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پیشگفتار مترجم
در کتابــی کــه پیــش رو داریــد ،دیدگاهــی تــازه درخصــوص «ارزشهــا» معرفــی و از دریچـهای
نــو و دیگرگونــه بــه آنهــا نگریســته میشــود.
ارزش چیســت؟ چگونــه میتــوان آن را تعریــف کــرد؟ آیــا میتــوان تعریــف جامــع و مانعــی
از آن ارائــه داد آنچنانکــه نــزد همــگان یکســان باشــد؟ آیــا آنچــه در نظــر مــن ارزش اســت ،دیگــران
نیــز آن را بــه همــان انــدازه ارزش میداننــد؟ افــراد درعمــل تــا چــه حــد بــه ارزشهــا پایبندنــد؟ بــرای
نمونــه ،ســامتی و تندرســتی را همــه خــوب میداننــد و وقتــی از آن ســخن بهمیــان میآیــد ،از ورزش
و رژیــم غذایــی مناســب نــام میبرنــد؛ امــا تــا چــه انــدازه بــرای ورزش وقــت گذاشــته میشــود و تــا
چــه میــزان رژیــم غذایــی رعایــت میشــود؟
آزادی ،یکــی از مــواردی اســت کــه ارزش شــمرده میشــود یــا مقولــهای کــه از ایــن نظــر
روزمــره ،آزادیهــای شــهروندی و حقــوق فــردی،
میتــوان دربــارۀ آن بحــث کــرد .در زندگــی
ّ
یکــی از مصادیــق آزادی اســت؛ امــا آنجــا کــه حقــوق در تضــاد بــا یکدیگــر قــرار میگیرنــد ،چگونــه
میتــوان حقــوق دیگــران را رعایــت کــرد و درعیــن حــال بــه حقــوق فــردی هــم لطمــه وارد نکــرد؟
بــرای مثــال ،آیــا میتــوان بهراحتــی تصمیــم گرفــت کــه «آیــا ســقطجنین از نظــر اخالقــی جایــز
حــق جنیــن بــرای
حــق زن بــرای ســقطکردن جنیــن ،بهمعنــای نادیدهگرفتــن
اســت یــا نــه؛ و آیــا
ِّ
ِّ
زندگیکــردن نیســت»؟
گاهــی ،در موقعیتهایــی ،بهدرســتی نمیتــوان تصمیــم گرفــت ارزش کــدام اســت و آیــا
عملــی کــه انجــام شــده ،درســت اســت یــا نــه؛ بــرای نمونــه:
 .1فــردی بــه دوســتش قــول میدهــد کــه در غیــاب او از خانـهاش مراقبــت کنــد .بــه خانــم مسـن ّی
حملــه میشــود و او را بــا خــود میبرنــد؛ و ایــن فــرد بــرای نجــات آن خانــم ،عهــد خــود را میشــکند
و خانــۀ دوســتش را تــرک میکنــد و در نبــو ِد او بــه خانــه دســتبرد میزننــد.
 .2فــردی بــرای نجــات کســی کــه بــه مراقبــت پزشــکی فــوری نیــاز دارد ،بــا ســرعت غیرمجــاز
رانندگــی میکنــد.
حکــم آن کــه جرمــی مرتکــب شــده و آن کــه میتوانســته اســت از ارتــکاب جرمــی پیشــگیری
کنــد ولــی چنیــن نکــرده ،چیســت؟ آیــا کســی کــه از وقــوع قتلــی جلوگیــری نکــرده ،هماننــد کســی
مقصــر اســت؟
کــه قتلــی مرتکــب شــدهّ ،
اینهــا تنهــا نمونههــای اندکــی از مســائل و پرســشهای بســیاری اســت کــه در ایــن کتــاب
مطــرح و بــه شــکلی دقیــق ،علمــی ،و تفصیلــی دربــارۀ آنهــا بحــث شــدهاســت.
کتــاب ــــ چنانکــه در مقدّمــۀ مؤلّــف نیــز توضیــح داده شــده ــــ براســاس  9ارزش مشخصشــده
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در «طــرح ملّــی آمــوزش ارزشهــا در اســترالیا» تنظیــم و تدویــن شدهاســت؛ و هــم از ایــن رو اســامی
افــراد بــه انگلیســی اســت .هــر یــک از ایــن  9ارزش در فصلــی جداگانــه قــرار داده شــدهاســت .ایــن 9
توجــه و دلســوزی ،نهایــت تــاش را کــردن ،رفتــار عادالنــه ،آزادی ،درســتکاری
ارزش عبارتانــد ازّ :
و اعتبــار ،یکیبــودن گفتــار و کــردار ،احتــرام ،مســئولیت ،و بردبــاری و درک دیگــران و بــودن
درمیــان آنــان .بدیهــی اســت کــه مصادیــق ارزش بیــش از ایــن  9مــورد اســت؛ و هــدف ایــن کتــاب،
ارائــۀ نمونــه و راهنشــانی بــرای پژوهــش درخصــوص ارزشهــای دیگــر بــودهاســت .هــر فصــل بــا
یــک تــا چهــار داســتان کوتــاه بــا عنــوان «نــگاره» کــه در جامعــهای فرضــی (خانــواده ،مدرســه)... ،
ات ّفــاق افتــاده ،شــروع شــدهاســت .ایــن نگارههــا ،پرس ـشهایی در ذهــن مخاطــب ــــ کــه دانشآمــوز
دبیرســتانی اســت ــــ برمیانگیزانــد و او را بــرای ورود بــه بحــث آمــاده میکنــد .ایــن پرســشها
بههمــراه پرسـشهای کتــاب و اندیشــیدن دربــارۀ آنهــا بــرای یافتــن پاســخ ،مســیر پژوهشــگری را بــرای
دانشآمــوزان بــاز و همــوار میکنــد.
کتــاب ،راهنمایــی بــرای دبیرانــی اســت کــه ارزشهــا را در کالس درس میدهنــد؛ همچنیــن،
جرق ّـهای اســت کــه در ذهــن دانشآمــوزان آتــش میافکنــد ،نــگاه آنــان را منتقدانــه میســازد ،روح
تحقیــق را در آنــان میدمانــد ،و از همیــن مدرســه ،ذهــن و اندیشــۀ آنــان را بــرای پژوهشهــای
جامعتــر در دانشــگاه و مراکــز علمــی میپرورانــد.
امیــد اســت کتــاب حاضــر کــه ســعی شــدهاســت ترجمــۀ روان و زودیابــی از متــن اصلــی آن
باشــد ،از عهــدۀ ایــن مهــم برآمــده باشــد ،و شــیوۀ پژوهیــدن را بــه دانشآمــوز بیاموزانــد تــا در آینــده،
پژوهشهــای ارزشــمندی بهبــار بنشــیند ،و بــر غنــای علمــی جامعــه افــزودهشــود.
در پایــان ،مترجــم بــر خــود میدانــد ســپاس گــزارد یــاری کســانی را کــه بییــاری آنــان
بهزیورچاپآراستهشــدن چنیــن اثــر ارزشــمندی ممکــن نبــود :از آقایــان دکتــر ســعید ناجــی و دکتــر
روحاهلل کریمــی (کوشــندگان انگیــزش ّ
تفکــر فلســفی در کــودکان و نوجوانــا ِن ایــن مــرز و بــوم ،در
گــروه فلســفه بــرای کــودکان و نوجوانــان پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا اختصــار
«فبــک») کــه متــن اصلــی التیــن را دراختیــار مترجــم نهادنــد ،آقایــان دکتــر محســن نوبخــت (مدیــر
نشــر ســیاهرود) و رحمــان تقــوی ســاروکالیی (مدیــر اجرایــی و ناظــر چــاپ نشــر ســیاهرود) کــه امــکان
چــاپ اثــر حاضــر را فراهــم کردنــد ،ویراســتاران آقــای ســیّد جلیــل شــاهری لنگــرودی و ســرکارخانم
فریبــا روشـنفکر کــه زحمــت بازبینــی متــن ترجمــه را برعهــده داشــتند و از عهــدۀ آن ــــ چــون همیشــه
موحــدزاده کــه صفحهآرایــی متــن حروفنگاریشــدۀ
ــــ بهخوبــی برآمدنــد ،ســرکارخانم زلیخــا ّ
ترجمــۀ اثــر را بهزیبایــی بهانجــام رســاندند ،جنــاب آقــای ســیّد مح ّمــد شــاهری لنگــرودی کــه درطــو ِل
مســی ِر آمادهسـ ِ
ـازی کتــاب بــا ذهــن و اندیشــۀ نوآورانــۀ خــود راهنمــای راه بودنــد ،و همــۀ کســانی کــه
بهنحــوی در مســیر چــاپ و نشــر اثــر یــاری رســاندهاند.
                                                                    که توفیق تنها از اوست و تکیه تنها بر اوست
                                                                 س ّیده مبینا شاهری لنگرودی

