به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نورجان برافروخت
َاس َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّهُ ْم يَتَفَ َّكرُون
ِ َّ َوأَنزَ ْلنَا إِلَ ْيكَ ال ِّذ ْك َر لِتُبَيِّنَ لِلن
كتاب ها و منابعی براي مطالعه و آشنايي بيشتر با برنامه ي درسي «فلسفه براي كودكان» و آموزش مهارت هاي
تفكر به كودكان
 به وسیله گروه پژوهش انتشارات شهرتاش و-9711  تا تاریخ بهار9731 این فهرست در طول سال های
 معلمان و والدین عالقهمند به کودکان این مرزوبوم، برای دانشجویان،انجمن معلمان فلسفه برای کودکان
.تهیه و تنظیم شده است
.امیدواریم در ایران کار گروهی و ذکات علم به صورت یک ارزش درآید
اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه
)713  ص4 عالمترین مردم کسی است که علم دیگران را بر علم خود بیفزاید (من الیحضر الفقیه ج
""اگر نمی توانی باال روی پس سيب باش تا با افتادنت انديشه ای باال رود
.نقل از این مجموعه فقط با حفظ حقوق معنوی و ذکر منبع آن مجاز است

سايت های توصيه شده برای مطالعه و پژوهش پيرامون فلسفه برای کودکان
سايت های انگليسی زبان
Institute for the Advancement of Philosophy for Children
http://www.montclair.edu/cehs/academics/centers-and-institutes/iapc/
Catherine C. McCall
http://www.thephilosophydoctor.co.uk/2011/
The European Philosophical Inquiry Centre [EPIC] was established by Dr. McCall in 1990 in Scotland to
implement Philosophy with: children, parents, business directors, artists, prison officers, community
groups et al.
http://sophia.eu.org/
Thomas E. Wartenberg
Professor of Philosophy
Mount Holyoke College
www.teachingchildrenphilosophy.org
A WEB SUBSCRIPTION SERVICE for teachers who want pupils of all ages to think for themselves
through philosophical dialogue with others. We provide resources, lesson plans, advice, collaboration, and
powerful tools for creating your own dynamic materials.
www.p4c.com
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Oscar BRENIFIER
Dr en philosophie - Consultant - Formateur
Ateliers de philosophie / Philosophie avec les enfants
Site web : http://www.brenifier.com
http://www.pratiques-philosophiques.com/
Directeur de publication de Diotime - l'Agora
Revue internationale de didactique de la philosophie
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/

Northwest Center for Philosophy for Children
www.philosophyforchildren.org
Philosophy with Children and Youth Network for Asia and Pacific (PCYNAP)
http://www.pcynap.org
philosophy for children at Laval University, Québec, Canada
http://www.philoenfant.org
Christopher Phillips and Cecilia Chapa Phillips
www.philosopher.org

Pages Relating to Creativity and Patents
www.quantumbooks.com/creativity.html
Techniques for Creative Thinking
www.members.ozemail.com.au/~caveman/creative/techniques/index.html
Creativity Basis
www.members.ozemail.com.au/~caveman/creative/basics/index.html
Critical and Creative Thinking
www.sasked.gov.sk.ca/docs/policy/cels/el4.html
How can we teach Critical Thinking? ERIC Digest
www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed326304.html
The Critical Thinking Community at Sonoma State University
www.critical thinking.org
Defining Critical Thinking- Topics in Critical Thinking Theory
www.chss.montclair.edu
Creative and Critical Strategies Websites
www.teachers.ash.org.au/researchskills/thinking.htm
Critical Thinking Across the Curriculum, Project at Longview Community College
www.kcmetro.cc.mo.us/longview/ctac/seminarinfo/seminar.htm
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سايت های فارسی زبان
123456-

http://thinkingacademy.org/fa
http://www.pishani.ir
https://www.box.com/s/duqxacywqb4turgruqee
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com
http://fekreno.org/AMP4C/MMWGP4C.htm
www.ihcs.ac.ir
مقاله ها و اخبار فارسی زبان

1. http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=43:lr-&catid=7:-3&Itemid=14
2. http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=427:
-l--r&catid=25:mag-8&Itemid=34
3. http://www.roshdmag.ir/article-fa-6473.html
4. http://www.roshdmag.ir/article-fa-8002.html
5. http://www.roshdmag.ir/article-fa-8174.html
6. http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=427:
-l--r&catid=25:mag-8&Itemid=34
7. www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?view=article&catid=25%3Amag8&id=424%3A1390…
8. http://www.roshdmag.ir/article-fa-7481.html
9. http://sites.google.com/site/p4cp4c/p4cinfarsi
10. http://ketabak.org/khabar/node/2946
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مرگ

عقل /ذهن

دانش

گفته های سقراط
تا زمانی كه انسان زنده است ،فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان
شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.
هیچ كس نمیداند ،شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار میگریزند،
براستی ،رهآوردی بزرگ است.
از مرگ نترسید كه تلخی آن ،از ترس از آن است.
گریز از مرگ ،دشوار نیست ،گریز از بدی دشوار است ،زیرا بدی تندتر از مرگ می
رود.
فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد ،مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و
در گرمی گیرودار ،جراحت خویشتن را احساس نمی كند .پس كسانی كه همت خود را
وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به
كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده
است.
مرگ ترس ندارد ،زیرا خوابی آرام است كه خیاالت آشفته در آن وجود ندارد.

الزمه قضاوت ،شكیبایی به هنگام شنیدن ،اندیشیدن به هنگام گفتن ،بینش به
هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.
با عاقل مشورت كن ،چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت
مكن ،زیرا كه او تابع هوای نفس باشد .مشورت مكن با آن كه محاط زمان است ،بلكه
مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.
اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است.
اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.
آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.
نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.
دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.
هركسی كه بداند كه نداند از همه داناتر است .یك چیز را خوب می دانم و آن این
است كه هیچ نمی دانم .هر كه بداند درست چیست ،دست به نادرست نمی زند.
مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود
من دانش و هنری ندارم ،تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می
دانم ،با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من ،عقلها و ذهنها را
مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن
آگاه گردند.
ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین
برد ،ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد ،خوب یا بد ،بر شما فرمانروایی خواهد كرد و
هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.
من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و
كسب دانش نمایم.
سخن گفتن به جا و سكوت نمودن به جا نشانه عقل است.
اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند ،بهتر كه سخن گویی تا دیگران
خاموشت كنند.
پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش
تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن ،دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن،
نادانی است.
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تنها خوبی موجود در جهان ،شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی ،نادانی است.
سرایندگان ،یگانه مفسران [ =بیان كنندگان ] خدایان هستند.
مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند ،نه آنكه دوستان از او بهراسند.

اخالق

با دیگران

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه ،كار روزانه اش باشد.
زندگی كوتاه است و فانی ،اما هنر طوالنی و ماندگار.
یك زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد / .زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش
زیستن ندارد
من داناترین انسان ها هستم ،زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند ،و آن این
كه هیچ چیز نمی دانم.
دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.
اگر می خواهی هستی را بشناسی ،خود را بشناس.
من جز یك چیز ،چیز دیگری نمی دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم.
هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید
حقیقت را پنهان كند.
ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی
خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست / .خشم و غضب را به
درگاه مردان با اراده راهی نیست
در لذتی كه آمیخته به فساد است ،خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت
نمی ماند و فساد می ماند.
مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند ،تجربه ای تازه به
دست آورد.
خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در
رضایت خاطر خویش بیابید.
داروی خشم ،خاموشی است.
انتقام ،دلیل سبكی عقل و پستی روح است.
آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.
روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود.
تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.
آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.
هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای
بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.
سعی كن آنچه را كه مقدر است و چاره ای برای آن نیست تحمل كنی(( .زندانبان
سقراط))
باید بخوری تا زنده باشی ،نه آنكه زنده باشی تا بخوری
من تا آنجا كه میتوان ،حقشناسی میكنم ،ولی چون پول ندارم ،جز ستایش،
كاری از دستم برنمیآید.
فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است.
مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد ،یكی جمال و دیگری افتخار .ولی
به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.
ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند.
با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.
در دوستی درنگ كن ،اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.
ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.
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ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار
خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر
دو برای هر مردی خوب است.
تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری
مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.
هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست .بنابراین از كسانی دوری
كنید كه قلب پاك شما ،ایشان را به خود نمی پذیرد.
زندگی /جامعه

نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت ،پاك كردن حافظه ی آن است.
هرجا كه بشر را دوست بدارند ،فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.
ای مردم آتن ،چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید ،من هرگز از راه خویش
باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.
شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.
در تكاپو ،تا بهتر از آن باشیم كه هستیم؛ بهتر از این شیوه ای برای زیستن نیست.
هرگاه تمام بالها و سختی های بشر را در یك جا جمع كنند و در میان مردم تقسیم
نمایند ،بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند ،از سهم نخستین خویش راضی
شده ،لب از شكایت می بندند.
سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطایی كه از او سر می زند ،تجربه ای
جدید به دست آورد.
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فهرست کتاب های ادبیات کودکان برای کالس های فلسفه برای کودکان
عنوان كتاب
)1

آزمون شجاعت

)2

سنگ تفکر :داستان های کوتاه
فلسفی از يک دوست صميمی

)3

هنر اميلی

)4

موريس موسه

)5

فردريک

)2

نافل بانی

)7

سؤال ،سؤال :چه کسی داده به
گل اين همه رنگ

)8

چگونه از شر گرگ خالص
شويم؟

)9

ياد بگير که چطور ياد بگيری

)10

افسانه ها  :1داستان های
فلسفی جهان

)11

سری فلسفه:
زنده يا مرده
عدالت و بيعدالتي
طبيعت و آلودگي
انسان و حيوان
كوچك ترها و بزرگترها
آنچه مي دانيم وآنچه نمي دانيم
جسم و فكر
پيروزي و شكست
جنگ و صلح
افتخار و شرم
حافظه و فراموشي

نويسنده  -مترجم
نويسنده :لورنس پاولی
تصويرگر :کاترين شرر
مترجم :فرزانه شهرتاش
اثر :استيجن موکارس
ترجمه پريسا برازنده
نويسنده و تصويرگر :پيتر
کتلناتو
ترجمه:حسام سبحانی -فرزانه
شهرتاش
نويسنده و تصويرگر :برنارد
وايزمن
ترجمه:حسام سبحانی -فرزانه
شهرتاش

محتوا -مخاطب
آموزش فلسفه برای
کوکان :مفهوم
شجاعت
مجموعه داستان
آموزش فلسفه برای
کوکان :زيبايی
شناسی
آموزش فلسفه برای
کوکان :معرفت
شناسی
آموزش فلسفه برای
کوکان :فلسفه
اجتماعی سياسی

نويسنده و تصويرگر :لئو ليونی
ترجمه:حسام سبحانی -فرزانه
شهرتاش

نويسنده و تصويرگر :مو ويلمز
آموزش فلسفه برای
ترجمه:حسام سبحانی -فرزانه
کوکان :زبان شناسی
شهرتاش
نويسنده و تصويرگر :مارکوس
ادبيات کودکان با
فيستر
محوريت پرسشگری
برگردان به شعر :اسدهللا شعبانی
نويسنده و تصويرگر :کلمنت
ادبيات کودکان با
چابرت
محوريت همفکری
ترجمه :سپهر رجايی
نويسنده :ران هوبارد
آموزش مهارت های
مترجم :تينا فالحتی نوين ،سعيد
فراشناخت به
صيادلو
کودکان
ميشل پيکمال
ترجمه ترانه وفايی

کودکان -تربيت
معلم

بريژيت البه
ترجمه :مهناز رهنمايان
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ناشر
شهرتاش
پخش :رهنما
22900927
انتشارات دواير
09121263601

سال
1392
1391

شهرتاش
پخش :رهنما
22900927

1391

شهرتاش
پخش :رهنما
22900927

1391

شهرتاش
پخش :رهنما
22900927

1391

شهرتاش
پخش :رهنما
22900927
شهرتاش
پخش :رهنما
22900927
شهرتاش
پخش :رهنما
22900927

1391
1391
1391

ايران بان

1389

انتشارات او
88299154

1389

تهران –رهنما
22900927

1389

)12

)13

)14

)15

)12

)17

)18

)19

)20

)21

)22

)23

سری فلسفه را بچشيم:
 خشونت و عدمخشونت
 استفاده از زمان وهدر دادنش (به
همراه سی دی متن)
فلسفه در کالس درس:
پرورش مهارت های فکری
دانش آموزان و ايجاد انگيزه
در آنان برای يادگيری
فلسفه در کالس
درس:راهکارهايی برای
پرورش دانش آموز انديشمند
دنيايي را تصور كن . . ..
فلسفه به زبان ساده
كودكان فيلسوف :زندگي يعني
چه؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان
كودكان فيلسوف :احساسات
يعني چه؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان
كودكان فيلسوف :خوب و بد
يعني چه؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان
كودكان فيلسوف :من يعني چه
؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان
كودكان فيلسوف :شناخت يعني
چه؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان
كودكان فيلسوف :آزادي يعني
چه؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان
كودكان فيلسوف :باهم زندگي
كردن يعني چه؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان
كودكان فيلسوف :زيبايي و
هنر كدام است؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان

اثر ميشل پوشه و بريژيت البه
تصويرگر :ژاک عزم
ترجمه :ترانه وفايی

انتشارات او
88299154

اثر رون شاو -ترجمه مراد ياری
دهنوی و روح هللا حيدری

ناشر  :1آوای نور

فلسفه برای کودکان
از کشور انگلستان

اثر ران شاو-
ترجمه حسن ساالری

ناشر  :2طراحان
ايماژ

فلسفه به زبان ساده
برای نوجوانان

برژيت البه ،ميشل پوش،
برگردان :پروانه عروج نيا

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي
8

انتشارات آسمان
خيال
0912-4057072
آقاي مقدم
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927

1389

1389

1389

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

1388

)24

كودكان فيلسوف :خوشبختي
يعني چه؟
آموزش كندوكاو فلسفي به
كودكان

کودکان  7سال به
باال

اثر اسكار برنيفير-
ترجمه :آرزو نيراحمدي

نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927

1388

)25

سؤال بزرگ :برای چه به دنيا
آمده ام

کودکان

اثر ولف ارلبروش
مترجم :مهرآفرين معظمی
گودرزی

نشر صدا

1388

فيليپ کريستوفر
مترجم :الهام فخرايی

اصفهان
بهروز نجفی
0913-0928312

1388

ديويد وايت
ترجمه :تينا حميدی

قطره

1387

نويسنده :جرمی ويت
تصويرگر :پيتر لومن
مترجم :رضا بهار

قطره

1387

باشگاه فلسفه برای کودکان
)22
)27

)28

فلسفه برای کوچک ترها:
چهل سؤال که شما را به
حيرت می اندازد
گردش در دنيای فلسفه برای
جوانان :من فکر می کنم پس
هستم
A young person’s guide
to philosophy: I think
therefore I am
سری  12تايی گاستون پسر
کنجکاو
-1چرا همه آدمها مثل هم
نيستند
 -2چرا آدمها باهم دعوا می
کنند؟
-3پيش از به دنيا آمدن کجا
بوديم؟
-4چرا نمیتوانم هرکاری دلم
می خواهد انجام دهم؟
 -5ترس چيست؟
-6جهان چگونه به وجود آمد؟
-7اين عادالنه نيست؟
 -8چرا بايد به مدرسه بروم؟
 -9چرا بعضی از مردم خانه
ندارند؟
-10چرا آدم های بدجنس
وجود دارند؟
-11بابای من؟
-12مرگ چيست؟
داستانهای کوتاه فکری
برای آموزش فلسفه به
نوجوانان

آموزش فلسفه به
نوجوانان

ماتيو دولوييه ماری ابينه گنائل
بوله کاترين پروتو
ترجمه :فخرالدين نجاتی ،حميده
موسوی

اصفهان -نوشته،
کتاب های خورشيد
خانم

اثر :پر ،يسپرسن – ترجمه:
مژگان محقق

اصفهان ,انتشارات
مهرافروز

1387

)31

زرد و صورتی

خلقت

نويسنده و تصويرگر :ويليام
استگ
مترجم :کلر ژوبرت

کانون پرورش

1387

)32

چگونه دنيا را متحد كنيم؟...
فلسفه به زبان ساده

کودکان

برژيت البه ،ميشل پوش،
برگردان :پروانه عروج نيا

انتشارات آسمان
خيال
0912-4057072
آقاي مقدم

1382

)29

)30

9

1387

)33

داستانهاي فكري -1
كندوكاوهاي فلسفي با كودكان

ابتدايی  -راهنمايی

كم فيليپ -ترجمه :شهرتاش
فرزانه ،رشتچي مژگان

)34

داستانهاي فكري 2
كندوكاوهاي فلسفي با كودكان

ابتدايی  -راهنمايی

كم فيليپ -ترجمه :رشتچي
مژگان ،شهرتاش فرزانه

)35

داستانهاي فكري 3
كندوكاوهاي فلسفي با كودكان

راهنمايی -دبيرستان

كم فيليپ -ترجمه :شهرتاش
فرزانه .نسرين ابراهيمي لويه

)32

داستانهاي فلسفي براي كودكان
و نوجوانان

نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927

1385

1385

1385

پِر يسپرسن ،ترجمه :مهدي
كيانيان و
شيرين شريفيان

کرمان -انتشارات
فانوس

1384

)37

سيب هاي آقاي پي بادي

داستان درباره ي
آثار تهمت و غيبت

مدونا -ترجمه اكرم حسن

انتشارات پژوهه

1384

)38

داستان خرگوش کوچولو

موضوع دزدی

نويسنده و تصويرگر :بيتريکس
پاتر
مترجم :طاهره آدينه پور

انتشارات علمی و
فرهنگی

1383

)39

)40

سری دعوا نکنيم ...گفتگو کنيم
گربه ی شکمو و موشکوچولو
دوتا پرنده و يک کرم خاکی شترهای دوکوهانه يک موش کور و چندتاميمون
يک گرگ دشمن يک گرگديگر
خوک چاقالو و خوککوچولو
داستانهاي فكري -1
كندوكاوهاي فلسفي با كودكان

نويسنده :سيلوی ژيرارد
تصويرگر :پوئيک روزادو
ترجمه :فرزانه مهری

بافرزندان

1383

کم فيليپ ترجمه احسانه باقری

مؤسسه انتشارات
اميرکبير

1379

10

فهرست کتاب های آموزشی و پژوهشی در زمینه ی آموزش تفکر و فلسفه
عنوان كتاب

محتوا -مخاطب
تربيت معلم-
دانشجويان رشته
پزشکی
آموزش فلسفه برای
کودکان

نويسنده  -مترجم
اثر ريچارد پاول و ليندا الدر؛
ترجمه اکبر سلطانی ،مريم
آقازاده.
کاترين مک کول
ترجمه :ناهيد حجازی
توماس ای وارتنبرگ
ترجمه :نسرين ابراهيمی لويه

)1

تفکر نقاد :مجموعهی والدين
متفکر ،فرزندان متفکر

)2

دگرگونه انديشی

)3

ايده های بزرگ برای بچه
های کوچک
همراه با دی وی دی فيلم

ولی /تربيت معلم

)4

راهنمای تفکر نقاد برای
کودکان (تا  18سال و باالتر)
The children’s guide to
Critical Thinking
و کتاب راهنمای به زبان
فارسی
که از اواخر خرداد به بازار
می آيد

آموزش مبانی تفکر
نقاد
فيلمی از اينترنت و
جزوه ی راهنمای
کودکان و مربی

)5

اطالعات حکمت و معرفت
دفتر ماه :فلسفه برای کودکان
ماه آذر

ولی  /تربيت معلم

)2

شش مدال ارزش ها

آموزش ارزش ها

)7

شش الگو تفکر (درباره ی
اطالعات)

آموزش تفکر نقاد

)8

ايده خالق

)9

 50ايده ی فلسفی که بايد بدانيد فلسفه

 )10آموزش تفکر
اطالعات حکمت و معرفت
دفتر ماه :فلسفه برای کودکان
)11
ماه خرداد

باهم فکر کردن :کندوکاو
)12
فلسفی در کالس

ولی  /تربيت معلم

ولی  /تربيت معلم

تربيت معلم :روش
تدريس فلسفه به
کودکان دوره ی
ابتدايی

اثر ليندا الدر
ترجمه  :نسرين ابراهيمی لويه

ناشر
نشر شهرتاش
با همکاری گروه
تفکر نقاد ابنسينا
پژواک فروزان
22739232
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927

سال ششم -شماره  8پياپی 28
روزنامه اطالعات
http://www.ettelaathekma
29993265
tvamarefat.com/new/inde
29993472
x.php?option=com_conte
مرکز پخش:
nt&view=article&id=427
نشر شهرتاش
:-l--r&catid=25:mag8&Itemid=34
ادوارد دوبونو-
ايران بان -قطره
ترجمه مريم ملکوتی
ادوارد دوبونو-
ايران بان -قطره
مترجم :مرجان مهدی پور
ادوارد دوبونو-
ايران بان -قطره
مترجم :بنفشه آشنا قاسمی
بن دوپره
ايران بان
ترجمه :مهرداد پورعلم
ناشر :2انتشارات
رابرت فيشر ،مترجم :غالمعلی
بين المللی گاج
سرمد
سال پنجم -شماره  3پياپی 51
روزنامه اطالعات
http://www.ettelaathekma
29993265
tvamarefat.com/new/inde
29993472
x.php?option=com_conte
مرکز پخش:
nt&view=article&id=43:l
نشر شهرتاش
-r-&catid=7:3&Itemid=14
نشر شهرتاش
مرکز پخش:
اثر فليپ کم -ترجمه مژگان
22412204
رشتچی -فرزانه شهرتاش-
22400927
11

سال
1392
1391
1391

1390

1390

1390
1390
1390
1390
1389

1389

1389

)13

)14

)15

ارتباط با کودکان از
طريق داستان
ليزا کودکی در مدرسه
و نسخه ی اقتباس شده ی
ايرانی :به نام «کودک
فيلسوف :ليال» نوشته ی
سعيد ناجی
فلسفه براي فرزندم

ويژه نامه فلسفه و كودكان-
)12
شماره 3
)17
-

ولی  /تربيت معلم

ولی  /تربيت معلم

روژه پل دروا -ترجمه :ترانه
وفايي

انتشارات او
88299154
تهران -بنياد حكمت
اسالمي صدرا
88153220
88734282-8

سيد يونس ادياني -عضو هيئت
علمي مركز پژوهش هاي مجلس
شوراي اسالمي-

ولی  /تربيت معلم

فرهنگ :ويژه فلسفه برای
)19
کودکان و نوجوانان
ويژه نامه فلسفه و كودكان-
 )20کودک – تفکر -خالقيت
کودک شماره 2

متيو ليپمن ترجمه حميده
بحرينی

پژوهشگاه علوم
انسانی

ولی  /تربيت معلم

تاالر آگاهي و
گواهي
فلسفه ذهن و معني
مكالمات فلسفي
منطق بنيادين فكر
(بر اساس تئوري
اتاق فكر شكل
گرفته است)
تفكر اصيل (در
دست چاپ)
رمزگشايي فلسفه
هستي (در دست
چاپ)

 )18تفکر انتقادی در روانشناسی

دنيس بی لچر ،تد نيکولز
ترجمه منيژه بهبودی و
سيدجليل شاهرودی لنگرودی

اثر کيت ای .استانوويچ ترجمه:
هاماياک آواديسيانس
مجموعه مقاالت

ولی  /تربيت معلم

رشد آموزش ابتدايي شماره -8
 )21جاي خالي فلسفه در برنامه
درسي كودكان!!!

گردآوری گروه پژوهش فلسفه
براي كودكان
وزارت آموزش و پرورش –
دوره ي دوازدهم ارديبهشت
1388
اثر :يان استوارت و ون جونز-
ترجمه :بهمن دادگستر،

 )22تحليل رفتار متقابل
مجلهي رشد آموزش ابتدايي 8
 – )23جاي خالي فلسفه در برنامه
درسي كودكان

پژوهشگاه علوم
انسانی

وزارت آموزش و پرورش دوره
ي دوازدهم ارديبهشت 1388

انتشارات نقش چهان

رشد
22498382
پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات
فرهنگی
تهران -بنياد حكمت
اسالمي صدرا
88153220
88734282-8

1389

1389
1389

1388

1388
1388

1388

انتشارات مدرسه

1388

انتشارات دايره

1388

انتشارات مدرسه

1388

آشنايی کودکان با مفاهيم،
 )24احساسات و ارزش ها

فلسفه
آموزش ارزش ها به
کودکان

مايکل شاليفر -سينتيا مارتينی
ترجمه زهره خليلی

قطره
88952537
88952835

 )25کتاب پرسش ها برای بچه ها

سؤاالت فلسفی برای

گريگوری استاک

قطره

12

1389

1387

)22
)27
)28

)29

)30

شش کاله تفکر :نگاهی تازه
به مديريت انديشه
ريشه های فرهنگی ارتباط در
ايران
كندوكاوها فلسفي براي
كودكان و نوجوانان (گفتگو با
پيشگامان)
 CDانجمن معلمان فلسفه
براي كودكان :مقاالت و
مصاحبه هاي فارسي و
انگليسي گردآوري شده از
طريق اينترنت
بيمارستان عروسك ها همراه
با کتاب راهنمای با دنيای من
آشنا شويد :کندوکاو فلسفی با
کودکان دوره ی پيش دبستان و
سال های اول دوره ی ابتدايی

کودکان

ترجمه شهره عبداللهی

88952537
88952835

تفکر جانبی
تفکر خالق

دکتر ادوارد دبونو ترجمه آذين
ايزدی فر

انتشارات پيک بهار

1387

ولی  /تربيت معلم

دکتر مهدی محسنيان راد

نشر چاپار

1387

مصاحبه با دست اندکاران فلسفه
برای کودکان توسط سعيد ناجي

انتشارات پژوهشگاه
علوم انساني و
مطالعات فرهنگي

1387

گردآوری :فرزانه شهرتاش

نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927

1387

اثر :آن مارگارت شارپ و
لورنس اسپليتر،
ترجمه :فاطمه رنجبران و مانا
پار

نشر شهرتاش
مرکز پخش:
22412204
22400927

1387

دنيل كالك ،ريموند مارتين-
ترجمه حميده بحريني ،ويراسته
هومن پناهنده

تهران -هرمس

1387

کانون پرورش
فکری

1387

ج -تهران آييژ

1387

تربيت معلم –
کودکان پيش از
دبستان

پرسيدن مهم تر از پاسخ دادن
)31
است
ديگرخوانی های ناگزير:
 )32رويکردهای نقد و نظريه
ادبيات کودکان

مجموعه مقاالت
ترجمه شده

دکتر مرتضی خسرو نژاد

 )33ج -فيلسوفان کوچک

ولی  /تربيت معلم

ج -جوانا هينز -ترجمه :يحيی
قائدی

 )34آموزش يادگيری به کودکان

ولی  /تربيت معلم

رابرت فيشر ترجمه فروغ کيان
زاده

 )35درآمدي به تحليل فلسفي

ولی  /تربيت معلم

جان هاسپرس ،ترجمه سهراب
علوي نيا

آيين خردپروري :پژوهشي در
 )32نظام تربيت عقالني بر مبناي
سخنان امام علي (ع)

دكتر سعيد بهشتي

ويژه نامه ي آموزش فلسفه
)37
براي كودكان

نشريه علمي – پژوهشي انجمن
مطالعات برنامه درسي ايران-
سال دوم شماره  7زمستان
1382

 )38داستان هايي براي فكر كردن

اثر رابرت فيشر -ترجمه سيد
جليل شاهري لنگرودي

مقدمات فهم قرآن :نکاتی از
 )39درس های تفسير استاد مجد-
کتاب تسنيم
13

انتشارات رسش
اهواز
تلفن-2212375 :
0211
فكس-2217002 :
0211
مؤسسه انتشارات
نگاه
مؤسسه فرهنگي
دانش و انديشه
معاصر

1382

1382
1382

1382
پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات
فرهنگي

1382

انتشارات دانشگاه
تهران

1382

ويژه نامه " 1فلسفه براي
كودكان:
 )40ماهنامهي مدرسه براي
كودكان
ماه مرداد
مجلهي رشد ابتدايي - 3
آموزش و پرورش ويژه نامه
)41
فبك – فلسفه براي كودكان
ماه آذر

ولی  /تربيت معلم

سردبير علي ذوالفقاريان
09122322591

ولی  /تربيت معلم

وزارت آموزش و پرورش –
دوره ي دهم آذر 1385

چرا من اين كسي شدم كه
 )42امروز هستم :فلسفه براي
كودكان پيش دبستاني

تربيت معلم
(پيش دبستان)

نويسنده :پِر يسپرسن و هاله
رضايي
ترجمه :فرحناز دانايي

 )43آموزش تفكر به كودكان

ولی  /تربيت معلم

رابرت فيشر ،ترجمه :دكتر
صفايي مقدم و افسانه نجاريان

سؤالهاي چند هزار ساله:
-1دنياي حقيقي و دنياي
مجازي
)44
-2حقيقت ،خوبي و بدي
-3روح ،خداوند و منشاء
هستي

کودکان

استيون لو ،ترجمه :منصوره
حسيني

 )45در آمدي جديد به فلسفه اخالق

ولی  /تربيت معلم

هري جي گنسلر ،برگردان:
حميده بحريني ،ويراسته:
مصطفي ملكيان

 )42آموزش و تفكر

ولی  /تربيت معلم

رابرت فيشر ،ترجمه فروغ كيان
زاده

تفکر نقادانه :مقدمه ای بر
)47
مهارت های بنيادی
تقکر نقادانه :مقدمه ای بر
)48
مهارت های بنيادی
ويژه نامه فلسفه و كودكان-
)49
خالقيت کودک -شماره 1

)50

الف -بچههاي فيلسوف

آموزش تفکر نقاد

ولی  /تربيت معلم

ولی  /تربيت معلم

اثر ويليام هاگز ترجمه سيد علی
ميرعمادی
ويليام هاگس ترجمه سيد علی
ميرعمادی
گردآوری گروه پژوهش فلسفه
براي كودكان در مدت  4سال
الف -جوانا هينس -ترجمه :رضا
علي نوروزي و همكاران

14

تلفن يا دورنگار:
2200832

1385

انتشارات مدرسه-
آذرماه

1385

مؤسسه انتشارات
نزهت
88721382
مرکز پخش:
نشر شهرتاش
انتشارات رسش
اهواز
تلفن-2212375 :
0211
فكس-2217002 :
0211
انتشارات افق
22413327
انتشارات آسمان
خيال
0912-4057072
آقاي مقدم
ناشر  :1انتشارات
رسش اهواز
تلفن-2212375 :
0211
فكس-2217002 :
0211

1385

1385

1385

1385

1385

قلمستان هنر

1384

قلمستات هنر

1384

تهران -بنياد حكمت
اسالمي صدرا
88153220
88734282-8
الف -انتشارات سما
قلم
قم-7748392 :
0251

1384
1384

ب -كودكان فيلسوف :يادگيری
)51
از طريق گفتگو و پرسشگری

ولی  /تربيت معلم

انگارههاي جديد در فلسفهي
تعليم و تربيت :مجموعه
)52
مقاالتی در زمينه ی فلسفه و
تفکر انتقادی

ولی  /تربيت معلم

به فرزندان خود روش فكر
)53
كردن بياموزيد

ولی  /تربيت معلم

 )54آنچه هر معلم بايد بداند

کليات روش تدريس

نظريه های رشد :مفاهيم و
)55
کاربردها
کودکان به قصه نياز دارند:
کاربردهای افسانه و افسون
The uses of
)52
enchantment=Kinder
Brauchen Marchen
1989

آموزش فلسفه به كودكان:
)58
بررسي مباني نظري

ولی  /تربيت معلم

اعجاز گفتگو :چگونه مناقشه
)59
را به همكاري تبديل كنيم؟

ولی  /تربيت معلم

 )20من درست مي گويم تو غلط

ولی  /تربيت معلم

 )21باهم انديشيدن راز گفتگو

تربيت معلم

"Innocence and
Experience:
گفته هايی پيرامون
Essays and
ادبيات کودکان
Conversations on
"Children's Literature,

 )24روانشناسي ويگوتسكي
 )25زبان و تفكر
 )22ذهن و زبان كودك

ادوارد دبونو ،ترجمه دكتر
عبدالمهدي رياضي
دونا واكر تايلستون ترجمه علي
نوروزي و ...
ويليام کرين -ترجمه :غالمرضا
خوی نژاد و عليرضا رجايی

ترجمه کمال بهروز نيا

علم عقب ماندگی يا عقب
)57
ماندگی علمی

)23

حسنعلي بختيار نصر آبادي،
رضا علي نوروزي و ...

