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  آموزش فلسفي كودكان درنظام تعليم وتربيت اسالمي

 1هادي سليماني ابهري

  چكيده 

هاي  به عرصه مطالعات وپزوهش    كودكاندردو دهه اخير،  بعد از ورود مباحث اموزش فلسفي           
به عمل )   P4C )philosophy  for children   بويژه با استقبالي كه از رويكرد،نظر در ايراناهل 

 ماننـد ارائـه     ، تالشهايي در تحليل وبررسي ومعرفي وحتي اجراي آن  به اشكال گونـاگون             ،مدآ
موزشي، تـاليف وترجمـه كتـب صـورت         آهاي   و كارگاه ها    تشكيل  همايش  ،مقاالت درنشريات 

 پـذيرش به سطحي رسيده است كه  برنامـه ريـزي درحـد             ها     اخير اين همت   درسنوات. گرفت
باني اين (   جاي خالي بررسي نظرات ليپمن  .گيرد  براي آن صورت مي PHDدانشجودرسطح

 مارا برانگيخت تـا بـا   ، درمقايسه با نظام تعليم وتربيت اسالمي      ،)نوع از آموزش درنيم قرن اخير     
موزش تفكر خالق وانتقادي درتعلـيم وتعلـم اسـالمي را           آجايگاه   ،هاي وحياني  موزهآتاملي در   

  بازشناسي كنيم 
 شيوه هاي تربيـت دينـي بـراي فـراهم كـردن بـسترهاي               نزديكي ،دراين بررسي ومقايسه  

  . شكار گرديده استآ ) lipman(هاي  ليپمن  وديدگاهها   با روش،موزش تفكر خالق واكتشافيآ
 حـذف   ي، سئوال مدار  ،ربيت اكتشافي وخالق، تفكر انتقادي    ، تعليم وت  ليپمن: ها  كليد واژه 

  نآ داستان هاي قر،وابهام
  
  
  
  
  

                                                            
  عضو هيئت علمي گروه معارف اسالمي دانشگاه زنجان. 1
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  مقدمه

اي   در ذهـن خواننـده    » آموزش فلسفه به كودكان   « نوشتار، مفهوم متبادر از      اين عنوانبا خواندن   
ـ          چنين خواهد بود كه مي     فهمدميكه از فلسفه همان معني عام را         ا خواهيم به زبان كودكانـه و ب

اي ساده، مفهوم وجود و ماهيت و عليت و مفاهيمي از اين دست را به كودكان بياموزيم و                    شيوه
ي چـون ارسـطو و افالطـون و بـوعلي و صـدرا و كانـت و                  يبا قصه و مثل، آراء فلسفي حكما      

  دكارت را به آنان تعليم دهيم
 در عـين     و يم باشـ   بيگانـه   با مفهوم خاص از آموزش فلسفه به كودكان        اگراز سوي ديگر    

 باشيم  شناآ ژان پياژه در مورد مراحل رشد ذهني از كودكي تا بزرگسالي          ه  حال با آراء مطرح شد    
ورود بـه    سؤالي خواهيم شد كه اگر رهايي از محدوديت عيني و           چنين   نيز  و سدچار پارادوك 

شـود،    مـي  سالگي بـه بـاال در انـسان آغـاز            ده  زسي  از  ،هاي تفكر مطلقاً قياسي و انتزاعي       عرصه
 نـاگزير   ، جهت پاسخ به اين  سوال      توان آموزش فلسفه براي كودكان را مطرح كرد؟           چگونه مي 

 نآموزش فلسفه به كودكان  هستيم كه در ابتداي  ايـن مقالـه بـه                 آان دو معناي متفاوت از      بياز  
موزش فلـسفي كودكـان خـواهيم       آپردازيم  وبا روشن شدن اين ابهام متوجه دو رويكرد در             مي
 ةموزش تفكر خالق وانتقادي است كه ادامـ       آموزش فلسفي به معناي     آنها پذيرش   آيكي از   . شد

 روش ليپمن بانظام تربيتي اسالم  دائر مدار قبول اين معنا و رويكردي است               ةگفتار ما در مقايس   
در بيان وشرح بيشتر  نظرات  وروش ليپمن  وتاثيرگذاران بر            . كه وي  نيز  روي آن تمركز دارد        

گذشته  موزش فلسفي از   آ نه چنين برداشتي از   ي  مطالعه پيش   ،اي او و نيز بررسي ديدگاه اسالم      رآ
ن خواهيم بود و بانشان دادن قـدمت وريـشه          آ ضرورتي  است كه ما مجبور به ورود به           ،حال تا

 هـم اهميـت موضـوع وهـم         ،موزشي اسالمي وغير اسـالمي    آاين موضوع درتاريخ تفكر ونظام      
نگارنده براي نيل به هدف اصلي      .  وع از آموزش فلسفي را روشن خواهيم كرد         خاستگاه  اين ن   

موزشـي   آ  درمـدل     p4cاين پژوهش كه نماياندن وجوه مشترك آموزه هاي وحياني   بارهيافت             
  ،گيـرد   مي تعلق» تبيين اطالعات «  كه به موضوع   1باشد بعد از بيان مبناي نظري مشترك        مي ليپمن

                                                            
است كه دراين جـستار وارد      اي      مقوله جداگانه   ني وحيا شناسي  تفاوتهاي مباني نظري او با مباني شناخت      . 1
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مـوزش فلـسفي    آروش  «و  »  مـتن محـور   موزش فلسفي   آروش  «وان    را با دو عن    روش قرآن 

 آن هم در متون داستاني قـرآن را         ،داند و از انجا كه روش اول      سي مي رقابل بر »  مخاطب محور 
داند  اولويت وعمده مباحث را بـه  آن اختـصاص  خواهـد داد  واز      مي  مرتبط p4cبا رويكرد

  امتنـاع  و فقـط بـه بيـان فهرسـت وار آن                 موزش فلسفي مخاطب محـور،    آشرح و بيان روش     
  اكتفا خواهد كرد

  :موزش فلسفي كودكانآدو معناي  ماهيت  و 

 واژه تركيبي    شامل   ،ها در عصر حاضر     ي بسياري از واژه   يواقعيت اين است كه تحول معنا     
 است و حداقل در حوزه آموزش كودكان، معناي خاصي كه از عبـارت              شدهآموزش فلسفه هم    

 شـود بـا معنـاي عـام كـه همـان       اضافهسفه به كودكان بايد به دايره فرهنگ لغات ما آموزش فل 
اين نوع تلقي از آمـوزش       .تباشد متفاوت اس    برداشت قديمي و كالسيك از آموزش فلسفه مي       

 بـه   1فلسفه به كودكان، به عنوان يكي از رويكردهاي فلسفه براي كودكان است كه بعد از ليپمن               
  نـشان داده   PWC كه با عبارت     ،سفه براي كودكان با فعاليتي كامالً متفاوت      اي از فل    عنوان شاخه 

 در تلقـي خـاص  .  گرديدمطرح ) philpsophy with children(شود، يعني فلسفه با كودكان  مي
 فراهم كردن بستر جوشش فكر و تفكر انتقـادي و آمـوزش             در ،از آموزش فلسفه براي كودكان    

ترين هدف از تعريف جديـد از آمـوزش فلـسفه بـراي               شك مهم  بي.  وجود دارد     اتفاق نظر  آن
  و   .باشـد     كودكان، افزايش مهارت كودكان در تفكر و استدالل و پردازش اطالعات موجود مي            

 philosophyشهرت دارد وبا عنوان  »  فلسفه براي كودكان«اين همان معناي خاصي است كه به

for children ونام اختصاري p4cشود و مـا در ايـن     ميع علمي جهان از آن ياد  درسراسرمجام

