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Abstract

The purpose of this paper is to study the ontological foundations of Merleau-Ponty’s
and Lipman’s approaches in order to develop an integrated model in the Philosophy
for Children program. The main research questions are: what are the ontological

foundations of Merleau-Ponty’s and Lipman’s approaches and, on this basis, what is
the integrated model of the two approaches in the philosophy for children program?

In this paper, in identifying the ontological foundations, the analytical-inferential

research method has been used, and in presenting the integrated model, the

integration composition research method has been used. The results indicate

similarities and differences between the Merleau-Ponty’s and Lipman’s approaches.
Given the basic commonalities in the ontological foundations and the emphasis on

the importance of childhood and its impact on adulthood in the two approaches, by

eliminating disparate elements and overlapping commonalities through necessary
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corrections, a combination of the two approaches can be used to improve the

philosophy for children program.

Keywords: Philosophy for Children, Ontology, Lipman, Merleau-Ponty.
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چکیده
تـدوین منظـور بهلیپمنومرلوپونتیرویکردشناسیهستیمبانیهدف از این مقاله مطالعه

سـؤال اساسـی تحقیـق عبـارت اسـت از      کودکان است. برايفلسفهبرنامهدرتلفیقیالگوي
شناسی رویکردهاي مرلوپونتی و لیپمن چه بوده و بـر اسـاس آن الگـوي    که مبانی هستیاین

تلفیقی دو رویکرد در برنامه فلسفه براي کودکان چیست؟ در این مقالـه، در بحـث شـناخت    
از روش استنتاجی و در ارائـه الگـوي تلفیقـی   - شناسی از روش پژوهش تحلیلیمبانی هستی

شده است. نتایج بیانگر وجود وجوه اشـتراك و افتـراق میـان    پژوهش ترکیب سازوار استفاده
اي در مبــانی بــا توجــه بــه اشــتراکات پایــهاســت.لیــپمنرویکــرد مرلوپــونتی و رویکــرد

شناسی و تأکید بر اهمیـت دوران کـودکی و تـأثیر آن بـر بزرگسـالی در دو رویکـرد،       هستی
ناصر ناهمسان و همپوشانی نقاط اشـتراك بـا انجـام اصـالحات الزم، از     توان با حذف عمی

تلفیق دو رویکرد براي بهبود برنامه فلسفه براي کودکان استفاده نمود.
شناسی، لیپمن، مرلوپونتی.فلسفه براي کودکان، هستیها:دواژهیکل
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مقدمه. 1
و هـا دگاهیدي سازوار از اهبیترکي بشري، حاصل تالش براي فراهم کردن هاشهیاندتاریخ 

). لـذا در ایـن راسـتا    405: 1389باقري، سـجادیه و توسـلی،   است (ي مختلف بوده هاهینظر
ي علوم بشري به تلفیق و ترکیب رویکردهـاي مختلـف جهـت    هاحوزهبسیاري اندیشمندان 

ـ د. یکی از ایـن  اندپرداختهي مختلف، هادگاهیدپوشش دوسویه و عمق بخشیدن به  هـا دگاهی
اسـت برنامـه   قرارگرفتـه موردتوجهسرعتبهفلسفه مندانعالقهي اخیر در بین هاسالکه در 

يفلسـفه بـرا  "در) اسـت. هـدف مهـم    Philosophy for Children( "کودکـان  يفلسفه بـرا "
ـ . اباشـد یو اثربخش کودکان ميمهارت تفکر انتقادشی، افزا"کودکان  شـاخه از فلسـفه   نی

ریـ ظهور کـرد و در چهـل سـال اخ   يالدیمستمیاز دهه هفتم قرن باست کهیینوپاشیگرا
يبـرا لسفهدر فکردیرونیترجی. راافتیمورد اقبال عام قرار گرفت و بسط و توسعه فراوان 

)"پمنیلمتیو"افتی، رهانکودک Matthew Lipman).است
اثـرات  حوزه تعلیم و تربیت به برنامه فلسـفه بـراي کودکـان و   مندانعالقهنتیجه استقبال 

هـا، ابزارهـا و   امـروزه بـا سـبک   لیپمنکردیرواجراي این برنامه در کالس درس، باعث شد 
تـاکنون از دل مطالعـات و   ).9: 1384یو قـرا ملکـ  ی(امـ رودیبه کار مـ یمتنوعيهابرنامه

ایجـاد کودکـان بـراي فلسفهبرنامهدرعدديمتجدیدالگوهايتلفیقی- ي تحلیلیهاپژوهش
است. یکی از رویکردهایی که تاکنون با وجود شباهت هاي پایه اي با رویکـرد لیـپمن،   شده

) اسـت. رویکـرد   Maurice Merleau-Ponty("موریس مرلوپونتی"مغفول واقع شده، رویکرد 
لی  تاکیـد دارد و در  مرلوپونتی همچون رویکرد لیپمن، بر اهمیت دوران کودکی بـر بزرگسـا  

موارد متعدد همچون اعتقاد بـه حقیقـت نسـبی، خـود اجتمـاعی، اختیـار مشـروط انسـانی،         
شناخت بدون واسطه، پیوستگی ادراکی و شناخت مبتنی بر تجربه داراي وجـوه اشـتراك بـا    
رویکرد لیپمن است. البته این اشتراك به معناي انطباق کامل دو رویکرد نمی باشد ، ولـی بـه   

لیل عمق رویکرد مرلوپونتی در مبانی، می تواند محرکی براي بهره گیري از ایـن خصیصـه،   د
جهت استحکام بخشی به مبانی فلسفی برنامه فلسفه براي کودکـان باشـد. در ایـن مقالـه بـا      

سـؤال بـه ایـن   میخـواه یممحدود کردن مبانی فلسفی دو رویکرد  به مبانی هستی شناسی، 
رویکردهـاي  شناسـی هستیمبانیافتراقواز درون وجوه اشتراكوانتیمپاسخ دهیم که آیا 

رنامــه فلســفه بــراي کودکــان ي تلفیقــی مناســبی بــراي بهــاشــاخصمرلوپــونتی و لیــپمن، 
نیاز است روش پژوهش مناسبی انتخاب نمود که مـا  سؤالکرد؟ براي پاسخ به این استخراج
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تـوان یمـ . در ترکیب سازوار مینیگزیبرمرا )Integration(در این مقاله روش ترکیب سازوار 
ي ترکیب نمود که اجزاي ترکیب از وحدتی ارگانیک برخوردار شـوند. در  اگونهبهرا هاهینظر

ي از نـوع مکمـل بـودن اسـت و     ارابطهبا یکدیگر، شدهانتخابي هاهینظراین ترکیب رابطۀ 
که مانع از بروز التقاط است، به تبیـین  فرازبانی بخشانسجامدر کنار یکدیگر و در پرتو هاآن

: 1389بـاقري، سـجادیه و توسـلی    پرداخـت ( ي بشري خواهنـد  هادهیپدي در مورد ترکامل
انتخابی از دو رویکرد در این پژوهش، کودك است.فرازبان). 459و449

در برنامـه او کـودك نقـش    انـد. کودکـان دانسـته  يفلسـفه بـرا  برنامـه  را مؤسس لیپمن
جوان اسـت. مـراد از   یدانش آموزان به کاوشگرانلیتبداوبرنامه یمفهوم اصلدارد.محوري
مشـاهده  يبـرا یدائمـ ياریبودن، جستجوگر فعال و پرسشگر مصـر بـودن، هوشـ   گرکاوش

ـ مقابلـه و تحل سـه، یمقايبرایشگیهمیارتباطات و اختالفات، آمادگ تجربـه  هـا، هیفرضـ لی
در این برنامـه تفکـر مسـتلزم داشـتن     ).1993:682پمنیمشاهده، سنجش و امتحان است (ل

ست(فیشـر بـه نقـل از فتحـی آذر،     هدف و نیروي محرك یعنی همان عواطف و هیجانـات ا 
فیلسـوفان نیتـر خـالق ازنیـز یکـی  ). مرلوپـونتی 6: 1398پور و حاج آقایی خیابـانی  تقی
بـود و از طرفـی   وربونسـ دانشـگاه درکـودك روانشناسـی او مدتی اسـتاد . بودبیستمسده

ي بـا اندیشـمندان   ايجـد مباحـث  . اودرآوردخصوص کودکان مقاالت مهمی به نگارش در
خـود را  رویکـرد او پیکـره تمـام درکودكمسئله حوزه کودکان در زمان خود داشته است. 

