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ﻛﻮدﻛﺎن ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﯾ

ﻧﮕﺎه اﺟﻤﺎﻟ

ﻣﺴﻌﻮد آرﯾﻦ ﻧﮋاد
ﭼ ﯿﺪه .ﺑﺎزﺑﯿﻨ ﻣﻮﺿﻮع درک و آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در داﻣﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﺧﻼق ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺣﻮزهی
ﭘﺎﯾﻪای دﯾ ﺮی ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ و آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻼوهی ﺷﺎﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪی در ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی ﺑﺎزی اﯾﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎ ،ﻣﺤﻮر ﻣﻌﺎﻧ و اﺷﺎرات
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 .١ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻣﺪارس رﺳﻤ ﻣﺎ ﭼ ﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺑﺤﺚ ﺧﻼق و
ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺷﻨﺎﺧﺘ و ﺗﺤﻠﯿﻠ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﺒﺎدل ﻣ ﺷﻮد ﯾﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮِ آﻧﭽﻪ دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ داد و ﺳﺘﺪی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ وﻣﺘﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﺷﺒﻬﻪ
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴ ﻫﺎ ،ﻓﻮت و ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ  ،ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی
ﻋﺪدی و ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی ﺧﺸ و ﺑﯽ روح و ﺑﯽ ﻣﺴﻤﺎی ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ رﺑﻄ ﺑﻪ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﺎ از ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺪارﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﻌﻨ ”ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴ “” ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮی“ و ”ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی ﻋﺪدی“ از زﻣﺮه
وﻇﺎﯾﻒ و اﻫﺪاف رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ.
در رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ ﺑﺎ ﺻﻔﺖِ ﺷﻨﺎﺧﺘ و ﺗﺤﻠﯿﻠ  ،اﯾﻦ داﻧﺶ ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻋﻠﻢ اﺑﺰاری ،ﻗﺮاردادی و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠ ﯾﺎ
اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋ )ﺑﻨﺪاﺷﺘ ( و ﯾﺎ ﻣﺠﺮد و ﻣﻄﻠﻖ )ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻄﻮح داﻧﺸ ﺎﻫ راﯾﺞ اﺳﺖ( ﺑﻠ ﻪ در وﺣﻠﻪ اول ﭼﻮن ﻋﻠﻤ
ﺗﻮﺻﯿﻒﮔﺮ و ﺗﺸﺮﯾﺢﮔﺮ ،ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و درک ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ وﯾﮋهای از ﻋﺮﺻﮥ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﻮزش
ﻣ آﯾﺪ و در راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠ از ﭘﺮﺳﺸ ﺮی و ﭘﺎﺳﺨ ﻮﯾﯽ ،ﺳﺮزﻧﺪﮔ و ادراک ﻣﺘﻔﺎوﺗ از داﻧﺴﺘﻦ و داﻧﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎب ﻣ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﻛﺮد ﻛﻪ اﯾﻦ روﯾ ﺮد ﺑﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎیِ رﺳﻤ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻮ
و ﻛﻢ رﻧﮓ و ﺑﯽرﻣﻖ و ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ذوق و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ آﻣﻮزﺷ ﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ و اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮔﺮدد.
