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فلسفة لألطفال: حتليل نقدي لرؤية إبداعية جديدة

)Walter Omar Kohan( بقلم :  والتر كوهان

ترجمة: أ. د. علي  أسعد وطفة

يؤك��د ليبم��ان M. Lipman على طبيع��ة العالقة اجلوهري��ة بني الفلس��فة والتربية في 
املس��تويني: النظري والتطبيقي. وهو في هذا املس��توى يرى ضرورة إعطاء املعارف التربوية 
مضام��ني فلس��فية، قادرة عل��ى التجاوب م��ع املناهج الفلس��فية احليوية في مج��ال احملاكمة 
والتأمل والنظر. ومثل هذه الفلس��فة يجب أن تأخذ صورة نظام فكري يتسم بالوحدة والعمق 
والش��مول. وهذه األهمية التي يعطيه��ا ليبمان لهذه الرؤية اجلديدة في مج��ال التربية بروح 
فلس��فية جتس��د هذه الطاقة احلية التي تتمثل في قدرة الفلس��فة بأنظمتها املنطقية والذهنية 
عل��ى التأثير في املمارس��ة التربوية. ولم يقف اهتمام ليبم��ان بالعالقة اجلوهرية بني التربية 
والفلس��فة، ب��ل يحاول أن يرس��م إمكانية املمارس��ة املؤسس��اتية لهذه الفلس��فة ف��ي مختلف 

املؤسسات املدرسية والتربوية.

إن الطم��وح اجلدي��د الذي يعم��ل ليبمان عل��ى حتقيقه ، ه��و العمل على تأصيل املمارس��ة 
الفلس��فية كحقيقة حّية في الوس��ط املدرس��ي. لق��د طرحت هذه الفك��رة منذ ثالث��ني عاماً قبل 
ليبم��ان ووج��دت مقاومة كبي��رة ورفضاً لها. ومن َثّم ف��إن قبول هذه الفكرة كم��ا هو احلال في 

األمس سيجد صعوبة كبيرة؛ ألنها تبدو غريبة ومستهجنة بالنسبة إلى كثير من املفكرين.

وفكرة ليبمان هذه تنطوي على جدة أخرى تتمثل في وضعية املتعلم، فهؤالء الذين يتوجب 
عليهم ممارس��ة الفلس��فة ليسوا راش��دين أو مراهقني بل أطفال صغار لم يسبق لهم في تاريخ 

التربية على مدى تاريخ اإلنسانية تعلم الفلسفة وممارستها.

التقليد والتجديد:

يؤكد عدد كبير من الفالسفة عبر التاريخ على أهمية البعد التربوي للفلسفة. وهذا ما جنده 
 Kant وكانط Saint Thomas وس��ان توم��اس Platon وأفالطون Socrate عند س��قراط
وهيغل Hegel وديوي Dewey وكرامش��ي Gramsci. وغني عن البيان أن هؤالء الفالس��فة 
كانوا يؤكدون هذه العالقة اجلوهرية بني الفلس��فة والتربية في أعمالهم ونظرياتهم الفلسفية، 
ولكنهم كانوا في حقيقية األمر يتناولون هذه املسألة ويبحثون فيها من زوايا واجتاهات نظرية 
خالص��ة، وهنا ميكننا اإلش��ارة إلى الصيغة التي يتبناها كان��ط حيث يقول: ال ميكننا أن نتعلم 
 Il n’est pas possible d’apprendre la philosophie, الفلسفة، بل ميكننا أن نتعلم التفلسف
on peut seulement apprendre à philosopher. ويري��د كان��ط به��ذا الق��ول أن يعلمنا بأن 
الفلس��فة علم لم ينجز بعد، وه��و في حالة تطور ال تتوقف حركته أب��داً، ولكنه ميكننا أن نتعلم 
في حقيقية األمر ممارس��ة الفلس��فة، وتوظي��ف مقوالتها ومنطقها ورؤاه��ا ومنهجها في حياتنا 

الفكرية، وهذا يعطينا إمكانية احلكم والتأمل املنهجي والنظر، أو ما يسمى بخاصة التفلسف.

