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Abstract 

The present article aims at investigating the necessity of developing an indigenous 

model for teaching children to think by considering the contrast of ontological and 

epistemological assumptions in the desirable model and existing model. This contrast 

has been proved by explaining the ‘realism’ of these assumptions in Mulla Sadra’s 

view and their non-realism in the general assumptions of the current P4C. These 

assumptions specify the ideal or the ‘ultimate goal’ of the class of teaching children to 

think, the principles of leading the class, and consequently the desirable model. In the 

present study, this model will include the objectives, principles, content and methods, 

and all of them are influenced by that ideal. According to the results of the study, in 

the desirable model with Mulla Sadra’s approach, the ultimate ideal in that class is 

realizing that “the truth as it is in its reality”, “belief in its being”, and “knowing it” 

will be constructible, completing and in phases, which will have a meaning, with the 

semantics in the system of Mulla Sadra’s thought, different from the perceptions of the 

existing P4C. In this study, the researcher has used the analytical-inferential method to 

achieve the fundamental objectives of his qualitative study . 
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ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان با توجه به واکاوی 
 شناختی صدرالمتالهین شناختی و معرفت های هستی پیش فرض

 *فاطمه سادات مرتضوی درچه

 **دکتر سعید بهشتی

 ***دکتر ایراندخت فیاض
 ****دکتر احمد سلحشوری

 
 چکیده

آموزش تفکر به کودکان با توجه بهه  مقاله حاضر با هدف بررسی ضرورت تدوین الگوی بومی 
شهناختی در الگهوی موبهوا بها الگوههای جهاری        شناختی و معرفه   های هستی تباین پیش فرض

هها در نگهرش رهدرایی و     بودن این پیش فرض« واقع گرا»با تبیین « تباین»نگاشته شده اس . این 
ه اسه . ایهن پهیش    های کبی فبک جهاری بهه اابهات رسهید     غیرواقع گرا بودن آنها در پیش فرض

کالس آمهوزش تفکهر بهه کودکهانو ارهو       « هدف نهایی»یا « آرمان»ها با مشخص کردن  فرض
کننهد. ایهن الگهو در په وهش حاضهر       پیشبرد کالس و در نتیجه الگوی مورد نظهر را تعیهین مهی   

شهوند.   ها را در بر خواهد داش  و همه آنها از این آرمان متأار می اهدافو ارو و محتوا و روش
بنابر نتایج پ وهش حاضر در الگوی موبوا با رویکرد رهدراییو آرمهان نههایی در ایهن کهالس      

سهاختنیو  »و و معرفه  بهدان   «بهاور بهه بهودن آن   »و « گونه که در واقع خود هس  حقیق  آن»
خواهد بود که بها معناشناسهی در دسهتگاه اندیشهه رهدرایی معنهایی       « مند شونده و مرحبه کامل

های فبک جاری از آن خواههد داشه . پ وهشهگر در ایهن تحقیهر از روش       متفاوت با برداش 
 ادی پ وهش کیفی خود استفاده نموده اس . بنی اهداف به رسیدن برای استنباطی−تحبیبی

هاو آمهوزش تفکهر بهه کودکهانو      ضرورت تدوین الگوی بومیو تباین پیش فرض :واژگان کلیدی
 شناسی ردرا شناسی ردراو معرف  گراییو هستی واقع
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 مقدمه

های متعدددی  ای است که موجب شده تالش ضرورت آموزش تفکر به کودکان در واقع همان انگیزه
ای مدون صورت گیرد. به عالوه از آن رو که طراحی برنامه آموزشی فرآیندی  برای تبدیل آن به برنامه

ای از مراحل به هم پیوسته و وابسته، که تحت تأثیر الگوی انتخدا  شدده   است مشتمل بر مجموعه
ای منسدجم  گیرد، مستلزم گزینش الگوی مناسدبی بدرای ارا ده برنامده برای طراحی آموزشی قرار می

یک الگو برای پیشبرد کالس، اصواًل از آرمان های  (. مؤلفه9، ص2931داری، )شریعتمخواهد بود 
شناسدی و  هدای کلدی در ناحیده هستی کنند و این آرمان از مبدانی و پدیش فر  نهایی آن پیروی می

ها در الگوی بومی مطلو  با  لذا در صورت تبیین تباین این پیش فر  1شناسی متأثر است. معرفت
تدوین  «ضرورت»ر زمینه آموزش تفکر به کودکان، تباین الگوها و در نتیجه های موجود د با الگوی

 ه اثبات خواهد رسید.الگوی جدید ب

از طرف دیگر ارا ه الگویی برای برنامه آموزش تفکر به کودکان، نزد متفکدران کشدور مدا تحدت 
قالدب برنامده مطرح بدوده و حتدی در « ( فبک»)یا به اختصار  «فلسفه برای کودکان»عنوان عمومی 

هدای تربیدت مربدی یدا  هدا در بعیدی مدوارد در قالدب کارگاه ارا ه و اجرا شده اسدت. ایدن پهوهش
هدای پهوهشدی یدا  های اینترنتی فعالیت اند یا در مؤسسات و پایگاه های عملی به اجرا درآمده کارگاه

ای متفداوتی در ه بده عدالوه پهوهشدگران معاصدر کشدورمان شدیوه 2اند. کاربردی خود را ارا ه کرده
اند که این مقالده در  و تهیه الگوی بومی برای آن داشته« فلسفه برای کودکان»مواجهه نظری با برنامه 

های  هدای ارا ده شدده و کاسدتی پهوهشگر با مرور تحقیقدات و فعالیت ادامه بدان خواهد پرداخت.
                                                           

های مختلف فلسفی را تابعی از این دو مقوله تلقی کرد و لذا در پژوهش  ها در حوزه توان سایر مبانی و پیش فرض . زیرا می1
(؛ )خسیروپناه، 113، ص1037)مینیارر،  اسیتعنوان پییش فیرض اریاره ریده  به حاضر تنها به تبیین این دو حوزه بنیادی

 (.177، ص1031)بهشتی، (؛ 012-017، ص1033

های فعیال در ایین  ها و سیایت ، فهرستی از اسیامی برخیی مسسسیهدرآمدی بر برنامه فلسفه برای کودکان. در انتهای کتاب 2
هیای رسیترده  ( در ایین مییان فعالیت130-32، ص1030زمینه، در سطح ایران و جهان ذکر رده است. )یاری دهنیوی، 

توان نام بیرد.  ( را می1036« )نوجوانان )فبک( پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیرروه فلسفه برای کودکان و »
ای و چاپ دو فصی   های تربیت مربی، انتشار کتب متعدد تألیفی و ترجمه ها و دوره ها و کارراه بررزاری مداوم سخنرانی

ار آورد که براساس اندیشه لیپمن به تیروی  توان از اقدامات این رروه به رم را می« تفکر و کودک»پژوهشی −نامه علمی
هیای مختصیری  نیز در ایین زمینیه فعالیت« رروه فلسفه و کودک بنیاد حکمت اسالمی صدرا»این برنامه پرداخته است. 

