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  چكيده
. اسـت  داستان فلسفي كندوكاو براي كودكان براي فلسفه برنامه در آموزشي مواد مهمترين
 در را فلسفي پرسشهاي و مفاهيم گنجاندن براي كافي ظرفيت بايد فلسفيـ  فكري داستان
 هدف به متعددي داستانهاي كنون تا دهد تا محرك ايجاد بحث فلسفي باشد.  قرار اختيار
در داخل ايران به منظـور بـومي سازسـي ايـن      فبك برنامه براي كندوكاو حلقه در كاربرد

 ايـن  مهم هاي مولفه بررسي به شده سعي مقاله اين در. است درآمده تحرير رشته برنامه به
 پرداختـه  فبـك وجـود دارد   برنامه در فلسفه و ادبيات كه برداشتي از بر مبتني داستان نوع
 تبيـين  حـدودي  تا برنامه اين در فلسفه مفهوم از متفاوت برداشتهاي و سوءتعبيرها و شود
ويژگيهاي اساسي داستانهاي فكري برنامه فبك كه آنها را از ساير داستانهاي كودك  .گردد

 روشـنتر  بـراي  متمايز ميسازد؛ محتواي فلسفي، كندوكاوپذيري و غير تلقيني بودن اسـت. 
 داسـتان  دو بررسي به  نظري چارچوب ايراد از پس آن به بخشيدن عينيت و مبحث شدن

تـا ميـزان    پرداخت خواهيم نمونه عنوان به نژاد خسرو دكتر فكري داستانهاي مجموعه از
تطابق اين آثار را به عنوان تالشي در جهت بومي سازي برنامه فبك مشخص كنـيم و راه  

 دقيق تر در جهت تاليف داسـتانهاي فكـري. روش  گشايي باشد براي تالشهاي درستتر و 
  .است تحليليـ  توصيفي روش در مقاله اين در پژوهش

كفايـت  ، فكري/ فلسفي هاي داستان ،فلسفه ،كودكان و نوجوانان براي فلسفه ها: واژه كليد
   .نقد داستان ،كفايت ادبي ،فلسفي
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  مقدمه. 1

 نهـاده  بنـا  اجتماعي ارتباطات در و گروه در مهارتها رشد پاية بر كودكان براي فلسفه برنامة
 ايـن  بـر . اسـت  درس كـالس  در فلسفي كندوكاو ايجاد بر تمركز برنامه اين در. است شده

 آموزشـي  مـواد  ايـن . اسـت  كرده طراحي كالسها اين براي آموزشي مواد ليپمن متيو اساس
 بـراي  خـوبي  بستر فراوانش، هايقابليت و هاجذابيت خاطر به داستان. هستند داستان كتب
  . است كودكان به فلسفي مفاهيم ارائة

 كنـدوكاو  ايجـاد  بـراي  قوي بسيار محركي ميتواند داستان كودكان براي فلسفه برنامة در
 قـرار  اختيـار  در را فلسـفي  پرسشهاي و مفاهيم گنجاندن براي الزم ظرفيت و باشد فلسفي
 و آيـد مي پديد كودك ذهن در كه است قدرتهايي ترينمقدماتي از يكي داستان درك. «دهد
 ميتواند كه است اين در داستان نيروي. است انساني هايتجربه كارگيري به شيوة ترينجامع
 بـراي  كودكان) 1388:135.فيشر.»(بيافريند فكري كاوش موضوع عنوان به را احتمالي دنياي

 ايجـاد  براي كارآمد ابزاري داستان يك اغلب و دارند نياز انگيزه به فلسفي هايمتن خواندن
  . است انگيزه

 همـان  بحـث  مـورد  موضـوع  كـه  ايـن  مگـر  پردازنـد نمي فلسفي  كندوكاو به كودكان
 را احساساتشـان  يـا  درآورد، حركـت  به را تخيلشان باشد، شانعالقه مورد موضوعات
. كند تحريك را فلسفي عالقة كه اين مگر ندارد كارايي آموزشي مواد بنابراين. برانگيزد
 سر كودكان هايارزش و نگرشها احساسات، با داستان. است قوي بسيار محرك داستان

  ) 1389:25.كم. (ميشود متوسل تخيلشان به و دارد كار و

 ايـن  دريافت. ناميد هوشمندانه همدلي پيرس كه است چيزي برانگيزاندة خوب داستان«
ــه ــه دارد وجــود احساســي ك ــادر شــخص ك ــه ق ــي احساســي اســت، آن درك ب  »منطق

  )1388:137.فيشر(
 بشـري  زندگي از خاص الگوبرداريهاي و فضاسازيها هنري، جذابيتهاي لحاظ به داستان

 چـالش  بـه  را مخاطـب  طريـق  ايـن  از و داراسـت  را خواننده توجه جلب و جذب قدرت
 داسـتانها  با ما داليل از يكي.  «واميدارد انديشه و فكر به و ميكند درگير وقايع با و ميكشاند

 اسـتعاري  ماهيـت ). 1388:135.فيشـر .» (ميسـازند  استعاره ما زندگي براي آنها كه است اين
. ميدهـد  قـرار  مخاطب اختيار در را بيشمار هاي برداشت و متعدد خوانشهاي اجازة ادبيات،
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 شده گنجانده هايانديشه و فرابخواند مستقل تفكري به را خواننده بايد فلسفي داستان يك«
 )1ج.1390:43.ناجي.» (دهد قرار بحث مورد ديگر هايايده با را آن در

 در اجـرا  و كودكـان  بـه  فلسـفه  آمـوزش  هـدف  بـه   داسـتان  مجموعه چندين كنون تا
 تحرير رشته به كودكان براي فلسفه برنامه صاحبنظران و متفكران توسط كندوكاو هاي حلقه
 هـاي درونمايـه  و موضـوعات  با و متفاوت سني هايگروه براي داستانهايي. است  آمده در

 را داستانها نوع اين آنچه.  ميشود محسوب  كودك داستان اانواع از يكي داستانها اين.  متنوع
  ايگونه فلسفي داستانهاي«. است آنها هدف و كاربرد ميكند متمايز كودك داستانهاي ساير از

 فلسـفي  گـوي  و گفـت  در شركت به كودكان دعوت هدف اين. است خاص هدفي با تازه
 ابـزاري  فكـري  داستانهاي) 1ج.1390:56.ناجي.» (است معمول و انگيز بحث مفاهيم دربارة
 خـود  كـه  ميكنـد  ترغيـب  را او و ميدهد قرار كودك اختيار در را پرسشگري و تفكر براي

  .كند استدالل و بينديشد
بـا آنهـا    آشـنايي  نـا پرداخت كه  خواهيم يمهم ييها مولفه يبه نقد و بررس ينجادر ا ما
شـدن   ملموس ي. برابرد بيراهه به فلسفي داستانهاي تاليف در را نويس داستان يك ميتواند
 مجموعـه از  داسـتان دو   كارآمدي ميزان يبا بررس مذكور هاي مولفه بررسي تحقيق، بيشتر

 كنـدوكاو  حلقه در كارگيري به برايآنها  كفايت ودكتر خسرو نژاد  يفتال فكري داستانهاي
 مجموعـه  ةدكتر خسرونژاد آنگونه كه در مقدم يفكر ي. مجموعه داستانهاشد خواهد انجام

 كه كودكان فلسفي انديشيدن توانايي تقويت هدف با كه است آموزشي هايذكر شده داستان
 ايـن  بـراي  راهنمـايي و   است شده تدوين دارد، رابطه منطقي و انتقادي و خالق انديشه با

 فلسـفي  يانديشـه  پـرورش  خصوص در مربيان و والدين به رساندن ياري جهت در كتاب
 دنبـال  مجموعـه  يـن كـه ا  يبه جهت هـدف  لذا) 1390.نژاد خسرو( است شده تهيه كودكان

  .  شودمي استفاده كودكان براي فلسفه هاياز  آن در كالس كند، مي
 ادبي، كفايت تند؛هس يتنوع كفا سه داراي اصوال فبك برنامه در استفاده مورد داستانهاي

و متناسب  اند يداستان خوب به لحاظ ادب يكحال كه  يندر ع يعني روانشناختي، و فلسفي
 ايجـاد  و يـزي قـدرت بحـث انگ   انـد،آيا  شده تاليف كودك مخاطب نيازهاي و خواستهابا 

 در فبـك  برنامه در فلسفه از معنايي چهالزم است  ينهمچن  ؟نه يا دارند را فلسفي كندوكاو
 يـن ا يـا آ ينكـه ا يتـا ونها اسـت؟  شـده  لحـاظ  داستانها اين در معنا اين آيا ميشود گرفته نظر

يابد؟ در اين مقاله به علت تفصـيل مطالـب تنهـا بـه     به هدف خود دست  يتواندمجموعه م
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بررسي دو كفايت ادبي و فلسفي داستانها كه در داستانهاي مـذكور مشخصـا قابـل بررسـي     
  است پرداخته شده است.

  
  پژوهش روش .2
 فراوانـي  حسب بر فكري داستانهاي مجموعه از داستان دو وبررسي نقد به پژوهش اين در

 بر حاكم ديدگاه حسب بر وفلسفي ادبي كفايت نظر از نظري چارچوب در شده طرح موارد
 در كه است تحليلي - توصيفي ها داده تنظيم در شده استفاده روش. است شده پرداخته متن
 شـده  يـاد  معيارهـاي  برحسب محتوا و شده ذكر داستان خالصه داستان خوانش از پس آن

 فكـري  داسـتانهاي  ساختار با آنها تناسب ميزان و گرفته قرار وبررسي تحليل و تجزيه مورد
  .است گرديده مشخص فبك برنامه در

  
  نظري ارچوبهچ .3

  اند؟  هاي فبك به چه معنايي فلسفي داستان 1.3
مبحث تعيين يا تحديد حدود علوم  و معارف انساني مربـوط اسـت و از   تعريف فلسفه به 

اين جهت آراء و نظريات متعدي براي آن متصور است. اما اين بدين معنـا نيسـت كـه هـر     
كسي به نحوي كه خواست ميتواند آنرا تعريف كند يا بدون تعريف آن، از آن براي تعريـف  

يـف خـود را از فلسـفه دارد و بـر اسـاس آن      امور ديگر استفاده كند. برنامه فبـك هـم تعر  
  كند. ها فلسفي يا كندوكاو فلسفي را توصيف مي داستان

)، بـا  Lipman at al., 1968: 31از ديدگاه فبك فلسفه با شگفتي و حيـرت آغـاز ميشـود(   
) و Cam, 215:39-40پرسشهاي كلي و اساسي در زمينه مسائل انساني و فكري طرح ميشود،(

هايي سـروكار دارد كـه درك    ) فلسفه با شيوهIbidنتظارش تجربي نيستند( پاسخ هاي مورد ا
مانرا سامان ميبخشد و بشر را از بربريت دور ميكند. بـه   هايي زندگي بهتري از مفاهيم و ايده

