
  
  
  
  
  

در برنامه فلسفه بـرای      نشینی ادبیات کودک و فلسفه      تأملی بر هم  
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های خویش،  همـواره از ادبیـات           در پیشبرد برنامه    فلسفه برای کودکان   هر چند نهضت  

هـای    عمـده بحـث   . گاه تأملی نظری بر این مفهـوم نداشـته اسـت            کودک سود برده، اما هیچ    
نظران این نهضت، درباره مفاهیم کودک، فلسفه و نظریه تربیتی بوده اسـت و ادبیـات                  صاحب

 -جـا تربیـت تفکـر فلـسفی         در این -صرفاً ابزاری در نظرگرفته شده که مقصدی جز خودش          
مقاله حاضر در پی آن است که در تعامل مفاهیم کودکی و فلـسفه، جـایی را نیـز بـه                     . دارد

 تحلیـل کنـد و در       - به جای دو مفهوم    - را    ابطه سه مفهوم  ادبیات کودک اختصاص دهد و ر     
زمان با پرورش تفکر فلسفی کودکان، بر ماهیـت           وجوی رویکرد باشد که هم      نهایت در جست  

  . و هویت مستقل ادبیات نیز ارج گذارد
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  مقدمه
چه در این جنـبش از جنبـه نظـری مطـرح              ن  و هر آ   1 فلسفه برای کودکان   ههای مربوط ب  بحث

معموالً تصور بر   .  بوده است   فلسفه  و کودکیهای مربوط به مفاهیم       فرض  شده، اغلب مبتنی بر پیش    
فلـسفه بـرای    « داریـم، امکـان تلفیـق در عبـارت         فلـسفه  و   کـودک این است که اگر مفهومی که از        

عالوه بر پژوهشگران . شود یر پرداختن به نظریه در این قلمرو هموار می را داشته باشد، مس»کودکان
نگرانه داشته اند، مبنا را بر همین نوع نگـاه            آور این حیطه، دیگر پژوهشگران نیز، که نگاهی باهم          نام

باورهای ما مبنی بر    «کند که     کارین موریس، از زمره این پژوهشگران، آشکارا بیان می        .  قرار داده اند  
های ما درباره کودک و تفکـر او و           فرض  توانند به فلسفه بپردازند مبتنی بر پیش        ین که کودکان نمی   ا

 کـودکی موریس، سپس در مقاله خود به ژرفکاوی مفاهیم         ). تاموریس، بی (» نیز درباره فلسفه است   
ر مقدمه   را ویراستاری کرده، د    های فکری   مجموعه داستان فیلیپ کم نیز که     .  پرداخته است   فلسفه و

های یاد شده نوشته اسـت   کردن داستان نمایی که درباره اجرایی خود بر این کتاب و نیز در کتاب راه      
 در همان حال کـه  با هم اندیشی، کاوش فلسفی در کالس درس،     و همچنین در اثر مستقل خویش،       

ـ        از ادبیات همچون رکن اصلی  پیشبرد برنامه خود سود می           ا ادبیـات   جوید، بر ماهیـت ادبیـات و ی
 فلـسفه  از اعضا جنبش ). 1995ب و کم 1379الف، کم 1379کم . رک( کند کودک هیچ تأملی نمی

، تنها پژوهشگری که طی چند بحث مستقل، ماهیت ادبیات کودک را بررسی کـرده و                برای کودکان 
. متیـوز اسـت   . بـی . نام این قلمرو، گـرت      کاوش در این زمینه را ضروری دانسته، فیلسوف صاحب        

اله حاضر، پس از بحثی کوتاه درباره ضرورت پرداختن به مفهوم ادبیات کـودک در تـدوین هـر                   مق
که از ادبیات سود می جوید، و نیز ضرورت گزینش یا ابداع            » فلسفه برای کودکان  « مربوط به     نظریه

ـ                 ا برداشتی خاص از این مفهوم، ضمن مروری انتقادی بر آنچه پیشگامان این قلمرو درباره ادبیات ی
هایی از    اند، خواهد کوشید که از آن سوی رابطه نیز بر مسئله نظر افکند و نظریه                ادبیات کودک گفته  

  .ادبیات کودک را که بابی تازه بر این بحث می گشایند معرفی کند
  

  ضرورت پیش فرض سوم
 مبتنی بر وجود و »فلسفه برای کودکان«در عبارت » کودک«و »فلسفه«همچنان که جمع مفهوم 

آورنـد، اسـتفاده از       نـشینی تـاب     شده است که بر بـستر هـم         هایی از دو مفهوم یاد       گزینش تعریف  یا

                                                           
1. philosophy for children (P4c) 
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طلبـد کـه زمینـه را بـرای      ادبیات کودک در این قلمرو نیز تأملی نظری در معنای این ادبیات را مـی    
ی، شاید نیاز بـه تأکیـد نباشـد کـه از منظـری فلـسف              . زیستانه آن به این حیطه فراهم آورد        ورود هم 

کـه چنـین تعـاملی، از         حضور مفاهیم منفرد در عبارات ترکیبی، حضوری تعاملی است؛ و نیـز ایـن             
 ادبیـات   بنـابراین، همچنـان کـه کـودک درون        . دهنده است   سویی محدودکننده و از سویی گشایش     

ای مطلـق     ، همان کودک و همان ادبیاتی نیستند که به گونه          ادبیات کودک   و نیز ادبیات درون    کودک
 نه کودک و نه فلسفه و نیز، به این ترتیب، نه ادبیات کودک مورد استفاده                ،1گوییم  ها سخن می    آناز  

نـشینی ایـن مفـاهیم و     هم. ، همانی نیستند که خارج از این قلمرواند    فلسفه برای کودکان   در نهضت 
  در جنـبش  سازد و از این رو، هر رویکـرد         نشینان را دگرگون می     ای دیالکتیکی، هم    عبارات، به گونه  

بـرد، نیازمنـد سـه گونـه          که از ادبیات کودک در پیشبرد مقاصد خود بهره مـی          فلسفه برای کودکان    
 الـف و    1384خسرونژاد،  . ک. ر. ( است -درباه مفاهیم فلسفه، کودک، و ادبیات کودک      -فرض    پیش

  )ب1384نیز خسرونژاد 

دیدن، تحریف    ، منجر به ابزاری   گرفتن آن ها، به ناگزیر      نپرداختن به هر یک از این سه و نادیده        
رسد، آن چیـزی نیـست کـه فلـسفه یـا        شود و این، به نظر می       شده می   گرفته  و یا مسخ مفهوم نادیده    

