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  چكيده
 بـاز  هـاي   پرسـش  با اغلب كه است عقالني و عميق آموزش براي اي  شيوه انتقادي تفكر

 موضوع از ژرف دركي به او شود  مي موجب و دارد  وامي كاويكنج و تأمل به را مخاطب
 هـاي نظـام  اغلـب  ضـمني  و صـريح  اهداف از يكي كه روستهميناز. برسد تأملمورد
تا  دوم پاية ييابتدا فارسي يها كتاب در. است آموزان  دانش يپرورش تفكر انتقاد تربيتي

 داستان يك شامل كه دارد وجود »بينديش و بخوان«با عنوان  يششم، در هر فصل، بخش
 روشكه به ،پژوهش اين در. خواند  فرامي انديشي  ژرف و تأمل به را آموزان  دانش و است

امكـان   تحليـل  و توصـيف  شـيوة بـا   گـران شده است، پژوهش   انجام يليتحل ـ توصيفي
 »بينـديش  و بخـوان « بخـش  هايداستانرا در  يو آموزش روش تفكر انتقاد كارگيري به

 ،بخـش  ايـن  هاي  داستان كه دهد  مي نشان پژوهش نتايج. اند كرده ارزيابي ييابتدا فارسي
 پـرورش  بـراي  كلي هاي  طرح پرسش يتظرف يل،و قدرت تخ ،مايه  قالب، درون ازلحاظ
 تفكـر  آموزش شيوةبه  يدنغنابخش برايمنظور،  ينرا دارد. بد آموزان  دانش انتقادي تفكر

هر داستان  يبرا كننده  تكميل فلسفي هاي  پرسش و مفاهيم از هايي  نمونه ها، آن در انتقادي
  شده است. يشنهادپ
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  مقدمه .1
معناست  ينبد ياست. تفكر انتقاد يشهتفكر و اند پرورش هاي  شيوه از يكي »انتقادي تفكر«

بپرسـند. افـراد    تيسؤاالو چه  ،كنند سؤالكنند، چگونه  سؤال يچه زمان يرندبگ يادكه افراد 
 يو كدام روش استدالل ،كننداز استدالل استفاده  يچگونه استدالل كنند، چه زمان يرندبگ ياد

 را آن اهميت شد ذكر انتقادي تفكر معناي بيان در چه نآ .)118: 1386 فيشر( گيرند كاررا به
و  كنـد   مـي  عمـل  ميزاني سانبه يتفكر انتقاد يف،تعر ينبراساس ا ،يراز كند،  مي نمايان هم

كه كودكـان   هايي  درس ترين  مشكل از يكي. دهد  مي تميز ديگر يكدرست و نادرست را از 
ممكن است درست  است درست كنند  مي فكر آنان چه نآ همةاست كه  ينا يرندبگ ياد يدبا

اصطالح  با يتفكر انتقاد اصطالح يارانشدست و) Bloom( بلوم ازنظر .)121: همان( نباشد
ـ   شش هاي  مهارت از مهارت ترين  برجسته كه است مترادف يابيارز اسـت كـه    فكـري  ةگان

  .)124: همان( يابيارز يب،ترك يل،و تحل يهاز: دانش، درك، كاربرد، تجز اند عبارت
 كه يسؤال ين. اولاست  گرفته قرار موردتوجه نيز مدارس در انتقادي تفكر آموزش امروزه

 آموزش انتقادي تفكر شيوةبا  توانند  مي ابتدايي آموزان  دانش آيا كه است اين رسد  مي ذهنبه
   گفت بايد پاسخ در ببينند؟

ـ  ،نـداد  هـا   آن به را تفكركردن فرصت يا نداد آموزش را تفكر كودكان به توان  نمي  يول
 كه ناي است مهم چه نآ. باشند متفكري افراد تا خواست ها  بالفاصله بعد از مدرسه از آن

 را متفكربـودن  و دهنـد  انجـام  را ها  آن و كنند پيدا تمايل هايي  فعاليت چنين به كودكان
  .)249: 1395 قائدي( بپذيرند زندگي از شكلي عنوان به

 تفكر با تفاوتي چه انتقادي تفكر: شود روشن بايد نيز ديگر يا  نكتهاز شروع بحث  پيش
آموزش  ،شود  مي داده آموزش نيز »كودكان براي فلسفه« امروزه كه اين به باتوجه دارد؟ فلسفي

دارد؟ پاسخ آن اسـت كـه در    كودكان براي فلسفهبا  يكودكان چه ارتباط يبرا يتفكر انتقاد
 يبـرا  يابـزار  انتقـادي  تفكـر  بنـابراين  ،شـود   مي استفاده انتقادي تفكر شيوةاز  ورزي  فلسفه
 كودكـان  دادن يـاري هدف عبارت اسـت از   كودكان براي فلسفهاست. در  يشيدناند يفلسف
 اين در موجود موضوعات ةهم يادگيري به بخشيدن بهبود منظور به فلسفه از مندي بهره براي
و فلسفه هم به آن عمـق   است كودكان ذهن كردنتر  دقيق درپي انتقادي تفكر. درسي ةبرنام

 يگـر عبـارت د  بـه  .)34: 1387 ناجي از نقل به ،يپمنل( دهد  مي پرورش را آن هم و بخشد  يم
 اي  ضـميمه  اغلـب  انتقـادي  تفكر. رود  مي فراتر انتقادي تفكر مرحلةكودكان از  يفلسفه برا

 نيـاز  ايـن  »مـدارس  بـراي  فلسـفه « برنامـة در  اما ،است رايج درسي هاي  برنامه براي صرف
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 داشـته  سـروكار  موضـوعاتي  با واقعي اي  گونهبه بايد كودكان كه شود  مي شناخته رسميت به
  .)35: همان( پندارند  مي مبهم يا انگيز  مسئله را هاآن كه باشند

 يتـر  كم تأكيدبه آموزش حروف و خواندن اختصاص دارد و  اول دبستان يفارس كتاب
 آمـوزش  بـر  دبسـتاني  آموزش برنامة بعد هايسال در ولي ،شود  مي زباني هاي  پيام درك بر

 از فصـل  هـر  روازاين). 99 :1394 ي(زند دارد بسيار تأكيد ياممربوط به درك پ هايمهارت
 يـك كه شـامل   »بينديش و بخوان« نامدارد به يبخش دبستان ششم تا دوم فارسي يها كتاب
 بـه  اغلـب  مـدارس  در رسـد   مـي  نظر بهآن تأمل كند.  دربارة يدبا آموز  است و دانش يتروا

 ورزي  انديشـه  آمـوزان   دانـش  و شود  مي اكتفا آن هاي  پرسش به پاسخ و بخش اين روخواني
 دررا  ياتفلسفه و ادب تعامل زمينة توان يم فلسفي، هاي  پرسش طرح با ،كه  درحالي ،كنند نمي

 آمـوزان   دانش يو فلسف يانتقاد يشيدناند ييتوانا يو بارور يمطالب كتاب درس يقفهم عم
 هـا  آن تـرين   مهـم  از كـه  اسـت  داشـته  پـي  در نتـايجي  ادبيـات  با فلسفه تعامل. كرد فراهم
 هاي  داستان« عنوان با داستان نوعي كشف كودكان، براي فلسفه حيطة در داستان بودن ابزاري
 منتقـد  تواننـد مـي  كودكـان  كه است نكته اين اثبات و ،»يفكر ـ ييماجرا يا يفلسف ـ تفنني
  .)121: 1386 خسرونژاد( باشند

 بـا . باشـد  داشـته  مهمـي  جايگاه تواند  مي ابتدايي فارسي كتاب تدريس در انتقادي تفكر
 آموز  دانش از فارسي معلم. دهيم  مي نشان ابتدا همين در را انتقادي تفكر آموزش ساده يمثال
 يعنـي  اخالقـي   خـوش «: دهـد   مـي  جـواب  آموز  دانش »چه؟ يعني اخالقي  خوش«: پرسد  مي

 كـرده  بيـان  را كلمـه  معنـي  آمـوز   دانش زيرا ،شود قانع پاسخ اين با تواند  مي معلم .»مهرباني
 توانـد   مـي  كند اخالقي  خوش دقيق مفهوم متوجه را آموز  دانش بخواهد معلم اگر حال. است

  .دهد  ادامه را پرسيدن
  »چه؟ يعني دقيقاً مهرباني«: معلم
  .»زدنحرف باادب و بااحترام«: آموز  دانش
 باشـد  زبـان خوش كسي اگر است؟ زبان به مربوط مهرباني و اخالقي  خوش پس«: معلم

  »است؟ مهربان حتماً
 قلبشـان  امـا  گذارنـد،   مـي  احترام و كنند  مي تعارف دروغبه هاآدم بعضي ،نه«: آموز  دانش
  .»نيست مهربان

 شـما  نظر. شود مي مربوط قلب به هم و زبان ادب به هم بودناخالق  خوش پس«: معلم
 يگـران اما بـه د  گويد،  مي سخن باادب و دارد مهرباني قلب شخصي كنيد تصور است؟ اين