                                                                                                                                           
گرايي معرفتي است كه از ساختارهاي اصلي فكر و مباني نظري   از جمله اين تفاوتها، نسبي آن نشده ايم 

هاي اسـالمي در      نسبي گرايي عالوه بر تعارضي كه با آموزه       . باشد  ليپمن در ارائه مدل آموزشي خود مي      

جهـت تأمـل و     . سـازد   گوي ليپمن را در برخي زوايا بـا تعـارض مواجـه مـي             شناسي دارد ال    حوزة معرفت 

 نقد وبررسي مباني فلسفي الگوي اموزشي تفكر انتقادي ماتيو ليـپمن         "مقالة  , مطالعه بيشتر اين تعارضات   

  مطالعه شود42 شماره ي12 از دكتر جعفر جهاني  درفصلنامه علو م انساني   دانشگاه الزهرا سال "

1.Mathew lipman 
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  كنيم  ميدنبال »فبك«  اختصاريةن را  با كلمآنوشته مباحث مربوط به 
  :گويد  مي pwc   وp4c دربيان تفاوت  دو رويكرد موزشآ باني اين نوع از 

شود تالشي است براي بسط فلسفه، با اين هدف          ناميده مي » فلسفه براي كودكان  « آنچه    « 
فلـسفه   آن از  موزشي است كه در   آاين فلسفه،   .  موزش به كار برد   آبتوان آن را همانند نوعي      كه  

براي واداشتن ذهن كودك به كوشش درجهت پاسخگويي به نياز واشـتياقي كـه بـه معنـا دارد،                    
  ازبحـث   p4cبـه عنـوان شـاخه فرعـي كـوچكي از      » فلسفه باكودكان« اما  . شود  ميبهره برده

.   اما نه فقط با داستانهاي نوشـته شـده بـراي كودكـان             ،برد  مي راي فلسفي سود  آه  وگفتگو دربار 
  p4cاين است كه كودكان به عنوان فالسفه جـوان پـرورش يابنـد امـا در      قصدpwcي  دربرنامه

 عبارت از ياري دادن كودكان براي بهره مندي از فلسفه به منظـور بهبـود بخـشيدن  بـه                     ،هدف
البته تامل     )33 :1387سعيد ناجي، (»  درسي است    ةوجود دراين برنام  يادگيري همه موضوعات م   

آمـوزش فلـسفي از روايـي        گذاري اموزش تفكرانتقادي وخالق به     نام كه تا چه حد    دراين سوال 
 برخوردار است مطب ديگري است كه دراين نوشتار مجال پاسخ به آن نخواهد بـود وخواننـده                

  1دهيم  ميقاي دكتر احد فرامرز قراملكي ارجاعآ محترم مشتاق اين مسئله را به مباحث

  موزش فلسفي كودكانآپيشينه 

 روش   در تفكر انتقادي پديده نويني در عرصه تعليم و تربيـت نيـست و سرچـشمه آن را                
امـا تـدوين مـدل مـشخص بـراي آن را            . توان يافت     آموزش سقراط و در آكادمي افالطون مي      

 سدة بيستم ديد كه الگوي حاكم بر تعليم و تربيـت را كـه               توان در آثار جان ديوئي در اوايل        مي

                                                            
مدل آموزشي خود به فلسفه،  وچند ين نكته سـنجي ازنظـام        ليپمن  در تسميه    اقاي دكتر قراملكي درنقد   . 1

مفهـوم فلـسفه درايـن      »  فلسفه براي كودكان از تفكر منطقي تا تجارب فلـسفي           « اموزشي وي، در مقاله     

سهيل تجـارب فلـسفي     كـشد ومعتقـد اسـت كـه باتـ           روي آورداز فلسفه براي كودكان را به چـالش مـي          

كودكان وايجادزمينه مساعد براي مواجهـه آنـان بارازهـا ونيازهـاي وجـودي وبـاافزايش مهـارت تفكـر                 

توان ارائه نمودتا تا فلسفه براي كودكان هـم اثـر بخـش گـردد وهـم اطـالق                     اي تلفيقي مي    منطقي، شيوه 

   شودكلمة فلسفه برآن حقيقي
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ي جديد، پرورش قوه اسـتدالل و       ي اطالعات بود از رونق انداخت و در الگو         انبار كردن  مبتني بر 
هـاي    بـر اسـاس يافتـه     .  را هدف تعليم و تربيـت قـرار داد            وتبيين اطالعات  داوري در كودكان  

كه معتقد  " آلفرد نورث و ايتهد   " و حتي كساني چون      شناختي ژان پياژه و آراء جان ديوئي        روان
  نهضتي در نيمـه دوم       1آوري اطالعات باشد    بود ثمرة واقعي تعليم و تربيت نبايد در شيوة جمع         

اي از آن تحت عنوان پيشبرد فلـسفه     به وجود آمد كه شاخه    » تفكر انتقادي « قرن بيستم با عنوان     
 در پـر     را   البته سهم تاثيرگذاري رابـرت انـيس      ( ت   توسط ماتيوليپمن شهرت ياف    ،براي كودكان 

 ليـپمن در اواخـر      2) . كردن خالء تحقيقاتي در ادبيات اين حوزه مطالعه نبايـد ناديـده گرفـت               
 به عنوان استاد فلسفه در دانشگاه كلمبيا واقع در نيويورك بعداز روبـرو شـدن بـا نقـص                    1960

هاي  عف آموزش هاي دوران كودكي وسبك       ريشه را در ض     ،قدرت استدالل دردانشجويان خود   
ن دانست وبه نتيجه رسيد كه فراتر از مهارت حفظ كردن مطالب، بايد به كودك قدرت مفهوم                 آ

غاز كارش با تهيـه مـتن درسـي بـه           آ. سازي وتحليل آن ونقد وداوري واستدالل را نيز آموخت        
كـشف  «كتـاب   . گرديـد  شكل داستان درباره كودكاني كه در حال اكتشاف منطقي بودند  قـرين            

اولين اثر او  براي ايـن       1970كه عنوانش اشاره وايمايي به اسم ارسطو است در        » هري استوتلمر 
٣شدهاي  تعليمي دركالس موثر واقع       منظور بود كه در آزمايش    

او عالوه بر متون داسـتاني از       .  
داخـت وتوانـايي    طريق شعر وارائه نقاشي وموسيقي  به ايجاد و برانگيختن سوال دركودكان  پر             

  .شيوه نوين را درتبديل كالس  به جمع پژوهشگر نشان داد 

                                                            
فايده است مگر اينكـه كتابهـاي خـود را گـم كننـد و جـزوات        وي معتقد بود كه يادگيري شاگردان بي      . 1

 . خود را بسوزانند و جزئيات حفظ شده را براي امتحان فراموش كنند

 اولين بار از آموزش و سنجش تفكر انتقادي سخن به ميان آورد و ليپمن بعـد از                  Z,Xهاي    وي با آزمون  . 2

 بـه   1990 الگوهايي ارائه داد كـه البتـه در دهـه             براي شيوة آموزش مهارتهاي انديشيدن     1980او در دهه    

  .هاي اخالقي اين نوع آموزش توجه كرد جنبه

به صورت كتاب راهنما براي معلمان بـا صـدها تمـرين           » ان مارگارت شارپ  «كتابهاي بعدي او باكمك     . 3