 .٢ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺷﺮوع
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ،ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﻮع از آﻣﻮزش و درک رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﺗﺤﺮﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎﯾﯽ از دوران ﻛﻮدﻛ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧ ﻛﻪ رﯾﺸﻪ در ﻓﻄﺮت ﻗﻮی ﻛﻨﺠ ﺎویﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ اﯾﻦ دوران دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺷﺮوع آﻣﻮزش و اﻧﺸﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻗﺪری ﺑﺎزﺑﯿﻨ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ داﻧﺸ در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻬﻢ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و
ﺗﻌﻠﯿﻞ ،در ﺣﺪ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﭘﻨﺪاﺷﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨ ﺗﺮی در ﻓﻬﻤﯿﺪن و درﯾﺎﻓﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
وﺳﯿﻊ اﺑﺰاری و ﻛﺎرﺑﺮدی آن ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴ  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﮔﺮی و ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪای از ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻜﺜﯿﺮ درس و ﺟﺰوه و ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آﻣﻮزﺷ ﻛﻼسﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف درﺳ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،راه و روش دﯾ ﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه و اﻧﺘﻈﺎر ،دﻗﯿﻘﺎً آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻋﻠﻢ ﻧﺎبِ ﺻﺮﻓﺎً ﻋﻘﻠ و ﻧﻘﻠ ﺷﻨﺎﺧﺘ در ﮐﻨﺎر
و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ داﻧﺶ ارﺟﻤﻨﺪی ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺣﺎق ﻣﻌﻨ و ﻣﻘﺼﻮد در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺻﺮﻓﺎً
ﻋﻘﻠ و ﺗﺤﻠﯿﻠ ﭼﯿﺴﺘ ﻫﺎ و ﭼ ﻮﻧﮕ ﻫﺎ و ﭼﺮاﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺪﺧﻞ وﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت
و اﻧﺴﺎن و ﺿﺮورت و اﻣ ﺎن و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺳﻌﺎدت و ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ و ﺣﺰن و ﺷﺎدی و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻧﺎﻛﺎﻣ را در ﺑﺮ ﻣ ﮔﯿﺮد .آن
ﭼﻪ در ﭘﯽ ﻣ آﯾﺪ ذﮐﺮ ﻧﻜﺎﺗ اﺟﻤﺎﻟ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧ اﺧﯿﺮ ،ﻧﺎم ”ﻛﻮدﻛﺎن ،رﯾﺎﺿﯿﺎت
و ﻓﻠﺴﻔﻪ“ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧ دارد.
آن ﭼﻪ از ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺞ و ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزی ﺿﺮوری ﻋﻠﻢ در
دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ ﯾ ﺳﻌ در ﺑﯿﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪی ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ
ﻓﮑﺮی ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌ اﺳﺖ و دﯾ ﺮی ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ارزش و اﻫﻤﯿﺘ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم
و ﻓﻨﻮن دارد .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻋﺎم و ﺳﺰاواری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻮران اﻣﺮوز رﯾﺎﺿﯿﺎت ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻋﺎﻟﻢ ،در
ﭘﯽآﻧﻨﺪ و ﺳﻌ ﻣ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﺑﯿﺎﻧ ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼ و ﻋﻤﻮﻣ  ،داﻧﺶ و داﻧﺎﯾﯽﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ را ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓ
و ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ای ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم آن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻛﺮدن آن از ﺟﺬاﺑﯿﺖ آﻣﯿﺨﺘﮕ ﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﺑﻬﺮۀ ﻛﺎﻓ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺮﻓﻪای و آ ﻛﺎدﻣﯿﻚ ﻫﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
رواﺑﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ و رﺳﻤ داﻧﺸ ﺎﻫ و ﻏﯿﺮ داﻧﺸ ﺎﻫ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺰاوارﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾ ﺮ ازﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺠ ﺎوی ﻫﺎی ﻓﻄﺮی ﺑﺸﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻒ و
ﻓﻬﻢ اﺳﺮار ﻫﺴﺘ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای درک اﺳﺮار رﯾﺎﺿ ﺟﻬﺎن )درﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ اﺳﺮار ﻓﯿﺰﯾ ﯾﺎ اﺳﺮار زﯾﺴﺘ و ﺣﯿﺎﺗ ﺟﻬﺎن(
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ذوق و ﻃﺒﻊ اﻗﺸﺎر و ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف درﺳ و ﻣﺪرﺳﻪ ای،
ﺷﯿﺮﯾﻨ وﺟﺪ ﺳﻌ و ﺗﻼش در ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺑ ﺮِ ﯾ ﻣ ﺎﺷﻔﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤ ﻓﻌﺎل در ﻣﻌﺮض اﺷﺘﯿﺎق و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺮ آﻣﻮزﻧﺪه و
ﺑﻮﯾﮋه ﻫﺮ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و ﺟﻮاﻧ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .
