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منبع عکسrozaneh :

چیستی «فلسفه برای کودکان» در گفتوگو با دکتر روحاهلل کریمی

مهارتهایغایب

نظامآموزشیمامهارتهای«زندگی»«،تفکرورزی»و«گفتوگو»رابهکودکانآموزشنمیدهد
مهسارمضانی

خبرنگار

در اواخر ســـال  1960وقتی متیو لیپمن ،استاد فلســـفه دانشگاه کلمبیا ،متوجه شد
که دانشـــجویانش فاقد قدرت استدالل و قضاوت هســـتند ،به این نتیجه رسید که
تقویت «قدرت تفکـــر» را باید از همـــان کودکی کلید زد .بنابراین در ســـال 1974
مؤسســـه  IAPCرا با عنوان «مؤسسه بسط و ترویج فلسفه برای کودکان» تأسیس
کرد اما در کشـــور ما ،این گرایش از فلسفه ،نخستینبار در سال  1373توسط بنیاد
عنوان
حکمت اسالمی صدرا تأسیس شد و در سال  1386به طور رسمی گروهی با ِ
«فلسفه برای کودکان» در پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی کار خود را
آغاز کرد« .فلسفه برای کودکان» بتازگی بهعنوان یک رشته دانشگاهی تأیید شده
است اما هنوز در هیچ یک از دانشگاههای کشور تدریس نمیشود.
در روز جهانی کودک ،موضوع چیســـتی «فلسفه برای کودکان» را با دکتر روحاهلل
کریمی ،دکترای فلسفه عصر جدید و عضو گروه «فلسفه برای کودکان» پژوهشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به بحث گذاشتیم که در ادامه میخوانید:

ëëهمانطـــور کـــه در اهـــداف «فلســـفه
برای کودکان» آمده اســـت ،اهالی آن
میکوشند تا «پرسیدن» و «فلسفیدن»
را بـــه کـــودکان آمـــوزش دهنـــد؛ البته
هدف آنان انتقال آرا و عقاید فلسفی به
کودکان نیست .اما چرا «تفکرورزی در
کودکان» چنین پررنـــگ به موضوعی
مطالعاتی برای اهالی فلسفه بدل شد؟
سـ ــه دسـ ــته نیاز در نظام آموزشی ما
باعث شد تا «فلسفه برای کودکان» مورد
توجه کارشناسـ ــان این حوزه قـ ــرار گیرد؛
دسـ ــته نخسـ ــت ،آنچه بایـ ــد در آموزش

و پرورش میبود و نیسـ ــت .دسـ ــته دوم،
آنچه در نظام آموزشی وجود دارد اما به
شـ ــکلی بیکیفیت ارائه میشـ ــود و سوم؛
آنچه نباید باشد و هست.
در خصوص دسته نخست ،میتوان
بـــه مهارتهایـــی همچـــون «مهـــارت
تفکر» اشـــاره کرد که خود شـــامل تفکر
نقادانه ،خالقانه و مراقبتی  -مسئوالنه
اســـت .همچنین مهارتهـــای ارتباط و
گفتوگو ،مهارتهـــای زندگی ،اخالقی
زیستن ،پرسشـــگری ،همدلی با دیگران
(از چشـــمانداز دیگـــران بـــه موضـــوع

