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 ،کنـد  مـی ورزي آشنا  تفلسف و پرسشبا اي که کودکان را  همکارانش با طرح برنامه
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تـوان نگـاهی    مـی  هـا  مؤلفـه ایـن   چهـارچوب ها و اهـداف ایـن طـرح در     ویژگی
هاي کاربردي طرح فلسفه براي کودکان  هاي نظري و عرصه بین بنیان را تر میانضما

شـود کـه بـا روشـی      مـی عمده در این پژوهش مطـرح   سؤالسه . کرد جو و جست
  .ایم ها برآمده پاسخ بداندرصدد توصیفی ـ  تحلیلی
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معناي هـر واژه را کـاربرد آن   و  شمرد میي توصیف حقیقت بر»وسیله«را  ها جملهو  »ابزار«
کـه کـارش توصـیف اسـت نـه      اسـت   »فعالیتی« فلسفه ،صورت بدین .ستدان در زندگی می

در میـان  » زبـان «ترین تصمیم ویتگنشتاین اتخاذ جایگاه کـاربردي   در این دوره مهم. سنجش
بـراي مصـون   هـا   سـوءتفاهم زدن  اي که خواهان کنـار  زبانی است، وسیله هاي مختلف بازي
 خـود در ایـن بـاب را    نظریـۀ او  .شود می» امعن«انسان از انحراف در فهم  ۀداشتن اندیش نگاه

پراگماتیسـتی را   ایـن رویکـرد  اتخاذ  .)Wittgenstein, 1985: 54(نامید  »کاربردي معنا نظریۀ«
آموزگار دبستان، آموزش خواندن و نوشـتن و حسـاب بـه     مقام درشغل او  دنبال بهتوان  می

 نیـ در ا يسؤال و. دانست ییمدارس ابتدا يفرهنگ لغت برا کینگارش  ۀو تجرب ،کودکان
  :بود نیدوره ا

ـ  را واژه يمعنا کودکان ایآ که ابدیدرتواند  یمکسی  چه یراست هب  ةمگـر بـا مشـاهد   داننـد   یم
واژه بـه کودکـان    يمعنا حیو توض نییتب ای؟ آبرند یکار م بهواژه را  نیکه چگونه کودکان ا این
  .)66 بند :1387 ن،یتگنشتایو( ست؟یها ن عبارت از آموزش کاربرد واژه به آن قاًیدق

کنـدوکاو در فهـم اجتمـاعی کـودك     درصـدد  هاي زبـانی   ویتگنشتاین با تکیه بر ظرافت
» بازي زبانی«در جریان یک  تاو  استبم زبان   و نیازمند درك زیر» مفهوم«آید، شناخت  برمی

هاي کاربردي این فیلسوف اتریشی  فرد و تحلیل به دید منحصر ۀزاوی. اعمال نشود میسر نیست
فلسفه  برنامۀهاي زبانی در نگرش لیپمن و طرح  فهم کودکان و کاربرد واژگان در بازي درباب

ورزي تغییـر   پرسشموزش آها و  ستانطرح دا ازهدف لیپمن . است تأمل  قابلبراي کودکان 
، همچـون واقعـی  (نظري و انتزاعی  کامالً یدید کودکان است تا بتوانند موضوع ۀمداوم زاوی

چشمان درمقابل لی مطرحی انضمامی و ع شکل بهرا  )عادالنه و ،شر ،خیر غیرواقعی، زیبایی،
اما نگرش هر انسان  ،ندا هاي زندگی همواره ثابت چهارچوببسیاري از اصول و  .خود آورند

کرد اي تدوین  هبرنامتواند مسیر و اهداف جدیدي پیش روي بشر قرار دهد، لیپمن  می ها آنبه 
» فلسـفه «هاي گفتاري در کودکان و نوجوانان است، او معتقد بـود   مهارت زبان و بر مبتنیکه 

گوییم به بحث و  جهان سخن می ةشود که بتوانیم زبانی را که با کمک آن دربار میزمانی آغاز 
 ۀورزي از چهار وجـه و روش فلسـف   بررسی بگذاریم و براي فهم حدود و اصول این فلسفه

  .)32: 1388لیپمن، (آوریم میان  بهو مسئوالنه سخن  ،معیج انتقادي، خالق،
 

  هاي پژوهش پرسش
 کودکان متیو لیپمن چیست؟ي ویتگنشتاین در برنامۀ فلسفه براي »نظریۀ کاربردي معنا«جایگاه . 1
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در نظریۀ کاربردي معنـا بـا درك لیـپمن از تفکـر جمعـی      » توصیف«و » زبان«آیا فهم . 2
 واسطۀ زبان همسویی دارد؟ به

از ملزومـات  » توصیف«به » تبیین«آیا نگرش پراگماتیستی ویتگنشتاین دوم در گذار از . 3
  ن است؟اولیۀ تفکر انتقادي در بطن برنامۀ فلسفه براي کودکا

 
  پژوهش شناسی روش

هاي کیفی است و با توجه به  ـ تحلیلی از دستۀ پژوهش این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی
اش و بررسـی و   آثار نوشتاري ویتگنشتاین و چرخش رویکرد فکري او در دورة دوم اندیشه

 Matthew( جا که متیو لیپمن از آن. ها شکل گرفته است در آن» پراگماتیسم«یابی مفهوم  ریشه

Lipman(هاي این فیلسـوف تحلیلـی را در    ، مؤسس برنامۀ فلسفه براي کودکان، همواره ایده
شـمرده   گـویی حـائز اهمیـت مـی     گیري حلقۀ کندوکاو و اهمیت کاربردي زبان و قصه شکل

هاي تحلیلی در برنامۀ فلسـفه بـراي    ایم به واکاوي و فهم این مبانی و مؤلفه است، سعی کرده
دیـدن و  «، »زبـان «براي ایـن منظـور ابتـدا بـه تحلیـل مفـاهیمی چـون        . ست یابیمکودکان د
پـردازیم و بـا بررسـی     هـاي ویتگنشـتاین دوم مـی    در اندیشـه » معنـا «، و »بـازي «، »توصیف
هـاي   هاي برنامۀ فلسفه براي کودکان به اسـتخراج شاخصـه   ها، اهداف، و چهارچوب ویژگی

