لغات دایرة چه اگر دیگر طرف از
 بیان ویتگنشتاین که طور همان  نیست، آمیز موفقیت چندان رابطه این در نو ارسطوئیان ایراد وجود، این با است، انضمامی آنها،
 زبان کلمات بر تمرکز به بلکه شوند، می انتزاع واقعیت از که عامی اصول مورد در بحث از است عبارت تنها نه فلسفه کار کرد،

 کار مشکلی و مبهم  مفاهیم با ها بچه انتقادي، تفکر هاي آموزش جلسات طی). 2000 ،45موریس( دارد نیاز آنها کاربرد و مشترك
 ،46شارپ و اسپلیتر( شوند می مجسم روزمره زندگی هاي زمینه در عموماً آنها اما باشد، انتزاعی ای انضمامی تواند می که کنند می

 یابند، دست شود می ناشی شان روزمره زندگی از که هایی نمونه از کلی و عام اصول به توانند نمی کودکان اگر بعالوه، ).2007
 یک به تا...  و کنند تشبیه دهند، انتقال و کنند درك کنند، دریافت شان ي عالقه مورد هاي داستان قالب در را آن توانند می معهذا
 نهایتا. است نسبی بلکه نیست، مطلق بزرگساالن، از برخی کلمات و کودکان کلمات میان تمایز. برسند پیچیده پدیدار از عام درك

 سنت دو تواند می کودکان، براي فلسفه نظري مبانی زیرا باشد، ماهوي تفاوتی تواند نمی ،»انتزاعی« و» انضمامی« ي فلسفه میان تمایزً
  . شود پذیرا را پراگماتیسم فلسفه و سقراطی پرسش

                                                        
42 - Kitchener 
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 ذکر تأکید، بیشترین با و همه از بیش که است موردي پیچیده ي شیوه یک به درتفکر کودکان توانایی عدم به دیگرمربوط ایراد
 -متفاوتی نتایج کانادا، و مکزیک استرالیا، در ابتدایی مدرسه از کالس هشت آموزان دانش پایانی آزمون این، وجود با. شود می
 حتی که دارد داللت امر این بر تحلیل، این نتایج حقیقت، در). 2004 ،48ماتیس ؛1990 ،47کال مک( کرد معلوم را -متضادي نه اگر

 از تحصیلی سال یک پایان در اندیشیدن، نقادانه مهارتهاي و استعدادها اند، شده آشنا ها آموزش این با تازگی به که آموزانی دانش
  :شود می اشاره زمینه این در آمده دست به نتایج از برخی به قسمت این در.  )2005 همکاران، و دانیل( دهند می بروز خود

 کودکان، براي انتقادي تفکر هاي آموزش آغاز از ماه چند گذشت از پس دادند، نشان) 2004( ماتیس و) 1990( کال مک
 تر پیچیده نیز، انتقادي تفکر انواع از یک هر یافت، می ادامه فلسفیدن آموزش که طور همانهاي پژوهشی،  طریق داستان و گفتمان

 میان در( کرد حرکت گرایانه نسبی انداز چشم سمت به ،)سال درآغاز( شد آغاز محورانه خود انداز چشم از انتقادي، تفکر. شد می
 از یکی( منطقی تفکر چگونه که کنید مالحظه مثال، عنوان به). سال پایان در(  رسید ذهنی درون انداز چشم به نهایت در و) سال
  : یابد می تکامل تحصیلی سال طی در) انتقادي تفکر انواع

 بر مبتنی جمالتی طریق از محورانه، خود ي شیوه به منطقی پس از خوانده شدن داستانراي کودکان،تفکر  درابتدا، )١
 نبودند قادر) بودند شده آشنا ها آموزش این  با تازگی به که( آموزان دانش. شد بیان جزیی، و امرشخصی یک از حسی مالحظات

 : کنند تعدیل را خود هاي دیدگاه که

  پس از خوانده شدن داستان، آموزگار این سوال را طرح نمود،
  دارد؟ وجود کامل مکعب آیا: آموزگار-

  . باشد کامل مکعب یک تواند می تاس،:  1 آموز دانش-

  ؟دارد وجود کامل مکعب یک ،2 آموز دانش: آموزگار-

  .ام ندیده واقعاً من اما ندارد، وجود چیزي چنین یک که بگویم خواهم نمی: 2 آموز دانش-