عنوان نمونه درك مفاهيمي همچون عدالت، حقيقت، نيكي، زيبـايي، دنيـا، هويـت فـردي،     
ره و يا درك تفاوت بين زشـتي و زيبـايي، عـدالت و    شخصيت، زمان ، دوستي، آزادي وغي

عدالتي، نيكي و بدي، و حقيقت و دروغ، ميتواند دقت بشر را در رعايت امور باال برده و  بي
با عميق كردن در ك بشري از پديده ها زندگي بشر را بهبـود بخشـيده و مـانع بسـياري از     

عات فلسفي بـدون توجـه بـه    ). موضو1395:29مشكالت بشري شود.( ليپمن و همكاران، 
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اند و در قلب حيات فرهنگـي و اجتمـاعي قـرار     اينكه مهم تلقي ميشوند يا نه، حائز اهميت
 Lipman atاند. ( ). آنها در زندگي بشري مهم و با معرفت بشري مرتبطCam, 215: 40دارند. (

al., 1968: 25  ز كنـدوكاو  ). بعد از طرح سوال مرحله بعدي فلسفه آغاز ميشود كـه بخشـي ا
وتحقيق است چرا كه فلسفه در برنامه فبك به عنوان يك تحقيق و كندوكاو مطرح است كه 

 :1390شـارپ،  و اسـپليتر (، مفهـوم سـازي  (Lipman, 1996: p. 7) در پي استدالل ، يا توجيه
  . )250 :1390شارپ، و اسپليتر(و معنا سازي است )248

 معنـايي  فلسـفه  سـقراط  از فلسفه است نزدفلسفه در برنامه فبك مديون ديدگاه سقراط 
 فلسـفه  بـه  اغلـب  كـه  است مامايي معناي به اصل در maieutic يوناني واژه. داشت متفاوت
 ديگـر،  عبـارت  بـه  داد مـي  انجـام  سـقراط  كه است كاري همان و شود مي اطالق سقراطي
 يـك مامـا  : دارد وجـود  »شـاگرد / معلم« يا »شاگرد و فيلسوف رابطة« و مامايي بين شباهتي
 بـه  نيـز  معلـم /فيلسـوف  كه همچنان سازد، متولد به را نوزادش باردار مادر تا كند مي كمك
 متولـد  را خـود  انديشـة  تـا  كنـد  مي كمك است، ها ايده آبستن ذهنش كه عالقمندي شاگرد
به  كردن ياري يعني. داند مي كودكان براي فلسفه شالوده را، ديدگاه سقراط اين ليپمن. سازد

 كمك مادران به ماماها به نظر ليپمن لذا. كنند فكر خودشان براي خودشان اينكه در كودكان
 جهـاني  جامعة كل به واقع در بلكه ببخشند حيات متفكران، يا كودكان به فقط نه تا كنند مي

  ).41- 2ص ،1387 ليپمن،(ببخشند دوباره حياتي زنده متفكرانِ
و از اينروي درپي معرفي مالكهاي رجحـان   فلسفه به يك معني شامل منطق هم ميشود

هاي تفكر انتقـادي و نيـز    ) از اينروي مالكLipman at al., 1968: 25در فرايند تفكر است. (
  گيرد. مورد توجه قرار مي  مالكهاي مربوط به قوت استداللها و شواهد در آن

حاظ ميتوانند فلسفي اما داستانهاي فبك به چه معنايي فلسفي هستند. اين داستانها به دو ل
باشند به لحاظ فرم و محتوا. كه در ادامه و بخش مربوط به غناي فلسفي مورد بررسي قـرار  

 از داسـتان  دو. پرداخـت  خـواهيم  هـاي تأثيرگـذار   گيرد. سپس به نقد برخـي از ديـدگاه   مي
 چشـم  بـه  آن در بيشـتر  نظـر  مـورد  مسـائل  كه خسرونژاد آقاي فكري داستانهاي مجموعه

 ميگيرد. قرار بررسي مورد فلسفي ادبي و سطح سه در و شده انتخاب دخور مي

اما قبل از اين دو نگاهي خواهيم داشت به برداشت برخي از نويسندگان در باره ويژگي 
تفاهم شده و داسـتانها را بـه    فلسفي داستانهاي فبك و اينكه چگونه اين برداشت باعث سوء

ن برداشــتي روشــن از ايــن امــر موجبــات شــكلي متفــاوت درآورده اســت. گــاهي نداشــت
  سوءبرداشت را فراهم آورده است. 
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) نويسـنده بـه   1389»(رشـد تفكـر   در آن نقش و كودكان داستاني ادبيات«مثال در مقاله 
جهت عدم بررسي و عدم توجه به مفهوم فلسفه در داستانهاي فلسفي فبك و غفلت ازآن به 

دست اندركاران آموزش فلسفه بـراي كودكـان   بر خالف آنچه برخي «اين نتيجه ميرسد كه 
[همچون ليپمن] تصور ميكنند براي آموزش فلسفه..... لزومي ندارد داستانهاي خـاص تهيـه   

). با بررسي بيشتر در اين مقاله معلوم ميشود كه نويسـنده تصـوير   36: 1389شود (رشتچي، 
ابزار اصلي برنامه فلسفه «ا دقيقي از آنچه از داستانهاي فبك مد نظر است ندارد. چون آنها ر

). به اين شكل كه گويا كودكـان قـرار   27همان:»(ميخواند» براي كودكان براي آموزش تفكر
است فقط با داستان خواني تفكر ياد بگيرند. در حاليكه كامال تاكيد شده است كـه داسـتانها   

كندوكاو ) و نقش اصلي آموزش تفكر بر دوش 56: 1393فقط به عنوان محرك اند(شارپ، 
  ).239- 241: 1388و تمرين ها است (ليپمن،

) دو 1389با ارجاع به مقاله ديگري (خسـرو نـژاد :  » ادبيات داستاني....« ي نويسنده مقاله
ديدگاه در خصوص معناي فلسفه در برنامه فبك ارائه ميدهد كه اين ديدگاهها اتفاقـا كمتـر   

ديدگاه به جنبه محتـوايي فلسـفه توجـه    گيرد. در هر دو  در برنامه فبك مورد توجه قرار مي
ميشود يعني به نظريات فلسفي. اصرار بر ارائه يك جانبه مكاتب فلسفي در داستانهاي فبك 

). ديدگاه اول مورد ذكر فلسفه به عنوان محتـوا و  107: 1394مذموم محسوب ميشود(ناجي،
يعنـي  » ه مـتن نظريه فلسـفي نويسـند  « مكاتب فلسفي است و ديدگاه دوم كه فلسفه همان 

) كه باز هم فلسـفه را بـه   13: 1389به نقل از خسرو نژاد، 27: 1389داستان است(رشتچي، 
عنوان محتوا يا مكتب فلسفي در نظر ميگيرد. در حاليكه ما ميدانيم هدف برنامه فلسفه براي 
كودكان اصال اين نيست كه مكاتب فلسفي را به كودكان آموزش دهـد. نويسـنده در جـاي    

منبعي غني از پرسش، خالقيت و حـل  «لسفي بودن داستانهاي عادي به جهت اينكه ديگر ف
) كه اين بـاز  36هستند فلسفي و داراي قابليت آموزش تفكر و فلسفه ميداند( همان: » مساله

  نشان دهنده تعريفي ديگر از فلسفه است.
ميتـوان  اين سر درگمي و نامشخص بودن مفهوم فلسفه را در بسياري مقاالت ديگر هم 

يافت. دقيقا به جهت خلط بين ديدگاه برنامه فبك از فلسفه و معناي رايج آن، نويسنده مقاله 
، داستانهاي فلسـفي و عرفـاني   »فلسفه براي كودكان، گامي به سوي پيوند فلسفه با جامعه«:
از ابـن سـينا و   » قصيده معروف عينيـه « ،»رساله الطير«، »حي ابن يقظان«، »سالمان و ابسال«

» ريحانه«از سهرودي و » مونس عشاق«، »لغت موران«، »آواز پر جبرئيل«رساله هاي مشهور 
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اثر فارابي را از جمله متون داستاني خوانده است كه ميتواند در برنامه فلسفه براي كودكان به 
  )73- 4: 1389فخرايي،»(ذهن را با مفاهيم و مضامين فلسفي آشنا سازد» «ميانجي«عنوان 

فلسفه براي كودكـان، مضـامين فلسـفي در داسـتانهاي متـون كالسـيك ادب       «در مقاله 
) باز به جهت نامعلوم نبودن معناي فلسفه نتايج بسيار عجيبي گرفته ميشـود.  1391»(فارسي

در اين مقاله تحت عنوان رويكردهاي مربوط به فلسفه براي كودكان چهار رويكرد معرفـي  
اي  برنامه فبك مورد بررسي قرار ميگيرد يا معانيميشود كه اساسا معلوم نيست رويكردهاي 

از فلسفه كه برنامه فبك آن را اختيار كرده است يا اينكه اصال موضوع چيز ديگـري اسـت.   
. رويكـرد فراينـدي، يـا فلسـفه بـه مثابـه       1عنوان رويكردها نشان گر اين سردرگمي است: 

. رويكرد مبتني بر 4لسفه و ادبيات،.رويكرد مبتني برپيوند ف3. فلسفه به مثابه محتوا، 2روش،
زمينه فرهنگي متون. گرچه اين مقاله معاني خاصـي از فلسـفه ارائـه ميدهـدامااين تعـاريف      
عالوه بر ابهام، علي رغم ادعاي اوليه مقاله در واقع شامل معنايي از فلسفه نميشـوند كـه در   

ودكـان حـاوي آن هسـتند.    آموزش تفكر قابل استفاده اند و داستانهاي برنامه فلسفه بـراي ك 
ماحصل مقاله اين است كه اكثريت يا همه حكايات متون ادبي كهن مـان در برنامـه فلسـفه    
براي كودكان (به شرط تعبيه رويكري بديل در آن) قابل استفاده است. به زعم نويسـنده آن  

اسـانه،  مقاله داستانها عالوه بر اينكه از نظر داستاني خاصيت ادبي دارند مضامين هسـتي شن 
  ).22: 1391شناخت شناسانه و ارزش شناسانه دارد(طاهره جاويدي،

البته برخي از نويسندگان تالش كرده اند قبل از ارائه مطلب يا تاليف داستانهاي فلسـفي  
اي  تعريفي از فلسفه ارائه دهند. يكي از اين نويسندگان و داستان نويسان كه مولف مجموعه

چگونـه  «و راهنماي آنهـا بـراي مربيـان تحـت عنـوان      » فكري داستانهاي«داستاني با عنوان 
) است و داستانهاي وي در ادامـه  1390»(توانايي انديشيدن فلسفي كودكان را پرورش دهيم

مورد بررسي قرار خواهد گرفت، اتفاقا قبل از همه اقدام به تعريف فلسفه كرده است. او در 
ل شده و خـاطر نشـان ميسـازد كـه از     تعريف خود از فلسفه به تعريف فليپ اسميت متوس