  »توسـعه وپيـشبرد فلـسفه بـراي كودكـان         «فلسفي نوشته شد وي بعداز ترك كلمبيا وتاسـيس پژوهـشگاه          

 را كه صرفا دراخالقيات بودنگاشت وبعد مجموعه متنوعي از كتب را انتشار داد» ليزا«كتاب 
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 با ارائـه مجموعـه داسـتانهايي بـا مـضامين            ،ليپمن در مدرسه پيشبرد فلسفه براي كودكان      
فلسفي، آموزش ويژگيهاي مهم تفكر فلسفي را هدف اصلي آموزش فلسفه براي كودكـان قـرار        

ع آموزش به كودكان، حتي شكل و نوع نشستن فـرد در            داد كه در شكل و الگوي عملي اين نو        
تغييـر  ) يا چند گروه حلقـه زده بـراي مباحثـه و گفتگـو             Uبه صورت حلقوي يا شكل      ( كالس  

در حال حاضر، اين الگوي تربيت انتقادي و آموزش فلسفه براي كودكـان كـه بـه نـام                   . يابد  مي
 وبيش از صد كشور دراين      وردار است  از اعتبار جهاني برخ    ، او تمام شده است     ليپمن و مؤسسه  

موزشـي خـود را      آ  پـارادايم     ،ليپمن  به داليـل ذيـل      .  زمينه به فعاليت وتحقيق مشغول هستند       
  :كندبهترين رويكرد در بهبود تفكر كودكان  اعالم مي

 بـه رسـميت     -3 فراهم شـدن راهـي بـراي ايجـاد هيجـان             -2ايجاد عالقه دركودكان     -1
 ايجـاد سـوال در برابـر ارزش هـاي          -4دركودكـان   » تفكر انتقـادي  «   نام شناخته شدن نيازي به   

   جمعي بودن وفعاليتي مبتني بر گفتگو-6خالقيت  -5مقبول جامعه 
ليپمن در پاسخ به اين سوال كه چـه كـساني دركـار او از فالسـفه وروان شناسـان مـوثر                      

 ليوويگـو تـسكي     ،ريكـايي   جاسـتوس بـاكلر فيلـسوف ام        ،افرادي مانند جان ديويي     از ،اند بوده
 جـرج هربـرت ميـد فيلـسوف         ،  گيلبرت رايت فيلسوف انگليسي     ، ژان پياژه  ،روانشناس روسي 

  برداتريشي  نام مي–لويد ويك ويتگنشتاين فيلسوف بريتانيايي  ،وروانشناس اجتماعي امريكا
بـراي   فلـسفه   آقاي صـفائي مقـدم و بـا نـام     در ايران معاصر الگوي تربيتي ليپمن با مقاله  

كودكان معرفي شد و با ترجمه كتب داستانهاي فكري به فارسي، شرايط بهتري براي مطالعـات                
، اين   نيز هاي علمي   در چندين مقاله و اثر و حتي نشست         . اين نوع ازالگوي تربيتي فراهم گرديد     

  :دباش نقد واقع گرديد كه فهرستي از آنها به شرح ذيل ميزمون وآشيوة آموزشي مورد ارزيابي و
  1» نقد و بررسي مباني فلسفي الگوي آموزش تفكر انتقادي ماتيوليپمن « مقاله-1
كنـدوكاوهاي فلـسفي بـراي     )1(كم با عنوان داسـتانهاي فكـري    ترجمه كتابهاي فليپ-2

  كودكان، توسط افسانه باقري  از انتشارات اميركبير 

                                                            
   .42چاپ شده در فصلنامه علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهراء شماره اثر دكتر جعفر جهاني   . 1
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مقايـسه  « مقالـه و  » فلسفه براي كودكان از تفكـر منطقـي تـا تجـارب فلـسفي             «  مقاله   -3
  1ني فر در فلسفه براي كودكانرهاي ليپمن و ب سبك

  2»مفهوم فلسفه در برنامه فلسفه براي كودكان«  مقاله -4
  ديكتر ابيلي در موضوع تفكر انتقا چند ترجمه از د-5
   3 انتشار  فصلنامه ي مطالعات برنامه درسي ويژه فلسفه براي كودكان-6 
 5 وچندين فعاليت ديگر4»و فلسفي براي كودكان ونوجوانانكندوكا« كتاب  انتشار– 7

  پيشينة آموزش فلسفه براي كودكان در نظام تعليم و تربيت اسالمي 

اگر آموزش فلسفه به كودكان به مفهوم خاص و آنگونه كه به تفكـر انتقـادي و خـالق و                    
اي طـوالني و همـزاد    ه قطعاً سـابق ،باشد  مورد نظر ما ،تقويت مهارتهاي عقالني كودكان بينجامد    

از زمـاني كـه مـسلمانان بـا دعوتهـاي             .با فرهنگ اسالمي و فرهنگ و ادب و دين ايراني دارد          
 شخـصيت  ،  ونيز معرفي موانعي از تفكر خـالق همچـون اكثريـت زدگـي    ،به تفكر مكرر قرآن

فكر  و   به ت ) ع  ( و همچنين تشويق هاي معصومين       ،زدگي وتقليد كوركورانه از نياكان  و اجداد       
موزشـي تفكـر خـالق  وبنـاي         آ  بنيان افكني روش      ، روبرو شدند  6ايجاد نياز به جاي اشباع آن       

مدارس ومراكز آموزشي كـه در آنهـا روش مباحثـه و گفتگـوي علمـي  ميـان شـاگرد واسـتاد                        
. غاز گرديد   آ ،وشاگرد با شاگرد واتخاذ روش انتقاد در برابر  اظهار نظر علمي محوريت داشت             

                                                            
  اثر دكتر قراملكي وخانم زهرا امي. 1

 84 تابستان 28شماره » علم ودين « نشريه علمي خبري   . 2

  از انتشارات انجمن مطالعات درسي ايران .3

ليـپمن، برنـي فر،مارگـارت      ( مصاحبه هاي آقاي سعيد نـاجي  بـا  پيـشگامان آمـوزش فلـسفي كودكـان                 . 4

 )شارپ، ساتكليف، گيلبرت بورگ، پر يسپرسن، لريسا رتيونسكي،و مايكل سسويل 

وتـشكيل كارگـاه    »حكمت اسالمي صدرا« ر بنياد  تشكيل واحد پزوهش  فلسفه وكودك د      - :از جمله   . 5

 هاي متعدد در ايران كه دريكي از آنها  آقاي برني فر حضوري فعال داشت

خدايا مـرا هرگـز از مـدار تقـصير          «  كنند كه از خدا چنين طلب مي     )ع(دعايي، امام موسي ابن جعفر     در. 6

 »خارج مگردان) احساس نياز(
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وه تسليم نشدن وعدم سرسپردگي دربرابر اطالعات ارائه شـده وگـشودن بـاب نقـد در                 اين شي 
 از كالسهاي درسي به متون علمي  تعميم يافت كه محـصول و ميـوه                ،برابر آنها وتبيين  نظرات    

آن در پيدايش علومي چون علم الحديث  ورجال  در  حوزه معارف ديني وتاريخي  و پيدايش                   
 ،هان شناختي ودانشهاي نجومي كه به نظريات پيش كپرنيكـي مـشهورند  آراء جديد درتفاسير كي 

 در حوزه ادبيات بويژه از نوع عرفاني آن نيز تاكيد بر ايجاد نياز  وتـشنگي در     .تاثيرگذار گرديد 
  :به قول موالنا .القاء گرديداي  طالب حقيقت به طور برجسته