املقاالت
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وفي هذا السياق فإن مونتيني Montaigne يرى أن املرء ال ميكن أن يكون صغيراً لدرجة 
أنه ال يس��تطيع ممارسة الفلسفة، وهذا يعني أن ممارسة الفلسفة في مستوى التفكير واملنهج 
إمكانية قائمة للجنس البش��ري بعي��داً عن التفاوت في األعمار واألزمن��ة. وهذا يعني أيضاً أن 
الصغار يس��تطيعون ممارس��ة الفلس��فة ممارس��ة ذهنية. وال يقف مونتيني عند هذا احلد، بل 
يذه��ب إلى أبعد من ذلك ليرى في الفلس��فة مصدراً حياً وثراً من مصادر الس��عادة اإلنس��انية. 
وس��قراط ب��دوره جع��ل من املمارس��ة الفلس��فية مب��دأه األساس��ي ف��ي التربي��ة، ومنهجه في 

الديالكتيك لطاملا أخذ على أنه منهج في التربية قبل أن يكون منهجاً في الفلسفة.

وهك��ذا جن��د أن س��قراط وليبمان وكان��ط جميعهم يتفقون عل��ى أن الفلس��فة قابلة للتعلم 
بوصفها ممارس��ة، وليس��ت مجرد مادة مجرة. وهم في هذا السياق يعتقدون بأن إحدى القيم 
األساس��ية لهذه املمارسة الفلس��فية تأتي من هذه الفكرة التي يتوقف فيها الناس عن االعتقاد 
بأنهم يعرفون. وهم يذهبون إلى االعتقاد أيضاً بأن املمارس��ة الفلس��فية هي نوع من املشاركة 
واحل��وار والبحث اإلنس��اني. والتجربة الفلس��فية تنبع كما يعتقدون من ه��ذا احلوار املفتوح 
غير املتوقع، حيث تكون األسئلة احليوية واجلوهرية مطروحة دائماً تخاطب العقل اإلنساني 

وملكاته الفكرية احليوية.

وعل��ى الرغم من هذا التوافق الكبير في منظور هؤالء الفالس��فة فإن��ه ميكننا أن نلفت النظر 
إلى بعض االختالف. فسقراط على سبيل املثال يحاور الشباب هنا وهناك في مختلف األماكن 

في أثينا، ولكنه ال يؤسس ملدرسة ، وال ُيَعلِّم من أجل الدميقراطية أو من أجل أي نظام آخر.

أما ليبمان فإنه يحيي ممارسة فلسفية قدمية، ويحاكي سقراط في منهجه، ويعتمد احلوار 
منهجاً للممارس��ة الفلس��فية والتربوية. ووفقاً لهذه الرؤية فإن حمله الفكري ليس جتديداً بل 
إحياء لنظام فكري س��ابق عليه. فليس فيما يقدمه جدة فكرية أو فلس��فية، وميكن حتديد هذه 
الرؤي��ة في نقطتني أساس��يتني: إنه يحي��ي منهجاً قدمياً عانى من القطيع��ة التاريخية هذا من 
جهة، ومن جهة ثانية، إنه يس��تقدم فكرة قدمية، ولكنه يدفعها بطاقة جديدة في مجال تعليم 

الفلسفة في املدرسة.

وإذا كان ليبم��ان يؤك��د األهمية الكبيرة للعالقة بني الفلس��فة والتربية على منوال س��قراط 
فإن اجلدة واألصالة الفكرية التي يتميز بها تقع في مجال التأكيد على هذه العالقة اجلوهرية 
ب��ني الفلس��فة والطفولة. وفي هذا املجال فإن ليبمان يس��تحق أن يكون مج��دداً ومبدعاً؛ وذلك 
ألنه يطرح فكرة متأصلة في الفكر س��ابقاً في مس��تواها النظري، ولكن يندر أن جندها في طور 
املمارس��ة التي يحييها، حيث لم يسبق ألحد مس��بقاً في تاريخ الفكر مطارحة مسألة املمارسة 

الفلسفة في تربية األطفال.