  . ادبیات و یا نهضت فلسفه برای کودکان در پی آن باشد یا به آن رضایت دهد و یا از آن سود ببرد
  

متیـوز دربـاره   . لیپمن، آن مارگرت شارپ، و گرت بی های متیو فرض پیش
  ادبیات کودک

 لیپمن و شارپ، هر چند خود، داستان هایی را برای پیشبرد برنامه فلـسفه بـرای کودکـان بـه      
هـای    فـرض   پـیش . انـد   اند، اما بحث مستقلی را به ادبیات کودک اختصاص نـداده            نگارش در آورده  

دک، شـاید بتـوان در سـخنان         ادبیات کو   ایشان را درباره ادبیات، در مفهومی کلی، و به ویژه درباره          
های خود، در پاسخ به       لیپمن در یکی از مصاحبه    . وجو کرد   جسته و گریخته آنان در این باره جست       

» فلسفی، مؤثرتر از متن صرفاً فلـسفی اسـت؟  -چرا در تعلیم و تربیت، متن داستانی     «این پرسش که    
  :گوید می

                                                           
  :  برای درک روشن از این بحث رجوع کنید به.1  

Lesnik-Oberstein, K. (1996). “Defining Children’s Literature and Childhood”. 
International Copanionn Encyclopedia of Children’s Literature. Ed: Peter Hunt. Second 
ed. London: Routledge. Pp. 17-31.     
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 دست محققـان و بـرای محققـان         ای از اطالعاتی وسیع است که به        هر کتاب درسی، مجموعه   
اما اگر مخاطب کتاب درسی، محققان نباشند و کتاب، کودکـان را خطـاب کنـد،                . تألیف شده است  

حـاوی تخیـل، مـوقعیتی فرضـی،        ) رمـان (داسـتان   . آیـد    الزم مـی   شگردی برای برانگیختن مطالعه   
هـا    ، یا همه ایـن    دارانگاری، طنز   هایی زنده، سبکی پرطراوت، جان      وگویی پر تحرک، شخصیت     گفت
، بـه شـکل داسـتانی در         انتقال دهـد   خواهد  تواند اطالعاتی را که می      ها می   مؤلف با این شیوه   . است

در همه جای متن حاضر [آورد که خواننده با آن همانندسازی کند و از آن لذت ببرد و آن را بفهمد    
  ).2006: لیپمن] (کردن حروف از مؤلف مقاله حاضر است خمیده

تواننـد در هـر صـفحه، روابـط، مـسائل، و             نویسندگان فلسفه برای کودکان می    «یپمن،  از نظر ل  
وجـوی    و جست  ... انگیزد  بر می یک جمله یا کلمه، کودکان را       ... معانی ظریف فلسفی را جا دهند       

شـده   نچـه را نوشـته یـا گفتـه       شود و تا زمـانی کـه متقاعـد نـشوند معنـای آ               آنان آغاز می  ) کاوش(
لیـپمن بـر ایـن بـاور اسـت کـه دانـشجویان              ). همـان (» وجو ادامه می یابـد       این جست  اند،  دریافته

ای شخـصی و درونـی        تحصیالت تکمیلی در رشته فلسفه، برای مطالعه متون بسیار انتزاعی، انگیزه          
دارند، اما کودکان نیازمند این اند که برای چنین کاری برانگیخته شوند و داستان معموالً بهترین راه                 

  .رسیدن به این هدف استبرای 

درنـگ، پـس از اظهـارات یـاد شـده، بـر               نکته تأمل برانگیز دیگر، تأکیدی است که لیپمن، بی        
  :تفاوت دیدگاه خود و پیاژه می کند

تواننـد از پـس       کـه کودکـان خردسـال نمـی         اما این دلیلی نیست که با باور پیاژه مبنی بر ایـن           
خواهند مجبور شوند با واژگـان        است بگوییم، کودکان نمی   بهتر  . داستان شویم   انتزاعیات بر آیند هم   

خـوبی از پـس کلمـات کوتـاه و            آنـان بـه   . و اصطالحاتی تخصصی، خشک و انتزاعی درگیر شوند       
آینـد   برنـد، برمـی   کـار مـی   مجردی همچون خوب، بد، قانون، امید، شادی و غیره که فالسفه نیز بـه  

  ).همان(

سفه بـرای   های فل   ه پرسش مربوط به شیوه نوشتن کتاب      و سرانجام در جایی دیگر، در پاسخ ب       
  :دارد کودکان، لیپمن اظهار می

در ، به تـصادف،      شماری از باورهای گوناگون فلسفی     شوند که   ای نوشته می    ها به گونه    داستان
برانگیخته کودکان، به دلیل کنجکاوی ذاتی خویش، حتماً با این باورها           . هر صفحه پخش شده باشد    

چنـین  . گـو کننـد   و هـای خـود بحـث و گفـت         کالسی  دوست دارند که در آن باره با هم        و   شوند  می
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هایی باید از سوی معلم تشویق و حمایت شود و کودکـان نیـز بایـد تـشویق شـوند کـه بـه                          بحث
  ).همان(های فلسفی خویش ایمان داشته باشند  توانایی

 ادبیات کودک، همچون واقعیت یا      آید، بنا بر باور لیپمن،      گونه که از سخنان یادشده برمی       همان
داسـتان و   . شـود   ، در نهضت فلسفه برای کودکان، در نظر گرفته نمـی          برای خود  و   درخودای    پدیده

در داسـتان،   . 1شـود   رمان، از این منظر، ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر، هدفی برتر، قلمداد مـی              
شـود و پـس از      ای فلسفی گنجانـده مـی       کتهای یا ن    شده، سخنی ، مسئله     ای آگاهانه و طراحی     گونه  به

شود مورد    خواندن داستان، آن سخن، مسئله، یا نکته، در گروهی که با معلمی کارآزموده هدایت می              
بدین شکل شاید بتوان ادعا کرد که هویت مستقل چنین ادبیاتی، حتی به اندازه              . گیرد  بحث قرار می  

دبیـات آموزشـی، ادبیـاتی اسـت کـه در خـود،             ا. هویت مستقل ادبیات آموزشی نیز رسمیت ندارد      
آید؛ امـا در سـخنان لیـپمن اصـل، جامعـه، جـست             کار می   گونه که هست ارزشمند است و به        همان
وگوهـایی اسـت کـه پـس از           اصل، گفت . شود  ای است که در آن اجرا می      گر و برنامه  )کاوش(وجو