هاي تشكيل دهنده انديشه فلسفي عبارتند از جامعيت، ژرفا و انعطـاف   منظر اسميت ويژگي
بررسي برنامه درسـي  « ها اتفاقا در مقاله ديگري  ). اين ويژگي12: 1390پذيري( خسرونژاد،

) ذكـر شـده   1389»(فلسفه براي كودكان در راستاي توجه به ابعاد مختلف ذهنيـت فلسـفي  
است و تالش شده است نشان داده شود كه برنامه فبك به اين ابعاد توجه كرده اسـت. امـا   
چنين نيست كه تعريف برنامه فبك از فلسفه با تعريف اسميت از آن يكي باشـد چـون بـه    
نظر ميرسد تعريف برنامه فبك از فلسفه بسيار گسترده تر اسـت. بـه عنـوان مثـال اسـميت      
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عنوان يكي از سه ويژگي فلسـفه تلقـي ميكنـد. فـرد داراي ذهنيـت فلسـفي       جامعيت را به 
تـر اسـتفاده    ميكوشد تا موارد خاص را با موارد كلي مرتبط سازد و از آنها در شرايطي كلـي 

) اما در برنامه فبك شايد مهمتر از جامعيـت عكـس آن اسـت كـه     26: 1389كند(رمضاني، 
يـا  » اينهمـاني «ح داد. جامعيـت بواسـطه برقـراري    بتوان توضي» مانع بودن«شايد با اصطالح 

و عدم ارتباط.در اين حالت گفته ميشود » آني نه«ارتباط حاصل ميشود ولي مانع بودن با اين 
است كـه ليـپمن در   » تمييز«فالن مورد با بهمان مورد فرق دارد. اصطالح دقيق اين ويژگي، 

) بـديهي اسـت   27: 1393ورزد.(ليپمن، كنار استدالل و داوري به آموزش آن بسيار تاكيد مي
هاي است كه اسميت از فلسفه نام ميبرد يعني عميـق شـدن و    كه اين ويژگي غير از ويژگي

  ). 28-  30زير سوال بردن امور خرافي و جاهالنه .. و انعطاف پذيري( همان: 
 بعد از توضيح ويژگي انديشه فلسفي از نظر» راهنماي داستانهاي فكري«نويسنده كتاب 

دربرگيرنـده  «كند كه به زعم خـود   اسميت ايده كامال بديعي در باره مفهوم فلسفه مطرح مي
) در ايـن  19: 1390مـورد نظـر اسـميت اسـت. (خسـرونژاد،     » هر سـه مفهـوم يـا ويژگـي    

لـذا  » انـد  برخاسته از توانايي ذهني تمركززدايي«پردازي از آنجا كه سه ويژگي مذكور  نظريه
شـه فلسـفي كودكـان بكوشـيم....تمركززدايي را در آنـان پـرورش       براي تقويـت اندي «بايد 
  ).20: 1390خسرونژاد،»(دهيم

اما چند مساله در اينجا وجود دارد. الف)ايرادهايي بـه نظريـه فيليـپ اسـميت در بـاره      
ذهنيت فلسفي وارد است. مثال نظريه او به جهت شمول نظريه پردازي ها كـالن در حـوزه   

هـاي   مچون علوم اجتماعي و روانشناسي، و عدم توجه به جنبهعلم و حوزه هاي ديگري ه
شود. ب) همچنين چنانكه در باال نشـان داده شـد    منطقي فلسفه جامع و مانع محسوب نمي

تعريف اسميت از فلسفه و ذهنيت فلسفي با برداشت برنامه فبك از فلسـفه ورزي يكسـان   
حتي با تعريف اسميت از فلسفه نيز نيست. ج) تعريفي كه خسرونژاد از فلسفه ارائه ميدهد 

گيـرد كـه در ادامـه سـعي ميشـود بـه برخـي         فرق دارد و مشكالت بيشتري را در بـر مـي  
  شود.   اشاره

او با طرح مفهوم تمركززدايي در مقابل تمركزگرايي، آن را در پرورش توانايي انديشيدن 
گـرايش دارد  «انسان  ). از نظر وي ذهن19: 1390كودكان امري مهم تلقي ميكند(خسرونژاد،

همان) »(با تمركز بر يك پديده يا يك بعد يا يك سطح از پديده، آن را بشناسد و جذب كند
يك سويه، نـاقص وكوتـه نظرانـه شـدن     «اين توانايي توانايي تمركزگرايي است كه موجب 

 ميشود. او مفهوم تمركزگرايي خود را مرتبط با مفهوم تمركزگرايـي پيـاژه  » شناختهاي انسان
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ميداند كه ويژگي ذهني كودكان زير هفت سال محسوب ميشد. چنانكه خسرو نژاد توضيح 
كودكان زير هفت سال به شدت تمركز گـرا هسـتند و توانـايي ديـدن     «ميدهد از نظر پياژه 

كنند كه ديگران همه، واقعيت هاي جهـان را   واقعيت از نظرگاه ديگران را ندارند و گمان مي
  (همان) » بيند. ايشان ميبينند كه  آن گونه مي

هاي روانشناسي جديدي كه به ابطال نظريه پياژه  خسرو نژاد با وجود وقوف به پژوهش
 و تمركززدايـي  مفهـوم  كه ميدارد ميانجامد(همان) آن را به تمام سنين توسعه ميدهد و ابراز

 كـرد  ديـا  آنهـا  از شـناخت  رشـد  هـاي  مكـانيزم  ترين بنيادي مثابه به پياژه كه تمركزگرايي
 بـه  يآگاه يردر مس را يان[در تمام سنين]آدم يذهن فرايندهاي ترين اساسي ميتواند همچنان

پس، از نظـر خسـرونژاد نـه تنهـا نظريـه پيـاژه        ).20: كند (همان بيان روشن نسبتا اي گونه
رغم نقدهاي شديدي كه از آن به عمل آمده درست است بلكه اساسا پيـاژه بـه جهـت     علي

اينكه فقط دوران كودكي زير هفت سال را چنين توصيف كرده است در اشتباه بوده اسـت.  
امي نقدهاي پياژه پاسـخ  اما اين ادعا، ادعاي كوچكي نيست و براي تاييد آن، نه تنها بايد تم

ها و شواهد مويد بسيار بيشتري نسبت بـه پيـاژه آورد تـا چنـين      شود بلكه بايد استدالل داده
نظريه كالني را به كرسي نشاند. اما دراين زمينه چيزي استدالل وشواهد ديگري از نويسنده 

  ه باشد.ارائه نشده است و به نظر ميرسد اين نظريه فقط در حد حدس و گمان مطرح شد
خسرو نژاد براي رسيدن به ديدگاه خود قدمي فراتر ميگذارد تا تمركززدايي را با فلسفه 

  مربوط سازد. استدالل او چنين است:
) بر اساس نظريه اسميت، ذهنيت فلسفي شامل سه ويژگي جامعيت، ژرفـا و انعطـاف   1

ا تمركززدايي زير ) اين سه ويژگي برخاسته از توانايي تمركززدايي است(ي2پذيري است و 
) براي تقويت انديشه فلسفي كودكـان  3)) . پس 23ساخت سه ويژگي مذكور است( همان:

  بايد تمركززدايي را در آنان پرورش دهيم.
بــه گمــان مــن «آورد و فقــط ميگويــد  خســرو نــژاد بــراي مقدمــه دوم اســتداللي نمــي

مه اول كه قـبال توضـيح   ) و با توجه به ميزان وثاقت مقد19چنان است(همان:» تمركززدايي
داده شد ميتوان حدس زد كه تعريف او از ذهنيت فلسـفي و روشـهاي تقويـت آن چقـدر     

  محكم است.
معناي » چگونه توانايي انديشيدن كودكان را پرورش دهيم«بدين ترتيب در مقدمه كتاب 

تقـد  مبهمي از تمركززدايي ارائه و سپس با فلسفه مرتبط ميگردد. اما خسرونژاد معو  خاص
است با تعريف و برداشتي از فلسفه كه وي ارائه كرده است نـه تنهـا امكـان پـرورش آن [     
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يعني توانايي فلسفي] در كودكان مهيا است بلكه كنش فلسفي در ايـن معنـاي تـازه، بـراي     
به هر ترتيب به زعم خسرونژاد تمركززدايي، » ايشان[/كودكان] بسيار لذت بخش نيز هست.

اند به تقويت انديشه فلسفي كمك كند. اما با بررسـي مصـاديق ارائـه    هرچه كه هست، ميتو
شده براي تمركززدايي معلوم ميشود مشكالت اين تلقي از فلسفه و تمركززدايي بيشتر از آن 

  است كه در نگاه اول به نظر ميرسد.
  دهد وي در ادامه مقدمه مصاديقي از تمركزگرايي را ارائه مي

). بـراين  21سياه و سفيد بـه جهـت تمركزگرايـي اسـت(همان:    . ابتال به سبك فكري 1
  اساس تمركز زدايي فرا رفتن از اين سبك فكري است.

. گرفتاري در قالبهاي فكري از تمركزگرايي است.(همان) مثال : در حكايت مرد بقـال  2
مو او را در تعريفي كه از بيمويي در  طوطي به محض ديدن مرد بي«و روغن ريختن طوطي،

  ». دارد و برآن تمركز كرده استقرار ميدهد و برهمان مبنا داوري ميكندذهن 
با بررسي مثال مالحظه ميشود كه اشتباهي كه طوطي انجام داده است مغالطه توسل بـه  
تمثيل است كه نويسنده تالش ميكند آن را در تعريف تمركزگرايي خود بگنجاند. از اينروي 

ه توسل به تمثيل و بـه زعـم خسـرو نـژاد فـرارفتن از      تمركززدايي استفاده نكردن از مغالط
  قالبهاي فكري است.

اخـتالف كـردن در چگـونگي    «)، در داستان 23همان:»( درك زاويه ديد ديگران«.عدم 3
از فيـل حـاكي از   » نداشـتن دركـي جـامع   «و» بر جزئي از وجود پيـل «، متمركز شدن » پيل

يدگاههاي ديگران يا داشتن ديدي كلـي  تمركزگرايي است(همان). به اين اساس، توجه به د
  است. » تمركززدايي«مصداق ديگري از 

اخـتالف همسـران بـا    «، »اختالفهايي كه در همه قلمروهـاي زنـدگي ديـده ميشـود    . «4
، اختالفـات مـديران و كارمنـدان و    »، اختالفـات مـادر و پـدر و فرزنـدان بـا هـم      »يكديگر

خيزد كـه   درگيري جهاني همه از آنجا برمي دولتمردان و شهروندان در سطح كالن آشوبها و
  اند.(همان). » [آنها].... بر ديدگاه خود متمركز شده

عـدالتي و جهـل و    هاي جهان كـه گـاهي ناشـي از ظلـم و بـي      اين عبارت كل اختالف
خودخواهي و غيره است همه را مصداقي از تمركزگرايي تلقي كرده است كه البته هر كدام 

توانـد   و معلوم نيست با همان تعريف اوليه تمركزگرايي چگونـه مـي   ماهيت متفاوتي دارند
جمع شود. مشكل در اينجاست كه ظلم و بيعدالتي اصال موضوعي شناختي نيست كه فـرد  
در ارتكاب آن به لحاظ فكري روي يك قالب فكري يا يك ديدگاه متمركز شود. اما به هـر  
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بودن، و عدم ظلم به ديگران و.... يك نوع توان ديد كه رفع اختالفات، خودخواه ن ترتيب مي
  تمركززدايي محسوب شده است.

