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شى فلسفهه�ى انتشار كتاب�هاى آموزنكاتى دربار
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سمىلين رويارويى راو
اولين رويارويى رسمى كودكان و نوجوانان با موضوعات فلسفه در دوران تحصيل در مدرسه

. آن�چه در كتاب�هاى آموزش١صورت مى�گيرد. در اين دوران فوايد فلسفه بهتر آشكار مى�شود
فلسفه براى سنين آغازين اهميت دارد، ارائه�ى فوايد فلسفه و تقويت ذهن پرسشگـرى آنـان از

» است. از دوران دبستان، تفكر بايد محـورپاسخ.گرفتن و جريان پرسيـدنطريق آموزش «
تعليم و تربيت قرار گيرد.

برنامه�ريزى براى توليد كتاب�هاى آموزشى فلسفه، هم بايد متناسب با ذهن شاگـرد بـاشـد و
 سؤال و مسئله�ى فلسفى در كتاب�هاى آموزشى طورىًهم ذهن او را به كندوكاوى وادارد. مثال

 ساله توان برخورد با آن و تجزيه و تحليل آن را داشته باشند. اين١٥ تا ٧آورده شود كه كودكان 
» خود ناتوان«چراهـاىشيوه اگر صحيح هدايت شود، كودكان و نوجوانان در مقابل بمـبـاران 

نخواهند بود و آن�ها را بى�پاسخ نخواهند گذاشت؛ چرا كه تمام زندگى آنان كندوكاوى است.

الطرح سؤ
ىاه�هتساوخ ساسارب ،توافتم طيارش رد و دنتسه ىرگشسرپ نهذ ىارادً اترطف ناكدوك

ناشنهذ رد ار ىرامش�ىب تالاؤس )ىداقتعا و ىعامتجا ،ىقالخا لئاسم( دوخ ى�هنازور ىساسا
ىاه�نييآ و بهذم ،قلاخ تاذ و تشرس ،اه�هديدپ طابضنا و مظن ،لولعم و تلع .دننارورپ�ىم
ـنهذ هك دنتـسه ىميهاـفم هلمج زا … و اهروـاب ،تلادع ،رش ورـيخ ،ىناسنا طباور ،ـىبهذم
هب نتخادرپ .دنراد�ىم او ىواكجنك هب ار نانآ و دننك�ىم لوغشم دوخ هب ار ناناوجون و ناكدوك
رتهب هدنيآ  رد نازومآ�شناد هك دش دهاوخ ببس ىشزومآ ىاه�باتك رد ىفسلف تاعوضوم نيا

كبس هب ار ـلئاسم و مـيهافم دـنناوتب تـقيقح رد و دنزادـرپب ىسرد تاعـوضوم هب رت�ـقيمع و
زا ـسپ ار wلتخم ـدياقع و راكفا زـين هدنيآ رد بيتـرت نيا هب .ىديلـقت هن و دنزومايب ىدـاهتجا
دياب هفسلف ىشزومآ ىاه�باتك نيفلؤم .دننك�ىم در اي دنريذپ�ىم لالدتسا و ىسررب و ليلحت
�خساپ و شسرپ ىاه�هويش ،ىقالخا و ىملع ،ىبهذم ىاه�هصق و اه�ناتساد حرط رد ،دنناوتب
نآ ىراي هب هك ىشور ؛دننك رارقرب دوخ نيبطاخم اب سوملم ى�هطبار ىعون و دنريگ راك هب ار
،دنـتسين شزومآ لباق ،فـرص ىرظن روط�هب ـهك ار نيبطاخم �ـىگدنز زا ىياه�هبـنج ،ناوت�ىم
.داد شزومآ

ستهسش. و پاسخ.هاى پيوپر
هكلب ،رازبا رد اهنت هن ،دنتسه ىروانف و ملع ى�هديياز هك ىتالوحت و رييغت ،زورما ناهج رد

ىشان ىاهزاين هب ىيوگ�خساپ ىاتسار رد .دنا�هدروآ دوجو�هب ىنوگرگد زين اه�نهذ و اهركف رد
،دنا�هدرك شالت ىشزومآ ىاه�باتك ناگدننكديلوت و نارظن�بحاص زا ىا�هدع ،تالوحت نيا زا
نايـرج ،روظنم نيا ـهب .دننك ـهئارا ناكدوك رد تـيقالخ زورب و دشر ىاـرب ار ىا�هزات ىاه�هار
هيزجت و ركفت تردق و تيقالخ هب ،هتسويپ ىاه�خساپ و �شسرپ قيرط زا ار شرورپ و شزومآ

