
149

دکتر سیدمنصور مرعشی*              جعفر چراغیان**               دکتر مسعود صفایی مقدم***          دکتر پروانه ولوی****           

بررسی تطبيقي 
تفکر اجتماعي 

در انديشه عالمه طباطبايی و ليپمن 
و استخراج داللت هاي آن در 

برنامة آموزش فلسفه برای كودكان 

ï تاریخ پذیرش: 97/03/10 ï تاریخ دریافت: 96/11/26  

* نویسنده مسئول:  دانشیار فلسفۀ تعلیم و تربیت، دانشكده علوم تربیتي و روان شناسي،  دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران ......................... 
marashi_s@scu.ac.ir 

** دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشكده علوم تربیتي و روان شناسي، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران ............................. 
g.cheraghian@yahoo.com 
safaei_m@scu.ac.ir........ استاد فلسفۀ تعلیم و تربیت،دانشكده علوم تربیتي و روان شناسي،   دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران ***
p.valavi@ scu.ac.ir.....استادیار فلسفۀ تعلیم و تربیت، دانشكده علوم تربیتي و روان شناسي،  دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران ****

چکيده
هدف از این پژوهش بررسي تحليلي و تطبيقي اندیشة ليپمن به عنوان بنيانگذار فبک با اندیشه 
عالمه طباطبایي در زمينه تفکر اجتماعي و کشف اشتراکات و افتراقات ميان آن ها جهت استفاده 
هر چه بهتر از فبک درآموزش فلســفه براي کودکان در نظام تربيت رسمي و عمومي است. جامعه 
تحليلی این پژوهش شامل کليه آثار، اسناد و پایگاه های اطالعاتی مرتبط با موضوع تفکر اجتماعی 
در آراء ليپمن و عالمه طباطبایی بوده که ابتدا شناســایی، سپس به صورت هدفمند و عميق مورد 
مطالعه گرفتند. سپس داده های حاصل با روش تحليلي- استنباطی و تطبيقي به طور پيوسته همزمان 
با جمع آوری داده ها مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. یافته هاي حاصل حاکی از آن است که ليپمن و 
عالمه طباطبایی در خصوص »توجه به فردیت در ضمن پذیرش شأن اجتماعی« »باور به جایگاه تفکر 
و عقالنيت در تعامالت اجتماعی« و »توجه به امر گفتگو« با هم اشــتراک نظر دارند. افتراقات ميان 
این دو اندیشمند شامل »روش محوری در اندیشه ليپمن در مقابل محتوامحوری در اندیشه عالمه« 
و »مرجعيت تفکر نزد ليپمن و ایمان نزد عالمه طباطبایی« است. استلزامات حاصل از این پژوهش، 
تالش در جهت توسعه فضای گفتگو محور در تعليم و تربيت و همچنين خودداری از بستن فضای 

اندیشه و تفکر مي باشد.

واژگان کليدی: تفکر، تفکر اجتماعی، عالمه طباطبایی، ماتيو ليپمن، برنامه آموزش فلسفه برای 
کودکان
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ë 6 شمارة پیاپی
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مقدمه 
امروزه بسیاری از صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت به اين نتیجه رسیده اند که 
تکیه بر روش های کلیشه ای آموزش و تأکید بر حافظه محوری، منتج به اهداف ايده آل 
تربیتی و پرورش يک نسل کارآمد و خردمند نخواهد شد. از اين رو بر روش هايی تأکید 
مي گردد که قدرت تفکر کودکان و نوجوانان را تقويت کند. برنامه آموزش فلسفه برای 
کودکان1   )فبک( يکی از اين روش ها برای تقويت تفکر است. آنچه امروزه مشهود بوده 
و اهمیت ويژه ای يافته است، تالش برای همگانی ساختن اين برنامه و آموزش آن به 

کودکان در کشورهای مختلف، از جمله ايران است. 
برنامه آموزش فلسفه برای کودکان ابتدا در امريکا به اجرا درآمده و سپس به کشورهای 
ديگر از جمله ايران راه پیدا کرده است. اين برنامه نخستین بار توسط صفايی مقدم   )1377( 
و طی مقاله ای با عنوان »برنامه آموزش فلسفه به کودکان« معرفی گرديد. وی معتقد است 
نتیجه اجرای فبک، تسريع رشد مهارت های مهم اجتماعی و شناختی کودکان است. در 
اين برنامه از مهارت هايی مانند تکیه بر همکاری، اعتماد، تحمل و احترام به ديگران، 
تکیه بر حس کنجکاوی جمعی و تکیه بر مسئولیت پذيری دانش آموزان نام برده شده 
است. تحقیقات مختلف و متنوعی در ايران در خصوص فبک و مبانی و وجوه مختلف 
آن صورت پذيرفته است   )به عنوان مثال قائدی، 1383؛ مرعشی، 1385؛ ناجی، 1387؛ 
صفايی مقدم، 1388؛ ستاری، 1391؛ اکبری و مسعودی، 1393(. اين امر در نهايت منجر 
به اضافه شدن درسی تحت عنوان »تفکر و پژوهش« به مواد درسی پايه ششم ابتدايی 

در سال 1391 گرديد.
نکته حائز اهمیت اين است، با وجود آن که عده ای اين برنامه را به همان صورت 
مورد استفاده قرار دادند؛ لیکن در ايران، کارشناسان و نظريه پردازان تعلیم و تربیت به 
دنبال پیدا کردن رابطه اين برنامه با مبانی تعلیم و تربیت اسالمی رايج در کشور هستند، 
تا نقاط اشتراک و افتراق آن ها را يافته و برنامه آموزش فلسفه برای کودکان را به نحوی 
تعديل نمايند که مسائل فرهنگی و ارزش های تربیتی حاکم بر فرهنگ اسالمِی ما در آن 

لحاظ گردد. زيرا برنامه درسی که لیپمن2 به عنوان بنیانگذار برنامه آموزش فلسفه برای 

1. Philosophy for Children
2. Lipman
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151 کودکان ارائه داده است، با توجه به فرهنگ و شرايط اجتماعی کشور خود او بوده و با 
فرهنگ کشور ما چندان سنخیت ندارد و اگر قرار باشد همان برنامه درسی را با همان 
کیفیت به کودکان ارائه دهیم، به صورت نامحسوس کودکان را دچار تعارض خواهیم 

کرد    )سجاديان جاغرق؛ قائدی و امیری، 1393: 65(. 
در حقیقت، سخن اين است که جامعه ايرانی علی رغم حرکت به سوی توسعه، 
تحول و در حال گذار بودن، جامعه ای سنتی و مبتنی بر ارزش ها است و رويکرد مذهبی 
حضوری پر رنگ در آن دارد؛ از اين رو در بررسی هر مسأله تربیتی و اتخاذ هر رويکرد 
آموزشی، به ويژه اگر برگرفته از فرهنگی ديگر باشد، مي بايست شرايط حاکم بر جامعه 
خود را لحاظ کرده تا بتوانیم از بروز مشکالت و ناهنجاری های بعدی جلوگیری نموده 

و زمینه اجرای هر چه بهتر آن فراهم گردد.
در اين راستا و به جهت مشخص نمودن هرچه بیشتر نسبت و رابطه میان فبک 
و انديشه اسالمی، پژوهش های متعددی صورت پذيرفته که نتايج به دست آمده، گاه 
متضاد يکديگر بوده اند. صفايی مقدم    )1377( معتقد است که میان برنامه آموزش فلسفه 
برای کودکان و نظام تعلیم و تربیت اسالمی، تضاد و تناقضی وجود ندارد؛ زيرا آموزش 
»نحوه تفکر صحیح« به کودکان که عنصری اساسی در فبک محسوب مي گردد، جزيی 
از نظام آموزشی و تربیتی اسالم است. همچنین نتايج پژوهش فرمهینی، میرزامحمدی و 
خارستانی   )1387(، حاکی از آن است که برخی از اهداف فبک همچون پرورش تفکر، 
نه تنها با فرهنگ ما همخوان مي باشد، بلکه در فرهنگ و دين ما نیز سابقه زيادی دارد. 
در تحقیق سلیمانی ابهری   )1387( نیز به اين نکته اشاره مي شود که هم در فبک و هم در 
قرآن استفاده از قصه به جهت پرورش تفکر مخاطبین مشترک مي باشد. ناجی   )1388( 
معتقد است که میان تعلیم و تربیت اسالمی و برنامه آموزش فلسفه برای کودکان توازی 
و تقارن فراوانی وجود دارد. وجود اين تقارن از سوی اکبری و مسعودی   )1393( در 
میان فیلسوفان مسلمان و انديشمندان غربی در خصوص رويکرد به فبک نیز مورد تأيید 

قرار گرفته است.
در سوی مقابل پژوهش هايی انجام گرفته که بر وجود افتراق میان فبک و انديشه 
اسالمی تأکید دارند. آقاجعفری    )1391( معتقد است به دلیل جهان بینی مادی غرب، قرابت 
انديشه اسالمی وجود دارد. ملکی پیربازاری    )1391(   اندکی میان مبانی فبک و مبانی 
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نیز با بررسی و مقايسه اهداف و روش های فبک با فرهنگ اسالمی بدين نتیجه مي رسد 152
که هدف غايی میان اين دو متفاوت مي باشد. تحقیق ستاری   )1391( که به مقايسه فبک با 
حکمت متعالیه پرداخته، مواردی همچون تفسیر متفاوت از معنای هستی، اعتقاد به مبدأ 
و منشأ هستی و روش شناخت، به عنوان تفاوت های میان اين دو مطرح گرديده است. 
نیازمند  ما  متناقض،  و  متفاوت  نظرات  وجود  و  شده  مطرح  موارد  به  توجه  با 
پژوهش های بیشتری در خصوص نسبت میان وجوه مختلف فبک و انديشه اسالمی 
هستیم. عالوه بر اين، با توجه به توسعه و استفاده روز افزون از فبک در کشورمان، 
الزم است تا با شناخت هر چه بیشتر از فبک، بتوانیم در صورت نیاز و امکان، اقدامات 
تعديلی را به جهت استفاده بهینه از آن صورت دهیم. از اين رو در مقاله حاضر سعی بر 
آن است تا ضمن مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق میان انديشه لیپمن به عنوان 
بنیانگذار برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و يک رويکرد اسالمی منتخب، به موارد 
کاربردی و قابل استفاده از فبک در تعلیم و تربیت کشورمان اشاره گردد. در اين جا اين 
نکته مهم مطرح مي گردد که کدام وجه فبک و کدام انديشه يا رويکرد اسالمی مي بايست 
مالک و معیار اين تحقیق و پژوهش قرار گیرد؟ در ادامه به طور مفصل به ابهامات فوق، 

پاسخ داده خواهد شد.

کدام وجه فبک و کدام وجه اندیشه اسالمي؟
انديشه  با  فبک  میزان مطابقت وجوه مختلف  پژوهش در خصوص  انجام  جهت 
اسالمی، با دو چالش مواجه هستیم: نخست اين که کدام وجه از فبک و دوم آن که کدام 

ديدگاه اسالمی را جهت اين تطبیق برگزينیم؟
در مورد بخش اول بايد خاطر نشان ساخت که فلسفه برای کودکان دارای مبانی 
داراي  کدام  هر  که  است  روان شناختی  و  فلسفی  تاريخی،  اجتماعی،  فردی،  مختلف 
اهداف و کارکردهای مختلفی است. در اين میان مي توان ادعا نمود که با وجود اهمیت 
و جايگاه خاص هر بُعد، »وجه اجتماعی« آن از جايگاهی واالتری برخوردار بوده و 
اجتماع پژوهشی1 به عنوان قلب فبک، تأکیدی ويژه بر جمع و اجتماع دارد. از اين رو 

به معرفي اجمالي اين بخش مي پردازيم. 