                                                              تهران ،پنجم خردادماه یکهزاروسیصدونودوچهار خورشیدی

مقدمه
آمــوزش ارزشهــا ،از جنبههــای مهــم خوبزندگیکــردن اســت .ایــن ارزشهــا بــرای
پیبــردن بــه معنــای زندگــی ،مســتلزم جدیگرفتــن زندگــی ــــ امــا نــه بــدون شــوخطبعی ــــ اســت.
ِ
ـادآوری اهمی ـت ِ یافتــنِ معنــا در زندگــی نقــش عمــدهای داشــته اســت.
بهلحــاظ تاریخــی ،دیــن در یـ
در برخــی ادیــان ،ماننــد مســیحیت ،یهودیــت و اســام ،عنــوان شــده اســت کــه یافتــن معنــا در زندگــی
بــه درک نــوع دیگــری از زندگــی بســتگی دارد کــه پــس از مــرگ اتفــاق میافتــد .در ادیــان دیگــر،
ماننــد بــودا ،گفتــه شــده اســت کــه بــا یافتــن معنــا در هــر لحظــه از زندگــی میتــوان از درد و رنــج
ــــ کــه مقولـهای فاقــد معنــا تعریــف شــده اســت ــــ رهــا شــد .معنــا در زندگــی ،همچنیــن ،بــا پژوهــش
دقیــق دربــارۀ مشــکالتی کــه مــا انســانها بــا آنهــا مواجهیــم و نیــز بــا ارزشهایــی کــه میتــوان در
چنیــن پژوهشهایــی بهاشــتراک گذاشــت ،بهدســت میآیــد .بــا درگیرشــدن آگاهانــه و از نزدیــک
بــا مشــکالتی کــه در ایــن کتــاب بیــان شــده اســت ،امیدواریــم دانشآمــوزان بتواننــد بــه یافتــن معنــا در
زندگــی خــود نزدیکتــر شــوند.
ارزشهــا را بــه بهتریــن وجــه میتــوان در آنچــه مــردم انجــام میدهنــد ،مشــاهده کــرد .اگــر
میخواهیــد بدانیــد بــرای چهچیــزی ارزش قایــل هســتید ،بــرروی نحــوۀ زندگــیِ اکنــو ِن خــود دقیــق
شــوید .البتــه بیشــتر مــردم ارزشهــای آرمانــی نیــز دارنــد؛ ارزشهایــی که فکــر میکنیــم بایــد در اعمال
مــا وجــود داشــته باشــند ولــی فع ً
ال وجــود ندارنــد .دربــارۀ ارزش ســامتی و تندرســتی فکــر کنید .بیشــت ِر
مــا میگوییــم بــه ســامتی اهمیــت میدهیــم ،امــا کارهایــی انجــام میدهیــم کــه بــا ســامتی ســازگار
نیســت .زیــاد میخوریــم و فعالی ـت بدنــی کافــی نداریــم .بــه همیــن ترتیــب ،وقتــی روی آنچــه انجــام
میدهیــم ،دقیــق میشــویم و میکوشــیم آنهــا را باتوجــه بــه ارزشهــای خــود توجیــه کنیــم ،مطمئن ّـاً
از ارزشهــای آرمانــیِ خــود دربــارۀ ســامتی و تندرســتی ســخن بهمیــان میآوریــم نــه مــواردی ماننــد
پرخــوری و تنبلــی .آمــوزش ارزشهــا ،فراتــر از فهرس ـتکردن ارزشهــای آرمانــی ،مشــخصکردن
ارزشهــای واقعـی مــا و یادداشـتکردن مــوارد اختــاف بیــن آنهــا اســت .در آمــوزش ارزشهــا ،هــر
دو ارزش محــک زده میشــود .ار زشهــای خــود را میتوانیــم ازطریــق بحــث بــا دیگــران ،اســتفاده
از فعالیتهــای فکــری ،اســتدالل و ارزیابــیبیازماییــم و از ایــن طریــق ،بــه عبارتهــا و معیارهایــی
دربــارۀ تعهــد منطقــی برســیم کــه درســتی آنهــا را در جریــان فعالیتهــای روزانــه ،بیشــتر محــک بزنیــم.
دربارۀ کتاب
ایــن کتــاب ،مرجعــی اســت بــرای دبیرانــی کــه میخواهنــد بــه نداهــای اخیــر مدارســی کــه
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تمایــل زیــادی بــه آمــوزش ارزشهــا دارنــد ،پاســخهای عملــی ارائــه دهنــد .کتــاب حاضــر بــرای
دانشآمــوزان دبیرســتانی طراحــی شــده اســت کــه در زمینههــای موضوعــی ،مانن ـ ِد انگلیســی ،علــوم
اجتماعــی ،فلســفه ،آمــوزش دینــی ،حقــوق شــهروندی و توســعۀ فــردی تحصیــل میکننــد.
پیشینه
در ژوییــۀ  ،2002دولــت اســترالیا بــا حمایــت یکپارچــۀ تمامــی ایالتهــا و مناطــق تحــت قلمــروی
