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اؿحادیار گؼوه ؾهّم جؼةیحی ،داٌكگاه فؼٍُگیان ،اردةیم -ایؼان(ٌّیـٍغه ىـئّل)
سهزا وقبر
کارقٍاؿی ارقغ گؼوه ؾهّم جؼةیحی داٌكگاه ىضلق اردةیهی

چکیذه
ُغف کهی ایً پژوُف ،ارزیاةی و ٌلغ جؼةیحی ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان از ىٍؼؼ جؼةیث اؿالىی ةّده اؿث.
ؿئّال امهی پژوُف ایً اؿث کَ ىتٍاي ىٍعلی ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان کَ جضث چَ امّنی
جتییً قغه اؿث؟ یؿٍی؛ ىّضّؾات آن ،جضث کغام ىتاٌی فکؼي جؼؿیو قغه اؿث .ةَ ایً ىٍؼّر ،ةا جکیَ ةؼ
روش ٌلغ جؼةیحی یا کاوقگؼي فهـفی اٌحلادي ىضللان اةحغا ُؼ کغام از رویکؼدُاي ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي
کّدکان ىّرد جضهیم كؼار دادٌغ .ؿپؾ ،ةؼ اؿاس امّل و ىتاٌی جؼةیث اؿالىی ىّرد ٌلغ و وارؿی؛ و در
ٌِایث ةا اؿحفاده از ىؿیار پیف روٌغگی ىغنی جضث "ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان از ىٍؼؼ جؼةیث اؿالىی"
زِث ةِتّد ارائَ قغ .قّاُغ ٌكاٌگؼ وزّد وزّه اقحؼاك و افحؼاق ىیان ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان غؼةی و
ىتاٌی جؼةیث اؿالىی اؿث .ةؼ ایً اؿاسٌ ،لغُایی ةَ ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان از ىٍؼؼ جؼةیث اؿالىی وارد
قغ .در ٌحیسَ ،امم ىّضّع کَ ُيان جفکؼ و جؿلم(فهـفیغن) در ةیً کّدکان و ٌّزّاٌان ىی ةاقغ از ٌؼؼ
ُؼ دو رویکؼد ىِو فؼض قغه اؿث اىا ٌّع جفکؼ و جؿلم ،چگٌّگی آن ،ةٍیان ُاي فکؼي و اؾحلادي(ىتاٌی
ُـحی قٍاؿی ،ىؿؼفث قٍاؿی ،اٌـان قٍاؿی و ارزش قٍاؿی) ،و ُغف از جؿهیو و جؼةیث ةا ُيغیگؼ افحؼاق
دارٌغ.
کلیذ واژه هب :ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان ،ارزیاةیٌ ،لغ جؼةیحی ،جؼةیث اؿالىی
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 .1هقذهه
اىؼوزه ،جؿهیو و جؼةیث یکی از ىِوجؼیً فؿانیثُاي ةكؼي در جياىی زّاىؽ ىضـّب ىی گؼدد در صانی کَ ،ایً
ىـئهَ ،از زىان ظهّع اؿالم ةَ پؼچو داري صضؼت رؿّل اکؼم (ص) زهّه اي ظاص و ٌيّد ویژه اي ةؼاي جؼةیث و
امالح اٌـانُا ةّده اؿثُ .وچٍیً آن صضؼت جؼةیث را ىّزب کـب پاداش انِی و ىغفؼت ،و جؼةیث کّدك را
از دادن مغكات ةـیار ةَ ٌیازىٍغان ،ةؼجؼ و ةافضیهث داٌـحَ اؿث(ىؼادي20: 1391،؛ ؿهیياٌی .)205 :1387 ،ةا
جّزَ ةَ ایٍکَ ٌِاد ظاٌّاده و جؿهیو و جؼةیث ىِوجؼیً ةـحؼي اؿث کَ ىی جّاٌغ در جضلق یافحً جؼةیث دیٍی
کّدکان ٌلف ایفا کٍغ(ىؼادي ،ؿیغکالن و ؾیاريٌ ،)119 :1393 ،یاز زغي زاىؿَي اىؼوزي ٌیؽ ةَ ىـائم
جؼةیحی ةَ ویژه جؼةیث کّدك ،دؿث اٌغرکاران اىؼ جؼةیث و رواٌكٍاؿان را واداقحَ جا ىتاصخ زغیغي در زىیٍَ
جؼةیث کّدك ىعؼح ٌيایٍغ کَ «فهـفَ ةؼاي کّدك » 1ىّضّع ٌـتحاَ زغیغي اؿث و ةیف از چِار دَُ از ظؼح
آن ٌيیگػرد .ایً پارادایو فکؼي جّؿط ىیحّ نیپيً 2در اواظؼ ؿالُاي  1960ىعؼح قغ(دونیيپیّ و جچؼز،3
2016؛ ىّکاةاٌَ19 2016 ،4؛ گؼیگّري19 : 2013 ،5؛ گؼوٌییّ2009 ،؛ قفؼد و ىالٌگا 2 : 2014،6؛ صـیٍی و
صـیٍی .)26 : 1391،چؼاکَ ،كتالً فهـفَ روقی ةؼاي گفحگّي ةؽرگـاالن در ظنّص ىّضّؾات فؼاقٍاظحی ةَ
صـاب آورده ىی قغ ،کَ در ؿالُاي اظیؼ ؾالوه ةؼ ةؽرگـاالن ،صق کّدکان ٌیؽ ةَ قيار آىغ(ؿحاري،1391،
8
ص .)124:نیپيً ( ،)1993و ةـیاري از فیهـّفان دیگؼ ىاٌٍغ ىاجیّس ( ،)1980زاٌـّن ، )1970( 7ىّوریؾ
( )1999و ویهیاىؽ )1985( 9فهـفَ را ةَ ىفِّم فهـفیغن ىّرد جّزَ كؼار دادٌغ و ایً ىفِّم از فهـفَ اىکان
آىّزش فهـفَ ةَ کّدك را اىکان پػیؼ ؿاظث( اکتؼي و ىـؿّدي .)123 :در ایً دیغگاه ،ىلنّد از فهـفَ،
آىّزش قیّهي فهـفی اٌغیكیغن اؿث و ةایغ گفث کَ جؼةیث فهـفی( ةا ىفِّم جؼةیث دیٍی) ةؼاي کّدك کيحؼ
از ضؼورت غػا ةؼاي ةغن ٌیـث ُياٌعّر کَ صفغ و ةلاء صیات اٌـان ةَ ظّراکی ةـحگی داردُ ،يیًگٌَّ جؼةیث
ٌیؽ ضاىً ٌّؾی صیات زٌغگی اؿث(ىٍلی ٍُغي1989،؛ ةَ ٌلم از ىؼادي .)22 :1391،ةا وزّد ایً ،كؼآن کؼیو
ٌیؽ در آیات ىحؿغدي ،اٌـان را ىعاظب كؼار داده و او را جّمیَ ةَ جؿلم و اٌغیكَ ورزي ٌيّده اؿث و کـاٌی را
کَ از ةکارگیؼي ٌّر ؾلم و جؿلم ؿؼةاز ىی زٌٍغ ،ؿؼزٌف ىی کٍغ(ةلؼه 73،و 242؛ ىؤىٍّن80،؛ اٌتیا.)10،
ةٍاةؼایً ،ةٍا ةؼ اُغاف ىلانَ صاضؼ ،زا دارد ضيً ةؼرؿی رویکؼُاي ىّزّد در فهـفَ ةؼاي کّدکان ةَ ٌلغ و
ارزیاةی رویکؼدُاي ىّزّد پؼداظحَ و صیعَي ٌؼؼي آن را از ىٍؼؼ جؼةیث اؿالىی ةیكحؼ ةكکافیو.
 .1.1طزح هسئله پژوهص
ىِو جؼیً ُغف آىّزش و پؼورش ٌّیً ایساد جغییؼات ؾاظفی و قٍاظحی و رفحاري ٌـتحاَ پایغار در قاگؼدان ةّده
اؿث جا آٌِا ةحّاٌٍغ از ٌِایث اؿحؿغاد و جّاٌاییُاي ظّد در زٌغگی ةِؼه گیؼٌغُ .يانگٌَّ کَ صضؼت ؾهی(ع)
جؼةیث اٌـان و اٌـان ؿازي را ةَ فؿهیّث رؿاٌغن جيام گٍسیٍَُا و اؿحؿغادُاي ٌِفحَ در درون ىیداٌغ:

)1 -philosophy for children (p4c
2 -Mitu Lipman
3 - Dolimpio & Teschers
4 -Mukabane
5 -Gregory
6 - Shepherd & Mhlanga
7 -Janson
8 -Morris
9 -Williams
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ِ ِ ِِ
ِ
وه ْم ِمو َث َ
َت وَجوا ََ َل ْو ِه ْم
اق فِ ْط َرتِ ِهَ ،و ُی َذک ُِّر ُ
وهم ُر ُس َل ُهَ ،و َوات ََر إِ َل ْو ِه ْم َأىْبِوا َء ُه ،ل ِ َو ْست َْي ُد ُ
وه ْم َمنْسی ى ْع ََتهَ ،و َ ْ
« َف َب َع َث ف ْ
َبالت ْبلِوغَِ ،و ُیثِریوا ََلم َد َفائِ َن ا ْل ُع ُق ِ
ول ،و…؛ پؾ ظغاوٌغ رؿّالٌف را ةؼ اٌگیعث ،و پیاىتؼاٌف را ةَ
ُ ُْ