و همکاری با مدارس تهران دارته، که در جهیت اتکیا بیه مبیانی « فلسفه و کودک»نامه  برای ارائه سخنرانی، چاپ ویژه
اسالمی، علی الخصوص براسیاس اندیشیه صیدرالمتالهین قیدم −تولید مدل سازرار با فرهنگ و مذهب ایرانیبومی و باز 

توان آنها را پاسخگوی نیازمندی کشور در ایین زمینیه دانسیت.  ها نمی بردارته است. البته به خاطر محدودیت این فعالیت
اسکار برنی فیه نسبت به مطالعیه و پیژوهش، ترجمیه و  های فیلیپ کم و نیز که عمدتًا براساس ایده« انتشارات رهرتاش»

انتشیارات »رود.  های قدام کرده، از جمله مسسسات فعال در این زمینه به ریمار میی ها و دوره نشر آثار و بررزاری کارراه
کرده است. ای از کتب در این زمینه را ترجمه و تألیف  نیز با تکیه بر نظریات رابرت فیشر در انگلستان، مجموعه« رسش

انید.  های متعددی نیز بیه بررسیی ایین موضیود پرداخته ها، سایت های فلسفه تعلیم و تربیت اغلب دانشگاه عالوه بر رروه
« خبرریزاری مهیر»و نییز « فلسیفه بیرای کودکیان در اییران»، «کند و کیاو فلسیفی بیرای کودکیان و نوجوانیان»سایت 
 های رایان توجهی در این زمینه دارند. فعالیت
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نی بومی را که بده صدورت ها، بررسی ضرورت تدوین الگوی برخاسته از مبا موجود در این پهوهش
هدف پهوهشگر در تحقیق منسجم و روشمند تدوین شده باشد، الزم دانسته و بدان پرداخته است. 

اسددتنباطی، و یکددی از انددوا  −نظددری خددود را تحلیلددیپددهوهش حاضددر بنیددادی اسددت و وی روش 
رویکردهدای کلدی داند. بدین منظدور ابتددا از طریدق تحلیدل محتدوای کیفدی، تحقیقات کیفی می

الگوهای موجود را استحصال، و سپس به استنباط ضرورت تدوین الگوی بدومی بدر مبندای منطدق 
 صدرایی پرداخته است.

 
ونحوهمواجههباآنهادرکشورما1هایرایجدربارهآموزشتفکربهکودکاننظریه

بوده و توسط نظریه پردازان ای مدون در سطح جهانی مطرح  عنوان برنامه آموزش تفکر به کودکان، به
متعددی در سطح جهان مورد واکاوی و بازبینی قرار گرفته است. اما بیشتر پهوهشگران این برنامه را 

)فیشر، ترجمه سدرمد، دانند.  شناسند و متیو لیپمن را مبد  آن می می« فلسفه برای کودکان»با عنوان 
ای بدا  در مقالده 2911در کشور ما، این برنامه بدرای نخسدتین بدار در سدال (. 93و  13، ص2931
توسط مسعود صفایی مقدم ترجمه و به جامعه دانشگاهی معرفی شدد « فلسفه برای کودکان»عنوان 

و رویکردهای گوناگونی در مواجهده بدا ایدن برنامده بده  (291، ص2933)یاری دهنوی و حاتمی، 
را انتخدا  کردندد و بدا توجده بده نقداط ضدعر ایدن برنامده و « یرویکرد حذف» وجود آمد؛ برخی

اند. گروه دیگری بدا توجده بده  دیده« حذف کامل برنامه»تعارضات آن با فرهنگ بومی راهکار را در 
را انتخا  نموده و ابعاد مختلر این برنامده را ترجمده و « رویکرد انفعالی جذبی»نقاط قوت برنامه 

اند. گدروه سدوم امدا رویکدرد  آموزشی و عملیاتی بده عرصده اجدرا کشدیدهها و کتب  در قالب کارگاه
تری به این مسئله دارند و با نظر توأمان به نقاط قوت و ضعر برنامه، راهکار حفظ، اصدالح،  منطقی

گزینند. این رویکدرد بدا  را برمی« سازی رویکرد بومی»دهند و  پاالیش و توسعه برنامه را پیشنهاد می
های احتمالی آن در نظام تربیتی ایران جلوگیری نمدوده و  نقاط ضعر برنامه از آسیبدر نظر گرفتن 

ای متناسدب بدا فیدای فلسدفی و فرهندگ بدومی ایدران را بازتولیدد  با تقویت نقاط قوت آن، برنامده
 (. 13، ص2931)ستاری،  نماید می

 فلسدفه تربیدتدیگری نیز هسدتند کده بده خداطر تناقیداتی کده میدان مبدانی بدومی و اما گروه 
، رویکدرد اندد با مبانی فبک جاری در نظر و لذا در نتدای  آن در عمدل تربیتدی یافتهاسالمی −ایرانی

                                                           

را بررزیده تا از « آموزش تفکر به کودکان»پژوهش حاضر برای تدوین الگوی مورد نظر خود بر مبنای منطق صدرایی نام . 1
سویی خود را به یکی از رویکردهای موجود مقید نکرده بارد، و از سوی دیگر با نیام ریذاری آن تحیت عنیاوینی چیون 

ه بارد. ررچه در جای خود از هر نظریه با نام یا عنوان مدنظر خود ابهامی بر خود نیفزود« حکمت»یا « خرد»، «فلسفه»
 آن نظریه استفاده کرده است.



      07 ...واکاوی ضرورت تدوین الگوی بومی آموزش تفکر به کودکان

 

سدازی الگدوی  بازتولیدد و بومی»را بدر  «تدوین الگوی آموزش تفکر بدا اسدتنتاا از مبدانی بدومی»
ها و حتی تعیین ساختار الگوی مذکور را به نحدوه  ترجیح داده و از آنجا که تشخیص مؤلفه «موجود

 اند. دانند، تدوین الگوی بومی نوینی را در این باره ضدروری دانسدته گزینش مبانی نظری وابسته می
تبیین داند. لذا ضرورت تدوین چنین الگویی را از خالل  مقاله حاضر رویکرد اخیر را قابل دفا  می

 چیستی این دانش و اهمیت مبانی در آن بررسی کرده است.
 

الگویجدید«تدوین»ضرورت

گفته شد از سویی برنامه آموزش تفکر به کودکان ناگزیر از ترسیم الگویی مناسدب اسدت و که  چنان
کده ایدن ارتبداط در خدود دارد  «مبانی»ارتباطی ناگسیختنی و مستحکم با  «الگو» از سوی دیگر هر

هدای یدک الگدو بدا  زیرا ارتباط مستحکم مؤلفده. شود معنا می« فلسفه تعلیم و تربیت»حوزه دانش 
ای میداف و دانشدی  فلسدفه»خدود «فلسفه تعلیم و تربیدت»شود.  مبانی آن در این دانش معلوم می

زد و سا به محتوای دانش تعلیم و تربیت، مبانی آن را روشن می با توجه درجه دوم است که از سویی
ها، مراحدل، عوامدل و مواندع، و  )از سوی دیگر( در پرتو مبانی به بررسی اهداف، اصدول، سداحت

