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با توجه به روش » كودكانفلسفه برای «بررسى مفهوم و نقش فلسفه در 

  متيو ليپمن

  ١على ستاری

  چكيده

ای  ای به خود گرفته و نقـش ويـژه فلسفه نزد متيو ليپمن رويكرد معنايى نسبتًا تازه 

ايفـا   مـدارس و بـرای كودكـان را در حيطه فلسفه كاربستى در تعليم و تربيـت در

بـه كـار رفتـه و  »روش تفكر«به مثابه » فلسفه برای كودكان«فلسفه در . كند مى

های فهم، مانند استدالل، قضاوت صحيح، و  نقش آن آشنا كردن كودكان با مهارت

مسـايل  كسب مهارت تعامل اجتماعى از راه تحليل مفاهيم زبان عادی بـرای حـل

ليپمن، به پيروی از الگـوی سـقراطى تفكـر نقـاد، همـراه بـا . زندگى روزمره است

شناسى شـناختى و  ، فلسفه تحليل زبانى، روانگرايى هايى كه از فلسفه عمل چاشنى

ريزی كـرده كـه از  اجتماعى دريافت داشته، روشى از فلسفيدن را برای كودكان پى

در . پـى دارد در  ديدگاه فلسفه تعليم و تربيت در نوع خود بديع بوده و نتايج مهمـى 

گاه وی را های ليپمن از ديگر فيلسـوفان، ديـد اين مقاله ضمن اشاره به تأثيرپذيری

  .كنيم در اين زمينه تبيين مى

فلسفه، فلسفه برای كودكان، فلسفه با كودكان، اجتمـاعِ پژوهشـى،  :ها كليدواژه

  .متيوليپمن

  

                                                            
 .آموخته دكتری دانشگاه تهران دانش. ١
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  مقدمه

شود كه حـاكى از  هايى مواجه مى آيد، ذهن با پرسش به ميان مى» فلسفه برای كودكان«وقتى سخن از 

اينكه فلسفه چيست؟ و منظور ما از فلسفه برای كودكان كدام اسـت؟ آيـا . ى در اين تعبير استهاي ابهام

را انجـام خواهـد داد؟ و يـا   گرايى ئاليسم، رئاليسـم و فلسـفه عمـل كودك همان كار فيلسوف مكتب ايد

هـا نيسـت و يك از اين گرا خواهد شد؟ و يا اينكه منظور ما از فلسفه برای كودكان هيچ فيلسوفى طبيعت

ای چون افالطون، ارسـطو و كانـت عمـل  اساسًا قرار نيست كودكان در كار فلسفى خود همانند فالسفه

، »فلسـفه بـرای كودكـان«در اين مقاله سعى شده عالوه بر روشن ساختن ابعاد معنای فلسفه در . كنند

مـد نظـر داشـته، نقـش و جايگـاه  ،يعنى متيو ليـپمن ،گونه كه واضع مفهوم فلسفه برای كودكان همان

  .های احتمالى آن بازگو شود تعيين گردد و پيامد» فلسفه برای كودكان«فلسفه در 

  بيان مسئله  .1

ای كه وجود دارد اين اسـت كـه معلـوم نيسـت مفهـوم  ای كه بيان شد، مسئله با توجه به مقدمه

شده و با توجه  لسفه تاكنون ذكردر ميان معانى مختلفى كه از ف» فلسفه برای كودكان«فلسفه در 

گذار مفهوم فلسفه برای كودكان، چه قصدی از  به روش متيو ليپمن چيست؟ ليپمن، به عنوان پايه

به كار بردن اين اصطالح در فلسفه دارد؟ از سوی ديگر، معلوم نيست جايگاه و نقش فلسفه برای 

  كودكان در ميدان فلسفه چيست؟

  پيشينه موضوع. 2

 )122، ص1، ج1362كاپلستون، (. لستون، كار سوفسطاييان سزاوار محكوميت قطعى نيستبه زعم كاپ

. ق  424- 348(سـقراط . ساز توجه جوانان به تفكر انتقادی و فلسفى باشند اند زمينه زيرا آنها توانسته

