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  حکمت متعالیه از منظر فلسفه براي کودکانبرنامه بررسی و نقد 

   علی ستاري

  چکیده 
از منظرحکمـت متعالیـه    فلسفه براي کودکانبرنامه هدف کلی این مقاله بررسی و نقد 

فلسـفه بـراي   عبارت است از این کـه مبـانی فلسـفی برنامـه     تحقیق  سئوال کلی. است
چیست و براساس حکمت متعالیه چه نقدهایی بر آن وارد است؟ در این مقاله، کودکان 

. استفاده شـده اسـت   (Analytic – Deductive)  یاز روش پژوهش تحلیلی ـ استنتاج 
شواهد نشانگر وجود وجوه اشتراك و افتراق میان برنامه فلسفه براي کودکـان و مبـانی   

بر این اساس نقدهایی به برنامه فلسفه بـراي کودکـان از   . فلسفی حکمت متعالیه است
با این حال با توجه به وجوه اشتراکی که میان این . منظر حکمت متعالیه وارد شده است

ا حکمت متعالیه وجود دارد، با حذف عناصر ناهمسان و اضافه نمـودن عناصـر   برنامه ب
الزم و انجام اصالحاتی در این برنامه، با در نظر گرفتن مدل بـومی سـازي شـده ایـن     

  . برنامه می توان آن را در نظام تعلیم و تربیت کشورمان به کار گرفت
  .راي کودکان، حکمت متعالیهفلسفه براي کودکان، برنامه فلسفه ب :واژه هاي کلیدي

 
  مقدمه

و سپس به کشورهاي مختلف  ابتدا در آمریکا به اجرا در آمدهفلسفه براي کودکان 
، هاي تربیتی این برنامه به حیطه نظامبا ورود . جهان از جمله ایران راه پیدا کرده است

 دهنده انعکاسهاي فکري که  ستانمبانی فکري و فلسفی این برنامه همراه با محتواي دا
                                                

 بررسی و نقد فلسفه براي کودکان بـر اسـاس مبـانی فلسـفی     «نامۀ دکتري با موضوع  از پایان این مقاله برگرفته
  .است) با تاکید بر حکمت متعالیه(تربیت اسالمی 
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را  بر  مخصوص به خودهستند، تاثیرات فکري سفی مخصوص به این برنامه فلمبانی 
حاضر به دنبال بررسی و نقد مبانی فلسفی   مقاله. گذارد روي مخاطبان برنامه به جاي می

برنامه این است تا بتواند متعالیه حکمت  از دیدگاهفلسفه براي کودکان برنامه و فکري 
تربیتی کشورمان با رویکردي فلسفی   نظام  ي نو ظهور در عرصه را به عنوان یک پدیده

با در نظر گرفتن نقاط اشتراك و  بررسی نموده وهاي حکمت متعالیه  و با تاکید بر آموزه
نتایج حاصل از مقاله  .فراهم سازدآن را ي پذیرش، تغییر و یا تعدیل ها زمینه افتراق آن،

اي براي مجریان برنامه فلسفه براي کودکان با نظر به فلسفه تربیت  د دستمایهتوان می
  .باشدگذار در نظام تربیتی ایران به عنوان فلسفه تاثیراسالمی 

  
  معرفی برنامه فلسفه براي کودکان

وضـع گردیـده و    (Mathew Lipman)ي متیولیپمن  برنامه فلسفه براي کودکان به وسیله
 Institute for the)در حال حاضـر از طـرف مؤسسـه پیشـبرد فلسـفه بـراي کودکـان        

Advancement of Philosophy for Children)   ــر ــت کلی ــه دانشــگاه مون وابســته ب
(Montclair) در آمریکا و چندین کشور جهان در حال اجرا است.  

ي  دن کودکـان بـه وسـیله   و فکر کـر » تفکر مستقل«لیپمن هدف کلی برنامه خود را 
ي  او در ضرورت تفکر مستقل بـه وسـیله   )Lipman,1980: 53( ١.کند خودشان معرفی می

  :نویسد کودکان می
 ما کودك را به اندازه کافی براي داشتن تفکر و قضاوت مسـتقل و افتخـار بـه   «

                                                
بیر از اینرو تع. کار برده است ف بهفلسفه براي کودکان را در چند جا و با تعابیر مختل لیپمن هدف برنامه .١

فلسفه براي کودکان را  برنامه  در جایی  لیپمن هدف. توان یافتواحدي را از توصیف هدف در برنامه او نمی
 :Lipman, 1980) .کند تغییرات اساسی در ابعاد مختلف زیستی، فردي، اجتماعی، فکري و عاطفی عنوان می

ائمی و جستجوگران ماهر معرفی اش را تبدیل کودکان به هوشیاران د او در جاي دیگر هدف برنامه (51-89
در جایی دیگر هدف فلسفه براي کودکان را حل مسائل فردي و اجتماعی  وي (Lipman, 1993:34)  .کند می

لیپمن را  موریس هدف غایی برنامه (Kohan, 2009: 23) .دارد کودکان از طریق گفتگوهاي فلسفی بیان می
که در بررسی  چه مجموع آن از (Morris, 2008:671) .کند ایجاد روحیه دموکراتیک و تحمل دیگران ذکر می

در اعطاي تفکر مستقل به وسیله کودکان خود را این است که وي هدف برنامه  توان یافت لیپمن می اهداف برنامه
 .کند دنبال می
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  (Ibid: 35) .»کنیم تشویق نمی... هاي شخصی  استنباط داشتن
ي داستان فکري که فلسفه براي کودکان عبارت است از تعدادمحتواي درسی برنامه 

هاي  تفکر، طبیعت، زبان، اخالق، مهارت: سازي و استدالل درباره منظور مفهوم به
 3و استدالل در مطالعات اجتماعی تنظیم یافته و براي کودکان ) پایه(استدالل مقدماتی 

روش آموزش در این برنامه را  فیشر (Fisher, 1998: 28) ١.نوشته شده است+ 16تا 
   (Fisher, 2006). داند فلسفی می  (Unlocked  Dialogue)گفتگوي آزاد

به شیوه کودکان فلسفی  گفتگويعبارت است از برنامه فلسفه براي کودکان  روش
صورت  (Community of Inquiry) اجتماع پژوهشیقالب در که دیالکتیک نقادي 

 که راهنما متشکل از کودکان و معلم است گروهیوهشی نام ژاجتماع پ. گیرد می
مشغول  ي فلسفیکودکان در آن با ارائه یک موضوع مشترك و مورد عالقه به گفتگو

در تشکیل اجتماع پژوهشی لیپمن به دنبال این است که کودکان با نقش خود  .شوند می
اجتماعی در چنین « :در این زمینه شارپ معتقد است. و ساختار اجتماع آشنا شوند
با اتکاي به یکدیگر ) کودکان(د تا در سایه آن افراد یآ روابطی هوشیارانه پدید می

     (Sharp, 2009: 3-4).»خویشتن را بشناسند
  

  مبانی فلسفی برنامه فلسفه براي کودکان
 )گرایـی  هاي عمل فلسفه تحت تاثیر برنامه فلسفه براي کودکان مبانی فلسفی در لیپمن  

Pragmatism)،  فلسفه تحلیلـی (Analytical Philosophy) کتیـک سـقراط   روش دیالو
شناسی روان ازهمچنین او . استسقراط قرار گرفته انتقادي از تفکری یها با چاشنیهمراه 

شـناس روسـی در بـاب هـوش زبـانی      روان (Lev Vygotsky) یلو ویگوتسکاجتماعی 
هـاي   با در نظر گرفتن ریشـه مبانی فلسفی این برنامه  ،در ادامه .است تاثیر یافته کودکان

ی شناس شناسی و ارزش شناسی، معرفت شناسی، انسان هستی: در چهار بعدفکري لیپمن، 
  .شود بررسی می

  ـ مبانی هستی شناختی1
                                                

سال دانشگاه کودك به حساب می  16ودکان در برنامه لیپمن، سنین زیر با نگاه به برنامه درسی فلسفه براي ک. 1
    (Fisher, 1998: 28).به نظر می رسد لیپمن از روي تسامح، کودکان و نوجوانان را یکجا کودك نامیده است. آیند
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کار رفته و شامل  به(Cosmos)  کلی در این برنامه، هستی به معناي کیهانبه طور 
پرداختن به سواالت  به پیروي از فلسفه عمل گراییلیپمن . شود نمی متافیزیک