خــود ، 1اجــرای پژوهشــی در زمینــۀ آمــوزش ارزشهــا را بــا اهــداف زیــر ســفارش داد:
ــ توانمندسازی مدارس جهت ارائه و تثبیت روند جاری در آموزش ارزشها؛
ــ تهیۀ بستری مناسب برای ارتقای آموزش ارزشهای بهینه در مدارس استرالیا؛
ــــ ارائــۀ پیشــنهادهایی در زمینــۀ تهیــۀ مجموعــهای از اصــول و چهارچــوب بــرای آمــوزش
ارزشهــای بهینــه در مــدارس اســترالیا.2
حاصــل ایــن پژوهــش ،تنظیــم چهارچــوب ا ّولی ـهای بــرای آمــوزش ارزشهــا بــود کــه پــس از
شــور بیشــتر ،اصــاح شــد و بــه تصویــب شــورای وزرای آمــوزش و پــرورش ،اســتخدام ،تربیــت و امــور
4
جوانــان  3رســید و در ســال  2005بــا عنــوان چهارچــوب ملــی آمــوزش ارزشهــا در مــدارس اســترالیا
منتشــر شــد .نُــه ارزش در ایــن چهارچــوب معرفــی شــد ،کــه عبارتانــد از:
توجه و دلسوزی :به خود و دیگران اهمیت بده!
ّ .1
 .2نهایــت تــاش را کــردن :درپــی انجــام کاری ارزشــمند و پســندیده بــاش! ســخت تــاش کــن،
و درپــی کســب برتــری بــاش!
 .3رفتــار عادالنــه :درپــی مصلحــت عمومــی بــاش و از آن حمایــت کــن ،جایــی کــه بــرای ایجــاد
جامعـهای عادالنــه ،بــا همــۀ مــردم بــا عدالــت رفتــار شــود.
 .4آزادی :برخــورداری از همــۀ حقــوق و امتیازهــای شــهروندی اســترالیا ،فــارغ از مداخلــه یــا
کنتــرل غیرضــروری ،و دفــاع از حقــوق دیگــران.
 .5درستکاری و اعتبار :درستکار و صادق و بهدنبال حقیقت باش!
 .6یکیبــودن گفتــار و کــردار :برطبـ ِ
ـق اصــول اخالقــی رفتــار کــن و کــردار و گفتــارت را یکــی
کن !
 .7احترام :با مالحظه و احترام با دیگران رفتار کن و به طرز فکر دیگران احترام بگذار!
 .8مســئولیت :درمقابــل رفتــار خــود پاســخگو بــاش! بــا روشهــای ســازنده و آرام و صلحآمیــز،
تفاوتهــا را از میــان بــردار! بــه جامعــه و زندگــی شــهری و حفاظــت از محیــط زیســت کمــک کــن!
 .1ایــن امــر در جلســات شــورای وزرای آمــوزش و پــرورش ،اســتخدام ،تربیــت و امــور جوانــان تصویــب شــده اســت .اعضــای
ایــن شــورا متشــکل از وزرای دولــت فــدرال ،ایالتــی و ناحیـهای اســترالیا و دولــت نیوزیلنــد اســت کــه مســئولیت مجموعــۀ آمــوزش
و پــرورش ،اســتخدام ،تربیــت و امــور جوانــان را بهعهــده دارنــد .در پاپــوآ گینــۀ نــو و جزیــرۀ نورفولــک هــم بــه همیــن روال
عمــل میشــود.
2. Department of Education, Science and Training. 2003. Values Education Study, Final Report. Carlton South, Vic.:
)پژوهش در زمینۀ آموزش ارزشها ،گزارش نهایی(Curriculum Corporation. P. 1.

)3. Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Youth Affairs(MCEETYA

حق انحصاری(کپیرایت) کشور مشترکالمنافع استرالیا ،تجدید چاپ با اجازه.
ِّ .4
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 .9درک ،بردبــاری ،و بــودن درمیــان دیگــران :از دیگــران و فرهنگهایشــان آگاهــی پیــدا کــن!
در جامعــۀ مردمســاالر ،تنــوع را بپذیــر! خــود را جزئــی از دیگــران و دیگــران را جزئــی از خــودت
بــدان!
در این چهارچوب اعالم شده است:
ارزشهــای مشــترکی چــون احتــرام و رفتــار عادالنــه ،بخشــی از شــیوۀ زندگــی مردمســاالرانۀ رایــج
در اســترالیا اســت کــه مــواردی ماننــد برابــری ،آزادی و اصــل قانــون را دربــر میگیــرد .ایــن
ارزشهــا تعهــد مــا را درقبــال جامع ـهای دارای چندفرهنــگ و محیــط زیســت پایــدار بازمیتابانــد،

جامع ـهای کــه در آن ،همــه مســتحق برخــورداری از عدالــت هســتند.