1. community of inquiry
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153 در اين زمینه لیپمن   )2004( معتقد است عملکرد يک مدرسه در جامعه آزاد اين است 
که ويژگی ها و ساخت های جامعه را به کودکان بیاموزد و به آن ها کمک کند تا در مقابل 
آن به کمک هم و از طريق گفت و گوی فلسفی در يک اجتماع پژوهشی واکنش نشان 
دهند. اين کارکرد، تأيیدی بر اهمیت و جايگاه وجه اجتماع در انديشه لیپمن و فبک 

مي باشد. 
از سوی ديگر، اهداف مختلف فبک به طور مستقیم يا غیرمستقیم به بحث تفکر 
 )95 لیپمن   )2003:  است.  اهداف محوری  از  فبک  در  تفکر  و  برمي گردد  و عقالنیت 
برخی از مهم ترين ويژگی های اجتماع پژوهشی را در همه شمولی1، مشارکت، معرفت 
مشترک، جستجوی معنا، تأمل و تعمق، بی طرفی2، شیوه چالش بی غرضانه3، معقولیت4 
فوق، وجه  موارد  در  که  باشیم  داشته  قصد  اگر  است.  کرده  تعريف  و خوداصالحی 
اشتراک و نقطه کانونی را بیابیم، مي توانیم به عقالنیت و تفکر اشاره نمايیم. به بیان ديگر 
تمامی ابعاد و اهداف فبک و اجتماع پژوهشی، در گرو تحقق يک هدف ابتدايی است 
که عقالنیت و تفکر صحیح نام مي گیرد. در واقع عقالنیت سنگ بنای حلقه کندوکاو را 
تشکیل مي دهد. کودکان از طريق مشارکت در استدالل گروهی، نظرها و عقايد مختلفی 
را از منابع مختلف فرا مي گیرند؛ آن ها پی مي برند که مي توانند تفکر بهتر و منسجم تری 
داشته باشند، مي توانند با دقت، نظرهای خودشان را مطرح کرده و ديدگاه های بديل را 
پیشنهاد و کشف کنند. اين توجه به بُعد تفکر، حتی در مباحثی که در ظاهر هیچ گونه 
لیپمن   )2003( مبحثی چون  انديشه  نیز موجود است. در  ندارند  به عقالنیت  ارتباطی 
تربیت اخالقی نیز در پیوند با تفکر قرار دارد. در اين راستا لیپمن   )2003( تالش خود 
را به کار گرفت تا رويکرد برنامه آموزش فلسفه برای کودکان را از تمام رويکردهای 
پیشین در تربیت اخالقی متمايز سازد. او اين رويکرد ويژه را کندوکاو اخالقی يا حلقه 
کندوکاو اخالقی5 نام نهاد    )لیپمن و شارپ، ترجمه کريمی،1394: 13(. در اين برنامه، 
تربیت اخالقی تفکر حضوری ملموس و مشهود دارد. با توجه به آنچه بدان اشاره شد، 
مشخص مي شود که اجتماع از يک سو و تفکر از سوی ديگر هم چون دو بالی هستند 

1. inclusiveness
2. impartiality
3. challenging and unbiased  procedure
4. reasonableness
5. community of ethical inquiry
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که لیپمن برای فبک در نظر گرفته و پیوند اين دو تحت عنوان »تفکر اجتماعی« از چنان 
جايگاه ويژه ای در انديشه لیپمن برخوردار است که شايسته توجهی افزون تر مي باشد.

در خصوص چالش دوم بايد خاطر نشان ساخت که اسالم به عنوان يک دين، دارای 
اسالم،  از همان سال های نخستین در صدر  بوده و  انديشه های مختلفی  و  گرايش ها 
براساس نگرش های سیاسی، فکری و کالمی، فرقه های مختلفی از اسالم منشعب گرديده 
... که  است. فرقه هايی چون تشیع، تسنن، جبريه، قدريه، مرجئه، معتزله و اشاعره و 
هريک پیروان و انديشمندان متعددی را به خود اختصاص داده اند. نکته مهم اين است که 
با وجود آن که تنوع فکری امری  است که صراحتاً مورد پذيرش قرآن قرار گرفته است   )َو 
ًة واِحَدًة ؛ اگر خدا مي خواست شما را امتی يگانه قرار مي داد(   )نحل،  ُ لََجَعَلُکْم أُمَّ لَْو شاَء اهللَّ
93(. لیکن مشکل اينجاست که ادعای بیان نظر حقیقی اسالم در يک ديدگاه، ادعايی 
بزرگ و شايد غیرممکن باشد؛ از اين رو به جای اتخاد انديشة عام اسالمی، مي بايست 
يکی از رويکردها يا انديشه های اسالمی را مورد توجه قرار داد. جهت اين امر و با توجه 
به اين که مبنای انجام اين مقاله، تفکر اجتماعی است، بايد انديشه ای گزينش شود که 
نگاهش به بُعد تفکر و اجتماع، قوی تر و پررنگ تر باشد. بدين جهت پس از بررسی آراء 
و رويکردهای انديشمندان مختلف اسالمی، آراء و نظريات »عالمه طباطبايی« انتخاب 
گرديد؛ وي از جمله فالسفه ای است که مواجه مستقیمی با تفکر معاصر غربی در فلسفه 
و علوم انسانی داشته است   )حسنی و موسوی، 1391: 130(. عالمه طباطبايی که جزء 
فیلسوفان صدرايی به شمار مي رود، بیشتر با دو عنوان فیلسوف و مفسر شناخته مي شود. 
وی با آراء خويش، مسیر فلسفه اسالمی را به سمت و سوی ديگری کشانده و تفکر 
اسالمی را در فضای انديشه حکمت متعالیه در قرن اخیر احیاء نمود   )شیرعلی يف و 
قیومی، 1389: 24(. عالمه طباطبايی به پیروی از مالصدرا معتقد است که روح يا نفس 
در اول پیدايش عین بدن است که سپس با انشاء جديد از جانب خدا از بدن متمايز 
می گردد و در آخر با مرگ بدن، به کلی از بدن جدا و مستقل می شود   )فروهرزاده و 
احیاء  و  قرآن  به  توجه  و  تفسیر  درس  احیاء  واسطه  به  وی   .)122  :1393 نوروزی، 
دروس فلسفه در حوزه علوم دينی و معرفی مکتب شیعه به متفکران غربی، به عنوان 
 چهره ای تأثیرگذار در جهان اسالم شناخته شده است   )موحدی و دهباشی، 1392: 1(.
 از جمله مهم ترين آراء وی پرداختن به بحث اجتماع است و مي توان گفت عالمه نخستین 
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 نظريه پرداز مسلمان است که در زمینه رابطه فرد و جامعه بحث کرده است   )سوزنچی، 1385: 42(.
 وی در خالل بحث های گوناگون خود اشاره های بديعی به ماهیت جامعه، تعامالت 
و تأثیرات متقابل فرد و جامعه و نقش روابط اجتماعی صحیح در رشد و اعتالء فرد و 
جامعه بیان کرده است. در اين جا اين سوال مطرح مي گردد که دلیل اين اهتمام و توجه 
عالمه طباطبايی به اجتماع و بعد اجتماعی چیست؟ پاسخ اين است که اسالم به عنوان 
يک دين، توجه فراوانی به مسئله اجتماع دارد و عالمه نیز به عنوان انديشمندی اسالمی 
متأثر از اين فضا بوده و در آراء خود اين اهمیت و حضور را منعکس نموده است. 
جهت توضیح بیشتر بايد خاطر نشان ساخت، اسالم تالش کرده تا آنجا که مي شود 
دستورات و تعالیم دينی، حتی عبادات، مانند نماز و حج و روزه را نیز اجتماعی قرار 
دهد تا انسان، هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی اصالح شود    )يزدانی مقدم، 1388(. 
هدف اسالم در اين سیر تنها، ساختن فرد دين دار نیست، بلکه ساختن جامعة دين دار 
نیز هست و جامعه ای که روابط اجتماعی آن براساس اهداف و احکام دين سامان گیرد، 
جامعه ای ارزشمند است که در آن سعادت فرد با سعادت جامعه پیوند خورده است 
   )سلطانی رنانی، 1392: 242(. نتیجه آن که میان مسئولیت های اجتماعی و ايمان اسالمی 
ارتباطی قوی و غیرقابل انفکاک به وجود خواهد آمد. همانگونه که مالحظه مي شود، 
بُعد اجتماع، حضوری پر رنگ در انديشه اسالمی دارد که بر آراء عالمه طباطبايی نیز 
تأثیر گذارده است و وی متأثر از رويکرد اجتماع محور اسالم، به مسئله جامعه و اجتماع 
توجه ويژه ای نموده است. از اين رو در اين پژوهش آرا عالمه به جهت انجام مقايسه با 

لیپمن در خصوص تفکر اجتماعی انتخاب گرديد.

روش پژوهش
پژوهش پیش رو به لحاظ هدف، تحقیقی توصیفی ـ تحلیلی است که در بخش 
نخست آن از شیوه های تحلیلي ـ استنباطی بهره گرفته شده است. بدين نحو که ابتدا به 
طور جداگانه انديشه اجتماعي عالمه طباطبايی و لیپمن مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته 
و ديدگاه هرکدام در خصوص تفکر اجتماعی استنباط و استخراج گرديد. در ادامه و در 
بخش دوم مقاله از شیوه پژوهش تطبیقی استفاده شد و ديدگاه هر دو انديشمند مورد 
مقايسه قرار گرفت و نقاط اشتراک و افتراق میان آن دو استخراج گرديد. ماحصل اين 
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تطبیق، استنباط نکاتی کاربردی و قابل استفاده در تعلیم و تربیت جمهوري اسالمي ايران 
بود که بدان ها اشاره خواهد شد. 

یافته ها 
جهت احصاء و استخراج ديدگاه هاي عالمه طباطبايي و ماتیو لیپمن پیرامون تفکر 
اجتماعي براساس ادبیات تفکر اجتماعي در دو حوزه نظر و عمل، ابتدا ديدگاه اين دو 

انديشمند مورد واکاوي و سپس مورد مقايسه قرار گرفته است. 

الف. دیدگاه عالمه طباطبایي پيرامون تفکر اجتماعي 
عالمه طباطبايي تفکر اجتماعي را از دو بعد نظري و عملي مورد بحث و بررسي قرار 

داده اند که اين ابعاد به طور مختصر در جدول 1 گزارش شده است.

جدول 1. دیدگاه عالمه طباطبایي پيرامون تفکر اجتماعي

مولفه هاابعاد

نظری

نسبت فرد و اجتماع 

جایگاه تفكر 

تفكر اجتماعي 

نقش گفتگو در تفكر اجتماعی 

عملی

عمل

نسبت نظر و عمل

ابعاد اجتماعی عمل در اندیشه 
عالمه طباطبایی

شكوفایی استعدادهای فردی

مسئولیت پذیری اجتماعی

وحدت جمعی

اجتماعي تفکر  ابعاد  مؤلفه هاي  پیرامون تک تک  ديدگاه عالمه طباطبايي  ادامه   در 
   )نظري و عملي( آمده است. 
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نسبت فرد و اجتماع در اندیشه عالمه طباطبایی
همانگونه که ذکر شد اجتماع جايگاهی واال در نظر و انديشه عالمه طباطبايی دارد؛ 
به نحوی که وی معتقد است سعادت و رستگاری انسان در پرتو تعامالت اجتماعی 
و در ارتباط با ديگران به دست مي آيد    )صالحی و ياراحمدی، 1387: 37(. با توجه به 
اين ديدگاه مي بايست به دو پرسش پاسخ گفت؛ يکی اين که از نظر عالمه چرا انسان 
به اجتماع و زندگی اجتماعی گرايش دارد و دوم، در رابطه میان فرد و جامعه، عالمه 

اصالت را به کدام يک مي دهد.
از نظر عالمه، انسان مدنی بالطبع است اما مدنی بالطبع بودن در انديشه وی به 
مفهوم گرايش ذاتی و بدون سازوکار به حیات اجتماعی نیست. اصل اولی در انسان، 
بالتبع استفاده مي کند، يعنی زندگی جمعی  منفعت طلبی است. عالمه گاهی از تعبیر 
ذاتی نیست، بلکه تبعی است و از آن روی، اعتبار گرديده است که بیشترين منافع را 
برای انسان ها فراهم مي کند و از آنجا که همه به دنبال منافع خويش هستند، همواره 
در زندگی جمعی، تعارض و اختالف پیش می آيد، زيرا هرکسی برای بهره مندی بیشتر 
می خواهد ديگران را استخدام نمايد، اما از آن جا که همه خواهان استخدام هستند، 

انسان ها به ناچار به استخدام متقابل تن می دهند    )خان محمدی، 1391: 37-38(. 
مقصود از اصالت میان فرد و جامعه اين است که آيا فرد وجود حقیقی و عینی 
دارد و جامعه وجود اعتباری يا جامعه وجود حقیقی دارد و فرد وجود تبعی و يا اين 
که هر دو وجودشان حقیقی است؟    )شهرياری پور، 1391: 32(. عالمه در جلد چهارم 
کتاب تفسیر المیزان در ذيل آيه   )يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابُِطوا َو اتَُّقوا 
َ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن؛ ای اهل ايمان صبور باشید و يکديگر را به صبر سفارش کنید و با  اهللَّ
يکديگر در ارتباط باشید و از خدا بپرهیزيد، شايد که رستگار شويد(    )آل عمران، 200( 
ضمن بحث در مورد رابطه در جامعه اسالمی به بحث در مورد هويت و شخصیت 
نقد اصالت فرد محض و اصالت جامعه محض  به  پرداخته و  اجتماع  برای  مستقل 
پرداخته و ديدگاه سومی را ارائه مي دهد که به آن اصالت توأم فرد و جامعه مي گويد. 
به باور عالمه همه افراد بشر و افعال آن ها با وجود کثرت عددهايشان از لحاظ نوع 
بسیار ريخته  اگر در ظرف های  مانند آب دريا که يک آب است ولی  يکی هستند؛ 
شود چند آب مي شود که همه آن ها يک نوع هستند    )طباطبايی، 1386، ج 4: 151(. 
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به اين ترتیب از ديدگاه عالمه، فرد همان جامعه است و جامعه همان فرد. نه فرد در 
جامعه انحالل مي يابد و نه جامعه بی توجه به افرادش عمل مي کند   )عابدی، نوروزی و 
بختیارنصرآبادی، 1390: 41(. از اين مطلب مي توان نتیجه گرفت که از ديدگاه عالمه، 
برای  قرآن کريم  متحد و هر دو يکی هستند،  با هم  که  آن  انسان و جامعه در عین 
جامعه، وجود حقیقی، عمر، کتاب، شعور، فهم، اطاعت و معصیت مستقل قائل شده 
است    )طباطبايی، 1386، ج 4: 154(. مسلم است که اگر جامعه اصاًل وجود و هويت 
حقیقی نداشته و اعتباری محض باشد، اين تعبیرها برای آن عبث و بیهوده خواهد بود 
و اين پذيرش هويت حقیقی برای جامعه، تأثیری عمیق بر ديگر آراء وی داشته و در 
جای جای انديشه عالمه، شأن اجتماعی حضوری پر رنگ دارد که در ادامه به آن ها 

اشاره خواهد شد.