سؤاالت متافیزیکی بسیار «: در این باره معتقد استوي . کند متافیزیکی را توصیه نمی
چنین مفاهیمی براي ما ملموس و عینی . نیافتنی ترین سؤاالت هستند وسیع و دست

، بلیزباي از نظر (Lipman, 1987: 3-36) .»ها را به کار ببریم توانیم آن نیستند و ما نمی
ها در باب هستی باهم  در اعتقاد به رد مطلق  (John Dewey)دیویی جانلیپمن و 

و در پیروي از فلسفه عمل گرایی از نظر لیپمن (Bleazby, 2006: 35)  .اشتراك نظر دارند
 .آکنده از ابهام است و این ابهام باعث حیرت فلسفی کودکان شده استو جهان پیچیده 

(Lipman, 2003: 18)  لیپمن در فهرست مفروضات اساسی برنامه فلسفه براي کودکان
کنند تا در جهانی به تفکر بپردازند که فهم ما از آن مبهم،  کودکان تالش می«: آورده

کودك «: نویسد در جایی دیگر می وي (Lipman, 2002: 19). »آمیز استپیچیده و اسرار
همه چیز در این .. به وسیله جهانی سراسر پیچیدگی و آکنده از مسأله احاطه شده است

 ,Lipman). »یابد زده میکودك خودش را در جهانی نا آشنا و هیجان. جهان آشفته است

کار بهی زبانبه سطح واژگان و مفاهیم ابهام موجود در هستی از نظر لیپمن   (13 :2002
 ,Lipman) .سازد و زندگی روزمره آنان را متاثر میفته یارفته به وسیله کودکان گسترش

Sharp & Oskanyon, 1980) دار هستی همواره در یک موقعیت مسأله ،در نظر لیپمن
ما «با اشاره به نظرات دیویی در کتاب  ويلذا . قرار دارد و فاقد ضمانتی دائمی است

 Problem) از پنج مرحله حل مسأله (?How Do We Think) »کنیم؟چگونه فکر می
Solving) بر  در حال حاکم شدنکند که پیشنهادي دیویی، به عنوان پارادایمی یاد می

هاي ضروري براي تعلیم و تربیت امروزي  یکی از ویژگیآن را و  استمعلمان زیادي 
مستمر در هستی و توجه به تغییر  (Lipman, 1992: 210 & 2003: 53). آوردمیبه حساب 

دراین برنامه . هاي هستی شناختی این برنامه است یکی دیگر از ویژگیعدم ثبات در آن 
با جهان متغیر آنان براي مقابله پرورش خالقیت براي ایجاد تغییر و نوآوري درکودکان 

آنچه گفته شد ا توجه به ب (Sharp, 2004: 9-15) .مورد تأکید قرار گرفته استثبات و بی
توان چنین نتیجه گرفت که در نزد لیپمن سواالت متافیزیکی کودکان از ویژگی می

به دلیل کلی بودن این دسته از سواالت،  لذا(Lipman, 1980: 36-37 )  .اندبهرهعینیت بی
اي بنابراین طرح سواالت متافیزیکی فایده (Ibib) .دهی به آنهاوجود نداردقدرت پاسخ
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همچنین جهان مورد نظر لیپمن جهانی مبهم و پیچیده. ر نخواهد داشترا در ب
(Lipman,2002: 19)  وآکنده از مساله(Lipman, 1992: 210 & 2003: 53)  و آشفته  
(Lipman, 2002: 13)توانند در حیطه مسائل زندگی روزمره که از لذا کودکان می .است

به گفت هاکسب نموده و پیرامون آنقدرت حل مسائل را است عینیت کافی برخوردار 
بدینسان آنان قادر خواهند بود از پیچیدگی و ابهام این جهان . گوي فلسفی بپردازندو

کاسته و با استفاده از روش گفت و گوي فلسفی وبا تکیه بر الگوي حل مساله به 
  .آشفتگی آن فائق آیند

  
  مبانی انسان شناختی - 2 

شناس اجتماعی ی روانلو ویگوتسکی جان دیویی و اجتماعلیپمن با تأثیر از اندیشه 
به . پردازدمی کودکانمطالعه زیستی، فردي و اجتماعی، به هاي ، در یک زمینهروسی

به نقش محوري اعطاي از کودکان و او دیویی در برداشت زیستی، طبیعی و اجتماعی 
رو اغلب از این. گرایش دارد کننددر ارتباط با اجتماعی که در آن زندگی می کودکان
 (Society)»اجتماع«و  (Nature) »طبیعت«هاي فلسفی او براي کودکان پیرامون دو موضوع داستان

گرایانه لیپمن تحت تأثیر مفروضات طبیعت (Fisher,1998: 28) .تنظیم گردیده است 
 .گرفته است، همراه با بازسازي تجارب او در جهان طبیعی قرار کودكدیویی از طبیعت 
(Josso, 2007: 121) زیستی و تکاملی انسان در برنامه فلسفه براي کودکان انعکاس ماهیت

که در موضوعات مختلف مربوط  (Gus) »گاس«و   (kio)»کیو«توان در دو داستان  را می
به مباحث ویگوتسکی در لیپمن  ١.تنظیم شده مالحظه کرد و محیط زیستبه طبیعت 
ارتباط رشد زبانی آنان در  و در یادگیري کودکان فرهنگیـ زبان اجتماعی نظریه تاثیر 

بین کودکان و جامعه و ارتباط بین زبان دنیاي بزرگسالی و هوش در حال رشد کودکان 
معتقد است که عملکرد یک  وي (Lipman & Pizzurro, 2001) .عالقه نشان داده است

                                                
ها  یکی از آنکه  یافته که در آن دو کودك در حالیهاي کیو و گاس در یک زمینه طبیعی و زیستی ترتیب داستان .1

شان با طبیعت چیزهـاي زیـادي در مـورد طبیعـت و موضـع و      آنان در مواجهه. کنندنابینا است، نقش آفرینی می
ها کودکان را همراه با رشد طبیعـی کـه دارنـد، در     خواندن این داستان. گیرند جایگاهشان در ارتباط با آن یاد می

دارد و رابطه انسان بـا محـیط طبیعـی را بـه      به تفکر وا می هاي طبیعی شناخت محیط طبیعی و روابط بین پدیده
 .کشد تصویر می
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ها و ساختارهاي جامعه را به کودکان بیاموزد و به  مدرسه در جامعه این است که ویژگی
ها کمک کند تا در مقابل آن به کمک هم و از طریق گفتگوي فلسفی در یک اجتماع  آن

در برنامه فلسفه براي کودکان (Lipman, 2004) . العمل نشان دهند عکس پژوهشی
کودك به منظور ایجاد ارتباط  (Community of Inquiry)» اجتماع پژوهشی«تشکیل 

با قصد از میان برداشتن در این برنامه لیپمن . صورت گرفته است و گروه پیرامونی او
 از این رو .اجتماع به طراحی الگوي اجتماع پژوهشی پرداخته استتفاوت مدرسه و 

گیر این برنامه در توجه چشمتوان مبانی انسان شناختی برنامه فلسفه براي کودکان را می
به بعد تکامل زیستی کودکان در طبیعت و توجه بعد فردي و اجتماعی کودکان در 

گوهاي فلسفی کودکان در اجتماع وگفت .ارتباط با جامعه پیرامون آنان شناسایی نمود
گو همراه با واین گفت .گیرداز طبیعت و اجتماع شکل میپژوهشی پیرامون موضوعاتی 

هاي در بحث» دیگري«و » من«رعایت حقوق فردي کودکان که با دریافت مفهوم 
یابد، با یادگیري نحوه تعامل در گروه که با مالحظات اخالقی نیز همراه فلسفی بروز می

نگرش . اي کودکان استهاي اساسی لیپمن در برنامه فلسفه براست، از جمله مفروضه
مثبت به انسان، هویت فردي و اجتماعی، اعتقاد به اراده و اختیار و تغییر و تحول در 

  .انسان از جمله نقاط قوت این برنامه در زاویه نگاهش به کودکان است
  

  مبانی معرفت شناختی -3
فلسفه ی شناختمبانی معرفتی برنامه فلسفه براي کودکان ریشه در مبانی معرفت شناخت