 .٣ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻮدﮐﺎن
درﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻋﻠﻤ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺑﺎب ﻣﺜﺎل ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﯾ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻐﺮﻧﺞ درک و داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﻗﻠﻤﺪاد ﻣ ﺷﺪ و ﻣﻘﻮﻟﻪای ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺷﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﻦ و ﺳﺎل
و ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﻧﻮاﻋ از ﮐﻤﺎﻻت و ﭘﺨﺘﮕ ﻫﺎ ﻧﻤ ﺷﺪ ﺳﺮاغ درﺳﺘ از آن ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ راﯾﺞ ﭘﯿﺸﺮوان ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺤﻮﻻت آﻣﻮزﺷ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ورود و ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ] .[۴ ،٣ ،٢ ،١ﺣﺎل
اﮔﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾ از ﻋﺎﻟ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﮔﺎهﻫﺎی درک ﻧﻈﺮی ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﺗﻼش ،ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻫﻤﮥ ﺳﻄﻮح ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﮑﺮی
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﭼﻮن ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻤ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﭼﺮا اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﻓﻬﻢ راﺑﻄﻪ رﺷﺪ و ﺷ ﻮﻓﺎﯾﯽ
رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﭙﺮدازد؟ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺑﺮﺧ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﻦ ﺣﻮزه ،اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را روﺷﻦﺗﺮ ﻣ ﺳﺎزد .در
ﻣﺮﺟﻊ ] [۶درﺑﺎره ﺿﺮورت ﻃﺮح ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ” :ﻗﺪرتِ ﺗﻤﯿﯿﺰ ،ﻗﺪرت داوری و ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل از اﻫﻤﯿﺖ
اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در زﻧﺪﮔ ﻓﺮدی و ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻌ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اﻣﻮر در ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن آدمﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺰاع در درون و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت داوری و
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ذﻫﻨ و اﺳﺘﺪﻻﻟ
اﻓﺮاد ،دوران داﻧﺸ ﺎه ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ از دوران ﮐﻮدﮐ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎزهای ﮐﻪ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﭙﺮده و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ ،ﺑﻠ ﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را آزﻣﻮده ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی ،داوری،
٢

ﻛﻮدﻛﺎن ،رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ رﯾﺎﺿ و ﺟﺎﻣﻌﻪ /ﺟﻠﺪ  ،١ﺷﻤﺎره ١–۵ (١٣٩۵) ٣

اﺳﺘﺪﻻل ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻣﻮر از ﯾ ﺪﯾ ﺮ را آﻣﻮﺧﺖ“ .ﻣﺆﺳﺴﻪ  (Kids Philosophy Slam) KPSﮐﻪ ﯾ از دهﻫﺎ
ﻣﺆﺳﺴﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺴﻔ ﺑﯿﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ،در دوازده رده ﺳﻨ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از داﻧﺸ ﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﻨﺪ ] .[٧ ،۵ﺑﺮﺧ از ﺳﺆالﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ ،آﯾﺎ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧ اﻣ ﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﺟﻨﮓ را
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ؟ درﺿﻤﻦ از ﻫﺮ رده ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣ رود و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺎﻫ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻼﺷ اﻋﻢ از ﻧﻘﺎﺷ  ،ﺷﻌﺮ ،داﺳﺘﺎن و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺳﻌ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻮاﯾﺰی اﻫﺪا ﻣ ﺷﻮد .ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ ﺟﻮاﯾﺰی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﺸ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎل  ٢٠٠٩درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد” :ﺣﺮص و آز ﯾﺎ
ﻫﻤﺪردی و ﺑﺨﺸﺶ ،ﮐﺪام ﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ؟“.
