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 دربارۀ نویسندگان:
گروه فلسفۀ دانشگاه واشنگتن است. از  ، درکودکان غربی فلسفه برایشمال مدیر مرکز ،جانا مور لون

 زندگِی  درفلسفه  حضور و برای استدانشگاه مشغول و مدارس در به تدریس فلسفه ، وی 8885سال 
مند نیز مبادرت ورزیده افراد عالقه دانشجویان، معلمان، والدین و دیگرآموزش به  ،وسالسنافراد کم
فلسفی  یگووگفت هایشیوهبه بررسی  ،است. این کتاب *کودک فلسفیاو نویسندۀ کتاب است. 

 ساالنها و دیگر بزرگو مادربزرگ پدربزرگوالدین، ، از سوی کودکان برای تشویق پرسشگری در
گ  ،فلسفه و آموزشکتاب پردازد. او عالوه بر تألیف می ورزی با فلسفهتأمل با صدای بلند: نویسندۀ وبال

 4668و یادگیری( است. وی از سال  آموزشرئیس بنیاد افالطون )بنیاد  ،است. جانا همچنین کودکان
 صاحب کرسی است.در آموزش پیش از دانشگاه  ،کمیتۀ همیاری فلسفی ، در4685تا 

 

در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا  ،اخالق راک و مدرس ارشد فلسفه ۀسسؤمعاون مدیر م ،مایکل دی باروز
در  ،پیش از دانشگاه ۀبه فلسفتالش، در راستای دسترسی بیشتر بیش از یک دهه با است. وی 

جمله  به تدریس فلسفه در مقاطع تحصیلی متعدد، از ،. مایکلکندفعالیت می متحدهایاالت
های کارگاهنیز  معلمان و استادان دانشگاهبسیاری از پردازد و برای ها میکالجو  K _ 84 هایرده

فلسفۀ  ۀرا بنیان نهاد که یک برنام های فلسفیافق ۀ، برنام4669در سال  او. برگزار کرده استآموزشی 
س در مدارس شهری ممفی ،پیش از دانشگاه است و به معرفی تاریخ و عمل فلسفه به کودکان

در  (UNC) شمالیدر دانشگاه کارولینای ،گروه فلسفه رابطعنوان مایکل همچنین به د.پردازمی
ۀ زمینۀ فلسف های دانشگاهی را دردوره ،هیل خدمت کرده است. وی در دوران تصدی خودچپل

برای شروع  ،التحصیالن فلسفهکرد و با مربیان محلی، دانشجویان و فارغپیش از دانشگاه تدریس می
.کردهمکاری مینیز های فلسفه در مدارس ابتدایی، متوسطه و دبیرستان بسیاری از برنامه

 

 است. برگرداندهمرتضی براتی )نشر ِلگا( به فارسی  راکتاب    *



 

 

 
 

 
 
 

 مقدمه
 فلسفۀ پیش از دانشگاه، هایرای کالسبکه منبع ارزشمندی بود کتابی ر تحریهدف ما 

 و آموزشامر کارشناسان ، گذاران، مدیران و مربیان، سیاستفیلسوفان و دانشجویان فلسفه
ارزش فلسفه و  ۀدربار ،سال گذشته 16آثار در طول این بزرگی از  نسبتا   ۀمجموع .والدین باشد

ای از طیف گسترده از سوی دیگر، و .شده است نوشتهساالن و کودکان اهمیت آن برای بزرگ
ها در های مختلف )که بسیاری از آنروشبا منابع مفید برای معرفی فلسفه به کودکان 

 و ضمیمه ذکر شده است( وجود دارد. نامهکتاب
 .دهدهای درس ارائه میمنابع کاربردی دیگری را برای استفاده در کالس ،این کتاب

کند که در حال ای از مباحث آموزشی، اجتماعی و سیاسی را بیان میمالحظه ،همچنین
این بود که درمورد ارزش  این کتاب مستلزم رتحری شوند.در آثار مکتوب کمتر نمایان می ،حاضر

پیش از  ۀوپرورش و ارتباط فلسفآموزش ورزی درپیش از دانشگاه، فلسفه ۀآموزشی فلسف
)مانند اصالحات آموزشی، پرورش کودک و تبعیض و ر صآموزش معا دانشگاه با مسائل مهم در

 فکر کنیم. عمیقا   های درس(امتیاز در کالس
ورزی با کودکان آغاز های اصلی فلسفههانگیزرا با بحث از کتاب حاضر  4و  8ل فص