چارلز سندرس نقاد، نفع عملی اندیشه در فلسفه دیالکتیک سقراط در روش گفتگوي 
 (Ordinary Language)  و نقش تحلیل زبان عاديدیویی هربرت مید و جان پیرس، 

وي همچنین از  .رایل دارداز ویتگنشتاین دوم و کارل  لیپمنروزمره در تاسی  و
شناسی یادگیري لو ویگوتسکی در تاثیر زبان اجتماعی و فرهنگی در هاي روان آموزه

هاي برنامه فلسفه براي کودکان یکی از ویژگی. گروه کودکان تاثیر یافته است
هاي نهایی که  پاسخ«: نویسد می لیپمن در این زمینه. گرایی در شناخت است نسبیت

هاي  ها فوراً با نظرگاه ا این پاسخزیر. داد وجود ندارد] کودکان[بتوان به سئواالت فلسفی 
کتاب  دیویی در (Lipman, 1980: 97 & 1988, 33) .»مخالف جدیدي مواجه خواهد شد

اشاره  (Complete Act of Thought)  »عمل کامل اندیشه«به » کنیم؟ما چگونه فکر می«
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لذا   (Dewey, 1991) .کند و منظورش از آن، تفکري است که با عمل همراه باشد می
اي چون افالطون و ارسطو وجود دارد از نظر او تفکر منهاي عمل که در فلسفه فالسفه

لیپمن به دنباله روي از دیویی به پیوستگی نظریه و  (Dewey,1998) . فاقد ارزش است
  :نویسدعمل معتقد شده و در این باره می

و عملی کننده خواهد بود اگر فکر کنیم که فلسفه سراسر نظري است گمراه«
برعکس اغلب اتفاق افتاده که نظریه به تنهایی و بدون توجه به عمل . نیست

  ».تقادر به حل مسائل و مشکالت نبوده اس
 (Lipman, 1998) به تأثیر خود از دیویی در » تفکر در تعلیم و تربیت«در کتاب او

نقش کند و همراه با برجسته کردن اشاره میعملی در شناخت به تجربه او توجه 
 :Lipman, 2003) .ورزد کودکان در فهم مسائل اجتماعی، بر تجارب بین فردي تأکید می

اي تدریس باید به گونه«: گویدبا تاکید بر نقش تجربه در یادگیري کودکان می وي (37
در جایی دیگر و (Ibid: 84)  .»باشد که منجر به تبادل تجربیات بین کودکان شود

هاي عظیم بین  اي هستیم که شکاف کودکان، ما نیازمند واسطهدر مورد ...«: گوید می
شناس شناخت گراي ویگوتسکی روان (Lipman, 1992: 7) .»اندیشه و تجربه را پر کند

هاي دیگري است که بر افکار معرفت شناختی لیپمن تأثیر زیادي  روسی از چهره
در حین تأثیر تعامل اجتماعی و فرهنگی  (Lipman & pizzurro, 2001). گذاشته است

هنده نظریه عنصر اساسی تشکیل هاي زبانی کودکان در رشد فکري کودکان، گفتگو
او رشد شناختی کودکان را متاثر از . فرهنگی ویگوتسکی است ـیادگیري اجتماعی 

سازي و لیپمن در گرایش به سمت شفاف )1388، مشیري. (داند آموزش اجتماعی آنان می
، دهدرخ می گفتگوهاي فلسفی کودکانکه در حین تحلیل مفاهیم زبان عادي و روزمره 

شناسی ویتگنشتاین دوم و شناسی فلسفه تحلیل زبانی به ویژه از نوع معرفتبه معرفت
   (Jusso, 2007: 27) .رایل متمایل است

مطلق غیرنسبیت گرایی در معرفت شناسی برنامه فلسفه براي کودکان، به طور کلی  
پیوستگی میان نظریه و اجتماعی و فرهنگی،  در گفتگوي اصالت زباندر شناخت، 

توان را می و معنایابی میتنی بر تجربه زیستی عمل، شناخت در فرایند تحلیل مفهوم
توان به اعطاي شناسی میازجمله نقاط قوت این برنامه در بعد معرفت. شناسایی نمود



  ...بررسی و نقد برنامه فلسفه براي  8

 1391پاییز و زمستان ، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

کودکان و کسب به فرایند تفکر و اعطاي روحیه پرسش و پژوهشگري  بینش حاصل از
  .هاي تفکر و گفت و گو با دیگران اشاره نمودمهارت
  
  مبانی ارزش شناختی -4

هاي نقادي، عمل مبانی ارزش شناختی برنامه فلسفه براي کودکان را نیز باید در فلسفه
در . اجتماعی ویگوتسکی جستجو کرد ـ شناسی شناختیگرایی، تحلیل زبانی و روان

گرایی در  فلسفه عملحاصل از گرایی این برنامه تحت تأثیر نسبیت ،شناسیبعد ارزش
از این رو . حاصل از آن قرار گرفته استو توافق هاي فردي و اجتماعی  تبیین ارزش
خود هاي کالس درس به کودکان مخالف است و مخالفت  گونه تلقین آموزهلیپمن با هر

تواند به زبان کودکان ارائه شود،  هاي فلسفی می ها و آرمان ایده«: دارد را چنین بیان می
هاي فلسفی خویش  اما در نهایت این کودکان هستند که خود باید به تولید ایده

هاي کودکان و اعتماد به  پرهیز از تلقین، احترام به نظرگاه (Lipman, 1991) .»بپردازند
. آنان از جمله مالحظات ارزشی است که لیپمن در برنامه خود به آن تأکید دارد

(Lipman, 1990) آموزان هایی به دانش چنین برنامه«: پریچارد در این زمینه معتقد است
ساختی بنابراین پیام زیر. ..شوندتر  هاي مورد نظر خود آگاه کند تا به ارزش کمک می

کنند، نسبیت  را پذیرفته و مشتاقانه از آن طرفداري می خود هاي براي کسانی که ارزش
اجتماع «وي همچنین معتقد است که الگوي   (Prichard, 1992: 29).»ها است آن ارزش
گرایی خواهد که در برنامه فلسفه براي کودکان وجود دارد سرانجام به نسبیت» پژوهشی
ها و محورهاي ارزشی جداگانه و متفاوتی  زیرا هر یک از کودکان داراي نظرگاه. انجامید

گرایی در برنامه لیپمن نیز به وجود نسبیت (Hayens)  هاینز )همان(. از یکدیگر هستند
کننده، وجود کند و دلیل آن را عدم استفاده از آزمون و نبود هنجارهاي هدایت اشاره می

از نظر  )270: 1375هاینز، ترجمه باقري، ( .کند هاي راهنما معرفی می سئواالت باز در کتاب
پذیري در دموکراسی، آزادي، تحمل عقاید دیگران، تفکر غمخوارانه، مسئولیتموریس 

هاي ارزش شناختی این برنامه به حساب  اجتماع و احترام متقابل در گفتگوها، مؤلفه
به میزان ها بدینسان در برنامه فلسفه براي کودکان، ارزش(Morris, 2008: 671)  .آیند می

د توافق قابل شناسایی هاي اجتماعی مورو در نهایت در قالب ارزشاند زیادي فردي
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توانند دستخوش ها چه فردي باشند و چه اجتماعی میدر این برنامه ارزش .ندسته
ها و اصالت از اینرو نسبیت در ارزش .تغییر قرار گرفته و ثابت باقی نخواهند ماند

نقاط  .شناختی این برنامه شناسایی شودشتواند به عنوان مبانی ارزقرارداد در اخالق می
گوي وقوت ارزش شناختی در این برنامه در مالحظات اخالقی هنگام بحث و گفت
ی قابل فلسفی کودکان، توجه به آرا و نظرات دیگران، و یادگیري آداب تعامل اجتماع

  .ذکر است
  

  حکمت متعالیهنقد برنامه فلسفه براي کودکان براساس مبانی فلسفی 
برنامه  به توانهایی را مینقد چهحکمت متعالیه براساس مبانی فلسفی باید ببینیم اکنون 

  ارائه نمود؟فلسفه براي کودکان 
  

  نقد مبانی هستی شناختی. 1
حکمـت   فلسـفی بر اساس مبانی با توجه به مبانی فلسفی برنامه فلسفه براي کودکان و 