برونو بتلهايم
Bruno Bettleheim

بررسی عوامل
انحطاط علمی

معصوميت و تجربه :در آمدی
 )22بر فلسفه ی ادبيات کودک

ب -جوانا هينز  -ترجمه عباس
اردكانيان ويراستار عباس حسني

نويسنده  :کوروش مرشد
يحيي قائدي
مقدمه :دكتر مير عبدهللا نقيب
زاده
دانيال يانكلوييچ ،ترجمه :نبي
سنبلي
ادوارد دبونو ،ترجمه پوراندخت
مجلسي
ماتينا و يوهانس هارتكه ماير ،ل
فريمن دوريتي ،ترجمه :فاطمه
صدر عاملي (طباطبايي)
مرتضی خسرونژاد
کتاب انگليسی نيز باهمين نام
وجود دارد که در زير آمده
است.
edited by Barbara
Harrison and Gregory
Maguire.
آلكس كوزولين ،ترجمه :بهروز
عزبدفتري
لِو سمنوويچ ويگوتسكي ،ترجمه:
بهروز عزبدفتري
الكسندر رويانويچ لوريا و
15

ب -تهران -انتشارات
برای فردا
انتشارات سما قلم -قم
قم-7748392 :
1384
0251
آقاي شكوهي
0912-3512875
1384

انتشارات پيك بهار

1384

قم -سما قلم

1384

تهران -انتشارات
رشد

1384

نشر افکار
77510983
1384 77603212
يا انتشارات هاشمی
88938838
ستوده
5567818
5552458
انتشارات دوآوين
پخش مهربان نشر
22958030
دفتر مطالعات
سياسي و بين المللي

1383
1383
1383

انتشارات سپيده سحر 1382
انتشارات اطالعات

نشر مرکز

1382

1382

published by
Lothrop, Lee
1987
and Shepard
Books
انتشارات فروزش

1381

انتشارات فروزش

1381

انتشارات فروزش

1381

Speech and the
development of mental
processes in the child
 )27درباره ي ديالوگ

يودوويچ ،ترجمه :بهروز
عزبدفتري
ديويد بوهم ،گردآوري و تدوين
لي نيكول ،ترجمه محمد علي
حسين نژاد

 )28برنامه درسي و پرورش تفكر

به كوشش حسن ملكي
ويليام اسحاق ،ترجمه محمود
حدادي

 )70فلسفه و هدف زندگي

استاد محمد تقي جعفري

 )29گفتگو و هنر باهم انديشيدن

دفتر پژوهش هاي
فرهنگي با همكاري
مركز بين المللي
گفتگوي تمدن ها
انجمن اوليا و مربيان
دفتر مطالعات
سياسي و بين المللي
تهران -انتشارات
قديانی

1381
1380
1380
1380

نظام برتر :آينده ي آموزش و
)71
آموزش آينده

اردوان مجيدي

انتشارات ترمه

1380

 )72آموزش تفکر انتقادی

اثر :چت مايرز -ترجمه خدايار
ابيلی

انتشارات سمت -کد
128

1380

ذهن و جامعه :رشد فرايندهاي
روانشناختي عالي
Mind in society: The
)73
Development of Higher
Psychological
Processes

لِو سمنوويچ ويگوتسكي ،ترجمه:
بهروز عزبدفتري

 )74زبان و شناخت
 )75زبان و انديشه
 )72مهارت در انديشيدن
 )77تفكر و زبان
 )78مهارت هاي فكر كردن

الكسندر رويانويچ لوريا ،ترجمه:
حبيب هللا قاسم زاده
لئو ويگوتسكي ،ترجمه :حبيب
هللا قاسم زاده
ادوارد د.بونو ،ترجمه بهمن
لطيف
لئو ويگوتسكي ،ترجمه دكتر
بهروز عزب دفتري
اثر شري -ترجمه پرويز اميني
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انتشارات فاطمي

1378

انتشارات فرهنگان

1372

انتشارات فرهنگان

1372

مؤسسه چاپ الهادي
قم
انتشارات نيا /نيما
تبريز

1375
1370

فهرست کتاب هایی برای کالسداری و روش تدریس
کتاب های زير اغلب از نشر رشد هستند و فعال در فروشگاه اين نشر در خ انقالب روبروی دانشگاه موجود می باشند
مديريت کالس درس  /رادولف درايکورس  /نشر دانژه



تربيت سالم در مدرسه  /جين نلسن  /محمدجواد فرشچی  /نشر سازوکار
تربيت سالم در خانه  /جين نلسن  /محمدجواد فرشچی  /سازوکار



تدريس خرد  /جرج براون  /علی رووف



مديريت يا رهبری آموزشی  /ديويد سوزا  /نشر عابد



الفبای مديريت کالس درس  /روبرت تی تابر  /مدرسه



توضيح دادن در دبستان /جرج براون -ادوارد کنراد رگ
بخشی از عناوين
ويژگی های اصلی توضيح دادن کارامد
توضيح دادن دانش آموز
تسلط بر موضوع
و...



سؤال کردن  /جرج براون -ادوارد کنراد رگ
بخشی از عناوين
چرا سؤال می کنيم؟
چگونه می توان سؤال های مؤثرتری مطرح کرد؟
آيا آمادگی آن را داريد که سؤال کنيد؟
دانش آموزان چگونه می آموزند؟
و....



مديريت کالس در دبستان/ادوارد کنراد رگ
بخشی از عناوين
ديدگاه های مختلف در مديريت کالس
برخورد نخستين
مقررات
مهارت ها
پيش بينی مشکالت
و....



مديريت کالس در دبيرستان- /ادوارد کنراد رگ
عنوان ها مثل دبستان است



سنجش و يادگيری در دبستان/ادوارد کنراد رگ
بخشی از عناوين
انواع سنجش
اصوا و اهداف سنجش
روش های سنجش
17

مسائل مدرسه
و...
 انضباط مثبت /يونسکو
بخشی از عناوين:
کالس درس فراگير دوستانه چيست؟
درک مفهوم تنبيه در مقابل انضباط
چرا بچه ها اينگونه رفتار می کنند
اجتناب از وضعيت های دشوار در برقراری انضباط
توصيه هايی در باره ی انضباط مثبت
و....


اداره ی کالس درس /جرارد دیکسی
بخشی از عناوین:
چرا اولین جلسه اینقدر اهمیت دارد؟
نقش زبان بدن در کنترل کالس
ایجاد تنش مفید در کالس
و.....



آموزش موثر /دانيل موريس و ديويد رينولدز
بخشی از عناوين
سه نوع جو کالس درس
مهارت های فن آوری و اطالعات
شروع جلسه
برخورد با رفتار نا مناسب
و.....



روانشناسی برای معلمان  /ديويد فونتانا
نشر آگه

 به بچه ها گفتن ،از بچه ها شنیدن
یک کتاب عالی با نکات کاربردی فراوان
نشر دایره

18

فهرست کتاب هایی با عنوان حقوق کودکان /شهروندی
ناشر

سال

يونيسف

1378

يونيسف
(صندوق کودکان
سازمان ملل متحد)

1379

نشر عابد

1379

نشر ستوده

1380

آذين نوبان -حسين صدری

نشر ستوده

1380

حاج يدهللا بهتاش
دکتر شهال معظمی -دکتر ناهيد
فالحيان

نشر سبحان
وزارت آموزش و
پرورش

1381

دکتر علی شيروانی

انتشارات دارالفکر

1382

مترجمان :خليل چراغی ،ژاله
باقرزاده ،سعيد قريشی

انتشارات شورا

1384

کيان فروزش ،آرتميس حبيبی
آزاد

ايران بان

1384

يونيسف

1385

)12

حقوق کودک بر والدين

مينو برادر

شهرزاد بخش کودک
نشر حوا

1382

)13

مهارت های شهروندی:
مجموعه کتاب های زندگی
مثبت

دکتر سيد حميد آتش پور ،احسان
کاظمی

انتشارات ابوعطا

1390

)1

)2
)3
)4
)5
)2
)7
)8

)9

)10

عنوان كتاب
پيمان جهانی حقوق کودک-
دهمين سالگرد تصويب پيمان
جهانی حقوق کودک
هر کودکی حق دارد ...

محتوا -مخاطب

طرح کمک های خارجی
دولت استراليا
آموزش مصور حقوق بشر
برای کودکان و نوجوانان
حقوق کودک
پيمان نامه جهانی حقوق
کودک
حقوق متقابل والدين و اوالد
آموزش حقوق برای
نوجوانان -راهنمای معلم
ترجمه رساله حقوق امام سجاد
ع
اولين گامهای آموزش حقوق
بشر -اين کتاب به حمايت و
سفارش دبيرخانه پروژه
آموزش حقوق بشر چاپ شده
است
نخستين کتاب حقوق من :پيمان
بين المللی حقوق کودک
پيمان نامه حقوق کودک-

برای پيش دبستان

نوجوانشان

نويسنده  -مترجم

خسرو ثابت قدم ،محمد علمی
ملکی
اشعار از بهاردک اورمزدی-
ترجمه به انگليسی از حميد
مرعشی

)11

19

1382

Literature Lists for Pre-College Philosophy
Copyright ‹ 2008 Northwest Center for Philosophy for Childre

Note: All of the picture books and most of the chapter books can be used to inspire philosophy
discussions with a wide variety of age groups.

Picture Books
The Incredible Painting of Felix Clousseau, by Jon Agee
The Important Book by Margaret Wise Brown
The Runaway Bunny, by Margaret Wise Brown
My Friend the Monster by Clyde Roberta Bulla
Thinking Stories by Philip Cam
Hello, Red Fox by Eric Carle
Emily's Art by Peter Catalanotto
The Christmas Menorahs: How A Town Fought Hate, by Janice Cohn
The Hundred Dresses by Eleanor Estes
Wilfrid Gordon McDonald Partridge, by Mem Fox
Really Really Big Questions by Stephen Law
Stormy Night by Michéle Lemieux
A Color of His Own by Leo Lionni
Frederick by Leo Lionni
Matthew's Dream, by Leo Lionni
Frog and Toad are Friends by Arnold Lobel
Frog and Toad Together by Arnold Lobel
Owl at Home, by Arnold Lobel
The Great Blueness and Other Predicaments by Arnold Lobel
The Mountain That Loved a Bird, by Alice McLerran
The Big Box by Toni Morrison
The Three Questions by Jon J. Muth
The Upside-Down Cat, by Elizabeth Parsons
The Tale of Peter Rabbit, by Beatrix Potter
Hildilid's Night, by Cheli Duran Ryan
The Amazing Bone, by William Steig
Brave Irene, by William Steig
Sylvester and the Magic Pebble, by William Steig
Yellow and Pink by William Steig
The Bear That Wasn't, by Frank Tashlin
The Sky Jumps into Your Shoes at Night, by Jasper Tomkins
Knuffle Bunny by Mo Willems
Albert's Toothache, by Barbara Williams
The Velveteen Rabbit by Margery Williams
Morris the Moose, by B. Wiseman
I Know a Lady, by Charlotte Zolotow
20

Chapter Books for Young Readers
The Lemming Condition, by Alan Arkin
Knee-Knock Rise, by Natalie Babbitt
Tuck Everlasting, by Natalie Babbitt
The Wizard of Oz, by Frank Baum
Alice's Adventures in Wonderland, by Lewis Carroll
Through the Looking Glass, by Lewis Carroll
Behind the Attic Wall, by Sylvia Cassedy
Danny, The Champion of the World, by Ronald Dahl
James and the Giant Peach, by Ronald Dahl
Clark
Grendel, by John Gardner
In the Suicide Mountain, by John Gardner
The Chinese Mirror, by Mirra Ginsburg (trans.)
The Poet-Bat, by Randell Jarrell
The Phantom Tollbooth, by Norton Juster
From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler, by E.L. Kosigsburg
Lesse Webster, by Ursula LeGuin
A Wrinkle in Time, by Madeline L'Engle
Perelandra, by C.S. Lewis
The Chronicles of Narnia, by C.S. Lewis
The Dragon with the Red Eyes, by Astrid Lindgren
Pippi Longstocking, by Astrid Lindgren
In the Year of the Boar and Jackie Robinson, by Betty Bao Lord
Raging Robots and Unruly Uncles, by Margaret Mahy
The World of Pooh, by A.A. Milne
Five Children and It, by E. Nesbit
The Story of the Amulet, by E. Nesbit
Secret of the Andes, by Ann Nolen
Mrs. Frisby and the Rats of Nimh, by Robert C. O'Brien
Tom's Midnight Garden, by Philippa Pearce
A Day No Pigs Would Die, by Robert Newton Peck
The Bears' House, by Marilyn Sachs
Fran Ellen's House, by Marilyn Sachs
The Little Prince, by Antoine de Saint-Exupéry
Old Ramon, by Jack Shaefer
Abel's Island, by William Steig
The Real Thief, by William Steig
Many Moons, by James Thurber
A Traveler in Time, by Alison Uttley
Charlotte's Web, by E.B. White
Stuart Little, by E.B. White
The Sword in the Stone, by T.H. White

Middle and High School Literature
21

The Universe and Dr. Einstein, by Lincoln Barnett
Three Dialogues between Hylas and Philonous, by George Berkeley
Lying: Moral Choice in Public and Private Life, by Sissela Bok
The Stranger, by Albert Camus
Mrs. Bridge, by Evan Connell
Meditations on First Philosophy, by Descartes
Pilgrim at Tinker Creek, by Annie Dillard
Middlemarch, by George Eliot
The Campaign, by Carlos Fuentes
The Mind's I, composed and arranged by Douglas R. Hofstadter and Daniel C. Dennett
The Brothers Karamazov, by Fyodor Dostoevsky
Sophie's World, by Jostein Gaarder
In A Different Voice, by Carol Gilligan
Their Eyes Were Watching God, by Zora Neale Hurston
"A White Heron," in The Country of the Painted Firs and Other Stories, by Sarah Orne Jewett
The Trial, by Franz Kafka
Fear and Trembling and The Sickness Unto Death, by Soren Kierkegaard
Philosophical Fragments, by Soren Kierkegaard
A Sand County Almanac, by Aldo Leopold
The Time of the Hero, by Mario Vargas Llosa
The Book of Laughter and Forgetting, by Milan Kundera
One Hundred Years of Solitude, by Gabriel Garcia Marquez
Tar Baby, by Toni Morrison
What Does It All Mean?, by Thomas Nagel
The Examined Life, by Robert Nozick
Tell Me A Riddle, by Tillie Olsen
A Dialogue on Personal Identity and Immortality, by John Perry
The World of Silence, by Max Picard
The Republic, by Plato
A Theory of Justice, by John Rawls
The Catcher in the Rye, by J.D. Salinger
Nausea, by John-Paul Sartre
No Exit, by Jean-Paul Sartre
Walden, by Henry David Thoreau
A Young Person's Guide to Philosophy, edited by Jeremy Weate
Mrs. Dalloway, by Virginia Woolf
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حرف های فلسفی ارسالی از طرف اعضای انجمن معلمان فلسفه برای کودکان
 )1در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهي
و تنها یك گناه و آن جهل است
عارف بزرگ  -موالنا
 )2به کجا چنين شتابان
گون از نسيم پرسيد
دل من گرفته زينجا
هوس سفر نداری زغبار اين بيابان
همه ارزويم اما چه کنم که بسته پايم
به کجا چنين شتابان
به هر ان کجا که باشد به جز اين سرا سرايم
سفرت بخير اما تو و دوستی خدا را
چو از اين کوير وحشت به سالمتی گذشتی
به شکوفه ها به باران برسان سالم ما را
. )3فرشتگانی در وجود ما هستند که از محبت غذا می خورند
.میکائیل در وجود ماست ،جبرائیل در وجود ماست
.جبرائیل وجودمان وقتی لبخند و محبت نمی بیند ازگرسنگی می میرد
ِ
.االن دنیا دارد از بی لبخندی و بی محبتی می میرد
.دوتا چیز دارد دنیا را ازبین می برد ،یکی آتش هوا و هوس و دیگری یخ بی مهری
ن هم را نبینیم و دلمان درگروی محبت هم نباشد ،می میریم و
ماهم اگربه هم محبت نداشته باشیم و چهره مهربا ِ
.دیگر آدمی زاد نیستیم و فقط یک کامپیوتر متحرکیم
دکتر حسین الهی قمشه ای

)4

ماهی ها از تالطم دريا به خدا شکايت بردند و چون دريا آرام شد  ،خود را اسير تور صيادان يافتند
تالطم های زندگی حکمتی از جهان هستی است
پس از خدا بخواهیم دلمان آرام باشد نه اطرافمان
 )5دو جهانگرد به شهری رفتند تا با عارف معروفی مالقات کنند وقتی به منزل او رسيدند با کمال تعجب ديدند عارف در اتاقی
بسيار ساده زندگی می کندپرسيدند؟
لوازم منزلتان کجاست؟
عارف گفت:مال شما کجاست؟
گفتند:لوازم ما؟مااينجامسافريم!
عارف گفت:من هم همينطور...
)6

کی به کیه؟!

چهار نفر بودن
اسمشون اینها بود
همه کس  ،یک کسی  ،هر کسی ،هیچ کسی
کار مهمی در پیش داشتند و همه مطمئن بودند که یک کسی این کار رو به انجام می رسونه  ،هرکسی می
تونست این کار رو بکنه ولی هیچ کس اینکار رونکرد یک کسی عصبانی شد جرا که این کار کار همه کس بود
اما هیچ کس متوجه نبود که همه کس این کار رو نخواهد کرد سرانجام داستان این طوری شد هرکسی  ،یک
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کسی را سرزنش کرد که چرا هیچ کس کاری رو نکرد که همه کس می تونست انجام بده !!؟
حاال ما جزء کدومشونیم ؟
نگاهی بکنيم به داستان مال هرکس ،مال هيچ کس و خانم سيدی از متيو ليپمن
از داستان های فکری 2
 )7به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی اونی که زود میرنجه زود میره ،زود هم برمیگرده .ولی اونی که دیر میرنجه
دیر میره ،اما دیگه برنمیگرده..
به یک جایی از زندگی که رسیدی می فهمی رنج را نباید امتداد داد باید مثل یک چاقو که چیزها را میبرد و از میانشان
میگذرد از بعضی آدمها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی.
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن
داشتهباشد نه شعور الزم برای خاموش ماندن.
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی مهم نیست که چه اندازه می بخشیم بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه
مقدار عشق وجود دارد.
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی شاید کسی که روزی با تو خندیده است را از یاد ببری ،اما هرگز آنرا که با تو
اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد.
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی توانایی عشق ورزیدن؛ بزرگترین هنر جهان است.
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی از درد های کوچک است که آدم می نالد وقتی ضربه سهمگین باشد ،الل می
شوی.
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی اگر بتوانی دیگری را همانطور كه هست بپذیری و هنوز عاشقش باشی؛ عشق
تو واقعی است.
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی همیشه وقتی گریه می کنی اونی که آرومت میکنه دوستت داره اما اونی که با
تو گریه میکنه عاشقته.
به یکجایی از زندگی که رسیدی ،می فهمی كسي كه دوستت داره ،همش نگرانته.به خاطر همین بیشتر از اینكه بگه دوستت
دارم میگه مواظب خودت باش
و باالخره
همیشه یک ذره حقیقت پشت هر"فقط یه شوخی بود " هست.
یک کم کنجکاوی پشت" همین طوری پرسیدم " هست.
قدری احساسات پشت"به من چه اصال " هست.
مقداری خرد پشت " چه بدونم" هست.
و اندکی درد پشت" اشکالی نداره" هست.

 )8پسر كوچكى وارد داروخانه شد ،كارتن كنار در را به سمت تلفن هُل داد ،بر روى كارتن رفت تا دستش به
دكمههاى تلفن برسد؛ سپس شروع كرد به گرفتن شمارهاى هفت رقمى.
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مسئول داروخانه متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش مىداد .پسرك پرسيد :خانم ،مىتونم خواهش كنم كوتاه
كردن چمنهاى حياط خونهتون رو به من بسپريد؟ زن پاسخ داد :كسى هست كه اين كار را برايم انجام مىدهد.
پسرك گفت :خانم ،من اين كاررو نصف قيمتى كه اون فرد مىگيره ،براتون انجام مىدم .زن در جوابش گفت كه
از كار اين فرد كامال راضى است.
پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد :خانم ،من پيادهرو و جدول جلوى خونهرو هم براتون جارو مىكنم ،در
اين صورت شما در يكشنبهها ،زيباترين چمنرو در كل شهر خواهيد داشت .مجددآ زن پاسخش منفى بود.
پسرك در حالى كه لبخندى بر لب داشت ،گوشى را گذاشت .مسئول داروخانه كه به صحبتهاى او گوش داده
بود ،به سمتش رفت و گفت :پسرجان ،از رفتارت خوشم اومد! به خاطر اين روحيه خاص و خوبى كه دارى،
دوست دارم كارى بهت بدم.
پسر جوان جواب داد :نه! ممنون .من فقط داشتم عملكردمرو مىسنجيدم .من همون كسى هستم كه براى اين خانم
كار مىكنه!
 )9يکی از مريدان حسن بصری ؛ عارف بزرگ ؛ در بستر مرگ استاد از او پرسيد :
"موالی من! استاد شما که بود ؟ "
حسن بصری پاسخ داد :
"...صدها استاد داشته ام و نام بردنشان ماه ها و سال ها طول می کشد و باز هم شايد برخی را از قلم بيندازم ".
...
" کدام استاد تاثير بيشتری بر شما گذاشته است ؟"
 :حسن کمی انديشيد و بعد گفت
در واقع مهمترين امور را سه نفر به من آموختند"،
اولين استادم يک دزد بود! در بيابان گم شدم و شب دير هنگام به خانه رسيدم .کليدم را پيش همسايه گذاشته بودم و نمی خواستم
آن موقع شب بيدارش کنم .سرانجام به مردی برخوردم  ،از او کمک خواستم  ،و او در چشم بر هم زدنی  ،در خانه را باز کرد
.حيرت کردم و از او خواستم اين کار را به من بياموزد .گفت کارش دزدی است  ،اما آن اندازه سپاسگزارش بودم که دعوت
کردم شب در خانه ام بماند .يک ماه نزد من ماند .هر شب از خانه بيرون می رفت و می گفت  :می روم سر کار ؛ به راز و
نيازت ادامه بده و برای من هم دعا کن و وقتی بر می گشت  ،می پرسيدم چيزی بدست آورده يا نه .با بی تفاوتی پاسخ می داد
"  " :.امشب چيزی گيرم نيامد .اما انشا ء هللا فردا دوباره سعی می کنم
مردی راضی بود و هرگز او را افسرده ی ناکامی نديدم .از آن پس ،هر گاه مراقبه می کردم و هيچ اتفاقی نمی افتاد و هيچ
ارتباطی با خدا برقرار نمی شد  ،به ياد جمالت آن دزد می افتادم " :امشب چيزی گيرم نيامد  ،اما انشا ءهللا  ،فردا دوباره سعی
" .می کنم  ،و اين جمله  ،به من توان ادامه راه را می داد
" نفر دوم که بود ؟"
استاد دوم سگی بود  ،می خواستم از رودخانه آب بنوشم  ،که آن سگ از راه رسيد .او هم تشنه بود .اما هر بار به آب می "
رسيد  ،سگ ديگری را در آب می ديد ؛ که البته چيزی نبود جز بازتاب تصوير خودش در آب .سگ می ترسيد  ،عقب می
.کشيد  ،پارس می کرد
همه کار می کرد تا از برخورد با آن سگ ديگر اجتناب کند .اما هيچ اتفاقی نمی افتاد  .سرانجام  ،به خاطر تشنگی بيش از حد
"  ،.تصميم گرفت با اين مشکل روبرو شود و خود را به داخل آب انداخت ؛ و در همين لحظه ،تصوير سگ ديگر محو شد
:حسن بصری مکثی کرد و ادامه داد
و باالخره ،استاد سوم من دختر بچه ای بود با شمع روشنی در دست ،به طرف مسجد می رفت .پرسيدم :خودت اين شمع را "
روشن کرده ای؟ دخترک گفت :بله .برای اينکه به او درسی بياموزم ،گفتم :دخترم  ،قبل از اينکه روشنش کنی  ،خاموش بود،
می دانی شعله از کجا آمد؟
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دخترک خنديد ،شمع را خاموش کرد و از من پرسيد :جناب! می توانيد بگوييد شعله ای که االن اينجا بود ،کجا رفت ؟ در آن
لحظه بود که فهميدم چقدر ابله بوده ام! کی شعله خرد را روشن می کند؟ شعله کجا می رود؟ فهميدم که انسان هم ما نند آن
.شمع ،در لحظات خاصی آن شعله مقدس را در قلبش دارد  ،اما هرگز نمی داند چگونه روشن می شود و از کجا می آيد
از آن به بعد ،تصميم گرفتم با همه پديده ها و موجودات پيرامونم ارتباط برقرار کنم؛ با ابرها  ،درخت ها ،رودها و جنگل ها،
مردها و زن ها .در زندگی ام هزاران استاد داشته ام  .هميشه اعتماد کرده ام  ،که آن شعله ،هروقت از او بخواهم  ،روشن می
.شود ؛ من شاگرد زندگی بوده ام و هنوز هم هستم
آموختم که از چيز های بسيار ساده و بسيار نامنتظرهبياموزم ،مثل قصه هايی که پدران و مادران برای فرزندان خود می
گويند
 )11کارل گوستاو يونگ فکر ميکند که اخالق دو جور است  :اخالق بردگی و اخالق اربابی.
اخالق بردگی يعنی همين چيزی که  90درصد مردم بهش معتقدند؛ اخالقی که ميگويد در مهمانیها و جمع فاميل لبخند بزن،
اگر عصبانی ميشوی ،خوددار باش و فرياد نزن ،وقتی دخترعمويت بچه دار ميشود برايش کادو ببر ،وقتی دوستت ازدواج
ميکند بهش تبريک بگو ،وقتی از همکارت خوشت نميآيد ،اين را مستقيم بهش حالی نکن،برای اين که دوستت ،همسرت،
برادرت ناراحت نشوند خودت را،عقايد و احساساتت را سانسور کن ،برای به دست آوردن تأييد و تحسين اطرافيان ،لباسی را
که دوست داری نپوش،اگر لذتی برخالف شرع و عرف و قوانين جامعه بشری است آن را در وجودت بُ ُکش و به خاک
بسپار ،فداکار ،مهربان ،صبور ،متعهد ،خوش برخورد و خالصه ،همرنگ و همراه و هم مسلک جماعت باش...
اما اخالق اربابی ،کامال متفاوت است.افرادی که به اخالق اربابی پايبندند ،از نظر روانشناسی ،آدمهايی هستند که به باالترين
حد از بلوغ روانی رسيده اند و قوانين اخالقی را نه از روی ترس از خدا و جهنم و قانون و پليس وهمسر و پدر و مادر و نه
به طمع پاداش و تشويق اجتماعی ،که برمبنای وجدان خودشان تعريف ميکنند .البته وجدان شخصی اين افراد ،مستقل ،بالغ،
صادق و سالم است ،اهل ماست مالی و الپوشانی نيست ،صريح و بی پرده است و با هيچکس ،حتی خودشان تعارف ندارد.
بزرگترين معيار خالقان اخالق اربابی برای اعمال و رفتارشان ،رسيدن به آرامش و رضايت درونی است .اخالق اربابی
مرزهای وسيع و قابل انعطافی دارد و هرگز خشک و متعصب نيست.
برای تودههايی که مقيد و مأخوذ به اخالق بردگی هستند ،اخالق اربابی ،گاه زيبا و تحسين برانگيز ،گاهی گناه آلود و فاسد
و در اکثر مواقع گنگ و نامفهوم است.
يونگ ميگويد افرادی که به اخالق اربابی رسيده اند تاوان اين بلوغ را با تنهايی و طرد شدگی پس ميدهند .آنها به رضايت
درونی ميرسند ولی هميشه براياطرفيانشان ،دور از دسترس و غيرقابل درک باقی ميمانند.
)11

نکته ای در مورد شیوه تعقل از بودا
می گویند بودا هر گاه با بی احترامی یا بد رفتاری کسی مواجه مي شده...از او تشکر می کرده است!
وقتی علت را می پرسیدند ..بودا می گفته است :زندگی آینه ای است که ما خود را در آن می بینیم .نوع رفتار دیگران با ما
نشانه وجود منشاء آن نوع رفتار در خود ماست که بعنوان همسان جذب شده است .و بدینگونه می توان عیوب خود را
یافت.
اگر مخالفان خود را به پای چوبهی اعدام می کشانی ! بدان صاحب عقلی هستی بسان طناب .
و اگر مخالفان خود را به زندان می فرستی! بدان صاحب عقلی هستی بسان قفس .
و اگر با مخالفان خود به جنگ درمی افتی! بدان صاحب عقلی هستی بسان چاقو .
و اما اگر با مخالفان خود به بحث و گفتگو می پردازی و آنها را متقاعد می سازی و به سخنان حق آنها قناعت می کنی!
بدان صاحب عقلی هستی بسان عقل !!
 )12روزي يک مقتدر سياستمداري به مردمي بر ميخورد كه در صف ايستاده و صورت گاوي را ميبوسند
او نيز در صف مي ايستد اما وفتي نوبت به او ميرسد به جاي سر ،ماتحت گاو را ميبوسد ،از اون به بعد باقي منتظرين نيز با
تقليد از او ماتحت گاو را ميبوسند.
از او ميپرسند چرا اين كار را كردي؛ در جواب ميگويد :اينان پيشرفت كرده بودند و ممكن بود در آينده ،ديگر گاو پرستي
نكنند ولي اكنون تا دوباره به سر گاو برسند سالهاي زيادي طول ميكشد..
فيلسوفان هيچ دينی را نمی پذيرند و
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سياستمداران همه اديان را مفيد می دانند.
ضرب المثلی در روم باستان

" )13از شهيد چمران پرسيدند:
تعهد بهتر است يا تخصص ؟
گفت :میگويند تقوا از تخصص الزمتر است ،آن را می پذيرم.
اما میگويم آن کس که تخصص ندارد و کاری را میپذيرد بی تقواست"
)14

صداقت
يه پسر و دختر کوچولو داشتن با هم بازی ميکردن .پسر کوچولو يه سری تيله داشت و دختر کوچولو چند تايی شيرينی با
خودش داشت .پسر کوچولو به دختر کوچولو گفت من همه تيله هامو بهت ميدم؛ تو همه شيرينی هاتو به من بده .دختر کوچولو
قبول کرد .پسر کوچولو بزرگترين و قشنگترين تيله رو يواشکی واسه خودش گذاشت کنار و بقيه رو به دختر کوچولو داد .اما
دختر کوچولو همون جوری که قول داده بود تمام شيرينی هاشو به پسرک داد .همون شب دختر کوچولو با آرامش تمام خوابيد
همونطوری که خودش بهترين تيله اشو و خوابش برد .ولی پسر کوچولو نمی تونست بخوابه چون به اين فکر می کرد که
.يواشکی پنهان کرده شايد دختر کوچولو هم مثل اون يه خورده از شيرينی هاشو قايم کرده و همه شيرينی ها رو بهش نداده
نتيجه اخالقی داستان:
عذاب وجدان هميشه مال کسی است که صادق نيست .
آرامش مال کسی است که صادق است .
لذت دنيا مال کسی نيست که با آدم صادق زندگی می کند .
آرامش دنيا مال اون کسی است که با وجدان صادق زندگی ميکند .
و يه نکته ديگه
اينکه همه ی آدما بقيه رو از منظر وجدان خودشون ميبينن !!