  .اختصاص یافته است) جز کتاب ( شود و به منظوری جز فهم کتاب مطالعه کتاب، جاری می

وی در یکـی از     . تـری برخـوردار اسـت       سخنان شـارپ امـا در ایـن قلمـرو از ژرفـای بـیش              
فلـسفه بـا    « و رویکـرد      فلـسفه بـرای کودکـان      جا که در تفاوت میان رویکرد       های خود، آن    مصاحبه
  : گوید اظهار می دارد سخن می» کودکان

فه به کمک داستان و کتاب راهنمـا اسـت؛           متعهد به بازساختن تاریخ فلس     فلسفه برای کودکان  
گیرنـد کـه     گوناگون درباره مـسائلی قـرار مـی         به این شکل که کودکان در معرض باورهای فالسفه        

های گونـاگون، در قالـب باورهـای          تر موارد، این دیدگاه     در بیش . اش تحقیق کنند    اند درباره   پذیرفته
هایی مطـرح مـی شـود کـه          ؛ یا همچون گزینه   شود  کودکان مختلف حاضر در داستان، نشان داده می       

داسـتان  ... نما بررسی شـود   های راه گو در کتاب و های بحث و گفت ها و برنامه  قرار است در تمرین   
  ).2006: شارپ( برای تحقیق فلسفی است ای بهانه یا سکوی پرشیدر فلسفه برای کودکان، 

                                                           
وگوی  برای نمونه رجوع کنید به گفت. شود  این سخن کامالً برعکس می البته از منظری جانبدارانه نسبت به ادبیات، .1

ز شرایطی که در آن، ادبیات سخنگوی مسائل اجتماعی و به هنگام بحث ا-جا که مگی  براین مگی و آیریس مرداک، آن 
ای  نفسه هدف نیـست، بلکـه وسـیله     کار هنری نه تنها دیگر فی در این گونه موارد،«:  اظهار می دارد-شود یا فلسفی می  

  ).1378: 430مگی، (» تر از خودش است برای رسیدن به هدفی کوچک
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سـازد تـا    بام، متفکر معاصر، مطرح می    شارپ، سپس این رویکرد به ادبیات را با آنچه مارتا نس          
  :گوید بیند و می ای همانند می اندازه

ای بـا   ای آمادگی و محرک برای فلسفیدن کودکان است، تا انـدازه  این دیدگاه که داستان، گونه  
اعتباری که مارتا نسبام برای رابطه میان تربیت اخالقی، قضاوت اخالقی و داستان قائـل مـی شـود                   

گیری به سـوی نظـر، بایـد بـه            که فلسفه به همان انداره جهت       سبام با توجه به این    ن... همگون است 
سوی عمل نیز  بگراید، مورد جـذابی بـرای ایـن رویکـرد اسـت کـه قـضاوت اخالقـی از طریـق                         

آینـد، سـاخته      های داستان در آن گرفتار می       ای که شخصیت    های پیچیده   های ویژه و مخمصه     زندگی
  ).همان(شود می

  :شت شارپ، در واقع، مبتنی بر این سخن نسبام است کهاین بردا

آمیز بودن موقعیتی که هشیارانه زیـسته شـده اسـت،             بدون عرضه رمزناکی تعارض و مخاطره     
... دشوار است که فلسفه بتواند ارزش ویژه و زیبایی انتخاب خیر از سـوی انـسان را آشـکار کنـد                      

ن آن تاکنون درمانده است همین باور است کـه          چه، سبک متون معمول و سنتی فلسفه در رساند          آن
هـای مهیـب و       سنجیدگی انسان، ماجرایی دائمی از شخصیتی است کـه در رویـارویی بـا انتخـاب               

گیرد و همین نیز در واقع منشأ همه زیبایی و غنای این سنجیدگی اسـت                 آور شکل می    رازهای هول 
  ).همان(

ست در مقابل رویکرد وی و همکـارانش        شارپ، در عین حال، بر رویکرد دیگری که ممکن ا         
وجود داشته باشد و منتقدانه، نوع نگاه مسلط در نهضت فلسفه بـرای کودکـان نـسبت بـه ادبیـات                     
کودک را به پرسش کشد، آگاه است و بدون یاد کردن از مدافعان این رویکـرد، دربـاره آن سـخن                      

  :گوید می

آمـوزش  ) رایـج ( استفاده از ادبیات معیـار  توان با کنند فلسفه را می دیگرانی هستند که فکر می   
کنم به هنگـام اسـتفاده از         آید، من تصور می     ای بر می    هر چند مطمئناً این کار از فیلسوفی حرفه       . داد

تـر کـشورها، معلـم آمـوزش      در بـیش ... این ادبیات در کالس، نکاتی چند باید در نظر گرفته شود   
فهم ابعاد فلسفی ادبیات و رساندن کودکان به        . داردای در هنر و صنعت تحقیق فلسفی وجود ن          دیده

تـوان    ای است که نمی     این فهم، به ویژه با توجه به پیچیدگی یک قطعه خوب ادبی، نیازمند خبرگی             
رنگ و گسترش شخـصیت، اهـداف         در حالی که در کالس ادبیات، تحلیل پی       . آن را ساده انگاشت   

هایی است    کارهای تفکر و اندیشه      گشودن راهی به راه    چه در فلسفه در پی آنیم،       ای هستند، آن    عمده
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ادبیـات معیـار، آفریـده نـشده اسـت کـه خواننـدگان را بـا          ... انـد   که در لوای سطح داسـتان نهفتـه       
... انـد   هایی که برای فلسفیدن ضـروری       دادن به مفهوم و مهارت      های شکل   های تفکر، مهارت    مهارت

، سکوی پـرش مناسـبی بـرای تحقیـق          فلسفه برای کودکان  ر  ها د   داستان] در حالی که  ... [آشنا سازد 
  ).همان... (اند  فلسفی

هـایی   شارپ، در این بخش از سخنان خـود و در ادامـه سـخن نقـل شـده، بـه ذکـر ویژگـی                   
هـا   آخرینِ این ویژگی. اند  فکر فلسفی بدل کرده سکوی پرش های فلسفی را به       پردازد که داستان    می