  »اخالق است؟ خوشاو  ياكند. آ يكمك نم
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 آشـنايي  زمينـة  توانـد   مـي  ها  پرسش همين اما افزود، كالمش بر پرسش چند معلم ظاهراً
 اخالقـي خـوش  كه كندو بر او معلوم  كندفراهم  اخالقي  خوش مفهوم اصل با را آموز  دانش
 نيست، ديگران ديدگاه آموختنفلسفه « كه را نكته اين. است اعمال و زبان و قلب به مربوط
 در) 91 :1396 خدابخشـي و  بـرهمن ( »اسـت  دانستن براي كوشش و فعاليت اي  گونه بلكه

  .يدد توان  مي فلسفي هاي  پاسخ و پرسش
  
  لهمسئ يانب 1.1
 و مطلـب  درك تقويـت  ابتـدايي،  فارسـي  يهـا  كتـاب  در آموزش اهداف ترين  مهم از يكي
 مطلـب  درك تقويـت  هـاي   شيوه از يكي انتقادي تفكر ازطريق آموزش. است انديشي ژرف
 ارتبـاط  كه است شده ثابت زيرا است،  گرفته قرار موردتوجه دنيا سراسر در امروزه كه است

در نظر  ).Barrow 2010: 68( دارد وجود مطلب درك و وگو گفت و مشاركت ميان محكمي
 مهـارت  ايـن  آمـوزش  كـافي  تمـرين  بـا  درعمـل  امـا  آيـد،   مي نظر بهدشوار  يوهش يناول، ا
 تعـادل  عـدم  جـو  عمـدي  ايجـاد  درواقع انتقادي تفكر آموزش. شود  مي سهل و پذير امكان

 دوباره يا كنند اصالح و تعويض را خود فكري فرايندهاي بتوانند شاگردان تا است شناختي
 بـا  را مخاطـب  انتقـادي  تفكـر  آمـوزش  در مربي ،ديگرعبارتبه). 21: 1386 يرز(ما بسازند
 انديشي  ژرف با خود، علم در ترديد ضمن ،مخاطب و كشد  مي چالشبه مناسب هاي  پرسش
 و عمـق  بـه باتوجـه  دهنـده،   پاسـخ  درپايـان . كنـد   مي اعالم را خود پاسخ و بررسي را مسئله

. كنـد   مـي  مسـئله  شـناخت  در گيـري  چشـم  پيشـرفت  مختلف، ابعاد در ها  پرسش گسترش
 داشـته  بهتـري  شفاهي ارتباط معلمان و آموزان  دانش كه شود  مي سبب فلسفي گري پرسش
 ها  يدگاهرا بهتر بفهمند و انواع د يشاگردان معن و) Topping and Trickey 2007: 82( باشند

 كننـد  قضـاوت  حتـي  و كننـد  بيـان  را خود باورهاي بتوانند و بگيرند نظر در طرفانه يب را
)Van Zee and Minstrell 1977: 258(. ــه ــنج حــس شــدن برانگيخت ــاو ك ــاد و يك  و انتق

  ).Daniel et al. 1999: 438( است انتقادي تفكر فوايد از نيز پذيري  مسئوليت
 اي آزادي و باز فكري عمل واگرا تفكر. واگراست تفكر از مصداقي درواقع انتقادي تفكر

 جويـد   مـي  موضـوع  يـك  بـراي  گونـاگوني  و متعـدد  هـاي   پاسـخ  و هـا   حـل  راه كـه  است
را  يند كـار ا در شاگردانشان يو تفكر انتقاد سؤالكه مشوق  يمعلمان .)47: 1392  حسيني(

 در. دارد اساسـي  نقشـي  سـاالري   مـردم  بر مبتني تربيت و تعليم مفهوم در كه دهند يمانجام 
 كـه است  اين اصلي نكتة ،كند  مي حمايت ترقي و ،ابداع خالقيت، از كه پرورشي و آموزش
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 يـق ازطر، پرسش بكشـند  بهرا  شده  دريافت دانش كنند، فكر مستقالً كه بدهيم ياد كودكان به
 بـه  باتوجـه  .)54: 1383 هينـز ( اسـت  كننـد  تأمل و تحقيق ها  ايده در و بگيرند، ياد ها  چالش

 بـه  را انتقـادي  تفكر درس، كالس در ،توان  مي مناسب هاي  پرسش طرح با ،شد گفته چه نآ
 خـوب  آمـوزش  بـراي  كـه  كنند  مي پيشنهاد باره اين در متخصصان اغلب. آموخت شاگردان
 سـروكار  كودكـان  با كه نيساال بزرگ ساير و ،آموزشي دستياران معلمان، ابتدابايد  فكركردن

 خـود  معلمـان  ورزي  فلسـفه  توانـايي  پـرورش «). 14: 1390 يك(سجو ببينند آموزش دارند
 تأمـل  بـا  توأم عمل ضامن و گشاراه كه است خردورزي يا تفكر سالح به آنان تجهيز نوعي
 »اسـت  يـادگيري  ــ  يـاددهي  ينـد فرا فـرد   منحصـربه  و گونـاگون  هـاي   موقعيت در آنان

 معلمـان  ــ  دانشـجو  مقاله اين مخاطبان روايناز. )47: 1397 يميپوركرو  يدهنو ياري(
بـا   يآمـوزش تفكـر انتقـاد    يبـه چگـونگ   نگارنـدگان و  اند معلمان و فرهنگيان دانشگاه

 دبســتان دورة فارســي يهــا كتــاب هــاي در داســتان ياســتفاده از طــرح پرســش فلســف
 تـا  دوم پايـة  ابتدايي فارسي كتاب از »بينديش وبخوان « بخش منظور بدين. اند  پرداخته
 »بينـديش  وبخـوان  « بخـش  هـاي   قابليـت  و امكانـات  شـود  روشن تا شد بررسي ششم
 چگونـه  آمـوزان   دانـش  بـه  انتقـادي  تفكـر  آموزش براي ابتدايي دورة فارسي يها كتاب
 بخـش  هـاي   روايت و ها  داستان براي مناسب اي فلسفي هاي  پرسش و مفاهيم چه است؟

  ؟ندهست فارسي يها كتاب »بينديش وبخوان «
  
 پژوهش ةپيشين 2.1
 چنـد  دررا  ها آن توان  مي كه است شده نوشته فارسي زبانبه مقاله ها  ده انتقادي تفكر ةدربار
  :كرد بندي  تقسيم اصلي دستة

 در انتقادي تفكر تأثير و انتقادي تفكر در مؤثر عوامل آن در كه هايي  پژوهش )الف
 مانند ،گيرند  مي جاي دسته اين در ها  پژوهش تر بيش ؛است  شده بررسي مختلف هاي مقوله

 »مسئله حل هاي  سبك و گيري  تصميم هاي  سبك بر انتقادي تفكر آموزش دورة تأثير«
 »دانشجويان در انتقادي تفكر و اطالعاتي سواد رابطة بررسي«)، 1396 نهروانيان و  (زارع

 انگيزة بر انتقادي تفكر هاي  مهارت يستدر يرتأث«)، 1396 ديگرانو  يكوشال يكتاي(
 بر انتقادي تفكر آموزش اثر«)، 1396 ديگرانو  ي(رجعت »ايراني پيشرفتة سطح آموزان  زبان
 ميزان تعيين«)، 1396 نهروانيان و(زارع  »بر خودراه يادگيري و همسئل حل هاي  سبك

 يادگيري راهبردهاي نوع و مطلب درك بر انتقادي تفكر هاي  مهارت آموزش اثربخشي
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 هاي  بازي تأثير بررسي«)، 1396 ابراهيمي و واحدي(سادات  »آموزان زبان ةمورداستفاد
  ؛)1396 ديگرانو  يلي(اسماع »آموزان  دانش انتقادي تفكر بر اي  رايانه
 بـراي  اسـت؛   شده بررسي آن اهميت و كودكان براي فلسفه آن در كه هايي  پژوهش )ب
 برنامـة  يبرا هايي  داستان«)، 1396 خدابخشي و(برهمن  »كودكان براي فلسفه آموزش« مثال

 ايـن از  برخـي  در .)1395 اعجـم  و(فرزانفـر   »انتقـادي  تفكـر  بر مبتني كودكان براي فلسفه
 انـد   دانسـته   مي انتقادي تفكر آموزش مناسب كه را هايي  داستان چنين هم نويسندگان مقاالت
  ؛اند  كرده بررسي و معرفي
 ؛اند كرده بررسي را اسالمي تربيت و تعليم در انتقادي تفكر جايگاه كه هايي  پژوهش )ج

 »كـودك  و فلسـفه  آمـوزش  برنامـة (ع) و  يامـام علـ   يـدگاه ازد ياجتمـاع  يـت ترب«ازجمله 
 برنامـة سـند   بـر  يمبتنـ  ياسـالم  يتو ترب يمدر تعل يتفكر انتقاد يگاهجا«)، 1395  ياري(قدم

 گرايـي  هـم  و سـازواري  هاي  زمينه تحليل و تبيين«)، 1396 و ديگران يميان(كر »ملي درسي
  ؛)1395 سجادي و فرد  يون(هما »ديني تربيت با انتقادي تفكر هاي  مؤلفه
 ابتدايي آموزان  دانش آموزش زمينةدر انتقادي تفكر بررسي به مربوط كه هايي  )پژوهشد