  . بود الذکر سابق ي نوشته از تر انتزاعی اندکی آموزان، دانش این منطقی تفکر سال، وسط در) 2

 شاگرداي هم نقد آموزان دانش که چنان بود، انداخته لنگر گرایانه نسبی شناسی شناخت یک در رسد می نظر به منطقی تفکر
 کننده تسهیل(  دیگري فرد یا معلم  ي مداخله بدون و کردند می طلب را خودشان کنشهاي آنان این، وجود با. نگرفتند نظر در را ها
  . دادند می قرار مخاطب را کدیگری) اي

 تر انتزاعی مفاهیم بر آنان آوري برهان و ها دیدگاه: بودند کرده پیشرفت منطقی نوع در آموزان، دانش همین سال پایان در  
 پیچیدگی بر تا کرد هدایت را آموزان دانش امر این که بود مبتنی) اندیشیدن چگونه دانستن و بودن منطقی دقت، خودجوشی،(

 مورد هاي توانایی با رابطه در زیر بحث به. گرفت قرار ذهنیت درون در آموزان، دانش منطقی تفکر اینکه مهمتر. بیفزایند تفکرشان
  :کنید توجه شطرنج بازي در نیاز

                                                        
47 -Mc call 
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  چیست؟ باز شطرنج کی ویژگی ترین مهم: معلم 

  . است  نفس به اعتماد باز شطرنج کی ویژگی ترین مهم ،1 آموز دانش 

 اگر. باشی داشته هم دقت باید اما بله، هست، نفس به اعتماد شطرنج، بازي براي نیاز مورد هاي ویژگی میان در: 2 آموز دانش-
 بعد و افتد می اتفاق دارد چیزي چه دانی نمی نکنی، دقت او حرکت به و زند می حرف دارد که کنی گوش کسی به اگر نکنی دقت

 ...  

 نیست، منطقی دهی، قرار فیل یک به نسبت اریب وضع در را وزیرت ندیدي،اگر  مثالً. داري نیاز هم منطق به: 3 آموز دانش-
  . باشی داشته زیادي منطق باید که معناست این به و است مهم قوانین از یکی این. زند می را وزیرت فیل، زیرا

 تمرکز تا کنی حفظ بازي طی در را سکوت بتوانی باید طور همین. باشد منطقی که بیندیشی چگونه بدانی باید: 4 آموز دانش
» کنی نمی حرکت درست» «کنی نمی حرکت درست« گوید می تو به که کنی صحبت کسی با باشد قرار مدام اگر. باشی داشته
  .است خوب شطرنج، بازي طول در سکوت حفظ که است دلیل همین به. افتد می اتفاق بازي در چیزي چه که ببینی توانی نمی

  . اند مبتدي ها کالس این در که دهد می توضیح را آموزانی دانش میان تبادالت مثال سه این

 منطقی آموزش به بیشتر یا سال 2 مدت به)  سنی گروه همان از( آموزان دانش که موقعی شد، گفته قبال که طوري همان  
 ها، ارجاع( یافت خواهد بیشتري تنوع اندیشیدن، پیچیده مهارتهاي و داد خواهند بروز تر صریح را خود ذهنیت پردازند، می

 بیشتر) کردن تصحیح خود برهان، اقامه ها، ایده ها، توجیه ها، گذاري تفاوت ها، مقایسه ها، قیاس گذار، ارزش پرسشهاي ها، استنتاج
 مفاهیم پیچیدگی از آگاهی: دهند می نشان  خود از نیز را پیچیده تعقل استعدادهاي آموزان، دانش عالوه به. داشت خواهد تداوم
 جدید، هاي گزینه خصوص در باز آمادگی مداوم، شک عقالنی، قطعیت عدم پذیرش گوناگون، هاي دیدگاه به توجه بحث، مورد

 آگاهی بر استعدادها این).  2005-2003 همکاران، و دانیل( غیره و اخالقی -اجتماعی مجذوبیت ها، دیدگاه مهارت با سازگاري
  ). 76ص ،1992 ،49وایت( دارد داللت» فلسفی هدف«   نه و فلسفی