قت در مقابل سوفسطاييان و با استفاده از شيوه ديالكتيك در ميان جوانان به دنبال كشف حقيق.) م

  )153همان، ص(. بود

  :گويد وی در جايى مى. مخالف آشكار فلسفه برای كودكان است.) م. ق427-346(افالطون 

پردازنـد كـه هنـوز دوره طفوليـت آنهـا  در حال حاضـر كسـانى بـه تحصـيل فلسـفه مى

ــه اســت ــان نيافت ــه تحصــيل فلســفه مشــغول مى. پاي ــان ب ــه  اين شــوند و آنگــاه كــه ب
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ــاظره، بردشــوارترين قســمت آن، يع ــد از آن دســت مى مى نــى من ــان ...  كشــند خورن اين

  )498، ص1378افالطون، (. كنند اشتغال به فلسفه را يك امر تفريحى تلقى مى

سالگى به بعـد بايـد بـه كودكـان فلسـفه و علـوم  21معتقد است از سن .) م. ق 384-322(ارسطو 

مانند استاد خويش، آمـوزش فلسـفه را از بنابراين، ارسطو نيز، ) 152 ، ص1374ماير، (. تجربى آموخت

  .كند سالگى، يعنى سنين جوانى، تجويز مى 21سن 

لـذا تحقيـق و پـژوهش بـرای آنهـا . در بين قوم يهود، اصـوًال شـريعت يهـود بـر تعبّـد تكيـه دارد

در مســيحيت روش آموزشــى بــر ) 46، ص1383ايروانــى، (. مهــم اســت" عمــل"مهــم نيســت، بلكــه 

وعــظ و تبليــغ بــه دســتور زبــان، منطــق و معــانى و بيــان نيازمنــد . اســت وعــظ و تبليــغ اســتوار

بـه . گيـرد هـای تربيتـى مسـيحيت قـرار مى در محـور فعاليت iگانـه لـذا آمـوزش مـواد هفت. است

ای ســفارش شــده كــه بتــوان بــا اســتفاده از   طــور كلــى، ســطح آمــوزش در مســيحيت تــا انــدازه

  .مسيحيت و نه بيش از آن نائل شددين مسايل  گانه به فهم های هفت دانش

هــايى  ســازی فلســفه تالش در ساده حــى بــن يقظــانطفيــل در كتــاب  در ميــان مســلمانان، ابن

ــه ســاده )1381طفيــل،  ابن(. داشــت ای از ســازی فلســفه كمــك كــرد و نشــانهامــا وی بيشــتر ب

  .شود تالش برای آموزش فلسفه به كودكان در اثر او ديده نمى

هــا فكــر آمــوزش فلســفه بــه كودكــان بــه  ى بــا ظهــور اومانيســم تــا قرندر دور رنســانس حتــ

بــا وجــود اينكــه ) 1778-1712(روســو . نظران تربيتــى خطــور نكــرد اذهــان مربيــان و صــاحب

ای كـه بـا طبيعـت كـودك سـازگار   مـداری اسـت، اّمـا كـودك را در زمينـه رهبر نهضت كودك

های فلسـفى  را بـه سـمت پرسـشكنـد كـودك بنـابراين، روسـو سـعى نمـى. است دوست دارد

قـوه «بـا ارائـه طـرح خـود مبنـى بـر پـرورش ) 1794-1741(كندرسه . و فلسفى شدن بكشاند

الهـام گرفتـه بـود بـه پـرورش ) يونـان(در نسل جديـد كـه از سـنت آموزشـى غـرب » قضاوت

چنـد ضـمنى از توجـه بـه  هايى هر لـذا ريشـه. نخبگانى شايسته برای اداره جامعـه اميـدوار بـود

  .شود ورزی و پرورش عقالنيت در كودكان در آرا تربيتى كندرسه ديده مى نديشها

ــويى  ــان حــامى فلســفه عمــل) 1952-1852(جــان دي ــروی از فالســفه  از مربي ــه پي ــى، ب گراي