دیگـران خود،ازرویکردشکلمحركنیرويکودکی،دورانفلسفه،رونی. ازادهدیمنشان 
ــروژهدرجهــانو ــونتی.اوســتفلســفیپ ــهمرلوپ رابزرگســالیوکــودکیآنکــهيجــاب
کنـد  مـی مشـاهده رابنیـادین سـازگاري هـا آنبـین  , بکشـد تصویربهمجزامراحلعنوانبه
)Bahler 2015: 205-211 .(زنـدگی اساسـی ساختارهايدربارهتفکرازنوییشیوهمرلوپونتی

اونـو فلسـفه ایـن ازکـه کـرد ترکیـب سیاسـت وادبیـات هنر،بابدریتأمالتباراانسان
فلسـفه بـر بسزاییتأثیرنظرهرازاش فلسفهکهاستوجوديپدیدارشناسیاو.برندیمبهره

شـده و برداشـته ذهـن وجسممیانفاصلهبیستمقرندرکهداشتاعتقادوي. استگذاشته
روابـط بـه معطـوف وبـدن برمبتنیهمیشهیعنیاست،ذهنیوجسمانیهمانسانیزندگ
راروحیـا ذهـن بـا بـدن تقابـل بـر مبتنـی اندیشهخواهدیممرلوپونتی. استاشخاصبین

رود یمـ خـود بـدن یـا سـوژه - بـدن مفهـوم سـراغ بـه منظـور همـین بـه وبـردارد ازمیان
).1389:17يمحمد(شاه
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گوید، پدیدارشناسی عبـارت اسـت از کـاوش در    مرلوپونتی در تعریف پدیدارشناسی می
هـاي روزمـره تفکـر و    هـرروزه و شـیوه  هاي اساسی وجود و معنا کـه در پـس ظـواهر    الیه

درمرلوپـونتی فلسـفه مرکـزي یـه ما). درونSinger 2020: 12( ماندصحبت کردن مخفی می
ازپـیش ماازیکهرکهياگونهبهبگنجاند،کانتیفلسفهدررا»بدنپدیدار«داردبناحقیقت

او. دهـد مـی شـکل وکندمیدریافتراجهانکهرودشماربهبدنیباشد،آگاهییککهآن
وبـدن بـا مجـدد رابطهبرقراريبا: «گویدیمگونهیناادراكپدیدارشناسیدررامطلباین

بـدنمان طریقازازآنجاکه زیرا،کردخواهیمکشفنوازراخودشد،گفتهکهينحوبهجهان
اواصـلی ادعـاي .» اسـت ادراكيسوژهعبارتی،بهوطبیعیخوديبدناینکنیممیادراك

ایـن کـه دهـد مـی سـامان نحـوي بـه رامانیادراکتجربهما،یافتگیجسمیتکهاستاین
کـه زمـان وفضادرمستقراشیاییازجهانیازياتجربههمچونماآگاهیدرراخودتجربه

کـه امـر ایـن تضـمین بـا کهماستبدنیقصدیت. دهدیمنمایشماستازمستقلماهیتش
ومقـدورات بـا اشـیا، دیگروها مکاندیگربهآینده،وگذشتهبهارجاعاتیباتجربهمحتواي

ــت ــايموقعی ــانیه ــاطانس ــتهمح ــدگش ــاداري،ان ــهمعن ــاتجرب ــنرام ــممک ــازد یم س
،اسـت یانسـان جهانیدرآمدهادراكبهجهانداردیدتأکمرلوپونتی«.)1375:17مرلوپونتی(

رااشـیا آنکـه اسـت ییهـا انسـان بـا رابطـه مسـتلزم آنهـاي یژگـی وکـه اشـیا ازجهانی
)28همان:(»کنندیمتجربه

پژوهشۀپیشین.2
وتعلـیم منظرفلسـفه ازانتقادينگاهی«و ارزشمندي همچون توجهقابلي هاپژوهشگر چه 
، )1399سـتاري  (»کودکـان بـراي فلسـفه فلسفیمبانینقد«، )1396باقري (»اسالمیتربیت

وکودکـان بـراي فلسـفه برنامـه مؤلفه هايبازیابی: تربیـت اسالمیونو از تعلـیمبرداشتی«
ــان ــاجی (»نوجوان ـــی«،)1388ن ــه وبررس ـــد برنام ــفهنق ــرايفلس ــانب ــرازکودک منظ

بسـتر درکودکانبرايبرنامـه فلسفهبـهاصـالحینگاهی«، )1391ستاري (»متعالیهحکمت
ــت ــهحکم ــداللهی(»متعالی ــباحیوعب ــید مص ــی«و )1396جمش ــیبررس ــدگاهتطبیق دی

) پیرامـون 1398صـدر  »(تربیـت وتعلـیم اهـداف لیپمن دربـاره متیودیدگاهبامطهريشهید
صورت گرفتـه اسـت، امـا    هانظرگاهبرنامه فلسفه براي کودکان و مقایسه و تلفیق آن با دیگر 

ي کردهــایرواسـت. انتخـاب   نشـده انجـام ۀ موضـوع در دسـت بررسـی پژوهشـی     نـ یزمدر
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مرلوپونتی و لیپمن و روش پژوهشی ترکیب سازوار جهت شناسایی وجوه اشتراك و افتـراق  
و رویکـرد، نکـاتی هسـتند کـه ایـن پـژوهش را از سـایر        و تلفیق مبـانی هسـتی شناسـانه د   

.سازدیممتمایز هاپژوهش

شناختی رویکرد لیپمنمبانی هستی. 3
کهمعتقد اسـت ) 2007(جوسوجهان مدنظر لیپمن در برنامه او ماهیتی زیستی و طبیعی دارد. 

ــوزهازمتأثرلیپمن ــايآم ــته ــیطبیع ــا  .ستاهستیبحثدریوییدگرای ــین مبن ــر هم ب
معتقـد اسـت در   ودانـد مـی تجربیوطبیعیجهانیرا لیپمنویوییدن) جها1388(قائدي

لیپمنلیلدهمینبه؛بگنجدمیآدتجربهدرکهستاجهانیداردحقیقتاین رویکرد آنچـه 
سساابرکنـد.  محـدود مـی  ننسااجتماعیاوطبیعیمحیطبهراهستیدخوهايداستاندر

(Kio)کیوهـاي داستانتربیتىوزهحن،کادکواىبرفلسفهزشموآبرنامهسىدربرنامهولجد

لستدالاهــا، داســتان ینافلسفىحیطهویستىزوطبیعىمحیطدرتربیت،(Gus)سگاو
از طرفی عنوان کتاب راهنمـاي معلـم   . ستاشدهگرفتهنظردرزیستمحیطوطبیعترهبادر

).(Fisher 1998: 28منتشرشده است"ر جهان طبیعتشگفتی د"آن نیز با عنوان 
جهـان مـادي مبنايهستی،متافیزیکیموضوعاتپیچیدگیوابهامضمن اشاره بهلیپمن
گـرا عمـل فالسفهازمتأثربرنامه خوددراو. بیندنمیثابتومندساختارنیزراخودموردنظر

او در ایـن موضـوع نیـز متـاثر از     (García-Moriyón.2020.p 4) .قرار دارددیوییخصوصبه
. اسـت بینیپیشغیرقابلآناتفاقاتوقوعوداردنامعلوموضعیتدیوییدیویی است. جهان

.داردتأکیـد گذارنـد مـی تـأثیري چـه تجاربدیگرتجاربایناینکهوماتجارببهدیویی
. ستائمیدااتتغییرازماالمـال نجهاگـرا عمـل فالسفهمنظـر ازمعتقد است)1968(باتلر
نهماقعیتواتنهاواردنددجوونجهادراريپایدقعیتواوثابتچیــزهــیچمعتقدندهـا آن

