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 دربارۀ کتاب
ها را آن چونها خوب است، بچه  مغز یکننده است و هم برافلسفه هم سرگرم

 یچیدهمسائل پ یخود را برا یهاحلفکر کنند و راه یقطور عمکند تا بهیم یقتشو
 یمقدمات یمرا در مورد مفاه یزچکتاب، همه ین. کودکان و نوجوانان، با اکنند ارائه

 یو اساس یقدسترس، اما همچنان عمکننده و قابلسرگرم یو متفکران مهم به روش
گرفت. یاد  خواهند 

را کاوش  ینمانند ا ییهاپرسش کودکان و نوجوانان طی خواندن این کتاب،
چگونه »، «؟درست است یزیچگونه بفهمم چ»، «یست؟چ یواقع»: خواهند کرد

گر ا» ،«باشم؟ یفرد خوبتوانم یم درست  یگرید یزچدرست است، چه ینا
  و ...  .« است؟

مواردی  و نوجوانان، کودکان یفلسفه برایاددادن  شوِق شورو کتاب با ینا در
 :از این قرار است ،شده ها پرداختهکه به آن
 

 یهافلسفه، شاخه هاییشهدر مورد ر یاطالعات ضرور .بر فلسفه یامقدمه
 آن. ۀمطالع یایمختلف و مزا

(، یت)واقع یزیکفلسفه: متاف یاصل یهاکشف شاخه .یاصل ۀچهار شاخ
 ها(.( و اخالق )ارزشی)دانش(، منطق )تفکر انتقاد یشناسمعرفت

 یاتیانواع مختلف فلسفه از سراسر جهان و جزئ ۀدربار .یلسوفمشخصات ف
کانت، هانا  ،دکارت، جان الک ،افالطونسقراط،  از جمله؛ یلسوفانیفۀ دربار

 . و ... یغزال ینا،ابن س رشد، ، هایدگر، مارکس، ابنوکآرنت، میشل فو



 

 

 
 
 

 
 

 همقدم
گرچه می بینم؟ برای مثال، چمن را به ها را متفاوت از شما میرنگ بگویم شود ا

بینید، من سیاه شما سفید میبینید. ابرها را که یبینم و شما سبز مرنگ قرمز می
که بینایی من از آغاز تولد به این شکل بوده است، رنگ این چیزها ا آنج بینم. ازمی

« سفید»، سیاه را «سبز»کنم. بنابراین، من قرمز را شما توصیف می ۀرا به همان شیو
 نامم.یو غیره م

توانید یه شما نمکا آنج دیدم؟ ازکنید که من جهان را اشتباه میچگونه ثابت می
مقایسه دست به توانیم توانم درون شما بروم، نمیوارد سر من شوید و من نمی

 .بزنیم
ی حال بیند، درها را مانند من میرنگ ،فرض کنید معلوم شد که نیمی از جهان

کسی بیند و چهکسی درست می چهبیند. حاالرا مثل شما می که نیمی دیگر آن
 اشتباه؟

گر این  ها که مردم رنگفهمید چطور؟ چگونه می ،وضعیت واقعًا درست باشدا
 د؟نبیندیگری را به یک شکل می چیزرهیا 

جهان، درست یا نادرست وجود دارد؟ آیا  مشاهدۀآیا در بحث از چگونگی 
 ۀدربار همۀ فلسفه اید؟ها فکر کردههای عمیقی مانند اینپرسش حال دربارۀتابه

 از ،کس است. فلسفه برای ذهن شما جالب و مفید است. هرچنین اینائلی سم
تواند یک فیلسوف باشد.های عمیق میپرسش ۀجمله شما با تفکر دربار



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 ینآشناکردن کودکان با فلسفه است.  ا یبرا یعال یکتاب راه ینا»

شده  یرسازیتصویر دلپذ یطرزروشن نوشته شده و به یاثر که به زبان
که در طول  یبزرگ یهابه پرسشی و شرق بیغر یهااست، پاسخ

 کند.یادغام م را باهم زده کرده استرا شگفت یلسوفانف یختار
 ،کودکان ینبزرگ ب یهابحث یجادا اعثهر بخش ب یانپا هایینتمر
 .«  شودیها مآن ینوالدیا  یانمرب

 
یوکمانت هول در دانشگاه هفلسف. وارتنبرگ، پژوهشگر ارشد یتوماس ا -  

 



  

 

 
 
 
 

 
 