تقتض��ي املمارس��ة الفلس��فية لألطفال وج��ود معلمني ميتلك��ون القدرة وامله��ارة في مجال 
معاجلة األفكار وتداولها وممارس��تها على نحو فلس��في. معلمون ق��ادرون على تقدير احلوار 
وممارس��ته وتوجيهه في نسق اخليارات التربوية والفلسفية املمكنة في إطار احترام الطفولة 
نفس��ها، وتقدير اجلوهر اإلنس��اني لألطف��ال. هؤالء املعلم��ون ميكنهم التعامل م��ع طائفة من 
األطف��ال في داخل الصفوف. والعمل في الصف هنا يجب أن يجري بصورة ممارس��ة تربوية، 
حي��ث تأخ��ذ العالقة بني األطفال ص��ورة اجتماع متع��اون يتم فيها الت��داول واجلدل واحلوار 
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الترب��وي بروح فلس��فية. في الص��ف يجتمع األطفال كأش��خاص ميارس��ون التفكير واحلياة 
القائمة على التساؤل واحلوار والتكامل واالحترام.

ف��ي هذا الوس��ط املدرس��ي ال تأخ��ذ املعرفة ص��ورة معرفة تقتض��ي من الطف��ل أن يتعلمها 
ش��خصياً، وعل��ى خالف ذلك فإن هذه املعرفة تأتي نتاجاً ملمارس��ة جمعي��ة بني مختلف أفراد 
الصف أو اجلماعة عبر التس��اؤل واحلوار والتفهم، وهنا تأخ��ذ الدميقراطية كنظام أو كطريقة 
ف��ي احلياة االجتماعية داخل الصف حضورها، وهذه العالقة الدميقراطية تكون جوهر وغاية 
اجلماع��ة ف��ي الص��ف، أي: جماعة األطفال وه��ذه العملي��ة الدميقراطية متث��ل الطريقة األمثل 

ملمارسة الروح الفلسفية في عالم الطفولة واألطفال.

ولكن كيف تتم هذه املمارس��ة الدميقراطية بروحها الفلس��فية؟ ما أبعادها وطبيعتها؟ في 
هذه املمارس��ة يجلس املعلم واألطف��ال في صورة دائرة في قاعة الص��ف. ويقوم املعلم بقراءة 
نص أو فقرة تتضمن خبراً أو مادة فكرية، وبعد ذلك يتم بناء مجموعة من األسئلة والتساؤالت 
ح��ول النص املق��روء ، ثم يجري احلوار بني اجلماعة حول هذه األس��ئلة، على أس��اس احلوار 

املنهجي املنطقي ومعاييره األساسية.

دور املعلم:

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الدور الذي يلعبه املعلم في هذه الوضعية املفترضة؟ 
مما الشك فيه أن املعلم هنا يؤدي دوراً منوذجياً. في هذه الوضعية يشارك املعلم بحماسة في 
احلوار، ويعمل على توجيهه وحتريضه وإثارته، كما يعمل أيضاً على تسهيل مجريات احلوار 
ب��ني األطف��ال. املعلم في وضعيته هذه يجب أال يقدم إجابات، بل يس��تثير التس��اؤل ويحرض 
عليه، كما يتوجب عليه أن يس��اعد األطفال على احترام وجهات النظر األخرى ألفراد اجلماعة، 

ويساعد األطفال على احترام القواعد األساسية للحوار بني أفراد اجلماعة أو املجموعة. 

وخالل احلوار فإن املعلم يستخدم األدوات التي يقتضيها الكتاب املدرسي: مخطط املناقشة 
واحلوار، وذلك من أجل تعميق فهم األطفال باملفاهيم الفلس��فية وباملمارس��ات التي تؤدي إلى 
بن��اء املهارات املعرفي��ة واملنطقية عند الطفل. كم��ا يعمل على إعادة بناء مضم��ون احلوار، ثم 
يعطيه مضموناً س��ائغاً يتميز بالبس��اطة والوض��وح والتكامل. وتأخذ ه��ذه العملية من قبل 
املعلم صورة حتكيم يتعلق مبضمون احلوار دون أن يتخذ موقفاً مس��بقاً ومحدداً من مضمون 
احلوار نفسه؛ ألن اتخاذ هذا املوقف قد تترك انطباعات سلبية غير منطقية أو فلسفية في تفكير 

األطفال.