    : اتی را می توان به شرح زیر وارد نمودداقتانمتعالیه 
  

  به ماهیت )وجود( حصر معناي هستی - 1-1
. حصر گردیده است(Cosmos)   معناي هستی به کیهانبرنامه فلسفه براي کودکان در 

شناختی برنامه فلسفه براي کودکان شناختی همانطور که در بحث مبانی هستیاز این رو 
به دلیل کلی بودن مفاهیم متافیزیکی و عینی لیپمن در تلقی خود از معناي هستی گفتیم، 

 & Lipman, 1980: 29-35).داندها پرداختن به این مفاهیم را بی فایده مینبودن آن

Bleazby, 2006: 35) عتقد است که مجریان برنامه فلسفه براي کودکان در دیوید کندي م
باره وي در این. برند که آیا به متافیزیک توجه کنند یا نه؟ در تردید به سر می این
به طوري که میان . مجریان فلسفه براي کودکان در وضع دشواري قرار دارند« :گوید می

شناسانه که آنان توقعات علمتا جایی . اند نگر در نوساننگر و غیرغایتگفتگوي غایت
] لذا. [نهند که حقیقتی براي رسیدن در دراز مدت وجود دارد خود را بر این اصل بنا می

اما از آنجا که فرض گرفته . گرایانه استگفتگو در اجتماع پژوهش فلسفی غایت
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شود که حقیقتی وجود دارد و اگر وجود داشته باشد آنقدر قطعه قطعه شده است  نمی
  ) 5: 1383کندي، به نقل از قائدي، (. »یرقابل دسترسی است، غیرغایت گرایانه استکه غ

» هستن«ناب و خالص و وجود در معناي حکمت متعالیه هستی در معناي وجود در 
نه در معناي جهان مادي و کیهان که از آن  به ماهیات یاد  به کار رفته است» بودن«و 
مالصدرا در . ترین و آشکارترین چیزها است بدیهیاز نظر مالصدرا وجود،  .شودمی

قت هر چیزي وجود آن چیز است که حقی«: گوید می) وجود(اصالت بخشیدن به هستی 
ترین  شایستهپس وجود، . شود مترتب میچیز به آن  وجود آثار و احکام وجود به وسیله

» المشاعر«وي در کتاب  )43 :1376صدرالدین شیرازي، ( 1.»چیز است که حقیقت داشته باشد
کند و در این باب معتقد است  با ارائه هفت برهان بر اصالت وجود و هستی تأکید می

که حقیقت هر چیز عبارت از هستی آن است که به واسطه آن از هر چیز دیگري 
زیرا هر چیز دیگري غیر از هستی و وجود، . تر است که حقیقت شناخته شود شایسته

حقیقت همه » وجود«پس . گیرد است که در زمره حقایق قرار می تنها به واسطه وجود
که ماهیات  در حالی. کند حقایق است و به خودي خود به تشکیل جهان خارج اقدام می

 صدرالدین(. کنند که غیر از وجوداند و فقط به واسطه وجود عالم عین تحقق پیدا می
عکس وجود یاد کرده و آن را  صدرا از ماهیت به عنوان خیال و )19-6: 1361شیرازي،

ماهیات، « :نویسد آورد و می اي از وجود به حساب می داند و گونه فاقد واقعیت می
وجودات خاصی هستند که به اندازه نور وجود و مراتب آن، ماهیات و لوازمشان ظاهر 

عالم : مال صدرا هستی را به سه الیهبدینسان  )1 /1363صدرالدین شیرازي، ( 2.»شود می
در و  )447: هالشواهد الربوبی( 3.محسوسات، عالم متخیالت و عالم معقوالت تقسیم می کند

تکثر  براهین مختلف از جمله برهان اثبات عقول متکثر در پساثبات عالم معقوالت، از 
و عقول ) نفوس سماویهبه ویژه اجسام متکثر آسمانی و (موجود در جهان محسوسات 

لذا از  )214-212:  1387صدرالدین شیرازي، ( .گیرد اجسام بهره میهر یک از اداره واقع در 
ه خودش تواند به ارادبه خودي خود نمیو مادي جهان هستی  دیدگاه حکمت متعالیه

لیپمن به هستی، محور ـ کیهان این نگرش بنابراین . باشد در حال گردش و گذران امور
                                                

فالوجود اذن احقّ االشیاء بأن یکون ذا . اّن الحقیقۀ کُلّ شیء و هو وجوده الذّي یترتب به علیه آثاره و احکامه« .1
  .»حقیقه

 .»لک الماهیات و لوازمهااّن الماهیات وجودات خاصۀ و بقدر ظهور نور الوجود و بکماالته یظهر ت« .2
پیش از مالصدرا ابن سینا به اثبات عالم عقول با صادر اول از طریق اثبات قاعده طولی عقلی و اثبات وجود .  3

 )271: الف1362ابن سینا، ( .نفس ناطقه در افالك پرداخته بود



 11   علی ستاري

  1391پاییز و زمستان ، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

کودکان با  .بالتکلیف خواهد گذاشت یزیکی کودکانبرنامه وي را در برابر سواالت متاف
ام؟ این جهان کجاست؟ آیا در پس این  من که: روي آوردن به سئواالت اساسی چون

؟ و عاقبت ما چه خواهد شد؟ جهان، جهان دیگري وجود دارد؟ خالق این جهان کیست
این در حالی است که  لیپمن با نگاهی . اند در عرصه مسأله متافیزیک نهادهالجرم پا 

 .کند بیعی و تجربی انسان را در پاسخ به سئواالت متافیزیکی ناتوان معرفی میط
(Lipman, 1980: 36-37) فیزیکی کودکان که همواره مطرح است، ااز جمله سواالت مت
به  هایی یزیک کوششفالسفه اسالمی هر یک در حل مسائل متاف. سوال از وجود خدا است

تکیه بر ماهیات و جهان عینی در شناخت به اصالت به جاي مالصدرا ١ .اند آوردهعمل 
با مطالعه مجموعه سوابق مربوط به براهین اثبات وي . آوردو جود در شناخت روي می

براي اثبات باریتعالی در برهان را ترین  خداوند در میان فالسفه مسلمان، سرانجام محکم
وجودي در اثبات خداوند  به طور کلی برهان صدیقین برهانی. یابد می» برهان صدیقین«

این برهان از نظر مالصدرا . آید و بر اصل اصالت وجود مبتنی است به شمار می
: گوید وي در این باب می. ها براي رسیدن به خدا استترین برهان استوارترین و شریف

تر بوده و  تر و شریف ها محکم اما برخی از این راه... هاي رسیدن به خداوند بسیارند راه«
شان  راه صدیقین است که برهان... از ظهور بیشتري برخوردارند و آن برهانی است که

بلکه از خود او . آورند صدق محض بوده و از غیر ذات حق بر ذات حق شاهدي نمی
... برند پی می] او[آورند و از ذات بر صفات و از صفات بر افعال  بر وجود او گواه می

هاي خود را در  دیقین اشاره شده که به زودي نشانهکه در کتاب خداوند به روش غیرص
دهیم تا برایشان آشکار گردد که او  ها نشان می اطراف جهان و در درون جانشان به آن

آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه : و به روش صدیقین آمده است که 2حق است
این برهان با تکیه بر در  )14-15/ 6: 1363صدرالدین شیرازي، ( 3»چیز شاهد و گواه است؟

اصالت وجود، وجود واجب الوجود بالذات خود گواه بر وجود واجب لذاته گردیده 
از این رو چیزي که لیپمن درنظر نگرفته این است که کودکان داراي قدرت تعقل . است

                                                
به قدر توان بشري، تعالی  اي است و لذا انسان مکلف است که از نظر فارابی شناخت خداوند هدف هر فلسفه. ١

فارابی هر چند شناخت ذات باري تعالی را تردید  )120: 1369نقل از سعید شیخ، (. یابد و به خداوند تشبه جوید
توان  ها می کند که در سایه آن  داند و در این راه براهینی را ذکر می داند، لیکن اثبات وجود او را ممکن می آمیز می

 )همان. (برهان حرکت، برهان امکان و برهان علت فاعلی: براهینی چون. رساندخدا را به اثبات 