 درس در انتقادي تفكر به كه دهد  مي نشان مقاالت از دسته اين بررسي است؛ متوسطه و
 چاپ به زمينه اين در مقاالتي و است شده پژوهشآن  دربارة و توجه اجتماعيمطالعات 

 دورة اجتماعيمطالعات  هاي  كتاب در انتقادي تفكر هاي  مهارت« ازجمله ،است  رسيده
 بر گري پرسش آموزش فن و روش اثربخشي مقايسة«)، 1395 يگرانو د يميان(كر »ابتدايي
 اول پاية دختر آموزان  دانش اجتماعيمطالعات  درس در آن هاي  مهارت و انتقادي تفكر

انواع  ياثربخش دربارةمعلمان  يباورها يينتع«)، 1395 يگرانود ممتاز ي(جواد »متوسطه
)، 1394 يگرگر ي(بدر »آموزان  دانش متفاوت توان براساس انتقادي تفكر آموزش هاي  روش

 »انتقادي تفكر هاي  مهارت برمبناي آسمان هاي  هديه يها كتاب محتواي تحليل و ارزيابي«
 و بنويسيم و بخوانيم درسي هاي  كتاب محتواي تحليل«)، 1396 يگرانو د يميان(كر
 »كودكان براي فلسفه درسي برنامة معيارهاي براساس ابتداي دورة آسمان هاي  هديه

 و بخوانيم هاي  كتاب كه دهد  مي نشان مقاله اين در تحقيق نتيجة .)1391 ديگرانو  ي(مرعش
 .)89: همان( اند  كرده توجه فلسفي تفكر هاي  مقوله به آسمان هاي  هديه از تر بيش بنويسيم

 »ابتدايي دورة آموزان  دانش گريپرسش سطح بر كودكان براي فلسفه آموزش تأثير«
 در محوريپژوهش درسي برنامة يالگو يطراح«و  ،)1396 يمطلق و نوشاد  ي(كمال

 »آموزان  دانش در خالقيت و تفكر پرورش براي ابتدايي دورة اجتماعي مطالعات
 بخش در انتقادي تفكر كه دهد  مي نشان تحقيق پيشينة). 1396 يگرانو د ياردكان  ي(قاض
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 اين بنابراين است،  نشده بررسي ،خاص طوربه ابتدايي، فارسي يها كتاب »بينديش و بخوان«
  .است شده انجام پژوهشي خأل اين به نظر با پژوهش

  
 ابتدايي فارسي »بينديش وبخوان « بخش به نگاهي در انتقادي تفكرآموزش  .2

 »بينـديش  وبخـوان  « نـام بـه  را بخشي فصل، هر پايان در ابتدايي، فارسي يها كتاب لفانؤم
 نيـز  را ورزي  انديشه روخواني، تقويت برعالوه آن، خواندن با آموز  دانش تا اند  كرده طراحي
 هريـك  در و ،داستان هفت ابتدايي، سوم و دوم فارسي هاي  كتاب از هريك در. كند تمرين

. شود  مي ديده عنوان اين با داستان شش ابتدايي ششم و پنجم و چهارم فارسي هاي  كتاب از
 وجود ابتدايي فارسي يها كتاب در »بينديش وبخوان « عنوان ذيل داستان 32 ديگر عبارت به

بخوان « بخش هاي  ظرفيت اكنون .است  شده طراحي هايي  پرسش داستان هر پايان در و دارد
  .شود مي بررسي انتقادي تفكر آموزشدر  »بينديش و

  
 تفكـر  آمـوزش  بـراي  فلسـفي  پرسش طرح مناسب هاي  ظرفيت و امكان 1.2

  »بينديش وبخوان « بخش در انتقادي
 در تعـامالت  و فكـري  تبـادالت  مبنـاي  يگـر  پرسش كه كنند  مي توصيه ويليامز و استرنبرگ

توجه داشته باشند به  ها  پاسخ يادگيري به كه اين از تر بيش آموزان  دانش زيرا ،گيرد قرار كالس
 تـوان  يمـ  كه متعددي تسؤاال .)127 :1392 حسيني( دهند  يم يتاهم يدنو پرس سؤالطرح 
 بـر  يمبتنـ  يـا بسته  هاي  سؤال. 1: شوند  مي تقسيم اصلي دستة دو به كرد مطرح متن هر دربارة
و  يگـذار  به نام و معموالً نديزبرانگ سؤالمناسب است كه آشكارا  هايي  متن براي كه ،يتواقع

 و ،كجـا  كسـي،  چـه  چيـز،  چه با اغلب تسؤاالگونه  يندارند. ا يازن يكسب اطالع از بعد ادب
ابـراز احساسـات    يـا و اظهـارنظر   يـل دنبال دل كه به ،باز يها سؤال. 2 ؛شوند يم آغاز موقع چه

 شـوند  يم چرا آغاز يااغلب با چگونه ها  سؤالگونه  ين. اشود  يذكر م اي تجربه يامتن  درمورد
 ظرفيـت  اكنـون  .شـود   مي استفاده باز تسؤاالاز  يدر طرح پرسش فلسف .)89: 1389 فيشر(

  .كنيم مي بررسي فلسفي پرسش طرح دررا  »بينديش وبخوان « بخش هاي  داستان

  قالب داستان 1.1.2
 داسـتان  نقـل  بـا . اسـت  ارتبـاط  و تفكـر  اصلي پاية داستان دنيا، از نقطه هر در زبان، هر در

 داراي داسـتان  هـر  .)3: 1392 فيشر( است  افتاده چرا و كسي چه براي اتفاقي چه يابيم درمي
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 شخصـيت  تكـوين  در هـا   ايـن  از هريـك  و است خاصي زبان و ،روش خيال، نتيجه، فكر،
 وپـرورش   آمـوزش  در را داستان از استفاده كه است صئخصا همين و گذارد  مي اثر كودك

 و ابتـدا  داراي كـه دارد  رامهـم   يژگـي و ايـن    داستان .)105: 1395 قائدي( كند  مي ضروري
 بـا  زنـدگي  كـه درحـالي  شـود،   مـي  درك بهتـر  آن در رويدادها و مفاهيم بنابراين .ستانتها

 و ناپيوسته هاي  تكه از فضايي در ،ما و است مبهم بسيار آن در موجود نواقص و ها  آشفتگي
 ،كه است اين كند  مي داستان را داستان چه نآ. كنيم  مي تجربه را زندگي يدادهايرو نامرتبط،

 صـورت  بـه  ،اسـت   شـده  داده توضـيح  ميانش در و مطرح يشابتدا در چه نهرآ آن، پايان در
 داسـتان  قالـب  روازايـن ). 3: 1392 يشـر (ف شود  مي گشايي  گره ،اثربخش روشي با و منطقي
 مثـال  يـك  ذكر اخير نكتة كردن روشن براي. است مناسب بسيار انتقادي تفكر آموزش براي

 اسـت  »بينـديش  وبخـوان  « بخـش  هـاي   داسـتان  از يكـي  »هدهـد « داستان. است ضروري
. كـرد مـي  زندگي پيرزني دركنار باغي در يركز ي). هدهد20: 1396 ابتدايي ششم  يفارس(

 :گفـت  هدهـد  به پيرزن صبح روز يك. بود آشنا او با و داد  مي نان هاي  ريزه هدهد به پيرزن
 و زيـركم  بسـيار  مـن : گفـت  هدهـد . »بـاش  مواظـب . اند  كرده پهن دام درخت زير هابچه«

. كرد جوو جست. نديد را هدهد ،برگشت پيرزن كه ظهر. كند گرفتار مرا تواند  نمي كس هيچ
: گفت پيرزن. »شوم گرفتار من كه بود اين سرنوشت« :گفت هدهد. ديد گرفتار دام در را او
: دارد بخــش چنــد داســتان ايــن .»كننــد  مــي بهانــه را سرنوشــت خطاكــار و تنبــل افــراد«
 گرفتارشـدن . 2 ؛شـود   نمـي  گرفتـار فكر كند هرگز  شد يم باعث كه هدهد نفس به اعتماد  .1

 افـراد  بهانة سرنوشت كه پيرزن اعتراض. 4 ؛دانستن گرفتاري مقصر راسرنوشت . 3 ؛هدهد
 نفـس  اعتمادبه با كه ببيند را شخصي واقعي زندگي در فردي چه نچنا. است خطاكار يا تنبل
 در اگـر  و كنـد   مـي  بـاور  احتمـاالً ) اول(بخـش   شـوم نمي گرفتار و زيركم من كه گويد  مي

. پذيرد  مي احتماالً است، گرفتاري مقصر سرنوشت گويد مي شخصي كه بگيرد قرار موقعيتي
 ،دهـد  شرح پيرزن مثل را زندگي روايت كه نيست كسي معموالً واقعي زندگي در چنينهم
 شدنتمام با خواننده. است متفاوت وضعيت داستان در اما. است دشوار حقايق دريافت پس