 )15شكار ميمون زنده بخاطر چابكي و سرعت عمل جانور بسيار مشكل است .يكي از روشهاي شكار ميمون در آفريقا اين است كه
شكارچي به محل اقامت ميمونها مي رود و بدون توجه به آنها در سوراخ كوچكي در يك سنگ بزرگ مقداري خوراكي مي
ريزد و دور مي شود ميمونهاي گرسنه و كنجكاو دستشان را به درون سوراخ مي برند و خوراكيها را در مشت خود مي ريزند
اما دهانه سوراخ كوچكتر از آن است كه مشت ميمون از آن خارج شود .ميمون وحشت زده مي شود و تقال مي كند تا خسته
شود اما هرگز مشت بسته خود را باز نمي كند تا رها شود.
ذهن انسان هم گاه مانند مشت بسته ميمون است ،در مواجهه با مشکلی وحشت زده می شود ،تقال مي كند و بي تاب مي شود و
روي آن مسئله قفل مي شود در حالي كه بهترين و آسان ترين راه چاره در رها كردن آن و آزادي ذهن از قيد و بندهاي آن
مشکل است
 )16وقتی با دوستی برخورد می کنیم که مثل ما فکر نمی کنه
ً
وقتی با عزیزی مواجه می شویم که نظراتش ظاهراً کامال مخالف با نظرات ماست
وقتی با انسانی روبرو می شویم که خط بطالن بر اندیشه ها  ،باورها و اساسی ترین اصول
اعتقادی ما می کشد
به یاد این اثر بسیار ارزشمند از مارکوس رائتز بیوفتیم
شاید او هم به همان حقیقتی ناظر است که ما ناظریم! ولی از زاویه ای دیگر
سعی کنیم عالوه بر شنیدن نظرات دیگران  ،زاویه دید آنها را هم دریابیم
از این طریق خیلی راحت تر از گرفتاری در دام تعصب رهایی می یابیم
از این طریق خیلی راحت تر به تفاهم می رسیم
از این طریق خیلی راحت تر به حقیقت نزدیک می شویم
فقط باید باور کنیم که ما هم به همه حقیقت آن گونه که هست آگاه نیستیم
فقط باید باور کنیم که دو مفهوم ظاهراً متضاد ممکن است وجوه متفاوتی از یک حقیقت باشند که
ما ارتباط بین آنها را نمی دانیم و به همین دلیل متضاد به نظر می آیند
 )17نه سپيدم نه سياهم
نه سالمم نه عليکم
نه سپيدم نه سياهم
نه چنانم که تو گويی
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نه چنينم که تو خوانی
و نه آنگونه که گفتند و شنيدی
نه سمائم نه زمينم
نه به زنجير کسی بسته ام و بردۀ دينم
نه سرابم
نه برای دل تنهايی تو جام شرابم
نه گرفتار و اسيرم
نه حقيرم
نه فرستادۀ پيرم
نه به هر خانقه و مسجد و ميخانه فقيرم
نه جهنم نه بهشتم
چُنين است سرشتم
اين سخن را من از امروز نه گفتم ،نه نوشتم
بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم...
گر به این نقطه رسیدی
به تو سر بسته و در پرده بگويــم
تا کســی نشنـود اين راز گهــربـار جـهان را
آنچـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی
خو ِد تو جان جهانی
گر نهانـی و عيانـی
تـو همانی که همه عمر بدنبال خودت نعره زنانی
تو ندانی که خود آن نقطۀ عشقی
تو خود اسرار نهانی
تو خود باغ بهشتی
تو بخود آمده از فلسفۀ چون و چرايی
به تو سوگند
که اين راز شنيدی و نترسيدی و بيدار شدی در همه افالک بزرگی
نه که جُزئی
نه که چون آب در اندام َسبوئی
تو خود اويی بخود آی
تا در خانه متروکۀ هرکس ننشـــينی و
بجز روشنــی شعشـعۀ پرتـو خود هيچ نبـينـی
و گ ِل وصل بـچيـنی....
 )18هر یک از شما که به دیگری تعلیم بدهد  ،دو چندان پاداش شاگرد ر ا از جانب خداوند متعال  ،عائد خویش میگرداند  .عالوه بر
آن که نسبت به شاگرد خویش نیز  ،دارای مزیت و برتری است  .لذا بر شماست که دانش را از حامالن علم بیاموزید و همان گونه
که علما و دانشمندان شما را تعلیم دادند به تعلیم براداران دینی خود قیام نمایید.
امام باقر علیه السالم -اصول کافی 1/24
 )19داستانک
.موشی درخانه تله موش دید ،به مرغ و گوسفند و گاو خبرداد
.همه گفتند :تله موش مشکل توست بما ربطی ندارد
ماری درتله افتاد و زن خانه راگزید ،ازمرغ برایش سوپ درست کردند،گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند؛ گاو را
برای مراسم ترحیم کشتند و تمام این مدت موش درسوراخ دیوار مینگریست و میگریست
)21
 نعره هيچ شيری خانه چوبی مرا خراب نمی کند ،من از سکوت موريانه ها می ترسم
 به شخصيت خود… ..بيشتر از آبرويتان اهميت دهيد ..زيرا شخصيت شما… جوهر وجود شماست ..و آبرويتان…
تصورات ديگران نسبت به شما است
 باران که ميبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند اماعقاب برای اجتناب ازخيس شدن باالتراز ابرهاپرواز ميکند اين
ديدگاه است که تفاوت را خلق ميکند…
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گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که  . . .چرخ دنيا بدون آنها نمی چرخد
يک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود…
مشکل فکر های بسته اين است که دهانشان پيوسته باز است. . .
روزی برای بعضی آدم ها تنها يک خاطره خواهيد بود… تالش کنيد که الاقل خاطره ای خوش باشيد…
تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند :ديوانگان تيمارستان و مردگان گورستان« .وين داير»
کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت ميکنه ،همونه که اگه زيـــاد باشی حيفو
ميلت ميکنه. . .
يک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با يک دانه آغاز ميشود,طوالنی ترين سفرها با اولين قدم( .الئوتسه)
انســــــــ ـانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد ؛دلـــــى که درد مىکشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى
که ميخندد و آشکـــــــــــــــار است.
در مسابقه بين شير و آهو ،بسياری از آهوها برنده می شوند .چون شير برای غذا می دود و آهو برای زندگی .پس:
” هدف مهم تر از نياز است“
زمانی خاطره هايتان از اميدهايتان قوی تر شدند  ،روزگار افولتان در راه است. . .
برخی آدمها به يک دليل از مسير زندگی ما می گذرند به ما درسهايی بياموزند که اگر می ماندند هرگز ياد نمی
گرفتيم
اگر می خواهی دروغی نشنوی  ،اصراری برای شنيدن حقيقت مکن. . .
آدم ها مثل عکس ها می مونند :زياد بزرگشون کنی  ،کيفيتشون مياد پايين!
کسانی که پشت سرتان حرف می زنند  ،دقيقا به همانجا تعلق دارند ،پشت سرتان!
چارلی چاپلين ميگويد:پس از سالها فقر به ثروت و شهرت رسيدم و در کهنسالی اموختم با پول ميشود خانه خريد
ولی اشيانه نه! رختخواب خريد ولی خواب نه! /ساعت خريد ولی زمان نه! /مقام خريد ولی احترام نه/کتاب خريد
ولی دانش نه! ادم ميشه خريد ولی دل نه! /اما افسوس دير فهميدم!!!!!!
وقتی به يکی زيادی تو زندگيت اهميت بدی ؛ اهميتتو تو زندگيش از دست ميدی … .به همين راحتی…
به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن … .بيشتر که بگويی  ،تو را احمق فرض خواهد کرد!!!…
اگر موفق شديد به کسی خيانت کنيد ،آن شخص را احمق فرض نکنيد .بلکه بدانيد او خيلی بيشتر از انچه لياقت داشته
ايد به شما اعتماد کرده است..
چه دوستم داشته باشی و چه ازمن متنفر باشی در هر صورت بهم لطف ميکنی چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت
هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم (شکسپير)

 )21پادشاه و سه وزیرش
در يکی از روزها ،پادشاه سه وزيرش را فراخواند
و از آنها درخواست کرد کار عجيبی انجام دهند
از هر وزير خواست تا کيسه ای برداشته و به باغ قصر برود
و اينکه اين کيسه ها را برای پادشاه با ميوه ها و محصوالت تازه پر کنند
همچنين از آنها خواست که در اين کار از هيچ کس کمکی نگيرند و آن را به شخص ديگری واگذار نکنند
وزراء از دستور شاه تعجب کرده و هر کدام کيسه ای برداشته و به سوی باغ به راه افتادند
وزير اول که به دنبال راضی کردن شاه بود بهترين ميوه ها و با کيفيت ترين محصوالت را جمع آوری کرده و پيوسته بهترين
را انتخاب می کرد تا اينکه کيسه اش پر شد.
اما وزير دوم با خود فکر می کرد که شاه اين ميوه ها را برای خود نمی خواهد و احتياجی به آنها ندارد و درون کيسه را نيز
نگاه نمی کند ،پس با تنبلی و اهمال شروع به جمع کردن نمود و خوب و بد را از هم جدا نمی کرد تا اينکه کيسه را با ميوه ها
پر نمود.
و وزير سوم که اعتقاد داشت شاه به محتويات اين کيسه اصال اهميتی نمی دهد کيسه را با علف و برگ درخت و خاشاک پر
نمود.
روز بعد پادشاه دستور داد که وزيران را به همراه کيسه هايی که پر کرده اند بياورند
وقتی وزيران نزد شاه آمدند  ،به سربازانش دستور داد  ،سه وزير را گرفته و هرکدام را جدا گانه با کيسه اش به مدت سه ماه
زندانی کنند
در زندانی دور که هيچ کس دستش به آنجا نرسد و هيچ آب و غذايی هم به آنها نرسانند
وزير اول پيوسته از ميوه های خوبی که جمع آوری کرده بود می خورد تا اينکه سه ماه به پايان رسيد
اما وزير دوم  ،اين سه ماه را با سختی و گرسنگی و مقدار ميوه های تازه ای که جمع آوری کرده بود سپری کرد
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و وزير سوم قبل از اينکه ماه اول به پايان برسد از گرسنگی مرد.
………………….
حال از خود اين سؤال را بپرسيم  ،ما از کدام گروه هستيم ؟ زيرا ما اآلن در باغ دنيا بوده و آزاديم تا اعمال خوب يا اعمال بد
و فاسد را جمع آوری کنيم ،
اما فردا زمانی که ملک الموت امر می شود تا ما را در قبرمان زندانی کند
در آن زندان تنگ و تاريک و در تنهايی ،
نظرت چيست؟
آنجاست که اعمال خوب و پاکيزه ای که در زندگی دنيا جمع کرده ايم به ما سود می رسانند.
هللا تعالی می فرمايد:
و توشه برگيريد که بهترين توشه پرهيزگاری است  ،و ای خردمندان ! از (خشم و کيفر ) من بپرهيزيد.
پس کمی بايستيم و با خود بيانديشيم  ..فردا در زندانمان چه خواهيم کرد!
 )22مالصدرا می گوید
خداوند بینهايت است و المكان و بي زمان اما به قدر فهم تو كوچك میشود و به قدر نیاز تو فرود
میآيد ،و به قدر آرزوي تو گسترده میشود،
و به قدر ايمان تو كارگشا میشود ،و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باريك میشود ،و به قدر دل امیدواران
گرم میشود ...پــدر میشود يتیمان را و مادر ..برادر میشود محتاجان برادري را .همسر میشود بي
همسر ماندگان را .طفل میشود عقیمان را .امید میشود ناامیدان را .راه میشود گمگشتگان را .نور
میشود در تاريكي ماندگان را .شمشیر میشود رزمندگان را .عصا میشود پیران را .عشق میشود
ن به عشق را ...خداوند همه چیز میشود همه كس را .به شرط اعتقاد؛ به شرط پاكي دل؛
محتاجا ِ
به شرط طهارت روح؛ به شرط پرهیز از معامله با ابلیس .بشويید قلبهايتان را از هر احساس ناروا! و
مغزهايتان را از هر انديشه خالف ،و زبانهايتان را از هر گفتار ِناپاك ،و دستهايتان را از هر آلودگي در
بازار ...و بپرهیزيد از ناجوانمرديها ،ناراستیها ،نامردمیها !چنین كنید تا ببینید كه خداوند ،چگونه بر
سفرهي شما ،با كاسهیي خوراك و تكهاي نان مینشیند و بر بند تاب ،با كودكانتان تاب میخورد ،و
در دكان شما كفههاي ترازويتان را میزان میكند و "در كوچههاي خلوت شب با شما آواز میخواند"
مگر از زندگي چه میخواهید ،كه در خدايي خدا يافت نمیشود ،كه به شیطان پناه میبريد؟
كه در عشق يافت نمیشود ،كه به نفرت پناه میبريد؟
كه در سالمت يافت نمیشود كه به خالف پناه میبريد؟
قلبهايتان را از حقارت كینه تهي كنیدو با عظمت عشق پر كنید.
زيرا كه عشق چون عقاب است .باال میپرد و دور ...
بي اعتنا به حقیران ِ در روح.
كینه چون الشخور و كركس است .
كوتاه میپرد و سنگین .جز مردار به هیچ چیز نمیانديشد.
بـراي عاشق ،ناب ترين ،شور است و زندگي و نشاط.
براي الشخور،خوبترين،جسدي ست متالشي
 )23در بیان ارزش همراه شدن در تفكر با ديگران
....موالنا پس از ذكر داستان آدم (ع) و اينكه او اگر مشورت مي كرد بدانجا نمي رسید مي فرمايد
گر در آن آدم بكردي مشورت /در پشیماني نكردي معذرت
زانكه با عقلي چو عقلي يار شد /مانع بد فعلي و بد گفت شد
نفس با نفس دگر چون يار شد /عقل جزوي عاطل و بیكار شد
..
رو بجو يار خدايي را تو زود  /چون چنان كردي خدا يار تو بود
آنكه بر خلوت نظر بردوخته است  /آخر آن را هم زيار آموخته است
خلوت از اغیار بايد نه ز يار  /پوستین بهر دي آمد نه بهار
عقل با عقل دگر دو تا شود  /نور افزون گشت و ره پیدا شود
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يار چشم توست اي مرد شكار  /از خس و خاشاك او را دور دار
هین به جاروب زبان گردي مكن/چشم را از خس ره آوردي مكن
چونكه مؤمن آينه مؤمن بود /روي او زآلودگي ايمن بود
يار آيینه است جان را در حزن /در رخ آيینه اي جان دم مزن
تا نپوشد روي خود را از دمت /دم فرو خوردن ببايد هر دمت
 )24تماشا کنید
http://www.aparat.com/v/2ae8ad4afeeb8dc42b877d6d5bc83b8248619
 )25فیلتر نور مانع از عبور نور می شود یا آن را به گونه ای جداسازی می کند
فیلتر های گوش نیز از این گونه اند
فیلتر هایی که مانع از گوش کردن به حرف های دیگران می شود
Culture
فرهنگ
Language
زبان
Values
ارزش ها
Beliefs
باورها
Attitudes
نگرش ها
انتظارات Expectations
Intensions
نیت ها
سه پرسش سقراط

)26

سه پرسش سقراط
هر زمان شایعه اي را شنیدید یا خواستید شایعهاي را تکرار کنید این فلسفه را در ذهن خود داشته باشید!
در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود .روزي فیلسوف بزرگي که از آشنایان سقراط بود
با هیجان نزد او آمد و گفت" :سقراط میداني راجع به یکي ازشاگردانت چه شنیدهام؟"
سقراط پاسخ داد" :لحظه اي صبر کن .قبل از این که به من چیزي بگویي ،از تو مي خواهم آزمون کوچکي را که نامش سه
پرسش است انجام دهي".
مرد پرسید" :سه پرسش؟"
سقراط گفت" :بله درست است .قبل از این که راجع به شاگردم با من صحبت کني ،لحظه اي آنچه را که قصد گفتنش را
داري امتحان کنیم .اولین پرسش «حقیقت» است .آیا کامالا مطمئني آنچه را که مي خواهي به من بگویي حقیقت دارد؟
مرد جواب داد":نه ،فقط در موردش شنیده ام".
سقراط گفت" :بسیار خوب،پس واقعا ا نمي داني که خبر درست است یا نادرست .حاال بیا پرسش دوم را بگویم ،پرسش
«خوبی» .آیا آنچه را که در مورد شاگردم مي خواهي به من بگویي خبر خوبي است؟"
مرد پاسخ داد":نه ،برعکس…"
سقراط ادامه داد":پس مي خواهي خبر بدی در مورد شاگردم که حتي در مورد آن مطمئن هم نیستي بگویي؟"
مرد کمي دستپاچه شد و شانه باال انداخت.
سقراط ادامه داد":و اما پرسش سوم «سودمند بودن» است.آن چه را که مي خواهي در مورد شاگردم به من بگویي برایم
سودمند است؟"
مرد پاسخ داد":نه ،واقعا ا…"
سقراط نتیجه گیري کرد":اگر مي خواهي به من چیزي را بگویي که نه حقیقت دارد و نه خوب است و نه حتي سودمند است
پس چرا اصال آن را به من مي گویي؟"
)27

راز بی اخالقی
" خواجه نصیر الدین " دانشمند یگانه ی روزگار در بغداد مرا درسی آموخت که همه ی درس بزرگان در همه ی
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زندگانیم برابر آن حقیر می نماید و آن این است:
در بغداد هرروز بسیار خبرها می رسید از دزدی  ,قتل و تجاوز به زنان در بالد مسلمانان که همه از جانب مسلمانان بود
 .روزی خواجه نصیر الدین مرا گفت می دانی از بهر چیست که جماعت مسلمان از هرجماعت دیگر بیشتر گنه می کنند
با آنکه دین خود را بسیار اخالقی و بزرگمنش می دانند ؟
من بدو گفتم  :بزرگوارا همانا من شاگرد توام و بسیار شادمان خواهم شد اگر ندانسته ای را بدانم.
خواجه نصیر الدین فرمود :
در اخالق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند  ,آن فرمان " اما " و " اگر"دارد.
در اسالم تو را می گویند :
دروغ نگو  .....اما دروغ به دشمنان اسالم را باکی نیست .
غیبت مکن  ...اما غیبت انسان بدکار را باکی نیست.
قتل مکن  ...اما قتل نامسلمان را باکی نیست.
تجاوز مکن  ...اما تجاوز به نامسلمان را باکی نیست.
و این " اماها " مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر
پستی را به خود می دهد و خدا را نیز ازخود راضی و شادمان می بیند..
و راز نابخردی مسلمانان در همین است....
از اسرار اللطیفه و الکسیله
 )28مرداب از رود پرسید
چگونه زالل شدي؟
رود گفت
من گذشتم
تو نیزبگذر
سأل َ َعلِ َم
 )29امام علی (ع) می فرمایندَ :من َ

هرکه پرسید دانا شد
غررا لحکم  /ص 19

ا ز قیا س پروا زیک بادباد ک برای توصیف ارتباط میان ایمان وعقل می توان استفاده کرد  .د ر این قیا س
ایمان به منزله نخ با دبادک وعقل به منزله خود باد با دک است  .بین ایمان وعقل همواره کشش وکشمکشی
وجود دارد درست همانگونه که همواره کششی (فشاری) میان بادبادک ونخ آن برقرار است اگر به دلیلی نخ
بادبادک پاره شود بادبادک به یکی از جهات به پرواز در خواهد آمد به همین ترتیب اگر عقل بر پایه ایمان
استوار نشود آنگاه بی خبر از هیچ حدومرزی در تمامی جهات سرگردان خواهد شد .
فصلنامه حوزه ودانشگاه  ،سال هشتم پاییز 19
)31
چگونه درست بیندیشیم
چگونه از عقايد احمقانه بپرهيزيم؟
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برتراند راسل
برای پرهیز از انواع عقايد غلطی که نوع بشر مستعد آن است ،نیازی به نبوغ فوق بشری نیست.
چند قاعده ساده شما را اگر نه از همه خطاها ،دست کم از خطاهای مهلک باز مي دارد .
اگر موضوع چیزی است که با مشاهده روشن مي شود ،مشاهده را شخصاً انجام دهید .ارسطو
مي توانست از اين باور اشتباه که خانمها دندانهای کمتری از آقايان دارند با يک روش ساده پرهیز
کند :از خانمش بخواهد که دهانش را باز کند تا دندانهايش را بشمارد .او اين کار را نکرد چون فکر
میکرد میداند .تصور کردن اين که چیزی را میدانید در حالی که در حقیقت آن را نمیدانید ،خطای
مهلکی است که همه ی ما مستعد آن هستیم.
من باور دارم که خارپشتها سوسکهای سیاه را میخورند ،چون به من اين طور گفته اند؛ اما اگر قرار
باشد کتابی درباره عادات خارپشتها بنويسم ،تا زمانی که نبینم يک خارپشت از اين غذای
اشتهاکورکن لذت میبرد ،مرتکب چنین اظهار نظری نمیشوم .درهرحال ،ارسطو کمتر از من محتاط
بود .نويسندگان باستان و قرون وسطا اطالعات جامعی درباره تکشاخها و سمندرها داشتند .با
وجود آن که هیچکدامشان حتا يک مورد از آنها را هم نديده بودند ،يک نفر هم احساس نکرد الزم
است از ادعاهای جزمی درباره آنها دست بردارد .
اغلب موضوعات از اين ساده تر به بوته ی آزمايش درمیآيند .اگر مثل اکثر مردم شما ايمان راسخ
پرشوری نسبت به برخی مسائل داريد ،روشهايی وجود دارد که میتواند شما را از تعصب خودتان
باخبر کند .اگر عقیده مخالف ،شما را عصبانی میکند ،نشانه آن است که شما ناخودآگاه میدانید
که دلیل مناسبی برای آنچه فکر میکنید ،نداريد .اگر کسی مدعی باشد که دو بعالوه دو میشود
پنج ،يا اين که ايسلند در خط استوا قرار دارد ،شما به جای عصبانی شدن ،احساس دلسوزی
میکنید ،مگر آن که اطالعات حساب و جغرافی شما آن قدر کم باشد که اين حرفها در افکار شما
تزلزل ايجاد کند.
اغلب بحثهای بسیار تند آنهايی هستند که طرفین درباره موضوع مورد بحث داليل کافی ندارند.
شکنجه در االهیات به کار میرود ،نه در رياضیات؛ زيرا رياضیات با علم سر و کار دارد ،اما در االهیات
تنها عقیده وجود دارد .بنابراين هنگامی که پی میبريد از تفاوت آرا عصبانی هستید ،مراقب باشید؛
احتماال ً با بیشتر درخواهید يافت که برای باورتان داليل تضمین کننده ای نداريد .
يک راه مناسب برای اين که خودتان را از انواع خاصی از جزمیت خالص کنید ،اين است که از عقايد
مخالفی که دوستان پیرامونتان دارند آگاه شويد .وقتی که جوان بودم سالهای زيادی را دور از
کشورم در فرانسه ،آلمان ،ايتالیا و اياالت متحده به سر بردم .فکر میکنم اين قضیه در کاستن از
شدت تعصبات تنگ نظرانه ام بسیار مؤثر بوده است .اگر شما نمیتوانید مسافرت کنید ،به دنبال
کسانی بگرديد که ديدگاههايی مخالف شما دارند .روزنامه های احزاب مخالف را بخوانید .اگر آن
افراد و روزنامه ها به نظرتان ديوانه ،فاسد و بدکار میآيند ،به ياد داشته باشید که شما هم از نظر
آنها همینطور به نظر میرسید .با اين وضع هر دو طرف ممکن است بر حق باشید ،اما هر دو
نمیتوانید بر خطا باشند .اين طرز فکر زاينده نوعی احتیاط است .
برای کسانی که قدرت تخیل ذهنی قوی دارند ،روش خوبی است که مباحثه ای را با شخصی که
ديدگاه متفاوتی دارد در ذهن خود تصور کنند .اين روش در مقايسه با گفتگوی رودررو يک فايده و
تنها يک فايده دارد و آن اين که در معرض همان محدوديتهای زمانی و مکانی قرار ندارد .مهاتما
گاندی راه آهن و کشتیهای بخار و ماشین آالت را محکوم میکرد ،او دوست میداشت که تمام آثار
انقالب صنعتی را خنثا کند .شما ممکن است هرگز اين شانس را نداشته باشید که با شخصی
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دارای چنین عقايدی روبرو شويد ،زيرا در کشورهای غربی اغلب مردم با دستاوردهای فن آوريهای
جديد موافقند .اما اگر شما میخواهید مطمئن شويد که در موافقت با چنین باور رايجی بر حق
هستید ،روش مناسب برای امتحان کردن اين است که مباحثه ای خیالی را تصور کنید و در نظر
بگیريد که اگر گاندی حضور میداشت چه داليلی را برای نقض نظر ديگران ارائه میداد .من گاهی بر
اثر اين گونه گفتگوهای خیالی واقعاً نظرم عوض شده است؛ به جز اين ،بارها دريافتم که با پی
بردن به امکان عقالنی بودن مخالفان فرضي ،تعصبات و غرورم رو به کاستی میگذارد .
نسبت به عقايدی که خودستايی شما را ارضاء میکند ،محتاط باشید .از هر ده نفر ،نه نفر چه مرد
و چه زن قوياً معتقدند که جنسیتشان برتری ويژه ای دارد .داليل زيادی هم برای هر دو طرف وجود
دارد .اگر شما مرد باشید میتوانید نشان دهید که اغلب شعرا و بزرگان علم مرد هستند؛ اگر زن
باشید میتوانید پاسخ دهید که اکثر جنايتها هم کار مردان است .اين پرسش اساساً حل شدنی
نیست ،اما خودستايی اين واقعیت را از ديد بسیاری از مردم پنهان میکند .همه ما ،اهل هر جا که
باشیم ،متقاعد شده ايم که ملت ما برتر از ساير ملتهاست .ما با وجود دانستن اين که هر ملتی
محاسن و معايب خاص خودش را دارد ،معیارهای ارزشیمان را به گونه ای تعريف میکنیم که ثابت
کنیم ارزشهايمان مهمترين ارزشهای ممکن هستند و معايبمان تقريباً ناچیزند .دراينجا دوباره انسان
معقول میپذيرد که با سؤالی روبروست که ظاهراً جواب درستی برای آن وجود ندارد .دشوارتر از آن،
اين است که بخواهیم مراقب خودستايی بشر به واسطه بشر بودنش باشیم ،زيرا ما نمیتوانیم با
ذهن غیربشری مباحثه کنیم .تنها راهی که من برای برخورد با اين نوع خودبینی بشر سراغ دارم،
اين است که به خاطر داشته باشیم بشر جزء ناچیزی از حیات سیاره کوچکی در گوشه کوچکی از
اين جهان است و همانطور که میدانیم در ديگر بخشهای کیهان هم ممکن است موجوداتی باشند
که نسبت بزرگیشان به ما مثل نسبت بزرگی ما به يک ستاره دريايی است.
 )31نیمی از مردم جهان ،افرادی هستند که چیزهایی برای گفتن دارند ولی قادر به بیان آن نیستن
ونیم دیگرافرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ،اما همیشه در حال حرف زدن هستند
(رابرت لی فراست)Robert Frost
 )32هـمـیـشـه حـرفـی بـزن ،کـه بـتـوانی آنـرا بـنـویـسی
چـیـزی را بـنـویـس ،کـه بـتـوانـی آنـرا امـضـاء کـنـی
وچـیـزی را امـضـاء کـن کـه بـتـوانی پـایـش بـایـسـتی
"نـاپـلـئـون بـنـاپـارتـــــــ"...
 )33اگر یکـــ سال ثمر از کاری را خواستی گندم بکار ،اگر دو سال خواستی درختـــ بکار
اما اگر صد سال ثمر خواستی به مردم یاد بده
"كـنـفـوسیـوس" -- Confucius
 )34هیچ مگو
لقمان حکیم(ره)پسر را گفت:امروز طعام مخور و روزه دار و هر چه بر زبان راندی بنویس .شبانگاه همه آنچه را که
.
نوشتی بر من بخوان انگاه روزه ات را بگشا و طعام خور
شبانگاه پسر هر چه نوشته بود خواند .دیر وقت شد وطعام نتوانست خورد .روز دوم نیز چنین شد وپسر هیچ طعام نخورد.
روز سوم باز هر چه گفته بود نوشت وتا نوشته را برخواند آفتاب روز چهارم طلوع کرد و او هیچ طعام نخورد .روز چهارم
هیچ نگفت شب پدر از او خواست تا کاغذها بیاورد و نوشته ها برخواند  .پسر گفت :امروز هیچ نگفته ام تا برخوانم.لقمان
گفت :پس بیا و از این نان که در سفره است بخور و بدان که روز قیامت آنان که کم گفته اند چنان حال خوشی دارند که
اکنون تو داری .
)35

روزی یک فیلسوف در ویالی رو به ساحلش مشغول نوشتن بود ،دید جوانی در ساحل در حال رقص است ،نزدیک تر شد
34

و دید او نمی رقصد اما میدود ،چیزی از زمین بر میدارد و در آب پرت می کند .پیش وی رفت و ازاو پرسید :چه می کنی
جوان؟
پاسخ داد :صبح شده و آب اقیانوس پایین رفته اگر ستاره های دریای رو به داخل آب نیندازم خواهند مرد.
فیلسوف گفت :ساحل میلیونها کیلومتر ادامه دارد محال است تاثیری داشته باشد!
جوان مودبانه دوال ش...د یک ستاره برداشت و به داخل آب انداخت و گفت:
...برای این یکی که داشت.
 )36درآينه نگاه كن اگر صورتی زيبا داری كاری مناسب جمالت انجام بده و اگر قيافهات نامناسب است ،زشتی كردار را به زشتی
صورت ميفزا .
افالطون
انتظار رشد
)37
نيکوس کازانتزاکيس نقل می کند که در دوران کودکی  ،يک پيله کرم ابريشم را بر روي درختی می يابد  ،درست هنگامی که
پروانه خود را برای خروج از پيله آماده می سازد  .اندکی منتظر می ماند اما سرانجام چون خروج پروانه طول می کشد
تصميم می گيرد اين فرآيند را شتاب بخشد  .با حرارت دهان خود آغاز به گرم نمودن پيله می کند ،تا اين که پروانه خروج
خود را آغاز می کند .اما بال هايش هنوز بسته اند و اندکی بعد می ميرد .
او می گويد  :بلوغی صبورانه با ياری خورشيد الزم بود اما من انتظار کشيدن نمی دانستم .آن جنازه ی کوچک تا به امروز ،
يکی از سنگين ترين بارها  ،بر روی وجدان من بوده است  .اما همان جنازه باعث شد درک کنم که يک گناه حقيقی وجود دارد
 :فشار آوردن بر قوانين بزرگ کيهان  .بردباری الزم است و نيز انتظار زمان موعود را کشيدن شاهد بودن و سختی کشيدن
عزيزان و صبور بودن و مقاومت کردن و با اعتماد راهی را دنبال کردن که خدا برای زندگانی ما و فرزندانمان برگزيده است
اگرپوسته تخم مرغی که ترک خورده و جوجه می خواهد سر از تخم بيرون آورد به شکستن آن کمک کنيد يقين بدانيد پس از
مدتی جوجه بيمار خواهد شد بايد جوجه سختی بکشد تا پوسته را بشکند تا سالمتر و قويتر پا به زندگی گذارد
نگذاريد هيچ چيز و هيچ کس جلوی شما را برای رسيدن به موفقيت بگيرد
بگذاريد فرزندانتان زمين بخورند تا تجربه کنند اينقدر آنها را ياری نکنيد
هيچ وقت نگران شکست های فرزندان خود نباشيد ،چراکه همان شکست شايد ،رهگشای موفقيت و درخشش او باشد.
هيچ گاه بار مسئو ليت کسی را به دوش نکشيد.
جلوی تحقير شدن او را نگيريد.
آسيب های او را به جان نخريد.
بگذاريد تا همين فشارها موجب شکوفايی او شوند .
دانه ای که سعی دارد خود را از دل خاک به بيرون بکشد را ،از خاک در نياوريد.
پيله پروانه ای را که خود را با سختی از درون به بيرون می کشد ،پاره نکنيد.
پوسته ی تخم مرغی را که جوجه ای سعی دارد آن را بشکافد و بيرون بيايد  ،نشکنيد.
چرا که شما دريچه های خروج از عالم تاريک و تنگ و رنج آور را به روی آن ها خراب می کنيد و مانع پيشروی آن ها در
مسير رشدشان می شويد.
گاه تنها تماشا کردن اين صحنه ها کافی است.
بر خودخواهی های خود غلبه کنيم
بر حس مالکيت خود
بر طمع خود
بر زياده خواهی ها و
عواطف آسيب رسان خود
مسلط شويم
و دريچه های خير را به روی فرزندانمان بگشاييم.
)38

 .9این مطلب ،نوشته ای کوتاه و در عین حال جذاب است که داالیی الما تنظیم کرده است
به خاطر داشته باش که عشق های سترگ و دستاوردهای عظیم ،به خطر کردن ها و ریسک های بزرگ محتاج 
اند.
 .1وقتی چیزی را از دست دادی ،درس گرفتن از آن را از دست نده.
 .7این سه میم را از همواره دنبال کن :محبت و احترام به خود را ،محبت به همگان را  ،مسؤولیت پذیری در برابر
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کارهایی که کرده ای
 .4به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی ،گاه اقبالی بزرگ است.
 .5اگر می خواهی قواعد بازی را عوض کنی ،نخست قواعد را فرابگیر.
 .6به خاطر یک مشاجره ی کوچک ،ارتباطی بزرگ را از دست نده.
 .3وقتی دانستی که خطایی مرتکب شده ای ،گام هایی را پیاپی برای جبران آن خطا بردار.
 .1بخشی از هر روز خود را به تنهایی گذران.
 .9چشمان خود را نسبت به تغییرات بگشا ،اما ارزش های خود را به سادگی در برابر آنها فرومگذار.
 .10به خاطر داشته باش که گاه سکوت بهترین پاسخ است.
 .11شرافتمندانه بزی؛ تا هرگاه بیش تر عمر کردی ،با یادآوری زندگی خویش دوباره شادی را تجربه کنی.
 .12زیرساخت زندگی شما ،وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و خانواده است.
 .13در مواقعی که با محبوب خویش ماجرا می کنی و از او گله داری ،تنها به موضوعات کنونی بپرداز و سراغی از
گالیه های قدیم نگیر.
 .14دانش خود را با دیگران در میان بگذار .این تنها راه جاودانگی است.
زندگی زمینی بر سر مهر باش.
 .15با دنیا و
ِ
 .16سالی یک بار به جایی برو که تا کنون هرگز نرفته ای.
 .17بدان که بهترین ارتباط ،آن است که عشق شما به هم ،از نیاز شما به هم سبقت گیرد.
 .18وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی ،ببین چه چیز را از دست داده ای که چنین موفقیتی را به دست
آورده ای.
 .19در عشق و آشپزی ،جسورانه دل را به دریا بزن.
 )39موالنا ******* كیمیاي مراقبه
در جهان تنها یك فضیلت وجود دارد و آن آگاهي است و
تنها یك گناه ،وآن جهل است
و در این بین  ،باز بودن و بسته بودن چشم ها،
تنها تفاوت میان انسان هاي آگاه و نا آگاه است
نخستین گام براي رسیدن به آگاهي توجه كافي به كردار  ،گفتار و پندار است .
زماني كه تا به این حد از احوال جسم ،ذهن و زندگي خود با خبر شدیم ،آن گاه معجزات رخ مي دهند .
در نگاه موالنا و عارفاني نظیر او زندگي  ،تالش ها و رویاهاي انسان سراسر طنز است !
چرا كه انسان نا آگاهانه همواره به جست و جوي چیزي است كه پیشاپیش در وجودش نهفته است !
اما این نكته را درست زماني مي فهمد كه به حقیقت مي رسد !
نه پیش از آن !
مشهور است كه "بودا" درست در نخستین شب ازدواجش ،در حالي كه هنوز آفتاب اولین صبح زندگي مشتركش طلوع
نكرده بود ،قصر پدر را در جست و جوي حقیقت ترك مي كند .این سفر سالیان سال به درازا مي كشد و زماني كه به خانه
باز مي گردد
فرزندش سیزده ساله بوده است! هنگامي كه همسرش بعد از این همه انتظار چشم در چشمان "بودا" مي دوزد ،آشكارا
حس مي كند كه او به حقیقتي بزرگ دست یافته است .حقیقتي عمیق و متعالي .
بودا كه از این انتظار طوالني همسرش شگفت زده شده بود از او مپرسد :چرا به دنبال زندگي خود نرفته اي؟ !
همسرش مي گوید :من نیز در طي این سال ها همانند تو سوالي در ذهن داشتم و به دنبال پاسخش مي گشتم! مي دانستم كه
تو باالخره باز مي گردي و البته با دستاني پر! دوست داشتم جواب سوالم را از زبان تو بشنوم ،از زبان كسي كه حقیقت را
با تمام وجودش لمس كرده باشد .مي خواستم بپرسم آیا آن چه را كه دنبالش بودي در همین جا و در كنار خانواده ات یافت
نمي شد؟ !
و بودا مي گوید" :حق با توست! اما من پس از سیزده سال تالش و تكاپو این نكته را فهمیدم كه جز بي كران درون انسان
نه جایي براي رفتن هست و نه چیزي براي جستن "!
حقیقت بي هیچ پوششي كامال عریان و آشكار در كنار ماست آن قدر نزدیك كه حتي كلمه نزدیك هم نمي تواند واژه درستي
باشد !
چرا كه حتي در نزدیكي هم نوعي فاصله وجود دارد !ما براي دیدن حقیقت تنها به قلبي حساس و چشماني تیزبین نیاز داریم .
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تمامي كوشش موالنا در حكایت هاي رنگارنگ مثنوي اعطاي چنین چشم و چنین قلبي به ماست او مي گوید :
معجزات همواره در كنار شما هستند و در هر لحظه از زندگي تان رخ مي دهند فقط كافي است نگاه شان كنید او گوید :
به چیزي اضافه تر از دیدن نیازي نیست !
الزم نیست تا به جایي بروید !
براي عارف شدن و براي دست یابي به حقیقت نیازي نیست كاري بكنید !
بلكه در هر نقطه از زمین ،و هر جایي كه هستید به همین اندازه كه با چشماني كامال باز شاهد زندگي و بازي هاي رنگارنگ
آن باشید،
كافي است !
این موضوع در ارتباط با گوش دادن هم صدق میكند !
تمامي راز مراقبه در همین دو نكته خالصه شده است "شاهد بودن و گوش دادن "
اگر بتوانیم چگونه دیدن و چگونه شنیدن را بیاموزیم عمیق ترین راز مراقبه را فرا گرفته ایم !
)41