هـای محـض فلسـفى كـه  بـه فعاليت ،و هربـرت ميـد گرايى چون چارلز سـندرس پيـرس عمل
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بـه عبـارت ديگـر، ديـويى بـه . دهـد نمىگيـرد اهميتـى در آن تفكر منهای عمـل صـورت مـى

، زيـادی دارداز نظـر ديـويى، تفكـر اهميـت . تفكر عملى معتقد است نـه تفكـر صـرف فلسـفى

اّما نه تفكـر از نـوع ايدئاليسـتى و يـا رئاليسـتى آن؛ بلكـه تفكـری كـه متضـمن ايجـاد ارتبـاط 

ــد ــل باش ــايج حاصــل از عم ــل و نت ــين عم ــه . ب ــابراين، او ب ــر«بن ــل تفك ــل كام  the) »عم

complete act of thought) افتــد كــه  از نظــر او، ايــن عمــل زمــانى اتفــاق مى. معتقــد اســت

رو شـود و بـا اسـتفاده از تفكـر، عمـًال بـه حـل آن  ای روبـه فرد در عمل بـا مشـكل يـا مسـئله

در واقــع ديــويى بــه تفكــر بــه مثابــه ابــزاری بــرای حــل مشــكالت فــردی و . مســئله بپــردازد

ــا ــان نگ ــاعى انس ــد ه مىاجتم ــه  (Dewey, 1966, p. 331). كن ــه نظري ــر در ارائ ــروم برون ج

ــادگيری  ــناخت«ي ــرح  (meta cognition)» فراش ــى را مط ــد ذهن ــه رش ــه نظري ــاژه، ك ژان پي

  .سنين كودكى دست يافت های تفكر و استدالل در كرد، به نتايج مهمى از وجود توانايى

آمـوزش فلسـفه بـرای كودكـان روی متيو ليپمن نخستين كسـى بـود كـه بـه طـور جـدی بـه 

ــپمن روزی در يكــى از كالس. آورد ــه دانشــجو لي ــت ك ــای درس دانشــگاه درياف ــادر  ه يانش ق

ــتند ــتدالل نيس ــوه اس ــاوت و نح ــز، قض ــدرت تمي ــحيح، ق ــر ص ــه تفك ــس از . ب ــابراين، پ بن

هــای  های فراوانــى كــه بــه انجــام رســاند دريافــت كــه ريشــه ايــن مســئله بــه آموزش بررســى

توانــد  لــذا بــه ايــن فكــر افتــاد كــه فلســفه مى (Lipman, 2003) .گــردد كى بــاز مىدوران كــود

  .برای كودكان مفيد باشد

  فلسفه در انديشه متيو ليپمن. 3

خصوص موضـوعات  وگوی بزرگساالن در فلسفه را روشى برای گفت (Mathew Lipman)ليپمن 

وی در ايـن . دانـد ودكان نيز مىآورد و آن را عالوه بر بزرگساالن حق ك فراشناختى به حساب مى

وگويى بدانيم كه ميان ما بزرگساالن در فعاليت فلسفى  اگر فلسفه را همان گفت«: گويد زمينه مى

خصـوص موضـوعات فراشـناختى را فلسـفه بـه  گوی بزرگسـاالن در و گيرد و اگر گفت انجام مى

 ,.Ibid) .»كنـيمدريـغ ودكـان گوی مشـابه را از ك و حساب بياوريم، بنابراين، حق نداريم اين گفت

1988, p. 191) گوی فراشـناختى بـر روی موضــوعات  و ايـن تعريــف، ليـپمن فلسـفه را گفــت بـا

شود و  اما در اينجا پرسشى مطرح مى. كودكان حق دارند از آن بهره بگيرند داند كه فراشناختى مى

شناخت چيست؟ آيا فراشناخت مورد نظر ليپمن با نتـايج نظـری و مفهـومى  آن اينكه منظور از فرا
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كند؟ جواب اين پرسش  همراه است؟ و يا ليپمن فراشناخت را با نتايج عينى و عملى آن دنبال مى

ليپمن در ابداع برنامـه آمـوزش فلسـفه بـرای . های فكری ليپمن استنباط كرد شهتوان از ري را مى