بندابراین در فلسدفه  (.91، ص2931)فتحعلدی و همکداران، « پدردازد های تعلیم و تربیت می روش
های یک الگو سخن بگوید، بایدد چشدم  تعلیم و تربیت، پیش از آنکه محققی بخواهد درباره مؤلفه

هدای  مبدانی یدک الگدو عبارتندد از گزاره»نداز خود را درباره مبانی خود روشن کند؛ از طرف دیگر ا
شدوند و بدرای تعیدین اهدداف، اصدول،  گرفتده میهدای دیگدر وام  اند یا از دانش خبری که یا بدیهی

دانسدتن مبدانی در  رو (. ازاین11)همان، ص« آیند های یک برنامه درسی به کار می محتواها و روش
هدای  مبدانی زیربندای بنیان»اند. زیدرا  طراحی یک الگو و برای سازماندهی برنامه درسدی ضدروری

« بایست پیش از شرو  به طراحی الگو، به روشنی تعریر و تحلیل شده باشند رو می دیگرند و ازاین
ها و نظام کلدی  مؤلفه (. درست به همین خاطر است که تفاوت در مبانی، تفاوت بنیادینی را در11)

تدوان بدا کاسدتن یدا  باشدند نمی «متباین»کند و در صورتی که این مبانی  الگوهای حاصل ایجاد می
آن دسدت یافدت و در  «سدازی بومی»الگوی اولیه، به  «اصالح و بازتولید»ها و  افزودن برخی مؤلفه

م اسدت بدا ترسدیم این صورت دچار نوعی تعار  سداختاری و محتدوایی خدواهیم شدد. بلکده الز
های آن پرداخته و الگدوی  الگوی مطلو  و مؤلفه 2به استنباط 1روندهروشنی از مبانی به روش پیش 

 «طراحی الگوی آمدوزش تفکدر بده کودکدان»کرد. به همین دلیل در  «تدوین»منسجم و منظمی را 
                                                           

 های تربیتی.  . از مبانی به سوی بردارت1
های الگو از مبانی )استنتاج( و کشف رابطه مبانی با اظهارهای تربیتیی فیلسیود در ایین زمینیه  . اعم از نتیجه ررفتن مسلفه2

 (.10، ص1036)بهشتی، )استطباق( 



                        7287زمستان  /24ش /79س/ تربیت اسالمی  04

 

ویکردها تدرجیح دارد بر سایر ر «تدوین»عنوان یکی از موضوعات فلسفه تعلیم و تربیت، رویکرد  به
و در نتیجه تدوین الگوی جدیدی برخاسدته از مبندای بدومی معدین الزم، ضدروری و مطلوبسدت. 

 واکاوی دالیل این ضرورت در ادامه خواهد آمد.
 

تدوینالگو«ضرورت»هاوپیشفرض«تباین»اثبات

«واقعیت»هایموجوددربابالف(نظریه

تدوان  و امکان و نحدوه در  و فهدم آدمدی از آن، می «واقعیت»درباره های موجود  در بحث از نظریه
تقسدیم نمدود. بحدث در عرصده هریدک از ایدن دو  2و اید الیسم 1آنها را به دو نگرش کلی ر الیسم

شناختی قابدل طدرح اسدت؛ وقتدی بده  شناختی و معرفت نگرش کلی خود، در قالب مباحث هستی
، تکلیدر نگدرش کلدی خدود را میدان «در مقدام ثبدوت»، «شدناختی هستی»دنبال آنیم تا در عرصه 

معلوم کنیم، در واقع در تکاپوی آنیم که میان این اندیشه که  «ر الیست بودن»یا  «اید الیست بودن»
تمدایز قا دل  «وجدود ندارندد»یا  «وجود دارند»آیا حقایق خارجی صرف نظر از معرفت و ادرا  ما 

خارجیت و عینیدت و اسدتقالل عدالم خدارا از فاعدل شناسدا  «رد»یا  «اثبات»شویم. نیز، درصدد 
در این باره قیاوت کنیم، در واقدع  «شناسی معرفت»کوشیم تا در عرصه  هستیم. اما هنگامی که می

بده بحدث بنشدینیم و  «آیا شناخت واقعیدت، امکدان دارد یدا نددارد  »کنیم در این باره که  تالش می
بررسی کنیم. الزم به ذکدر اسدت کده  «در مقام اثبات»آن را  موضو  واقعیت و امکان در  مطابق با

بررسی یک موضو  در مقام ثبوت در کاربرد فلسفی، به معنای واکداوی آن در واقدع و نفدس االمدر 
افتدد،  است و در مقام اثبات از منظر اتفاقی که در ذهدن مدا بدرای تعریدر و تبیدین آن موضدو  می

 .دهیم اندیشیم و آن را توضیح می می
پذیرندد، در عرصده  به طور کلی باید گفت آنچه پیروان ر الیسدم در معندای راید  کندونی آن می

های  حقیقدت بده طدور کداماًل مسدتقل از ذهدن و فرهندگ و زمینده»این است که  «شناختی هستی»
، 2931)چدالمرز، « یدا حقیقدت اسدت 3گرایی متیمن معنای صدق تاریخی است و بنابراین واقع

شدود و دربداره  بدار می «قیدایا»بده معندای منطقدی بدر  «صدق»(. البته 212ترجمه زیباکالم، ص
شدناختی از  کند؛ ولدی ایدن کداربرد معرفت قیاوت می «حکم»میان موضو  و محمول یا  «رابطه»

گیدرد و نگدرش  یادرا  آدمی بدا آنچده در بیدرون اسدت، تعلدق م «مطابقت»به  «صدق»اصطالح 
(. 2ص ،2931کندد )احمددی،  منطقی ما را درباره صدق یا کذ  قیایا به صورت مبنایی هدایت می

                                                           

1. realism ررایی:  واقع  
2. idealism ررایی:  ذهن  

3. Truth 
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قا ل است، این است که حقیقت و عالم خارا، چیزی  «شناسی هستی»اما آنچه اید الیسم در با  
ن متکدی بده رو تلقدی واقعیدت از آ است که ذهن آدمی خلق کرده و ورای آن واقعیتی نیست و ازایدن

 ذهن بشر و در نتیجه به تناسب دریافت آدمیان از آن، متفاوت است. 
، ر الیسم درصدد اثبات این مسئله است کده «شناسی معرفت»در عرصه  این بحثبرای پیشبرد 

گاه می سدازد، در حدالی کده واقعیدت بده ایدن  معرفت آدمی چنانچه حقیقی باشد، او را به واقعیت آ
نداشته و در عدین حدال نداور و منطبدق بدر جهدان خدارا اسدت. امدا در مقابدل دریافت وابستگی 

امکان شناخت مطابق بدا »برد و یا اینکه با  را به کلی زیر سؤال می «امکان شناخت»یا  «اید الیسم»
بدا اممدا  بپدذیرد،  «شناسدی معرفت»آید و حتی اگر این هر دو را نیدز در عرصده  کنار نمی «واقع
را قبول کند. این همه بر این مبنا استوار است که واقعیت به فاعل  «انتقال شناخت امکان»تواند  نمی

 (.213−293، ص2931شناسا متکی است و وهور قابل دسترسی در عالم خارا ندارد )میناگر، 
رو در اثبات تباین مبانی الگوی مطلو  در پهوهش حاضر با مبانی الگوی فبک، باید ابتدا  ازاین