 فلسفه چیست؟
 

گر از کجا شروع کنید؟ باید دانید شما دوست دارید فیلسوف باشید، اما نمی ا
بسیار خوبی برای نقطۀ  ،شانس هستید! کتابی که در دست داریدشما خوش

های فلسفی است که فعالیتها و شروع است. این کتاب سرشار از پرسش
 .نمایدکند و تفکر عمیق را تشویق میذهن شما را ورزیده می

 
 های فلسفهریشه

درست شده است. این « عشق به دانایی»یونانی  عبارتاز « فلسفه» ۀواژ
ابداع کرده است. آتن نخستین  آتناهل ساز فروتن اصطالح را سقراط، مجسمه

 کردند.دولتی داشت که مردم آن را اداره می _در جهان بود  دموکراسی مرکز
نوعان آتنی خود افتخار ای به همپیشرفته ۀدلیل ایجاد چنین جامعسقراط به    
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وجود ها آن ۀجامع شایستگی کرد. اما هنوز هم سؤاالت زیادی درموردمی
ر مبنای حقایق عمیق اید بب شایستهکرد که یک جامعۀ داشت. او احساس می

 .گیردشکل و عدالت  منطق ، دانش،واقعیت ۀدربار
این حقایق عمیق فکر  ۀخواست که دربارتباران آتنی خود میسقراط از هم

نداشتند. حقایق  برای آنپاسخ روشنی  چه بسا شدند،ها عصبانی میکنند. آن
شک  شانو به اقتدار ببرند یها پبه حماقت آنها نگران بودند که جوانان آن

 فسادایمانی )گناهکاری( و ها سقراط را دستگیر کردند و او را به بیکنند. آن
 جوانان متهم کردند.

 از پرسیدن سؤاالت عمیق دست برنیز خود  ۀسقراط حتی در زمان محاکم 
جوی حقیقت برای بهبود جامعه و نجات آن ونداشت. او معتقد بود که جست

منصفه سقراط را مقصر دانست و او را  هیئتاز خودتباهی مهم است. متأسفانه 
  با جام زهر به قتل رساند.

گرچه بیزاران از  نبرد  ۀواقع بازند در آن نبرد پیروز شدند، اما در پرسشگریا
چنان از مرگ او عصبانی شدند  ،کردندبودند. جوانانی که سقراط را تحسین می

کادمیای به نام که به احترام او مدرسه کادمی نخستین  آ تأسیس کردند. آ
توانستند برای بررسی هرگونه سؤالی در مکانی که مردم می _دانشگاه جهان شد 

 آن جمع شوند. 
ها هزار دانشگاه در گذرد. امروزه دهسال از مرگ سقراط می ۰۰۲۲بیش از 

جوی وگفت؟ آیا جستجهان وجود دارد. به نظر شما سقراط درست میر سراس
 ؟دهدمیرا بهبود بخشیده و آن را از تباهی نجات  حقیقت جامعه

 
 بحث و مناظره

 گیرند؟مردم در دانشگاه چگونه یاد می
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سقراط آموزش داده بود. او  راآموزند. این روش ها را مییدهدربارۀ ا ها بحثآن
کند. درخت رشد نمیروی های سیب بر مانند میوههبه ما نشان داد که حقیقت 

را انتخاب کنید و آن را واقعیت تلقی  اندیشهتوانید صرفًا یک حقیقت یا نمی
. هر واقعیتی صرفًا یک شیوه از آیدبه نظر نمی چندان سادهاین نگرش کنید. 

های مختلف نگاه کنید تا . باید به هر واقعیتی به شیوهمشاهدۀ امور است
توانید این ها میآن ۀاست. با بحث دربارچیزی درست تصمیم بگیرید که چه

 کار را انجام دهید.
ک   ،برای مثال . هلمب آمریکا را کشف کرددر کالس سوم آموختم که کریستف 

ک  اما . استواقعی کشف او کردم فکر می لمب به آمریکا رسید، وقتی کریستف 
کشف کرد؟ به راستی او آن را بومیان آمریکا. پس آیا به _کسانی در آنجا بودند 

گفتند؟ مهم است که چگونگی رسیدن آن چه می ۀنظر شما بومیان آمریکا دربار
 کنیم. بررسیساکنان اروپایی را از نگاه بومیان آمریکا 

ای کالس سوم بحث این سؤال را با اعض تاکاش این شانس را داشتم  ای
، شدیمیو بزرگ م کردیمسپری میمرحلۀ رشد را زمانی که ما کردم. اما می