دٌتال ُو ةَ ؿّى آٌان گـیم داقث ،جا اداى ؾِغ فعؼت انِْ را از ىؼدم ةعّاٍُغ ،و ٌؿيحِاى
فؼاىّش قغه او را ةَ یادقان آرٌغ و ةا ارائَ دالیم ةؼ آٌان اجيام صسث کٍٍغ ،و ٌیؼوُاى پٍِان
ؾلّل آٌان را ةؼ اٌگیؽاٌٍغ ،و ٌِ(» ...ر انتالغَ ،ظعتَ )1
ةا جفـیؼ ایً ظعتَ ،قایغ کيحؼ ىّضّؾی ،ىذم ةَ کارگیؼي ؾلم و اٌغیكَ در ةیاٌات ؾهی (ع) ىّرد جّزَ
كؼار گؼفحَ ةاقغ .در ؿعٍان گِؼةار ایكان ،از ؾلم و ظؼد ،ةَ ىٍكأ قؼافث و قعنیث اٌـاٌی (،اؿؼار انتالغَ.90 :
«الرشف بالعقل و االدب ال باالصل و النسب )».زیّر و زیٍث آدىی (،کؼازکی ،کٍؽ انفّائغ ،ج « .199 :1زیٍة انؼزم
ؾلهَ )».ریكَ و ؿؼچكيَ ُيَ ظّةی ُا (،آىغي ،پیكیً« .35 :انؿلم یٍتّع انعیؼ )».ؾاىم ؿؿادت اٌـاٌی(،
ُيان ،ج« .114 :کيال انيؼء ؾلهَ )».اةؽار و ؿالح ُيَ کارُاُ (،يان ،ج  )42: 1درىان و ؾالج ٌاکاىیُا(،
ىـحغرك ٌِر انتالغَ« .184 :و کمّ انضؼىانِ ةانؿلم )».صیات و زٌغگی روح (،اةً اةی انضغیغ ،پیكیً ،ج :20
« .287و انؿلم صیاة انؼوح )».امم و ریكَ داٌف و اٌگیؽه فِو و درك اٌـان(آىغي ،پیكیً« .102،انؿلم امم
انؿهو و داؾیة انفِو )».و در یک زيهَ ؿؼچكيَ ادب و دیٍغاري(آىغي ،پیكیً« .81 :االدب و انغیً ٌحیسةٌ
انؿلم )».و ؾكق و جؿِغ و ایيانُ (،يان ،ج« .264 :2ىا آىً انوۆىً صحی ؾلم )».یاد قغه اؿث (.ةَ ٌلم از:
ازالل)1392 ،
ةا ایً ُيَ ظعاةَ و جفاؿیؼ اؿالىی -در ؿالُاي اظیؼ ،اکذؼ ىحعننان ؾهّم جؼةیحی در ىّرد ٌارؿایی و
جّاٌایی قاگؼدان ٌـتث ةَ جفکؼ اةؼاز ٌگؼاٌی کؼده و جالش ظّد را ىؿعّف ةَ ارجلاي ىِارتُاي فکؼي قاگؼدان
ٌيّدهاٌغ .چؼاکَ ،پؼورش فکؼي کّدکان ُيیكَ ىـانَي پیچیغهاي در جؿهیو و جؼةیث ةّده ،و اىؼوزه ةاجّزَ ةَ
قؼایط کٌٍّی از اُيیث فّق انؿادهاي ةؼظّردار گكحَ اؿث(صـیٍی و صـیٍی19 :،؛ رىضاٌی 23 :،؛ ُغایحی و
زریتاف .)136 :ایً دغغغَ ،ىضللان و کارقٍاؿان را واداقحَ جا در پی ةؼرؿی و دؿحیاةی ةَ روشُا و انگُّایی
ةؼاي جـِیم ایً ىكکالت ةاقٍغ؛ اىا ىـانَاي کَ قایغ کيحؼ ةَ آن پؼداظحَ قغه ایً اؿث کَ اکذؼ روشُایی کَ
در زِث ارجلاي ؿعش داٌف کّدکان ارائَ قغه ىّزب جضؿیف ارزشُاي اؿالىی ةّده اؿث؛ زیؼا ظّاؿحَ یا
ٌاظّاؿحَ ؿهعَ ٌؼام جؼةیحی غؼب فؼاگیؼجؼ از جؿهیو و جؼةیث اؿالىی ةّده اؿث ةَ ظّري کَ ُغف از جؿهیو و
جؼةیث ةَ دؿث آوردن یک زٌغگی ىادي و ىؼفَ قغه اؿث کَ ایً ىفِّم ةا اُغاف جؼةیحی آن در اؿالم ىغایؼت
دارد .ةَ ظّر کهی ،یادگیؼي در غؼب فؼایٍغي را ظی کؼده اؿث کَ ةَ دیً و ظغا ىؼجتط ٌیـث ،ىـانَ آىّزش و
پؼورش یک اىّر اٌـاٌی فؼض ىی قّد ،از زٌغگی كتم و ةؿغ از ىؼگ ظتؼي ٌیـث .در کم ُغف ٌِایی از ىفِّم
جؿهیو و جؼةیث غؼةی یؿٍی پیكؼفث در ؿعش ؾانی و ةَ ؾٍّان یک قِؼوٌغ ظّب و ایً در صانی اؿث کَ ایً
ىلّنَ در اؿالم از زایگاه ویژه اي ةؼظّردار اؿث .اؿالم فؿانیث ُاي آىّزقی را یک ؾيم ىؼجتط ةا پؼؿحف و از
ظّدگػقحگی ىی داٌغ و اؾحلاد ةؼ ایً اؿث کَ صلّق ظغا و ىّزّدات ةؼ یکغیگؼ وزّد دارد .آیات ىحؿغدي در
كؼآن کؼیو ةا یادآوري پاداش ةؼاي ٌیکّکاران و زؽا ةؼاي گٍاُکاران ةَ زٌغگی اظؼوي اقاره قغه اؿث(جّةَ72،؛
جّةَ111،؛ اةؼاُیو23،؛ زظؼف74،؛ ىهک6،؛ ةؼوج .)10،ةغیِی اؿث ایً ُكغارُا ،ةیو ُا و اٌػارُا ىیجّاٌٍغ در
روٌغ ؿاىاندُی اظالق و جؼةیث اٌـان ةـیار ىؤدؼ ةاقٍغ زیؼا کَ ُغف ٌِایی جؼةیث اؿالىی جضلق اٌـاٌی کاىم
اؿث کَ ُؼ نضؼَ رو ةَ جکاىم ىی رود(اؿؼوري .)74-75 :2016،1ةٍا ةؼ ایً ُغف ٌِایی ،ةایغ گفث کَ اُيیث
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دوران کّدکی در جؼةیث از ٌلف آقکاري در اؿالم ةؼظّردار اؿث در جائیغ ایً ةضخ زا دارد کَ ةَ فؼىایكات
صضؼت ؾهی (ع)کَ در ٌاىَ اي ظعاب ةَ فؼزٌغش اىام صـً(ع) کَ چٍیً ىی فؼىایٍغ:
« چّن كهب کّدك ىاٌٍغ زىیً ظانی اؿث و ُؼ ةػري در آن ةکارٌغ ىی رویغ ،ىً جؼةیث جّرا از
کّدکی و كتم از ایٍکَ كهتث ؿعث و ذٍُث ىكغّل قّد آغاز کؼدم جا جّ ةَ صلیلث آٌچَ کَ اُم
جسؼةَ جّرا از جسؼةَ ي ىسغد آن ةی ٌیاز ىی ؿازد ةپػیؼي» (ٌِر انتالغَ،ج :3،40انضغیخ ،زهغ:1
.) 51
اقاره کؼد .ایكان ةارُا جاکیغ کؼده اٌغ در ظؼدؿانی ؾهو ةیاىّزیغ جا در ةؽرگـانی ةَ ةؼجؼي و ؿیادت ٌائم آییغ (
انضغیخ ،زهغ .) 91: 3کّدکان ىحفکؼان ظالق ىی ةاقٍغو ىی جّان گفث کَ دوران کّدکی ةِحؼیً دوران ةؼاي
دریافث اؿحؿغاد فهـفی کّدکان اؿث(ؾاةغيٌّ ،روزي ،ىِؼاةی و صیغري )117 : 1398 ،و کّدکان درگیؼ ةا
فهـفَ كادرٌغ زٌغگی را از چكو اٌغاز ظّد و ةا دیغي زغیغ و ىحفاوت ةتیٍٍغ و ایغه ُایی ارائَ دٍُغ کَ ةؼاي
دیگؼ کّدکان ىيکً ٌیـث(قفؼد و ىالٌگا .)3 : 1در ایً ارجتاط ،رُتؼ ىؿؼو اٌلالب اؿالىی در دیغار ةا فؼٍُگیان
و اؿاجیغ اؿحان ظؼاؿان قيانی در جاریط  1391/7/20ةا اقاره ةَ پیكٍِاد یکی از ؿعٍؼاٌان زهـَ ىتٍی ةؼ
آىّزش فهـفَ ةَ کّدکان ٌکات زانتی را ةیان فؼىّدٌغ .ةَ گؽارش رزا ٌیّز ایكان در ایً زىیٍَ فؼىّدٌغ :
« ىا در دزَ اول ةایغ ةَ ؿاظحً و پؼداظحً قکم روصی کّدکاٌيان اُحيام ةّرزیو .اىؼوزه در
کكّرُاي پیكؼفحَ ىادي دٌیا ،یکی از کارُاي اؿاؿی و یک رقحَ ىِو ،جغریؾ فهـفَ ةؼاي
کّدکان اؿث،ظیهی ُا در زّاىؽ ىا امال جنّر ٌيی کٍٍغ کَ ةؼاي کّدك ُو فهـفَ الزم اؿث.
ةؼظی جنّر ىی کٍٍغ فهـفَ ةَ ىؿٍاي یک چیؽ كهيتَ ؿهيتَ اي اؿث کَ یک ؾغه اي در
ؿٍیً ةاال ةَ آن جّزَ ىی کٍٍغ؛ ایً ٌیـث .فهـفَ قکم دادن فکؼ اؿث ،یاد دادن فِو اؿث،
ذًُ را ةَ فِيیغن و جفکؼ کؼدن ؾادت دادن اؿث؛ ایً از اول ةایغ ةَ وزّد ةیایغ ،كانب ىِو
اؿث .اگؼ چَ ىضحّا ُو در ُيیً فهـفَ کّدکان صائؽ اُيیث اؿث اىا ؾيغه قیّه اؿث یؿٍی
کّدك از اول کّدکی ؾادت کٍغ ةَ فکؼ کؼدن و ظؼدورزي ،ایً ظیهی ىِو اؿث».
صضّر ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان در دیگؼ کكّرُاي زِان واکٍف ُایی را در پی داقث .ىحعننیً
اىؼ در کكّرُاي دیگؼ ؿؿی داقحٍغ ضيً صفغ ؾٍامؼ امهی رویکؼد نیپيً ىّنفَ ُاي ىهی ،فؼٍُگی و ادةی
ظّد را در چگٌّگی پؼورش ىِارجِاي فکؼي کّدکان ةگٍساٌٍغ و ةَ ىعانؿَي رویکؼدُاي ىعحهف ایً ةؼٌاىَ از
دیغگاه فؼٍُگ ُاي غیؼ اؿالىی پؼداظحَ اٌغ .از ایً رو در ایً پژوُف كنغ داریو ةَ ٌلغ و ةؼرؿی و ارزیاةی
رویکؼدُاي ةؼٌاىَ « فهـفَ ةؼاي کّدکان» از ىٍؼؼ جؼةیث اؿالىی و ىلایـَي آن ةا ؿایؼ دیغگاه ُا ةپؼدازیو.
 .1.2روش ضنبسی پژوهص
ُغف امهی پژوُف صاضؼ ،ارزیاةی و ٌلغ جؼةیحی ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان از ىٍؼؼ جؼةیث اؿالىی ىی ةاقغ.
ةؼاي دؿحیاةی ةَ ایً ُغف از ر وش پژوُف ٌلغ جؼةیحی یا کاوقگؼي فهـفی اٌحلادي ةِؼه گؼفحَ قغ .چؼاکَ،
کاوقگؼي فهـفی اٌحلادي ؾِغه دار رؿانث اةِام زدایی ،قفاف ؿازي ،ةاال ةؼدن فِو و درك ،جغارك گؽیٍَ ُاي
ةغیم ،فؼاجؼ رفحً ،راُتؼد قغن ةَ ؿّي ؾلالٌیث در جلاةم ةا ؾلالٌیث افؼاظی ،جّزیَ جّمیَُاي ؿیاؿثُاي
ةؼٌاىة درؿی و ؿؼاٌسام ةِتّد ؾيم جؼةیث و ةؼٌاىة درؿی در ضيً آن اؿث(ىِؼىضيغي و ُيکاران-75 :1392 ،
 .)72ىک ىیالن و گؼیـّن( )1984ؿَ وػیفة ؾيغه را ةؼاي ٌاكغان فهـفی پیكٍِاد ىیکٍٍغ :وػیفَ اول ،قاىم
جكؼیش ىفؼوضات روش قٍاظحی و ُـحی قٍاظحی ؿٍحی(وارؿی ةؼٌاىَ ىّزّد فهـفَ ةؼاي کّدکان) اؿث .وػیفَ
2- Shepherd& Mhlanga
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دوم ،کاوقگؼي فهـفی اٌحلادي در ایً قیّه ٌلادي کار ىلایـَ را اٌسام ىی دُغ(ىلایـة پژوُفُاي چٍغگاٌَ در
ظنّص ىّضّع ةَ ىٍؼّر ؾعف جّزَ ةَ ىـئهَ جضث رؿیغگی) و در وػیفَ ؿّم ،جؿییً کارایی قایـحَجؼیً
پارادایو یا ؿٍث از ظؼیق ىؿیار پیفروٌغگی اؿث( جؼؿیو ىغنی ةؼاي ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان از ىٍؼؼ جؼةیث
اؿالىی)؛ ةَ ایً ىؿٍیکَ آیا پارادایو ةَ ؿئّال ُا پاؿط ىی دُغ یا ىـائم صیاجی را در صّزة پژوُف صم ىیکٍغ
یا ظیؼ؟(ٌلم از :ىِؼىضيغي و ُيکاران .)77-79 :1392،در ایً روش ،ىضللان ةَ دٌتال زـث و زّي ىتٍاي
ىٍعلی ةؼٌاىَ درؿی فهـفَ ةؼاي کّدکان کَ جضث امّنی ةؼ اؿاس ىتاٌی ُـحی قٍاؿی ،ىؿؼفث قٍاؿی ،اٌـان
قٍاؿی و ارزش قٍاؿی اؿالم جتییً قغه اؿث ةَ كضاوت ُاي درؿث ظّاٍُغ رؿیغ .ةٍاةؼایً ،اةحغا ىعانؿَاي
جضهیهی درةارة ىتادي زِان ٌگؼي فهـفی اؿالىی در ظنّص ةؼٌاىَ درؿی فهـفَ ةؼاي کّدکان مّرت ظّاُغ
گؼفث .ؿپؾُ ،ؼ کغام از رویکؼدُاي فهـفَ ةؼاي کّدکان از ىٍؼؼ ىعحهف ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث .در ٌِایث،
ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان ةؼ اؿاس امّل و ىتاٌی جؼةیث اؿالىی جضث ىغل ىفِّىی ةؼاي ذیٍفؿان
جؼؿیو قغ.
 .2تبریخچه نظزی و ػولی بحث
فهـفَ ةؼاي کّدکان امعالح ؾاىی اؿث کَ ٌعـحیً ةار جّؿط ىحیّ نیپيً ،اؿحاد داٌكگاه آىؼیکایی کهيتیا واكؽ
در ٌیّیّرك ،در كانب «ةؼٌاىة درؿی فهـفَ ةؼاي کّدکان» از ؿال  1960ةَ کار ةؼده قغ .ةؿغ از نیپيً ،کـاٌی
چّن فیهیپ کو ،گارث .ةی .ىاجیّس ،ىارگارت قارپ ،روٌانغ .اف .ریغ ،کؼیـحّفؼ فیهیپؾ و راةؼت فیكؼ ةَ ةـط
ةؼٌاىَ ُاي آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان پؼداظحٍغ .ایً ةؼٌاىَ ُيؼاه ةا زػاةیحی کَ در ىّضّع دارد ،اةحغا ةَ
ؿؼؾث در آىؼیکا و ؿپؾ در کكّرُاي اروپایی گـحؼش یافث و ؿؼاٌسام ةَ کكّرُاي آؿیایی و صحی آفؼیلا راه
پیغا کؼد و ُو اکٍّن در  130کكّر زِان ؾيالً در زؼیان اؿث .نیپيً ةا ازؼاي ایً ةؼٌاىَ کّقیغ جا فهـفَ را ةَ
زایگاه واكؿی ظّیف ،آٌگٌَّ کَ ؿلؼاط ىغ ٌؼؼ داقث ،ةازگؼداٌغ .ةَ ٌؼؼ او فهـفَ مؼفاً ویژة ةؽرگـاالن ٌیـث و
کّدکان ٌیؽ ىی جّاٌٍغ آن را اٌسام دٍُغ .او فهـفَ را در ىؿٍاي فهـفَ ورزي ةَ کار ةؼد؛ کاري کَ کّدکان ىی
جّاٌٍغ آن را اٌسام دٍُغ و ةَ ظّر ذاجی ىـحؿغ اٌسام آن ُـحٍغ(كائغي .) 65 :1386 ،انتحَ کـاٌی چّن زـپؼس
در داٌيارك و آنّز در ةؼزیم ىؿحلغ ةّدٌغ کَ داؿحانُاي نیپيً آىؼیکایی اؿث و ةا فؼٍُگ دیگؼ کكّرُا
ُيعّاٌی ٌغارد و در پی جغویً داؿحاٌِاي ىحٍاؿب ةا فؼٍُگ ظّد ةؼ آىغٌغ(اکتؼي و ىـؿّدي.)75-77 :1393 ،
در کكّر ىا ٌیؽ ةؼٌاىة آىّزش فهـفَ ةَ کّدکان ٌعـحیً ةار در ؿال  1373قيـی جّؿط ةٍیاد صکيث اؿالىی
مغرا ةَ ىٍؽنة یک ظؼح ُغفغار قٍاظحَ قغ و در ُيان جاریط گؼوه فهـفَ و کّدك در ایً ةٍیاد پایَگػاري
گكث؛ ونی ةؿغُا ىؤؿـَ ُا و داٌكگاه ُاي دیگؼي ٌیؽ پژوُكِایی را در ایً زىیٍَ آغاز کؼدٌغ(قؼیفی اؿغي،
 ، )97 :1387کَ ةغیً قؼح اٌغ:
اونیً ىلانَ در زىیٍَ ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان جّؿط مفایی ىلغم( )1377ةا روش جضهیهی ةا اُغاف
و روح صاکو ةؼ آى ّزش و پؼورش اؿالىی اٌسام قغه؛ کَ ةا اُغاف جؼةیث اؿالىی ُياٍُگ اؿث و ُيچٍیً ایكان
اذؾان ةَ امالح ؿاظحار ةؼٌاىَ ُاي آىّزقی و پؼورقی در کكّر داقحَ اؿث.
جضلیلات دکحؼ یضیی كائغي (اؿحادیار داٌكگاه جؼةیث ىؿهو جِؼان) کَ رؿانة دکحؼاي ظّد را ةا ؾٍّان ىتاٌی
ٌؼؼي آىّزش فهـفَ ةَ کّدکان ،ةَ ایً ىّضّع اظحناص داده اؿث؛
اٌسام ؾيهی ظؼح جّؿط دکحؼ رضاؾهی ٌّروزي (اؿحاد داٌكگاه امفِان) و ظاٌو ٌگیً درظكٍغه ةؼ روي 102
داٌف آىّز در یک دةـحان پـؼاٌَ در ٌاصیة  3امفِان؛