  :سازد  آشکار میفلسفه برای کودکانشارپ را به نقش ادبیات در تر  موردی است که نگاه ژرف

داستان . دهند  گیری خردمندانه الزم داریم به ما نمی        چه را که برای تصمیم      اصول، به تنهایی، آن   
گذارد، که ورود   هایی ویژه در موقعیتی ویژه را فراروی کودک می          ای ویژه با شخصیت     فلسفی، زمینه 

. های برخاسته از متن، ضروری می سـازد          را، به هنگام بحث درباره پرسش      کودکان به این جزئیات   
. های فلسفی، اگر یک حـسن داشـته باشـند، نـشان دادن پیچیـدگی زنـدگی اسـت                بنابراین، داستان 

بیننـد   ای نیابتی درگیر می آورند و خود را در تجربه کودکان در گروه، این پیچیدگی را به حساب می  
  ).همان(شود  هایی به قضاوت منجر می نین پیچیدگیکه در رویارویی با چ

همین متن مشترک اسـت کـه       «کند که     شارپ، در ادامه، به این سخن آیریس مرداک استناد می         
گیری مفهوم، که قرار است در گروه تحقق یابد، نقشی اساسی دارد و نقـش فهـم سـخنان                     در شکل 

گویـد،   گونه که شارپ می آن). همان(» م استدیگران و فهم دلیل این سخنان نیز به همین اندازه مه       
به تعبیر مرداک، چنین فهمی مستلزم پیشرفت تدریجی توانایی مـا در ورود بـه جهـانبینی دیگـران                   

های یکسان، ممکن است بـه     بدون تمرکز بر متنی مشترک، ارتباط ممکن است بگسلد و واژه          . است
گوید، آدمیـان موجـوداتی     گونه که مرداک می   آن. های متفاوت منجر شوند     نتایج متفاوتی در شنونده   

هایی برای توجه مشترک داشته باشند که آنـان           که موضوع مانند، مگر این    ناشناخته برای هم باقی می    
توانایی بازگشت به متنی واحد، در شرایطی که بـی نظمـی و      . وگو و تحقیق منظم وادارد      را به گفت  

  .ترین اهمیت را دارد راند، از منظر تربیتی، بیش آشفتگی حکم می

آید که مرداک، در دعوت خواننده به قرارگرفتن در فضا و تجربـه               این سخن، به نظر دقیق می     
ای کـه از   در واقـع، از ایـن دیـدگاه، نوشـته      . ذهنی دیگران، برای ادبیات نقشی اساسی قائـل اسـت         

گونـه کـه هـستند،        نویژگی نوآوری و تخیل بهره برده است، در اساس، به نوعی، پذیرای چیزها، آ             
؛ پـس فهـم     »انـد   گونـه چـرا ایـن   «و نیز   » اند  چیزها چگونه «فهمد    هنرمند، به تعبیر مرداک، می    . است
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. سخنان دیگران و نیز فهم چرایی این سخنان، آن چیزی است که در ادبیات اصیل تنیده شده اسـت        
  :گوید وگوی خویش با برایان مگی در این باره میمرداک، در پایان گفت

خواست بگویم همه هنرمندان بزرگ در هنرشان بردبارند، ولی شاید نشود در دفـاع از                 لم می د
تر نویسندگان و شاعران بزرگ، نـوعی دیـد آرام و             کنم بیش   من تصور می  ... این گفته استدالل کرد     
و بردبـاری  . بینند که مردم چه قدر با هم تفاوت دارند و چرا تفـاوت دارنـد         مهربان دارند، چون می   

مدارا مرتبط با این است که بتوانیم محورهای مختلف واقعیت دور از خودمان را در خیال بگنجانیم            
بینـد و جهـان را صـرفاً بـه شـکل و شـمایل                 چیزهای غیر خودش را می    ... هنرمند  . و مجسم کنیم  

گونه عینیـت آمیختـه بـا مهـر و          کنم فضیلت، چیزی جز همین      من فکر می  . کند  خودش مجسم نمی  
  ).1378: 444مگی، (ش نیست بخش

 ادبیات کودک و فلسفه      اما مرور سخنان دیگر مرداک، استناد به سخنان وی را در توجیه رابطه            
در باور مرداک، مرزهـای مشخـصی میـان فلـسفه و            . سازد   دشوار می  -گونه که شارپ می بیند      آن-

هـای    ن، مقاصد و دلربـایی    هنر، لذت و کیف است و برای کیف داد        «به تعبیر او    . ادبیات وجود دارد  
هـای    افزایـی   ادبیات سرشار از شگرد و تردستی و جـادو و رازپـردازی و حیـرت              «و  » شمار دارد   بی

در مقابـل،   ). 413همـان، ص    (» کنـد و بـسیاری کارهـای دیگـر          ادبیات سرگرم مـی   . عمومی است 
 دارد توضیح بدهـد و      چه را در نظر     کند؛ فیلسوف باید بکوشد دقیقاً آن       تر نمی   فلسفه، یک کار بیش   «

با صـدایی سـرد و صـاف و قابـل تـشخیص سـخن               ... فیلسوف... بپرهیزد  ... از سخنوری و زینت     
نویسنده ادبی عمداً فضایی    ... مستلزم حذف صدای شخصی است    ... نویسندگی فلسفی «و  » گوید  می

  ).414همان، (» گذارد؛ فیلسوف نباید هیچ فضایی باقی بگذارد کردن خواننده باقی میبرای بازی

هر دو، «ها فلسفه و ادبیات      مرداک، البته بر این حقیقت آگاه است که با وجود همه این تفاوت            
بـه تعبیـر وی،   ). 421همان، (» شمار آیندهایی برای جستن حقیقت و آشکارکردن آن به        باید فعالیت 

هنـر را بایـد     «امـا   گونه که در ادبیات، شناخت دخالت دارد، در فلسفه نیز تخیل دخیل است،                همان
خواهـد صـادر کنـد یکـسره بـا احکـام            می] فلسفه[احکامی که   «و  » وجه دیگری از شناخت بدانیم    

که زبان فلسفی، انتزاعی، اسـتداللی و مـستقیم           و نهایت این  ). همان(ملموس و معین هنر فرق دارد       
سـاده و سـر     چـه     زبان ادبی ممکن است عمداً غامض و مبهم باشـد و حتـی آن             «است؛ حال آن که     