شناختی این هر دو را بررسی کرد تا تباین آنها روشن شدود.  شناختی و معرفت ستیهای ه پیش فر 
تأثیر مستقیم این نگرش کلی بر آرمان نهایی این دو گروه، لزوم تددوین الگدوی جدیدد بدومی را بده 

 رساند. اثبات می
 

شناختیواقعگرایصدراشناختیومعرفتهایهستیب(پیشفرض

گرایی و  ای میددان واقددع معرفتدی صدددرا در حکمددت متعالیده، در گسددتره در تعیدین جایگدداه دسددتگاه
اش تفکیک، و از آن پدس در  شناختی شناختی او از منظر معرفت گرایی در گام اول، نگاه هستی ذهن

شناسی، وی از سویی با اتکا بده  شوند؛ در هستی های این دو مقوله بررسی می هایی دیگر، مؤلفه گام
( و اشددترا  929، ص1، ا2913( و بددداهت آن )صدددرا، 1، ص2912اصددالت وجددود )صدددرا، 

(، بدودن حقیقدی چیدزی خدارا از ذهدن را 231، ص3، ا2913معنوی آن در مصادیقش )صدرا، 
پذیرفته و حتی نحوه وجود، ارتباط و مطابقت محتویات ذهن با خارا و نفس االمر را تبیین کدرده و 

، 2912( بده نقدل از )صددرا، 211−1، ص2931گر، برای بیان این مطابقت مال  داده است )مینا
 (.21ص

از سوی دیگر اما او هستی را در حال حرکت و تکامدل و مراتدب جهدان بیدرون را واقعدی تلقدی 
گرا بده واقعیدت شسدته و بده  نموده و با منحصر نکردن آنها در هستی محسوس، دست از نگاه تجربه

کید بر حقیقت  گرایانده داشتن عوالم عقلی و مثالی، بر مواضدع واقدعیک معنا با ملظت بیشتری با تأ
او حتی در شناخت انسان و ساحات معرفتدی (. 131، ص2933)صدرا، خود پافشاری کرده است 
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کده امکدان ارتقداز از  بده نگداه واقدع گرایانده خدود پایبندد ماندده؛ چندان، وجود او در مسیر تکامدل
ی )تا سرحد لیاقت برای دریافت وحدی( های حسی محض، به سطح معرفت خیالی و عقل دریافت

، سدند واقعیدت داشدتن را پذیرفته، و پیشرفت از پرورش ذهن تا سرحد مواجهه و شهود حقیقدت را
 .(231، ص2912)صدرا، های آدمی از آن به حسا  آورده است  جهان هستی و یافته

توان صدرا را به معندای راید  ر الیسدت دانسدت، گرچده وی در ایدن  شناسی نمی اما در معرفت
 «کاشدفیت»گرایی عدول نکرده است؛ بده ایدن معندا کده وی از سدویی بده  عرصه نیز از اصول واقع

( و از سدوی دیگدر ایدن 31−32، ص2، ا2933حقیقی معرفت از واقعیت اذعان کرده )خواجوی، 
بده حسدا  آورده، امدا در  «مند شونده و مرحله ساختنی، کامل»با فاعل شناسا،  معرفت را در نسبت

گرایی و یا تکثرگرایدی در هدیچ  گرایی کرنش نکرده یا به نسبیت یک از این دو مؤلفه در برابر ذهن هیچ
سطحی تن نداده است. در موضو  کاشفیت معرفت از واقع صدرا با طرح مسدئله مطابقدت و ارا ده 

(. در ساختنی بودن معرفت، 33، ص2، ا2913گرایی رهیده )صدرا،  ایسته از بند ذهنهای ب مال 
سیر تکاملی معرفت آدمی در طدی مراحدل سدلو  و  1گرایی، گرایی متکی بر عمل بر خالف سازنده

و ( 231، ص3، ا2913)صددرا، قوی شدن در مراتب وجودی خدویش را مدد نظدر داشدته اسدت 
آن با اتکا بر نتای  تجربی یا تعامل فکری با دیگدران تلقدی  «زسازیبا»مقصود از ساختن معرفت را 

نکرده است. نیدز وی از آنجدا کده میدمون معرفدت را حداکی از حقیقدت بیروندی دانسدته، و ایدن 
تری  تر و معانی دقیق های عمیق گری را نوعی یگانگی تلقی نموده، تکامل آن را در یافتن الیه حکایت

به شرط آنکه موانع مواجهه رو در روی نفس با حقیقدت، برطدرف شدود. از حقیقت موجود دانسته، 
هدای آدمدی بدرای شدناخت، از طریدق بده فعلیدت  بدین ترتیب از منظر صدرا با باالتر رفدتن قابلیت

تدر و قابدل  های وجدودی و برداشدتن مواندع شدناخت، معرفدت یقیندی در او قطعی رساندن ورفیت
   معنا خواهد یافت. «مند معرفت  تکامل مرحله»اعتمادتر خواهد شد و 

های آدمی از هستی، به جدای مقاومدت بدرای پدذیرش  ها و شناخته به عالوه صدرا در مورد یافته
ها، استناد به بدیهیات عقلی فطری بدرای محدک زدن  های پیشینی در حوزه دانش امکان وجود داشته

ها در مقدام بیدان و اثبدات، بده  های بشری را ترجیح داده و در سنجش صحت صوری این یافته یافته
، 2939قواعددد عقددل نظددری در حددوزه دانددش منطقددی متمسددک شددده اسددت )سددلیمانی امیددری، 

گرایی، و بدا نظدر بده وسدعت  تر از مطلدق (. بدین معنا صدرالمتالهین در نگاهی جدامع13−13ص
رو در رو ابزارهای شناخت در آدمی از حس و عقل نظری گذر کرده و حتی قابلیت شهود و مواجهه 

                                                           

، مبنیای معرفتیی لییپمن را فلسیفه «از پتج  مجرتر فلستف  در کت د دردگفت    گواتای »( در کتاب 1033. کریمی )1
ررای پرسی دانسته که در آن معرفت هم ماهیت کشفی دارد و هم ساختنی،  ررایانه دیویی البته با تفسیر غیر نسبیت عم 

 (.112یاد کرده است ) «رئالیسم سازنده ررا»رناسی وی به  رو از معرفت و ازاین
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)صددرا، با حقیقت در هر سطحی را برای انسان، از آن جهت کده انسدان اسدت، روا دانسدته اسدت 
توان صددق و کدذ   های معرفتی است که می با توجه به همین پیش فر  (.111، ص2، ا2913

شناسدی  های بشر از واقعیت را با انعطاف بیشتری معین کدرد. تفداوت ایدن نگداه بدا معرفت شناخته
 «عدم تناقض»الیستی رای ، رد نسبیت منتهی به تکثرگرایی، تفسیر صدق با تکیه بر مال  ثابت اید 

کندد گرچده  وری از سایر بدیهیات، و نیز با تمسک به استدالل برهانی است کده روشدن می و با بهره
حقیقت در مصادیق متکثری وهور کند، معطوف به مراتدب حقیقتدی واحدد خواهدد بدود )صددرا، 

