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The aim of this study was to explaining and criticizing lipman’s approach in the 

Philosophy for children program of existential questioning perspective. The type of 

this research is qualitative and according to the purpose of this research, descriptive-

analytical method was used to achieve and explain the purpose. The statistical 

population of the study included Lippmann related works on existential themes and 

articles and researches on this subject. For this purpose, to collect information, 

appropriate samples from sources related to the research topic were purposefully 

selected and to record the data, a receipt form was used and the data obtained during 

the research were continuously analyzed and interpreted. Based on the findings of 

the research, the themes of existence's attention to meaning, originality and 

responsibility have been considered in the philosophy for children curriculum. It is 

overlooked that this contradicts the two main ideals of the Philosophy for Children 

Curriculum, namely the creation of a safe environment for children to question freely 

as well as their emotional care. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Today, the philosophy for children approach with the aim of developing the most important inner aspect of 

children, i.e., thinking, has been considered in the educational programs of many developing countries of 

the world. Based on this approach, children are always involved in philosophical questions and often boldly 

and outside of conventional expectations, they raise questions at the border of what they know and what 

they don't know, and in this way, they move their intellectual caravans and find themselves in state of 

thinking. These questions, based on its cognitive foundations, are the first result of the presence of thinking 

and philosophy in the child, and through these questions, he takes a step in the circle of analysis and 

rationality. The questions that the child asks about the reason for the creation of himself, the world, God, 

ethics, beauty, friendship, etc., are all philosophical questions. It is believed that the philosophy for children 

program, by creating a class dialogue in the form of a Community of Inquiry, in which children are 

responsible for participating in the discussions, will develop their cognitive and questioning abilities but 

thinking and questioning in children is not only limited to these philosophical questions. sometimes children 

ask questions about death, the meaning of life, free will, God, the origin of all things in the world, etc., 

which have an existential basis. These questions are expressed in different ways by them and are related to 

deep secrets and existential concerns, such as why do I exist? why should I die? Does life have any meaning 

at all? Am I real or just a dream? who am I? And ... These questions are usually suppressed by educational 

systems and adults. It seems that what has been neglected in education and society regarding existential 

education has been honored in the philosophy for children program by providing a context in which 

children's questioning is a dominant current. Because existential questions are one of the most basic 

philosophical questions and the purpose of the philosophy for children curriculum is precisely to give 

children the right to ask questions to give them the opportunity to be aware of their questions and discover 

them together in a safe environment. 

The argument is that the Community of Inquiry of the philosophy for children program can provide a 

safe space for children, to ask questions so that they can freely express their questions and discover them in 

a joint process, as mentioned above. These children's questions can have a philosophical and existential 

nature. 

Methodology 

The type of this research is qualitative and according to the purpose of the research, descriptive-analytical 

method was used to achieve and explain the purpose. The statistical population of the research included 

Lipman's related works regarding existential themes and articles and researches conducted on this topic. For 

this purpose, to collect information, appropriate samples from sources related to the research subject were 

purposefully selected and a form was used to record the data, and the data obtained during the research were 

continuously analyzed and interpreted.  
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Discussion 

In the examination of Lipman's approach in the philosophy for children program, three main elements of 

the Community of Inquiry, i.e. searching and finding meaning, Socratic dialogue and the uniqueness of 

children, are related to the principles of Viktor Frankl, Emmanuel Levinas and Jean-Paul Sartre. Lippman's 

intended Community of Inquiry presents stories with valuable themes in the classroom with a humanistic 

approach and supports children's freedom and personal choice, which is supported by existentialist educators 

if it does not lead to ignoring the personal identity of individuals.  

The philosophy for children curriculum has cleared the way for both children and facilitators. The topics 

and materials discussed during a philosophy for children session show what topics a facilitator teacher is 

exposed to in the classroom and what preparations he should get for class discussions. 

The philosophy for children curriculum invites both the facilitator and the children to adopt a certain 

questioning attitude towards the content. Existential questions are likely to be born in the philosophy for 

children program and in the form of a Community of Inquiry. However, by examining the stories of Doll 

Hospital (for preschool) and Pixie (for aged 8-10) and Harry Stottlemeier's Discovery (for aged 12- 14) that 

are designed for understanding meaning and reasoning, there is little discussion about how to deal with 

children's existential questions. In fact, it is not clear whether the education and training developed in the 

tradition of Lipman-Sharp has the resources to provide the context for existential questions in the research 

community or not? 

Conclusion 

The results of the review of educational resources of the philosophy for children program in the Lipman 

approach showed that existential questions do not have a prominent role in this curriculum. They are not 

explicitly mentioned or discussed in the texts themselves, and they are not highlighted in the relevant 

manuals. This shows that existential questioning has been abandoned at the very beginning of the intellectual 

development of the philosophy for children program, and this brings criticisms to Lippmann's approach in 

several ways. 

 First, the philosophy for children program claims that it wants to give children the right to philosophize 

by involving them with their own questions. While in the curriculum and educational guides of this program, 

a proper place is not included for an important part of questions, existential questions, and this is in clear 

contradiction with the main goal of philosophy for children. Secondly, although existential questions are 

certainly among the most important questions in our lives. The Community of Inquiry has ignored these 

questions and the philosophy for children program has no desire to create a place for this part of children's 

questioning. This also contradicts the goals of this program. And it may lead to negative bias in the audience 

of this program. Leaving children alone and unprepared for existential exploration is not a way to protect 

them from suffering, but rather a way to escape the responsibility of providing for their existential needs 

that might help them cope with face this inevitable and fundamental aspect of the human experience 
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  ها:واژهکلید

 گریپرسش، اجتماع پژوهشی

، فلسفه برای کودکان ،وجودی

 .لیپمن

 

 

 

 

گری وجودی این پژوهش با هدف تبیین و نقد رویکرد لیپمن در برنامه فلسفه برای کودکان از منظر پرسش: هدف

 صورت گرفت.

تحلیلی بهره گرفته شد.  -و جهت دستیابی و تبیین هدف، از روش توصیفی  کیفی پژوهش این نوع: روش پژوهش

های صورت گرفته در جامعه آماری پژوهش شامل آثار مرتبط لیپمن درخصوص مضامین وجودی و مقاالت و پژوهش
 تبط با موضوع پژوهشهای مناسب از منابع مر، نمونهآوری اطالعاتبرای جمعبدین منظور  .است بوده این موضوع

 دست آمده در طول تحقیق بههای بهداده برداری استفاده شد وها از فرم فیشصورت هدفمند انتخاب و برای ثبت دادهبه
 گردید. تفسیر و تحلیل طور مستمر

درسی فلسفه لیّت مورد توجّه برنامه ئوهای پژوهش مضامین وجودی توجه به معنا، اصالت و مسبراساس یافته: هایافته

های اندیشمندان و راهنماهای برنامه درسی فلسفه برای کودکان، مالحظه امّا با بررسی دیدگاه ؛برای کودکان بوده است
  .گردید که در این برنامه، سؤاالت وجودی کودکان نادیده گرفته شده است

این فه برای کودکان با دو آرمان اصلی برنامه درسی فلس ،سؤاالت وجودی کودکان: در نتیجه نادیده گرفتن گیرینتیجه

 گری آزاد کودکان و همچنین مراقبت عاطفی از آنان در تضاد است.یعنی ایجاد فضایی امن برای پرسشرویکرد 
 

های مجله پژوهش ی.وجود رای کودکان از منظر پرسشگری(. تبیین و نقد رویکرد لیپمن در برنامه فلسفه ب1401سرین. )نحسینی, سیده  ؛حسینی, سید حسام: استناد

 DOI: http://doi.org/10.22034/jpiut.2022.50690.3146. 78-95(: 39)16، فلسفی

  نویسندگان. ©                                                                                                         تبریز.شر: دانشگاه نا
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  مقدمه
های آموزشی بسیاری ترین جنبه درونی کودکان یعنی تفکّر، در برنامهبا هدف رشد مهم 1برنامه آموزش فلسفه برای کودکانامروزه 

هایی فلسفی درگیر هستند ی مترقّی جهان مورد توجّه قرار گرفته است. کودکان در در دوران کودکی، همواره با پرسشاز کشورها
کنند و بدین ترتیب کاروان هایشان مطرح میها و ندانستهار متعارف سؤاالتی را در مرز دانستهو غالباً جسورانه و خارج از انتظ

هستند که بنا بر مبانی  2هایی فلسفیها، پرسشدهند. این پرسشفکرشان را به حرکت در آورده و خود را در وضع تفکّر قرار می
ها، گام در دایره تحلیل و عقالنیّت واسطه این پرسشکودک به وده وشناختی آن، نخستین برآیند حضور تفکّر و فلسفه در کودک ب

 گذارد. می
هایی پرسد، تماماً پرسشچرایی پیدایش خود، جهان، خداوند، اخالق، زیبایی، دوستی و ... میه هایی که کودک دربارپرسش
، که 3گفتگوی کالسی در قالب اجتماع پژوهشی باشند و تصور بر این است که برنامه فلسفه برای کودکان با ایجاد یکفلسفی می