البته چنانكه قبال گفته شده به جهت تعريف مـبهم و نامشخصـي كـه ايـن مفهـوم دارد      
  عجيب نيست كه بتوان امور ضدونقيضي را در دايره مفهومي آن گرد آورد.

دليـل عـدم   » استر پيش شتر شكايت«. دور انديش نبودن يا كوته بين بودن: در داستان 5
معلوم ميشود كه دورانديشي ». بر دو سه گام پيش رو تمركز ميكند«موفقيت استر اينست كه 

  و ديدن دوردست ها مصداقي از تمركززدايي است.
بينـد   . نداشتن تصويري روشن از كليـت: در همـان داسـتان اسـتر چـون دور را نمـي      6

  ندارد.» تصويري روشن و واقعي از كليت«
جستن آن درخت كـه هـر كـس ميـوه آن     «. عدم توجه به معنا و استعاره: در حكايت 7

بر اساس تفسـير خسـرونژاد فـرد بـر كلمـه تمركـز كـرده و از معنـا محـروم          » خورد نمرد
  ميماند(همان). لذا توجه به معاني نوعي تمركززدايي است.

به عيادت «استان . حدس هاي نادرست و درست پنداشتن آنها: به زعم خسرونژاد در د8
ناشنوا تنهـا بـر حدسـها وسـخنان خـويش و داسـتان       » «رفتن كر بر همسايه رنجورخويش

اي كه انگاشته تمركز كرده است و توانايي زدودن اين تمركز به سـوي سـخنان فـرد     فرضي
بنابراين رفتار نكردن بر اساس حدس وگمان و توجه به واقعيت ها نوعي ». مقابل... را ندارد

  ايي است.تمركززد
مالحظه ميشود با توجه به ابهامي در مفهوم تمركززدايـي وجـود دارد نويسـنده غالـب     
معايب انساني از جمله ظلم و بي عدالتي را به نحوي به آن ربط ميدهد. گاهي معناي تحت 
الفظي آن در نظر گرفته ميشود يعني نگاه كردن به يك نكته، گاهي به معناي اهميت نـدادن  

در نظر گرفته ميشود، گاهي هم به معناي زنداني شدن ذهن در يك چيز مـثال   به امور ديگر
  در قالبهاي ذهني خود، تفسير ميشود و گاهي به معناي مغالطه منطقي. 

با چنين تعريفي از فلسفه و ذهنيت فلسفي ميتوان حدس زد كه داستانهاي نوشته شده بر 
در ذات خـود  «ر ادبيات كودك را هم اين اساس چگونه خواهند بود. خسرونژاد در همان اث

ها، احساسها و نگرشهاي كودكان  كند عاطفه خواند چون به كودكان كمك مي مي» تمركززدا
هـاي   ) گرچه متون ادبي آموزشي را بـا درونمايـه  25و نوجوانان ديگر را تجربه كنند.(همان:

اگر فـرض كنـيم كـه     مورد تلقينشان بواسطه همان تعريف اوليه، تمركزگرا ميتوان خواند.اما
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متون ادبي تمركززدا هستند ميتوان ديد كه اين هم فقط به معنـايي خاصـي از تمركززدايـي    
  يعني آشنايي با عقايد و زندگي هاي ديگران تمركززدا است نه به همه معاني فوق.

با توجه به اين مقدمه ميتوان داستانهاي ايشان را هـم مـورد نقـد قـرار داد كـه چگونـه       
هام آميز وي از فلسـفه موضـوعات و مسـائل نامتعـارفي را وارد داسـتانهاي وي      برداشت اب

  است.  كرده
داستانهاي ايشان هم به لحاظ فلسفي و نوع برداشت آن از مفهوم فلسفه و هم به لحـاظ  
ادبي و داشتن بسندگي الزم در حوزه ادبيات براي كاربرد در حلقه كنـدوكاو قابـل بررسـي    

ن شد مربوط به كفايت فلسفي داستانهاست و اما در ادامه بـا ذكـر   است. آنچه تا كنون عنوا
مقدمه اي در باب چارچوب نظري در بعد كفايت ادبي داستانهاي فكري و چگونگي كاربرد 
عناصر داستاني در دو مبحث ويژگيهاي داستان كودك و ويژگيهاي اختصاصـي داسـتانهاي   

  ايشان ميپردازيم. فكري  به بررسي دو داستان از مجموعه داستانهاي 
البته ممكن است در دفاع از داسـتانهاي خسـرونژاد گفتـه شـود كـه ايشـان چـارچوب        

ي ليپمن را نميپذيرد لذا نقدهاي مذكور كه از ديدگاه برنامه فلسفه براي كودكان است  نظريه
بـك و  نميتوانند وارد باشند. اما از آنجا كه كفايت ادبي استانداردي جهاني دارد و به برنامه ف

ديدگاههاي بنيانگذاران آن ربطي ندارد پس در باره كفايت ادبي نميتوان چنـين دفـاعي را از   
اين داستانها كرد. اما ويژگي هايي كه برنامه فبك براي داستانها در نظـر ميگيـرد سـليقه اي    
نيست و هر ويژگي معطوف به هدفي اتخاذ شده است. به عنوان مثال چالش برانگيز بـودن  

به اين دليل ضروري محسوب ميشود كه قرار است بعـد از خوانـده شـدن داسـتان     داستان 
گفتگويي صور پذيرد و گرنه بعد از خانده شدن آن هه چيز پايان مـي يابـد و همـه دانـش     

  آموزان به خانه خود برميگردند. 
مساله اين است كه هر تعريفي از فلسفه كه شامل گفتگو نباشد ميتواند ما را به آموزهاي 
قديم فلسفي رهنمون شود و اين هم هيچ ايرادي ندارد اما ديگر امري متفاوت بـا آمـوزش   

  تفكر است. فلسفه محض هم به همان ميزان تفكر ياد خواهد داد كه تا االن ياد داده است.
لذا با توجه به استداللهايي كه براي هر كدام از مولفه هاي كفايت فلسفي در برنامه فبك 

نظر ميرسد اين مولفه هاي براي دستيابي مان به هدف كـه همانـا آمـوزش     ارائه مي شود به
تفكر است ضروري و مفيدند.واين استداللها تا زماني كه رد نشده اند بـه منزلـه چـارچوبي    
كلي و محكم براي تاليف هر داستاني است كه با هدف اآموزش تفكـر در حلقـه كنـدوكاو    

  نوشته ميشود.
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   فكري/فلسفي كودكويژگيهاي داستانهاي  .4
داستانهاي فكري كودك براي برنامه فلسفه براي كودكان را ميتوان به لحاظ فرم و محتوا 
در حوزه ادبي مورد بررسي قرار داد در اين بخش ابتدا مختصرا به مبحث محتوا ميپردازيم و 

  سپس در بخش بررسي عناصر داستان داستانها به لحاظ فرم بررسي ميشوند.
  
 محتوا 2.3

 عشـق،  دوسـتي،  قبيـل  باشـند؛از  برداشـته  در متنوعي محتواهاي  ميتوانند فكري داستانهاي
 داسـتانها،  اين در شده مطرح مفاهيم... .  و زيبايي راستگويي، انصاف، اندوزي،دانش آزادي،
 بـه  نزديك كه شوند انتخاب نوعي به بايد مفاهيم اين. هستند فكري و فلسفي مفاهيم اغلب
 كودكـان  بـراي  همـه،  از مهمتـر  و باشـند  آنـان  اكثـر  ميـان  مشـترك  و كودكـان  هايتجربه
  .باشند برانگيز چالش

 ايـن  اگـر  اسـت،  دوسـتي  دربارة موضوعاتي يا مسائل شامل معموالً كودكان داستانهاي
 بررسـي  بـه  داسـتان  اگـر  برانگيزد را فلسفي كنجكاوي كه شود مطرح طوري موضوع
 كـردن  مطرح براي بتواند كه داستاني ميكنيم، تلقي فلسفي را آن بپردازد دوستي ماهيت

 يكنـدوكاو كالسـ   يالزم برا يفلسف يو باز به كار رود محتوا يكل هايسئوال نوع اين
  )1389:30خواهد داشت. (كم.

خود كودكـان گرفتـه    يكه از زندگ ينعالوه بر ا يدبا يفكر يداستانها يمحتوا ينبنابرا
باشـد.  در ضـمن    يزاو دامن بزند و تفكر بر انگ يكنجكاوحال به حس  ينشده است در ع

 يباشـد و باعـث تنبلـ    يشهافكار دور باشد و به دور از كلتلقين و يشداورياز هر نوع پ يدبا
 يـك جامعه باشد و تنهـا   يتبه اكثر يرپذ يمقابل تعم يدنشود. محتوا با يذهن و آسان پسند

مهم  اسـت،  بتوانـد    يكودك شهر يك يبرا. به همان اندازه كه يردقشر خاص را در بر نگ
 اساسـاً . بكشـاند  تفكـر  و چالش به هم را اورا هم جلب كند و  ييكودك روستا يكتوجه 
 اخالقـي،  پرسشـهاي  بپـردازد؛  اسـت  مطـرح  كودكـان  بـراي  كـه  پرسشهايي به بايد محتوا
  .. . و فلسفي منطقي، متافيزيكي، شناسي، زيبايي
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  داستان عناصر 2.4
بخش به بررسي عناصر داستان به طوركل در داستانهاي كودك و به طور اخـص در  در اين 

داستانهاي فكري پرداخته شده است يعني در عين حال هر يك از اين عناصر  در داستانهاي 
فكري برنامه فبك ويژگيهايي مييابند كه طبعا از ساير داستانها متمايز است. و در هر بخـش  

  به آنها اشاره ميشود.

