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 کردم ینمرا  اصالفکرش کرد،آشنا  »دنیاي سوفی«بار مرا با  یناول يبرا ها، بچه یهانکاز دوستانم در  یکی یوقت

را گرفتم و  کتاب .مانده به امتحانات دانشگاه بتوانم آن را بخوانم يروزهادر روزنامه و  ام يکار یکتراف ینادر 

بر سر در  کالهو  يشلوارو  کت يمردجلد شب بود و  يرو. قشنگ بود ؛جلدش انداختم يروبه طرح  ینگاه

 .گذاشتم یفمک يتورا گرفتم و  کتاب.بود یستادها یکتاب کناردر  ها، ستارهروبه  ،در دست داشت ینردبان که یحال

  .یسمبنو کتاب ینا يبرا ينقددوستم از من خواسته بود 

 کمبودزمان  یناآن هم در  :خواندن رمان  حوصلهو نوجوان مانوس بودم و  کودكشعر  یايدنبا  یشترب کهمن 

آن را  یوقتاهل رمان خواندن است  کههمسرم  .کردم ام کتابخانه  قفسهرا بردم و مهمان  کتاب ،را نداشتم :وقت

انس » با دنیاي سوفی«نتوانم  ترسیدم یمگذشت و من  يروزچند  .یندازدببه آن  ینگاهعالقه مند شد  ،یدد

و خطوط به  یزراز حروف  یدشا. دو صفحه خواندن یکیو من مانده بودم و حسرت  گذشت یم ها شبروز و  یرمبگ

  ... یابودم و  یدهترس کتاب  فشردههم 

داشتم . سراغ آن را گرفت،خوانم کتابدوست  که یناتا . کنمتا آن را از خودم دور  گشتم یم يادنبال بهانه 

 که یمدمفهم کتاب یشگفتارپ يتو .کردمو شروع  یدمخز ،خواستم و به گوشه اتاق یفرصت.شدم یمشرمنده 

 یفرهنگ  خانوادهبعد با . است یدهرسنسخه از آن به چاپ  ها یلیونمدر جهان شناخته شده و » دنیاي سوفی«

پدرش استاد دانشگاه و . او آشنا شدم یعلم  یشینهپو » یاستین گوردر« يآقا ينروژ  ساله 60  یسندهنو ینا

او هم  که ینااز  ... هم معلم فلسفه بوده و کتاب  یسندهنوخود . بود کودك کتاب  یسندهنومادرش هم معلم و 

 یکبه عنوان  توانم یمسال سابقه در آموزش و پرورش،  20با  کردمخوشحال شدم و احساس  ،معلم بود یک

شروع مطالعه به من  يبرا یخوب يانرژ ،توسط مترجم کتاب ینآغاز يها حرف .کنم شرکتاو  کالسشاگرد در 

 یتاهمدر  ياجمله  کتاب در. هنرمندانه است یپرداختفلسفه با  یختارداستان » یسوف یايدن «داد یههد

 یايدن  ساله 3000 یختار یکسالزم است هر  کند یم یدتاک کهآمده است  یآلمانشاعر » گوته«از  یختار یادگیري

  .خودش را بداند

و  یادباثر  یکدر خلق  یسع ،انسان یاساسبه سواالت  ییگوفلسفه در پاسخ  یتاهمبردن به  یپگوردر با  

و با  یریمبگدقت مان را در دست  ینباست ذره  خوب .است کردهنوجوانان و جوانان  يبرابزرگ  یفلسف

 .ینیمبنشاثر  ینا هاي یباییز يتماشابه  ،مشتاق یچشمان

  خالصه داستان 

 فکر یشترب یکم کهتفاوت  ینااما با  یگرددانش آموزان   همهدانش آموز است مثل  يدختر ،آموندس یسوف

راجع به آدم مصنوعی ، . بود« یورون«با اول راه را   یمهن. گشت یبرمآموندس از مدرسه به خانه  یسوف .کند یم
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سوفی اطمینان نداشت که کامالبا او . یورون معتقد بود مغز آدم مثل یک رایانه ي پیچیده است.حرف می زدند

 )3ص /باغ عدن (»....به هر حال انسان باید چیزي بیشتر از ماشین باشد. هم عقیده باشد

و جالب  یدجد  نامه یک-شانصندوق پست خانه  يتو - روز در هنگام بازگشت از مدرسه  یک کنجکاو، یسوف

 !از فرستنده ینشاننام و  یچه یباما بدون تمبر و  یسوف يبرا يا؛ نامه کند یم یداپ

  »تو کیستی؟«: است کوتاه یسوالدر نامه   

 یداپادامه  یسوف يبرادنباله دار شخص ناشناس  يها نامهو با  شود یممعما شروع  ینهمداستان با  کشش