ها فراهم گری را در آنپرسش های شناختی وها را بر عهده دارند، زمینه توسعه تواناییدر آن کودکان مسؤلیّت شرکت در بحث
 آورد.
مورد مرگ، کودکان سؤاالتی در  یهای فلسفی نیست و گاهگری در کودکان تنها محدود به این پرسشپرسش مّا تفکّر وا

پرسند که معموالً این سؤاالت معنای زندگی، اراده آزاد، خدا، منشأ همه چیزهای جهان و ... که مبنایی وجودگرایانه دارند نیز می
 شود. های آموزشی و بزرگساالن سرکوب میتوسط نظام

سفه های وجودی نادیده رسد آنچه که در آموزش و پرورش و جامعه در مورد آموزشبه نظر می ست، در برنامه فل گرفته شده ا
گری کودکان جریانی غالب اسششت ارج نهاده شششده اسششت. زیرا سششؤاالت ای که در آن پرسشششبرای کودکان، با فراهم آوردن زمینه

ساسی 4وجودی سفه برای کودکان ترین سؤاالت فلسفی است و هدفاز ا گری به کودکان دقیقاً دادن حق پرسش برنامه درسی فل
 ها را کشف نمایند. به طور مشترک آن -ها فرصت دهد از سؤاالت خود آگاه شوند و در یک محیط امن ه آناست تا ب

ها های ناشی از آن، تهدیدات دشمنان، مرگ و میر ناشی از شیوع بیماریهای تکفیری و جنگدر عصر حاضر با ظهور جنبش
معنای زندگی و اصالت وجودی کودکان مورد تهدید قرار گرفته و و مشکالت اقتصادی و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی در جامعه، 

ای در حفاظت از کودکان در مواجهه با این ما در عصشششر انقالب اطالعات دیگر قادر به مرزبندی و ایجاد سشششد و تربیت قرنطینه
 مسائل نیستیم. 

سششؤاالت فلسششفی کودکان و تقویت  از دیگر سششوی تأکید برنامه فلسششفه برای کودکان، در ایجاد فضششایی امن برای زایش
های عاطفی و توجّه به فردیت کودکان، در این مقاله ما را بر آن داششششت که ضشششمن خلّاق و انتقادی و مراقبت های تفکّرمهارت

 گری وجودی بپردازیم.در برنامه فلسفه برای کودکان به نقد و بررسی آن از منظر پرسش 5تبیین رویکرد لیپمن

هایی از این دسششت با تبیین و واکاوی ابعاد مختلف برنامه ری پژوهش باید خاطر نشششان سششاخت که پژوهشدر باب اهمیت نظ
آورد نمایند فراهم میفلسفه برای کودکان بستر نظری مناسبی را برای نظام تعلیم و تربیت و افرادی که در این عرصه فعالیت می

فلسششفی و  -مندان به تعلیم و تربیت فکری گران و عالقهپژوهشگویی به سششؤاالت و اهمیت کاربردی پژوهش، شششامل پاسشش 
 نمایند.گران و مربیانی است که در عرصه برنامه فلسفه برای کودکان فعالیت میگری و ارائه چهارچوبی برای تسهیلروشن

ضر تبیین ضوع بیان گردید، هدف پژوهش حا ضرورت و اهمیّت مو سئله و  و نقد رویکرد لیپمن  لذا با توجه به آنچه در بیان م
سفه برای کودکان از منظر گردد این است که وجودی است و مسئله اصلی که در این پژوهش دنبال می گریپرسش در برنامه فل

 ؟های تعلیم و تربیت وجودگرایانه در برنامه فلسفه برای کودکان لیپمن چه جایگاهی داردگری وجودی و آموزهپرسش
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 پیشینه پژوهش

 پیشینه نظری پژوهش. 1

 رویکرد لیپمن در برنامه فلسفه برای کودکان .1-1

پیکره " پررنگ کردن تمایز ملموس میان فلسفه به عنوان جهتتوسط برنامه فلسفه برای کودکان، ( 1980دهه )در  «لیپمن»
مفهومی از یک شکل زندگی را در ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده  ،به عنوان فعالیت فیلسوف شدن "فلسفی شدن"و  "دانش

تواند کودکان را متحوّل نماید، البته برای چنین امری باید آموزش و پرورش خود او معتقد است که آموزش و پرورش می قرار داد.
برنامه جامعی از مواد آموزشی  وی (.48: 1385های فکری را سرلوحه کار قرار دهد )فیشر: متحوّل شده و به جای معلومات، مهارت
ماعی های آگاهانه به وسیله خودشان، تمرین دموکراسی و ارتقای هوش اجتساختن انتخابو  را با هدف آموزش کودکان توسط تفکّر

در دانشگاه مونت کلیر آمریکا  1"مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان"(. این برنامه به وسیله 369: 2004تریسی و تاپینگ، ) نمود
 .های فلسفی در کالس درس بودمنتشر شد و هدف کلی آن کمک به پیشرفت بحث

دار است. ها به کشف یک زندگی معنیدر آموزش و پرورش، تحریک تفّکر انتقادی کودکان، بهترین روش در تجهیز کردن آن
آموزشی استاندارد سنتی در تناقض است و بر نوعی فلسفه تأمّلی،  کند، با الگویخط مشی که لیپمن برای این آموزش ترسیم می

استدالل این است که باید مفاهیم فلسفی را در کالس درس ترویج »باشد. که اساس آن جستجوی انتقادی معانی است متمرکز می
را در همزیستی میان فلسفه و  های آموزشی، راه حل(. در نتیجه، لیپمن برای بهبود برنامه18: 1980)لیپمن، « و گسترش دهیم

کودک جستجو کرد. لیپمن فلسفه را در قالب تفکّر انتقادی و گفتگوی کالسی میان کودکان در نظر داشت، در واقع آنچه مد نظر 
 االناین ایده مبنایی بود برای از زیر سلطه خارج کردن کودک از فشار بزرگسو  وی بود فلسفه در مقام فلسفیدن بود نه تاری  فلسفه

هایی ( هدف اصلی فلسفه، آزاد نمودن هر فرد از محدودیت1999) 2ها. به زعم لیپمن به نقل از کندیو ایجاد انگیزه تغییر در آن
کند. فلسفه برای کودکان فرد را از دیگران جدا نمیو  است که وی را فرا گرفته است. امّا این آزادی برای وجود جوهری فرد است

 (. 29: 1999)کندی،  3«تفّکر برای خود و با همراهی دیگران»معنی است: به وضوح به این 
شان در ها و همچنین تواناییبنابراین بنیاد اندیشه لیپمن درباره توانایی فلسفی شدن کودکان، به کنجکاوی طبیعی و ذاتی آن

 شود.ها قرار دارد، مربوط میهای آنپرسیدن سؤاالت بنیادین که در ورای جواب
سال به باال را شامل این آموزش  3کند و کودکان یکرد لیپمن در برنامه فلسفه برای کودکان، نیاز سنی خاصی را طلب نمیرو
باشند. روش کار در این رویکرد به این شکل است که ( میk-12داند. مخاطبان این رویکرد از پیش دبستان تا دبیرستان )می

ها به کنکاش در موضوعات مطرح شده در داستان (1سفی نوشته شده توسط لیپمن )جدول های فلگیری از داستانمدارس با بهره
(. لیپمن دو جلسه یک ساعته را در هفته 342: 2007پردازند )گوئرینگ و ویتاکر، به منظور آمادگی کودکان برای زندگی آینده می

هایی از های خود اوست و به دنبال آن پرسشداستان کند که شامل خواندن ماجرایی ازبرای آموزش یک درس فلسفه پیشنهاد می
آورند ای فلسفی در کالس درس روی میآموزان به مباحثهشود. پس از انتخاب یک بحث، دانشآموزان مطرح میطرف دانش

 (. 369: 2004)تریسی و تاپینگ، 
های کلی، رویکردی تربیتی است، که بر مهارتدر عین حال لیپمن معتقد است که برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یک زبان 

های پایه از طریق بنیادی خواندن، نوشتن، سخن گفتن و گوش دادن تأکید دارد. یعنی در جستجوی راهی برای رسوخ در مهارت
برقراری تقویت قدرت استدالل و داوری است. وقتی این لیپمن در این رویکرد نقشی اساسی و آرمانی برای شاگردان قائل است و 

آموزان خود به خود کار انجام شد دانش گذارد.ها را بر عهده شاگرد میارتباط میان کالس درس آموزش فلسفی و سایر کالس
 (.35: 1383های تحصیلی مرسوم مدرسه اشان بپردازند )قائدی، توانند به تأمّل روی رشتهمی
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  (IAPC. برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان در رویکرد لیپمن )منبع،  1جدول 

، پاول  11، دیویی10با ترکیب عناصری از اندیشه پیرسو  ( با تعریف دوباره مفهوم اجتماع پژوهشی1991به عبارتی ماتیو لیپمن )
به عنوان شیوه اجرای برنامه فلسفه  این مفهوم را 16لف ویگوتسکی و 15، یوستوس بوچلر14مید اچ. ، جی.13، جوسیا رویس12اسچیلدر

