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Childhood race has a special role and importance during human life. The bred of the 

child's heart and mind is clean and free of any kind of writing and preoccupation; 

Therefore, during this period it is possible to start teaching different sciences and 

techniques for the child; Because any knowledge and skill will easily sit on the bred 

of his heart and mind. The term "philosophy for children" seeks to extract 

philosophy out of its abstract state and bring it to society. At the same time, wants 

to present a new approach for the educational system to solve the basic problems 

and weaknesses of the educational organization that seemed incurable a long time 

ago. Therefore, the aim of the present study is the present Approaches and methods 

of teaching philosophical thinking to children. The present research method is 

descriptive-analytical and based on the review of previous articles and sources, The 

most important approaches and methods of teaching philosophical thinking to 

children, such as Philosophy in the position of teaching the opinions of 

philosophers, Philosophy in the situation of philosophizing, elimination approach, 

reactive absorption approach, Localization of Program approach, Integral approach 

to the philosophy program for children (as approaches to teaching philosophy to 

children) and fiction and stories, play method, textbooks and non-textbooks, 

educational films and animations, controversy and debate method, observation 

learning and observation analysis, exploratory method, question and answer (in the 

form of philosophy teaching methods to children) were presented. Also, at the end, 

a conclusion was made from the discussed topics. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Childhood is very important in human life. The tablet of the child's heart and mind is pure and free from 

any kind of imprinting and preoccupation; Therefore, during this period, you can start teaching different 

sciences and techniques for the child; Because any knowledge and skill will easily sit on the tablet of his 

heart and mind. In terms of the openness of the child's thinking and flexibility, the education he receives in 

his childhood will be internalized for him and will become a queen in the following years of his life. After 

becoming aware of his own existence, the child gradually starts to identify the people, objects and 

phenomena around him, and with his constant questions about various issues, such as the concept of death, 

justice, freedom, etc., he attracts the minds of those around him. It is at this time that the child has the ability 

to think, reason and organize his thoughts. In this way, the current generation should be transformed as 

much as possible, but the main focus should be on children; Therefore, by teaching philosophy to children, 

we should raise a generation for tomorrow who, in addition to being successful in their lives, have all the 

necessary characteristics to bring the country to the heights of progress in the humanities, experimental 

sciences, etc. Therefore, the current article tries to investigate different approaches and methods in this field, 

according to the theoretical foundations of the research of the program of teaching philosophy to children. 

Methodology 

The present research method is descriptive-analytical. In this method, in addition to illustrating what is, the 

researcher describes and explains the reasons for how and why the situation of the problem and its 

dimensions. The researcher needs a solid argument to explain and justify the reasons. This support is 

provided by searching the literature and theoretical topics of the research and compiling the general 

propositions and theorems about it, which are usually compiled in the chapter related to the records and 

theoretical topics of the research. From a logical point of view, the researcher relates the details related to 

his research problem with the relevant general propositions and draws conclusions. The noteworthy point 

is that each of the aforementioned researches has scientific value in its place. Thus based on the review of 

previous articles and sources, The most important approaches and methods of teaching philosophical 

thinking to children, such as Philosophy in the position of teaching the opinions of philosophers, Philosophy 

in the situation of philosophizing, elimination approach, reactive absorption approach, Localization of 

Program approach, Integral approach to the philosophy program for children (as approaches to teaching 

philosophy to children) and fiction and stories, play method, textbooks and non-textbooks, educational films 

and animations, controversy and debate method, observation learning and observation analysis, exploratory 

method, question and answer (in the form of philosophy teaching methods to children) were presented. 

Discussion 

According to the present research, the most important different approaches of the philosophy education 

program for children include 1- Philosophy in the capacity of teaching the opinions of philosophers, which 

tries to open a window of philosophical explorations for children by expressing the history and opinions of 

philosophers from Greece to the modern era, with a simple and childlike language.. 2- Philosophy as 
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philosophizing based on which philosophy is considered as an intellectual activity, a method of research 

and a work that every person can do. 3- The elimination approach, which by choosing a passive solution, 

emphasizes the elimination and rejection of the philosophy curriculum for children as an imported program 

with principles and methods contrary to the principles and methods of the educational system in Iran. 4- 

The passive absorption approach that emphasizes on the unconditional absorption of the philosophy 

curriculum for children. The approach of localization of the program in which the encounter with the 

philosophy program for children is done with emphasis on maintaining, modifying, refining and developing 

the program according to the characteristics and conditions of native and belief in our country. 5- An integral 

approach to the philosophy program for children, based on which achieving a holistic understanding of 

philosophy can lead to a more accurate understanding of the philosophy program for children. It includes 

the methods of stories and stories, game methods, textbooks and non-textbooks, educational films and 

animations, argument and debate methods, learning observation and observation analysis, exploratory 

method, question and answer.  

Conclusion 

Children are naturally creative, thinking and exploring beings whose potential talents should be nurtured 

well. To achieve this goal, there are many ways, each of which helps us in achieving these goals. One of 

these ways is to improve the level of thinking and thinking skills, especially critical and creative thinking in 

children. Philosophy is a highly coded world that has different meanings. In order for children to be able to 

step into this mysterious world, it is possible to use philosophy education for children. It is obvious that 

teaching philosophy for children, apart from strengthening the aforementioned abilities, causes the growth 

of self-confidence and self-belief in children; Creating a spirit of cooperation and cooperation in them; 

Creating an interest in verbal and non-verbal communication with peers or even adults; The level of 

education and study will be improved. Children who learn philosophy are more successful in their studies. 

When they grow up and enter the society, they can easily solve their problems and by respecting the rights 

of citizens (each other's rights), they can create a healthier society. In a healthier society, there is more 

comfort and peace. This requires special attention. The educational systems of societies, as institutions that 

are responsible for the creation and education of human beings in its true sense, must change their attitude 

towards humans in general and children in particular. Educational systems should strive to cultivate the 

power of knowledge production and the ability to research and think in people, instead of educating 

consumers of knowledge. 

.
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  ها:واژهکلید

آموزش ، هاو روش کردهایرو

 .تفکر فلسفی .کودکان، فلسفه

 .است جامعه به آن آوردن و انتزاعی وضعیت از فلسفه کشیدن بیرون دنبال به «کودکان برای فلسفه» اصطالح: هدف

 که را آموزشی نظام اساسی هایضعف و مشکالت تا دهد ارائه آموزشی نظامبه جدیدی رویکرد خواهدحال میدرعین
های روشهدف پژوهش حاضر ارائه رویکردها و بر این اساس  .کند حل رسید،می نظر به درمانغیرقابل پیش هامدت

 باشد.آموزش تفکر فلسفی به کودکان می

 نیترمهم ،یبوده و بر اساس مرور مقاالت و منابع قبل یلیتحل - یفیصورت توصروش پژوهش حاضر به: روش پژوهش

 .ارائه گردیدند به کودکان یآموزش تفکر فلسف یهاو روش کردهایرو

 در های آموزش تفکر فلسفی به کودکان از قبیل فلسفهروشترین رویکردها و مهمبر اساس پژوهش حاضر : هایافته

برنامه،  سازیبومی رویکرد جذبی، انفعالی ، رویکرد حذفی، رویکردیدنفلسففلسفه در مقام فالسفه،  آرای آموزش مقام
داستان، روش  و عنوان رویکردهای آموزش فلسفه به کودکان( و قصه)به رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان

 تحلیل و مشاهده مناظره، یادگیری و جدال آموزشی، روش هایانیمیشن و هاو غیردرسی، فیلم درسی هایبازی، کتاب
 باشند.می های آموزش فلسفه به کودکان(پاسخ )در قالب روش و اکتشافی، پرسش مشاهده، روش

 وظیفه که نهادهایی عنوانبه جوامع تربیتی هاینظامبر اساس مباحث مطرح شده در پژوهش حاضر : گیرینتیجه

 طور به کودک و عام طور به انسان به خود نگرش نوع باید دارند، عهده بر را آن واقعی مفهوم در انسان پرورش و خلق

 قدرت دانش، کنندگانمصرف تربیت جایبه پس این تا از باشند درصدد باید تربیتی هاینظام کنند. متحول را خاص

  .دهند پرورش افراد در را تفکر و پژوهش قابلیت و دانش تولید
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 مقدمه
 ونگارنقش هرگونه از عاری و پاک کودک، ذهن و دل لوح. است برخوردار ایویژه اهمیت از انسان زندگانی طول در کودکی دوران

 مهارتی و علم هر چراکه کرد؛ آغاز کودک برای را مختلف فنون و علوم آموزش توانمی دوران این در لذا است؛ مشغولیتی و
 هاییآموزش دارد، کودک که پذیریانعطاف و فکری هایدریچه بودن باز لحاظ به. نشست خواهد او ذهن و دل لوح بر راحتیبه
 زمانی از کودک. آمد خواهد در ملکه صورتبه اشزندگی بعدی هایسال در و شده درونی وی برای بیند،می کودکی دوران در که
 که است چهارسالگی سه سن از و شودمی بیشتر رفتهرفته آگاهی این. کندمی پیدا خودآگاهی به نسبت شود،می گرفته شیر از که

کودکی  دوران را سالگی سیزده دوازده حدود تا تولد از معموالً. کندمی بیشتری تالش شخصی، استقالل آوردندستبه برای کودک
 هایپرسش با و خودکرده اطراف هایپدیده و اشیا اشخاص، شناسایی به شروع کمکم خود، وجود به آگاهی از پس کودک .نامندمی

 است هنگام این در. کندمی جلب خود به را اطرافیان ذهن...  و آزادی عدالت، مرگ، مفهوم مثل، مختلف مسائل درباره خود مدام
 است آن وقت رسید، توانایی این به کودک که زمانی. دارد را خود افکار به ساماندهی و آوردن دلیل فکرکردن، توانایی کودک که
 حقیقت، در کودک هایپرسش به پاسخ .او بپردازند هایپرسش پاسخ به کودک، خود زبان به و باحوصله او مربیان و والدین که

 (.1-2: 1391است )عظیمی دوست،  کودک به فلسفه آموزش آغاز
 استفاده آن از عقایدشان و کارها علت بیان برای روزانه و معمول طور به هاانسان اکثر که است چیزی آن از جدا فلسفه ماهیت

 ممکن نظرات بهترین آوردندستبه برای تالشی را فلسفه توانمی. است شخصی دیدگاه یا و نظر از فراتر چیزی واقع در و کنندمی
 مورد مسئله این حتی اگر کرد، فرض عقاید و نظرات افکار، ها،پرسش توجیه و افکار مجدد سازماندهی طریق از زندگی بهترین و