نگریستن) ،کار گروهی ،انعطافپذیری،
تحلیـــل و ...از جمله مهارتهای غایب
در نظام آموزشی ما برای کودکان است.
دسته دوم ،دربردارنده اموری است
کـــه ســـطحی از آن در نظـــام آموزشـــی
برای کودکان وجـــود دارد اما آنچنان که
باید با کیفیت نیست؛ مثل یادگیری .به
نظر میرسد که یادگیری در مدارس ما
از عمـــق چندانی برخوردار نیســـت و با
زندگی کـــودکان در پیونـــد و ارتباط قرار
نمیگیرد بـــه طوری که گویـــی آنچه در
مدرسه آموزش داده میشود کاربستی
در زندگی عینی و عملی آنان ندارد.
اما در خصوص دســـته ســـوم؛ یعنی
مواردی که نباید باشد و هست میتوان
بـــه پـــرورش روباتگونه کودکان اشـــاره
کرد چنانکه مدرســـهها گاه کودکان را به
کاال و روبات تقلیل میدهند .همچنین
جنســـیتگرایی و میل شدید به سرعت
گرفتن بـــه بهای از دســـت دادن عمق،
میل شـــدید به جزئیـــات و غفلت از کل
و ایـــن نگرش کـــه دیگران همـــه چیز را
گفتنـــد و ما باید فقـــط آن یافتهها را یاد
بگیریم ،از اموری هســـتند که در فضای
آموزشی ما وجود دارد و نباید باشد.
بـــر ایـــن اســـاس و بـــا توجـــه بـــه
تقســـیمبندی کـــه ارائه شـــد ،معتقدم
فلســـفه برای کودکان بهعنوان یک نیاز
مطرح شـــد تا بتواند خألها و اشـــکاالت
آموزش برای کودکان را تصحیح کند.
ëëچـــرا اساســـاً بایـــد فلســـفیدن را بـــه
کودکان آموخت؟
تأکیـــد من بـــر این امـــر ،بـــر ادعای
بزرگ برنامه «فلســـفه بـــرای کودکان»
برمیگـــردد« .فلســـفه برای کـــودکان»
معتقد اســـت که فلســـفه باید در قلب
آموزش باشـــد .همانطور که دانشـــگاه
بدون فلســـفه چند کالج بیروح است،
آموزش بدون فلســـفه نیز یک آموزش
بیروح اســـت کـــه طـــی آن دانشها به
جزیرههایـــی میمانند که مجـــزا از هم
عمـــل میکننـــد .در ایـــن فضـــا ،آنچـــه
میتواند دانشها را بهم ربط داده و به
تجربیات و زندگی معنا ببخشد ،همواره
فلســـفه بـــوده اســـت .بـــر این اســـاس،
وارد کردن فلســـفه به برنامه آموزشـــی
مدارس مهمترین کاری است که نظام
آموزشی ما بشدت به آن نیازمند است.
ëëفلسفه چطور میتواند نظام آموزشی
کودکان را تصحیح کند؟
کمترین کار فلســـفه «ســـاختن تفکر
منظـــم و پایدار» اســـت که پیششـــرط

ســـاختن یک دنیای بهتر است .فلسفه
همیشـــه در تاریخ به نوعـــی فکر کردن
بـــه تفکر بـــوده اســـت و اگـــر میگوییم
فلســـفه باید وارد آموزش شـــود ،به این
معنا اســـت که کـــودکان بتوانند به روند
یادگیـــری و تفکر خود از بـــاال نگاه کرده
و به آن بیندیشـــند و بـــه تعبیری همان
اتفاقـــی را که در تاریخ فلســـفه رخ داده
است در آموزش آنان بازسازی کنیم.
در تاریـــخ فلســـفه مـــا همـــواره بـــا
اساســـیترین پرسشهای بشـــر مواجه
بودهایـــم .اینهـــا پرســـشهایی اســـت
کـــه همـــواره کـــودکان میپرســـند و مـــا
نمیتوانیم به آنها پاسخهای دمدستی
ارائه کنیم .آنان حق دارند در خصوص
پرســـشهای اساســـی فکـــر و گفتوگو
کنند.
هـــر انســـانی تجربیاتـــی دارد و باید
ضمن ربـــط دادن این تجربیات به هم،
آنهـــا را در مقوالت و طبقاتی از واژههای
انتزاعـــی قرار دهـــد .بـــا «معنادهی به
تجربیـــات» ،کودکان نه تنهـــا میتوانند
واژههـــای انتزاعـــی را درک کنند بلکه از
آنجایی که تفکر انتزاعی و انضمامی در
تفکر عینی همواره تنیده شـــده ،فلسفه
بـــه آنان کمـــک میکند تا بـــه تجربیات
عینیشان معنا دهند.
کودک بایـــد بتواند از آنچه یاد گرفته
در زندگی خود بهره ببرد .چنین شعاری
محقق نخواهد شد ،مگر آنکه ما کودک
را بـــه مهارتهـــای تفکر مجهـــز کنیم،
پیششرط این مهم «گفتوگو» است.
ادعای برنامه «فلســـفه بـــرای کودکان»
این است که «تفکر» در دل «گفتوگو»
بـــه وجود میآیـــد و در واقـــع ،گفتوگو
همان تفکر با صدای بلند است.
همچنیـــن ،فلســـفه بـــرای کـــودکان
شـــرایطی را فراهم میکنـــد که به جای
آنکـــه کـــودکان فراگیرندگانـــی منفعل
باشـــند ،خود بـــه اندیشـــمندانی فعال
بدل شـــوند که برای خود فکر میکنند.
بـــه جـــای آنکـــه گردآورنـــده اطالعات
باشند ،کاشف شوند و به جای اینکه کاال
و وسیله باشند به انسانهای ارزشمند و
مهم بدل شوند.
یکی از جدیترین پرســـشهایی که
اغلب از ســـوی کودکان مطرح میشود
مرز میان علوم اســـت؛ برای مثال وقتی
معلم از قانـــون نیوتن صحبت میکند
در ذهـــن کـــودک ایـــن پرســـش مطرح
میشـــود کـــه «قانـــون» در فیزیـــک بـــا
«قانـــون» در اجتماع چـــه تفاوتی دارد.