  .خورد  مي رقم افراد خود دستبه سرنوشت كه گيرد  مي نتيجه داستان
 بنـابراين  ؛اسـت   آمده داستان درقالب ابتدايي فارسي يها كتاب »بينديش وبخوان « بخش

 وبخـوان  « هـاي   بخـش  از يكـي  ،ابتـدايي  ششـم  فارسـي  در تنها. است مناسب قالب نظراز
 ييابتـدا  ششـم  يفارس( است شده نقل تندگويان شهيد زندگي ازكه  است روايتي »بينديش
 رو ازايـن . اسـت  نشده روايت ياتئجز و ندارد داستاني وگوي  بخش گفت ين). ا64: 1396
  است. تر كم آن در فلسفي هاي  پرسش طرح ظرفيت



 9   ... »بينديش و بخوان«در بخش  يآموزش تفكر انتقاد يتو ظرف امكان

  مايه درون 2.1.2
 ،اسـت  فلسـفي  پرسـش  بـراي  داسـتان  ظرفيـت  كننـدة   يـين تع   عوامـل  از داسـتان  ماية  درون
 حيـرت،  ،يگـر  پرسـش  به را كودكان اند،  نگريسته زندگي به باز ديدگاهي با كه هايي داستان
 برخي در فلسفي ماية  درون وجود .)50 :1391 كم( كنند  مي تشويق اكتشاف و ،سازي  فرضيه

بخـوان  « بخش در. كند  مي تر  سهل را فلسفي پرسش طرح »بينديش وبخوان « هاي  داستان از
 روايـت  فلسـفي  اي  مايـه   درون بـا  و بـاز  ديدگاهي با كه دارد وجود هايي  داستان »بينديش و

از داسـتان   انـد  عبـارت  انـد   كـرده  مطـرح  را فلسـفي  بحثي مستقيماً كه هايي  داستان. اند شده
ــدا چهــارم يفارســ( »جــو  و  درجســت« ــة  درون ) كــه23 :1396 ييابت  و خــداجويي آن ماي

 آن ماية  درون) كه 21: 1396 ييابتدا پنجم يفارس( »سرخ گلراز « داستان ،است خداشناسي
) كـه  114: 1396 ييابتـدا  پـنجم  يفارسـ ( »آسـمان بـزرگ   يـر ز« داستان ،است خداشناسي

 ششم يفارس( »هدهد« داستان و ،است بختيخوش هاي  راه و زندگي شناخت آن ماية درون
  است. »قدر و قضاسرنوشت و «آن  ماية  درون) كه 20 :1396 ييابتدا

 طـرح  بـراي  محتـوا،  و مايـه   درون ازنظـر  ،»ينـديش ب بخوان و«بخش  هاي  داستان اغلب
 دوم يفارسـ ( »بـاش  يـز باش و عز يزتم« مانند داستاني ندرتبه و اند مناسب فلسفي پرسش
است، مناسب تفكـر   يو اخالق يآموزش يداستان چون ،كه شود  يم يده) د28: 1396 ييابتدا
 رو  روبـه  اخالقـي  هـاي گيـري   جهـت  با را كودكان كه داستاني زيرا ،رسد  نمي نظر به يانتقاد
  .)53 :1391 كم( برسند نتيجهبه خود تا دهد  نمي اجازه كودكان به كند مي

 است آن شود توجهآن  به بايد كه ديگري نكتة انتقادي تفكر با مناسب ماية  درون دربارة
 هرحـال بـه  يـا  برانگيـزد  را تخيلشان قدرت و باشد كودكان ةموردعالق موضوع يا مسئله كه
 »بينـديش  وبخـوان  « بخش هاي  داستان از بسياري .)38: همان( دهد قرار تأثير تحت را ها آن

 يپـر «)، 25: 1396 ييابتـدا  سـوم  يفارسـ ( »بلـور  تنـگ  ةقص« ازجمله ،ندا تخيل از سرشار
 يـر ز«)، و 116 :1396 ييابتـدا  چهـارم  يفارس( »سرخ يدهفت مروار«)، 60:همان( »كوچولو

 آميـز   يـل از داسـتان تخ  يبخش جاين). در ا114: 1396 ييابتدا پنجم يفارس( »آسمان بزرگ
 عناصـر  داسـتان  ايـن  در. شـود   يكوچولوست نقـل مـ   يپر يفكه در توص »كوچولو يپر«

 كـردن درسـت  و ابر بريدن و پري داشتن بال آسمان، در پري كردنزندگي چون آميزي تخيل
  قرار است:  ين. داستان به اشود  مي ديده ابر با نخ

 پـري . كـرد   يمـ  يبود كه با مادرش در آسمان زندگ يكوچك ينبود. پر يكيبود،  يكي
. كنـد  پرواز مادرش مثل توانست  نمي همين، براي. نداشت بال هنوز ما ةقص كوچولوي
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. مانـد   مـي  خانه در كوچولو پري كرد،  مي پرواز آسمان در گردش براي مادرش كه وقتي
 را او اي  نقره دامن كوچولو پري بيايد، زمين به خواست  مي كوچولو پري مادر كه باريك

 و كـرد  فكـري  كوچولـو  پـري  مـادر  “!ببـر  خـودت  با هم مرامامان! ”: گفت و گرفت
 ابر. داد تاب هايش  بال با را آن و كند آسمان از اي  پنبه ابر تكة يك بعد “!كنصبر ”:گفت
  .)60 :1396 ييابتدا سوم يفارس( شد بلند سفيد نخ يك اي  پنبه

   .انگيزد  برمي را آموزان  دانش يكاو كنج آميز  يلعناصر تخ

  ها  داستان برخي پايان در باز هاي  پرسش طرح 3.1.2
 يا اجماع شدهمطرح هاي  سؤال همة براي كه نيست اين لزوماً هدف فلسفي، پرسش طرح در

 جلـو بـه  « تعبيـري بـه  واقعي يوگو گفت هر صورتهربه اما شود، حاصل شدهتوافق پاسخ
 ماننـد  هـايي   سؤالموضوع،  ينا به باتوجه. يستن انگيز  هيجان يبحث صرفاً و »كند يم حركت

 يـا مفهـوم   اين ةدربار يزهايياكنون چه چ«و  »؟كنيم بحث سؤال ينا دربارة خواهيم  يم ياآ«
 چون ؛شوند اضافه پيشنهادي هاي  سؤالبه  يدبا حتماً »فهميديم؟  نمي قبالً كه فهميم  يم سؤال

 كنند تشويق را آموزان  دانش بايد معلمان ؛بحث صرفاً نه و منديم  عالقه وگو گفت ايجاد به ما
  .)10: 1387 اسپيلتر و (شارپ بياورند دليل هايشان  ديدگاه بيان در تا

 ديگـر  در كـه  بازنـد  هـاي   پرسـش  »بينديش وبخوان « درس پايان هاي  پرسش از برخي
 چـه  بوديـد،  كوچولـو  شـير  جايبه اگر« مانند هايي  پرسش ،شود  نمي ديده كتاب هاي  بخش
 »يسـت؟ مثـل چ  يفروشـ كتاب شما ازنظر« ،)51: 1396 ييابتدا چهارم يفارس( »؟كرديد مي

 را هـايش   بـال  و نكرد تماشا بركه در را خود ديگر پروانه چرا شما نظر به« ،)101: همان(
چـه   يدبود ينگپ ياگر شما جا« ،)25: 1396 ابتدايي پنجم يفارس( »نگذاشت؟ نمايش به
 »افتنـد؟   مـي  دامبـه  زود افـراد  بعضـي  چـرا  شـما  نظـر  بـه « و ،)45: همـان ( »؟كرديـد  يم
  ).23: 1396 ييابتدا ششم يفارس(

  »بينديش وبخوان « داستان متن هايپرسش 4.1.2
 طرح گشايراه تواند  مي كه شود  مي ديده هايي  پرسش »بينديش وبخوان « هاي  متن از برخي در

 همـه  يـن ابچـه كـه    يـن ا: «است آمده »ريزه  مورچه« داستان در مثال براي ؛باشد فلسفي پرسش
در  يـا  ،)42 :1396 ييابتدا سوم يفارس( »؟است ناراضي معلم خانم چرا پس! خواند  مي درس

 »؟اسـت  سـاخته  كسي چه را ها  ظرف ينا: «شود  مي پرسيده موزه ةدربار »تنگ بلور«داستان 
  .)27: همان(
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  المثل استفاده از ضرب 5.1.2
 از و دنـ گوي  يكـس آن را مـ  اسـت كـه همـه    يجـي سـخن را  »مثـل سـائر  « يـا    المثلضرب
 .)426: 1382 داد( اسـت  تركيـب  لطـف  و ،معنـي  وضـوح  لفـظ،  اختصار آن هايي ويژگي

 كـه  باشـد گـاه  « و »اسـت  حكيمانـه  مطلبيمتضمن « المثلضرب است شده گفته كه اين
 جلـب  و مقصـود  پروراندن در اثرش سخنراني و خطابه و نثر يا نظم در مثل يك آوردن
 »باشــد رســاله و مقالــه صــفحه چنــد و منظــوم بيــت چنــدين از بــيش شــنونده توجــه
. اسـت  مسائل بيان در ها  المثلضرب فلسفي و كلي ديدگاه گرنمايان) 300 :1388 يي(هما
 در. شـود   مـي  اسـتفاده  هـا   المثـل   ضرب ظرفيت از كودكان به فلسفه آموزش در رو همين از