گر  و شدندشدن نمیکودکان تشویق به فیلسوف معلمان نگران این بودند که ا
جآنچه را تدریس می تا ها اجازه دهندبه بچه جکنند به پرسش کشند، هر به  ومر
  آید.می وجود

 خوشبختانه، این روند در حال تغییر است. 
چیز همه ۀدربار طور طبیعیبه چونعالی هستند. چرا؟  یها فیلسوفانبچه

های کردن گفتهکردن بیش از حفظکنجکاو هستند. درست است، بحث
 شود.به کار برده می خوشایند و مطلوب ،کشد، اما زمانمعلمتان طول می

 شوید.تر میآموزید فکر کنید، به حقیقت نزدیکآنچه می دربارۀهروقت 
ها کردند که زمین صاف است. آندر زمان سقراط بیشتر مردم فکر می
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داری اشتباه نیست. ببینید چقدر راه آمدیم! اما کردند بردههمچنین فکر می
آیندگان  انزجارایم. امروزه چه باورهایی دارید که باعث هنوز آن را تمام نکرده

 خواهد شد؟
 .استپرسشگری و مباحثه م آن ه و تنها یک راه برای فهمیدن وجود دارد

برای نیز راه دومی پس . کشندمی مناظرهبه را  هابحثاغلب فیلسوفان،  
های . مناظره، مخالفت محترمانه است. هر یک از طرفوجود داردآموختن ما 

 کنند که نظر مخالف را رد کنند.دهند و تالش میمخالف گوش می
ممکن است من با نظر شما مخالف باشم، اما به این معنا نیست که ما 

فیلسوفان به حریفان خود احترام  _دشمن هم هستیم. فقط مخالف هستیم 
کنیم، از چالشی که برای های رزمی به هم تعظیم میگذارند! ما در ورزشمی

دالیل طور است. بهبودی ما ایجاد شد سپاسگزار هستیم. در مناظره هم همین
 مرا نگاهشما را تغییر دهد یا دالیل شما ممکن است  نگرشمن ممکن است 

مناظره  _ در یک چیز تردیدی نیست تغییر دهد یا اینکه مخالفت ما ادامه بیابد.
 بخشد.می افزونیدرک ما را بهبود و خرد ما را 

 
 های فلسفهشاخه

گرچه سقراط اصطالح  نخستین فیلسوف نبود. مردم اما را ابداع کرد، « فلسفه»ا
 اندمبادرت ورزیدهعمیق به پرسیدن سؤاالت در سراسر جهان از آغاز تاریخ بشر 

فلسفه بود که نظام دانشگاهی سقراطی این . اما اندپرداختهبحث و مناظره به  و
، متافیزیکرا موضوع بررسی قرار داد. چهار مفهوم اصلی در فلسفه وجود دارد: 

 . اجازه بدهید به هر یک نگاهی بیندازیم.منطقو  القاخ، شناسیمعرفت
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 واقعیت |   متافیزیک   
متافیزیکا یونانی عبارت بررسی واقعیت، متافیزیک نام دارد که برآمده از 

است. فیزیک علمی است که به بررسی جسم و « فراتر از فیزیک»معنی به
ممکن است  توانیم ببینیم و لمس کنیم. در فیزیکمی آنچه _ پردازدحرکت می

کشد تا یک جسم از باال به پایین بیفتد، اندازه بگیرید اما در زمانی را که طول می
ح می هستیو  معنا ۀهایی دربارمتافیزیک پرسش ؟ کنیم. زمان چیستمطر

آیا شما یک چیز واحد هستید یا ؟ کسی هستیدحرکت چیست؟ شما چه
از چیزها؟ اعداد چه هستند؟ چرا دنیا وجود دارد؟ دنیا از کجا آمده  ایمجموعه

 است؟
 

 دانش |   شناسیمعرفت        

 اپیستمهیونانی  ۀشناسی نام دارد که برآمده از واژدانش، معرفت ۀمطالع
گر شما به مطالع« دانش» معنایبه پرداختید، شناختی میمعرفت ۀاست. ا

آید؟ چگونه چیزهایی را پرسیدید: دانش از کجا میها را میبعضی از این سؤال
دانیم؟ تفاوت بین واقعیت و عقیده چیست؟ آیا دانیم، میکنیم میکه فکر می

 دنکرتوانیم از هرچیزی مطمئن باشیم؟ آیا احساسات من معتبرند؟ آیا شکمی
آید؟ آیا چیزی یک روش دانستن به حساب می ایمان خوب است یا بد؟ آیا

 تواند برای یک نفر درست و برای دیگری نادرست باشد؟می
 
 