وی بـه تـأثير . گويد، بيشترين تـأثير را از جـان ديـويى پذيرفتـه اسـت كه خود مى كودكان، چنان

  :گويد جانبه خود از ديويى اشاره كرده و مى همه

ــه بى ــويى در فلســ تعــارف بگــويم هــيچ جنب ــرای ای از تربيــت مــورد نظــر دي فه ب

ترديــد  فلســفه بــرای كودكــان بى. كودكــان از نظــرم دور نمانــده و رد نشــده اســت

  (Ibid., 2004, p. 108) .بر مبنای ديدگاه ديويى استوار شده است

. معتقدند فلسفه برای كودكان به ميـزان زيـادی ريشـه در آثـار جـان ديـويى دارد دانيل و جوسو

(Daniel, 2009, p. 138; Jusso, 2007, p .79)  گولدينك معتقد اسـت برنامـه آمـوزش فلسـفه بـرای

در بعـد  (pragmatism)گرايـى شناختى فلسفه عمـل های معرفت كودكان، شديدًا تحت تأثير آموزه

گرايى  وی كشف عينى كودكان در كنـار بازسـازی. قرار گرفته است (objectivism) گرايىعينيت

  :نويسد كند و در اين باره مى برای كودكان ذكر مىشناختى فلسفه  ذهنى را يكى از اهداف معرفت

فلسفه بـرای كودكـان در يـك پيوسـتار بـين بازسـازی ذهنـى و كشـف عينـى در 

گرايى كـه بـر دو بعـد كشـف و آفـرينش تأكيـد  حركت است و من معتقـدم عمـل

ــداف معرفت مى ــر اه ــن ب ــب ممك ــرين برچس ــد، بهت ــرای  كن ــفه ب ــناختى فلس ش

   (Golding, 2007, p. 1). كودكان است

های آشــكار ليــپمن از جــان  تأكيــد بــر كــاهش فاصــله نظــر و عمــل يكــى ديگــر از تأثيرپــذيری

شـود كـه كـار فلسـفه انجـام عمـل تربيتـى  ليپمن، بـه پيـروی از ديـويى، معتقـد مى. ديويى است

  :نويسد وی در اين باره مى. های مرسوم ذهنى مشغول شود پردازی است نه اينكه به نظريه

ده خواهد بود اگر فكـر كنـيم كـه فلسـفه سراسـر نظـری اسـت و عملـى كنن گمراه

بــرعكس اغلــب اتفــاق افتــاده كــه نظريــه بــه تنهــايى و بــدون توجــه بــه . نيســت

  (Lipman, 1988)  .و مشكالت نبوده استمسايل  عمل قادر به حل

د وی ضمن ارزش قائل شدن برای عقل عملى معتقد است نظريه به تنهايى و بدون توجه بـه بعـ

به طور  (.Ibid). و مشكالت خواهد بودمسايل  عملى انديشه فاقد منفعت و سود و يا ناتوان از حل
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اسـتفاده از ، آوری و تأكيد بر مفاهيمى چون بازسازی تجربه، نفع عملى تفكر كلى، ليپمن در روی

  .است الگوی حل مسئله در آموزش و تأكيد بر مفاهيم خود و دموكراسى از ديويى تأثير پذيرفته

گو و  و فلسـفه روشـى بـرای گفـت .1: تـوان دريافـت كـه در نظـر ليـپمن از آنچه گفتـه شـد مى

عينـى و ملمـوس در زنـدگى مسـايل  موضـوعات در بحـث فلسـفى همـان .2فلسفيدن اسـت؛ 

  .زندگى نخواهد بودمسايل  نظريه به تنهايى و بدون توجه به عمل قادر به حل .3است؛ 

  های فكری ليپمن ريشه. 4

اجتمـاع «های درس فلسـفه بـرای كودكـان، كـه وی از آنهـا بـا عنـوان  شيوه ليپمن در كالس 

كند، بر ديالكتيك فلسفى همراه بـا تفكـر نقـاد اسـتوار  ياد مى (community of inquiry)»پژوهشى

با اين تفاوت كه سقراط در استفاده از روش ديالكتيك به دنبال كشـف تنهـا يـك حقيقـت . است