 1(.139، ص9ا، 2913
 

هایمعرفتیآنج(رابطهآرمانپیشبردکالسآموزشتفکرباپیشفرض

کندد.  یک کالس آموزش تفکر به کودکان، در واقع مال  پیشرفت آن کالس را روشدن می« آرمان»
تواند اهداف میانی و جز ی را سامان دهد و اصول کلی را برای  می« هدف نهایی»یا همان « آرمان»

ها ترسیم کند تا آنها کالس را به سالمت به قلده آرمدان برسدانند. امدا در  محتوا و روشمحافظت از 
شدناختی و  هدای هستی هدا دقیقدا بده وسدیله پدیش فر  کالس آموزش تفکر به کودکان ایدن آرمان

رو در ارتباط با برداشت از معنای حقیقت، چیستی واقعیت،  شوند و ازاین شناختی، معین می معرفت
 گیرند.  حوه شناخت آن قرار میامکان و ن

ها بدا پدیش  تدوین الگوی بومی، پس از روشن شدن تباین پیش فر « ضرورت»برای بررسی 
هدا نمدایش  های الگو در تباین در ناحیه آرمان های فبک جاری، اولین نمود آنها در میان مؤلفه فر 

هدا  تباین در ناحیه محتوا و روش ها با تعیین اصول پیشبرد کالس، شود. از آن پس این آرمان داده می
 گذارند. را نیز به نمایش می

 
هایآند(آرمانکالسفبکوپیشفرض

آنست. در میان نظریه پدردازان فبدک  «آرمان»مال  پیشرفت کالس فلسفه به کودکان در رسیدن به 
در گفت و گوی فلسدفی، لیدپمن  «توافق»( این آرمان را در رسیدن به 2311−2331جاری نلسون )

...( در −2311، برندی فیده )«معندا»و رسیدن به  «حل مسئله»( در دست یافتن به 2319−1323)
گدداهی از محدددودیت باورهددا» ...( در −2319و مددک کددال ) «ها اندیشددیدن بدده نااندیشددیدنی»و  «آ
دانسدته  «نظدامی از باورهدا» آمیز و نهایتًا رسیدن به های ناسازگار و ادعاهای مغالطه دیدگاه «ابطال»

عنوان مال  پیشدبرد  به «آرمان»ها رسیدن به  (. اما در همه این ایده233، ص2933است )کریمی، 
                                                           

 (1932سیلمان )ابین سیینا، سیهروردی و مالصیدرا( )زارد و ریانظری، معنارناسی بدیهیات از منظر سه فیلسیود م. مقاله 1
 مطالب مبسوطی در این باره دارد.
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یک از آندان هددف خدود را از اداره ایدن کدالس،  رابطه دارد. گرچه هیچ «حقیقت»کالس، با مفهوم 
ی پیشرفت معرفت فلسدفی را بدر اند، اما این آرمان، یعن مطلق تلقی نکرده «حقیقت»دست یابی به 

مبنای باوری که از وجود حقیقت مستقل خارجی، نحدوه در  آن و میدزان مطابقدت ایدن ادرا  بدا 
(. در واقع این بدان معناست که برای دانستن آرمان نظریده 119اند ) اند، ترسیم نموده واقعیت داشته

شناسدی را  شناسدی و معرفت نه هستیپردازان در پیش برد کالس فبک، باید رویکردهای آنان در زمی
 های اساسی فبک را در هر نظریه ترسیم خواهند نمود. ارزیابی کرد. این رویکردها پیش فر 

گرایدی )اید الیسدم( و  ابهه که در دو مکتدب فکدری ذهن−شناسی دوگانه سوژه در ساحت هستی
هایی که ادعا دارند  طیر اندیشه سازد و ها را می گرایی )ر الیسم( متبلور شده، دو سوی این باور واقع

گیرند. به عالوه دربداره معرفدت فلسدفی نسدبت بده  اند، در این میانه قرار می از این دوگانه گذر کرده
داندد و حتدی  گرایی افراطی را که تمدام معرفدت را محصدول ذهدن آدمدی می واقعیت نیز اگر سازنده

گرایی خام را که ذهن ما را همچدون بازتدابی  کند، در یک سر طیر و واقع واقعیت جهان را انکار می
ای از مبانی نظری فیلسوفان در با  معرفت را  بیند، بر سر دیگر طیر قرار دهیم، گستره از جهان می

هدای روشدنی در ایدن دو  در میانه این طیر خواهیم یافت. بیشتر نظریه پردازان فبدک، پدیش فر 
اند نسبت آنها را با مبانی منطقدی  ، اما سعی نکردهشناسی دارند شناسی و معرفت زمینه، یعنی هستی

گران یا خود آنهدا،  بیان کنند. با این حال نسبت آن با آرمان کالس فلسفه برای کودکان توسط تحلیل
روشن شده است. نیز نسل متاخری از اندیشمندان فلسفه برای کودکان وجود دارند که پافشاری این 

کید زیاد لیپمن بر اسدتدالل تحلیلدی بدرای  های خود نسل برای تبیین پیش فر  درباره حقیقت و تأ
تفکر نقادانه را به چالش کشیده و با اتکا بر اندیشه پست مدرن خود، فلسفه را متأثر از نتای  عملدی 

اند. شدار،، مدک کدال،  ای برای در هم شکستن مراجع اقتددار دانسدته اجتماعی و سیاسی و وسیله
گران اندیشه نسل اول  توان در نسل دوم و در زمره تحلیل رخی دیگر را میکندی، کوهان، کم، وبر و ب

 (.111−123)کریمی، پیشین، ص 1بندی کرد دسته
                                                           

ررایی بیه معنیای قبیول وجیود  ریناختی نلسیون را نیوعی واقیع توان مبنای هستی . در میان نظریه پردازان نس  اول فبک می1
ایی و دستیابی نسبی به حقیقیت آن هیم بیر اثیر رر  رناسی خود قائ  به کثرت حقیقت خارجی دانست. اما وی در معرفت

رو بیا وجیود  تلقیی نمیوده اسیت. ازایین« توافق»های مختلف از آن رده و لذا مالک پیشرفت کالس فبک را  توافق فهم
 (.20−20، ص1033ریرد )کریمی،  ررایی در طیف میانه مذکور قرر می اذعانش به واقع

آمیوزش فلسیفه بیرای کودکیان مطیر، اسیت، نییز رسییدن بیه « برنامه میدار»عنوان مدون و مبدد  از سوی دیگر لیپمن که به
داند، ررچیه جسیتجوی حقیقیت و حرکیت بیه  را هدد کالس فکری خود ندانسته و آن را کافی نمی« حقیقت نهائی»

ررایانیه  مبنیای معرفتیی لییپمن را فلسیفه عمی رران  ی از تحلرمارد. به عالوه از آنجا که بسیاری  سوی آن را مطلوب می
اند  اند، این باور را درباره او پذیرفته ررایی افراطی در آنست دانسته دیویی، علی الخصوص با قرائت پرسی که نافی نسبیت