يادداشتی از نلسون ماندال
من باور دارم ...
که دعوا و ج ّر و بحث دو نفر با هم به معنى اين که آنها همديگر را دوست ندارند نيست .
و دعوا نکردن دو نفر با هم نيز به معنى اين که آنها همديگر را دوست دارند نمىباشد .
که هر چقدر دوستمان خوب و صميمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما بايد بدين خاطر او را ببخشيم .
که دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترين فاصلهها .عشق واقعى نيز همين طور است .
که ما مىتوانيم در يک لحظه کارى کنيم که براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد .
که زمان زيادى طول مىکشد تا من همان آدم بشوم که مىخواهم .
که هميشه بايد کسانى که صميمانه دوستشان دارم را با کلمات و عبارات زيبا و دوستانه ترک گويم زيرا ممکن است آخرين
بارى باشد که آنها را مىبينم .
که ما مسئول کارهايى هستيم که انجام مىدهيم ،صرفنظر از اين که چه احساسى داشته باشيم .
که اگر من نگرش و طرز فکرم را کنترل نکنم،او مرا تحت کنترل خود درخواهد آورد .
که قهرمان کسى است که کارى که بايد انجام گيرد را در زمانى که بايد انجام گيرد ،انجام مىدهد ،صرفنظر از پيامدهاى آن .
که گاهى کسانى که انتظار داريم در مواقع پريشانى و درماندگى به ما ضربه بزنند ،به کمک ما مىآيند و ما را نجات مىدهند .
که گاهى هنگامى که عصبانى هستم ،حق دارم که عصبانى باشم ،ا ّما اين به من اين حق را نمىدهد که ظالم و بيرحم باشم .
که بلوغ بيشتر به انواع تجربياتى که داشتهايم و آنچه از آنها آموختهايم بستگى دارد تا به اين که چند بار جشن تولد گرفتهايم .
که هميشه کافى نيست که توسط ديگران بخشيده شويم ،گاهى بايد ياد بگيريم که خودمان هم خودمان را ببخشيم .
که صرفنظر از اين که چقدر دلمان شکسته باشد دنيا به خاطر غم و غصه ما از حرکت باز نخواهد ايستاد .
که زمينهها و شرايط خانوادگى و اجتماعى برآنچه که هستم تاثيرگذار بودهاند ا ّما من خودم مسئول آنچه که خواهم شد هستم .
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که نبايد خيلى براى کشف يک راز کند و کاو کنم ،زيرا ممکن است براى هميشه زندگى مرا تغيير دهد .
که دو نفر ممکن است دقيقا ً به يک چيز نگاه کنند و دو چيز کامالً متفاوت را ببينند .
که زندگى ما ممکن است ظرف تنها چند ساعت توسط کسانى که حتى آنها را نمىشناسيم تغيير يابد .
که گواهىنامهها و تقديرنامههايى که بر روى ديوار نصب شدهاند براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد .
شادترين مردم لزوما ً کسى که بهترين چيزها را دارد نيست بلکه کسى است که از چيزهايى که دارد بهترين استفاده را مىکند.
 )41شما هستيد که مفهوم زندگی را متوجه نشديد»
چند وقتيست که عجيب رشک ميبرم به حال تنی چند از دوستان فرنگيم .به ديدگاهشان نسبت به زندگی! اينکه چقدر زيبا و
ساده است .اينکه چقدر بی دغدغه برای اکنونشان برنامه ميريزند و چقدر شاد زندگی ميکنند .در حاليکه من و جوانان هم
مسلکم ،هميشه در يک ترس نانوشته و مبهم نسبت به آينده بسر ميبريم ...ميدانيد چيست؟ راستش به اين نتيجه رسيده ام که در
سيستم آموزشی ما از همان کودکی به ما آموخته اند که رمز خوشبختی "موفقيت" است نه "شاد" بودن!
امروز به اين جمله «جان لنون» برخوردم که شرح حال ماست .شما چه فکر ميکنيد؟
"......زمانی که به مدرسه رفتم از من پرسيدند :که وقتی بزرگ شدی ميخواهی چه کاره بشوی .من پاسخ دادم "خوشحال".
آنها به من گفتند که مفهوم پرسش را متوجه نشدم و من به آنها گفتم اين شما هستيد که مفهوم زندگی را متوجه نشديد".
“When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down
‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand
”life.

 )42در اکتبر سال  1994شخصی به نام دکتر آنتاناس ماکوس که یک استاد فلسفه و ریاضیات بود به
عنوان شهردار بوگوتا پایتخت کلمبیا انتخاب شد .آن گونه که گفته شده است این شهر به عنوان
پایتخت قتل جهان معروف بوده است و مقامات شهر در فساد شهره بوده اند .در واقع اهالی بوگوتا
از این همه نابسامانی به جان آمده و به دنبال چاره ای می گشتند که نهایتا به دکتر ماکوس به
عنوان یک ضد سیاستمدار متوسل شدند .اما شنیدنی است که دکتر ماکوس برای مقابله با
ناهنجاری های در شهر بوگوتا از روشهای جالبی استفاده کرد .مثال در سر چهارراه ها گروه های
پانتومیم به کار گماشت که متشکل از دانشجویان تئاتری بودند که صورت خود را سفید و سیاه
کرده بودند و هر کسی را که تخلفی می کرد مسخره می کردند .مثال اگر عابر پیاده ای از چراغ
قرمز رد می شد به دنبالش می افتادند و ادایش را در می آوردند و همین باعث شد که شهروندان
از ترس مسخره شدن از تخلف بپرهیزند .با گذشت چند ماه ،درصد افراد پیاده ای که به عالئم
راهنمایی توجه و مطابق آن ها رفتار می کردند از  26درصد به  75درصد رسید .در حقیقت استقبال
از این طرح و موفقیت آن در کاهش خالف چنان چشم گیر بود که دکتر ماکوس  411نفر دیگر
پانتومیم کار استخدام کرد تا خدمات این گروه ها به سراسر شهر گسترش یابد.
این تنها بخشی از کارهای به ظاهر ساده بود که توسط دکتر ماکوس انجام شد و اتفاقا در نظم
بخشی به شهر نتیجه داد.
دکتر ماکوس معتقد بود که تالش برای تغییر نگرش مردم ،می بایست رکن اساسی اصالحات او را
تشکیل دهد و نیز این که تحول در فرهنگ مدنی شهروندان کلید حل معضالت بی شمار شهر
بوگوتا به شمار می آید...تنها اقتصاددانان بسیار کوته فکر ممکن است معتقد باشند که رفتار
انسان ها صرفا از پاداش ها یا مجازات های ملموس و مادی تاثیر می پذیرد .درست است که افراد
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به انگیزه های اقتصادی شفاف و مستقیم واکنش نشان می دهند اما ممکن است به انگیزه های
ناشناخته ای که از قراردادهای اجتماعی یا وجدان فردی شان نشات می گیرند نیز واکنشهای
قاطعی نشان دهند
از کتاب تبهکاران اقتصادی :فساد ،خشونت و فقر ملت ها.
نوشته ریموند فیسمن و ادوارد میگل .ترجمه فرخ قبادی .نشر نگاه معاصر
 )33امتحان فلسفه
یه روز یه استاد فلسفه میاد سر کالس و به دانشجوهاش میگه  :امروز میخوام ازتون امتحان بگیرم
ببینم درسهایی رو که تا حاال بهتون دادمو خوب یاد گرفتین یا نه!...
بعد یه صندلی میاره و میذاره جلوی کالس و به دانشجوها میگه :با توجه به مطالبی که من تا به
امروز بهتون درس دادم ،ثابت کنید که این صندلی وجود نداره؟!
دانشجوها به هم نگاه کردن و همه شروع کردن به نوشتن روی برگه...
بعد از چند لحظه یکی از دانشجوها برگه شو داد و از کالس خارج شد...
روزی که نمره ها اعالم شده بود  ،باالترین نمره رو همون دانشجو گرفته بود!
اون فقط رو برگه اش یه جمله نوشته بود :کدوم صندلی؟
 )33وانی گمنام عاشق دختر پادشاهی شد .رنج اين عشق او را بيچاره کرده بود و راهی برای رسيدن به معشوق نمی يافت .مردی
زيرک از نديمان پادشاه که دلباختگی او را ديد و جوانی ساده و خوش قلبش يافت ،به او گفت پادشاه  ،اهل معرفت است ،اگر
احساس کند که تو بنده ای از بندگان خدا هستی  ،خودش به سراغ تو خواهد.
جوان به اميد رسيدن به معشوق  ،گوشه گيری پيشه کرد و به عبادت و نيايش مشغول شد ،به طوری که اندک اندک مجذوب
پرستش گرديد و آثار اخالص در او تجلی يافت .
روزی گذر پادشاه بر مکان او افتاد  ،احوال وی را جويا شد و دانست که جوان ،بنده ای با اخالص از بندگان خداست  .در
همان جا از وی خواست که به خواستگاری دخترش بيايد و او را خواستگاری کند  .جوان فرصتی برای فکر کردن طلبيد و
پادشاه به او مهلت داد.
همين که پادشاه از آن مکان دور شد  ،جوان وسايل خود را جمع کرد و به مکانی نا معلوم رفت  .نديم پادشاه از رفتار جوان
تعجب کرد و به جست و جوی جوان پرداخت تا علت اين تصميم را بداند  .بعد از مدتها جستجو او را يافت  .گفت :تو در شوق
رسيدن به دختر پادشاه آن گونه بی قرار بودی  ،چرا وقتی پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج با دخترش را از تو خواست  ،از
آن فرار کردی؟
جوان گفت :اگر آن بندگی دروغين که بخاطر رسيدن به معشوق بود  ،پادشاهی را به در خانه ام آورد  ،چرا قدم در بندگی
راستين نگذارم تا پادشاه جهان را در خانهء خويش ببينم؟
 )34پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد.
آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار
تربیت کند .یک
ماه بعد ،مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهینها تربیت شده و
آماده
شکار است اما نمیداند چه اتفاقی برای آن یکی افتاده و از همان روز
اول که آن را
روی شاخهای قرار داده تکان نخورده است .این موضوع کنجکاوی پادشاه را
برانگیخت و دستور داد تا پزشکان و مشاوران دربار ،کاری کنند که شاهین
پرواز کند .اما هیچکدام نتوانستند .روز بعد پادشاه دستور داد تا به
همه مردم اعالم کنند که هر
کس بتواند شاهین را به پرواز درآورد پاداش خوبی از پادشاه دریافت
خواهد کرد .صبح روز بعد پادشاه دید که شاهین دوم نیز با چاالکی تمام
در باغ در
حال پرواز است .پادشاه دستور داد تا معجزهگر شاهین را نزد او
بیاورند.
درباریان کشاورزی متواضع را نزد شاه آوردند
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و گفتند اوست که شاهین را به پرواز درآورد.
پادشاه پرسید« :تو شاهین را به پرواز درآوردی؟ چگونه این کار را
کردی؟ شاید جادوگر هستی؟»
کشاورز که ترسیده بود گفت« :سرورم ،کار سادهای بود ،من فقط شاخهای را
که شاهین روی آن نشسته بود بریدم .شاهین فهمید که بال دارد و شروع به
پرواز کرد».
گاهی الزم است برای باال رفتن ،شاخههای زیر پایمان را ببریم چقدر به
شاخههای زیر پایتان وابسته هستیم؟ آیا تواناییها و استعدادهایتان را
میشناسیم؟ آیا ریسک میکنیم؟
)34

شاگردی از استاد پرسيد :منطق چيست؟
استاد کمی فکر کرد و جواب داد  :گوش کنید  ،مثالی می زنم  ،دو مرد -پیش من می آیند .یکی تمیز ودیگری کثیف من به
آن ها پیشنهاد
می کنم حمام کنند.شما فکر می کنید  ،کدام یک این کار را انجام دهند ؟
هردو شاگرد یک زبان جواب دادند  :خوب مسلما کثیفه!
استاد گفت  :نه  ،تمیزه  .چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه قدر
آن را نمی داند.پس چه کسی حمام می کند ؟
حاال پسرها می گویند  :تمیزه!
استاد جواب داد  :نه  ،کثیفه  ،چون او به حمام احتیاج دارد.وباز پرسید:
خوب  ،پس کدامیک از مهمانان من حمام می کنند ؟
یک بار دیگر شاگردها گفتند  :کثیفه!
استاد گفت  :اما نه  ،البته که هر دو ! تمیزه به حمام عادت دارد و
کثیفه به حمام احتیاج دارد .خوب باالخره کی حمام می گیرد ؟
بچه ها با سر درگمی جواب دادند  :هر دو!
استاد این بار توضیح می دهد  :نه  ،هیچ کدام ! چون کثیفه به حمام
عادت ندارد و تمیزه هم نیازی به حمام کردن ندارد!
شاگردان با اعتراض گفتند  :بله درسته  ،ولی ما چطور می توانیم
تشخیص دهیم ؟هر بار شما یک چیزی را می گویید و هر دفعه هم درست است
استاد در پاسخ گفت  :خوب پس متوجه شدید  ،این یعنی :منطق!
خاصیت منطق بسته به این است که چه چیزی رابخواهی ثابت کنی!!
 )37چوپان و بز
چوپان بيچاره خودش را کشت که آن بز چاالک از آن جوی آب بپرد نشد که نشد.
او میدانست پريدن اين بز از جوی آب همان و پريدن يک گله گوسفند و بز به دنبال آن همان.
عرض جوی آب قدری نبود که حيوانی چون نتواند از آن بگذرد… نه چوبی که بر تن و بدنش میزد
سودی بخشيد و نه فريادهای چوپان بخت برگشته.
پيرمرد دنيا ديدهای از آن جا میگذشت وقتی ماجرا را ديد پيش آمد و گفت من چاره کار را میدانم .آنگاه
چوب دستی خود را در جوی آب فرو برد و آب زالل جوی را گل آلود کرد.
بز به محض آنکه آب جوی را ديد از سر آن پريد و در پی او تمام گله پريد.
چوپان مات و مبهوت ماند .اين چه کاری بود و چه تأثيری داشت؟
پيرمرد که آثار بهت و حيرت را در چهره چوپان جوان میديد گفت:
تعجبی ندارد تا خودش را در جوی آب میديد حاضر نبود پا روی خويش بگذارد .آب را که گل کردم ديگر
خودش را نديد و از جوی پريد و من فهميدم اين که حيوانی بيش نيست پا بر سر خويش نمیگذارد و خود را
نمیشکند چه رسد به انسان که بتی ساخته است از خويش و گاهی آن را میپرستد
 )38مالت جالب حسين پناهی
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دنيا را بغل گرفتيم گفتند امن است هيچ کاری با ما ندارد
خوابمان برد بيدار شديم ديديم آبستن تمام دردها يش شده ايم
حسين پناهی
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
**
*اينجا در دنيای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند*
*ديگر گوسفند نمی درند*
*به نی چوپان دل می سپارند و گريه می کنند*...
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*
**
*مي داني ! ...؟ به رويت نياوردم* ! ...
*از همان زماني كه جاي " تو " به " من " گفتي  " :شما* "
*فهميدم*
*پاي " او " در ميان است*...
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
**
**اجازه  ! ...اشک سه حرف ندارد  ، ...اشک خيلی حرف دارد*!!!
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
**
*می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که  :پدر تنها قهرمان بود*.
*عشــق ،تنـــها در آغوش مادر خالصه ميشد*
*باالترين نــقطه ى زمين ،شــانه های پـدر بــود* ...
*بدتـرين دشمنانم ،خواهر و برادر های خودم بودند* .
*تنــها دردم ،زانو های زخمـی ام بودند* .
*تنـها چيزی که ميشکست ،اسباب بـازيهايم بـود*
*و معنای خداحافـظ ،تا فردا بود*!...
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
**
*اين روزها به جای" شرافت" از انسان ها*
*فقط" شر" و " آفت" می بينی*!
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*
**
*راســــــتی،
دروغ گـــــفتن را نيــــــــز ،خـــــــــوب ياد گـــرفتــه ام!...
ب خــــوب*
"حــــال مـــن خـــــــوب اســت"  ...خــــــو ِ
**
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♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*
**
*میدونی"بهشت" کجاست ؟*
*يه فضـای ِ چند وجب در چند وجب* !
*بين ِ بازوهای ِ کسی که دوسـتش داری*...
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
**
*وقتی کسی اندازت نيست*
*دست بـه اندازه ی خودت نزن*...
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*
**
*اين روزها "بــی" در دنيای من غوغا ميکند!
بــیکس  ،بــیمار  ،بــیزار  ،بــیچاره بــیتاب  ،بــیدار  ،بــیيار ،
بــیدل  ،بـیريخت،بــیصدا  ،بــیجان  ،بــینوا
*
*بــیحس  ،بــیعقل  ،بــیخبر  ،بـینشان  ،بــیبال  ،بــیوفا  ،بــیکالم
،بــیجواب  ،بــیشمار  ،بــینفس  ،بــیهوا  ،بــیخود،بــیداد  ،بــیروح
 ،بــیهدف  ،بــیراه  ،بــیهمزبان*
*بــیتو بــیتو بــیتو*......
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*
**
*ماندن به پای کسی که دوستش داری*
*قشنگ ترين اسارت زندگی است*!
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*

**
*می کوشم غــــم هايم را غـــرق کنم اما*
*بی شرف ها ياد گرفته اند شــنا کنند*...
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*
**
می دانی
يک وقت هايی بايد
روی يک تکه کاغذ بنويسی
تـعطيــل است
و بچسبانی پشت شيشه ی افـکارت
بايد به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هايت را زير سرت بگذاری
به آسمان خيره شوی
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و بی خيال ســوت بزنی
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شيشه ی ذهنت صف کشيده اند
آن وقت با خودت بگويـی
بگذار منتـظـر بمانند*!!!
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*
**
*مگه اشك چقدر وزن داره...؟*
*که با جاري شدنش  ،اينقدر سبک مي شيم*...
**
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡*
**
*من اگه خـــــــــــــــــــــدا بودم*...
*يه بار ديگه تمـــــــــــــــوم بنده هام رو ميشمردم*
*ببينم که يه وقت يکيشون تنــــــــــــــها نمونده باشه*...
*و هوای دو نفره ها رو انقدر به رخ تک نفره ها نمی کشيدم*!!!!
 )39هرگز در زندگي این دو را ابراز نكنید:
نخست ،آنچه نیستید
و دوم  ،همه آنچه هستید
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
تالش كنیم ندیده ها را ببینیم
دیدن آنچه كه همه میبینند ...هنر نیست!
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
بهترین آیینه وجدان توست...
آگاه و بیدار باش...
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
خدایا
به خوبان جهان عزت داده اي و به بدان ثروت...
نكند ما به تماشاي جهان آمده ایم؟؟
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
خدایا
مارو ببخش كه در كار خیر
یا "جار" زدیم...
یا "جا" زدیم...
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
عمري گذشت تا باورمان شد
آنچه را باد برد...
خودمان بودیم...
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
ثبت احوال در شناسنامه ام
همه چیز را ثبت كرده
جز احوالم...
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
نه صدایش را نازك كرده بود
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نه دستانش را آردي...
از كجا باید به گرگ بودنش شك میكردم؟؟
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
تیغ روزگار شاهرگ كالمم را چنان بریده
كه سكوتم بند نمیاید!
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
چه خوشبختي بزرگي است...
بدبختي هاي كوچك!
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
گاه الزم است كه انسان
دیدگان خود را ببندد
زیرا اغلب خود را به نابینایي زدن نیز
نوعي خوشبختي است...
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
بیش از حد عاقل بودن...
كار عاقالنه اي نیست!
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
جسم ما باغي است
كه اراده
باغبان آن است
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
برهنه ات میكنند
تا بهتر شكسته شوي
نترس ،گردوي كوچك!
آنچه سیاه میشود...
روي تو نیست ،دست آنهاست
♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡❤♡
روزگاریست كه شیطان فریاد میزند:
"آدمي پیدا كنید ،سجده خواهم كرد"!
 )41به هنگام بازديد از يک بيمارستان روانى ،از روان پزشک پرسيدم :
شما چطور ميفهميد که يک بيمار روانى به بسترى شدن در بيمارستان نياز دارد يا نه؟
روانپزشک گفت :ما وان حمام را پر از آب ميکنيم و يک قاشق چايخورى ،يک فنجان و يک سطل جلوى بيمار ميگذاريم و
از او ميخواهيم که وان را خالى کند !!!
من گفتم :آهان! فهميدم .آدم عادى بايد سطل را بردارد چون بزرگ تر است !
روانپزشک گفت :نه! آدم عادى درپوش زير آب وان را بر ميدارد ...شما ميخواهيد تختتان کنار پنجره باشد؟!!
********
1.راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي نيست !!!
2.در حل مشکل و در هنگام تصميم گيري هدفمان يادمان نرود  .در حکايت فوق هدف خالي کردن آب وان است نه استفاده از
ابزار پيشنهادي !!!
3.همه راه حل ها هميشه در تير رس نگاه نيست ...
 )41امی :درخصوص فرهنگ کار تیمی -بازی بهترین آموزشه
در مهد کودک های ایران  9صندلی میذارن و به  11بچه میگن هر کی نتونه سریع برای خودش یه
جا بگیره باخته و  ....ادامه بازی .بچه ها هم همدیگر رو هل میدن تا خودشون بتونن روی صندلی
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بشینن.
با این بازی ما از بچگی به کودکان خود آموزش میدیم که هرکی باید به فکر خودش باشه.
در مهد کودکهای ژاپن  9صندلی میذارن و به  11بچه میگن اگه یکی روی صندلی جا نشه همه
باختین .لذا بچه ها نهایت سعی خودشونو میکنن و همدیگر رو طوری بغل میکنن که كل تیم 11
نفره روی  9تا صندلی جا بشن و كسی بی صندلی نمونه .بعد  11نفر روی  8صندلی ،بعد  11نفر
روی  7صندلی و همینطور تا آخر.

با این بازی اونا به بچه هاشون فرهنگ همدلی و کمک به همدیگر رو یاد میدن.
)52
Variation on Immanuel Kant (German philosopher, 1724-1804):
""Life without philosophy is empty, but a philosophy without live is empty too.
 )53حسین پناهی  :بعضیها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است
)54

روزی سقراط ،حکیم معروف یونانی مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر است .علت ناراحتیش را
پرسید ،پاسخ داد :در راه که میآمدم یکی از آشنایان را دیدم .سالم کردم جواب نداد و با
بیاعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.
سقراط گفت :چرا رنجیدی؟
مرد با تعجب گفت :خوب معلوم است ،چنین رفتاری ناراحت کننده است.
سقراط پرسید :اگر در راه کسی را میدیدی که به زمین افتاده و از درد و بیماری به خود میپیچد،
آیا از دست او دلخور و رنجیده میشدی؟
مرد گفت :مسلم است که هرگز دلخور نمیشدم .آدم که از بیمار بودن کسی دلخور نمیشود.
سقراط پرسید :به جای دلخوری چه احساسی مییافتی و چه میکردی؟
مرد جواب داد :احساس دلسوزی و شفقت و سعی میکردم طبیب یا دارویی به او برسانم.
سقراط گفت :همهی این کارها را به خاطر آن میکردی که او را بیمار میدانستی ،آیا انسان تنها
جسمش بیمار میشود؟ و آیا کسی که رفتارش نادرست است ،روانش بیمار نیست؟
اگر کسی فکر و روانش سالم باشد ،هرگز رفتار بدی ازاو دیده نمیشود
بیماری فکر و روان نامش “غفلت” است .باید به جای دلخوری و رنجش ،نسبت به کسی که بدی
میکند و غافل است ،دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان رساند .پس از دست
هیچکس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده و بدان که هر وقت
کسی بدی میکند ،در آن لحظه بیمار است.
 )55هرچه نیست صالح اوست و هرچه هست اوست
ای آنکه تو طالب خدایی به خود آ
در خود بطلب کز تو جدا نیست خدا
اول به خود آ چون به خودآیی ،بخدا
اقرار نمایی به خدایی خدا
 )44هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید
چه آن کس که در درگاه باری تعالی به جان ارزد
البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد
متن کتیبه ی سر در خانقاه شیخ ابوالحسن خراقانی عارف قرن پنجم قمری
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م (هرکه پرسید دانا شد ) غررا لحکم  /ص 61
سأل َ َعلِ َ
 )57امام علی (ع) می فرمایندَ :من َ

از قیا س پرواز یک بادباد ک برای توصیف ارتباط میان ایمان و عقل می توان استفاده کرد .در این
قیاس ایمان به منزله نخ با دبادک وعقل به منزله خود بادبادک است  .میان ایمان وعقل همواره
کشش و کشمکشی وجود دارد درست همانگونه که همواره کششی (فشاری) میان بادبادک ونخ
آن برقرار است اگر به دلیلی نخ بادبادک پاره شود بادبادک به یکی از جهات به پرواز در خواهد آمد
به همین ترتیب اگر عقل بر پایه ایمان استوار نشود آنگاه بی خبر از هیچ حدومرزی در تمامی
جهات سرگردان خواهد شد .
(فصلنامه حوزه ودانشگاه  ،سال هشتم پاییز )81
)58

انسان سه راه دارد:
راه اول از انديشه ميگذرد
اين واالترين راه است.
راه دوم از تقلید ميگذرد،
اين آسانترين راه است.
و راه سوم از تجربه ميگذرد
اين تلخترين راه است.
کنفوسیوس

)49

.بمانيم تا کاری کنيم ،نه اين كه کاری کنيم تا بمانيم
»دکتر شريعتی«
)61

زمانی امانوئل کانت فيلسوف شهير آلمانی در برابر اين سؤال که چرا بخش بزرگی از بشريت تحت سرپرستی ديگران باقی
می مانند ،گفت« :جواب ساده است ،چرا که وقتی پذيرفتی که خودت فکر نکنی … و کتابی داشته باشی که به جای تو درک
کند و کشيشی که به جای تو وجدان داشته باشد و پزشکی که برنامه غذايی تو را تعيين کند و …از اين قبيل ،ديگر نيازی به
فکر کردن و تعقل نداری و برای ديگران آسان است که خود را قيّم تو قرار دهند و معيارهای خود را به کرسی بنشانند ».

