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  مقدمه. 1
 هـايي  قصـه  ةزمزمـ  بـه  ها مادربزرگ مهربان آغوش در نوپا كودكان دور، بسيار ييها زمان از

. اسـت  بـرده  يهـا مـ   ناشناخته سرزمين به خيال يها بال بر سوار را ها آن كه اند سپرده گوش
 بـا  بودنـد،  نكرده سفيد آسياب در را موهايشان كه نرفته مكتب فيلسوفان اين يزانگ دلسخن 

 پاسخ با ؛گنجيد ينم كالمي هر ةحوصل در يراحت به كه شرح بي بود معمايي ،يزيانگ دل ةهم
 يـاري  بخشـيد؛  يمـ  قـوام  را او ذهنـي  تفكـر  و ماهيت كودك، عميق و ساده هاي پرسش به
توسعه دهد و  يو اجتماع يفرد هاي ينهخود را در زم يو زبان يذهن ييتا بتواند توانا كرد يم

و  ياتبا آغاز تولد هر انسان ادب زمان همو  يخجا در دل تار آن ياموزد؛بهتر را ب يزندگ ةفلسف
  .خورد يگره م همفلسفه به 
 يهـا  مهـارت  پـرورش  امروزه كه دهد يم نشان گران پژوهش و پردازان يهنظر يها تالش

 تفكـر  ،نقادانـه  تفكـر ( تفكـر  هاي مهارت ميان از ،و يافته اي يژهو گاه جاي كودكان در تفكر
كـه در پـرورش درسـت     اي يـژه و توانـايي  بـه سـبب   فلسفي، تفكر) فلسفي تفكر و منطقي

 ؛1387 ليـپمن،  ؛1389 كـم،  ←( اسـت  يافته ييسزا به اهميت دارد، مسئله حل و انديشيدن
  ).1390خسرونژاد، ؛1387 متيوز،
 يـك  صورت به را زندگي فلسفي تفكر از برخوردار انسان )29: 1377( اسميت باور در

 بـه  و گيـرد  مـي  نظـر  در را هـا  جنبه ةهم امور با برخورد در او .بيند مي پيوسته جريان و كل
  .نگرد مي مسائل و ها پديده ژرفاي
 بر ،»كودكان براي فلسفه« ةينزم در آور نامنظران  از صاحب يكي، )11: الف 1385( يشرف
 بـه  را اي يـژه و مهارت بايد كنيم، آماده آينده براي را كودكان بخواهيم اگر كه است باور اين
 هـا  مهـارت  اين كه كند مي تأكيد او. شوند چيره زندگيمشكالت  بر بتوانند تا بياموزيم آنان
 يـري گ شـكل  حـال  در كودك يتهو كه زماني يعني ،زندگي نخست يها سال همان از بايد

  .شود ريزي يپ است،
 طـور  بـه  تفكر، يها مهارت پرورش هدف با كودكان، براي فلسفه ةبرنام اساس، اين بر
 زيربنـاي  و دارد اهميـت  هـا  برنامـه  و هـا  پژوهش اين در چه آن اما. است شده مطرح جدي
 تفكـر  پـرورش  در نظـران،  صـاحب  ايـن  كه است ارزشي گرفته قرار نيز پژوهش اين طرح

 فلسـفه  ةبرنامـ  در موجود هاي فرض يشپ از يكي« كه يا گونه به ؛اند داده داستان به فلسفي،
 شـكل  بـه  يشـان ها كتـاب  كه گيرند مي ياد تر بيش زماني كودكان كه است اين كودكان براي

 و گليــزر ماننــد كســاني نمونــه، بــراي ؛)127: 1389 ديگــران، وفرزانفــر ( »باشــد داســتان
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 يـا  يمتعمـ  يمهم بـرا  يداستان را منبع) Glazer and Giorgis, 2005: 162-163( جيورجيس
تفكر، اسـتدالل   گوناگون هاي يوهش افزايش در كه دانند يمكودكان  يتصورات ذهن يحتصح
  .دارد يمهم يارحل مسئله نقش بس ييو توانا نقادانهتفكر  ي،منطق

 مسـئله  يـن متفـاوت بـه ا   يكرددارند با دو رو يتفعال ينهزم ينكه در ا ينظران صاحب اما
 منظـور  ينبه ا يجرا يارمع ياتادب«و كم معتقدند كه  پشار يپمن،مانند ل يگروه .اند يستهنگر

 را ها آن و كند فراهم خواننده براي را فلسفي تفكر نياز مورد ابزارهاي كه است نشده نوشته
 پـرورش  هـدف  بـا  ييها داستان نوشتن به خود بنابراين، ؛)15: 1383 ي،ناج( »دهد آموزش
  .اند آورده روي فلسفي تفكر

 نهضت در خود، براي و درخور اي يدهپد يا واقعيت چون هم كودك، ادبيات ليپمن، باور در
 براي ابزاري منظر، اين از رمان، و داستان و شود نمي گرفته نظر در كودكان، براي فلسفه
 و آگاهانه يا گونه  به داستان، در. شود مي قلمداد برتر، هدفي ديگر، يهدف به رسيدن
 داستان، خواندن از پس و شود يم گنجانده فلسفي يا نكته يا يا مسئله سخني، ،شده يطراح
 قرار بحث مورد ،شود يم هدايت كارآزموده معلم با كه گروهي در نكته، يا مسئله سخن، آن
  ).113 :1386 خسرونژاد،به نقل از  Lipman, 2000( گيرد يم

  :گويد يم سخن چنين مقابل رويكرد به كنايه با هم شارپ
 آموزش) يجرا( معيار ادبيات از استفاده با توان يم را فلسفه كنند يم فكر كه هستند ديگراني

 يها مهارت تفكر، يها مهارت با را خوانندگان كه اند نشده آفريده معيار ادبيات... .  داد
در ... [ سازند آشنا...  اند يضرور فلسفيدن براي كه ييها مهارت و مفهوم بهدادن   شكل
 اند يفلسف تحقق براي مناسبي پرش سكوي كودكان براي فلسفه درها  داستان] كه حالي

)Sharp, 2006 113 :1386 خسرونژاد،نقل از  به.(  

 سود خود ةبرنام برد يشپ در اصلي اي يهپا چون هم ادبيات ازاگرچه  نيز، كم فيليپ
 ؛الـف  1379كـم  ( است نكرده تأملي هيچ كودك ادبيات يا و ادبيات ماهيت بر جسته،

 نظـران  صـاحب  از برخـي ). 113 :1386بـه نقـل از خسـرونژاد،     1999 ،كم ؛ب 1379 ،كم
 كـه  كنـد  يمـ  تأكيـد  كين جفرينمونه،  يبرا .اند گرفتهرا به انتقاد  رويكرد ايناز  ييها جنبه

 با كه اند يتصنع چنان آن ليپمن الگوي در شده مطرح موضوعات و ها يتشخص ،ها يتموقع«
برنامه  ينا هاي يافته از توانند ينم آنان دليل، همين به. دنندار ارتباطي كودكان واقعي زندگي
 ،چنـين  هم). 38: 1381 ،يبه نقل از جهان 1985 ين،ك يجفر(» خود استفاده كنند يدر زندگ

 ايـن  در »شـده  يتهـدا  فعاليـت  و شـده   تعيين  يشپ از فكري يريگ جهت«از  پك مك جان
  ).38: 1381 ،يبه نقل از جهان 1985 ،جان مك پك(ده است كرانتقاد  رويكرد
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 در رايـج  يهـا  داسـتان  كه معتقدند كودكان براي فلسفه جنبش اعضاي از ديگر گروهي
 افـزايش  در توانند مي و دارند خود در را فلسفي مفاهيم يا گونه به ،شانخود كودك، ادبيات
 نظـران  صـاحب  ايـن  ةجمل از كه ،)160: ب 1385( فيشر. باشند مؤثر كودكان فلسفي تفكر
باشـد و   يفلسـف  يهـا  مؤلفـه  يبـرا  ييمبنا تواند يم يهر متن داستان كه كند يم يدتأك است،
 نيـز  را سنتي ادبياتاو  ،چنين هم. اند فلسفي مفاهيم داراي خوب ةكودكان يها داستان تر بيش

 و تفكـر  پـرورش  در مهمـي  نقش كه داند يم تصور و احساس تفكر، دانش، از يا مجموعه
 يپمنبه نظر ل انتقاد در) 160: ب 1385( فيشر). Fisher, 1996: 17( دارند اجتماعي شناخت
 طـور   بـه  را فلسـفي  مفـاهيم  ليـپمن  يهـا  داستان رسد يم نظر  بهكه  گويد يمفكرانش  و هم
 هـاي  يژگـي و دادن  دسـت  از قيمـت  بـه « هـدف  ايـن  امـا  ،انـد  داده جا خود در يتر مفصل

  .است بوده »خالقيت ةكنند يتتقو و بخش يزهانگ
 توجـه  كـودك  ادبيات ماهيت به صراحت به و مستقل طور  به كه يگران پژوهشاز  يكي

 بـا  ،و دانـد  ينمـ  يتفكـر فلسـف   يبرا يرا ابزار ياتاو ادب. است يوزمت. يب. داده گرت نشان
 حـوزه  ايـن  نظـران  صاحب ساير از داده، ادبي ةگون اين به فيلسوف يك در مقام كه اصالتي
 دانـد،  مـي  فلسفي را كودكان ادبيات مهم مسير تنها نه نظر صاحب ينا. است شده تر برجسته

و معتقد  داند يم يعاد و طبيعي فعاليتي موسيقي،نواختن  و كردن  يباز مانند ،را فلسفه بلكه
 ،هـا  پرسـش  يعياز نظر او كودكان به طور طب. دارد يكم ةرابط ياست فلسفه با رشد شناخت

 فلسفياهيم مف را ها آن يا حرفه يلسوفانكه ف كنند مي مطرح ييها استدالل يحت ياو  يرهاتفس
  ).Matthews, 1995: 5-10( دانند مي