 .شویم پمن و همکارانش نائل میکاربردي این مفاهیم در بطن برنامۀ لی
هاي  نحوي توضیح دهد که بتوان آن را با مؤلفه هاي نظریۀ لیپمن را به تواند ویژگی آنچه می

  .ویتگنشتاین دوم مقایسه کرد رویکردهاي حاکم بر برنامۀ فلسفه براي کودکان است
  

 کودکان  رايدرسی فلسفه ب برنامۀرویکردهاي حاکم بر 
 کننـد  مـی بنـدي   درسی را ساختار برنامۀتر دارند و این  میحالت عمو دو رویکرد اساسی که

 philosophical( و رویکـرد فلسـفی  ) approach integrated( قـی رویکـرد تلفی  :نـد از ا عبارت

approach(. هاي ذهنی و فلسفی تنیدن انواع حالت همدر جا منظور از رویکرد تلفیقی در این ،
در یک اجتمـاع پژوهشـی    ها آنشناسی  هاي درسی و روش منابع رشته، هاي شناختی مهارت

تـر در بحـث    یـن موضـوع پـیش   ا. است )community of inquary classroom( کالس درس
رویکرد فلسـفی نیـز اشـاره بـه روش فلسـفیدن و نیـز        .تلفیق توضیح داده شده است ةنحو

ـ       برنامۀاستدالل دارد که هم زیربناي  ةورش قوپر  ۀدرسـی اسـت و هـم هماننـد چتـري کلی
 .کند میهاي این برنامه را هدایت  فعالیت
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خود رویکرد فلسفی از چنـد رویکـرد دیگـر تشـکیل شـده اسـت کـه         حال  درعین
رویکـرد بحـث و   . 2 ؛)narrative approach( رویکرد روایتی یا داستانی. 1 :ند ازا عبارت
 لرویکرد فعا. 4 ؛)play approach( يباز رویکرد. 3 ؛)dialougues approach( گو و گفت

)activity approach(. 
 .)105: 1388 قائدي،( دهد میارتباط این رویکردها را نشان زیر  شکل

 
  
  
  
  
  
  

بـیش   ،آموزش فلسفه براي کودکان باعث شد که تئوري و عمل فلسفه :رویکرد روایتی
رفـت، اهمیـت    میاي انتظار  مدرسهشده براي کودکان  طراحی یآموزش برنامۀاز آنچه از یک 

اي  هاي کودکان که هریک شـامل مجموعـه   توانست یک سري داستان میچیزي  چه. پیدا کند
غـرب در   ۀتاریخی فلسـف  با دورة را بندي است هاي مباحثاتی بدون نظم و برنامه ها از تمرین

جـایی رهنمـون سـازد    تواند ما را به  میآموزشی  ةاین ابزار ساد. مفهوم وسیع آن ترکیب کند
عنوان یک کـل را   و استفاده از سنت به ،فعالیت ،طبیعت ةکه بعضی از تصورات بنیادي دربار

تـوان راهـی بـراي     مـی  شـود  خوانـده مـی  فلسفه براي کودکان  آنچهازطریق . بازنگري کنیم
صـورت   طـور ضـمنی وجـود داشـت، هرگـز بـه       ها از ابتدا به اگرچه این. یافت ورزي فلسفه

هایی که در آن فلسفه بـراي کودکـان هـم ابتکـار و      حوزه. بود نشدهو اتفاقی استفاده مقطعی 
کنـد   مـی  محقـق سابقاً در سـنت آمـده    که ی راو هم موضوعات کند پذیر می را امکان نوآوري

از اهمیـت خاصـی    دیـالوگ . گیرنـد  مـی وسیعاً تحت مفاهیم دیالوگ و روایت داستانی قرار 
دهد که تحـت عنـوان اجتمـاع     میاي را تشکیل  متدلوژي برنامه ۀکه پای چرا، برخوردار است

  ). Kennedy, 1999: 80(فلسفی شناخته شده است  پژوهش
ـ   ۀتجرب: رویکرد دیالوگی  ۀدیالوگ جمعی که تمرینی بنیادي است ما را با وضـعیت اولی

و  ،ضروري، چندصدایی یفقط دیالوگ بلکه داستان نه فلسفهکند که در آن  میرو  در فلسفه رو
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شکنی سنتی  بیش از هر ساختار. کنند میکه به آن فکر  است جهان و افرادي ةکنشی دربار برهم
مدل بحث سنتی پیرامون وجـود و   ،)Community of Philosophical Inquiry /CPI(از سنت 

  .)ibid: 85(زند  میکه حداقل از زمان ارسطو جریان داشته است به کناري  را خداشناسی
است که  )H. G. Gadamer( کردن دیالوگ با بازي توسط گادامر در همراه: رویکرد بازي

 CPIتـر بـه تئـوري     طور مسـتقیم  شود که خود او به میاي آشکار  تحلیلی ساختاري از پدیده
کـه در یـک   جا خود یک امتیاز اسـت، چرا  بازي در این ۀکلم ۀمعانی چندگان. دهد میقرض 

بـازي   ،تـر  میدر مفهوم عمو. کند میرا تأمین  این مفاهیم ۀپژوهش فلسفی هممفهوم اجتماع 
برد که در آن اصطالحات تئوري  میسازه است که بازیکنان را فراتر از خودشان ـ  یک واقعه

شـناس   و ترکیب موقـع  ،جویانه روابط ابزاري و هدف ،بازي کالسیک بر دنیاي حیات روزانه
چون بازي ذاتاً غیرابزاري است ایـن بازیکنـان نیسـتند کـه      کند و میشانس و نوآوري غلبه 

بازیکنـان  . کنـد  مـی بازیکنـان عمـل   ازطریق کنند، بلکه جهان است که  میروي جهان بازي 
البداهگی یـک   در نوباشی فی ها آنشوند که به این معنی است که  میبازي بازسازي  ۀوسیل به

  ).Gadamer, 1975: 124(شوند  میساختار که از هر بازیگري فراتر است رها 
هاي یادگیري قـرار   آموزان در مرکز فعالیت دانش ،P4Cدرسی  برنامۀدر : رویکرد فعالیت

در اجتماع پژوهشی کـالس درس مشـارکت فعـال دارنـد چـه فراینـد اجتمـاع         ها آن. دارند
گـر   بایـد دیـالوگ کننـد و فـرد مکالمـه      ها آندهی شده است که  اي سازمان گونه پژوهشی به