.ستادخودنکرغنیونشدلحادرن مداومجهاوستاو حرکتتغییر 
ايبهانـه وسـرآغاز هسـتی را، جهـان غایـت ومنشأبارابطهدرکودکانسؤاالتلیپمن

نهایـت ومبـدأ خصـوص درلیـپمن رویکـرد فهمبراي.داندمیفلسفیدنواندیشیدنبراي
درمعتقد اسـت ازنظـر دیـویی   )1968(کرد. باتلررجوعدیوییهاياندیشهبهتوانمیهستی

وغایتودر نظـر گرفـت  هستیايبرراثابتیفهدتـوان  نمـی ننسااهايفعالیتازرجخا
قبلازوثابتغایتوزغاآهرگونـه اودرنتیجه. اردنددجووانسانتتمایالازرجخاهدفی
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ولمتزلزمتغیرنجهایناونیستیانهاگرغایتیوییددیـدگاه . کنـد مینفیراايشدهتعیین
در سلطه اختیار انسان نیست و بـه همـین   هستیحوادثیگردفطراز. ستااعتمادغیرقابل

اطمینان به واقعیت را در بردارد.دلیل براي انسان حس عدم
درثبـات عدمودگرگونیوتغییروهستیدرابهامخصوصدرلیپمنرویکرددنبالبه
کودکانـه دنیايابهاماتباهمچناناو،موردنظرآید. فلسفهمیمطلقحقیقتنبودباورجهان،

برنامـه درلیـپمن رویکـرد . رفـت خواهـد پـیش گرایـی نسبیسمتبهوخوردخواهدگره
چـون هـم تحلیلیفالسفههاياندیشهازاوفلسفهتأثیرپذیريدلیلبهراکودکانبرايفلسفه
تحلیلـی ). فالسفه176- 151: 1388نامید (لیپمن تحلیلیرویکردتوانمیویتگنشتاینورایل

حقیقتدنکرلنبادودهبوحدواحقیقتىکشفمخالفروشوفهددرگرایـان عملنندما
ــانآنراحدوا ــهچن ــفهدرک ــايفلس ــمه ــیدهبیهودارد،دجووئالیسمروایدئالیس ــد م دیدن
)Jusso فالسـفه ازاوتأثیرپذیريمختصلیپمنرویکرددرنسبیحقیقتبرتأکید).27 :2007

نتیجــههمــینبــهنیــزدیــوییفلســفهازاوجــديتــأثیرراســتاایــندرونیســتتحلیلــی
کودکـان برايفلسفهحامیانهاياندیشهودیوییجانفلسفیهاياندیشهبین.شودمیمنجر

آندرکـه ايزمینـه یـا وموقعیـت مـتن، بـه هـا آنهـردوي کهآندارد،وجودهاییشباهت
گـرا متنراهاآنروازاینتغییر،غیرقابلومطلقهايحقیقتنهودارندتوجهشودمیاندیشه

).1388:68قائدي(نامندمیگرانسبییا
کودکـان بـراي فلسـفه برنامـه درلیپمنرویکردنکته مهم دیگر در مبانی هستی شناختی

) 1395(اسـکانیان وشارپلیپمن،. استکودكاجتماعیتعاملوبودنتاکید او بر اجتماعی
گوینـد: مـی وکننـد مـی اشـاره انسانبودناجتماعیبه"درسکالسدرفلسفه"کتابدر
کـودك . شـود اجتمـاعی موجـودي بایـد کـه باشـد ايوحشـی کودكکهنیستگونهاین«

ايگونـه بـه بتواننـد اواجتمـاعی هـاي گرایشکهاستمحیطینیازمندامااست،اجتماعی
ارتبـاط ایجـاد پژوهشـی اجتماعازهدفکودکانبرايفلسفهبرنامهدر».شوندابرازسازنده

هـاي مهـارت کسـب بـا کودکانکهداردقصدلیپمنبرنامهایندر. استاجتماعوفردبین
ومنـد عالقـه اجتمـاعی هايفعالیتبهمساعیتشریکواجتماعیتعاملقبیلازاجتماعی

).1399:34ستاري(شوندآشنااجتماعساختاروخودنقشبا
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مرلوپونتیرویکردشناختیمبانی هستی. 4
جدیـدي متافیزیـک بهماکهرسیدنکتهاینبهخویشفلسفیپژوهشجریانمرلوپونتی در

مرلوپـونتی . کنـیم طـرح دوبـاره "چیسـت؟ هسـتی معنـاي "کـه و این سوال راداریمنیاز
بـه مطلـوب نحـوي بـه تـوان نمـی هستیبنیاديماهیتبهتازهنگاهیبدونبود کهمعتقد

هسـتندگان بـودن پـذیر دسترسکهايتجربهسرشتبودمعتقدوپرداخت؛انسانیمعرفت
متافیزیـک پـس، . اسـت هستیپرسشبهپاسخکنندهتعیینادراك،یعنیکند،میتضمینرا
شـود. مرلوپـونتی  مـی نتیجهادراکیمعرفتپدیدارشناسیازبلکهحملیتفکرمثالاز،نهاو

خواسـت میاو. کندتاویلوتفسیرادراکیپذیريدسترسمقامدرراهستیتالش می کرد
).285- 284: 1398باشد (پیترزما "حسیامرشناسانههستیبازسازي"اشفلسفه

نظـر از. استاندیشهبرمقدمکهگیردمیهستیبارابطهیانسبتنشانهراتنمرلوپونتی
جهـان . نیسـت کردنـی توصـیف آگـاهی، فلسفهباکلمهوسیعمعنايبهطبیعتیاهستیاو

. نشـیند مـی دورتـر وکشـد مـی پـس راخـود مـا پیشرويباکهاستافقیشده،احساس
داداهمیـت هستینشانگرمقامدرتوانمیراکیفیتیهرواستجهاننشانگرايتجربههر
از نظر او)112- 1389:110ونکپیراوي(

آندرکــهاســتجهــانیوخودمــانبــامــاپیشاشــناختیآشــناییمقــومبــدنیشــاکله
بـدنم واسـطۀ بهکهطورهماندرستآگاهمبدنمازواسطۀ جهانبه من.بریممیسربه
بلکـه نیسـت، مـن فاعلیـت برايخارجیابزاريیاظرفمنبدن. آگاهی دارمجهاناز

خودشـان، منطـق مطـابق کـه اسـت بنیـاد پیشینمدارهايوهاي ثابتاندامازمتشکل
).1390:156(کارمنکنندمیعملقصد خودآگاهانهزیرآستانه يعبارتیبه

راجهـان وبدنبلکهبیند،نمیحسیواسطهتنهانهراجهانوبدنبینرابطهمرلوپونتی
چـون همکههستیجهانیعنیمشتركگوشتیکدرتنیدههمدرهايپودوتارچونهم

Body)"تنانهيلگوا".کنـد میتصورهستندتنیدههمدریکپارچهدربندهاونخاع schema)

معنیبهتنانهيلگوا. ستاادراكينظریهتوضیحمرلوپــــــونتیهنگادرکهستامفهومی
و یکــی مــی شــود و دمیزآمیدرنجهاباکهستاو و کششــینیربلکه،نیستنبدتصویر
کهناییاتوینا. کندلعمااهاهبژابررامفاهیمتاازدندامیپیشرادخوپیشینیطــــوربــــه

بلکه،هنذايبرنیدرونهوستابژکتیوانشیدانهنامندمینیزدتعاراآنمرلوپونتی
بامايسطهوابیيجههامودت مــــی فهمــــد. عايگیرافروبکتساابــــاکهستابدنی
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آنازکهنیستايهبژانبد. ندمــی گــردازبامابهنمانبدازنعکاسیاحسیکهستانجها
يهاقطبدارايظایفشوبانبدبلکه،باشیمشتهدانیدرودينموزبایاتصویر

درمننبدازتوصیفیتنانهيلگواویابدمیدجووهاآنبرابردرودشومیمختلفــــــــی
ــر  (ندامیختهآهمدرتاورضرنجهاومننبد. ستانجها ــوانی فـ وربا). به1395:22رضـ