 از پـس  ،درس هـر  براي و دارد خاصي جايگاه المثلضرب، درس كالس درفلسفه  كتابِ
 بنگريدبـه ( شـده اسـت   آورده انگيـز   بحـث  هـاي   المثـل ضـرب  فلسـفي،  هاي  پرسش طرح
 المثـل  ضـرب  »وبينـديش بخوان « بخش هاي  داستان از يكي موضوع و عنوان .)1389  شاو
طـرح   يـت داسـتان ظرف  يـن ). ا76 :1396 ييابتدا دوم يفارس( است كالغ چهل كالغ، يك

 »بينـديش  وبخـوان  « درس پايـان  هاي  پرسش در ندرت  دارد. به يخوبرا به يپرسش فلسف
  .)119: 1396 ييابتدا پنجم فارسي( است  شده استفاده المثلضرب از نيز
 

  اصلي مفاهيم به توجه 2.2
 تا شود مشخص متن اصلي مفاهيم بايد ابتدا تدريس، در انتقادي تفكر شيوة از استفاده براي
 موضـوعات  و مفـاهيم . شـود  مطرح مفاهيم همان محدودة در فلسفي هاي  پرسش آن از پس
 يـا  بختـي خـوش  شـناخت  و خـدا  شـناخت  چون مفاهيمي به فلسفي پرسش در طرحقابل

 موضـوعي  تواند  مي زندگي مهم عناصر و مسائل از هريك. نيست منحصر آفرينش شناخت
 از هريك مضامين از اصلي مفهوم يك تا شود مي سعي جا ناي در. باشد فلسفي پرسش براي

 نمـاي راه منزلـة  بـه  كه شود  استخراج فارسي يها كتاب »بينديش وبخوان « بخش هاي  داستان
 و بحـث  بـراي  تمـرين  و خميرمايـه  چون هم را آن بتوانند هاآن تا قرارگيرد درس اين معلم
 از برخـي  كه استنكته الزم  اين يادآوري .ببرند كار هب آموزان  دانش با فلسفي وگوهاي  گفت
 هـا آن درمـورد  تـوان   مـي  فلسفي تحليل روش با اما. نيستند فلسفي ضرورت،به ،مفاهيم اين

 فهـم  و درك غنـاي  باعث فلسفي وگويگفت و كندوكاو كردن  فراهم با و كرد ورزي  فلسفه
 ،دبسـتان  هـاي   پايـه  هـاي   كتـاب  يـك بـه تفك  ،يممفاه ينا درادامه، .شد هاآن از آموزان  دانش
  .شوند  مي  بيان
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  ييدوم ابتدا يفارس »بينديش وبخوان « هاي  داستان  براي پيشنهادشده فلسفي مفاهيم .1 جدول

 فلسفي مفهوم  داستان عنوان
  توضيحات  پيشنهادشده

 چغندر«
  يكار هم  »پربركت

 دربارة فلسفي كندوكاو .است يمهم بسيار اجتماعي مفهوم يكار هم
 ةنمون. شود آن از آموزان  دانش تر  عميق فهم باعث تواند  مي آن

  .است آمده 6 جدول در آن دربارة فلسفي هاي  پرسش

 عزيز و باش تميز«
  پاكي  »باش

 اما. است بهداشتي صرفاً مفهومي پاكي رسد  مي نظر به نخست، درنگاه
 براي را آن معنايي ةدامن آن، دربارة فلسفي هاي  پرسش طرح با توان  مي

 ناپاك و پاك ةانديشّ و فكر ما آيا مثال براي. داد  گسترش آموزان  دانش
  دارد؟ هايي تفاوت چه جسم پاكي با فكر پاكي داريم؟

 ريزان،  اشك مورچه«
  سوزي دل  »ريزان؟  اشك چرا

ممكن  مفهوم اين .است يمثبت و مهم عاطفي ـ اخالقي مفهوم سوزي دل
 فلسفي كندوكاو. شود اشتباه دارد منفي بارمعنايي كه ترحم بااست 
  .شود كودكان براي آن مفهومي شفافيت باعث تواند  مي آن دربارة

  شجاعت  »بود؟ كي بود؟ كي«
 تهور و) جبن( ترسويي. است اي اساسي اخالقي فضيلت شجاعت

 مرزهاي و حد شناخت. است آن تفريط و افراط حد دو) باكي  بي(
 شجاعت مفهوم عميق فهم به ديگر يك با هاآن نسبت و مفاهيم اين

  .انجامد  مي

 چهل ،كالغ يك«
  شايعه  »كالغ

 بسيار را شايعه مفهوم شناخت امروزي زندگي مجازي فضاي
 و شايعه و حقيت دربارة فلسفي كندوكاو. است  كرده ضروري
  .كند  مهار را آن گسترش ةدامن تواند  مي دو آن تشخيص معيارهاي

  تغيير  »عمونوروز«
 را آن و دارند تغيير مفهوم از بسيطي فهم اغلب دبستان ةدور كودكان

 فلسفي هاي  پرسش طرح. دانند  مي طبيعت و ماده ةحوز به ناظر تر بيش
 فهم غناي باعث ... و ،آن چرايي آن، انواع تغيير، و ثبات مفهوم دربارة

  .شود  مي مفهوم اين از كودكان

  احتياط  »خروس و روباه«
 كندوكاو. است كودكي ةدور بارز هاي  ويژگي از تحرك و جسارت
 ها آن تحرك و جسارت ةروحي تواند  مي احتياط مفهوم دربارة فلسفي
  .دارد نگه دور احتمالي هاي  آسيب ازرا  ها آن و كند  تعديل را

  ييسوم ابتدا يفارس »بينديش وبخوان « هاي  داستان براي پيشنهادشده فلسفي مفاهيم. 2 جدول

 فلسفي مفهوم  داستان عنوان
  توضيحات  پيشنهادشده

  عبرت ،موزه  »بلور تنگ قصة«
 نسبت و تاريخ اهميت دادن نشان آن ةقص و درس اين مؤلفان هدف

 انتقادي و فلسفي هاي  پرسش طرح. است انسان كنوني زندگي با آن
 براي را آن فوايد و تاريخ بحث تواند  مي موضوع اين دربارة

  .كند مفيد و جذاب آموزان  دانش

  ديدن درست  »ريزهمورچه«
. است فلسفه هاي  دغدغه ترين  مهم از زندگي مسائل ديدن درست

 توجه عطف باعث تواند  مي مفهوم اين دربارة ورزي  فلسفه
  .شود آن به آموزان دانش
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 موجودات  »كوچولو پري«
  خيالي

 يگر پرسش به و كنند  مي باور را خيالي موجودات اغلب كودكان
 ها آن با فلسفي كندوكاو مبناي تواند  مي اين. دارند عالقه هاآن دربارة

   در بارهدراين پيشنهادي هايپرسش ةنمون. شود واقع
  .است آمده 7 جدول

 درس اين در. دارد دنبالبه افسردگي چون اي منفي آثار كودكان انزواي  بودن جمع در  »اي  فيروزه حوض«
  .شود مي فلسفي بحث شادابي با آن رابطة و بودن اجتماعي نقش دربارة

 ،خواب عالم  »خليفه خواب«
  بيداري عالم

 كندوكاو موضوع تواند  مي بيداري عالم با آن نسبت و خواب عالم
  .گيرد قرار آموزان  دانش فلسفي

 بوي و سيب بوي«
  »ياس

 از دفاع ،وطن
  وطن

 و اخالقي، سياسي، اجتماعي، ابعاد كه است چندبعدي يمفهوم وطن
 باعث تواند  مي آن ابعاد دربارة فلسفي هاي  پرسش طرح. دارد ديني
 تر يشب فلسفي هاي پرسش ةنمون. شود آن از آموزان  دانش فهم غناي

  .است شده بيان 9 جدول در مفهوم اين دربارة

  آفرينش  »حلزون آفرينش«
 فلسفي مفاهيم ترين  مهم از آن گوناگون هاي  جلوه و خداوند آفرينش

 پرسش تعدادي توان  مي درس، اين داستان به توجهبا. است ديني و
 و كرد مطرح آن دربارة آموزاندانش شناختي توان درحد فلسفي

  .كرد بحث ها آن مورددر

  ييچهارم ابتدا يفارس »بينديش وبخوان « هاي  داستان براي پيشنهادشده فلسفي مفاهيم. 3 جدول

 فلسفي مفهوم  داستان عنوان
  توضيحات  پيشنهادشده

  خداشناسي  »جو  و  درجست«

 ويژه هب است، ديني و فلسفي مفاهيم ترين  پيچيده از خدا مفهوم
 تر كم ها آن در انتزاعي تفكر توانايي كه دبستان كودكان براي
 اين دربارة فلسفي هاي  پرسش برخي طرح اينباوجود .است
 معنوي رشد به تواند  مي دوره اين كودكان فهم با متناسب مفهوم