شد، اما ليپمن به دنبال حقايقى به گستردگى زنـدگى عينـى و عملـى  بايد كشف مىواحد بود كه 

ای  شـوند و دربـاره مسـئله اجتماع پژوهشى جايى است كه كودكان در آن گرد هم جمع مى. است

چنـين «: شارپ معتقـد اسـت. نشينند گو مى و اند به گفت مشخص از زندگى كه خود پيشنهاد داده

 .Sharp, 2009, p). »است و آن راهى برای زنـدگى اسـت] معمولى[موزش اجتماعى فراتر از يك آ

پذيری او از فالسـفه تحليـل  تأكيد ليپمن بر روش تحليل مفاهيم و اصطالحات زبانى، به تأثير (3

  :گويد وی در اين باره مى. گردد مفهومى برمى

تــأثير زبــان در  از رايــل در ارتبــاط بــا زبــان و خودآمــوزی و از ويتگنشــتاين در ارتبــاط بــا

  )175-151، ص1388ليپمن، ( .ام ايجاد روابط اجتماعى پيچيده و زبانى تأثير پذيرفته

فلسفى را مسايل  های مرسوم در فلسفه معترض بوده، ريشه پردازی فالسفه تحليل زبانى به نظريه

. شناسايى هسـتنددر ميان فالسفه تحليل زبان، دو دسته قابل . دانند در كاربردهای غلط زبانى مى

مند شده و دسـته دوم بـه تحليـل زبـان عـادی و روزمـره  دسته اول به تحليل زبان علمى عالقه

در ميان دسته دوم، ويتگنشتاين دوم و گيلبرت رايل نماينـدگان اصـلى بـه . اند اجتماع روی آورده

خود، تحت » شىاجتماع پژوه«آيند كه ليپمن در استفاده از تحليل زبان عادی در الگوی  شمار مى

او با پيـروی از ويتگنشـتاين دوم و رايـل، فلسـفه را در معنـای روش . تأثير آنها قرار گرفته است

ليپمن معتقد است ابهـام  (Lipman, 2003, p. 41) .تحليل در زبان عادی و روزمره به كار برده است
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راسر با ابهام مواجـه شـده ها و مفاهيم نيز راه يافته و زبان انسان س در جهان هستى به دامنه واژه

گو از پيچيـدگى زنـدگى  و سازی مفـاهيم هسـتند تـا از راه گفـت لذا كودكان نيازمند شفاف. است

» سـازی مفـاهيم شفاف«لـذا ليـپمن  (Lipman, Sharp, Oacanyon, 1980). روزمـره خـود بكاهنـد

(formulating concepts) گانه تفكـر، كـه  های سى را به عنوان نخستين مهارت در فهرست مهارت

های فكـری و فلسـفى بياموزنـد،  الزم است كودكان در ضمن آموزش فلسفه و به همراه داسـتان

  (… .Lipman, 1980, p). آورده است

ــه  ــرار گرفت ــويى در انديشــه اجتمــاعى وی ق ــأثير جــان دي ــپمن تحــت ت ــاعى، لي ــد اجتم در بع

ــأثير تفكــرات » اجتمــاع پژوهشــى«بــای معتقــد اســت ليــپمن در طراحــى  بليز. اســت تحــت ت

ــويى در تلفيــق  ــرد و  كــه در آن دو (democracy)» دموكراســى«و  (self)» خــود«دي گرايــى ف

ــه و ديــويى در كتــاب  (Bleazby, 2006, p. 30) .شــود، قــرار گرفتــه اســت اجتمــاع رد مى تجرب

بـرای «: گويـد دانـد و در ايـن بـاره مى كودكـان را دارای طبيعتـى اجتمـاعى مى تعليم و تربيـت

ــزوا مال ــا بزرگســاالن ان آورتــر   ل كودكــان كــه دارای طبيعتــى اجتمــاعى هســتند، در مقايســه ب

در » كنتــرل اجتمــاعى«وی يــك فصــل از ايــن كتــاب را بــه بحــث  (Dewey, 1998) .»اســت