راارپدیدنجهاپیوستهکهستاهندزپیکریکدرقلبنچوهمن،جهادرنبدمرلوپونتی
ــاتآنبهدرونازه،میددندگیزآندر،شتهدانگههندز رامنظایکآنباوهبخشیدثبـــــ

).56: 1393(پالسما . هددمیتشکیل
دریـافتن واسـت متصـل مـا حرکتیقصدیتبههستیادراكکهاستمعتقدمرلوپونتی

ادراك. پـردازد میادراكبهآنجادربدنکهداردمحیطیوقرارگیرينحوهبهبستگیهستی
دروچگونـه کـه دارداشـاره مابدنیهايحالتبهنسبتشیقرارگیرينحوهبهگونهبعد
کـه کرداشارهمهمنکتهاینبهتوانمیپس. شودجلبشیبهمابدنیتوجهومابعديچه
شـناخت وکـرد خواهـد فـرق دیگربدنبهنسبتبدنیازجهان،دریافتمرلوپونتینظراز

.باشدمتفاوتتواندمیهستیازدیگريبهنسبتهرکس
انسـانی تجربـه وانسـان اهمیتگواهطبیعی،جهانبهنسبتانسانیجهانادراکیتاکید

بخواهـد کسـی اگـر حتـی کهاستباوراینبرمرلوپونتی. داردمرلوپونتیشناسیهستیدر
یعنـی باشـد، داشتهراانزوااینازفرارويیکامکانبایدکند،تجربهدیگريازجداراخود

ازجنبـه آنبـه خـودم ازتـا دهـد مـی اجازهمنبهکهدیگريوجودبامنوجودازتلفیقی
ازبـیش چیـزي راخـود کهشکلاینبهکنم،فرارويدیگریست- با- وجودکهخودوجود

"دیگـر خـود "اصـل اصـلی محتـواي . کـنم تجربـه هستم،املنفسهوجودبامنکهچهآن

:1389ونـک پیـراوي ( اسـت سهیمدیگريگیريشکلدرآنهاماازکدامهرکهاستاین
116 -117.(

خـود خـودي بـه ادراكزیـرا نداردوجودايقطعیباورویقینهیچمرلوپونتینظراز
بـا وزمـان بسـتر دربایـد حقیقـت کشفبرايما. گیردبردرراشیابعادتمامیتواندنمی

حقیقـت پـس نـدارد، انتهاییزمانگاههیچچونوبرسیمواقعیادراكبهحرکتیقصدیت
تمام توانمندي هاي بـدنی  کهزمانیاز نظر مرلوپونتی حتی.داشتنخواهدوجودنیزمطلقی

درکـه ايابـژه حضـور درادراکـی حرکـت براي ادراك تا آخرین رمق به کار گرفته شود و
دسـتمان ازچیـزي کهگویدمیمابهحسیهمبازرسد،آخربهآشکارابودوجویشجست
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رودمـی فراتـر خـویش ازابـد تـا ) اشاولیـه شـکل درکـم دست( ادراك. استگریخته
).311: 1398(پیترزما 

ـ هاي هستیشاخص. 5 فلسـفه بـراي کودکـان مسـتخرج از     ۀشناختی برنام
شناسی رویکـرد ی هستیمبانالگوي تلفیقی مترتب بر وجوه اشتراك و افتراق

مرلوپونتی و رویکرد لیپمن
با توجه به مبانی هستی شناختی مطرح شـده رویکردهـاي لیـپمن و مرلوپـونتی در مباحـث      
پیشین، حال می توان ضمن بررسی وجوه اشتراك و افتراق دو رویکرد به بیان شاخص هـاي  

کودکان پرداخت.مستخرج از الگوي تلفیقی دو دیدگاه براي برنامه فلسفه براي 

حقیقت نسبی1.5
در بحـث  در بدنه هر دو رویکرد مرلوپونتی و لیپمن تاکید بر حقیقت نسبی دیده مـی شـود.   

چنـان کـه بـه تاکیـد بـر تغییـر و       شناسی رویکرد لیپمن گفته شـد کـه رویکـرد او هم   هستی
ن لیـپم پایداري در جهان اشاره می کنـد، بـر نفـی حقیقـت مطلـق گـره خـورده اسـت.         عدم

تاثیر دو فلسفه عمل گرایی و فلسفه تحلیل زبانی، انکار امور مطلـق در بـاب هسـتی را    تحت
در برنامــه خــود آورده اســت. انکــار مطلــق هــا در فلســفه عمــل گرایــی از تعبیــر         

در امور جهان دیویی برگرفته شده است. دغدغه اصـلی لیـپمن   (Uncertainty)"قطعیتعدم"
هـا بـه حقیقـت مطلـق و     تا با تاکید بر آنفه گذشته نیستطرح مسائل فلسفی از طرف فالس

همـین دلیـل او   ثابتی دست یابد و آن را مالك تفکر و عمل خود و کودکان قـرار دهـد. بـه    
: 1399روي مـی آورد (سـتاري   » فلسـفیدن «جاي اندیشیدن به مطلق هاي فلسفه به روش به

ثابت و پیوسته در حـال تغییراسـت،   ). جهان از نظر برنامه فلسفه براي کودکان، غیر32–31
لذا وقایع و به دنبال آن حقایق پایدار و ثابت وجـود نـدارد، گرچـه در ایـن برنامـه وقـایع و       

شوند. در نهایت با توجه بـه سـردرگمی ایـن برنامـه در خصـوص      تر کاوش میحقایق کلی
اي کودکـان  توان گفت از منظر برنامـه فلسـفه بـر   وجود حقیقت و نحوه دست یافتن آن، می

حقیقت وجود دارد ولی دم به دم در حال ساخته شدن و نو شدن است و حقیقـت پایـداري   
).30: 1395وجود ندارد (قائدي 
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کند. مرلوپـونتی معتقـد اسـت کـه     میاشارهناپایدارحقیقتبهمرلوپونتیلیپمن همچون
هـایی از  وجـه یابیم و در بستر زمان و حرکـت ادراکـی   هیچ گاه به حقیقت مطلق دست نمی

جهان، بدانگونه که خود را به موجود زنـده  «شود. از منظر مرلوپونتی حقیقت بر ما روشن می
یعنی جهان احساس شده، افقی است کـه بـا   سازد،کند، هرگونه تملک را ناممکن میارائه می

). البتـه  112: 1389(پیـراوي ونـک   » نشـیند کشـد و دورتـر مـی   پیشروي ما خود را پس مـی 
گیـرد. از دیـدگاه او امـر    ونتی دست نیافتن به حقیقت را به عنوان یک ایراد در نظر نمیمرلوپ

هـا نقـص   بدیهی و یقین باوربنیادي که الزمه آن است مطلق نیستند، اما این مسـئله بـراي آن  
).340: 1398شود (پیترزما شمرده نمی

ونتی و رویکـرد لیـپمن   چنان که بیان شد در اعتقاد به حقیقت نسبی بین رویکرد مرلوپهم
آنازبتـوان کـه ثبـاتی واسـت تحـول وتغییـر حـال درپیوستهاشتراك وجود دارد. جهان

حقیقـت، ووقـایع رونـد کشـف درسرگشتگیاین. نداردوجودنمود،استخراجراحقیقت
. بـود ناامیـد آنازقسـمتی الاقـل بـه رسـیدن ازنبایـد ونیستحقیقتنبودمعنايبهمطلقاً

ولـی آینـد نظربهنیافتنیدستشایدالطبیعهمابعدوهستیمسائلمورددرکودکانهسواالت
هسـتی حقیقـت والطبیعهبعدماپرسشهايازکودكحقیقتازماناقصدركدلیلبهنباید
حقیقـت . کنـد ادراكمرلوپـونتی منظـر ازوبیاندیشـد بایـد لیـپمن منظـر ازبلکهگردد،منع

زمـانی بعـد درگیـر کـه بزرگسـالی تاکودکیازمنادراکیحرکتبهبستهولیداردوجود
کـه نگـاه ایـن بـا کـودك اگر. کندمینمایانمابهراخودپیشروندهصورتبهباشد،مینیز