خود، عملی بنیادی برای  ۀاین باور است که فلسفه در هست ها مبتنی برکنیم. این انگیزهمی
. در آموزش عالی باشدتحصیل دانشجویان و  بهر منحص فلسفه نبایدآموزش است.  ربش وضع

وجودی،  اخالقی، سیاسی،چه از نوع  _ نهای بنیادیپاسخ به پرسش ، بررسی وپرسش
تواند از سن خردسالی سودمند عملی معمول است که می _متافیزیکی چه شناختی و معرفت

با  ،های مرتبطها و فعالیتکودکان در پرسش شود،باشد. وقتی فلسفه در مدارس معرفی می
  شود.یکه این امر باعث اکتشاف مشارکتی م کنندمل مشارکت میأو ت وگوگفت

آموزان که برای یادگیری دانش نحوی مطرح شوندفلسفی محترمانه، پربار و به هایپرسشاگر 
، در ربرای این منظو آموزان باید شرایط آموزشی الزم را تسهیل کنند.مفید باشد، مربیان و دانش



 

 

بیشترین کنیم که معتقدیم وپرورش و رویکردهای آموزشی بحث میآموزش ۀفلسف از 6_5 ولفص
کندوکاو  ۀحلق» عناصر جمله اهمیت حساسیت فلسفی وز ا ،عمل فلسفی دارند از راحمایت 

فلسفی بسیاری را ارائه کردیم که  هایسدرطرح  ،3 _ 9 ولمحور. در فصیادگیرنده« فلسفی
 اول و دوم ۀهای مدارس ابتدایی، متوسطورزی با کودکان در کالسها برای فلسفهتوان از آنمی

های کالسی جمله فعالیت ای از موضوعات فلسفی و ازپوشش طیف گستردهبا . بهره برد
ها برای معلم پیش از دانشگاه، خواهیم که این طرح درسمی ،های بحثمتعدد و محرک

 یکسان مفید باشد.ای گونهبهکار تازه انمربی پیش از دانشگاه و ۀفلسفمجرب کارشناس 
 ۀشایست ،نظر ما کنیم که بهمسائل مهمی معطوف میرا به  نگاه خود ،در بخش پایانی کتاب

تبعیض،  :عبارتند از پیش از دانشگاه است. این مسائل ۀتوجه بیشتری در ادبیات فلسف
سیاست مباحث بعضی از  و نیز های اجتماعی و احترام به کودکانمناسبات قدرت، نابرابری

و همگانی بخواهیم فضای آموزش به مدارس. اگر  فلسفهراهگشایی پیرامون تالش برای  ،کالن
باید  باشد، شنیدنشایستۀ  آموزبرای کودکان ایجاد کنیم؛ فضایی که صدای هر دانشمعتبر 

. ایجاد کنیم یدرس هایگروههای اجتماعی در ثیر نابرابریأت برای شناخت و تقلیل هاییدراهبر
تبعیض نسبت به کودکان تا تأثیر قدرت و ضعف اجتماعی در جلسات  مانندموضوعاتی بارۀ در

کودکان فیلسوف  را در تمرینات کالسیبرخی مالحظات  و و تبادل بپردازیم بحثبه فلسفه 
گاهی بسیار نسبت به این وجه جامع نیست، هیچاگرچه این بحث به. دهیمارائه   ،موضوعاتاما آ

خواهد ساختارها و راهبردهای تربیتی، اجتماعی و سیاسی بارۀ دربیشتر به اندیشه و استدالل  منجر
 دهد.میقرار  تأثیرتحتهای درس پیش از دانشگاه را که موفقیت فلسفه در کالسشد 

چند دهه  باکودکان برای ما مهم هستند.  هایدیدگاه پیوستهباید بگوییم که  ،در نهایت
و م یالهام گرفتهم آموختیم و هم  نخردساال زهای پیش از دانشگاه، اتمرین مشترک در کالس

بیشتری برای  مجالاین کتاب، تحریر  با است که به چالش کشیده شدیم. امید هاآن هم با
یک محیط آموزشی ایجاد کنیم که احترام به کودکان،  ساالن و کودکان درتعامل فلسفی بزرگ

را پرورش دهد تا بتوانند برای ها آنهای به حمایت از تالش پایبندیهای فلسفی و درک ظرفیت
 خودشان فکر کنند.