  ).422همان، (» رسد، بخشی از ساختاری تخیلی و نهفته باشد نظر می راست به
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چـه در نهـضت    شکل رویکرد مرداک به رابطه فلسفه و ادبیات، پشتوانه مناسبی بـرای آن    بدین
در قالـب  ] فلسفی[های گوناگون  دیدگاه«. دهد نیست  رخ می-در حال حاضر-فلسفه برای کودکان  

داستان، در فلسفه برای کودکـان،      «و  » شودان مختلف حاضر در داستان نشان داده می       باورهای کودک 
؛ این سخنان شـارپ از واقعیـت رویکـرد ایـن            » ای برای تحقیق فلسفی است     بهانه یا   سکوی پرش 

آید و از طرفی      شمار می   نهضت به ادبیات خبر می دهد و در واقع تکرار رویکرد لیپمن به ادبیات به              
ای تـالش در نفـی ادبیـت          دهـد، متنـاقض اسـت و گونـه          ه مرداک از ادبیات ارائه مـی      با مفهومی ک  

هـای دیگـر سـخنان شـارپ، بـه ویـژه              اما بخـش  . نامیمشکند که ادبیات می     ای را آشکار می     پدیده
رسد که حاکی از تناقضی است که در دیدگاه او نـسبت بـه                نظر می   اشارات او به سخنان مرداک، به     

گـر    همچنین، این سخنان، در مقایسه بـا اظهـارات لیـپمن، بیـان            . فلسفه وجود دارد  رابطه ادبیات و    
رسد چرخشی واقع بینانه، از سوی شارپ،         نظر می   ای تفاوت در رویکرد دو متفکر است که به          گونه

استناد بـه هـیچ       در حالی که لیپمن سخنان خود را بی       . به سوی درک ماهیت ادبیات را نیز در بردارد        
کوشـد در سـخنان مـرداک و         قلمرو ادبیات یا ادبیات کودک مطرح می کند، شارپ می          متفکری در 

همچنین در حالی که لیپمن می کوشد بـا         .  مبنایی برای کار خود بجوید     -از معاصران فلسفه  -نسبام  
، بالفاصـله نتیجـه     »های فلسفی انتزاعی    کودکان از داستان بهتر می آموزند تا از بحث        «اظهار این که    

، »آینـد   توانند از پس انتزاعیـات بـر        کودکان نمی «که این اظهار در تأیید سخن پیاژه نیست که          بگیرد  
ای   هـای ویـژه     های ویژه و مخصمصه     قضاوت اخالقی، از راه زندگی    «شارپ با نقل سخن نسبام که       

ه زمینه را برای بهره گرفتن از نظریـ    » شود  آیند، ساخته می    های داستان در آن گرفتار می       که شخصیت 
سـو بـا نـسبام، بـه صـراحت       جالب است که مرداک نیـز هـم      . کند  پیاژه در این خصوص هموار می     

است » انتزاعی، سر راست و استداللی«و احکام فلسفه    » ملموس و معین  «گوید که احکام ادبیات       می
از این رو، بر مبنای نظریه پیاژه و بر خالف سـخن لیـپمن، یـادگیری فلـسفی                  ). 1378: 421مگی،  (

هـای عینـی، مـوردی و    تر از راه ادبیات ممکن است تا فلسفه؛ زیـرا ادبیـات واقعیـت        کان، بیش کود
پـذیر   گذارد و از این رو فلسفه را در شـرایطی معـین و بنـابراین درک    ملموس را در اختیار آنان می   

 نقش  فلسفه درآمیزد، منجر به پذیرش    » فرایندی«این برداشت، اگر با مفهوم      . دارد  برایشان عرضه می  
  .1شود تری برای ادبیات در برنامه فلسفه برای کودکان می اصیل

                                                           
های ممکن دیگـر ارتبـاط    و برای گونه ).ب1384(خسرونژاد :  کنید بهبرای آشنایی با مفهوم فرایندی فلسفه رجوع. 1

  ). 1383(خسرونژاد : میان فلسفه و ادبیات کودک به

philosophy with children (pwc)  
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بـه نقـش ادبیـات در ایـن برنامـه، در ایـن سـخن                فلسفه برای کودکان    به طور کلی، رویکرد     
، مطالعه جمعـی یـا خوانـدن داسـتانی      فلسفه برای کودکان  روش  «آروردوتی خالصه شده است که      

گیـرد کـه      کـار مـی   چون ابـزاری بـه      دکان، داستان را هم   فلسفه برای کو  .  است 1کوتاه و چندمجلسی  
هـا،    های دانش آموز برخاسته، و بحث دربـاره ایـن پرسـش             مفاهیم یافت شده در آن، از راه پرسش       

چنین رویکردی، از منظری صرفاً تربیتی، تا اندازه زیـادی          ). تاآروردوتی، بی (» شود  سازی می   مسئله
های آمـوزش و پـرورش    های اصلی همه نظام ، از دغدغهرسانهو انگیزه   دو مقوله. شدنی است   درک
 -که خاستگاه آن فلسفه تربیتی و نه فلسفه ادبیـات اسـت           -در جنبش فلسفه برای کودکان نیز     . است

چه لیپمن، شـارپ یـا دیگـر مـدافعان ایـن              از این رو آن   . جا است که بر این دو مقوله تأکید شود        به
بـودن آن،   ) رسـانه (آفرینی ادبیات و ابزار       ید آشکارشان بر انگیزه   گویند و تأک    نهضت در این باره می    

گننـدگان در جمـع     شاید منطقی باشد؛اما آیا پژوهشی در دست هست که نشان دهد نگرش شرکت            
 از  هـای فکـری     داستانهای ادبی     کند؟ و آیا ارزش     وجوگر، نسبت به ادبیات چگونه تغییر می      جست

اند کـه آثـار ادبـی         ای بوده   ار گرفته است؟ البته فالسفه برجسته     سوی منتقدان ادبیات، مورد بحث قر     
چـون، سـارتر و نیچـه، از          افالطون نخستین آنان است و فالسفه معاصری هـم        . اند  نظیری آفریده   کم

ارزش و اهمیت ادبی آثار متفکران یاد شده، از سوی منتقدان مورد بحث فراوان قرار               . ها  دیگر نمونه 
برند، به نظـر      هایی بهره می    ، از منظر ادبیت، از چه ارزش      داستان های فکری  ه  گرفته است؛ اما این ک    