کنـد و   میکودکان مراقبت  می روایت داستانی از توجه دائ .تواند غیرفعال باشد مین رو هیچ به
  .سازد میکل فرایند یادگیري را جذاب گونۀ  بازيحالت نمایشی و 

  :شماریم هاي الگوي لیپمن را برمی الذکر ویژگی ي فوقها مؤلفهبیشتر بر  تأکیدبراي 
فرصـت بـراي هـر فـرد در     ؛ مراتب براي تعریف ارزش افراد سلسله نبودد و افراارزش برابر 

؛ تشـویق بـه تفکـر خـالق    ؛ تشویق به تفکر انتقـادي ؛ ساختن خود جهت بیان عقاید و مطرح
تبلور مفاهیم و اطالعات از  و ؛دادن به دیگران تشویق به اهمیت؛ جمعی تشویق به تفکر دسته

  .ها آنانتقال به ذهن جاي  بهذهن خود کودکان 
 
  هاي پژوهش یافته

  پاسخی به پرسش اول
 فلسفه براي کودکان چیست؟ برنامۀکاربردي معنا در  نظریۀجایگاه 
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  نیتگنشتایو نزد معنا يکاربرد ۀینظر یاساس يها مؤلفه یبررس
داراي خصلت تصویري است و سـاختار   اًاین متقدم معتقد بود که زبان ذاتویتگنشت :زبان. 1

آن  ۀکـه وظیفـ   سـت دان فلسـفه را فعـالیتی نقـادي مـی    وي . کند عالم ساختار آن را تعیین می
ویـن   حلقـۀ  تأثیرتحت » تصویري معنا نظریۀ«اول که  ةدر دور .هاست ساختن اندیشه روشن

 اول ویتگنشـتاین  .تابانـد  میست که جهان را بازا اي شکل گرفت زبان همچون تصویر یا آینه
 منطقی و فلسفی ۀرسالدر انتهاي کرد و تقسیم » ها ناگفتنی«و » ها گفتنی« ۀها را به دو دست واژه

متأخر این  ةاما در دور. »توان سخن گفت خموشی گزید آنچه نمی هر ةباید دربار« :خود افزود
که زبان همچون ابزار است و براي فهم معناي زبان بایستی به  آن شد برکرد و  را رهاعقیده 

در پیوند با واژه است معنا هر واژه معنایی دارد که این  .کاربرد آن در زندگی مردم توجه کنیم
بود که ساختار  معتقددر این دوره او  ).28 بند :1380 ن،یتگنشتایو( دنشین میجاي آن  واژه به و

خصوص عالم واقع است و فلسفه در نظر او نوعی درمانگر  ما در ۀاندیش ةزبان ما بیانگر نحو
 دوم ویتگنشـتاین . کنـد  مـی هاي فهم انسان را عالج  است و فیلسوف کسی است که بیماري

ی به زبان و قلمروي آن برسد، و امـور تجربـی و   روابط درونی امور جزئ کند تا از تالش می
  :نویسد میاو . شوند مطرح میعنوان میانجی این رهیافت  اجتماعی به

را  هـا  آنهاست کـه بایـد درون ایـن روابـط سـاختار و حـدود        زبان بخشی از حیات انسان
  ).Wittgenstein, 1995: 157(پژوهش کرد 

نویسـد کـه    مـی  هـاي فلسـفی   پـژوهش  255ویتگنشـتاین در بنـد   : دیدن و توصیف. 2
جاسـت کـه ایـن چـه نـوع       ایـن  امـا پرسـش  . کند، مثل بیماري میفیلسوف مسئله را درمان 

کـردن اسـت و    نگـاه  درستدیدن و  درمانگري است؟ از نظر ویتگنشتاین کار فلسفی درست
 تأکیـد بـر دیـدن    در آثارش مکـرراً  ،ترتیب بدین. رو دیدن براي او اهمیتی اساسی دارد ازاین

 66در بنـد   .دانـد  مـی ندیـدن عوامـل بـدیهی     درستعامل بسیاري از مشکالت را و کند  می
دیـدن  ، روش ویتگنشتاین براي فهمیدن. »فکر نکن، نگاه کن«نویسد  می فلسفی هاي پژوهش
 درپـی  ،تـر  بـه تعبیـر فلسـفی    ،تبیین چرایی امـور نبـودن و   در قید ،در ضمن دیدن ،است و

جـاي   ویتگنشـتاین در فلسـفه بـه   . نظریه بودن کار علم است درپی زیرا. پردازي نبودن نظریه
جاي تبیین اصـطالحی و بیـان علـت چیـزي بـر توضـیح و        به. دارد تأکیدتبیین بر توصیف 

درمقابـل  بر دیدن و توصیف . داند میسازي را هدف فلسفه  دارد و روشن تأکیدسازي  روشن
حـل مسـائل فلسـفی از تغییـر     براي . امري است به نام دید کلی درپیو  ورزیده تأکیدتبیین 

 .)ibid: 134( تفکر ةشیوفقط  نهزند و  زندگی حرف می ةشیو
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هاي زبان در بستر زندگی اجتمـاعی را   ویتگنشتاین هریک از کارکرد: هاي زبانی بازي. 3
او دو تعریف  .نامد تا کاربرد زبان و وجه پراکسیسی واژگان را نشان دهد می» بازي زبانی«یک 

دادن  تکـان گردد مثـل   معمول بازي در عرف برمی شکل بهتعریف اول  دهد؛ از بازي ارائه می
کند انواع دیگـري از   می تأکیدو بالفاصله  ،)ibid: 3( اي خاص روي صفحه بر اثر قاعدهمهره 
 و ها بپردازیم مثل آموزش زبان به کودکان، خط نوشتاري، ها هم وجود دارند که باید بدان بازي

  .)ibid: 6, 7( ا و شاگردشها بین بنّ بازي واژه
دوم تفکر خود معنـاداري واژه را بـر کـارکرد بیرونـی هـر واژه       ةویتگنشتاین در دور :معنا. 4

معنـا ممکـن   ازطریـق  خود زبان  ۀواسط نقد زبان به .که زبان بنیاد اندیشه و معناستکرد  میاطالق 
معناي واقعی یک گـزاره همـان امـر     معتقد بود اول ةکه در دور حالی در .)ibid: 4/ 0031( شود می