و  کارکردن یشترب ،مادر او هم یاصل  دغدغهو  کند یم کار یادر يرواست و  یکشت يناخدا ،یسوفپدر  .کند یم

شعله ور  یفلسف يها نامه  جرقهبا  ،نوجوان یسوفو جست وجوگر  یاپوذهن  خرمن .روزمره است  ساده یلمسا

 اش ییتنهارا در غار  ها نامه یسوف. رسد یمبه دست او » هرمس«به نام  یسگ  یلهوسحاالبه  ها نامه ینا. شود یم

شود و او نتواند  ها نامه  متوجهاو نگران است مادرش . خواند یماست  شان باغچهدر گوشه  یمخف یآلونک که

آلبرت «به نام سرگرد  يپدرهم  ها نامه ینا یشترب یانپادر . ادامه دهد ها نامه  فرستندهرا با  اش یفلسفارتباط 

 کهخواسته  یسوفو از  کرده» هلیده موالکناگ«دخترش  یمتقدرا با چند خط نوشته  هایی یکتبر کارت» کناگ

در لبنان  ،حافظ صلح سازمان ملل ينروژ یروهايناز  یکی کناگسرگرد آلبرت . برساند یدههلرا به دست  ها ینا

 .است

 ،شود یمرد وبدل  ها نامه  فرستندهو  یسوف ینب که یفلسف يها پاسخخواننده داستان دارد همزمان با پرسش و 

 ها نامه  دهندهپاسخ  که شود یممتوجه  یسوف کم کم. شود یمفلسفه آشنا  یختاربا  یممستق یرغو  یفظربه طور 

داستان   یمهنتا .آموزش دهد یسوفموظف است فلسفه را به  کهاست » آلبرتو کنوکس«سال به نام  یانم يمر

 کالبدبه  کنندهخسته  یباتقرو  یممستقخط  یکدر  یسوفقرار است آلبرتو و  که کند یمخواننده احساس 

را  ینشدورب یسندهنو  .شود یمتازه  یزچباره همه  یکباستان تا به امروز بپردازند اما به  یونانفلسفه از  یشکاف

دختر نوجوان سرگرد  ینا دانستیم ینمو  یمبودتا االن تنها در نامه نامش را خوانده  که یتیشخص يرو گیرد یم

   .کند یم یزندگ کجادر  کناگ،آلبرت 

خواننده  یسردرگمباره  یک یصفحاتبعد از گذشت . شود یمشروع  یدههل  خانهداستان از  یتروادفعه  یکحال 

پدر  کههستند  یداستان هاي یتشخصآلبرتو،  اش فلسفهو استاد  یسوف که شود یمو او متوجه  رسد یم یانپابه 

 کهجاست  یناجالب !دهد یههدروز تولد به دخترش   یههدبه عنوان  یکتابتا در قالب  کردهرا خلق  ها آن یدههل

 ها آنتالش . از خودشان ندارند یاصالتسرگرد هستند و  یالتتخ یراس که شوند یمو آلبرتو متوجه  یسوفخود 

دختر  یدههل يهمدرد ینهمچن .است کتاب يها بخش ینتر جذاباز  یکی یسندهنو افکاراز بند  ییرها يبرا

در جشن تولد  شرکتو  اش خانهداستان با بازگشت سرگرد به  .جالب توجه است یتشخصدو  یناسرگرد هم با 
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از بند  یداستان هاي یتشخصآزاد شدن  ینوع که یاچهدرداستان در دل  هاي یتشخصدخترش و حل شدن 

  .رسد یم یانپابه  ،است یسندهنو  یشهاند

 یاساس يسوالها  

به انبار  یدرس کردناضافه  يبرااما نه  کند یم یقتشودرس فلسفه  یادگیريآموزان را به  دانش» دنیاي سوفی«

و به دنبال سواالت  یندیشدب یلسوفانآموزفدر نظر دارد دانش  بلکه کنو ذهن پر  یتخاص کممحفوظات 

  ؟یستمکمن  :مثل یسواالتبرود؛  اش یاساس

 ام؟ آمده کجااز     

  پس از مرگ وجود دارد؟ یزندگ یاآ    

فلسفه ... « :گوید یم -به فلسفه ندارد ياعالقه  که -یورون اش یهمکالساز داستان به دوست و  ییجادر  یسوف

 يتوبه نظرت  .یما آمده کجاو از  یمهست یکما  کهاست  یناموضوع آن . یستنخطر  یب یجمعدسته  يباز یک

 یادجور سوال ها را هم  ینا» مطرح کردن« یحت کند یمبعد اضافه  ؟گیریم یم یاد یکاف  اندازهمدرسه به 