1

تمرکز و ساختا ِر کتاب
بااینکــه در ایــن کتــاب ،ارزشهــای مشخصشــده در چهارچــوب ملــی آمــوزش ارزشهــا در
مــدارس اســترالیا هــدف قــرار داده شــده اســت ،چنیــن پنداشــته نمیشــود کــه در ایــن چهارچــوب،
نقصــی وجــود نــدارد؛ امــا معتقدیــم بایــد از ارتقــای آمــوزش ارزشهــا در مــدارس حمایــت شــود و
برآنیــم کــه رویکــرد مــا بــه ایــن نُــه ارزش ،فرصتــی بــرای دبیــران و دانشآمــوزا ِن آنهــا ایجــاد میکنــد
2
تــا بــه شــکلی جـدّی آمــوزش ارزشهــا را دنبــال کننــد.
توجــه نُــه فصــل ایــن کتــاب ــــ کــه ازپــی میآینــد ــــ ارزشهایــی اســت کــه بــه شــکلی
کانــون ّ
خالصــ ه در چهارچــوب ملــی آمــوزش ارزشهــا در مــدارس اســترالیا ارائــه شــدهاند؛ و ترتیــب و
عنــوان فصلهــا بــه همــان صورتــی اســت کــه در ایــن چهارچــوب آمــده اســت.
هــر فصــل بــا مجموع ـهای از نگاره هــای داســتانی (داســتانهای بســیار کوتــاه) آغــاز میشــود
ِ
ارزش تحــت بررســی اســت .ایــن
طراحــی آن ،تحریــک و برانگیختــن فکــر دربــارۀ
کــه هــدف از ّ
داســتانها در مدرســهای خیالــی اتفــاق میافتــد کــه ممکــن اســت در هــر جایــی واقــع شــده باشــد.
ترجیــح میدهیــم گمــان کنیــم کــه محتــوای داســتانها بــه خواننــدۀ مکالمههــا یــا وقایــع یــادآوری
میکنــد کــه آنهــا خــود ،ایــن گفتوگوهــا یــا وقایــع را در مــدارس واقعــی تجربــه کردهانــد و یــا از
رویدادن آنهــا آگاهنــد.
بعــد از نگارههــا ،اطالعاتــی دربــارۀ برخــی اندیشــههای کلیــدی مرتبــط بــا آن ارزش ارائــه
میشــود .ایــن اندیشــهها کمــک میکننــد بعــد از آنهــا فعالیتهایــی قــرار دادهشــود کــه عنــوان
آنهــا «ســرنخهای تحقیــق» اســت .ایــن پرســشها یــا ســرنخها ،ابــزار ّ
تفکــر در پژوهــش هســتند و
محتــوای آنهــا درمــورد هــر نــگاره ،خــاص همــان نــگاره اســت .ســرنخهای پژوهــش در عنوانهــای
زیــر طبقهبنــدی شــدهاند:
1. Australian Government. 2005. National Framework for Values Education in Australian Schools. Canberra: Department
(چهارچوب ملی آموزش ارزشها در مدارس استرالیا(of Education, Science and Training. P. 4.

 .2دو نویســندۀ کتــاب حاضر(گیلبــرت بــرگ و مــارک فریکلــی) ،اصــول زیربنایــی رویکــردی را کــه در اینجــا بـهکار رفتــه
اســت ،بــا جزئیــات بیشــتر در کتــاب دیگــری شــرح دادهانــد:
Burg, Gilbert; Field, Terri; Freakley, Mark. 2006. Ethics and the Community of Inquiry: Education for Deliberative
(اصــول اخالقــی و جامعــۀ تحقیــق :آمــوزشDemocracy. South Melbourne, Vic.: Thomson/Social Science Press.

مردمســاالری مشــورتی)