دـيلوت ـهب ،مظـنم ىسرد ى�ـهمانرب ـكي اب و سـاسا نيا رب و ـدنا�هداد دنـويپ ـلئاسم ـليـلحت و
و ناكدـوك لقعت و ـهفسلف ـنيب ،اه�باـتك هنوگ�نيا .ـدنا�هدز تسد هفـسلف شزومآ ىاه�بـاتك

داختن به پر
عات فلسفى درضو مو

شى سببكتاب.هاى آموز
اهد شدخو

انكه دانش.آموز
بهتر و عميق.تر

سىعات درضوبه مو
نددازبپر
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»، آنان را به جسـت�وجـوىرازار مى�كنند و با طرح مسـائـل بـه شـكـل «رقـرب طاـبترا ناناـوجون
پاسخ�هاى بديع و نوآورانه برمى�انگيزند.

آنقصه.هاى قر
اكثر نوجوانان از واژه�هاى عبادت، مرگ، روح و جسم تخيـالتـى در ذهـن خـود دارنـد كـه در
حوزه�ى فلسفه، با عقل بشرى داراى رابطه�ى ذاتى هستند. هدف از طرح ارائه برنامه�ى فلسفه
براى كودكان و نوجوانان نيز همين است كه اين مفاهيم، به نوعى با عقل آنان مـأنـوس شـود.
يكى از شيوه�هاى درست فلسفيدن، پرداختن به قصه�ها و تمثيل�هاى قرآن كريم است؛ مـانـنـد

 و … واقعيت(ع)عيسى، حضرت (ع)موسى، حضرت (ع)يوسf، حضرت (ع)آدمقصه�هاى حضرت 
اين است كه نقل مطالب به�صورت داستان كه در قرآن نيز مشاهده مى�شود، جزو بهتريـن نـوع
بيان است. در اين شيوه، مخاطب ناچار نيست مبحثى را به حافظه بسپارد و سپس به ياد بياورد.
بلكه مى�بايد موضوع را درك و تجزيه و تحليل كنند. شيوه�ى منطقى و قابل قبول آموزش فلسفه

حضرتهمين است كه مخاطب به تجزيه و تحليل و درك عميق مطالب برانگيخته شود. داستان 
 در قرآن كريم، مى�تواند درك صحيحى از واژه�هاى «اراده، انتخاب، بندگى و اميدوارى»(ع)آدم

 را از وسوسه�هاى شيطانى هشـدار مـى�دهـد  و بـه او(ع)به نوجوانان بدهد. خداونـد حـضـرت آدم
متذكر مى�شود كه بر اراده�ى خود مسلط باشد. از يك طرف احتياج و نياز را در زندگانى او قـرار
داده و از طرف ديگر، غريزه�ى اميدوارى را در نهاد او به وديعه گذاشته است تا براى رفع احتياجات
خود بكوشد. يعنى  انسان در محيطى قدم مـى�گـذارد كـه دو راه دارد: ايـمـان و نـجـات، كـفـر و

گمراهى.
اخالقنمونه�ى بارز ديگرى كه مى�توان  در مباحث كتاب�هاى آموزش فلسفه، مطرح كرد، «

مى�خوانيم. اين داستان براى (ع)حضرت يوسf» است كه ما در قرآن، آن را در داستان فاضله
كسى كه بخواهد به اخالق فاضله آراسته شود، بهترين درس�ها را در بردارد؛ از جمله:

ايمان به خدا 
wبه واسطه�ى ايمان به خدا، بر تمام مشكالت فائق آمد. چنان�كه وقـتـى در(ع)حضرت يوس 

مقابل همسر عزيز قرار گرفت و مشكل خود را بزرگ ديد، به خدا پناهنده شد.

عشق به «دين»
در زندان، با تمام افسردگى و گرفتارى از دعوت به دين و ترويج آن كوتاهى نكرد و در مورد
تعبير خواب آن دو جوان زندانى، نخست آيين و روش خود را بـيـان  و آن�هـا را بـه تـرك شـرك

دعوت كرد. و سپس خوابشان را تعبير كرد.