برای کودکان وارد مدارس آمریکا کرد. به این صورت که پس از نقل یک داستان به عنوان محرک، کالس درس به صورت یک 
آموزان در بحث، دگرگونی روابط مبتنی بر تعامل، یابد که این تغییر شکل شامل مشارکت دانشاجتماع پژوهشی تغیر شکل می

 (. 163: 1995)کندی،  آموزان و معلّمان استهمکاری میان دانش گفتگو و
رویکرد لیپمن در برنامه فلسفه برای کودکان، نسبت به فرهنگ مسلط بر جامعه آمریکا و فلسفه حاکم بر آن یعنی پراگماتیسم 

( با توجّه به رویکرد فرهنگی خاص هاوایی و تأکید آن بر تربیت 1989) 18دکتر توماس جکسون 17نظر مساعدی دارد. در هاوایی
شهروندان آزاد در جامعه آزاد دموکراسی، بعضی از راهنماهای معلّمی لیپمن را برای استفاده مربیان توسعه داد. همه راهنماها در 

های اجتماعی ستفاده از آن در انجام مسئولیتآموزان در توسعه تفکّرشان و اجهت خلق یک اجتماع پژوهشی با هدف کمک به دانش
 (. 16-9: 2006انعکاس یافته بودند)الورنتینا، 

                                                 
1. Doll Hospital 
2. Elfie 
3. Kio and Gus 
4. Pixie 
5 Deciding What to Do: Instructional Manual to Accompany Nous 
6. Harry 
7. Lisa 
8. Suki 
9. Mark 
1 0. Peirce 
1 1. John Dewey 
1 2. Paul Schilder 
1 3. Josiah Royce 
1 4. G. H. Mead  
1 5. Justus Buchler  
1 6. Lev Vygotsky 
1 7. Hawai 
1 8. Thomas Jackson 

 حیطه تربیتی فلسفیحیطه  راهنمای تعلیماتی رمان کودکان سال تحصیلی سن

 پیش ساله 6تا  3
های عروسک
 1بیمارستان

 تکوین مفهوم کنمجهانم را حس می
مفاهیم اساسی خوب و 
 بد، واقعیت، زیبایی و غیره

  2الفی 1ش2 ساله 7تا  6
فکرهایمان را روی هم 

 بگذاریم
 بررسی تجربه استدالل و تفکر

 تعلیم و تربیت محیطی فلسفه طبیعت دنیاکنجکاوی درباره  3کیو و گاس 2ش  3 ساله 8تا  7

 زبان و هنرها فلسفه زبان جستجوی معنا  4پیکسی 3ش  5 ساله 10تا  8

 آموزش اخالقی استدالل اخالقی گیری برای انجام کارتصمیم 5نوس 5ش  7 ساله 12تا  10

 های فکریمهارت شناسی و منطقشناخت پژوهش فلسفی 6هری 7ش  9 ساله 12تا  14

 تعلیم و تربیت اخالقی فلسفه ارزش پژوهش اخالقی  7لیزا 9ش  10 ساله 14 تا 15

 نویسندگی و ادبیات فلسفه هنر نویسندگی: چرا و چگونه 8سوکی 12 سال به باال 16

 مطالعات اجتماعی فلسفه اجتماعی پژوهش اجتماعی 9مارک 12 ساله به باال 16

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsYO5PGHYZbEuRHy8tkafvlmqTYlGg:1652552060539&q=%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C+hawai%CA%BBi+pacific+university&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3ME7PMFHiBLPM0iurtJSyk630c_KTE0sy8_PgDKvSvMyy1KLizJLM1OJFrBo3228sv9lxY_mNZbd7FDISyxMzT-3OVChITM5My0xWgCuu3MHKuIudiYMRAO7hTSpuAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB86mUzN_3AhWpSfEDHRNgDMEQmxMoAnoECFQQBA
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ها و نظرات تحلیل و تبادل ایده حفظ قوانین اجتماع پژوهشی، بهو  آموزان در این رویکرد با رعایت احترام به عقاید یکدیگردانش
های کودکان، مشاهده ایدهه واسط معلّمان نیز به ن کالس درس برعهده دارند.از این رو نقشی کامالً فعّال را در جریاو  پردازندمی

را در جریان اجتماع  گر و تسهیل کنندهها، تفسیر شفاهی و برانگیختن آنان نقشی هدایتسرمشق دهی و پرورش ایده های آن
ریان اجتماع پژوهشی بپردازند. ارزیابی جمعی جخواهد که به آموزان میپژوهشی کالس درس بر عهده دارند. در پایان معلّم از دانش

دارد و در خود را ابراز می آموزان نظرآموزان به این صورت است که هر کدام از دانشروند کار در ارزیابی کالس درس توسط دانش
ی در این رویکرد بر زشیابیابند. بنابراین ارپایان همگی به یک توافق جمعی در زمینه موفقیت پیشبرد اجتماع پژوهشی دست می

 (.57: 1387مبنای اصل دموکراسی و توافق جمعی استوار است )حسینی، 

 (.58: 1387. رویکرد لیپمن در برنامه فلسفه برای کودکان )حسینی، 2 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجودی گریپرسش . تعلیم و تربیت وجودگرا و1-2

ای گسترده و جامع از زندگی در همه اشکال آن برای فراگیران است. وجودگرایان به اساس تعلیم و تربیت وجودی ارائه تجربه
زندگی اصیل اعتقاد دارند و بنابراین هر نوع تعلیم و تربیتی که در انتخاب فردی و ارجاعات رضایت بخش وجودی مفید باشند را 

)بارنس  «اصالت بخشیدن به آزادی و منحصر بودن هر فرد پیام اصلی وجودگرایی برای فلسفه تعلیم و تربیت است»د. نماینتأیید می
  (.294: 1962و براورنر، 

کنند که تعلیم و تربیت باید آگاهی انسانی از عالیق خود اصلی ترین ویژگی تعلیم و تربیت وجودی است. وجودگراها ادعا می
روم؟ چرا من اینجا هستم؟ و ... . آنها بر تعلیم و تربیتی که من کیستم؟ به کجا می رح چنین سؤاالتی باشد:مشوق افراد برای ط

شود هایی که مانع دیدن نیروهای بالقوه فرد میانسان را از انزوا و بی اهمیت بودن رها کرده و موجب آزادی ذهن از سردرگمی
نمایند. لذا هر فرد برای خود مفاهیم واقعیت، و درک شخصی وی از جهان را دنبال میتأکید دارند. در تربیت بر فرد تمرکز دارند 

کند و در نتیجه، مدارس برای کمک به کودکان در شناخت خود و جایگاه خود در جامعه تشکیل حقیقت و خوبی را مشخص می
  (.214: همانشوند )می
گرایانه است. هدف اساسی تعلیم و تربیت این است که هر فرد بتواند دوستانه و انسانهدف تعلیم و تربیت وجودی انسان 

ترین هدف تعلیم و تربیت وجودی، پرورش خود های بالقوه خود را در راستای تکامل خویش، شکوفا نماید. اولین و اصلیظرفیت
آزاد کردن و توانمندسازی آنان در »ن آموزامعتقد بود که وظیفه معلّم در برابر دانش 2به نقل از آلونی 1اصیل کودک است. نیچه

(. تعلیم و تربیت باید در فرد خودآگاهی ایجاد کند. وجودگرایان استدالل 304: 1989)آلونی، « زندگی اصیل، خودمختار و خلّاق است

                                                 
1. Nietzsche 
2. Aloni 

 تماعیهای آگاهانه توسط کودکان، تمرین دموکراسی، ارتقای هوش اجانتخاب هدف

 سال به باال 5 نیاز سنی

 12دبستان تا پایه پیش  مخاطب

 های فلسفی لیپمنداستان محتوا

 توجه دارد فرهنگ

 تبدیل کالس به اجتماع پژوهشی شیوه اجرا

 فعّال نقش شاگرد

 های شاگردانتسهیل کنننده و هدایت بحث نقش معلم

 توافق جمعی از پیشرفت اجتماع پژوهشی ارزشیابی
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اد بگیرند که به یک آموزان باید یکنند که افراد نه تنها دارای ذهن، بلکه دارای احساسات و عواطف نیز هستند. در نتیجه، دانشمی
 (.همانفرد مستقل تبدیل شوند )

وجودگرایان معتقدند تعلیم و تربیت ایدآل باید به ما یاری رساند تا خود را با ترس، ناامیدی و امیدمان ببینیم بنابراین، اولین قدم 
دانش آموز باید شخصاً به دنبال » 1رآموز است و کودک باید به خود آگاهی دست یابد. به اعتقاد کنلدر هر آموزش، خودشناسی دانش

(. در این راستا نیچه از آموزش و پرورشی حمایت 66: 1958)کنلر، « نامد باشددرک ماهیت خود و آنچه تیلیچ شجاعت برای خود می
ه حل است و نه تعلیم و تربیت یک را» 2دهد. از نظر نیچه به نقل از جانسونکند که در افراد توانایی غلبه بر خود را توسعه میمی