کودک باید بتواند از آنچه یاد گرفته در
زندگی خود بهره ببرد .چنین شعاری
محقق نخواهد شد ،مگر آنکه ما کودک را
به «مهارتهای تفکر» مجهز کنیم؛ پیش
شرط این مهم «گفتوگو» است .ادعای
برنامه «فلسفه برای کودکان» این است
که «تفکر» در دل «گفتوگو» به وجود
میآید و در واقع ،گفتوگو همان تفکر با
صدای بلند است« .فلسفه برای کودکان»
شرایطی را فراهم میکند که به جای آنکه
کودکان فراگیرندگانی منفعل باشند ،خود
به اندیشمندانی فعال بدل شوند و به جای
آنکه گردآورنده اطالعات باشند ،کاشف آن
شوند .واقعیت این است که نظام آموزشی
ما کارایی چندانی ندارد و مادامی که چنین
وضعیتی حاکم باشد معنایش این است
که «فلسفه برای کودکان» نتوانسته اهداف
خود را محقق کند

واقعیت این اســـت که هر رشته علمی
مطالـــب بحثانگیـــزی دارد و اینهـــا
همیشـــه در تاریخ فلســـفه مطرح بوده
و به تعبیری کار فلســـفه حرکت در مرز
این علوم است.
ëëبـــا توجه به یک دهـــه فعالیت جدی
گروه «فلســـفه برای کودکان» در کشور،
برونـــداد ایـــن فعالیتها را کجـــا باید
دید؟ و چقدر در این زمینه توانســـتهایم
موفق عمل کنیم؟
در خصـــوص برونـــداد میتـــوان
بـــه تغییرات مثبتـــی کـــه در کتابهای

مـــدارس رخ داده و تغییـــر شـــیوههای
آموزشـــی اشـــاره کرد ،امـــا واقعیت این
اســـت کـــه نظـــام آموزشـــی مـــا کارایی
چندانـــی نـــدارد و مادامـــی کـــه چنین
وضعیتـــی حاکـــم باشـــد معنایش این
اســـت کـــه «فلســـفه بـــرای کـــودکان»
نتوانســـته اهـــداف خـــود را محقق کند.
معتقدم گروه «فلسفه برای کودکان» با
وجود تالشهای بســـیار و عملکردهای
مثبت آن ،نتوانســـته چنان کـــه باید در
نظام آمـــوزش و پرورش مـــا اثرگذاری
رضایتبخشی داشته باشد.