جایگاه تفکر در اندیشه عالمه طباطبایی
عالمه، عقل را يکی از قوای انسانی مي داند که به واسطه آن خیر و شر و حق و 
باطل از يکديگر تشخیص داده مي شود   )طباطبايی، 1386، ج 2: 247(. به عقیده وی 
ممتاز  جانداران  ديگر  از  اين خصیصه  به  و  مي گويند  عاقل  اين جهت  به  را  انسان 
و  فکری  مسائل  در  که  آفريده  اينچنین  فطرتًا  را  انسان  سبحان  که خدای  مي داننـد 
نظـری، حـق را از باطل و در مسائل عملی خیر را از شر و نافع را از مضر تشخیص 
دهد. چون از میان همة جانداران او را چنین آفريده که در همان اول پیدا شدن و 
هست شدن خود را درک کند و بداند که او، او است و سپس او را به حواس ظاهری 
مجهز کرد تا بـه وسـیله آن، ظـواهر موجودات محسوس پیرامون خود را احساس 
کند، ببیند، بشنود، بچشد، ببويد و لمـس کند. همینطور او را به حواسی باطنی چون: 
اراده، حب، بغض، امید، تـرس و امثـال آن مجهـز کرد تا معانی روحی را به وسیلة 
آن ها درک کند و بـه وسـیله آن معـانی، نفـس را بـا موجودات خارج از ذات او 
مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن، در آن موجـودات دخـل و تصرف کند و در آنچـه 
مربوط به مسائل نظری و خارج از عمل است، نظر دهد و حکم کند و در آن چه 
مربوط به مسائل عملی است حکمی عملی دهد    )طباطبايی، 1386، ج 2: 374(. قرآن 
معرفت پذيری  قّوه  »اولوااللباب«  و  »يتفکرون«  »يتدبّرون«،  نظیر  با خطاب هايی  خود 
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و تعقل انسان را به رسمیت شناخته است. به اعتقاد عالمه، خداوند در هیچ آيه ای 
دستور نداده است که مردم کورکورانه ايمان بیاورند    )کبیری و معلمی، 1388: 79(. به 
عقیده عالمه کلمات ناظر بر انواع ادراکات انسانی در قرآن فراوان است، مانند: باطن، 
حسبان، شعور، ذکر، عرفان، فهم، فقه، درايت، يقین، فکر، رأی، زعم، حفظ، حکمت، 
شهادت، عقل، فتوی و بصیرت    )طباطبايی، 1386، ج 2: 247(. وی با برشمردن اين 
واژگان، در مقام نشان دادن توسعه مفهوم ادراکات انسانی و اهمیت آن ها در کتاب 
الهی است. عالمه در جای ديگری در تفسیر المیزان تصريح کرده است: اگر در آيات 
قرآن تتبع و تفحص شود، به اين نتیجه مي رسیم که در قرآن بیش از 300 آيه وجود 
دارد که انسان را به تفکر و تذکر و تعقل دعوت مي کند    )طباطبايی، 1386، ج 5: 255(. 
به همین دلیل است که از ديدگاه وی حیات انسانی، حیاتی فکری است. از اين رو 
زندگی بشر سامان نمي يابد، مگر به وسیله ادراک که وی آن را فکر مي نامد. اين توجه 
به عقالنیت و تفکر در انديشه عالمه به میزانی است که وی در رابطه میان دو موضوع 
عقل و ايمان، به فهم ماقبل ايمان توجه کرده و در تحقق ايمان، برای استدالل های 
برهانی آزاد، ژرف نگری و حجت عقلی، اهمیت فراوانی قائل شده است؛ به نحوی که 
اين انديشه را که نخست بايد ايمان آورد و آنگاه بر طبق آن اقامه دلیل نمود، مردود 
مي داند، زيرا از نگاه وی، تعقل، حجت عقلی و استدالل برهانی آزاد بر ايمان تقدم 

دارد    )طباطبايی، 1383: 79(.

تفکر اجتماعي در اندیشه عالمه طباطبایی
جايگاه باالی تفکر نزد عالمه از يک سو و توجه وی به بعد اجتماعی از سوی 
ديگر، در نهايت منجر به پذيرش تفکر جمعی    )يا خرد جمعی( نزد عالمه گرديده 
است؛ بدين نحو که وی در تفسیر المیزان ضمن اشاره به اهمیت ارتباط در جامعه 
يادآور شده اند که تماس و ارتباط افراد با هم باعث مي شود باور آن ها از طريق تأثیر 
 متقابل به يکديگر متصل شوند و آن ها به وحدت برسند    )طباطبايی، 1386، ج 3: 579(. 
عالمه جهت توجیه اين نظر خود به آيه   )يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابُِطوا َو 
َ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن؛ ای اهل ايمان صبور باشید و يکديگر را به صبر سفارش کنید و  اتَُّقوا اهللَّ
 با يکديگر در ارتباط باشید و از خدا بپرهیزيد، شايد که رستگار شويد(   )آل عمران، 200( 
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مشکالت  حّل  برای  مردم  عموم  همکاری  و  هم فکری  لزوم  بر  و  کرده  اشاره 
سعادت  که  است  شده  يادآور  و  است  نموده  تأکید  سعادت  به  دستیابی  و  جامعه 
بايد  که  معنا  بدين  است؛  در جامعه  مرابطه  به وجود  منوط  اخروی  و  دنیوی  کامل 
گردد قوی تر حاصل  و  بیشتر  نیرويی  تا  شود  هم وصل  به  افراد  تک  تک   اقدامات 

   )طباطبايی، 1386، ج 4: 144(. 
عالوه بر اين، عالمه يک گام فراتر نهاده و از تفکر اجتماعی به عنوان راه حل 
اختالفات بشری سخن گفته است. از نظر ايشان دريافت ما از واقعیت، يک دريافت 
في الجمله است که دستگاه هاي ادراکي ما در چگونگي اين دريافت مؤثرند. همچنین 
و  عمل  محیط  ويژه  به  محیطي،  عوامل  کلي،  به طور  و  زندگي  جغرافیايي  موقعیت 
افکار}سنت هاي  توارث  از طريق  انسان  مغز  به  فکر  کثرت ورود يک  اشتغال،  نوع 
اجتماعي، فرهنگ و...{، تلقین، تربیت و تبلیغات در فهم و ادراک و دانش و دريافت 
ما مؤثرند    )طباطبايی، 1386، ج 2: 209-208(. چنان که اخالق نفساني، صفات باطني 
تعیین کننده اي  نقش  ما،  اعتقادات  حتي  و  ما  دانش  و  بینش  در  نیز  انساني  افعال  و 
دارند   )طباطبايی، 1386، ج 7: 75-73(. بنابراين، حقیقت در انحصار شخص يا گروه 
مبناي  اين  است.  في الجمله  حقیقتي  ماست،  دست  در  آنچه  بلکه  نیست؛  خاصي 
عرصة  در  جمعي  عقالنیت  و  عمومي  حوزة  براي  بنیادي  مي تواند  معرفت شناختي 
سیاسي و يا همان»شورا« باشد؛ چنان که تجلي آن در فهم حقايق ديني به صورت تفکر 
و اجتهاد در دين، همین طور اجتماع و مرابطه و يا تدبر در کتاب خداي سبحان به 
تدبر در بحث اجتماعي قابل تصور و تحقق است   )طباطبايی، 1386، ج 4: 130-131(. 
از اين رو عالمه همواره در صدد ايجاد شبکه معرفتی براساس عقل فلسفی بوده 
است. وی معتقد بود که تحلیل و تفسیر وحی نیز همچون روايات معصومین، بايد بر 
پايه اين منظومه معرفتی به صورت مستقل صورت پذيرد. وی مسئله مزبور و عدم 
وجود کمیته ای برای تفکر دسته جمعی را دلیل اصلی اختالفات مسلمانان مي دانست. 
ِ َجِمیعًا  بر اين اساس وی اشاره می دارد که واژه »حبل اهلل« در آيه َواْعتَِصُموا بَِحبِْل اهللَّ
ُقوا؛ و همگی به ريسمان الهی   )قرآن و پیامبر(که شما را به خدا پیوند مي دهد،  َو التََفرَّ
چنگ زنید و از اختالف و پراکندگی بپرهیزيد    )آل عمران، 103(، ناظر بر تفکر جمعی 
و طراحی نظام عقلی معرفت می باشد. بنابراين مي توان اذعان داشت که از نظر عالمه، 
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تفکر جمعی در برابر تفکر فردی راهی برای نزديک شدن به معرفت بوده که هم مورد 
تأيید و توصیه قرآن و هم امری عقاليی و منطقی است. 

نقش گفتگو در تفکر اجتماعی در اندیشه عالمه طباطبایی
از نظر عالمه اگر افراد جامعه مانند اعضاء بدن با همديگر هماهنگی و وحدت 
حقیقی داشته باشند و اجتماعی فکر کنند، انسان نه به عنوان عنصری مستقل، بلکه 
وابسته و مرتبط به ديگران و جزء جدايی ناپذير جامعه خواهد بود. منافع فرد، جزيی 
از منافع اجتماع و خیر اجتماع، خیر او و شر اجتماع شر اوست. به باور عالمه تربیت 
اجتماعی بايد افراد را طوری پرورش دهد که همواره به نفع اجتماع فکر کنند و از 
خودخواهی بپرهیزند؛ يعنی برای اقدام به هر کار يا تصمیمی، قبل از خود، مصالح و 
منافع جامعه را در نظر بگیرند و هرگز به کاری اقدام نکنند که به ضرر جامعه باشد، حتی 
اگر برای خودش هم سود داشته باشد. با چنین طرز تفکری جامعه دارای شخصیت 
 واحدی مي گردد و اختالف از آن رخت بر مي بندد    )طباطبايی، 1386، ج 4: 167(. 
از چنین تفکری که در جامعه ای با شخصیت و روحی به هم پیوسته تشکیل مي گردد، 

مي توان به خرد جمعی تعبیر نمود.
انديشه،  و  فکر  تعامل  و  اجتماعی  گفتگوی  و  استدالل  بحث،  عالمه  عقیده  به 
جايگاه ويژه ای در فهم، دريافت و کشف حقیقت دارد. وی معتقد بود که خود قرآن 
نیز برای کامل نمودن شناخت افراد از روش پرسش و پاسخ استفاده نموده است. از 
اين رو است که روش مباحثه از روش های تربیتی اسالم قرار مي گیرد که در برخی 
آيات و روايات به آن اشاره شده است. به عنوان مثال قرآن مي فرمايد:    )اْدُع إِلی َسبِیِل 
َربَِّک بِالِْحْکَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة َو جادِلُْهْم بِالَّتِی ِهَی أَْحَسُن إِنَّ َربََّک ُهَو أَْعَلُم بَِمْن 
َضلَّ َعْن َسبِیلِِه َو ُهَو أَْعَلُم بِالُْمْهتَِديَن؛ مردم را با برهان و اندرز نیکو به راه پروردگارت 
فرا خوان و در اين رهگذر با بهترين شیوه با آنان مجادله کن. قطعًا پروردگار تو به 
آگاه تر است(  نیز  يافتگان  به هدايت  او  داناتر است و  او گم گشته  راه  از  کسی که 

   )نحل، 125(. 
ْسُه فِي الَْخْلِق أََفاَل يْعقُِلوَن؛ هرکس  ْرُه نُنَکِّ همچنین عالمه ذيل تفسیر آيه   )َوَمْن نَُعمِّ
را که طول عمر دهیم در آفرينش واژگونه مي کنیم   )و به ناتواني کودکي باز مي گردانیم( 
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آيا انديشه نمي کنند؟(    )ياسین، 68( ضرورت مواجه ساختن متربی را با سوال مطرح 
آيات  برخی  در  خداوند  است  معتقد  وی   .)108  :17 ج   ،1386 )طباطبايی،  مي کند    
قرآن به مردم تعلیم داده که چگونه سوال کنند    )طباطبايی، 1386، ج 2: 239(. عالمه 
را  پاسخ(  و  شیوه    )پرسش  اين  الهی،  مراد  بهتر  تبیین  برای  المیزان  تفسیر  در  خود 
مراعات کرده و در جاهايی با طرح يک پرسش به زوايای پنهان موضوع وارد شده 
عالمه،  عقیده  به  است.  کرده  کمک  مطالب  تفهیم  به  خود  منطقی  پاسخ های  با  و 
پیامبران الهی پیوسته خود را در هنگام بحث و گفتگو يکی از افراد مردم به حساب 
مي کردند     گفتگو  و  رفتار  فهم شان  و  استعداد  میزان  به  طبقه ای  هر  با  و   مي آوردند 

)صالحی و ياراحمدی، 1387: 47(. 
اهمیت نظريه عالمه در اين جاست که مي توان با هر متفکر دگرانديشی وارد گفتگو 
شد. وی در اين خصوص معتقد است: اسالم کسانی را که فکر سالم داشته و استعداد 
درک نظريه های علمی و استدالل های عقلی و منطقی را دارند، از راه استدالل آزاد 
تربیت مي کند؛ نه اين که نخست مواد اعتقادی خود را به آنان تحمیل و تلقین نمايد و 
سپس برای دفاع از آن ها دلیل و حجت بتراشد. کتاب و سنت از اين گونه استدالل ها 
پر است    )طباطبايی، 1371: 31(. عالمه خود در هنگام تدريس نیز به همین سبک عمل 
مي نمود و ضمن اعتقاد به روش گفتگوی آزاد و بحث و بیان استدالل در فهم دين، 
 بر اين شیوه در رشد فرهنگی به جهت نیل به سعادت و خوشبختی بشر نیز تأکید 

داشت. 