 هاي آموزش هاي برنامه تاثیر و کندوکاو هاي حلقه هاي دوره برگزاري ي زمینه در گرفته صورت تحقیقات نتایج نیز ایران در
 حل قدرت پیداکردن و نفس به اعتماد رشد نیز و درست قضاوت و داوري تمیز، استدالل، ي قوه رشد در انتقادي و منطقی تفکر
 ،)1384( میرزاخانی ،)1384( قائدي ،)1386( نژاد قاضی و ناجی تحقیقات جمله از. است بوده باال توجهی قابل  طور به مساله

 مساله این اهمیت بر دیگر بسیاري و) 1385(  همکاران و مقدم صفایی و) 1388( همکاران و هدایتی) 1386( درخشنده و نوروزي
 در که تحقیقاتی. بیندیشند انتقادي و تآملی اي شیوه به توانند می کودکان که کرد ادعا توان می عملی، نتایج پی در لذا .هستند گواه
. کنند می تفکر انتقادي بیشتر و پردازترند فلسفه ابتدایی، ي مدرسه آموزان دانش که داشتند امر این بر داللت شدند، معرفی مقاله این

 بر تمرکز عدم البته و. هست نیز دانشجویان و بزرگساالن از شماري امتیاز بلکه کودکان، مخصوص نه بودن متعارف غیر همچنین
 تاریخ طول در فلسفی سنتهاي برخی نشان بلکه نیست، کودکان براي خصوصیت تنها وگو گفت و شخصی تجربه بر تکیه و منطق

 شناخت سمت به مند جهت تفکر و) کودکان به مربوط تفکرانتقادي(معنی سمت به مند جهت تفکر میان تمایز نهایتا. هست نیز
 بر. اند پیچیده هاي شناسی شناخت نوعی بر مبتنی  دو، هر زیرا است، درجه در تفاوت صرفاً) بزرگساالن به مربوط انتقادي تفکر(
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 که هستند ابتدایی مدرسه آموزان دانش سر، یک در. است تداوم یک بر مستقر انتقادي و فلسفی فعالیت مالحظات، این اساس
  . را اي حرفه فیلسوفان دیگر سر در و) دهیم قرار وسط در پردازند، فلسفه نیز آنها که را، دانشجویان بتوان شاید( پردازند فلسفه

 ها داستان این. باشد می داستان از استفاده هاي این نوع تفکر در کودکان، ارائه شیوه مهم ترین: اما همان گونه که تاکید نمودیم
 از سطحی به کودك که چرا است، موثر نیز آنان اجتماعی و عاطفی و اخالقی، عقلی، تربیت در اطالعات، افزایش بر عالوه

 حوادث نمودن دنبال اثر در همچنین. دهد می یاري موثر اجتماعی عملکرد براي را او که یابد می دست استدالل و آگاهی شناخت،
 هاي گیري جهت در تواند می امر این. آید می نائل اخالقی و عاطفی پذیري تاثیر به قصه هاي شخصیت با سازي همانند و ماجراها و

  ).1370 بیگی، میرزا( گردد واقع موثر او واجتماعی اخالقی تعهدات انسانی،

 مفاهیم میان ي قاعدتا نبایدرابطه  او که گذارید می این بر را فرض کنید، تعریف کودك کی براي را هود رابین قصه اگر«
 از فهمی اگر و است دار معنی برایشان داستان چارچوب در مفاهیم این لیکن. کند درك را شورش و انزجار، ستم، مانند انتزاعی

 ذهن انتزاعی پردازش و تفکر قابلیت پذیرش با بنابراین .»بود معنا بی آنها براي داستان کل شد، نمی حاصل عاطفی روابط این
 و عدالت، فداکاري، ناامنی، امنیت، زیبا، زشت، شجاعت، ترس، مانند عاطفی البته و انتزاعی عناصر از اي پاره توان می کودکان

  .آموخت آنان به کودکان هاي داستان قالب در را خودخواهی

، در )1995(، و سپس در فلسفه کودکی، »تخیل«و » داستان«در دو فصل ) 1980(درکتاب فلسفه و کودك خردسال متیوز  
  .داد را صراحت و فلسفه ادبیات هم زیستیبرداشت خود از » ادبیات براي کودك«فصل 