هـا وي معتقـد اسـت     داري گزاره معنا دربابلذا . کند واقعی اتمی است که گزاره آن را تصویر می
اي مطـابق عـالم    ، اما گاهی گزارهدار استمعنا اي صادق است و مطابق عالم واقع که گاهی گزاره

ـین گـزاره     ما نمی .دار اما کاذب استاین گزاره معنا یست،ن واقع مهمـل   ةاي، گـزار  تـوانیم بـه چن
جهـان   آن امـور واقعـى ممکـن در    دربرابـر است کـه   پس یک جمله درصورتی معنادار. بگوییم

معنا باید معین باشـد و در تحلیـل نهـایى     :گوید ویتگنشتاین در شرایط معنا مى. وجود داشته باشد
کـه وضـع    گزاره یعنى دانستن اینفهم یک . )37 -  36 :1378هادسون، ( شود بسیط منتهى ئییبه ش

گویـد بـراي    مبناي اول او اصلی است کـه مـی   .از چه قرار خواهد بود اگر آن گزاره صادق باشد
یـک گـزاره درصـورتی     ،عبـارتی  بهانگاشت،  انگاشتن یک گزاره باید بتوان آن را کاذب نیز صادق

ي و مبنـا ) پـذیري معنـادار   انکـار اصل ( دار باشدمعنامعنادار و صادق است که نقیض آن نیز امري 
  .هاي جهان است و بالعکس گوید حد و مرزهاي زبان حد و مرز دوم او اصلی است که می

  فلسفه براي کودکان برنامۀدر  زبان. 1
در اوان هرچیـزي  بـر  » اسـم «اطالق . این برنامه آموزش زبان و کلمات استنخست  ينامب

گیـري  کودك هنگام فرا. شود میمیسر » آموزي زبان« چهارچوبکودکی همراه با قواعدي در 
کار گرفته شود، هر امري یک دانستنی نزد کودك  شود که باید به میواژگان ابتدا با آوایی آشنا 

واژگان و مفاهیم از اولین ابزار  ةاست که جاي شک ندارد، مربی و والدین براي گسترش دایر
زبـانی   ــ  تحلیلی ۀهمچون فالسف P4C ۀفالسف. »داستان«: برند میتاریخ براي این منظور بهره 

در بسترهاي زبانی  ها آنسازي معانی  روشنازطریق معتقدند که کودکان باید تحلیل کلمات را 
  ).124: 1383 ،قائدي( گیرند فرا
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  فلسفه براي کودکان برنامۀدیدن و توصیف در  .2
داستان، (یک محرك  ۀارائدر این برنامه بعد از . هاست نگاهی دوباره به پدیده» توصیف«

موجز به شـرح دیـدگاه خـود بپـردازد،      شکل به خواهند کودك میاز ...)  و فیلم تصویر،
کنند ابتدا با استناد به مفاهیم پیشینی خود دست به توصیف بزنند و از  کودکان سعی می

هـایی   عوامل مختلفـی اسـت برداشـت    تحت تأثیرهاي فکري کودکان  جایی که داشته آن
با » کردن دیدن و توصیف«در این هنگام . دکرد نخواهعرضه گوناگون از یک محرك ثابت 

هـاي گونـاگون از یـک     شدن با دیدگاه رو هنوعی مواجهه براي کودکان همراه است، روب
  .کند این امر به پردازش اطالعات کودك کمک اساسی می. عنصر و محرك ثابت

  کانفلسفه براي کود برنامۀبازي در . 3
ها که  پراگماتیست ةبه این اید ،بود آراي دیویی از تأثرم تعلیم و تربیت در لیپمن که با آن

در جریـان  . باید اساس آموزش و پرورش قرار گیـرد معتقـد نبـود   » تجربه و بازي آزاد«
گـرفتن در میـان دیگـران     فلسفه براي کودکان چیزي که شایان اهمیت است قرار برنامۀ

 :Kennedy, 1999( تفکر براي خود ولی با همراهی دیگران خواهد شداست که منجر به 

کند  این برنامه براي آغاز هر بازي ابتدا یک محرك یا عامل برانگیزاننده را دخیل می .)29
مسـتقیم حضـور دارد و هـدف او      جریان بازي بدون دخالتدر و مربی در نقش هادي 

گو و و بخشی گفت جریان بازي به عینیترسیدن به نتیجه یا مسیر خاصی نیست بلکه در 
  .پردازد میدیالکتیک 

  فلسفه براي کودکان برنامۀمعنا در  .4
کم به  دست ،ت انسان پاسخ دهدسؤاالاگر فلسفه نتواند به بسیاري از  ،براساس این برنامه

بخشـد، بیگـانگی و    مـی ت که در جهان وجود دارد نیرو سؤاالي بسیاري از جو و جست
هر پرسش  دهد میو نشان  ،کشد ترین امور متداول زندگی بیرون می سطحی شگفتی را از

هـاي کودکـان در    تجربـه . است به یک رخداد و پدیدة مفروض »امعن«تازه بیانگر نوعی 
با تحول زبان و رشد  شود که صرفاً میهایشان به شناخت ادراکی منجر  حین کاوشگري

فلسفی لیپمن براي کودکان با تمرکز  برنامۀ دیگرازسویی . آید میدست ن ها به شناختی آن
هاي  و اندوخته »معنا«هاي پژوهشی به گسترش کارکردي  بر تفکر خالق در ضمن حلقه

زنـدگی افـراد را بـا دو دسـته      ةاست تا حوزدرصدد لیپمن . پردازد میکودك  »دانستنی«
 :کنددار  مفاهیم نشان
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 ؛)یک از ما یید هرأو مورد تتجارب زیسته ( شده مفاهیم اندیشه .1
  .)unreflective) (Lipman, 1997: 90(  مفاهیم نااندیشیده .2

ـ  یقین درباب 105بند  در از  کـه  ایـن  ایـم،  رو شـده  هویتگنشتاین هم با چنین تفکیکی روب
بدون دلیل بـراي  آید،  به دنبالشان می که اي نگري جهان ه همراهب را کودکی یک سري مفاهیم

این نظام . ایم هاي خود شمرده ایم و معیاري بر دانسته پذیرفته ،چالش بدون، ها آن اثبات یا رد
هاي ماست، وي درصدد اسـت کـه    ماهیت اصلی هریک از استدالل ةدارند از دید لیپمن دربر