   بت از باال وپستآور به دست              تا بجوشد آب كم جو تشنگي آ
 بـه تالشـهاي     ، دربين مـسلمين   p4cبرخي صاحب نظران در ذكر تاريچه رويكرد اموزشي         

راء فلسفي  حكما و كسب مهارتهاي تفكر منطقي را تسهيل شـده             آعلمي اخوان الصفا  كه فهم       
قـادي و   ارتباط فلسفه با تفكر انت     « :كنند    مي دادند اشاره   مي در اختيار مخاطبان ويژه  خود  قرار       

 ،نزد كساني چون اخوان الـصفا     . مهارت منطقي نزد فيلسوفان مسلمان نيز مورد توجه بوده است         
آموزش فلسفه صرفا آموزش ديدگاههاي فيلـسوفان نيـست بلكـه جهتگيـري آمـوزش فلـسفه                 

دو عنصر عقالنيت و اخالقـي بـودن        . اجتناب از خطا در تفكر و دوري از زشتي در رفتار است           
   )1384قراملكي (»  .يپمن نيز مورد تأكيد استدر روي آورد ل

 بـه تـالش ابوريحـان       ،قاياني چاووشي آقاي دكتر   آ ،ذكر سابقه اموزش فلسفي كودكان     در
بـا تامـل در     .انـد  اشـاره كـرده   » التفهيم الوائـل الـصناعه التنجـيم      «بيروني نيز درارائه اثري به نام       

رداشت عام از مفهوم فلسفه منطبق است       نها با ب  آتوان گفت كه قسمت اول        مي ايشانتوضيحات  
مـوزش فلـسفي كودكـان كـه مـورد نظـر ماسـت فاصـله دارد وحتـي در                     آ وبا تلقي خـاص از    

موزش مهارت تفكر منطقي يكي     آتوضيحات مربوط به تالشهاي اخوان الصفا نه ازاين منظر كه           
 بـراي فهـم عامـه       از اهدافشان بود بلكه از اين جهت كه اخوان الصفا مسائل دشوار انتزاعـي را              

كردند  اشاره كرده است ولي در توضيح مربوط به دختر خيـالي كـه ابوريحـان                   مي مردم تسهيل 
       )1385قاياني      آ( 1كتاب را به او اهدا كرده است به مفهوم مورد نظر ما نزديك شده است

                                                            
ست كه اين كتاب را به يك دختـر خيـالي            ا  براي كودكان نوشته است اين     را گويم آن   مي  دليل اينكه  «. 1

تـوان اسـتنباط كـرد كـه منظـورش دختـري              مـي  و از وصفي كه براي اين دختر گفته       . تقديم كرده است  
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  طرح مسئله

 بــا وزش آن حــوزه تفكــر خــالق و آمــ و آراء وي در من هــاي ليــپ  مقايــسة دادهبــراي 
   : بپردازيمدوسوال و پاسخ آنها به طرح  ابتداالزم است  ،هاي قرآني وزهمآ

موزش فلسفي  بـه مفهـوم آمـوزش تفكـر  خـالق وانتقـادي بـه                  آزمينه نظري قرآن،  در      
  كودكان چيست؟

  موزشي كدامند؟آروشهاي قرآني دراين مدل 
ز اذهان را كه با مالحظه  ضرورت  طرح  سوال اول از آن روست كه شبهه محتمل برخي ا             

نمايـد  رخ مـي  »  آموزش فلـسفي كودكـان درآمـوزه هـاي قرآنـي          « در عبارت     »  كودكان«واژه  
كند كه نگارنده ازاين مهم غافل نيست كه قـرآن كتـاب            زدايد و پاسخ به آن سوال روشن مي        مي

سوي ديگـر   از .  گرچه نظامي اساسي براي تربيت درست آنان  پي افكنده است      ،كودكان نيست 
سازد وبه  خطاي  برخي افهام       پاسخ به سوال نخست، راه را براي پاسخ به سوال دوم هموار مي            

يـا  »  p4c«موزشـي   آهـاي دينـي بـا  نظـام           دهد كه براي نماياندن وجوه مشترك آموزه        مي پايان
)   elfie(احتماال درانتظاراستناد صاحب اين قلم به داستانهايي درقرآن به شكل قصه الفـي            » فبك«

هـا     ساله 8و7براي  ) lisa(وقصه ليزا   ها     ساله 4 و 3براي  )  pikes( داستان پيكس    ها    براي دوساله 
    خواهند بود p4cوديگر قصه هاي مدل 

   :گيرد آيد پاسخ به سوال اول را  به عهده  مي كه مياي  مقدمه
  )43عنكبوت آيه  . العالمونوما يعقلها اال(رويد  عقل جز بربستر علم نمي ،ازنگاه قرآني: اوالً

  )241بقره آيـه   .كذلك يبين اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون     (شود    راه علم با تبيين هموار مي     : ثانياً

 تبيـين اطالعـات   ، تفكر و تعقل با      قرآنتوان ادعا نمود كه از منظر         به سهولت مي  بر اين اساس    
  :هستيمر به ذكر چند نكته براي روشن شدن هر چه بيشتر موضوع، ناگزي. گيرد صورت مي

                                                                                                                                           
 .جوان و يا نوجوان است كه تحت عنوان ريحانه بنت الحسين يعني گلي دخت زيبا از او نام بـرده اسـت                     

كار برده است كـه بـا سـن و سـال و          ه   را براي جوانان تأليف كرده دقيقاً روشي ب        بيروني چون اين كتاب   

    »يعني كتاب به صورت مكالمه و يا سؤال و جواب است. روحيات اين جوانان هماهنگي داشته باشد
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گيرد    كه در مواجهة او با حيرت صورت مي         است  از آدمي  كوششفكر آن گونه    : نكته اول 
و يا اينكه فراتر از آنها، معما و حيرت آدمـي،           . چه اين حيرت انسان را به آب برساند يا سراب         

 از ديـد     .ايجـاد شـود   اي افكنده شده بر رازي باشند كه با كنار رفتن آن، بصيرت در انسان                 پرده
 قـرآن اي در     خردي عده   قرآن، آدميان همگي توان انديشه ورزي دارند و اگر مذمتي در مورد بي            

 نيست بلكه بـه     نبه دليل عدم تفكرشا     )8سوره روم ايه    (  )انفسهم  اولم يتفكروا في  (شود    ديده مي 
اي بـه     ه در هـر عرصـه     اگر شاهباز انديشه آزاد باشد ك     . دليل نداشتن جهتي معين در تفكر است      

 بـه   پرواز درآيد و بر فراز قله اطالعات محض فرود آيد از ديد كتاب آسـماني نـه تنهـا هنـري                    
انـه فكـر و     (   باشد اي بسا كه در خور نكوهش قرار گيـرد          شآيد كه در خور ستاي      حساب نمي 

ض ن حقيقـت اسـت كـه تفكـر محـ     يانگر ايب اين خود )18يه آسوره مدثر ( )قدر فقتل كيف قدر
تفكـر  (ت شـده اسـت و ايـن معنـا           يمطلوبيت ذاتي ندارد و بلكه آنچه مطلوب است تفكر هدا         

است و ويژگي اين هدايت، از معناي عقـل در           قرآنمترادف و همسنگ تعقل در      ) هدايت شده 
با مفهوم بازدارندگي و كنترل مفيـد همـراه اسـت            قرآنقابل استنباط است چراكه عقل در        قرآن
 .گدار به آب زدن   ه متضاد آن يعني جهل، حاكي از عمل ناسنجيده است و بي           گونه كه واژ   همان