ارسیببی و نقذ تزبیتی بزنبهه فلسفه بزای کودکبى اس هنظز تزبیت اسالهی  /ؿیغ ىضيغ ؿیغکالن ،زُؼا وكار 59
پژوُف ُا و فؿانیحِاي ؾيهی در قِؼ جِؼان ،جّؿط آكاي ؿؿیغ ٌازی (ىغیؼگؼوه فهـفَ وکّدك در
پژوُكگاه ؾهّم اٌـاٌی).
و چٍغي دیگؼ از پژوُكگؼان در ؿال ُاي اظیؼ.
ةؼاي ىذال؛
زغول انف) .ةؼظی از پژوُف ُاي اٌسام گؼفحَ داظم کكّر از ؿال  1385جا 1395
ؾٍّان پژوُف

ُغف

ؿال و ٌّیـٍغه

ةؼرؿی و ٌلغ ةؼٌاىة ٌلغ ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي ؿحاري()1391
فهـفَ ةؼاي کّدکان کّدکان ةؼ اؿاس
ىتاٌی فهـفَ صکيث
ازىٍؼؼصکيث
ىحؿانیَ
ىحؿانیَ
ةؼرؿی و جضهیم
ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي
کّدکان و ٌّزّاٌان
ةا ٌؼؼ ةَ ىیؽان
اةحٍاي آن ةؼ
پؼاگياجیـو دیّیی

قیّة
جضهیهی-
اؿحٍحازی

وزّه اقحؼاك و افحؼاق ىیان
ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي کّدکان و
ىتاٌی فهـفَ صکيث ىحؿانیَ

و قیّة جضهیهی ُيـّ داٌـحً آىّزهُاي
ٌازی
جضهیم ةؼٌاىَ فهـفَ
فهـفَ ةؼاي کّدکان ةا
ةؼاي کّدکان ةؼ اؿاس ُيکاران( )1390ـ اؿحٍحازی
آىّزهُاي پؼاگياجیـو
آراء
دیّیی
پؼاگياجیـحی(کهیٍحّن
گهغیٍگ)

جتییً ىتاٌی فهـفی ارائَ ىتاٌی فهـفی
(ىؿؼفث قٍاؿی)
(ىؿؼفث قٍاظحی)
آىّزش فهـفَ ةؼاي ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي
کّدکان در ایؼان
کّدکان در ایؼان

جضهیم جكاةِات دو
جؿهیو و جؼةیث
اٌحلادي و پیٌّغُاي ٌگؼش جؼةیحی رویکؼد
آن ةا ةؼٌاىة آىّزش اٌحلادي و ةؼٌاىة
فهـفَ ةؼاي کّدکان آىّزش فهـفَ ةؼاي
کّدکان

ةؼرؿی رویکؼدُاي
ىعحهف در ةؼٌاىَ

روش و اةؽار

ٌحایر

روش جضهیم
زتمؾاىهی
ىضحّاي
فؼوقاٌی،
یّؿفی ،كائغي و کیفی و ةا
اؿحفاده از
کكحی
ٌؼام ىلّنَ
آراي()1394
ةٍغي كیاؿی
و جؼکیب
ؿازوار
رازی()1391

روش
اؿحٍحازی

جؼکیب ؿازوار ةیً ىتاٌی
ىؿؼفث قٍاؿی فهـفَ ةؼاي
کّدکان در ایؼان ةا جّزَ
ىتاٌی ىؿؼفث قٍاظحی غؼب

قتاُث ُایی ُيچّن
پؼورش جفکؼ و آگاُی
اٌحلادي ،ظؼح ىـئهَ،
آىّزگار در ٌلف جـِیهگؼ،
صهلَ کٍغوکاو فهـفی و
صهلَ فؼٍُگی ،قیّة
آىّزقی گفث و قٍّد ةیً
آىّزگار و داٌف آىّز  ،و ...
در ُؼ دو دیغگاه ةَ وضّح
دیغه ىی قّد.