  درونمايه 1.2.4
 كشيده اثر خالل در كه ايرشته يا خط است، اثري هر در مسلط و اصلي فكر درونمايه
 را درونمايه ديگر بياني به. دهدمي پيوند هم به را داستان موقعيتهاي و وضعيت و ميشود

 به. كندمي اعمال داستان در نويسنده كه اندكرده تعريف حاكمي انديشة و فكر عنوان به
 اشنويسنده ادراكي و فكري جهت اثري، هر درونماية گويندمي كه است جهت همين

  )1390:174.ميرصادقي. (ميدهد نشان را

 كرده توجه موضوع از ايجنبه چه به و است پرداخته موضوع به چگونه نويسنده اينكه
درونمايه براساس تعريف اغلـب يـك گـزاره اسـت كـه       .ميكند مشخص را درونمايه است

ممكن است وجه نصيحت آميز يا ظاهر شعارگونه هم داشته باشد. مهم نحوه پـرداختن بـه   
 است.  آن

 درانتخـاب . است بزرگسال داستانهاي مايةدرون از ترساده كودك هايداستان مايهدرون
 اساسـي  نكتـة  چنـد  بـه  بايـد  ي،فكر داستان خصوصاً كودك داستان براي مناسب درونمايه

 هـم  زيرا باشد، داشته هدايت و نصيحت بوي و رنگ نبايد درونمايه كه اين يك كرد؛ توجه
 كودكان دعوت كه كودك براي فلسفه برنامة اهداف با هم و ميكند دلزده و گريزان را كودك

 معيارهـاي  ديگر از. دارد مغايرت است نو استدالهاي و تازه حلهايراه يافتن و كردن فكر به
 كـودك  كنجكـاوي  حـس  به آن زدن دامن فكري داستانهاي براي مناسب درونمايه انتخاب
 كـه  ايـن  نهايتـاً . بدهـد  پـرورش  او در را خـالق  تفكـر  و كند فعال را كودك ذهن تا است

 زندگي از برخواسته و دهد نشان را كودك واقعي عاليق و هاخواسته آرمانها، بايد دورنمايه
 خوانـدن  بـه  ترغيـب  را كـودك  و باشد انگيزهيجان باشد، مهم او براي و باشد كودك خود

 باره اين در كندمي ياد فكري داستانهاي ويژگيهاي از وقتي شارپ مارگارت آن. كند داستان
 روزانـة  تجربـة  خالل عميقي طرز به را فلسفي هايشيوه و مفاهيم بايد داستان هر«: ميگويد
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 ارائـه  فلسـفي  هايشيوه و مفاهيم دربارة را مختلفي هايديدگاه و دهد قرار داستان كودكان
  )1ج1390:55.ناجي.» (دهد

  پردازي شخصيت 2.2.4
 عمل در او اخالقي و رواني كيفيت كه است فردي نمايشي، يا روايتي اثرِ در شخصيت

 بـراي  كـه  را شخصـيتهايي  چنين خلق. باشد داشته وجود كندمي و گويدمي آنچه و او
 ميكنـد  جلـوه  واقعـي  افراد مثل تقريباً فيلمنامه و نمايشنامه يا داستان حوزة در خواننده

 )1390:179.يصادق ير. (مخوانندمي پردازيشخصيت

برخـوردار اسـت تـا كودكـان      يشتريب يتدر داستان كودك از حساس يت،عنصر شخص
 ارتبـاط  او بـا  بتواند كودك كه قهرماني كردن پيدا«. كنند بهتري پنداريبتوانند با آن  همذات

 داستان پيام دريافت براي  كودك. است داستان ساخت قسمتهاي مهمترين از يكي كند، پيدا
 تـر قـوي  داستان اصلي شخصيت يا قهرمان و كودك بين پنداريذاتهم اگر ميشود، پذيراتر
  )1389:95(لچر..» باشد
 و تفكـر  براي كودكان در انگيزه ايجاد فكري، داستان يك نوشتن از هدف كه آنجايي از

 در مهمـي  نقـش  آنهـا  دقيـق  طراحي و شخصيتها درست انتخاب  بنابراين است، انديشيدن
 . دارد رسالت اين ايفاي

اي باشند كه كودك بتواند به راحتي با آنها ارتباط برقرار شخصيتهاي داستان بايد به گونه
ر داستان از شخصيتهايي كه هم سـن و  كند و با آنها همذات پنداري كند، پس بهتر است  د

سال كودك مخاطب هستند استفاده كنيم، كـودكي كـه تجربيـات و احساسـات و افكـاري      
مشابهي با او دارد و دنيا را از چشم او ميبيند. مثل او از چيزهاي تازه تعجب ميكند، پرسش 

  انديشد.آن مارگارت شارپ در اين مورد ميگويد: ميكند، جستجو ميكند و مي
هاي داستان، اند. اين شخصيتها در كشاكش اتفاقات و مكالمهشخصيتها كودكان معمولي

دهنـد و يـا پـيش فرضـها و     يك استدالل قياس و يا يك تمايز صحيحي را شـكل مـي  
پيامدهاي استلزامات مورد بحث را بررسي ميكنند. ما بايد بتـوانيم كودكـان را تشـويق    

  ) 1.ج1390:52داستان ارتباط برقرار كند. (ناجي.هاي كنيم تا با فرايند ذهني شخصيت



  1397سال نهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تفكر و كودك   16

البته الزم به ذكر است كه همذات پنداري الزاما بين كـودك و قهرمانـان همسـال او رخ    
دهد و اين امر ممكن است در مورد هر يك از شخصيتهاي داستاني كـه بـه درسـتي و    نمي

  يفكر يدر داستانهاباورپذير پرداخته شده اند ديده شود
 داستان، هايمكالمه و اتفاقات كشاكش در شخصيتها اين. انديكودكان معمول يتهاشخص
 و فرضـها  پـيش  يـا  و دهنـد مـي  شـكل  را صحيحي تمايز يك يا و قياس استدالل يك

 تشـويق  را كودكـان  بتـوانيم  بايد ما. ميكنند بررسي را بحث مورد استلزامات پيامدهاي
  )  1.ج1390:52.ي. (ناجكند برقرار ارتباط داستان هايشخصيت ذهني فرايند با تا كنيم

 )رنگي(پ طرح 3.2.4
حوادث در  يشبكه استدالل ايالگو  رنگيداستان ست..پ عينقشه و شالوده وقا رنگيپ ايطرح 

  داستان است. 
. كنـد يم ميتنظ يو منطق يحوادث داستان را به طور عقالن انيموجود م يوابستگ رنگيپ

 بيـ ترت و نظـم  حـال  نيعـ  در و سـنده ينو يبرا باشد يمهم يراهنما توانديم نيبنابرا
 ةمجموعـ  بلكه ستين عيوقا يتوال و بيترت فقط رنگيپ... خواننده، يبرا باشد يمتشكل
 هم به يمعلول و علت ةرابط و حوادث و عيوقا ةمجموع نيا. است عيوقا ةافتي سازمان

 )1390:64.يرصادقي. (ماست شده مستدل و مرتب يانقشه الگوو با و خورده ونديپ

 كيـ  بـا  داسـتان . كنديو ساده را دنبال م يخط ريس كيطرح در داستان كودك معموال 
 ةتا داسـتان بـه نقطـ    نديآيم آن يپ از دادهايرو و حوادث سپس و شوديم آغاز ينيچ مقدمه

 است يفرع يفرودها و فراز يدارا داستان يريدرگبروز  ةاز نقط« نيبنابرا رسدياوج خود م
(قـزل  .» كنـد يم دايپ صلهيف يريدرگ كه است ييجا اوج ةنقط. رسديم اوج ةنقط به داستان تا
  ).1388:190.اغيا

 معمـول  يهـا يبند انيپا عدم يفكر يداستانها ياساس و ياختصاص يهايژگيو از يكي
 يفكر داستان در ييگشا گره و آرامش ةنقط به دنيرس و يريگ جهينت كه يمعن نيا به است،
 و رنـگ يپ. اسـت  مسـئله  طرح و چالش و پرسش جاديا يپ در يفكر داستان. دهدينم رخ

 برعهـده  زيـ انگ بحـث  يفضا كي جاديا يبرا را يمهم نقش داستانها نيا در آن يزير طرح
 پرسش و توجه مورد ديبا شونديم گنجانده داستان در كه يفلسف وموضوعات ميمفاه. دارد
  :ديگويم مورد نيا در يگوريگر مان كه چنان. رنديبگ قرار
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 عنـوان  بـه  آن از و  داد ارائـه  داسـتان  در ميمسـتق  ريغ صورت به را موضوعات توانيم
 داستان تيشخص چند اي كي دگاهيد از مثال يبرا. كرد استفاده داستان طرح در يعنصر

ــب ــود اني ــا....  ش ــاه ني ــوال ميمف ــب در معم ــش قال ــانگ پرس ــاديا زهي ــديم ج . كنن
  )2ج.1390:167.يناج(

 گوو گفت 4.2.4
مهـم اس، پيرنـگ را    عناصـر  ريزد اما در داسـتان نيـز يكـي از   بنياد تئاتر را پي مي» گفتگو«

گذارد و شخصيتها را معرفـي ميكنـد و عمـل    دهد و درونمايه را به نمايش ميگسترش مي
 كـه  است صحبتهايي و مكالمات وگو ) گفت1390:465داستاني را پيش ميبرد. (ميرصادقي 

 افكـار  و عقايـد  نظـرات،  دارنـدة  بـر  در و شـود مـي  بـدل  و رد داسـتان  يتهايشخصـ  ميان
  )1379:463.ميرصادقي.(آنهاست

 

 هاي فكري  هاي اختصاصي داستان ويژگي .5
هايي كه در مباحث مربوط به عناصر داستان به آن اشاره شد  مخـتص  بخشي از اين ويژگي

 ،يپـرداز  تيشخصـ  ديبا كه نيا بر عالوه خوب يفكر داستان كداستانهاي فبك است.  ي
 ديبا  باشد، داشته يسن گروه هر در كودكان يبرا مناسب طرح و هيما درون و يساز صحنه
 بتواند و باشد يكالس يها بحث و كندوكاو ةحلق در اجرا قابل تا باشد داشته زين يصيخصا
. كنـد  دنيشياند و مباحثه به بيترغ و بكشاند چالش به را آنها كند، زهيانگ جاديا كودكان در

 وجـود  ها آن در عناصري و ها ويژگي بايد باشند فلسفي كفايت حائز ها داستان كه اين براي

 اصـلي  هـاي  تفـاوت  و امتيازها از كه فلسفي كفايت .شود مي بررسي ادامه در كه باشد داشته

 گونـاگوني  عناصر و است جدي بسيار برنامه اين گذاران بنيان نظر در است فبك هاي داستان

 كه باشند نحوي به بايد ها داستان فبك برنامة در دانيم، مي كه چنان .شود مي تعريف آن براي

 التـزام  بايـد  داسـتان  عبـارتي،  بـه  .برانگيزند كندوكاو حلقة در را فلسفي مباحثات و كندوكاو

  .شود مي خالصه فلسفي چالش يا پرسش ايجاد در آن از شايدبخشي هم كه باشد داشته فلسفي
 شان عملي تجارب در موجود هاي ابهام و مشكالت كودكان كه كنند مي كمك ها داستان اين

 بيـان  و بنـدي  صـورت  فلسـفي / كلـي  نكـات  و پرسـش  قالـب  در را ها آن و آورند ياد به را