ادراكآمـاده دهـد، نشانمابهراحقیقتازمختلفیابعادتواندمیهستی،درمکررتغییرات
فلسـفیدن واندیشـیدن بـه کودکـان بـراي فلسـفه برنامـه درتـر فعاالنـه قطعاًگردد،هستی
برنامـه درمطروحـه نسبیحقیقتمرلوپونتی،رویکردبهاستنادباتوانمی. پرداختخواهد
حـال دردمبـه دمولـی داردحقیقتـی در نظـر گرفـت کـه وجـود     را،کودکانبرايفلسفه
آنکـل شـدن ناپدیـد باعـث آن،شـناخت حرکتدرتوقفواستشدننووشدنساخته
.نمودرهنمونحقیقتکشفمسیردرباید کودك را همیشهپسشد،خواهد

مندي هستیزیست2.5
اعتقـاد بـه   مبناي دیگر مشترك در مبانی هستی شناختی در رویکردهاي مرلوپـونتی و لیـپمن  

طور کـه در بخـش هسـتی شـناختی     مندي هستی و اصالت زیستی جهان است. همانزیست
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یکرد لیپمن اشاره شد، جهان لیپمن جهـان طبیعـی و تجربـی اسـت و آن جهـانی کـه در       رو
معتقدنـد: ماهیـت زیسـتی و    ) 2001(تجربه انسان بگنجـد، حقیقـت دارد. لیـپمن و پیـزورو     

تکاملی انسان در برنامه فلسفه براي کودکان در دو داستان کیـو و گـاس کـه در موضـوعات     
دهـد. تاکیـد   ست تنظیم شده خود را کامال نشـان مـی  مختلف مربوط به طبیعت و محیط زی

لیپمن در کتاب هاي داستانی کودکان بر بعد مادي هستی، گواه دیگري بـر ایـن نظـر اسـت.     
یگر ف دطرو از جتماعی امینه زیک ن در کادیستی کوزبه تکامل با توجـه نشـان دادن   لیپمن 

ي، کند(را کیهـانی نشـان دهـد   ، سعی دارد اصـالت جهـان   متافیزیکیي ختن به مقوله هاداپر
به ده و مااز لیپمن ن جهامعتقد انـد کـه   )1995(). اسپیلیتر و شارپ52: 1388ي قائداز بهنقل

هایی رت مهااز باید ن ین جهاخــــود در افع مسائل اي ربرن کادکود و می شوز غااتفــــاق آ
یز با اشـاره بـه   استفاده کنند. از طرفی مرلوپونتی نگفتگو و قالب بحث در حل مساله ن چوهم

و جهـان  بدن«هستی و بدن، خصوصیت زیستی بدن را به هستی پیوند میزند. در هم تنیدگی
را باید قسمت هایی متداخل در یک تن مشترك دید که نه همچون وضعیت و واکنش بلکـه  

اي واحـد  ها، در بافتـه چون قسمی تقاطع، قسمی در هم تافتگی، یا در هم پیچیدگی رشته هم
ی قابلیـت  ). مرلوپـونتی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه هسـت       123: 1390(کارمن » ارتباط دارندبا هم 
گوید:کردن دارد میحس

پذیر بودن نگرش حسی از آن جهت است که هستی حـس کردنـی اسـت، بـراي     امکان
این که هستی حضور دارد، نه هستی در خود، بسته برخـود، بلکـه هسـتی اي کـه نفـی      

به عبارت دیگر، معناي وجـودي  است در خود نهفته دارد؛پذیري آنخود را همان حس
).52: 1375(مرلوپونتی گریستنی بودن آن استهستی در ن

باور به زیست مندي هستی در نگاه کودك به نگریستنی بودن جهان و حس پـذیر بـودن   
کـودك برخورداولینواستکودكادراكوحواسدسترسدرجهانی کهآن بازمی گردد.

فلسـفه برنامـه درتوانـد میکودكکهجهانی. رسدمینظربهتجربیکهاستجهانیباهم
هـا پدیـده علـت بـه بنشـیند، بحـث بـه دیگرانباآنوقایعومنشاءمورددرکودکان،براي

تجربـی جهـانی . کندصرفدارد،ادراكقابلیتکهجهانیبرايرافلسفیدنفعلوبیاندیشد
کـل ازجزئـی مـا کودك در این برنامه باید به این باور برسد که بدن.استیافتنیدستکه

هـایی ربـات بایـد راجهـان وبـدن . اسـت مشـترك جهـان باآنجنسواستجهانیعنی
جهـان خـود متجسـد بـدن بـا کـودك نگـاه ایـن بـا . دیـد مشتركتنیکدروتنیدهدرهم
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دلیـل بـه کـه جهـانی . کنـد مـی ادراكراجهـان واقعدروکندمیحسراجهانبیند،میرا
.نمایدمیرخآنتجربیوزیستیماهیتآن،ازماتنانهادراكقابلیت

تغییرمداردرانسان3.5
مبــانی شــاخص دیگــري کــه مــی تــوان از اشــتراك دیــدگاه هــاي مرلوپــونتی و لیــپمن در 

مـداوم انسـانی اسـت.    شناختی برنامه فلسفه براي کودکان بهره جست باور به تغییرات هستی
انسـان روایـن از. باشـد میلیپمنرویکردمفروضاتازهستیدردگرگونیوتغییربهباور
راســتاایــندر. قــرار داردتغییــرمــداردرهســتی،دردگرگــونیایــنازجزئــیعنــوانبــه

شـناختی زیسـت وگرایانـه طبیعـت مفروضـات ازلیـپمن تـأثیر برتأکیدبا) 1399(ستاري
وطبیعـــتازبرآمــده راانســان دیــویی «گویــد: مــی انســان بــا ارتبــاط دردیــویی 

درصـدد دائماًواستمحیطیتغییراتجریانتابعانساناستمعتقدوداندمیزیستمحیط
ازاسـتفاده بـا عملگـرا فالسـفه نظرموردانسان.»استخویشطبیعیوزیستیابعادتوسعه

وشـارپ لیپمن،).1394:81باجیان(استتجربهبازسازيحالدردائمعقل،نیرويوابزار
گوینـد: مـی کودکـان فکـري فراینـدهاي درتغییـرات تـأثیر بـر تأکیـد بـا ) 1395(اسکانیان

کـل مـوثر طـور بـه توانـد مـی کودکـان تفکـر حالتهايدر- جزئیهمهرچند- تغییريهر«
حـال درجهـان کـل کودکانبرايفلسفهبرنامهمنظراز. »دهدتغییرراآنهافکريفرآیندهاي

نیسـتند ثابـت وانـد شـدن ساختهدرحالنیزانسانهاوحقایقرواینازاست،شدنساخته
انسـان، بـه تغییـرات انسـانی     مرلوپونتی نیز بـا اشـاره بـه ناکامـل بـودن     ).1395:30قائدي(

از منظر اوکند.میاشاره
کنـیم مـی تجربـه راآنکـه نیزماخودبلکهاست،ناکاملکهنیستماتجربهجهانفقط

. یـابیم نمـی تعـین هستیمکهآنیمثابهبهکامالًهرگزداریموجودکهمادامی. ایمناکامل
حیـث ایـن ازاسـت، مبهمداردوجودآنچه. هستیممبهمماهموجهانهممعنا،اینبه
).1397:42متیوز(شود نمیکاملهرگزکه

تغییــراتازمتــاثرکــهنیســتالیتغیــرچیــزيمــنوحــدتاســتمعتقــدمرلوپــونتی
).160- 1387:159ماتیوز(استتغییرحالدرمدامکهاستچیزيبلکهباشد،سطحی

از این رو نگاه متخصصان حوزه برنامه فلسفه براي کودکان باید بـه ایـن سـو باشـد کـه      
محـیط تغییـرات ایـن طبیعتـاً . زنـد مـی پیوندطبیعتمداومتغییراتبهراماانسانی،تجارب
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رويبـر شـود، مـی انسـانی منظـر ازهاابژهازمختلفیهايبعدایجادبهمنجرکهاطرافمان
ــانادراك ــاثیرمحــیطازم ــیت ــا. گــذاردم ــري،هــرب ــردچــارانســانیادراكتغیی وتغیی

. گـردد مـی ایجـاد مادرانسانیتحولیادراك،تغییرباهمراهآنطبعاًوگرددمیروزشدنهب
اصـالح وجدیدشرایطباتطبیقجهتدرخودوضعیتدادنتغییرحالدرمداملذا کودك