46

 )61حکمت مالنصرالدینی
در نزدیکی ده مال مکان مرتفعی بود که شبها باد می آمد و فوق العاده سرد می...شد.دوستان مال گفتند :مال اگر بتوانی یک
شب تا صبح بدون آنکه از آتشی استفاده کنی در آن تپه بمانی ,ما یک سور به تو می دهیم و گرنه توباید یک مهمانی مفصل
.به همه ما بدهی
مال قبول کرد ,شب در آنجا رفت وتا صبح به خود پیچید و سرما را تحمل کرد و صبح که آمد گفت :من برنده شدم و باید به
من سور دهید.گفتند :مال از هیچ آتشی استفاده نکردی؟مال گفت :نه ,فقط در یکی از دهات اطراف یک پنجره روشن بود و
معلوم بود شمعی در آنجا روشن است .دوستان گفتند :همان آتش تورا گرم کرده و بنابراین شرط را باختی و باید مهمانی
.بدهی
مال قبول کرد و گفت :فالن روز ناهار به منزل ما بیایید .دوستان یکی یکی آمدند ,اما نشانی از ناهار نبود گفتند :مال ,انگار
نهاری در کار نیست .مال گفت :چرا ولی هنوز آماده نشده ,دو سه ساعت دیگه هم گذشت باز ناهار حاضر نبود .مال گفت :آب
هنوز جوش نیامده که برنج را درونش بریزم .دوستان به آشپزخانه رفتند ببیننند چگونه آب به جوش نمی آید .دیدند مال یک
دیگ بزرگ به طاق آویزان کرده دو متر پایین تر یک شمع کوچک زیر دیگ نهاده.گفتند :مال این شمع کوچک نمی تواند از
فاصله دو متری دیگ به این بزرگی را گرم کند .مال گقت :چطور از فاصله چند کیلومتری می توانست مرا روی تپه گرم
.کند؟شما بنشینید تا آب جوش بیاید و غذا آماده شود
:نکته
.با همان متری که دیگران را اندازه گیری میکنید اندازه گیری می شوید
 )62حال دنیا
حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانهای
گفت یا خواب است یا باد است یا افسانهای
گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست؟
گفت یا برق است یا شمع است یا پروانهای
گفتمش گر این چنین است پس چرا دل بستهاند
ست اند ،یا دیوانهای
م
َ
گفت یا کورند یا َ
 )63دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم
دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تالش كردم
دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم
 )43رفتار و عقيده انسانی در زمان حال در معرض تغييراتی عميق تر و ناراحت کننده تر از تغييراتی است که پس از ظهور
فلسفه و ثروت در يونان و پايان دادن به دين قديم يونانيان تا کنون صورت گرفته است .امروز دوباره عصر سقراط است :
زندگی اخالقی ما با انحالل عادات و عقايد قديم در معرض تهديد است و زندگی عقالنی ما در سرعت و گسترش است .همه
اعمال و انديشه های ما تازه و در مرحله آزمايش است و هنوز چيزی محقق و مستقر نگشته است؛ وسعت و پيچيدگی و تنوع
تغييرات زمان ما بی سابقه است و حتی در زمان پريکلس نيز نظير نداشته است .همه ی آنچه در دور و بر ماست ،از
ابزاری که کار ما را پيچيده تر می سازد و از چرخ هايی که ما را به دور زمين می گرداند تا نوآوری هايی که در روابط
جنسی ما پيدا می شود تا تکان های سختی که روح ما را از جهان وهم و خيال پايين می آورد ،دگرگون شده است.
انتقال از کشاورزی به صنعت و از ده به شهر های کوچک و از شهر های کوچک به شهر های بزرگ  ،علم را باال برده و
هنر را پايين آورده و انديشه را آزاد کرده و به حکومت استبداد و اشراف خاتمه داده است ،حکومتهای سوسياليستی و
دموکراتيک پديد آمده و زن را آزاد ساخته و ازدواج را سست کرده و اخالقيات قديم را نقض و تجمل را جايگزين رياضت و
لذت جويی را جانشين تقدس ساخته است و از شمار جنگ ها کاسته و بر شدت و وحشت آنها افزوده و بسياری از گرامی ترين
عقايد دينی ما را از ما گرفته و به جای آن فلسفه ای مکانيکی و جبری در باره حيات به ما داده است .همه چيز با شتاب در
جريان است .
ويل دورانت  -لذات فلسقه
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 )44از سخنرانی دکتر عبدالحسین دینانی روز پنجشنبه  82مهرماه  0931در شبکه 4
پیر و مراد عطار کیست؟ او پیرش را «سالک فکرت» معرفی می کند .جایگاه عطار در تفکر است .پیرش فکر است فکر
متأمل .عطار از ترکیب «عقل مست» نام می برد
شیوه ای کز شوق او شد عقل مست
جز مرا هرگز که را داده است دست
اگر چه من معموال نه نصیحت می کنیم و نه توصیه ولی این بار توصیه می کنم که منطق الطیر و مصیب نامه را بخوانید.
خالصه ی مصیبت نامه :عطار در یک سلوک الیناهی با فرشتگان و پیامبران به گفتگو می نشیند .فرشتگان که او را به
چیزی بی شتر از آنچه می دادند حواله نمی دهند .پیامبران هریک برای فراز باالتر او را به پیامبر بعدی حواله می دهد که در
پایان پیامبر اسالم او را به باطن خودش حواله می دهد .از درون هر کس دریچه ای به حقیقت محض وجود دارد.
خالصه ی منطق الطیر :این کتاب که در مقام باالتری از مصیبت نامه است هزاران مرغ در پی سیمرغ می روند تعداد
زیادی هالک می شوند و فقط سی مرغ باقی می ماند که به محل زندگی سیمرغ می رسند .حال شما بگویید که آنها رسیدند یا
نرسیدند؟
تا از وادی حیرت و تأمل عمیق عبور نکنیم به پایان راه نمی رسیم.
عطار پیش کسوت موالنا و هردو اهل معنا و به دور از لفظ هستند
این دو بزرگوار (عطار و موالنا) تا ابد زبان فارسی را تضمین کردند چون هر که بخواهد عطار و موالنا را بشناسد باید
فارسی یاد بگیرد.
پايان
اميدوارم يک روزی موفق به خواندن و درک اين دو کتاب شويم.
 )44ارزش واقعی انسان به چیست؟
(این کالم از جناب عالمه نقل به مضمون است )عالمه محمد تقی جعفری (رحمهاهلل علیه )میفرمودند:
عده ای از جامعه شناسان برتر دنیا در دانمارک جمع شده بودند تا پیرامون
موضوع مهمی به بحث و تبادل نظر بپردازند .موضع این بود:
«ارزش واقعی انسان به چیست»
برای سنجش ارزش خیلی از موجودات معیار خاصی داریم.
مثال معیار ارزش طال به وزن و عیار آن است.
معیار ارزش بنزین به مقدار و کیفیت آن است.
معیار ارزش پول پشتوانه ی آن است.
اما معیار ارزش انسانها در چیست.
هر کدام از جامعه شناسها صحبت هایی داشتند و معیارهای خاصی را ارائه دادند.
وقتی نوبت به بنده رسید گفتم  :اگر می خواهید بدانید یک انسان چقدر ارزش دارد ببینید به چه چیزی عالقه دارد و به چه
چیزی عشق میورزد.
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کسی که عشقش یک آپارتمان دو طبقه است در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است.
کسی که عشقش ماشینش است ارزشش به همان میزان است.
اما کسی که عشقش خدای متعال است ارزشش به اندازه ی خداست.
عالمه فرمودند :من این مطلب را گفتم و پایین آمدم .وقتی جامعه شناس ها صحبت های مرا شنیدند برای چند دقیقه روی
پای خود ایستادند و کف زدند .وقتی تشویق آنها تمام شد من دوباره بلند شدم و گفتم :عزیزان! این کالم از من نبود .بلکه از
سنُهُ» « /ارزش هر
ئ َما یُ ْح ِ
شخصی به نام علی (علیهالسالم) است .آن حضرت در نهج البالغه میفرمایند« :قِی َمةُ ُک ِّل ا ْم ِر ٍ
انسانی به اندازهی چیزی است که دوست میدارد».
وقتی این کالم را گفتم دوباره به نشانه ی احترام به وجود مقدس امیرالمؤمنین علی (علیهالسالم) از جا بلند شدند و چند بار
نام آن حضرت را بر زبان جاری کردند. . .
 )47شاعر :محمد علی غنی پور
با محبت شاید ،با خشونت هرگز...........................
با خشونت هرگز
بچه ها الل شوید بی ادب ها ساکت
....
سخت آشفته و غمگین بودم…
به خودم می گفتم:
بچه ها تنبل و بد اخالقند
دست کم میگیرند
درس ومشق خود را…
باید امروز یکی را بزنم ،اخم کنم
و نخندم اصال
تا بترسند از من
و حسابی ببرند…
خط کشی آوردم،
درهوا چرخاندم...
چشم ها در پی چوب ،هرطرف می غلطید
مشق ها را بگذارید جلو ،زود ،معطل نکنید !
اولی کامل بود،
دومی بدخط بود
بر سرش داد زدم...
سومی می لرزید...
خوب ،گیر آوردم !!!
صید در دام افتاد
و به چنگ آمد زود...
دفتر مشق حسن گم شده بود
این طرف،
آنطرف ،نیمکتش را می گشت
تو کجایی بچه؟؟؟
بله آقا ،اینجا
همچنان می لرزید...
” پاک تنبل شده ای بچه بد ”
" به خدا دفتر من گم شده آقا ،همه شاهد هستند"
” ما نوشتیم آقا ”
بازکن دستت را...
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خط کشم باال رفت ،خواستم برکف دستش بزنم
او تقال می کرد
چون نگاهش کردم
ناله سختی کرد...
گوشه ی صورت او قرمز شد
هق هقی کردو سپس ساکت شد...
همچنان می گریید...
مثل شخصی آرام ،بی خروش و ناله
ناگهان حمدهللا ،درکنارم خم شد
زیر یک میز،کنار دیوار،
دفتری پیدا کرد ……
گفت  :آقا ایناهاش،
دفتر مشق حسن
چون نگاهش کردم ،عالی و خوش خط بود
غرق در شرم و خجالت گشتم
جای آن چوب ستم ،بردلم آتش زده بود
سرخی گونه او ،به کبودی گروید …..
صبح فردا دیدم
که حسن با پدرش ،و یکی مرد دگر
سوی من می آیند...
خجل و دل نگران،
منتظر ماندم من
تا که حرفی بزنند
شکوه ای یا گله ای،
یا که دعوا شاید
سخت در اندیشه ی آنان بودم
پدرش بع ِد سالم،
گفت  :لطفی بکنید،
و حسن را بسپارید به ما ”
گفتمش ،چی شده آقا رحمان ؟؟؟
گفت  :این خنگ خدا
وقتی از مدرسه برمی گشته
به زمین افتاده
بچه ی سر به هوا،
یا که دعوا کرده
قصه ای ساخته است
زیر ابرو وکنارچشمش،
متورم شده است
درد سختی دارد،
می بریمش دکتر
با اجازه آقا …….
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چشمم افتاد به چشم کودک...
غرق اندوه و تاثرگشتم
من شرمنده معلم بودم
ِ
لیک آن کودک خرد وکوچک
این چنین درس بزرگی می داد
بی کتاب ودفتر ….
من چه کوچک بودم
او چه اندازه بزرگ
به پدر نیز نگفت
آنچه من از سرخشم ،به سرش آوردم
عیب کار ازخود من بود و نمیدانستم
من از آن روز معلم شده ام ….
او به من یاد بداد درس زیبایی را...
که به هنگامه ی خشم
نه به دل تصمیمی
نه به لب دستوری
نه کنم تنبیهی
***
یا چرا اصال من
عصبانی باشم
با محبت شاید،
گرهی بگشایم
با خشونت هرگز...
با خشونت هرگز...
با خشونت هرگز
 )48آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمائید که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خويش به منزل برساند
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
اما چنین است درکشور ما
آنکس که بداند و بداند که بداند
بايد برود غازبه کنجي بچراند
آنکس که بداند و نداند که بداند
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بهتر برود خويش به گوري بتپاند
آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتي وبا پول خر خويش براند
آنکس که نداند و نداند که نداند
برپست رياست ابدالدهر بماند
 )49رمز موفقیت
مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست .
سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید .
هر دو حاضر شدند .
سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود .
وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان ،او را
شگفت زده کرد .
مرد تالش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود
شد محکم نگاه داشت .
سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس
عمیق بود .
سقراط از او پرسید" ،در آن وضعیت تنها چیزی که می خواستی چه بود؟ "
پسر جواب داد" :هوا "
سقراط گفت ":این راز موفقیت است! اگر همانطور که هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت
هم باشی بدستش خواهی آورد" رمز دیگری وجود ندارد.
)71
حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای
گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه ای
گفتمش احوال عمرم را بگو این عمر چیست؟
گفت یا برق است یا باد است یا افسانه ای
گفتمش اینها که می بینی چرا دل بسته اند؟
گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه ای
گفتمش احوال عمرم را پس از مردن بگو؟
گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه ای
" ابوسعید ابوالخیر "
 )71پروفسور فلسفه با بسته سنگينی وارد کالس درس فلسفه شد و بار سنگين خود را روبروی دانشجويان خود روی ميز گذاشت .
وقتی کالس شروع شد ،بدون هيچ کلمه ای ،يک شيشه بسيار بزرگ از داخل بسته برداشت و شروع به پر کردن آن با چند
توپ گلف کرد .
سپس از شاگردان خود پرسيد که ،آيا اين ظرف پر است؟
و همه دانشجويان موافقت کردند .
سپس پروفسور ظرفی از سنگريزه برداشت و آنها رو به داخل شيشه ريخت و شيشه رو به آرامی تکان داد .سنگريزه ها در
بين مناطق باز بين توپ های گلف قرار گرفتند؛ سپس دوباره از دانشجويان پرسيد که آيا ظرف پر است؟ و باز همگی موافقت
کردند .
بعد دوباره پروفسور ظرفی از ماسه را برداشت و داخل شيشه ريخت؛ و خوب البته ،ماسه ها همه جاهای خالی رو پر کردند.
او يکبار ديگرپرسيد که آيا ظرف پر است و دانشجويان يکصدا گفتند" :بله ".
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بعد پروفسور دو فنجان پر از قهوه از زير ميز برداشت و روی همه محتويات داخل شيشه خالی کرد" .در حقيقت دارم جاهای
خالی بين ماسه ها رو پر می کنم!" همه دانشجويان خنديدند .
در حالی که صدای خنده فرو می نشست ،پروفسور گفت " :حاال من می خوام که متوجه اين مطلب بشين که اين شيشه نمايی
از زندگی شماست ،توپهای گلف مهمترين چيزها در زندگی شما هستند – خدايتان  ،خانواده تان  ،فرزندانتان  ،سالمتيتان
 ،دوستانتان و مهمترين عاليقتان -چيزهايی که اگر همه چيزهای ديگر از بين بروند ولی اينها باقی بمانند ،باز زندگيتان پای
برجا خواهد بود .
اما سنگريزه ها ساير چيزهای قابل اهميت هستند مثل کارتان ،خانه تان و ماشينتان .ماسه ها هم ساير چيزها هستند -مسايل
خيلی ساده ".
پروفسور ادامه داد" :اگر اول ماسه ها رو در ظرف قرار بديد ،ديگر جايی برای سنگريزه ها و توپهای گلف باقی نمی مونه،
درست عين زندگيتان .اگر شما همه زمان و انرژيتان را روی چيزهای ساده و پيش پا افتاده صرف کنين ،ديگر جايی و زمانی
برای مسايلی که برايتان اهميت داره باقی نمی مونه .به چيزهايی که برای شاد بودنتان اهميت داره توجه زيادی کنين ،با
فرزندانتان بازی کنين ،زمانی رو برای چک آپ پزشکی بذارين .با دوستان و اطرافيانتان به بيرون برويد و با اونها خوش
بگذرونين .
هميشه زمان برای تميز کردن خانه و تعمير خرابيها هست .هميشه در دسترس باشين .
.....
اول مواظب توپ های گلف باشين ،چيزهايی که واقعا ً برايتان اهميت دارند ،موارد دارای اهميت رو مشخص کنين .بقيه چيزها
همون ماسه ها هستند ".
يکی از دانشجويان دستش را بلند کرد و پرسيد :پس دو فنجان قهوه چه معنی داشتند؟
پروفسور لبخند زد و گفت " :خوشحالم که پرسيدی .اين فقط برای اين بود که به شما نشون بدم که مهم نيست که زندگيتان
چقدر شلوغ و پر مشغله ست ،هميشه در زندگي شلوغ هم  ،جائي برای صرف دو فنجان قهوه با يک دوست هست " !
حاال با من یک قهوه میخوری؟
 )72روزی يک استاد دانشگاه تصميم گرفت تا دانشجويانش را به مبارزه بطلبد .او پرسيد` :آیا خداوند هر چیزی را که وجود دارد،
آفریده است؟`
دانشجويی شجاعانه پاسخ داد" :بله".
استاد پرسيد" :هر چيزی را؟ "پاسخ دانشجو اين بود" :بله هر چيزی را ".استاد گفت" :در اين حالت ،خداوند شر را آفريده
است .درست است؟ زيرا شر وجود دارد ".برای اين سوال ،دانشجو پاسخی نداشت و ساکت ماند .استاد از اين فرصت حظ
برده بود که توانسته بود يکبار ديگر ثابت کند که ايمان و اعتقاد فقط يک افسانه است .ناگهان ،يک دانشجوی ديگر دستش را
بلند کرد و گفت" :استاد ،ممکن است که از شما يک سوال بپرسم؟ "استاد پاسخ داد" :البته ".دانشجو پرسيد" :آيا سرما وجود
دارد؟ "استاد پاسخ داد" :البته ،آيا شما هرگز احساس سرما نکرده ايد؟ "دانشجو پاسخ داد" :البته آقا ،اما سرما وجود ندارد.
طبق مطالعات علم فيزيک ،سرما عدم تمام و کمال گرماست و شئی را تنها در صورتی ميتوان مطالعه کرد که انرژی داشته
باشد و انرژی را انتقال دهد و اين گرمای يک شئی است که انرژی آن را انتقال می دهد .بدون گرما ،اشياء بی حرکت هستند،
قابليت واکنش ندارند .پس سرما وجود ندارد .ما لفظ سرما را ساخته ايم تا فقدان گرما را توضيح دهيم ".دانشجو ادامه داد" :و
تاريکی؟ "استاد پاسخ داد" :تاريکی وجود دارد ".دانشجو گفت" :شما باز هم در اشتباه هستيد ،آقا .تاريکی فقدان کامل نور
است .شما می توانيد نور و روشنايی را مطالعه کنيد ،اما تاريکی را نمی توانيد مطالعه کنيد .منشور نيکولز تنوع رنگهای
مختلف را نشان می دهد که در آن طبق طول امواج نور ،نور می تواند تجزيه شود .تاريکی لفظی است که ما ايجاد کرده ايم تا
فقدان کامل نور را توضيح دهيم ".و سرانجام دانشجو پرسيد" : -و شر ،آقا ،آيا شر وجود دارد؟ خداوند شر را نيافريده است.
شر فقدان خدا در قلب افراد است ،شر فقدان عشق ،انسانيت و ايمان است .عشق و ايمان مانند گرما و نور هستند .آنها وجود
دارند .فقدان آنها منجر به شر می شود ".و حاال نوبت استاد بود که ساکت بماند .
نام اين دانشجو آلبرت انیشتین بود
 )73آدمها زندگی میکنند …انسانها زيبا زندگی میکنند!
آدمها میشنوند …انسانها گوش میدهند!
آدمها میبينند …انسانها عاشقانه نگاه میکنند!
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آدمها در فکر خودشان هستند …انسانها به ديگران هم فکر میکنند!
آدمها میخواهند شاد باشند …انسانها میخواهند شاد کنند!
آدمها،اسم اشرف مخلوقات را دارند …انسانها اعمال اشرف مخلوقات را انجام میدهند!
آدمها انتخاب کردهاند که آدم بمانند …انسانها تغيير کردن را پذيرفتهاند ،تا انسان شدند!
آدمها میتوانند انسان شوند …انسانها در ابتدا آدم بودند!
آدمها …انسانها…
“آدمها آدماند …انسانها انسان!
اما…
آدمها و انسانها هر دو انتخاب دارند…
اينکه آدم باشند يا انسان ،انتخاب با خودشان است”.
 )73نکته حسابی از دکتر حسابی
یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت  :شما سه ترم است که مرا از این درس می
اندازید  .من که نمی خواهم موشک هوا کنم .
می خواهم در روستایمان معلم شوم .
دکتر جواب داد  :تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول  ،ولی تو نمی
توانی به من قول بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا  ،نخواهد موشک هوا کند .
___.
 )74مزه زندگي
مردي از دست روزگار سخت ميناليد.
پيش استادي رفت و براي رفع غم و رنج خود راهي خواست.
استاد ليوان آب نمكي را به خورد او داد و از مزهاش پرسيد؟
آن مرد آب را به بيرون از دهان ريخت و گفت :خيلي شور و غير قابل تحمل است.
استاد وي را كنار دريا برده و به وي گفت همان مقدار آب بنوشد و بعد از مزهاش پرسيد؟
مرد گفت :خوب است و ميتوان تحمل كرد.
استاد گفت شوري آب همان سختيهاي زندگي است.
شوري اين دو آب يكي ولي ظرفشان متفاوت بود.
سختي و رنج دنيا هميشه ثابت است و اين ظرفيت ماست كه مزه انرا تعين ميكند
پس وقتي در رنج هستي بهترين كار باال بردن ظرفيت و درك خود از مسائل اس
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 )74درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی يک سال را نود بار تکرار می کنند . . .
.
نصف اشباهاتمان ناشی از اين است که وقتی بايد فکر کنيم  ،احساس می کنيم
و وقتی که بايد احساس کنيم  ،فکر می کنيم . . .
.
سر آخر ،چيزی که به حساب می آيد تعداد سالهای زندگی شما نيست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده ايد . . .
.
وفادارترين زن ها نه موطاليی ها هستند ،نه مو خرمايی ها و نه مو مشکی ها
بلکه مو خاکستری ها هستند! (چارلی چاپلين)
.
هميشه در زندگيت جوری زندگی کن که ” ای کاش” تکيه کالم پيريت نشود . . .
.
دنيای بيرحميست ،چه زود پيش چشم عزيزانمان ارزان می شويم
چاره کم کردن رابطه ست که الاقل به مفت نفروشنمان . . .
.
چه داروی تلخی است وفاداری به خائن
صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل . . .
رابطه ای رو که مرده  ،هر  5دقيقه  1بار نبضشو نگير
ديگه مرده . . .
مشکالت امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکالت فردا را به امروز اضافه نکن . . .
.
اگر حق با شماست خشمگين شدن نيازی نيست
و اگر حق با شما نيست  ،هيـچ حقی برای عصبانی بودن نداريد . . .
.
ما خوب ياد گرفتيم در آسمان مثل پرندگان باشيم و در آب مثل ماهيها
اما هنوز ياد نگرفتيم روی زمين چگونه زندگی کنيم (ريچارد نيکسون)
.
فريب مشابهت روز و شبها را نخوريم
امروز ،ديروز نيست و فردا امروز نمیشود . . .
.
يادمان باشد که  :آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم ديگر آرزو نيست . . .
اگه يه روز حس کردی تويه يه زمان عاشق دونفری دومی انتخاب کن
چون اگه واقعا عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نميشدی !!
.
زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمين تا آسمان . . .
.
برای دوست داشتن وقت الزم است،
اما برای نفرت گاهی فقط يک حادثه يا يک ثانيه کافی است . . .
.
گاه در زندگی  ،موقعيت هايی پيش ميآيد که انسان
بايد تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد . . .
.
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به ياد ندارم نابينايی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند“ :مگه کوری؟”
.
مادامی که تلخی زندگی ديگران را شيرين می کنی،
بدان که زندگی می کنی . . .
هيچ انتظاری از کسی ندارم! و اين نشان دهنده ی قدرت من نيست !
مسئله  ،خستگی از اعتماد های شکسته است
.
برای زنده ماندن دوخورشيد الزم است .يکی دراسمان ويکی در قلب . . .
.
ت زيبا
ب زيبا باش نه صور ِ
در جستجوی قل ِ
زيرا هر آنچه زيباست هميشه خوب نميماند
امـا آنچه خوب است هميشه زيباست
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 )78در يکی از کتاب های آسمانی يکی از اديان اين آيه اومده که می فرمايد  :او در جايگاه پاالينده و خالص کننده نقره خواهد
نشست .اين آيه برخی از خانمهای کالس مذهبی را دچار سردرگمی کرد .آنها نمیدانستند که اين عبارت در مورد ويژگی و
ماهيت خداوند چه مفهومی میتواند داشته باشد .از اين رو يکی از خانمها پيشنهاد داد فرايند تصفيه و پااليش نقره را بررسی
کند و نتيجه را در جلسه بعدی به اطالع سايرين برساند .همان هفته با يک نقرهکار تماس گرفت و قرار شد او را درمحل
کارش مالقات کند تا نحوه کار او را از نزديک ببيند .او در مورد علت عالقه خود ،گذشته از کنجکاوی در زمينه پااليش نقره
چيزی نگفت .وقتی طرز کار نقره کار را تماشا میکرد ،ديد که او قطعهای نقره را روی آتش گرفت و گذاشت کامالً داغ شود .
او توضيح داد که برای پااليش نقره الزم است آن را در وسط شعله ،جايی که داغتر از همه جاست نگهداشت تا همه
ناخالصیهای آن سوخته و از بين برود .زن انديشيد ما نيز در چنين نقطه داغی نگه داشته میشويم .بعد دوباره به اين آيه که
میگفت« :او در جايگاه پاالينده و خالص کننده نقره خواهد نشست» فکر کرد .از نقرهکار پرسيدآيا واقعاً در تمام مدتی که نقره
در حال خلوص يافتن است ،او بايد آنجا جلوی آتش بنشيند؟ مرد جواب داد بله ،نه تنها بايد آنجا بنشيند و قطعه نقره را نگهدارد
بلکه بايد چشمانش را نيز تمام مدت به آن بدوزد ..اگر در تمام آن مدت ،لحظهای نقره را رها کند ،خراب خواهد شد .زن
لحظهای سکوت کرد .بعد پرسيد« :از کجا میفهمی نقره کامالً خالص شده است؟» مرد خنديد و گفت« :خوب ،خيلی راحت
است .هر وقت تصوير خودم را در آن ببينم ».اگر امروز داغی آنش را احساس میکنی ،به ياد داشته باش که خداوند چشم به
تو دوخته و همچنان به تو خواهد نگريست تا تصوير خود را در تو ببيند .اين مطلب را منتقل کنيد .همين حاال کسی محتاج اين
است تا بداند که خدا در حال نگريستن به اوستـ و او در حال گذراندن هر شرايطی که باشد ،در نهايت فردی بهتر خواهد بود .
«زندگی چون يک سکه است .تو میتوانی آن را هر طور که بخواهی خرج کنی ،اما فقط يک بار».
 )79گاهي لیوان را زمین بگذار
اس تادی درشروع کالس درس ،لیوانی پراز آب به دست گرفت .آن را باال گرفت که همه ببینند .بعد از شاگردان پرسید :به
نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟
شاگردان جواب دادند 55 :گرم  955 ،گرم  955 ،گرم
استاد گفت :من هم بدون وزن کردن ،نمی دانم دقیقا“ وزنش چقدراست .اما سوال من این است :اگر من این لیوان آب را چند
دقیقه همین طور نگه دارم ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟
شاگردان گفتند :هیچ اتفاقی نمی افتد.
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استاد پرسید :خوب ،اگر یک ساعت همین طور نگه دارم ،چه اتفاقی می افتد؟
یکی از شاگردان گفت :دست تان کم کم درد میگیرد..
حق با توست .حاال اگر یک روز تمام آن را نگه دارم چه؟
شاگرد دیگری گفت :دست تان بی حس می شود .عضالت به شدت تحت فشار قرار میگیرند و فلج می شوند .و مطمئنا“
کارتان به بیمارستان خواهد کشید و همه شاگردان خندیدند.
استاد گفت :خیلی خوب است .ولی آیا در این مدت وزن لیوان تغییرکرده است؟
شاگردان جواب دادند :نه
پس چه چیز باعث درد و فشار روی عضالت می شود؟ درعوض من چه باید بکنم؟
شاگردان گیج شدند .یکی از آنها گفت :لیوان را زمین بگذارید.
استاد گفت :دقیقا“ مشکالت زندگی هم مثل همین است.
اگر آنها را چند دقیقه در ذهن تان نگه دارید اشکالی ندارد .اگر مدت طوالنی تری به آنها فکر کنید ،به درد خواهند آمد .اگر
بیشتر از آن نگه شان دارید ،فلج تان می کنند و دیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود .فکرکردن به مشکالت زندگی مهم
است .اما مهم تر آن است که درپایا ن هر روز و پیش از خواب ،آنها را زمین بگذارید .به این ترتیب تحت فشار قرار نمی
گیرند ،هر روز صبح سرحال و قوی بیدار می شوید و قادر خواهید بود از عهده هرمسئله و چالشی که برایتان پیش می آید،
برآیید!
دوست من ،یادت باشد که لیوان آب را همین امروز زمین بگذاری زندگی همین است
« )81كتر هالكويي»:
ما لباس  5سال پيش را بخاطر مد نبودن نمی پوشيم  ،ولی فرهنگ کهنه  5هزار سال پيش را همچنان حفظ می کنيم...
با پذيرش وظيفه و مسئوليت پدر و مادر می شويم نه با توليد مثل ...
اگر در طی روز ساعت ها به فرزند خود محبت و فقط چند لحظه او را تنبيه می کنيد تلخی و رنج تنبيه بيشتر از شيرينی
ساعت ها محبت در روان کودک به جای می ماند ….
هرگز نگوييد تو بچه بدی هستی بگوييد تو بچه خوبی هستی ولی کار اشتباهی انجام داده ای....
اگر درخت زندگی ما پر ثمر باشد حتی در صورت طعنه يا حمله ی ديگران ميوه ی فراوانی از آن می ريزد....
نتيجه گيری نادرست از رويدادها نکنيد ،وجود تعداد بيشماری ايرانی در آمريکا نشانه ای اين نيست که آمريکايی ها فارسی
حرف زدن را آموخته اند ...
برخي از پدر و مادرها در رابطه با فرزندان خود مواظب و مراقب نيستند بلكه به بيماري شك و ترديد مبتال هستند....
من در صورتی می توانيم به شما کمک کنم که خود خواسته باشيد وگرنه اين کمک نيست تجاوز به حقوق شماست....
تمام هنر زندگي اينست  :در من چه مي گذرد ان زمان كه دنيا در گذر است...
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زنان به علت فشار روانی ناشی از دنيای امروز ،تغييرات هورمونی ،تبعيض و ناديده گرفتن شدن حق و حقوقشان ،دوبرابر
بيشتر از مردان به افسردگی مبتال می شوند...
روزی که همسر خود را به انجام کاری که دوست ندارد وادار کنيد ،به زودی از شما متنفر خواهد شد...
من قرار نيست از کسی که سوال من را دوست ندارد سوال کنم  .....هر کس برای خود حريمی دارد که بايد حرمت ان را
داشت....
گذشته هم را بدانيد ...........در حالی که کلياتش مهم است اما جزيياتش را نخواهيد بدانيد.......
مبادا بنشينيد حاال قصه های قبلی ات را بگو ........چون هر کدام از اين ها شما را گير می اندازد و گرفتار می کند...........
بنابراين مطلبی که اهميت دارد اين هست که در حالی که از گذشته باخبريم و به نوعی گذشته می تواند آيينه ی آينده باشد در
زمينه هايی  ...،اما درگير جزييات نشويد و ضمنا بدانيد بيشتر مردم دنيا کاری را که در گذشته کرده اند  ...،اگر تغيير نکنند
می توانند تکرار کنند...
پولدار بودن مهم نيست بايد فقير نبود.......
هيچ كسي در جهان  ....،هيچ كسي در جهان .... ،ارزش اين رو نداره كه انسان زندگي خود را بخاطر او خراب كنه ....
بخاطر ديگران مي شود ساخت  .....،اما بخاطر هيچكس نمي شود خراب كرد...
در طول تاريخ ما از قدرت به بهانه محبت استفاده نادرست کرده ايم......
هرگاه فرد مساله را نمی تواند حل کند از نادانی و ناتوانی  ,ان را به قضا و قدر  ,سرنوشت  ,شيطان و ديگران نسبت می دهد
......
همسر شما بايد «نفر اول» زندگی شما باشد.......
خواسته ها و احتياجاتتون رو لطفا بگيد  .قربونتون برم مشخص بگيد من گرسنه ام …...من خسته ام …….من ميخوام
بخوابم …...من اين فيلمو دوس ندارم …….من ميخوام برم خونه مادرم ……..خواسته تون  ،احتياجتون رو مشخص بگيد
…...بيخودی نگيد او خودش بايد بفهمه …….قربونتون برم اين اگر ميفهميد که با شما ازدواج نميکرد …...کجای کاريد
……نمی فهمه ……بهش بگيد بازی در نياريد.....
پذيرش مسئوليت ،همانند درجه حرارت بدن از حد متعادل که گذشت چه بيشتر يا کمتر ايجاد بيماری و حتی مرگ می کند
......
بپذيريد که زندگی سخت و مشکل است قبول وجود محروميت و محدوديت در زندگی به فرد قدرت ادامه زندگی می دهد.....
ان روزی که نمی توانيد برای عشق و عالقه ی خود به فرد مقابل دليل موجه ای ارائه دهيد شما عاشق نيستيد....
اگر ادعا می کنيد انسان خوبی هستيد اين خوبی را در رفتار و افکار و هدف های خود نسبت به ديگران نمايان کنيد....
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So much wisdom in these beautiful sayings.
Death asked Life :
Why does everyone love you and hate me.
Life replied :
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Because I am a beautiful Lie and you are a painful Truth
Temple is a 6 letter word
Church is a 6 letter word
Mosque is also a 6 letter word
Geeta is a 5 letter word
Bible is a 5 letter word
Quran is also a 5 letter word
A Lovely Logic for a beautiful Life:
Never try to maintain relations in your life
Just try to maintain life in your relations
Always welcome the problems
Because problems give you dual advice
First, you know how to solve it
Second, you know how to avoid it in future
3 stages of Life:
Teen Age – Has time & energy – But no Money
Working Age – Has Money & Energy – But No Time
Old Age – Has Money & Time – But No Energy
We are very good Lawyers for our mistakes
Very good Judges for other’s mistakes
World always say – Find good people and leave bad ones.
But I say, Find the good in people and ignore the bad in them
Because No one is born perfect
A fantastic sentence written on every Japanese bus stop:
Only buses will stop here – Not your time
So Keep walking towards your goal
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Negative Thinkers focus on Problems
Positive thinkers focus on Solutions
Never hold your head high with pride or ego.
Even the winner of a gold medal gets his medal only when he bows his
head down
Define TODAY:
This is an Opportunity to Do A work better than Yesterday
African Saying:
If you want to walk quick, walk alone
If you want to walk far, walk together
Confident Quote:
I have not failed.
My success is just postponed.
Entire water in the ocean can never sink a ship Unless it gets inside.
All the pressures of life can never hurt you Unless you let them in.

تشکر و قدردانی پژوهشگاه علوم انسانی از دست اندکاران فلسفه برای کودکان
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از دكتر علي شریعتمداري در دانشگاه تربيت معلم ،دكتر يحيي یثربي در دانشگاه عالمه ،دكتر غالمحسين ابراهيمي دیناني،
دكتر خسرو باقري و دكتر كريم مجتهدي در دانشگاه تهران و دكتر صفایي مقدم در دانشگاه اهواز ،علي اصغر محمدخاني در كتاب
ماه ادبیات و فلسفه ،مسؤلين كتاب ماه كودك ،مهندس علي قنواتي و از پديدآورندگان همشهري جمعه و ساير دوستان عالقه مند در
ساير روزنامه ها و مجالت به جهت عنايتي كه به اين برنامه داشته و موجبات تهيه و چاپ آثاري را در اين باب فراهم آورده اند و
همچنين دوستاني كه ذيال معرفي ميشوند ،و نيز از رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي ( ،)IHCSرياست محترم
كنگره مالصدرا بسيار متشكريم.
با كمك هاي مهندس حسين كاجي نشست هايي طرح ريزي شده است .خانم صديقه ميرزايي در ترجمه و تأليف متون زحمات زيادي
كشيده است .خانم ساره ناجي و دوستانش در تهية نسخۀ اينترنتي  P4Cدوستان خود را ياري دادهاند .خانم احسانه باقري دو كتاب از
مجموعه داستانهاي فكري و تمرينهاي مربوط به آن را ترجمه كرده است ،امير حسين اصغري در وبالگ هاي پر تنوع و جذابش (
يك و دو ) با مصاحبه و مقاله هايي به مسايل  P4cپرداخته است ،خانم فرزانه شهرتاش با همكارانش موجبات تشكيل كارگاه  p4cبا
حضور دكتر اسكار برينيفير در كنگره مالصدرا را فراهم آوردند ،آقاي منصور مرعشي پايان نامه دكتري خود را به اين موضوع
اختصاص داده است ،خانمها صفا صفاييان ،نيلوفرعاكفيان ،و آقاي عباس طارمي از عالقمندان و فعاالن اين برنامه در رسانه هاي
جمعي اند .دكتر صفايي مقدم در حال ترجمة كتاب
publisher Robert Fisher ,Nelson Thornes ,Children to Think Teaching
است،
آقاي دكتر يحيي قائدي عالوه بر تأليف كتاب بررسي مباني آموزش فلسفه به كودكان ،ترجمة كتاب « فيلسوفان كودك و نوجوان» را به
عهده گرفته است و خانم مريم جعفر اقدمي گزارشهايي از برنامه هاي  p4cبراي روزنامة شرق تهيه كرده است.