انه من عمل منكم سوء بجهاله ثم تابوا مـن          «: فرمايد سوره انعام كه مي    54و اگر جهالت در  آيه       

 با اين مشكل مواجه خـواهيم       ، به معناي ناداني در نظر گرفته شود       »بعد و اصلح فانه غفور رحيم     
  در صورتي كـه عمـل از روي نـاداني را   . استشدهموردنظر به توبه فراخوانده بود كه چرا فرد   

 اما اگر جهالت را به معناي عمل ناسنجيده در نظر بگيريم            ،توان خطا يا گناه محسوب نمود      نمي
 در ايـن    ،شـود  شهوت يا شتابگري به آن دچـار مـي          يا جذبه  صمكه فرد مثالً به سبب هجوم خ      

  .1الح هردو قابل فهم خواهند بودصورت ضرورت توبه و اص
ايجاد سـوال در برابـر    و   تبيين اطالعات همان تأمل در اطالعات به دست آمده          :  دوم نكته

هاي ديروز و امروز است لذا نظام تربيتـي مبتنـي بـر تبيـين و تحليـل اطالعـات همـان                      آموخته

                                                            
 آقاي دكتـر خـسرو بـاقري در           و نيز تعابير      354 تا 351 ص 1 اين قسمت، با استفاده از تفسيرالميزان جلد         .1

  .كتاب نگاهي دوباره به تربيت اسالمي بحث عقل نوشته شده است
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- فهماندن مبنا قرار مي     فهميدن را به جاي    ، تربيت و تعليم اكتشافي    . تربيت است  دناكتشافي كر 

گيرد و هنـر    دهد و در اين نوع از نظام تربيتي است كه آموزش شكل فعال و خالق به خود مي                 
معلم در آن طرح سوال هاي خوب و نيز ايجاد بستر براي فعال كردن ذهن مخاطب و قراردادن                  

  . هاو مسئلهها   سوالاست نه پاسخ دادن به همه» حيرت«و » ابهام«متربي در فضاي 

تربيـت يـك طـرح بيرونـي         ، اساس نظام تربيتي مبتني بر تحليـل اطالعـات         بر:سومنكته  
فراگير علم نـه بـر اسـاس        . نخواهد بود كه با عجله و شتاب به ذهن متعلم القاي اطالعات شود            

كنـد و الزمـه       مـي  به جاي كسب معلومات كـشف معلومـات        و  نانفعال كه بر اساس فعال بود     
 پذير انگاشتن اقوال و مدعاها ي ديگران است و ديگر جايي براي تعلـيم و                گونه تربيتي نقد   اين

  .ماند  نميتربيت قالبي در اين نوع از روش و نظام تربيتي باقي
توان روش آموزش تحليـل اطالعـات و تبيـين معلومـات و               مي اساسا زماني : چهارمنكته  

گونـه    نگاه ما به انـسان ايـن       تفكر انتقادي و خالق را در تعليم و تربيت مطرح ساخت كه نوع            
اگـر چنـين    .نباشد كه او را شيء تلقي كنـيم و تربيـت او را هـم صـنعت و صـناعت بپنـداريم                     

اصالحي از برداشت ما به انسان صورت گرفت آموزش كودكـان بـا مالحظـه ايـن نكتـه مهـم                     
لذا اگر بخـواهيم رشـد      .خواهد بود كه كودك ظرف نيست و آموزش هم پر كردن ظرف نيست            

را و قالـب پـذير را بـه تفكـر           گد تفكر هم  كر يا قوه انديشه ورزي كودك را افزايش دهيم باي         تف
  . واگرا و قالب ساز تبديل كنيم

در .آيد ولي در تفكر واگرا ذهن مسئله دار اسـت             مي  ذهن پاسخ مدار بار    ،در تفكر همگرا  
  .اولي تفكر بيروني ولي در دومي خود انگيخته و دروني و جوشنده است

 گيرد در حالي كه  ميصورتها  و قابليتها    آموزشي مسئله مدار تو سعه ظرفيت      هر شيو د"
 ، سـيال  ،در اولـي تفكـر    .دهـد   مي رخها    و قالب ها     شيوه آموزشي پاسخ مدار پر كردن ظرفيت       در

  )129: 1376كريمي، (." قالبي و مقلد است،دجام،در دومي تفكر راكد.  اصيل و مبدع است،روان
گردد كه زمينـه    ميمقدمات الزم براي اثبات اين مدعا فراهم      ,   نكات فوق    از دقت در   بعد

نظري براي افكندن روش يا روشهايي در پيش روي مخاطبان كتاب آسماني جهت تامل فلسفي               
بـا ايـن فـرض ديگـر الزم نيـست بـراي نـشان دادن                 .    فراهم شـده اسـت       p4cازنوع  پاردايم    

باشـيم كـه     سفي  كودكان در انتظار قرائت متـوني از قـرآن          موزش فل آهاي قرآني پيرامون     آموزه
يا  پريسپرسن  به طرح قـصص كودكانـه    مانند كتب داستاني طراحي شده ليپمن يا  فليپ كم و    
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نهـا را بـه تامـل       آبا مضامين فلسفي بپردازد وبادادن تمريناتي درمـورد موضـوعي خـاص فكـر               
 در مقدمـه اشـاره گرديـد  در قـرآن، دو             سي پاسخ سوال دوم همان طوري كـه       ردر بر  .برانگيزد

براي فراهم شدن بستر تربيت مخـاطبين نقـاد بـا           » مخاطب محور «و  » متن محور «شيوه آموزشي 
  شود  ميتفكري پويا وخالق ديده

توان به آياتي استشهاد كرد كه مخاطب در برابـر آنهـا خـود را         مي  درشيوه مخاطب محور  
 مـورد   ،نجا كه تامل در اين نوع از آيـات        آاز   بيند و   مي مكلف به تفكر در عرصه هاي گوناگون      

ح آنهـا    ينظر ما براي نشان دادن نقاط مشترك  شيوه ليپمن با شيوه هاي قرآنـي نيـست از تـشر                   
  :نماييمكنيم وفقط فهرست وار  به آنها اشاره مي  ميخودداري 

 درمـسير   قرآن كريم براي اينكه آدمي را وارد عرصـه تفكـر كنـد وهـم  خـرد ورزي اورا                   
  دهد  ميكارايي وباروري سوق دهد پيام هايي به شكل ايجابي وسلبي ارائه

   :توان اشاره كرد  ميدر قرآن به موارد ذيل در جنبه ايجابي
  تعظـيم  -ورزي  مدح وستايش تفكرو تعظيم جايگاه آن باترغيب  مخاطبين  بـه انديـشه      -

دهند وبراي خـود    ا در حصارقرار نمي   وتكريم انسانهايي كه براي شنيدن سخنان ديگران  خود ر         
  امر به كسب علـم       -قائلند   وديگران حق آزادي گفتگو،  حق  شنيدن و انتخاب بهترين كالم را            

  .  توجه به تفاوت هاي فردي- تكريم  جايگاه ومنزلت مشاوره -قبل از اقدام به عمل 
  :چوندميان از گرفتار شدن در دامهايي آ به پرهيز دادن  سلبيةجنب در  و

