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فلسفه  بنیانگذار2 لیپمن اتیوم 1922در ، 1نیوجرسی وینلنددر 

درجهه  م موفق به اخذ  1953و در ا .آمد یابه دن 3کودکان برای

دانشهگاه  م در همان  1972د و تا ش کلمبیااه از دانشگ دکتری

 ههایی دوران در کهال   یندر هم .خدمت کرددر مقام استادی 

دوره  ولدر طه که  یکرد. و یم یتفعال یزن رکیویودر شهر ن

اسهتدلل   تواناییاز  دانشجویانششده بود، متوجه  شیستدر

آنهها   بهرای گرفهت   تصمیم نیستند،برخوردار  انتقادیو تفکر 

 یجهنت ینسرانجام به ا اام .دکن ارزبرگآموزش منطق  هایدوره

زودتهر از   ،انتقهادی تفکهر   های آموزش مهارت یدکه با یدرس

بههه کمههز سههازمان  ،روازیههنزمههان دانشههگاه شههرو  شههود. 

داد.  ترتیه   یمطالعهات  یا برنامه یکاامر خشاندر های استعداد

 پهذیرفت را  امریکا مونتکلیردانشگاه استادی سمت  1972از 

 یهز را ن 4کودکان برایفلسفه  برد پیشسسه ؤو در همان سال م

گونه که سقراط مهدنرر داشهت    ن شد آنآکرد. او بر  یسسأت

نرهر او   بهاز گردانهد، بهه    خهویش  واقعهی  جایگاهفلسفه را به 

آن را  توانند می نیزو کودکان  نیستسالن  بزرگ ویژهفلسفه، 

 کهاری به کهار بهرد،    فلسفیدن معنایند. او فلسفه را در بیاموز

مسهتعد   ذاتیطور  آن را انجام دهند و به توانند میکه کودکان 

 مؤسسهه در  ههایش ایهده  پیگیهری  بهرای انجام آن هستند.  او 

انتقهال   بهرای  درسهی  ایبرنامهه کودکهان   یفلسفه برا یشبردپ

تها   لیهپمن . کهرد  یطراح 5ها پایهشاگردان تمام  میانفلسفه به 

                                                 
1
 Vineland, New Jersey 

2
 Lipman Mattew 

3
 Philosophy for children 

4
 Institue of Advanced Philosophy for Children (IAPC) 

5
 K-12 

 یفلسهفه بهرا   یشهبرد پ مؤسسهه  یساسهتاد و ر ه   ،عمهر  پایان

 یوجرسههین 6در وسههت اورنهه م  2010کودکههان مانههد و در 

 درگذشت.

ده است تها  کرتالش  وقفه یبا انجام اقدامات متعدد و ب لیپمن

 ایهن از  ی. برخه (1395 ی)قا هد  یابهد به هدف فهو  دسهت   

 یفلسهفه بهرا   یزتئور یگاهجا یینتب. 1: ازند ا اقدامات عبارت

 یهر هها و مقهالت متعهدد. نر    نوشهتن کتها    یهق کودکان ازطر

در هنههر ر   یچههه اتفههاق ؛(1973) 7معاصههر شناسههی یبههاییز

 بهرای فلسهفه   ؛(1969)9یاکتشهاف فلسهف   ؛(1967) 8دههد  یم
فلسهفه در   ؛(1978)10شدن بها فلسهفه   بزرگ؛ (1976) کودکان

 ؛(1983) 12یدراننهده هسهت   یزشما  ؛(1980) 11کالس درس

 14دیهست یسر  یزشما  ؛(1988) 13رود میفلسفه به مدرسه 

تفکر کودکهان و   ؛(2003و1991) 15یتتفکر در ترب ؛(1993)
 (.1993) 16یتترب

 یهق کودکهان ازطر  یفلسهفه بهرا   یرشد و گسهترش عمله   -2

و شهرکت در   17کودکهان  یفلسفه برا یشبردمؤسسه پ یستأس

برنامهه   یاجرا یزکودکان و ن یسالنه فلسفه برا یها کنفرانس

                                                 
6
 West Orange 

7
  Contemporary Aesthetic 

8
  What Happens in Art 

9
 Discovering Philosophy 

10
 Growing Up With Philosophy 

11
  Philosophy in the Classroom 

12
  You are the Driver 

13
  Philosophy Goes to School 

14
  You are the Boss 

15
  Thinking in Education 

16
  Thinking Children and Education 

17
 Institute for theAdvancment of Philosophy for children 
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 ؛یکااز مدارس امر یاریکان در بسکود یفلسفه برا