  .كند كمك هاآن

  باورها ،عادت  »يازدهم قدم«
 عقالني بنيان است ممكن ها  انسان ما باورهاي و ها  عادت از بسياري
ها آن دربارة يفلسف وگوي  گفت ،رو ازاين. باشند   نداشته دفاعيقابل
 در بارهدراين فلسفي هاي  پرسش نمونة. باشد مفيد بسيار تواند  يم

  .است   آمده 8 جدول

  اميد ،انتظار  »انتظار«
و  يت، ماهاين. باوجودستها  انسان اساسي عواطف از انتظار و اميد

 تواند  يها مآن دربارة ياست. كندوكاو فلسف يچيدهپ يارها بسابعاد آن
  .شود آموزان دانش براي شدنشان روشن باعث

 هاي  بچه دوست«
  دانايي ،كتاب  »خوب

 انگيزي  هيجان و متنوع هاي  بازي و تلويزيون جادويي جعبة امروزه
 خود به را كودكان مدرسة از خارج و فراغت اوقات اغلب اي  رايانه

نقش كتاب  دربارة يكندوكاو فلسف يطشرا ين. در ااند  داده اختصاص
 مطالعة براي پايدار اي  يزهبتواند انگ يدو رشد او شا يآدم ييدر دانا

  .كند ايجاد كودكان در كتاب
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  نفس اعتمادبه  »سرخ مرواريد هفت«

 تحصيل در كودكان موفقيت اساسي عوامل از يكي نفس اعتمادبه
 اين از درستي درك هاآن است ممكن اينباوجود. است زندگي و

 نداشته تكبر و غرور با آن نسبت و آن، آثار آن، هاي  زمينه مفهوم،
بحث  به را مفهوم اين توان  مي كندوكاو جلسة در ،رو ازاين. باشند  

  .گذاشت هاآن با فلسفي وگويگفتو 

 ،زندگي سبك  »اعتباري كارت«
  مدرن /سنتي

مدرن و  يبحث زندگ يركه درگ يستن اي  جامعه هيچ امروزه
از  يكهر دربارة يطنباشد. افراط و تفر يسنت ينسبت آن با زندگ

 رسد  مي نظر بهباشد.  زا  آسيب بسيار تواند  يم يدو سبك زندگ ينا
و نسبت  يدو سبك زندگ ينا دربارة يفلسف هاي  پرسش طرح

چون  ،اند با آن مواجه كودكان كه يدر موضوعات ديگر  يك ها با آن
  .است مفيد و الزم بسيار ،يقينوع موسو  لباس مد

  ييپنجم ابتدا يفارس »بينديش وبخوان « هاي  داستان براي پيشنهادشده فلسفي مفاهيم .4 جدول

 فلسفي مفهوم  داستان عنوان
  توضيحات  پيشنهادشده

  تكبر ،غرور  »سرخ گل راز«

 كودكان است ممكن بساچه كه است اخالقي رذايل از يكي غرور
 هاي  مصداق« ،»چيست؟ غرور«. باشند دچار آن به نساال بزرگ يا

 چرا« ،»است؟ بد هميشه آيا« ،»چيست؟ آن آثار« ،»ند؟ا كدام آن
 باعث تواند  مي دست ازاين هايي  پرسش و ،»شوند؟  مي مغرور افراد
 دوري موجب بساچه و شود مفهوم اين از آموزان  دانش فهم غناي
 فلسفي هاي  پرسش نمونة. شود اخالقي رذيلت اين از هاآن
  .است شده آورده 10 جدول در غرور مفهوم دربارة تر يشب

 ،صداقت  »خالي گلدان«
  شجاعت

 شمرده اخالقي فضائل از درس اين در شجاعت و صداقت
 تواند مي اخالقي فضيلت دو اين نسبت فلسفي بررسي. اند  شده

  .شود واقع كودكان فلسفي وگوي  گفت موضوع

 ـ سياسي ـ اجتماعي مفهوم اين براي پيشنهادي فلسفي هاي  پرسش  وطن  »وطن براي آوازي«
  .است  آمده 9 جدول در ديني ـ اخالقي

  قهرمان ،پهلوان  »ايران فرزند فردوسي«

 ،»شدن  برنده« ،»مسابقه« مفاهيم با اغلب دبستان آموزان  دانش
 ممكن »پهلوان« مفهوم اما. دارند آشنايي »جايزه« و ،»قهرمان«

 نسبت و مفهوم دو اين. باشد ناشناخته و غريب هاآن براي است
 براي يجذاب فلسفي كندوكاو مبناي تواند  مي ديگر يك با هاآن

  .باشد آموزان  دانش

  »بزرگ آسمان زير«
 ،زندگي
 ،بختي خوش

  موفقيت

 ار خود درك فلسفي ازديدگاه ها  شخصيت از هريك درس اين در
 آموزان  دانش با فلسفي وگوي  گفت. است كرده بيان زندگي از

 باره دراين آموزان  دانش خود نظر و ها  شخصيت اين ديدگاه دربارة
  .گيرد قرار فلسفي پرسش و بحث موضوع تواند  مي
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  شده يشنهادپ ياصل يفلسف يممفاه. 5 جدول
 ييششم ابتدا يفارس »بينديش وبخوان « هاي  داستان براي

 فلسفي مفهوم  داستان عنوان
  توضيحات  پيشنهادشده

 ،سرنوشت  »هدهد«
  اختيار

 مفاهيم ترين پيچيده و دشوارترين از انسان اختيار و جبر و سرنوشت
 ةدور كودكان شناختي توان حد در فلسفي هاي  پرسش طرح. اند فلسفي

  .شود مفاهم اين از درستي فهم گيري شكل باعث تواند  مي دبستان

 ثبات ،مشكالت  »رستم خان هفت«
  هدف ،قدم

 به رسيدن راه در انسان مشكالت و موانع نماد خان   هفت ،نامه شاه در
 رسيدن براي كه است كامل و بزرگ انساني نماد رستم و است هدف
 يك دربارة فلسفي كندوكاو. گذرد مي موانع اين ةهم از اهدافش به

 تواند  مي ممكن هاي  حل  راه و احتمالي، مشكالت و موانع انواع هدف،
  .دشو مفاهيم اين از آموزان  دانش بهتر فهم باعث

 و دوست  »دل هم دوستان«
  دوستي

 .است غريب شهري در واردي تازه آموز  دانش دربارة داستان اين
 وگوي  گفت و بحث براي مناسبي بستر داستان اين ةماي  درون ،رو ينازا

 ةنمون يافتن براي. است دوستي و دوست مفهوم دربارة فلسفي
 داستاني هاي كتاب به توان مي مفهوم اين دربارة فلسفي هاي  پرسش

  .كرد  مراجعه كودكان براي فلسفه متعدد

  »تندگويان شهيد«
 و جنگ ،دفاع
 ،دشمن ،صلح

  شهادت
 مفهوم دربارة فلسفي هاي  پرسش نمونة شد، بيان تر  پيش كه نچنا

  . است   شده بيان 9 جدول در وطن چندبعدي

 ،شاگردي آداب  »بهمنيار و بوعلي«
  معلمي اخالق

 آداب دربارة فلسفي وگوي گفت و تأمل براي بهمنيار و بوعلي روايت
  .است يمناسب ابزار معلمي اخالق و شاگردي

 ،احتياط  »سوار و پياده«
  هوشياري

 در موضوع اين انسان، زندگي در دانايي و هوشياري اهميت به باتوجه
. است   شده مطرح »بينديش و بخوان« بخش هاي  داستان از درس چند

 تكرار مكمل تواند  مي مفاهيم اين دربارة فلسفي هاي  پرسش طرح
  .شود مفاهيم اين از آموزان دانش بهتر فهم در ها آن

 10 جدول در غرور مفهوم دربارة شدهپيشنهاد فلسفي هاي پرسش  غرور  »گنجشكان آواي«
  .است   شده   بيان

  
  فلسفي هاي پرسش طرح 3.2

 مـرادي  قاضـي ( است انتقادي تفكر بناي  سنگ پرسيدن و شود  مي آغاز پرسيدن با انديشيدن
 تـرين   اساسـي  پاسـخ  يـافتن  بـراي  مـؤثري  راه گـو   و  گفـت  سقراط، روزگار از .)27: 1393
 بـراي  راهـي  چـون  هـم  را سـنت  همـين  ليـپمن  و اسـت   آمـده  شمار به زندگي هاي پرسش
 منطـق  از استفاده با ،سقراط .)49 :1388 فيشر( برگزيد مدارس برنامة در فلسفه گذاري بنيان
 بـرد  مـي  كـار  بـه  حقيقـت  بـه  رسـيدن  وسـيلة  چـون  هم را هايي  پرسش مشترك، كاوش در
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 هـاي   پرسـش  كـه  اسـت  آن انتقـادي  تفكر شيوة آموزش در بخش ترين  مهم. )191  :همان(
 كه دهد  مي نشان تحقيقات. است  بوده فلسفي پرسش گذار  بنيان سقراط و شود طرح مناسب
 و) 1: 1396 ينوشـاد و  مطلـق  ي(كمـال  يگـر  پرسش سطح در مثبتي تأثير سقراطي سمينار