و » داسـتان «دو فصـل  در ) 1980( خردسـال  كـودك  و فلسفهدر كتاب  نخست متيوز،
خود را  ديدگاه» كودك يبرا ياتادب«در فصل ) 1995( كودكي ةفلسفو سپس در  »يفانتز«
بـرخالف   ،كـه  كنـد  يمـ  تأكيد اخير فصل ايناو در . است كرده يانب ودكك ياتادب بارةدر
 يهـا  خواسـته نـاممكن و برآمـده از    ي،جعلـ  را كودكـان  يها داستانرز كه  ينژاكل يادعا

 قلـم  بـه وجـود دارنـد كـه هرچنـد      ييها داستان ،داند يمكودكان  يبفر ين براساال بزرگ
 ايـن . دهنـد  يمـ  پاسـخ  كودكـان  فكـري  ژرف نيازهـاي  به اما ،اند شده نوشته نساال بزرگ
 خـواه  ،كه انگيزند يبرم را جذاب و فلسفي      ًعميقا  ييها پرسش مانندي يب سادگي با ها داستان
 بـاور  در. اسـت  منـد  ارزش بسيار شان درباره يشياند ژرف ،سال بزرگ و خواه باشيم كودك
 راسـتين  و اصيل ادبياتي توانند مي گوناگوني بسيار هاي شيوه به كودكان يها داستان متيوز،
 كودك ادبيات ماهيت ةدربار را متيوز ديدگاه چه آن اما). Matthews, 1995: 107-110( باشند

 و فلسـفه ششـم كتـاب    فصـل كـرده   آشكارتر كودكان فلسفي فهم چگونگي يا اندازه تا و
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در كتـاب   »فلسـفي   يتفننـ  يهـا  داسـتان «عنـوان   بـا  يـران اسـت كـه در ا   خردسـال  كودك
 يعنـي  يم،فصل را بـا انتقـاد بـه اثـر بتلهـا      يناو ا. ترجمه شده است ناگزير هاي يگرخوانيد

 يـن در ا يمكه بتلها نويسد يآغاز كرده و م ،يانپر يها قصه يتمعنا و اهم: افسون يكاربردها
ـ  اما ،را در رشد كودك به كمال آشكار كرده است يالخ يتاثر اهم در  هـا  داسـتان نقـش   هب
  .يستكودكان خردسال آگاه ن يتفكر فلسف يختنبرانگ

 انسـان  يمند هوش دوران از پيش هاي يبدو را خردسال كودكان بتلهايم متيوز، باور در
  :كه كند مي تأكيد ،رو  ينا از ؛داده است يمتعم ها آن به را بدوي انسان هاي ويژگي و دانسته

 كنند مطرح فلسفي يها پرسش كه دارد احتمال تر بيش ساله هفت شايد يا شش پنج، كودكان
 سادگي و معصوميت يا گونه واقعدر  . ...ساله14 يا 12 كودكان تا دهند ارائه فلسفي نظر و

 يكودكـان امـر   يبـرا  كـه  ...وجود دارد  يفلسف يها پرسش تر بيش شايد و بسياري ةدربار
 رافلسفه  يخيكودكان آغاز تار يماست كه فكر كن يرمنطقيغ ياربس ينبنابرا . ...است يعيطب
  .)332-331: 1387 ،يوزمت( كنند مي تكرار بلوغ دوران در

 هاي قصه دوقطبي« گرفتار كودكان يها داستان بررسي در بتلهايم يوز،باور مت در
 غناي ةدربار يمباور بتلها ييدضمن تأ ،او. شده است »گرايانه واقع يها داستان ـ پريان

 ادبي و يشناس روان وجودي، فقرو  يانپر يها از قصه ياريبس يشناس روان و وجودي
 ادبيات ةدربار كه آنان« كه داند يم آن از را خود نگراني واقعي، يها داستان از بسياري
 دو به ،شده يمرزبند     ًكامال  يا گونه به قلمرو، اين كه باشد اين فرضشان نويسند يم كودك
 نيز ديگري يها داستانكه  دهد يماو ادامه ). 333: همان( »... است شده تقسيم بخش
 ادبيات به متعلق كه ها داستان اين ،او يرتعب به. اند مانده پنهان بتلهايم ديد از كه دارند وجود

 هايي يتموقع گرفتن نظر در به را ما« گيرند ينم قرار پريان يها قصهدر شمار  و اند يليتخ
 پيرامونمان آشناي دنياي با متفاوت دنياهايي به حتي و روزمره ةتجرب با متفاوت

 »فكري يها تجربه« فيلسوفان چه آن در شركت به را ما كه معنا اين به ؛خوانند يمفرا
 يها ارتباط رديابي براي خوبي راه اغلب فكري يها تجربه. كنند يم دعوت نامند يم

. »بينديشيم ژرف يا گونه  به فلسفي هاي يچيدگيپ بارةدر تا انگيزند يبرم را ما و اند مفهومي
 يا »فلسفي  يتفنن« را ها داستان اين سبك خيال، و فلسفيدن توانايي به توجه با ،او
  ).همان( است ناميده »فكري ماجرايي«

 بـوده  آن مفـاهيم  و فلسفه منظر از ها داستان اين به متيوز نگاه اگرچهنگارندگان،  باور به
 با بلكه ،داده اصالت كودكان ميان در رايج ادبيات به تنها نه يشياند ژرف و ينيب نكته با است،
 يها داستانبه  دادن  اصالت با ،و گذاشته احترام نيز خردسال كودكان ذهن به متفاوت نگاهي
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 دارنـد،  شده  تعيين  يشپ از فكري يها داستاناز  يتر بيش ادبيت كه كودكان ادبيات در رايج
  .است كرده تأكيد است كودكان ادبي حق چه آن بر

  :نويسد مي چنين متيوز ةدربار) 121: 1386( خسرونژاد
) فكري ـ  ماجرايي يا فلسفي ـ  تفنني( كودك ادبيات از تازه اي گونه كشف دليل  به ،را متيوز

 بـه  گويـد  مـي  سخن آن از كه اي تازه ژانر به استناد با كه برانگيزي تأمل پاسخ به دليل نيز و
 در. آورد شمار  به نيز كودك ادبيات در برجسته نظري صاحب توان مي است، داده رز ژاكلين
 نهضـت  در باشد، كرده ادعا و بيان آشكارا كه آن بي دست، اين از نقدهايي با او ،حال  همين
 نهـاده  بنياد كودك ادبيات نقش و معنا تبيين براي را متفاوت رويكردي كودكان براي فلسفه
 بـه  يـا  و آن مـدافع  متيوز چه آن... .  دارد بسيار تفاوت شارپ و ليپمن رويكرد با كه است

 كـودك  ادبيـات  در يا شده  دهيآفر  شيپ از و ويژه ادبي ةگون است آن مكتشف بهتر عبارت
 كودكان ذاتي نياز يگو پاسخ رو  نيا از و است فلسفي خود براي و خود  يخود به كه است

 ادبيـات  و فلسـفه  ينينشـ  هم در نظري تعادلي ترتيب، اين به ،متيوز. هست نيز فلسفيدن به
  .شود ينم افكنده سايه ديگري نفع به نانينش هم از كي چيه استقالل بر كه نديآفر يم كودك

 كتـاب  10 شـامل ( كودكـان  بـراي  فكـري  هاي داستان نگارش با خود كه خسرونژاد
 اسـت،  داده نهـاد  پيش كودكان براي فلسفه ةبرنام در را تازه رويكردي )تصويري ـ داستاني

 بـراي  فلسـفه  ةبرنامـ  در فلسـفه  و كـودك  ادبيـات  نشيني هم بر تأملي« عنوان با اي مقاله در
 كـودك  ادبيـات  بـه  نيـز  جـايي  فلسـفه  و كودكي مفاهيم تعامل دراست  كوشيده ،»كودكان

 را )كـودك  ادبيـات  و فلسـفه  كودك،( مفهوم سه ةرابط مفهوم دو جاي به و دهد اختصاص
 بـر  كودكان، فلسفي تفكر پرورش با زمان هم ،كه است بوده رويكردي پي در او. كند تحليل
 كه) 79: ب 1384( خسرونژاد). 110: همان( گذارد ارج نيز ادبيات مستقل هويت و ماهيت
 فلسـفي  نفسـه  يفـ  تمركززدايـي  ويژگـي  از برخورداري سبب به كودك ادبيات است معتقد
 فلسـفي  از تصورش ميان ةرابط ةدربار ،)27- 26: الف 1384( ناجي با يا مصاحبه در است،
  :گويد مي متيوز اعتقاد و كودك بودن

 معصوميت يا گونه فلسفي يها پرسش تر بيش طبيعت در كه است اين گويد مي متيوز چه آن
 ؛دارد خود طبيعت در نيز كودك را ويژگي دو همين كه دارد وجود سادگي و پيرايگي يب و
 كـه  اي يجهنت صورتي كه در. شود يم گرفته او از ها يژگيو اين شدن، اجتماعي روند در اما
 كـه  مفهـومي  همان با ،ييتمركززدا كه است اين گيرم يم پياژه و اسميت ةنظري يقتلف با من
 مبنـاي  اسـت،  شناخت رشد در ذاتي سازوكار يك كه حال همان در و كند يم مطرح پياژه
 مسـير،  اين در كودك گذاشتن قدم محض به بنابراين،. هست هم كودك يفلسف تفكر رشد
 فرايندي يمعنا در فلسفه       ًطبيعتا ( است برداشته بودن فلسفي فرايند در را ها گام نخستين او
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 كند يم متيوز كه تبييني با كنم يم تصور و درك كودكان بودن فلسفي از من چه آن پس). آن
 گويـد  يم او. است همانند حدي تا گيرد يم او كه اي يجهنت با من ةنتيج البته،. است متفاوت
 فلسـفي  تفكـر  توانـايي  كودكـان  كـه  است آن من برداشت اما ،اند يعيطب فيلسوفان كودكان
 ديگـري،  مـورد  هـر  چون هم البته هم، جا ينا در كنيم اضافه درنگ بي كه آن شرط به دارند،
 كودك ذهن من، برداشت طبق ،كه كنم اضافه بايد طور همين. دارد وجود فردي يها تفاوت

ـ متفـاوت  تكيفي سال بزرگ و  بـودن  فلسـفي  و كودكـان  بـودن  فلسـفي  چنـين  هـم . دي دارن
  .نيست جنس يك از نيز ها آن بودن اديب كه  چنان هم نيست، جنس يك از نساال بزرگ