و روش جّمیفی  -1ةَ ؾٍّان واصغ درؿی
صـیٍی
جّزَ ةَ رویکؼد
ىـحلم در ةؼٌاىَ ي درؿی
فهـفیغن ةَ واؿعَ ي صـیٍی( )1391ـ جضهیهی
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آىّزش فهـفَ ةؼاي ةؼٌاىَ ي فهـفَ ةؼاي
کّدکان و ٌـتث آن کّدکان در کكّرُاي
ىعحهف
ةا ةؼٌاىَ درؿی
رؿيی

اىکان ؿٍسی ازؼاي اىکان ؿٍسی ازؼاي
ةؼٌاىَ اىّزش فهـفَ
ةؼٌاىَ آىّزش
ةؼاي کّدکان در دوره
فهـفَ ةَ کّدکان
اةحغایی
در ةؼٌاىَ درؿی
دوره اةحغایی

رایر-2،ةَ ؾٍّان زاري
قغن روش و روح فهـفیغن
در کم ةؼٌاىَ درؿی و  -3ةَ
مّرت جؼکیتی یؿٍی ُو ةَ
ؾٍّان واصغ درؿی ىـحلم و
ُو ةَ مّرت جهفیق در
دروس دیگؼ.
ىؼؾكی ،رصیيی
ٌـب و نـاٌی،
()1387

روش زىیٍَ
یاةی

آىّزگاران دوره اةحغایی از
ٌگؼش ىذتث ،داٌف کافی و
ىِارت ٌاکافی در ازؼاي
ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةؼاي
کّدکان دارٌغ ُيچٍیً
ىغارس قِؼ کؼىان از
اىکاٌات کافی در ازؼاي ایً
ةؼٌاىَ ةؼظّردار ٌتّده اٌغ.

 .2.1اهذاف بزنبهه فلسفه بزای کودکبى
اُغاف ایً ةؼٌاىَ را ىی جّان از اٌگیؽه ُاي ظّد نیپيً دریافث کؼد.آٌچَ نیپيً را ةَ ایً وا داقث کَ ةؼٌاىَ اي
را ةؼاي آىّزش ىِارجِاي فکؼي ةَ کّدکان جغویً کٍغ ایً ةّد کَ ىكاُغه کؼد زّاٌان داٌكگاُی (و انتحَ
اؿحادان آٌِا ) آىادگی ةؼظّرد ةا ىكکالت فی ىاةیً را ٌغارد و ؾهث را در آن دیغ کَ آىّزش کافی در ایً ةاره
ٌغیغهاٌغ .ةؼ ایً ٌحیسَ رؿیغ کَ در ىلعؽ داٌكگاه ،آىّزش ایً ىِارت ةـیار ىكکم و در واكؽ ظیهی دیؼ اؿث ؛
نػا راه صم را در ایً دیغ کَ در دوره دةـحان و دةیؼؿحان ةَ ایً ىِو ةپؼدازد .ةؼاي ایً ىٍؼّر وي « فهـفَ ةؼاي
کّدکان » را ىعؼح کؼد ( رؿحيی ،رصیيیُ ،اقيی و رؿحيی  5:؛ ٌازی و كاضی ٌژاد  .)1386،ایً کار انتحَ
ىـحهؽم ٌّؾی ةازٌگؼي در ةؼٌاىَ ُا و ىّاد درؿی و صحی وػایف و اُغاف ؿازىان ىغارس ةّد (امغؼي:1388 ،
 .)314ایً ةؼٌاىَ ،ةَ دٌتال آن ٌیـث کَ ضؼورجاً ىؿهو پاؿعگّي پؼؿفُاي داٌفآىّز ةاقغ (آكا زؿفؼي ،)86 :
ةَ ؾتارت دیگؼنیپيً ُغف امهی فتک را کيک ةَ آىّظحً چگٌّگی اٌغیكَ ورزي ةؼاي ظّد ىیغاٌغ (مغر1398،
 ، )82:در ُؼ صال نیپيً اُغاف ایً ةؼٌاىَ را جضث پؼورش جفکؼ ظالق (ٌّري 1386،و قلاكی و رضایی کارگؼ
 ،)1389،پؼورش جفکؼ اٌحلادي (آكا زؿفؼي 87: 1391،و كتادیان ،)140 : 1394 ،پؼورش ارزش ُاي اظالكی
(ُغایحی و زریتاف )147 :1391 ،وآىّزش ارزش ُاي ٍُؼي در داٌف آىّزان ذکؼ کؼده اؿث .در ٌِایثُ ،غف
ایً ةؼٌاىَ آن اؿث کَ ةَ کّدکان یاد داده قّد کَ چگٌَّ ظّدقان فکؼکٍٍغ ،جنيیو ةگیؼٌغ و ىـائم و ىكکالت
ظّد را صحی انيلغور ظّد صم کٍٍغ (ٌازی و كاضی ٌژاد .)15: 1389 ،ةٍاةؼایً ،ىعاةق اُغاف ایً ةؼٌاىَ ىیجّان
ةَ دؿحاوردُاي ذیم اقاره کؼد:
 .1پؼورش كغرت جفکؼ چٍغةؿغي در کّدکان کَ در ٌحیسَ آن جّاٌایی اؿحغالل ،داوري ،ظالكیث ُاي فکؼي و
جفکؼ دكیق در آٌِا پؼورش یاةغ؛
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 .2جؼةیث ىؼدان و زٌاٌی کَ در پیچ و ظوُاي زٌغگی ىاقیٍی و انکحؼوٌیکی اىؼوز ةا صسو ةاالي اظالؾات و
فٍاوري ةحّاٌٍغ در زٌغگی روزىؼه قان ،ةؼ ؿؼ دوراُیُا ،جنيیو ُاي درؿث ةگیؼٌغ؛
 .3ىـئّنیث پػیؼي ،زاىؿَ پػیؼي ،اٌؿعاف پػیؼي و دروٌی قغن رفحارُاي اظالكی در کّدکان(صـیٍی و
صـیٍی94: 1391 ،؛ مادكی ُاقو آةادي و کاػو ؾهّي.)66: 1393،
 .2.2رویکزدهبی هختلف فلسفه بزای کودکبى
ةؼرؿی رویکؼدُاي ىعحهف ةؼٌاىَ ي فهـفَ ةؼاي کّدکان ٌكان ىی دُغ کَ در ایً ةؼٌاىَ چِار رویکؼد امهی از
زيهَ رویکؼد فؼایٍغي (روقی) ،رویکؼد ىضحّایی ،رویکؼد ىتحٍی ةؼ پیٌّغ فهـفَ ةا ادةیات و رویکؼد فؼٍُگی
وزّد دارد.
زغول ب) .رویکؼدُاي ىّزّد فهـفَ ةؼاي کّدکان ةا ىفؼضات و اُغاف
رویکزدهب

حقیقت

هفزوضبت اسبسی

هذف

هنبغ

رویکزد فزاینذی

فهـفَ ةَ ؾٍّان ٌّؾی
فؿانیث(قٍاؿایی و
فِو اىّر)

روش فهـفیغن ةَ
روش نیپيً(پاؿط
ؿّال ةَ ؿّاالت
ةیكحؼ ىٍسؼ ىی-
قّد)

جلّیث ىِارت ُاي
رواٌكٍاظحی در
کّدکان

1

ىّریؾ ،2000 ،
261

رویکزد هحتوایی

ؿؿی ةؼ ؿاده ؿازي و
كاةم فِو کؼدن
ىضحّاي فهـفی

جاکیغ ةؼ ىضحّاي
فهـفَ در كانب یک
داؿحان

جكکیم ىؿؼفحی
ىٍـسو از ظؼیق
آقٍایی کّدکان ةا
اٌغیكَ ُاي
فیهـّفان

اکتؼي ،زاویغي
کالٌَ زؿفؼآةادي،
قؿتاٌی ورکی و
جلّي()1391

رویکزد هبتنی بز

جاکیغ ةؼ ىحّن
داؿحاٌی ادةیات کًِ
ةَ ؾٍّان ىضحّاي
فهـفَ

ایساد پیٌّغ ةیً
فهـفَ و ادةیات کًِ

آىّزش اٌغیكَ
ُاي فهـفی از
ىحّن کًِ ادةیات
داؿحاٌی و ...