  )53/ فصلت (» یتَبینَ لَهم أَنَّه الْحقُّ یسنُرِیهِم آیاتنَا فی الْآفَاقِ وفی أَنفُسهِم حتَّ« .2
3- »لَ أَوع أَنَّه کبِرَب کْفی یلَم شَهِید ءهمان(» کُلِّ شَی(  
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شود اقدام  مربوط میمتافیزیک و تخیل بوده و خواه ناخواه به طرح سؤاالتی که به 
که مال  ،در معناي وجود محضلذا بدون در نظر گرفتن معناي وجود . خواهند نمود

برنامه وي در پاسخ به سواالت متافیزیکی کودکان کند، صدرا از آن به ماهیات تعبیر می
  .ناتوان خواهد بود

  
  ابهام در منشاء و غایت هستی - 1-2

 گفتیم که ابهام و پیچیدگی فلسفه براي کودکان ی مبانی هستی شناختی برنامهدر بررس
ا ب هستی در حکمت متعالیه. برنامه استاین در هستی یکی از مفروضات اساسی در 

مالصدرا  .استداراي آغاز و انجام معینی دارد،  وجود پیچیدگی که در صور و اجزایش
واجب  در اثبات«: نویسد منشاء هستی است میبه عنوان در اثبات واجب الوجود 

] باید گفت[که رشته موجودات باید به پروردگار جهان پایان یابد  الوجود و درباره این
مقصود از حقیقت وجود، . موجود یا حقیقت وجود است و یا چیز دیگري است

و نقص ) محدودیت(و نهایت ) جنس و فصل(وجودي است که آمیخته به حد 
جزئیت و تشخص به (و خصوص  )کلیت(و عموم ) معلولیت و تنزل از مرتبه علت(

پس گوییم اگر حقیقت . و این وجود را واجب الوجود گویند. نباشد) عوارض خارجی
وجود موجود نباشد، هیچ چیزي از چیزها تحقق نخواهد یافت و پدیدار نخواهد 

که وجود حقیقی را به واجب  صدرا بعد از این )8-5: 1341صدرالدین شیرازي، ( .»گشت
کند و آن را از  کند، در اثبات واجب الوجود به شیوه فارابی عمل می الوجود تعبیر می

فاعلیت و بحث وجوب و امکان موجودیت اثبات بحث طریق رد تسلسل و دور در 
ممکن  اما طریق مبتنی بر امکان آن است که« :نویسد صدرا در این باره می. کند می

پس اتصاف ممکن به وجود نیازمند . چنانکه دانستی حالش به حسب ذاتش نیست
تا اینکه از جهت دفع دور و تسلسل به چیزي که خودش عین حقیقت ... مرجحی است

به وجهی دیگر اگر براي سلسله مرجحات طرفی نباشد، هیچ . گردد وجود است، منتهی 
صالحیت معلولیت و استناد را خواهند  یک از آحاد نه صالحیت علیت و ترجیح و نه

زیرا همه ممکن هستند و براي ممکن از این حیثیت که ممکن است مزیتی بر . داشت
طرفی باشد صاحب حقیقت به حسب  ها مگر این که براي آن. ممکن دیگر نخواهد بود

. »]و آن واجب الوجود بالذات است[ .ذات که بذاته مستحق فضیلت و تمامیت باشد
بدینسان طبق نظر مالصدرا اوالً وجود حقیقی واجب  )18-28: 1381لدین شیرازي، صدرا(
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نیاز از تعریف است و وجودش بدیهی و آشکار  ثانیاً، واجب الوجود بی. الوجود است
از اینرو آشکار بودن وجود حقیقی، خود دلیل بر وجود داشتن آن است و اثبات . است

   .آن نیازي به برهان و دلیل ندارد
مالصدرا با گذراندن تمامی نظرات فالسفه گذشته در باب واجب الوجود به این 

واجب لذاته حق « :نویسد او در این باب می. رسد که واجب لذاته وجود دارد نتیجه می
اش  کنند و اشراقیین نورغنی اول است که مشائین از آن به وجود حقیقی تعبیر می

دانند و در نزد فیثاغورث به  انتزاع موجودیتش میخوانند و اهل ذوق المتألهین منشاء  می
ي صوفیه به مرتبه احدیت و به غیب الغیوب  شود و طایفه وحدت حقیقیه تعبیر می

گردانند و مقصود همه یک چیز است و اختالف در مذاهب و طرق به  موسومش می
در صدد سینا و فارابی هم رأي با ابنوي  )13: 1381صدرالدین شیرازي، ( .»سوي اوست

اثبات واجب الوجود بالذات به عنوان غایت هستی از طریق میل و شوق طبیعی اشیا و 
همه اشیاء اعم از « :گوید وي در این باره می. موجودات به سمت واجب برآمده است

عقول و نفوس و اجرام سماوي و عنصري به مبداء اعلی و عشق طبیعی و شوق طبیعی 
دین فطري و مذهب جبلی تشبه دارند و در حرکت و شوق غریزي به اطاعت اولی و 

این گرایش صدرا  )273/ 2: 1363صدرالدین شیرازي، (. »به سوي او و گردش بر محور  اویند
تر از خود را از اصل اصالت وجود و حرکت  اشیا و نفوس به سمت وجود کامل

بر این اساس اشیاء بر اساس فقر و نقصی که در . کند جوهري برگرفته و تبیین می
مخلوقیت خود دارند، همراه با شوق و میلی طبیعی به سمت کمال وجودي خود در 

ذات خداوند را غایت همه اقامه برهان،  باصدرا در جایی دیگر . حال حرکت هستند
او فاعل . ذات حق غایت همه موجودات است« :نویسد موجودات معرفی کرده و می

زیرا از ذات خود بیشترین ابتهاج را دارد و ذاتش محل صدور همه . موجودات است
پس واجب تعالی اشیاء را نه به خاطر خودشان، بلکه از آن جهت که اشیا ... اشیاء است

لذا غایت او در ایجاد عالم، ذات مقدس خود . خواهد اند می از ذات او صادر شده
که اشیاء و موجودات عقلی و حسی،  نتیجه این )259 /2: 1363صدرالدین شیرازي، (. »اوست

گرایش و شوق به مبداء اصلی خود در حال حرکت نقص و فقر ذاتی جملگی به سبب 
  لوجود بالذات هستند به سمت مصدر اولیه خود یعنی واجب ا
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لیپمن به پیچیدگی جهان هر چند  توان نتیجه گرفت كبا توجه به آنچه گفته شد می
 فلسفی و با موضوع قرارهستی در معناي جهان طبیعت پی برده است اما از دیدگاه 

توجه  هستیبه آغاز و انجام دادن وجود محض به عنوان موضوع اصلی فلسفه، وي 
از آنجا که وي هستی را در معناي کیهان خالصه نموده، لذا خودش را در . است ننموده

برنامه  در نتیجه،. به دام انداخته است طبیعتپیچیده در  فیزیکیپیچ و خم روابط 
آموزشی او کودکان را مبهوت و حیرت زده در دامان طبیعت رها خواهد نمود و آغاز و 

  .نشان نخواهد نمود به آنان دي آن هاانجام معینی را در معرفی سرنوشت وجو
 
  شناختی ـ نقد مبانی معرفت2

فلسفه براي کودکان وارد است،  مبانی معرفت شناختی برنامه نقد هایی که بهجمله از 
در شناخت، نادیده انگاشتن وحی به عنوان منبع گرایی گرایش این برنامه به نسبیت

  . استشناخت و جزئی نگري در شناخت 
  

  نسبیت گرایی در شناخت - 1- 2
گرایی به سمت  عملو  هاي تحلیل زبانی فلسفه براي کودکان تحت تأثیر فلسفه برنامه

براساس  »شناخت یقینی«در فلسفه اسالمی، . نسبیت در شناخت گرایش پیدا کرده است
یقین ثابت و غیرقابل «و » یقین مطابق با واقع«، »یقین در مقابل شک و ظن«: سه عنصر

مالصدرا هم صدا با بوعلی سینا به رد هرگونه نظر سوفسطائیان  .قابل تبیین است» زوال
از کسانی که «:کند اند پرداخته و آن را اینگونه تبیین می که مروج نسبیت گرایی بوده

انکار : کنیم پذیرند سئوال می ده و علمی را در راه رسیدن به واقعیت نمیحقیقت هر عقی
دانید یا باطل؟ و یا در آن شک دارید؟ اگر آن را حق یا باطل دانستند،  خود را حق می