هرچنـد ویتگنشـتاین    ،هاي خود شـوند  اندیشهة نابه کودکان این مجال را بدهد تا وارد حوز
بـه پیگیـري امکـان تحلیـل ایـن       و استنکرده رد آن را ته اما انگاشدشوار این امر را بسیار 

مند بود، شاید ایـن ایـده منجـر بـه      عالقه »دانستنی«عنوان نوعی  نوس بهأچنین امور حتی نام
 عامـل  جا که او از یک آبی شده، همان ۀبحث حالت بینابینی ذهن در کسب علت در دفترچ

هاي مشـترك   وقتی حین آموزش به ماهیتگوید  یابی کودك سخن می نااندیشیده در مصداق
سازد تا سـاختار را   میبازي را براي کودك ممکن  ةسازي قاعد شود و امکان درونی میاشاره 

  ).143 بند :1387ویتگنشتاین، ( درك کند
 

  پاسخی به پرسش دوم
 ۀواسـط  کاربردي معنا با درك لیپمن از تفکر جمعی بـه  نظریۀدر » توصیف«و » زبان«آیا فهم 

 ان همسویی دارد؟زب
و تـا  » ابهام« ،زندگی ویتگنشتاین براي جلب توجه سایرین به کاربردهاي واقعی و عادي

تلقـی  » واقعیـت «آینـد   مـی جایی که به کار اهداف روزمـره حیـات    را تا آن» تخیل«حدودي 
ي فلسـفی بـراي کشـف ذوات هسـتی از     جو و جستجاي تحلیل و  که بهمعنا  کند، بدین می

او در جریان این مسیر که همچـون یـک جریـان    . گوید واژه و مفهوم سخن میکاربست هر 
فلسفه با حیـرت آغـاز    :رسد اساسی می ةبه فهم یک قاعد ،سازد فعال ما را با خود درگیر می

زبـان مـا    کاربرد نادرست اي هستند که از هاي آزاردهنده هاي فلسفی پرسش پرسش. شود می
ویتگنشـتاین در یکــی از  . انــد همقایسـ   قابــلري روانـی  بـا نــوعی بیمـا   هــا آن. خیزنـد  برمـی 
خاصـی   ةانـد و از غریـز   چیزها دچار سـردرگمی  ةکه فیلسوفان دربار هگفتارهایش گفت درس

دهـد کـه خـود درك     سـوق مـی   هـایی  را به طـرح پرسـش   ها آناین غریزه  ،کنند پیروي می
شـود   مبهمی ناشی می ها از تشویش ذهنی طرح این پرسش .ها ندارند واضحی از این پرسش

فلسفی این شـکل را   ۀلئپس مس. دده سوق می »چرا«مانند تشویشی که کودك را به پرسیدن 
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 ویتگنشتاین معتقد اسـت . )68 بند :1385 ویتگنشتاین،( دانم از چه راهی باید بروم نمی: دارد
توانـد آن را   میدر آخر فقط . تواند در کاربرد بالفعل زبان دخالت کند نمی رو هیچ بهفلسفه  که

را چیـز   همـه فلسـفه  : نویسد ویتگنشتاین در جاي دیگري می. )133 بند :همان(توصیف کند 
کنـد؛   دهد و نـه چیـزي را اسـتنتاج مـی     دهد و نه چیزي را توضیح می پیش روي ما قرار می

همچنـین  . مانـد  آشکارا در معرض دید اسـت و چیـزي بـراي توضـیح نمـی     چیز  همهچون 
 :همـان (د میفلسفه نا پذیر است، هاي تازه امکان ها و ابداع کشف ۀپیش از هم را آنچهتوان  می
هـا بـراي    کار فیلسوف عبارت است از گردآوردن یـادآوري : نویسد پس از این می. )138 بند

فهـم انسـانی    ةهاي گسترد کردن حوزه وي براي روشن .)145 بند :همان( یک مقصود خاص
هـاي   شـباهت «هـایی کـه همـه داراي     بـازي زند،  می» زبانیهاي  بازي«دست به ابداع مفهوم 

 تتـرین لیسـ   کاملقواعد ساختاري و اجرایی خاص خود هستند،  درعین حال و »خانوادگی
کـردن،   اطاعـت : شـود  میموارد این شده است که شامل  عرضه تحقیقات فلسفیها در  بازي

ـ  ، آزمونِ تأملها، ترسیم، گزارش،  دادن، توصیف اندازه دستور نتـایج آزمـایش،    ۀفرضـیه، ارائ
گفـتن، حـل مسـئله،     زدنِ جواب، لطیفـه  خلق داستان، بازي در نمایش، خواندن آواز، حدس

 مـواردي از ایـن دسـت   و  ،کـردن  دعـا  ،مدگفتناکردن، خوش ترجمه، خواهش، تشکر، توهین
  .)23 بند :1380ویتگنشتاین، (

بـه ایـن    هـا  آنهاي زبانی و کارکرد  بازيهاي متنوع از  کاربردن مثال ویتگنشتاین بعد از به
یـک قاعـده یـا     ها هـیچ  هاي خانوادگی حین اجراي بازي پردازد که با وجود شباهت مهم می

یـات منجـر   ئرسیدن به ذات و حقیقت جز ۀمنزل ذات ثابتی ندارند، ساختن یک مفهوم کلی به
د زبان رن مداوم کاربکشید چالش بهبه آن مفهوم نیست، نقادي زبان در بستر زندگی جمعی و 

کاربرد هر واژه در بستر بازي زبانی خاصـش درواقـع نـوعی    . فلسفه استة فهم زند ۀمنزل به
کاربردي معنـا زبـان ابـزاري اسـت بـراي       ۀزدایی و روشنگري مفهومی است، در نظری ابهام

توصیف و فهم قواعد بازي زبانی نزد مردم یک اجتماع و فیلسوف هم موظف بـه کشـف و   
  .این قواعد بازي است توضیح

سازي و  انسان را یافتن مصداق براي تصویر ةاولین سردرگمی پیچید آبیویتگنشتاین در 
اي را بـراي فهـم کـودك     او تعریـف اشـاره   .)8 بنـد  :1385 ویتگنشـتاین، (داند  میفهم زبان 
را کـردن   هرچند هر تعریفی را چنین امکانی مهیا نیست و کـودك اعتمـاد   ،داند میکارسازتر 