كوشــد بــه اجتمــاع كودكــان در  مقايســه بــا بزرگســاالن انــزوا اختصــاص داده و ضــمن آن مى

ــگاهى ــه آزمايش ــاعى و  مدرس ــريك مس ــى، تش ــرل درون ــرای كنت ــاملى ب ــوان ع ــه عن اش ب

تعلـيم «: اسـت در ايـن زمينـه، ديـويى معتقـد. احساس مسئوليت از طـرف كودكـان نگـاه كنـد

ليـپمن بـه پيـروی از ديـويى و بـا طراحـى  (.Ibid). »و تربيت اصـوًال فراينـدی اجتمـاعى اسـت

بــه عنــوان يــك اجتمــاع كوچــك كوشــيد بــه تقويــت طبيعــت اجتمــاعى » اجتمــاع پژوهشــى«

  :در اين زمينه وی معتقد است. كودكان از راه تعامل اجتماعى كمك كند

ــه آزاد  ــه در جامع ــرد يــك مدرس ــه ويژگىعملك ــن اســت ك ــاختارهای  اي ــا و س ه

جامعه را به كودكـان بيـاموزد و بـه آنهـا كمـك كنـد تـا در مقابـل آن بـه كمـك 

گوی فلســفى در يــك اجتمــاع پژوهشــى واكــنش نشــان  و هــم و از طريــق گفــت

  (Lipman, 2004, pp. 1-8) .دهند

گرای روسـى،  ختشناس شنا همچنين ليپمن در اجتماع پژوهشى به تأسى از لو ويگوتسكى، روان

گو و نقـش آن در رشـد يـادگيری كودكـان اهميـت  و به تأثير زبان تعاملى كودكان در حين گفت
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ليپمن تحت تأثير اين اعتقاد ويگوتسكى كه هوش بالقوه كودكـان در جمـع و در . دهد زيادی مى

از نظـر  (Lipman & Pizzurro, 2001, pp. 12-17). يابد قرار گرفته است اثر تعامل اجتماعى بروز مى

كند و خالق فرهنگ است و كودكـان، بـه  ويگوتسكى، آدمى بنا به ضرورت در اجتماع زيست مى

عنوان عنصری از اين اجتماع، در اثر فرآيند آموزش اجتماعى، كه حاصل تعامل با والدين، معلمان 

، 1385شـيری، م: بـه نقـل از(. كننـد و دوستان و همساالن خود است، از طريق تعامل زبانى رشد مى

گو بـه  و دهد، كودكان از راه گفـت ای كه ليپمن ترتيب مى رو، در اجتماع پژوهشى از اين )42-40ص

  .كنند رشد زبانى يكديگر كمك مى

  روش فلسفى ليپمن. 5

های فكری ليپمن، كه شرح آن گذشت، روش فلسـفى ليـپمن تلفيقـى اسـت از  با توجه به ريشه 

بر تفكر نقاد، روش تحليل مفهوم در زبان عـادی، بـه پيـروی از  شيوه ديالكتيك سقراط در تأكيد

وگوهـای  گرايى بـا تأكيـد بـر فايـده عملـى گفت ويتگنشتاين دوم و گيلبرت رايل، و فلسفه عمل

وی در تشويق كودكان بـه . فلسفى، به پيروی از چارلز سندرس پيرس، هربرت ميد و جان ديويى

هـای فلسـفى جريـان دارد،  گو و ژوهشـى و در حـين گفتاجتماعى كه در اجتماع پ -تعامل زبانى

هـای اجتمـاعى  شناسى اجتماعى لو ويگوتسكى را برای رشد زبان و كسب مهارت های روان لفهؤم

تـوان نـوعى ديالكتيـك اجتمـاعى از راه  لذا روش فلسـفى ليـپمن را مى. گيرد كودكان به كار مى

در زير عناصر زيرساختى در . روزمره دانست زندگىمسايل  تحليل مفاهيم زبان عادی در پاسخ به

  .انديشه ليپمن و نحوه ارتباط آنها آمده است

  عناصر زيرساختى در انديشه ليپمن و نحوه ارتباط آنها

  