اکتؼي ،زاویغي
کالٌَ زؿفؼآةادي،
قؿتاٌی ورکی و
جلّي()1391

چگٌّگی پؼورش
ىِارت ُاي فکؼي
ةؼ اؿاس ىّنفَ ُاي
ىهی ،فؼٍُگی و ادةی

جغویً ةؼٌاىَ
درؿی ةّىی در
كانب ةؼٌاىَ درؿی
ىهی

آدىیث ،ؿؼىغي و
اؿياؾیهی،1393 ،
ص 3؛ اکتؼي و
ُيکاران،1391،
80:

جاکیغ ةؼ در ُو جٍیغن ایساد جهفیق ةیً
و اٌّاع صانث ُاي ىِارجِاي قٍاظحی،
ىٍاةؽ و رقحَ ُاي
ذٍُی و فهـفی و ...
درؿی و روش

ازحياع
جكکیم
پژوُكی در کالس
درس ةّاؿعَ جّزَ
ةؼ اٌّاع صانث ُاي

كائغي1390 ،

پیونذ فلسفه بب
ادبیبت

رویکزد هبتنی بز جاکیغ ةؼ فؼٍُگ
هبی واةـحگی داؿحان و
سهینه
ظؼح و اٌحعاب و ةاز
فزهنگی هتوى
ٌّیـی داؿحان ُایی
از فؼٍُگ ةّىی
رویکزد تلفیقی

1 - Murris
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قٍاؿی آٌِا
رویکزد فلسفی
روایحی،
(رویکؼد
رویکؼد دیانّگی،
رویکؼد ةازي و
رویکؼد فؿانیث)

جاکیغ ةَ روش
فهـفیغن و ٌیؽ
پؼورش كّه ي
اؿحغالل

ُغایث کهیَ
فؿانیحِاي ةؼٌاىَ
درؿی ةؼ اؿاس
امّل فهـفیغن

ذٍُی و فهـفی
ةـحؼؿازي رویکؼد
فهـفیغن در
زیؼةٍاي ةؼٌاىَ ي
1
درؿی ىهی

کٍغي( 1999،ةَ
ٌلم از كائغي و
ؿهعاٌی،)1390 ،
ص80؛ كائغي و
ؿهعاٌی،1390،
ص95

 .3.2نقذ تزبیتی بزنبهه فلسفه بزای کودکبى بز اسبس هببنی تزبیت اسالهی
ةیً اؿحؿغادُاي ظاص اٌـان ،اؿحؿغاد ؾلالٌی و جفکؼ از اُي ّیث ویژهاي ةؼظّردار اؿث .در اٌـانقٍاؿی اؿالىی
ةؼ ایً وزَ از ویژگی اٌـان جأکیغ ةـیاري قغه اؿث ةَ گٌَّاي کَ آن را پیاىتؼ ةاظٍی اٌـان قيؼده و امّل دیً
را زؽ ةا جضلیق ؾلالٌی ٌپػیؼفحَ و در فؼوع دیً ٌیؽ ؾلم را یکی از ىٍاةؽ ازحِاد ىؿؼفی کؼده اؿث .در واكؽ،
ىٍؼّر از ؾلم ،در زایگاه ىٍتؿی از ىٍاةؽ جؿهیو و جؼةیث اؿالىی ،اؿحؿغاد یا ٌیؼویی اؿث کَ اٌـان ةا آن ،صلیلث
را از ظعا ،صق را از ةاظم یا درؿث را از ٌادرؿث جكعیل ىیدُغ و ةَ قٍاظث و ىؿؼفث کهی ىیرؿغ(صـیٍی:
 .)33در ایً ارجتاط از آٌسا کَ ،فهـفَ ةَ ؾٍّان ىضحّا ىسيّؾَاي از گؽارهُاي جّمیفی و جسّیؽي اؿث و در اةؿاد
ىعحهف ُـحی قٍاؿی ،ىؿؼفث قٍاؿی ،ارزش قٍاؿی و اٌـان قٍاؿی ةٍیاد ىعانؿات دیگؼ كؼار ىی گیؼد .ایً
گؽاره ُا یکی از ىتاٌی ىِو و اؿاؿی ٌؼؼیَ ُاي جؼةیحی ُـحٍغُ .ؼ ٌؼؼیَ جؼةیحی ٌیؽ ةَ ؿتب ارجتاط ودیلف ةا
اٌـان ،ةایغ جکهیف ظّد را ةا اٌـان ىكعل ٌيایغ .چؼاکَُ ،ؼ ٌؼؼیَ جؼةیحی ةَ مّرت مؼیش و ضيٍی ىتاٌی
ُـحی قٍاؿی ،اٌـان قٍاؿی ،ىؿؼفث قٍاؿی و ارزش قٍاؿی ىكعنی را در ٌؼؼ ىی گیؼد و ةؼ اؿاس آن
اؿحعّانةٍغي و قاکهَ ٌؼؼیَ ظّد را ةا اؿحفاده از گؽاره ُاي جّمیفی و جسّیؽي قکم ىی دُغ.
در ارزیاةی ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان ةایغ گفث ُؼ یک از رویکؼدُاي ایً ٌّع از ةؼٌاىَ ،از ٌؼؼ ُغف جؼةیحی،
اةؿاد ُـحی قٍاؿی ،ىؿؼفث قٍاظحی ،ارزش قٍاؿی و اٌـان قٍاظحی از زِان ةیٍی ظامی ةؼظّردار اؿث کَ
ىضللان در ایً كـيث کهیث ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان کَ از غؼب قکم گؼفحَ اؿث ،ىّرد ٌلغ جؼةیحی از ىٍؼؼ
جؼةیث اؿالىی كؼار ىیدٍُغ:
در ةؼرؿی ُاي اٌسام گؼفحَ ةایغ گفث کَ ُغف جؿهیو و جؼةیث از دیغگاه نیپيً ةَ ؾٍّان ىتغع ایً ةؼٌاىَ،
ىتٍاي ؾيم ةؼ اؿاس فهـفَ پؼاگياجیـو دیّیی ةا اؿحفاده روش دیانکحیک ؿلؼاط (جفکؼ اٌحلادي ؿلؼاط) ةّده
اؿث کّدکان در ایً ةؼٌاىَ در صیعة ىـائم زٌغگی روزىؼه کَ از ؾیٍیث کافی ةؼظّردار اؿث پیؼاىّن آنُا ةَ
گفحگّي فهـفی ىیپؼدازٌغ(ؿحاري .)5 :در ىؿؼض ٌلغ ایً دیغگاه ةایغ گفث کَ ةَ نضاظ ُغف جؿهیو و جؼةیث در
اؿالم ،ىؼاُؼ و اةؿاد جلؼب ةَ ظغاوٌغ در ؿَ ظتلَ زاي ىیگیؼد کَ ؾتارجٍغ از :ظّدقٍاؿی و صؼکث اٌـان ةَ
ؿّي کيال ،ظغىث ةَ ظهق و ةؼظّرد ىـئّالٌَ ةا زِان ظتیؿث(قکُّی .) 2: 1374 ،و ٌیؽ ایً ُغفُاي
زىیٍَ ؿاز در چِار ظتلَ ،یؿٍی جؿهیو و جؼةیث فؼد درةاره ىتغأ آفؼیٍف ،جؿهیو و جؼةیث فؼد در ىّرد ظّیكحً،
ج ؿهیو و جؼةیث فؼد کَ ةا زاىؿَ ةكؼي ىؼجتط اؿث و جؿهیو و جؼةیث فؼد کَ ةا ؾانو ظتیؿث ارجتاط دارد ،زاي
ىیگیؼد کَ در دیغگاه جؼةیحی ؾيهگؼاي نیپيً ،چٍیً چیؽي دیغه ٌيی قّد.
 . 1مانند برنامه درسی ملی؛ که رویکرد فلسفی را در قالب های فکری چون تفکر ،تعقل ،علم و آگاهی ،عمل و اخالق در ساحت های نسبت به خود،
خدا ،دیگران و جهان آفرینص(طبیعت) آمده است.
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در ىتاٌی ُـحیقٍاؿی ٌیؽ ،نیپيً از رد ىعهق ُا در زىیٍَ ُـحی و پیچیغگی زِان و اةِام در کم ُـحی
ةیكحؼ ؿعً گفحَ اؿث کَ ىی جّان گفث در ایً دیغگاه کّدك ظّد را در زِاٌی ٌاقٍاظحَ جنّر ىیکٍغ کَ ةایغ
در زٌغگی ظّیف آن را ةا جسؼةَ کكف ٌيایغ و ةؼاي ظؼوج از ایً وضؿیث ةَ واؿعة گفثوگّي فهـفی ةا جکیَ ةؼ
انگّي صم ىـئهَ ةؼ آن ُيَ ٌاقٍاظحَ ُا ةایغ فائق آیغ(ؿحاري .) 5-4: 1391،ؾانَو در زِانةیٍی اؿالىی،
واكؿیث ىحغیؼ و ىحضؼك ،ةهکَ ؾیً صؼکث اؿثُ .يچٍیًُ ،ـحی ؿاىاٌَاي اؿث کَ ُيَ ازؽاي آن ةَظّر دكیق
ةا ُو در ارجتاظٍغ و یک واصغ صلیلی را جكکیم ىیدٍُغ .ایً واصغ صلیلی در صؼکث اؿث و ُیچگٌَّ ؿکّن و
آراىكی در او وزّد ٌ غارد و چّن در صؼکث اؿثُ ،غف و ىلنغ ٌِایی(آظؼت) ةؼاي آن ضؼورت ظّاُغ
داقث(ىعِؼي.)72 :1386 ،
ُيچٍیً در ىتاٌی اٌـانقٍاؿی ،نیپيً جّزَ چكوگیؼ ةَ جکاىم زیـحی کّدکان در ظتیؿث و جّزَ ةَ ةؿغ
فؼدي و ازحياؾی کّدکان در ارجتاط ةا زاىؿَ پیؼاىّن ةیكحؼیً ؿعً ةَ ىیان آىغه اؿث کَ در ةاب ٌگؼش ىذتث
ةَ اٌـان و جسؼةَ وي در زِث جغییؼ و جضّل در ىضیط ازحياؾی اؿث کَ نیپيً ایً انِام را از اٌغیكَ ازحياؾی
زان دیّیی و ویگّجـگی رواٌكٍاس ازحياؾی روؿی گؼفحَ ،کَ در ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان ةؼاي ُيیً از
جكکیم ازحياع پژوُكیٌ 1ام ةؼده اؿث(نیپيً .)2004 ،از ىٍؼؼجؼةیث اؿالىی ،اؿالم اٌـان را ىّزّدي داراي
اةؿاد ىادي و انِی و کاىالً ُغفيٍغ ىی داٌغ.
در ىتاٌی ىؿؼفثقٍاؿی ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان ٌیؽ ،نیپيً از ٌـتیث گؼایی غیؼىعهق در قٍاظث ،امانث
زةان در گفث و گّي ازحياؾی و فؼٍُگی ،پیّؿحگی ىیان ٌؼؼیَ و ؾيم ،قٍاظث در فؼایٍغ جضهیم ىفِّم و
ىؿٍایاةی ىتحٍی ةؼ جسؼةَ زیـحی ةیكحؼ ؿعً راٌغه اؿث .اززيهَ ٌلاط كّت ایً ةؼٌاىَ در ةؿغ ىؿؼفث قٍاؿی ىی
جّان ةَ اؾعاي ةیٍف صامم از فؼایٍغ جفکؼ و اؾعاي روصیَ پؼؿف و پژوُكگؼي ةَ کّدکان و کـب ىِارجِاي
جفکؼ و گفث و گّ ةا دیگؼان اقاره ٌيّد(ؿحاري .)8 :1391 ،اىا در ىؿؼفث قٍاؿی اؿالىیٌ ،ـتیث گؼایی كاةم
كتّل ٌيی ةاقغ؛ نػا پّیایی در صغي پػیؼفحٍی اؿث کَ ةا دتات ىؿارض ٌتاقغ.
در ٌِایث ،ةؿغ ارزشقٍاؿی ایً ةؼٌاىَ جضث جأدیؼ ٌـتیثگؼایی صامم از فهـفَ ؾيهگؼایی در جتییً ارزش-
ُاي فؼدي و ازحياؾی و جّافق صامم از آن كؼار گؼفحَ اؿث .از ایً رو ،نیپيً ةا ُؼگٌَّ جهلیً آىّزه ُاي کالس
درس ةَ کّدکان ىعانف اؿث .ةٍاةؼایً ،در ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان از ٌؼؼ نیپيً ،ارزش ُا فؼدي ُـحٍغ و در
كانب ارزش ُاي ازحياؾی ىّرد جّافق كؼار ىی گیؼٌغ و ُیچ امانحی ٌغارد .از ٌؼؼ ؿحاري(ٌ )1391یؽ كّت ارزش
قٍاظحی در ایً ةؼٌاىَ در ىالصؼات اظالكی ٍُگام ةضخ و گفث و گّي فهـفی کّدکان اؿث کَ در آن ةَ آرا و
ٌؼؼات دیگؼان ،و یادگیؼي آداب جؿاىم ازحياؾی جّزَ ىی قّد؛ اىا در ارزش قٍاؿی ةؼ ىتٍاي جؼةیث اؿالىی،
آٌچَ ارزش اؿث ىی جّاٌٍغ ىعهق یا ٌـتی ةاقٍغ و یا ُو ىی جّاٌٍغ ىتحٍی ةؼ صکيث انِی و ُو ىتحٍی ةؼ اؾيال
اٌـان ةاقٍغ.