 است راهی فلسفه که گفت اطمینان با توانمی حقیقت، جستجوی برای ممکن راه تنها از است عبارت فلسفه که نشود واقع قبول
 حقیقت به را ما تواندمی فلسفه که ندارد وجود تضمینی هیچ که کرد فراموش نباید اما تر،موجه و بهتر اعتقادات آوردندستبه برای

 تواندمی فلسفه برعکس بلکه ندارد ارتباطی هیچ هاانسان روزمره زندگی با فلسفه که پذیرفت تواننمی طرفی از. برساند مطلق
 استدالل از درستی درک به پرداخته، افکار سازیشفاف به تیزبینی با و باشند، داشته ایاندیشمندانه زندگی هاانسان کند کمک
 به ؛2011 گری،) زندگی در خوردن فریب از جلوگیری و مطلوب زندگی به رسیدن برای باشد کمکی تواندمی همچنین و برسند

 (. 2: 1391 دهقانی، از نقل
حال درعین .است جامعه به آن آوردن و انتزاعی وضعیت از فلسفه کشیدن بیرون دنبال به «کودکان برای فلسفه» اصطالح

 درمانغیرقابل پیش هامدت که را آموزشی نظام اساسی هایضعف و مشکالت تا دهد ارائه آموزشی نظامبه جدیدی رویکرد خواهدمی
 احتماالً  گام ترینمهم و جدیدترین انتقادی، تفکر عملی آموزش و فلسفه از استفاده برای تالش در .کند حل رسید،می نظر به

 .گیردمی و قدرت تشخیص صورت قضاوت استدالل، هایمهارت ارتقای و تقویت باهدف که است کودکان برای آموزش فلسفه
 درگیر که نمایند. هم چنین کودکانی حل را خود مشکالت و کنند فکر فردی صورتبه کند تاآموزش فلسفه به کودکان کمک می

 بود ممکن صورت، این غیر در که کنند دریافت را هاییایده و ببینند جدید منظری از را خودشان و جهان توانندمی هستند، فلسفه
بیاموزند، بلکه باید بتوانند از طریق یادگیری  را فلسفی هایاندیشه تاریخ افراد که نیست این فلسفه بنابراین، خطور نکند؛ ذهنشان به

 (. 2141: 2014فرمهینی فراهانی، بزنند ) گره ملموس تجربیات با انتزاعی مفاهیم فلسفه،
 لیپمن. کند کمک تفکر یعنی کودکان درونی جنبه ترینمهم رشد به تواندمی که است طالیی کلید کودکان به فلسفه آموزش

 را فلسفه تا نمود تالش نامد،می "کودکان به فلسفه آموزش" اختصاربه کودکان برای فلسفه عنوان با ایبرنامه اجرای طراحی و با
 توانندمی نیز کودکان و نیست بزرگساالن ویژه فلسفه او نظر به. بازگرداند داشت مدنظر سقراط که گونهآن خویش جایگاه واقعی به
 مستعد ذاتی طور به و دهند انجام را آن توانندمی کودکان که کاری کاربرد، به فلسفیدن معنای در را فلسفه او. دهند را انجام آن

 (.91: 1396؛ به نقل از برهمن و خدابخشی صادق آبادی، 1383هستند )قائدی،  آن انجام
 طریق از را کار این و کندمی عمل به وادار را ذهن دارد؛ روشنی شناختی هایهدف کودکان، به فلسفی تفکر آموزش برنامه

 فرایند آموزش آن و دارد نیز اجتماعی هدف حالدرعین برنامه دهد. اینمی انجام ساختاری تعامل و اصولی ها، تفکرچالش
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 هدف لیپمن نظر از. دارد قطعی سهم فرد خودآگاهی پرورش و مشارکت منظم پرورش در برنامه این. است دموکراتیک گیریتصمیم
  (.2002، 1هاینس) کنند فکر چگونه بیاموزند کند کمک به کودکان که است آن کودکان به فلسفی تفکر آموزش برنامه عمده

 آن از مراد و الگوست این اصلی مفهوم بودن، کاوشگر. شوندمی تبدیل جوان و ماهر کاوشگرانی به آموزاندانش برنامه، این در
 برای همیشگی آمادگی و اختالفات و ارتباطات مشاهدة برای دائمی هوشیاری داشتن و بودن مصر پرسشگری و فعال جستجوگری

 گرانۀسنجش وجویجست و عمیق فهم فلسفه. است امتحان و سنجش مشاهده، تجربه، فرضیه، ارائۀ و تحلیل مقابله، مقایسه،
 فهمیدن. دارند خود ماندن و جاودانگی از همه از برتر و جهان انجام و آغاز از و خود سرنوشت و زندگی از مردم که است هاییپرسش

 کوشش و فعالیت ایگونهبه بلکه نیست، دیگران دیدگاه آموختن فلسفه. است دانایی و اندیشیدن و تفکر به انسان عشق بنیادی علت
 (. 1388 اکوان،) است دانستن برای

 گیرد؛ صورت کودکان بر باید اصلی تمرکز ولی ساخت، متحول است ممکن که آنجا تا باید نیز را کنونی بدین ترتیب نسل
 هایویژگی همه خود، زندگی در موفقیت بر افزون که داد پرورش فردا برای را نسلی کودکان، به فلسفه آموزش با باید جهتبدین
رو مقاله حاضر درصدد است که ازاین .باشند دارا...  و تجربی انسانی، علوم در پیشرفت هایقله به کشور رساندن برای را الزم

 ی مختلف در این زمینه بپردازد. هابه مبانی نظری پژوهش برنامه آموزش فلسفه به کودکان به بررسی رویکردها و روشباتوجه

 کودکان رایفلسفه ب. 1
ولی اهمیت دارد و هر کس در همه یا از لحظاتی از  گیردنمیفلسفه نوعی اندیشیدن است، اندیشیدنی که در قالب معمولی جای 

 افراد. فلسفه به آیدمیپدید  شودمی خودآگاهانهزندگی خود به آن نیاز دارد. به اعتقاد فیشر فلسفه همان چیزی است که وقتی تفکر، 
متفکران  عنوانبهبرای هضم بار وسیعی از مسائل شخصی، اخالقی و اجتماعی تالش کنند و هم نسبت به خودشان  دهدمیفرصت 

 یابندمیدست  آنها به عقایدی کنند.میمشاهده  ایتازه شیوةخود و جهان را به  پردازندمیکودکانی که به فلسفه  شوند. ترآگاهنقاد، 
فلسفه از اشتیاق، به کشف ماهیت چیزها ناشی (. 21: 1391)ملکی پیربازاری،  ممکن نبود به فکرشان برسد ،که در غیر این صورت

های فلسفی برای تعیین ادعاهایی که در است و روش پدیدآمدهدنیا  رازهایروش خاصی برای فهمیدن  عنوانبهفلسفه  .شده است
 (.75: 1398کند )برگمن، میبر استدالل منطقی تأکید  شودمیمورد عالم 

تفکر به کودکان مثبت و ارزشمند بر چگونگی  هایمهارتل و الآموزش استد هدف بااست که  ایبرنامهفلسفه برای کودکان 
ه است که شرکت متعدد نشان داد هایپژوهشتفکر کودکان و نوجوانان ارائه شده است و سعی دارد بتواند تأثیری داشته باشد. 

  (.1393)هدایتی،  شودمیارتباطی کودکان  هایمهارتو ارتقای  نفسعزتکودکان در این برنامه سبب بهبود 

 هایزمینه آن کمک به تا است کودک ذهن مختلف هایجنبه پرورش و فلسفی تفکر رشد بیشتر فلسفه، آموزش از منظور
 شودمی اشاره آن به که ورزیفلسفه این واقع در. بیاموزند را اندیشیدن تجربه آرامیبه و گیرد شکل آنها در استدالل و پرسشگری

 مدنظر فلسفه آموزش از که مفهومی. است پرسش طرح و تحلیل و تجزیه یادگیری برای مختلف سنین در کودکان به دادنآموزش
 عامه نظر به که هستند چیزهایی همان اینها .آکادمیک فلسفه یا تحصیلی رشته عنوانبه فلسفه نه است، فالسفه آرای نه است،
 از است انحرافی حالدرعین اما است، درست نیز جلوه این و دهدمی جلوه دشوار امری را فلسفه غیرمتخصص، و متخصص مردم
 (. 1387 قائدی،) اندیشیدن درست فلسفی سنت

 با همراه شد اشاره قبالً که طورهمان و پرسیدن است همزاد عبارتی به و زاییده فلسفی ( تفکّر2002) 2«یکیسو» عقیده به
 انتقادی و کنکاشگر پرسشگر، کنجکاو، افکار از رویکرد این د.یابمی توسعه زندگی هایچرا و مسائل به پاسخگویی برای فرد عالقه

 فکّر اساس این بر است. ترکیب و تجزیه مبنای بر فلسفی تفکر از ناشی هایحلراه و هاپاسخ که گفت توانمی البته و خیزدبرمی

 فلسفی تفکّر .شودمی منتج ترکیب یک به و شده تبیین و تجزیه شود،می محسوب شهود و ادراک تجربه، اطالعات، حاصل که
 شخصی زندگی و عالم جهان، طبیعت، زندگی، سازدمی قادر را شخص و شود متمرکز پیچیده، یا ساده مسئلۀ هر بر است ممکن

دهد )مالزم، می ارزش و معنا هستی، به فلسفی تفکّر روازاین دهد، قرار ارزیابی مورد مندنظام و منطقی فرایند یک طریق از را خود
1390 :94-91 .) 
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 با همراه هایپرسش نتیجه عبارتی به و فلسفی تفکر از است عبارت کودکان به فلسفه ( آموزش2002) 1«سوایزکی» نظر از

 سؤال، کنجکاوی،: مانند هامهارت خرده از یکسری از است عبارت تفکّر نوع این. زندگی مسائل و مشکالت در عالقه توسعه

 آگاهی، از حاصله اندیشه و ترکیب و تحلیل و تجزیه از ناشی هایحلراه و هاپاسخ از یکسری یا و انتقادی ذهنیت و پژوهش

  (.13: 1391دهقانی، ؛ به نقل از 2008شهود )آلکان،  و ادراک تجربه،

به خودمان، تجاربمان و  توانیممیکه از آن طریق  کندمیراهبردها و اعمالی را فراهم  نفسهفیآموزش فلسفه برای کودکان 
که  شودمیشامل آنهایی  ویژهبه، هامهارتو  هاقابلیتمستلزم داری از  )خوداتکایی(ل الاستق تقدیر هر بهدیگران پیوند بخوریم. 