ــرورش ــايياولو  ي(افقــر دارد انتقــادي تفكــر پ ــا  ي ــه« و) 31: 1395 ني ــرد راه كمــكب  ب
 انتقـادي  تفكـر  ارتقـاي  و رشـد  موجبـات  تـوان   مـي  شـده، هـدايت  متقابـل  يگر پرسش
 كـه  بردهايي راه از يكي .)1: 1392 خانلريو  گرگري بدري( »كرد فراهم را آموزان  دانش
 تسـؤاال  يدنبـه پرسـ   ياندانشجو يقكمك كند تشو يبه تفكر انتقاد يدندر رس تواند  مي

 هـاي   پرسـش  طـرح  كـه  اسـت  آن مهم ةنكت .)85: 1392 ديگران و نظري( است مندهدف
 باشـد،  يكار هم اصلي مفهوم اگر. يابد ادامه بايد بخش اطمينان اي  نقطه به رسيدن تا مناسب

  :كنند مي پيشنهاد را زير هاي  پرسش متخصصان
 گاه هيچ آيا است؟ ضروري و الزم موقعيتي چه در يكار هم چيست؟ يكار هم از منظور
 اسـت؟  بدي آدم كند نمي يكار هم ديگران با كه فردي آيا كنند؟ يم يكار هم هم با حيوانات

 زمـان  آن در كردن يكار هم كه دارد وجود زماني آيا است؟ خوب هميشه كردنيكار هم آيا
 توانـد   مـي  كـردن  يكار هم آيا چيزند؟ يك ديگران به شدنملحق با يكار هم آيا باشد؟ اشتباه
 از يكـار  هـم  چگونه است؟ خوب يكار هم به ديگران اجبار هميشه آيا باشد؟ ضعف نشانة
 يـك  آيا شود؟ نمي فردگرايي مانع گاههيچ يكار هم آيا شود؟  يم يزبا جماعت متما يرنگهم
 مسـابقه  در ،ندارند هم با خوبي يكار هم هيچ كه ،بااستعداد العادهفوق افرادي با ورزشي تيم
 معنـي  تفـاوت  ؟شـد  خواهند پيروز دارند هم با خوبي يكار هم كه استعدادتركم تيم يك با

  .)47: 1389 (شاو چيست؟كمك  و يكار هم
اسـت كـه بـا     يپرسش فلسف يارعتمام ةنمونآورده شد  يكار هم دربارةكه  هايي  پرسش

 نشـان  هـا   پرسـش  ايـن  بررسي. شد آگاه فلسفي پرسش طرح مهارت از توان  يآن م يبررس
  دارند: يكل يژگيچند و تسؤاال ينكه ا دهد مي

از  ياريگـاه بسـ   ؛يو دوست يكار هممانند  يو موضوعات اصل يمتوجه به درك مفاه. 1
 شـوند،  نگريسـته  انتقـادي  تفكـر  بـا  ها آن به وقتي اما آشكارند، و شدهشناخته نظر به يممفاه

  ؛است شده  مي انگاشته ناديده آن از مختلفي هاي  جنبه كه شود  مي معلوم
 دربـارة  يكـار  هممفهوم  از، باال ةنموندر  ؛مفهوم يكگوناگون  هاي  مصداق بهتوجه . 2

  ؛است شده پرسش حيوانات
 يـا آ«پرسـشِ   ؛مختلـف  يطمفهـوم در شـرا   يـك بـودن   بد ياخوب  و يتماه يبررس. 3
  ؛مطرح شده است منظور اين به »؟خوب است يشهكردن هميكار هم
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امكـان   ؛در آن وجـود دارد  يراهـ كه احتمال گم يمشابه يمو توجه به مفاه يادآوري. 4
 پرسـش  اين طرح. بداند يكيكمك  يا جماعت با شدنرنگ  هم با را يكار هم يدارد شخص

  ؛دهد  مي نشان خوبيبه را متشابه مفاهيم اين معناي تفاوت
 گونـاگون  هـاي   مصـداق  و ها  مثال كردنمطرح ؛مفهوم يك از گوناگون هاي  مثالذكر . 5

. كنـد   مـي  آشـنا  مفهـوم  يـك  مختلـف  مصـاديق  با را مخاطب ذهن و است فلسفي فعاليتي
 اسـت،  انتقادي تفكر آموزش از بخش ترين  مهم مناسب پرسش طرح كه نكته اين به باتوجه
 انتخـاب  مثـال  بـراي  درس يـك  ييابتـدا  ششم تا دوم فارسي يها كتاباز  هريك از اكنون
  .شود مطرح مفهوم يك ةدربار فلسفي هاي  پرسش آن براساس تا شود مي

  ابتدايي دوم فارسي 1.3.2
 .)13: 1396 ابتـدايي  دوم فارسـي ( »پربركت چغندر« يعني ييدوم ابتدا يفارسداستان  اولين
 مزرعـه  بـه  پيرمـرد  روزي. كننـد   مـي  زندگي شان  نوه دو با كه است پيرزني و پيرمرد داستان

 هـم هـا   نوه و پيرزن. آورد بيرون زمين از را چغندر تواندنمي اما ،بياورد چغندري تا رود مي
. كنند جدا زمين از را چغندر توانند  مي فراوان تالش با و ديگرهم كمكبه و روند  مي كمك به

  .كند  مي تقسيم ها  همسايه ميان و پزد  مي آش بزرگ ديگ يك چغندر آن با پيرزن
 .ببريم بهره كلي و باز تسؤاالاز  يدبا يطرح پرسش تفكر انتقاد يبرا ،شد گفته كه نچنا

 و كرد تأمل يكار هممثل  يكل اي  همسئل و مفهوم دربارة توان  يم »پربركت چغندر«درس  در
 زمينـة  توانـد   مي كه ديگري اصلي مفهوم. كرد مطرح آن براي را باال تسؤاال مشابه سؤاالتي

 افزونـي  معنايبه لغات فرهنگ در. بركت است »بركت« آورد فراهم را باز هاي  پرسش طرح
 6 جـدول  در كـه  كـرد  مطـرح  را يهاي  پرسش توان  مي بارهدراين. است خجستگي و يمن و

  .است شده آورده
  »پربركت چغندر« درس براي پيشنهادشده فلسفي هاي  پرسش. 6 جدول

  پيشنهادشده هاي  پرسش  درس نام

 چغندر«
  »پربركت

  دارد؟ مفهومي چه بركت
  دانست؟بركت  توان  مي را افزايشي هر آيا

  ديگران؟ يا رسد  مي پول صاحب به فايده كه است اين آن معناي ،كند پيدا بركت نفر يك پول اگر
  است؟ يكي مفيدبودن با داشتنبركت آيا
  رود؟  مي كار به غذاها براي فقطبركت  آيا

  باشد؟ داشته بركت تواند  مي هم خواندندرس آيا
  است؟ خوب كارهاي براي فقطبركت  آيا

  است؟ سانيك آن پرسودبودن با كارخانه يك داشتنبركت آيا
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  درس مطرح شده است: ينا دربارةدو پرسش  يكتاب درس در
ــد؟ب يــرونچگونــه توانســتند چغنــدر را از دل خــاك ب هــايش  نــوه و پيرمــرد. 1  ياورن

و  يامبه پ يرا، زمناسب است ياراما بس يست،ن يو كل يفلسف يپرسش سؤال ينا .)14  (همان:
  .كند مياشاره  يكار هم يعني درس يمفهوم اصل

 تواند  مي معلم و است فلسفي يپرسش پرسش اين بود؟ پربركت قصه اين چغندرِ چرا. 2
  .شود روشنبركت  مفهوم تا دهد ادامه) شد ارائه آن از اي  نمونه كه نرا (چنا سؤال ينهم

  ابتدايي سوم ارسيف 2.3.2
 آمد زمين به و كرد  يم ياست كه در آسمان زندگ يكوچك يداستان پر »كوچولو يپر« قصة

  كه ،آسمان فراز از را خود مخاطب نويسنده داستان اين در. )60: 1396 ابتدايي سوم فارسي(
 كـه  نايـ  ماننـد  جـالبي  بسـيار  هاي اشاره با و كشاند  مي زمين فرود به ،بود پري زندگي محل

 يـن كوچولو ا يپر« و »گفت دروغ ها  پري به شود  نمي هرگز كه دانست  نمي خرگوشهخاله «
 كـه  ،را پري صفات) 62 :همان( »كرد  ينم يترا اذ يوقت كس يچمادر من ه و گفت: يدرا د

. است فلسفي داستان ينا موضوع. شمارد  برمي ،است گناهي يب و خوبي سمبل كودك درنظر
  .است شده آورده 7 جدول در درس اين در طرح قابل فلسفي هاي پرسشاز  برخي

  »كوچولو پري« درس براي پيشنهادشده فلسفي هاي  پرسش. 7 جدول
  پيشنهادشده هاي  پرسش  درس نام