عمل در اندیشه عالمه طباطبایی
ساحت عمل از مهم ترين ساحت های وجودی انسان نزد عالمه است. در حقیقت، 
است.  فطری  و  ادراکی  ساحت های  کیفیت  و  محتوا  تجلی  و  تحقق  عرصه  عمل 
عمل، تحقق اراده، خواست ادراکی و گرايش های فطری انسان است   )موسوی مقدم و 
علیزمانی، 1390: 68(. از نظر عالمه منظور از عمل و کار، مجموعه ای است از حرکات 
و سکنات که انسان با شعور و اراده برای رسیدن به يکی از مقاصد خود، روی اجسام 
انجام مي دهد. آنچه وحدت عمل را تأمین مي کند، نیت يا انديشه است. برای انجام يک 
عمل در جهان خارج دو دسته فعالیت الزم است. دسته اول فعالیت، صرفًا در درون ما 



بررسی تطبيقي تفكر اجتماعي در اندیشه عالمه طباطبایی 
و ليپمن و استخراج داللت هاي آن در برنامه آموزش فلسفه برای كودكان

163

149 -  186

ë سال سوم
ë شمارة  1

ë شمارة پیا پی 6
ë بهار  1397

روی مي دهد، مثل اين که مقصدی را در نظر مي گیريم و درباره آن مي انديشیم و رابطه 
آن را با خودمان تحلیل مي کنیم و برای آن تصمیم مي گیريم. دسته دوم از فعالیت ها، 
مجموعه اموری است که در جهان خارج و به کمک اندام های بدنی و ابزارهای مادی 
به  مبادرت  عالمه طباطبايی   .)66-67  :1390 مي سازيم    )افشارکرمانی،  محقق  را  آن 
عمل را در بلندمدت، موجب کسب ملکه در وجود انسان ذکر مي کند و اين ملکات 
هستند که حقیقت انسان را شکل مي دهند    )طباطبايی، 1386: ج 6(. اهمیت اين امر 
تا آنجاست که در قرآن، درباره پسر نوح چنین بیان شده است: َقاَل يَا نُوُح إِنَُّه لَیَْس 
مِْن أَْهلَِک إِنَُّه َعَمٌل َغیُْر َصالٍِح َفاَل تَْسَألِْن َما لَیَْس لََک بِِه ِعْلٌم إِنِّي أَِعُظَک أَْن تَُکوَن مَِن 
الَْجاِهلِیَن. گفت ای نوح او در حقیقت از کسان تو نیست او ]دارای[ کرداری ناشايسته 
است پس چیزی را که بدان علم نداری از من مخواه، من به تو اندرز مي دهم که مبادا 
از نادانان باشی    )هود: 46(    )اشعری، باقری و حسینی، 1391: 96(. به بیان ديگر عالمه 
معتقد است اعمالی که از آدمی سر مي زند، همانگونه که از عمق وجود و ويژگی های 
نفسانی و احوال درونی او نشأت مي گیرد، تأثیری متقابل بر وجود او نیز دارد و عمل، 
هم از نفس تأثیر مي گیرد و هم بر نفس تأثیر مي گذارد. اين ويژگی عمل، داللت های 

تربیتی و اجتماعی مهمی دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد.

نسبت نظر و عمل در اندیشه عالمه طباطبایی
در ديدگاه عالمه ويژگی مهم علم، عمل به آن چیزی است که کشف مي شود و 
 شناخت با عمل به کمال مي رسد   )مؤمنی، خائف الهی، اکبريان و دانايی فرد، 1390: 131(. 
همانگونه که مالحظه مي شود، عالمه شناختی را که به عمل ختم نشود، کامل نمي داند. 
نکته مهم اين است که عالمه به عنوان يک انديشمند مسلمان، اين شناخت و عمل 
متناسب با آن را به انديشه دينی پیوند مي دهد؛ بدين نحو که کمال انسانیت و هدف 
نهايی زندگی انسان از نظر وی در اين است که انسان به وجود آفريننده آسمان ها، 
زمین و کل پديده های عالم اعتقاد داشته باشد، آنگاه در مرحله عمل، هر عملی که 
انجام مي دهد، حاکی از بندگی او به خداوند است. عالمه در اين مورد مي گويد: از نظر 
اسالم هیچ هدفی برای آفرينش انسان و زندگی او نیست، جز ايمان و توحید خداوند 
متعال در مرحله اعتقاد و عمل؛ يعنی اسالم کمال انسانیت و هدف نهايی انسان را در 
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اعتقاد به خدايی مي داند که همه پديده ها و موجودات را آفريده و بازگشت همه به 
سوی اوست. پس از تحصیل چنین ايمان و اعتقادی، همه اعمالش حاکی از بندگی او 
به خداوند متعال است    )صالحی و ياراحمدی، 1387: 34-33(. به اعتقاد عالمه قرآن 
نیز همین هدف را دنبال مي کند و قرآن در طول 23 سال، برای آموزش مردم، آنان را 
به انجام اعمال وادار کرد و پس از انجام اعمال، آن ها را تجزيه و تحلیل کرده، صالح، 
فساد و اشتباهاتی را که در عمل داشتند، بیان کرد و تعلیمات بعدی اش را با همین 
تجزيه و تحلیل آغاز کرد؛ بدين ترتیب نواقص و موارد انحراف را مذمت و نقاط قوت 

را مدح و تحسین کرد    )صالحی و ياراحمدی، 1387: 38(. 
حال اين سؤال مطرح است که عالمه در خصوص فاصله يا تناقض میان نظر و 
عمل چه تحلیلی دارد؟ به بیان ديگر عالمه علت آن که فردی برخالف عقیده خود 
اراده  رفتار مي کند را در چه مي داند؟ عالمه در تحلیل خود به دو عامل معرفت و 
اشاره مي کند. براساس ديدگاه وی شکاف میان نظر و عمل به وجود اشکال در سیستم 
اعتبارسازی در لحظه عمل مربوط مي شود که ناشی از ضعف اراده و مقاومت نفس در 
برابر هواهای نفسانی است    )وجدانی، ايمانی، اکبريان و صادق زاده قمصری، 1391 الف: 
7(. اعتبارسازی يا نظريه اعتباريات، تأملی فلسفی در مورد مجموعه ای از موضوعاتی 
است  اجتماعی«  نهادهای  »ماهیت  و  قبح«  و  »ماهیت حسن  بايد«،  »ماهیت  همچون 
   )دانايی فرد، سوزنچی و جوانعلی آذر، 1394: 137(. اين نظريه بر تمامی مباحث فلسفه 

عالمه طباطبايی سايه افکنده است.
عالمه اين ضعف اراده را به نبود معرفت و وجود جهالت پیوند مي دهد. به عقیده 
که  مي کند  اراده  را  کاری  آن  تنها  انسان  است.  ارادی  عمل  هر  مقدمه  معرفت  وی، 
به زشتی گناه  470(. کسی که   :1 1386، ج  بدهد    )طباطبايی،  کمال خود تشخیص 
واقف است اما با انگیزه هوای نفس و دعوت شهوت يا غضب مرتکب عمل زشت 
مي شود، در حقیقت، واقعیت امر بر او پوشیده مانده و کوران برخاسته در دلش، چشم 
عقلش را که ممیز بین خوبی ها و بدی ها است، پوشانده است    )وجدانی و همکاران، 
1391 الف: 15(. نزد عالمه وجود دو عنصر معرفت و اراده برای عمل نمودن به میزانی 
است که وی با وجود قائل بودن به فطرت خدايی هم، آن را برای عمل نمودن کافی 
نمي داند    )طباطبايی، 1386، ج 12: 37(. زيرا اگر چنین بود نبايد هیچ فردی و هیچ 
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اجتماعی فاسد گردد و مي بايست همه بر روش حق و عدالت عمل مي نمودند. به 
 تعبیر عالمه اول بايد به اعمال صالح و اخالق فاضله عالم شد و بعد به آن عمل کرد

   )طباطبايی، 1386، ج 19: 448(. 

ابعاد اجتماعی عمل در اندیشه عالمه طباطبایی
عالمه اصالت توأم فرد و جمع را مي پذيرد. وی در اين جهت گیری تا جايی پیش 
از نیروی فرد دانسته و معتقد است موقع  اراده جامعه را قوی تر  نیرو و  مي رود که 
تعارض نیروها و ويژگی های فردی و اجتماعی، اجتماع بر فرد غلبه مي کند. به همین 
جامعه ای  اگر  و  نمايد  معارضه  اراده جمعیت  با  نمي تواند  فرد  اراده  که  است  دلیل 
بخواهد امری را تحقق بخشد، فرد نیز ناچار است تابع آن شود و هر پیشامدی را 
که در نتیجه تحقق آن امر به وجود آمد، تحمل نمايد. موارد بسیار ديگری نیز وجود 
دارد که در آن ها فرد مجبور است تابع جامعه باشد و اراده کل را بر اراده خود ترجیح 
دهد؛ مثل پیروی از رسوم و عادات قومی. حتی گاه اراده جامعه آن قدر قوی است 
که اراده و شعور فرد را نیز سلب مي نمايد    )طباطبايی، 1386، ج 4: 154-153(. عالمه 
در توضیح علت تأثیرپذيری فرد از جامعه به ويژگی الگوپذيری فرد از اطرافیان اشاره 
مي کند. البته تأثیر الگو به تأثیرات منفی محدود نیست و اگر انسان شاهد مردمانی در 
جامعه باشد که به حق عمل مي کنند، او هم بدون واهمه و بدون درنگ به انجام دادن 
آن دست مي زند    )طباطبايی، 1386، ج 6: 117(. بر اين اساس عالمه به تأثیر جامعه بر 

فرد توجه دارد که عبارتند از:
1. شكوفایی استعدادهای فردی: از نظر عالمه شکوفايی فطرت به محیط اجتماعی 
و فرهنگی مناسب نیاز دارد، زيرا انسان موجودی است که در تعامل با ديگران و 
مناسبات اجتماعی رشد مي کند و به شدت از آن تأثیر مي پذيرد   )طباطبايی، 1386، 
ج 4: 153(. معاشرت و مصاحبت با نیکوکاران و صالحان موجب برانگیختگی، 
تحريک انگیزه و بیدار شدن استعدادهای خفته متربی مي شود. همچنان که وجود 
باورهای مادی گرايانه در جامعه، زمینه های کاماًل متفاوتی را برای شنیده شدن 
صادق زاده قمصری،  و  اکبريان  ايمانی،  مي آورد    )وجدانی،  فراهم  فطرت  ندای 

1391 ب: 24(.
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2. مسئولیت پذیری اجتماعی: از نظر عالمه انسان اجتماعی در زندگی اجتماعی اش 
به افرادی نیازمند است که معتدل بوده و به رفتار اجتماعی آنان اعتماد داشته باشد. 
عالمه میان مسئولیت اجتماعی و رشد اخالق پیوند برقرار نموده و معتقد است 
که جامعه زنده و حساس از نظارت مستقیم و همگانی اجتماعی نقش بسزايی 
 در تحريک و زنده نگه داشتن اخالق ايفاء مي کند    )طباطبايی، 1386، ج 4: 154(. 
به  مسئولیت جمعی  حس  و  اخالق  به  حساس  اجتماعی  جّو  وجود  بنابراين 
عنوان يکی از عوامل مؤثر در عملکرد اخالقی به شمار مي رود    )وجدانی، ايمانی، 

اکبريان و صادق زاده قمصری، 1392: 18(.
3. وحـدت جمعـی: از جملـه نیازهـای فطـری انسـان، ارتبـاط و اتحـاد وی بـا 
ديگـران، وحـدت اجتماعـی و برخورداری از امنیت اجتماعی اسـت. براسـاس 
وحـدت و امنیـت اجتماعی اسـت که ارزش های اخالقی در نهاد بشـر شـکوفا 
مي شـوند و رشـد مي نماينـد؛ زيـرا انسـانی کـه در اجتماعـی واحـد و امـن 
زندگـی مي کنـد، نمي توانـد نسـبت به هم نوعـان و افـراد پیرامون خـود بی اعتنا 
باشـد و فقـط اصـالح و مصلحت خويـش را در نظر داشـته باشـد. در حقیقت 
وحـدت اجتماعـی، انسـان ها را متوجـه مسـئولیت های اجتماعـی و عمـل بـه 
وظايفـی کـه آن هـا در برابر جامعـه و افراد آن دارنـد، مي نمايد    )سـلطانی رنانی، 
1392: 259(. بـه بـاور عالمـه تربیـت اجتماعـی بايد افـراد را طـوری پرورش 
دهـد کـه همـواره به نفـع اجتماع فکـر کننـد و از خودخواهی بپرهیزنـد؛ يعنی 
بـرای اقـدام بـه هر کار يـا تصمیمی قبل از خـود، مصالح و منافـع جامعه را در 
 نظـر بگیرنـد. بـا چنین طـرز تفکری جامعه دارای شـخصیت واحـدی مي گردد   
)طباطبايـی، 1386، ج 4: 167(. عالمـه طباطبايـی شـیوه مصون سـازی فـرد در 
برابـر هجمـه و نیـروی جمعـی را در روشـنگری و آگاهی بخشـی مي دانـد؛ 
 بديـن ترتیـب کـه وی از تبلیغـات سـوء بـه »لهـو الحديـث« نـام بـرده اسـت    
)طباطبايـی، 1386، ج 16: 314-313(. بنابرايـن از ديـدگاه وی پرورش روحیه 
مقاومـت در برابـر تبلیغـات سـوء و انحرافی موجـود در جامعـه از طريق ارائه 
حقايـق بـه مـردم بايـد به عنـوان يک هـدف اجتماعی مـورد توجـه قرارگیرد.
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ب. دیدگاه ليپمن پيرامون تفکر اجتماعي 
لیپمن تفکر اجتماعي را از دو بعد نظري و عملي مورد بحث و بررسي قرار داده  که 

اين ابعاد به طور مختصر در جدول 2 گزارش شده است.