 کردن آشنا. این برنامه، فراگیرترین برنامه در زمینه دهدمیو شراکت آن با دیگران را  هاارزشفرصت تحلیل و ایجاد دانش و برخور 
 (. 55: 1397: فتحی و همکاران، 2007، 2)فیشر کودکان با فلسفه است و همچنان رو به گسترش است

 و تفکر آموزش و ایشان در کردن بحث توانایی بردن باال و تفکر قدرت پرورش فقط نه کودکان برای اسالمی فلسفه معنای
 کودکان(. بنیادین مسائل هایزمینه در) باشدمی هاحقیقت به رسیدن و هاواقعیت یافتندست آموزش بلکه است،( منطق) استدالل

 مسائل هایزمینه در) کنندمی حرکت واقعیت و حقیقت مسیر در خود معلم و مربی کمک به بنیادین هایپرسش از نوجوانان و
 انسان، خدا، جهان،) بنیادین هایپرسش سلسله یک با کودکی ابتدای همان از و است متفکر ذاتاً انسان ازآنجاکه. باشدمی( بنیادین
 هایپرسش چندین و کندمی فکر خود ذات درباره و جهان انجام و آغاز درباره او. شودمی روبرو( ارزشی مفاهیم دینی، عقاید اصول

 مربی کمک با خود سن با متناسب پاسخ خود، هایپرسش این برای کودک اسالمی، فلسفه مبانی طبق پس. کندمی مطرح اساسی
 و فلسفی قواعد کاربرد آموزش استدالل، آموزش را نوجوانان و کودکان کودکان، برای اسالمی فلسفه پس. بیاورد دست معلم و

 (. 1379 جعفری، علی) شودمی داده پاسخ آنها بنیادین هایپرسش آموزش، این طبق و دهدمی یاد منطقی

 آموزش فلسفه به کودکان. 2
 و هانظریه برخی نیز و فیلسوفان از برخی افکار در توانمی را کودکان به فلسفه آموزش درسی برنامۀ نظری و مفهومی بنیادهای

 جایگاهی نتوان مفهومی نظر از که نیست معنی بدان این اما نیست، دهه سه از فراتر برنامه این عمر گرچه. یافت فلسفی هایسنت
 و اندیشیدن درست اندیشیدن، مورد در نحوی به که فیلسوفانی همۀ گفت، توانمی کلی نگاه یک در. کرد پا و دست آن برای را

 برنامۀ این در چالش ترینعمده. اندداشته نقش کودکان برای فلسفه جنبش گیریشکل در اند،پرداخته اندیشه به اندیشیدن روش
 ها،اندیشه با کودکان به فلسفه آموزش ایدة. باشد شده شروع سقراط با شاید چالش این. است فلسفه خود مفهوم سر بر چالش درسی،
 ماما با معلم نقش. شودمی آغاز فرد نادانی شناخت با دانایی مسیر او، پیروان و سقراط برای. دارد قوی ارتباط سقراط منش و روش

 کندمی کمک هاایده تولید به معلم ماما، همانند. شود آشکار حقیقت که دهد اجازه هایشپرسش با باید معلم. شود مقایسه( قابله)
 (. 18: 1391 دهقانی، از نقل به ،2002 هاینز،)

گرایان در زمینه یادگیری المعارفبه دایره گرایانپیشرفتنهضت فلسفه برای کودکان، در واکنش  هایپایهپایان قرن نوزدهم در 
گرایان که بر کسب دانش المعارفدایره هایدیدگاهکودکان در مدرسه شکل گرفت. این نهضت برخالف  ایحاشیهو جایگاه کم و 

: 1390حسینی،  ؛کرد )حسینیمیبر فلسفی شدن طبیعی کودکان در مفاهیم بنیادین زندگی تأکید  کردندمیاز راه حافظه تأکید 
151 .) 

 طی لیپمن ماتیو پروفسور که زمانی شد، ( ریخته1960) دهه اوایل کودکان از برای فلسفه برنامه گیریشکل اولیه هایپایه
 مشکالتی ها باپدیده تحلیل و تجزیه و کردن استدالل در دانشجویان از برخی که برد پی این نکته به فلسفه رشته دروس تدریس
 دانشجویان آن برای مسائل این فراگیری زمان که نتیجه رسید این به لیپمن بعدی هایبررسی و مطالعات هستند. در مواجه
 در لیپمن تا شد مسئله باعث این ت.اس غیرممکن حتی و دشوار کاری آنها در هامهارت این یادگیری اصرار بر و تأکید و گذشته
 شرایط دلیل به نوجوانی و کودکی سنین از هاانسان در فوق هایگیری مهارتشکل که برسد نتیجه این به خود بعدی هایبررسی

 فلسفه برنامه رسمی طور به و همکارانش لیپمن تا شد سبب اولیه هایقدم این است. ترکاربردی بسیار سنین، آن یادگیری مناسب
پیشبرد  مؤسسه لیپمن 1974 سال در د.کنن گذاریپایه آمریکا نیوجرسی ایالت مونتکلیر در دولتی دانشگاه در را کودکان برای
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 با و کرد تأسیس کودکان برای فلسفه و توسعه بسط برای شارپ، مارگارت آن خانم همکارش همراه به را کودکان برای فلسفه

 فلسفه مؤسسه پیشبرد راستا این در .کرد مطرح جهان کشورهای از بسیاری در را برنامه کودکان این برای جدید موضوعات وسعهت

 معلم راهنمای کتاب و کودکان برای هاییداستان شامل را که کودکان برای فلسفه درسی برنامه آموزشی مواد کودکان، برای

 اجتماع در تدریس برای بود را کوتاه داستان یک با درسی کتاب یک شامل که درسی واحد یک کار آغاز آنها در .کرد منتشر بود،

 و کودکان تحصیلی پایه 12 برای واحدهایی مرور به و کردند کودکان تنظیم مشارکت برای آن از خارج یا مدرسه پژوهشی
 مروربرنامه آموزش فلسفه به کودکان به شد. منتشر و داشت کودکان در تفکر رشد در که تأثیرگذاری دلیل تدوین به نوجوانان

 شود مختلف کشورهای آموزشی هاینظام اصلی هایاز برنامه یکی به تبدیل و گیرد قرار موردتوجه نیز کشورها دیگر در توانست

 (.50: 1394کنند )مرادخانی، می اجرا خود پایه مدارس در را برنامه این مختلف هایقاره در کشور 120 بیش از امروزه که طوری
 کودکان برای که فکری هایداستان پیرامون وگوگفت. داندمی فلسفی آزاد وگویگفت را برنامه این در آموزش روش فیشر

 و زبان محیطی، تربیت تجربه، زیبایی، واقعیت، خیر، حقیقت، چون موضوعاتی در هاداستان این. گرددمی انجام شودمی خوانده
 (. 28: 1998 فیشر،) شودمی انجام اجتماعی مطالعات و اخالقی تربیت منطق، و تفکر اخالقی، تربیت هنرها،

 آن در که است یافتهتشکیل کودکان از تعدادی از پژوهشی اجتماع. پذیردمی صورت« پژوهشی اجتماع» قالب در وگوگفت این
 از برگرفته موضوعاتی طرح به آزاد و دلخواه ایشیوه به و خود فردی هایگرایش و عالئق اساس بر شودمی خواسته کودکان از

 صورتبه وگوهاگفت نتایج و پردازندمی وگوگفت به شده طرح موضوعات پیرامون کودکان سپس. بپردازند روزمره زندگی و جامعه
 (. 54: 1395 ستاری،) شودمی بندیجمع کودکان باورهای ارزش بر تکیه با و توافقی
فراوان در برطرف نمودن نواقص آموزش  هایتوفیقفراوان این برنامه در جلب نظر مربیان و معلمان و  هایموفقیت رغمبه

سنتی، استفاده از برنامه لیمن در برخی کشورها با تردیدهایی روبرو شده است بیشتر این تردیدها از تقلیل مفهوم فلسفه به معنای 
 (. 76: 1391)اکبری و همکاران،  فلسفه را تنها به روش فلسفیدن تقلیل داد؟ توانمی؟ آیا گیردمیروش نشئت 

نزد آنان از  وپرورشآموزشو  وتربیتتعلیمرسی در آثار متفکران، دانشمندان و فیلسوفان اسالمی نشان داده است که بحث بر
 وتربیتتعلیمو چگونگی  وپرورشآموزشهای اهمیت واالیی برخوردار بوده است. اکثر اندیشمندان اسالمی در آثار خود در مورد روش

صورت چشمگیری مشهود است، تا جایی که آنان او به وتربیتتعلیمنظریات آنان توجه به کودک و امر و  آرانظراتی دارند. در میان 
قبل از انعقاد نطفه مربوط دانسته و نقش والدین، مربیان، نظام آموزشی،  هاسالکودک را به  وتربیتتعلیمنیز طبق نظریه اسالم امر 

 وتربیتتعلیمگفت فیلسوفان و متفکرین اسالمی به امر  توانمیدر حقیقت  دانندمیگ محیط، فرهنگ و ... را در این زمینه بسیار پررن
 توانمیکالم آنان  فحوای. هرچند که از انددادهسوق  سواینخود را تحت عنوان حکمت عملی به  هایآموزشو  اندپرداختهکودک 
 متفکرانه او اشاره دارد، شاهد بود وتربیتتعلیمبه امر تفکر و تعقل کودک و  مشخصاًو تأکیدات بسیاری را که  هاتوصیه

 (.17-18: 1391دوست، )عظیمی
 برای فلسفه که مراکزی جمله از. گیردمی انجام رسمی و غیررسمی وپرورشآموزش قالب در هم ایران در کودکان برای فلسفه

 و انسانیعلوم پژوهشگاه آموزشی هایدوره و هاکارگاه به توانمی دهندمی آموزش غیررسمی وپرورشآموزش قالب در را کودکان
« زندگی سبک و تفکر» درسی هایکتاب رسمی وپرورشآموزش در. کرد اشاره صدرا اسالمی حکمت بنیاد فرهنگی، مطالعات

 . شوندمی داده آموزش و گردیده طراحی کودکان برای فلسفه برنامۀ با مشابه ایشیوه به کودکان در تفکر تقویت منظوربه

 رویکردهای مختلف برنامه آموزش فلسفه برای کودکان. 3

 فالسفه یفلسفه در مقام آموزش آرا. 3-1

 کهتلقى رایج از معنای فلسفه  و کندمیعلم تلقی  هایشاخهیکی از  عنوانبهاین رویکرد از آموزش فلسفه برای کودکان، فلسفه را 
با بیان تاریخ و آرای فالسفه از یونان تا دوران  که. این رویکرد سعی دارد کندمیرد  داندمینگرشی نسبت به زندگی  صرفاًفلسفه را 

 از کندوکاوهای فلسفی را بر روی کودکان بگشاید. ایدریچهمعاصر، با زبانی ساده و کودکانه 
الب است و در رشد دیدگاه آنها نسبت به خدا، جهان که مطالعه پیشینه آرای فلسفه برای کودکان ج است آناین رویکرد بر 

 .(4 - 46 :1398مفید باشد )برگمن،  تواندمیهستی، سیاست، حقیقت، امور ماوراء الطبیعۀ، اخالق و.. 
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( شاید اولین کتابی باشد که در این زمینه برای آشنایی کودکان با تاریخ فلسفه به زبان 1385) اثر یوستین گوردردنیای سوفی 
در این زمینه به رشته تحریر  کتاب کوچک فلسفه ( نیز کتابی را تحت عنوان1398« )گرگوری برگمن»ساده نگاشته شده است. 