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

صدرا ) 92-91/ 1: 1378صدرالدین شیرازي، ( .»ها اعتراف کنند بنابراین باید کاري کرد که آن
اتحاد علم و عالم و با تکیه بر اصالت وجود با علم حضوري  طریقمعرفت یقینی را از 

  .و معلوم نیز تبیین می کند
بندنـد و راه را بـر    هر گونه نسبیت گرایـی در معرفـت را مـی   بدینسان مالصدرا راه 
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  .گذارند شناخت معرفت حقیقی، یقینی و بدون زوال باز می
  

  زندگی اجتماعیقانون ضروري نادیده انگاشتن وحی به عنوان  - 2- 2
لذا   (Lipman, 2009: 273).لیپمن معتقد است که فلسفه یک روش است نه یک پیام

. آید و جنبه تجویزي ندارد یک فرایند دیالکتیک به دست میشناخت در نظر وي در 
یک پیام که وجهی پیشینی دارد این شناخت حاصل از وحی به عنوان بنابر) همان(

در فلسفه اسالمی وحی یکی از منابع معتبر  .تواند در نزد لیپمن اعتبار داشته باشد نمی
هر یک از فالسفه اسالمی در اثبات وحی دالیلی را ذکر . آیدشناخت به شمار می

صدرا . اند بحث نموده» وحی«و » عقل«اند و عموماً اثبات وحی را در بررسی رابطه  کرده
معتقد است که قوانین و نوامیس بشري به تنهایی در اثبات وحی به عنوان منبع شناخت 

ر صدد رفع نیازها و امیال طرتاً دزیرا انسان ها ف. قادر به اداره انسان و جامعه نیست
در ضمن اجتماعی بودن، بدواً به فکر خود و رفع امیال خود انسان ها لذا . خود هستند

  : گوید وي در این باب می. هستند
هر فردي بالفطره در صدد تحصیل مشتهیات و امیال نفسانی و ضروریات «

حم و معارض حیات زندگانی خویش است و بر آن کسی که در این امور مزا
این قانون ضروري که حافظ نظام و ضامن ] لذا. [اوست خشمگین خواهد بود

سعادت و آسایش و آرامش کلیه افراد بشر است عبارت است از شریعت که 
ناچار است از وجود شارع و واضعی که راه و روش براي افراد بشر تعیین 

، حکمت متعالیهبدینسان در فلسفه  )491-492 :1366صدرالدین شیرازي، (. ».کند
 در حالی که در برنامه .باشدانسان اجتماعی نیازمند قانون ضروري شریعت می

وحی به دلیل متافیزیکی بودن آن بی سود فلسفه براي کودکان گفتگو در باب 
  . انگاشته شده است

  
  جزئی نگري در شناخت - 3- 2

گفتیم که متیو لیپمن فلسفه یراي کودکان  مبانی معرفت شناختی برنامه سیردر برقبالً 
به جاي توجه به کلیات  وداند  ذهنی را فاقد نفع عملی می تفکر درباره کلیات نظري و

ارزش بر مقدم ارزش عقل نظري حکمت متعالیه  در. عقل عملی تاکید دارد برنظري، 
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مالصدرا در باب اهمیت عقل نظري بر عقل عملی  .استشمرده شده عقل عملی 
نفس در وجود انسان یعنی کمال اول متعلق به جسم طبیعی آلی داراي حیات «: گوید می

بالقوه قادر است بر ادراك امور کلیه و انجام عمل فکریه و لذا براي این نفس به اعتبار 
و قدرت بر ) یعنی عالم عقول(داشتن مزیت قبول و فراگیري علوم از مافوق خویش 

و ) عقل نظري(، دو قوه دیگري است به نام قوه عالمه تدبیر و تصرف در مادون خویش
کند و حق و  که با قوه اول تصورات و تصدیقات را ادراك می) عقل عملی(قوه عماله 

از این دو قسم . دهد کند تشخیص می چه که تعقل و ادراك می باطل را در مورد آن
فضیلتش حکمت به خصوص قسم اخیر یعنی حکمت نظري هر اندازه زیادتر باشد 

خادم عقل نظري است و در بسیاري از امور ) یعنی عقل عملی(بیشتر است و این قوه 
چه  با توجه به آن )300: 1366صدرالدین شیرازي، (. »جوید استمداد می) عقل نظري(از وي 

در باب اهمیت عقل نظري بر عقل عملی از مالصدرا گفته شد، اوالً نفس انسان به 
ادراك امور کلی قادر است یعنی قدرت این را دارد که به تصور و تصدیق بپردازد و با 

دوم این که . ترتیب دادن قیاس به کمک صغري و کبري به یک رأي کلی دست یابد
فقط به تشخیص عمل خوب و بد قادر است در حالی که در مورد انسان در عقل عملی 

  این که چرا یک عمل خوب و چرا بد است؟ 
در اینجا ممکن است این  .عقل عملی ناچار است تا به عقل نظري ارجاع داده شود

از یک عقل نظري در مبادي وجود خویش  کهسئوال پیش بیاید که چگونه ممکن است 
و از طرف محتاج به عقل عملی و به تبع آن نیازمند به اعضا و جوارح بدن است طرف 
اما « :گوید گیرد؟ مالصدرا در این باره می اي باالتر از عقل عملی قرار می در مرتبهدیگر 

عقل نظري باید گفت که فقط در ابتداي امر یعنی قبل از رسیدن انسان به مقام و مرتبه 
عقل عملی است نه دائماً و در هر حال، بلکه گاهی در همین کمال محتاج بر بدن و 

نیاز گشته و بدون وساطت بدن و به کار انداختن اعضا و جوارح بلکه  عالم از بدن بی
العاده از وي به نیروي نفس و باطن ذات خویش، افعال و اعمالی معجزه آسا و خارق

ستعد است که به وسیله پس جوهر نفس از نظر ذات و فطرت خویش م. گردد صادر می
هایی از  عقل نظري راه کمال و استکمال را بپوید و ذات خویش را به فروغ و جلوه

  )302: همان( .»درون ذات و از ناحیه مافوق ذات مشتعل سازد
  نقد مبانی انسان شناختی -3
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  ـ حصر کودك در بعد زیستی و اجتماعی 1ـ  3 
کودکان در یک زمینه اجتماعی عالقه  گفتیم که لیپمن از یک طرف به تکامل زیستی

 (lipman & Pizzurro, 2001, Jusso, 2007: 121 & Fisher, 1998: 28) دهد، خاصی نشان می
 :lipman, 1980) .و از طرف دیگر پرداختن به مقوله هاي متافیزیکی را بیهوده می انگارد

که انسان موجودي  همه فالسفه اسالمی در این )52: 1383کندي، به نقل از قائدي، ( و (3-36
که  معتقد استمالصدرا . متشکل از بعد نباتی، حیوانی و نفسانی است، متفق القولند

شود نه به سبب وجود زیستی نفس کودك انسان به سبب وجود نفسانی شناخته می
و ] بمثل ت[بدن تو به علت وجود حرارت غریزیه «: نویسد صدرا در این باره می. وي

یا به علت وجود سایر علل و اسبابی مانند امراض، موجب تقلیل و نقصان قرار گرفته و 
اما ذات و حقیقت تو از آغاز طفولیت تا آخرین . شود از وزن و حجم آن کاسته می

پس تو به واسطه آن ذات ثابت و باقی، . لحظات حیات ثابت و به حال خود باقی است
کید زیاد ألیپمن در ت )315: 1366صدرالدین شیرازي، ( .»متي جس تو هستی، نه به واسطه

وجود کودکان و توجه نکردن به ابعاد نفسانی و خود و اجتماعی خود بر بعد زیستی 
  . به نوعی آنان را در بعد جسمانی و اجتماعی محصور ساخته استوجودي آنان، 

  
  هاي فطري کودکان ـ غفلت از ویژگی2ـ  3

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

این در حالی است که کودکان با توجه به بعد فطري وجود . اجتماع انسانی قرار دهد
صدرا . پردازندن هستی میهاي اساسی درباره علت وجودي خود و جها خود به پرسش

او علم حضوري را به سه قسم . آورد اثبات فطرت را از طریق علم حضوري به عمل می
مانند علم خداوند به موجوداتی که . اول، علم حضوري علت به معلول: کند تقسیم می