 18کودکهان، شهام     یفلسهفه بهرا   یبرنامهه درسه   ینتدو -3

کودکهان بهه    یکتا  در قال  قصه، داستان کوتاه و رمان بهرا 

 یهن ا یاسهام  معلمهان.  یآنهها بهرا   یآموزش یهمراه راهنماها

 ند از:ا ها عبارت کتا 

 ؛(1988) 2جمعههی دسههتهفکههر تو  (1987) 1یالفهه 

 ؛اول و دومههای   پایه ی. برایالف یآموزش یِراهنما

 ؛(1982) 4یبههه دنبههال معنهه  ؛ ( 1981) 3یکسههیپ

سهوم و  ههای   پایهه  ی. برایکسیپ یآموزش یراهنما

 .چهارم

  ؛(1984) 6یها در دن یشگفت ؛(1982) 5و گس کیوه 

 یهها  یهه پا ی. بهرا و گهس  یهو ک یآموزشه  یراهنما

 رم و پنجم.اچه

  ی( و راهنمهها1974) 7اسههتاتلمیر هههاریکشهه  ههه 

 (.1975) 8یفلسهف  یکاوشهگر آن بها نهام    یآموزش

 یههر  یهپمن بعهدها ل  پنجم و ششهم. های  پایه یبرا

 ؛نوشت نیز( را 1987) 9یمپر
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  Elfie 

2
  Getting our Thouhgts To gether 

3
   Pixie 

4
  Looking fo Meaningp 

5
  Kio and Gus 

6
  Wondering at the World 

7
  Harry Stattlemeier`s Discovery 

8
 Philosophical Inquiry 

9
 Harry Prime 

 (1994) 11یپهههژوهش اخالقههه( و 1983) 10لیهههزا .

 ؛ششم و هفتمهای  پایه برای ایزل یآموزش یراهنما

  13نوشهههتن چهههرا و چگونهههه( و 1978) 12سههوکی 

ههای   پایهه  ی. برایسوک یآموزش یراهنما( 1980)

 ؛هفتم و هشتمهای  پایه

 ( 1980) 15یاجتمهاع  یکاوشگر( و 1980) 14مارک

هشهتم و  ههای   پایهه  یبرا .مارک آموزشی راهنمای

 ؛نهم

 ؛17وار یگوتسکیو یگفتگو( 1996) 16ناتاشا 

 بهها نههام آن یآموزشهه یراهنمهها( و 1996) 18نههوس 
 (  1996)19در مورد چه کار کردن یریگ یمتصم

کودکهان و   یفلسهفه بهرا   ینهه مقالت متعدد در زم ی تأل -4

 و ... فلسفهفرا، مجله تفکردر  ی،تفکر انتقاد ینهدر زم یژهو به

کودکهان را در   بهرای جنهبش فلسهفه    نرریچارچو   لیپمن

 ایهن کهرد، او در   تبیین( 1980) فلسفه در کالس درسکتا  

 ایهن  که بودموجود، معتقد  تربیتیکتا ، ضمن انتقاد از نرام 

اسهت و   سهردرگمی دچار  زیراشود،  طراحیاز نو  بایدنرام 

 ایهن انهد   نتوانسهته  نیهز  جبرانهی  رویکردهایها و  روش حتی

                                                 
10

  Lisa 

11
  Ethical Inquary 

12
  Suki 

13
  Writing How and Why 

14
  Mark 

15
  Social Inquary 

16
  Natasha: Wygotskian Dialogues 

17
 Vygotskian Dialogues 

18
  Nous 

19
 Deciding What to Do 
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 اند. طرف سازند و با شکست مواجه شده نقص را بر