 

  

  

  

  
  ديالكتيك سقراطى       

  
  
  
  

  تفكر انتقادی

 

فلسفه برای 

 كودكان

  شناسى روان

 فرهنگى -اجتماعى

  
  
  

 گرايى فلسفه عمل

  
  

 فلسفه تحليل زبانى
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  »فلسفه برای كودكان«نقش و جايگاه فلسفه در . 6

تـوان دريافـت  از آنچه در ارتباط با روش فلسفى ليپمن و برداشت او از مفهوم فلسفه بيان شد مى

نظری فلسفه و يـا گفـت و شـنود بـرای مسايل  حل» فلسفه برای كودكان«كه نقش فلسفه در 

نيست، بلكه فلسفه در برنامه آموزشى ليپمن نقش كاربردی و عملـى فراشناخت مفهومى و نظری 

كه ديويى به آن معتقد بود، نقش عمل تربيتى را بـه  به عبارت ديگر، فلسفه نزد ليپمن، چنان. دارد

به مثابه روشى بـه كـار رفتـه كـه از » فلسفه برای كودكان«اين، نقش فلسفه در  بنابر. عهده دارد

  :نويسد ليپمن در اين باره مى. ودكان آموزش دادتوان به ك طريق آن مى

شـود، تالشـى اسـت بـرای بسـط فلسـفه، بـا  آنچه فلسفه برای كودكان ناميده مى

ايـن . اين هدف كه بتوان آن را بـه عنـوان جانشـينى بـرای آمـوزش بـه كـار بـرد

ــفه،  ــن ] روش[فلس ــتن ذه ــرای واداش ــفه ب ــه در آن از فلس ــت ك ــى اس آموزش

هـره گويى بـه نيـاز و اشـتياقى كـه معنـا دارد، ب كودك به كوشش در جهـت پاسـخ

  (Lipman, 1980). »شود برده مى

منظور ليپمن از جانشين كردن اين روش در آموزش، جايگزين ساختن روش استداللى فلسفه بـه 

های مرسوم و معمول آموزش، همچون روش سخنرانى و انتقـال مطالـب در آمـوزش  جای روش

و معلومـات را بـه های انتقال مستقيم دانـش  كوشد اعتبار روش ليپمن مى. مطالب مستقيم، است

لذا از نظـر او . های درس مرسوم است، زير سؤال ببرد آموزان، كه در مدارس و كالس ذهن دانش

فلسفه فرآيندی از آموزش است كه طى آن ذهن كودك به كوشش واداشته شـده و مشـتاقانه در 

يف ليپمن، در تعر. شود گويى به يك نياز و متعاقبًا حل يك مسئله عينى برانگيخته مى جهت پاسخ

و » اشتياق و انگيزه«، »كوشش ذهنى فعال«، « روش«فلسفه برای كودكان دارای عناصر اساسى 

ليپمن در اين تعريف، فلسفه برای كودكان را تالش بـرای . است (responsibility)»گويى پاسخ«

های فلسـفى و  اما بسـط فلسـفه بـه منظـور تجـويز محتـوای انديشـه. كند بسط فلسفه تلقى مى

بلكه بسط فلسفه بـه منظـور اسـتفاده از آن بـه عنـوان يـك . های گوناگون فلسفى نيست ريهنظ

رو، فلسـفه بـرای  از ايـن. رود آموزشى مطرح است كه به منظور تقويت تفكر به كار مـى» روش«

كودكان روشى است كه بـه وسـيله آن ذهـن كودكـان فعـال شـده و آنـان مشـتاقانه در جهـت 

به همـين دليـل، ليـپمن . شوند شكالت فردی و اجتماعى برانگيخته مىو ممسايل  گويى به پاسخ

كودكـان  بـارا به جـای رويكـرد فلسـفه  (philosophy for children)كودكان  برایرويكرد فلسفه 
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(philosophy whit children) در فلسفه برای كودكان، كـه رويكـرد ليـپمن اسـت، . كند انتخاب مى

يابد، اما در فلسفه با كودكان،  های فلسفى دست مى ه پاسخ پرسشكودك خود به تفكر پرداخته، ب