گزارش «ایران» از کتابهای پرفروش حوزه اندیشه در نیمه نخست سال 97

مخاطباناندیشهچهمیخوانند؟

رویا زمانی

این روزهـــا که همه از گســـترش شـــبکههای اجتماعـــی و به تبـــع آن بمباران
اطالعاتی ،گرانی کتاب و کاغذ و کم رمق شدن نویسندگان خوب ،گله میکنند،
هنوز هستند کســـانی که اطالعات خود را از منابع معتبرتری همچون کتابها
تأمین میکنند .از این رو به سراغ برخی ناشران حوزه اندیشه و کتابفروشیهای
میدان انقـــاب رفتیم تا از آنها در خصوص کتابهای پرفروششـــان در  6ماه
اول سال بپرسیم .البته هدف ما صرفاً رســـیدن به چند عنوان کتاب نبود بلکه
در پس این پرســـش و پاسخها کوشـــیدیم دریابیم که مردم بیشتر بهکتابهای
ترجمهای اقبال نشان میدهند یا تألیفی؟ و چرا؟ و دوم اینکه ،چه موضوعاتی
در حوزه اندیشه این روزها بیشتر مخاطب دارد؟
ëëازفلسفهزندگیتااقتصادسیاسی
مهرداد فتحی ،فروشنده کتابفروشی
انتشارات پیشگام ،کتاب «جز از کل» اثر
اســـتیو تولتز ،ترجمه پیمان خاکســـار از
انتشارات چشـــمه را از جمله کتابهای
ش حـــوزه اندیشـــه معرفـــی
پـــر فـــرو 
میکند .وقتـــی از او در مورد اینکه مردم
به چه موضوعاتی بیشـــتر اقبال نشـــان
میدهنـــد ،پرســـیدیم ،عنـــوان کـــرد که
بیشـــتر موضوعاتی که در ژانر «فلســـفه
زندگی» نوشته میشود ،این روزها بیشتر
مخاطب دارد.
سینا پورپیران ،فروشنده کتابفروشی
انتشارات نیل ،در پاسخ به این پرسش که
مخاطبان کتابهای حوزه اندیشه بیشتر
چه کتابهایی از شما جویا میشوند به
خبرنـــگار «ایران» گفت« :مردم بیشـــتر
بـــه کتابهای ترجمـــه و چاپهای دوم
و ســـوم اقبال نشـــان میدهنـــد و یکی از

علل ایـــن امر گرانی کتاب اســـت .از این
رو ،مردم ترجیح میدهند کتابی بخرند
که ســـه یا چهار چاپ از آن گذشته باشد
و بـــه تعبیـــری ،امتحانش را پـــس داده
باشد و مطمئن باشـــند که کتاب خوبی
میخرند».
وی در خصوص اینکه مردم بیشـــتر
چه موضوعاتی را در حوزه اندیشه دنبال
میکننـــد ،گفـــت« :اینکه مـــردم چطور
زندگی میکنند ،بر نوع انتخابهایشان
برای خواندن کتاب و ذائقه مطالعهشان
تأثیر میگـــذارد اگر خیلی تحت فشـــار
باشـــند ،طبیعتـــاً به ســـمت کتابهایی
میروند که آنها را آرام کند و اقتضای این
روزهای جامعه ما نیز کتابهایی اســـت
که به افراد آرامش میدهد».
مصطفی یاوری ،فروشنده انتشارات
آگاه کتـــاب «اخـــاق بازجویـــی» اثـــر
مایکل اســـکرکر ،ترجمه افشین خاکباز