جدول 2. دیدگاه ليپمن پيرامون تفکر اجتماعي

مولفه هاابعاد

اجتماع پژوهشی ابزار پرورش تفکرنظری 

عملی

گرایش به اجتماع و تقویت روحيه جمعی

ارتقاء اعتماد به نفس و تقویت حس ارزشمندی

تعامل توأم با احترام

خود اصالح گری

عقالنيت رفتاری و رفتار عقالنی

تقویت مسئوليت پذیری اجتماعی

امنيت فکری، اعتماد عملی

زیست اخالق مدار

اجتماع پژوهشی ابزار پرورش تفکر 
با توجه به جايگاه رفیع پرورش تفکر و عقالنیت در فبک، اين سؤال پیش روی 
ماست که اين برنامه جهت رسیدن به هدف اصلی خود که پرورش کودکانی خردمند 
و انديشه ورز مي باشد از چه ابزاری سود مي برد و از چه راهکارهايی بهره مي گیرد؟ 
جهت پاسخ به اين پرسش مي بايست مکتب عمل گرايی1 به عنوان يکی از تأثیرگذارترين 

انديشه ها بر انديشه لیپمن مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت. 
در فلسفه عمل گرايی اعتقاد بر اين است که شناخت انسان به دلیل کسب تجربه های 
تازه به طور مستمر در حال تغییر است. بنابراين دانش و محتوای از پیش طراحی شده 

1. pragmatism
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انسان باشد، وجود ندارد. آنچه دانش به حساب مي آيد، چیزی  که نقشه راه زندگی 
 است که کودکان در حین زندگی عملی و همگام با آن و در اثر تجربه کسب مي کنند
   )ستاری، 1393: 41(. از سوی ديگر به باور ديويی1، آدمی ماهیتی دوگانه دارد که از 
طرفی، حاصل تعامل های اجتماعی و زبانی و از طرف ديگر حاصل تعامل های طبیعی 
است. بدين ترتیب، ذهن آدمی از پیش آشکار نیست؛ بلکه پديدارشونده و تحول يابنده 
است که در طی زندگی آدمی و از پس تعامل های اجتماعی و زبانی وی و نیز تعامل های 
طبیعی پديدار مي شود    )ضرغامی، 1394: 119(. ديويی براساس ديدگاه خويش درباره 
پیرامون  طبیعی-اجتماعی  محیط های  با  انسانی  تعامالت  بستر  در  نیز  را  تفکر  ذهن، 
خويش معنا مي کند. از نظر وی، تفکر در نقطه تالقی آدمی با محیط خويش و در هنگام 
بروز عدم تعادل آغاز مي شود. اين رويکرد بر لیپمن نیز تأثیری عمیق گذاشته و لیپمن نیز 
برای تفکر شکلی اجتماعی قائل مي گردد    )لیپمن، 2003: 121(. وی اين بُعد اجتماعی را 

در قالب اجتماع پژوهشی ارائه مي دهد.
فبک با همه ابعادش همگی در اجتماع پژوهشی نمود مي يابد. به بیان صحیح تر، 
اجتماع پژوهشی دستمايه ای است که فبک با تمام ابعاد و مؤلفه هايش در آن به طور 
عملی منعکس مي گردد؛ زيرا اجتماع پژوهشی، اجتماعی قدرتمند و کارا و مبتنی بر 
به صورت عملی کلی  پايه ای، فلسفه را  اقدامی اساسی و  به صورت  گفتگوست که 
دانش آموزان  برای  را  امر  اين  لذا   .)50  :2012 مي نمايد    )کندی2،  بازسازی  جمعی  و 
امکان پذير مي کند که به جای يادگیرندگان منفعل، به خودشان به عنوان متفکرانی فعال، 
مکتشفان و نیز به عنوان موجوداتی ارزشمند بنگرند    )مرعشی، 1388: 147(. لیپمن برای 
اين که تحقیق و کندوکاو را محور آموزش سازد، پیشنهاد مي کند که کالس های درس 
تبديل به حلقه ها يا اجتماع هايی شوند که در آن ها از رابطه دوستی و همکاری در جهت 
مشارکت مثبت در فضای آموزشی استقبال شود. اين فضای مشترِک مثبت، جايگزين 
فضای رقابتی و نیمه خصمانه ای مي شود که در بسیاری از کالس های دوران کودکی 
گذشته رواج داشته است    )لیپمن، 2003: 94(. نکته قابل توجه در اين میان اين است که 
اغلب دانش آموزان نمي توانند در مقابل اين نوع گفتگوی کالسی پرمعنا مقاومت کنند؛ 

1. Dewey
2. Kennedy
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بدين معنا که نمي توانند در آن شرکت نکرده و تأمالتشان را بیان نکنند؛ بنابراين نه فقط 
از طريق آموزش مستقیم که در بستر کار و به طور عملی مهارت های شناختی و اجتماعی 

به دست مي آيد.
از  بسیاری  مي تواند  باشد  مجهز  آن ها  به  فردی  چنانچه  که  اولیه  مهارت های  از 
هیجان های مخرب را از خود دور کرده و از سالمت روانی بیشتری برخوردار باشد، 
مي توان هنر ارتباط برقرار کردن و هنر گفتگو با ديگران را نام برد    )سیف نراقی، قباديان، 
نادری و شريعتمداری، 1390: 38(. به عقیده لیپمن اگر بخواهیم کودکان مان در آينده 
به بزرگساالنی انديشمند تبديل شوند، بايد آن ها را تشويق کنیم تا کودکانی انديشه ورز 
باشند و برای رسیدن به اين هدف بايد آن ها را به بحث کردن تشويق کنیم. به همین 
دلیل بخش مهمی از برنامه فلسفه برای کودکان شامل گفتگوهای انديشمندانه و شوق 
برانگیز است    )فیشر، 1391: 272(. نحوه اجرا بدين گونه است که شاگردان کالس های 
سطوح مختلف، به همراه معلم شان حلقه وار دور هم مي نشینند؛ کالس با قرائت بخشی 
از يک داستان توسط دانش آموزان آغاز مي شود. در ادامه توسط معلم يک سؤال کلی 
از دانش آموزان پرسیده مي شود. مانند: چه چیزی در اين متن جالب، سؤال برانگیز يا 
مبهم بود؟ سپس کودکان نکات مورد عالقه خود را به ترتیب مطرح مي کنند و معلم 
اين نکات را لیست مي کند؛ سپس از میان اين پیشنهادات، موضوعی انتخاب و بحث 
و گفتگوی فلسفی پیرامون آن آغاز مي شود    )ناجی و خطیبی مقدم، 1389: 126(. نکته 
مهم در اين شیوه استفاده از قصه و داستان به عنوان محرک و آغاز گفتگوی کودکان در 

اجتماع پژوهشی است.

کارکرد های اجتماع پژوهشی در مقام عمل در اندیشه ليپمن
لیپمن   )2003( برخی از مهم ترين ويژگی های اجتماع پژوهشی را در همه شمولی، 
چالش  شیوه  بی طرفی،  تعمق،  و  تأمل  معنا،  جستجوی  مشترک،  معرفت  مشارکت، 
موارد  در  که  باشیم  داشته  قصد  اگر  مي داند.  خوداصالحی  و  معقولیت  بی غرضانه، 
فوق، وجه اشتراک و نقطه کانونی را بیابیم، مي توانیم به عقالنیت و تفکر اشاره نمايیم. 
کودکان از طريق مشارکت در استدالل گروهی، نظرها و عقايد مختلفی را از منابع 
بهتر و منسجم تری داشته  تفکر  فرامي گیرند؛ آن ها پی مي برند که مي توانند  مختلف 
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باشند، مي توانند با دقت بیشتر، نظرهای خودشان را مطرح کرده و ديدگاه های بديل را 
پیشنهاد و کشف کنند    )مرعشی و قائدی، 1394: 50-49(. چنین عقالنیتی خود زمینه 
اجتماع پژوهشي  تفکر صحیح است. عمده ترين کارکردهاي  به  نائل شدن  تحقق و 

عبارتند از:

گرایش به اجتماع و تقویت روحيه جمعی
کلیه  در  اجتماعی شدن  عناصر  از  يکی  اجتماعی،  روابط  برقراری  مهارت های 
 .)134  :1389 يونسی،  و  شفیع آبادی  قائدی،  است    )هدايتی،  جوامع  و   فرهنگ ها 
از نظر ديويی، ريشه کوشش آدمی در رسیدن به بینش و اقدام به مشارکت با ديگران 
فرهنگی خاص هر  اجتماعی و  از شرايط  ناشی  بلکه  از سرشت و طبیعت وی،  نه 
جامعه است    )کاالوی1، 1993: 21(. از اين رو حضور در حلقه های کندوکاو، محیطی 
است که زمینه نائل شدن به مهارت های مورد نظر را فراهم مي آورد. زيرا حضور در 
بر  که  شناخت}دانش آموزان{  بر  تنها  نه  است،  تأمل  بر  مبتنی  که  گروهی  پژوهش 
ابعاد اجتماعی آنان نیز تأثیر مي گذارد    )کانوتو2، 2015: 5(. در حقیقت اجتماع کالسی 
برای دانش آموزانی که در آن شرکت مي کنند، شکلی از زندگی است؛ از يک سو آنان 
مي آموزند که بین تفکرات و سخنانشان ارتباط برقرار کنند و از سوی ديگر، آن ها را 
با اعمالشان مرتبط مي کند    )مرعشی، 1388: 147(. دانیل3، اشاليفر4 و لوبويی5   )1992( 
معتقدند: حلقه کندوکاو به کوچک تر ها کمک مي کند جايگاه خود را در جهان بیابند، 
و  فردی  مصالح  مي کند.  تقويت  را  آنان  و شخصیت  کرده  تزريق  را  عادات خوب 
جمعی را يکپارچه مي سازد. اجتماع پژوهشی به دلیل ساختار و ماهیتی که دارد عاملی 
به  پژوهش گروهی هیچکس  فرايند  در  است.  برابری  و  تساوی، عدالت  ترويج  در 
داشتن نقش برتر و پرقدرت تر نسبت به ديگران شناخته نمي شود. همه از حق اظهار 
بیان مساوی برخوردارند و همه صداها شنیده مي شود؛ از اين رو آن چه در اين میان 

تقويت مي گردد، ترويج برابری است.

1. Callaway
2. Canuto
3. Daniel
4. Schleifer
5. Lebouis
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ارتقاء اعتماد به نفس و تقویت حس ارزشمندی
اجتماع پژوهشی اين امتیاز را داراست که باعث مي گردد نحوه تصور کودکان از 
خود، از يادگیرندگانی منفعل به متفکرانی فعال، از يک فرد پذيرای دانش به افرادی 
يابد    تغییر  ارزش گذار  و  ارزشمند  موجوداتی  به  مانند  شیء  حالتی  از  و   کاشف 
)اسپلیتر1 و شارپ2، 1995: 21(. در اجتماع کندوکاو، کودکان آزادانه تبادل نظر مي کنند و 
به نظريات يکديگر احترام مي گذارند و به همه کودکان فرصت داده مي شود تا در بحث 
مشارکت کنند و همین اصل موجب مي گردد کودکان اعتماد به نفس الزم را به دست آورند 
 و باور کنند که توانايی های بالقوه ارزشمندی دارند   )سیف نراقی و همکاران، 1390: 43(.
 در اين خصوص لیپمن خاطر نشان مي سازد که توجه و تأيید توأم با احترام به عقايد 
ديگران، شیوه مهمی در ايجاد رضايت شخصی و اعتماد به نفس در آن ها است   )گرين3، 

کاندی4 و چیگونا5، 2012: 321(. 