 در كودك ادبيات اصالت به ديگر اي يهزاو از مايزر مانند ديگر كساني است، گفتني
 خلق را نقادانه تفكر آموزش) 21: 1383( مايزر. اند يستهنگر فلسفه آموزش يها بحث
 اصالح را شان فكري فرايندهاي بتوانند آموزان دانش تا داند يم »تعادل عدم جو« ةآگاهان
 و شود يم تكرار داستاني هر در       ًتقريبا  فرايند اين مايزر، نظر از. بسازند دوباره يا كنند

 عدم اين تا كند يم كمك كودك به دهد يم روي داستان يها گره در كه نامتعادلي وضعيت
  .كند تجربه را تعادل

 كودكان ادبيات گران پژوهش براي آن دادن انجام چه آن رسد، مي نظر به بنابراين
 كودك، ادبيات ماهيت از ويژه ديدگاهي ةارائ با ،كه است ييها پژوهش است ضروري
 نويسندگان چنين هم و فلسفي فعاالن روي پيش را يتر گستردهو  ژرف ياندازها چشم
 رشد به كه آن از پيش ،كه كنند خلق كودكان براي را آثاري تا دهد قرار كودكان ادبيات
 كودكان ةجانب همه رشد به دنبتوان و باشند نيز ادبي ،رسانند ياري كودكان فلسفي تفكر
  .نندرسا ياري
 به متيوز، ةينظر از پيروي با ،كه است آن بر حاضر پژوهش ،گفته يشپ مطالب به توجه با

 پرسش اين پاسخ به و بپردازد كشورمان كودكان دسترس در و رايج داستان شش واكاوي
 فلسفه پرورش به جدي توجه بدون و ادبي ةجنب بر تأكيد با كه ،ها داستان اين آيا كه برسد
 و دهند؟ پاسخ كشورمان كودكان فلسفي نيازهاي به كه دارند را كارايي اين ،اند شده خلق
 سن از تر يشپ خيلي كودكان كه كرد ادعا بتلهايم       ديدگاه  به انتقاد با توان يم است، چنين اگر
  .كنند درك را فلسفي مفاهيم توانند يم بلوغ

و پوياتري را براي نويسندگان فراهم  تازه نگرش ةزمين بتواند پژوهش اين است اميد
 يكاو كنج پرورش و ذهني رشد براي را الزم ةزمينآورد تا با بازنگري در اين نگرش 

 براي عملي ينما راه چنين هم و كند فراهم آنان براي يبهتر زندگي آن از پس و كودكان
  .دارند سروكار كودكان تربيت و تعليم با كه باشد افرادي
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  پژوهش ةپيشين. 2
 در رايج يها داستان در فلسفي مفاهيم بررسي بر مبني پژوهشي هيچ كه داد نشان ها يبررس

 و متيـوز  ةنظري به توجه با فلسفه، آموزش در ها آن توانايي دادن  نشان براي كودكان، ادبيات
 مفاهيم چگونگي بر اندكي يها پژوهشفقط  و نگرفته صورت تصوير، و متن عنصر دو هر

     ِ  گـران   پژوهش دست به و فلسفي ديدگاه از هم  آن نوجوان، و كودك يها داستان در فلسفي
  :است شده اشاره ها آن به زير در كه گرفته انجام فلسفه، ةرشت

 يافتـه  انتشار 1387 تا 1370 يها سال در كه را دبستان سني گروه هاي كتاب) 1388( پريرخ
. اسـت  داده نشـان  را ها آن      ِفلسفي  عناصر محتوا، تحليل روش با ،سپس و كرده بررسي بودند
  .است بوده فلسفي تفكر آموزش براي مناسب يها داستان شناسايي گر پژوهش اين هدف

 بـراي  توانـد  مي كودكان براي فلسفه ةبرنام كه هداد نشان يا مقاله در نيز) 1389( فرزانفر
 از يكـي  بـه  فقط پژوهش اين. گيرد بهره كودك ادبيات يها داستان از استقالل به يابي دست
  .است كرده استفاده نيز پريان هاي قصه از و دارد توجه »استقالل« يعني فلسفي هاي مؤلفه
 مفـاهيم  يـافتن  بـراي  كـه  پژوهشي در ،)1390( مختاري و ايرواني ،تر متفاوت نگاهي با

 ايـن  در كـه  انـد  يدهرسـ  نتيجـه  ايـن  به اند، داده انجام برگزيده داستان 41 در فلسفي بنيادين
 ةحـوز  بـه  درصـد  39 ،شناسـي  يهست ةحوز به درصد 49 فلسفي، مفاهيم ميان از ها داستان
 از يـك  هـيچ  در ،و است يافته اختصاص يشناس معرفت ةحوز به درصد 12 و يشناس ارزش
  .باشند تأمل و تفكر قدرت ةبرانگيزند كه نبوده يا گونه به شده مطرح مفاهيم ها، حوزه

 ةافسـان  10 بررسي به كم، فيليپ فلسفي تفكر هاي مؤلفه اساس بر نيز،) 1390( سهرابي
 يداسـتان  كتاب 10و  يرانيا تصويريـ    يداستان كتاب 10 ،صبحي هاي قصه كتاب در ايراني

. ترنـد  يغنـ  آثار اين از يك كدام كه دهد نشان تااست  هپرداخت برگزيده      ِخارجي  تصويري ـ 
تفكـر   يهـا  هر سه گـروه مـورد بحـث از مؤلفـه     كه بود اين پژوهش اين هاي يافته از يكي
  .برخوردار بودند ،اندك يزانبه م يحت ي،فلسف

 را كودكـان  فلسـفي  انديشـيدن  توانـايي  چگونـه  نـام  با اثري در نيز) 1390( خسرونژاد
 سـه  بـه  را كودكـان  فلسـفي  تفكر پرورش يها جلسه براي مناسب يها متن دهيم؟ پرورش
 ادبـي  منتقـدان  كه داند يم يا دسته را ها داستان اين از دسته يك او ؛است كرده تقسيم دسته
 را فلسـفي  ةيـژ و بحـث  هـيچ  ظاهر در اگرچه واند  كرده تأييدرا  ها آن شناسي يباييز ارزش
 كـه  خرسـي  داسـتان  از دسـته،  ايـن  در او. دارنـد  خـود  در فلسفي مفاهيم ،كشند ينم پيش

  .است برده نام بماند خرس خواست يم
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 كـه  اناننوجو و كودكان يها كتاب بررسي با ،)Fuch, 1984(فوك  يزن يرانخارج از ا در
 در كودكـان  هـاي  كتـاب  كه است گرفته نتيجه ،اند شده تأليف 1980تا  1960 يها سال ميان
  .دندار گرايش مشكالت با برخورد چگونگي دادن ياد و بودن اخالقي به بااليي سطح
 بـه  فلسـفي  تفكـر  آمـوزش « عنـوان  با پژوهشي در) Delanoy, 1997( دالنوي چنين هم

كودكـان   يـات نشـان داد كـه ادب  » و داستان يالوگخالق د يكاربردها: كودك ادبيات يلةوس
 يهـا  گونـه  انـواع پـژوهش، بـه    يندر ا دالنوي، .باشد يفلسف يماز تعال يغن يمنبع تواند يم
  .است متفاوت حاضر پژوهش با نظر اين ازاو  اثركودك توجه داشته و  ياتادب

  
 پژوهش روش. 3

طـور   همان. است شده انجام محتوا تحليل روش با كه است كيفي يپژوهش حاضر پژوهش
 ي،كمـ  يمحتـوا  يلمحتوا به سه شكل تحل يلنشان داده، تحل )Mayring, 2000( يرينگ    كه م 

 نگارنـدگان . است شدني انجام ياسيق يفيك يمحتوا يلو تحل استقرايي يفيك يمحتوا تحليل
 يـن ا بـه  ؛انـد  داده انجـام  اسـتقرايي  و قياسـي  كيفي محتواي تحليل روش با را پژوهش اين

 بـه  توجـه  بـا  و) 1387( متيـوز  ديـدگاه  ةيـ پا بـر  را كودكـان  رايـج  هاي داستان كه صورت
و  يـده كاو بـرده،  نـام  هـا  آن از ،»فلسـفي   يتفننـ  يهـا  داستان« ،اش مقاله در او كه هايي مؤلفه
 در شـده  يافت هاي مؤلفه. اند كرده بيان ها آن اند يافته دست ديگري فلسفي مفاهيم به چه چنان
  .است زير شرح به متيوز اثر

  يتفكر فلسف يها مؤلفه. 1 جدول
  عملياتيتعريف مؤلفه

  عرضي و ذاتي هاي يژگيو

 كدام هر كه رسانديم شناخت اين به را مخاطبداستانديداريونوشتاريروايتآيا
 ساير از را آن كه اند فردي به منحصر هاي يژگيو داراي موجودات و ها يدهپد از

  كند؟ يم جدا موجودات
 و ذاتي يها تفاوت چگونگي به را كودك ساده، زباني با داستان، در موجود مفاهيم آيا

  د؟كنن  يم آشنا موجودات عرضي

  يبند طبقه
 علم به مربوطعملي و فلسفي يها مسئلهةدربارانديشمندانهبحثيبهداستانآيا

  پردازد؟ يم يبند طبقه

  ها شباهت وها  تفاوت
 نزديك آن چگونگي و موجودات يها شباهتوهاتفاوتدركبهراكودكداستانآيا
 آيا بپذيرد؟ را ديگران فردي يها تفاوت يزكه در جامعه ن يابدرا ب توانايي اين تا كند يم
  شود؟ قائل تمايز متفاوت حال اين با و مشابه موضوعات ميان تا كند يم ياري او به
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  طبيعي و مصنوعي
 آنو مرز  يعيو طب يمصنوع يانم يزداستان كودك را به شناخت تفاوت و تماآيا

  كند؟ يم نزديك

  مدل مفهوم
 واحد ضرورتمفهوم ساده، و نشين دلادبياتيباكه،داردراتوانايياينداستانآيا

  دهد؟ ارائه كودك به را يريگ اندازه براي استاندارد

  چيزها تماميت چگونگي
 به موجودات وهستي جهان تمام يا چيزهاتماميت«كهاستپيامايندارايداستانآيا