برونو بتلهایم در اثر اخیر و مورد استقبال واقع «کند که آغاز می با این انتقاد به بتلهایم» تخیل«متیوز، بحث خود را در فصل 
پرسش . اهمیت خیال در رشد کودك را، به کمال، آشکار کرده است -پریان هاي قصهمعنا و اهمیت : کاربردهاي افسون -اش شده

اسایی کرده است؟ پاسخ قاطعانه منفی ها را در برانگیختن تفکر فلسفی کودکان خردسال نیز شن این است که آیا بتلهایم نقش داستان
  ).1998: 67متیوز، (» .است

شده، » گرا هاي واقع داستان-هاي پریان قصه«بندي دو قطبی  هاي کودکان، گرفتار تقسیم به تعبیر متیوز، بتلهایم، در تبیین داستان
گرا  هاي واقع شناسی بسیاري از قصه روان بر فقر وجودي و هاي پریان، شناسی بسیاري از قصه داشت غناي وجودي و روان با گرامی

اي با مزایا و معایب دو گونه ادبی یاد شده موافق  متیوز، هر چند تا اندازه. هاي پریان داده است تأکید کرده و اصالت را به قصه
باشد که این قلمرو  نویسند فرضشان این آنان که درباره ادبیات کودك می«است، اما بر آن است که این امر نگران کننده است که 

نظر متیوز چنین است که در این میان، انواع ادبی ). 74همان، (» ...اي به دو بخش تقسیم شده است  به شکل کامالً مرزبندي شده
یا » فلسفی -تفننی«ها را  هایی است که متیوز آن از جمله این انواع، داستان. اند دیگري وجود دارند که از نگاه بتلهایم پنهان مانده

هایی متفاوت با تجربه روزمره و حتی به  ها ما را به در نظر گرفتن موقعیت به تعبیر وي، این داستان. نامد می» فکري-ماجرایی«
» هاي فکري تجربه«چه فیلسوفان  خوانند، به این معنا که ما را به شرکت در آن دنیاهایی متفاوت با دنیاي آشناي پیرامونمان فرا می

هاي  هاي مفهومی را ردیابی کنیم و بر روي پیچیدگی اغلب، راه خوبی هستند تا ارتباط  هاي فکري، تجربه. کنند ینامند دعوت م می
  .فرا میحوانند ها خوانندگان خود را به انجام آن این آن چیزي است که این داستان. اي ژرف بیندیشیم گونه  فلسفی به

او در این . اي دیگر به همین مسئله نگریسته است فلسفه کودکی، از زاویه در کتاب» ادبیات براي کودك«در فصل   متیوز، اما
ساالن براي فریب  هاي پنهان بزرگ کودك را جعلی و ساخته انگیزه ادبیات که سازد که برخالف ادعاي ژاکلین رز بحث مطرح می

ست یازیده اند، به نیازهاي ژرف فکري ها د هایی وجود دارند که هر چند بزرگساالن به تألیف آن داند ، داستان کودکان می
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: 107متیوز (» انگیزند که عمیقاً فلسفی و جذاب است هایی را بر می مانندي پرسش با سادگی شاعرانه بی«گویند و  کودکان پاسخ می
1995 .( 

م این نیست که بگویم، کنند، منظور-هایی فلسفی را طرح می هایی که موضوع محدود کردن بحثم به داستانبا : او معتقد است کهبا 
هاي  داستان. این امر مسلماً حقیقت ندارد. هاي فلسفی اند که از جعلی بودن به دورند در قلمرو گسترده ادبیات کودك، تنها داستان

 اما دست کم یک شیوه براي آزمودن اصالت. توانند ادبیاتی اصیل و راستین باشند هاي بسیار بسیار گوناگون می کودکان، به شیوه
هایی  ساالن نوشته شده، این است که ببینیم این آثار تا چه اندازه برانگیزاننده پرسش کودکان ، که به دست بزرگ هاي داستان

  ).110همان، (راه با طنزند  اي آرمانی، هم دشوار و در همان حال روشن، ساده و همچنین به گونه

به منظور  رسد میاي مشخصی از آثار ادبیات کودك است که به نظر ه بحث هاي متیوز، در هر دو فصل یاد شده، همراه با مثال
اي که  به ویژه، آرنولد لوبل، نویسنده. آموزش فلسفه به کودکان، یا تحقق اهداف این نهضت نوشته نشده و آثاري بیش تر ادبی اند