فکیری او ررا دارته و بنابراین فضیای  که معرفت حقیقت نزد او، از سویی ماهیت کشفی و از سوی دیگر ماهیت سازنده
را محملی برای حقیقت و مقید به آن « معنا»(. لیپمن با این حساب 112اند ) تعبیر کرده« ررا رئالیسم سازنده»را به نوعی 

واقعیت به سیمت کیاربرد دانسیته و بنیابراین −داند اما به تبعیت از دیوئی، مالک یافتن حقیقت را رذر از دورانه ذهن می
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های مختلدر در زمینده فلسدفه  رو در یک جمع بندی کلی باید گفت امکان تلفیدق نظریده ازاین
های مبنایی در نگاه آنها درباره هسدتی یدا چیسدتی حقیقدت، و  برای کودکان، به خاطر وجود تفاوت

توان چنین قیداوت کدرد  در این باره تنها می(. 119شود ) مفهوم معرفت فلسفی درباره آن منتفی می
گرایی و  شناسدی در طیدر میانده واقدع شناسدی و معرفت ها در هستی رویکرد کلی همه ایدن نظریده که

عقالندی و نظدرورزی گرایی محض قدرار دارد. بده عدالوه همده آنهدا بده دنبدال تدروی  اسدتدالل  ذهن
 اند.  متفکرانه

 
هایفبکدرآنه(آرمانکالسدرالگویمطلوبوتحلیلجایگاهآرمان

تواندد تمدامی  یک کالس آموزش تفکر با الگوی مبتندی بدر منطدق صددرایی، در واقدع می «آرمان»
های معرفتی  های اداره چنین کالسی را هدایت کند. اما این آرمان را در وهله اول جهت گیری مؤلفه

های  شناختی واقع گدرای صددرا و نیدز مؤلفده کنند. با توجه به اصول هستی صدرالمتالهین معین می
                                                           

(. پی  وی ضیرورت و امکیان 113که برای ما در زندری واقعیی کیاربرد داریته بارید )وقتی چیزی نزد او حقیقت دارد 
در رسیدن به معنیای کیاربردی و حرکیت از  دست یافتن به حقیقت را نفی نموده و مالک پیشبرد کالس فلسفی را صرفاً 

هایی از طیف  ناختی به نحلهر رمارد. لذا لیپمن نیز نه تنها به لحاظ معرفت های فلسفی می مسائ  فلسفی به سوی راه ح 
دهید، نخواهید توانسیت مکتیب  میانه مذکور متص  است، بلکه حتی معنا و معیاری که برای وجود حقیقت خیارجی می

 ررایی برهاند. فکری او را از نسبیت
تیی در مبیانی ررایی ح ، عمال از واقیع(subjective) «حقیقت ذهنی»درباره برنی فیه نیز باید رفت که او با بررزیدن معنای 

(. 121ریناختی و مربیوب بیه فاعی  رناسیا ریمرده اسیت ) رناختی خود عدول کرده و موضع خود را صرفا معرفت هستی
ایم، استدالل آوردن برای آن و دفیاد از  بنابراین برنی فیه آرمان کالس خود را فکر کردن بدانچه به آن از پیش فکر نکرده

داننید  کالس درک کننید باورهیایی کیه آنهیا را حیاکی از جهیان عینیی می« رادهریک از اف»داند، به صورتی که  آن می
اند. ایین بیه معنیای  هیا و باورهیای دیگیر و عواطیف، آنهیا را موجیب ریده هایی از نگرش باورهایی است ذهنی که سویه

 الس خود است.اش در چینش آرمان ک رناختی ررایی معرفت ررا بودن مبانی برنی فیه، و علیرغم ادعای او نسبی ذهن

های ناسیازرار، ادعاهیای  عنوان یکیی دیگیر از نظرییه پیردازان فبیک آرمیان کیالس خیود را ابطیال دییدراه مک کال نیز به
آمیز و نهایتًا رسیدن به نظامی از باورها دانسته که دارای وحدت و سازراری بارد. وی در یافتن این آرمان بیشتر بر  مغالطه
ها در نظام فکری منت  و اتکا بر بیدیهیات  از تناقض یا مغالطه، سازراری درونی رزاره های منطقی همچون دوری مالک

ریناختی بیه  مبانی هستی(. او در مورد 131−133سخن رفته و نزدیک ردن به حقیقت را مورد نظر خود قرار داده است )
پوپری متمای  است؛ او معتقد است ( falsifiability) یررای ختی، به ابطالرنا و در ساحت معرفت (realism) ررایی واقع

ررایی چیه  کنیم واقعیتی مسیتق  اسیت و بیه میا و ادراکمیان بسیتگی نیدارد. واقیع وجود جهانی که ما در آن زندری می
داند. مخلوقات مجرد سیاخته انسیان  های غیر مادی ساخته انسان را نسبت به ما خارجی می های مادی و چه پدیده پدیده

ران مرهون انسانست، امیا مسیتق  ها، نمادها و نهادهای اجتماعی نیز با وجود آنکه وجود اولیه ند زبان، مفاهیم، نظریهمان
ررایی با اصی  دوم  ( البته این نود از واقع123(. به نق  از )172، ص1031از ما وجود دارند )مک کال، ترجمه حجازی، 

رییناختی در طییف میانیه قییرار  خیورد و مجیددًا در سیاحت معرفت تخصیییم می (fallibilism) خیود یعنیی خطاپیذیری
هایی قطعییی، یقینییی، نهییایی و قابیی  اتکییا ازحقیقییت نخواهیید دارییت و خییود مبتنییی بییر  ریییرد. بییدین معنییا کییه یافتییه می

در رناخت حقیقت است. این مبنای فلسفی برای او رورین کننیده میالک و آرمیان ( constructionism) ررایی سازنده
است؛ این نزدیکی درکی از واقعییت را بیه دسیت خواهید داد نیه خیود  کالس فبک، در نزدیک ردن به حقیقترد پیشب

ریرد، اما نگاه فرازمیانی  حقیقت را. ررچه لیپمن نیز بر مبنای نظریه پرارماتیسم دیوئی این سازراری درونی را در نظر می
رناسا، به تبع تفاوت در مبانی،آرمان او را از دیوئی کیه تمیامی و فرامکانی مک کال و رذر او از عالیق و نیازهای فاع  

 (.133کند ) رفته است، متمایز میها را در معنای سازراری در نظر ر این مسلفه
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شناختی متکی بر این اصول، کده دیددگاه واقدع گدرای اعتددلی صددرا در ایدن بداره را تاییدد  معرفت
کالس آموزش تفکر به کودکان را دست یافتن هرچه  «آرمان نهایی»کنند، منطقی خواهد بود اگر  می

بددانیم. ایدن  «باور بده بدودن آن»و  «هست 1گونه که در واقع خود حقیقت آن»بیشتر و شفاف تر به 
خواهدد بدود و آنهدا بایدد بکوشدند  «مندد شونده و مرحله ساختنی، کامل»یابی برای کودکان، دست 

های روشنی داشدته باشدند. از  را کشر کنند و در اثبات راستی کشر خود مال  «نهایت حقیقت»
سوی دیگر آنها باید کشر خود را از حقیقت به تدری  بسازند، اما این بدین معندا نیسدت کده آن را 