  )1394:49.ي(ناج.كنند
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 تقسـيم  ايـن .  اتـو مح و فرم به لحاظكنيم؛ بررسي بعد دو از را فلسفي كفايت توانيم مي ما
 فلسـفي  كفايـت  از بهتـري  درك بـه  را مـا  توانـد  مي دارد، را خودش هاي محدوديت اگرچه
 بـدون  البتـه  است، بوده سهيم چيزي تشكيل در كه است اي اوليه مواد محتوا از منظور .برساند

 ، هـا  پرسـش  ، هـا  مايـه  درون هـا،  تـم  ، ها موضوع مفاهيم، اينجا در .آن شكل گرفتن نظر در
 محسـوب  محتـوا  ... و اخالقـي  و ، اجتمـاعي  فلسـفي،  ي هـا  ديدگاه نيز و منطقي ترفندهاي

 قابـل  منـدي  ه قاعد صورت به كه است صوري و شكلي هاي ويژگي فرم از منظور .شوند مي
 هاي ويژگي نيز و ،... و زبان راوي، از اعم داستاني، هاي روايت هاي ويژگي شامل و اند طرح

 البته .اند مربوط اها محتو طرح نحوة به كلي طور به و هستند ها داستان قالب و ژانر به مربوط

) 1394:5ينـاج . (دارنـد  تنگاتنگي ارتباط داستان در ويژه به و متون در چنين هم محتوا و فرم
داشتن  ،يريدر چهار حوزه كندوكاو پذ يفكر يفرم و محتوا در داستانها يرينحوه به كار گ

  است. يقابل بررس يتفكر گروه يو ارائه الگو ينيتلق ريغ يبند انيپا ،يفلسف يمحتوا
 

  كندوكاوپذيري 1.5
 يـك  داسـتان،  عملـي  اجـراي  در. اسـت  »پـذيري  كندوكاو« فكري داستانهاي ويژگي اولين
 كـافي  انـدازة  بـه  كـه  باشد داشته  درس كالس در خوبي بازده ميتواند وقتي فكري داستان
 يا كند طرح را مسئله يك داستان بند هر در تقريباً و باشد آفرين چالش و برانگيزاننده مهيج،

 كردن، پرسش به را كودكان بتواند بايد خوب فكري داستان يك. بگذارد بحث به را مفهومي
  . كند تشويق تفكر و ساختن فرضيه و كردن بررسي

 راز، يـك  جستجو، يك شكل به ميشود، داده نشان نوعي به اغلب داستانها در كندوكاو
 عمـل  اگـر  حتي كنند، حل را آن ميكنند سعي داستان شخصيتهاي كه مشكلي يا مسئله

 بگرديـد  عالئمـي  دنبال به اقدامات و ها»وگو گفت«  اليالبه نباشد، كار در كندوكاوي
 :شخصيتها آيا بپرسيد خود از. اندكرده ترسيم داستان در را كندوكاو كه

 ميدهند؟ نشان كنجكاوي -

  اند؟زده شگفت -

 كنند؟يم سئوال -

  اند؟حيتوض دنبال به -

 آورند؟يم ليدل -

 رند؟يگيم نظر در را يانهيگز -
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 هستند؟ شواهد يجستجو در -

 )1389:34(كم. كنند؟يم حيتصح را خود -

  
  هاي پرمايه گوو گفت 2.5

 هايبخش از يكي و دارد مهمي بسيار نقش كودك فكري داستانهاي در »وگو گفت«  عنصر
 و كنـدوكاو  حلقـة  يك بايد خوب فكري داستان يك ،. دهدمي تشكيل را هاداستان اساسي
 ترغيـب  نظـر  مورد موضوع دربارة تفكر و بحث به را كودكان تا كند سازي شبيه را مباحثه
 تبـادل  و بحث فضاي ها»وگو گفت«.  ست ها»وگو گفت«  عهدة به كار اين از بخشي. كند
 هـر  و زنندمي حرف هم با موضوعي سر بر داستان شخصيتهاي. كشندمي تصوير به را نظر
 نظـر  رد يـا  خـود  نظـر  اثبـات  در سعي مثالي آوردن يا استدالل بيان با و دهدمي نظري يك

 داسـتان  چـالش  در نيـز  كودك و ميشود آغاز جستجو و تحقيق ترتيب اين به دارد، مخالف
  : گويدمي فكري داستان در گفتگو دربارة »كم«. شودمي درگير

 اجـازه  كودكـان  سـن  اگـر . باشند داشته زيادي هايگفتگو كه بگرديد داستانهايي دنبال
 را گفتگوهـا  از هاييقسمت يا كنند مشاركت داستان خواندن در بخواهيد آنها از بدهد،

 بررسي را هايشانتفاوت كه دهد نشان را اشخاصي تواندمي گفتگو. درآورند نمايش به
 افكار اساس بر را خود افكار و كنندمي نظر تبادل آورند،مي دليل يكديگر براي كنند،مي

 تمـرين  گفتگوهايشـان  در كودكـان  خواهيدمي كه چيزهايي ساير و كنندمي بنا يكديگر
 هم با مردم كه دهد نشان اگر  باشد، توأم مشورت با اگر باشد، اكتشافي گفتگو اگر. كنند
 ) 1389:36.كم. (كنند چنين نيز آنها تا كودكان`براي است ايانگيزه آنگاه كنندمي فكر

  
 يفلسف ضامين و مفاهيمم 3.5

 ملمـوس  و جـذاب  انگيـزي بحث عين در بايد كودك داستان در شده طرح فلسفي ضامينم
 هاانديشه و آرا«. باشند متعدد و متنوع توانندمي اين مضامين. باشد نيز كودك مخاطب براي
 مابعدالطبيعه، شناسي، معرفت از مثال براي. شوند اخذ فلسفه در بسياري متنوع منابع از بايد

 شـارپ ). 1ج.45.:1390. ناجي.» (وغيره منطق وتربيت، تعليم فلسفه اخالق، شناسي، زيبايي
 ارائـه  فلسـفي  هـاي شيوه و مفاهيم دربارة مختلفي هايديدگاه بايد داستان هر«: است معتقد
.» شوند بيان دارند خود سن با متناسب زباني يك هر كه داستان شخصيتهاي توسط كه دهد

 بـه  تـا  شـود  مطـرح  داسـتانها  در سـاده  شكل به بايد ديدگاهها اين).1ج.55.:1390. ناجي(
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اين  وقتي. كند جلب را آنها توجه آساني به بتواند و باشد نزديك كودك روزمرة هاي تجربه
 پذيرفتـه  كـودك  توسط راحتي به شود گرفته كودكان زندگي بافت از مفاهيم موضوعات و

 واقـع  در ميگويـد،  جـايي  در سـاتكليف . پـردازد مي گفتگو و بحث به آن درمورد و ميشود
 و فلسـفي  مفـاهيم  بـا  تـا  كنـد  كمك كودك به كه آورد فراهم را عيني واقعيت« بايد داستان
 همچـون؛  مفاهيمي). 1ج.87.:1390. ناجي.» (كند نرم پنجه و دست خود روزانة هايتجربه
 ذهـن،  اختيـار،  و جبـر  حقيقت، صداقت، دوستي، اخالقي، فضايل عدالت، انصاف، آزادي،
 دارنـد  وجود كودكان زندگي در اما هستند ثقيل و دشوار مفاهيمي نظر به گرچه... و طبيعت

  . پردازندمي آنها به تفكراتشان در كودكان و
  

 گروهي تفكر الگوي ارائه 4.5
 يـك  ميتـوان  فكـري  داستان يك در. است داستان در گروهي تفكر الگوي ارائة ابزار گفتگو

 شخصيتهاي و كودكان آن در كه كرد سازي شبيه را منسجم و مشترك جستجوي و كندوكاو
 بـراي  شـواهد  و داليل ارائة و فرضيات ايجاد و يكديگر نظرات كردن كامل دنبال به داستان
 بحـث  و فكـري  داستانهاي عملي اجراي كمك به نوعي به واقع در. هستند آنها رد يا اثبات

 احساسات و كنند فكر هم با چطور كه گيرندمي ياد كودكان همساالن، جمع در آن روي بر
 ايـن  در شـارپ  مارگارت آن. بگذارند احترام هم نظرات به و بگيرند نظر در نيز را يكديگر
  : ميگويد مورد

 بـه  نسـبت  حساسـيت  و احتـرام  بالنـده،  توجه الزمة كه را هاييويژگي بايد داستان هر
 بايـد  داسـتان  هـر . سـازد  فـراهم  را اسـت  ديگران نظرات به توجه و فلسفي هاي شيوه

 شده ارائه نظريات در احساسات اين تأثير چگونگي و يكديگر به نسبت بودن حساس
  ). 1ج.54.:1390 ناجي( .كند سازي شبيه را فلسفي ي»وگو گفت«  يك در

  از درسـتي  الگـوي  بـا   تفكـر،  مهـارت  پرورش بر عالوه داستانها اين كمك به كودكان
 گـروه  اعضـاي  ميـان  ايهمبسـتگي  و ميشوند آشنا مسئوالنه تفكر و جمعي ي»وگو گفت«

 بررسي و تحقيق براي گروهي تالش و بحث در مشاركت سمت به را آنها كه ميگيرد شكل
 در گروهي تفكر چطور كه دهندمي نشان فكري داستانهاي«: ميگويد سسويل. ميكند هدايت
 واقـع  مفيد است ممكن جمعي زندگي در خوداصالحي چطور و يابد تحقق تواندمي عمل
 ).1ج.190.:1390. ناجي.» (شود
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 است فبك برنامة هاي داستان براي شده گرفته نظر در اهداف ترين مهم از يكي الگوسازي

 از كـوچكي  گـروه  كـه  بـود  رسـيده  نتيجه اين به كرد ها داستان نوشتن به شروع ليپمن وقتي.
 كننـد  كمك درس كالس در حاضر آموزان دانش به الگو، چون هم توانند، مي داستان كودكان

 فكري فرايندهاي و ها موضوع از بهتري درك به و كنند پنداري ذات هم و دلي هم ها آن با تا

 احتـرام  و هوشـمندانه  صورت به كه كودكاني از تصويري چنين او، نظر به .شوند نائل داستان
 ايـدئالي  چنين به يافتن دست كه بدهد را اميد اين كودكان به تواند مي كنند مي زندگي متقابل

 سـاالن  بـزرگ  بـه  دادن اميـد  براي افالطون هاي ديالوگ كه كاري است؛ پذير تحقق و ممكن
  (Lipman, 1992:4) .است داده انجام
  
 تلقيني غير يبند انيپا ةويش 5.5
 عـدم  كنـد مـي  متمـايز  داسـتانها  سـاير  از را آنها كه فكري داستانهاي اساسي هايويژگي از

 يـك  صـورت  بـه  را موضوع يك داستان. است داستان پايان در تلقيني و قطعي گيري نتيجه
 بحث به را كودكان و كندمي مطرح داستان خالل در برانگيز سئوال و انگيز چالش موقعيت