اهميت دادن به شرف و آبرو
دياب لوا ،تفگ و دـرك ىراددوخ ندمآ نوريب زا ،ناـدنز زا دوخ ىدازآ مكح رودص مـاگنه

ظـوفحم ـنم فرش و وربآ ات ،مـوش دازآ هاگ�نآ و دوش ـملسم نم ـىكاپ و تبـاث نم ىهاـنگ�ىب
ند.امب

لفينمؤ
شىكتاب.هاى آموز

فلسفه
 در طرح
داستان.ها و قصه.هاى
مذهبى
علمى و اخالقى

سش وه.هاى پرشيو
اپاسخ. ر

ندبه كار گير
ابطه.ىعى رو نو

سملمو
ارقرد بربا مخاطبين خو

كنند
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شكيبايى و گذشت
در برابر آزار و اذيت برادران،  در برابر بى�وجدانى كسانى كه او را از چاه درآوردند و فروختند،
در مقابل تمايالت نفسانى، و هم�چنين  در زندان، صبر را پيشه كرد، برادران خود را  ـ وقتى كه

با ذلت و خوارى به درگاه او آمدند ـ عفو نمود.
wدرك صحيح واژه�هايى مانند: سختى�، بندگى و عبادت، صبر و(ع)در داستان حضرت يوس ،

استقامت، گذشت، ايثار و فداكارى نيازمند تحليل و تجزيه است كه هر كدام مى�تواندمنشأ مباحث
آموزشى كتاب�هاى فلسفه قرار گيرد.

متأسفانه امروزه در بازار نشر كشور ما به ندرت مى�توان كتابى يافت كه به تجزيـه و تـحـلـيـل
حافظه و انديشه محورى كودكان و نوجوانان اهميت داده باشد. بيشتر توليدات ما در زمينه�هاى
اعتقادى و حتى اجتماعى و اخالقى، مبتنى بر مباحث نظرى هستند. در سنين آغازين، پرداختن
به مباحث نظرى، شيوه�ى درستى نيست و ضرورت دارد، مؤلفان و صاحب�نظران در آثـار خـود،

تفكر و استدالل را به جاى مباحث نظرى، محور يادگيرى قرار دهند.

داستان.هاى فكرى
با طرح داستان�هاى فكرى براى كودكان و نوجوانان،مى�توان

نكاتى را با آنان در ميان گذاشت كه در نحوه�ى زندگى حال و
آينده�ى آنان تعيين�كننده�انـد؛ نـكـاتـى كـه اگـر بـه نـگـارش

درنيايند و براى آنان موشكـافـى نـشـونـد، در آيـنـده بـراى
كـودك و نـوجـوان مـعـضـل فـكـرى و اجـتـمـاعـى پـديـد
مى�آورند. به عنوان نمونه، به خالصه� داستان زير توجـه

كنيد:
 خرس كوچكى است. او در جنگلى زندگـى مـى�كـنـد كـهاتو

 ماهى كوچكى اسـت كـه در ايـناونهرودخانه�ى بزرگـى  دارد. 
رودخانه در كنار ماهى�هاى ديگر زندگى مى�كند. او از خشكـى

هيچ تـصـورى نـدارد. جـز ايـن�كـه مـى�دانـد، بـعـضـى
وقت�ها حيوانات خشـكـى بـراى آب خـوردن و

 نـيـز شـرايـطاتـوشـكـار بـه آن�جـا مـى�آيـنـد. 
مـشـابــهــى دارد. او از دنــيــاى درون آب و

حيوانات آن هيچ اطالعى ندارد.
 هواى شكار ماهىاتوروزى از روزها. 

بـه سـرش مـى�زنـد و بـه كـنـار رودخـانـه
 او را مى�بيند و بنـااونهمى�آيد.

بـه داليـل خـاصـى، بـه جـاى
اين�كه به فكر فرار بيفتـد،

به ذهنش خطور مى�كند
كه به او سالم كـنـد و

يكى از
سته.هاى درشيو

فلسفيدن
داختن به قصه.هاپر

آن كريمو تمثيل.هاى قر
است
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بگويد: «اين حيوان بزرگ و زيبا كيست؟ دلم مى�خواهد با او حرف بزنم.» او سرش را از رودخانه
 به شدت تعجب مى�كند. او نمى�توانداونهاز رفتار اتو بيرون مى�آورد و اين كار را انجام مى�دهد. 