با اتکا بر نتای  تجربی یا تعامل فکری با دیگران بازسازی کنندد، بلکده آنهدا در واقدع بایدد بدا صرفًا 
سلو  عملی و تمارین فکری، بدا قدوت گدرفتن در ابعداد مختلفدی وجدودی خدود، قابلیدت ادرا  

تر را در خود تقویت نمایند؛ گرچده از گفدت و گدو و تعامدل فکدری در گدروه و در  تر و شفاف عمیق
برندد. بددین ترتیدب آنهدا بدا برطدرف شددن مواندع  های عملی نیز بهره می وضوعات تجربهبرخی م

 ی در  حقیقت موجود خواهند رسید.مند برا  شناخت به نوعی تکامل معرفتی مرحله
در دستگاه معرفتی صددرا، منحصدر بده سداحت حسدی نیسدت و از  «گونه که هست حقیقت آن»

یاز است و با آنکه هست و در بودن آن شکی نیسدت، بدا آثدار و ن آزموده شدن تنها با چاقوی جراحی بی
ای دارد کده از هدم  شود. حقیقت در ذهن و بیرون از ذهن آثار جداگانده پیامدهای وجودش شناخته می

توان دزدانه، هر آنچه هست را به ذهن نسدبت داد. نیدز حقیقدت  رو نمی شوند و ازاین تشخیص داده می
 شوند. تر روشن می لو  و فهم عمیقهای بیشتر در س به واسطه کوششماهیتی تو در تو دارد که 

شدناختی، بدرای در  حقیقدت موجدود بایدد بده اندیشده  اما در هر حال در این دستگاه معرفت
هدای مدذکور  متمسک شد. این اندیشیدن مستلزم قواعدی با خود سازگار و متناسب بدا پدیش فر 

رو منطدق  خود با بدیهیات عقلی مخالفت نکنند. ازاین است که تناقیی نداشته باشند و در میمون
 گرای صدرایی ابزاری برای سنجش صحت و دقت اندیشه و بازداری آن از خطاست. واقع

با این مقدمات شاید بتوان آرمان کالس آموزش تفکر به کودکان را در سطوح دیگری نیز معدین 
یقت است، بلکه باید آنهدا را ترمیدب کدرد کرد؛ مطلو  این کالس نه تنها باور و دست یافتن به حق

را پیدا کنند. به عالوه باید در این کالس ایجداد  «های نسبت دادن حقیقت به چیزی دالیل و مال »
حقیقت گاهی تجربدی »، «گونه که هست بفهمند توانند حقیقت را آن می»در کودکان که  «باور»این 

بدرای یدافتن حقیقدت و  «رهای درونی خودشانشناخت ابزا»، و «و حسی و گاهی فراتر از آن است
گاهی از وسعت این ابزارها»  «توافق»نیز به مراتب آرمان کالس به حسا  آیند. در چنین کالسی  «آ

                                                           

بیرون از ذهن و راهی در الیه دیگری از خیود ذهین موجیود اسیت کیه بیه آن نفی  االمیر . از آنجا که حقیقت راهی در 1
 .(33، ص1، ج1063)صدرا، رویند، این تعبیر به کار رفته است  می
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آموخته باشدند بدا اسدتفاده از ابزارهدای  «حلقه کند و کاو»زمانی مطلو  خواهد بود که کودکان در 
های بددیهی و روشدن صدحت  یز با استفاده از مال دقیق منطق صوری و با اتکا بر عدم تناقض، و ن

هدا و گوهدا را محدک بزنندد. در ایدن صدورت  مواد فکری و مطابقت آن با واقعیت، هریک از گفت
بدا تفسدیر صددرایی،  «آمیز و رسیدن به نظدامی از باورهدا دربداره حقیقدت ابطال ادعاهای مغالطه»

ز آن عقل یا خیال در مرتبه خدود مطلدو  در ساحتی از حس یا فراتر ا «حل مسئله»مطلو  است، 
است و متربی را باید با دور نگاه به هویت وجودی و امکانات معرفتی خود و وسعت عدالم بیدرون، 

هایش ترمیب نمود. با وجود این، آرمان اصیل در  به کوشش فکری و عملی برای گسترش دادن یافته
های مذکور با تفسدیر صددرایی، در  قی آرماناین کالس همان باور و یافتن حقیقت خواهد بود و ماب

 مراتب مختلفی در طول این آرمان نهایی قرار خواهند گرفت.
 

گیرینتیجه

های مربوط به آموزش تفکر بده کودکدان وجدود دارد و در  رمم آنکه الگوهای متعددی در نظریه علی
رویکردهدای گونداگونی در های متنوعی در این زمینه صورت گرفتده اسدت،  عرصه عمل نیز فعالیت

میدان مبدانی الگدوی بدومی  «تباین»پهوهشگر به جهت وجود  ایران در مواجهه با آن وجود دارد که
 را برگزیده است. «تدوین»مطلو  بر پایه اندیشه صدرایی با مبانی فبک موجود، از آن میان رویکرد 

 شناختی آنها قرار دارد. فتشناختی و معر های هستی اثبات تباین دو الگو تحت تأثیر پیش فر 
شناسدی و دربداره  شک نگرش کلی یدک نظریده در حدوزه هستی با توجه به مقدمات مذکور، بی

تدأثیر خواهدد گذاشدت و  «معرفدت واقعدی»شناسی دربداره  ، بر نگاه کلی آن در معرفت«حقیقت»
توان این دو مقوله را از یکدیگر جدا دانست، گرچه در موضع تحلیل و تحقیق باید آنها را از هم  نمی

ها، باید ترکیبی از این دو را در نظر گرفت. عالوه بر این بدا  رو برای دسته بندی نظریه جدا کرد. ازاین
های تربیتی نیز در تعیدین  عالوه بر مبانی، استنباط مطالعه این الگوها از منظر فلسفه تعلیم و تربیت،

ها و اهداف نهایی و تفسیر آنها، جایگاه  گیری درباره آرمان رو جهت ها مؤثرند و ازاین این دسته بندی
دهند. بدین ترتیب ممکن است اهدافی در طول یا عر  یکدیگر  بندی نشان می آنها را در این دسته

 شوند. 2و یا دسته بندی 1فتن به آنها اصول و قواعد و راهکارها طبقه بندیقرار گیرند یا برای دست یا
هایی همچون اصالت وجود، بداهت  توان در مؤلفه شناختی صدرا را می گرای هستی اصول واقع

حرکت و تکامل و مراتب جهان بیدرون، منحصدر  آن و معنای مشتر  آن در مصادیقش، واقعی بودن
                                                           

 ریرند. . در رابطه با اصولی که در طول هم قرار می1
 . درباره هصولی که در عرض یکدیگرند و ترتبی بر هم ندارند.2
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کید بر حقیقت داشتن عوالم عقلی و مثالی، مجهز بودن آدمی به و  نکردن آنها در هستی محسوس تأ
توان بده  شناختی وی نیز می ابزارهای شناخت در تمامی این ساحات بر شمرد. درباره اصول معرفت

شونده و  ساختنی، کامل»، و «امکان معرفت یقینی مطابق با واقع»یا  «کاشفیت معرفت از واقعیت»
هدا در دسدتگاه  لفهؤیافتن معنای این مکرد. بودن معرفت در نسبت با فاعل شناسا اشاره  «مند مرحله

