
 

 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتفکر و کودك، 
  37 -  23، صص 1389سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان 

  تفکر ادبیات داستانی کودکان و نقش آن در رشد

  *مژگان رشتچی

  چکیده
شود یکی  نیز نامیده می )P4C(آموزش تفکر به کودکان که فلسفه براي کودکان 

اندرکاران تعلـیم و   است که مورد توجه بسیاري از دست هاي آموزشی از برنامه
منزلۀ ابزار  ها به در این برنامۀ آموزشی از داستان. تربیت کودك قرار گرفته است

تواننـد   ها مـی  شود زیرا عقیده بر این است که داستان اصلی آموزش استفاده می
نتیجـه او   درهاي شناختی و توانایی پرسشگري را در کودك باال ببرند و  مهارت

ها، درك روابط علت و معلولی، کشف و تحلیل مفـاهیم،   را در ارزیابی استدالل
به همـین منظـور، متیـو    . گیري درست از رویدادها یاري کنند و همچنین نتیجه

هایی را با هـدف   گذار آموزش فلسفه براي کودکان است، داستان لیپمن، که پایه
لۀ حاضـر، بـا تأییـد برنامـۀ آمـوزش      مقا. آموزش تفکر به کودکان نوشته است

هاي ادبـی کودکـان    فلسفه به کودکان، سعی دارد نشان دهد که استفاده از کتاب
تواند نقش بسزایی در پیشـبرد تفکـر    در برنامۀ درسی یک ضرورت است و می

منزلۀ یک ابزار آموزشی  هاي ادبی به بنابراین باید به داستان. کودکان داشته باشد
هاي اصلی کودکان در مدارس قـرار داد   خوانی را جزء برنامه ستاننگاه کرد و دا

ها قـدرت تفکـر خـود را بـاال      گو در مورد آن و تا کودکان بتوانند از طریق گفت
نکتۀ دیگر که باید به آن توجه کرد این است کـه اسـتفاده از داسـتان راه    . ببرند

فزایش قـدرت تفکـر،   کند، و در عین ا تعامل بزرگساالن با کودکان را هموار می
  .سازد ها و مسائل اجتماعی آشنا می ها را با رفتار آن

  ادبیات کودك، ادبیات داستانی، دوران کودکی، فلسفه براي کودکان، :ها واژه کلید
 .آموزش تفکر
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 مقدمه
متیو لیـپمن اسـتاد   زمانی شکل گرفت که  1960 دهۀفلسفه براي کودکان در اواخر   ۀاولی ةاید

او . در بـین دانشـجویانش پـی بـرد    قدرت تمیز و داوري  و قدرت استداللدان به فقفلسفه 
 بهبـود ولی پس از مدتی متوجه شد که بـراي   ،بسیار کرد  ها تالش بردن این توانایی براي باال

در دوران کـودکی   بایـد هـا   قدرت تفکر این دانشجویان دیر شده است و تقویت این توانایی
آمـوختن  به  یازده یا دوازده سالگی باید از نظر لیپمن کودکان در ،به عبارت دیگر. گیردانجام 

، که مشخصۀ اصلی تفکـر فلسـفی   )Lipman, 2003: 46( بپردازند» تفکر دربارة تفکر«تفکر یا 
 تـأثیر  هـاي سـقراط   آموزش فلسفه به کودکان از اندیشـه  هاي پژوهش فلسفی و ریشه. است
هـاي   هـا، مسـائل و ارزش   درك ایـده  گوهـاي سـقراطی گسـترش   و نقش گفت. است گرفته

منطقی به منطق و از نیـازموده   دیگران است و هدفشان حرکت تفکر از مبهم به واضح، از بی
 ). Lambright, 1995: 31(به آزموده است 

به عبارت دیگر، هدف فلسفه براي کودکان آشنایی کودکان با استدالل درسـت، انسـجام   
یجاد ارتباط منطقی بین جمالت و همچنین آشناکردن آنـان  گویی، و ا کالم و پرهیز از تناقض

صوري است که به آنان توانایی ارزیابی تفکرات خود و دیگران را در ارتبـاط بـا    غیر  با منطق
باید متذکر شد که در فلسفۀ بـراي کودکـان تمرکـز اصـلی بـر      . دهد و رویدادها می ها کنش

اي  هاي فلسـفی  که تأکید روي بحث در ایدههاي فلسفی و فالسفۀ بزرگ نیست بل تاریخ ایده
کـه بخواهـد از کودکـان     آیـد بـدون ایـن    دست مـی  وگو و مناظره به است که از طریق گفت

نتیجـه   فلسفه براي کودکان فعالیتی آموزشـی اسـت کـه تفکـر پیچیـده و در     . فیلسوف بسازد
اي مـنظم و   مـه برنا. سـازد  قدرت استدالل و تفکر انتقادي و خالق را براي آنان ممکـن مـی  

پیشبردي که براي کودکان چهار تا هجده سال طراحی شده است، روش اجراي مشـخص و  
هــا را  گـرفتن عالئــق کودکــان و موضــوعاتی کــه آن  نظــر ریــزي شــده دارد، و بــا در برنامـه 
شـود و هـدفش انگیخـتن     انگیزد، موجب تحریک حس کنجکاوي و حیرت آنـان مـی   برمی

ال از طریق کندوکاو مشترك است به ترتیبی که کودکان بتواننـد  تفکر متعالی یا تفکر سطح با
ها را ترکیب کنند، تعمیم بخشند، توضیح دهند، فرض کنند، یا  اي از واقعیات و ایده مجموعه