ای، اگر واقعاً چنین امکانی وجود داشته باشد، توسط جامعه، ای برای محدود کردن خود. مشوق اصلی در تعلیم تربیت نیچهوسیله
شود ایجاد میآید، بلکه توسط خصوصیات فردی که در مجموع به عنوان خود شناخته میمعلم بوجود نمیو  دموکراسی، مدرسه

 (. 68: 1998)جانسون، « گردد

برای  3گری فلسفی بر عهده دارد. خودتعلیم و تربیت وجودی مسئولیت بیداری افراد را با تشدید خودآگاهی در فرایند پرسش
وجودگرایان عاملی برای انتخاب، آزادی و مسئولیت پذیری است و موقعیت یادگیری شرایطی است که در آن ساختار و معنای خود 

شود. یکی از اهداف اصلی تعلیم و های غم انگیزِ بسیاری روبرو میشود. هر فردی در زندگی با موقعیتمعناداری منتقل می به طور
 (. 87: 1978)سیتارامو،  هاستتربیت وجودی در چنین شرایطی، القای مناسب نگرش، نسبت به این موقعیت

 های آنها هرگز کامل نبودهزندگی تربیت نماید و این ایده را که گزینههای بهتر در نظام آموزشی باید کودکان را برای انتخاب
توان عواقب امور را بصورت کامل پیش بینی نمود در آنها تقویت نماید. زندگی یک روند مداوم برای انتخاب است و همه نمیو 

دگی خود هستیم. انتخاب همیشه شرط ها شخصی و فردی است. زندگی یک انسان یک پروژه است و هر یک از ما معمار زنانتخاب
ای سازد تا به افراد برجستهالزم زندگی انسان و همیشه تا حدی گریزناپذیر است، امّا فقط یک انتخاب درست است، که ما را قادر می

 (. همانهدف اساسی تعلیم و تربیت وجودی، ایجاد احساس تعهد نسبت به انتخاب آزاد است ) .تبدیل شویم
نمایند تربیت باید دانش آموز را قادر به دیدن مسائل فراتر از عالقه و هدف شخصی خود نماید. وجودگرایان استدالل میتعلیم و 
های اجتماعی باید شامل احترام نهادن به آزادی عمومی باشد. احترام به آزادی دیگران ضروری است. تعلیم و تربیت که آموزش

دارد که: ( ابراز می2005) 4کند. گویگنونعین حال، برای احترام به آزادی دیگران آماده می برتر، انسان را برای آزادی خود و در
 "من درقبال خودم و دیگران مسؤول هستم"هنگامی که انسان بر ارزشمند بودن اعمال دیگران تأکید دارد، با این اصل جهانی که »

به رسمیت شناختن آزادی دیگران »ز گویگنون بر این باورند که: به نقل ا 5مارسل و یاسپرس (.239: 2005)گویگنون، « روبروست
از آنجا  (.همان)« هاشود. انسان باید با دیگران همکاری نماید امّا نه با احاطه و نفی شخصیت آنمنجر به عشق و عالقه متقابل می

شامل فرآیند مشارکت در اشکال، ساختارها، کند، تعلیم و تربیت که انسان به عنوان موجودی اجتماعی همیشه با دیگران زندگی می
یابد. هر کودکی منحصر به فرد است و تعلیم و ها و نهادهای اجتماعی است. از طریق این مشارکت فردیت افراد افزایش میگروه

ن، هر انسانی های فردی او باشد. لذا از نظر وجودگرایاتربیت باید این ویژگی منحصر به فرد را در وی تقویت و پاسخگوی تفاوت
 (. 399: 2018ها رشد نماید )گانش، های منحصر به فردی دارد که باید متناسب با آنخصوصیات و ویژگی

های وجودی همچون گفتگو در زمینه پرسشتوان استنباط نمود که بحث در زمینه پرسشلذا با توجه به آنچه بیان گردید می
های منحصر به فرد وجود ای از سؤاالت در تجارب انسانی با ویژگیسازد که دستههای فلسفی این اندیشه را در ذهن متباتر می

 توان متصور نمود:های وجودی میسازد. در این راستا دو ویژگی را برای پرسشهای فلسفی جدا میها را از پرسشدارند که آن

 ترین حقایق در زمینه کنندهو نگران ترینهای هر انسان آگاه مربوط به اساسیدر مکتب وجودگرایی نخستین اندیشه
شرایط انسانی و وجود اوست. موضوعاتی همچون مرگ، ماهیت خود، معنای وجود، خیر و شر، هستی و نیستی خداوند 

 گیرند.همگی در دسته سؤاالت وجودی قرار می

                                                 
1.  Kneller 
2.  Johnson 
3 . Self 
4.  Guignon 
5.  Marcel and Jaspers 
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 هایی نظیر پرسش ارد.گذگری فلسفی تأثیر عاطفی و روانی عمیقی بر فرد میگری وجودی در مقایسه با پرسشپرسش
یم؟ احتماالً با عواطف اگر ما در نهایت مجبور به مردن هستیم چرا وجود دار"و  "آیا من شایسته وجود داشتن هستم؟"

های فلسفی، شدیدی همچون شگفتی، ترس، اضطراب، لذت و تعالی همراه است. که این ویژگی در بسیاری از سنت
 شده است.دینی و عرفانی به طرق مختلف برجسته 

نمایند که شاید شبیه به هایی را طرح میدارند که گاهی اوقات کودکان پرسش( ابراز می1984) 2( و فرانکل1980) 1یالوم
تواند رنده معنای زندگی هستند. برای مثال، یک کودک میر داهای معنای زندگی نباشند ولی در اصل این سؤاالت نیز دربپرسش
های متفاوتی وجود داشته باشد. این سؤال ممکن در این پرسش او ممکن است نگرانی "افتد؟اتفاقی می میریم چهوقتی می"بپرسد 

اتفاقی  میریم چهتوان با ارائه داستانی در مورد اینکه وقتی میرا بیان کند، که می« واقعی»است فقط یک کنجکاوی علمی یا 
تری که ناشی گری کودکان داشته باشیم بنیان این سؤال در نگرانی عمیقسشتری به این پرافتد، ارضا شود. امّا اگر دید جامعمی

 (. 240: 1980باشد ریشه دارد )یالوم، از معنا می

 . پیشینه تجربی پژوهش2

 مطالعات داخلی .2-1

به ایران  پرست به واسطه استادش فیلیپ کمدر کشور ما نیز برنامه فلسفه برای کودکان، نخست توسط دکتر خسرو باقری نوع
ها، زمینه را برای مطالعه و های فکری فیلیپ کم و راهنمای معّلمی آن( نیز با ترجمه کتاب داستان1379آورده شد. احسانه باقری )

 تحقیقات بیشتر در کشور فراهم نمود. 
های بسیاری ها و پژوهشامهنگران قرار گرفت و پایانبا ورود این برنامه به ایران این موضوع مورد استقبال بسیاری از پژوهش

 گردد. ها ذکر میترین آندر این خصوص انجام گرفت که در ادامه مهمترین و مرتبط
به نقد و بررسی « نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزش تفکّر انتقادی لیپمن»(، در پژوهشی تحت عنوان 1380) جهانی

 مفروضات بنیادی الگوی لیپمن پرداخت.
امکان آموزش « ها و مبانی فلسفی برنامه آموزش فلسفه به کودکاننقد و بررسی دیدگاه» در پژوهشی با عنوان (1382) کریمی

 فلسفه به کودکان در ایران را مورد بررسی قرار داده است. 
م تهران به ( از مروّجان و حامیان این برنامه در ایران، در رساله دکتری خود در دانشگاه تربیت معل1383ّدر ادامه قائدی )

با توجّه به نو بودن این برنامه در داخل کشور، و  بطور جامع پرداخته است« بررسی مبانی نظری برنامه فلسفه برای کودکان»
 پژوهش قائدی نقش بسزایی در معرفی و ترویج این برنامه در کشور داشته است.