 با تمام شگفتى�اشاتو حرف خود را دوباره تكرار مى�كند و اونهتصميم بگيرد كه چه بايد بكند. 
به سؤاالت و صحبتاونه ». اتوچاره�اى نمى�يابد جز اين�كه نامش را بگويد. آهسته مى�گويد: «

چاره�اى جز جواب و هم�صحبتى با او نمى�بيند و سرانجام هم تصديق مى�كنداتو ادامه مى�دهد و 
 بسيار زيباست…اونهكه 

 مى�پذيرد. مدتى نمى�گذرد كـه آن�هـا دوسـتـانـىاتوبراى فردا قرار ديـدار مـى�گـذارد و اونه 
براى سير شدن از ميوه�ى درختان تغذيه مى�كند. آن دو،اتو صميمى براى يكديگر مى�شوند و 

كم�كم با زيبايى�هاى دنياى يكديگر آشنا مى�شوند و تصميم مى�گيرند كه به خانه�هاى يكديـگـر
رفت و آمد كنند. اما اين كار به تجربه�اى تلخ برايشـان در خـارج از آب تـبـديـل مـى�شـود. آن�هـا
متوجه مى�شوند، دوستى�شان محدوديت�هايى دارد. اين مشـكـل اليـنـحـل اسـت و بـايـد آن را
بپذيرند. آن�ها به قرارهاى روزانه�ى خود ادامه� مى�دهند، ولى باز مانع جديدى به وجود مى�آيد.

 بايد به عمق رودخانه برود تا سردش نشود.اونه بايد به خواب زمستانى برود و اتودر زمستان، 
آن�ها پس از بحث در اين مورد به اين نتيجه مى�رسند كه حداقل تا زمستان مى�توانند دوست هم

باشند و از آن بهره ببرند. آن�ها اين امكان را موهبت بزرگى براى خود مى�دانند.
در اين داستان نكات جالبى نهفته است. تسامح و تساهل و نيز محدوديت�هاى آن، از نكاتى
هستند  كه در اين داستان با ظرافـت خـاصـى مـورد
توجه قرار مى�گيرند. نتـايـج مـثـبـت شـجـاعـت،
گفت�وگو، دوستى، درك موقعيت و شرايط
زنـدگـى ديـگـران، در ايـن داســتــان بــه
سادگى مطرح شده است. كودكـان بـا
مطالعه�ى آن، نحوه�ى كشw اصول
«اســـتـــدالل بـــه واســــطــــه�ى
خودشان» را ياد مـى�گـيـرنـد و
براى ادعاهاى يكديگر دليل
مـى�طـلـبـنـد. گـفـتـه�هــاى
يكـديـگـر را زيـر سـؤال
مـــــى�بــــــرنــــــد و از

يكى از
ش هاىرو

دنفعال كر
كاندكو

سش و پاسخپر
جمعى است
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انديشه�هاى جديد به عنوان مبنا و مقدمه�اى براى مدعياتشان استفاده مى كنند.
در يك جمع�بندى كلى مى�توان گفت كه كتاب�هاى آموزشى فلسفه براى كودكان و نوجوانان

بايد :
. از برخورد سطحى و تفننى با مسائل فلسفه بپرهيزد؛ چرا كه با سطـحـى�نـگـرى، نـه تـنـهـا١

مسائل حل نخواهند شد، بلكه به وازدگى ذهن كودكان منجر مى�شوند.
. با سؤاالت كودكان برخورد منطقى داشته باشد.٢
. ابزار فعاليت ذهنى را براى كودكان فراهم كنند تا آنان بتوانند، به مسائل بهتر بينديشند.٣
. با فهم و ميزان معرفت كودكان انطباق داشته باشند؛ زيرا فلسفه�، علم رسيدن به معرفت و٤

شناخت پديده�هاست.
. كودكان را از موضع انفعال خارج كنند و به فعاليت وادارند. يكى از روش�هاى فعال كردن٥

كودكان «پرسش و پاسخ جمعى» است كه از اين� طريق، تعهد و شجاعت عمل به دست مى�آيد.
. زمينه�ى فكرى و آمادگى كودكان را با توجه به سن آنان و اوضاع جامعـه در نـظـر داشـتـه٦

باشند.
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 زيرنويس
 فوايد فلسفه عبارت�اند از: پرورش تعقل و خالقيت، باال رفتن درك اخالقى، افزايش قدرت نقادى.١

و مقابله با مشكالت، ايجاد اعتماد به نفس، ايجاد مسئوليت�پذيرى و انگيزه� براى يادگيرى، شـكـوفـايـى
استعداد و بروز پرسش�ها، عادت به تفكر، عالقه�مندى به درس و معلم، درك و يادگيرى بهتر معلومـات،
كشw مجهوالت و كمبودهاى معنوى، استفاده از عقايد ديگران، مقابله با شست�وشوى مغزى و تبليغـات

سوء، ارتقاى سطح قضاوت و باال رفتن سطح توجه كودك به عقايد و آراى افراد در جامعه.