 آموزش وپرورشآموزش، بسیاری از اندیشمندان در حوزه شودمیقی آشنایی با آرای فالسفه مهم تل اینکه وجود بادرآورده است. اما 
 این رویکرد مورد استقبال قرار نگرفت. روازاین دانندمی غیرممکنفهم آرای آنها را برای کودکان رده سنی پایین، مشکل و 

 يدنفلسففلسفه در مقام  .3-2

فعالیتی فکری، روشی برای  عنوانبهاین رویکرد بر اساس بینشی درباره مفهوم فلسفه شکل یافته است که بر اساس آن، فلسفه 
آن را انجام دهد لحاظ شده است. این رویکرد برخالف رویکرد پیشین، بر مطالعه آرای فالسفه  تواندمیتحقیق و کاری که هر فردی 

فلسفه به زندگانی روزمره انسان و  بازگرداندنبلکه در صدد دستیابی به دو هدف عمده است: نخست  ،و تاریخ فلسفه تأکید ندارد
این رویکرد، در تالش است که کودکان را به  روازاین .گوناگون و پراکنده برنامه درسی هایآموزشدیگری، دمیدن روح فلسفی به 

مسائل، جستجوی  وتحلیلتجزیه ،پرسیدن سؤال وسیلهبهترغیب کند و است  برانگیزچالش هاآنتأمل کردن در مفاهیمی که برای 
کودکان را  تفکر، نحوه هااستداللمتضاد، ارزیابی  هایمثال، جستجوی معیارسازی، سازیاستداللو تفاسیر، اظهار عقاید،  هاحلراه

ه این رویکرد در کشورهای بسیاری تحت عنوان آورند. امروز دست به تجربیاتشانروشمندتر کند تا فهم بیشتری را درباره دنیا و 
 (.158 -159: 1390)حسینی و حسینی، گردد میبرنامه فلسفه برای کودکان دنبال 

 حذفی رویکرد .3-3

 مبانی با که وارداتی برنامه یک عنوانبه کودکان برای فلسفه درسی برنامۀ رد و حذف بر منفعالنه راهکاری گزینش با رویکرد این
 بهباتوجه معتقدند رویکرد این طرفداران. دارد تأکید - است همراه ایران در تربیتی نظام هایروش و مبانی با مغایر هایروش و

 و دریافت از است الزم دارد، ما کشور فرهنگ و فلسفه با فرهنگی و فلسفی مبانی ابعاد در کودکان برای فلسفه که هاییاختالف
 آن از نظرکردنصرف با اینکه آن و است عمده اشکال یک دارای رویکرد این اتخاذ این، باوجود. کنیم نظرصرف آن کارگیریبه

 نظام و ماندمی مغفول است کودکان در اجتماعی و اخالقی عاطفی، شناختی، هایمهارت پرورش همانا که آن تربیتی مهم نتایج
 (. 61: 1395 ستاری،) ماندمی محروم برنامه این مفید تجارب از کشور تربیتی

 جذبی انفعالی رویکرد .3-4

 نقاط بهباتوجه دارند عقیده رویکرد این طرفداران. دارد تأکید کودکان برای فلسفه درسی برنامۀ وچرایچونبی جذب بر رویکرد این
 پرورش برای را زمینه زیرا دربیاوریم اجرا به کشورمان تربیتی نظام در مستقیماً و پذیرفته یکجا را برنامه ما است الزم برنامه قوت
 فلسفه درسی برنامۀمیان که هاییمغایرت بهباتوجه که است آن رویکرد این بر وارد انتقاد. کندمی فراهم ایران در کودکان تفکر
 دچار خود فرهنگی و اعتقادی فکری، مبانی برخی در دارد، وجود کشورمان تربیتی نظام در موجود فرهنگ و فلسفه و کودکان برای

 تربیت در مخاطراتی ساززمینه و کشورمان تربیتی نظام در زدهشتاب اقتباسی دچار رویکرد این با واقع در. شد خواهیم تعارض
 (. 60: منبع همان) شد خواهیم کودکان

 برنامه سازیبومی رویکرد. 3-5

 شرایط و هاویژگی بهباتوجه توسعۀ برنامه و پاالیش اصالح، حفظ، بر تأکید با کودکان برای فلسفه برنامۀ با مواجهه رویکرد این در

 کودکان، برای فلسفه برنامۀ ضعف و قوت نقاط به نگاهی توأمان با کهطوریگیرد. بهمی صورت ما کشور در اعتقادی و بومی

دیگر  سوی از و آیدمی عمل به الزم پاالیش و اصالحات سو یک از نواقص، و هاضعف بُعد لیکن در د.شومی حفظ برنامه اصل
 بر رویکرد این شود.می برنامه مهیا سازیبومی برای شرایط نتیجه در .یابدمی توسعه برنامه و شده اضافه آن به الزم عناصر

 موجود نواقص رفع و ایران تربیتی نظام در نظری مبانی کودکان و برای فلسفه درسی برنامۀمیان مشترک نظری مبانی ترکیب

رویکرد،  این هدف روازاین د. دار تأکید ایران تربیتی نظام در موجود هایروش و مبانی با مالحظه برنامه این هایروش و مبانی در
 ایران، در کارگیریبه از کودکان، قبل برای فلسفه برنامۀ هایمحدودیت و خواص آن در که است یافتهتعالی ایبرنامه تولید

 در موجود هایمغایرت و نواقص رفع ضمن در عملی مشترک، و نظری مبانی از ترکیبی بر سازی،بومی رویکرد. شود بررسی

 ترکیبی رویکردی سازی،بومی رویکرد صورت این در .دارد تأکید ایران در تربیتی با نظام مقایسه در کودکان برای فلسفه برنامۀ
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 است نظریه یک های خاصیافته از مندیبهره و نظریه یک هایمحدودیت از پرهیز است رویکرد این مطلوب آنچه. خواهد بود

 (. 187 :1389 سجادیه، و توسلی )باقری،

 رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان. 3-6

از برنامه فلسفه برای کودکان منجر شود. بر اساس نظریه انتگرال  تردقیقبه برداشتی  تواندمیاز فلسفه  گرایانهکلدستیابی به تلقی 
انتگرال محسوب شود. هولون دارای چهار بعد، جنبه و یا چهار ربع  عنوانبه تواندمی هاربعویلبر تنها یک کل جامع شامل همه 

ربع  عنوانبههای موجود در این برنامه یک هولون در نظر بگیریم، رویکرد عنوانبهاست. چنانچه برنامه فلسفه برای کودکان را 
که  دهدمی( نگاه جامعی به فلسفه برای کودکان ارائه 1. شکل )دهدمیبخشی از واقعیت برنامه فلسفه برای کودکان را پوشش 

ه این فرهنگ وابسته است که توجه به هم هایمؤلفهو برخی  شمولجهان هایمفهومفلسفه شامل فرایند فلسفیدن، تاریخ فلسفه، 
ن ودر هول هاربعهمه  درنظرگرفتن، دیگرعبارتبهبه فهم فلسفه برای کودکان کمک نماید.  تواندمیدر فلسفه برای کودکان  هاجنبه

 تواندمیرا برای کاربران این برنامه فراهم نماید. همچنین، رویکرد انتگرال  ترکاملواقعیتی  تواندمیبرنامه فلسفه برای کودکان 
 (. 90: 1391)اکبری و همکاران،  رویکردی نو در برنامه فلسفه برای کودکان مطرح باشد عنوانبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.90: 1391و همکاران،  یکودکان )اکبر یانتگرال به برنامه فلسفه برا کردیرو. 1شکل 

 رویکردهای مختلف برنامه آموزش فلسفه برای کودکان. 4

 قصه و داستان. 4-1

 عوامل و جهان دربارة انسان دیدگاه کنندةمنعکس همواره قصه. است انسان گویایی و زبان پیدایش اندازةبه داستان و قصه عمر
 و اقوام میان در. است بوده دیگر نسل به نسلی تاریخ و اعتقادات سنن، و آداب آموزش و انتقال وسیلۀ و اطرافش ناشناختۀ
 (. 60-61: 1391 دهقانی، از نقل به ؛2005 کالرک،) است نبوده مؤثّر و نافذ قصه اندازةبه بیانی قالب هیچ گوناگون، هایفرهنگ
 و فلسفیدن اندیشه به خالقیت، کودکان تشویق برای اصلی هایراه و ابزارها از یکی اخیر دهه چند طی وتربیت،تعلیم حوزه در

 فلسفی تفکر و انتقادی تفّکر خالق، تفکّر مانند انواع تفکر هایمهارت آموزش برای کودکان موردعالقه هایاز داستان استفاده

 فیلیپ لیپمن، ماتیو چون افرادی و گرفته خود به تریجدی شکل برای کودکان فلسفه آموزش هفتاد دهه در که زمانی از ت.اس

 ترینمهم از داستان یک وبررسیبحث الیالبه در فلسفه آموزش اند،کرده عرضه را آثاری این زمینه در فیشر رابرت و کم

 صورتبه کنار شاگردان در هاکالس این سر در معلم. کندمی تقویت کودکان در را نظر ابراز هایمهارت که بوده هاییروش
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 بهباتوجه هاییسؤال طرح با باید داستان معلم از اتمام پس شود.می داستان یک خواندن به مشغول آنها همراه و نشیندمی ایحلقه

 با پنداریذاتمه و همدلی احساس هابچه که کندمی کمک داستان کتاب در واقع. کند هدایت و آغاز را بحث داستان محتوای

 داستان که قهرمان هایموقعیت توصیف طریق از و بپرسند را خود اصلی هایدغدغه و هاسؤال و داشته باشند داستان قهرمان

 خاطرنشان هابچه به تواندهمچنین می آموزگار. کنند طرح را خود شخصی هایپرسش است، نزدیک نیز آنها خود مسائل به غالباً

 آنها داستان، که آنچه یا بوده، جالب برایشان صورت به هر یا اندیافته آورحیرت را آن که چیزی هر دربارة توانندمی آنها که کند

 (.15: 1387کنند )ناجی،  بحث دوست دارند، و واداشته آن دربارة کردن فکر به را
 کاربرد و زبانی هایاز فعالیت ادبیات و زبان زمینه در اساساً اندکرده شرکت فلسفی تفکر آموزش هایبرنامه در که کودکانی