ر قلمرو ادبیات کودك است که جوایز متعدد و اي پرآوازه د کند، نویسنده هاي وي را نقد و تأویل می وز، با اشتیاق تمام داستانیمت
 . اند اي آموزشی یاد نکرده معتبري را نیز از آن خود کرده است و نیز تا کنون در جایی از او در مقام نویسنده

دادن  شکلهاي  مهارت هاي تفکر، خوانندگان را با مهارت«سازیم تا به تعبیر شارپ  که ادبیات را می شود نمیوز، ادعا تیدر رویکرد م
اي براي تفکر فلسفی باشد؛ » بهانه«و یا » سکوي پرش«و بنابراین » اند آشنا سازد هایی که براي فلسفیدن ضروري به مفهوم و مهارت

 است کودك ادبیات در اي شده آفریده  چه متیوز مدافع آن و یا به عبارت بهتر مکتشف آن است گونه ادبی ویژه از پیش بلکه آن
 ترتیب، این به متیوز،. هست نیز فلسفیدن به کودکان ذاتی نیاز گوي پاسخ رو این از و است فلسفی خود، براي و  خود خودي به که

نشینان، به نفع دیگري، سایه افکنده  یک از هم آفریند که بر استقالل هیچ ت کودك میادبیا و فلسفه نشینی هم در نظري تعادلی
  . شود نمی

  

  :گیري نتیجه

 آموزش نه آن، تمرین یا و فلسفه به اشتغال با کودکان کردن آشنا هدف با درکودکان انتقادي تفکر آموزش هاي برنامه
 نقطه. کرد نفی کلی طور به کودکان در را تفکر آموزش توان نمی بنابراین. شود می انجام آنان به انتزاعی شناخت چارچوب
 مفهوم کردن، سئوال شامل که است انعکاسی و انتقادي تفکر رشد دو، هر هدف که است دراین انتقادي تفکر و فلسفه بین اشتراك
 شنود و گفت منطقی، استدالل انتقادي تفکر هم و فلسفه هم کاري، چنین انجام براي و باشد می غیره و کردن ارزیابی سازي،
 آنان در انتقادي تفکر آموزش هاي شیوه نیز و کودکان براي فلسفه هاي برنامه بنابراین. کنند می ترویج را روشمند شک و انتقادي
  .نزدیکند هم به بسیار

 انجام کشور چند در که است پژوهشهایی بر تمرکز و انتقادي تفکر آموزش روشهاي  مقاله، این در مطرح مباحث دیگر از    
 و مقدم صفایی هدایتی، ناجی، هاي پژوهش و کانادا و مکزیک استرالیا، کشورهاي در دانیل هاي پژوهش ویژه به است، شده

 از را تفکرشان توانستند آموزشی، ي دوره کی طی از پس آموزان دانش دهد می نشان روشنی به آنان پژوهش نتایج. است نوروزي
 است، توضیح به الزم. شد داده نشان کشورها سایر در مثبتي  تجربه این که طوري همان. دهند تغییر کامل انتقادي به انتقادي نیمه
 که طلبد می بنابراین. است رنگ کم خیلی انتقادي تفکر به مربوط مبحث که است اي گونه به آموزش شیوه ما کشور در

 تفکر از کودکان و گردد تربیت و تعلیم فرایند وارد تدریج به آن اثرات تا شود انجام رابطه این در مدت طوالنی هاي پژوهش
 خود زندگی هاي تجربه از استفاده با دارند نیاز کودکان اساس این بر. یابند دست انعکاسی و انتقادي تفکر به محور حافظه و ظاهري
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باشند و این امکانی است که ادبیات،  داشته را کردن استدالل خوب قدرت خواهند می آنها. کنند اقدام معنا و نظم خلق یا کشف به
  .سازد براي کودکان محقق می

ها و متل  ما با وجود داستان  کشور در حاضر حال در که این اول روبه روست، هاي اما این رویکرد به ویژه در ایران با چالش 
هاي ارزشمندي نظیر کلیله و دمنه،  به این متون به عنوان ابزاري جهت تسهیل آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان، نگریسته 