14

آموزش ارزش ها در مدارس

پیشبحثها
بیرونکشیدن تمایزها /تفکر منتقدانه دربارۀ تمایزها
مقایسهها
دالیل منطقی
یافتن نمونهها
تفکر دربارۀ پیامدها
مقایسۀ برداشتهای ما
چشماندازهای مختلف
معنا
تجزیه و تحلیل مباحثات
بیان نظرهای موافق و مخالف یا بررسی آنها
بررسی احتماالت
یافتن معیارها
داوریهای ارزشی
هر فصل با اندیشهها و طرحهایی برای فعالیت بیشتر بهپایان میرسد.
بــرای اینکــه بــه دانشآمــوزان کمــک شــود عقایــد و نظرهــای خــود را راحــت بیــان کننــد،
پیشــنهاد میشــود ســرنخها را بــا ایجــاد گروههــای کوچــک بحــث دنبــالکننــد .امــا بحــث فلســفی
آنــگاه بهتریــن اســتکــه شــرکتکنندگان ،مســائلی را بــرای بحــث مشــخّ ص کننــد کــه بیشــترین
اهمیــت را بــرای آنــان دارد .بنابرایــن ،ســرنخهایی را کــه بــرای پژوهــش در اینجــا ارائــه میشــود،
نبایــد کامــل یــا جامــع درنظــر گرفــت .ایــن ســرنخها بهتریــن شــیوه اســت بــرای آنکــه دانشآمــوزان
را از همــان ابتــدا بــه تفکــر فلســفی ســوق داد و دربــارۀ انــواع مســائل و پرســشهایی کــه فلســفی
بهشــمار میرونــد ،در آنهــا آگاهــی ایجــاد کــرد .در مراحــل ابتدایــی ،ســرنخها مبنایــی هســتند کــه
ِ
عــادت
بــا آنهــا میتــوان رونــد فکرکــردن را دربیــن دانشآمــوزان رواج داد و بهطــور مشــخّ ص
دلی ـلآوردن و در جس ـتوجوی دلیــلبــودن را در آنــان تقویــت کــرد؛ و بعــد از آنکــه دانشآمــوزان
بــا جهتگیــری فلســفی آشــنا شــدند ،ســرنخها را میتــوان بــه روشهــای پیچیدهتــری بــهکار بــرد.
وقتــی دانشآمــوزان یــاد گرفتنــد گرایشهــای فکــری خــود را ایجــاد کننــد ،کمتــر بــه ســرنخها
متکــی میشــوند؛ امــا همچنــان بایــد بــر پــرورش ظرفیــت اســتداللکردن ،تفکــر مفهومــی و رفتــار
اخالقــی تأکیــد کــرد.
پیشــنهاد میکنیــم بیــن مطالــب فصلهــای مختلــف ارتبــاط برقــرار کنیــد؛ بــرای مثــال ،بیــن
آنچــه شــخصیتها در نگارههــا گفتــه یــا انجــامدادهانــد ،یــا بیــن ســرنخها و اندیشــههای کلیــدی
فصلهــای مختلــف .چنیــن ارتباطهایــی نشــان میدهــد ارزشهایــی کــه ذکــر شــد ،کامــل نیســتند
و فقــط نقطــۀ شــروع پژوهشــی هســتند کــه روشــن میکنــد چــهچیــزی زندگــی انســان را ارزشــمند
میکنــد.
نگارههــا ،گفتوگوهــای خیالــی را دربــر میگیــرد کــه بیــن دبیــران ،والدیــن و دانشآمــوزان
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انجــام میشــود و شــخصیتهای آنــان ،بــا اظهارنظرهــا و رفتارهایــی کــه میکننــد ،ارزشهــای
متفــاوت را بــروز میدهــد .هــدف مــا ایــن اســت کــه نشــان دهیــم بحــث ارزشهــا ،مســئلهای اســت
کــه بــرای همــۀ افــراد ــــ صرفنظــر از موقعیــت اجتماعــی و سن ّشــان ــــ اهمیــت دارد؛ و اینکــه بحــث
ارزشهــا بایــد بــه پژوهشــی واقعــی منتهــی شــود کــه هــدف از آن یافتــن راهحلّــی باشــد کــه نــه پذیــرش
ِصــرف اختــاف باشــد ،نــه نتیجــۀ اجبــار ،و نــه بهکارگیــری ارزشهــای دیگــران .اینکــه دبیــران و
محرکــی اســت بــرای دانشآمــوزان تــا آنهــا هــم در
والدیــن ایــن ارزشهــا را زیــر ســؤال میبرنــدّ ،
بحــث پیرامــو ِن ایــن ارزشهــا شــرکت کننــد و در پژوهشــی واقعــی حضــور ف ّعــال داشــته باشــند ــــ نــه
فقــط بــا یکدیگــر ،بلکــه همچنیــن بــا والدیــن و دبیــران؛ و بــه میزانــی برابــر ،والدیــن هــم درپــی بهبــود
ارزشهایــی باشــند کــه بهطــور ذاتــی در فکــر و رفتــار مــا وجــود دارد.
در پایــان ایــن مقدّمــه(← ص  ،)20فهرســتی از منابــع پیشــنهادی بــرای تقویــت تمریــن فلســفه
در کالس و کمــک بیشــتر بــه دبیــران و دانشآمــوزان در دســتیابی بــه چهارچوبــی بــرای ایجــاد
محفلــی فلســفی در زمینــۀ پژوهــش ارائــه شــده اســت .محتــوای منابــع منتخــب ممکــن اســت همیشــه
خــاص دانشآمــوزان دبیرســتانی نباشــد؛ بلکــه بهطورکلــی درمــورد کالســی بــهکار مــیرود کــه
ِّ
دانشآمــوزا ِن جســتوجوگر داشــته باشــد.

فلسفه در کالس :هدایت بحث پژوهشمبنا
کنجــکاوی ،یــا اشــتیاق بــه یافتــنِ پاس ـخها ،موجــ ِد پژوهــش اســت .بخــش «نگارههــا»ی ایــن
کتــاب بــرای آن نوشــته شــدهاند تــا ســؤالهایی در ذهــن دانشآمــوزان بهوجــود آیــد کــه بایــد بــه
محرکــی بــرای شــکلگیری پژوهــش در زمینــۀ ارزشهــا اســت .در
آنهــا پاســخ داده شــود؛ و ایــنّ ،
خ بــرای آن نــوع از پرسـشها هســتیم کــه معتقدیــم بــا
بیشــتر مــوارد ،بهنظــر میرســد درپــیِ یافتــن پاسـ 
اطالعــات واقعــی میتــوان بــه آنهــا پاســخ داد .علّــت احتمــاالً ایــن اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود بــه
پرسشــی واقعــی ،پاســخ درســت داده شــود .پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه بــا «نگاره»هــا ،دانشآمــوزان
خاصــی طــرح کننــد ــــ پرســشهای فلســفی کــه هیجانانگیزترنــد،
تشــویق میشــوند پرســشهای ّ
چراکــه پرســشهایی بــاز هســتند کــه پاســخهای ازپیشآمــادهای ندارنــد.
بااینکــه روشهــای زیــادی بــرای تدریــس فلســفه در کالس وجــود دارد ،ایــن موضــوع نوع ـاً
بحثمبنــا اســت کــه بیــن بحــث کالســی و فعالیتهــای گروههــای کوچــک درنوســان اســت .از
آنجــا کــه بحــث ایجــاب میکنــد دانشآمــوزان بــه پرســشهای یکدیگــر پاســخ دهنــد و گروهــی
کار کننــد ،محیــط کالس بایــد بهگون ـهای باشــد کــه همــۀ دانشآمــوزان بتواننــد یکدیگــر را ببیننــد
ــــ در یــک حلقــه ،رودررو .یکــی از شــیوههای مؤثــر در ایــن کالسهــا ،گفتوگــو بــه روش «ت ُنــگ
ماهــی»  1اســت .در ایــن روش ،یــک گــروه بحــث را پیــش میبــرد ،و یــک یــا چنــد گــروه ،بهعنــوان
 .1در ایــن شــیوه ،صندلیهــا بــه شــکل دایــره چیــده میشــود .چهــار یــا پنــج صندلــی در دایــرۀ درونــی یــا مرکــزی قــرار
داده میشــود؛ کــه ایــن دایــره« ،ت ُنــگ ماهــی» اســت .بقیــۀ صندلیهــا در دایرههــای متّحدالمرکــز بیــرون ت ُنــگ ماهــی چیــده
میشــود .دربیــن شــرکتکنندگان ،چنــد نفــر انتخــاب میشــوند کــه صندلیهــای «ت ُنــگ ماهــی را پُــر کننــد ،و بقیــۀ گــروه بــر
صندلیهــای بیــرون «ت ُنــگ ماهــی» مینشــینند .رئیــس جلســه موضــوع بحــث را مطــرح میکنــد و شــرکتکنندگان دربــارۀ آن
بحــث میکننــد .حاضــران در بیــرون از «ت ُنــگ ماهــی» بــه بحــث گــوش میدهنــد.
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ناظــر بحــث عمــل میکننــد .ارزیابــی ّ
کل کالس از بحــث ممکــن اســت بــر جنبههــای روال کار بحــث
فلســفی و نیــز بــر مســائل اساســی آن تمرکــز یابــد.