 بهكم  دست هميشه، چيز، هر و...  است منطق خالف ماهيت در و نامعقول يا گونه
  ).338- 337: 1387 يوز،مت( »است؟ مشروط ضمني، يا گونه

 انتخـاب  تحليـل  بـراي  ييهـا  داسـتان  يعنـي  است؛ مند هدف نوع از پژوهش يريگ نمونه
را داشته باشند؛ از  يادشده يها مؤلفه از يكي پرورش براي الزم ظرفيت كم  دست كه اند شده

 و نباشـند  يـان پر يها داستانكودكان و نوجوانان باشند؛ در گروه  ياتدر ادب يجرا يها داستان
 يانكه از م ها داستان ينشمار ا چون. از آن به منظور آموزش فلسفه نوشته نشده باشند تر مهم

 »اشـباع  ةنقطـ «از  گـران  پـژوهش است،  يادز اند شده ينشو ترجمه گز يرانيا يسندگانآثار نو
)Maykut and Morhouse: 1995( هـدف بـه   يافتنـد در هـا  آن كه زماني يعني، ؛اند جسته بهره 

 مـتن  از تركيبي تصويري هاي كتاب كه جا آن از. كردند متوقف را مطالعه ،اند يدهرسمورد نظر 
  .است شده انتخاب تحليل واحد منزلة به تصوير و متن حاضر پژوهش در است، تصوير و

  
  ها واژه مفهومي تعريف. 4

 از بيرون و دهد مي قوام را موضوع ماهيت و ذات كه است محمولي ذاتي«: ذاتي هاي ويژگي
 و حيوان مانند؛ ... يابد ينمموضوع بدون آن تحقق  يتماه ]يعني[ . ...نيست موضوع ماهيت

  ).129: 1374مظفر، ( »شود مي حمل انسان بر كه ناطق يا
 شـدن   كامـل  از پـس  كـه  است »ذات« از بيرون »محمولي« عرضي: عرضي هاي ويژگي

 بـه  يـا  عرضـي ). همـان ( انسان بارةدر »خندان« مانند شود؛ مي پيوست وي به آن »       درونيات «
 ؛نيسـت  چنين يا و است نشدني موضوع از آن جداسازي عقل، بر اساس ،كه است يا گونه
 نامنـد  يمـ  »مفارق عرضي« را آن دوم صورت در و »الزم عرضي« را آن نخست صورت در
  ).152: همان(

  
  بررسي و بحث. 5

  .پردازيم مي يادشده يها داستان بررسي به شد، گفته چه آن به توجه با حال
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   )    1377      ينر،    اشتا (       بماند     خرس       خواست    مي    كه      خرسي   1   . 5
  د: سني گروه

 فكري  ييماجرا ناب يها داستان از يكي توان يم را بماند خرس خواست مي كه خرسي
 فلسـفي  و ژرف مفـاهيم  بـه  را خـود  نوجوان مخاطب ذهن مانندي يب هنرمندي با كه ناميد
  .دهد يم پيوند

 هوا سردي و زمستان آمدن با كه شود مي رو روبه خرسي با داستان، اين آغاز از كودك،
 يننش دل و عميق خواب به جا آن در تا برد يم پناه است راحت و گرم غاري كه اش النه به

آن را  يبه جنگل است كه راو ها انسانورود  شود يم ماجراساز چه آن اما. بپردازد زمستاني
و چند  كنند يآن غار شروع به ساخت كارخانه م يدرست باال ها انسان. نامد يحادثه م يك

 يـك  حيـاط  درخـود را   آيد، يم يرونو از غار ب شود يم يدارماه بعد كه خرس از خواب ب
! عمـو  اوهـوي «: زنـد  يم داد ،افتد يم او به كارخانه نگهبان چشم تا. بيند مي بزرگ ةكارخان
و  مكـه مـن خرسـ    كنـد  يو خرس هرچه اصرار مـ ) 4 ص( »؟اي يستادها كار بي جا آن چرا

 و تنبـل  كـارگر  يـك  مگـر  نيسـتي،  هيچيتو  ...«: گويد يم و كند ياو باور نم يستم،انسان ن
  ).4 ص( »كثيف

: گويد مي خرس پاسخ در كارخانه رئيس. برد مي كارخانه رئيس پيش را خرس بنابراين،
 كه گويم مي منچون  . ...كنم ينم باور را حرفت من خرسي،       ًحقيقتا  كه نكني ثابت وقتي تا«

 ينهم يبرا). 6 ص( »كرد پيدا توان مي ها يركس و وحش باغ در فقط را حقيقي يها خرس
 و كوتـاه  ديـدي  بـا  ،وحـش  باغ هاي يوانح. برد يو به باغ وحش م كند يم يپاو را سوار ج

 خـرس  اين من، جان نه«: گويند مي نگرند، مي خود ديد ةيزاو از را چيز همه كه نگر يسطح
 قفـس  در مـا  مثـل  حقيقـي  خـرس . شود نمي جيپ سوار كه حقيقي خرس. نيست حقيقي
كـرده   يدر النـه زنـدگ   يكه مدت يبا وجود يز،ن يرخرس پ يو حت) 7 ص( »كند مي زندگي

خـرس  ). 7 ص( »كند مي زندگي خرس ةالن در يا«: دهد يم ادامه نادرست اي يسهاست، با مقا
). 7 ص(» !خرسم من! خرسم من. كنيد مي اشتباه شما«: زند يم يادو فر شود ينم يمباز هم تسل

: گويند مي بودند سيرك در كه ييها خرس. برد يم يرككارخانه او را به س يسرئ ينهم يبرا
. نشـينند  ينمـ  تماشـاچيان  گـاه  جـاي  درها  خرس نيست؛ خرس ولي است، خرس شبيه او«

 شنوند، يخرس را م يپاسخ منف يو وقت) 7 ص( »برقصي؟ تواني يم تو. رقصند ميها  خرس
 چيزي او. برقصد تواند ينم حتي او بينيد؟ يم«: زند يم دادخرس  ينتر كوچك ،ها آن ياناز م

كارخانـه   يسرئ). 7 ص( »نرفته حمام و پوشيده پشمي لباس كه تنبل كارگر يك جز نيست
 موهـاي  حتـي  پوشـد؛  مـي  آدم لبـاس  ناچـار  بهخرس . برد يكارخانه مه عنوان كارگر او را ب
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 هـا  آن كـاري  هـر  و ايسـتد  مـي  دستگاه پشت كارگران ساير با همراه تراشد؛ مي را صورتش
 فـراهم  را خـرس  آزادي ةينـ زم نـوعي  بـه  پايـان  در چه آناما . دهد ياو هم انجام م كنند يم

 پـاييز  پايـان  در او زيـرا . اوسـت  درمان يب يآلودگ خواب و خستگي زمستان، آمدن آورد مي
 بـراي  و دهد يم دست از كارخانه در كار براي را خود كارايي شود؛ مي آلود خواب و خسته
 خرس در و شده ازخودبيگانگي نوعي دچار كه او اما. كنند مي اخراج كارخانه از را او همين
 زمان كه ينا از پس ،مدير ولي. كند استراحت جا آن در تا رود مي متلي به دارد ترديد بودنش
 كارگرهـاي  بهما  ...«: گويد مي خرس ةمؤدبان جواب در ،دارد يم نگه منتظر را خرس زيادي

 يـن و اگرچه ا) 14 ص( »دارد خود جاي كه تو مثل يا گنده خرس ؛دهيم نمي اتاق كارخانه
 چـي «: گويـد  يمـ او . آورد يخرس را به خـودش مـ   ،است ينتوه يمتل از رو   ِير سخن مد
 خـرس  يـك  مـن  كـه  كنـي  يمـ  باور شما پس. خرس گفتي شما نكنم اشتباهاگر  ... گفتي؟

 به كشان كشان دارد، يكار  چهبداند در جنگل  كه ينبدون ا ،ينو بنابرا) 14 ص( »؟ام يقيحق
 سـردرگمي  بـا  غار بيرون او. رسد مي غاري كنار به تا رود مي قدر آن و افتد يم راه آن طرف
 دارمحـتم   . ...بكنم بايد چه دانستم مي كاش اي«: گويد مي خود با و نشيند مي طوالني مدتي
  ).15 ص(» ... چيست؟ چيز آن ولي ،ام كرده فراموش را مهم چيز يك كه

 كه شود مي طوالني چنان او ةيزغر و خودباخته ذهن ميان كشمكش و درگيري سرانجام
 يـاري  به داستان ديگر جاهاي مثل و كند مي كامل را داستان چه آن اما. پوشاند مي را او برف
ـ  در خـرس  يها لباس كه است غاري تصوير آن و كتاب پاياني تصوير آيد مي متن  آن ةدهان

  .نيست آن در خرسي و شده ريخته
 ماننـد  ،كارخانـه  نگهبـان  چـه  و رئـيس  چـه  ،انسـاني  هـاي  يتشخصـ  داسـتان،  اين در
 از هـا  آن. انـد  شـده  كشيده تصوير به نگر جانبه يك و ينب كوته داستان حيواني هاي يتشخص
 يتشخصـ  هـاي  يژگـي و تـرين  ياساسـ  و ينتر مهم از يكي ةدربار داوري به خود ديد ةيزاو
 پرسـش  بـه  را او هويـت  و ماهيت و نشينند مي ،بودنش انسان يا خرس يعني داستان، ياصل
  .كنند ينم توجه خرس ادعاي به گيري يمتصم اين در و كشند يم

 و كارخانه نگهبان شامل تنها نه كه ،ديگران نادرست ةيسمقا و ها يلدل اطرافيان، فشارهاي
 شد، مي نيز ها خرس ينتر باتجربه و كارخانه رئيس شامل بلكه ،شد مي ها خرس ينتر كوچك
 هويـت  داشـت،  بـودنش  خـرس  بـر  پـيش  از كه هايي يپافشار ةهم با ،خرس كه شد سبب
 كه شد ازخودبيگانه چنان خرس. دهد تن استعمار و استثمار به وكند  فراموش را اش اصلي
 متـل،  مسئول را تلنگر اين و است خرس كه گفت يم او به بايد ديگري كس آزادي از پس