تعامل توأم با احترام
در يک اجتماع پژوهشی، دانش آموزان به صورت تعاملی و رو در رو با هم ارتباط 
برقرار مي کنند. در چنین اجتماعی، عقايد و نظريات رد و بدل شده، و دانش آموزان 
متوجه مي شوند که عقايد و نظريات ديگران، درست همانند نظريات خودشان ارزشمند 
است؛ هرچند که ممکن است نظرياتشان درست هم نباشد    )مرعشی، 1388: 128(. 
در اين اجتماع، دانش آموزان به سخنان هم گوش داده و از همديگر وضوح بخشی6 
به گفته هايشان را مطالبه مي کنند. همچنین مي آموزند که با دلیل و استدالل، با نظرات 
ديگران مخالفت کنند و ياد مي گیرند که ديدگاه و نظرات، با هم تفاوت های بسیاری 
 .)33  :2012 گذاشت   )لوکی7،  احترام  مختلف  ديدگاه های  به  که  است  الزم  و  دارند 
احترام سايرين  نیز مورد  ما خود  باعث مي گردد  متقابل داشته و  تأثیری  احترام  اين 

1. Splitter
2. Sharp
3. Green
4. Condy
5. Chigona
6. clarification
7. Lukey
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قرار بگیريم زيرا بیشتر تعامالت اجتمـاعی، شـکلی از يـک نـوع قـرارداد هستـند 
   )فونتانا1، 1382: 80(. از آنجا که ويژگی يک اجتماع پژوهشی، احترام به اشخاص، 
احترام به حقیقت و احترام به پژوهشگری است    )گرين و همکاران، 2012: 322(، 
در کنار ارتقاء تفکر و رشد در ابعاد مختلف، میزان توجه و احترام به ساير اعضای 
جامعه ترويج و تقويت مي گردد. جکسون2   )2001: 460( در تعمیمی وسیع تر توصیه 
امن و عقل محور گردد، مکانی  اجتماعی  به  تبديل  بايد  هر کالس درس  مي نمايد: 
که دانش آموزان ديگر نگران مسائلی از قبیل ناديده گرفته شدن، دست کم گرفته شدن 
را  نظر شخصِی خود  که  هنگامی  در  معلم  و  از جانب همکالس هايشان  تمسخر  و 
بیان مي کنند، نباشند و همه اعضاء با احترام نسبت به هم رفتار نمايند. در اين نوع از 
کالس، اعضاء گروه با احترام، هر نظر و پرسشی را پذيرا هستند و احترام به ديگر 

افراد گروه، امری بديهی فرض مي گردد.

خود اصالح گری
در اجتماع پژوهشی ايده های مطرح شده از جانب اعضاء گروه، ابهام زدايی، هماهنگ، 
اولويت بندی و ارزيابی مي شوند    )کندی، 2012: 40(. کودکان قادرند عقايد و احساسات 
خود را در گروه نمايان سازند و اين فرصت را مي يابند که با عقايد، ارزش و مرام خود 
و ديگران بیشتر آشنا شده و آن ها را مورد بررسی قرار دهند    )کیزل3، 2015: 157(. از 
اين رو در اين حلقه، نوعی ويژگی خود اصالحی وجود دارد. يعنی همه اعضاء حلقه، 
مسائل و آراء همديگر را زير ذره بین گذاشته و تالش مي کنند فرضیه های جايگزينی را 
به عنوان راه حل ممکن برای مسئله و مشکل مورد نظر ارائه کنند    )ناجی و خطیبی مقدم، 
1389: 126(. به بیان ديگر در يک حلقه کندوکاو هدف اين نیست که به دانش آموزان 
عقیده يا ايده ای تحمیل شود و هیچ اشکالی ندارد اگر دانش آموزان در فرايند کاوشگری، 
نظرهای خود را عوض کنند. در گام بعدی، فرايند خودترمیمی از دايره فرد فراتر رفته و 

شامل فرهنگ و جامعه ای که در آن به سر برده مي شود نیز مي گردد.

1. Fontana
2. Jackson
3. Kizel
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عقالنيت رفتاری و رفتار عقالنی
احترام  سايرين  به  منطقی  فرد  يعنی  است.  اجتماعی  منش  يک  اساسًا  عقالنیت 
مي گذارد و نظريات و احساسات آن ها را در نظر مي گیرد. فرد عاقل و منطقی همواره 
مايل است حرف های ديگران را گوش دهد. بدين ترتیب، عقالنی بودن بر اهمیت 
به  به عنوان يک هدف و هم  گفتگو و گوش دادن فعال داللت دارد. عقالنیت هم 
پويا، سنگ بنای اجتماع پژوهشی را تشکیل مي دهد. کودکان  از رفتار  عنوان شکلی 
از طريق مشارکت در استدالل گروهی، نظريات و عقايد مختلفی را از منابع مختلف 
باشند؛  داشته  منسجم تری  و  بهتر  تفکر  مي توانند  که  مي برند  پی  آن ها  فرامي گیرند. 
مي توانند با دقت بیشتر، نظريات خودشان را مطرح کنند و نظريات بديل را پیشنهاد و 
کشف کنند    )مرعشی، 1388: 18(. برنامه فلسفه برای کودکان به آن ها نمي گويد به چه 
چیزی فکر کنند؛ اين در نهايت به خود کودک بستگی دارد، بلکه فلسفه ابزار عقلی، 
اختیار  در  است،  مستدل الزم  و  تفکری خردمندانه  برای  که  را  عاطفی  و  اجتماعی 
کودک قرار مي دهد و به وسیله کاوشگری جمعی در کالس، او را ترغیب مي کند تا 
با تعهد و شجاعت آنگونه رفتار کند که فکر مي کند    )ناجی، 1387: 78(. از اين رو 
شرکت در اجتماع پژوهشی در کارکردی دو سويه، هم موجب تقويت انديشه و تفکر 
در انجام عمل و رفتار کودک مي گردد و هم کودک به گونه ای رفتار مي کند که انديشه 

و تفکر وی تقويت مي گردد. 

تقویت مسئوليت پذیری اجتماعی
وجود شهروندانی که با نقش خود در جامعه آشنا بوده، از وظايف و حقوق خود و 
ديگران آگاهی داشته و در ايفاء نقش و وظیفه خود تعهد داشته باشند، از شاخصه های 
يک جامعه بهنجار و پیشرو مي باشد. چنین مشخصه ای ارتباط مستقیم با انديشه و ديدگاه 
اعضاء جامعه داشته و عنصر تعقل و فهم، زمینه ساز بروز چنین رفتاری مي باشد. برنامه 
آموزش فلسفه برای کودکان با کمک به رشد تفکر و مهارت های اجتماعی در کالس، 
اين امکان را به کودکان مي دهد تا از انعطاف فکری و مهارت های انديشیدن    )انتقادی1، 

1. critical thinking
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خالقانه1، مراقبتی2( برخوردار گردند. کودکان برای بقاء و رشد در اين دنیای به سرعت 
متحول که ويژگی بارز آن عدم اطمینان و يقین مي باشد، به اين مهارت ها نیازمند هستند. 
در تمرين های کالسی، معلمان مي توانند کودکان را در کشف چگونگی تجزيه و ترکیب، 
با  ياری رسانند.  قضاوت، ساخت معرفت و کاربرد آن ها در موقعیت واقعی زندگی 
رشد تفکر و مهارت های اجتماعی کودکان در کالس درس، فلسفه برای کودکان قادر 
خواهد بود به کودکان در حیاتی عقاليی و خالقانه و داشتن تعهد مسئوالنه در دنیای 
 واقعی کمک نموده و در نهايت در تبديل اين دنیا به مکانی بهتر مشارکت داشته باشد 

   )ونتر3 و هیگز4، 2014: 15(. 

امنيت فکری، اعتماد عملی
تأکید بر توجه و احترام در اجتماع پژوهشی، جوی از اعتماد را به وجود مي آورد. 
در چنین اجتماعی، دانش آموزان به هم اعتماد مي کنند. اعتماد، اطمینان ايجاد مي کند؛ 
خطرپذيری خالقانه را تسهیل مي کند و کودکان را ترغیب مي کند تا تالش کنند دريابند که 
چگونه فکر مي کنند    )مرعشی، 1388: 117(. از اين رو، کودکان پس از شرکت در اجتماع 
پژوهش فلسفی، در ارتباطات اجتماعی به راحتی ابراز عقیده نموده و خودسانسوری 
نمي کنند    )هدايتی و همکاران، 1389: 140(. البته مي بايست خاطرنشان ساخت که به 
منظور پروراندن محیطی که دانش آموزان بتوانند در پژوهش و گفتگوهای گروهی به طور 
مسئوالنه ای مشارکت نمايند، الزم است که احساس اطمینان و امنیت کافی برای انجام 
ريسک را داشته باشند. بدون وجود نشانه های امنیت فکری در يک جامعه، دانش آموزان 
شد     نخواهند  آشنا  عملی  چنین  فوايد  و  اهمیت  با  و  ننموده  تقبل  را  ريسک   هزينه 

)جونز5، 2012: 61-62(.

زیست اخالق مدار
در اجتماع پژوهشی به علت حاکم بودن فضای پژوهش، نه تنها تفکر و خالقیت 
رشد مي کند، بلکه اصول اخالقی همچون تحمل ديگران، سعه صدر، مدارا و احترام به 

1. creativity thinking
2. caring thinking
3. Venter
4. Higgs
5. Jones
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ديگران نیز پرورش مي يابد    )مرعشی، صفايی مقدم و خزامی، 1389: 85(. در اين برنامه 
کودکان با مشاهده واکنش ديگران، خود پیش بینی واکنش ها، تجربه واکنش های شخصی 
و ضوابط کالمی و عملی، رفتار هنجارگرا را فرامي گیرند و اين روند آن ها را در پرورش 
ياری مي رساند  با هنجارهای جامعه  توانمندی های فردی و اخالقی و سازگار شدن 
   )خزامی، 1388: 88(. کودکان با شرکت در آن، عادت های اجتماعی الزم برای کردار 

اخالقی نیک را در خود پرورش مي دهند    )نقدعلی و پناهی، 1390: 108(. 

ج. مقایسه دیدگاه ليپمن و عالمه طباطبایی در زمينه تفکر اجتماعی 
آنچه تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تحلیل ديدگاه عالمه طباطبايی و 
لیپمن در خصوص تفکر اجتماعی بوده است. نکته مهم در اينجا اين است که بتوانیم 
شباهت ها و تفاوت های فکری هر دو را در خصوص تفکر اجتماعی استنباط نمايیم؛ 
امری که در اين بخش بدان پرداخته شده است. بدين صورت به شیوه تطبیقی، به ترتیب 
اشتراکات و افتراقات مطرح شده اند. مهمترين اين اشتراکات در جدول 3 و مهمترين 

افتراقات در جدول 4 مشخص شده است.

اشتراکات دیدگاه ليپمن و عالمه طباطبایي در زمينه تفکر اجتماعي
میان ديدگاه لیپمن و عالمه طباطبايي در زمینه تفکر اجتماعي اشتراکاتي وجود دارد 
که جهت استفاده بهینه از فبک در تعلیم و تربیت کشورمان ايران، شناسايی و توجه به 

آن ها ضروری مي باشد. مهم ترين اين اشتراکات در جدول 3 مشخص شده است.

جدول 3. اشتراکات دیدگاه ليپمن و عالمه طباطبایي در زمينه تفکر اجتماعي

اشتراکات

توجه به فردیت در ضمن پذیرش شأن اجتماعی

جایگاه تفكر و عقالنیت در تعامالت اجتماعی

توجه به امر گفتگو

رد نسبی نگری در اخالق اجتماعی
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توجه به فردیت در ضمن پذیرش شأن اجتماعی
برنامه آموزش فلسفه برای کودکان اساس و محور خود را بر اجتماع قرار مي دهد و 
اجتماع پژوهشی به عنوان کانون فبک، فعالیتی جمعی است. در نگاه اول، آنچه به ذهن 
خطور مي کند، غلبه جمع گرايی در ساختار فبک است و اين که فرد در چارچوبی قرار 
مي گیرد که همچون اجزاء يک سیستم در خدمت آرمان و اهداف جمع باشد. لیپمن به 
عنوان بنیان گذار اين نهضت، به میزان بسیاری، قدرت و اراده جمعی را مي پذيرد؛ لیکن به 
دلیل خاستگاه غربی و عمل گرايانه خود، فرديت را ارج نهاده و اذعان دارد که فرديت تحت 
فشار و ساختار جمعیت قرار دارد، اما با اين حال، فرد مغلوب جامعه نبوده و داراي حريم 
و شأن اختصاصی است. در حقیقت لیپمن، ساختاری اجتماعی را طراحی نموده که از دل 
آن فرديت تولید مي شود؛ ولی فرديتی که فارغ از خودخواهی و خودنگری بوده و در تعامل 
با جمع هويت مي يابد. در مقابل عالمه طباطبايی، انديشمندی که به جامعه، فراوان پرداخته 
و در تقابل میان دو رويکرد فردگرايی و جمع گرايی، شکل سومی تحت عنوان اصالت 
توأم فرد و جمع را بیان مي دارد. وی در انديشه خود جايگاهی واال را برای اجتماع در نظر 
مي گیرد. با اين برای فرد وجودی مستقل قائل است که قادر است در برابر اراده و روحیه 
جمعی مقاومت کرده و شأن خود را حفظ نمايد. در نتیجه مي توان اينگونه گفت که از جانب 
هر دو انديشمند، در ضمن تعامالت اجتماعی و گروهی، فرد تصمیم گیرنده نهايی است، و 

حضور در گروه، نافی مسئولیت فردی نخواهد بود.