چهارچوب پژوهش
ِ

در چهارچوب جامعۀ تحقیق فلسفی ،روال کار عمدتاً به ترتیب زیر است:

 .1طرح مسئله

دانشآمــوزان اطالعــات محــرک را میخواننــد و دربــارۀ آنچــه ممکــن اســت گیجکننــده یــا
ناخوشــایند باشــد ،فکــر میکننــد .در ایــن کتــاب ،محرکهــا در بخــش «نگارههــا» ارائــه میشــود.
 .2تشخیص مشکل

دانشآمــوزان بــا ســؤالکردن ،بهروشــنی بیــان میکننــد چــه چیــزی برایشــان مســئله اســت؛
آنــگاه میکوشــند بــا مرتبطســاختن مفاهیــم کلیــدی یــا مشــخصکردن موضوعــات اساســی مشــترک،
پرس ـشها را بــه هــم ربــط دهنــد .ایــن کار ،فرصتــی بــرای دانشآمــوزان فراهــم میســازد تــا برنامــۀ
کار تحقیــق را ســازماندهی و بحــث را شــروع کننــد .لزومــی نــدارد هــر جلســه بــه ایــن شــکل آغــاز
شــود؛ از آنجــا کــه درطــول گــردآوری پرســشها ،احتمــاالً پرســشهای بیشــتری مطــرح میشــود،
چنانچــه امــور جلســه خــوب ســازماندهی شــود ،میتوانــد نقطــۀ شــروعی بــرای جلســۀ بعــد باشــد.
 .3ارائۀ پیشنهادها

دانشآمــوزان بــا بیــان عقایــد خــود ،کاویــد ِن ایدههــا و اندیشــهها ،بیــان احتمــاالت و تولیــد
فرضیــه بــرای یافتــن پاســخهای ممکــن ،راهحلهــا یــا توضیحــات ،پیشــنهادهایی بــرای پاســخ
بــه پرســش اصلــی ارائــه میدهنــد .ایــن مرحلــه ممکــن اســت بــه موافقــت ،مخالفــت ،تردیــد یــا
ســردرگمی بینجامــد .دانشآمــوزان بایــد بهدنبــال شفافســازی باشــند ،دلیــل بیاورنــد ،تمایــز قایــل
شــوند ،بــه اندیشــههای یکدیگــر اعتمــاد کننــد ،زود قضــاوت نکننــد ،و ارتباطــات بیشــتری برقــرار
کننــد .اســتفاده از ســرنخهای تحقیــق ،بهویــژه درقالــب فعالیــت گروههــای کوچــک ،نکاتــی تمرینــی
دراختیــار دانشآمــوزان قــرار میدهــد تــا طــرز فکرهــای مختلــف را بررســی کننــد ،پیشــنهادهای
متفاوتــی ارائــه دهنــد و بهمثابــه جامعــۀ کالســی ،گروهــی کار کننــد.
 .4تحلیل مفاهیم و بهکارگیری استدالل برای بسطدادن مباحثات

دانشآمــوزان بایــد بــرای رســیدن بــه درکــی عمیقتــر از مشــکالت ،مســائل یــا موضوعاتــی کــه
دربــارۀ آنهــا تحقیــق میکننــد ،مفاهیــم را بکاونــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،بایــد مهارتهــای اســتدالل را
در خــود بپروراننــد .بررســی مفهومــی و بســط آن ،شــامل مــوارد زیــر اســت:
مشــخصکردن معیارهــا و آزمــود ِن آنهــا ،ایجــاد تمایزهــا ،ارائــۀ تعاریــف ،توجــه بــه ارتباطــات
مفهومــی ،مقولهبنــدی و طبقهبنــدی آنهــا بهمنظــور ســازماندهی موضــوع.

مقدمه
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از اســتداللکردن نبایــد غافــل بــود ،چراکــه درمــورد همــۀ تحقیقهــا ضــروری اســت.
صحــت یــا قــ ّوت اســتداللهایی کــه ارائــه
کاملبــودن ایدههــا و اندیشــهها ،بــا معیارهــای اعتبــارّ ،
شــده اســت ،تعییــن میشــود .بنابرایــن دانشآمــوزان بایــد تفــاوت بیــن الگوهــای اســتداللیابی
درســت و سفســطهآمیز را مشــخّ ص کننــد ،فرضهــای زیربنایــی را در اســتداللهای خــود و دیگــران
آشــکار ســازند ،از شــتابزدگی در نتیجهگیــری و تعمیــمدادن بپرهیزنــد و ارتباطــات منطقــی را درک
کننــد .ســرنخهای تحقیــق ،بــه قصــد کمــک بــرای ظهــور و بســط مهارتهــای ذهنــی و اســتداللیابی
طراحــی شــده اســت.
 .5ارزیابی و نتیجهگیری