گزارش روزنامه شرق از کارگاه فلسفه برای کودکان -يکشنبه  10خرداد 1383،
مریم جعفر اقدمى  :كارگاه فلسفه براى كودكان یكى از بخش هاى همایش جهانى حكمت متعالیه و مالصدرا است .خیلى ها كنجكاو
هستند ،بدانند این دیگر چه جور فلسفه اى است .در این همایش عالوه بر قسمت هاى مربوط به فلسفه مالصدرا و فلسفه اسالمى،
سخنرانى هایى در موضوعات فلسفه ذهن ،فلسفه علم ،فلسفه منطق ،فلسفه دین و فلسفه معاصر هم برگزار شده است.
شركت كنندگان در همایش همیشه در چهار سخنرانى همزمان در چهار سالن به طور یكنواخت پخش شده اند ،اما در سالن فلسفه
براى كودكان خیلى ها سرپا ایستاده اند.بیرون سالن تعدادى دختر دبستانى صف كشیده اند و قرار است داخل سالن بروند .از یكى شان
مى پرسم از كدام مدرسه آمده اید و جوابى مى دهد .بعد مى پرسم اینجا آمده اید چه كار كنید؟ آمده ایم با دكتر اسكار صحبت كنیم.
مى پرسم آمده اید درباره فلسفه صحبت كنید؟ مى گوید نه و توضیحاتى مى دهد كه چیزى از آن سر در نمى آورم .براى خوشحالى اش
مى گویم ،من حتما ا مى آیم و حرف هاى شما را گوش مى دهم.فلسفه براى كودكان كتاب هایى مثل «دنیاى سوفى» را در ذهن تداعى
مى كند و دوستى به شوخى مى گوید ،اینها بچگى هاى «هانا آرنت» هستند.
اما با سخنرانى خانم« فرزانه شهرتاش» كه از دست اندركاران طرح پژوهش فلسفه براى كودكان است ذهن حضار روشن مى شود.
«این برنامه هاى درسى جدید فلسفى براى اولین بار در سال  9111توسط ماتیو لیپمن مورد استفاده واقع شد .او در حین تدریس
فلسفه به دانشجویان مهندسى متوجه كندى ذهن فلسفى آنها شد و فكر كرد چقدر خوب است روشى براى آموزش تفكر فلسفى به
كودكان ابداع شود .لیپمن شروع به نوشتن داستان هایى كرد كه مباحث فلسفى در آنها نهفته بود ،به طورى كه قوه تفكر خواننده را
به چالش بكشد و ذهن او را درگیر پرسش كند .روشى كه لیپمن به كار مى برد چنان بود كه در نهایت  1كتاب داستان فلسفى براى
رده هاى مختلف سنى در دوران دبستان ،راهنمایى و دبیرستان نوشت .براساس داستان هاى لیپمن در كالس بحث هایى به وجود
مى آید و دانش آموزان با مشاركتى فعال در این بحث ها شركت مى كنند .فلسفه براى كودكان به معنى تزریق مفاهیم خاص فلسفى
مثل منطق یا تاریخ فلسفه یا آموزش مقوالت فلسفى در سطح دانشگاهى به كودكان نیست .بلكه بیشتر بر روش تفكر ،تفكر انتقادى و
خالقیت ذهن تاكید دارد .در این بحث ها و داستان ها مفاهیمى چون صداقت ،خوبى ،زیبایى ،حقیقت ،آزادى ،طبیعت ذهن و حقوق به
طور كامالا مقدماتى و پایه اى مورد بحث قرار مى گیرند .از اهداف این برنامه آموزشى مى توان به این نكات اشاره كرد:
 -9پایه گذارى تفكر خوب و استدالل در همه زمینه ها.
 _ 1كمك به كودكان براى یافتن نقاط ارتباط میان عقاید و نظرات آنها با دیگران.
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 _ 7تعلیم كودكان براى اینكه به اندیشه هاى دیگران احترام بگذارند ،در حالى كه همزمان با تفكر درباره دالیل فكر ،سخن و
رفتارشان تشویق مى شوند.
 _4ایجاد اعتماد به نفس در كودكان براى بیان عقاید خود و ذكر اشتباه دیگران.
بنیاد حكمت اسالمى صدرا این طرح پژوهشى را در یك مدرسه و براى  935نفر دانش آموز چهارم و پنجم دبستان اجرا كرده است.
این كالس ها در ساعات مطالعه بچه ها برگزار شده است و به عنوان داستان هاى فكرى به بچه ها و خانواده ها معرفى شده است.
كالس ها به صورت پرسش و بحث اداره مى شود .سخنران مثال هایى از پرسش ها و جواب هاى جالب بچه ها را بیان مى كند.
به طور مثال در پاسخ به این سئوال كه «چه چیزى یك داستان را به داستان فكرى تبدیل مى كند؟ »گفته اند :سئوال برانگیز باشد،
نكته هاى مبهم داشته باشد ،هم نویسنده به آن فكر كرده باشد و هم ما را به فكر كردن وادار كند.
یا در جواب سئوال دیگرى مثل «چه وقت مى توان حرف كسى را قطع كرد؟» گفتند :با احترام و مهربانى ،هیچ وقت نباید حرف كسى
را قطع كرد ،مگر وقتى غیبت مى كند.
پس از این سخنان ،بچه هاى دبستانى جلو مى آیند و به صورت گرد مى نشینند .اینها بچه هایى هستند كه این طرح برایشان اجرا شده
است .دكتر «اسكار برینیفیر» توضیحاتى براى حضار مى دهد .او همان دكتر اسكار است كه آن دانش آموز گفته بود آمده اند با او
صحبت كنند .دكتر اسكار میان بچه ها مى رود و بحث را شروع مى كند .آنها قرار است نمونه اى از طرح خود را براى
شركت كنندگان اجرا كنند .اسكار فرانسوى است و انگلیسى اش را خیلى راحت مى شود فهمید ،اما مترجم هم الزم است .دكتر اسكار
روى تخته مى نویسد «چه چیز براى كودكان اهمیت دارد» و بعد از بچه ها مى پرسد چه كسى مى تواند این جمله را بخواند .
همه به جز یكى دستشان را باال مى برند .آقاى اسكار از او مى پرسد كه آیا سواد ندارد؟ و اگر دارد چرا دستش را باال نبرده است .او
مدام سئوال مى پرسد و از بچه ها جواب مى خواهد تا عاقبت به این جواب مى رسد كه مثالا آن دانش آموز خجالت مى كشید یا
مى ترسید اشتباه بخواند .دكتر اسكار عاقبت به این مى رسد كه با سئوال پاى تخته باید چه كار كرد .یكى از بچه ها جواب مى دهد باید
به آن فكر كنیم .خیلى جالب است كه نمى گوید باید به آن جواب دهیم .او حتى این سئوال را مطرح مى كند كه آیا این سئوال شایسته
جواب دادن هست یا نه؟ در یكى از سئوال ها موقعیتى پیش مى آید كه دانش آموزى به موضوعى عقیده دارد و دیگران با او مخالفند.
اسكار از او مى پرسد «آیا ممكن است همه اینها اشتباه كنند و تو درست بگویى؟» آن دانش آموز مى گوید« :بله ممكن است »!سئوال
و جواب ها در آخر به یافتن جواب همان سئوال ابتدایى مى رسد كه چه چیز براى بچه ها اهمیت دارد .یكى مى گوید بچه ها دوست
دارند مورد توجه واقع شوند .دیگرى همین را با كلمات متفاوتى بیان مى كند .اسكار از آنها مى خواهد بگویند كه آیا نفر دوم حرف
جدیدى زده است یا نه .و همین طور سئواالت دیگر كه پاسخ تمام آنها توسط بچه ها حضار را به وجد مى آورد«.آنها اعتماد به نفس
فوق العاده اى پیدا كرده اند ،خوب فكر مى كنند و خوب حرف مى زنند .به این ترتیب كنجكاوى كودكانه شان تخریب نمى شود ».اینها
حرف هایى است كه از دیگران مى شنوم .حرف هاى دیگرى هم هست «سئواالت ،خوب طرح شده بودند .اینها هیچ ربطى به فلسفه
نداشت و فقط روانشناسى تفكر بود ».تمام اینها را بگذارید كنار آموزش و پرورش فعلى كشورمان و بعد قضاوت كنید كه آیا این
روش كه بهتر است به جاى فلسفه براى كودكان تفكر براى كودكان نامیده شود ،خوب است یا بد.
3:43 - amir hossein asghari +ب.ظ ; یکشنبه  95خرداد 9717،
آموزش پرسشگري فلسفي به كودكان
16اسفند  1389ساعت10:20
انتشارات شهرتاش ،مجموعه  9جلدي «كودكان فيلسوف» نوشته «اسكار برنيفيه» را منتشر كرد .مدير اين انتشارات تفكر خالقانه و
نقادانه را روش اين اثر ذكر كرد و گفت :نويسنده پاسخهاي مثبت و منفي را براي پرسشهاي كتابش ارايه ميكند و انتخاب را به كودك
واميگذارد\.
فرزانه شهرتاش ،مدير انتشارات شهرتاش و ويراستار اين مجموعه ،در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) ،اظهار كرد :آشنايي
با اسكار برنيفيه ،نويسنده اين اثر ،در سال  1383پديد آمد .او كه براي شركت در همايشي بينالمللي به ايران سفر كرده بود ،در
جريان اين سفر ،نمونه آثارش را در اختيار من گذاشت .البته به دليل گرفتن كپيرايت از انتشارات «ناتان» چاپ اين اثر مدتي به طول
انجاميد .
شهرتاش ادامه داد :اين مجموعه «كودكان فيلسوف» نام دارد و شامل  9كتاب است كه پرسشگري فلسفي را به كودكان هفت سال به باال
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ميآموزند .هر يك از اين كتابها شش سوال را طرح ميكنند .نويسنده هم در پاسخ به اين پرسشها هر دو جنبه مثبت و منفي را در
نظر گرفته ،براي كودكان بازگو ميكند .
وي يادآور شد :به باور من ،فلسفه يعني توانايي ديدن مسايل از زواياي مختلف .بر هيمن اساس نويسنده كتاب در پاسخ دادن به پرسشها
جنبههاي مثبت و منفي را در نظر ميگيرد .اگر كودكي براي سوالي نظير «مرگ چيست؟» تلقي منفي داشته باشد ،اين كتاب جنبه مثبت
مرگ را نيز به وي گوشزد ميكند و در واقع ،توانايي جابهجايي زاويه ديد را به كودكان ميآموزد .
شهرتاش سردرگم شدن كودكان با پاسخهاي دوگانه كتاب را رد كرد و گفت :در آموزش استاندارد ،كودك به عنوان مخاطب مطالبي
آموزشي ،بايد تصميمگيرنده باشد ،نه اين كه تصميمها به كودك تحميل شوند .
وي تشريح كرد :فلسفه براي كودكان ميكوشد مخاطبانش را مالكمحور كند ،يعني با ارايه گزينههاي متعدد ،وي را مجبور به انتخاب
بر اساس مالكهايش كند .سردرگمي مشكلي عام است و مالكمحوري راه حلي براي آن به شمار ميآيد .
شهرتاش تفكر خالقانه و نقادانه را اصوليترين مهارت آموزشي در عرصه فلسفه براي كودكان برشمرد و گفت :ابتدا از طريق
خالقيت ،گزينههاي متعددي در اختيار كودك قرار ميگيرد كه از آن به مرحله واگرايي تعبير ميشود .
وي افزود :سپس در مرحله همگرايي ،كودك با استفاده از تفكر نقاد ،يكي از گزينهها را برميگزيند .اين نوع مهارت ،نوعي واگرايي و
همگرايي همزمان به شمار ميآيد .
«زندگي يعني چه؟»« ،شناخت يعني چه؟» و «من يعني چه؟» عناوين برخي از كتابهاي اين مجموعهاند كه به طور جداگانه منتشر
شدهاند.

طرح گام به گام تا انديشه فلسفی در کانون ملی میشود
نيمی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان تهران به زودی تحت پوشش فعاليت گام به گام تا انديشهی فلسفی قرار
.میگيرند
به گزارش روابط عمومی کانون ،محسن فضلی مشاور فرهنگی مدير عامل و مدير کانون استان تهران با اعالم اين خبر در گردهمايی
سراسری معاونان ،مشاوران و مديران ستادی و استانی کانون در مشهد در عين حال گفت يک سوم از کانونهای پرورش فکری در
.استانهای کشور به زودی به اين طرح میپيوند
وی توضيح داد که طرح گام به گام تا انديشه روشی برای ايجاد نگرش فلسفی در کودکان است که اجرای آزمايش آن از سال  1387در
 8مرکز کانون تهران آغاز شد و با انجام پژوهشهای جامع از نتايج اين طرح توسط مديريت پژوهش کانون اکنون برای اجرا در ديگر
.مراکز کانون آماده شده است
به گفتهی فضلی سابقهی آموزش فلسفه برای کودکان در جهان به  50تا  60سال پيش و در ايران به  5تا  6سال پيش برمیگردد ولی
برخی تالش میکنند امتياز آموزش فلسفه را در کشور به نام خود ثبت کنند در حالی که اين روشهای آموزشی اغلب ترجمهای از
.روشهايی است که در کشورهای غربی اجرا شده است
مشاور فرهنگی مدير عامل در ادامه يادآور شد که شيوهی آموزش کانون بر آموزش منطق صوری و صحبت کردن از ماهيت وجود
تکيه ندارد و قصد اين است که با استفاده از فعاليتهای جاری مراکز کانون نگاهی جديد ،بنيادی و متفاوت به مسايل مذهبی داشته
.باشيم
وی ادامه داد :اين شيوه روشی خاص برای کمک به کودکان ونوجوانان برای کشف رازهای دنياست و موضوعها و سرفصلهای آن به
.تناسب گروههای سنی مخاطبان طراحی و تدوين شده است
مدير کانون استان تهران ،افزود :اين طرح در گروه سنی  4تا  7سال به دنبال پرورش تفکر منطقی به عنوان پايه تفکر فلسفی ،در
سال به دنبال پرورش ادراک شهودی ،برای مخاطبان نوجوان به دنبال پرورش قدرت انتزاع و در دوره راهنمايی به 9گروه سنی  7تا
.دنبال آشنا کردن بچهها با محدوديت حواس و ايجاد کنجکاوی فلسفی و پرورش تفکر تحليلی و انتقادی است
محسن فضلی اجرای اين طرح را باعث پايداری بيشتر اعضای نوجوان در مراکز کانون و ايجاد تغيير در برنامههايی دانست که در
.حوزه انديشه در اين مراکز اجرا میشود
وی خاطر نشان کرد که برای اجرای اين طرح دورههای آموزشی و همايشهای توجيهی برای مربيان کانون و خانوادهها برگزار شده و
.خواهد شد و فراخوان اين طرح به منظور مشارکت داوطلبانهی مراکز کانون به مديريتهای استانی کانون ارسال شده است
در اين جلسه سيد صادق رضايی رييس هيات مديره و مدير عامل کانون با تاکيد بر اجرای مناسب اين طرح در مراکز کانون يادآور شد
که کودکان ما به مرحلهای از بلوغ فکری رسيدهاند که ديگر نمیتوان مباحث و شيوههای  40سال پيش را برای آنان مطرح کرد و ما
.بايد با زبان آنها آشنا شويم و به همين زبان با آنان سخن بگوييم
وی افزود :کانون با به دنبال تربيت کودکان و نوجوانانی است که در آينده تبديل به جوانانی با بصيرت ،آرام ،معتدل و ميانهرو تبديل
.شوند و اين مهم با آشنا کردن آنها با منطق و فلسفه امکان پذير خواهد شد
رضايی قصه را بهترين منبع برای فلسفه دانست و گفت :محققان ما بايد با جست و جو در منابع کهن ادبيات ايران به دنبال قصههايی با
.بن مايههای فلسفی باشند و ما در حال انتشار چنين کتابهايی هستيم
63

مدير عامل کانون با اشاره به اين که شيوه فعاليت کانون و توليدات آن در اين زمينه مکمل اجرای اين طرح است تاکيد کرد که کانون به
.دنبال راهاندازی کالسهای آموزشی نيست و نمیخواهد به آموزشکاه تبديل شود
.گردهمآيی معاونان ،مشاوران و مديران ستادی و استانی کانون سراسر کشور روز  27مهر در مشهد پايان يافت
//www.kanoonnews.irانتهاي خبر //کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان آنالين

کوچکانه فلسفيدن
«فلسفه برای کودکان» حکایت از گرایش و به تبع آن برنامهای دارد که کودکان را مستعد فلسفهورزی
میداند
و بر این نظر است که میتوان و باید با برنامهای دقیق کودکان را با مفاهیم و موضوعات فلسفی آشنا کرد .
معموال ً «متیو لیپمن» را پایهگذار برنامه فلسفه برای کودکان میدانند .او در کتاب« تفکر در تعلیم و تربیت»
خود مبانی این برنامه را تشریح کرده است .در ایران نیز چند سالی است که رشته فلسفه برای کودکان و
لزوم تدوین برنامهای در این راستا ،توسط پژوهشگران دنبال میشود .مطلبی که از پی میآید مربوط به
ادامه سلسلهنشستهای تخصصیای است که گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکند .نشست اخیر که به «بررسی رویکردهای تأثیر فلسفه بر
کودکان در فرهنگ» اختصاص داشت در  31دیماه با حضور دکتر قاسم پورحسن ،سعید ناجی ،دکتر فرزین
بانکی ،دکتر یحیی قائدی و دکتر مهرنوش هدایتی برپا شد.
در ابتدای این نشست دکتر بانکی ،عضو گروه فلسفه برای کودکان (فبک) پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی طی سخنانی گفت :مسئله اندیشیدن در همه کشورها یکی است ،اما محیطهای
اندیشیدن با هم تفاوت دارد .وضعیت اجتماعی کودکان فاصله زیادی با اندیشهشان ندارد .در پرداختن به
فلسفه کودکان باید به ذهنیت آنها نزدیک شویم و ذهن خود را از افکار بزرگ خالی کنیم ،چرا که با این کار
موضع خود را به کودکان نزدیک میکنیم .
این موضوع که آیا میتوان با کودکان فلسفید ،شاید بهنظر بعضی موضوعی متکبرانه بیاید ،اما فلسفه
برای کودکان از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود .روسو معتقد بود که باید کودکان را در
محوطهای محافظتشده پرورش داد و تا سنین خاصی از اجتماع دور باشند و بعد از آن وارد اجتماع شوند.
جان الک برخالف روسو فکر میکرد که اگر با بچهها عاقالنه برخورد کنیم در ادامه به جر و بحث میرسیم.
در موضع سوم باید کودکان را جدی گرفت که این موضوع از همه موضعها آسانتر اما اجرای آن سختتر
است .
جدی گرفتن کودکان یعنی گوش سپردن به تمامی حرفهای آنها و اینکه بگذاریم کودکان آنچه میخواهند
به ما بگویند .انسانها همواره با کودکان طوری صحبت میکنند که موجب خفهکردن ندای آنها در نطفه
میشوند و با این کار مانع از شنیدن همه حرفهای آنها میشویم .در گفتوگو باید به شریک گفتوگو
احترام گذاشت و اگر نتوانیم موضع او را درک کنیم ،یعنی اینکه نتوانستهایم در مورد نظر او به تأیید برسیم.
گفتوگو یا مکالمه فلسفه یا هر گفتوگوی دیگر باید با رعایت ادب و احترام باشد و در فلسفه برای
کودکان باید این کار را از طریق گفتوگو انجام دهیم .
الزامات تعریف فلسفه برای کودکان
در ادامه این نشست قاسم پورحسن ،مدیر گروه فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی با بیان سه مسئله معنای فلسفه برای کودکان ،پیشینه فلسفه و نسبت فلسفه برای
کودکان گفت :فلسفه مضاف به معنای علمی به مسئله توجه کرده و ما فلسفه برای کودکان را باید از این
فلسفه جدا کنیم .منطق مکالمه یا گفتوگو یعنی همان هماوردی و برقراری میزان مساوی وقت گفتوگو
برای دو طرف است و در فلسفه برای کودکان نباید حق را تنها برای خود دانست.
فلسفه برای کودکان تنها برای کودکان نبوده ،چرا که ما نیز باید در این فلسفه با کودکان همراهی کنیم و
به گفتوگو با آنها بپردازیم تا اینکه در منطق مکالمه یک منطق جدید بهوجود آید که این نکته اول است.
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نکته دوم ،هدایت به سوی فکرورزی است .در فلسفه برای کودکان تنها تعلیم و تربیت مهم نیست ،چرا
که میخواهیم تعلیم و تربیت را از بیان کودکان بهدقت اعالم و آن را روشنسازی کنیم.
نکته سوم برای فلسفه برای کودکان اهمیت دادن به خالقیت است که در این مسئله باید به کودکان
خالقیت داشتن را آموزش دهیم .با این کار دانشآموزان تنها با حفظ کردن مطالب در تعلیم و تربیت هیچگاه
از مدرسه فراری نخواهند بود و در مدرسه دچار یک نوع رفتارهای تکراری و بدون خالقیت نمیشوند .
جمعی بودن فعالیت ،خردمندی و معقولیت ،قدرت تشخیص و باور ،ارتباط صحیح با دیگران و انسگرفتن با
دلیلآوری نیز از دیگر ارکان فلسفه برای کودکان است که در این مسئله ما میتوانیم این موضوع را
بهخوبی برای کودکان مطرح کنیم .در کشور ما هیچ نسبتی برای فلسفه با کودکان نداریم ،چرا که آموزش
این موضوع در مدرسه هیچگاه انجام نشده و تاکنون برای آن اقدامی نکردهایم ( .طبق آمار ما تا کنون بیش
از  12111دانش آموز در مدارس خود با این برنامه آشنا شده اند -نشر شهرتاش)
وی با اشاره به شروع فعالیت این گروه از 2سال پیش افزود :در طول این فعالیت به نکات مثبتی رسیدهایم
و قصد داریم فلسفه برای کودکان را در گروه فبک ادامه دهیم ،چراکه لزوم پرداختن به این موضوع در نهاد
آموزشی کشور و بهخصوص آموزش و پرورش احساس میشود .ابتدا باید به بررسی چیستی فلسفه
برای کودکان بپردازیم و پس از آن به پیشینه فلسفه برای کودکان ،و سپس نسبت ما با فلسفه برای
کودکان بررسی شود .فلسفه برای کودکان ،به معنای فلسفه گفتن برای کودکان نیست .اگر بخواهیم
تعریف دقیقتری برای فلسفه برای کودکان ارائه دهیم باید به 8عنصر مهم توجه کنیم؛
 -1عنصر اول منطق مکالمه است.
 -2عنصر دوم هدایت به سمت فکرورزی است و
 -3سومین عنصر را میتوان خالقیت دانست .برنامه فلسفه برای کودک ،تعلیم و تربیت و اخالق
نیست و آن را نمیتوان تفکر دانست ،چرا که ما در تمام این موارد دارای پارادایمهایی هستیم و
میخواهیم آنها را در این برنامه اعمال کنیم .البته میتوانیم آنها را از طریق منطق گفتوگو در
معرض ربط بگذاریم ،اما اینکه آنها را از پیش مسلم بدانیم و به دانشجو بدهیم همان مفهوم
فلسفه با کودک است .بنده به تمایز میان «فلسفه با کودک» و «فلسفه برای کودک» قائل
هستم .بنابراین برنامه فلسفه برای کودکان هدایت به سوی فکرورزی بهصورت دقیق و روشن
است .
نظام آموزش و پرورش کنونی خالقیت از کودک را سلب میکند .آموزش و پرورش از کودک
میخواهد که مطالب را حفظ کند.
 -4نکته چهارم جمعیبودن فعالیتهاست که در نظام آموزش و پرورش وجود ندارد؛ حتی در فلسفه
هم فعالیت جمعی وجود ندارد .فعالیت جمعی به معنای احترام به کالم دیگری است .پریدن میان
حرف دیگری یکی از نشانههای نداشتن روحیه فعالیتهای جمعی است .خردمندی و معقولیت،
قدرت تشخیص و داوری ،ارتباط صحیح با دیگری و انسگرفتن با دلیلآوردن از دیگر عناصری است
که باید آنها را در این برنامه اعمال کرد .بهرغم تمام کارهایی که صورت گرفته ما هنوز نسبتی با
فلسفه برای کودکان نداریم .اگر بتوانیم کاری انجام دهیم که نظام آموزش و پرورش این امر را مورد
بررسی قرار دهد گام مهم و بزرگی برداشتهایم.
 -5نگرشهای متفاوت
سعید ناجی ،عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با ارائه گزارشی از
فعالیت گروه فلسفه برای کودکان این پژوهشگاه در ادامه این نشست گفت :نظریه فلسفه برای
کودکان را «لیپمن» ارائه داده است .او در این نظریه میخواهد کودکان را طوری تربیت کند و
پرورش دهد که برای خودشان فکر کرده و حتیاالمکان خود برای خود تصمیم بگیرند .
ناجی با اشاره به تفسیرهایی از شهید مطهری در رابطه با تفکر و تعقل گفت :باید در همه کارها
با عقل و فکر پیش رفت و موضوع فلسفه برای کودکان خود نیاز یک جامعه بوده و با تفکر و تعقل به
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این نتیجه رسیدهایم .این امر میتواند به کودکان کمک کند در آینده دچار بحران هویت نشده و خود
بتوانند فکر ،داوری و استدالل کنند .استقبالهایی که از سوی برخی فالسفه از این موضوع شده
به واقع امیدوارکننده است ،اما تردیدها و بیتوجهیها نوعی نگرانی بهوجود آورده است .برخی
افرادی که با این برنامه برای نخستین بار آشنا میشوند این پرسش را مطرح میکنند که چرا
تاکنون دیگر فالسفه و اندیشمندان به آن توجه نکردهاند .اصوال این برنامه در ایران با بیتوجهی
روبهرو شده است .
ما در زمینههای بسیاری سرمایهگذاری میکنیم ،اما در مسئله تعلیم و تربیت سرمایهگذاری
بنیادین صورت نمیگیرد که البته این امر در دیگر کشورهای جهان نیز مشاهده میشود .حتی
لیپمن و شارپ نیز از آموزش و پرورش کشورشان راضی نیستند .آنها اظهار میکنند اگر کسی از
یک سیاره دیگر این نظام آموزشی را بررسی کند متوجه نخواهد شد که این روند چگونه پیش
میرود .براساس اظهارات لیپمن آموزش و پرورش بهکرات به ایجاد تغییرات جزئی روی آورده و این
تغییرات مؤثر واقع نمیشود .این تغییرات جزئی ادامه مییابد ،اما در نهایت هیچ اثربخشیای
نخواهد داشت و باید یک فکر بنیادین داشت و در رابطه با این تفکر از اندیشمندان و فیلسوفان
انتظار میرود که قدمی در این زمینه بردارند.
وی با اشاره به نگرشهای متفاوت درباره فلسفه برای کودکان اظهارکرد :برخی میگویند چرا باید
فلسفه را به کودکان آموخت؛ ما خود فلسفه را درک نکردیم و شما چگونه میخواهید فلسفه را به
کودکان آموزش دهید؟ یا اینکه عدهای اذعان میکنند که خود ،فلسفه را درک کردهاند اما
نمیتوانند آن را به کودکان یاد داد .این نگرشها ناشی از بدفهمی نسبت به برنامه فلسفه برای
کودکان است؛ برنامهای که به هیچ عنوان نمیخواهد مکاتب فلسفی را به کودکان بیاموزد .کودکان
از این برنامه استقبال میکنند چرا که روشهای انتخاب شده در این برنامه مشوق کودکان است و
آنها میتوانند در جلسه ،نظرات خود را بیان کرده و بدانند که افکار و عقاید آنها مورد احترام قرار
گرفته و خود نیز به دیگران احترام میگذارند.
 -6سن متناسب آموختن فلسفه برای کودکان
در ادامه این نشست ،مهرنوش هدایتی ،مدرس دانشگاه آزاد و عضو گروه فبک با بررسی
مشکالت فراروی فلسفه برای کودکان گفت :لیپمن در نظریه خود با تکیه بر شوق و اشتیاق به
کودکان ،موضوع فلسفه برای کودکان را مطرح کرده؛ پس اعتقاد به آزاردهنده بودن فلسفه برای
کودکان درست نیست .این نظریه که فلسفه برای کودکان میتواند آزاردهنده یا خطرناک باشد
درست نیست.
لیپمن در مقاله خود به این موضوع کامال پرداخته و خطرناکنبودن و آزاردهندهنبودن این مسئله را
بیان کرده است .ما موضوع فلسفه برای کودکان را در مناطق آموزش و پرورش انجام دادیم و با این
کار به این نتیجه رسیدیم که عزت نفس در کودکان با بیان این موضوع بسیار باالتر رفته و به نتایج
بسیار خوبی در این زمینه رسیدیم .در موضوع فلسفه برای کودکان بچهها مجهز به لذتبردن از
تمام آموزشها میشوند و برای جلوگیری از تهاجم فرهنگی قوی خواهند شد و از بعدی دیگر
موجب میشود که خود و دیگران را دوست داشته باشند و نظریات آنها را شنیده و خود در مورد
آنها نظر بدهند .
هدایتی در ادامه سخنانش به اندیشههای لیپمن اشاره و تصریح کرد :لیپمن بهعنوان پایهگذار
برنامه فلسفه برای کودکان معتقد بود که اگر قرار است ما جامعهای مبتنی بر دمکراسی داشته
باشیم ،این امر را میتوان از دوران کودکی به پیش برد .افرادی به این برنامه اعتراض داشته و این
برنامه را محدودکننده و آزاردهنده میدانند اما لیپمن پیشاپیش به این مسئله پاسخ داده است .
زمانی که مدرسه قرار بود از شکل مکتبخانه خارج شود و به شکل کنونی تغییر کند بسیاری از
علمای آن دوران اظهار داشتند که اگر علم را در این سطح وسیع به دست کودکان بسپاریم ممکن
است در آینده خطرساز باشد .ما چنین مانعی را نزدیک به یکصد سال پیش پشت سر گذاشتیم .
عزت نفس ،یعنی بررسی خود و قضاوت درباره خود.کودک دبستانی هنگامی که وارد مدرسه
میشود با محیط پرچالش ،دیدگاههای مختلف و معلمی روبهرو است که وی را قبول ندارد و کودک
نمیتواند خود را با آنها تطبیق دهد و این امر در نهایت به عزت نفس کودک منتهی میشود ،اما در
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برنامه فلسفه برای کودکان گردنشستن ،خودابرازی کودک و اینکه احساس میکند ایده وی مورد
احترام قرار گرفته و مورد تمسخر واقع نمیشود میتواند به افزایش عزت نفس کودک منتهی
شود.
همشهری آنالین-سیدحسین امامی

نشست آموزش فلسفه به کودکان در کانون پرورش فکری
به گزارش لیزنا به نقل از روابط عمومی کانون ،این طرح قرار است پس از اجرای آزمایشی خود در تمامی
مراکز کانون استان تهران با هدف پرورش تفکر منطقی به عنوان پایه تفکر فلسفی ،در کودکان  4تا 7
سال ،پرورش ادراک شهودی ،در کودکان 7تا  9سال و پرورش قدرت انتزاع و آشنا کردن بچهها با محدودیت
حواس و ایجاد کنجکاوی فلسفی و پرورش تفکر تحلیلی و انتقادی در نوجوانان اجرا شود.
هم اکنون قرار است از روز  12اردیبهشت سلسله نشستهایی تخصصی به منظور بحث و بررسی
مباحث تخصصی این طرح در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب
تهران برگزار شود.
بر این اساس " فرزانه شهر تاش "کارشناس ،مدرس و مترجم کتابها و داستانهای فکری میهمان
نخستین نشست از این سلسله نشستهاست که ساعت  14تا  17روز دوشنبه  12اردیبهشت و با
موضوع «آموزش فلسفه به کودکان ،ویژگیها و جنبهها در روش "میتو لیپمن"» برگزار میشود.
میهمانان دیگر نشستها هنوز اعالم نشده است اما نشستهای دیگر به ترتیب با موضوع «ویژگیها و
عناصرداستانهای فلسفی برای کودکان ،آسیبشناسی وضع موجود در ترجمه و تالیف»« ،فلسفه
اسالمی و آموزش فلسفه به کودکان ،دیدگاهها و رویکردها»  « ،جایگاه و اهمیت پرورش هوش
هستیگرایانه در آموزش فلسفه به کودکان» و « عناصر و ویژگی انیمیشنهای فلسفی و روشهای
تحلیل آن در پرورش تفکر فلسفی» در ساعت  14تا  17روزهای  2خرداد 6 ،تیر 3 ،مرداد و  14شهریور
برگزار خواهد شد .
کانون استان تهران از عالقهمندان به حضور در این نشستها دعوت کرده است به منظور ثبتنام با شماره
تلفن  88971311تماس بگیرند یا تمایل خود را به حضور در این مباحث از طریق
رایانامه  gambegamtaandishe@yahoo.comاعالم کنند.
گفتنی است در حال حاضر یک سوم از مراکز کانون سراسر کشور این طرح را اجرا میکنند و به زودی این
طرح به صورت ملی در تمامی مراکز کانون کشور اجرا خواهد شد.
گروه خبر کتابک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،سلسله نشستهای گام به گام تا انديشه فلسفی را برگزار میکند.

نخستين روز اين نشستها ،دوشنبه  12ارديبهشت در مرکز آفرينشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار
میشود .موضوع اين نشست" ،آموزش فلسفه به کودکان ،ويژگیها و جنبهها در روش "ميتو ليپمن " است .به گزارش روابط عمومی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،فرزانه شهرتاش ،کارشناس ،مدرس و مترجم کتابهای فکری مهمان اين نشست خواهد
بود.
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اين نشست ،از ساعت  14تا  17دوشنبه  12ارديبهشت در مرکز آفرينشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار
میشود.
ديگر نشستها نيز ،به ترتيب با موضوعهای ويژگیها و عناصرداستانهای فلسفی برای کودکان ،آسيبشناسی وضع موجود در ترجمه
و تاليف ،فلسفه اسالمی و آموزش فلسفه به کودکان ،ديدگاهها و رويکردها ،و اهميت پرورش هوش هستیگرايانه در آموزش فلسفه به
کودکان ،عناصر و ويژگی انيميشنهای فلسفی و روشهای تحليل آن در پرورش تفکر فلسفی در ساعت  14تا  17روزهای  2خرداد،
 2تير 3 ،مرداد و  14شهريور برگزار میشود .مهمانان نشستهای آينده هنوز مشخص نشده اند.
برای شرکت در اين برنامه ،میتوانيد با شماره  88971301تماس بگيريد و نام نويسی کنيد ،يا به نشانی
 gambegamtaandishe@yahoo.comايميل بفرستيد و تمايل خود به شرکت در برنامهها را اعالم کنيد.