 انتخاب  متون مناسب به کودك، ادبیات نویسندگان با وتربیت تعلیم فالسفه همکاري و همفکري با شود می پیشنهاد شود، لذا، نمی
 آموزش متفکرانه غیر ي شیوه به خودشان که مربیانی. اند اندك بسیار کارآزموده مربیان زمینه این در که این دوم. شود پرداخته

توانند نکات کلیدي الزم براي بحث را از  دهند، متاسفانه ایشان نمی آموزش را بودن انتقادي آموزان دانش به توانند نمی اند دیده
 سیستم اگر حال، هر به. گردد می پیشنهاد مربیان براي انتقادي تفکر آموزش هاي برنامه و ها دوره ایجاد لذا متون استخراح کنند،

 کم آموزشی، مشکالت که داشت امید توان می ببرد، پیش آموز دانش متفکرانه تربیت سمت به را تغییرات این بتواند تربیت و تعلیم
  . گردد تر رنگ

  

  :منابع

 انسانی علوم پژوهشی علمی فصلنامه اسالمی، تربیت و تعلیم با آن همسویی و p4c برنامه اجراي اهمیت ،)1385. (خ باقري،
  .35-23 ص): 26( 8 الزهرا، دانشگاه

 پرورش بر کودکان به فلسفه آموزش برنامه در پژوهشی اجتماع روش تاثیر بررسی ،)1385( همکاران، و مقدم صفایی
 دانشگاه شناسی روان و تربیتی علوم مجله. اهواز دولتی نمونه مدرسه راهنمایی سوم پایه پسر آموزان دانش استدالل هاي مهارت
  .اهواز چمران شهید

  .رسش نشر: اهواز اول، چاپ نجاریان، افسانه و مقدم صفایی مسعود: ترجمه کودکان، به تفکر آموزش ،)1385. (ر فیشر، 

 مطالعات فصلنامه گرا، عقل فیلسوفان دیدگاه از کودکان براي فلسفه درسی برنامه نظري بنیادهاي بررسی ،)1384. (ي قائدي،
  .43-24): 6( 2 درسی، برنامه

 نشر دفتر: تهران ششم، چاپ صفوي، کورش:برگردان فلسفه، تاریخ درباره داستانی: سوفی دنیاي ،)1389. (ي گاردنر،
  .کوچک هاي بچه براي فرهنگی پژوهشهاي

  ).47( فلسفه، و ادبیات ماه کتاب ،1382 ناجی، سعید: ترجمه لیپمن، متیو با گفتگو نوجوانان، و کودکان براي فلسفه. م لیپمن،

 دانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی مهارتهاي نفس، عزت بر مشارکتی یادگیري روش تاثیر بررسی ،)1384. (م خانی، میرزا
  .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد نامه پایان متوسطه، سوم سال پسر آموزان

 .مدرسه نشر: تهران. کودکان روانی بهداشت و پرورش و آموزش در هنر نقش ،)1370. (ع میرزابیگی،

 شهر ابتدایی مدارس آموزان دانش دیدگاه از کودکان با فلسفی کار اثرات بررسی ،)1386. (ن درخشنده، و. ر نورورزي،
  . 146-123): 23(6 آموزشی، هاي نوآوري تهران، مدرس تربیت دانشگاه اصفهان،
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  .انسانی علوم پژوهشگاه: تهران ،)پیشگامان با گفتگو( نوجوانان و کودکان براي فلسفی کندوکاو ،)1387. (س ناجی،

 رفتاري عملکرد و استداللی هاي مهارت روي کودکان براي فلسفه ي برنامه نتایج بررسی ،)1386. (پ نژاد، قاضی و. س ناجی،
  .150-123): 7( 2 درسی، برنامه مطالعات فصلنامه کودکان،

  .چاپ حال در محمودي، سیروس نشان، نیک شقایق انصاري، مریم شواخی، علیرضا: ترجمه تربیت، و تعلیم فلسفه. ن نودینگز،

 میان روابط بهبود بر پژوهشی اجتماع صورت به "کودکان براي فلسفه" برنامه اجراي تاثیر بررسی ،)1388( همکاران، و هدایتی
 .157-133): 3(4 تربیتی، علوم در تازه هاي اندیشه فصلنامه آموزگاران، دید از تهران ابتدایی آموزان دانش در فردي
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