 دربـارة  قطعـي  نظر و گذاردنمي آنها پاي پيش معيني مسير هرگز اما كشاندمي وگو گفت و
 و بحث و پردازدنمي خاصي گيرينتيجه به دهد،نمي ارائه چيزي بودن غلط يا بودن درست

 فكـري  داسـتانهاي  كه اصلي هدف. گذاردمي كودك خود عهدة به را گيرينتيجه نهايت در
 هـاي ايـده  خلق و مختلف نظرات كشيدن نقد به و انديشيدن و تفكر آموزش كنندمي دنبال
 فكـري  داسـتانهاي  بنـدي  پايـان  مـورد  در سسـويل . خـاص  پيام يك انتقال نه است جديد
 .»يابند دست آن به داستان خواندن با بايد هابچه كه نيستند نتايجي بردارندة در آنها«: ميگويد

  : ميگويد او. ميكند اشاره نكته اين به هم ليپمن) 1ج.190.:1390. ناجي(
 شـدن  وارد نحـوة  يا فلسفي كار روش كودكان به دارد قصد كودكان براي فلسفه برنامة

 كه است هاييالمثلضرب يا حكايتها از متفاوت كار اين. بدهد ياد را فلسفي كاوش در
 داسـتان  آخـر  صـفحات  در اغلـب  كـه  است حكمت از كوچكي گوهر ابالغ هدفشان

  )1ج1390:45. ناجي. (آيد مي

 فكر خوب تفاوت خيرخواهانه صورت به كل داناي بزرگساالنِ آن در كه داستان از نوعي

 برنامة مقصود و منظور تواند نمي دهند مي توضيح جاهل كودكان به را كردن فكر بد و كردن

 كفايـت   كـه  دارنـد  انتظار كودكان از هايي داستان چنين .كند برآورده را كودكان براي فلسفه
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 و تجربـه  زمينـه  ايـن  در كه اين بدون نوجوانان و كودكان ي برا فلسفه نهاي داستا در فلسفي
 و بپذيرنـد  را كردن فكر خوب دربارة ترها بزرگ توصيه چرا، و چون بي باشند، داشته تمرين

      )1389:45ليپمن.(كنند اجرا را آن
  

  ها داستان نقد .6
  من دل توي خورشيد و آسمان دل توي خورشيد ـ
   است من با ماه ـ
 

  من دل يتو ديخورش و آسمان دل يتو ديخورش .7
  داستان ةخالص 1.7
 او بـه  را غذايش مادر و شود ظهر تا است منتظر و است گرسنه كه است ايدختربچه غزاله
 ظهـر  مفهـوم  با دهدمي آموزش او به مادر كه معيارهايي با كودك داستان جريان طي. بدهد
 يـا  و شودمي ظهر برگردد كار سر از پدرت كه وقت هر گويدمي مادرش مثالً. شودمي آشنا
 كـودك  بـه  را ظهـر  مفهـوم  نميتوانـد  معيارها اين اما است، ظهر بگويند اذان وقت هر اينكه
 وسـط  خورشـيد  وقـت  هـر  كه دهدمي توضيح را ظهر معيار اين با مادر اينكه تا كند منتقل
  )187- 166: همان. (است ظهر بگيرد قرار آسمان
  

  خورشيد توي دل من خورشيد توي دل آسمان داستان بررسي و نقد .8
 ادبي كفايت 1.8

   طرح 1.1.8
 بـر  داسـتاني  گـره  بخورد بايد ظهر هنگام را غذا گويدمي مادر و شودمي گرسنه غزاله وقتي
 گفـتن  زمـان  مثـل  مختلف معيارهاي ارائة با دارد سعي مادر. گيردمي شكل ظهر مفهوم سر
 وقتـي  فهمـد مي او كه اين تا دهد آموزش غزاله به را ظهر مفهوم پدر، برگشتن زمان يا اذان
 شـكل  داسـتان  در زمـان  مـورد  در بحثي. گيرد قرار آسمان وسط خورشيد كه شودمي ظهر
  . شود داده آموزش ظهر مفهوم نحوي به شودمي تالش فقط و گيردنمي
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  مايه دورن 2.1.8
 يايگو يحدود تا )من دل يتو ديخورش و آسمان دل يتو ديخورش( عنوان داستان نيا در

 آن نبـودن  ينسـب  و ظهـر  مفهوم. است ظهر نبودن ينسب مفهوم آن و است داستان هيدرونما
 شـد يمـ  ارائـه  داسـتان  در گـر يد يشـكل  به اگر اما ،يفلسف نه است، يعلم ةديا كي گرچه

 بـه  داستان نيا در آنچه.باشد كودكان يبرا نيآفرچالش و زيانگ بحث يموضوع توانست يم
 يبحثـ  بتوانـد  داستان كه نيا امكان و دارد يآموزش لعاب رنگ شتريب است شده پرداخته ان
  .بود خواهد ديبع كند جاديا كالس در آن بودن ينسب و زمان مفهوم رامونيپ

  گوو گفت 3.1.8
 چـالش  و انگيـز  بحـث  نـوع  از اسـت  گرفته شكل داستان شخصيتهاي ميان كه گفتگوهايي

 يك طرح تا است آموزش پي در بيشتر باشد دربرداشته را مفهومي هم اگر  و نيست آفرين
  :كنيد توجه هاديالوگ اين به مثال عنوان به. پرسش

  »كجاست؟ خورشيد االن ببين«: گفت و... پنجره كنار آورد و گرفت را غزاله دست مادر
 وسط ببينم بگو حاال! آفرين:«گفت مادر.» اينجا: «گفت و داد نشان را خورشيد غزاله
   »كجاست؟ آسمان

  .» اينجا: «گفت و داد نشان را آسمان وسط غزاله
 اسـت،  آسـمان  وسـط  خورشيد ديدي و كردي نگاه و آمدي وقت هر«: گفت مادر

  )180:همان!» (خُب؟ شده، ظهر
  
  فلسفي كفايت 2.8

  محتوا 1.2.8
 آموزشـي  جنبـة  بيشتر كه آنجا از آن ارائة شكل كنيم پوشي چشم ايده نبودن فلسفي از اگر
 آنها و كند ايجاد نسبيت و زمان حوزة در كودكان ذهن در را پرسشي بتواند است بعيد دارد
 .وادارد كندوكاو و بحث به را

 كندوكاوپذيري 2.2.8
 يدربـاره  مگـر ( انگيـزد برنمي را پرسشي و چالش شده طرحي داستان در كه هاييموقعيت
 آن نبودن نسبي و ظهر مفهوم يدرباره كه داستاني). فرزندش به ندادن غذا در مادر سماجت
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 آنهـا  در كـه  اندازدمي علوم هايكتاب از برخي ياد به را ما شودمي نوشته آموزشي شكل به
 در باشـيم  داشته انتظار اينكه بدون شود داده توضيح خوبي به علمي موضوع شودمي تالش
 هـاي مالك با داستان، اين فلسفي كفايت رو اين از. كند ايجاد بحث آموز دانش بين كالس

 .شودنمي واقع تأييد مورد مربوطه،

  بندي پايان 3.2.8
 سـر  درست ناهار خوردن و خواب از غزاله كردن بيدار و كار سر از پدر بازگشتن با داستان
 رنگ كه ميگيرد در غزاله و پدر ميان كوتاهي گفتگوي داستان پايان در. ميرسد پايان به ظهر
 و باشـد  صـبور  اين از بيشتر بايد غزاله كه ميكند القا ذهن به را اين و دارد نصيحت بوي و

 نتيجه و ميشود عنوان غزاله براي صبري بي مصداق عنوان به »نوروز عمو و سما ننه« تمثيل
  . است ناكامي صبري بي عاقبت كه بردارد در صريحي گيري

  جوو هاي مقبول مانع تحقيق و جست شخصيت 4.2.8
مادر كه به عنوان شخصيتي مقبول ارائه نقش . كودك و مادر دارد اصلي شخصيت دو داستان
 ايفـا  را سـختگيري  معلـم  نقـش  بلكه نيست تسهيلگر شخصيت يك انتظار، رغم به ميكند 
هـر نحـو كـه شـده، حتـي بـا گرسـنه         بـه  ظهر را مفهوم دارد سعي نحوي هر به كه ميكند

 كه لحاظ اين به كودك نقش انتخاب. بياموزد ا به مخاطبنگهداشتن فرزندش به او و متعاقب
 امـا . باشـد  مـي توانـد   مناسبي انتخاب باشد مفيد مخاطب پنداري همذات جهت در ميتواند

 را كودك شخصيت است جستجوگري و بحث كننده عقيم بزرگتر يك كه مقابل شخصيت
 ناهـار  خيـر  از و ميـرود  خـواب  بـه  گرسـنه  و ميشود تسليم كه گونه آن ميكشاند انفعال به

در واقع در اينجا نه تنها الگوي مناسبي از تحقيق ارائه نميشود بلكه مادر به عنـوان   .ميگذرد
هايي را براي ظهرشدن ارائـه ميدهـد كـه عمومـا اشـتباه از آب       معلم داناي كل مكررا مالك

  آيد. مي  در
  
  است من با ماه .9

  داستان ةخالص 1.9
 كـه  هركجـا  زيـرا  اسـت،  خودشان مال ماه كنندمي تصور دو هر كه است كودك دو داستان

 بـراي  مـادر  و كننـد مي دعوا هم با ماه مالكيت سر بر دو آن. آيدمي دنبالشان به ماه روندمي
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 امـا  گويـد، مي چه او ببينند و  دهند گوش ماه خود حرف به كه دهدمي پيشنهاد دعوا، حل
 آنها به كندمي سعي مادر نهايتاً اما زند،نمي حرف ماه گويندمي و شودنمي باورشان كودكان
 هستم كسي مال من كه گفت من به ماه گويدمي ماه زبان از و زندمي حرف ماه كه بقبوالند

 را ماه تا باشند خوب كنندمي سعي و كنندمي باور  كودك دو آن. است ديگري از خوبتر كه
 هر و بينممي را هاآن دوي هر من كه شودمي بيان راوي زبان از نهايي نتيجة. كنند تصاحب

  )236- 214: همان. (است خوبتر دو هر از ماه و هستند خوب آنها دو
  
  داستان بررسي و نقد 2.9

  ادبي كفايت 1.2.9
  طرح 1.1.2.9
 مواجه با داستاني گره و شودمي شروع) خانواده دو سفر آغاز( چينيمقدمه يك با داستان

 و عجيب گشاييگره با سرانجام و گيردمي شكل ماه تملك سر بر آنها درگيري و كودك دو
 تنها نه كه رودمي پيش نحوي به داستان) باشد خوبتر كه كسي مال ماه( مادر دو گونةخرافه

 منتهي كندوكاو به تواندمي كه پرسشي پيگيري در هم مانعي بلكه آيد،نمي وجود به كندوكاو
  . آوردمي وجود به شود