  .آورد خود به را او و زد او به توهين، روي از هرچند
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 به را او چه آن و دارد كار چه جنگل در كه دانست نمي نيز داستان پايان تا حتي خرس،
 بدين. بود گرم غاري در هم آن زمستاني، خواب او، ةيزغر. بود غريزه كشاند غار سمت
 عرضي ويژگي« را آن فيلسوفان كه را خرس جدانشدني ويژگي اين گر ينشآفر شيوه،
 پرسش اين دربارة يشياند ژرف به را او و كند يم برجسته مخاطب براي نامند يم »الزم
 روي تواند مي ها حيوان ساير برخالف كه ينا برايفقط  را خرس توان مي آيا كه دارد وامي
 يا النه وحش، باغ در خرس اگر يا و ناميد؟ تر گنده و بدبو كمي انساني برود راه پايش دو

 بارزتر زماني داستان در ويژگي اين است؟ انسان و نيست خرس ديگر نباشد سيرك
 اعداد شمارش يحت و گرفته خو انساني زندگي با ها ماه خرس كه ينا وجود با كه شود مي
 كنترل را خود يآلودگ خواب و خستگي تواند ينم هم باز است، گرفته ياد نيزرا  5 تا 1

  .داند نمي نيز را آن علت و كند
 بيانفقط  دهد يم توضيح فلسفي مفاهيم آموزش بيان در را داستان اين توانايي چه آن
 مخاطب ي،و ذات يعرض هاي يژگيو كشيدن  يشپ با ،داستان اين بلكه ،نيست پيش يها گفته
  .كند مي آشنا حيوان و انسان ميان مرز و ها شباهت ،ها تفاوت ،يبند طبقه مفهوم با را

 بسياري اي يستهشا شكل به داستان اين ةآفرينند چگونه كه دهد مي نشان ينگر باهم ينا
 ي،بند طبقه مفهوم ذاتي، و عرضي هاي ويژگي جمله از فلسفي بنيادين و پيچيده مسائل از

 و ها يحتوض يوجو جست نشدن، استعمار و استثمار تسليم آن، ميان مرز و شباهت و تفاوت
 كه ديگران هاي ويژگي به احترام ديگران، با تعامل چگونگي ها، مقايسه و ها يداور چگونگي

 از كه را يابي يشتنخو و هويت شناخت، مفهوم آن ازتر  مهم و است فلسفي ژرف مفاهيم از
  .است داده جاي داستان در است نوجواني ةدور نياز مورد و كليدي فلسفي مفاهيم
  

  )1387 يليس،و( وانهيد خفاش 2. 5
  ج و ب: سني گروه

 هـاي  حيوان بنابراين. است شده جنگل وارد تازه كه است خفاشي داستان ديوانه خفاش
. بخرنـد  اي يـه هد برايش ييآمدگو خوش براي كه گيرند مي تصميم جغد نهاد پيش به جنگل
: دهد مي جواب خفاش آيد؟ مي خوشش چيزي چه از كه پرسند مي او از و روند مي او پيش

). 3 ص( »نشـوند  خيس پاهايم آيد، مي باران وقتي تا باشم داشته چتر يك دارم دوست من«
 وقتـي . نامند مي ديوانه را او همين براي و است آور شگفت ها يوانح يحرف خفاش برا ينا

 ؛افزايد يم ها آن شگفتي بر كه شنوند مي او از ييها حرف بدهند، او به را اش يههد خواهند مي
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...  و) 6 ص( »ببـارد  خواهـد  مـي  كـه  بينم مي سياهي ابر پايم زير آسمان در«: مانند جمالتي
 همـه  از كه جغد. كنند مي تعريف برايش را ماجرا و روند مي جغد پيش كنان مسخره ينبنابرا
آن . بـرد  يمـ  پـي  ماجرا چگونگي به و كند مي آزمايش را خفاش پرسش چند با است داناتر

 ةيـ زاو از و شـوند  آويـزان  درخت از وارونه خفاش مانندكه  كند يرا وادار م ها يوانوقت ح
 خودشـان  با تفاوتش و دنيا به خفاش نگاه نوع به ها حيوان آن، از پس. بنگرند دنيا به او ديد
 پاهـايش  روي تواند ينم او كه است اين خفاش يها حرف علت كه فهمند يم و برند مي پي

  .خواهند يم پوزش او از بنابراين. شود يم آويزان درخت از و بايستد
 داسـتان،  آغـاز  در. هسـتيم  تمركززدايـي  به تمركزگرايي از حركتي شاهد داستان اين در
 علت ها آن .شوند مي مشكل دچار همين براي نيستند، خفاش يدگاهد درك به قادر ها حيوان
 ندارنـد  را مسئله اين درك توانايي و كنند يم مسخره را او دانند، نمي را خفاش يها صحبت

 ادامـه،  در امـا . باشند متفاوت ها آن با كه باشند داشته وجود هم هايي حيوان است ممكن كه
 در تفـاوت  خفـاش  يهـا  حـرف  بـودن   شـگفت  علت كه يابند درمي جغد ياري با ها حيوان
  .هاست آن آفرينش
 نشـان  او بـه  و كند يم زد گوش كودك به را مشورت اهميت كه آن بر  افزون داستان، اين

 ؛شـود  يمـ  برطرف تر باتجربه و دانا فرد يك با نظرها  اختالفو  تمشكال گاهي كه دهد يم
 هـاي  يتشخصـ  بـا  يپنـدار  ذات هـم  با تا كند مي ياري كودك به نشين دل و لطيف طنزي با

 در و كنـد  حركت ديگر ديدگاه به ديدگاه يك از آساني به و شود دور يخودمدار از داستان
 ذهني ويژگي ترين ياصل«) 29: 1384( خسرونژاد باور در كه »ييتمركززدا« توانايي به پايان
 به و بگذارد ديگران جاي به را خود بتواند برسد؛ »شود يم محسوب فلسفي تفكر فرايند در

  :زيرا بشود؛ نزديك »مسئله كل از عيني ديدگاه« يك به عبارتي به و بنگرد ها پديده و وقايع
 را خود ديدگاه يك از نتواند نتيجه در و داشته تمركز حالت تفكر وقتي كه است اين بر نظر
 ميـان  بخشـي  يترضـا  تعادل و كند يم پيدا تحريفي اثر يساز درون عمل گاه آن ،سازد آزاد

از  ‘يذهنـ ’ يدانشـ  تـوان  يمـ  تنهـا  و گـردد  ينم حاصل يساز برون و يساز درون عمليات
 ركـن  تنها يا و اصلي ركن ديگر تر يئجزاطالعات  يشافزا ينبنابرا. به دست آورد يتواقع
 از ‘عينـي ’ ديدگاه به جريان اين كه آن براي بلكه ،گردد ينم محسوب دانش اين جريان در
 ديدگاه يك از خود يرپذ انعطاف حركت در فرد توانايي رشد شامل شود، تر نزدك مسئله كل
  .)187: 1389به نقل از خسرونژاد،  Baldwin, 1967: 245(است و بالعكس  يگرد ديدگاه به

 نيـز  اجتماعي مسائل و روابط از ما آگاهي شامل واقعيت از ذهني دانش اين« كه جا آن از
 ،ديگران ديد ةزاوي به توجه و داستان اين خواندن با كودك گفت توان مي، )همان( »]شود يم[



 49   مصلح يحهملپور و  حسام سعيد

 را ديگران يها تفاوت ديگران، با تعامل در و جامعه در فلسفي، نگرش نوعي به يابي دست با
 بـا  همـراه  تعامـل  افـزايش  بـا  نتيجه در و كند مي توجه ها آن هاي يژگيو به گيرد؛ مي نظر در

 داسـتان،  اين ةيسندنو است، گفتني. رسد مي شناخت  نوعي به ديگران حريم رعايت و احترام
 او »ذات« از كهرا  خفاش هاي ويژگي از يكي است توانسته خوبي به اصلي، ةلئمس بر تمركز با

 تعـاريف  به توجه با. كند برجستهاست  كرده جدا جانوران ساير از را آن و است جدانشدني
 سـويي  از. اسـت  الزم عرضـي  ويژگي خفاش براي درخت از شدن انآويز وارونه مفهومي،

 و كند مي روشن كودك براي نيز را يبند طبقه مفهوم و ها شباهت ،ها تفاوت داستان اين ،ديگر
  .گيرند يم قرار اي يژهو ةطبق در خاص هايي يژگيو با موجودات از كدام هر كه آموزد يم او به

  
  )1385ژوبرت، ( كوچولو سبز مارمولك ةقص 3 .5

  ب: سني گروه
 او. است آمده بيرون تخم از تازه كه است كوچولويي سبز مارمولك ةدربار داستان اين

 آنان هاي ويژگي و موجودات از كدام هر ديدن با نيست، راضي خود هاي داشته به كه
 ها آن سراغ به همين براي. است نداده را ها ويژگي آن او به خدا چرا كه خورد مي حسرت

 پر و بال من بهچرا خدا «: پرسد يپرنده از او م يدنبا د ،   ًمثال  .يردبگ ياري ها آن از تا رود يم
 او با تا كند مي سوار خود هاي با بر را او پرنده؛ )4 ص( »كنم؟ پرواز بتوانم هم من تا نداده
 كند مي التماس و رود مي گيج مارمولك سر كند مي پرواز به شروع پرنده تا ولي كند؛ پرواز
و ) 4 ص(» !نباشد من كار    ًاصال  كردن پرواز شايد«: گويد مي آخر در و بيايد پايين كه
 شنا كنم مي گمان«: گويد مي آن ةتجرب با و كند مي شنا آرزوي ماهي، ديدن با ،طور ينهم

 به را او تا گذارد مي اش يسهككانگورو او را در  يوقت). 5 ص( »نباشد من كار    ًاصال  كردن
 او كار پريدن كه رسد مي نتيجه اين به و شود مي »يروروز« او دل برساند،) يدنپر( آرزويش
 اين از ميمون با و دود مي خرگوش با رود؛ مي باال درخت از سنجاب با او آن از پس. نيست
 اش صخره به و شود مي خسته زود خيلي بار هر اما ،خورد مي تاب شاخه آن به شاخه
 خواهند مي نوعي به هركدام و شوند مي جمع او دور جنگل هاي حيوان وقت  آن. گردد برمي