مصـداقی دارد و بایـد   هرچیـزي   کـه  این ؛گیرد می اساس فهم عینیت از چنین ساختاري فرابر
والدین باید دست  بهابزار منزلۀ  به »اشاره«و  »لفظ«بعد از یادگیري . براي کشف آن تالش کند
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تـر   هاي او توسط محیط و اطرافیان بـارز  دهی دانسته ها مهیا شود و جهت براي کشف نسبت
تـر و ذهـن خالقیـت     ها پیچیـده  شود فهم نسبت میتر  الفاظ گسترده ةهرچقدر دایرشود،  می

شـود   می »مدل«کودك براي فهم نیازمند . سازد میها مهیا  بیشتري براي کشف و ربط نادانسته
در همـان   .اي را پوشـش خواهنـد داد   پردازي هر نظریـه  هاي اصلی نماد بخشها  و این مدل

او . شـوند  مـی هاي او  و محسوسات تجربه ،ها واژه ،نمادها مطابقت بین ذهن کودك و ،حین
فیلسوف با سیر این رخـداد تـاریخی   درمقام لیپمن . کند یا حکم می ،ورزد میشک  ،آموزد می

هاي اساسی که فیلسوفانی چون ویتگنشـتاین   تا از پرسشبرآمد درصدد بود و  و انسانی آشنا
او  .بهـره جویـد  انـد   کـرده هاي معرفتی و منطقـی مطـرح    تحلیل تفکر انتقادي و بنیان درباب

ایـن فضـا   هاسـت   تفکر و تحلیل در انسـان  ۀاي که خواهان توسع خواست با طرح برنامه می
االذهـانی   فهم خویش به تجارب بین ةمیسر شود تا هر کودکی براي یافتن فضاهاي نااندیشید

هـاي روایتـی    هاي پژوهشی و سـاختن فضـا   گفتمان در بستر حلقه ةلیپمن با اید .دست بزند
بر گسـترش بـار لغـات و واژگـان کودکـان امکـان ردیـابی         گوناگون درصدد است تا عالوه

 دارد،بدان اشاره  نیتگنشتایکه و یجهان ریتصو. سازدمهیا  ها براي آن شان را میباورهاي قدی
 یـی گرا نـه یزم ینـوع  بـا  یزبـان  يهـا  يباز نیا از کیهر بستر در را پمنیل دةیا یمنطق شکل

)contextualis (است کرده نیعج )Lipman, 1991: 49.(  
  

  پاسخی به پرسش سوم
یکـی از ملزومـات   » توصیف«به » تبیین«آیا نگرش پراگماتیستی ویتگنشتاین دوم در گذار از 

  فلسفه براي کودکان است؟ برنامۀتفکر انتقادي در بطن  ۀاولی
 

  آموزشی فلسفه به کودکان برنامۀاهداف 
 )improvement of resuming ability(بهبود توانایی استدالل . 1

شود،  میزبانی با وضع قواعد و اصول کالمی نهادینه  ۀدر عرص» منطق« ،در آغاز کودکی
 خـوش  دسـت فهم کودکان از جهـان اطرافشـان    ،دوتر ش چه استعمال کلمات گسترده هر

است ثرتر ؤها با جهان پیرامون م دهی به منطق گفتمان آن تغییراتی خواهد شد که در نظم
)Lipman, 1980: 25(. عمـل   بهبراي رشد منطق از تخیل کودکان جلوگیري  ،در گذشته

پـذیري او در   دادن کودك میان اجتماع پژوهشی و نقش که امروزه با قرار حالی آمد در می
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 رسـیم  مـی خـواهی او   ورزي و دلیـل  ناگون بـه بسـط اسـتدالل   هاي زبانی گو حین بازي
)Lipman, 1991: 29(.  
  
 )development of creativity(پرورش خالقیت . 2

و با یـک تفکـر   بپردازد کودك زمانی قادر به بیان تجارب خود است که بتواند به بررسی آن 
و شود  میانگیختگی او  آن بنشیند، این امر منجر به پرورش تخیل و خود ةدوبار ةمنطقی به نظار

  .)22: 1383قائدي، ( سازد به طرح شقوق مختلف براي یک پدیده بیندیشد کودك را وادار می
  
 )development of critical thinking(پرورش تفکر انتقادي . 3

. شود میراي خود و دیگري آقد در یک اجتماع پژوهشی منجر به ن» معنی«و » وضوح«یافتن 
گفتـه  چیزي  چهدر چه زمانی کسی  چه که این .فهمیدن نیست ۀکردن نشان در این برنامه حفظ

خصوصی و شخصی  ،فعاالنه شکل بهکودك . دهد میحدي اهمیت خود را از دست   است تا
  .)Lipman, 1991: 117( رسدپ میاز جهان و روابط آن 

کودك به متفکري نقاد که در  ،جهان را با فلسفه پیوند دهیم اگر میل طبیعی کودك به فهم
  .)161 :1377مقدم،  صفایی( را آموخته بدل خواهد شد تأثیرپذیري و  اش انعطاف جریان زندگی

  
 )development of ethical understanding( پرورش درك اخالقی. 4

هـا و بـدها بـراي     ، خـوب هـا  ها و غیرارزش یا شناخت ارزشآمفاهیم اخالقی چیست؟ 
  اتخاذ تصمیم اخالقی کافی است؟

ها به کودکان  ابزاري است که در بستر روایت و بازي )ethical inquiry(کاوشگري اخالقی 
هاي  گیري همواره تعارض آموزد که هر امر اخالقی دلیل خودش را داراست و هنگام تصمیم می

  .)95 :1385فیشر، ( سازند میتر  عیانشوند که درك مفاهیم اخالقی را  میگر  گوناگونی جلوه
  

 )development of artifice values(هاي هنري  پرورش ارزش. 5
بـا  . درك نمادها و تصاویر و کلمات و آواهـا نهفتـه اسـت    در »شناسی فلسفی زیبایی« درك

کودکـان گسـترده   درمقابـل  هاي جدیـد   تمرین و استمرار در تخیل و آفرینش مفاهیم عرصه
  .)Hagaman, 1990: 43( شود می
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 )development of citizenship( پرورش شهروندي. 6
اصـول و قراردادهـاي    ۀانگیخت با پدیداري خود» اجتماع پژوهشی«قوانین شهروندي در بطن 