اندیشه صدرایی، و شناخت تفاوت معنایی آنها با کاربرد اصطالحیشان نزد فیلسوفان تعلیم و تربیت 
گرایی دربداره ایدن مبدانی منجدر خواهدد  و متخصصان فبک، به تبیین دیدگاهی اعتدالی وی در واقع

هایی چون تمسدک بده بددیهیات و التدزام بده صدحت صدوری  وی برای مطابقت به مال  . زیراشد
گرایدی  هدای بایسدته از بندد ذهن عنوان معیار قا ل است و با ارا ده مال  های معرفتی به منطقی گزاره

گرایی، سدیر تکداملی  گرایی متکی بر عمل رهیده است. در ساختنی بودن معرفت، بر خالف سازنده
آدمی در طی مراحل سلو  و قوی شدن در مراتدب وجدودی خدویش را از طریدق تهدذیب  معرفت

 آن با اتکا بر نتای  تجربی یا تعامدل «بازسازی»و مقصود از ساختن معرفت را  عملی مد نظر داشته
 فکری با دیگران تلقی نکرده است.

های موجدود فبدک را در رویکردشدان بده حقیقدت و  تمام نظریه»توان  گرچه نمی از سوی دیگر
های کالسی و این نگاه مبنایی را یکسان دانسته یا با ترکیدب جز دی از یکدی و  نسبت میان استراتهی

تدوان  اما به طور کلدی می(؛ 119، ص2933)کریمی، « جز ی از دیگری رویکردی نوین پدید آورد
شناسددی و  ها در فبددک موجددود در هستی طددور قطعددی گفددت کدده همدده نظریدده دربدداره همدده آنهددا بدده

ای ندارند.  گرایی محض قرار دارند و مبنای واقع گرایانه گرایی و ذهن شناسی در طیر میانه واقع معرفت
شناختی جستجو  معرفت شناختی و گرایی در ابعاد هستی توان در جامعیت واقع دلیل این قطعیت را می

گرا تلقی خواهیم کرد که نه تنها هستی را واقعی و بیدرون از  ای را واقع ا که وقتی نظریهکرد؛ بدین معن
های معلوم داشته  ذهن بداند، بلکه معرفت مطابق با آن واقعیت را نیز ممکن دانسته و برای آن مال 

شناسی  گرا نیستند؛ نلسون در هستی یک واقع ها هیچ باشد. درست به همین دلیل است که این نظریه
گرایدی  گرایی متمایل بوده و بده کثرت شناسی خود به نسبیت گرایی را پذیرفته اما در معرفت خود واقع

رو مال  پیشبرد کالس آموزش تفکر به کودکان را دستیابی به توافق دانسدته اسدت.  رأی داده و ازاین
واقعیت را زمانی معرفت  گرایان، کشر لیپمن وجود حقیقت ثابت را از ابتدا نپذیرفته و به شیوه عمل

آورد که در زندگی روزمره کودکان کاربرد داشته باشدد و فهدم آنچده در صددد کشدر  به حسا  می
متغیدر »روست که نزد لیدپمن حقیقدت  داند. ازاین می «خودش»های پیشین  آنست را متکی بر یافته

گرایی او را در هدر دو  یتگرایی و نسب توان ذهن رو نمی و برای هرکس متفاوت است و ازاین «ساختنی
گرا، مدال  پیشدبرد کدالس را  شناختی پنهان کرد. این ر الیسم سازنده شناختی و معرفت وجه هستی
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عنوان محملی برای حقیقت فروکاسته اسدت. دربداره برندی  رسیدن به حل مسئله و رسیدن به معنا به
داندد، بلکده در   اذهدان می گرایی است و نه تنها حقیقدت را وابسدته بده فیه موضع او مشخصا ذهن

شناسدی و  توان چده در عرصده هستی رو برنی فیه را می واقعیت را نیز نوعی گمان شمرده است. ازاین
شناسی یک نسبیت گرای تمام عیار دانست و لدذا مدال  پیشدبرد کدالس را بداور  چه درباره معرفت

عواطر دیگدران معرفدی کدرده اسدت. ها و  های پیش از این و قبول تأثیرپذیری ما از اندیشه نادانسته
کید بر ابطال مک کال هم با وجود آنکه موجودیت واقعیت بیرونی را می پذیری پوپری  پذیرد اما با تأ

در یافتن حقیقت، او نیز معرفت در واقع آن را امری متغیر، سلبی و میدر قابدل اتکدا دانسدته اسدت. 
رسد، اما  شناسی به آن نزدیک به نظر می عرفتشناسی واقع گرایانه و در م دیدگاه وی گرچه در هستی

شدود و در نتیجده  گرایی پوپری، امکان دستیابی به معرفت یقینی را به نرمی منکر می با تقید به ابطال
های ناسدازگار، ادعاهدای مغالطده آمیدز و نهایتدًا  مال  پیشبرد کالس تفکر را تنها در ابطال دیددگاه

 کند. میرسیدن به نظامی از باورها خالصه 
اما آرمان نهایی کالس آموزش تفکر به کودکان در الگویی که براساس اندیشه صددرایی ترسدیم 

ها در آن معنایی متفاوت با آنچه نزد نظریه  شده باشد، با فبک جاری اساسًا متباین بوده و سایر آرمان
ت یافتن هرچده کالس آموزش تفکر به کودکان دس «آرمان نهایی»پردازان فبک موجه است، دارند؛ 

شدود.  قلمداد می «باور به بودن آن»و  «گونه که در واقع خود هست حقیقت آن»تر به  بیشتر و شفاف
خواهد بود و آنها بایدد بکوشدند  «مند شونده و مرحله ساختنی، کامل»این دست یابی برای کودکان، 

ن بداره تنهدا بده حقیقت را به تدری  و از طریق تقویت قدوای وجدودی خدود، کشدر کنندد و در اید
های حسی یا گفت و گو و تعامل فکری با دیگران اکتفا نکنند. به عدالوه آنهدا بایدد در اثبدات  تجربه

 های روشنی داشته باشند. راستی کشر خود مال 
تدوان در زمدره  بدین تفصیل نگرش کلی صدرا در تنظیم الگوی آموزش تفکر بده کودکدان را می

دانست. اگرچده نظریده  «گرا میر واقع»های  بک را در زمره نگرشو نگرش ف «واقع گرا»رویکردهای 
امدا بده نظدر  1های خود آنها را نوعی ر الیسم به حسدا  آورده باشدند، پردازان فبک در تبیین دیدگاه

های خود را بدون توجه بده ایدن  رسد آنان درباره جمع بندی این دو حوزه قیاوت نکرده و آرمان می
درباره این دو دیدگاه با این توصدیفات، محدرز و در نتیجده تددوین  «تباین». اند مسئله ترسیم نموده

 خواهد بود. «ضروری»الگویی با نگاه واقع گرایانه با مبنای بومی 
  

                                                           

 (.111، ص1933ررا درباره لیپمن و نگاه او به کار رفته است )کریمی،  ر رئالیسم سازنده. برای مثال تعبی1
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