 كردن، پرواز به نيازي است دانسته مي مهربان خداي«: گويد مي مارمولك اما كنند؛ ياري او به
سپس او ). 10 ص( »ندارم خوردن  تاب و درخت از رفتن باال دويدن، پريدن، كردن، شنا
 از پس و رود مي فرو عميق خوابي به بود شده گرم خورشيد نور تابش از كه يا صخره يرو

» ... و صخره يك و است آفتاب كمي نيازم تنها كه دانست مي خدا«: گويد مي شدن بيدار
  .كند مي يگزار سپاسها از خدا  ها و نداشته داشته ةهم يو در آخر برا) 11 ص(
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 يها حالت ةتجرب كوچولو سبز مارمولكگفت  توان يم داستان اين در ينگر باهم يك با
 خويشـتن  و دانـد  نمي را خود هاي داشته ارزش كه دهد يم خود مخاطب به را كسي روحي
 و اصلي شخصيت با گام هم داستان، اين مخاطب. كند مي وجو جست ديگران در را خويش

 هـايي  ويژگي و نيازها داراي موجودي هر كه رسد مي فكري ةتجرب اين به ،يپندار ذات هم با
نمونـه،   يبـرا  ؛دهـد  يم پاسخ خود نيازهاي به ويژگي آن با و اوست زندگي ةالزم كه است
. اسـت  رفـتن  بـاال  شـاخه  از سنجاب، و كردن؛ پرنده، پرواز كردن؛ شنا ي،ماه يزندگ ةالزم

 از را آن) 335: 1387( متيـوز  كه ،ذاتي و عرضي هاي ويژگي ةمسئل با شيوه، اين با بنابراين،
 بـه  ،هـدف  ايـن  بـه  رسـيدن  بـراي  يادشده داستان. شود يم آشنا داند، مي فلسفه هاي مسئله
 دهـد  مي قرار ها پرسش اين برابر در را كودك كودكانه، هاي يفضاساز با و صميمي يا گونه
 كـار  ايـن  آيـا  و؟ ... و بپـرد  بخواهـد  يا و كند؟ پرواز بخواهد مارمولك اگر شود مي چه كه

 از كـدام  هـر  نيازهـاي  خدا كه رساند مي الهي حكمت اين به را او پايان در و است؟ شدني
  .است كرده توجه آن به و داند مي را مخلوقاتش

 و هـا  شـباهت  موجـودات،  يبنـد  طبقـه  بحث داستان اين ،تر گسترده نگاهي با ،چنين هم
 هويت، شناخت وارسي، ةينزم كردن  فراهم با ،و كند مي مطرح نيز را ها آن تمايز و ها تفاوت
 فلسفي رشد ةزمين خداوند، از قدرداني و شناخت خود، هاي يمند توان و ها ويژگي پذيرش
  .آورد مي فراهم را كودك
  

  )1378 ،زاده يشانپر( يپنزررخنز كالغ 4 .5
  ب و الف: سني گروه

 هر او. است بيزار سياهش رنگ از كه است كاري يب سياه كالغ ةدربار خنزرپنزري كالغ
 خـود  بـه  را هـا  آن ةهمـ  روز يـك . بـرد  مي خانه به و كند مي جمع بيند مي كه را رنگي چيز
 خـود  بـا  سـپس . توانـد  ينمـ  كنـد،  مي تالش هرچه كند، پرواز خواهد مي وقتي اما بندد؛ مي
 ةهم بنابراين،؛ )24ص ( »كند؟ پرواز آسمان در و كند باز بال نتواند اگر !فايده چه«: گويد مي

 آينـه  در را خـود  يخـوب  به او وقتي ،آن از پس. ريزد يم دور و كند يم باز را رنگي چيزهاي
 ،بنـابراين  اند؛ درآمده رنگ هفت  به پرهايش خورشيد نور بازتاب از كه بيند مي كند، مي نگاه

  .است نكرده توجه آن به اما داشته، خودش داشته را آرزويش و خواسته مي هرچه
 بودن  پرنده ةالزم پرواز توان. است تفكربرانگيز و ژرف بسيار ساده ظاهر در       ِداستان  اين
 از پـس  مـا . نـدارد  هـم  لطفـي  نيسـت،  غيـرممكن  اگرچه برايش آن بدون زندگي كه است
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و پـس از   كنـيم  يمـ  يشـه اند) الزم يعرض يعني( را كردنش »پرواز« »     ًلزوما « »كالغ« »    ِتصور «
 بياني به شويم؛ مي ،»مفارق عرضي« امر      ِعنوان   بهآن، »    رنگ » «     ِمتصور «است كه » پرواز«تصور 
 رنـگ  ولـي  ،اسـت  ناپـذير  ييجدا كالغ »ذات« از كه است چيزي كردن پرواز توانايي ديگر،
. دارد وجـود  طبيعـت  در نيز ديگر يها رنگ در كالغ زيرا است؛ پذير ييجدا او ذات از سياه
 ايـن  به بسيار سختي تحمل از پس او .نيست راضي خود سياه رنگ از كالغ داستان، اين در

 توانـد  ينمـ  و نـدارد  ارزشـي  بگيـرد،  را پرواز جلو وقتي ،بودن  رنگارنگ كه رسد مي نتيجه
  . باشد او تر ياديبن نيازهاي يگو جواب

 اين فلسفي توان كه است مواردي از يكي ذاتي و عرضي هاي يژگيو ةيدا بنابراين،
 فلسفي جذابيت هاي يلدل از يكيفقط  ايده اين كه است گفتني .دهد يم توضيح را داستان

 به ها يژگيو و نيازها مفاهيم از را مخاطب گيرا و نرم يا گونه به داستان اين است، آن
 و طبيعي مفهوم با را كودك ،آن بر  افزون. رساند يم يابي يشتنخو اساسي و مهم مفاهيم

 كالغ آيا كه دارد وامي انديشه اين به را او و كند مي آشنا نيز ها آن ميان مرز و مصنوعي
 كه برسد رنگي پرهايي به ديگر مصنوعي وسايل و رنگي يها قرص شانه، شال، با تواند مي

 هايي پرسش را چنيني اين هايي پرسش متيوز باشد؟ داشته را خودش طبيعي پرهاي كارايي
  .داند مي آموزنده و پركشش فلسفي،

 از را او رفتار كالغ، به كار يب صفت دادن با ،داستان اين ةيسندنو است، گفتني
 كه دارد وامي يشياند ژرف اين به را كودك و كرده خارج پسند مورد رفتار يسازوكارها

را از دست  يتر مهم چيزهاي ها آن آوردن  دست به براي كه داريم آرزوهايي ما گاهي
 وجود در را آن كنيم دقت كمي اگر كه خوريم مي را چيزهايي حسرت يا و دهيم يم

  .يابيم مي خود
  

  )1389 ،زاده يشانپر( نقطه سه كرم 5 .5
  ج و ب: سني گروه

ـ  از پر كه خاكي دل در كه است كرمي داستان نقطه سه كرم  دنيـا  بـه  اسـت  گياهـان  ةدان
 سوسك از روز يك كه ينا تا. گذراند مي را اي دغدغه يب و عادي زندگي خاك در او. آيد مي

 نقطـه  سـه  كـرم  آن مثـل . كنيد عجله. باشيد زود«: گويد مي دوستانش به كه شنود مي سياهي
نـه   ،باعرضه نه بود، عرضه يب نه« روز آن تا كه او). 11 ص( »يدنباش عرضه يب و ترسو تنبل،

 ين،بنابرا شود؛ يم يو عصبان يدناام) 12 ص(» تنبل بود و نه زرنگ، نه ترسو بود و نه شجاع
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نشـان دهـد    همهبه  يا ،است عرضه يبباور كند تنبل و ترسو و «كه  افتد يم يدبه شك و ترد
 يو دست به كارها كند ياو راه دوم را انتخاب م). 15- 14 ص(» !كه باعرضه و زرنگ است

سر شهر تـا آن سـر    يناز ا كند؛ يرا كه آتش گرفته است خاموش م يجنگل: زند يم يبيعج
از  همـين  براي... .  و رود مي باال كوه بلندترين از سازد؛ مي بلند برج يك زند؛ يشهر تونل م

 چـاپ  هـا  روزنامـه  در او عكـس  بـار  يـك  حتي و شود مي ستايش و تشويق ديگران جانب
. شود مي بدحال و خسته و بكشد نفس آسوده تواند نمي ديگر آوازه، اين برابر در ،اما. شود مي
 آن زيـر  خـودش  بـردارد،  ها مورچه ةالن روي از را بزرگي سنگ تخته خواهد مي كه روز يك
 كـه  نيسـتي  كرمي همان تو«: گويد مي است آمده او ياري براي كه تاب شب كرم كند؛ مي گير
 يبه سر تا پا يكرم نگاه). 44 ص(» را از دست داده؟ يزشهمه چ يگراند گفتن  ينآفر براي

 رسد؛ يبه مشامش م ييآشنا يهنگام بو يندر ا. افتد يم ينو خسته و كوفته به زم كند يخود م
 ياهرشد گ يآن را برا يدنقطه با كه كرم سه يهمان خاك. خاك يبو ؛رفته بود يادش كه ييبو«

  ).50 ص( »آمد يم يروناو از دل خاك ب ياريسبز كه با  ياهيگ. كرد يآماده م
 بـه  توجـه  بدون ،فرد آن در كه است دنيايي درآوردن  يلتخ به داستان اين فكري ةتجرب

 زنـد  يم كارهايي به دست ديگران گفتن  ينآفر براي خود، كارايي و ها يمند توان ،ها يژگيو
 به شدن  يكنزد و خستگي ةينزم موضوع همين و نيست سازگار او خاص هاي يژگيو با كه

 آمـد،  »الزم عرضي ويژگي« تعريف در چه آن به بنا. كند يم فراهم او براي را مرگ و نابودي
 نيازمنـد  آن بـه  زنـدگي  ةادامـ  براي كرم و است ويژگي نوع اين از خاك به يخاك  كرم نياز