گرایی، خأل فکری، به نقد مواردی چون نسبیت« کودکان نظریه متیو لیپمن در فلسفه برای»( در پژوهشی با عنوان 1385امی )
 نادیده گرفتن ابعاد جنسیتی در برنامه لیپمن پرداخته است.و  ترویج شکاکیت، رخنه میان نظر و عمل

بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش »( در پژوهشی با عنوان 1385) مرعشی
تأثیر روش اجتماع پژوهشی بر پرورش « آموزان پسر سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی شهر اهواز ستداللی دانشهای امهارت
 های استداللی دانش آموزان را بررسی نموده است.مهارت

بررسی رویکردهای مختلف در برنامه فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه »( در پژوهشی تحت عنوان 1387حسینی )
های مختلف و در کشورهای پیشرو، الگویی را برای برنامه ضمن بررسی حضور این برنامه در فرهنگ« رسی دوره ابتدایی ایراند

 درسی دوره ابتدایی ایران با توجه به فرهنگ مسلط پیشنهاد داده است. 
های برنامه می: بازیابی مؤلفهبرداشتی نو از تعلیم و تربیت اسال» در پژوهشی تحت عنوان (1388های اخیر ناجی )در سال

فبک در ترازو: نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و »در اثری تحت عنوان  (1394، باقری )«فلسفه برای کودکان و نوجوانان
گرایی نظریه تربیتی لیپمن در مقایسه با نسبیت نقد نسبیت»( در پژوهشی تحت عنوان 1395، صدر و پورحسن )«تربیت اسالمی

نگاهی اصالحی به برنامه فلسفه برای »( نیز در پژوهشی تحت عنوان 1396عبداللهی و مصباحی )، «هرمنوتیک فلسفی گادامردر 
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های پژوهش« نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان»در پژوهشی تحت عنوان  (1399ستاری ) و« کودکان در بستر حکمت متعالیه
 اند.برای کودکان از منظر های گوناگون به انجام رسانیدهارزشمندی را درخصوص نقد برنامه فلسفه 

 . مطالعات خارجی2-2

آموزش »در پژوهشی تحت عنوان  (1995) 2(، رابرت فیشر1978) 1پس از معرفی برنامه فلسفه برای کودکان توسط لیپمن و شارپ
نیز در  (1995) 3فیلیپ کم عرفی نموده است.فلسفه برای کودکان را به عنوان روشی موفق در آموزش تفکّر م« تفکّر به کودکان

برای کودکان باشد  تواند موضوع مناسبیهای خود در برنامه فلسفه برای کودکان استرالیا به این نتیجه رسید که فلسفه میپژوهش
 هایی که متناسب با استعدادها و عالیق کودکان است بازسازی شده باشد.البته به شرطی که در روش

ضمن تأیید تأثیر مهارت پرسشگری « فلسفه با کودکان»ای تحت عنوان نیز در برنامه (2006) 5( و پر یسپرسن1980) 4ماتئوس
های بلند لیپمن را نقد نموده و معتقدند های اخالقی در کودکان، داستانفلسفی بر افزایش قدرت استدالل و داوری و بهبود ارزش

 اند.های مختلف نبوده و از ادبیات بومی فاصله گرفتهگوی فرهنگجوابو  هستند آورها، طوالنی و کسالتکه این داستان
های داخلی و خارجی بیانگر این نکته است که مبانی نظری این برنامه به خوبی های صورت گرفته در مهمترین پژوهشبررسی

ست. با این وجود پژوهشی که به صورت مستقیم های مختلف این برنامه مورد نقد و بررسی قرار گرفته اتبیین گردیده و از ساحت
گری وجودی موضوع را مورد بررسی قرار داده باشد مشاهده نگردید و جنبه متمایز و نوآوری پژوهش حاضر از این از منظر پرسش

 منظر قابل توجّه است. 

 روش پژوهش
تحلیلی بهره گرفته شد. جامعه  -روش توصیفی جهت دستیابی و تبیین هدف از  کیفی و با توجه به هدف پژوهش پژوهش این نوع

 بوده های صورت گرفته در این موضوعآماری پژوهش شامل آثار مرتبط لیپمن درخصوص مضامین وجودی و مقاالت و پژوهش

 های مناسب از منابع مرتبط با موضوع پژوهش بصورت هدفمند انتخاب و برایآوری اطالعات، نمونهبدین منظور برای جمع .است
های بدست آمده در طول تحقیق به طور مستمر تحلیل و تفسیر گردید. روایی ها از فرم فیش برداری استفاده شد و دادهثبت داده

ها ها و تفسیر آنها توسط نویسندگان مقاله انجام شد و سپس دادهپژوهش حاضر از نوع روایی درونی بود و بدین منظور تحلیل داده
 ها را تأیید نمایند.ها و تفسیر از آنص قرار گرفت تا آنان صحت دادهدر اختیار اساتید متخص

 های پژوهشیافته

 وجودی  گریپرسش نقد و بررسی رویکرد لیپمن از منظر
یافتن معنا و  برنامه درسی فلسفه برای کودکان ارتباط زیادی با اندیشه وجودی از جمله در توجه آن به معنا، اصالت و مسئولیت

سازد نقش و اهداف خود را در زندگی پیدا اجتماع پژوهشی مورد نظر برنامه درسی فلسفه برای کودکان هر کودک را قادر میدارد. 
ها نیاز شدید ها موجوداتی معنوی هستند و انگیزه اصلی آن( که انسان1978،  1969کند که این جستجو، با اندیشه ویکتور فرانکل )

دارد که جستجو و یافتن معنا به ( در این زمینه ابراز می1963) 6باشد. امانوئل لویناسهمسو میبه یافتن معنا در زندگی است 
سازد تا منحصر به فرد بودن خود را کشف نمایند. بنابراین، ها را قادر میدهد که اصالت خود را جستجو و آنکودکان امکان می

ن دیگری و دربردارنده مسئولیت پذیری است. بنابراین اجتماع پژوهشی جستجوی معنا در اجتماع پژوهشی فرایندی برای آشکار کرد
من بودن به معنای عدم توانایی »شود، کند. همانطور که امانوئل لویناس یادآور میهایی نیز ایجاد مینه تنها معانی بلکه مسئولیت
 (. 353: 1963)لویناس، « برای فرار از مسئولیت است
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( بود با برنامه فلسفه برای کودکان 1969)1تن معنا و ایجاد حس مسئولیت به معنایی که مد نظر سارترسرانجام، پیوندی میان یاف
توان برقرار نمود. ژان پل سارتر کوشید فلسفه وجودی را از طریق مفاهیم مسئولیت و اصالت و بر پایه اخالق بنا نهد و اظهار می

گیرد و این بر اساس اضطرابی درونی است هیم کامالً بر دوش ما قرار میدمسئولیت معنایی که به زندگی نسبت می»داشت که: 
دهیم بر اساس این نظریه، معنایی که ما از طریق اجتماع پژوهشی به زندگی می (.88: 1969دهد )سارتر، که دائما انسان را آزار می

را خاطر نشان  –دهد ا در قبال اتفاقاتی که رخ میو در نتیجه مسئولیت م -ها و نقش ما افتد، زمینهو آنچه در جهان اتفاق می
سازد نه تنها معنای زندگی بلکه ای برای تعیین مسئولیت است، اجتماع پژوهشی کودکان را قادر میکند. بنابراین معنا وسیلهمی

 .ها دارد را نیز کشف نمایندهدف و مسئولیتی را که این ارزانی برای آن

های فرهنگی، اتخاذ جهان بینی، ایجاد روابط با دیگران و بیش از هر چیز شر با مشارکت در فعالیتب( »1992به اعتقاد سارتر )
رساند تا معنای شخصی خود را در زندگی پیدا بخشد که این امر به وی یاری میبا ایجاد یک هویت شخصی به زندگی معنا می

لیپمن در اجتماع پژوهشی و جستجو و یافتن معنایی که نه تنها به (. از این لحاظ، ایده سارتر با عقاید 171: 1992، همو)« کند
عنوان بخشی از فرایند آموزش و یادگیری بلکه برای تشویق اندیشه منطقی و خلّاق و همچنین در جهت ایجاد یک زندگی هدفمند 

 .دار در برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان طراحی شده است سازگار استو معنی
روند یافتن معنا از طریق اجتماع پژوهشی وابسته به مدارسی است که ارتباط الزم را برای به »( معتقد است که 1989لیپمن )

ها انتظار آموزان و والدین آنکنند. بنابراین جای تعجب نیست که دانشمسائل زندگی ایجاد می چالش کشیدن کودکان در مورد
کنیم. اگر نتوانیم کاربرد آنچه را که در زندگی و جهانی باشد که در آن زندگی می دارند آموزش ارائه شده توسط مدارس مربوط به

: 1989)لیپمن، « توان انتظار قضاوت خوب را از کودکان داشته باشیمایم، ببینیم، نمیتمرین روزمره و تجربه روزانه آموزش داده
ای شکل میگیرد. اول با پرسیدن سؤال، دوم با پیگیری حقیقت آموزان در اجتماع پژوهشی در یک فرایند سه مرحله(. روابط دانش10

گیرد، دنیای پیرامون ها و روابط صورت می(. جستجو و یافتن معنا در چارچوبی از زمینه68: 2003، هموو سوم با جستجوی معنا )
فرد با کارهای »دارد: حضوص ابراز می ( در این1980لیپمن ) .دهدرا در اختیار او قرار می "سازیمعنا"ه کودک در واقع مواد اولی

با فرهنگی که در آن پرورش یافته و به طور کلی با انسانیت در و  های خودآلها، گذشته و ایدهروزمره، روابط خانوادگی، فعالیت
« قابل فهم است در روابطی که در آن قرار داریم سازد. درک معانی تنهاارتباط است و به واسطه همین روابط است که معنا را می

  (.350: 1980، همو)

ای از روابط اجتماعی و زندگی شخصی خود تمایز کنند که میان شبکهدر اجتماع پژوهشی، بزرگساالن به کودکان کمک می
 (. لیپمن مربیان اجتماع پژوهشی و کل مدرسه را مسئول347: همانها پیدا کنند )هایی برای انتخاب در میان آنقایل شوند و راه