  
  فلسفي كفايت 2.2.9

  محتوا 1.2.2.9
 آن و شد اشاره ان به درونمايه بحث در پيشتر كه است مهمي فلسفي ايدة حاوي داستان

 بـه  موضـوع  پرورانـدن  در داستان متعدد ضعفهاي خاطر به اما. است خودمحوري و تملك
 دنبـال  بـه  را بحثـي  هـيچ  و ميشـود  محسوب رفته دست از كامال ايده پذير، كندوكاو شكل

  .داشت نخواهد

  كندوكاوپذيري 2.2.2.9
 عمـد  بـه  پاسـخي  دادن بـا  كـودك  دو مـادرانِ  شخصـيت  شد اشاره نيز پيشتر كه چنان
 فيصـله  را كندوكاو مسير و گيرندمي را كودكانشان پرسشگري و كنجكاوي جلوي نادرست
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 ايبچـه  مـال  كـه  گفتـه  خودش و زندمي حرف ماه كه كنندمي وانمود گونه اين و دهندمي
  : كنيد توجه قسمت اين به. باشد خوبتر كه است
 ببينيد. ندارد دعوا كه اين«: گفت مادرها از يكي. زدند لبخند و كردند نگاه هم به مادرها«
 حرف كه ماه«: گفت پسر.» باش يكي كدام مال خواهدمي خودش او ببينيد. گويدمي چه ماه
  )230:همان(.»  زندمي حرف چرا،«: گفت مادر.» زندنمي

  تلقيني ةماي درون 3.2.2.9
 شايسـته  كسـي  چـه  كه اين و است مالكيت حدود است من مال ماه داستان مايه درون
 خصوصـا  كودكان دنياي در خودمحوري و تملك موضوع. است) ماه(چيزها بهترين داشتن

 اما. اند مواجه آن با كودكان غالب كه است جالبي و مهم بسيار موضوع »الف« سني گروه در
 عيجب سير و ميرود بيراهه به بزرگسال شخصيت نادرست مداخله با موضوع داستان اين در
 بـاور  يـك  القاي با را كودك خواهي دليل و كنجكاوي حس و ميگيرد پيش را ونادرستي و

 بودن خوب يا و تملك براي درستي معيار و مالك دادن بدون مادر. ميكند عقيم گونه خرافه
  .است خوب بچة مال و ميزند حرف ماه كه ميكند القا كودكان به

  گوهاي پرمايهو نداشتن گفت 4.2.2.9
 كنـدوكاوي  يكننـده  ترسيم و گفتگو و بحث شامل وجه هيچ به نيز داستان گفتگوهاي

 يـك  از كـه  آنگونـه  شخصـيتها  و نيستند) كودك دو بين اختالف( موجود مسئله حل براي
 داستانها در كندوكاو عنصر بنابراين نيستند، پرسشگر و كنجكاو رودمي انتظار فكري داستان
 پاسخ برابر در پرسشگر و كنجكاو شخصيت داشتن جاي به كودك دو. است ضعيف بسيار

 را غلـط  بـاور  يـك  و دهـد نمـي  نشـان  واكنشـي  هـيچ  مادرانشـان  بـاور  غيرقابل و عجيب
  .پذيرندمي  راحتي به

 .»ميگويد چه ماه خود ببينيم:«....گفت مادرها از يكي

  .»نميزند حرف كه ماه:«گفت پسر
  »ميزند حرف چرا«: گفت مادر
  .»بپرسيد شما خوب«: گفت دختر
 بچـه  تـا  دو اين از يكي كدام مال خواهيمي تو! زيبا ماه اي:«گفت و كرد ماه به رو مادر
  )230:همان(»باشي؟
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 بـه .. و آوردن اسـتدالل  پرسشگري، تفكر، از الگويي ها شخصيت از يك هيچ گفتار در
  .نميخورد چشم

  ها الگوي افراد متفكر نيستند شخصيت 5.2.2.9
 بـراي  مناسـب  ميتواننـد  بسيار هستند خردسال كودك دو كه داستان اصلي شخصيتهاي

 امـا . باشند خود مخاطب براي تفحص و پرسشگري الگوي ترسيم و پنداري همذات ايجاد
 كـامال  شخصـيتهاي  كودكـان  و نميشـود  گرفتـه  پي داستان در روندي چنين تصور رغم به

 تا. است نقادانه و خالق تفكر هاينشانه از خالي و مغز بي گفتگوهايشان كه يابندمي منفعلي
 راه دانسـتن  بـراي  تالشـي  بـدون ) خـوبم  من خوبم من( تلقيني مونوگهاي تكرار كه جايي
 بـدل  لـوح  سـاده  و فكر كوته موجوداتي به را كودكان آن، درست معيارهاي و بودن خوب
  . ميمانند باقي خود جهل در نهايت در كه گونه ان ميكند

  بندي پايان 6.2.2.9
 پايـان  در نويسـنده  نهـايي  گيـري نتيجـه  شودمي مالحظه زير هايقول نقل در كه چنان
  :بنددمي چالشي و پرسش هر طرح براي را راه داستان

 دو هـر . هستند خوب آنها دو هر كنممي فكر بينم،مي را آنها دوي هر كه من هابچه اما«
 آنهـا  دو هر از ماه كه اين هم آن كنم،مي فكر هم ديگر چيز يك اما. هستند خوب واقعاً آنها

  )235:همان(»است خوبتر
 داسـتان  در نبـودن،  كندوكاوپـذير  طـور همـين  و نبـودن  برانگيز چالش مشكل بر عالوه
 انتهـاي  تـا  و شـود  برقـرار  آنهـا  بـين  آرامشي تا شودمي گفته مادرها از يكي توسط دروغي
 دروغ آن اسـاس  بـر  را رفتارهايشـان  و هـا قضاوت كودكان و شودنمي مال بر دروغ داستان
  . كنندمي تنظيم

 و طرفه يك گيردمي شكل دروغ اين اساس بر كه داستان در كودك دو آن هايقضاوت
 نتيجـه  واقـع  در هسـتم  ديگـري  از بهتـر  مـن  كه گيرندمي نتيجه وقتي و است خودمدارانه

 ديده پس). است بدتر شايد و( است ترعقب من از فضيلت اين داشتن در ديگري اند گرفته
. دارد آنهـا  هـاي قضـاوت  در بـدتري  تبعـات  شـد  گفته هابچه به دروغ به آنچه كه شودمي

 ترفنـدي  بـه  ناچـار  بـه  بـدتر  تبعات و نتيجه اين كردن خنثي براي راوي عنوان به نويسنده
: گويد مي داستان انتهاي در او. است ديگر دروغ يك يدربرگيرنده خود كه شودمي متوسل

 در راوي انگـار . »هسـتند  خـوب  آنهـا  دوي هر كنممي فكر بينممي را آنها دوي هر كه من«
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 و خوب تواندمي نظاره اين از و كندمي نظاره را آنها و نشسته!) ماهواره مثال(  مرتفعي جاي
  . دهد تشخيص را آنها بودن بد

 معقـول  را حرفش كه است دليل اين به زياد احتمال به نفر دو اين ديدن به راوي تأكيد
 بـه  نگيرد جدي را راوي قضاوت مخاطب بود ممكن نبود تأكيد اين اگر كه چرا. دهد نشان
 روايـت  بـين  تعارضـي ) 2. هسـتند  خـوب  دو هر آنها داندمي كجا از راوي) 1 كه دليل اين

 كــه بــود اينتيجــه خــالف ايــن ديگــر عبــارت بــه. دارد وجــود راوي ادعــاي و داســتان
  .گرفتند  ها بچه

  
  گيري نتيجه .10
 محركـي  ميتوانـد  داسـتان  كودكـان  براي فلسفه برنامة در شد اشاره مقدمه در كه طور همان
 و مفـاهيم  گنجانـدن  بـراي  الزم ظرفيـت  و باشـد  فلسـفي  كنـدوكاو  ايجاد براي قوي بسيار

 خـوب  فكـري  داستان يك داستاني چه كه اين اما. دهد قرار اختيار در را فلسفي پرسشهاي
 مفهـوم  از درست دركي داشتن ملزوم دارد فبك برنامه اهداف با را تناسب بيشترين و است
 دارد سروكار هايي شيوه با فبك برنامه در فلسفه. است برنامه اين در ورزي فلسفه و فلسفه

 فبـك  برنامه در فلسفه. ميبخشد سامان  را مان زندگي  هايي ايده و مفاهيم از بهتري درك كه
 داسـتانهاي . توجيه يا است، استدالل پي در كه است مطرح كندوكاو و تحقيق يك عنوان به

 و تفكـر  به رويكرد و شيوه همين از بايد كندوكاواند حلقه ايجاد و تفكر ابزار كه نيز فكري
 سـه  در و باشـند  فلسفي محتوا و فرم لحاظ به بايد داستانها اين. كنند تبعيت ورزيدن فلسفه
  . باشند برخوردار الزم كفايت از روانشناختي و فلسفي ادبي، سطح

 و است آورده فراهم را برداشت سوء موجبات امر اين از روشن برداشتي نداشتن گاهي
 از برخـي  بـه . تضاداند در كودك براي فلسفه برنامه اهداف با كه اند شده تاليف داستانهايي

 عامـل  را فكري داستان خواندن تنها برخي كه آنجا. است شده اشاره متن در سوتعبيرها اين
 محرك صرفا داستان كه حالي در اند دانسته كودكان براي فلسفه برنامه در فلسفي تفكر رشد
 پي در فبك برنامه كه اند برده گمان برخي آنكه ديگر و آموزش ابزار نه فلسفي بحث ايجاد

 پـي  در فبـك  برنامه كه حالي در است كودكان به آكادميك فلسفه و فلسفي مكاتب آموزش
  .است كودكان در فكري مهارتهاي رشد و) مسئوالنه و خالق نقادانه، تفكر( تفكر آموزش
 اسـت  شده فبك حوزه در داستانها از نوعي  آمدن  وجود به منجر ها سوتعبير اين نهايتا

  .ندارد همخواني برنامه اين اهداف با كه
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و  يكـرد رو يبه طور اخص به بررس يكردهارو ينبه ا ييمقاله پس از اشاره گذرا يندر ا
 يشان(دكتر خسرونژاد) پرداخته شده ست. ا يداستانها فكر يكتاب راهنما يسندهبرداشت نو
دربـاره مفهـوم فلسـفه     يـدي جد يـده ا يتاز نظر اسم يفلسف يشهاند يژگيو يحبعد از توض

در بررسي دو داستان در اين مقاله روشن   .يدهندم ييكه به آن عنوان تمركززدا يكندمطرح م
ـ كرگرديد كه اين داستانها به لحاظ فرم و محتوا با ويژگيهاي داستانها ف  رايي برنامه فلسفه ب

  و بحث انگيز. كودك تطابق ندارد و بيشتر جنبه آموزشي و تعليمي دارد تا كندوكاو پذير 
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