 :Murehouse, 1993( شـود  میبسته  منطقی همراه است که با نوعی تعهد و التزام اخالقی هم

8.(  
  
 )personal and interpersonal growth( فردي رشد فردي و میان. 7

دانست، وقتی کودك در یک اجتمـاع   میگوي درونی و یک گفت ۀمثاب ویگوتسکی تفکر را به
کـودك   گـو خواهـد شـد،   و گیرد با تنوع و قدرت بیشتري پیگیر این گفت میپژوهشی قرار 

  .)ibid: 11(شود  میدادن به صداي خود با صداي دیگري همراه  بر گوش عالوه
  
 development of ability to find( یـابی در تجربـه   پـرورش توانـایی مفهـوم   .  8

meaning in experience (  
تـرین   والـدین از بـزرگ   کـردن  پیچ سؤالکشف معانی درون هر اتفاقی هستند،  درپیکودکان 

شخصـی خـود را    ةهـر کـودکی عقیـد    .)24: 1382قائـدي،  ( هاسـت  نمودهاي این اکتشاف
 & Splitter( داراست اما در همین ضمن او در حال ساختن و تغییر مفـاهیم خـویش اسـت   

Sharp, 1995: 112(.  
هاي  بندي هایشان از طبقه کاربرد ایده ها و کودکان در حین چالشکه صدد است لیپمن در
و  ،بینـی  پـیش ، اسـتدالل ، به این مرحله برسند کـه بـراي قیـاس    گذر کنند و  میرایج پارادای
هر بار که کـودك دچـار شـک    . کردتوان به باورهاي یقینی صرف بسنده  مییند ناتعریف فر

هایش متالشی شوند شروع بـه مـرور و اصـالح برخـی از      ینکه بنیان دانست شود بدون آن می
جهـه بـا   اجسـارت مو  ،استیصـال جاي  بهشوند کودك  مییده چل پیوقتی مسائ. کند میاصول 
او بـا   .نکـرده اسـت  ها توجـه   یابد که هرگز بدان میهایی از ذهن خود و دوستانش را  بخش

امکان تشـکیک بـه    ،حال  درعین. شود میرو  هها روب نوعی تشریک مساعی و همراهی با ایده
کند که  گیرد در جوامعی زندگی می میکودك فرا. دوام نتیجه را براي خود لحاظ خواهد کرد

گویند اما  می؛ مانند او سخن هاي متنوع و متفاوتی دارند تعاریف و ایدهبسیاري از اطرافیانش 
ـ    . هـاي دیگـري دارنـد    کردها و انتخابعملو  کنند میمانند او فکر ن رو  هبـا ایـن چـالش روب

و نـوعی  ) multilogical(شود که بین خود و اطرافیـانش همـواره یـک روال چنـدمنطقی      می
بیانی کودك براي گذر از اندیشه و تفکر شخصـی   به .استبرقرار ) relativism(گرایی  نسبیت
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وقتـی او   .یکسـان دارد مقولـۀ  هـاي دیگـر تفکـر از یـک      خود نیاز به رویـارویی بـا شـکل   
را بارها مالحظه کند نوعی بـاور بـه   ) خویش ةموافق یا مخالف اید(هایی گوناگون  برداشت

ـ    مدآکارفهم نسبی و نا طلبـی و کنجکـاوي ذاتـی     تهم گریبانش را خواهد گرفـت کـه رقاب
آغازین بحث  ۀتري از نقط تر و متفاوت پنهان، او را به درك مشمول ۀکودك براي کشف نقط

  ).Lipman, 1991: 51(رساند  می
هـاي بـاوري    لیپمن بر این باور بود که کودك براي گریـز از عـادات ذهنـی و اندوختـه    

مواجهـه بـا   در شود مگـر   میمیسر ندرپی ذهنی دارد و این امر  هاي پی خویش نیاز به محک
هاي  کنند و حضور مربی میاش با او همراهی  جمعی که براي کاوش بزرگ و وجودشناسانه

کـردن   دار جاي کنترل باید نقش همراهی را ایفا کنند که موظف به نشان اي که به دیده آموزش
تابلوهـاي راهنمـاي    مربی مذکور باید بـراي همراهـی بـا کودکـان    . اند رفته حاشیه بههاي  ایده

خواهـد کودکـان حـین     مـی او  .تجربی و مورد نیاز مسیرهاي هر بازي زبانی را تعریف کنـد 
و بـه  نیفتند آمیز  گرایی مفرط یا شک مغالطه هاي سیالشان در دام امواج مخرب نسبیت چالش

هـا و   چهـارچوب بسـیاري از  . مرور خود کاشف این تابلوها در مسیر براي یکـدیگر شـوند  
شـوند و هرگـز    کارگیري آن اصول محـرز مـی   هها در ب توانند ثابت باشند و تفاوت می اصول

ایـن اشـتراك در   زبـان  . خودخواسته رد شد شکل بهتوان از وجود و کارکرد این اصول  مین
آنچـه تفکـر انتقـادي خواهـان آن اسـت سـیر        .بخشـد  مـی و عینیـت   سـازد  را مـی ها  مالك

  . ادراك است ۀصالح و بهینا  لچینش و بینش قاب االذهانی و بین
  

  ابخشی به زبان و معن در جاننقش داستان 
را پیش روي کودك بگستراند و » دنیایی احتمالی«روایت یا داستان این امکان را داراست که 

داستان داراي قواعد و ساختاري هوشمندانه است،  .کندیا را محرك کارهاي فکري او این دن
 شـعر،  هایی نظیر الالیی، گونه  داستان به. هاي بشري شده است فرمی است که محمل دغدغه

در . کار گرفتـه شـده اسـت    به اابزار آموزش معنمنزلۀ  بهجوامع انسانی  ۀالمثل در هم ضرب و
  .)138: 1385 فیشر،(قاي تخیل برقرار است بو  ،عاطفه ها پیوند محکمی بین حافظه، داستان

توانـد مفـاهیم انتزاعـی را در     مـی شاید کودك از درك زبـان انتزاعـی نـاتوان باشـد امـا      
  .کندخوبی درك  فرایندهایی چون بازي یا تصویر به