 براي را بهتر رشد ةينزم گياه به تر بيش اكسيژن رساندن با خاكي كرم ديگر، نگاهي از. است
 اوسـت،  زندگي ةالزم چه آن گرفتن  يدهناد با ،نقطه سه كرم داستان، اين در. كند يم فراهم آن

 نـابودي  و مـرگ  بـه  را او ،آمـد  يم ستودني و جالب نظر به اگرچه كه زد كارهايي به دست
 اين پي در و برگردد خاك به تا آورد پديد برايش را شناخت ةينزم تاب شب كرم. كشاند يم

 كاري. كند فراهم را سبز يگياه رويش ةزمين سالمتي، به يابي دست بر افزون ،بتواند شناخت
 بـا  نمـود،  ره ايـن  با كودك بنابراين، .اوست پيشين كارهاي از تر مهم بسيار رسد يم نظر  به كه

 و هـا  تفـاوت  ها، ويژگي شناخت مانند مفاهيمي به تواند يم غيرمستقيم و ژرف ساده، عباراتي
  .»ساختند يرا بهر كار يكس هر«ببرد و بداند كه  يپ خود هويت شناخت اهميت و ها شباهت

 هـاي  ويژگـي  گـر  بيـان  كه اصلي، يتشخص براي »نقطه سه كرم« نام انتخاب با ،نويسنده
سبب  كه  آن داستان اين در. است سپرده كودك به را او دربارة داوري نيست، خاصي دروني

 قرار او ةطبق در نوعي به كه است تاب شب كرم برسد خود شناخت به نقطه سه كرم شود مي
  .وادارد مقايسه و تحليل به را كودك تواند يماين داستان  بنابراين .گيرد مي
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 رقيـب  هاي گزينه ميان از بايد كودك كه شده طراحي يا گونه  به داستان آن، بر  افزون
. داشـت  اشكال كار جاي يك اما« عبارت نمونه، براي .دريابد را درست پاسخ احتمالي و
 چـرا؟ . نبـود  خـوب  حـالش  و بـود  شده خسته بكشد؛ نفس آسوده توانست ينم ديگر او

 كـه  كنـد  فـراهم  را پرسش اين ةزمين داستان ةيانم، در )37 ص( »دانست ينم هم خودش
 سـاختن  دزدان؟ بـا  مبارزه هدهد؟ كردن  ساكت كجاست؟ راوي نظر مورد اشكال چرايي
 كـودك  پايان در و ديگران؟ تشويق و توجه يا خودنمايي؟ براي سد كردن  سوراخ تونل؟

 خـود  نيازهـاي  و خود شناخت اهميت كه ،داستان اصلي هدف به يرمستقيمغ يا گونه به
 تثبيـت  و آمـوزش  بـراي  وگو گفتو  بحث اميدبخش تواند مي متن اين. برد يم پي است،
  .باشد فلسفي مفاهيم
  

  )1387خسرونژاد، ( آواز تو از من/ تو از من عروس 6 .5
 بـه  خاري روزي كه است آوازي يب و تنها گنجشك داستان من از تو آواز/ تو از من عروس

 بـه . نـدارد  هيـزم  ولي ،بپزد نان خواهد مي كه بيند مي را پيرزني او ،ناگاه به. رود فرومي شپاي
 يـك  كـه   يشرط  به البته« بپز؛ نان آن با و بياور در من پاي از را خار اين بيا: گويد مي پيرزن
 بيـرون  بـه  »حاجـت  قضـاي « براي گنجشك وقتي اما؛ )6 ص( »بپزي من براي هم كلوچه

 فرار و دارد برمي را او نان و شود مي ناراحت گنجشك. خورد مي را او ةكلوچ پيرزن رود، مي
 نهـاد  پـيش  چوپـان  بـه  گنجشك. ندارد نان ولي ،دارد شير كه رسد مي چوپاني به او. كند مي
 تـا  پيـرزن،  ماننـد  نيـز  چوپـان . بخـوريم  هـم  با و بريزيم هم روي را شير و نان بيا: دهد مي

 هـاي  بـره  و شـود  مـي  ناراحت نيز گنجشك. خورد مي را شير و نان ،شود يم خبر گنجشك
 پلـو  هـا  يهمـان م و است عروسي كه رسد مي جايي به او. كند مي فرار و دارد برمي را چوپان
 هـم  دامـاد  ولـي  ،دهد مي شريكي نهاد پيش پيش، يها دفعه همانند. ندارند گوشت اما ،دارند

 رسد مي جايي به و كند مي فرار و دارد يبرم را عروس گنجشك ،ينهم براي. كند مي بدقولي
 نابينـا  مـرد  بـه  گنجشـك . دارد زيبـايي  آواز و است خواندن آواز حال در نابينا مرد يك كه
 بده را آوازت تو! عروس تو و ندارم آواز من! تو غم يه. دارم من غم يك! مرد اي«: گويد مي
 يگـر و از آن روز به بعد د كند ياو موافقت م). 20 ص( »تو به دم مي را عروسم من و من به

 اگرچـه  نيـز  گنجشـك  و بخوانـد  آواز توانـد  ينم يگرد يول ،عروس دارد يكو  يستتنها ن
  .آواز بخواند تواند يم تنهاست، و ندارد عروس

 شباهت با كه ساده ييها مثال ارائة با طنزآميز، و صميمي ساده، زباني با نويسنده
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 نشان اند آن پي در ها يتشخص كه را چه آن و ها خواسته نيازها، شوند، مي تكرار اي يدهسنج
 رسند يم هم به داستان پايان در مشترك هاي يژگيو و نيازها با نابينا مرد و عروس. دهد مي
 تصوير و كتاب پاياني تصوير در نيز مفهوم اين. كنند پر را ديگر يك تنهايي توانند يم و

 دوباره آغازي رسد مي نظر به كه پاياني، تصوير در است؛ يافته نمود كنايي لحني با نيز جلد
 خود ةنيم دنبال به او چشم ،است گنجشك چنگال در عروس اگرچه است، داستان در

 مرد تنهايي دارد، وامي فكر به را عروس چه آن نيز متن در آن، بر افزون. نابيناست مرد يعني
 ولي، )20 ص( »تنهاست مرد اين چقدر خدايا«: گويد يم خودش با او نابيناست؛
 زيبا چه! خدايا«: گويد يم خود با و كند مي توجه نابينا مرد آواز به فقط گنجشك

  دست  به پي در داستان آغاز همان از كه نيز گنجشك ،چنين هم). 20 ص( »!خواند يم
 داند؛ مي آن نداشتن را غمش حتي و داند مي برتر را آواز ،پايان در ،است بهتر چيزي آوردن
. دارد خواندن آواز به كه است نيازي احساس از تر كم عروس به او نياز احساس زيرا

 توانايي كه  يحال در است، پرنده براي الزم عرضي هاي ويژگي از يكي خواندن آواز توانايي
  .دارد يرگيبه آواز خواندن چ يازبر ن ها انسان در آن به نياز و همسريابي
 را داستان اين فلسفي توان تواند يم تنهايي به گرچه عميق مفهوم اين است، گفتني

 يا گونه به داستان اين و است داستان اين در فلسفي يها جاذبه از يكيفقط  كند، آشكار
 و ها تفاوت ،يبند طبقه اصل به عرضي و ذاتي هاي يژگيو از را كودك ذهن هنرمندانه
  .زند يم پل ها شباهت
 يممستق طور  بهو شود  مي دريافت داستان از ضمني يا گونه  به كه هايي يهما درون از يكي

 هم با را چيز همه تواند ينمآدم «است كه  يمفهوم فلسف ينكتاب آمده ا يانيدر خط پا يزن
آواز را به دست  يي،تنها يمتبه ق ،گنجشك نيز يادشده داستان در .)24 ص( »باشد داشته

 راسل سخن با مطلب اين. شد رها تنهايي از آواز دادن  دستهم با از  يناآورد و مرد ناب
 و هستي جهان تمام يا چيزها تماميت مفهوم كند يم تأكيد كه جا آن است؛ هماهنگ
  .)Russel, 1903( منطق است و عقل خالف يا گونه به موجودات
 بـه  كـه  انـد  يو گنجشـك، كسـان   يناناب مرد پايان، برندگان داستان اين در آن، بر  افزون
 بهتـرين  كننـد  مـي  خيانـت  معاملـه  در كـه  هـا  يتشخصـ سـاير   و كننـد  مي عمل پيمانشان
 ژرف مفـاهيم  بـا  را كـودك  ترفنـد  ايـن  بـا  داسـتان  ،بنابراين .رود يم غارت به شان دارايي
 در كـودك  كـه  است يافته نمود داستان در يا گونه  به يادشده مفاهيم. كند  يم آشنا اخالقي
 بـه  رقيب، معاني ميان از ،پايان در ،و بگردد ها يحتوض دنبال به بايد طنزآميز و شاد محيطي
  .برسد نويسنده نظر مورد معني
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 گيري نتيجه. 6

 نيز امروزه. اند خورده پيوند مادربزرگان هاي قصه در دور بسيار يها زمان از ادبيات و فلسفه
 يـاد  تر بيش زماني كودكان كه است اين »كودكان براي فلسفه« ةبرنام هاي فرض يشپ از يكي

 رويكـرد  دو با برنامه يننظران ا به شكل داستان باشد؛ اما صاحب يشانها كه كتاب گيرند يم
 كـه  باورنـد  ايـن  بـر  ابزاري نگاهي با كم و شارپ ليپمن، مانند يا عده: نگرند مي داستان به

 نوشـتن  بـه  خـود  و باشـد  فلسفي تفكر آموزش براي شايسته يابزار تواند ينم رايج ادبيات
 از ادبـي  هاي گونه كه معتقدند متيوز و فيشر مانند يا عده و اند آورده رو هدف اين با داستان