من املعلمني الذين يوجهون الصفوف الفلس��فية؟ بالطبع هم املعلمون الذين لم يس��بق لهم 
احلصول على تعليم فلس��في. ولكن كيف يس��تطيع معلم من غير تأهيل فلسفي أن يؤدي هذه 
املهمة الفلس��فية؟ ببس��اطة ميكن تأهيل هؤالء املعلمني عبر دورات تربوية مكثفة في أحضان 
املدرس��ة ذاتها ، وعبر جلس��ات وس��يمينارات يش��رف عليه ويوجهها متخصصون في الشأن 

الفلسفي.

وم��ع أهمية هذا التدريب والتعلي��م القصير األجل للمعلمني من أجل ممارس��ة التربية على 
أسس فلس��فية فإن هذه الفكرة تستثير القلق. إنه ملن الصعوبة مبكان نظرياً القول بأنه ميكن 
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بناء املعلم الفيلسوف بهذه السهولة التي ميكن له فيها أن يتجاوز العقلية التقليدية للتعليم، 
وأن ميتلك هذه القدرة على تأصيل منج فلسفي جديد.

إن الصعوبة الرئيس��ة التي يواجهها هذا املنهج في املمارس��ة التربوية للفلس��فة تكمن في 
غي��اب الق��درة على ترجم��ة النصوص الفلس��فية إلى مواد وتبس��يطها بحيث ميك��ن للطفل أن 
يفهمه��ا ويناقش��ها ف��ي آن واحد. ومن أجل ه��ذه الغاية ميك��ن للمعلم أن يكت��ب قصصاً يكون 
أبطالها من األطفال، ويراعي في ذلك أن شخصية األطفال في النص مساوية للمستوى العمري 
نفسه لألطفال في الصف. وأن يراعي في هذه القصص أن تتبنى احلوار السقراطي أو أن تكون 
قابلة للتصريف في حوار فلس��في من طبيعة س��قراطية. وهذا يعني أن تكون هناك أسئلة من 
غير إجابات محددة ونهائية عنها. وهذه الشخصيات شخصيات النص ميكن أن تأخذ صورة 
عقالنية للس��لوك اإلنس��اني، حيث ال يكون هناك أي قطيعة عنيفة في دائ��رة احلوار في داخل 
النص. ومن الضرورة مبكان اإلش��ارة في هذا الس��ياق إلى أن الكتب املدرس��ية حتمل كثيراً من 
النصوص املجانس��ة له��ذه التي نتحدث عنه��ا، حيث ميكن أن تؤخذ ه��ذه النصوص كنماذج 
حية للحوار الفلسفي في داخل الصف. وهذا ميكن املعلمني من تعزيز قدرة األطفال على احلكم 

والتساؤل واحلوار الفلسفي واحملاكمة املنطقية.

وهنا ميكن القول بأن العالقة القائمة بني النص وبني الفلسفة ميكنها أن تأخذ صورة عالقة 
أداتي��ة غائية في جوهرها، فالنصوص والقص��ص ال تأخذ هنا قيمة في ذاتها أبداً ، بل هي أداة 
لقيمة فلس��فية محددة بصورة مسبقة. وهذا يعني بأنه ميكن إسقاط مضامني هذه النصوص 
واس��تبعادها حاالً بعد أداء املهمة الفلس��فية في بناء احلوار الفلس��في املطلوب. ومع ذلك كله 
فإن��ه ملن املفض��ل أن تك��ون مضامني هذه النص��وص إيجابية، ومش��بعة باملعان��ي اجلمالية 
والروحية ومتس��اوقة إلى حد كبير مع الروح الفلس��فية للمحاكمة واحلوار. وغني عن البيان 
أيضاً أن هذه النصوص يجب أن تتوافق وتتوازن مع مس��تويات التطور الس��يكولوجي للطفل 
ف��ي كل مرحلة عمرية. واملهم جداً في هذه النصوص أن تكون داعمة ملس��ألة احلوار الفلس��في 

املطلوب بني األطفال. 

