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 مقدمه:

 فرصتی براي انديشه ورزي

را  برنامه درسي جاری، رسمیت را جایگزین پرش خالق اندیشه كرده، چنان كه سرعت

جایگزین دقت، كمیت را جایگزین كیفیت، و حركت در سطح را جایگزین كاویدن در ژرفا. در 

این میانه، برنامه فلسفه برای كودكان، تالشي برای فراهم آوردن فرصتي برای اندیشه ورزی 

است. از این رو، ویژگي های این برنامه، یك به یك در برابر خصایص برنامه درسي جاری 

د چنین باشد. مراد این نیست كه خصایص مذكور، به طور كلي نامطلوبند بلکه با نظر است یا بای

به غلبه آنها بر فضای برنامه درسي جاری، باید به فکر فراهم آوردن فضا و فرصتي برای فراتر 

بردن كفه های فرودست در برابر خصایص مذكور بود. فلسفه برای كودكان، خود را مهیای 

 است. چنین تداركي كرده

از رسمیت آغاز كنیم. در حالي كه برنامه رایج، آغاز و پایان قاطعي را برای دانش آموزان 

مشخص مي كند، فلسفه برای كودكان، مي كوشد از تعیین چنین منزلگاه هایي بپرهیزد. هر چند 

ه، ــر گرفتدر این برنامه نیز به ظاهر، آغاز و پایاني پیش بیني شده، اما آنچه در آغاز یا پایان قرا

اوتي وجود نخواهد داشت اگر درس های پیش بیني شده در آن، ــانه راهند و تفـهر دو در می

جایگزین یکدیگر شوند. به عبارت دیگر، آنچه در این برنامه در كانون توجه قرار دارد، جریان 

ژگي اندیشه ورزی است و این امر مي تواند به بهانه هر موضوعي مورد توجه قرار گیرد. وی

مل در بنیاد هر مساله ای است. از أفلسفه، چنان كه سقراط در سپیده دم ظهور فلسفه نشان داد، ت

این رو، مي توان در خصوص هر مطلبي، همچون زمان، طبیعت، روابط انساني، تاریخ و نظایر 

ای خود و از جهتي ـد هر یك از این مطالب، در جـر چنـرداخت، هـمل فلسفي پأآنها به ت

، مي تواند موضوع بررسي های علمي و هنری نیز قرار گیرد. فلسفه برای كودكان در پي معین

آن است یا باید در پي آن باشد كه عرصه ای برای پرش خالق اندیشه فراهم آورد و چندان به 

 دنبال ترتیب رسمي و از پیش تعیین شده مطالب نباشد.

اری، میداني است برای دویدن؛ دوم، برتر نهادن دقت از سرعت است. برنامه درسي ج

دویدني نفس گیر و بي وقفه كه از روزهای نخست دبستان و بلکه پیش از دبستان آغاز مي 



شود؛ بگذر از این كه پیش از آن نیز فصل دیگری برای دویدن وجود داشته؛ دویدن والدین 

ان، پیش تر رفتن در برای مهیا كردن میدان مناسب برای دویدن فرزندانشان. در این مسابقه بي ام

دن و ـي به بهای نفهمیـكانون توجه است، به هر روی و به هر وسیله ای كه ممکن باشد، حت

ملي در أمي شود. این خود، متناقض نمای قابل ت "آموخته"شتابزده انباشتن ذهن از مطالبي كه 

كه در آن، برنامه درسي جاری است: آموختني كه آموختن نیست؛ درست مانند مسابقه پرخوری 

مي پردازند، اما آنچه رخ مي دهد تنها فروبلعیدن است نه   "خوردن"بیش از هر چیز، به 

خوردن.  در این فضای تب آلوده سرعت برانگیز، فلسفه برای كودكان در پي آن است كه آهنگ 

مل و فهم أشماطه را به خاموشي بکشاند و در فضایي رهیده از مسابقه، فرصتي برای دقت، ت

 فریند. بیا

سومین گام نیز مرتبط با گام پیشین است زیرا در واقع، كمیت است كه سرعت را ضروری 

مي كند. از آنجا كه برنامه درسي جاری، با منطق شمارشي خود، تنها حجم صفحات را در افق 

دید قرار مي دهد، آنچه مي توان از شاگرد انتظار داشت، كوشش برای رسیدن به خط پایان 

رابر این كمیت نگری، فلسفه برای كودكان به دنبال آن است كه منطق روابط را است. در ب

جایگزین منطق شمارش كند. در منطق روابط، نوع پیوند مفاهیم مورد نظر است و نتیجه آن، 

مل دراین روابط، تالشي كیفي است و در آن، نه تعداد أترسیم شبکه ای از مفاهیم خواهد بود. ت

 كیفیت روابط میان آنها مورد اهتمام است. مفاهیم، بلکه نوع و

سرانجام، نظر بر آن است كه ژرفانگری جایگزین سطح پیمایي گردد. طبیعت مسابقه ای 

برنامه درسي جاری، سطح پیمایي را چون خصیصه ای ضروری از این برنامه مشخص مي 

است؛ آنها باید                                                                     گرداند. در نتیجه این خصیصه است كه كار دانش آموزان، سراسر مس احي شده

عرصه های گسترده هر یك از دروس را با مقیاس حافظه به سنجش در آورند. در برابر این 

                                                                                       ت ركتازی جاه طلبانه، فلسفه برای كودكان، متواضعانه وارد صحنه مي شود. این برنامه، به جای 

از خاك،  آن كه در عرصه ای گسترده بتازد و خاك بپا كند، به این قانع است كه در نقطه ای

 چندان ژرف بکاود تا به آب برسد. 

با نظر به ویژگي های فلسفه برای كودكان و خالء هایي كه توجه به آنها را ضروری ساخته، 

ای ـم بر اداره این درس، خود و دانش آموزان را در فضـان با تصمیـانتظار مي رود كه معلم

ي برای اندیشه ورزی به طراوت ـفرصت ا را درـه خود و آنهـد و ذهن خستـرار دهنـاوتي قـمتف



ان هایي كه به اهتمام مترجمان محترم، در كتاب حاضر به ـد داستـفراخوانند. مجموعه ارزشمن

 فارسي برگردان شده، زمینه ای برای بهره گرفتن از این فرصت است.  
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