 فلسفي نيازهاي به توانند يم و اند فلسفي خود خودي به كودك ادبيات در شده  آفريده  يشپ
نـه   ،يمبا انتقاد به برونو بتلها ،»يفلسف يتفنن يها داستان« ةمقال در متيوز. دهند پاسخ كودكان
 توانـايي  خـوبي  به كودكان كه كند يم يدبلكه تأك داند، يم يكودك را فلسف ياتادب يرتنها مس
  .دارند را فلسفي مفاهيم درك
 انـد،  شـده  تحليـل  متيـوز  ديـدگاه  بـه  توجه با كه ييها داستان ةدربار ينگر باهم يك در

 ناميد، فكري  ييماجرا يا فلسفي  يتفنن يها داستان را ها آن توان يمآثار، كه  ينا گفت توان يم
 ةمؤلفـ  چندين فهم، قابل و ساده عباراتي قالب در مانندي يب شاعرانگي با خيالي، فضايي در

 كودكان براي را فكري ةتجرب و رشد ةينزم توانند مي و اند داده جاي خود در را مهم فلسفي
 و يابي يتهو اخالق، مانند مهمي فلسفي مفاهيم شده، تحليل داستان شش هر در. كنند فراهم

 ،تـر  گسـترده  نگاهي در ،و موجودات يبند طبقه تفاوت، و شباهت ديگران، و خود شناخت
 شانخود ها داستان از كدام هر ،آن بر  افزون. شد يافت ذاتي و عرضي هاي ويژگي ةمسئل بيان

  :است آمده زير جدول در كه بودند ي ديگرها داستان با متفاوتي فلسفي يها مؤلفه داراي
  ها داستان در شده يافت هاي مؤلفه. 2 جدول

مشترك  يها مؤلفه
  ها داستان ةهمدر 

 يموجودات و در نگاه يبند طبقه تفاوت، و شباهت ديگران، و خود شناخت و يابي يتهو اخالق،
  ذاتي و عرضي هاي ويژگي ،تر يعوس

 يها مؤلفه
 در يرمشتركغ

  ها داستان

 خرس خواست يم كه يخرس
  بماند

  استعمار و استثمار ازخودبيگانگي، كردن، مقايسه و داوري چگونگي

  ييتمركززدا  وانهيد خفاش
  او حكمت و خدا شناخت  كوچولو سبز مارمولك ةقص

  ها يمند توان شناخت  نقطه سه كرم
  ها آن ميان مرز و مصنوعي و طبيعي مفهوم  يرخنزپنز كالغ

  چيزها تماميت چگونگي  آواز تو از من/ تو من از عروس
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 توان دريافت با تا كند يم ياري كودك به ييها داستان چنين خوانش رسد يم نظر  به
 و ها تفاوت فهم با نيازهايش، و ها يمند توان هويت، شناخت بر  افزون تمركززدايي،

 را متضاد گاهي و متفاوت باورهاي و ها يژگيو پذيرش قدرت ديگران، با يشها شباهت
 چيزها، تماميت چگونگي درك با ،نيز پايان در و برسد اجتماعي شناخت نوعي به ؛يابدب

 شناخت سطح باالترين به خودشكوفايي، و ذهن پرورش با سنجيده، ةيسمقا و داوري
 وجود كندوكاو، يها حلقه در ها داستان ينبهتر ا ةاستفاد يبرا ،كرد كه يدتأك يدالبته با. برسد
  .كند هدايت را آموزش مسير تا است الزم مربي يك

 كـه  كـرد  ادعا متيوز،. بي. گرت بزرگ، متفكر از پيروي با توان مي شد، گفته چه آن بر بنا
 دسـترس و نـاب در   يميصـم  ييهـا  داسـتان كه در قالـب   شده  خلق  يشپ از كودك ادبيات
 ،انـد  شـده  طراحـي  منظور ينهم به كه فكري يها داستان همانند تواند مي دارد قرار كودكان

 خود، نگاه بازنگري با يمتوان مي بنابراين،. رساند ياري فلسفه آموزش به و باشد يزتفكربرانگ
 و نويسـندگان  كـردن   آگـاه  ضـمن  ،هاسـت  داستان اين در كه يا بالقوه هاي ييتوانا كشف با

 از پـيش  كـه  كنيم عرضه آنان به را آثاري مخاطب، كودكان به نهادن  ارج با ،اندركاران دست
 در جـذابيت  و كشـش  بـا  و آورد دسـت   بـه  را هـا  آن دل بتواند خود ادبيت با بودن  يفلسف

 از پيش بدوي يها انسان را ها آن آن، از تر مهم ،و نهد ارج آنان هاي خواسته به خيالي فضايي
 كودكـان  كـه  بـدانيم  و نپنداريم ندارندرا  انتزاعي مفاهيم فهم قدرت كه« يمند هوش دوران
 كه دارند هم حق و ندمند هوش ،اند يعاطف كه اندازه همان به و ندمند هوش فيلسوفاني خود
  ).343 :1387 يوز،مت( »باشند

 انتخاب فكري پرورش كانون هاي كتاب ميان از مورد، يك جز ،شده انتخاب يها داستان
بـا   كـه،  جـا  آن از  .اسـت  شده استقبال از جانب كودكان كه هاست سال نيز كانون و اند شده
 هـاي  گروه مناسب ها داستان اين ،بماند خرس خواست مي كه خرسياز داستان  يپوش چشم
 گيرنـد،  مـي  بـر  در را) سالگي 11تا ( آن از پيش و دبستان سن و هستند »ج« تا »الف« سني
 بـا  انـد  توانسـته  ،عميـق  فلسـفي  مفاهيم چنين با ،ها داستان اين كه رسيد مهم اين به توان مي

 بتلهـايم  بـر  متيـوز،  بـا  گام هم ،و كنند برقرار ساله ينچند يا رابطه بلوغ سن از پيش كودكان
 تأكيـد  و دانـد  مـي  بعد به سالگي 12 را انتزاعي مفاهيم درك زمان او كه جا آن گرفت؛ خرده
 يانـه گرا واقـع  هاي يينتب فهم براي را الزم انتزاعي درك بلوغ سن از پيش كودكان كه كند مي

 و عملـي  پژوهشـي  دادن انجـام  گـران  پـژوهش  يافتـه،  اين از اطمينان براي). همان(ندارند 
  .كنند يم نهاد پيش زمينه اين در را محور مخاطب

 توجـه  محتـوا  و مفـاهيم  به ادبيات و فلسفه ةرابط بررسي در پژوهش اين است، گفتني
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 كـه  رسـيم  يمهـم مـ   يـن به ا يمده ييرتغ يرا كم ديدمان ةزاوي اگر كه حالي در است، داشته
 بيـان  بـه  كنند؛ مي فلسفي كار خود  يخود به كههست  ادبيات ذات در عناصري و شگردها
برقرار  پيوند فلسفي تفكر افزايش و كنايه و استعاره تشبيه، مانند ادبي شگردهاي ميان ديگر،
 كتـاب  در) 1389( خسـرونژاد  سـوي  از بـار  نخسـتين  براي كه پيوند اين به پرداختن .است

 ايـن  در پـژوهش  محـدوديت  دليـل  به شده مطرح تمركززدايي ديد از تجربه و معصوميت
 اسـت،  شـده  كوتـاه  يا اشـاره  هـا  آن از برخي به پژوهش اين در اگرچه و گنجيد ينم مجال

  .شود مي نهاد پيش آن انجام كه طلبد مي درخور پژوهشي
 هـاي  ييگـو  پاسـخ  و يينمـا  راه بـراي  رحيميـان،  سعيد دكتروار  از استاد بزرگ ،يانپا در

 .يمگزار سپاس بسيار منطق بحث در يژهو به دريغشان يب
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ي داسـتان ي ها و كتاب يرانيا يريتصو يداستان هاي كتاب ايراني، هاي افسانه مقايسة«). 1390( يهراض ي،سهراب
 پرورش، و آموزش فلسفة ارشد كارشناسي نامة پايان ،»فلسفي تفكر هاي مؤلفه مبناي بر خارجي تصويري 

  .شيراز دانشگاه
برنامـة   بـراي  مناسـب  ادبـي  يهـا  مـتن  انتخاب استقالل، يجوو در جست«). 1389( و ديگران فرزانفر، جواد

  .2 ش ،1 س ،كودك ادبيات مطالعات پژوهشي ي مجلة علم ،»»كودكان يفلسفه برا«
 .رسش: يان، اهوازمقدم و افسانه نجار ييصفاترجمة مسعود  ،كودكان به تفكر آموزش). الف 1385(رابرت  يشر،ف

  .رسش: اهواز زاده، كيان فروغ ترجمة ،تفكر و آموزش). ب 1385(رابرت  فيشر،
 مژگـان  و شـهرتاش  فرزانـه  ، ترجمـة كالس براي فلسفي كندوكاوهاي: كردن فكر هم با). 1389( فيليپ كم،

 .شهرتاش: تهران رشتچي،
 كنـدوكاو  ليـپمن، در  بـا  نـاجي  وگوي گفت ،»چيست؟ نوجوانان و كودكان براي فلسفه«). 1387( متيو ليپمن،

 پژوهشگاه: تهران ،)تربيت و تعليم در نو انقالبي پيشگامان باوگو  گفت( نوجوانان و كودكان براي فلسفي
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  .سمت: تهران ابيلي، خدايارترجمة  ،انتقادي تفكر آموزش). 1374( چت مايزر،
 نظرية و نقد رويكردهاي: هاي ناگزير ديگرخوانيدر  ،»يفلسف ـ يتفنن يها داستان«). 1387( .يب. گرت متيوز،

: تهران پور، يرينظ يهترجمة روح هانت، يتراز پ يا با مقدمه ،خسرونژاد يبه كوشش مرتض ،كودك ادبيات
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  .دارالعلم: قم يرواني،ش يترجمه و اضافات عل ،منطق). 1374(درضا م  ّ      عل امه مح مظفر،
 ،»يكـا مرا يوجرسين يرآن مارگارت شارپ، استاد دانشگاه مونتكل پروفسور باوگو  گفت«). 1383( يدسع ناجي،

  .19 ش ،نوجوان و كودك ماه كتاب يرزايي،م يقهو صد ييصفا يمترجمة مر
 وكودكـان   يكـانون پـرورش فكـر   : تهـران  يان،انصـار  هترجمة معصـوم ، ديوانه خفاش). 1387( ينج يليس،و
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