توجــه
تحلیــل و توجــه بــه اســتدالل ،جــز ِء ضــروری ارزیابــی اســت ــــ ایــن دو بههـم مرتبطانــدّ .
بایــد بــر اســتفاده از ابــزار ارزیابــی معطــوف شــود؛ مــواردی ماننــد بهکارگیــری معیارهــای ارزیابــی و
جسـتوجو بــرای یافتــن مثالهــای متقابــل و شــواهد دیگــر .ارزیابــی ،بــرای رســیدن بــه نتیجــۀ تحقیــق
ضــروری اســت« .نتیجهگیــری» در ایــن مفهــوم ،ضرورتـاً بهمعنــای توافــق همهجانبــه یــا اجمــاع نیســت.
احتمــاالً اختالفنظرهــا و مــوارد بحثانگیــز همچنــان وجــود خواهــد داشــت؛ امــا دانشآمــوزان بــه
درک بهتــری از دیدگاههــای مختلــف میرســند و اینکــه چگونــه در بحــث پیرامــو ِن ایــن موضوعهــا
بیشــتر مشــارکت کننــد.
تحقیــق فلســفی بایــد درکل بــه شــفافیت بیشــتر اندیشــه منجــر شــود .شــگفت اینکــه دســتاورد
ایــن رونــد گاه ممکــن اســت تاحــدودی نگرانکننــده باشــد ،زیــرا عجیــب نیســت زمانــی بــه ایــن
نتیجــه برســیمکــه وقتــی درمــورد بعضــی از اندیش ـهها و ایدههــا روش ـنتر میشــویم و پاســخ برخــی
پرســشها را مییابیــم ،اندیشــهها و ایدههــای دیگــر بــرای مــا مبهــم میشــود ،مشــکالت بیشــتری
پیــدا میشــود کــه بایــد حــل شــوند ،و پرســشهای تــازهای طــرح میشــود کــه بایــد پاســخ داده
شــوند .دانشآمــوزان بایــد بــرای چنیــن شــرایطی آمادگــی داشــته باشــند و بنابرایــن بایــد بــه آنهــا
کمــک کــرد تــا آگاه باشــند کــه تحقیــق فلســفی ،هماننــد بیــل و کلنــگ بــرای معدنچــی اســت کــه هــم
آت و آشــغال را بیــرون میکشــند کــه بایــد دور ریختــه شــوند و هــم ســنگهای قیمتــی را اســتخراج
میکننــد کــه بایــد بــرش داده شــوند ،صیقــل داده شــوند ،و کار گذاشــته شــوند .در تحقیــق فلســفی،
بهجــای جواهــرات ،درپــیِ یافتــنِ اندیشــهها ،مفاهیــم یــا شــیوههایی بــرای فکرکــردن هســتیم تــا بــا
بهکارگیــری آنهــا ،بــه نظریههــای بهتــری دربــارۀ جهــان و موقعیــت و شــرایط خودمــان در آن برســیم.
در کتــاب حاضــر ،تحقیــق فلســفی بــه ایــن ســمت ســوق داده میشــود کــه چگونــه شــیوههای ّ
تفکــر
خــود را دربــارۀ ارزشهــا بهتــر کنیــم و بــه بهتریــن نحــو در ایــن دنیــا عمــل کنیــم تــا زندگــی معنادارتــر
و ارزشــمندتری داشــته باشــیم.
معرفی ارزشها
بــرای ارائــۀ فلســفه در کالس بــرای اولینبــار ،ضــروری اســت دانشآمــوزان را بــا اندیشــۀ
بحــث کالســی آشــنا و از ایــن طریــق در آنــان آمادگــی ایجــاد کــرد .از ایــن نظــر ،بــرای آنکــه بــه
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دانشآمــوزان کمــک شــود عقایــد خــود را بهراحتــی بیــان کننــد ،بــرای شــروع بحــث ،فعالیتهــای
معرفــی میکنیــم.
زیــر را ّ
فعالیت 1
ارزشها چه هستند؟ اعتقاداتاند ،عواطفاند یا رفتار؟
وقتی میگوییم چیزی ارزش دارد ،منظور چیست؟
وقتــی ادعــا میکنیــد چیــزی ارزش دارد ،آیــا ایــن ادعــا ،ادعایــی درمــورد خودتــان اســت ،یــا
تجرب ـهای کــه دربــارۀ مســئلهای داریــد ،یــا ادعایــی دربــارۀ جهــان اســت؟
از کجا بفهمیم کدام ارزشها خوب هستند؟
آیا ارزشها را باید در مدارس تعلیم داد؟
چگونه باید آنها را تعلیم داد؟
فعالیت 2
چرا برای بعضی از چیزها ارزش قائل میشویم و برای برخی دیگر نه؟
چرا بعضیها برای بعضی از چیزها که از نظر دیگران ارزشی ندارند ،ارزش قایلاند؟
آیا چیزهایی وجود دارد که همه برای آنها ارزش قایل باشند ،حتی در جامعۀ چندفرهنگه؟
آیــا ارزشهایــی وجــود دارد کــه در یــک جامعــۀ مردمســاالرانه همــه ملــزم بــه حفــظ آنهــا
باشــند؟
آیا ارزشهای ما باید با یکدیگر هماهنگ باشند؟
اگــر بعضــی ارزشهــا در شــرایطی مغایــر بــا ارزشهــای دیگــر باشــند ،چــه میشــود؟ چگونــه
بایــد بــا چنیــن مغایرتــی کنــار آمــد؟
آیــا ایــن بهمعنــای آن اســت کــه ایــن ارزشهــا دیگــر اهمیــت ندارنــد یــا از بقیــۀ ارزشهــا
کماهمیتترنــد؟
آیا امکان دارد دربارۀ ارزشهای خود اشتباه کرده باشیم؟
فعالیت 3
بهنظــر شــما ،از بیــن مجموعــه ارزشهــای زیــر ،کدامیــک بــرای ارتقــا و حفــظ روش زندگــی
مردمســاالرانه (دمکراتیک)مهــم اســت؟ آنهــا را از مهمتریــن تــا کماهمیتتریــن رتبهبنــدی کنیــد.
بهنظــر شــما ،در شــیوۀ زندگــی مردمســاالرانه ،کــدام ســه ارزش از میــان حالتهــای انتخابشــده،
مهمتریــن و کــدام ســه کماهمیتتریــن اســت؟ بــرای اثبــات دعــوی خــود دلیــل بیاوریــد .آیــا
ارزشهــای دیگــری بــه ذهنتــان میرســد؟ اگــر هســت ،آنهــا را هــم رتبهبنــدی کنیــد و دلیــل بیاوریــد