بنابراین، هر . رسد که هنوز از سوی منتقدان ادبیات، و به ویژه ادبیات کودک، بررسی نشده است می
 بر مسئله نظر افکنیم، شاید بتوان گفـت اکنـون کـه قـرار               -ادبیات کودک –گاه از سوی دیگر رابطه      

و یـا   (ت به کالس درس کودکان راه یابد، باید پـیش از آن کـه بـه رشـد تفکـر فلـسفی                       است ادبیا 
آنان فایده رساند، ادبیات باشد و یا دست کم ادبیت آن، هم سنگ سـودمندی آن، گرامـی                   ) انتقادی

  . 2شمرده شود

در قلمرو کار فلسفی با کودکان، تنها متفکری که مشخصاً و مستقالً به ماهیت ادبیـات کـودک      
فیلـسوف  . متیـوز اسـت   . وجه نشان داده و کوشیده است تبیینی ویژه از آن ارائه دهـد، گـرت بـی                ت

                                                           
1.multiepisodic 

  : بهبرای تأملی بر آراء نسبام و مرداک و مقایسه نظر این دو متفکر درباره رابطه ادبیات و فلسفه رجوع کنید . 2

Holland, M. G. (n.d.). "Can Fiction be Philosophy?" Retrieved March 2007 from 
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Lite/LiteHoll.htmcom    
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، و  »تخیـل «و  » داسـتان «در دو فـصل     ) 1980 (فلسفه و کودک خردسـال    برده، نخست در کتاب       نام
برداشت خـود از ایـن ادبیـات را         » ادبیات برای کودک  «، در فصل    )1995(،  کودکی فلسفهسپس در   

  .ه استصراحت بخشید

برونو بتلهـایم در    «کند که   با این انتقاد به بتلهایم آغاز می      » تخیل«متیوز، بحث خود را در فصل       
 اهمیت  -معنا و اهمیت قصه های پریان     : کاربردهای افسون  -اش  اثر اخیر و مورد استقبال واقع شده      

م نقـش   پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا بتلهـای           . خیال در رشد کودک را، به کمال، آشکار کرده اسـت          
ها را در برانگیختن تفکر فلسفی کودکان خردسال نیز شناسایی کرده اسـت؟ پاسـخ قاطعانـه              داستان

  ).1998: 67متیوز، (» .منفی است

هـای   قـصه «بندی دو قطبی      های کودکان، گرفتار تقسیم     به تعبیر متیوز، بتلهایم، در تبیین داستان      
های   شناسی بسیاری از قصه     غنای وجودی و روان   داشت    شده، با گرامی  » گرا  های واقع   داستان-پریان
گـرا تأکیـد کـرده و اصـالت را بـه              هـای واقـع     شناسی بسیاری از قصه     بر فقر وجودی و روان      پریان،
ای با مزایا و معایب دو گونه ادبی یاد شده موافق       متیوز، هر چند تا اندازه    . های پریان داده است     قصه

نویـسند    آنان که درباره ادبیـات کـودک مـی        «ن کننده است که     است، اما بر آن است که این امر نگرا        
» ...ای به دو بخش تقسیم شده اسـت           شدهفرضشان این باشد که این قلمرو به شکل کامالً مرزبندی         

نظر متیوز چنین است که در این میان، انواع ادبی دیگـری وجـود دارنـد کـه از نگـاه                     ). 74همان،  (
یـا  »  فلـسفی -تفننـی «ها را  هایی است که متیوز آن  له این انواع، داستان   از جم . اند  بتلهایم پنهان مانده  

هایی متفاوت    ها ما را به در نظر گرفتن موقعیت         به تعبیر وی، این داستان    . نامد  می» فکری-ماجرایی«
خوانند، به ایـن معنـا    با تجربه روزمره و حتی به دنیاهایی متفاوت با دنیای آشنای پیرامونمان فرا می  

هـای    تجربـه . کننـد   نامند دعـوت مـی      می» های فکری   تجربه«چه فیلسوفان     ا را به شرکت در آن     که م 
هـای    های مفهومی را ردیـابی کنـیم و بـر روی پیچیـدگی               اغلب، راه خوبی هستند تا ارتباط       فکری،

 ها خوانندگان خود را به انجام       این آن چیزی است که این داستان      . ای ژرف بیندیشیم     گونه  فلسفی به 
  .انگیزند آن برمی

ای دیگر بـه همـین        ، از زاویه  فلسفه کودکی در کتاب   » ادبیات برای کودک  « در فصل     متیوز، اما 
سازد که بـرخالف ادعـای ژاکلـین رز کـه ادبیـات          او در این بحث مطرح می     . مسئله نگریسته است  
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هـایی    ، داسـتان  1ددان  ساالن برای فریب کودکان می      های پنهان بزرگ    کودک را جعلی و ساخته انگیزه     
هـا دسـت یازیـده انـد، بـه نیازهـای ژرف فکـری                وجود دارند که هر چند بزرگساالن به تألیف آن        

انگیزنـد کـه عمیقـاً        هایی را بـر مـی       مانندی پرسش   با سادگی شاعرانه بی   «گویند و     کودکان پاسخ می  
  : کهوی در پایان بحث خود نتیجه می گیرد). 1995: 107متیوز (» فلسفی و جذاب است

کنند، منظـورم  ایـن      هایی فلسفی را طرح می      هایی که موضوع    با محدود کردن بحثم به داستان     
اند که از جعلی بودن بـه       های فلسفی   نیست که بگویم، در قلمرو گسترده ادبیات کودک، تنها داستان         

نـاگون  هـای بـسیار بـسیار گو        های کودکـان، بـه شـیوه        داستان. این امر مسلماً حقیقت ندارد    . دورند
اما دست کم یک شیوه برای آزمودن اصالت داسـتان هـای            . توانند ادبیاتی اصیل و راستین باشند       می

ساالن نوشته شده، این است که ببینیم این آثار تا چه اندازه برانگیزاننده               کودکان ، که به دست بزرگ     
راه بـا طنزنـد       هـم ای آرمـانی،      هایی دشوار و در همان حال روشن، ساده و همچنین به گونه             پرسش

  ).110همان، (

های مشخصی از آثار ادبیات کـودک         بحث های متیوز، در هر دو فصل یاد شده، همراه با مثال           
، یا تحقق اهـداف ایـن نهـضت نوشـته     آموزش فلسفه به کودکانرسد به منظور است که به نظر می    