موجهود   درسیهستند و برنامة  معنیبه نرر او کودکان تشنة 

د را خهو  درسهی را بهه آنهها بدههد. او برنامهة      ایهن  تواند نمی

. 1:کنهد  مهی  بندی تقسیمبه سه سطح  مهارتی رویکردبراساس 

 دلیه ،  عرضهة  گهویی،  قصهه شهام    پهایین سطح  های مهارت

دادن و  تشهییص رابطهه،   برقهراری دادن بهه سهؤالت،    شک 

 دههی  شهک  شهام    میانیسطح  های مهارت. 2؛ کردن مقایسه

کش  ابهامات  بندی، مجموعه قیاس،استعاره و  تشبیهمفهوم، 

 تمثیه ، ه هدف، رابطه ک  ه جهز،،     وسیلهها، رابطه  و شکاف

مفههوم،   دههی  شهک  . مهارت سطح بهال شهام    3؛ بندی طبقه

برگهردان،   تعمهیم،  قطعهی،  قیاس شرطی، قیاس دلی ، عرضة

 . (1980)لیپمن، فوریو استنباط  مجازیاستنباط متقارن و 

کهه در قاله     کهرد  یطراح یخود را به نحو یبرنامة درس او

 یهادی بن یهها  و بها مههارت   یهرد موجود قهرار گ  یبرنامه درس

او  نداشهته باشهد.   یخواندن، نوشتن و حسا  کهردن تاهاد  

بهه   یهادی بن یمههارت  منزلهة بهه   یهز مهارت استدلل کردن را ن

 منزلهة را بهه   ی. او تفکر فلسهف کند یاضافه م فو  یها مهارت

 گیهرد،  یر نرر مه ها د ها و همه رشته همه مهارت یبرا یادیبن

که در کهالس درس   1پژوهشیاجتما  گو در قال  و گفتاو 

تفکهر   یادگیری یبرا یروش اساس مثابةرا به  شود  یم ی تشک

و  گیرد یدر نرر م یدرس یها درباره همه موضوعات و رشته

هها   رشته همه درتفکر را  توان یم یلهوس ینمعتقد است که بد

 یمعنها او فلسهفه در   نرهر  . بهه دکروارد  یو موضوعات درس

اسهت. او معتقهد اسهت،     یتیحلقة گمشدة نرام ترب یدن،فلسف

ارتبهاط دارد   یبا معن یو شگفت شود یآغاز م یفلسفه با شگفت

. او پهژوهش  دههد  یمه  ی تفکر را تشهک  یربنایز یابی یو معن

و  یفلسههف هههای یرا بهها بررسهه یو اخالقهه یعلمهه ی،اجتمههاع

                                                 
1 -social inquiry 

 یهها  سهپس ههدف  او  .سهازد  یمه  یکپارچهه  یمقولت فلسف

 یی. او بهبهود توانها  دههد  یمه  یحکودکان را توضه  یفلسفه برا

 فهردی،  یهان و م یرشد فرد یت،استدلل کردن، پرورش خالق

در تجربهه   یهابی  یمعن ییپرورش توانا ی،درک اخالق پرورش

کودکهان ذکهر    یفلسهفه بهرا   یبرنامهه درسه   یهها  را از هدف

و  یشه از کتها  مالحرهات ارز   یگری. او در بیش دکند یم

 یهها  فلسهفه در برنامهه   یریکارگ به یبرا یعمل یاستانداردها

. سههپس نحههوة ادارة بحهه  و دهههد یمهه یحمدرسههه را توضهه

 یقو سرانجام نحهوه تشهو   کند یم یانرا ب یفلسف گویو گفت

را  یو اخالقه  یبودن، ارتباط پژوهش فلسف یکودکان به منطق

 .دهد یم یحتوض

 عملهی و  نرری مبانیاز  زیادی انتقادهایتاکنون، م  1980از 

ها  سال این طیصورت گرفته است و او  لیپمن درسیبرنامه 

هها و   کتها   طریهق ده اسهت از کهر تهالش   ]ا زمان مهرگ ت[ و

 یانتقادها پاسخ دهد. برنامة فلسفه برا ینبه ا متعدد یها مقاله

 یهها  یهه نرر در یمسهتحکم  یکهه جها   رود یکودکان اکنون م

 .(1395  دی،قا( خود باز کند یبرا یتیترب
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