دومين نشست از سلسله نشست های طرح" گام به گام تا انديشه" با عنوان آموزش فلسفه به کودکان ،ويژگی ها و جنبه ها در روش ميتو
ليپمن ،درسالن اجتماعات مجتمع آفرينشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در اين نشست که در روز  12ارديبهشت ،برگزار شد ،مربيان مجری طرح فلسفه برای کودکان از کانون پرورش فکری و تعدادی
شرکت کننده آزاد حضور داشتند.
فرزانه شهرتاش مدرس اين نشست بود .او سال هاست در اين زمينه پژوهش های بسياری داشته و کتاب های زيادی ترجمه کرده است.
شهرتاش اشاره کرد که مطالعات پژوهشی خود را از سال  76به همراه گروه انجمن معلمان آغاز کرده و پس از چند سال جمع آوری
اطالعات دست به اجرای آزمايشی آموزش فلسفه به کودکان زدند.
شهرتاش پژوهش در زمينه آموزش فلسفه به کودکان را به شش مرحله "دانش ،درک ،به کارگيری ،تجزيه و تحليل ،ارزشيابی و
آفرينش" تقسيم بندی کرد .به باور او کارگاه های فلسفه برای کودکان مکانی برای فکر کردن ،حرف زدن و شنيدن است .او گفت" :اين
کالس ها برای باالبردن دانش ادبی و يا مهارت های بازی و سرگرمی و يا آموزش تاريخ فلسفه نيست .کودک بايد بياموزد که چگونه
افکار خود را باز گو کند ،به بازگويی افکار ديگران گوش فرا دهد و بر روی فکر کردن خود فکر کند .در حقيقت کارگاه موفق در اين
زمينه کارگاهی خواهد بود که اگر از کودکان شرکت کننده در اين کارگاه ها سوال شود در اين کالس چه می آموزی؟ پاسخ دهند فکر
کردن و حرف زدن .ارزشيابی کودکان شرکت کننده در اين کالس ها با ميزان فکر کردن آن ها سنجيده می شود و مقدار دانش آن ها
مالک نيست".
در ادامه جلسه مراحل مختلف کارگاه آموزش فلسفه به کودکان تشريح شد .معرفی ،حرکت و جابه جايی ،فعاليت فراشناختی (صحبت
کردن) ،ايجاد انگيزه ،مطرح کردن سوال ،بحث گروهی و خود ارزشيابی از مراحل مختلف کارگاه بود.
شهرتاش به کتاب هايی هم در زمينه آموزش انديشيدن به کودکان اشاره کرد .او در بخش ترجمه به مجموعه "داستان های فکری" اثر
فيليپ کم با ترجمه فرزانه شهرتاش اشاره کرد که در سال  79انتشارات اميرکبير جلد اول آن را چاپ کرد و جلد های بعدی آن در سال
 86توسط نشر شهر تاش به چاپ رسيد .در اين کتاب ها ،بيش از صد فعاليت در زمينه کند و کاو های فلسفی برای کودکان از دوره
پيش دبستان تا راهنمايی ارائه شده است" .بيمارستان عروسک ها" همراه با کتاب راهنمای معلم نيز در همين زمينه برای کودکان پيش
دبستان و سال های اول و دوم دبستان تاليف آن مارگارت شارپ و لورنس اسپليتر ،با ترجمه فاطمه رنجبران و ويراستاری فرزانه
شهرتاش از نمونه های ديگر کتاب هايی در زمينه آموزش فلسفه برای کودکان هستند

خبرگزاري دانشجویان ایران  -تهران
سرويس :فرهنگ و ادب  -حكمت و فلسفه
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان تهران ،در جهت ارتقاي طرح «گام به گام تا انديشه»
(آموزش فلسفه به كودكان) سلسله نشستهايي را طراحي و اجرا ميكند .
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به گزارش ايسنا ،اين كالسها درباره آموزش فلسفه به كودكان ،ويژگيها و جنبهها در روش میتولیمپن،
ويژگيها و عناصر داستانهاي فلسفي براي كودكان ،آسیب شناسي و منع موجود در ترجمه و تالیف،
فلسفه اسالمي و آموزش فلسفه به كودكان ،ديدگاهها و رويكردها ،جايگاه و اهمیت پرورش هوش
هستي گرايانه در آموزش فلسفه به كودكان و همچنین عناصر و ويژگي انیمیشنهاي فلسفي و
روشهاي تحلیل آن در پرورش تفكر فلسفي است .
عالقمندان به شركت در اين جلسات كه میهمانان و سخنرانان آن در آينده اعالم ميشود ميتوانند جهت
ثبت نام با شماره تلفن  88971311و يا آدرس الكترونیكي  gambegamtaandisheoyahoo.comتماس
حاصل فرمايند .
جلسات فلسفه برای کودکان
از خبرنامه ی ايرانيان انگلستان در تاريخ  30آذرماه 1390
کودکان تمام شرایطی را که برای تفکر فیلسوفانه مورد نیاز است دارند .آنها کنجکاوند ،همه چیز برایشان
شگفتانگیز است و در مورد بدیهیترین مسائل سئوال میکنند ،اما معموال با پاسخهای سطحی
بزرگترها مواجه میشوند.

جهان چقدر بزرگ است؟ قوانین برای چه وجود دارند؟ مرگ چیست؟ اینها پرسشهائی هستند که شاید
در ابتدا به نظر بعید برسد که کودکان آنها را طرح کنند ،اما واقعیت این است که کودکان در مورد اینگونه
مسائل فکر میکنند.
کریستینا کالورت  Kristina Calvertبه این مسئله اعتقاد دارد .او به مدت  21سال مربی فلسفه کودکان
بوده است .کریستیا در دوران تحصیالت دانشگاهی خود در یکی از سمینارها با فلسفه آشنا شد و
بالفاصله به این سمت کشش پیدا کرد .او میگوید« :من خودم همیشه پرسشگر بودم .وقتی کودک
بودم بارها به من می گفتند که بهتر است از سئوال کردن دست بکشم و همه چیز را همانطور که هست
بپذیرم».
این برخورد بزرگساالن در کریستینا تأثیر ناخوشایندی بجا گذاشته است .حال کریستینا قصد دارد با آموزش
فلسفه به کودکان به دیگران کمک کند تا مجبور نباشند این حس ناخوشایند را تجربه کنند.
کودکان؛ فیلسوفهای کوچک
کریستینا نخستین تجربیات خود به عنوان مربی فلسفه کودکان را در دبستانی در هامبورگ جمعآوری
کرده است .حال کریستینا پنجاه سال دارد و در مدارس مختلف فلسفه درس میدهد و برای مربیان
مهدکودک و معلمان مدارس دورههای آموزشی برگزار میکند.
او هنگام گفتوگوهای فلسفی با کودکان ،از انتخاب موضوعهای پیچیده دوری میکند ،بلکه بیشتر به
بحث و گفتوگو در مورد سؤاالتی میپردازد که در زندگی روزمره به ذهن کودکان میرسد .به نظر او الزم
نیست که به کودکان فکر کردن در مورد مسائل فلسفی را یاد داد ،زیرا آنها خود به طور غریزی این کار را
انجام میدهند .آنها کنجکاو هستند و در مورد مسائلی که شاید برای بزرگساالن بدیهی باشد،
شگفتزده میشوند .داشتن همین دو ویژگی برای شروع تفکر فلسفی کافی است.
کریستینا کالورت میگوید« :کودکان در مورد موضوعهای پایهای فلسفه سؤال میکنند ،به طور مثال در
مورد مرگ ،پایان جهان هستی ،موجه بودن قوانین و همینطور در مورد صفاتی مانند ترس و شجاعت».
اهمیت درک متقابل بین کودکان و بزرگساالن
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«الزم نیست به کودکان فکر کردن در مورد مسائل فلسفی را یاد داد ،زیرا آنها خود به طور غریزی این کار را
انجام میدهند»
خانه ادبیات هامبورگ پروژهای با عنوان "پرواز افکار -فلسفه برای کودکان" را شروع کرده است .در هر
جلسه یک موضوع فلسفی انتخاب میشود که کودکان و همینطور بزرگساالن با هم درباره آن صحبت
میکنند .اینبار قرار است گفتوگو در این مورد باشد که دوست یعنی چه و داشتن آن چه اهمیتی دارد؟
در این میان ،کودکان پنج ساله هم نظر خود را دارند ،به طور مثال مارا میگوید که دوست کسی است که
ما به او عالقه داریم و توبیاس  8ساله میگوید که عالقه در رابطه دوستی باید دوطرفه باشد .کریستینا در
این میان با پرداختن به پاسخهای کودکان گفتوگو در این زمینه را ادامه میدهد.
کودکان در این جلسات معموال با عالقه به صحبتهای یکدیگر گوش میکنند .بزرگساالن هم در جلسه
حضور دارند و میتوانند نظرات خود را بگویند .کریستیا میپرسد که آیا دوستان میتوانند به هم دعوا
کنند؟ الکساندر زیالف  Alexander Sielaffکه نزد کریستینا در زمینه فلسفه برای کودکان یک دوره
آموزشی گذرانده است ،اعتقاد دارد که دعوا بین دوستان امری طبیعی است ،چون دوستان باید با هم
صادق باشند و اگر موضوعی آنها را ناراحت میکند در مورد آن با هم حرف بزنند.
برای کریستینا کالورت مهم است که بزرگساالن هم در حضور کودکان نظرات خود را مطرح کنند .کودکان در
این جلسات بیشتر آمادگی این را دارند که گفتههای بزرگتران را جدی بگیرند ،چون خود نیز میتوانند
نظرات خود را بگویند و والدین و مربیان هم یاد میگیرند به حرفهای کودکان بیشتر بها دهند.
کریستینا در کالسهای فلسفه قصد دارد به کودکان یاد دهد که حرفها و نظرات آنها ارزشمند است و
توانایی این را دارند که دنیا را برای خود تعریف کنند و برای تعاریف خود دالئل موجه بیاورند.
معرفی کتاب از بخش فلسفه برای کودکان در سايت مرکز دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات
بعضی ها اعتقاد دارند که فلسفه خطرناک است.حال با اين فرض تکليف آموزش فلسفه برای کودکان از ديدگاه اين گروه مشخص است.
اگر در جهان پختستانی زندگی کنيد نبايد دارای انديشه های حجمستانی باشيد .ادوين ابوت در کتاب " پختستان " دنيايی را شرح می دهد
که يک بعدی است ولی يکی از ساکنان آن قدرت درک چند بعدی ها را پيدا می کند ,شايد فلسفه نيز چنين اکسيری است .البته اگر نگاهی
گذرا به تاريخ داشته باشيم می بينيم که انسان بزرگواری چون سقراط درواقع به جرم دانستن فلسفه و بهره مندی از فضيلت" خرمگس
بودن"و آشفته کردن خواب آرام اتنيان به نوشيدن "شوکران" محکوم شد.يا در سنت فلسفی خودمان امام محمد غزالی با کتاب " تهافت
الفالسفه" حمله ای جانانه بر پيکر نحيف فلسفه وارد کرد .به هر تقدير با وجود همه اين موانع فلسفه به راه پرپيچ و خم خود تا به امروز
ادامه داده است و کسانی و بنيادهايی در سراسر جهان در انديشه آموزش آن به کودکان افتاده اند.در ايران نيز ترجمه و نوشتن آثاری در
اين زمينه در حال گسترش است.اميد که به سرانجام نيک انجامد.
در زير فهرستی از کتاب هايی که به نوعی در ارتباط با اين حوزه است را می آورم.با کمی دقت می توان دريافت که بعضی از آنها
.بيش از يک برگردان فارسی دارند.کتاب دنيای سوفی ترجمه های متعددی دارد که من فقط به يکی از آنها اشاره کرده ام
گاردر ،يوستاين ( ,) 1375دنیای سوفی :داستانی درباره تاريخ فلسفه,حسن کامشاد,تهران,نيلوفر
ک .نورا (,) 1381محفل فیلسوفان خاموش  ,کورش صفوی,تهران,هرمس
فيشر ،رابرت ( ,) 1388داستانهایی برای شروع تفکر ,ليال لطفیپور,اهواز,ترآوا
قبل از انقالب نيز دو کتاب با رويکرد مارکسيستی در اين حوزه چاپ شده است (البته من از اين دو کتاب اطالع دارم ):
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فلسفه برای نوجوانان /محمد رضا قربانی
ماتریالیسم دیالکتیک برای نوجوانان/محمد رضا قربانی
Chad Meister is Professor of Philosophy and Director of the Philosophy Program at Bethel College,
Indiana. He has substantial experience of teaching in American philosophy departments and is the author
)of The Philosophy of Religion Reader (Routledge, 2007
 :1اگر دين را به عنوان امری بپذيريم که همواره در جوامع بشری به صورت های گوناگون وجود داشته است ,پرسش هاای بزرگای نياز
از دير باز ذهن انسان کنجکاو را در ارتباط با ان به خاود معطاوف کارده.فلسافه ديان در ايان مياان نقاش بزرگای در تحليال و در صاورت
امکان پاسخ گويی به اين پرسش ها داشته است.
: 2در اين کتاب که از انتشارات راتلج و چاپ سال  2009است پرسش هايی مانند اينکه :آيا خداوند وجود دارد؟ ارتباط علم با ايمان
چيست؟ چرا در جهان شر و بدی وجود دارد؟ آيا حيات پس از مرگ نيز وجود دارد؟ بحث درباره اصل جهان شناسی درباره وجود
خداوند,تجربه دينی ,پلوراليسم,......
:3در مورد مولف هم اين توضيح در کتاب داده شده است( ..کليک کنيد)
داستانهاي فلسفي براي كودكان و نوجوانان
پريسپرسن
مترجمين :مهدي كيانيان ،شيرين شريفيان
فانوس 1384
پر يسپرسن نويسنده اين كتاب معتقد است« :بچهها فيلسوف طبيعي هستند» .وي در كپنهاك دانمارك متولد شده است و تاكنون نزديك
به  30سال است كه در زمينه فلسفه براي كودكان فعاليت ميكند .تحصيالت او در زمينه آموزش فلسفه و الهيات ميباشد و تاكنون
، 10عنوان كتاب و متن فلسفي تاليف كرده است .وي در ابتداي كتاب خود تاكيد كرده است كه اين كتاب نخستين كتابي است كه با
مضمون فلسفي مخصوص كودكان و نوجوانان چاپ و انتشار مييابد .پس نويسنده به همين دليل خواننده را به پرسشهاي مربوط به
هر داستان ،كه در انتهاي كتاب آمده است ارجاع ميدهد .در پايان كتاب به پرسشهايي سادهاي مربوط به داستان هر فصل
برميخوريم به عنوان نمونه برخي از اين پرسشها كه در ارتباط با موضوع اصلي هستند عبارتند از :چرا زندگي ميكنيم؟ هدف
زندگي چيست؟ چرا اما اين جا هستيم؟ آيا ما روح داريم؟ و  ...اين كتاب دو زبانه است و دو شخصيت دارد كه مارك و دينا هستند.
اين دو شخصيت اصلي تمام داستانهاي اين كتاب پنجاه صفحهاي هستند.
مجموعهاي از فالسفه
آشنایي با سقراط
(از مجموعه آشنايي با فيلسوفان»
پل استراترن
ترجمه :علي جوادزاده
مركز
«آشنايي با فيلسوفان مجموعهاي از زندگينامههاي فيلسوفان مشهور است كه براي گشودن باب آشنايي با انديشهها و ديدگاههاي
آنها به رشته تحرير درآمده و از سال  1378ترجمه فارسي آنها توسط نشر مركز منتشر شده است .در هر كدام از اين كتابها
گذشته از ارايه اطالعات زندگينامه اي ،افكار هر فيلسوف در رابطه با تاريخ فلسفه به طور كلي و نيز در رابطه با جريانها و
تحوالت فكري و اجتماعي و فرهنگي عصر او مورد بررسي قرار ميگيرد و مهمترين نكتههاي آنها با بياني ساده و روشن و در
عين حال سنجيده بيان ميشود .اين كتابها موضوع را بسيار موجز بيان ميكنند .به نظر ميرسد كه مخاطب اين كتابها نوجوانان
باشند اما براي ما كه آشنايي با فلسفه غرب را در تمامي مقاطع تحصيلي خود نداريم ،اين كتابها نام فيلسوفها را براي گوش آشنا
ميكنند.
اگر خواننده پيش از مطالعه ،هيچ چيز راجع به سقراط نميدانسته ،با مطالعه اين كتابها دست كم پس از شنيدن نام سقراط و يا هر
فيلسوف ديگر ذهنيتي درباره فيلسوف خواهد داشت .كه البته اين ذهنيت بسيار اندك است و تنها به يك اطالعات جزيي تاريخي
محدود ميشود .از اين مجموعه تا به حال درباره فيلسوفاني چون ويتگنشتاين ،افالطون ،بيكن ،دكارت ،راسل ،شوپنهاور ،كانت،
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ماركس ،نيچه ،هگل و  ...منتشر شدهاند .ناگفته نماند كه حجم هر يك از اين تكنگاريها از هفتار صفحه تجاوز نميكند.
فلسفه تحلیلي به سهولت یك زندگي
چگونه فیلسوف شدم؟
كالين مك گين
ترجمه :عرفان ثابتي
قفنوسن
1383
كتاب «چگونه فيلسوف شدم؟» اثر كالين مك گين يك اتوبيوگرافي از سفر كسي است كه به جهان فلسفه قرن بيستم سفر كرده است.
او در كتاب تاكيد دارد كه سعي كرده تا به شيوه اتوبيوگرافي به تبيين «فلسفه تحليلي» بپردازد .تبييني كه از آغاز وعده شيرين و
جذاب بودن آن را ميدهد .كالين مگ گين در اين اثر خوانندگان را با مسائل مهم فلسفه معاصر در قالب توضيح سوانح فكي يك
فيلسوف آشنا مي سازد .حاصل كار سخن گفتن يك متفكر از بطن جريانات فلسفي روز است در حالي كه از رهگذر آن به
موضوعات بين رشتهاي و عرصههايي چون ادبيات هم بيعالقه نيست« .از روانشناسي به فلسفه»«،منطق و زبان» « ،ذهن و
واقعيت»« ،باور ،ميل و ويتگنشتاين» «،آگاهي و شناخت» و «فرافلسفه و ادبيات داستاني»  ،عناوين برخي از فصول اين كتاب
است.
دانش متغیر
حمام فلسفه
گريگوري برگمن
ترجمه :علي غفاري
كوير
1384
برگمن در اين كتاب سعي كرده تا نشان دهد هر فيلسوفي در بعد خاصي از دامنه عمومي متخصص است .بعضيها نظريهپرداز
اخالقي و سياسي هستند و بعضي ديگر نبوغ خود را در مطالعه شناخت شناسي و متافيزيك به كار ميگيرند و نيز مشخص خواهد
شد كه فلسفه دانشي است در برگيرنده تمامي دانشها ،به موازات تحوالت دنياي حقايق و شرايط سياسي و اجتماعي ،فلسفه نيز تغيير
مي كند .در اين كتاب نظريات فلسفي طول تاريخ به شكل بسيار موجزي بررسي شده و هر بخش شامل توصيفي مختصر از زندگي
فيلسوفها و بررسي اجمالي نظرات اصلي آنها است .هر بخش اين كتاب كنايات معروفي را به عنوان ابزاري توضيحي براي
نوآوران فلسفه گنجانده است .اين كتاب در مجموع به بررسي و معرفي بيستو چهار فيلسوف پرداخته كه برخي از آنها عبارتند
از ،توماس اكويناس ،سقراط ،افالطون ،دكارت ،هابز ،اسپنوزا ،هيوم ،شوپنهاور ،روسو ،سارتر ،ويتگنشتاين ،كوآين و غيره.
یك بازي براي یادگیري تفكر از سایت فیک
شخصا در مطالعات پراكندة خود با مطالبي برخورد ميكردم كه به موضوع كاري شما مرتبط ميشود .برای مثاال در کتااب نقاد و
خالقيت در تفکر اثر دکتر علی شریعتمداری (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی  )1380مطلبی در مورد نقش نوشاتن در بهباود
بخشيدن به تفکر انتقاادی میخوانادم (ص  59الای  .)60در کتااب آماوزش رفتاار خاالق و اساتعدادهای درخشاان در داناش آماوزان
(انتشارات آستان قدس رضوی  )1369برای افزايش قدرت استدالل آوری در نوجوانان بازیای را پيشنهاد کرده اسات .ايان باازی
به صورت بحث و گفتگوي چند نفره انجام ميشود و در آن هر يک از افراد بايد يک نقش خاصی را بر عهاده گيرناد .يکای باياد باا
هر چه در جلسه مطرح میشود مخالفت کند و از افراد بخواهد تا آنچه را می گويند به دقت اثبات کنناد و خاودش را پيارو رويکارد
انتقادی معرفي کند .يکی ديگر بايد سعی کند به طور مرتب موضوع جلسه را عوض کند و موضوعات جديد را مطرح نماياد .فارد
ديگر بايد نقش يک ميانجی را ايفا کند و ميان ايدههاي مخالف طرح شده در جمع ،آشتی برقرار نمايد .يک نفر بايد با هار عقياده ای
(هر چند متناقض) که در جلسه طرح ميشود ،موافقت کند و شواهدی را برای درسات باودن آن اراياه نماياد و از آن عقياده حمايات
كند .يکی هم بايد در نقش واقعي خود بازی کند و  ....به اين طريق افراد شرکت کننده در اين بازی ياد مای گيرناد کاه افاراد جامعاه
چگونه در فعاليت های فکری شركت میکنند.
مراكزي كه به نحوي در اطالع رساني فلسفه براي كودكان در ايران نقش داشته اند
سازمان تبليغات اسالمي – خبرگزاري مهر
پژوهشكده ي علوم انساني -دکتر آيت اللهی -دکتر پورحسن  -اقای ناجی
72

شوراي عالي انقالب فرهنگي -دکتر شريعتمداری
دانشگاه تهران -دکتر خسرو باقری -دکتر حسينی
دانشگاه شيراز دکتر خسرو نژاد و رشته ی ادبيات داستانی کودکان
شوراي كتاب كودك-
بنياد حكمت اسالمي صدرا -برگزاری همايش جهانی مالصدرا و بخش ويژه فلسفه برای کودکان در سال  1383با حضور دکتر
اسکار برنی فيه از فرانسه و دكتر شريعتمداري و اميرحسين اصغری فرزانه شهرتاش
انجمن حکمت و فلسفه و برگزاری همايش «روز فلسفه» با بخش ويژه ی فلسفه برای کودکان با حضور دکتر اسکار برنی فيه از
فرانسه و .....
دانشگاه عالمه طباطبايي -دكتر يثربي -دکتر اسکندری -دکتر ابراهيمی
دانشگاه الهيات دانشگاه تهران -دكتر قراملكي -خانم امی
پژوهشكده ي آموزش و پرورش – دكتر ملكي -دکتر علم الهدی
انجمن فلسفه و حكمت -دكتر ديناني – دکتر شيخ رضايی
دانشگاه تربيت معلم  -دكتر قائدي
دانشگاه اهواز -دکتر صفايی مقدم و دکتر مرعشی
دانشگاه اصفهان -دکتر نوروزی با چاپ کتاب کودک فيلسوف و مهدی نيکبخت
انتشارات کتاب های فلسفه برای کودکان:
انتشارات آستان قدس رضوي – كتاب هاي دكتر خسرونژاد
انتشارات رسش اهواز -کتاب های رابرت فيشر
انتشارات شهرتاش -کتاب های فيليپ کم و اسکار برنی فيه
انتشارات آسمان خيال -کتاب های برژيت البه ،ميشل پوش
انتشارات او
نشر ايران بان
نشر قطره
روزنامه همشهري -ويژه نامه
روزنامه شرق
مجله ی مدرسه سالم
مجله ی رشد ابتدايی
فهرست برخي از منابع فارسي
.1
.2
.3
.4
.5
.2
.7

كردي عبدالرضا؛ تربیت خالق .تهران :انتشارات مؤسسه ي فرهنگي هنري نقش سيمرغ.1380 ،
جاللااي ،شاايدا ،مهاادي دوايااي و كااامبيز پوشاانه :)1381( .مقایسههه ویژگیهههاي فههردي و سههبك تفكههر انتقههادي مدرسههین دانشههكده
پرستاري و مامایي و علوم انسهاني دانشهگاه آزاد اسهالمي تههران سهال  ،9719طارح پژوهشای،تهران :دانشاگاه آزاد اساالمي
واحد پزشكي.
حاجيبابايي ،جواد ( :)1377خالصه مقاالت و راهنماي سومین كنفرانس آموزش ریاضي ایران ،کرمان :اداره كال آماوزش و
پرورش استان كرمان.
شريعتمداري ،علي :)1380( .نقد و خالقیت در تفکر ،تهران :مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
شاااعباني ،حسااان :)1378(.تهههاثیر روش حهههل مسهههاله بهههه صهههورت كهههار گروههههي بهههر روي تفكهههر انتقهههادي و پیشهههرفت تحصهههیلي
دانشآموزان پایه چهارم ابتدائي شهر تهران :پايان نامه دكتري ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده علوم انساني.
فقيهي ،فاطمه :)1378 (.اصالح برنامه ريزي درسي :پرورش مهارتهااي فکاري ،فصهلنامه تعلهیم وتربیهت (ویهژه آمهوزش و
پرورش تطبیقي) ،سال پانزدهم ،شماره  ،3صص.92-72
ملکااي ،حساان :)1384( .برنامههه ریههزي تفکههر محههور ،مقالااه ارايااه شااده بااه همااايش توليااد علاام در آمااوزش و پاارورش (سااازمان
مدارس دانشگاه آزاد اسالمي ).
 .1آمابلي ترزا؛ شكوفایي خالقیت كودكان ،ترجمه ي حسن قاسم زاده و پروين عظيمي .تهران :نشر دنياي نو.1377 ،
 .2اسميت جي .فيليپ و هولفيش ،گوردون اچ .تفكر منطقي :روش تعلیم و تربیت ،ترجمه ي علي شريعتمداري .تهران :انتشاارات
سمت.1373،
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 .3اوزمن ،هوارد،كراور و سموئل؛ مباني فلسفي تعلیم و تربیت ،ترجماه ي غالمرضاا متقاي فار ،هاادي حساين خااني ،عبدالرضاا
ضرابي ،محمد صادق موسوي و هادي رزاقي .قم :انتشارات مؤسسه ي آموزشي وپژوهشي امام خميني.1379 ،
 .4اسبورن الكس اس .پرورش استعداد همگاني ابداع و خالقیت ،ترجمه ي حسن قاسم زاده .تهران :انتشارات نيلوفر.1371 ،
 .5باتامور تام؛ مكتب فرانكفورت ،ترجمه ي حسينعلي نوذري ،تهران :نشر ني.1380 ،
 .6حسيني افضل السادات؛ ماهیت خالقیت و شیوه هاي پرورش آن .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوي.1378 ،
 .7حسنعلي بختيار نصار آباادي ،رضاا علاي ناوروزي و ناصار حبيباي .انگهاره ههاي جدیهد در فلسهفه ي تعلهیم و تربیهت .مجموعهه
مقاالتي در زمینه ي فلسفه و تفكر انتقادي .قم :انتشارات سماء قلم.1384 ،
 .8ساااااااااجادي سااااااااايد مهااااااااادي؛ تبیهههههههههین رویكهههههههههرد اسهههههههههتنتاج در فلسهههههههههفه ي تعلهههههههههیم و تربیهههههههههت .تهاااااااااران :انتشاااااااااارات
امير كبير.1380،
 .9سولسو ال .رابرت؛ روان شناسي شناختي ،ترجمه ي فرهاد ماهر .تهران :انتشارات رشد.1371 ،
 .10سليماني افشين؛كالس خالقیت (تمرينات و روش هاي عملي پرورش خالقيت براي معلمان و مربيان) .تهران :انتشاارات انجمان
اولياء و مربيان.1381 ،
 .11شعبانی حسن؛ روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارتها و راهبردهاي تفكر) .تهران :انتشارات سمت.1382 ،
 .12فروغي محمد علي؛ سیر حكمت در اروپا .تهران :انتشارات زوار.1375 ،
 .13فليك يو؛ درآمدي بر پژوهش هاي كیفهي در علهوم انسهاني .ترجماه ي عبدالرساول جمشايديان و همكااران .قام و اصافهان :ساماء
قلم.1382 ،
 .14قائدي ،يحيي؛ آموزش فلسفه به كودكان :بررسي مباني نظري .تهران :انتشارات دواوين.1383 ،
 .15كردي عبدالرضا؛ تربیت خالق .تهران :انتشارات مؤسسه ي فرهنگي هنري نقش سيمرغ.1380 ،
 .16مايرز چت؛ آموزش تفكر انتقادي ،ترجمه ي خدايار ابيلي .تهران :انتشارات سمت.1374 ،
 .17ميلر جي .پي .نظریه هاي برنامه ي درسي ،ترجمه ي محمود مهر محمدي .تهران :انتشارات سمت.1379 ،
 .18نقيب زاده عبدالحسين؛ درآمدي به فلسفه .تهران :انتشارات طهوري.1378 ،
 .19نقيب زاده عبدالحسين؛ فلسفه ی كا نت .تهران :انتشارات موسسه ي آگاه.1367 ،
 .20نقيب زاده عبدالحسين؛ نقد فلسفي و آموزش فلسفه .تهران :موسسه ي تحقيقاتي ـ تربيتي دانشگاه تربيت معلم.1379 ،
 .21نلسون آنابل؛ طراحي برنامه ي درسي ،ترجمه ي يوسف رضاپور .تهران :انتشارات سمت.1380 ،
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There are special-interest discussion groups on the internet. One (REGGIO-L) is specifically oriented
toward the Reggio Emilia approach; another (Early Childhood Education on line, or ECEOL) is of
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3)ln the body of the message type: subscribe listname firstname lastname.
example: if your name is Jane Doe, and you wish to subscribe to REGGIO-L, type: Subscribe REGGIO-L
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Reggio Emilia Approach
Advent School Early Childhood teachers are inspired by the Reggio Emilia Approach. Since we
opened our Early Childhood Center in 2004, our entire school has been profoundly influenced by this
philosophy. The Reggio Emilia philosophy of education closely matches The School’s mission and belief
that all children are naturally curious and have unlimited potential.
Through our annual Advent School Collaborative and workshops in partnership with Lesley University,
our Early Childhood teachers share their knowledge and experience. Advent teachers have traveled to
Reggio Emilia, Italy and regularly participate in exchanges with Reggio-inspired schools in the United
States and around the world.
The Reggio Emilia Approach to Early Childhood Education was initially developed in Italy in the
1940s after World War II. Loris Malaguzzi, philosopher and educational innovator, guided local families
from the northern Italian city of Reggio Emilia in their journey to create schools, which reflected the
values of their community. Inspired by renowned early childhood psychologists and philosophers Dewey,
Piaget, and Vygotsky, the Reggio Emilia Approach is built upon a foundation of connected principles and
is known worldwide for its innovative and child-centered philosophy of teaching and learning.

Guiding Principles of the Reggio Emilia Approach
The following key principles are inspirations from Reggio Emilia, which we adapt to our own community
and culture at The Advent School.


The Image of the Child
We believe in children’s strengths and capabilities. Our goal is to empower children to explore the
world, create meaning, and challenge their own thinking. Over time, children apply their
knowledge confidently and successfully to new situations, which results in feelings of pride and
self-worth.
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The Role of the Teacher
Teachers are facilitators who guide children’s thinking, document their ideas, and support them in
their learning. They provoke skill development, deep thinking, and positive social interaction.



The Role of the Parents
We recognize that each family brings a unique perspective to the classroom and welcome parents’
active participation in our program.



The Role of the Environment
The classroom environment reflects the values, beliefs and cultures of those who share it. Each
area of the room and the materials housed there has a specific purpose. The design, color, and
natural light are backdrops to feature the children’s work as the main attraction of the classroom
setting.



The Power of Documentation
Documentation provides a visual record of the dynamic learning encounters that take place the
classroom. With this data, we can interpret children’s interests, feelings, and ideas and give value
to their work. Documentation is a form of assessment and advocacy for each individual child.



Emergent Curriculum
Children’s interests and discoveries propel our curriculum. Our goal is to challenge children to
generate their own ideas and theories, posing thought-provoking, open-ended questions. In
keeping with our school philosophy, teachers integrate and encourage in-depth learning
experiences.

Programs for Educators
Each year, in partnership with Lesley University, The Advent School hosts a fall and spring workshop for
teachers who are interested in learning the basic principles of the Reggio Emilia Approach. Lesley
University
In addition, we offer our annual Advent School Collaborative and have welcomed teachers nationwide, as
well as delegations from Iceland, Israel, and Taiwan.
We invite those who are interested in learning more about the Reggio Emilia Approach to plan a visit to
our school and engage in an interactive program with our teachers. There is a small fee for this visit.
Please contact Marissa Clark to make arrangements for a visit or for more information about upcoming
workshops and conferences.

Article & Book Chapters
89

CHILD AND CHILDHOOD















Murris, K. (1992) ‘Beetle Crushers Lift the Lid on Mindless Behavior’. Thinking, Vol. 10, No.
2, pp. 30-38.
Murris, K. (1996) ‘The Baby and the Bathwater’. Perspectives in Philosophical Practice; Collected
Lectures held at Second International Congress on Philosophical Practice, Leusden, Netherlands,
August, 1996, organised by Vereniging voor Filosofische Praktijk.
Murris, K. (1997) ‘Metaphors of the Child’s Mind; Teaching Philosophy to Young Children’, PhD
Thesis, University of Hull, 1997.
Murris, K. (1998) ‘Mind as Metaphor; Philosophical Enquiry with Children’. The Annual
Philosophy of Education Society of Great Britain Conference, Oxford.
Murris, K. (1999) ‘Philosophy With Preliterate Children’. Thinking, Vol. 14, No. 4 pp. 23-34.
Haynes, J & K. Murris (2000) ‘Listening, Juggling and Travelling in Philosophical Space’.
Critical & Creative Thinking, Vol 8, No 1, March, pp. 23-32.
Murris, K. (2000) ‘Can Children Do Philosophy?’.Journal of Philosophy of Education, Vol 34,
Issue 2, pp 261-279.
Murris, K. & J. Haynes. (2000) ‘Error, Rather than Truth’. Curnow, T (ed). Thinking Through
Dialogue. Oxted, Practical Philosophy Press
Murris, K. (2000) ‘The Role of the Facilitator in Philosophical Enquiry’. Thinking, Vol 15, No 2,
pp. 40-47.
Murris, K. (2001) ‘Are Children Natural Philosophers’. Teaching Thinking, Issue 5, pp 46-50.
Linington, V., Excell, L & Murris, K. (2011) ‘Education for participatory democracy: a Grade R
perspective’. In: Special Issue: Perspectives in Education Vol 29(1) p 36-46.
Murris, K. The Challenge of Hearing Child’s Voice: Epistemological and Hermeneutical Injustice.
Special Issue: Studies in Philosophy and Education. (forthcoming)

CHILDREN’S LITERATURE AND PHILOSOPHY















Murris, K. (1993) ‘Not Now Socrates...(Part I)’. Cogito, Vol. 7, No. 3, pp. 236-244.
Murris, K. (1993) ‘Open to discussion’. Junior Education, September 1993, pp 30, 31.
Murris, K. (1994) ‘Not Now Socrates...’(Part II)’. Cogito, Vol. 8, No. 1, pp. 80-86.
Murris, K. (1998) ‘Philosophical Discussions with Picture Books’. Holderness, J, and B.
Lalljee (eds.) An Introduction to Oracy; Frameworks for Talk. London, Cassell, pp. 137-155.
Murris, K. & J. Haynes (2000) ‘Thinking Through Stories (About Things that Matter)’.
Coordinate, Magazine for the Early Years Network, Issue 79, Winter 2000.
Murris, K. (2002) ‘Stories For Thinking’. Teaching Thinking, Spring 2002, Issue 7.
Murris, K. (2002) ‘Stories For Thinking’. Teaching Thinking, Summer 2002, Issue 8.
Murris, K. (2002) ‘Stories For Thinking’. Teaching Thinking, Autumn 2002, Issue 9.
Murris, K. (2003) ‘Stories For Thinking’. Teaching Thinking, Autumn 2003, Issue 12.
Haynes, J. & K. Murris (2009) “Opening Up a Space for Children’s Thinking and Dialogue’.
Farhang Journal Special Issue on Philosophy for Children, Vol.22, No. 69, Spring 2009, pp 173186.
Haynes, J & K. Murris (2009) ‘The Wrong Message: risk, censorship and the struggle for
democracy in the primary school’; In: Thinking , Vol 19, No 1, pp 2-12.
Murris, K. (2009) ‘A Philosophical Approach to Emotions: Understanding Love’s Knowledge
through a Frog in Love’. Childhood and Philosophy: the official journal of the International
90






Council of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), v. 5, n. 9, 2009, pp. 5-30.
http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php?journal=childhood&;page=index
Murris, K (2009). ‘Autonomous and Authentic Thinking through Philosophy with Picturebooks’.
In M. Hand & C. Winstanley (eds) Philosophy in Schools. London: Continuum.
Murris, K. (2011) ‘Is Arthur’s Anger Reasonable?’. In: Costello, P (ed). Philosophy and
Children’s Literature. New York, Rowan & Littlefield.
Murris, K. & J. Haynes (2011) ‘Listening, Hospitality and Philosophical Teaching’ at The Annual
Philosophy of Education Society of Great Britain Conference, Oxford. 31 March – 2 April.
Murris, K. Reading the World, Reading the Word: Why Not Now Bernard is Not A Case Of
Suicide, but Self-killing. Perspectives in Education (forthcoming).