 .۴ﮐﻨﺠ ﺎویﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ
ﻣﺎﺟﺮا از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و ﻫﻤﻪ ﺟﻮر داﻧﺴﺘﻨ در ﻧﻬﺎد ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ .داﻧﺴﺘﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻨﯿﻦ آﻏﺎزﯾﻦ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ رﺳﻢ ﺳﻨﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻫﻨﻮز ﻋﺎدت
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺣﺲ ﮐﻨﺠ ﺎویﻫﺎی ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد را در داﻻن راﻫﺮوﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔ ﺧﺎﺻ ﻣﺤﺪود و ﻣﻨﮑﻮب ﺳﺎزد ،ﭘﺲ،
از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و درﺑﺎرۀ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣ ﭘﺮﺳﺪ و دهﻫﺎ ﭼﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣ ﮔﺬارد ،ﺣﺘ درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ
ﮔﺎﻫ اﺻﻼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧ و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدﻧ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ رﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﮐﻨﺠ ﺎوی ﻓﻌﺎل ﻃﺒﯿﻌ و وﺳﯿﻊ در داﻣﺎن روﯾﻪﻫﺎی
ﺗﮑﻠﯿﻔ و ﻋﺮﻓ ﻣﺪرﺳﻪای ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ،ﻣﻨﺴﻮخ ،ﻣﺤﺪود و ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧ و ﺗﺮﺑﯿﺘ راﯾﺠ ﻣﺴ ﻮت ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش
ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺧﺎرج از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی رﺳﻤ آﻣﻮزﺷ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﺆالﻫﺎ و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﻣ ﺎﺷﻔﻪ و ﺟﻮﺷﺶ و ﺧﻼﻗﯿﺖ رﯾﺎﺿ اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ را ﺑﯿﺪار و در واﻗﻊ ﻓﻌﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و
ﺣﺘ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ وﻗﺘ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺗ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و آﻣﻮزشﻫﺎی رﺳﻤ رﯾﺎﺿﯿﺎت
ﻣﺪرﺳﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻣﺪدﮐﺎرِ رﺷﺪ و ﺗﺠﻠ ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع و ﺳﺆالﻫﺎی ﺳﺎدهای ﺑﺮای اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺨﺸ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮات و ﺣﻮاس ﭘﺎﯾﻪ ای اﯾﻦ زاوﯾﻪ از رﺷﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ ﮐﻪ ﻧﻬﺎل ﺗﻔﮑﺮ و اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺧﻼق و اﺻﯿﻞ اﮔﺮ در ﺑ ﺮی وﺟﻮد آدﻣ ﻏﺮس
ﺷﻮد ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻮاﻧﻪ ﻣ زﻧﺪ ،رﺷﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﻮه ﻣ دﻫﺪ و ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷ رﺳﻤ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﺑﺮای ﻃﺮح ﯾﺎ ﺑﺮوز اﻧﮕﯿﺰه و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ،ﺿﻌﯿﻒ رﻓﺘﺎر ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ رﺳﻢ ﻓﺎﺋﻖ و ﻏﺎﻟﺒﯽ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ  ،ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان دادن و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺮﺳﯿﺪن و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﮐﻨﺠ ﺎویﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺑﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﯾﺎد دادن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و آﻣﺎدهای ﺑﺮای ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺰد آﻣﻮزﻧﺪه اﺻﺎﻟﺘﺎً ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻣ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدی در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺜﻼ ﺣﻮزهای در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﺎ ﻧﻬﺎد اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺘ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان
ﮐﻪ ﻧﻬﺎدی داﻧﺸ ﺎﻫ اﺳﺖ و ﻋﻠ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ادراﮐﺎت ﭘﺎﯾﻪای رﯾﺎﺿ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻘﺒﻞ و ﭘﯿ ﯿﺮ آﻣﻮزش ﺧﻼق و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع از رﯾﺎﺿﯿﺎت در ﮐﺸﻮر
ﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﻨﻪ آن اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ای ﻣﻠ و ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎﯾﻪ ای را ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺻﺮﻓﺎً اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺸﻒ و ﻓﻬﻢ رﯾﺎﺿ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۵در ﻟﻔﺎف ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﻀﺎی ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺮﯾﻦ درکﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ رﯾﺎﺿ
٣
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در ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزش رﺳﻤ ﮐﻼﺳﯿ ﻫﻢ ﻣﺘﮑ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ
ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی راﯾﺞ درﺳ در ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺟﺒﺮ و ﺣﺴﺎب ﻣﺪرﺳﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻨﺠ ﺎویﻫﺎی ﺑﺴﯿﻂ و ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﻣﺎ از ﻧﮕﺎﻫ ﺳﺎده
و ﺷﺒﻬﻪ ﺧﺎم ﺑﻪ ﮐﻮدﮐ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺎﻣﻼت ﮔﺮدد.