اگر »دهد که: داند تا بتوانند هرچه بیشتر معانی را از این روابط دریافت نمایند. وی ادامه میکمک به کودکان برای درک روابط می
ها در کشف روابط میان فردی هم توانیم به آنما قادر باشیم به کودکان کمک کنیم تا روابط میان تجارب خود را ادراک نمایند، می

 (. مانه)« یاری رسانیم
که در نتیجه جستجوی معنا در زندگی اگر چه در برنامه درسی فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیتی وجودی هردو به صورتی

بیان گردید مد نظر بوده است امّا در فلسفه وجودی روند جستجوی معنا شخصی و درونی و جهت خودآگاهی و حل مشکالت فردی 
اجتماع پژوهشی »( بر این باور است که: 1997که لیپمن ) حالی در؛ در نظر گرفته شده استهای اجتماعی جامعه خارج از دغدغه

ای را که در ها را قادر سازد مشکالت و کمبودهای جامعههای فردی کودکان را در بستر اجتماع پرورش داده و آنتواند تواناییمی
د دهند. بنابراین فلسفه یک نیروی محرک نه تنها برای خود کُنِشی هایی را برای آن پیشنهاحلکنند شناسایی و راهآن زندگی می

 (. 4: 1997، همو)« کندبلکه برای کُنِشگری اجتماعی و محیطی است که به تبدیل شایستگی شخصی و به خیر اجتماعی کمک می
مد نظر برنامه  موردگردد منحصر به فرد بودن هر شخص است که این نکته دیگری که در فلسفه وجودی بر آن تأکید می

پژوهشی درک این  ارزش انسانی در اجتماع»درسی فلسفه برای کودکان نیز بوده است. لیپمن در این خصوص معتقد است که 
توانمندسازی خود  وهای فلسفی، شخصی موضوع است که منحصر به فرد بودن هر یک از اعضا، بخشی از فرایند ارتقای مهارت

، هموها ممکن است )نها و فقط آدر درک اینکه آنچه برای دیگران غیرممکن است در واقع برای آناست. منحصر به فرد بودن 
1980 :294.)  
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و « فرد»وجه داشته باشند میان ای که باید مدنظر مربیان فلسفه برای کودکان باشد این است که تامّا به اعتقاد نگارنده نکته 
ن برای بیان این های آموزشی مدرهمان مفهومی است که مربیان در نظام« فرد»های معناداری وجود دارد. تفاوت« شخص»

های مذهبی، اجتماعی و موجود اصیلی است که وجود خود را در پیوند« شخص»گیرند. اما ها در تعلیم و تربیت بکار میتفاوت
 کند.فرهنگی در مثلث طبیعت، جامعه و خداوند درک می

ی بیان گردید دیگر نقطه مشترک میان تعلیم و تربیت وجودی و رویکرد لیپمن به روش آموزش بر مبنای آنچه در مبانی نظر
گردد. روش آموزش در تعلیم و تربیت وجودی و رویکرد لیپمن با هدف رشد خالقیت و استعدادهای کودکان به شیوه سقراطی باز می

در آن معلّم تنها راهنمای فرایند تدریس است و باید مراقب گیرد. رعایت آزادی کودکان در این روش مهم تلقی شده و انجام می
آموزان تحمیل ننماید. در روش سقراطی وجودگرایان گفتگو بین معلم و شاگرد در یک باشد ایده های شخصی خود را به دانش

ن یک اجتماع گیرد. در رویکرد لیپمن نیز کالس به عنواتویی و با حفظ خود اصیل کودک صورت می -رابطه شخصی و من 
های پردازند و معلم راهنمای بحثآموزان با روش سقراطی به کشف مسایل میشود که در آن دانشپژوهشی در نظر گرفته می

-معلّم یک راهنماست، او دانش»کنند ( این موضوع را به این صورت توصیف می1980) 1لیپمن، اسکانیان و شارپ کالسی است.

رساند که در مفروضات بنیادی تردید نمایند و ها یاری میبه آنو  کندخالقیت در بحث ترغیب میآموزان را به ابتکار عمل و 
 (.82: 1980)لیپمن، اسکانیان و شارپ، « گرددهای فراگیر هایی را پیشنهاد دهند که موجب نزدیک شدن به جوابروش

های فراگیر سعی در جهت مه با نزدیک شدن به جواباما نقدی که در اینجا به رویکرد لیپمن وارد است اینست که این برنا
دهی تفکرات کودکان به یک هویت مشترک را دارد. نکته قابل تأمل این است که در این هویت مشترک شخصیت فردی، که بر 

رزش شود. در اجتماع پژوهشی فلسفه برای کودکان هویت جمعی یک ااساس زبان، فرهنگ و اعتقادات مذهبی شکل گرفته گم می
افتد. از این رو کودکان در بی هویتی میه های این روح جمعی گام بر ندارد در ورطمحسوب شده و کسی که در راستای ارزش

شوند و عّلت این است که هایی وابسته به ایدئولوژی اکثریت ارزش بودن ناگزیرند وارد گروهکالس درس برای مقابله با احساس بی
رود که جهت رفع این کاستی برنامه فلسفه ایجاد هویتی در مقابل هویت غالب نیستند. از اینرو انتظار میها به تنهایی قادر به آن

 های تاریخی، فرهنگی و مذهبی کودکان سازگارتر باشد.برای کودکان با ویژگی
مطرح و توسط هایی است که توسط کودکان در برنامه فلسفه برای کودکان محرک اصلی فلسفه ورزی در کالس درس پرسش

(. به عقیده پرورشکاران فلسفه برای کودکان غالبا ً کودکان در دوران 67: 2016شود )موریس، معلم به عنوان یک راهنما هدایت می
هایشان ها و ندانستههایی را در مرز دانستههایی فلسفی درگیر هستند و جسورانه و خارج از انتظار متعارف پرسشکودکی، با پرسش

هایی ها، پرسشدهند. این پرسشکنند و کاروان فکرشان را به حرکت در آورده و به این شکل خود را در وضع تفکّر قرار میمطرح می
ها، گام فلسفی هستند که بنا بر مبانی شناختی آن، نخستین برآیند حضور تفکّر و فلسفه در کودک بوده وکودک بواسطه این پرسش

واسطه میان حواس و ادراکات خویش گذارد. از این رو فلسفیدن برکودک آسان است چون کودک بیدر دایره تحلیل و عقالنیّت می
گری شود که بعد از دوران کودکی، روحیه پرسش( در پاس  به این سوال که چه چیزی باعث می1384) 2قادر به تفکّر است. هینز

گری کودک با این توانایی پرورش نیافته و غالباً توانایی پرسشعلّت اینست که »نماید که: کودکان کم رنگ تر باشد؟ استدالل می
مجال را بر تفکّر « های حقیقیپرسش»به « پاسخهای مجازی»شود. در بسیاری از موارد نیز آنها از سوی بزرگساالن سرکوب می

  (.71: 1384بندد )هینز، اصیل کودک می
شوند های وجودی شناخته میگری که به عنوان پرسشوع دیگری از پرسشهای فلسفی، کودکان غالباً با نامّا عالوه بر پرسش

شود و مربوط به رازهای عمیق و نگران کننده وجود های مختلفی از سوی آنها بیان میدرگیر هستند. که این سؤاالت به شکل
واقعی هستم یا فقط یک رویا هستم؟ من چه  هستند، مثالً چرا من وجود دارم؟ چرا باید بمیرم؟ آیا اصالً زندگی معنایی دارد؟ آیا من

 کسی هستم؟ و ...
 گریپرسش تواند فضایی امن برایاز دیگر سوی استدالل بر این است که اجتماع پژوهشی برنامه فلسفه برای کودکان می

کشف نمایند همانطور که در  ها را در فرایندی مشترکها آزادانه بتوانند سؤاالت خود را بیان نموده و آنکودکان فراهم آورد تا آن
تواند ماهیتی فلسفی و وجودی داشته باشد. عالوه بر این، نیازی نیست پاس  سؤاالت باال عنوان گردید این سؤاالت کودکان می

                                                 
1. Lipman, Oscanyan. M, Sharp 
2. Juana Hinz 
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واقع، در و  (69 :2016)موریس،  گری است تا انتقال حقایقوجودی را بدانیم زیرا در اجتماع پژوهشی تمرکز بیشتر بر فرآیند پرسش
هدف برنامه فلسفه برای کودکان اینست که به کودکان اجازه دهد در مورد سؤاالت خود کنکاش نمایند. پس طبیعی است که تصور 

 های وجودی کودکان فراهم آورد.تواند محیطی امن را برای سوالبرنامه فلسفه برای کودکان می کنیم
شوند. با این حال، با بررسی ان و در قالب اجتماع پژوهشی متولد میسؤاالت وجودی احتماالً در برنامه فلسفه برای کودک

 ساله( و کشف هری استتل 10تا  8) برای کودکان  2)برای کودکان پیش دبستانی( و پیکسی 1های بیمارستانهای عروسکداستان

رخورد با سؤاالت وجودی کودکان، اند در مورد چگونگی بساله( که برای درک معنا و استدالل طراحی شده14-12)کودکان  3مایر
شارپ از منابعی  -(. در واقع مشخص نیست که آیا تعلیم و تربیت توسعه یافته در سنت لیپمن 3بحث کمی وجود دارد )جدول 