 کودکان این کنند، ارزیابی و بررسی بهتر را دیگران خود و عقاید توانندمی گویی،بدیعه و نقش ایفای با آنها. اندبوده ترموفق آن

 نوجوانان و کودکان برای فلسفه آموزش کنند. همچنینمی عمل بهتر نیز بنیادی ریاضی مفاهیم و مسائل کاوشگری و درک در

آنان  هایمهارت رشد در جمعی لحاظ به هم و فردی لحاظ به هم که است فعالیتی گیرد،می جمعی صورت صورتبه غالباً که
 بیانی هایمهارت برای ارتقای هاتمرین مفیدترین ترین وبزرگ از یکی نوجوانان و کودکان در جمعی فلسفی کنکاش. دارد نقش

 کنند، مرتب خود ذهن در را آنها نظراتشان بیان پیش از کنند، گوش یکدیگر سخنان به دقتبه که آموزندمی آنان است. آنان در

د. کنن دفاع خود از منطقی شکل به دوستانشان انتقادهای مقابل در و حتی کنند بیان روشن و مدلل صورتبه را خود افکار
 از و کندمی تقویت را دیگران با ارتباط و گرایانهجمع روحیه آنان در سویی از کالس در ابراز نظر و پردازیفلسفه و اندیشیدن

 هایموضوع پیرامون به بحث آنها واسطهبه بتوانند کودکان که داستانی آثار. افزایدمی آنها فردی و فکری هایتوانایی بر سوی دیگر

 آموزش و اندیشیدن تشویق هدف به صرفاً  های کوتاهیداستان اخیر هایسال در اگرچه هستند. متعدد بپردازند تری انتزاعی

 با نزدیک بسیار ارتباطی که است بزرگ ادبی شاهکارهای از استفاده این منظور برای آثار بهترین باز اما شده، نگاشته فلسفه

 هایاحترام به قانون"پرسش؛  ای در خصوص روش قصه و داستان با موضوع(. نمونه64: 1391کند )دهقانی، می برقرار کودکان

 گردد: ذکر می "جامعه
 دریا سفر لذت از مسافران همه بود مسافران همه ملکیت یتکش این. بود حرکت حال در بزرگ کشتی یک نبود، یکی بود یکی
 و آمدند همه. کند سوراخ کشتی در که خواستمی و کوبید را کشتی گرفته دست کلنگ. شد بلند نفر یک ناگهان. بودند خوشحال

 منع را من نداری حق شما بکنم که کاری هر من و است من مال جا این که گفت مرد این ولی. کردند منع کار این از مرد این
 . کنید تصرف ملکتان در توانیدمی هم شما. کنید

 پرسش:  باران

 کنید؟ رانندگی پنجاه و صد سرعت با اتوبان در ندارید اجازه شما چرا  -

 بایستید؟ قرمز چراغ پست همیشه چرا  -

 بزنید بوق در همیشه ندارید حق شما چرا  -

 کنید؟ پارک مخصوص جای را ماشین باید شما چرا  -

 تفکر: صندلی

 !دهید توضیح و کنید فکر -

 .است زنده پیکر یک مثل ما جامعه -
 .است کشتی یک مثل ما جامعه -

 .است خانواده یک مثل یک جامعه -

 .(168-169: 1397است )علی جعفری،  ما مدرسه مثل یک جامعه -
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 یروش باز . 4-2

 واسطه یک عنوانبه که هاستمدت بازی. دارد وجود ادبیات نظری در خردسال کودکان رشد در بازی اهمیت مورد در کمی مباحث
، 2؛ نیکولز و استیچ2002 ،1برگن )است  شده شناخته کودکی دوران اوایل در زبانی و شناختی اجتماعی، شایستگی ظهور در مهم

به  های ابراز وجود، دفاع از حق خود، احترام به حقوق دیگران، سازگاری و تعامل و در نهایتدر مهارت به کودکان بازی (.2000
 که اندکرده گزارش محققان (.2002، 3الندرتچ)کند می کمک د به دنیای بزرگساالناجتماعی و ورو هایمهارت از برخی کسب

 شناختی اجتماعی، رشد خود نوبه به که کند تقویت را بازی خاص هایتوانایی تواندمی کودکان هایفعالیت در بزرگساالن مداخله
 و داده نشان را خود تخیالت از طریق بازی، کودکان. (110: 2011، 4اسمیت و دیزوگات -تراویک)دهد می افزایش را زبانی و

 تجربه را آفرینندگی شود لذتسبب می و خالقیت را در کودکان افزایش داده و کنندمی پیدا خود احساسات دادننشان برای فرصتی
 کودک افزایش در را پیشرفت داده و احساس کاهش توجهیقابل میزان به را استرس جذاب، و متحرک شاد، هایبازی. کنند
 جهان در که ابهاماتی از شدن رها برای بازی از کودکان که دهدمی نشان (. تحقیقات2272: 2011آقاجانی هشتچین، )دهدمی

 یک با هادبستانیپیش که زمانی مثال، برای کنند.می کارها استفاده چگونگی مورد در خود هایفرضیه آزمون و کنندمی پیدا

 این کردن کشف شود، گفته آنها به اینکه بدون دهند،انجام می آنها که کاری دارد، مبهمی ماهیت که کنندمی کار بازیاسباب

 هنگام پذیرینقش و تقلید به کودکان و کندمی ظهور دوم زندگی سال در نمادین کنند. بازیمی کار هابازیاسباب چطور که است

 هانقش بر مبتنی که تلفن برای موز از مثال طور . بهگیردمی شکل آشنا اشیا اساس بر بازی هایپردازند. فعالیتمی اشیا با بازی

 (. 94-95: 1396دیگر )برهمن و خدابخشی صادق آبادی،  سرزمین یک در خانم یک شاهزاده مثالً است هازمینه و
 ابتدای از انسان زندگی از بخشی بازی واقع در. داد نسبت انسان ظهور آغاز از حتی دور، هایگذشته به توانمی را بازی شروع

 غریزه و فطرت در را آن ریشه ایعده. چیست بازی ریشه که دارد وجود سؤال این برای مختلفی هایپاسخ. است مرگ تا تولد
 کودک معتقدند و دانسته گذشته هاینسل هایآزمایش تکرار را آن دیگر برخی. است انسان رشد عامل در ترینمهم که دانندمی
 مورد یک را آن ایعده. کنندمی مرتبط رفتار ژنتیکی هایجنبه با را آن و گذاردمی سر پشت را مراحلی چنین ناخودآگاه طور به

 دیگر گروهی. شودمی مستقل و کرده رشد از طریق آن کودک که دانندمی مادی دنیای وانفعاالتفعل از ادراک نوعی و اکتسابی
 که کنندمی ذکر کودک در نیروها تمرکز را بازی ریشه دیگر ایعده نهایت در و دانندمی کودکی رؤیاهای و آرزوها آیینه را بازی
 را غذا هضم از حاصل اضافی انرژی کند که خسته شود ومی کودک تالش و دانندمی مربوطه نیروی مصرف و کاهش را آن هدف

 (.2273: 2011آقاجانی هشتچین، ) کندمی مصرف
 کودکان منتخب بازی محتوای که گفت توانمی واقع در و است کودک درونی تمایل نوعی بازی مدرن امروزی، دنیای در 
 راه سپس و کند منعکس بازی در را خود ذهنی و عاطفی مشکالت کندمی سعی کودک. هاستآن درونی تمایل از بازتابی بیشتر
 درونی حاالت بیان. کندمی بیان را خود تردیدهای و هاترس احساسات، خود، هایبازی در کودک. بیابد آنها بر غلبه برای حلی

ها ناامنی شکست، استرس، عصبانیت، مهربان بودن، بازی، از طریق کودک. است بیرون دنیای با کودک واقعی ارتباط برای ابزاری
  (.2002 )آریان،رسد می عاطفی آرامش به نوعیبه که دهدمی نشان را خود اختالالت و

 بازی تئوری اصطالحات آن در که بردمی خودشان از فراتر را بازیکنان که است سازه واقعه یک بازی تر،عمومی مفهوم در
 ابزاری غیر ذاتاً بازی چون و کندمی غلبه نوآوری شناسموقع ترکیب و جویانههدف و ابزاری روابط روزانه، حیات دنیای بر کالسیک

 وسیلۀبه بازیکنان. کندمی عمل بازیکنان ازطریق که است جهان بلکه کنند،می بازی جهان روی که نیستند بازیکنان این است
شوند می رها است فراتر بازیگری هر از که ساختار یک البداهگیفی نوباشی در آنها که است معنی این به که شوندمی بازسازی بازی

 (. 95: 1390سلطانی، و )قائدی
 گردد:ذکر می "انتخاب و استدالل"بازی با موضوع  ای در مورد روشنمونه

                                                 
1. Bergen 

2. Nichols & Stich 

3. Landreth 

4. Trawick-Smith & Dziurgot 
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تهیه  "خواهم نظرم را عوض کنممی"و  "مطمئن نیستم", "مخالفم", "موافقم"چند کاغذ که بر روی هر یک نوشته شده 
 ها را در وسط اتاق جمع کنید و جمالتی همچون همۀ پسرها باید لباس آبی بپوشند،کنید و به چهار گوشۀ اتاق بچسبانید. سپس بچه

 هرکسید و فرصت دهید که ن هستیم، افراد زشت، بد هستند و ... با صدای بلند بخوانیوقتی پیر شویم همان فردی هستیم که اال
)ناجی و  ای این انتخاب مطرح کننددلیل خود را بر یکییکیبرود، سپس از آنها بخواهید  اتاق گوشۀیکبا شنیدن این جمالت به 

 (.1399عسکری، 

 و غيردرسی درسی های. کتاب4-3

 خود گنجاندن با یکی دارد: مسئله وجود این امکان صورت دو به دارند عقیده وتربیتتعلیم پیشرو مربیان کتاب از استفاده مورد در

 یعنی اخیر راهکار مورد در. است کودکان به تفکر آموزش ویژه کتب، تألیف دیگری و آموزاندانش درسی کتب مایهدرون در فکرت
 هایکتاب به کودکان، فلسفی تفکر آموزش هایبرنامه انجام برای حاضر عصر در تفکر آموزش برای مخصوص هایکتاب از استفاده
 نیووست» دانشگاه در فلسفه استاد وی .کرد اشاره  »1لوو فیلیپ«آثار به توانمی آنها جمله از است شده تألیف کودکان ویژه داستانی

 تحقیقات نتایج .دارد (کودکان برای فلسفی کندوکاو) 2 و 1 فکری هایداستان عنوان تحت تألیفاتی که است بوده سیدنی »ویل
 هستند قائل ارزش خود یادگیری برای و خود برای اندکرده استفاده کم فیلیپ فلسفی هایداستان از که آموزانیدانش دهدمی نشان