از انتشارات فرهنگ نشـــر نو ،کتاب «در
جســـتوجوی طبیعـــت» اثـــر ادوارد
ویلســـون ،ترجمـــه کاوه فیضالهـــی از
انتشارات نشر نو و کتاب «فلسفه زندگی»
اثر کریســـتوفر همیلتـــون ،ترجمه میثم
محمدامینی از انتشـــارات فرهنگ نشر
نو را از دیگر کتابهای پرفروش امســـال
برشمرد.
گفتنی اســـت که هر ســـه کتابفروشی
پرفروشترین اثر خود را کتاب «انســـان
خردمنـــد؛ تاریـــخ مختصـــر بشـــر» اثر
یووال نوح هراری ،ترجمه نیک گرگین،
ویراســـتاری محمدرضا جعفری و زهرا
عالی از نشر نو عنوان کردند.
ëëاقبالبهکتابهایترجمهای
در ادامه ،ســـری هم به ناشران حوزه
اندیشه زدیم؛ اکبر قنبری ،مدیرمسئول
انتشارات نگاه معاصر ،کتاب «دارندگی
در بسندگی است» اثر سمیوئل الگزاندر،
ترجمـــه غالمعلـــی کشـــانی ،مقدمـــه
و ویرایـــش مصطفـــی ملکیـــان ،کتـــاب
«پرسشهای کشنده» اثر تامس نیگل،
ترجمه مصطفی ملکیان و جواد حیدری
که در سال  97به چاپ دوم رسید و کتاب
تهای جنسی
نشناسی سیاســـ 
«باستا 
و جنســـیتی؛ در پایان عصر قاجار و دوره
پهلوی اول» اثر لیال پاپلی یزدی و مریم
دژمخـــوی را از پرفروشهای انتشـــارات
نگاه معاصر در سال  97اعالم کرد.

به زعم او ،مخاطبان در حوزه اندیشه
بیشـــتر به ســـمت کتابهای ترجمهای
تمایل دارند چراکه تألیف نیازمند تولید
اندیشـــه اســـت و تولید اندیشـــه باید در
بســـتر سیاســـی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی پویا صورت گیرد ،اما متأسفانه
در جامعه ما این بســـترها با آسیبهای
جدی مواجه شده است به همین دلیل
مخاطبان ترجیـــح میدهند کتابهای
ترجمهای از مؤلفان سرشناس را دنبال
کنند.
وی همچنیـــن در خصـــوص اینکـــه
مردم بیشتر به خواندن چه موضوعاتی
عالقه نشان میدهند ،گفت« :اقتضای
جامعه در اینکه چه موضوعاتی بیشـــتر
خوانده شـــود ،بســـیار میتوانـــد اثرگذار
باشـــد و چـــون امروز مـــا با مســـائلی در
عرصه اقتصادی مواجه هستیم ،طبیعتاً
موضوعاتـــی که بیشـــتر در ژانـــر اقتصاد
سیاسی اســـت ،با اقبال بیشتری مواجه
میشـــوند چراکه مخاطبان بی توجهی
به این حوزه و تئوریپردازی در خصوص
آن را عامـــل آســـیبهای اجتماعـــی و
اقتصادی امروز میدانند».
دکتـــر مصطفـــی اکبـــری ،معـــاون
فرهنگی انتشـــارات علمـــی و فرهنگی،
کتابهـــای «مبانی نشانهشناســـی» اثر
روالن بـــارت ،ترجمه صادق رشـــیدی و
فرزانـــه دوســـتی ،کتاب «نظریـــه روایت

پســـامدرن» اثر مـــارک کـــوری ،ترجمه
آرش پوراکبر و کتاب «یک مردمشناس
در مترو» اثر مارک اوژه ،ترجمه ســـپیده
پارساپژوه را از جمله کتابهای پرفروش
انتشارات علمی و فرهنگی معرفی کرد.
به زعـــم او ،مردم این روزها ،بیشـــتر
«ترجمه» را میپســـندند و این مشکلی
اســـت که کمابیش همه ناشـــران با آن
مواجه هستند .وی «به روز بودن علوم»
و «حرف جدید داشـــتن» را دو مؤلفهای
دانســـت که کمتر در آثار تألیفی ما دیده
میشـــود و معتقد اســـت کـــه در داخل
کشـــور کمتر کســـانی را داریـــم که حرف
جدیدی در حوزه اندیشـــه بـــرای گفتن
داشتهباشند.
بهزعم او ،از آنجا که همواره ناشـــران
دغدغـــه به فروش رفتن کتابهایشـــان
را دارنـــد ،طبیعتـــاً ترجمه را بـــر تألیف
ترجیح میدهند چراکه ریسک کمتری
دارد و یک ناشر میتواند براحتی کتابی
را انتخاب کند که اثر یک متفکر برجسته
اســـت و یک انتشـــارات مطـــرح نیز آن
را منتشـــر کـــرده و از قضا بـــه چاپهای
متعددی نیز رسیده است بنابراین کتاب
ترجمهای با این ویژگیها ریسکپذیری
کمتـــری برای هر ناشـــری دارد و این امر
هم ،آمار چـــاپ کتابهای «ترجمهای»
در حوزه اندیشه را قابل توجه کرده است.
اکبری معتقد اســـت کـــه ما معیاری