 های وجودی در اجتماع پژوهشی فراهم آورد؟ یا نه؟برخوردار است که زمینه را برای سؤال

 برنامه فلسفه برای کودکان در درک معناهای اصلی . مضامین داستان3جدول 

 های بیمارستانعروسک کشف هری پیکسی

 ها و افراد، ماهیتکشف روابط میان پدیده

 ها و دالیل، شناخت روابط منطقی،استدالل

 واجتماعی، خانوادگی، زیبایی شناختی، علی 

 معلولی، کل و جزء،

رقابت، -مفاهیم اخالقی: خواهر و برادر

 احترام به دیگران، دوستی، اسرار،شخصیت، 

عت، وفای به عهد، روابط والدین و فرزند، اطا

 (2006تمسخر و خودمختاری )لیپمن، 

 آموزش، ذهن، ماهیت تفکر،

حقوق، دین، هنر، علت و 

معلول، علل و دالیل و 

 (1990خطاپذیری )لیپمن، 

ها، ها و تفاوتفرد چیست؟، حقیقت، شباهت

ت آیند؟، اثباکجا می علت و معلول، چیزها از

امور، خوبی و بدی، دوستی، رفتار انسانی، 

ت خودخواهی، فرد و جمع، قانون شکنی، مسئولی

ها، رنگ در قبال اعمال، تخیل، درک تفاوت

پوست، رعایت نوبت، کمک به دیگران، 

ای ها، خانواده و بستگان، خود را به جزیبایی

دیگران گذاشتن، زخمی شدن و شکسته شدن 

 (2001)شارپ و اسپلیتر، 

گران دهد که این برنامه مسیر را هم برای کودکان و هم برای تسهیلنشان می فلسفه برای کودکان بررسی اجمالی برنامه درسی
گر در دهد که یک معلم تسهیلروشن نموده است. موضوعات و مواد مورد بحث در طول یک جلسه فلسفه برای کودکان نشان می

هایی برای بحث و گفتگوی کالسی کسب نماید. برنامه درسی معرض چه موضوعاتی قرار گرفته و باید چه آمادگی کالس درس در
گرانه خاصی نسبت به محتوا اتخاذ نمایند. پرسش کند که نگرشگر و هم از کودکان دعوت میفلسفه برای کودکان هم از تسهیل

ها به صراحت در خود متون مطرح و ای در این برنامه درسی ندارند. آنهطور که عنوان گردید سؤاالت وجودی نقش برجستهمان
اند. گاهی مسائل وجودی به شیوه های کم و بیش های راهنمای مربوطه نیز برجسته نشدهاند و در کتابچهمورد بحث قرار نگرفته

ر شکستگی شده است و این بخش ممکن ، عروسک دچا «بیمارستان عروسک»غیرمستقیم مطرح شده اند. به عنوان مثال در کتاب 
کشف »توان در کتاب (. نمونه دیگری را می2001است فرصتی برای تأمل در مورد از دست دادن و مرگ باشد )شارپ و اسپلیتر، 

شوکه  5های داستان از شنیدن مرگ مادر سوکییکی از شخصیت 4یافت که در این کتاب، دختری به نام آن« مایر هری استتل
(. البته عبارات بسیار بیشتری در متون وجود 131: 1990کند )لیپمن، و با سوکی در مورد رنج و مرگ گیاهان گفتگو می شودمی

توانند منجر به برانگیختن سؤاالت وجودی گردند. با این حال، نگاهی گذرا به سازند یا میدارد که سؤاالت وجودی را مطرح می
های وجودی در خصوص مرگ، معنای زندگی، معنا و منشأ هستی، اختیار، وجود هد که بحثدفهرست موجود در راهنماها نشان می

خدا و موارد مشابه بسیار اندک است. عالوه بر این، تفاوت بین موضوعات وجودی و سایر موضوعات آشکار نیست. در نتیجه، استفاده 
گری در خصوص مسائل وجودی دشوار کودکان به پرسشگر فلسفه برای کودکان و دعوت از متون برنامه درسی برای یک تسهیل

                                                 
1. Doll Hospital 
2. Pixie 
3. Harry Stottlemeier's Discovery 
4. Ann 
5. Suki 
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گرانی که مایلند چنین موضوعاتی را در کالس درس بررسی نمایند، یافتن پیشنهادهای عملی در کتابچه راهنما برای تسهیلو  است
 تقریباً ناممکن است. 
سفه برای کودکان کنار گذاشته شده برنامه فل وجودی در همان ابتدای توسعه فکری گریست که پرسشا این امر بیانگر آن

سازد. نخست آنکه برنامه فلسفه برای کودکان مدعی است که این امر از چند جهت انتقاداتی را به رویکرد لیپمن وارد میو  است
رنامه که در ب در حالی ؛(162: 2017ورزی بدهد )شیا، خواهد با درگیر نمودن کودکان با سؤاالت خودشان، به آنها حق فلسفهمی

و  درسی و راهنماهای آموزشی این برنامه، جایگاه مناسبی برای بخش مهمی از سؤاالت یعنی سؤاالت وجودی لحاظ نشده است
ترین این امر در تناقض آشکار با آرمان اصلی فلسفه برای کودکان است. ثانیاً با وجود اینکه سؤاالت وجودی مسلماً در زمره مهم

جتماع پژوهشی این سؤاالت را نادیده گرفته و برنامه فلسفه برای کودکان رغبتی برای ایجاد جایگاهی سؤاالت زندگی ما هستند. ا
ممکن است منجر به و  گری کودکان ندارد که این امر نیز با اهداف مد نظر این برنامه مغایرت داردبرای این بخش از پرسش

 سوگیری منفی در مخاطبان این برنامه گردد.
گری وجودی کودکان به طور خاص پرسش نمود که در تعلیم و تربیت به طور عام و برنامه فلسفه به کودکان باید خاطرنشان
ای مواجه است و در آموزش و پرورش و در کل جامعه جایی وجود ندارد که کودکان بتوانند سؤاالت های عمدهبا مشکالت و چالش

ین مدرسه مکانی برای کاوش مسائل وجودی نیست. اینکه آیا فرزندان قادر به ها را کاوش نمایند. بنابراوجودی خود را مطرح و آن
ها بستگی دارد. با این حال، به طور کلی بزرگساالن های خانواده آنبیان و کشف سؤاالت وجودی خود هستند، به شرایط و ویژگی

نحوه برخورد با سؤاالت وجودی کودکان دارند. رغبتی برای مواجه شدن کودکان با سؤاالت وجودی ندارند و ادراکی اندک نیز از 
 .در نتیجه، غالباً سؤاالت وجودی کودکان شنیده نشده است

های سؤاالت وجودی برای سیستم آموزشی و برنامه فلسفه برای کودکان را به سه دسته تفسیم توان چالشبه طور کلی می
 نمود:

لیپمن و شارپ این دیدگاه  گردد.رنج و اضطراب در کودکان مینخست آنکه: سؤاالت وجودی به سبب شدت عاطفی منجر به 
گردد. مهمترین بخش سؤاالت وجودی منجر به ایجاد مشکالتی در برنامه فلسفه برای کودکان می»کنند را پذیرفته و استدالل می

ودکان برای تمرکز بر روی گری در کودکان با رنج همراه است و اجازه دادن به کپرسش ها این است که این نوعاستدالل آن
)شارپ، « ها ممکن است موجب رنج، اضطراب، نگرانی، ترس و وحشت کودکان گرددموضوعات وجودی به علت شدّت عاطفی آن

2001 :13 .) 
نویسد: می گری وجودی کودکان( درخصوص مقاومت سیستماتیک رویکرد لیپمن در برابر پرسش1980) 1در مقابل ماتئوس

بزرگساالن تردید دارند که ایده یا سؤال کودک بار عاطفی قابل توجهی را به همراه دارد، پرداختن به سؤال، به حتی زمانی که »
جای اینکه آن را صرفاً به عنوان یک عالمت عاطفی در نظر بگیریم، بیانگر احترام به کودک و دیدگاه وی به عنوان یک انسان 

بی شک در همه ما یک اضطراب وجودی پنهان وجود دارد. »کند خاطرنشان می(. ماتئوس در ادامه 86: 1980)ماتئوس، « است
گاهی اوقات تالش ما برای محافظت از کودکان در برابر سؤاالت وجودی، در واقع تالش برای محافظت خودمان در برابر سؤاالتی 

 (.همان)« است که در ناخوداگاه ما وجود دارد
های گیریشود این است که این سؤاالت ممکن است در نهایت با نتیجهمطرح می چالش دوم که غالباً از سوی بزرگساالن

( در پژوهش خود عنوان 2018) 3امّا در مقابل این نظر هارتمن ؛ها شودکودکان موجب تضعیف سالمت روحی و روانی آن 2نهیلیستی
ای نسبت به مسائل وجودی کودکان نگرش آزادانهدارد که بسیاری از مطالعات روانشناسی شناختی نشان داده است که اگر می