کـودك ادراكوگیـرد مـی راقـدیمی تجـارب جـاي جدیـد، تجـارب . استخودتجارب
.استشدنساختهحالدرلحظههر

اجتماعیخود4.5
مرلوپـونتی و لیـپمن مشـترك و    موضوع دیگري که در مبانی هسـتی شـناختی رویکردهـاي    

قابلیت تلفیق جهت استفاده در برنامه فلسفه براي کودکان را دارد، توجـه بـه بعـد اجتمـاعی     
- اجتمـاعی روانشناسـی ازخـود پژوهشـی اجتمـاع الگـوي طراحیدرکودك است. لیپمن

بـه توجـه بـا یـادگیري درویگوتسـکی تاکیـد . اسـت پذیرفتـه تاثیرلوویگوتسکیفرهنگی
واجتمـاعی محـیط تـاثیرات اثـر دراوزبـانی رشـد بـر کـودك، اجتماعیحضوررتضرو

انسـان، اجتمـاعی وجـود بهاشارهضمنلیپمن). 9- 1399:8ستاري(استکودکانفرهنگی
هـا آنبـه وشـده تشـویق بایـد کودکاناستمعتقداو. داردتاکیدکودکاناجتماعیرشدبر

درطرفـی از).1388:42قائـدي (شـود دادهاولیـه سنینهمانازجامعهدرمشارکتامکان
ازراانسـان تنهـا نـه مرلوپونتیکهشداشارهمرلوپونتیرویکردشناختیمبانی هستیمبحث
واجتمـاع ازانسانجداییامکانانسان،اجتماعیخودبرتاکیدبابلکهبیندنمیجدادیگري
هسـتند، واحـد کـل یـک نیـز مـن تـن ودیگـري از نظر او تن. داندمیناممکنرادیگري

هـا انسـان دیگربیندرعالمدرراموقعیتیکهاستمنتناین. واحدکلیکازصورتدو
).1389:117ونکپیراوي(سازدمیفراهممنبراي

آنچه از تلفیق دو رویکرد مرلوپونتی و لیپمن به دست می آید این است که آنچه بایـد در  
اهمیـت بـر براي کودکان مهم شمرد، توجه به این نکتـه مـی باشـد کـه تاکیـد     برنامه فلسفه 

بلکـه اوسـت، اجتماعیارتباطاتازحاصلمهمنتایجدلیلبهنهکودك،اجتماعیارتباطات
رااوشـود، بیشـتري توجـه کـودك فردیـت بـه اگـر کهاستانساناجتماعیذاتدلیلبه

مرلوپـونتی رویکـرد درکـه همچنـان . نمـود خواهـد دیگـري وخـود بینتعارضاتدچار
مـن  . اندشدهتنیدههمدرجهانمانباکهاندواحدکلیکمنتنودیگريوتنشد،اشاره
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لـذا نیسـت، ايابژهوسوژهايرابطهما،رابطهوگذاردمیتاثیرمنبردیگريودیگريبر
وخـود شـناخت واثـرات ازرافـرد دیگري،ازگرفتنفاصلهوجهاندرخوددیدنمنفرد
شــبکهجــزچیــزيبشــر«مرلوپــونتی قــولبــه. کــردخواهــددورخــودخــوديازبــالتبع

پیـراوي ازنقـل بـه مرلوپـونتی ( » اسـت مطـرح اومـورد درتنهـا ایـن ونیسـت ارتباطات
).1389:198ونک

انسانیمشروطةاراد5.5
مرلوپونتی و لیپمن است کـه مـی تـوان بـا     اراده مشروط انسانی از مبانی مشترك دو رویکرد 

تلفیق و هم پوشانی دونگاه، از آن در برنامه فلسفه براي کودکـان بهـره جسـت. در رویکـرد     
همـه درتفکـر بـه کـودك تشـویق وامـور تمامیدرکودكبهمحورينقشلیپمن اعطاي

نیـز ) 1399(سـتاري . داردانسـان آزادارادهبهاین رویکردتوجهازنشانشناختی،هايزمینه
نکتـه .اسـت آزادارادهویژگـی دارايکودکـان بـراي فلسـفه برنامـه درانسـان است،معتقد
بـه اونگـاه ازنشـان کهاستکنترلقابلغیراتفاقاتدر این برنامه بهلیپمنتوجهتأمل،قابل
ــروطاراده ــانیمش ــپمن،. داردانس ــارپلی ــکانیانوش ــابدر) 1395(اس ــفهکت درفلس

:گویندمیاینگونهاختیاروجبرعنوانبابحثیآوردنبادرس،کالس
دبسـتانی کودکـان عـادي تجـارب درنـدرت بـه احتمـاالً جبـر، واختیارتقابلمبحث
فردیـت بـه هـا آنروزافزونتوجهونوجوانیبههاآنشدننزدیکبااماشود،میمطرح
ــنمســئلهخــود، ــهای ــدچقــدروآزادچقــدرک ــروز...مجبورن ــیب ــدم کــودك... کن

بـه چنـین هـم اواست،درجریاناوازمستقلواطرافدرجهانیکهیابددرمیتدریجبه
هـا آنبـر توانـد مـی کههستنداوقدرتحوزهدرهاچیزبسیاريکهرسدمیدركاین

.بگذاردتأثیر

مبحـث ایـن بـه لیپمنازترعمیقبسیارکهاو. داردباورمشروطاختیاربهنیزمرلوپونتی
:گویدمیاستپرداختهخودهاينوشتهدر

درمـا وکنـد مـی انتخـاب رامانیزعالمبلکهکنیممیانتخابراعالمکهنیستیممااین
ایـن انتخـابی، هـر گـرفتن صورتازپیشحتی. شویممیواقعآندرخاصموقعیتی
گـرفتن نادیـده بـه قادرهرگزاماباشیمآنتغییربهقادرماشایدکهداردمعناییموقعیت
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:1389ونـک پیـراوي ازنقلبهمرلوپونتی(کنیمنمیشروعصفرازهرگزما. نیستیمآن
187(.

).1387:183ماتیوز(»استموقعیتدرآزاديهمواره) مرلوپونتینظراز(آزادي«
قرار گیرد این اسـت کـه   از این رو آنچه که در برنامه فلسفه براي کودکان باید مود توجه 

گـاهی جهـان گسترهدراوبلکهنیستهستیمطلقسوژهاوکهیابددرمروربهبایدکودك
نیــزدیگــريگــذارد،مــیاثــردیگــريبــراوکــههمــانطورواســتابــژهگــاهیوســوژه

بـر کنترلـی هـیچ وگرفتـه قـرار آندرکـه موقعیتیکهدریابدبایدکودك. کندمیچنیناین
. اسـت موجـود شـرایط بـه مشروطاختیار،واستموثراوگیريتصمیمرويبرندارد،آن
.کنیمنمیشروعصفرنقطهازگیريتصمیمبرايگاههیچمادیگربیانبه

ادراکی)امور پیشا(فطرت انسانی6.5
هـاي  باور به فطرت انسانی (امور پیشا ادراکی) در دو رویکرد مرلوپونتی و لیپمن داراي پایـه  

رد، لذا مـی تـوان بـا تلفیـق ایـن      مشترك در مقدمه و افتراق در نحوه اذعان به این حقیقت دا
نگاه از نقش مکملی آن ها براي استفاده در برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان بهـره جسـت.       دو

فت آور کودکـان اشـاره مـی کنـد     لیپمن در برنامه فلسفه براي کودکان به پرسش هـاي شـگ  
گوید:میو

هاي مابعدالطبیعی، پرسش هاي بسیار وسـیعی هسـتند و پاسـخ دادن بـه آن هـا      پرسش 
بسیار دشوار است... ممکن است شگفت زده شوید از اینکه کودکان خردسـال شـما بـه    

آور اسـت  طرح چنان پرسش هاي بزرگی قادر هسـتند. بلـه ایـن کـار آن هـا شـگفت       
).42: 1395(لیپمن، شارپ و اسکانیان 