ETHICAL DECISION-MAKING








Murris, K. (2004) ‘Making School a Better Place’. Teaching Thinking & Creativity, Summer
2004, Issue 14, pp. 48-56.
Geschwindt, S. & K. Murris (2007) ‘Ethics or Instinct’. Teaching Thinking & Creativity, Issue 23,
pp. 30-36.
Murris, K (2006) ‘Cultiveren Van De Moed Om Het Juiste Te Doen’; In: J. Delnoij, J. Laurier & F
Geraedts (eds) Morele Oordeelsvorming en de Integere Organisatie, Damon.
Murris, K. (2006) ‘Ethical decision-making in Education’. Geschwindt, S. Am I right or Am I
right? Calgary, Trafford, pp 85-106.
Delnoij, J & K. Murris (2009) ‘Do the Right Thing’. School Leadership, Vol 1.1, pp 16-19.
Murris, K. (2012) ‘Student Teachers Investigating the Morality of Corporal Punishment in South
Africa’. Ethics in Education.
Murris, K. Corporal Punishment and the Pain Provoked by the Community of Enquiry Pedagogy
in the University Classroom. Africa Review of Education (in review).

P4C, HIGHER EDUCATION AND RESEARCH









Murris, K (2009). ‘Philosophy with Children, The Stingray and the Educative Value of
Disequilibrium’. R. Cigman and A . Davis (eds) New Philosophies of learning. Oxford,
Wiley/Blackwell. pp 277-293.
Murris, K et al (2009) ‘What Philosophy with Children is not: responses to some critics and
constructive suggestions for dialogue about the role of P4C in Higher Education’. The Annual
Philosophy of Education Society of Great Britain Conference, Oxford. 31 March–2 April.
Accessible on: http://www.battleofideas.org.uk/index.php/2009/session_detail/2544/
Haynes, J. and Murris, K. (2011) ‘The Provocation of an Epistemological Shift in Teacher
Education through Philosophy with Children’. In: Special Issue: The Journal of Philosophy of
Education, Vol 45(2).
Murris, K. (2012) ‘Epistemological Orphans and Childlike Play with Spaghetti: Philosophical
Conditions for Transformation’ In: Critical and Reflective Practice in Education, Vol 3. pp 1-16.
Murris, K. Corporal Punishment and the Pain Provoked by the Community of Enquiry Pedagogy
in the University Classroom. Africa Review of Education (in review).
91

PHILOSOPHICAL QUESTIONING



Murris, K. (1997) ‘Philosophy with Children: More Basic than the Basics’. Curriculum, Vol 18,
No 3, pp. 129-140.
Murris, K & J. Haynes. (2004) ‘What If Heaven Is Full?’.Teaching Thinking & Creativity, Spring
2004, Issue 13, pp. 66-69.

SOCRATIC DIALOGUE


Murris, K (2003) ‘Socratic Dialogue in Mainstream Education in British Schools’; In: P. Shipley
and H. Mason (Eds) Ethics and Socratic Dialogue in Civil Society. Munster, LIT Verlag. pp 132140.

THINKING MOVES




Murris, K. (2001) ‘Conceptlines’. Teaching Thinking, Issue 6, pp. 44-46.
Murris, K. (2002) ‘The Bad Thinking Box’. Teaching Thinking, Autumn 2002, Issue 9, pp. 30-32.
Murris, K. (2009) ‘Thinking Moves’. Published on www.P4C.com.

BOOK REVIEWS


Murris, K. (2012) ‘Review: Talking about Feelings and Values with Children by Michael
Schleiffer (with Cynthia Martiny)’; In: Thinking, Vol 20, Issue 1 (forthcoming).

This discussion
92

is based on:
Elementary Logic:
K. Codell Carter
A First Course in Logic
(Pearson Longman, 2003)
Order from Amazon.com

Logical Arguments,
Uses of Language,
Definition and Meaning
Fallacies of Relevance, Presumption, and Ambiguity,

Copi and Cohen
Introduction to Logic
11th Ed.
(Prentice-Hall, 2001)
Order from Amazon.com

Categorical Propositions and Immediate Inferences,
Categorical Syllogisms and Their Validity,
Syllogisms in Ordinary Language,
Logical Symbols expressing Argument Form and Statement Form,
Rules of Inference and Replacement to prove Validity or Invalidity,
Basics of Quantification Theory,

Richard W. Miller
Introduction to Logic
Study Guide
(Prentice Hall, 1997)
Order from Amazon.com

Analogical Inferences,
Causal Reasoning,
Scientific Explanation, and
Probability Theory.

The curriculum for
Primary School

The curriculum for early
Childhood

Philosophy for Children Curriculum in IAPC
Student Book
(1st edition)

Teacher's
Manual

Author

Philosophical
Area

Grade
Range

Target
Grade

Geraldo

Discovering
our voice

Sharp
&
Splitter

Reasoning
about
Language

Pk-1

K

Doll Hospital
(2000)

Making
sense of my
world

Sharp
&
Splitter

Reasoning
about
personhood

Pk-1

1

Jesse and
Nakeesha

Flesh of My
World

Sharp
&
Splitter

Philosophy of
body

Pk-1

1

K-2
5-7
years

1

Exploring
experience

2-3

Environmental
education

Elfie (1987)
91 pages

Kio & Gus
(1982)
77 pages

Getting our
thoughts
Lipman
together
&
(1988)
Sharp
560 pages
Wondering at
Lipman
the world
&
(1986)
Sharp
500 pages

Reasoning
about
Thinking

Reasoning
about Nature

93

K-5
8-10
years

Educational
Area
Migration,
friends and
significant
cultural
differences
Basic concepts–
what is true,
good, real,
beautiful,
Prevention of
violence to
children

Pixie (1981)
98 pages

The curriculum for
Secondary school

The curriculum for Middle
school

Nous (1996-7)
60 pages

Student Book
(1st edition)
Harry
Stottlemeier's
Discovery
(1974)
96 pages
Lisa (1976 or
1983)
96 pages

Suki (1978)
148 pages
Mark (1978)
86 pages

Looking for
meaning
(1982)
390 pages
Deciding
what to do
(1996)
260 pages

Lipman
&
Sharp

Reasoning
about
Language

2-5
8-10
years

3-4

Language and
arts

Lipman
&
Sharp

Reasoning
About Ethics

3-7

4-6

Ethical Inquiry

Teacher's
Manual

Author

Philosophical
Area

Grade
Range

Target
Grade

Educational
Area

Philosophical
Inquiry
(1976)
475 pages

Lipman
&
Sharp

Reasoning
about
Reasoning

4-7

5-6

Thinking and
logic

Lipman
&
Sharp

Reasoning in
Ethics

7-12
11-13
years

7-8

Moral education
Logic & Ethics

Lipman
&
Sharp

Reasoning in
Language Art

8-11
12-15
years

9-10

Writing and
literature
Logic and
Aesthetics

Lipman
&
Sharp

Reasoning in
Social Studies

9-12
16-18
years

11-12

Social studies

Ethical
Inquiry
(1977 or
1995)
414 pages
Writing:
How and
why (1979 or
1980)
384 pages
Social
Inquiry
(1980)
396 pages

Philosophy for Children Curriculum in Australia
Student Book

Teacher's Manual

1. Lis

Wondering at my
experience
Discovering the
World
Ethics and Social
Investigation

2. Rebecca
3. Thinking Stories
(1)
(1993)
4. Lisa
5. Suki
6. Golden City

Ethic Investigation
Writing: How and
Why
Going toward my
assumption

Author

Philip Cam

Matthew
Lipman
Matthew
Lipman

94

Area

Age
Group
4-6

Grade

6-8

2-3

9-11

4-5

Logic and Ethic

11-12

6-7

Logic and
Aesthetic
Metaphysic &
Gnoseologic

12-14

8-9

15-18

9-12
high
school

Intro: Language
Philosophy
Language
Philosophy
Ethics and Social
Science

K-1

P4C and Science Education


Paul A. Wagner: “Philosophy, Children, and‘Doing Science’,” Thinking Vol. 1,No. 1 (1979), 55-57.


Robert Oppenheimer: “Analogical Reasoning in theScientific Community,” Thinking Vol.3, Nos. 3-4
(1982), 19-21.


Michael Martin: “The Goals of Science Education,” Thinking Vol. 4, No. 2(1982), 20-21.


Jean-Pascal Soque: “The Historical Epistemology of Gaston Blachelard and its Relevance to Science
Education,” Thinking Vol. 6, No. 4 (1986), 8-13.


Ron Royer: “Science Begins with Everyday Thinking,” Thinking Vol. 7, No. 2 (1987),46-49.


Ann Gazzard: “Thinking Skills in Science and Philosophy for Children,” ThinkingVol. 7, No. 3
(1988), 32-40.

Matthew Lipman: “Philosophy and Science Education at the Elementary School Level,” Ch.7 of
Philosophy Goes to School(Philadelphia: Temple University Press, 1988), 87-99.

Mark Weinstein: “Critical Thinking and Scientific Method,” Inquiry: CriticalThinking Across the
Disciplines Vol. 5, No. 2 (March 1990).

Mark Weinstein: “Towards an Account of Argumentation in Science,” ArgumentationVol. 4, No. 3
(July 1990).

F. James Rutherford and Andrew Ahlgren: “The Needs for Scientific Literacy,” Thinking Vol. 9, No.
4 (1991), 13-19.

Mark Weinstein: “Critical Thinking and the Goals of Science Education,” Inquiry: Critical Thinking
Across the Disciplines Vol. 9, No. 1 (February 1992).

Mark Weinstein and Wendy Oxman-Michelli, eds.: Critical Thinking: Focus on Science
andTechnology, Conference 1990 Proceedings (Upper Montclair, NJ: Institute for Critical Thinking,
1992).

Mary Anne Clark: “Bat Milk and Other LifeStories: Philosophy for Children Applied to the
Teaching of UniversityScience,” Analytic Teaching Vol. 15,No. 1 (November 1994), 23-28.

TimSprod: “Effective discussion in the classroom: A scientific community of inquiry,” Australian
Association for Research in Education 1995Conference (1995), online at
www.aare.edu.au/95pap/sprot95226.txt,accessed 5/15/07.

GregSmith: “Critical Thinking, a Philosophical Community of Inquiry and the Science/ Maths
Teacher,” Analytic Teaching Vol. 15, No. 2 (April 1995), 43-52.

95


TimSprod: “Improving Scientific Reasoning through Philosophy for Children: anEmpirical Study,”
Thinking Vol. 13,No. 2 (1997), 11-16.

Ronald Reed: “Beneath the Skin: Philosophy of the Naturals,” Analytic Teaching Vol.18, No. 2
(April 1998), 53-57.


Liao Boquin: “Stages of Wonder: A Lesson in Physics,” Thinking Vol. 14, No. 4(1999), 49.


Lisa Novemsky: “Using a community of Inquiry for Science Learning, or the Story of ‘It’,”
ThinkingVol. 16, No. 4 (2003), 45-49.

Louise Ferreira: The Role of a Science Story, Activities and Dialogue Modeled onPhilosophy for
Children in Teaching Basic Science Process Skills for Fifth Grade(2004), dissertationfor the Ed.D. in
Pedagogy, Specialization in Philosophy for Children at Montclair State University.

P4C, Aesthetics and Aesthetics and Art Education
· Matthew Lipman: Suki (Montclair, New Jersey: IAPC, 1978); MatthewLipman and Ann Margaret
Sharp: Writing:How and Why: Instructional Manual to Accompany Suki(Montclair, New Jersey: IAPC,
1980).
· Matt Berman: “Beauty,” In a special section -- Student Papers. AnalyticTeaching Vol. 7, No. 2 (May
1987), 29.
· Diane Crane: “Drawing on the Artist Withinby Betty Edwards,” In a special section – BOOK
REVIEWS, Analytic Teaching Vol. 7, No. 2 (May 1987), 41-42.
·

Herbert Read: “Children’s Art as a Model,” Thinking Vo. 7,No. 1 (1987),

· A. T. Lardner: “Jill’s Esthetic Experience of Her Dog: Why Is It So Special?” In a special section –
STUDENT PAPERS. AnalyticTeaching Vol. 8, No. 2 (May 1988), 100-101.
· Matthew Lipman: “Thinking and Writing at theSecondary School Level,” Ch. 10 of PhilosophyGoes
to School (Philadelphia: Temple University Press, 1988), 123-137.
· Matthew Lipman: “Constructing a Curriculum toImprove Thinking and Understanding,” Ch. 11 of
Philosophy Goes to School (Philadelphia: Temple University Press,1988), 141-50.
· Matthew Lipman: “Preparing Teachers to Teach forThinking,” Ch. 12 of Philosophy Goes toSchool
(Philadelphia: Temple University Press, 1988), 151-59.
· Matthew Lipman: “Philosophy and Creativity,”Ch.14 of Philosophy Goes to School(Philadelphia:
Temple University Press, 1988), 173-88.
· William S. Hamrick: “Philosophy for Children andAesthetic Education,” Journal ofAesthetic
Education, Vol. 22, No. 2 (Summer 1989), 55-67, http://www.jstor.org/stable/3332941,accessed 2/19/11.
96

· Ronald Moore: “Aesthetics for Young People:Problems and Prospects,” Journal ofAesthetic
Education, Vol. 28, No. 3, Special Issue: Aesthetics for YoungPeople (Autumn, 1994), pp. 5-18,
http://www.jstor.org/stable/3333397,accessed 2/19/11.
· Sally Hagaman: “Education in Philosophy and Artin the United States:A Feminist Account,”
Thinking Vol. 11,Nos. 3-4 (1994), 77-79.
· Chris de Haan: “Deweyan aesthetics in thephilosophy classroom,” Critical andCreative Thinking
Vol. 3, No. 1 (March 1995), 1-8.
· Humpries, Holle Lynn: An exemplaryunit of instruction designed to introduce secondary student to
instructionalcontent about computer art and discipline-based art education, Ph.D.Dissertation, Texas
Tech University, 1995, 487 pages.
· Christina Slade and Maryanne del Gigante: “Findthe Poles in ‘Blue Poles’,” AnalyticTeaching Vol.
17, No. 2 (April 1997), 115-122.
· Ann Margaret Sharp: “The Aesthetic Dimension ofthe Community of Inquiry,” Inquiry: Critical
Thinking Across the Disciplines,Vol. 17, No. 1 (1997), 67-77.
· Wendy Turgeon: “The mirror of aestheticeducation: philosophy looks at art and art at philosophy,”
Thinking Vol. 15, No. 2 (2000), 21-31.
· Maxine Sheets-Johnston: “Dance Improvisation: AParadigm of Thinking in Movement,”
ThinkingVol. 15, No. 3 (2000), 2-7.
· Jim Burdett: “Education and Aesthetics,” Critical and Creative Thinking Vol. 9,No. 2 (October
2001), 16-21.
· Susan Wilks: “Aesthetic Education: A newReflection in the Mirror,” ThinkingVol. 15, No. 4 (2001),
34-44.
·

Larry Hostetter and David Stratton: “Art andService,” Analytic Teaching Vol. 24,No. 1 (2004), 9-19.

· Sara Liptai: “What isthe meaning of this cup and that dead shark? Philosophical inquiry with
objectsand works of art and craft,” Childhood& Philosophy Vol. 1, No. 2 (July/December 2005), online at
www.filoeduc.org/childphilo/n2/SaraLiptai.htm,accessed 5/15/07.
· Fern-Chantele Carter: “Developing Communities ofInquiry in the Secondary School Creative Arts
Classroom,” Thinking Vol. 18, No. 1 (2005), 40-46.
· Felicity Haynes: “What Good is Philosophy forChildren?” Critical and Creative Thinking: The
Australasian Journal of Philosophy inEducation, Vol. 13, Nos. 1-2 (May/November 2006), 79-99.
· Sharon M. Kaye: “Dress Rehearsal for Life: UsingDrama to Teach Philosophy to Inner-City High
School Students,” Analytic Teaching Vol. 26, No. 1 (Spring2006) 1-7.

97

·
Laura D’Olimpio:“Critical Perspectivism and Engaging with Mass Art / Media,” Criticaland
Creative Thinking: The Australasian Journal of Philosophy in Education, Vol.15, No. 2 (November
2007), 27-40.
· Fern-Chantele Carter: “Developing Communities ofInquiry in the Creative Arts Classroom,”
Thinking:The Journal of Philosophy for Children Vol. 18, No. 3 (2007), 43-48.
· Marina Santi: “HowStudents Understand Art: A Change in Children Through Philosophy,”
Childhood& Philosophy Vol. 3, No. 5 (January/June2007), online at
www.filoeduc.org/childphilo/n5/marinaSanti.htm, accessed 9/25/08.
·

Tan, Charlene: “Teaching Philosophy Using MusicVideos,” Thinking 19:1 (2008), 44-48.

Silence and music: questions about aesthetics
Jana Mohr Lone
Abstract
This article describes a philosophy session with ten-year-old students centered
around aesthetics, and in particular on questions about the meaning of music. The
students explore the nature of music and art, including questions about what makes
something music, artist intention, and the relation of art and the expression of
emotion. The session involves a performance of John Cage’s work 4’ 33” and the
way in which the performance can inspire a conversation with young people about
philosophy of music. The article depicts such a conversation in a fifth grade
classroom. The students examine whether silence can be music, whether art must
express emotion, and whether it is the external properties of a work or our
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and yet it evokes some of the most challenging questions of aesthetics. Discussing
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search for meaning within the philosophical community of inquiry can be a
transformative moment.
Key words: elementary school aesthetics; nature of music; philosophical community
of inquiry
Full Text: PDF
ISSN 1984-5987
Childhood & Philosophy, an electronic Journal of the International Council for Philosophical with
Children, ICPIC, is presently indexed in the following data base: Latindex, IBICT/SEER, Portal
LivRe, Inep/BVE, Public Knowledge Project, OEI, Sumários.org, and all other virtual libraries using
OAI system.
98

P4C articles / chapters that might be helpful:
·
JohnHolder Jr.: “Philosophy for Children in Developing Countries: The Philippine Experience” In a
special section – CONFERENCE PAPERS. Analytic Teaching Vol. 9, No. 2 (May1989), 83-86.
·
MatthewLipman: “Squaring Soviet Theory with American Practice,” Educational Leadership, Vol.
48, No. 8 (May1991), 72-76.
·

Phil Cam, et al.: Philosophy and Democracy in Asia (Seoul: UNESCO, 1997).

·
Laurance Splitter: “Philosophy and Democracy in Asia and the Pacific: Philosophy and Civic
Education,” Thinking Vol. 13, No. 3 (1997), 6-16.
· Claire Cassidy: “Philosophical Citizens: A Contradiction in Terms?” Critical and Creative Thinking:
The Australasian Journal of Philosophy in Education,Vol. 16, No. 2 (November 2008), pp. 5-22.
·

Peng Deng: “Philosophy for Children Comes to China,” Thinking Vol. 10, No. 4 (1993), 15-20.

·
Deng Peng, Zhang Shiya, Liao Boqin: “Will Philosophy for Children Take Hold in Mainland China?
Observations and Thoughts on the July 1997 Workshop in Kunming, China,”Thinking Vol. 13, No. 3
(1997),32-36.
·
Liao Boquin and Deng Peng: “Development of the Children’s Thinking and the Reform of
Education in China:A Pioneering International Workshop on Philosophy for Children in Kunming,
China,”Analytic Teaching Vol. 19, No. 2(April 1999), 124-128.
·
David Kennedy and Walter Kohan: “Philosophy for Children in China: A Late Preliminary AntiReport,” AnalyticTeaching Vol. 22, No. 1 (November 2001), 37-49.
·
Seyed Masnsour Marashi: “Teaching Philosophy to Children: A New Experience in Iran,” Analytic
Teaching Vol. 27, No. 1 (2007),12-15.
· Adrian DuPuis: “Philosophy, Religion and Religious Education,” Thinking Vol.1, Nos. 3-4 (1979),
60-63.
As you said, most of the articles under "P4C & Political Education" are about the importance of critical
thinking, open-ended inquiry and cross-cultural dialogue for democracy - the point of Nussbaum's last
book. On the other hand, from what I have read of Biesta, he falls in with those who have criticized P4C
from a post-modern perspective, for being too pro-democracy and too rationalistic - seeing both of those
as just two more kinds of oppressive ideology; but of course this line of criticism is moving in the
opposite direction from an argument that P4C is compatible with ideological education, e.g. political,
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Introduction
The bibliography that follows is a selection from thousands of articles, monographs, books
and curricular titles in Philosophy for Children that have appeared in English since the
founding of the Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) in 1974 at
Montclair State College (now University). The selection process has been equally fascinating
and painful, given the quality and the diversity of the available materials. The first
selection criterion - publication in English - was provided by the editor of this volume,
Michel Tozzi.
The second is self-imposed : that the bibliography reflect the geographical, philosophical,
and disciplinary diversity of the scholarship produced in this field over the last thirty years.
Today there are numerous approaches to this work. The very name "Philosophy for Children"
has been replaced in many parts of the world with phrases like "Philosophy with Children,"
"with Children and Adolescents," "Philosophy in Schools," and even "Philosophy for
Everyone." Since, as yet, no theoretical or practical differences distinguish these programs
from each other, my use of the original name, and its popular acronym "P4C," in the
bibliography categories below is meant to encompass all of them.
The final criterion I have used has been importance relative to space restrictions. I have
included works I judge to be foundational and innovative, acknowledging that my judgment
is fallible and my knowledge of, and access to relevant publications, unavoidably limited.
I have organized the bibliography into sixteen categories, some of which correspond to
canonical branches of Western philosophy and most of which have been used for many years
in the P4C world to organize conferences, anthologies, and etc. The remaining categories
occurred in the process of my surveying the thousands of titles within my access. Within
each category I have organized the publications first by year, then alphabetically by source
title and volume number, and finally alphabetically by author. As single works may be
relevant to more than one category, there is overlap among the categories. Also, since this
is merely a representative bibliography, each section includes only a fraction of the
publications relevant to its category. For these reasons, scholars conducting literature
reviews should take these sections as points of departure.
I. Introductory and Broad-spectrum Works
Matthew Lipman and Terrell Ward Bynam, guest eds.: Metaphilosophy Vol. 7, No. 1
(January 1976), special issue dedicated to Philosophy for Children.


Matthew Lipman, Ann Margaret Sharp & Frederick S. Oscanyan: Philosophy in the
Classroom (Philadelphia: Temple University Press, 1980).



Gareth Matthews: Dialogues with Children (Cambridge: Harvard University Press, 1984).

Michael S. Pritchard: Philosophical Adventures with Children (Boston: University Press of
America, 1985).



Matthew Lipman: Philosophy Goes to School (Philadelphia: Temple University Press, 1988).

"Socrates for Six-Year-Olds," (1989) film documentary produced by the BBC for the series
"The Transformers."
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Ann Margaret Sharp and Ronald F. Reed, eds.: Studies in Philosophy for Children: Harry
Stottlemeier's Discovery (Philadelphia: Temple University Press, 1992).


Phil Cam: Thinking Together: Philosophical Inquiry for the Classroom (Sydney: Hale &
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1994), 3-16.


Maughn Gregory: "Constructivism, Standards, and the Classroom Community of Inquiry,"
Educational Theory Vol. 52, No. 4 (Fall 2002).


Karel Van der Leeuw: "Philosophical Dialogue and the Search for Truth," Thinking Vol. 17,
No. 3 (2004), 17-23.


B. Pedagogy and Practice of Dialogue and Community of Inquiry
Mark Weinstein: "Leading a Philosophical Discussion," Analytic Teaching Vol. 7, No. 2 (May
1986).


Susan Gardner: "Inquiry is no Mere Conversation (or Discussion or Dialogue): Facilitation of
Inquiry is Hard Work! Analytic Teaching Vol. 16, No. 2 (April 1996), 102-111.


Karin Murris: "The role of the facilitator in philosophical inquiry," Thinking Vol. 15, No. 2
(2000), 40-46.


David Kennedy: "The Role of a Facilitator in a Community of Philosophical Inquiry,"
Metaphilosophy Vol. 35, No. 5 (October 2004), 744-765.


Maughn Gregory: "A Framework for Facilitating Classroom Dialogue," Teaching Philosophy,
Vol. 30, No. 1 (March 2007), pp. 59-84.


III. P4C, Critical Thinking, Cognitive Skills, and Informal / Logic
A. Theory of Critical Thinking, Cognitive Skills, and Informal / Logic
Mark Weinstein: "Critical Thinking: Expanding the Paradigm," Inquiry: Critical Thinking
Across the Disciplines, Vol. XV, No. 1 (Fall 1995).


Laurance J. Splitter: "Concepts, Communities and the Tools of Good Thinking," Inquiry:
Critical Thinking Across the Disciplines Vol. 19, No. 2 (Winter 2000), 11-26.


Gareth B. Matthews: "Creativity in the Philosophical Thinking of Children," Thinking Vol.
15, No. 1 (2000), 14-19.


Ji-Aeh Lee: "The Triadic Relationship in Thinking for Oneself," Thinking Vol. 16, No. 4
(2003), 13-21.
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Matthew Lipman: Thinking in Education, 2nd Edition (Cambridge: Cambridge University
Press, 2003).


B. Pedagogy and Practice of Critical Thinking, Cognitive Skills, and Informal / Logic
Matthew Lipman: "The Cultivation of Reasoning through Philosophy," Educational
Leadership (September 1984), 51-56.



Christina Slade: "Logic in the Classroom," Thinking Vol. 8, No. 2 (1989), 14-20.

Clive Lindop: "Critical Thinking and Philosophy for Children: The Educational Value of
Philosophy," Thinking Vol. 9, No. 3 (1991), 32-35.


Nina S. Yulina: "Teaching People How to Reason: The Philosophical Strategy of Philosophy
for Children," Thinking Vol. 13, No. 4 (1998), 8-19.
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Book Publications in Iran
A. Theoretical Books on Philosophy for Children
1.1. In 2002, Dr. Yahya Ghaedi wrote the book “The Learn to Philosophy to Children: investigating
theoretical principles”.
1.2. In 2006, Saeed Naji and “Developing Thinking for Children" group published the book
"Philosophical Inquiry for Children and Adolescents/Dialogue with the Pioneers of a New Revolution in
Education" in Research Centre for Human Sciences and Studies.

B. Publication of Philosophical Stories for Children
1.3. Dr. Morteza Khosro Nejad (Who published the local book of philosophy for children) proposed the
philosophical features of children literature in a paper titled "The Characteristics and Issues in Children’s
Literature" in 2002. He mentions conformity with formal education system in Iran as the most important
condition for this program. In 2007, he published a paper titled "A consideration of the relationship
between children’s literature and philosophy in philosophy for children program"; in this paper he probes
the innovations in education. In 2009, he published a pictorial book as "Intellectual Stories" that includes
ten story books with illusions for developing the philosophical thinking of the children.
1.4. Saeed Naji and his colleagues, Zohre Sadeghi Abadi, Romina, Sadat Kermai, and Mahvash Taklif,
published a book titled "The Philosopher Kid, Leila", in 2011 and dedicated this book to the field of
philosophy for children.
1.5. Yahya Ghaedi and Sahar Soltani also are in the middle of the process of publishing a book titled
"Saina's Adventures" which would be introduced to the market with the cooperating teacher's book.
2. Translation of Book in the Field of Philosophy for Children (Theoretical Section)
2.1. In 2002, Reza Alinoori and others translated the book "Children as Philosophers" written by Joanna
Haynes into Persian.This book was translated for the second time by Abdolrasool Jamshidian. This book
was translated for the second time by Abbas Ardekani In 2005. This book was translated for the third time
by Dr. Yahya Ghaedi which includes two papers in the field of philosophy for children from David
Kennedy and White.
2.2. Hamide Bahraini translated the book "Questioning Matters" written by Daniel Kolak in 2005.

2.3. Dr. Masoud Safayi Moghadam translated the book "Teaching Children to Think" written by Robert
Fisher in cooperation with Afsane Najarian in 2006.
2.3. In 2005 Forough Kianzadaeh translated the book "Teaching Thinking: Philosophical Enquiry in the
classroom" written by Robert Fisher. This book was translated for the second time by Gholamali Sarmad
in 2008.
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2.4. In 2007, Zohre Khalili translated the book “ Talking about feeling and Values with Children” by
Michael Schleifer with Cynthia Martiny.

3. Translation of Philosophical Story Books (including manuals)
3.1. In 2007, Vahid Nik Khah Azad translated the pictorial books of Leo Lionni into Persian; these series
of books include abstract and philosophical concept. As an example "Little Piece" which raises the
question "Who am I?" and the concept of identity. It should be mentioned that at the time these books
were translated, the subject of philosophy for children was not introduced in Iran and these books merely
aimed at developing thinking in children.
3.2. In 2000, Ehsane Bagheri translated the book "Thinking Stories 1 and Teacher's Guide" by Philip Cam
into Persian.
3.3. In 2005, Mahdi Kianian and Shirin Sharifian translated the book " Philosophical Stories for Kids and
Adolescents" written by Per Jespersen into Persian.

3.4. In 2005, Farzaneh Shartash, Dr. Mojgan Rashtchi, and Nasrin Ebrahimi Looyeh translated "Thinking
Stories: Books 1 , 2, and 3 and their manuals" written by Philip Cam into Persian.
3.5. In 2009, Farzaneh Shartash, Dr. Mojgan Rashtchi also translated the book “Thinking Together:
Philosophical Inquiry for the Classroom" written by Philip Cam author into Persian.
3.6. In 2007, Jalil Shahroodi Langaroodi translated the book "Stories for Thinking" written by Robert
Fisher into Persian. This book was translated for the second time by Leila Lotfi Pour in 2009.
3.7. In 2007, Parvaneh Oroujnia translated "How to unite the world?" by Brigitte Labbe and Michel Puech
in the field of teaching ethics and philosophy. He also translated “Imagine the World ...” by the same
author in 2008 which served the field of teaching philosophy to children and adolescents.
3.8. In 2008, Fatemeh Ranjbaran and Mona Par translated "The Doll Hospital" and the manual
“Discovering my World” by Ann Margaret Sharp and Laurance Splitter.
3.9. In 2008, Elham Fakhrayi translated "Kids Philosophy Club" written by Philip Christopher.
3.10. In 2008, Mojgan Mohaghagh translated "Short Thinking Stories for Teaching to Adolescents"
written by Per Jespersen.
3.11. In 2009, Morad Yari and Rohollah Heidari translated "Philosphy in the Classroom" written by Ron
Shaw. This book was translated for the second time by Hasan Salari in 2009.

3.12. In 2010, Mehdi Zarghamian translated a series of books for thinking which targeted adolescents.
This series include the books such as "Les Philo-fables" written by Michel Piquemaland "Philosophy
explained to my daughter" written by Roger Pol Droit.
3.13. In 2010, a series of 9 books written by Oscar BreniFier were translated by Dr Arezoo nayer Ahmadi
and editd by Farzaneh Shahrtash and published by Shahrtash Publications.
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Iranian P4C Jounarls



Journal of Iranian Philosophy Book Review. Under publication. Guest Editor: Saeed Naji.
Ettela'at Hekmat va Ma'refat (Montly Journal of Philosophy and
Mystical Studies, Iran), Vol. 68 (successive No. 1735-93333), No.8 (October 2011), edited by
Monire Panjtani;
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=
427:-l--r&catid=25:mag-8&Itemid=34
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=category&l
ayout=blog&id=25&Itemid=34



Ettela'at Hekmat va Ma'refat (Montly Journal of Philosophy and
Mystical Studies, Iran), Vol. 51 (successive No1735-93333), No.3 (June 2010); edited by Monire
Panjtani
http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=
43:l-r-&catid=7:-3&Itemid=14







Farhang Journal (Iranian Institute for Humanities and Cultural Studies), Vol. 22, No. 69 (Spring
2009).
Journal of Curriculum Studies (J.C.S), vol. 2 No 7, winter: 2008, chief editor: Mahmoud
Mehrmohammadi, Guest Editor: Yahya Ghaedi.( a Referred Publication of the Iranian Curriculum
Studies Asso0siation) (I.C.S.A)
Tafakor va koodak (Thinking and Children, published by Iranian Institute for Humanities and
Cultural Studies),Editorin Chief: Masoud Safaei Moghadam; Assistant Editors: Saeed Naji and
Mehrnoush Hedayati).

Journals
Journal of Philosophy of Education has just published its las issue, vol.
45, 2, May 2011, a special issue dedicated to Philosophy for Children, and
edited by Nacy Vansieleghem and David Kennedy
You can read the index and downolad the first article by the editors in:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jope.2011.45.issue-2/issuetoc
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