  »كوچولو پري«

  است؟ موجودي چگونه پري
  ايد؟  ديده پري تاكنون آيا

  ايد؟  ديده قصه و فيلم در فقط را پري آيا
  داشتند؟ هايي  ويژگي چه مادرش و كوچولو پري
  داشت؟ هايي  ويژگي چه پينوكيو قصة در پري

  دارند؟ ها  پري با تفاوتي چه ها  انسان
  چيست؟ در خيالي موجودهاي با واقعي موجودهاي تفاوت

  دارند؟ انسان زندگي در نقشي چه خيالي موجودهاي

  ييابتدا چهارم فارسي 3.3.2
 ييابتدا چهارم فارسي( است ابتدايي چهارم فارسي انگيز  برتأمل هاي  داستان از »يازدهمقدم «

 شـير . كنـد   مـي  زنـدگي  قفـس  در كه است كوچولويي شير داستان اين قهرمان .)48: 1396
 برخـورد  قفـس  هـاي   ميلـه  بـه  بعدازآن و بردارد قدم ده توانست  مي خود قفس در كوچولو
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كوچولو از قفس  يربار نگهبان باغ وحش فراموش كرد كه در قفس را ببندد. ش يك. كرد  مي
بعـد از  . را برنداشت يازدهماما قدم  يد،درخت گل خواب يررفت. ده قدم برداشت و ز يرونب

را برنداشـت.   يـازدهم كوچولو آزاد نشد چون قدم  يرخود بازگشت. ش خواب هم به قفس
  .است طرح قابل 8 جدول در شده مطرح فلسفي هاي  پرسش شيركوچولو داستان دربارة

  »يازدهم قدم« داستان براي پيشنهادشده فلسفي هاي  پرسش. 8 جدول
  پيشنهادشده هاي  پرسش  درس نام

  »يازدهم قدم«

  برنداشت؟ را يازدهم قدم كوچولو شير چرا
  شد؟ خود آزادي متوجه كوچولو شير آيا

  بود؟ موفقيت و پيشرفت معني به يازدهم قدم برداشتن داستان در آيا
  باشيم؟ مانده دهم قدم در هم ما است ممكن آيا

 انجام كاري توانيم نمي كنيم  مي فكر كه زماني در ،نيز ما است ممكن آيا
  باشد؟ فراهم موفقيتمان و پيشرفت امكان بدهيم،
  چيست؟ خواندن درس زمينةدر ما يازدهم قدم

  برداريم؟ يازدهمي قدم خالقيت و هنر ةدرزمين توانيم يم ما آيا
  برداريم؟ يازدهمي قدم ديگران با برخورد و زندگي در است ممكن آيا

  چيست؟ يازدهم قدم برداشتن در موفقيت شرط شما نظر به

  ابتدايي پنجم فارسي 4.3.2
 تحمل از بعد و است وطن تنگ دل كه است بور  زاغ نام به اي  داستانِ پرنده »وطن يبرا يآواز«

 داستان اين ةدربار .)63 :1396 ييابتدا پنجم فارسي( رسد  مي خود وطن به فراوان هاي  سختي
  .است شده آورده 9 جدول در كه كرد طرحوطن  موضوع با هايي  پرسش توان  مي

  »وطن براي آوازي« داستان براي پيشنهادشده فلسفي هاي  پرسش. 9 جدول
  پيشنهادشده هاي  پرسش  درس نام

  »وطن براي آوازي«

  بازگردد؟ خود وطن به داشت دوست بور  زاغ چرا
  دارند؟ دوست را خود وطن ها  انسان چرا
  دارند؟ وطن حيوانات و ها انسان فقط آيا
  شوند؟  مي وطن تنگ دل موجودات همة آيا
  ؟زندگي است براي مكان زيباترين وطن آيا
  است؟ زندگي براي مكان ترين  راحت وطن آيا

  است؟ ايمان نشانة وطن داشتن دوست چرا
  كنند؟  مي ترك را خود وطن ها  انسان برخي چرا

  دارند؟ مسئوليتي چه خود وطن درقبال ها  انسان
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  ييابتدا ششم فارسي 5.3.2
 اسـت  ابتـدايي  ششم فارسي »ينديشبخوان و ب«داستان از بخش  ينآخر »گنجشكان يآوا«
 كـه  اسـت  درس مفهوم ترين  مهمغرور  داستان، اين در) 109: 1396 ابتدايي ششم فارسي(

آن  دربـارة  فلسـفه در كـالس  از كتـاب   10 جـدول  در شـده  مطـرح  يفلسـف  هـاي   پرسش
  .شود يم  نقل

  »گنجشكان آواي« داستان براي پيشنهادشده فلسفي هاي  پرسش. 10 جدول
  پيشنهادشده هاي  پرسش  درس نام

 آواي«
  »گنجشكان

  چيست؟ ربتك
  است؟ طبيعي متكبربودن اوقات بعضي آيا
  ندارند؟ تكبر كنند  نمي اغراق كه اشخاصي آيا

 نيز ديگران به حالدرعين و بود متكبر كه دارد امكان آيا باشد؟ هم خوب تواند  مي تكبر گاههيچ آيا
  گذاشت؟ احترام

  نداشت؟ ينفس اعتمادبه هيچ و بود متكبر و مغرور كه دارد امكان آيا
 اند؟  گونه اين موارد و مواقع بعضي در تنها يا پندارند  مي برتر را خود چيزهمه در متكبر و مغرور افراد آيا

  شوند؟  مي متكبر زندگي در تدريجبه يا آيند  مي دنيابه متكبر افراد آيا
 اگر بدهد؟ دست از را تكبرش تواند  مي متكبر و مغرور فرد آيا شود؟  مي تكبر و خودبيني باعث چيزچه

   چگونه؟ پذيرست  امكان
  كنند؟  مي برقرار دوستي رابطة افرادي نوع چه با متكبر و مغرور افراد

 هيچ اگر باشد، متكبر و مغرور تواند  مي فرد آيا دارد؟ هم معايبي تكبر آيا دارد؟ هم هايي  مزيت تكبر آيا
  باشد؟ نديده را ديگري فرد

  است؟ يكي خويشتن داشتندوست با تكبر و غرور آيا
  نبود؟ گونهاين كاش اي كه داشت آرزو آن باوجود و بود متكبر و مغرور دارد امكان آيا

  )52 - 51: 1389 (شاو

 از سرشار فلسفي پرسش تا كرد گوشي بازي توان  مي گاهي فلسفي هاي  پرسش طرح در
 كتـاب  از »يـار و بهمن يبـوعل « درس اصـلي  پيام مثال براي .)49 :1391 كم( باشد سرگرمي
دارد و تنها با داشتن علم  يازن يخاص يطشرا »بودنيامبرپ« كه است اين ييابتدا ششم فارسي

 و جالـب  يبحث ايجاد و كالس فلسفي مباحث به بخشيدن تنوع براي اما ،شد پيامبر توان  ينم
  :كرد مطرح را زير هاي  پرسش توان مي صميمانه
 كرديد؟  مي چه بوديد بهمنيار جاي به شما اگر نكرد؟ اطاعت را بوعلي فرمان بهمنيار چرا

 آيـا  بـود؟  بـوعلي  غـرور  ةنشان بياورد آب برايش كه داد دستور بهمنيار به بوعلي كه اين آيا
 دارد حـق  شـاگرد  آيا بود؟ ادبي يب نياورد آب و نكرد اطاعت را بوعلي فرمان بهمنيار كه ينا

  كرد؟ سرپيچي استاد فرمان از توان  مي شرايطي چه در نكند؟ اطاعت را استادش فرمان كه
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  گيري يجهنت .3
 و وجود اصل دربارة جو  و  پرس معناي به صرفاً فلسفي پرسش كودكان، به فلسفه آموزش در

 وبخوان « بخش بررسي. است بودن دقيق و انديشي ژرف منظور بلكه نيست، زندگي حقيقت
 ظرفيـت  بخـش  اين هاي  داستان كه است آن گر نمايان ابتدايي فارسي يها كتاب از »بينديش

 فلسـفي  مفـاهيم . اند  شده ارائه داستان درقالب زيرا ،دارند فلسفي پرسش طرح براي را الزم
 ظرفيت. شود  مي  ديده آن در بختي خوش راز و ،سرنوشت خدا، شناخت جويي،  حقيقت مثل
  داستان است.  ياندر پا مناسب و باز هاي  پرسش وجود بخش اين ديگر

 درك. اسـت  مناسـب  هـاي   پرسـش  از استفاده كودكان به فلسفه آموزش ابزار ترين  مهم
 هاي  پرسش با آن در پيشرفت كه است فارسي يها كتاب اهداف ترين  مهم از يكي نيز مطلب
 تـا  شوند آشنا فلسفي پرسش طرح با است الزم آموزگاران. است پذير  امكان فلسفي مناسب

 ابتـدا  اسـت  بهتـر  فلسفي پرسش طرح براي. ببرند بهره آن از فارسي يها كتاب تدريس در
شـود. در طـرح پرسـش     سـؤال آن مفهـوم   دربـارة و سپس د شو جو  و  جست اصلي مفاهيم
  مصداق موردنظر توجه شود.  ياگوناگونِ مفهوم  هاي  الزم است به جنبه يفلسف

  
  نامه كتاب
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