منشـاء بـه ورودازلیـپمن کودکانـه، هايپرسشبودنآورشگفتبهدتاکیاینوجودبا
ومنطقـی قواعـد وهـا پرسـش ایـن بـودن فطـري بـه اذعـان وکندمیپرهیزسواالتاین

برنامه) نیـز معتقـد اسـت:    1399سـتاري ( .شودنمیمشاهدهاورویکرددرکودكاستداللی
ستادانیگررومتافیزیکیشناسیهستیبهتمایلهرگونهازنکادکوايبرفلسفه

ــواالتبهد،خودجوويفطربعدبهتوجهبانکادکوکهحالیدر علترهبادرساسیاســـــ
بـه خـود رویکـرد درمرلوپـونتی لیـپمن، برخالف.نددازپرمیهستینجهاودخوديجوو
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اراده او با بیان حرکات بـی . کندمیاشارهانساناعمالبرخیبودن (امور پیشا ادراکی)فطري
اسـت و  نشـده گرفتـه یادبخش هاي مختلف بدنقسمت هاي بدن می گوید که هماهنگی

Merleau(نیاز به آموختن نـدارد  – Ponty 2010b: 172-173 .(     مرلوپـونتی معتقـد اسـت عـالم
زندگی عالمی است که در آن، فهم پدیده ها لزوما بر پایه توافقـات عقلـی و علمـی نیسـت،     

). 120: 1389پیـراوي ونـک   (ها با پدیده ها نوعی آشنایی اولیه دارنـد بلکه ذهن هاي انسان 
).316: 1398نظر مرلوپونتی ادراك نیز نوعی توانمندي فطري است (پیترزما از

هـاي قسـمت ارادهبـی حرکـات ورايتوانمیکودکانبرايفلسفهبرنامهدرروایناز
ازکـودك کـه ایـن . گرفـت نظـر درفطـري نیزراذهنیهاياستداللومنطقیقواعدبدن،

بـراي فلسـفه برنامهدرچندهرباشد،آورشگفتشایدکندمیپرسشبعدالطبیعهمامسائل
درانسـانی فطـرت بـه باورمنـدي ولـی شـود نمـی آوردهپاسـخی شگفتیاینبرايکودکان
وقتـی پاسـخ این. باشدشگفتیبرايپاسخیوبرنامهاینمکملمی تواندمرلوپونتیرویکرد

فطـري توانمنـدي نـوعی مرلوپـونتی، فلسـفه اصلیمفهومعنوانبهادراكکهکندمیجلوه
حـواس تعقل،جملهازانسانذاتیهايتواناییهمهکهتنانهتوانمندي.شودمیگرفتهدرنظر

ــه ــی،قواعــدوچندگان ــامنطق ــارچگیب ــدونوتمــامیکپ ــورآندرانســانی،ارادهب وظه
آگـاهی وشـناخت اساسـی اصلعنوانبهکهفطريادراكاینظرفطرفیاز. کندمیبروز
.استانسانییافتهتجسدبدنشود،میشناختهچیزهمهازانسان

جهانۀشناخت ادراکان7.5
. اسـت کودکـان برايفلسفهبرنامهاهدافمهمترینازعقالنیعملوعقللیپمنرویکرددر
. دانـد مـی فلسـفی تفکـر واسـتدالل عاملمهمترینعنوانبهعقالنیقوهدارايراکودكاو

ازبسـیاري هماننـد کودکـان، بـراي فلسـفه برنامـه اندیشـمندان استمعتقد) 1395(قائدي
نیـز حسـی تجربـه ازکـه حـالی درداننـد مـی آدمـی ویژگیمهمترینراعقلگرایان،عقل
بدهـد مسـیر طیازعقالنیحسیکودكبهکهباشداینتواندمیفلسفهکار«.نیستندغافل

وشـارپ لیـپمن، (»شـود نزدیـک درسـی مـواد بـه بیشـتري نفـس بـه اعتمـاد بـا بتوانـد تا
کودکـان بـه اینکـه برايشودمیتوصیهکودکانبرايفلسفهبرنامهدر). 1395:103اسکانیان

آنهـا درراعقالنیـت بـه میـل بایـد کنـد، غلبـه خـود عقالنـی غیـر هايمیلبرکنیمکمک
لیـپمن، رویکـرد برخالف). 1394:67کریمی(باشیممتعهدعقالنیتبهبایدما. کنیمترغیب
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کـه گرفـت نظردرچنانراجهاندراشیابامایافتنارتباطشیوهتواننمیمرلوپونتینظراز
. شـویم مسـلط اطرافمـان هـاي ابـژه بـر کنیممیتالشکههستیمنابهوشیکماگویی

»کنـیم مـی زنـدگی اندیشـه هرگونـه ازپـیش مـا مرلوپـونتی عقیـده بـه «).1396:12هیل(
اسـت، گرایـی تجربـه وگرایـی عقـل مکتـب دومخالفمرلوپونتی).15: 1391فوالدوند (

توجـه بـودن بیـرون بـه فقـط دیگـري دروبـودن درونیبهفقطیکیدراونظربهچراکه
طرفـی، از. اسـت واضحوروشنکامالجهانکهاستفرضاینبادوهرنظرواستشده

ارتبـاط بـراي دیـدگاه دوایـن ازخـارج او. استیافتهتقومپیشازجهاندیدگاهدوهردر
ازتعقـل وانتزاعـی تفکـر بااونظرمدادراك. کندمیمعرفیراادراكجهان،وآگاهیمیان

نیســتجــداعــالمازاونظــرازادراكزیــرانــدارد،مشــابهتیهــیچگرایــانعقــلدیــدگاه
).99- 1389:97ونکپیراوي(

طور که بیان شد اختالف رویکرد مرلوپونتی با لیپمن در این نکته است کـه او همـه   همان
ربـه گرایـی را در سـاختار    عوامل شـناخت را اعـم از تفکـر عقالیـی مـد نظـر لیـپمن و تج       

اي کودکـان عمـق ببخشـد و ابـزار     بیند. این رویکرد می تواند به برنامه فلسـفه بـر  میادراك
عامـل دوصـورت بـه نهولیدارنداصالتتفکروتجربهشناخت کودك را وسیع تر نماید.

واقعــی،جهــان. یابنــدمــیمعنــاادراكنــامبــهکلــیدردوهــربلکــهشــناخت،متفــاوت
اعیـان مورددرجهانبابدرشناخت. کندمیمعرفیمابهفیلسوفیاعلمکهنیستجهانی

بـر مبتنـی نهباشدانسانفرديادراكازبرخاستهبایدنهایتدرآنها،میانروابطوجهاندر
اسـت متفاوتنظریهوعلمجهانباکهکنیممیدركراجهانیهمهازباالتر. دانشمندتجربه

ايشـیوه آندراسـت واحـد کلیکبلکهنیست،همازجداومختلفاشیاءازايمجموعه
جهـان ایـن . هاسـت چیـز دیگـر بـا روابطـش ازمتـاثر معمـوالً میکنیم،دركراايابژهکه

).48- 1387:46ماتیوز(استواقعی

وجوه اشتراك و افتراق در مبانی هستی شناختی رویکرد مرلوپونتی و لیپمن. 1جدول
وجوه افتراقوجوه اشتراكمبانی فلسفی

مبانی
شناسیهستی

شناخت جهاناختالف در نحوه حقیقت نسبی زیست مندي هستی
انسان در مدار تغییر

اختالف در اعتقاد به ویژگی هاي فطري انسان ویژگی خود اجتماعی انسان
اراده مشروط انسان
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گیرينتیجه.6
و رویکـرد لیـپمن در   پدیدارشناسـی درمرلوپونتیطور که اشاره شد، می توان رویکردهمان

چنـین توجـه   یـه اي در مبـانی و هـم   کودکان را به دلیـل شـباهت هـاي پا   برنامه فلسفه براي 
رویکرد به اهمیت کودکی بر دوران بزرگسالی، در مبانی هسـتی شـناختی مـورد مقایسـه     دو

قرار داد. از بررسی نقاط اشتراك و افتراق دو رویکرد می توان نتیجه گرفت که بـا توجـه بـه    
یق دو دیدگاه جهـت اسـتحکام برنامـه فلسـفه بـراي      عمق رویکرد مرلوپونتی، می توان از تلف