ه میتـوز، بـا اشـتیاق تمـام     ای کـ  بـه ویـژه، آرنولـد لوبـل، نویـسنده       . اندنشده و آثاری بیش تر ادبی     
ای پرآوازه در قلمرو ادبیات کودک است که جوایز           کند، نویسنده   های وی را نقد و تأویل می        داستان

ای   متعدد و معتبری را نیز از آن خود کرده است و نیز تا کنـون در جـایی  از او در مقـام نویـسنده                         
  .2اند آموزشی یاد نکرده

                                                           
 بحث ها در نظریه ادبیـات کـودک، از آن ژاکلـین رز              -ینو در همان حال مناقشه برانگیزتر     - یکی از کالسیک ترین      .1

متیـوز، در نقـد     . رسداست که به جای تأویل متن، با تأویل نویسنده و نیات او، به ادعای عدم امکان ادبیات کودک می                  
  برای آشنایی با بحث رز رجوع کنید به . را نوشته» ادبیات برای کودک«نظریه رز است که فصل 

Rose, J. (1984). The Case of Peter Pan or the Impossibility of Children's Fiction. 
London: Macmillan. 

  تر و مختصر با این نویسنده و آثار او رجوع کنید به برای آشنایی بیش. 2
Oxford Encyclopedia of Chileren's Literature. Ed: Jack zipes. London: Oxford 
University Press. 2006. PP. 461-2  
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و نیز  )فکری- فلسفی یا ماجرایی    -تفننی(تازه از ادبیات کودک     ای    متیوز را، به دلیل کشف گونه     
گوید، به ژاکلین رز داده       ای که از آن سخن می     برانگیزی که، با استناد به ژانر تازه      به دلیل پاسخ تأمل   

درهمـین حـال، او بـا       . شـمار آورد  توان صاحب نظری برجسته در ادبیات کودک نیـز بـه            است، می 
ـ    نهــضت فلـسفه بــرای  کـه آشــکارا بیـان و ادعــا کـرده باشـد، در      ی آننقـدهایی از ایـن دســت، ب

،رویکردی متفاوت را برای تبیین معنا و نقش ادبیات کودک بنیاد نهاده است که با رویکـرد                 کودکان
  . لیپمن و شارپ بسیار متفاوت است

 را بـا    خواننـدگان «سازیم تا به تعبیر شارپ        در رویکرد میتوز، ادعا نمی شود که ادبیات را می         
اند آشنا    هایی که برای فلسفیدن ضروری      دادن به مفهوم و مهارت      های شکل   مهارت  های تفکر،   مهارت
چه متیـوز مـدافع       ای برای تفکر فلسفی باشد؛ بلکه آن      » بهانه«و یا   » سکوی پرش «و بنابراین   » سازد

در ادبیـات کـودک   ای  شـده آفریده آن و یا به عبارت بهتر مکتشف آن است گونه ادبی ویژه از پیش
گوی نیـاز ذاتـی کودکـان بـه          و برای خود، فلسفی است و از این رو پاسخ           است که به خودی خود      

نـشینی فلـسفه و ادبیـات کـودک           متیوز، به این ترتیب، تعـادلی نظـری در هـم          . فلسفیدن نیز هست  
                                    .1ودش نشینان، به نفع دیگری، سایه افکنده نمی یک از هم آفریند که بر استقالل هیچ می

نظری بنام در ادبیات کودک یـاد کـرد   سرانجام باید در این بحث، از نویسنده، منتقد و صاحب      
یک از سخنان خود نیز عنـایتی         راند و در هیچ     که هر چند مستقالً در نظریه ادبیات کودک سخن می         

ای بکـر      زمینه -ادبیات-او، از آن سوی رابطه      های     نداشته است، اما پژوهش    فلسفه برای کودکان  به  
ایدن چمبرز، در اثر برجـسته      . گیری نهضت فلسفه برای کودکان فراهم آورده است         و زایا برای بهره   

هایی ژرف در پرورش ذوق ادبی کودکان اختصاص یافته و اثری          نمایی  ، که به راه   »به من بگو  « خود،
آیـد، بـه هنگـام بحـث دربـاره       شمار می  به-بیات کودکدر اد–محور برجسته در قلمرو نقد خواننده 

  :گوید وجود توانایی نقد در کودکان می

مـا  . معموالً پاسخ همکاران معلم ما به این پرسش که آیا کودکان منتقد هستند، خیر بوده است         
ایـن معلمـان    ... معموالً مطمئن هستیم که نقد فعالیتی است غیر معمـول، تخصـصی و بزرگـساالنه                

                                                           
   :برای مطالعه کامل این دو فصل از آثار متیوز به زبان فارسی رجوع کنید به. 1

کـانون پـرورش   : تهـران . بزرگان نقد و نظریۀ ادبیات کـودک  . های ناگزیر   دیگر خوانی ). زیر چاپ (خسرونژاد، مرتضی   
  .فکری کودکان و نوجوانان
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در . ورزی بدون احساس و تجزیه و تحلیـل حـسابگرانه دارد   ند که نقد، پایه در انتزاعیات، عقل      برآن
  ).1993: 29چمبرز ... (ها کار نقد انجام دهید  باور آنان شما نمی توانید با بچه

ای غریزی  آنان به گونه  . کودکان قابلیتی ذاتی برای نقد دارند     «اما به باور صاحب نظر یادشده،       
برنـد    از جمع آوری اطالعات لذت می     ... کنند      دهند، مقایسه و قضاوت می      کنند، پاسخ می    سوال می 

نویسنده یاد شده، هر چند آشکارا      ). همان(» اندنظر بزرگسال، تیزبین و دقیق      چون یک صاحب    و هم 
 نیازمنـد دو    -نقـد بـرای کودکـان      -گوید، به تلویح، بر آن است که برای تدوین رویکرد خـود             نمی
نقـد بـرای     کـه در عبـارت       -نقـد فرضی درباره      و پیش  کودکفرضی درباره     پیش-فرض است     پیش

  :به گمان، به همین دلیل نیز هست که می گوید. نشین شوند  بتوانند هم کودکان

ای ژرف نسبت بـه موضـوعی وجـود           به اعتقاد ما کامالً بدیهی است که اگر در کودکان عالقه          
مطمئناً از  (ها    وجود آید، آنان، از همان نخستین سال        برای ابراز آن به   داشته باشد و امکانات الزم هم       