مثل علم نفس به ذات . دوم، علم حضوري شیء به خودش. ها را خلق کرده است آن
. علم خداوند به حقیقت خودش که عین ذاتش استخودش که عین خودش است و 

چنانکه این قسم . سوم، علم حضوري معلول به علتش که نوعی از علم حضوري است
به طوري . سوم را مبنا قرار قرار دهیم، انسان شأنی از شئون واجب الوجود خواهد بود
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ضوري را از خالق باشد، میزان معینی از علم حکه به اندازه ظرفیت و قابلیتی که دارا می
ها در دریافت فیض از  مالصدرا درباره استعداد انسان 1.خویش دریافت نموده است

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

] محروم بودن[مانند و این  ز احاطه به او محروم میاستعداد و گنجایش وجودي خود ا
 )116/ 1: 1378صدرالدین شیرازي، (» .به واسطه دور بودن ممکنات از کانون وجود است

این علم همراه وجودش به وي افاضه گردیده است و «: نویسد صدرا در جایی دیگر می
حتی مفاض، ذات و . میان مفیض و مفاض نوعی تضایف و ارتباط وجودي برقرار است

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

هاي فطري مالصدرا با توجه به ویژگی )115 -118: همان( .»خلق وي افاضه شده است
وي در باب . دهدرا در اثباط فطرت خداجویی انسان ارائه میوجود انسان براهینی 
اي بسیط براي هر کس در اصل  ادراك حق تعالی به گونه«: گوید فطرت خداجویی می

مالصدرا در جایی با تکیه بر ویژگی امید و توکل  )118: همان(. »باشد فطرتش حاصل می
وجود واجب «: نویسد پردازد و می در انسان به اثبات فطرت خداجویی در انسان می

تعالی همانگونه که گفته شده، امري فطري است زیرا بنده به هنگام مشکالت و مصائب 
. »آورد ي میکننده امر روکند و به مسبب و تسهیل بر حسب ذاتش به خدا توکل می

در مورد کودکان، روي آوردن کودکان به والدین خود به  )121: 1387صدرالدین شیرازي، (
  . هنگام وقوع رویدادهاي ترسناك به سبب وجود همین ویژگی فطري در کودکان است

بدینسان آنچه که لیپمن در برنامه خود بـه آن نپرداختـه توجـه بـه ویژگـی فطـرت       
                                                

عالمه طباطبایی به عنوان یکی از فالسفه صدرایی، از طریق برهان علـت و معلـول   ). 16/ق(و ) 44/فصلت( -١
هر معلولی وابسته بـه  «: نویسد دهد و می شناخت حضوري انسان را به ویژگی فطرت خداجویی در او نسبت می

. »تقدم وجودي از خود ندارد پس بدون علت، خود. علت خویش است و در حد ذات خود به علت نیازمند است
. او همچنین در ذیل آیه میثاق به شناخت حضوري انسـان از خـدا اشـاره نمـوده اسـت      )41: 1362طباطبایی، (

ها مالک وجود خود نبـوده و در تـدبیر امـور خـود نیازمنـد       اوالً همه انسان: خالصه استدالل عالمه این است که
بنابراین نیازمندي و . ها را برطرف ساخته و از مرگ رهایی یابند تند رنجتوانس زیرا در غیر این صورت می. غیراند

ي آدمیـان   دوماً، این احساس نیازمندي به غیر در همه. فقر بنده نسبت به خدا در نهاد و فطرت انسان نهفته است
  )300-320: 1374طباطبایی، (. نیاز است زیرا درك این نیازمندي در خودمان مستلزم درك آن بی. فطري است
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چیزي که کودکان همواره در مواجهه با این ویژگی به زبان . خداجویی در کودکان است
  و از چگونگی و دالیل بودن در این جهان و آغاز و انجام آن سوال می نماییند آورده
  
  نقد مبانی ارزش شناختی  -4

  و سعادت حقیقی عدم اعتقاد به خیر مطلق - 1- 4
نسبیت گرایی موجود در برنامه فلسفه براي کودکان سبب گردیده تا در این برنامه جایی 

، برخالف حکمت متعالیهاز اینرو در . براي بحث درباره خیر مطلق و محض باقی نماند
اعتقاد به خیر ها گراییده،  گرایی در ارزش فلسفه براي کودکان که به نسبیت برنامه

مالصدرا معتقد است که اوالً  .محض وبه تبع آن اعتقاد به سعادت حقیقی وجود دارد
خیر هست و ثانیاً خیر اکمل وجود دارد و ثالثاً همه وجودات به سمت خیر محض در 

کند  وي این مدعاي خویش را براساس اصل فلسفی اصالت وجود تبیین می. اند حرکت
خیر چیزي « :گوید وي در این باره می. همین اصل است محوربر و در صدد اثبات آن 

است که نزد خردمندان پسندیده و برگزیده است و اشیاء بدان مشتاقند و موجودات او 
صدرالدین (. »گردند را طلبیده و از روي طبع و نهاد و اراده و سرشت به دور آن می

  )1/330: 1378شیرازي، 
صدرا در ادامه همصدا با شیخ اشراق هر چیزي را که به نور وجود منور گردیده 

: گوید در بیان شر می ويلذا . خیر دانسته و در غیر این صورت شر تلقی نموده است
شر عبارت است از نارسایی وجود و نقصان آن در موجودي از موجودات و یا نبودن «

لذا وجود، خیر محض است و . دمی استپس شر، مطلقاً ع. و امتناعش به طور کلی
مالصدرا در ادامه با تکیه بر وجود واجب الوجود که از  )330: همان( .»عدم شر محض

کند، به اثبات این که واجب الوجود خیر محض است  آن به عنوان وجود اکمل یاد می
تر  کامل تر و هر چه که وجودش تمام« :دارد صدرا در این زمینه چنین بیان می. پردازد می

پس . باشد تر از وي است می چه که پایین باشد، خیر بودنش شدیدتر و برتر از آن
ون تغییر و دوام خیرترین خیرها از تمام جهات و حیثیات، وجود بدون عدم و فعل بد

  )331: همان( ».بدون تجدد است
صـیل  اوال وجود ا، حکمت متعالیهتوان دریافت که در  چه گفته شد می با توجه به آن

ثالثـا واجـب   . ثانیا حرکت وجودات به سمت وجود برتر نشانه وجود خیر است. است
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  . الوجود بالذات به عنوان وجود محض، خیر محض نیز هست
  

  فلسفه براي کودکان محدودیت در هدف غایی برنامه - 2- 4

این  فلسفه براي کودکان گفتیم که هدف غایی ز مبانی ارزش شناختی برنامهدر بحث ا
و در نهایت آماده شدن آنان براي زندگی ) آزاد( امه، تربیت کودکان در تفکر مستقلبرن

آماده شدن براي زندگی در اجتماع،  حکمت متعالیهدر . در یک جامعه دموکراتیک است
زندگی اجتماعی و حکمت متعالیه، لیکن در . لی تأکید شده استدر سایه عقل عم

که همان است هدفی بزرگ تر اي رسیدن به اي بر تعاون و همکاري در زندگی مقدمه
صدرالدین (. کند یاد می» عالم معقوالت«مالصدرا از آن تحت عنوان که جهان عقلی است 

مالصدرا هستی را متشکل از جهان محسوسات، جهان متخیالت و  )447: 1366شیرازي، 
. کند و سیر انسان را از محسوسات به سمت معقوالت تبیین می. داند جهان معقوالت می

. داند به طوري که هدف غایی انسان را پس از حدوث جسمانی در بقاء روحانی می
فلسفه براي کودکان در  مهه زندگی مورد نظر در برنااین در حالی است ک )331: همان(

لذا هدف غایی این برنامه در حد جهان محسوس . چارچوب جهان محسوس قرار دارد
شده و از نقطه نظر براهین عقلی که در اثبات عوالم غیر مادي بدان اشاره شد، محدود 

   .تعالی گرایانه نخواهد بودهدف غایی این برنامه 
                                                                                                                             

  هاي تعالی گرایانه در کودکان نادیده انگاشتن ظرفیت - 3- 4

مالصدرا با جمع تعاریف مختلف از فالسفه گذشته، مخرج مشترك تعاریف فالسفه 
فلسفه استکمال نفس انسانی است به «: ا در تعریف زیر بیان نموده است کهاسالمی ر