 

باروز کلیجانا مور لون و ما



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول

 م؟یکن یچرا فلسفه را به کودکان معرف
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 دانشگاهفلسفه فراتر از 

 
. وگوپرسشگری و گفت :ورزی استهمحوری فلسفاصطالح  حاوی دوعنوان کتاب ما 

. اندهایی است که برای درک موقعیت انسانی اساسیش، طرح پرسدر جوهر خودفلسفه 
اندیش ژرفهایی است که ذهن محور فلسفه پرسش» ،گویدکه توماس ناگل می گونهآن

ها، اعم از آنچه (. این پرسشNagel, 7891: 4) «یابدمی معماگونه طور طبیعیبهها را انسان آن
نسبت آن با  ، ماهیت حق و باطل وشود، دیگران و خودمان خوددنیای  به شناخت منجر

 .(Ibid: 4) نددهیمفلسفه را تشکیل « مواد خام» ،های دیگر()و بسیاری از پرسش هستی
 معنای زندگی در ماحیرت  که مواجهیمفلسفی  ییهابا پرسشنوعی بهما در زندگی خود  ۀهم
در . زندرا رقم می ستی و نادرستی اعمالمانرد و بازتابها ارزش ۀپایان آن(، تأمل دربار)و 

 ،شویم. اغلبدرگیر تفکر فلسفی می ن _ساالبزرگ چهکودکان  چه _ث حین سنجۀ این مباح
 فلسفی در هایوجود امکان قطعیت وها ما را از عدمآن .دنقطعی ندار پاسخها این پرسش

گاه می  گوید:( می8888) *مسائل فلسفهکتاب راسل در  که برتراند طور کنند. همانزندگی آ

 
*   The Problems of Philosophy 



 

 

پاسخ درستی بدهد،  مطروحهتواند با اطمینان به شک و تردیدهای فلسفه نمیاگرچه 
عرف و جبر از را  ارائه دهد و آن اندیشهبسیاری برای گسترش های نامکا ،قادر استلیک 

، اشیاء وجود ما نسبت بهیقین احساس  با تقلیل ،سانرهایی بخشد. بدینعادت 
گاهی ما به کنه امور افزایش می رهایی از  کسانی که هرگزب سرکشانۀ تعص، هفلسف یابد.آ

، دایرۀ صور مجهولدر  معلومامور  کشفو با  کنددگرگون می، اندرا نپیمودهشک قلمرو 
 .(Russell, 7881) داردما را زنده نگه می در شگفتی را اسحسا

 

کند تا باورها و میفراهم  مجالی ،وجود این با ؛تواند ناخوشایند باشدقطعیت میعدم اگرچه
گاهی و دانشبکشیم  پرسشبه و منتقدانه بیازماییم های خود را انتخاب در کشمکش  تا آ

 ثباتی به تعریفاز تردید و بیی یهاتجربه با . فلسفهحاصل شود های پیچیدهشپرساین 
گاهی و پرسش هایی میپرسش از همین پردازد که بخش اساسی موقعیت انسانی، توأمان با آ

 شود.تجارب پدیدار می
ورزی تنهایی فلسفهبه شمار آید. ما قادریمبهتواند فعالیتی فردی پرسشگری فلسفی می

به وگو با دیگران فلسفی بپرسیم و در گفت ییهاپرسشتوانیم میدر این حین اما  ؛کنیم
 وگوگفتو  از پرسشگری بسیار ،فیلسوف چونتوانیم . میبپردازیمها این پرسش پاسخپرورش 

نهند. ند و ارزش میانشناسمیمند شویم که ابعاد فلسفی زندگی انسان را با گروهی بهره
ها با بررسی این پرسش درتوانیم می و مااست  برانگیزهای فلسفی برای یک فرد چالشپرسش

فیلسوفان تاریخی از افالطون تا  برخیزیم. ورزیهفلسفمهم های شبه حمایت از رودیگران 
به ارسطو دانستند. همچنین، ابی به دانش فلسفی مییوگو را ابزار اصلی دستکانت، گفت

توان میکه داند میبهترین فعالیتی  آن راکند و ورزی در یک جامعه اشاره میمحوریت فلسفه
در بسترهای  بر این، فلسفه افزون (.Nicomachean Ethics, 7711a-5) سهیم بوددوستان با 

وگو در گفت صورتبهاغلب که بیشتر این کتاب(  )تمرکزد شومیکار گرفته بهگونه آن ،آموزشی
کودکان و نوجوانان میاستکالس  کالسی  فضای درمباحث ساده و آسان فلسفی د در نتوان. 

وگو و گفت ،آشنا شوند. به همین دلیل یفلسففعالیت ، با قو بدین طریبپردازند  نظربه تبادل
 و که بینش ایها و مفاهیم فلسفی)کشف پرسش« های کندوکاو فلسفیحلقه»ی گیرشکل

کودکان و نوجوانان  در ورزیفلسفهبرانگیخته است( را محور  را آموزانفلسفی دانش ۀعالق
 دانیم.می