  (.25: 2018)هارتمن،  داشته باشند قادرند بدون ترس و رنج و سختی مسائل وجودی را کشف نمایند
شود. مطرح می 4چالش سوم برای سؤاالت وجودی از سوی روانشناسان تربیتی اگزیستانسیال و از جمله وان کلیو موریس

کند و معتقد است که در خالل دوره پیش وجودی را به دو دوره پیش وجودی و لحظه وجودی تقسیم می موریس مراحل رشد انسان
باشد کودک نسبت به شرایط انسانی خویش آگاه نیست و به هویت شخصی و سرنوشت خود وقوف که مقارن با دوره ابتدایی می

                                                 
1. Matthews 
2. Nihilistic 
3. Hartman 
4. Van Clev Morris 
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دهد و آن زمانی است که فرد نسبت به حضور خود به می به عقیده وی لحظه وجودی عموماً در زمان بلوغ جسمانی رخو  ندارد
امّا این دیدگاه با وجود قابل تأمل بودن در تضاد با اهداف تعلیم و  ؛(174: 1383یابد )گوتک، در جهان آگاهی می "من"عنوان 

های غم انگیز مواجهه با موقعیتسازی کودکان برای باشد. از جمله تأکید وجودگرایان بر آمادهتربیت از نظر متفکران وجود گرا می
های سقراطی و شخصی در اوایل کودکی و کمک آموزش و پرورش به کشف یک کل فراگیر بر آموزش 1زندگی. در تأکید یاسپرس

آموز حرکت کند و تأکید نیچه بر این نکته در کودکان؛ ایده سارتر که آموزش و پرورش باید در راستای توسعه خود برای خود دانش
  (.99: 2006)ویلدهن،  های خود را کشف نمایدکودک از همان اوایل کودکی باید با مبارزه برای تسلط بر اراده خود محدودیتکه 

های آموزشی در سطح آموزش عمومی و جامعه و به گری وجودی از دستور کار برنامهدر نتیجه این نگرانی سه گانه، پرسش
شده است با این حال، این نتیجه گیری بنیادی اشتباه است و فهم علت آن ساده است. تبع آن برنامه فلسفه برای کودکان حذف 

گری از ها این زمینه را بدهیم و یا نه. پرسشکنند، خواه ما به آناول اینکه، کودکان خواه نا خواه در مورد مسائل وجودی فکر می
سرکوب شوند، در آینده در زندگی، به عنوان سؤال در ناخودآگاه وجودی، بخشی از طبیعت انسان است بنابراین حتی اگر  هایشگفتی

هایی را برای ها و تجربهکنند. از دیگر سوی با از دست دادن و مرگ نزدیکان و شکست در تجارب زندگی، موقعیتظهور پیدا می
ها از ن موضوعات فرار کنیم، آنکند. درک این نکته مهم است که حتی اگر بخواهیم از ایتأمل در وجود برای کودکان فراهم می

شود که این مسائل فرار و خودداری از پاس  و انحراف ذهن کودکان از این سؤاالت منجر به این نتیجه میو  بین نخواهند رفت
 هاست.و ترس خود عامل رنج آن -ترسناک هستند 

 گیریبحث و نتیجه
عنصر اصلی اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان یعنی در بررسی رویکرد لیپمن در برنامه فلسفه برای کودکان سه 

جستجو و یافتن معنا، گفتگوی سقراطی و منحصر به فرد بودن کودکان با اصول ویکتور فرانکل، امانوئل لویناس و ژان پل سارتر 
هایی گران و مسؤول پذیربودن نسبتها مانند کشف فردیت یگانه، مسئولیت در قبال دیدر رابطه با مفاهیم اساسی فلسفه تربیتی آن

هایی را با مضامین ارزشی در کالس ارایه نموده و برقرار است. اجتماع پژوهشی مورد نظر لیپمن با رویکردی انسان گرایانه داستان
د نشود نمایند که این امور در صورتی که منجر به نادیده گرفتن هویت شخصی افرااز آزادی و انتخاب شخصی کودکان حمایت می
 باشد.مورد حمایت مربیان تربیتی وجودگرا نیز می

مسأله مهمی که در این مقاله مطرح شد چالشی است که سؤاالت وجودی برای تعلیم و تربیت به طور عام و برنامه فلسفه برای 
منی را برای فرایند کند. یکی از اهداف اصلی برنامه فلسفه برای کودکان این است که محیط اکودکان به طور خاص ایجاد می

گری ها در ایشان فراهم آورد، از دیگر سوی سؤاالت وجودی بخش جدایی ناپذیر پرسشگری کودکان و ارتقای این مهارتپرسش
دهد ولی با مطالعه راهنماهای تعلیماتی لیپمن و شارپ مشخص گردید که سؤاالت وجودی کودکان در برنامه کودکان را تشکیل می

ی کودکان برجسته نیست و این مهم با دو آرمان اصلی برنامه درسی فلسفه برای کودکان یعنی ایجاد فضایی امن درسی فلسفه برا
 گری آزاد کودکان و همچنین مراقبت عاطفی از آنان در تضاد است.پرسش برای
های وجودی کودکان رسشهای آموزشی با پای در مواجهه نظاملذا در راستای آنچه بیان گردید شاهد نوعی تربیت قرنطینه 

هستیم، اما باید توجه داشت که حتی اگر سعی کنیم کودکان را از سؤاالت وجودی محافظت کنیم، کودکان در جامعه مترقی امروز 
، اینترنت، خواندن کتاب و صحبت با همساالن خود، ، کارتوناین فرصت را خواهند داشت که با تماشای برنامه های تلویزیونی، فیلم

از لحاظ عاطفی  -گونه مسائل بیاموزند. به طور کلی، کودکان از فرهنگ معاصر ما احساسی از نحوه ارتباط مردم را درباره این نظر
ها برای کاوش وجودی، راهی برای کنند و تنها گذاشتن کودکان و آماده نبودن آنبا مسائل وجودی دریافت می -و شناختی 

ها ست که ممکن است به آنهاست، بلکه راهی برای فرار از مسئولیت تأمین نیازهای وجودی آنها در برابر رنج نیمحافظت از آن
آید با تغییر دید و نگرش نسبت به یاری رساند تا با این جنبه اجتناب ناپذیر و اساسی از تجربه انسانی روبرو شوند. از اینرو الزم می

 م تعلیم و تربیت و برنامه فلسفه برای کودکان به طور خاص لحاظ نمود. سؤاالت وجودی کودکان، جایگاهی را برای آن در نظا
گردد پرداختن به سؤاالت وجودی کودکان در پیشنهاد می ،هایی را برای کودکان به همراه دارداز آنجا که سؤاالت وجودی رنج

ت شارپ در مورد نقش دین و معنویت های کندوکاو مطرح شود. تأمالقالب دروس دینی و اخالق در برنامه درسی و بصورت حلقه

                                                 
1. Jaspers 
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هایی گردد پژوهشهمچنین پیشنهاد می تواند نقطه شروع مناسبی برای لحاظ نمودن این موضوع باشد.در اجتماع پژوهشی می
 ها بر اجتماع پژوهشی صورت گیرد.گری وجودی کودکان و تأثیر این پرسشتجربی درخصوص پرسش

-مه درسی اصلی لیپمنبرنامه فلسفه برای کودکان این است که سؤاالت وجودی در برنا هدرباراین مقاله  هایچالشیکی از 
ن اند و بحث کمی در ادبیات نظری این برنامه درخصوص سؤاالت وجودی لحاظ شده است. نویسندگان ایشارپ ضعیف ارائه شده

دهد به ارتباط درکاران این برنامه امکان میدانند که به دست انیمهای فلسفی و تربیتی چالش را دعوتی برای بیان دیدگاه
 های وجودی در تعلیم و تربیت به طور عام و در اجتماع پژوهشی به طور خاص بیندیشند. پرسش

هایی برای های وجودی در تجارب انسانی تأکید دارند، راهگردد با کمک نویسندگانی که بر اهمیت پرسشدر پایان پیشنهاد می
 گری وجودی در آموزش و پرورش و به تبع آن در برنامه درسی فلسفه برای کودکان گشوده شود. رسشلحاظ نمودن فضای پ

 منابع

(. بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی دوره ابتدایی 1388) .حسینی، سید حسام
 دانشگاه تهران.انتشارات ، تهران: ارشد فلسفه تعلیم و تربیتنامه کارشناسی نپایاجمهوری اسالمی ایران، 

 اهواز: انتشارات رسش. ،زادهترجمه فروغ کیان ،رآموزش و تفکّ (.1385). فیشر، رابرت
 ، تهران: انتشارات دواوین.آموزش فلسفه به کودکان بررسی مبانی نظری(. 1383) .قائدی، یحیی

 سرشت، تهران: انتشارات سمت.، ترجمه محمدجعفر پاکفلسفی و آرای تربیتیمکاتب (. 1383)  .گوتک، جرالد اف
 حیدر محمدی باغ مالئی، تهران: انتشارات برای فردا. ؛. ترجمه : عباس اردکانیانکودکان فیلسوف (.1384) .هینز، جوانا
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