تب��ني الرؤى الفلس��فية الت��ي اس��تعرضناها أن اجل��دة التي ينط��وي عليها ه��ذا البرنامج 
احل��واري مح��دودة. فالبرنامج ال��ذي عرفناه ينبع من صل��ب التربية التقليدي��ة التي تضرب 
جذوره��ا في عمق املمارس��ة التربوية تاريخي��اً. فمثل هذا البرنامج الفلس��في للتربية ينطوي 
على عدة نقاط س��لبية تتصل بالنموذج التربوي املط���روح عينه. والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا ما مدى مش��روعية ه��ذا النموذج، وكيف ميكنه أن يحظى باملش��روعية؟ كيف ميكن بناؤه 
أيضاً وحتويله إلى ممارس��ة حّية؟ وهل يتوافق هذا النموذج مع نزعة الطفل إلى االس��تقالل؟ 
وكي��ف نتص��رف مع األطفال الذي��ن ال ميكنهم التكيف مع ه��ذا النموذج التربوي؟ هذه أس��ئلة 

تطرح نفسها حول معطيات هذا النموذج التربوي.

ويض��اف إل��ى ذلك أيض��اً أن املوضوع��ات الت��ي يفترضها ه��ذا البرنامج ه��ي موضوعات 
كالس��يكية من تاريخ الفلس��فة، وهذا التاريخ اجلزئي ميكن أن يكون موضع مناقشة وتساؤل 
وارتياب بني الباحثني واملفكرين. وهذا يعني من جهة أخرى أم املش��كالت احلياتية والفلسفية 
املعاص��رة ل��ن تكون حاضرة ف��ي مثل هذا البرنامج أو التجربة الفلس��فية، وكم��ا الحظنا، فإن 
انتق��اء النصوص عبر ه��ذه التجربة ليس منهجياً ب��ل يعتمد على مج��رد املصادفة اخلاصة. 
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وهذا النموذج يفترض أن موضوعات الفلس��فة واحدة في كل زمان ومكان، وهذا ينسحب على 
مشكالتها وقضاياها.

هذه التربية متتلك بالضرورة على عدد من املكونات احملافظة. فالفالس��فة يبتكرون املادة، 
ويحددون الطابع الفكري لهذه املواد. ويأتي دور املدرس��ني الذين يطبقونها في برامج عملهم، 
وهذا يعني أن املدرس��ني يطبقون أفكاراً ونظريات أبدعها آخرون. والس��ؤال الذي يطرح نفسه 
هنا هو كيف ميكن للمدرس��ني جتنب التأثر بنصوص غريبة عنهم؟ وكيف ميكن طرح األسئلة 
حول أس��ئلة طرحه��ا اآلخرون؟ وهذا يعني ف��ي نهاية األمر أن تطبيق املناه��ج يدين منفذيها، 
ويدفعهم إلى موقف غير فلس��في؛ إذ كيف ميكن توحيد املس��ائل املختلفة التي تولد في معترك 
احل��وار واجل��دل؟ وكيف ميكن تعميم مختل��ف وجهات النظر؟ وكيف ميكن ص��ّد اجلديد الذي 

ينبثق؟ تلك هي املشكالت التي تفرضها الكتب املدرسية.