جایگاه تفکر و عقالنيت در تعامالت اجتماعی
عقالنیت و تفکر، اصلی محوری در برنامه و اهداف فبک مي باشد. در فبک، تفکر هم 
اساس کار و هم يک غايت محسوب مي شود. لیپمن خود صراحتاً اين نکته را تأيید کرده 
که هدف فبک اين است که به کودکان کمک کرده تا فکورتر و معقول تر گردند. اين جايگاه 
از تفکر در انديشه عالمه طباطبايی نیز مشاهده مي شود. از ديدگاه وی حیات آدمی در واقع 
حیاتی فکری است و زندگی بشر تنها به وسیله ادراک و تفکر سامان مي يابد. عالمه وجه 
تمايز انسان از ساير موجودات را توان فکری و نظری او مي داند و معتقد است که ايمان به 
خداوند بايد از روی تفکر شکل گیرد. اين تشابه در رابطه تفکر و اجتماع نیز وجود دارد، به 
نحوی که هم در نظر لیپمن و هم در انديشه عالمه، آدمی هر قدر که فکورتر و عقالنیت وی 
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افزون تر باشد، در تعامالت اجتماعی راه صحیح تر و عمل مناسب تر را اتخاذ خواهد نمود. 
نکته مهم اين است که از جانب هر دو ديدگاه، پس از رشد تفکر، میان فرديت و جمعیت 

نوعی تعادل ايجاد مي گردد.

توجه به امر گفتگو
ساختار برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر اجتماع پژوهشی بنا شده است. در اجتماع 
پژوهشی افراد، با مسائل و چالش هايی مواجه مي شوند که با هم فکری تالش مي کنند به 
آن ها پاسخ دهند. ابزار اين هم فکری و پرداختن به مشکالت، گفتگو است. در حقیقت 
گفتگو در بطن اجتماع پژوهشی قرار دارد و مبین تفکر اجتماعی است. به وسیله گفتگو، 
کودکان به چالش ها پاسخ گفته، استدالل کرده و داليل خود را ارائه مي نمايند؛ کار جمعی 
را تمرين کرده و سعی در نیل به خرد جمعی دارند. در واقع اين گفتگو باعث ارتقاء انديشه 
افراد حاضر در فبک مي شود و اگر گفتگو را از فلسفه برای کودکان بگیريم، چیزی از آن 
باقی نمي ماند. در سوی ديگر، عالمه طباطبايی نیز به بحث، استدالل و گفتگوی جمعی 
بهای زيادی مي دهد؛ زيرا وی معتقد است که از اين طريق مي توان به کشف حقیقت نائل 
شد. به عقیده عالمه، گفتگو امری است که مورد تأيید و تأکید قرآن بوده و خود قرآن نیز از 
آن به صورت پرسش و پاسخ بهره برده است. همچنین پیامبران نیز خود را يکی از مردم به 
حساب آورده و با هر طبقه ای از مردم جامعه به میزان فهم و استعدادشان گفتگو مي نمودند. 
به عقیده عالمه در جريان تعلیم و تربیت مي بايست از اين شیوه بهره گرفت و متربی را 
با پرسش مواجه ساخت. عالمه خود نیز به اين شیوه پايبند بوده و در تفسیر المیزان برای 
تبیین مفاهیم، از پرسش و پاسخ های متعددی بهره گرفته است. نکته مهم اين است که انجام 
گفتگو مختص و محدود با قشر خاصی از هم فکران ما نیست، بلکه مي توان با هر متفکر و 

هر انديشه مخالفی نیز وارد بحث و گفتگو شد. 

رد نسبی نگری در اخالق اجتماعی
برنامه آموزش فلسفه برای کودکان علی رغم خاستگاه غربی خود، در خصوص اخالق، 
با نگرش نسبی نگرانه مخالفت مي کند و لیپمن به صراحت، مخالفت خود را با نسبی گرايی 
اخالقی اعالم مي کند. در واقع در فبک به کودکان آموخته مي شود که در مباحث اخالقی 
و در هنگام داوری های ارزشی به موقعیت ها توجه کنند ولی اين که امور اخالقی نسبی 
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باشد را نمي پذيرد. در اين برنامه با پرهیز از موقعیت نگری افراطی که منتهی به نسبی نگری 
مي گردد، موقعیت نگری معتدل مد نظر قرار مي گیرد. در اين حالت فرد و قوه تفکر وی 
مي تواند راهگشای وی در اتخاذ تصمیمات اخالقی باشد. در سوی مقابل، عالمه با استناد 
به نظريه اعتباريات خود، امور اخالقی را به دو دسته اصول اخالقی و مصاديق اخالقی 
تقسیم مي کند. وی معتقد است که اصول و احکام اخالقی از ثبات، کلیت و جاودانگی 
برخوردارند، لیکن مصاديق اخالقی دچار تغییر و تحول مي شوند. به بیان ساده تر عالمه با رد 
نسبی نگری اخالقی بیان مي دارد که جوامع به دلیل تفاوت های اجتماعی، تاريخی و رفتاری 
و موقعیت های متفاوتی که با يکديگر دارند، در مصاديق دچار اختالف مي شوند، لیکن اين 
امر به حیطه اصول تسری نمي يابد. به عنوان مثال مفهومی مانند ظلم در تمامی جوامع و 
فارغ از مصاديق آن امری مذموم و غیر اخالقی است. اين امر مؤيد وجود مشابهت در نظريه 

اخالقی لیپمن و انديشه عالمه طباطبايی است.

افتراقات دیدگاه ليپمن و عالمه طباطبایي در زمينه تفکر اجتماعي
در کنار مشابهت ها و اشتراکاتی که میان انديشه لیپمن و عالمه طباطبايی وجود دارد؛ 
افتراقاتی نیز مشاهده مي شود که جهت استفاده بهینه از فبک در تعلیم و تربیت کشورمان 
ايران، شناسايی و توجه به آن ها ضروری مي باشد. مهم ترين آن ها در جدول 4 مشخص 

شده است.

جدول 4. افتراقات دیدگاه ليپمن و عالمه طباطبایي در زمينه تفکر اجتماعي

افتراقات

»روش محوری« در اندیشه لیپمن و »محتوا محوری« در اندیشه عالمه طباطبایی

»مرجعیت تفكر« در اندیشه لیپمن و »ایمان« در اندیشه عالمه طباطبایی

روش محوری در فبک و محتوا محوری در اندیشه عالمه طباطبایی
لیپمن برنامه آموزش فلسفه برای کودکان را در انتقاد به فضای تعلیم و تربیت زمان 
با زير  ارائه داد. وی  خود که بر حافظه محوری و روش های سنتی آموزش مبتنی بود، 
سؤال بردن شیوه هايی چون سخنرانی و حفظ و تکرار، بر فهم و استدالل تأکید نموده و به 
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چالش کشیدن ذهن کودک برای کند و کاو و رسیدن به پاسخ را به عنوان يک اصل معرفی 
نمود. در حقیقت آنچه که در نزد لیپمن اهمیت دارد، شیوه تفکر در مواجهه با مسائل   )اعم از 
اجتماعی و غیره( مي باشد؛ از اين رو در اين رويکرد مفاهیم و موضوعات در درجه اهمیت 
کمتری قرار مي گیرند که متفاوت با انديشه عالمه طباطبايی مي باشد. عالمه در نظريات 
و آثار مختلف خود به عنوان انديشمندی مسلمان، در نهايت مؤلفه هايی چون تفکر را در 
چارچوبی دينی و اسالمی طرح و معنا نمود. بدين نحو که عالمه بیش از تأکیدی که بر 
روش داشته باشد، نائل شدن به مفهوم و کسب معرفت خاصی را مد نظر قرار مي دهد. به 

نحوی که تفکر جمعی در اين چارچوب معنا و تحلیل مي گردد.

مرجعيت تفکر نزد ليپمن و ایمان در اندیشه عالمه طباطبایی
برنامـه آمـوزش فلسـفه بـرای کودکان محوريـت خود را بـر تفکر بنا مي کنـد؛ به نحوی 
کـه تمامـی اهـداف، برنامه هـای ارائـه و اجـرا شـده در آن به طور مسـتقیم يا غیرمسـتقیم به 
ايـن اصـل برمي گـردد. ايـن توجـه بـه عقالنیـت و تفکـر، در مبانـی اجتماعی نیز مشـاهده 
مي شـود و آنچـه در ايـن جـا مـورد تأکیـد اسـت، عمـل جمعی اسـت کـه پايـه ای عقالنی 
داشـته و کنـدوکاوی اسـت کـه در جمـع و بـا اسـتفاده از قوه اسـتدالل صـورت مي پذيرد. 
لیپمـن خـود نیـز بر اين رويکرد صحه گذاشـته اسـت. لیپمـن تفکر محـوری را از مهم ترين 
وجـوه برنامـه آمـوزش فلسـفه بـرای کـودکان معرفی نموده اسـت. ايـن توجه بـه تفکر در 
انديشـه عالمه طباطبايی نیز مشـاهده مي شـود. وی در تعريف خود از آدمی، متفکر بودن را 
دارای ريشـه در فطرت انسـان دانسـته و عقل را حربه ای که ياری دهنده انسـان اسـت معرفی 
مي کنـد. لیکـن در ايـن میـان تفاوتی وجـود دارد. بدين مفهوم که در فبـک تفکر و عقالنیت 
هدفی غائی اسـت ولی در انديشـه عالمه طباطبايی تفکر و عقالنیت هدفی واسـطی اسـت 
کـه امـکان نائل شـدن بـه غايت ايمـان الهـی را فراهم مي سـازد. عالمـه با پذيـرش تأثیرات 
مهـم اجتمـاع بـر تفکـر، از آن بـرای شـناخت راه صحیـح بهره مي گیـرد؛ لیکـن ايـن تفکـر 
خـود زمینه سـاز ايـن اسـت که فرد در مسـیر صحیـح و حقیقی قـرار گیرد و ايمـان حاصل 
مي گـردد؛ ايمانـی در همـه ابعاد که در تفکر و عمل مؤثر بوده و فرد در راسـتای خواسـت و 
رضـای الهـی فکر کـرده و عمل نمايد. در واقـع عالمه میان تفکر و ايمـان مغايرتی نمي بیند 

و خروجـی تفکـر را ايمان الهـی مي داند.
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د. داللت هاي تطبيقی تفکر اجتماعي ليپمن و عالمه طباطبایي در برنامه آموزش 
فلسفه برای کودکان در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي 

در مواجهه با هر فرهنگ و نظريه نوين مي توان سه رويکرد متفاوت را اتخاذ نمود: 
نخست، خود را بی نیاز از نظريه نوين دانسته و جلوی آن را سد نمود. دوم، نظريه نوين را 
کامل پذيرفته و به اجرا درآورد و سوم، متناسب با فرهنگ، نیاز و دل نگرانی های خود، آن 
را تعديل نموده و سپس مورد استفاده قرار داد. اگر در تعامالت خود اين بینش را داشته 
باشیم که معرفت امری است که همگان در آن شريک بوده و هر فرد و هر فرهنگی بخشی 
از آن را در اختیار دارد؛ بدين سو گرايش خواهیم داشت که رويکرد سوم را اتخاذ نمايیم. 
آنچه بديهی است، نظام اجتماعی و فرهنگی ما با مسائل متعددی مواجه است و اين انتظار 
از نهاد تعلیم و تربیت مي رود که عمدة بار حل آن ها را بر عهده بگیرد. اين انتظار، انتظاری 
بجاست؛ لیکن امکان آن زمانی مهیا خواهد بود که به نحو شايسته ای تجهیز و آماده گردد. 
يکی از اين بهینه سازی ها استفاده از علوم، نظريات و رويکردهای نوين تربیتی است که 
ممکن است متعلق به فرهنگ و جامعه ما نبوده و حاصل خرد ديگر جوامع و کشورها باشد. 
با اين وجود، به جهت پیروی از حديث پیامبر اسالم   )ص( که مي فرمايد: اْطُلبُوا الْعِْلَم َو لَْو 
یِن َفإِنَّ َطَلَب الْعِْلِم َفِريَضٌة َعَلی ُکلِّ ُمْسلِم     )شهید ثانی، 1387: 103( »دانش را بجوئید،  بِالصِّ
اگر چه در چین باشد زيرا طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است« و حديث امام علی   )ع( 
که مي فرمايد: َفُخِذ الِْحْکَمَه َولَْو مِْن أَْهِل النَِّفاق، »حکمت را فراگیر، هر چند از منافقان باشد« 
   )نهج البالغه، ترجمه محمددشتی، 1385: 457(، عقاليی آن است که به جای ايجاد حصار، 
با لحاظ نمودن حدود و توجه به ريشه های فرهنگی و اعتقادی خود، از در تعامل با دنیا و 

معارف جديد آن وارد شويم.
يکی از مهم ترين اين تعامالت مي تواند در خصوص بحث آموزش فلسفه برای کودکان 
صورت پذيرد. آنچه مشخص است، اين نهضت خاستگاهی غربی دارد. در نگاه نخست، ما 
به عنوان مسلمانانی که در کشور و فرهنگی اسالمی به سر برده و توجه به معارف و انديشه 
اسالمی از جمله مهم ترين اولويت های ما در حوزه های مختلف از جمله تعلیم و تربیت 
است، پرداختن به برنامه ای که از درون نظام غربی و پیش فرض ها و اهداف آن مشتق شده 
است، ممکن است باعث ايجاد دل نگرانی هايی شود که نتیجه آن انتخاب سیاستی گردد که 

