نظر رهبر انقالب درباره آموزش فلسفه به کودکان
1391 /07 /20
سُثش هعظن اًقالب اسالهی دس دیذاس تا فشٌُگیاى ّ اساتیذ استاى خشاساى شوالی تا اشاسٍ تَ
پیشٌِاد یکی اص سخٌشاًاى جلسَ ،هثٌی تش آهْصش فلسفَ تَ کْدکاىً ،کات جالثی سا تیاى
فشهْدًذ .تَ گضاسش سجاًیْص ایشاى دس ایي صهیٌَ فشهْدًذ « :یک ًکتَ ای کَ دس ضوي هطالة ایي
دّستا ى ُن تْد ،رُي تٌذٍ ُن ُوْاسٍ خیلی هتْجَ تَ آى است ،ایي است کَ ها دس دسجَی اّل
تایذ تَ ساختي ّ پشداختي شکل سّحی کْدکاًواى اُتوام تْسصین  .اگش تْاًستین ُْیت اًساًی
ایي کْدک سا اص آغاص کْدکی شکل تذُین ّ خلقیاتی سا دس آى تَ ّجْد تیاّسین ،ایي تشای ُویشَ
تَ دسد خْاُذ خْسد .عْاسضی ّجْد داسد ،هعوْالً ایي عْاسض اخالقیات سا تحت تأثیش قشاس هیذُذ؛ اها
اگش چٌاًچَ شخصیت کْدک اص آغاص ساختَ شذ ّ شکل گشفت ،تأثیشات عْاسض کوتش خْاُذ تْد ّ
عْاهل کوک کٌٌذٍ ُن دس تیي ساٍ کوک خْاُذ کشد  .ایي خاًن تَ تعثیش «فلسفیذى» اشاسٍ کشدًذ؛
ایى تسیاس تعثیش دسستی است

 .اهشّص دس کشْسُای پیششفتَ ی هادی دًیا ،یکی اص کاسُای

اساسی ّ یک سشتَ ی هِن ،تذسیس فلسفَ تشای کْدکاى است .خیلی ُا دس جاهعَ ی ها اصالً
تصْس ًویکٌٌذ کَ تشای کْدک ُن فلسفَ الصم است .تشخی تصْس هیکٌٌذ فلسفَ تَ هعٌای یک
چیض قلثوَ سلوثَ ای است کَ یک عذٍای دس سٌیي تاال تَ آى تْجَ هیکٌٌذ؛ ایي ًیست  .فلسفَ
شکل دادى فکش است ،یاد دادىِ فِن کشدى است  .رُي سا تَ فِویذى ّ تفکش کشدى عادت دادى
است؛ ایي اص اّل تایذ تَ ّجْد تیایذ  .قالة هِن است  .اگش چَ هحتْا ُن دس ُویي فلسفَ

ی

کْدکاى حائض اُویت است  .اها ع هذٍ شیٍْ است؛ یعٌی کْدک اص اّل کْدکی عادت کٌذ تَ فکش
کشدى ،عادت کٌذ تَ خشدّسصی ،ایي خیلی هِن است  .هي خْشحال شذم اص ایي کَ دیذم دس خالل
حشفِا ایي سا هتزکش شذًذ.