برای پرفروش شدن آثار تألیفی نداریم
و «خانـــه کتـــاب» و «وزارت فرهنـــگ و
ارشاد اســـامی» برای کم کردن ریسک
کتابهایتألیفیبایدتدابیریبیندیشند
مثالً برای نویســـندگان ســـطوح تعریف
کننـــد؛ به این معنـــا که اگر نویســـندهای
 nتعداد کتاب منتشـــر کرد ،نویســـندگی
«سطح یک» را دریافت کند و خانه کتاب
و وزارت ارشـــاد به ناشرانی که کتاب این
نویسنده را منتشر میکنند ،یارانه بپردازد
و به این ترتیب ریســـک چاپ کتابهای
تألیف را کاهش دهند.
اما دکتر حسین شـــیخرضایی ،مدیر
انتشـــارات کرگدن و عضو هیأت علمی
مرکـــز سیاســـتگذاری علمـــی کشـــور در
گفتوگـــو با خبرنـــگار «ایـــران» از زاویه
دیگری به چرایی سبقت گرفتن ترجمه
بـــر تألیـــف مینگرد .بـــه زعـــم او ،ما در
ترجمه بـــا مجموعهای از آثار برجســـته
در جهـــان مواجهیـــم اما تألیـــف صرفاً
آثار برجســـته داخلی را شامل میشود و
طبیعتاً در یک گســـتره جهانی میتوان
آثـــار ممتازتری را یافت چـــرا که در آنجا
با حاصل مجموعه گســـتردهای از افکار
روبه روهستیم.
بنابرایـــن ،اقبـــال بهترجمه فـــارغ از
مشـــکالتی کـــه در تألیـــف وجـــود دارد
میتوانـــد به این دلیل باشـــد کـــه ما در
ترجمه قدرت انتخاب بیشتری داریم و

از آنجا که همواره ناشران دغدغه فروش
کتابهایشان را دارند ،طبیعتاً ترجمه را
بر تألیف ترجیح میدهند چراکه ریسک
کمتری دارد و یک ناشر میتواند براحتی
کتابی را انتخاب کند که اثر یک متفکر
برجسته است و یک انتشارات مطرح نیز
آن را منتشر کرده و از قضا به چاپهای
متعددی نیز رسیده است بنابراین کتاب
ترجمهای با این ویژگیها ریسکپذیری
کمتری برای هر ناشری دارد و این امر،
آمار چاپ کتابهای ترجمهای در حوزه
اندیشه را قابل توجه کرده است

طبیعتاً در عرصه جهانی میتوان به آثار
ممتازتری در مقایســـه با عرصه داخلی
دســـت یافت .هر چند کـــه این امر نباید
مانع تالش نویســـندگان و ناشران برای
تألیف کتاب شود.
همچنیـــن در خصوص موضوعات
مـــورد اقبـــال در حـــوزه اندیشـــه نیـــز
تقریبـــاً اکثر ناشـــران و کتابفروشـــیها

متفقالقـــول بودند که در هـــر دورهای
موضوعاتی متناســـب با نیـــاز جامعه
برجســـته میشـــود و مـــردم خألهای
زندگی خود را در کتابها جســـتوجو
میکننـــد و از ایـــن رو ،یکـــی از رازهای
پرفروش شـــدن کتابهـــای تألیفی را
میتـــوان شـــناختن مســـائل جامعه و
پرداخت به آنها دانست.