 تسليم در برابـر خواسـت       -گاهانه   آ   تقليد نا   -ريسك گريزي وترس از خطرات محتمل       
  موانـع  خالقيـت    پيشداوري كـه همگـي از        -كميت با حقانيت    اكثريت به بهانه برابري فزوني      

 باشند تاكيد دارد مي

   در ايجاد وانگيزش تفكر خالققرآن » متن محور  « شيوه

 گيري از شيوه تمثيل و نماد  با بهره در متن غير داستانيقرآنه  نگارنده بر اين باور است ك     
 با حـذف عمـدي    وارد كردن عناصري چون ديالوگ و نيز ايجاد موقعيت ابهام     و طرح سوال و   

  .كند  مي نقش بارزي در طراحي تعليم و تربيت خالق ايفا ، براي مخاطب خودبرخي مطالب
 فقط به بررسي عنصر  حذف  ابتـدا درمـتن غيـر              جهت پرهيز از اطاله كالم    ها     از بين اين  

  .پردازيم داستاني وسپس متن داستاني مي
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  :نآحذف درمتن  غير داستاني قربررسي عنصر  

بهره مندي از عنصر حذف و قرار دادن شنونده و           قرآنكتاب مقدس    يكي از ويژگي هاي   
 در مـتن غيرداسـتاني    هم درقصص قـرآن وهـم        را   ها اين ويژگي  . در موقعيت ابهام است    خواننده

و نمادهـاي   هـا      حـروف مقطعـه و تمثيـل       به در نمونه هاي غير داستاني       .توان مشاهده نمود   مي
  .توان اشاره كرد ميقرآني

 برخي از مفسرين    ، سوره هاي قرآني    برخي از  آغاز در  حروف مقطعه     بيان فلسفه وجود   در
بـه عقيـده    .  انـد   شـده   قائـل  ول بين خـداو رسـ      بودن آن  رمزنظريه  دانشمندان علوم قرآني به      و

به قرار دادن انسان در فضاي خاصـي كـه منجـر بـه               قرآننگارنده اين نظريه با توجه به عنايت        
 به صورت رمزي بين خدا و انسان نيز قابل تعميم است            ،كر خالق باشد  فپويايي فكر و تربيت ت    

رد اين عرصه شـويم     بخواهيم وا 1اگر با عدم غفلت از بحث معيار هاي تاويل صحيح و مقبول             .
 بايد بگوييم كه وجود اين گونه حروف بـه خواننـده فرصـت              ،تا از تفسير به راي مصون بمانيم      

دهد زيرا صراحت و آشكار بودن معاني،يـك يـا چنـد              مي كشف و خلق موقعيت هاي پنهان را      
  تـازه منجـر    فـرينش معـاني   آاز راز و رمز به      اي    كنند اما قرار دادن پيام در هاله        مي معنا را منتقل  

  .دست آمده استه شود كه با فعال شدن ذهن مخاطب ب مي

                                                            
 اثر مرحوم آيت اهللا معرفـت ج        ،وشرايط تأويل صحيح را به نقل قول از كتاب تفسير ومفسران          ها    مالك. 1

نخـستين  : الـف   :  توان چنين اعـالم كـرد         مي   به اختصار وبا كمي تغيير و دخل وتصرف           32تا27  ص  1

يت مناسبت و ارتباط تنگاتنگ بـين معنـاي ظـاهري و بـاطني اسـت از ايـن رو                    شرط تأويل صحيص رعا   

 بايـد   ، نـاگزير در انتـزاع ايـن مفهـوم عـام           ،چون تأويل عبارت است از مفهوم عام منتزع از فحواي كالم          

دومين شرط تأويـل صـحيح رعايـت نظـم  و دقـت در كنـار                 ) ب.مناسبت لفظي يا معنوي رعايت شود         

الـب  قم مورد تأويل وتجريد آن از قراين خاصه است تا حقيقت و مغـز آن در                 گذاشتن خصوصيات كال  

سـبر  « عنـوان قـانون     ه  مقصود از اين شرط همـان اسـت كـه در منطـق از  آن بـ                 . مفهوم عام روشن شود     

آخـرين و مهمتـرين شـرط صـحت تأويـل      ) شود  ج   مي تعبير» تنقيح مناط « و در اصول با عنوان    »وتقسيم  

مده پس از الغاي خصوصيات به گونـه        آمعناي  باطني آيه آن است كه مفهوم به دست           براي پي بردن به     

 .اي باشد كه نسبت آن با مورد آيه نسبت عام به خاص با شد
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 برجـستگي خاصـي دارد و       ،آن چه در نظام هاي تعليم و تربيتي كارا و موثر جهان معاصر            
كنداين است كه شرايطي فراهم شـود كـه           مي آن را از نظام هاي تعليم و تربيت غير فعال ممتاز          

از طريق موقعيت هاي مبهم به تغيير سـاخت هـاي           ياد گيري به صورت كشف پاسخ هاي تازه         
شناختي كودك منجر شود ودر اين ديدگاه  تا زمـاني كـه سـاختار شـناختي فـرد نتوانـد كليـه                       

 امـا   .مانـد   مي هاي محيطي را جذب كند و دچار سوال يا ابهام نشود دست نخورده باقي              محرك
شود تعادل بين او و     ها    ي محرك  محروم از درك برخ    ،متربي و زماني كه ساختار شناختي متعلم      

دهد و چنين حيرتي منجـر بـه كوشـش            مي خورد و او را در حالت حيرت قرار         مي محيط برهم 
گرددو در پي چنين      مي براي حل تعارض و انطباق ميان ساختار شناختي و محرك هاي محيطي           

   .شود  مي تحول شناختي پديداركوششي
 . يادگيري واقعي شبيه پيوند زدن است      «  : دگوي  مي  فيلسوف شهير فرانسوي   " ميشل سر  "

 شود از ساقه اصلي كه پيوندي با آن زده          مي رفتهگبايد چيز جديدي خلق شود وقتي چيزي فرا         
شود هزاران كتاب درباره تدريس هست كه بـه هـيچ دردي جـز                مي شود پديده سومي خلق    مي
  )31: 1375كريمي، (»  كندموزگارانآخورد كه بازرس هارا قادر به مرعوب ساحتن   نمياين

زبـان تمثيـل    . عالوه بر حروف مقطعه تمثيل هاي قراني نيز از چنين ويژگي برخوردارنـد            
كند كه بايد از طريق مخاطب كـشف          مي چنين خاصيتي دارد كه غالبا پيرامون چيزهايي صحبت       

ـ  قرآن  ن چيزي است كه مستقيما وجود ندارد و بهره مندي           آ يعني سخن از     .شود  هـم    ل  از تمثي
نـدگاري   يكي از راز هـاي زيبـايي و مـا   كند وهم زمينه كشف  وخلق معاني پنهان را فراهم مي       

   .1شده استقرآن 

                                                            
 پرورش يافتگـان مكتـب      اي نسبت به تفاوت معنا شناختي از تمثيل ونماد بايد گفت كه             بااندك مسامحه . 1

دگاري آثار خود را مديون استفاده از نمادهـايي چـون سـاقي              راز مان  ،كساني چون حافظ و موالنا    قرآن  

زرگ جهـاني چـون ويليـام شكـسپير و          بـ بيت آثار نويسندگان    اهستندو حتي جذ  ...  باد صبا و   ،   ني ،    الهپي

مثال خون نمادي از گنـاه و قـساوت در نمايـشنامه            (ويليام باتلر به دليل استفاده از زبان نمادين بوده است           