 (.67: 1391)دهقانی، دارند  مناسبی گروهی تعامل و کنندمی وجوپرس کالس در و هستند بهتری نفساعتمادبه دارای و
 اولین بیرونی، ابوریحان که اندآن بر برخی ایران، در تفکر هایمهارت آموزش برای مخصوص هایکتاب از استفاده مورد در
 نام به خیالی کودکی به آن تقدیم و( کودکان به نجوم و ریاضی مقدمات آموزش درباره) التفهیم کتاب نگارش با که است کسی

 هایپرسش ،(خیالی کودک) ریحانه نخست که است گونهبدین التفهیم نگارش شیوه. است برداشته عرصه این در را اول گام ریحانه،
 بدین و نگرفت پی را او راه کسی ابوریحان از بعد متأسفانه. پردازدمی هاآن پاسخ به ابوریحان آن، از پس و سازدمی مطرح را خود

 هدفمند، طرح یک صورتبه کودکان به فلسفی تفکر آموزش هایبرنامه. شد سپرده فراموشی به او، آموزشی بدیع شیوه این ترتیب
 (. 182: 1388 ناجی،) شد شناخته ما کشور در صدرا اسالمی حکمت بنیاد توسط شمسی 1373 سال در بارنخستین

شوند و نوآموزان و کودکان در آموزش سنتی اندیشیدن کودکان و نوجوانان جای چندانی ندارد. مسائل آموزشی قبالً آماده می
 ایدیکتاتورمآبانهبه خود راه ندهند. این همان آموزش  ایشبههها شک و آن وسقمصحتبسپارند و در  خاطربهها را بایست آنمی

آورد، جوانانی که اگر بعدها وارد دانشگاه هم طفه خفه کرده و کودکان و یا جوانان منفعل به بار میرا در ن ورزیاندیشهاست که 
نباید از چنین آموزشی که متأسفانه سالیان  بنابراین ؛شوند، این حالت انفعالی خود را تا سطوح باالی دانشگاهی ادامه خواهند داد

نخواهد پرورد. آری  ورزاندیشهجوانان خالق و  گاههیچه داشته باشیم. چنین آموزشی درازی است در کشور ما ادامه دارد انتظار معجز
ن برای کودکان ابداع گردیده است، نیاز داریم. روشی که این فیلسوف معاصر آمریکایی در چند سال ملیپ وسیلهبهما به آموزشی که 

شود، مبتنی بر واداشتن کودکان به یکایی نیز تدریس میگذشته طرح آن را ریخته و هم اکنون در چندین کشور اروپایی و آمر
دیگر مطالب عقلی برای کودکان از  از طریق کتب درسی و غیردرسی در این آموزش .اندیشیدن یا به تعبیر دیگر فلسفیدن است

نمایند که کودکان خود در کالسی که به شکل هایی مطرح میها را طوری در قالب داستانشوند، بلکه برعکس آنباال دیکته نمی
گاران دیکتاتور ها نیز که با آموزشود، دریابند و درباره نظریات خود با یکدیگر به چالش نشینند. معلم آنآزاد و دموکراتیک تشکیل می

کند ـ های این کودکان را با یکدیگر مقایسه میکند ـ یعنی اندیشهگذشته تفاوت فاحشی دارد، نقش راهنما را برای آنان بازی می
با گنجاندن چنین آموزشی در شود. یک نتیجه منطقی و منسجم فلسفی راهنما می سویبهها را انتخاب نموده و بعد و بهترین آن
 ورزی،اندیشهگردد و چنین شود و جزو ضروریات حیات مانند خوردن و آشامیدن میاندیشیدن در کودکان خودجوش می کتب درسی،

 (.10: 1386)آقایانی چاوشی،  کندیا فیلسوفان فردا تبدیل می ورزاناندیشهبالطبع کودکان امروز را به 

 یآموزش یهاشنيميو ان هالميف . 4-4

 اطالعات خاطرآوردنبه توانایی و ذهنی تصویر متحرّک، تنوع تصاویر خواندن مهارت یعنی بصری، سواد دیداری، هایرسانه
 تمرکز خلّاق، تفکر به است، الزم خواندن برای های کهمهارت و زبان رشد بر عالوه شفاهی هایرسانه اما دارد دنبال به را تصویری

                                                 
1. Philip Low 
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 بود خواهد درست صورتی در موضوع این البته (.8: 1383کند )مجیب، میکمک  غیره، و هنری ذوق پرورش همانندسازی، حواس،
ها نیمیشنا و هافیلم موضوع و محتوا بر هدفمند نظارتی ثانی در شود کنترل گذرانندمی تلویزیون در کنار کودکان که ساعاتی اوالً که

 خلّاقیت، تفکّر، برای آموزش هاانیمیشن و هافیلم از توانمی که است شروط دو این گرفتن نظر در با فقط .گیرد صورت
 (. 68: 1391؛ به نقل از دهقانی، 1379کرد )کاشفی خوانساری و همکاران،  استفاده نفساعتمادبه پذیری،استقالل پذیری،مسئولیت
 گردد:ذکر می "پیرامون مالکیت دوست وگوگفت"های آموزشی با موضوع ای در مورد انیمیشننمونه

و با آنها مشغول  رسدمیمشغول بازی گرگم به هواست که پاتریک دوست صمیمی او از راه  اشخانگیباب اسفنجی با حلزون 
کند . بعد از بازی پاتریک از باب اسفنجی درخواست میچسبدمیو به او  رودمیبه سمت پاتریک  سرعتبهگری  .شودمیبازی 

. باب اسفنجی از این گرددبرنمیکند اما فردای آن روز دیگر گری پیش باب اسفنجی بگذارد گری پیش او بماند. باب قبول می
گری  شودمیکند گری او را رها کرده و با پاتریک دوست شده است، تا اینکه در نهایت متوجه و فکر می شودمیقضیه ناراحت 

 .که در جیب پاتریک بوده به دنبال او رفته است بیسکویتی خاطربه
 شما باب اسفنجی حق داشت از گری به دلیل اینکه پیش پاتریک رفته بود ناراحت شود؟ چرا؟ ه نظرب -
 ؟ چرا؟شدیدمیاگر شما جای باب اسفنجی بودید ناراحت  -
 چرا؟ بله؟ اگر شویدمیبا دوست دیگری ارتباط برقرار کند ناراحت  تانصمیمییا اگر دوست آ -
 شویدمیدوست دیگری ارتباط برقرار کرده است از دست دوست خودتان ناراحت با  تانصمیمیر این شرایط که دوست د -

 یا از دست نفر سوم؟ چرا؟
 باید همیشه فقط با شما باشد؟ تانصمیمییا دوست آ -
 باید تمام توجهش به شما باشد و نه هیچ دوست دیگری؟ چرا؟ تانصمیمییا دوست آ -
 شود، اما همچنان با شما دوست صمیمی بماند؟ یا ممکن است دوست شما با کسی دیگر دوستآ -
)ناجی و  نیستید؟” خاصی“با کس دیگر دوست شود به این معناست که شما برایش دوست  تانصمیمیآیا اگر دوست  -

 (.1397عسکری، 

 مشاهده تحليل و مشاهده یادگيری .4-5

. باشدمی مشاهده تحلیل و مشاهده یادگیری روش ،"نوجوانان و کودکان برای اسالمی فلسفه" آموزش روش مؤثرترین از یکی
 و حضوری علم و مشاهدات و اولیّات که جا آن از. هستند ما مشهود برای مستقیماً موجودات که است این آنها بودن مؤثر علت

 آورندمی دست فرصت یک آنها مشاهدات تحلیل روش در و باشندمی برهان مقدمات و مواد لذا باشدمی اولیّه بدیهیّات از حسیّات
 فلسفه متعالی مفاهیم از برخی نوجوانان و کودکان بحث این در. دهند قرار خود تجزیه و تحلیل مورد را خاص مشاهده یک که

 باران در. دارد واقعیت خارج است، گوناگون آثار منشأ هستی و نیست نیستی و دارد واقعیت هستی مثالً؛ گرفت، خواهند یاد اسالمی
 (. 129: 1397 جعفری، علی) آورندمی دست مضاعف اعتقاد فلسفی قواعد همین بر پرسش،

 گردد:یک نمونه و مثال برای این روش ذکر می
 پذیرند، مى تأثیر ما از یا گذارند مى تأثیر ما در بسا که هستند دیگرى موجودات ما همراه و واقعى هستیم موجوداتى انسانها ما"

 .پذیریممى تأثیر آنها از یا گذاریم مى اثر آنها در ما که همانطورى
 .کنددرست می غذا برای که دارد وجود هم مامان کنیم،می تغذیه آن از که دارد وجود غذایى  -
 .مان خریدهمسایه از منزل یک برایمان بابام گزینیم،می سکنى آن در که دارد وجود هاییمنزل  -
 .آوردمی هدیه برایمان عمو و دایی  - 
 .کنیممی بازی ما محله هابچه با و روممی بادی پارک خواهر و برادر با من  - 

 .گیریممی یاد علم انلمماز مع و هست بازی میدان زمین در و رویممی مدرسه و رویممی راه آن روى بر که زمینى  -
 شدت از تابستان در و داریم حرارتشنیاز  زمستان در گذاردمی تأثیر ما بر گیریم،می روشنایى او پرتو از که خورشیدى  -
 .کنیممی فرار حرارت
 .شماریممی را آن کنیممی مشاهده شب در را زیبا ستارگانى  -
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 در بز و گاو و مرغ و کبوتر مثل حیوانات خانگی و دیدم وحشباغ در را آن ما کنندمی زندگی جنگل در وحشی حیوانات  -
 .داریم دهات خانه

 .خریممی بازار از را این دارند وجود هامیوه و گیاهان و  -
 دارند(.  محسوس تحقق خارجى هایواقعیت و عنوانبه اینها )که غیر  -
 استشمام یا شنویممی یا بینیممی را چیزها از بعضی حواس این کمک به مثالً؛ هاآن فعالیت و مانپنجگانه حواس  -

  ....یا و چشیممی یا کنیممی
 ;نیستند پوچ و باطل غافلیم، آنها از ما که هستند اینها همراه دیگرى حقایق بسا و کنیممی درک را آنها ما که حقایقى این تمام

 ".هستند ثابت واقعاً و موجودند حقیقۀً آنها زیرا

 پرسش: باران

 نباشند؟ شاید اینها از بعضی که ایدکرده شک موقع هیچ آیا  -
 آب عسل؟ و است آب شیر، است، گوسفند بز، و است مهتاب آفتاب، که ایدکرده خلط وقتهیچ آیا  -
 دانید؟می چطور را نیستی و عدم شما  -