وعلى هذا األس��اس ميكن القول بأن اعتماد الكتب املدرس��ية موضوعاً للممارسة الفلسفية 
يبدو لنا أمراً متناقضاً في ذاته: فاملمارسة التي تنبثق عن الفلسفة ذاتها ال ميكن أن تبدو واضحة 
لذاتها بّينة مبعانيها الذاتية. إن املشاريع الفلسفية التي نطرح غالباً ما تأخذ طابعاً سياسياً، 
قوام��ه حتقيق الدميقراطية. وهنا جند أنفس��نا أمام موقف إش��كالي يختنق بالتناقض قوامه: 
م��ن غير الدميقراطية ال توجد هناك فلس��فة، وم��ع الدميقراطية هناك فلس��فة ال تضع القضايا 
الدميقراطية في محط التساؤل. وهنا جند أن الفلسفة تخضع ملآرب وغايات سياسية، فتضع 
نفس��ها بعي��داً عن التناول الفلس��في. وهنا ميكن الق��ول بأنه ال يوجد هناك جتديد فلس��في في 

فلسفة تسعى إلى حتقيق أهداف خارجة عنها.

ف��ي الفلس��فة وعلى عكس م��ا أوردناه ف��إن الدميقراطية ليس��ت هي الهدف، ب��ل هي نقطة 
البداية. وهذا يعني أن الدميقراطية تش��كل موضوعاً للجدل الفلس��في، إنها مش��كلة فلس��فية، 

وليست قيمة تسعى إلى تأكيدها.

فالنص اجليد ال ميكن التنبؤ بجماع معانيه، والنص الذي يتصف بالغنى يعطي مس��احة 
أكبر للتساؤل . وهنا جند املناظرة احلقيقية وجهاً إلى وجه بني الفلسفة واألدب، وليس ألحدهما 

بالطبع أن ميلي على اآلخر قانونيته اخلاصة، ألن ذلك يؤدي إلى عملية تشويه وضرر.

خالصة: 

إن الفلس��فة كما تبدو لليبمان هي منهاج يعمل على بناء أفكار تربوية، وهذه الفكرة جديدة 
إل��ى حّد م��ا، وذلك عندما نأخذ بع��ني االعتبار أن ليبم��ان يضع بني يدي األطفال ش��يئاً جديداً 
للتفكير والتس��اؤل، وهي فكرة لم يس��بقه إليها أحد: وهذا اجلديد يتمثل في ممارسة الفلسفة. 

ولكن العمل علة وضع هذه الفكرة في إطارها املؤسساتي يفقد عنصر اجلدة واالبتكار.

في الفلسفة ال يوجد هناك حلول سحرية؛ ألنها ممارسة فكرية معقدة وصعبة، إنها نشاط 
يحيل ذاتيته إلى دائرة التساؤل. حيث ال ميكن ألحد ما أن يستبق تساؤالت اآلخر، وليس ألحد 

ما أن يتفلسف من أجل اآلخر.

والفلسفة ميكنها أن تكون أداة حرية وحترير، ألنها تعطي مساحة كبيرة للتساؤل. وميكنها 
أيضاً أن تس��نح لألطفال بالتفكير بأنهم في مرحلة تاريخية محددة، وأن جتعلهم يفكرون في 
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ذاتيته��م، وبهذا املعن��ى فإن املعلم املبدع هو الذي يس��اعد األطفال عل��ى التفكير ويحثهم على 
التأم��ل. وهو م��ن أجل ذلك يجب عليه أن يتحرر من قهر األنظم��ة التقليدية القائمة، وأن يخرج 

من عباءة املناهج الكالسيكية ويرفض أدواتها.

ونح��ن ل��ن نكون مجددين أبداً إذا عملن��ا على تأصيل أنظمة أخ�رى س��ابقة؛ ألن ذلك يؤدي 
إل��ى نتائج س��لبية في احلياة التربوية، وهذا يعني أنه ال يوج��د منقذون في التربية، بل هناك 
ض��رورة لطرح إش��كاليات وجتارب وممارس��ات: التفكير اجلاد والتس��اؤل احلر ف��ي القضايا 

واملسلمات والطروحات من غير اخلضوع لنماذج فكرية محددة.

عنوان املقالة األصلي:

 PHILOSOPHIE POUR ENFANTS: ANALYSE CRITIQUE D’UNE
INNOVATION

   par Walter Omar Kohan.  
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