از فساد و زوال در آن اثـر هـستند هـم چنـين در آثـار ويليـام بـاتلر           اي    نشانهها     بيماري وها    وعلفمكبث  

  )  اند مطرحتماما از بعد نمادين... برج،عقاب،و،ماه،خورشيد
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  قرآنبررسي عنصر حذف در متن داستاني 

شـود   داستان خلقت آدم با گفتگوي خدا وفرشتگان آغاز مـي          ني در مورد  آاولين داستان قر  
گفتگويك وظيفه هنـري مهـم رابرعهـده        ...ده است   داستان به جاي روايت به گفتگو روي آور       «

 )21  :1384 ،بـستاني (»  دارد و آن مكشوف ساختن انديشه فرشتگان دربرابر خليفه زمين اسـت             
گذارد و بعد ازتامل      مي شود و آن را به عهده خواننده      اما اين  نگرش  به طور مستقيم  بيان نمي          

رش مالئك    گسبب  اين گونه ن    « ر اين سئوال نيزكه     قرآن در براب    ،نان توسط خواننده  آدر انديشه   
  .ساكت است »  زمين  چيست به خليفه خدا در
آموزش اسما به آدم  وخواست خدا از فرشتگان  براي خبـر دادن از               : يابد    مي گفتگو ادامه 

اين گفتگوي جديد بين خدا وفرشتگان از اسـرار هنـري      «و اظهار عجز آنان از اين امر        ها    ن نام آ
 ،البته داسـتان  ....آشكار كردن علم خدا وارزش دادن به شخصيت آدمي        .... د پرده برمي دارد   جدي

 بلكه خواننده را به حال خود واگذاشته است تا آن را از طريـق هنـر                 ،خود به اين معنا نپرداخته    
اي   شـود واورا درمرحلـه    درذهن خواننـده مـي    اي    به دست آورد هنري كه موجب پيدايش بارقه       

  .)همان ( » دهد كه درروند درك وكشف مفاهيم ذهني سهيم باشدقرار مي

راستي خاموشي دربرابر سئوال قبلي ونيـز درابهـام قـرار دادن شخـصيت ديگـري از                  به  

و از نظـر ارتبـاطش بـا فرشـتگان بـه            )  ابليس( شودداستان كه درگفتگوي سوم وارد صحنه مي      
به نام حوا  به طور ناگهاني وبـدون         باز ورود شخصيت جديدي      شكل ناشناخته مطرح است  و     

يني كـه ابلـيس     تزمينه سازي قبلي درصحنه ديگري از قصه وحذف شرح جزئيات محيط نخـس            
پـردازد و درمجمـوع ذكـر رويـدادهاي ايـن قـصه بـه طـور                 دم وحـوا مـي    آنجا  به اغـواي      آدر

ـ      سا بدون اينكه تفصيلي را دربر داشته باشد       آسريع وبرق   ،مرموز ه بنيـادين در     آيا مويد اين  نكت
ن پيـام اسـت وعظمـت       آ حـذف    ةقدرت يك پيام تربيتي  به انداز      «  : تعليم وتربيت نيست كه     

كريمـي  (  .»پرورانـد دانش هر فرد  به ميزان سئواالت و مجهوالتي است كـه درذهـن خـود مـي         

1376   :56(   
 شـده   عالوه بر اينكه از پر داختن به جزئيـات قـصه خـودداري        ) ع(  طالوت    در داستان  

دهد  پرداخته شده است  هم نام پيـامبري        مي  وقايعي كه طرح داستان را تشكيل      ةوتنها به سلسل  
شود وهـم خواننـده       نمي كه مورد درخواست بزرگان يهود براي تعيين فرمانده نظامي است ذكر          
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اينكـه خـصوصيات ايـن      . دهـد   مـي  را در برابر ابهام ورازي بزرگ در مورد تابوت مذكور  قرار           
ها به اين سخن اكتفا     آنت چيست وچه ارتباطي با جنگ دارد سئواالتي هستند  كه در پاسخ              تابو
از آنچـه خانـدان     اي    شود كه دران آرامشي است ازجانب خداوند ودر آن است  باقي مانـده             مي

خواننده ياشنونده،  باكمال حيرت وبهت زدگي دربرابر اين پديـده            « موسي وهارون گذاشته اند   
ن را آكند در حالي كه هيچ   تو ضيحي كـه بتوانـد نـشانهاي مـسير شـناخت       ميمصنوع درنگ   

خواهد كـه بـا كمـال ژرف نگـري            مي داستان از خوانندگان  ...براي وي بازگويد در اختيار ندارد     
رازير رو كنند و به برخـي از        ها     واحتمال ها    نيروي فكري شان را به كار  اندازند وكليه صورت         

  )61 :1384،بستاني( » نتايج دست يابند
به ايـن   متون تفسيري در مورد دستور آدم به هابيل و قابيل براي قرباني كردن در راه خدا                 

بذر حسد در ژرفاي دل قابيل كاشـته         ،كنند كه بعد از پذيرفته شدن قرباني هابيل       نكته اشاره مي  
ن بـر طبـق تسلـسل       آدر متن داستان قرآني كه ساختار       . شد و نهايتا او هابيل را به قتل رسا نيد         

 در تقـديم     مـثالً  .شـود   مي شود از ذكر جزئيات رويداد خودداري       مي زماني رويدادها نشان داده   
قرباني از علل و  موجبات آن وعلت مقبول شدن يكـي و نپـذيرفتن ديگـري سـخني بـه ميـان                       

هم چنـين مـتن     ،شـود   مـي  آيد و مستقيما به ذكر ماجراي پيش كش كردن قربـاني پرداختـه             نمي
ايـن در  . ستان در زمينه رويداد قتل سخن گفته ولي از ذكر جزئيات قتـل امتنـاع كـرده اسـت                  دا

 ترسـيم و يـا حـذف جزئيـات ايـن            «حالي است كه مفسران به بيان جزئيات آن پرداخته انـد              
خواهد   مي رويداد هر كدام داراي اسرار هنري و رواني است كه به انديشه هايي كه متن داستان               

رابر خواننده و يا شنونده مطرح سازد ارتباط دارد حذف برخي از اين جزئيات اين               را در ب  ها    آن
ا شنونده معنا و مفهـومي را كـه در وراي ايـن رويـدادها               يكند كه خواننده و       مي امكان را فراهم  

تفاوت ميان متن هنري و عادي همين است  بستگي به اين دارد كه چه               . نهفته است كشف كند     
بهـره هنـري    .   اسرار داستان را كشف كنـد        ،دهد كه خود    مي ه يا شنونده امكان   مقدار به خوانند  

  فرصت هـاي بهـره هنـري را    ، جزئيات را ارائه دهد زيرا اين كار     ةداستان در اين نيست كه هم     
  )123همان، (»  دهد  ميشود تقليل  ميكه در كشف و استنباط عملي
شـود از     مـي   زبان قرآن مطـرح    كه به عنوان احسن قصص از      )ع (داستان حضرت يوسف  

مثال متن داستان جزئيات طرح برادران يوسف را كه در آن           . همين عنصر حذف برخوردار است    
كند و با چنين حذفي اصل اقتصاد هنري را كـه همـان               نمي عليه يوسف توافق كرده بودند، ذكر     
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چاه افكندن يوسـف    كند و نيز متن داستان، جريان در          مي بيان معنا در ايجاز كامل است رعايت      
گذارد تـا بـر اسـاس هنـر داسـتاني آن را               مي را براي ما نقل نكرده بلكه آن را بر عهده خواننده          