 ینمرات يرو یدشتاک ترین یشبمتاسفانه  کهاز آموزش و پرورش است  یاساسانتقاد به جا و  یک ینا گیریم ینم

 یحصح تفکرو  یزندگ یرمس  کننده یمترس که یمیمفاهنارس محفوظات است نه پرداختن به   یوهم کهاست 

 یکتهدو نه با جمالت  دهد یمجواب  اش یفلسف يها اندوختهرا با  یحیمس ینشبسواالت  یسوف یوقت .باشند یم

به  یابد ینم یدرس کتابرا در  ها آنو چون  کند یماو تعجب   شده فکر يها پاسخمعلم درسش از  کتاب،  شده

  ؟نمره را  همه یا یچهبدهم  ياتو چه نمره  يها جواببه  دانم ینم: گوید یم یسوف

  یرتح

را یکی از ویژگی هاي اصلی نگاه فیلسوفانه می داند و اعتقاد دارد که باید در مقابل تمام » حیرت« یسوف یايدن

یکی از فالسفه قدیمی یونان که بیشتر از .پدیده ها مثل یک نوزاد با نگاهی تازه و با حیرت نگاه کنیم نه با عادت

. ر انسان ها شکل گرفته و به وجود آمده استدو هزار سال قبل زندگی می کرد ، معتقد بود فلسفه از قوه ي تحی

او عقیده داشت از نظر انسان ها این موضوع که پرسش هاي فلسفی خود به خود پدید می آیند واقعاً عجیب 

  )18ص / بلند  کاله(»...است

  و نوجوانان کودکانمحبوب  هاي یتشخصاستفاده از   

 ،یدهدالزم  کهساختمان داستانش  يجااو در هر  .شناسد یم یخوبو امروز را به  یروزد يها بچه یايدنگوردر 

به  یعروسکخرس ،یسآل ،يقرمزمثل شنل  هایی یتشخص. ذهن مخاطب گذاشته است يهواخور يبرا ياپنجره 
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 یژهو یتماموردر داستان گوردر  ها یتشخص ینااز  کدامالبته هر  ... فروش و یتکبر دخترك، »پیترپولوس«نام 

مثالالتماس  .دهند یاريفلسفه  یذهن یممفاهملموس  یادگیريرا در  یسوف کنند یمبر عهده دارند و تالش  يا

در زمان  یطبقاتگر تضاد  یانب یسخسدار  یهسرما» اسکروچ« یالیخ یب یشروفروش و روبه  یتکبر دخترك

انس گرفته به طور  ها آنآشناست و با  ها یتشخص یناداستان با  ینانوجوان   خواننده کهاز آنجا  .است مارکس

نقش زنگ  یمعانعالوه بر انتقال  ها یتشخص ینا .شود یمعالقه مند  یزنآن  یادگیريناخودآگاه به فلسفه و 

 .کنند یم یفاادرس فلسفه  یانمدر  یزنرا  یحتفر

 یروزد یممفاهآموزش  يبرا يامروز يها روش

 يجابه ناگاه به  گیرد یمشدن قرار  يتکرارخطر   آستانهآموزش فلسفه توسط آلبرتو در  يا مکاتبهروش  یوقت

، با او یلمفودر  یندبب یرتصوآلبرتو را در   چهرهبار  یناول يبراتا  رسد یم یسوفبه دست  یدئوییو یلمف یکنامه 

 .کندباستان سفر  یونانبه 

و آلبرتو نماد  یاوردسردرب یزچاز همه  خواهد یم کهاست  يآموزدانش   یندهنما یسوف :گفت شود یم یباتقر 

 یسشتدرمناسب و جذاب در  يابزارهامالل آور از  یسخنران يجابه  کهدست است  یرهچهنرمند و  یمعلم

 که یستنبه آن معنا  ینا یمبدان یسوفآلبرتو و  ینب يوگورا گفت  کتاب یناقسمت اعظم  اگر .کند یماستفاده 

زنده و جالب  پرسد یم که یسواالتدر تمام  یسوفو شهامت  جسارت .یمباشروبه رو  خشک ییهاما با گفت وگو 

زود ... و برد یملذت  یزيچاز  یا ،فهمد ینمرا خوب  یزيچ که کجاهر  بلکه یستنصرف   شنونده یکاو . است

 کهباشد  یسوفخواننده اگر خودش مثل   .کند یمطراوت داستان را دوچندان  یناو  دهد یمالعمل نشان  عکس

داستان  ینابا خواندن  ،نتواند سواالتش رابپرسد کالسرو باشد و در  کماما اگراز دانش آموزان منجمد و  یچه

 يبرا یخوب يالگو یسوف یايدن».پرسیدن عیب نیست بلکه ندانستن عیب است« که یردبگ یاد یسوفاز  تواند یم