است، كودكان فعال نيستند و فقـط بـه دريافـت  دنيای سوفىكه رويكرد يوستين گاردر در كتاب 

  . شوند ای از انديشه فلسفى فالسفه گذشته در يك زمينه تاريخى مشغول مى مستقيم خالصه

  های رويكرد ليپمن در فلسفه پيامد. 7

تأثير رويكرد ليپمن عمدتًا در حيطه فلسفه كاربستى تعليم و تربيت قابل مالحظه است؛ تـأثيراتى 

هـای فلسـفى را در  از نوع تأثيرات جان ديويى، ويتگنشتاين دوم و گيلبرت رايل كه نقـش تحليل

ن ليپمن با تشكيل اجتماع پژوهشى، كه اعضای آن را كودكـا. اند حوزه زندگى روزمره دنبال كرده

وی . دهد های تعليم و تربيت به دست مى های تربيتى مهمى را برای نظام دهند، پيامد تشكيل مى

همچنـين . كند در تأكيد بر استفاده از روش ديالكتيك، كودكان را با مهارت تفكر انتقادی آشنا مى

. كند ه مىبا تجهيز كردن آنها به روش تحليل مفهوم زبان عادی، آنها را برای زندگى روزمره آماد

و مسـايل  در اجتماع پژوهشى، كودكان با استفاده از تفكر عملـى، بـيش از پـيش قـادر بـه حـل

های استقالل فـردی در آنهـا فـراهم خواهـد  سان زمينه مشكالت زندگى خود خواهند بود و بدين

های اجتماعى شدن كودكـان و  های فلسفى، زمينه گو و تعامل اجتماعى كودكان در حين گفت. شد

سـان كودكـان در قـدرت بيـان، كسـب   بدين. كنـد شد قضـاوت صـحيح را در آنهـا فـراهم مىر

هـای اجتمـاعى نائـل  های فهم، قدرت قضاوت و استدالل رشد كـرده، بـه كسـب مهارت مهارت

  .خواهند شد

  گيری نتيجه

گو، تحليل مفهوم، تجربه و عمل و كسب  و فلسفه نزد ليپمن به معنای روش فلسفيدن همراه با گفت

ريزی نوعى ديالكتيك اجتماعى برای كودكان  لذا وی به پى. های اجتماعى به كار رفته است مهارت

گى گو بـه تحليـل مفـاهيم موجـود در زنـد و در فلسفيدن اقدام كرده كه طى آن كودكان از راه گفت

و جايگـاه » روش تفكـر«نقش فلسفه در فلسفه برای كودكان به عنوان . پردازند عادی و روزمره مى

هـای تحليـل  آن در حيطه فلسفه كاربستى تعليم و تربيت به منظور مجهز كردن كودكان به مهارت

در كودكـان از راه شـركت . مفهوم در زبان عادی و رشد ابعاد اجتماعى كودكان قابل شناسايى است

گوی فلسفى را فـراهم  و های فكری كه موجبات بحث و گفت اجتماع پژوهشى و با استفاده از داستان
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های اجتمـاعى  يابند، بلكه به كسب مهارت های تحليل مفهومى دست مى كند، نه تنها به مهارت مى

بـه » كودكـان بـرایفلسـفه «نتيجه، مفهـوم در. دشون ناشى از تعامل در اجتماع پژوهشى نائل مى

روش تفكـر عملـى در «عنوان رويكرد انتخابى متيو ليپمن، به معنـای مجهـز كـردن كودكـان بـه 

» های فلسـفى محـض انتقال انديشه«كه به معنای » كودكانبا فلسفه«است كه با مفهوم » فلسفه

های فلسـفى  هـا و انديشـه در اين رويكرد هر گونه انتقال صرف دانش. به كودكان است تفاوت دارد

های فهم، استدالل،  نتيجه كودكان فعاالنه به كسب مهارتدر. اعتبار است به ذهن كودكان بى آماده

  .شوند زندگى و يادگيری نحوه تعامل اجتماعى نائل مىمسايل  قضاوت صحيح، حل
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