  1كشف كند 
 در  2 سخن گفته بوديم تمجيد از قهرمانان اصحاب كهف        ر سوره كهف كه قبال نيز از آن         د

 مكان تولد و رشد      پيشينه مبهمي دارند و زمان و      ،ارغان  گگيرد كه اين خفت     مي شرايطي صورت 
و نمو و تعداد اعضاي خانواده و تعلق آنها به فاميل و حسب و نسب خـاص سـخني بـه ميـان                       

باري (  قصه گوينده. شود  غازين با صحنه غار رو به رو مي       آ خواننده قصه در پرده      .نيامده است 
مخاطب  ، بعد از ذكر ارزش نداشتن دنيا براي دلبستگي مطلق و پيش كشيدن صحنه غار              ) تعالي

دهـد    مـي را در موقعيت ابهام نسبت به جزئيات شخصيت و بيوگرافي قهرمانان اصلي قصه قرار    
  .سازد  ميو او را با سواالت متعددي رو به رو

مـوثر در فراينـد كـشف و        اي    وسـيله  ،ايجاد سوال  قرآن   توان نتيجه گرفت كه در        مي پس
  .گيرد   ميگي قرارو قوانين هستي و آفرينش و قواعد زندها  ابداع پديده

از آنجا كه ليپمن بهره زيادي از ژان پياژه و آراء او داشته است و برني فر نيز  عمال طـرح                      
سوال را عمده ترين سبك ايجاد خالقيت ذهني قرار داده است به جا است كه در مقايسه سبك                  

هـاي   در قـصه      وايجاد سئوال در ذهن مخاطب       به صورت وارد كردن عنصر گفت و گو         قرآن  
 اهميـت طـرح سـوال در فراينـد          ،خود با سبك سردمداران نهضت  آمـوزش فلـسفي كودكـان           

  يادگيري از ديد ژان پياژه را مرور كنيم
شود كه ساخت شناختي فـرد از         مي ساختار هوش كودك هنگامي متحول    « : گويد  مي  وي

و برون سازي   از طريق مكانيسم درون سازي        ) با سواالت و طرح موقعيت مبهم       (حالت تعادل   
  ) 194: 1368سيف، (  »آماده تغيير گردد 

توان اهميـت سـوال محـوري يـا      مي نيز) ع( در روايات و سيره معصومينقرآن  عالوه بر   

                                                            
متون تفسيري جزئياتي  راازماجراي  هيجان انگيزي كه با جريان بـه چـاه افكنـدن يوسـف همـراه بـوده                       . 1

 است ارائه داده اند 

  1سوره كهف آيه ) فتيه آمنوا بربهم و زدناهم هدي  انهم(. 2
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يد ابعاد بيشتري از اهميـت آمـوزش        آ  مي كهاي     در نمونه  . مسئله محوري را به وضوح نشان داد      
كـرد تـا     تعليم خود موارد زيادي سـوال مـي        پيامبر اكرم در روند آموزش و     « شودفعال برمال مي  

جواب سوال يا به واسطه خود فراگيران به دست آيد يا حداقل زمينه بهتر جهت پاسخ صـحيح                  
 ضمن بيرون كـشيدن اطالعـات       ) ص (در اين روش رسول خدا    . .شود  توسط فراگيران فراهم  

كرد و البتـه    سئله مي  مخاطب خود را شخصا درگير م      ،ن و ارزيابي وسعت اطالعات آنها     امخاطب
 كـه مخاطـب در ذهـنش سـوال     كردميكرد و  گاه زمينه را طوري فراهم     گاهي ابتدا پرسش مي   

 ايشان فرمودند عقل او چگونه اسـت؟        .خدمت رسول خدا از مردي ستايش كردند        .ايجاد شود 
-رسول خدا ما به شما از كوشش وي در عبادت و كارهاي خيرش گزارش مي              اي    عرض كردند 

راستي احمق به خاطر كم خرديش      ه  حضرت فرمودند ب  . ؟ نماييدم شما از عقلش پرسش مي     دهي
  )1385سروريان، (  »گرددبه مراتب بيشتر از فرد بد كردار گرفتار فسق و فجور مي

  نتيجه

وبا  ,  معناي عام و خاص ازآموزش  فلسفه به كودكان          شدن بعد از روشن   نوشتار،   در اين   
 هاي تربيتي  به شكل عـام و بـه طـور خـاص درنظـام تعلـيم وتربيـت                     ذكر پيشينه آن در نظام    

  خالّق و انتقـادي، بـا       مدل آموزش تفكر    و  در طراحي نظام    ليپمن   ةاسالمي، وجوه اشتراك شيو   
  :  كه رسيديمهبه بحث و بررسي نهاده شد وبه اين نتيج قرآني وآموز ه هاي ديني  شيوه

   اوال  درمي يابيم كه او نيز در         ، در مدل ليپمن،    با مالحظه شيوة آموزش فلسفه به كودكان      
 نآوزشي خود داراي زمينه هاي نظري وتئوريكي است كه  ريشه هاي اصـلي                 ة پارادايم آم  ارائ

نها درتاكيدات وي بر تبيين اطالعات  بـه  آراء جان ديويي بايد جست  وچون نقطه ثقل        آرا در     
و  قـرآن  فكـر و عقـل در         از واژه  ي كـه    بـا تحليلـ    ديگـر    جاي حفظ مطالب است  و از سوي         

 انجامد صـورت گرفـت      مي  به تبيين اطالعات    كه  هدايتگري تعقل،    برجسته كردن اصالت جنبه   
تـوان    مـي  او را آموزشي و تربيتـي اسـالم بـا نظـام     مباني نظري در مدل    اشتراك   هقرابت و وج  

   . 1نموداستنتاج 

                                                            
 و برجـسته كـردن اصـالت جنبـه          فكر و عقل در قـرآن      از واژه   پيشين    جالب اينجاست كه با تحليل      . 1
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 طرح قصه و يا سئوال افكنـي در         ،چون نقاشي ي  ي با شيوه ها     كه ليپمن      همانطور ي   ثانيا،
 وايجاد سئوال به خاطر حذف عمدي       پيش روي متربيان و قرار دادن آنها در موقعيت هاي مبهم          

. كننـد    نان كمـك مـي    آ و تفكرات نوين با تحليل وتبين اطالعات      ها     به خلق ايده   1نكات برخي
وتامل نقادانه دراطالعات  به دو      ها    يگاهآبراي فراهم ساختن بستر الزم  جهت تبيين          نيز  قرآن  

شكل  متن محور و به  شيوه مخاطب محور، در بطن متن داستاني و غير داستاني اوال مخاطـب                    
از تعليم وتربيـت    اي    دهد و زمينه    مي را  به تفكر، ثانيا جهت دهي انديشه براي مفيد بودن سوق           

  :كند كه در آنرافراهم مي
  ؛ال آگاهي صورت گيردگاهي  به جاي انتقآاكتشاف  -
     ؛باشد نه پاسخ به نياز  مي هدفهاي آن ايجاد نياز-
  ؛شوندشوند بلكه از درون باز يابي مي پيامها از بيرون ساخته نمي-
 طرح سئواالت وابهامات     ،ماده ساختن متربيان براي اظهار نظر آزاد      آمهارت مربي ومعلم     -

  .باشد  ميوندگان وشناسايي نقاط  كور بحثوبيان تفسيرهاي مختلف جهت كشف تمايالت شن
  .شود  مين تعبيرآ همان است كه امروز با عنوان آموزش فلسفي كودكان از ، واين همه
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