بایـد در برنامـه   رسـد مینظرکودکان بهره جست. از مواردي که بر اساس الگوي تلفیقی، به
فلسفه براي کودکان مورد توجه قرار گیرد، تاکید بر این نکات است کـه حقیقـت ناپایـدار و    

وقعیت هاي مختلف زمـانی  هر لحظه در حال ساخته شدن است. حقیقت نسبی است و در م
و مکانی، متفاوت نمایان می شود، البته نه اینکه تغییر می یابد بلکـه بـروز شـده و بـه اصـل      

ر دسـترس کـودك اسـت. جهـانی کـه      خود نزدیک تر می گردد. از طرفی جهان تجربی و د
جهـانی کـه بـا بـدن مـا      شدن اسـت و مـی توانـد بـا ادراك تنانـه نمایـان شـود.       کشفقابل

کودك با بدن متجسد خود می تواند آن را ادراك کنـد. دیگـري، قسـمتی    است ونیدهتدرهم
دیگر از درهم تنیدگی من و جهان است. من بر دیگري و دیگري بر من تاثیر مـی گذارنـد و   
به عبارتی کودك و دیگري یک کل واحد را تشکیل می دهند. موضوع حـائز اهمیـت دیگـر    

است. آنچنان که جهان تجربه کودك ناکامل اسـت، کـودك   این است که انسان در مدار تغییر 
که آن را تجربه می کند نیز ناکامل و همراه با دگرگونی هاي اطراف خود، دچـار تغییـر شـده    
و تجارب جدید او جاي تجارب قدیم را می گیـرد. از طرفـی کـودك بایـد بدانـد او سـوژه       

ی ابـژه اسـت. او در   ه و گـاه مطلق هسـتی نیسـت و بلکـه در گسـتره جهـان گـاهی سـوژ       
هایی قرار می گیرد کـه کنترلـی بـر آن نـدارد لـذا در عـین داشـتن اختیـار، اراده او         موقعیت

یـاد کـه مشروط به موقعیت هاي مختلف است. کودك از اوایل کـودکی بـا انجـام حرکـاتی    
بدانـد کـه   بایـد او. دهـد مـی نشانرا) ادراکیپیشاامور(انسانیفطرتعالئماستنگرفته

ه ي توانـایی هـاي شـناختی انسـان     راك او نیز نوعی توانمندي تنانه فطري اسـت کـه همـ   اد
جمله تعقل و حواس چندگانه، ذیل آن و در یک کل واحد و متصل بـه هسـتی، در مسـیر    از

شناخت جهان هستند. در پایان می توان مبانی هستی شناسی پیشنهادي الگـوي تلفیقـی را در   
ندي هستی، انسان در مدار تغییر، خود اجتمـاعی، اراده  هاي حقیقت نسبی، زیست مشاخص

امور پیشا ادراکی) و شناخت ادراکانه جهان دانست.(مشروط انسانی، فطرت انسانی



177و دیگران)حسینیسید علی (...رویکردشناسیهستیمبانیۀمطالع

نامهکتاب
اسـالمی،  تربیـت وتعلـیم فلسـفه منظـر ازانتقـادي نگـاهی : ترازودر)، فبک1396باقري، خسرو (

فرهنگی.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تهران:
)، رویکردها و روش هـاي پـژوهش در فلسـفه    1389(باقري، خسرو، سجادیه، نرگس، توسلی، طیبه

تعلیم و تربیت، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
، مقایسه سبک هاي لیپمن و برنـی فـر در فلسـفه بـراي کودکـان،      1384امی، زهرا، قراملکی، فرامرز، 
.2ی، سال اول، ش فصلنامه اندیشه نوین دین

)، بررسی مبانی فلسفی برنامه آموزش فلسفه براي کودکان و نقد آن بـر اسـاس   1394(باجیان، مهدیه
اندیشه هاي ابن سینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد.

چشمه.: تهرانفخرکننده،رضاعلیپوست، ترجمهچشمان)،1393(یوهانپالسما،
مـه  )، نظریـه معرفـت در پدیدارشناسـی هوسـرل، هایـدگر، مرلوپـونتی، ترج      1398(پیترزما، هنـري 

جابرالنصار، تهران: کرگدن.فرزاد
)، پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی، تهران: پرسش.1389(پیراوي ونک، مرضیه

و هنر اجرا با مطالعـه  )، بررسی مفهوم بدنمندي در پدیدارشناسی مرلوپونتی1395(رضوانی فر، فایزه
موردي والی اکسپورت، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه هنر.

)، نقد مبانی فلسفی فلسفه براي کودکان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1399(ستاري، علی
امه متعالیـه، دو فصـلن  حکمتمنظرازکودکانبرايفلسفهبرنامهنقدو)، بررسی1391ستاري، علی (

.2تفکر و کودك، سال سوم، شماره 
ارشـد،  مرلوپونتی، پایان نامه کارشناسی)، پدیدار شناسی از منظر سارتر و1389شاه محمدي علیرضا (

طباطبایی.عالمهتهران: دانشگاه 
تعلـیم اهدافلیپمن دربارهمتیودیدگاهبامطهريشهیددیدگاهتطبیقی)، بررسی1398صدر، فاطمه (

.28دو فصلنامه تربیت اسالمی، سال چهاردهم، ش تربیت،و
بـراي فلسـفه برنامـه بـه اصـالحی )، نگاهی1396عبداللهی، محمد علی، مصباحی جمشید، پرستو (

ــان ــتردرکودک ــژوهش حکمــتبس ــه پ ــه، مجل ــائلدرمتعالی ــیممس ــتوتعل ــالمی، تربی اس
.34پنجم، ش وبیستسال

)، تـاثیر برنامـه آمـوزش    1398اج آقـایی خیابـانی، آیسـان(   فتحی آذر، اسکندر، تقی پور، کیومرث، ح
فلسفه براي کودکان بر خود تنظیمی هیجانی کودکان کـار، دو فصـلنامه علمـی تفکـر و کـودك،      

.2سال دهم، ش 
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ایــان نامــه کارشناســی ارشــد، )، پدیــدار شناســی مکــان در ســفر تئــاتر، پ 1391زهــرا (فوالدونــد، 
دانشگاه هنر.تهران:

دواوین.انتشاراتتهران: نظري،مبانییبررسکودکان،بهفلسفه)، آموزش1388(ییحیقائدي،
)، مبانی نظري فلسفه براي کودکان، تهران: مرآت.1395(ییحقائدي، ی

ققنوس.: تهرانعلیا،مسعودترجمهمرلوپونتی،،)1390(تیلورکارمن
ی در برنامـه فلسـفه بـراي کودکـان،     )، حلقه کندوکاو اخالقی: تربیت اخالقـ 1394اهللا (کریمی، روح 

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
)، فلسفه در کـالس درس، ترجمـه   1395لیپمن، متیو، شارپ، آن مارگارت، اسکانیان، فردریک اس (

محمد زهیر باقري نوع پرست، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فه براي کودکان و نوجوانان، رویکرد جدیـدي در فلسـفه تعلـیم و تربیـت،     )، فلس1388لیپمن، متیو (

.1، ش 22ترجمه سعید ناجی، فصلنامه فرهنگ، س 
نو.گامجمه رمضان برخورداري، تهران:هاي مرلوپونتی، تر)، درآمدي بر اندیشه1387(کیارماتیوز، 
ــوز،  ــارمتی ــی ادرا 1397(کی ــونتی: پدیدارشناس ــوریس مرلوپ ــانورد،  ك، تر)، م ــود دری ــه محم جم

زندگی روزانه.تهران:
)، در ستایش فلسفه، ترجمه ستاره هومن، تهران: نشر مرکز.1375مرلوپونتی، موریس (

بـراي فلسـفه برنامـه هايمولفهبازیابی(اسالمیتربیتوتعلیمازنو)، برداشتی1388ناجی، سعید (
.69، مجله فرهنگ، ش )نوجوانانوکودکان

)، مرلوپونتی براي معماران، ترجمه گلناز صالح کریمی، تهران: فکر نو.1396جاناتان (هیل، 
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