 :تفکر صندلی

 طلب دلیل ایشان از و کنید مادرتان صبحت و پدر یا معلم با شما پندارند،می واقعی را آن مردم ولی ندارند وجود از بعضی -
 (130-131دارند؟ )همان منبع:  وجود پری، شانس، بخت، آیا که کنید

 روش جدال و مناظره .4-6

. دهدمی تشکیل را انسان متافیزیکی اصالت بعد این .باشدمی انسان طبیعی ماورای بعد به کودکان توجهجلب پاسخ، این اصلی هدف
 انسان که شودمی باعث خارجی عوامل گاهی ولی کنندزندگی می متافیزیک با او و است متافیزیکی کودک اصلی بعد حقیقت در

 متافیزیکی کودک اصلی بعد حقیقت در کند.می ریزیبرنامه شناخت همین طبق را خود میسر زندگی و پنداردمی جسم همین را خود
میسر  و پنداردمی جسم همین را خود انسان که شودمی باعث خارجی عوامل گاهی ولی کنندزندگی می متافیزیک با او و است

 کودکان برای گاهی که است این شود ذکر این است الزم که دیگری مطلب .کندمی ریزیبرنامه شناخت همین طبق را خود زندگی
 است و متافیزیکی انسان اصلی بعد کرد متوجه باید آنها گاهی و هستند انسان حقیقت انسان مربوط هاپرسش روبرو نوجوانان و

 تناقض اصل و علت هستی، اصل خالق هستی، به علم نوجوان و کودکان مثالً  .ندارد آن علم به علم ولی دارد آن به علم شما
 خواهند مربوط متعدد هایپرسش روبروی کشیده، چالش نوجوانان و کودکان پاسخ پایان در .کرد متوجه را ایشان باید احیاناً و دارند
 گیرینتیجه خود باشد و باالخره ترآماده تفکر و تعقل زمینه و شود ترگسترده دیدشان افق تا کندمی کمک فکری باران نوع این .بود

 ایستگاه یک نوجوانان و کودکان برای بحث طرح قالب طبق .دارد انسان وجود در اصالت بعد آن و دارد هم دوم بعد انسان که کنند
: 1397باشند )علی جعفری،  داشته شده داده موضوع درباره تعقل و تفکر برای زیادی آنها فرصت تا تفکر صندلی باسم شده آماده
140-139.) 

 گردد:برای این روش ذکر می "حقیقت انسان"ای با عنوان پرسش نمونه
 باشد(ها میوکیل ادله دادنگوش آماده نشسته قضاوت مسند بر قاضی جناب و شودمی کار به شروع )دادگاه
. کردم تقدیم شما خدمت شواهد و مدارک تمام. بوده کرده دزدی پیش سال ده که است شخصی همان این قاضی جناب: وکیل

 . شود مجازات باید پس
 .نیست شخص همان این که کنندمی اثبات که دارم مدارکی هم من قاضی، مدافع: جنابوکیل
 .دهدمی نشان قاضی به را پزشکی مدارک وکیل
 باید و نیست شخص این همان پس.کرده تغییر کامالً بدنش هاسلول همه که کنندمی اثبات من پزشکی مدارک قاضی جناب

 .شود آزاد
 شخص همان این که گویندمی همین شاهدان و همسایه و دوستان و پدر و مادر است، شخص همان این قاضی وکیل: جناب

 .است
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 تصدیق را این اروپا هایآزمایشگاه حتی باشدمی جهان پزشکان همه قبول مورد من پزشکی مدارک قاضی، جناب: مدافعوکیل
 . شود آزاد من موکل باید پس. کنندمی

 . نیست شخص همان این که رسانندمی اثبات علمی مدارک چون شود آزاد ملزم این باید: قاضی

 :پرسش باران

 بود؟ درست قاضی قضاوت آیا  -
 نبوده؟ درست چرا نبود، درست اگر و  -
 دارد؟ هم دوم بعد یا است بدن همین انسان آیا  -
 کند؟نمی تغییر انسان سالگی کهن سن تا کودکی از  -
 گفته مردم یا نیستم همان من که باشد گفته شما به او و کرده دیدار را شما بعد سال ده کسی آیا  -

 نیست؟ شخص همان این که باشند

 :تفکر صندلی

 مادرمان و پدر همان این گوییممی ما و شوندمی پیر کمکم کنند،می زندگی ما با که است هاسال پدرمان و مادر !عزیزان -
 !پاسخ بدهید و کنید فکر خوب چیست؟ همانیاین علت هستند
 مثالً؛ دارند حجم و عرض و طول نه دارند وزن نه که کنید ذکر را چیز تا چند توانیدمی شما -
 (.140-141)همان منبع:  ... مثالً شودنمی دیده چشم با ولی هستند موجود که کنید ذکر را چیز تا چند هابچه -

 یروش اکتشاف .4-7

 راهنمایی کمک به نوجوانان و کودکان روش این در. باشدمی اکتشافی روش مطلوب، اهداف به رسیدن برای روش بهترین از یکی
 :گرددمی ذکر پایین روش این هایویژگی از بعضی. کندمی حل را مسئله یک یا کندمی کشف را قانونی اصلی معلم،

 .کنندمی تقویت را آموزدانش ذهنی توانایی اکتشافی روش -
 و کندمی دنبال را های آموختنفعالیت خودجوش شاگرد زیرا دهدمی افزایش را آموزدانش درونی انگیزه اکتشافی روش -

 .اواست خود هایفعالیت از هم پاداشی
 .آوردمی بار کاوشگر و خالق را او و گیردمی یاد اکتشاف فنون اکتشافی روش -
 شود.می آموخته بهتر دوام موجب اکتشافی روش -

 گردد:اشاره می "نیاز به امام و رهبر"ای با موضوع در زمینه روش اکتشافی به نمونه
 هاانسان عقلی و فطری نیاز یک امام و پیامبر نیاز که بدانند اکتشافی صورتبه کودکان که است این موضوع این اهداف از یکی

 انبیا اهداف گرفته کمک این از و کنید ذکر را شده داده متن نتیجۀ که شد خواسته نوجوانان و کودکان از تفکر صندلی در. باشدمی
 . کنید ذکر هم را امامان و

 ساکنان برای. ندارد کاپیتان به نیاز ولی است حرکت حال دریا در کشتی. کنند زندگی بزرک کشتی یک که بودند مجبور مردم
 بهتر ادارة برای. بدهد انجام خواهدمی چه هر هرکه، نیست الزم قانون هیچ برایشان کنندمی زندگی کشتی این در همیشه که در

 قانون همگانی مشارکت برای و شودمی اداره خوبیبه تنهایی،به آدمی، زندگی کشتی در. نیست ضروری اجتماع وجود زندگی، برای
 ترعالم همه باید قانونگذار نیست الزم کنند سازیقانون یک خواهدمی کشتی در مردم اگر خوب. نیست الزم اجتماعی عدالت و

 آن حال در مردم که هم خدا. باشد عصمت دارای و است باشد الهی وحی آن علم منبع نیست الزم هم این و باشد تراعدل و باشد
 . باشد پاسخگو را آنها فطری و یزیرغ نیازهای که نیست الزم پس گذاردمی

 :پرسش باران

 نه؟ یا شودمی روبرو طوفان به گاهی دریا در کشتی آیا  -
 بدهد؟ نجات طوفان از را کشتی که باشد کسی نیست الزم آیا  -
 کند؟ تصادف آنها با کشتی است ممکن و دارند وجود هاکوه دریا زیر آیا  -
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 خواهد؟نمی نور حرکت برای کشتی آیا  -
 کنند؟ حمله کشتی بر است ممکن و ندارند، وجود هانهنگ دریا در آیا  -

 :تفکر صندلی

 !کنید ذکر را نتیجه و بخوانید دیگر بار یک را باال متن -
 (.169-172: 1397عفری، )علی ج !کنید استخراج باال بحث از را ائمه و انبیا اهداف از بعضی توانیدمی شما -

 پاسخ وپرسش. 4-8

 هستند که سؤاالت باز پاسخی «خوب» سؤاالت .است مهم بسیار( آموزاندانش یا معلم توسط) "خوب" سؤاالت از استفاده توانایی
شواهد  و دالیل توضیح، گونه سؤاالت با درخواستاین .کنندمی کمک آن مورد در دانش ایجاد و گفتگو موضوع بیشتر کشف به

دادن همراه با توجه کودکان و های گوشدادن، باعث ارتقای سطح مهارتپاسخ سپس و فکرکردن به کودکان از دعوت همراه با
 آموزان بپرسید عبارت است از:تواند از دانشترین سؤاالتی که معلم در این روش میگردد. از جمله مهمهای آنان میاثبات دیدگاه

 (توضیح) دهید؟ توضیح بیشتر آن مورد در توانیدمی دارید؟ آن گفتن برای دالیلی چه •
 (مدرک جستجوی در) چیست؟ شما مدرک دانید؟ می کجا از •
 ( جایگزین هایدیدگاه در کاوش) کنید؟ بیان دیگری شکل به را آن توانیدمی آیا دارد؟ وجود دیگری دیدگاه آیا •
 (سطحی و ظاهری کاوش) چیست؟ آن علت کنید؟می فکر چنین چرا •
 (داربست ذهنی) چی؟ اما...  گفتی چیست؟...  مورد در شما نظر پس...  اگر •
 (آزمایش پیامدهای) دارد؟ مطابقت گفتید اول آنچه با این آیا کنیم؟ آزمایش عمل در را آن توانیممی چگونه •
 (ارزیابی) توان گرفت؟ای از مطالب میچه نتیجه کند؟ خالصه ما برای را اصلی نکات تواندمی کسی آیا •

 به منجر که هاییپاسخ یا/و باال باکیفیت هایپاسخ مورد در معلم دهند،می پاسخ سؤاالت به آموزاندانش که طورهمان البته،
 بر تمرکز جایبه و کنند نیز رهبری را پرسشگری توانندمی کودکان حالدرعین. دهدمی نظر شود،می ترعمیق و بیشتر افکار
ای برای روش (. نمونه22: 2020، 1تاپینگ، تریکی، کلیگورنبپرسند ) سؤال چگونه سؤاالت، یاد بگیرند که به دادنپاسخ

 گردد: ذکر می "خداوند متعال رؤیت عدم "وپاسخ با موضوع پرسشپرسش
 !آقاجان سالم پسر:

 !عزیزم پسر بر پدر: سالم
 دارم سؤالی یک پسر: آقاجان،
 !پدر جان پدر: بفرمایید،

 شود؟نمی دیده خدا چرا دانمنمی ولی ببینم را خدا خواهدمی دلم پسر: خیلی
 چه؟ یعنی مادی دانیدمی. شود دیده چشم با که است مادی جسم خدا مگر عزیزم،: پدر