چندان موافق تعامل و بهره برداری از آن در تعلیم و تربیت خود نباشد.
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بر اين اساس، هدف در اين پژوهش کشف نقاط مشترک و نزديکی های میان فبک و 
انديشة  اسالمی است. اين امر بدين دلیل صورت پذيرفت تا ضمن رفع نگرانی و بدبینی 
نسبت به اين برنامه، زمینه تعديل، پذيرش و بهره بردن از فبک در نظام تربیتی ايران فراهم 
گردد. جهت حصول اين امر و در کنار پذيرش تفاوت های عمدتاً محتوايی میان انديشه 
لیپمن و انديشه عالمه طباطبايی   )به عنوان يک انديشه اسالمی(، در ذيل به استلزامات عمدتًا 
روشی میان اين دو رويکرد اشاره مي شود که مي تواند زمینه ساز استفاده هر چه بهتر از فبک 

در نظام تعلیم و تربیت ايران فراهم گردد.
الف( لیپمن و عالمه طباطبايی از دو جايگاه متفاوت و متعلق به دو فضای جغرافیايی 
و فرهنگی متفاوت، هر دو در مورد ضرورت وجود فضای گفتگو اشتراک نظر دارند. بدين 
نحو که اين گفتگوست که در اجتماع پژوهشی موجب نائل شدن به خرد جمعی و در 
انديشه عالمه، شیوه ای است که باعث نزديک شدن به حقیقت مي گردد. حال اين سوال 
مطرح است که وجود گفتگو داراي چه عوايدی برای نظام تعلیم و تربیت است؟ در پاسخ 
ابتدا الزم است به فضای فرهنگی و سیاسی حاکم بر ايران و در طیفی وسیع تر به ديگر 

جوامع اسالمی اشاره نمايیم تا بهتر بتوان به تبیین و تحلیل مطلب پرداخت. 
ايران کشوری است که از تنوع قومیتی، مذهبی، زبانی و فرهنگی برخوردار مي باشد 
و اين تنوع همانند چاقويی دو لبه هم قابلیت تبديل شدن به فرصت و هم امکان فراهم 
میان  در  ايرانیت  تقويت  و  اتحاد  برای  که  هر شیوه ای  مسلماً  داراست.  را  تهديد  نمودن 
ايرانیان پیشنهاد کنیم نمي تواند فارغ از فضای گفتگو محوری باشد و اين گفتگو و فرهنگ 
گفتگوست که مي تواند زمینه زيست صلح آمیز را فراهم نموده و از توان تنوع فرهنگی به 
سود اعتالء ايران بهره بگیرد. از سوی ديگر اگر اخبار را پیگیری نمايیم، خبر درگیری میان 
قومیت ها و مذاهب مختلف اسالمی را به وفور خواهیم شنید. خبر قتل مسلمان به دست 
مسلمانی ديگر، جنگ و درگیری در میان ملل اسالمی و ظهور گروه های تندرو که به نام 
اسالم و با سوء استفاده از اسالم و قرآن اقدام به جنايت مي کنند و متاسفانه چشم انداز مثبتی 
نیز برای حل اين معضل به چشم نخورده و افراط گرايی به نام اسالم حتی تا قلب افريقا و 
اروپا نیز گسترش يافته است. چالش بزرگ پیش روی ما اين است که چگونه مي توان ابتدا از 
گسترش بیشتر اين گروه ها جلوگیری نمود و در گام بعد به تلطیف فضا و دوری از خشونت 
میان مسلمانان اقدام نمايیم. يکی از اين راه ها، ايجاد فضاهای گفتگو و تبادل نظر است. اگر 
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ما بیاموزيم و آموزش دهیم که به جای استفاده از گلوله برای بیان نظر و احقاق حق خود، 
از زبان و توان فکری خود بهره بگیريم، مسلماً فضا از خشونت های جاری، عاری خواهد 
گرديد. اگر به جای استفاده از خشونت در هنگام ابراز عقیده، از شیوه گفتگو که شیوه قرآن 
و پیامبر اسالم است استفاده کنیم، به طور حتم در دنیای مدرن به جای چهره خشن و بدون 

منطق از اسالم، مي توانیم منادی صلح و همزيستی مسالمت آمیز باشیم. 
چنین چشم انداز آرمانی به جز از طريق آموزش فرهنگ گفتگو و آداب بحث و تبادل نظر 
ممکن نخواهد بود. مسلماً مناسب ترين مکان آموزش اين فرهنگ، جدا از فضاهای عمومی و 
غیر رسمی، فضاهاي رسمي در مدارس بوده و اين امر ضرورت پرداختن هر چه بیشتر جهت 
اشاعه اين فرهنگ در کتب، برنامه های درسی و آموزشی و سیاست های فرهنگی را مشخص 
مي سازد. البته مي بايست خاطر نشان ساخت که نیل به چنین مقصودی و پرورش نسلی که 
مقید و ملتزم به مهارت گفتگو باشد، نیازمند اجرای سیاست های آموزشی و تربیتی بلند مدت 
بوده و همچنین نیازمند تحولی اساسی در متون درسی و همچنین تربیت معلمانی است که 
بر اجرای آن متعهد بوده و همراهی نمايند. شیوه عملیاتی اجرای اين هدف، مي تواند اينگونه 
باشد که ابتدا ذهن دانش آموزان را با مسائل، چالش ها و سوال های مختلف مواجه ساخت 
که پاسخ و حل آن ها نیازمند گفتگو و اشتراک نظر باشد. بديهی است که در اجرای چنین 
رويکردی انتظار نمي رود که دانش آموزان به تمامی ابهامات و سوال های مطرح شده پاسخ 

دهند، بلکه هدف انجام تمرين برای تسلط و تعهد به انجام گفتگو مي باشد.
ب( از نظر لیپمن در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان، مي توان در مورد هر موضوعی 
به بحث و گفتگو پرداخت؛ موضوعات و چالش های ذهنی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و ... 
مي تواند دستمايه شروع و انجام گفتگو قرار گیرد. در اين چارچوب هر فرد در آرامش و به 
دور از تعصب و يا دلهره به بیان نظر خود پرداخته و در نهايت سخنی پذيرفته خواهد بود 
که توجیه بهتری را به عنوان پشتوانه خود داشته باشد. در اين فضا فارغ از تنگ نظری های 
نژادی، قومیتی، مذهبی و يا جنسیتی، همه افراد حاضر در حلقه از حقوق و همچنین تکالیف 
برابری برخوردارند. در سوی ديگر عالمه طباطبايی متأثر از فضای گفتگو محور موجود 
در قرآن معتقد است که مي توان با هر فردی وارد گفتگو شد. ولي از آنجا که معتقد است، 
حقیقت نزد هیچ فردی نیست، بر لزوم انجام گفتگو برای نزديک شدن به حقیقت و معرفت 
تأکید مي کند. نکته مهم اين است که عالمه هیچ پیش شرطی برای انجام گفتگو نمي گذارد 
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و مي توان در مورد هر موضوعی با ديگران به بحث و گفتگو نشست. اين نظر و همچنین 
رويکرد لیپمن در خصوص گفتگو، استلزامات مهمی برای فضای فرهنگی و تربیتی در پی 
دارد. اين که مي بايست قید و بند محدوديت را از فضاهای فرهنگی و تربیتی برداشت و 
فضايی توأم با آرامش و منطق را فراهم نمود تا هر شخصی فارغ از نوع عقیده ای که دارد، 
بتواند نظر خود را بیان نمايد. در واقع مي بايست تساهل و تسامح به عنوان الگويی، حاکم بر 
فضاهای فکری و اجتماعی شده و از اين که نظری مخالف و متضاد با عقیده رسمی و حاکم 
ارائه شود نهراسید. در حقیقت اين آيه قرآن مي بايست سر لوحه قرار گیرد:الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن 
ُ َوأُولَئَِک ُهْم أُولُو اْلَلْبَاِب »آنان که سخن ها را  الَْقْوَل َفیَتَّبُِعوَن أَْحَسنَُه أُولَئَِک الَِّذيَن َهَداُهُم اهللَّ
می شنوند و سپس نیکوترين آن را انتخاب می کنند اينانند که خدايشان راه نموده و اينانند 
همان خردمندان«   )الزمر، 18(.. از اين رو به طور خاص در فضای تعلیم و تربیت مي بايست 
از تنگ نظری اجتناب نموده و دانش آموزان اين امکان را بیابند که با نظريات و آراء مختلف 
در حوزه های گوناگون مواجه و آشنا شوند. آنچه خروجی اين رويکرد خواهد بود، ارتقاء 

انديشه و رشد فکری افراد و بالتبع آن جامعه خواهد بود.
ج( هم لیپمن و هم عالمه معتقد به حفظ فرديت افراد در ضمن انجام تعامالت اجتماعی 
هستند و با آن که هر دو در اين که جّو اجتماعی و قدرت جمع به نحوی است که افراد، 
کمتر توان مقابله با آن را دارند، اشتراک نظر دارند، لیکن هر دو بر اين عقیده هستند که اين 
تسلط جمع بر فرد، برای همگان صادق نبوده و در واقع هر دو در پی فرديتی هستند که 
منافع جمع را لحاظ نمايد ولی در جمع حل نگردد. چنین اشتراک نظری داللت های مهمی 
برای تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ما به دنبال دارد. بدين ترتیب که مي بايست از اجرای 
سیاست های همگون سازی، يک رنگ نمودن و القاء انديشه يکسان به دانش آموزان خودداری 
نمود. در واقع فرديت افراد، استقالل فکری و حريم شخصی آن ها در فرايند تعلیم و تربیت 
مي بايست مورد توجه قرار گیرد. به بیان ديگر در اجرای سیاست های آموزشی و تربیتی 
نمي توان و نبايد به دنبال پرورش دانش آموزانی بود که يکسان بینديشند، مانند هم رفتار کنند 
و عملکردی مشابه هم و مطابق با آن چیزی داشته باشند که ما انتظار داريم؛ بلکه تنوع و 
تکثر مي بايست به رسمیت شناخته شود. البته تکثر و فرديتی که، فارغ از خودنگری صرف 
باشد و فرديتی که مجهز به انديشه و تفکر بوده و مصالح جامعه و فرد را در نظر داشته باشد.

د( با توجه به جايگاه تفکر در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نزد عالمه طباطبايی 
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و پیوندی که هر دو رويکرد میان تفکر، اخالق و ارزش ها در جامعه قائل هستند، مي توان 
نتیجه گرفت که از نظر آن ها رشد تفکر، مقدمه اخالقی بودن است؛ از اين رو برای تقويت 
افعال اخالقی مي بايست تفکر را رشد داد. چنین مقدمه ای اين داللت را برای تعلیم و تربیت 
در پی خواهد داشت که از ترويج و تربیت اخالقی صريح و مستقیم خودداری نموده و 
به جای آن با اتخاذ شیوه هايی غیرمستقیم، زمینه مواجه ساختن دانش آموزان با ابهامات و 
چالش هايی را فراهم نمود که ذهن آن ها را درگیر نموده و به طور غیرمستقیم باعث جلب 
توجه آن ها به مباحث اخالقی و اجتماعی گردد. با نگاهی به تعلیم و تربیت جاری در 
نهادهای رسمی مي توان به خأل چنین شیوه هايی پی برد. زيرا در حال حاضر آنچه که در 
کتب درسی و برنامه های آموزشی، منتشر شده و به اجرا در مي آيد، اتخاذ شیوه آموزش 
مستقیم مباحث اخالقی و حتی دينی است. مسلماً با تغییر در رويکرد خود مي توانیم به 
درونی شدن هر چه بیشتر اخالق در کودکان بیشتر نزديک شويم؛ زيرا هرگاه فرد، خود به 
نتیجه ای اخالقی دست يابد، تعهد و پايبندی بیشتری نیز بدان خواهد داشت. چیزی که هم 
در نظر لیپمن و هم در انديشه عالمه طباطبايی مد نظر و مورد تأکید است. البته در اين 
رويکرد و در اين راستا ممکن است گاه با دشواری هايی روبرو شويم و دانش آموزان در 
تعیین مصاديق درست و انجام رفتار صحیح دچار اشتباه شوند. زيرا تفکر ممکن است دچار 
خطا گردد. بديهی است که بروز چنین اشتباهاتی نمي تواند نافی روش مورد استفاده باشد.

ابعاد ديگر فبک مانند وجه فلسفی يا  يافته هاي حاصل پیشنهاد مي شود که  براساس 
 روان شناختی برای تطبیق با انديشه اسالمی مورد مطالعه قرار گیرد، مبانی مختلف فبک   

)فلسفی، روان شناختی و جامعه شناختی( با آراء ديگر انديشمندان اسالمی مانند مطهری 
کشورهای  ديگر  در  فبک  اجرای  وضعیت  بررسی  همچنین  شود.  داده  تطبیق  و  مقايسه 
پژوهشگران  پژوهش های  دستمايه  مي تواند  خاورمیانه،  منطقه  کشورهای  مانند  اسالمی، 

عالقمند به اين موضوع قرار گیرد. 
پژوهش پیش رو همچنین با محدوديت هايي مواجه بوده است از جمله برگزيدن ابعادی از 
برنامه آموزش فلسفه برای کودکان برای مقايسه با يک انديشه اسالمی و انتخاب يک رويکرد 
يا يک انديشمند اسالمی که آرايی جامع در خصوص اجتماع داشته باشد. با توجه به کثرت و 
حجم آثار عالمه طباطبايی، گاه میان نظرات ايشان تناقضاتی مشاهده مي شد که تأويل و تفسیر 

نظر وی و استنباط عقیده صحیح، روند پژوهش را کمی دشوار مي نموده است. 
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