سبب معرفت و شناخت حقایق موجودات ـ آن گونه که هستند ـ و حکم به وجود 
ها از روي تحقیق و ثبوت، همراه با براهین نه از روي گمان و تقلید و پندار ـ به قدر  آن

صدرا در جایی دیگر تعریف فلسفه را  )21/ 1: صدرالدین شیرازي( .»طاقت و وسع بشري
بخشد به قدر توان بشري تا  فلسفه نظمی عقلی به عالم فلسفه می«: چنین آورده است

تربیتی تعاریف یاد شده تلویحاً اهداف  )22: همان( .»تشبه به باریتعالی حاصل آید
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استکمال نفس انسانی، : اهدافی چون. را نیز با خود به همراه دارد حکمت متعالیه
گونه که هستند، ایجاد نظمی عقلی براي عالم فلسفه و تشبه به  شناخت موجودات آن

. مالصدرا معتقد است که نفس انسان داراي خاصیت کمال طلبی و رشد است. باریتعالی
تی که دائماً در صراط تکامل و نفس، جوهري است ملکو«: نویسد وي در این باره می

اینچنین موجود، خود نیز . ترقّی و خروج از حد قوه و استعداد به سر حد کمال است
محتاج به مربی و مکمل دیگري است که او را از قوه به فعل و از نقص به کمال 

 یا اینکه باید اعتراف نمود به فردي که هم عاقل و هم عاقل بالفعل است و آن. برساند
 ».آید و آن محال است واجب الوجود  است در غیر  این حالت دور و تسلسل الزم می

نتیجه این که خاصیت کمال طلبی انسان نشانه وجود کاملی است که کامل  )75: همان(
کمابیش  فلسفه براي کودکان چیزي که برنامه .بودنش شامل کمال ارزشی او نیز هست

فلسفه براي کودکان و با  هارچوبه مبانی فلسفی برنامهبنابراین در چ. بدان بی توجه است
تکیه محض بر طبیعت و اجتماع که در این برنامه محور فعالیت هاي فلسفی و تربیتی 

  .است، ظرفیت هاي تعالی گرایانه کودکان در استکمال نفس رشد نخواهد کرد
  

  نگرش منفی به جهان در برابر اعتقاد به نظام احسن  - 4- 4
، مبانی حکمت متعالیهدر . گفتیم که در اندیشه لیپمن جهان پیچیده، مبهم و نامعین است

نظام هستی بر پایه قاعده احسن و نیکو بنا نهاده شده است و تمام اجزا و عناصر هستی 
 .انـد  به سمت علت اصلی خود که واجب الوجود است التفات داشته و در حال حرکت

 :نویسـد  مـی و با اشاره به حرکت نفوس سـماوي  جوهري  حرکت با استناد بهمالصدرا 
التفات هر چیز در استکمال و طلب خیر به سوي آن چیزي است که علت اوست و به «

به سوي علت ) فلکی(پس باید که التفات نفوس سماویه . طلب تشبه به آن علت است
هـا   میـع آن پس متشـبه بـه و مطلـوب در ج   . خودش باشد و تشبه به آن را طلب نماید

 : 1381صـدرالدین شـیرازي،   (. »بر وجه اشمل اعم، ذات واحده الهیه اسـت ) نفوس سماویه(
تـرین   را به بهتـرین وجـه و عـالی    عالم معقولآفرینش صدرا در جایی دیگر  )214-213

ذات او تعـالی علـم بـه    « :نویسـد  وي در تبیین این نکته می. وضع توصیف نموده است
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. باشـد  زیرا صورت علمی اشیا عین ذات او مـی . بهترین وجهی داردماسواي خود را به 
هـاي علمـی الهـی و داراي وجـود الهـی       پس اشیا پیش از وجود هستی خود صـورت 

بودند و هر وجود الهی به ضرورت در نهایت زیبایی و خوبی ) خالص از ماده(قدوسی 
الزم است که زیباتر  ها در عالم هستی تحقق پیدا کرد، باشد و چون مثال این صورت می

و چون اشیا ترتیب پیـدا  . چه که امکانش در عالم هستی است باشد و برتر و بهتر از آن
کرد، ترتیبشان الزم است که نیکـوترین ترتیـب و بهتـرین نظـام و آراسـتگی را داشـته       

توان نتیجه گرفت که از آن چه که گفته شد می )126-128 :1378صدرالدین شیرازي، ( 1.»باشد
هـدف و مـبهم   آنچنان که لیپمن در برنامه آموزشی خود به آن معتقـد اسـت بـی   جهان 
سرگشـته و  بدون هـدف و  توانند کودکان به عنوان بخشی از این هستی نمی لذا. نیست

  .حیران در هستی رها شده باشند
  

  نتیجه گیري و پیشنهاد
: اي چونتحت تاثیر فالسفهفلسفه براي کودکان،  گذار برنامهبه عنوان پایه متیو لیپمن

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

در این باره راك وجوه اشت. است حکمت متعالیه خود داراي وجوه اشتراك و افتراق با 
اد به حرکت ، اعتق)اصل مطابقت شناخت با واقع(اعتقاد به هستی واقعی :عبارت است از

اعتقاد به سان، هویت فردي و اجتماعی، هستی کیهانی، نگرش مثبت به انو تغییر در 
وجوه افتراق این . در انسان و پیوستگی نظر و عملتغییر و تحول و اختیار و  اراده

معناي هستی، تفسیر متفاوت از  : ایسه با حکمت متعالیه عبارت است ازدر مقبرنامه 
تفاوت در خاستگاه وجودي انسان، برداشت متفاوت از مبدا و منشا هستی، اعتقاد به 

و جایگاه ) سعادت(ارزش غایی محتواي شناخت، ، روش شناخت و دامنه هستی، هدف
در برداشت فلسفه براي کودکان  برنامهاز منظر حکمت متعالیه  .ارزشی اندیشه و عمل

گردیده در ماهیت گرایانه و زیستی است دچارحصر خود از هستی که برداشتی طبیعت
                                                

  )7/سجده (و ) 14/مؤمنون : (اشاره به  -1



 23   علی ستاري

  1391پاییز و زمستان ، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

مواجهه از این رو این در . و لذا مبانی معرفت شناختی آن به جزئی نگري گراییده است
از آنجا که این برنامه در اعتقاد  .ه استدیبه تساهل گرایحل مسائل کلی و متافیزیکی با 

لذا کودکان را با انبوهی از  ،سرگشتگی روبه رو استبه مبدا و منشا هستی با ابهام و 
در  .سازد رها مینگه داشته و حیران و آغاز و انجام آن سؤاالت اساسی در باب هستی 

است و این این برنامه نظام هستی مغشوش، مسأله دار و همراه با اضطراب معرفی شده 
همچنین این برنامه کودکان .  شودان در زندگی میاعث سردرگمی کودکان و نگرانی آنب

نسبیت  شناسی،در زمینه ارزش .سازددور می تعالی گرایانه و فطريهاي را از گرایش
گیرد از یک طرف، و  گرایی در شناخت که در اثر گفتگوي آزاد کودکان صورت می

از طرف دیگر که در اثر اعتقادات عمل هاي متافیزیکی، رهتساهل در برخورد با گزا
شود تا گرایش به نسبیت به مبانی  نماید باعث می بروز میلیپمن باور  ـ گرایانه و طبیعت

از این رو اعتقاد به سعادت نسبی و عدم . کند ارزش شناختی این برنامه نیز راه پیدا
هاي تعالی  نادیده انگاشتن ظرفیتبروز نموده و باعث الجرم اعتقاد به خیر مطلق 

  . شود گرایانه در کودکان و چشم پوشی از خاصیت کمال طلبی آنان می
حکمت فلسفه براي کودکان و  جوه اشتراکی که میان برنامهبا این حال با توجه به و

و خواص این برنامه در تجهیز کودکان  که برگرفته از مبانی فلسفی اسالمی است متعالیه
توان با حذف عناصر افتراقی و ناهمخوان از یک سو و انتقال میهاي عقالنی به مهارت

 عناصر همخوان و مشترك از سوي دیگر و اصالح عناصر ناقص، نسـخه تعـدیل یافتـه   
  .به کار گرفتمه را در نظام تربیتی کشورمان ین برناا

  

  

  
  
  

  ذمنابع و مآخ
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