1 . Community of Inquiry
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زغول ج)ٌ .لغ دیغگاه ُاي غؼةی فهـفَ ةؼاي کّدکان ةا دیغگاه جؼةیث اؿالىی
نقذ دیذگبه هبی غزبی فلسفه بزای کودکبى
هذف تؼلین و
تزبیت

دیذگبه تزبیت اسالهی

ؾيم گؼایی در راؿحاي روش دیانکحیک ؿلؼاط پؼؿحف ظغا و رؿیغن ةَ کيال ،جکاىم
اٌـان ،جلّا ،پؼورش روصیَ ؾغانث زّیی،
(جفکؼ اٌحلادي ؿلؼاط)
ظّاٌغن در ؿایَ جفکؼ ةا رویکؼد داؿحان(غٍی جؼةیث ازحياؾی اٌـانُ ،يؽیـحی ىـانيث
ؿازي جفکؼ و یادگیؼي در ؿاؾث ؿّادآىّزي) آىیؽ ،پؼورش ٌیؼوي جفکؼ ،پؼورش اظالكی ،و
. ...

هستی ضنبسی رد ىعهق ُا در زىیٍَ ُـحی و پیچیغگی در زِانةیٍـی جّصیـغي ،چیـؽي در ُــحی
زِان و اةِام در کم ُـحی(پؾ ةایغ کّدکان ٌیـث کَ از كهيـؼو آفـؼیٍف ظغاوٌـغ ظـارج
در زِث جغییؼ در ُـحی و ؾغم دتات ُا ةاقـــغ .زِـــانةیٍـــی اؿـــالىی زِـــان را
ىسيّؾَاي از غیب و قِادت ىیداٌـغ .ؾـانَو
ةکّقٍغ ).ؾلم زؽئی ٌگؼ
در زِــانةیٍــی اؿــالىی ،واكؿیــث ىحغیــؼ و
ىحضؼك ،ةهکَ ؾیً صؼکث اؿث.
انسبى ضنبسی

جّزَ چكو گیؼ ةَ جکاىم زیـحی کّدکان در اؿالم اٌـان را ىّزّدي داراي اةؿاد ىادي و
ظتیؿث و جّزَ ةَ ةؿغ فؼدي و ازحياؾی انِی و کاىالً ُغفيٍغ ىی داٌغ.
کّدکان در ارجتاط ةا زاىؿَ پیؼاىّن

هؼزفت ضنبسی ٌـتیث گؼایی غیؼىعهق در قٍاظث ،و اؿالم راه ُاي ىؿؼفث را ُو اىؼي ؾلهی و
ُو اىؼي ٌلهی ىی داٌغ و ىؿؼفث امیم را
ىؿٍایاةی ىتحٍی ةؼ جسؼةَ زیـحی در اٌـان
قٍاظث ظغاوٌغ ىی داٌغ.
ارسش ضنبسی

فؼدي ةّدن ارزش ُا و جّافق ارزش ُا در كانب در اؿالم ارزش ُا ُو ىی جّاٌٍغ ىعهق یا
ُو ٌـتی ةاقٍغ و ُو ىی جّاٌٍغ ىتحٍی ةؼ
ارزش ُاي ازحياؾی ةغون ُیچ امانحی
صکيث انِی و ُو ىتحٍی ةؼ اؾيال اٌـان
ةاقٍغ.