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ دﯾ ﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺸﺎ و ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻟﺤﻦ ﮐﻼم و ﻓﻬﻢ ﺳﻨﯿﻨ در ردهﻫﺎی ﮐﻮدﮐ و ﻧﻮﺟﻮاﻧ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ،ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی:
 .١ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﯾ ﭼﯿﺰ دﻟﺨﻮاه را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ )ﻣﺜﻼ ﯾ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﯾ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﯾ درﺧﺖ را !( .درﺑﺎره آن ﭼﯿﺰ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣ ﺷﻮد داﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣ ﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ ]ﺑﺮای دوره دﺑﺴﺘﺎن[ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﺮحﻫﺎ و
ﺳﺆالﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﻋﻠﻤ ﺑﺮرﺳ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣ ﭘﺮدازد ]ﺑﺮای دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن[.
 .٢آﯾﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﻘﻂ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺪازهﻫﺎ و اﻋﺪاد اﺳﺖ .اﻧﺪازهﻫﺎ و اﻋﺪادی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾ ﭼﯿﺰی در ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺪازۀ ﻃﻮل ﯾ راه ﯾﺎ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﯾﺎ اﻧﺪازۀ زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﭘﺮواز ﯾ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ .ﺣﺎل آﯾﺎ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻓﻘﻂ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ و وﻇﯿﻔﻪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳ دﯾ ﺮی ﻧﺪارد؟ ]ﺑﺮای دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن[.
 .٣ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ از ﺣﺴﺎب و ﯾﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ ﻣ داﻧﯿﺪ )ﯾﻌﻨ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺟﺰﺋﯿﺎت( ﺑ ﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺣﺴﺎب و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﯾﻌﻨ ﻋﻠﻢ ﻣﺜﻠﺚﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت ﺟﺒﺮی درﺟﻪ دو و ﺳﻪ و اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﻋﺪدی و ﺟﺒﺮی و ﻣﺜﻠﺜﺎﺗ  ،در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﺆالﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ]ﺑﺮای دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن[ .اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻔﺖ ﮐﺸﻒ
ﮐﻨﻨﺪﮔ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺖ ﺗﺸﺮﯾﺤ و ﺗﻮﺻﯿﻔ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻫﻢ ﯾ از اﻗﺴﺎم ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﺑ ﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺟﺒﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻧﻮع رازﻫﺎﯾﯽ را ﮐﺸﻒ و ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدهاﻧﺪ ]ﺑﺮای
ﺳﺎل اول داﻧﺸ ﺎه[.
.۴آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗ ﯾﻌﻨ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﯾﺎﺿ ﻣﺘﻔﺎوﺗ از دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ آﯾﺎ ﻣ ﺷﻮد در دﻧﯿﺎﯾﯽ اﻧﺪازه ﻫﻤﻪ ﻃﻮلﻫﺎ ،اﻧﺪازه ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﺪازه ﻫﻤﻪ زاوﯾﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺷﻮد
دﻧﯿﺎﯾﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﯾﺎ ﭘﺸﺖ و روی ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣ ﺷﻮد در
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟ  ،ﺷ ﻞ ،ﻫﻢﺷ ﻠ  ،ﺑﯽﺷ ﻠ  ،ﺗﻘﺎرن ،ﺗﻮاﻟ  ،ﺗﻨﺎﻫ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫ  ،ﮐﺮاﻧﺪاری و ﺑﯿ ﺮاﻧ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺘﻔﺎوت از
آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﮐﻤ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻓ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ]ﺑﺮای دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﭘﺲ
از آن[.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺳﻮالﻫﺎی ﻓﻮق ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻨﯿﻦ دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻗﺮار دارد ﺑﻪ رﻏﻢ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ دورهﻫﺎی دﺑﺴﺘﺎﻧ از ﺣﻮزه ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺮح ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻇﺎﻫﺮ ،ﻗﺮاﺑﺘ ﻋﺠﯿﺐ دارﻧﺪ ﻫﺮ دو ،راه ﺧﻮد را از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﻧﺎب و ﻣﻠﻤﻮﺳ آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻐﺰ و ﻣﺠﺮدی ﭘﺮ ﺳﻮﯾﯽ ﭘﺮ ﻣ ﮐﺸﻨﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺼﺪاقﻫﺎ و اﻃﻼقﻫﺎی ﻫﺮ ﯾ  ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ
ﻏﺮﯾﺐ و دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨ اﺳﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﺮﻣﻌﻨ و ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾ ﺳﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻧﺎم و ﻋﻨﻮان اﺳﺖ .ﺑﺎزﺧﻮاﻧ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪیﻫﺎی اﺻﯿﻠ ﮐﻪ از ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻮدﮐ ﻫﺎی ذوق اﮐﺘﺸﺎﻓ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰﻧﺪ .ﻃﺮح ﺳﺆالﻫﺎی اﺻﻮﻟ و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ
ادراﮐ  ،از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﻮق ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﺣﺲ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﯾﺎﺿ ﻋﺎﻟَﻢ را در ﻫﻤﺎن داﻣﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻨ
ﺟﻮﯾﯽﻫﺎی زﻻل ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮدﻫﺎی ﻓﻄﺮی ﻓﻠﺴﻔ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮﮐ از ﺳﺎدﮔ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﻂ و
ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ دوران ﺑﻪ ﻣﺤﻮر اﻧﮕﯿﺨﺘﻪﻫﺎی ﻏﻨ ﻣﺸﺘﺮﮐ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ.
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 .۶ﮐﻮدﮐ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺎ
از ﻃﺮف دﯾ ﺮ اﮔﺮ درک ﺳﺮﺷﺎر و ﻋﻤﯿﻖ رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻫﻢ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷ ﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﺎب و ﺑﺪﯾﻌ از ﻣﺮاﺣﻞ
رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل آدﻣ و ﭼﻮن ﻫﺮ ذوق و ﻫﻨﺮ ﺑﺪﯾﻊ و ﺑ ﺮ دﯾ ﺮی ،از آﻣﻮزهﻫﺎ ،ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓ ﻫﺎ و ﺑﺎزﯾ ﻮﺷ ﻫﺎی دوران ﺷﯿﺮﯾﻦ و
ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﮐﻮدﮐ اﻟﻬﺎم ﻣ ﮔﯿﺮد و ﻫﻢ اﮔﺮ ﯾ وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺑﺘﮑﺎرِ ﻋﻤﻞ ﺳﺮرﺷﺘﻪ داران
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ رﯾﺎﺿﯿﺎت در داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ،ﻃﺮح اﯾﺪهﻫﺎ و اﻓﮑﺎری راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺸﻮر از ﮐﻮدﮐ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﻃﺮف اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ،ﺳﺮوﺳﺮی ﺑﺎ
رازﻫﺎ و ﻟﻄﺎﯾﻒ و ﻇﺮاﯾﻒ ﮐﺎر و آﻣﻮزش و اﻧﮕﯿﺰش و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﻬﺎﻟ ﻫﺎ و ﮐﻮدﮐ ﻫﺎی رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺧﻮد دارﯾﻢ؟
ﻣﺮاﺟﻊ
][١
][٢
][٣
][۴
][۵

م .ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪم ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤ ﭘﮋوﻫﺸ داﻧﺸ ﺎه اﻟﺰﻫﺮا ٨ ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ٢۶و .١۶١-١٨۴ (١٣٧٧) ٢٧
س .ﻧﺎﺟ  ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻮزه و داﻧﺸ ﺎه.١١۶-١١٧ (١٣٨٣) ۴٠ ،
ک .ﻓﯿﻠﯿﭗ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن) ،ﮐﻨﺪو ﮐﺎوﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔ ( ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﺎﻗﺮی ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.١٣٨۴ ،
ص .ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣ ﺗﻮان ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺎرآورد ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی ٢٧ ،آﺑﺎن .١٣٨۶
م .آرﯾﻦ ﻧﮋاد ،ﮐﻮدﮐﺎن و رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ رﯾﺎﺿ اﯾﺮان ٢۵ ،ﺷﻤﺎره .۶-٧ (١٣٨٢) ٣
[6] http://cehs.montclair.edu/academic/ipac
[7] http://www.philosophyslam.org
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