مقدمه
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کــه چــرا فکــر میکنیــد ایــن ارزشهــا نیــز بایــد در مجموعــۀ ارزشهــا گنجانــده شــود.
توجه و دلسوزی
ّ
نهایت تالش را بهکاربردن
رفتار عادالنه
آزادی
درستکاری و اعتبار
یکیبودن گفتار و کردار
احترام
مسئولیت
درک ،بردباری ،و بودن درمیان دیگران
چرا برای درک بهتر ارزشها به خود زحمت دهیم؟
هــر فــردی ارزشهایــی بــرای خــود دارد؛ امــا در ایــن بــاره کــه چــه چیــزی ارزشــمند اســت،
توافــق عمومــی وجــود نــدارد .بــه ایــن حالــت ،هــم میتــوان بهمثابــه مانعــی بــرای شــرکت در هــر
گفتوگویــی دربــارۀ ارزشهــا نــگاه کــرد هــم آن را فرصتــی دانســت بــرای آنکــه توانایــی و امکانــات
خــود را بــرای اجــرای تحقیقــی جهــت رفــع اختالفهــا و دســتیابی بــه مــوارد توافــق ب ـهکار گیریــم.
بــه اعتقــاد مــا ،کســانی کــه بــه زندگــی در شــرایط کام ـ ً
ا مردمســاالرانه عالقــه دارنــد ،بــه احتمــال
بیشــتر راه دوم را پیشــنهاد میدهنــد .دانشآمــوزان میتواننــد بــا جذبشــدن در گروههــای تحقیــق
دربــارۀ ارزشهــا ،دریابنــد اســتفاده از مفاهیــم اخالقــی ،تصمیمگیــری و دســتیابی بــه حقایــق مربــوط،
ارائــۀ اســتدالل دقیــق و روشــن دربــارۀ حقایــق و نظرهایــی کــه مطــرح میکننــد ،و توانایــی رســیدن بــه
نتیجــه بــه شــکلی معقــول ،حتّــی بــا کمــک و حمایــت دیگــران ،تــا چــه حــد جـ ّذاب و ارزشــمند اســت.
در مفهومــی کلیتــر ،معتقدیــم ورود بــه بحــث دربــارۀ ارزشهــا و ســعی در یافتــن پاســخ بــرای
موجه و ارزشــمند
پرسـشهای دشــواری کــه ممکــن اســت در بررســی ارزشهــا مطــرح شــوند ،تالشــی ّ
اســت؛ چراکــه ایــن پرس ـشها کمــک میکننــد پاســخ پرســش نهایــی بهدســت آیــد :ارزشــمندترین
نــوع زندگــی کــدام اســت؟ صورتــی از ایــن پرســش و کنــدوکاو دربــارۀ آن ،درونمایــۀ رمــان (و فیلــم)
راهنمــای ســفر یــک اتواســتاپزن بــه کهکشــان ، 1نوشــتۀ داگالس آدامــز )1980(  2اســت .در ایــن
داســتان ،در مســابقهای ابرهوشــمندانه بیــن مخلوقــات ،خبــر می رســد کامپیوتــر فوقالعــاده قدرتمنــدی
بــه نــام «ژرفاندیــش» ســاخته شــده کــه هــدف از ســاخت آن ،طــرح پاســخ نهایــی بــه پرســش اساســی
زندگــی ،جهــان و همهچیــز اســت« .ژرفاندیــش» پــس از هفتونیــم میلیــون ســال ّ
تفکــر دربــارۀ
ایــن پرســش ،بــه پاســخ میرســد« :چهــل و دو» .پــس از اینکــه ایــن پاســخ داده شــد ،واکنــش یکــی از
توجــه او را جلــب نکــرد ،چنیــن بــود:
حاضــران درحالیکــه ایــن نتیجــه بههیچوجــه ّ
1. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
2. Douglas Adams
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لونکــوآل 1فریــاد بــرآورد :چهــل و دو! ایــن جوابییــه کــه بعــد از هفتونیــم میلیــون ســال

کارکــردن ارائــه مــیدی؟
ً
کامپیوتــر گفــت :مــن ایــن جــواب رو کامـا بررســی کــردم؛ جــواب بهطــور قطــع همینــه .اگــه بخــوام
باهــات صــادق باشــم ،بایــد بگــم موضــوع اینــه کــه درواقــع تــو اصـ ً
ا متوجــه ســؤال نشــدی.

بــه اعتقــاد مــا ،حــق کامـ ً
لودو بــود ،بلکــه
ا بــا «ژرفاندیــش» اســت؛ نــه بــرای پاســخش کــه چهـ 
از ایــن جهــت کــه یــک فــرد تحصیلکــرده زندگــی بهتــری میداشــت اگــر یــک جنبــه از «پرســش
بــزرگ زندگــی» را بهتــر درک میکــرد ،و آن اینکــه چگونــه بــه بهتریــن وجــه زندگــی کنیــم .بــه
گمــان مــا ،بــا تحقیــق گروهــی دربــارۀ ارزشهــا و یادگیــری مهارتهــای کنــدوکاو فلســفی ،میتوانیــم
جنبههــای مختلــف «پرســش بــزرگ زندگــی» را بهتــر درک کنیــم و بــا دنبالکــردن ایــن رونــد ،بــه
هــم نزدیکتــر شــویم .در ایــن مســیر ،اگــر روی جزئیــات هــم بــه تفاهــم نرســیم ،در درک طبیعــت
بشــری مشــترکمان موفّــق خواهیــم شــد.
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