 .2.4نقذ سبختبر بزنبهه فلسفه بزای کودکبى در ایزاى
فهـفَ ةؼاي کّدکان جالقی ةؼاي ةازؿازي فهـفَ در ىحً زٌغگی اؿث ،ةؼاي اٌغیكیغن و کٍغوکاوي ىكحؼك در
صهلَ ي جؿاىالت فکؼي ،ؾاظفی ،رفحاري و ٌگؼقی کّدکان ةا ُيؼاُی و ُغایث ىؿهو ةؼاي دؿحیاةی ةَ جفکؼي
اٌحلادي ،ظالق و ىـئّالٌَ .کٍکاقی کَ ةَ کكف ظّیكحً ظّیف و درك ىفاُیو فهـفی از راه گفحگّیی
مادكاٌَ ،ىـحغل و ُ غفيٍغ کَ ىٍسؼ ةَ رقغ ىِارت ُاي ارجتاظی زةاٌی و فکؼي افؼاد ىی قّد(ىِؼگان.)1388 ،
در ایً ةؼٌاىَ ،ةایغ ویژگی ُایی چّن گّش دادن ،اصحؼام ىحلاةمُ ،يغنی ،ميیيیث ،اؿحغالل ةِحؼ ،ؿکّت ،ظؼح
ؿّال درؿث و فهـفی ،آزادي و اؿحلالل فکؼي ،اظيیٍان و اؾحيادٌ ،ؼو و ُياٍُگی ،جأىم جفکؼ و جسؼةَ ،چانف،
کاوش و ؿٍسف ،صیؼت و ىضتث ،جنضیش  ،جيییؽ و جتییً ،اؿحغالل ارزیاةی و اٌحعاب در کٍغوکاوي فهـفی و
زيؿی جيؼیً ىی قّد جا ىهکَي ذًُ کّدکان قّد و آیٍغه قاُغ زاىؿَ ةؽرگـانی اٌغیكيٍغ قغ.
از زيهَ چانف ُاي ىِو در ایً ؾؼمَ را ىی جّان :ؾغم ىؼةیان آىّزش دیغه و ىاُؼ ةَ آىّزش فهـفَ ةَ
کّدکان ،جفکیک ةیً ارزش ُاي ازحياؾی ىّزّد و ٍُسارُاٌ ،لف ىتِو از ىؿهو در ایً ٌّع آىّزش ،ؾغم آگاُی
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ظاٌّاده از فهـفَ آىّزش و پؼورش ةؼاي کّدکان ،ؾغم رقغ قٍاظحی کّدك ،ةَ درك ىفاُیو اٌحؽاؾی از ةؼٌاىَ
فهـفَ آىّزش ةؼاي کّدکان اٌساىیغه اؿث.
اىکاٌات یا ىٍاةؽ اٌـاٌی و ىادي ةؼاي ازؼاي ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةَ کّدکان ىعهّب ٌیـث و پیكٍِاد ىی
قّد اىکاٌات ىحٍّع و ىٍاؿب ُيچّن کادر جعننی ظتؼه ،ایٍحؼٌث و اىکان اؿحفاده از آنٌ ،كؼیات ىؼجتط ةا
ىّضّع ،کحا ب ُایی ةا ىّضّع آىّزش فهـفَ ةَ کّدکان و ةاٌک اظالؾات کحا ب ُاي فکؼي ،ةا جّزَ ةَ ٌیاز ؿٍر
ي ُاي مّرت گؼفحَ ،جغارك دیغه قّد(ىؼؾكی ،رصیيی ٌـب و نـاٌی .)1387 ،ؾالوه ةؼ چانف فّق ،ةایغ گفث
کَ ٌؼام آىّزقی در ایؼان ،از اؿحاٌغاردُاي الزم ةؼاي ازؼاي ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان ةَ نضاظ ازؼا ٍُّز فامهَ
زیادي دارد چؼاکَ ،در صال صاضؼ کالس ُاي درس آىّزش اةحغایی در کكّر از جؿغاد داٌف آىّز ٌ 30فؼ و ةاالجؼ
كؼار داردُ .يچٍیً وكحی از آىّزگاران و وانغیً داٌف آىّزان از وزّد چٍیً ةؼٌاىَ اي پؼؿیغه ىی قّد از ةی
ظتؼي آن ُا ٌـتث ةَ ةؼٌاىَ ظتؼ داده ىی قّد.
 .2.5ارائه بزنبهه فلسفه بزای کودکبى اس هنظز تزبیت اسالهی
 .2.5.1اصول طزاحی بزنبهه فلسفه بزای کودکبى بز هبنبی هستی ضنبسی اسالهی
ُؼ ىکحب و ؾلیغهاي ةؼاي جؿؼیف و قٍاظث اٌـان در زایگاه ىِوجؼیً پغیغه ُـحی و جتییً زایگاه اوٌ ،اگؽیؼ
اؿث جفـیؼ و جضهیهی از زِان ُـحی داقحَ ةاقغ .ؿپ ؾ ،در پؼجّ آن ةَ جؿؼیف اٌـان ةپؼدازد .ةؼ ایً اؿاس ،در
ایً كـيث ةَ جّضیش امّل جفکؼ و جؿلم از ىٍؼؼ زِان ةیٍی اؿالىی پؼداظحَ ىیقّد .ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي
کّدکان ةَ نضاظ ُـحی قٍاؿی ةایغ ظّري ظؼاصی قّد کَ پیٌّغ جؿلم ةا روان ،جؿلم راُ ،غف غایی ظهلث و
روح صاکو ةؼ زِان ُـحی پیٌّغ زٌغ(آل ؾيؼان ،آیات 191-190؛ ىتٍی ةؼ ٌؼاره زِان ُـحی جّؿط اٌـان در
زِث اٌغیكیغن ةَ كغرت و ٌكاٌَ ُاي ؾؼيث و صکيث ظغاوٌغ)  .ةٍاةؼایً ،در آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان و
ٌّزّاٌان ةایغ:
ُ .1ـحی یک آفؼیغه اؿث و آفؼیغگاري دارد.
ُ .2ـحی غیب و قِادت دارد.
 .3جکاىم ىغاوم ُـحی و زِث جکاىهی پغیغهُاي آن.
 .4جكؼیش زِان ىاوراي زِان ظتیؿث (ىؿاد)
ىغٌؼؼ كؼار گیؼد .چؼاکَ روح صاکو ةؼ جؼةیث ؾلالٌی از ىٍؼؼ جؼةیث اؿالىی کَ زىیٍَ فؿانیث آن روح اؿث،
ُغف ،روصیَ فعؼت زّیی ةّده اؿث کَ از ظؼیق جلؼب انِی ةَ کيال ىی رؿغ.
 .2.5.2اصول طزاحی بزنبهه فلسفه بزای کودکبى بز هبنبی انسبى ضنبسی اسالهی
اٌـان در زایگاه یکی از پغیغهُاي ُـحی ،ؿؼٌّقحی زغا از ؿایؼ پغیغهُاي زِان ٌيیجّاٌغ داقحَ ةاقغ .در ؾیً
صال ،ایً پغیغه (اٌـان) ویژگیُاي ىعحل ةَ ظّد را دارد .ایً ویژگیُا ؿتب قغه کَ جکاىم و قیّه جکاىم
آدىی ةا ؿایؼ پغیغهُا ىحفاوت ةاقغ.
ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي کّدکان ةَ نضاظ اٌـان قٍاؿی ةایغ ظّري ظؼاصی قّد کَ ةَ ویژگی ُاي جکاىهی
اٌـان ،اةؿاد جؿلم اٌـان ،اظحیار و آزادي اٌـان ،ظّدآگاُی و قٍاظث ظّیف و ُيچٍیً ُغفيٍغي اٌـان جّزَ
الزم ةكّد ةؼاي ُيیً در ظؼاصی ةایغ امّل ذیم رؾایث قّد :
 .1جّاٌایی ُاي ؾلالٌی ُيؼاه ةا ؾّاظف و ٌگؼش آٌان ٌـتث ةَ زهّه ُاي زیتایی ُـحی جلّیث قّد.
 .2اىکان جؿاىم ازحياؾی ىؤدؼ و کـب ُّیث ازحياؾی ىٍاؿب فؼاُو قغه و ةیً اٌحؼارات و ىضغودیث ُاي
وزّدي فؼد جٍاؿب ةؼكؼار قّد.
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 .3اىکان ةَ کارگیؼي اراده و اظحیار در فؿانیحِاي فکؼي و پاؿعگّیی در كتال اؾيال ىضلق قّد.
« .4گؼایف رةّةی » ظفحَ در درون آدىی ةؼاٌگعحَ قّد.
 .5ةَ وؿیهَ جؿلم و فهـفیغن ٌـتث ةَ ىـائم ُـحی ،ؾهو و آگاُی صامم و در ؾيم و اظالق ٌیؽ دیغه قّد.
 .2.5.3اصول طزاحی بزنبهه فلسفه بزای کودکبى بز هبنبی هؼزفت ضنبسی اسالهی
ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي کّدکان ةایغ ظّري ظؼاصی قّد کَ :
 .1اظالؾات کاىم و ىؼجتط درةارة پغیغه ُا اٌحلال داده قّد ،در غیؼ ایًمّرت فِو ٌاكل از واكؿیث ةَ دؿث
ظّاٍُغ آورد و اىکان درك اٌعتاق ؾهو ةا واكؿیث ةؼاي کّدکان(ةا قّاُغ و دالیم کافی) ةایغ فؼاُو قّد.
ُ .2ؼ ةعف ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي کّدکان ةَ ةعف كتهی اؾحياد کٍغ و ىتاصخ آن ةؼ ىتٍاي ىتاصخ كتهی اؿحّار
قّد.
 .3ىسيّؾة ىّاد آىّزقی پیف ةیٍی قغه در ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي کّدکان زٍتَ ُاي اؿاؿی فعؼت و ٌیازُاي
اؿاؿی کّدکان و ٌّزّاٌان را پّقف دُغ.
.4کذؼت دروس در دورة آىّزش اةحغایی ةایغ کو و ةَ ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان ىٍسؼ قّد.
 .5کّدکان ةَ ظّر ىغاوم و زِث دار ةا «ىـأنَُا» ىّازَ و ةَ وؿیهَ ٌلغ آن ةَ داٌف و ىِارت ظّد ةیفؽایغ.
 .2.5.4اصول طزاحی بزنبهه فلسفه بزای کودکبى بز هبنبی ارسش ضنبسی اسالهی
ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان ةایغ ظّري ظؼاصی گؼدد کَ در آن:
.1کّدکان و ٌّزّاٌان ؾالوه ةؼ وػایف و جکانیف اظالكی و ارزقی ةا صکيث آٌِا ٌیؽ آقٍا قٌّغ؛ در غیؼ ایً مّرت
پایغاري ارزشُا در آٌِا اٌغك ظّاُغ ةّد.
 .2ارزشُاي ىعهق و داةث ةَ درؿحی قٍاظحَ قّد و آدار ایً ارزشُا در ُيَ ؾٍامؼ ةؼٌاىَ و در ُية دوره ُاي
جضنیهی ةا جّزَ ةَ ىاُیث دوره ةؼوز و ػِّر پیغا کٍغ.
 .3ارزش ُاي ىحغیؼ و ٌـتی کَ از قؼایط زىاٌی و ىکاٌی جادیؼ ىی پػیؼٌغ ةَ کّدکان و ٌّزّاٌان ىؿؼفی قٌّغ و ةَ
جٍاؿب ىّضّؾات آىّزقی ةغاٌِا جّزَ قّد.
 .4ارزش اةؽاري ظتیؿث ةَ ظؼز مضیش ةَ کّدکان آىّزش داده قّد و ىِارت و اظالق اؿحفاده درؿث از ظتیؿث
ٌیؽ در او جلّیث گؼدد.
ُ .5یچ یک از ؾّاىم اٌـاٌی ىؤدؼ در ةؼٌاىَ؛ یادگیؼٌغه ،ىؿهو و ؿایؼ افؼاد دظیم در جؼةیث جضلیؼ ٌكٌّغ و کؼاىث
ذاجی آٌان ٌادیغه گؼفحَ ٌكّد.
 .6اىکان پؼورش «یادگیؼٌغة آزاد» در ىؿٍاي اؿالىی آن فؼاُو ةاقغ؛ یؿٍی ةَگٌَّاي جؼةیث قّد کَ زؽ ىؿیار
«صق» ةَ ىؿیار دیگؼي واةـحگی ٌغاقحَ ةاقغ و از قعنیث ىـحلم ةؼظّردار گؼدد.
 . 7ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان  ،ذائلَ زیتایی را در داٌف آىّزان اؾحال دُغ و ةَجغریر آٌان را ظّري پؼورش دُغ
کَ زیتایی ُا را در زِث «اىّر ظیؼ» ةپػیؼٌغ.
در ٌِایث ،ایً ٌّع ةؼٌاىَ ةایغ ةَ پؼورش اٌـان ظؼدىٍغ کَ در ادؼ ایيان و جؽکیَ ماصب ةنیؼت اؿالىی قغه
اؿث جتغیم قّد کَ ىتٍاي ؾيم ةایـحی جّؿط ةؼٌاىَ ریؽان درؿی در صّزة جفکؼ و جؿلم کّدکان زاىؽ ؾيم
پّقغ.
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برنامه آموزش فلسفه برای کودکان
از منظر تربیت اسالمی

مبانی هستی ضناسی
مبانی انسان ضناسی

ارتببط بب هووػبى

ارتببط بب خود

ارتببط بب خذا

ضنبختی

ػبطفی

ارتببط بب هخلوقبت

رفتبری(ػولی)