 دارد، عرض و طول دارد، حجم دارد، وزن که چیزی هر یعنی بلی پسر:
 نه دارد مکان نه دارد زمان نه متعال خداوند و دارد، مکان و دارد زمان مادی چیزی کن، اضافه هم را چیز دو این آفرین: پدر

 . دارم پرسش شما یک از اآلن. شود دیده مسلح چشم یا تا با چشم دارد حجم و عمق و عرض و طول و دارد وزن
 .پسر: بفرمایید

 اید؟دیده را خودت پدر: شما
 .هستم شما روبرو اآلن و آیینه تو دیدم، پسر: بلی

 شما خود نه است شما تسروصور و چشم و وپادست این. را خود نه دیدی را خود بدن اعضا شما آیینه در خوب، خیلی :پدر
 . خود بدن اعضا عکس آن و بدهید من به خودت عکس یک توانیدمی شما. هستید

 نیست؟ خدا نقص چشم، از خدا شدن پسر: ندیده

                                                 
1. Topping, Trickey, Cleghorn 
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 .دارد زمان دارد، جهت دارد، مکان است، محدود خدا یعنی آیدمی الزم نقص شود دیده چشم با خدا پدر: اگر

 :پرسش باران

 دیدی؟ ظاهری چشم با را خودت آیا -
 ببینید؟ خود چشم با توانیدمی را خود نّیت و اراده آیا -
 بینید؟می چشم با را خود تشنگی و گرسنگی آیا -
 اید؟چشم را دیده هایمولکول بدن، سلول برق، هاسیم در برق درد، هوا؛ آیا -

 :تفکر صندلی

کنید؟ )علی جعفری،  توانید ذکرمی را آنها از بعضی شوند،نمی دیده چشم با ولی و هستند موجود زیاد چیزهای ما جهان در -
1397 :147-146.) 

 یريگجهيبحث و نت

خوبی پرورش داده شود. برای رسیدن به ها بهو کاوشگر هستند که باید استعدادهای بالقوه آن متفکر، خالقکودکان ذاتاً موجوداتی 
سطح  ارتقایها، کنند. یکی از این راهکه هرکدام ما را در دستیابی به این اهداف یاری می دارد وجودهای بسیاری این هدف، راه

مختلفی  هایمعنیاست که  پررمزورازیلسفه دنیای ف .در کودکان استو خالق  انهتفکر نقاد خصوصاً و تفکر فکرکردنهای مهارت
دیهی توان از آموزش فلسفه برای کودکان بهره گرفت. بمی هم بتوانند پا به این دنیای اسرارآمیز بگذارند، هابچهدارد. برای این که 

ایجاد  و خودباوری در کودکان؛ نفساعتمادبهرشد سبب های یادشده، غیر از تقویت توانایی آموزش فلسفه برای کودکان، است که
 مندی به برقراری ارتباط کالمی و غیرکالمی با گروه همساالن و یا حتی بزرگساالن؛ایجاد عالقه ها؛روحیه تعاون و همکاری در آن

وقتی بزرگ شوند. میق در درس هم بیشتر موف گیرندمیکه فلسفه یاد  هاییگردد. بچهو.... می سطح آموزشی و تحصیلی ارتقای
توانند ( مییکدیگر حقوقکنند و با رعایت کردن حقوق شهروندی )مشکالت خود را حل می راحتیبه شوندمیو وارد جامعه  شوندمی

 طلبد.می توجهی ویژه . این امرشودهم آسایش و هم آرامش بیشتری دیده می ترسالمبه وجود آورند. در جامعه  تریسالمجامعه 
 نگرش نوع باید دارند، برعهده را آن واقعی مفهوم در پرورش انسان و خلق وظیفه که نهادهایی عنوانبه جوامع تربیتی هاینظام
 تربیت جایپس بهتا ازاین باشند درصدد باید تربیتی هاینظام کنند. متحول را خاص طور به و کودک عام طور به انسان به خود

  .دهند پرورش افراد را در تفکر و پژوهش قابلیت و دانش تولید قدرت دانش، کنندگانمصرف
باید مراقب خطرهایی که در  مقایسه برنامه آموزش فلسفه به کودکان میان فیلسوفان غربی و اسالمی، بهباتوجه در نهایت 

 خوبیبهرا در این زمینه  هاغربیشود که مباحث و مسائل مطرح شده از سوی توصیه می روازاینکمین کودکانمان هستند نیز باشیم. 
را بپذیریم که با قوانین و اعتقادات مذهبی ما مغایرت ندارند. توجه به این نکته که  هاییبرنامهمطالعه و بررسی کنیم و آن دسته از 

دقت داشت به سراغ پرداخته شده است، بسیار مهم بوده و باید  هاآندارند که کمتر به  قدریگرانفیلسوفان اسالمی خودمان آثار 
به کودکانمان  کارآموزشقرار داده و در دستور  موردتوجه ازپیشبیشحکمت عملی آنان را  هایآموزهرفته و بخصوص  هاآنآثار 

 .قرار دهیم
در در برنامه مبتنی بر رویکرد جدید، روش فلسفیدن، تاریخ فلسفه، ارتباط فلسفه با ادبیات و فرهنگ بومی کشور ایران بنابراین 

برای فلسفیدن فراهم شود  ایزمینه. یعنی برای آموزش فلسفه به کودکان الزم است هم گیردمییک بافت یکپارچه مورداستفاده 
کهن موجود در ادبیات  هایداستانو هم توجه آنها را به تاریخ تحول فکر بشر در خصوص مسائل فلسفی معطوف کرد. همچنین، از 

 .برای آموزش فلسفه به کودکان بهره گرفت ادب فارسی هایداستانجهان و 

 منابع

 (. رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان1391تقوی, محمد. ) ؛بختیار ،شعبانی ورکی ؛طاهره ،جاویدی کالته جعفرآبادی؛ احمد ،اکبری

. (p4c)75-98 ,(2)2یت، وتربیتعلیممبانی  نامهپژوهش. 
: ،تهران1 سال ،مالصدرا همایش بزرگداشت سیزدهمین فلسفی تربیت مقاالت . خالصۀزندگی حکمت و فلسفی تربیت(. 1388) محمد اکوان،

 اسالمی صدرا. حکمت
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 . 10: 3887. شماره روزنامه ایران(. فلسفه برای کودکان در ایران علیه استبداد نظام آموزشی. 1386آقایانی چاوشی، جعفر. )
 مطالعات پژوهشگاه: رانته .تربیت و تعلیم فلسفه در پژوهش ایهروش و رویکردها(. 1389) .طیبه توسلی، نرگس؛ سجادیه، خسرو؛ باقری،

 . اجتماعی و فرهنگی
تهران:  .کیوان قبادیان. ترجمه کتاب کوچک فلسفه: حکمت بزرگترین اندیشمندان جهان به زبانی خودمانی(. 1398. )گریگوری ،برگمن

 انتشارات اختران.
 .90-104 (:9)2. رفتاری علوم در نوین هایپیشرفت. کودکان برای فلسفه (. آموزش1396) .فاطمه آبادی،صادق خدابخشی مریم؛ برهمن،
بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه (. 1390. )سیدحسام ،حسینی؛ الساداتافضل ،حسینی

 .147-175(:2) 7. های نوین تربیتیاندیشه. درسی رسمی
 نور. نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام. پایانکودکان برای فلسفه آموزش نظری هایمؤلفه بررسی(. 1391اکبر. )دهقانی، علی

فصلنامه ایران.  در آن کاربست براى مناسب راهکار معرفى و کودکان براى فلسفه درسى برنامۀ با مواجهه (. رویکردهاى1395ستاری، علی. )
 .50-70(: 58)15، های آموزشینوآوری

نامه کارشناسی ارشد. . پایانآموزش فلسفه به کودکان نزد برخی از متفکرین اسالمی و دانشمندان معاصر غرب(. 1391عظیمی دوست، مریم. )
 دانشگاه الزهرا )س(.

 خمینی، مدرسه امام عالی آموزش مجتمع .ارشد کارشناسی نامهپایان. کودکان به اسالمی فلسفه آموزش روش(. 1397علی جعفری، کوثر. )
  پژوهی.دین و حکمت

 پذیریمسئولیتبه روش پژوهش مشارکتی بر (p4c) آموزش فلسفه برای کودکان تأثیر (.1397) .اهللعزتفتحی لیال، احقر قدسی، نادری 
 .7-18(:1)15 .پژوهشی خانواده و پژوهش - ی. فصلنامه علمآموزاندانش

 .دواوین انتشارات: تهران. نظری مبانی بررسی کودکان، به فلسفه آموزش(. 1387) یحیی ائدی،ق

 .91-107(: 3)2 کودک وتفکر . (P4C) (. فلسفۀ ویتگنشتاین و برنامۀ فلسفه برای کودکان1390سلطانی, سحر. ) ؛یحیی ،قائدی
 .7 شماره هفتم، سال ،نوجوان و کودک ماه کتاب ماهنامه، گوییقصه تا قصه (. از1383فرشته. ) مجیب،

 .50-51: 61. نشریه مدیریت ارتباطاتکودکان.  برای فلسفه آموزش برنامه تاریخچه به (. نگاهی1394. )الهمرادخانی، حجت
 .9 :163 شماره ،کلیات ماه کتاب کتابداران، برای فلسفی تفکّر تأثیر و اهمیت(. 1390)ندا  ،مالزم

های شرق، ها در اهداف و روش آموزش فلسفه به کودکان در فرهنگها و تفاوتمقایسه و تبیین شباهت(. 1391ملکی پیر بازاری، علی. )
 . نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیپایان. غرب و اسالم

 علوم پژوهشگاه: تهران (.تربیت و تعلیم در نو انقالبی پیشگامان با وگو گفت) نوجوانان و کودکان برای فلسفی کندوکاو(. 1387) سعید ناجی،
 . فرهنگی مطالعات و انسانی

(: 69)22 فرهنگ، نشریه .(نوجوانان و کودکان برای فلسفه برنامه هایمؤلفه بازیابی) اسالمی تربیت و تعلیم از نو برداشتی(. 1388. )سعید ناجی،
214-177 . 

 . تهران: انتشارات کرگدن.هایی برای کالس فلسفه برای کودکانانیمیشنراهنمای (. 1397ناجی، سعید؛ عسکری، سمانه. )

 . تهران: انتشارات کرگدن.(فلسفی برای کودکان )همراه کارت بازی -فکری  هایبازی(. 1399ناجی، سعید؛ عسکری، سمانه. )
 پژوهشگاه: تهران (.کودکان برای فلسفه امهبرن در شناختیروش شناسیروان مبانی) کنیم اعتماد کودکان به(. 1393. )مهرنوش هدایتی،

 . فرهنگی مطالعات و انسانیعلوم
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