آنچـه همکـاران مخـالف مـا     . منتقـدانی مـسلم و ذاتـی خواهنـد بـود          )  سالگی 5سن آغاز مدرسه،    
هـای    گویند تصوری تحریف شده از نقـد ادبـی اسـت کـه بـر اسـاس تجربـه                    اش سخن می    درباره

  ).همان(ناخوشایند خودشان بنا شده است 

هایی از تعـاریف موجـود    به این ترتیب، پرسش آن است که کدام تعریف از نقد، یا چه بخش             
های ذاتـی کودکـان، بـا         ساز است؛ یا به تعبیری دیگر، کدام توانایی         نقد، با توانایی ذاتی کودکان هم     

  :گوید پوشی و یا هماهنگی دارد؟ چمبرز می تعاریف موجود نقد سر سازگاری، هم

. ای متن، درک آن، بیان آن، کشف آن و موافقت و مخالفت بـا آن سـر و کـار دارد                    نقد، با معن  
گیری معنا  همچنین بررسی چگونگی شکل. تأویل، بخشی از آن چیزی است که نقد نام گرفته است    

کند و    چه خواننده با متن می       به اضافه آن   -ها  ها، ایدئولوژی   های روایت، سنت    به وسیله زبان، شکل   -
  ).30: همان(آید  شمار می کند نیز بخشی از نقد به با خواننده میچه متن  آن

نقـد، بـه    : ها حقیقتی ساده است     شالوده همه این عبارت   «: دارد  مؤلف یادشده، سپس اظهار می    
گفتن از معنای یک اثر، شـرح قـصه خوانـدن             سخن ...  بنابراین،... نامه شخصی است      نوعی، زندگی 

  ).همان(» مندند  برای همه کسانی است که به کودک و نقد عالقهنقطه آغاز خوبی« و این  »است

: چمبرز، پژوهش گسترده و ژرف خود را با تبدیل همین گزاره به یک پرسش آغاز مـی کنـد                  
ادامه بحـث ایـن     ). همان(» توانند بگویند؟   گویند؟ آیا می    آیا کودکان، داستان خوانش خویش را می      «

هـایی   گوهای وی و همکارانش بـا کودکـان، دربـاره کتـاب         و  ای از گفت    نظر شامل مجموعه    صاحب
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شده و در نهایت ایـن کـه،           نتیجه، پاسخ مثبتی است به پرسش طرح        اند و در پایان،     است که خوانده  
 کشف معنـای مـتن  شان در  کودکان می توانند منتقد باشند و منتقدبودن آنان طبیعتاً به معنای توانایی  

 است که همگی، به نوعی، گام       بیان این روند   و در نهایت     معنابررسی چگونگی شکل گیری این      و  
ای روشـن، تأکیـد       گیری چمبرز، به گونه     به جز این، آخرین نتیجه    . گذاشتن در فعالیتی فلسفی است    

بودن این فرایند و نیز اهمیت تشکیل گروهی از کودکان برای بحث است کـه در                  او بر امتیاز جمعی   
فلـسفه  مورد استفاده در نهـضت      ) کاوشگر(جست وجوگر   ) گروه(معه  واقع، به نوعی، تأکید بر جا     

  : استبرای کودکان

بایـد میـان احتـرام بـه حقـوق فـرد در مقـام خواننـده و          ] کشف معنای مـتن   [در این فعالیت    
خوانش متن بـه شـکل جمعـی،        .  توازن ایجاد کرد     و خوانش تألیفی و مشترک گروه،       گوینده،  سخن

بـه نظـرم چنـین تـوازنی در     . تر از هـر گونـه خـوانش فـردی اسـت         ندانهتر و خردم    همیشه پیچیده 
سـاالر    طلب و مـردم     ای از جامعه واقعاً مساوات      ، میان فرد و جمع، استعاره     »وگو درباره کتاب    گفت«

  ).44همان، .. (است 

سخن اخیر چمبرز، برای آشنایان با متون فلسفه بـرای کودکـان، عبـارتی آشـنا و گیراسـت و                    
رسد ضرورتی برای توضیح هماهنگی این بیان چمبـرز و اهـداف نهـضت فلـسفه بـرای                    نظر می   به

  .کودکان وجود ندارد

 عملی فلسفی است و کوشش در درک داستان و تأویـل آن،              خوانش داستان، «اگر بپذیریم که    
، پیشنهاد چمبرز و رویکرد او به       )1384: 30خسرونژاد،  (» کوشش در درک جهان و تأویل آن است       

شـمار آیـد،       نیـز بـه    فلسفه برای کودکان  ات، به گمان، در همان حال که می تواند رویکردی در            ادبی
فلـسفه بـرای    تری را برای هر یک از مفاهیم درگیر در            تر و توأم با احترام بیش       نشینی واقع بینانه    هم

  .آورد فراهم می -یعنی کودک، فلسفه و ادبیات کودک- کودکان از طریق ادبیات کودک
  

  عمناب
: تهـران . چاپ دوم . درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک    . معصومیت و تجربه  ). 1383(خسرونژاد، مرتضی   

  .نشر مرکز

گـزارش سـی و     . »تمرکز زدایی در ادبیات کودک هـم هـدف اسـت هـم روش             «).  الف 1384 (----
  .شماره ششم.  سال هشتم.کتاب ماه کودک و نوجوان. پنجمین نشست نقد آثار غیر تخیلی کودک و نوجوان



  1386 تابستانم، شش سال ،20شمارۀ  ی آموزشی،فصلنامۀ نوآوریها   
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» های داستان کودک و برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان          درباره مؤلفه «). ب1384 ( ----
صـص  . شـماره دوازدهـم   . سال هـشتم  . کتاب ماه کودک و نوجوان    . گفتگوی سعید ناجی با دکتر خسرونژاد     

30-26.  

ترجمـه احـسانه    . بـرای کودکـان   کند و کاوی فلسفی     ). 1(های فکری   داستان). الف1379(کم، فیلیپ   
  .امیرکبیر: تهران. باقری

نمـای معلـم    کتـاب راه  . کند و کاوی فلسفی بـرای کودکـان       ). 1(های فکری   داستان). ب1379 (----
  .امیرکبیر: تهران. ترجمه احسانه باقری. )تمرین(

: تهـران . والدونـد ترجمه عزت اله ف. مردان اندیشه، پدید آورندگان فلسفه معاصر    ). 1378(مگی، برایان   
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