مبانی معرفت ضناسی
مبانی ارزش ضناسی

تفکز چنذجبنبه

اصل جبهؼیت

اصل آسادی

اصل انؼطبف
پذیزی

هذل هفهوهی بزنبهه آهوسش فلسفه بزای کودکبى اس هنظز تزبیت اسالهی
ةا ٌگاُی کّجاه ةَ وضؿیث ةؼٌاىَ آىّزقی در ىغارس و ٌؼام ُاي آىّزقی کكّر و ةازظّرد گؼفحَ قغه جّؿط
ارزیاةان آىّزقی ایً گٌَّ جنّر ىی قّد کَ ٌحّاٌـحَ ایو ةَ پیكؼفث كاةم ىالصؼَ اي در زِث رقغ و جّنیغ
قاظل ُاي کیفی در ؾهو ةؼؿیو .ةٍاةؼایً ،از ٌؼؼ ىعحننان ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان ىاٌٍغ نیپيً و
فیكؼ ،ؾغم آىّزش درؿث و مضیش جفکؼ و جؿلم در دوران کّدکی و ٌّزّاٌی(رؿحيی ،رصیيیُ ،اقيی و
رؿحيی 1391 ،و ٌازی و كاضی ٌژاد )1386 ،قایغ ؾاىم امهی ٌؼؿیغن ةَ زاىؿَ اي پّیا و اٌغیكيٍغ در جؼاز
زِاٌی ةاقغُ .غف امهی ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان ةؼ ىتاٌی فکؼي و اؾحلادي ُؼ کكّري جؼؿیو قغه
اؿث کَ در اکذؼ پژوُف ُاي كتهی ایً اُغاف جضث؛ پؼورش كغرت جفکؼ چٍغةؿغي در کّدکان کَ در ٌحیسَ آن
جّاٌایی اؿحغالل ،داوري ،ظالكیث ُاي فکؼي و جفکؼ دكیق در آٌِا پؼورش یاةغ و ُيچٍیً ىـئّنیث پػیؼي،
زاىؿَ پػیؼي ،اٌؿعاف پػیؼي و دروٌی قغن رفحارُاي اظالكی در کّدکان جؼؿیو قغه اؿث(صـیٍی و صـیٍی،
 1391و مادكی ُاقو آةادي و کاػو ؾهّي )1393،کَ ةا ةؼٌاىَ ُایی چّن؛ آىّزش جفکؼ ظالق ،جفکؼ اٌحلادي،
ارزش ُاي اظالكی و ٍُؼي و  ...جضث رویکؼدُاي فؼایٍغي ،ىضحّایی ،ادةیات داؿحاٌی ،فؼٍُگی ،جهفیلی ،و رویکؼد
فهـفی در ىؿؼض ازؼا ىی ةاقغ .اىا ،آٌچَ کَ ایً رویکؼدُا را در کكّر اؿالىی ٌـتث ةَ ؿایؼ کكّرُا ىحيایؽ
ىی ؿازد ىتاٌی فهـفی و اؾحلادي کكّرُا ىی ةاقغ کَ در ایً ىلانَ ٌلغ ایً دیغگاه ُا ةاؾخ قغ جا ةَ ارائَ امّل
ظؼاصی ةؼٌاىَ فهـفَ ةؼاي کّدکان زِث ةِتّد وضؿیث جؼةیحی ایً ةؼٌاىَ ىٍسؼ قّد .ةایغ گفث کَ ،ىتاٌی فکؼي
 فهـفی فهـفَ ةؼاي کّدکان رایر در جضاد ةا فؼٍُگ ایؼاٌی -اؿالىی اؿث؛ نػا الزم اؿث در آىّزش و پؼورشایؼان اؿالىی اكغام ةَ ةّىیؿازي قّد .چؼاکَ ،روش آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان آىّزش آراء فهـفی ٌیـث ،ةهکَ
آىّزش جفکؼ فهـفی اؿث کَ در ایً ظنّص ةایغ در آىّزش ىؿهيان ٌیؽ جّزَ ویژه اي قّد کَ در آیٍغه قاُغ
کّدکان و ٌّزٌّان و ُيچٍیً ةؽرگـاالٌی ظؼدىٍغ و فکّر ةاقیو.
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آدىیث ،صـیً؛ ؿؼىغي ،ىضيغرضا و اؿياؾیهی ،زُؼه ( « .)1393جضهیم و ةؼرؿی رویکؼدُا و اُغاف آىّزش فهـفَ ةَ
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کّدکان( )p4cدر ایؼان»  .فهـفَ و کّدك ()1( 3 ،پیاپی6و.86-72 ،)5
اکتؼي ،اصيغ و ىـؿّدي ،زِاٌگیؼ ( « .)1393فهـفَ ةؼاي کّدکان :رویکؼدُاي جؼةیث دیٍی ةَ آىّزش جفکؼ».
پژوُكٍاىَ ىتاٌی جؿهیو و جؼةیث.117 – 136 ، )3( 4 ،
اکتؼي ،اصيغ؛ زاویغي کالجَ زؿفؼآةادي ،ظاُؼه؛ قؿتاٌی ورکی ،ةعحیار و جلّي ،ىضيغ( « .)1391فهـفَ ةؼاي کّدکان
ىضاىیً فهـفی در داؿحاٌِاي ىحّن کالؿیک ادب فارؿی .جفکؼ و کّدك»  ،پژوُكگاه ؾهّم اٌـاٌی .25-1 ،)2( 3 ،
اکتؼي ،اصيغ؛ زاویغي کالجَ زؿفؼآةادي ،ظاُؼه؛ قؿتاٌی ورکی ،ةعحیار و جلّي  ،ىضيغ( « .)1391رویکؼد اٌحگؼال ةؼ
فهـفَ ةؼاي کّدکان»  .پژوُف ٌاىَ ىتاٌی جؿهیو و جؼةیث.75-98 ،)2( 2 ،
زتم ؾاىهی فؼوقاٌی ،زُؼا ؛ یّؿفی ،ؾهیؼضا؛ كائغي ،یضیی و کكحیآرايٌ ،ؼگؾ( « .)1394جتییً ىتاٌی
فهـفی(ىؿؼفث قٍاظحی)فهـفَ ةؼاي کّدکان در ایؼان»  .پژوُف در ةؼٌاىَ ریؽي درؿی( )19( 2 ،پیاپی .9 – 1 ،)46
صـیٍی ،زُؼه( « .)1389فهـفَ و کّدکان»  .ظؼدٌاىَ مغرا ،ویژه ٌاىَ دُيیً ؿانگؼد اٌحكار .93-100 ،
صـیٍی ،ؿیغؾهیاکتؼ( .)1373هببحثی چنذ پیزاهوى هببنی تؼلین و تزبیت اسالهی .جِؼانٌ ،كؼ فؼٍُگ اؿالىی،
چاپ پٍسو.
رىضاٌی ،ىؿنّىَ( « .)1389ةؼرؿی ةؼٌاىة درؿی فهـفَ ةؼاي کّدکان در راؿحاي جّزَ ةَ اةؿاد ىعحهف ذٍُیث فهـفی.
جفکؼوکّدك» ،پژوُكگاه ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات فؼٍُگی .35-21 ،)1(1 ،
رازی،ىهیضَ( « .)1391جؿهیو و جؼةیث اٌحلادي و پیٌّغُاي آن ةا ةؼٌاىة آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان» .جفکؼ و کّدك،
پژوُكگاه ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات فؼٍُگی.42-15 ،)1( 3 ،
رؿحيی ،کاوه ؛ رصیيی ،اةؼاُیو ؛ ُاقيی ،ؿپیغه و رؿحيی ،ویغا ( .)1391ةؼرؿی جأدیؼ روش ازحياع پژوُكی در
ةؼٌاىَ ي « فهـفَ ةؼاي کّدکان» ةؼ ظالكیث کّدکان .جفکؼ و کّدك ،پژوُكگاه ؾهّم اٌـاٌی.1-17 ،)2( 3 ،
ؿحاري ،ؾهْ( «.)1391ةؼرؿْ ىفِّم و ٌلف فهـفَ درفهـفَ ةؼاي کّدکان ةا جّزَ ةَ روش ىحیّ نیپيً» .فنهٍاىة
ؾهيْ -پژوُكْ داٌكگاه كو.132-121 ،)1( 14 ،
ؿحاري ،ؾهی( « .)1391ةؼرؿی و ٌلغ ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي کّدکان از ىٍؼؼ صکيث ىحؿانیَ»  .جفکؼ و کّدك ،پژوُكگاه
ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات فؼٍُگی.83-106 ،)2( 3 ،
ؿهیياٌی اةِؼي ُ ،ادي ( « .)1387آىّزش فهـفی کّدکان در ٌؼام جؿهیو وجؼةیث اؿالىی» .فنهٍاىَ ؾهيی – پژوُكی
داٌكگاه كو.200-218 ،)1( 10 ،
قؼیفی اؿغي ،ىضيغؾهی( ٌ « .)1387گاُی ةَ آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان در ایؼان و چانف ُاي فؼاروي آن» .ىؿارف
ؾلهی ،ش .95-114 ،10
قلاكی ،فؼُاد و رضایی کارگؼ ،فهّر ( «.)1389جادیؼآىّزش ىِارجِاي جفکؼ ظالق و ٌلاداٌَ ةؼ ةِؽیـحی رواٌكٍاظحی
ٌّزّاٌان» .جضلیلات رواٌكٍاظحی.82-61 ،5 ،
قکُّی ،غالىضـیً .)1374(،تؼلین و تزبیت و هزاحل آى .ىكِغ :اٌحكارات آؿحان كغس رضّي.
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دوفنم ٌاىَ ؾهيی_ پژوُكی جؼةیث اؿالىی .94-75 ،)28( 14،
مادكی ُاقو آةادي ،ىضيغ و کاػو ؾهّي ،ؿیغىضيغ( «.)1393فهـفَ ةؼاي کّدکان» .صکيث و فهـفَ ( )2( 6 ،پیاپی
.78-59 ،)12
فؼیغ ،ىؼجضی( .)1386الحذیث :روایبت تزبیتی اس هکتب اهلبیت (ع) ،دفحؼ ٌكؼ فؼٍُگ اؿالىی.
كائغي ،یضیی و ؿهعاٌی ،ؿضؼ( « .)1390فهـفة ویحگٍكحایً و ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي کّدکان»  .جفکؼ و کّدك ،پژوُكگاه
ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات فؼٍُگی. 107-91 ،)1( 2 ،
كائغي ،یضیی ( « .)1386اىکان آىّزش فهـفَ ةَ کّدکان :چانف ةؼ ؿؼ ىفِّم فهـفَ»  .ىعانؿات درؿی.94-61 ، 7 ،
كتادیان ،ىـهو( « .)1394جأدیؼ ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةَ کّدکان ةؼ ىِارت ُاي ازحياؾی داٌف آىّزان پایَ پٍسو
اةحغایی» .پژوُف ُاي جؼةیحی.148-139 ، 30 ،
انياؿی صـیٍی ،ؿیغ ميغ(« .)1391ةؼر ؿی جادیؼ آىّزش فهـفَ ةؼاي کّدکان ةؼ رقغ ىِارجِاي ازحياؾی و ؾؽت
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ؾاةغي ،ىٍیؼه؛ ٌّروزي،رضاؾهی؛ ىِؼاةی ،صـیٍؿهی و صیغري ،ىضيغصـیً( « .)1398قٍاؿایی ىّنفَ ُاي فهـفَ ةؼاي
کّدکان در آىّزه ُاي اىام ؾهی (ع) »  .دوفنم ٌاىَ ؾهيی_پژوُكی جؼةیث اؿالىی .137_115 ،)28( 14 ،
ىؼادي  ،ؾهی(« .)1391جتییً قیّه ُاي جؼةیث ؾاظفی کّدك از دیغگاه پیاىتؼ اکؼم(ص) » .پایان ٌاىَي کارقٍاؿی
ارقغ داٌكگاه ؾالىَ ظتاظتایی.جِؼان
ىؼادي ،ىـؿّد؛ ؿیغکالن ،ىیؼىضيغ و ؾیاري ،نیال ( « .)1393ظؼاصی انگّي ةؼٌاىَ درؿی ىؿٍّي در راؿحاي جؼةیث
زىیٍَ ؿاز؛ راُتؼدُا و راُکارُاي ازؼایی آن»  .فنم ٌاىَ ؾهيی -جؼویسی پژوُف ُاي ىِغوي.118-139 ، )9( 3 ،
ىؼؾكی ،ؿیغىٍنّر؛ رصیيی ٌـب ،صسث انَ و نـاٌی ،ىِغي ( « .)1387اىکان ؿٍسی ازؼاي ةؼٌاىَ آىّزش فهـفَ ةَ
کّدکان در ةؼٌاىَ درؿی دوره اةحغایی» .فنهٍاىة ٌّآوري ُاي آىّزقی ، )28(7 ،ص.28-7
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ؾهّم اٌـاٌی و ىعانؿات فؼٍُگی.100-79 ،)2( 2 ،
ٌّري ،رةاةَ ( ،)1386ههبرتهبی تفکز نقبدانه و خالق ،جِؼان :ظهّع داٌف.
ٌازی ،ؿؿیغ و كاضی ٌژاد ،پؼواٌَ (  « .)1386ةؼ رؿی ٌحایر ةؼٌاىة فهـفَ ةؼاي کّدکان روي ىِارجِاي اؿحغالل و
ؾيهکؼد رفحاري کّدکان» .فنهٍاىة ىعانؿات ةؼٌاىة درؿی.150-127 ،)3(2 ،
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