قدر  ینافلسفه  یختارمثل  یدرسمطالعه  ،یسندهنو یک یتخالقبا  یوقت .است یدرس يها کتاب کردن یرینش

دروس  کنند یم فکر ها یبعضچرا  دانم ینم؟کردروش استفاده  ینااز  ها درستمام  يبرا یدنباچرا  شود یمجذاب 

مثل گوردر زحمت  کههستند  یکممولفان  رسد یمباشند نه منعطف؟ به نظر  یدهکشاتو  یدباحتما  یکآکادم

  .آمیزند یمدرهم  شان یآموزشرا با مطالب  یتخالق یچاشنو  کشند یم

 یلتمث 

سخت  یممفاهموضوعات و  ،گوردر .است یلتمثاستفاده از  ،یممفاهانتقال  يها روشاز  یکی ،یمعلمدر هنر 

مخاطبش  يبرا یخوببه  ،حساب شده و بجا يها مثالو هنرمندانه و با آوردن  یممستق یرغ یانیبرا با  یفلسف

 یرینش يها مثالرا در دل موز  یفلسف  سلمبهمهجور و قلمبه و  کلماتقرص تلخ  او .است کرده یانب

 یکفلسفه در  یختاردوره  یکگنجاندن  یراست به .کند یمداستانش   خواننده یمتقدوهنرمندانه اش گذاشته و 
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به  ،گوردر کهدارد  یسوف یايدندر  کلمات  شدهحساب  یمهندسنشان از  ،مخاطب  مشتاقانه  مطالعهو  کتاب

  .آن برآمده است  عهدهاز  یخوب

  طنز

را به مخاطب انتقال  یقشنگ يها حرفدر قالب طنز  که شویم یمروبرو  ییها صحنهبا  کتاب ینادر سراسر 

و به  دارد یمبر  یبزرگپرده از راز ) یسوف  فلسفهمعلم (آلبرتو  یوقت ،یسوفجشن تولد  یمهمانمثالدر   .دهد یم

دفعه  یک، کندما را نابود  تواند یم یسندهنوو  یمهستداستان  یک یالیخ هاي یتشخصما  که دهد یمهمه اطالع 

 یتشکالب به  ،دو، دوتا چهارتاست یذهن يداراو  یدهکشاتو  یمالمشاور  یک که - یسوفدوست  - یورونپدر 

  .کندرا قبول  کننده یرانو یتواقع یناارات خس یمهب خواهد یمو  گشاید یم

  ینهگنج 

وجود  یربهنظ یب يا ینهگنج، یرندبگهم قرار  کنارهنرمندانه  یدستبا  یوقت یفلسف مکتبو  یهنظرهمه  ینا

هم استفاده شده است  یشمنداناندجالب  يها جملهاز اشعار و  یفلسفعالوه بر مطالب  کتاب ینادر  .آورند یم

دو چیز ذهن مرا به خود مشغول ساخته و موجب « :نوشته شده است کانتسنگ قبر  يرواز  ها آناز  یکی که

آسمان پرستاره ي باالي سر من و قانون اخالقی در درون : برانگیختن دائمی تحسین و شگفتی ام شده است 

  »من

  یطرف یب

خود معلم  کهاو . است یرتقدقابل  اش یفلسفو  یادبگوردر در خلق اثر   طرفانه یبو  یعلمداستان نگاه  ینادر 

در نقاط  کتاب ینامخاطبان  یدشاالبته . یستچو متعصبانه  یعلمفرق نگاه  که داند یمفلسفه است خوب 

اقوام  ،یانادگور نسبت به   گونهبه مطالب آن نداشته باشند البته لحن مودبانه و معلم  یکسانیمختلف جهان نگاه 

  یسندهنوبه  یمها حرف یانپادر  خواهد یم دلم .خورد یمبه چشم  کتاب يجا ياجگوناگون در  يها فرهنگو 

حروف  کاش يا:که ینا یگرود !یزعز» یاستین گوردر«سرگرد  يآقا یتتخالقاز تالش و  یمممنون :یمبگو کتاب

داشتن  یهسا .باشد یمو آلبرتو  یسوفمربوط به  که ییها بخشنبود مخصوصاً  یزقدرر ینا یسوف یايدن کتاب

طور بوده  ینانسخه  یک ینهمفقط  یدوارمام. دهد یمچشم را آزار  کتاباز  یاديزحروف در صفحات نسبتاً 

 کرده یاديزدقت  ها واژهدر استفاده از  که کنم تشکر یاريبازروان و خوب مهرداد   ترجمهاز  یدباآخر  در .باشد

  .در نظر گرفته است یزنما را   جامعه یفرهنگمسائل  يامانتدار یترعا ینعودر 

 

      

 



 

 7 از 7 صفحه

  

 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه 

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