پردازد، او اصرار  میت سؤاالبه طرح این  یقین دربابویتگنشتاین در بسیاري از بندهاي 
و زبـانی اسـت و در بسـتر    ورزد که زبان خصوصی محال است، زیرا فهم امري اشتراکی  می
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کـودك یـاد   : کنـد  اشـاره مـی   290در بنـد  . یابـد  میدالنه توفیق  هاي اجتماعی و هم موقعیت
هایش نیـازي بـه قـانون     بینی اعمال و پیش هاو براي توجی طور بفهمد؛ فالنها را  گیرد واژه می

منطقـی امـور   هـا درصـدد تعلـیم     استقرا ندارد، هرچند والدین با آموزش شمارش و مقایسه
فراگیري لغات شک وجود ندارد چون اطرافیـان حـین    ۀشاید در مرحل ،سان بدین .آیند میبر

 »باشـد ... شـاید  «گـزارة  و هرگـز از   »است... این «گویند  میآموزي و تعلیم با قاطعیت  زبان
کنـد   میهاي زبانی در بستر اجتماع شقوق دیگر رو  ها و بازي کنند، اما در کاربرد میاستفاده ن
شـک را شـک   ) هـا  فراگیـري واژه (ویتگنشـتاین در بخـش اول   . جویند میها عرصه  و شک

 536و  ،535 ،534در بنـدهاي  . خوانـد  داند و هر امري را یک دانستنی نزد کـودك مـی   مین
، هنـوز هـیچ   کـرده رود که کودکی که تازه شـروع بـه فراگیـري زبـان      سخن از این نکته می

آموزد چگونه واکنش نشـان دهـد و دانسـتن تـازه در      ندارد؛ او فقط می داشتن نام مفهومی از
  .شود اي بعد آغاز می مرتبه

توان مدعی  میپس چگونه  ،فهمد میرا ن »داشتن نام«آموزد حتی مفهوم  میکودکی که زبان 
معناي کدام رنگ است اما آنچه او   به »آبی« ةداند واژ میداند؟ او  میشد این کودك چیزي را 

دانیم کودك پیش  میو ما فقط ) 545بند : 1387 ویتگنشتاین،(داند چندان هم ساده نیست  می
 .)548 بند :همان( گرفته باشدها را فرا نام رنگ کاربرد کند باید سؤالکه بتواند از نام رنگ  از آن

نیـز   هـاي فلسـفی   پـژوهش  ۀشناسان هایی را در منظر روان توانیم سیر چنین بحث میازسویی 
اي هـم بـدون    که توضیح اشاره گوید می صریحاً 6این کتاب در بند آغاز او در . ردیابی کنیم

ها فراتـر    ها و مدلول  ي دالجو و جستاو از  ،درواقع. انجامد تربیتی مناسب به فهم نمی  ۀزمین
  .پرداخته است و کنکاش در بستر جو و جسترفته و به 

شود که وقتی کودك در سخنانش  میکلیدي اشاره نکتۀ به این  ،یقین درباب 165در بند 
حال وقتـی از  . ام آموخته را نیا من: گوید واقع می مطلبی است در» دانستن«دیگري مدعی  اب

ترهـا سـخن    شود او از تجارب خـود یـا بـزرگ    سؤالاز یک امر  باورش ةیک کودك دربار
پرسـد والـدین از    مـی گوید، وقتی کـودك از چگـونگی سـفر بـه مـاه یـا پـرواز انسـان          می

پایبنـد   ها آنکودك به تعالیم  که اینبا  گویند، عادي سخن می شکل بهاین امور  ناپذیري امکان
در چنـین   که اینکودك بدون  .)106 بند :همان( شود مینخواهد ماند و باوري ندارد اما قانع 

 ،بـراي او تخیـل   .گویـد  میهایش سخن  باوري قطعی بیابد یا اقناع شود از دانسته یهای بحث
به چگـونگی رویـش شـک در کـودك      ،374در بند . و حیرت هرگز تمامی ندارند ،استدالل

دسـتش   ةنهایت بازي زبانی دربـار  او بی. آموزیم این دست توست ما به او می: شود اشاره می
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یـک دسـت اسـت؟ ایـن را هـم       اهد پرسید آیا ایـن واقعـاً  اما هرگز نخو، فرا خواهد گرفت
پراگماتیسـتی بـراي    کامالًی شکل بهکودك . داند این یک دست است نخواهد آموخت که می
کند و شـروع بـه معناسـازي     او از تجارب براي فهم استفاده می. کند ساخت مفاهیم عمل می

ویتگنشـتاین  . کند را تعیین میهایش را تخیل و حدود امکانات پیرامونش  شک ةحوز. کند می
دانستن رسیده تا بتواند تشکیک کند؟ آیا قطعیـت   یقینکودك چگونه به : پرسد میبار  چندین
  ).573 بند: همان( است که کسی او را به خالف آن متقاعد نکرده است؟علت  بدیننزد او 
  

  گیري نتیجه
اساسـی تفکـر انتقـادي و    ي هـا  مؤلفـه ، یکـی از  شـد در پژوهش فوق مشاهده که  گونه همان

تـرین   مهـم  .معنا در ارتباط است از زبان و ها آنورزي عمیق کودکان با فهم انضمامی  پرسش
الگـوي  . هاسـت  بـازي جمعـی آن  بخشـد داسـتان و    بستري که این امکان را به کودکان مـی 

جهان کـودك و  ـ  گو در اجتماع پژوهشی با زیستو گسترش گفت ۀسقراطی لیپمن در زمین
 .ناپـذیري دارد  انکـار  بسـتگی  هـم اعی و اخالقـی تفکـر   ي اجتمها مؤلفهتدوین نگرش او به 

به یک فعالیت فکري که خـود   با توجه به گفتار معروف ویتگنشتاین فلسفه عمالً ،سان بدین
سـت   امـري » حقیقت و معنـا «تصویر حیات  ،براي فهم جهان .زندگی است بدل خواهد شد

ها؛ براي فهم آن به ابهام و تخیل نیازمندیم، تصـویر هـر    عملکردها و انتخاب جاري در بستر
بودن او در  تماشاگرـ  هاي او براي کشف جهان است که با بازیگر فرد از جهان برایند چالش

  .هاي زبانی میسر است بستر بازي
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