نتیجه به حل مسئله بپردازنـد و مفـاهیم جدیـدي را کشـف      به نتیجه یا تفسیري برسند، و در
شود که اعضاي آن سعی دارند افکار و آراء دیگـران را   این برنامه در جوامعی انجام می. کنند

 کننــد را درك کننــد اي کــه در آن زنــدگی مــی بفهمنــد و معنــاي جهــان هســتی و جامعــه
)Accorinti, 2000( .اساس آن  لیپمن، با این نظریه، نظریۀ رشد شناخت پیاژه را رد کرد که بر
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ها توانـایی   ی ندارند زیرا هنوز در آنکودکان پیش از حدود دوازده سالگی توانایی تفکر فلسف
هـاي   تفکر فراشناختی پدید نیامده است، اگرچه بایـد گفـت پیـاژه در نظریـۀ خـود توانـایی      

متیوز، از طریق مکالمه با کودکان، شواهد کـافی از  . کم گرفته است شناختی کودکان را دست
ولی از نظر قابلیـت تبـادل    دهد که چندان عمیق نیستند توانایی آنان در تفکر فلسفی ارائه می

هـاي کودکـان، کـه توسـط      همچنین تجزیـه و تحلیـل مکالمـه   . عقاید اهمیت بسزایی دارند
آوري کـرده اسـت،    جمـع ) Pritchard, 2009: 3 - 6( 1986و  1985هـاي   پریچـارد در سـال  

 .کند یید میأاي را در کودکان ت چنین توانایی
او بـه  . ر به کودکان استفاده از داستان استاز نظر لیپمن، بهترین روش براي آموزش تفک

 هـاي  کتـاب تـوان بـه    هایی براي کودکان نوشته است که از آن جمله مـی  همین منظور کتاب
Pixie ، Lisa ،  وHarry Stottlemeier’s Discovery ــرد ــاره ک ــب . اش او ســعی دارد، در قال

تارها، ذهن کودکـان را بـه   داستان، رفتارهاي مختلف کودکان را نشان دهد و در قبال این رف
هـاي او موضـوعات فلسـفی،     هاي داستان شخصیت. پرسش و تفکر براي یافتن پاسخ وادارد

). 271: 2005، فیشـر (دهنـد   مانند ماهیت تفکر و نحوة کارکرد ذهن، را مورد بحث قرار مـی 
 آموزند به سخنان همساالن خود گوش کنند و بـه نظـر آنـان    کودکان با کندوکاو مشترك می

هاي فلسفی جواب معـین، و   آموزند که براي بسیاري از پرسش همچنین می. احترام بگذارند
ال ؤاندیشی را زیر س گیرند که جزم غلط وجود ندارد و درنتیجه یاد می درست یا مطلقاً مطلقاً

اهمیـت و ارزش  . )274: همان(ها را بیازمایند  ها را به چالش بکشند و استدالل ببرند، فرضیه
انـد و   هاي لیپمن، که براي پیشبرد اهداف آموزش فلسـفه بـراي کودکـان تهیـه شـده      نداستا

شوند انکارنشدنی است، اما مقالۀ حاضر سعی دارد نشان دهد  نتیجه، ارشادي محسوب می در
انـد نیـز    ارچوب فلسـفه بـراي کودکـان تهیـه شـده     هـ اي که خارج از چ هاي ادبی که داستان

الزم به ذکر است روش تحقیق مقالـۀ حاضـر   . دکان مؤثر باشندتوانند در پیشبرد تفکر کو می
  .اي و براساس بررسی منابع بوده است کتابخانه

  
 هاي کودکان فلسفه و داستان

عامـل اصـلی تفـاوت در    . ادبیات کودکان معنامحور و منبعی غنی براي آموزش آنـان اسـت  
انـد در نـوع    یـر درآمـده  هایی که از قرن هجده تاکنون بـراي کودکـان بـه رشـتۀ تحر     داستان

هـا   دهند که داستان ها نشان می بررسی. اند ها توجه داشته ها به آن هنجارهایی است که داستان
در هنجـار اول، ایـدة ارشـاد کودکـان     . کنـد  را چهار نوع هنجار اصلی از یکدیگر متمایز مـی 
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. گیرد می ها صورت طریق این داستان هاي اجتماعی از عاملی برجسته است و آموزش ارزش
گري  ها میانجی اند که بین کودك و دانش و ارزش ابزاري هاي کودکان در این هنجار، داستان

هـاي   هایی است که بـا توانـایی   ها انتقال پیام ، نقش این داستان)Ewers, 2009: 113(کنند  می
گشایی و تجربه کـودك از   زبانی و عقلی، سطح درك و شناخت، دانش عمومی، توانایی پیام

  ). ibid: 116(محیط اطراف هماهنگ هستند 
نکتۀ اصلی در این هنجار این است که کـودك،  . هاست هنجار دوم نقش آموزشی داستان

شـود و   شود، به جهـان پیرامـون آگـاه مـی                       از طریق داستان، با ابعاد فرهنگی اجتماع آشنا می
بیند که مناسب کودکـان و   ان را ادبیاتی میهنجار سوم ادبیات کودک. کند واقعیات را درك می

شناختی، عقالنی، و ادراکـی و دانـش    نوجوانان باشد، یعنی در خلق پیام باید به توانایی زبان
هایی که هدفشان آموزش است بـه طرزهـاي ادبـی زمـان      داستان. کودك توجه شود عمومی

بارت دیگر، در خلق ادبیات دهند؛ به ع خود توجه دارند و مفهوم ادبی زمان خود را نشان می
  .کنند و به سیستم خاصی از نمادها نیازي نیست کودك، نمادهاي رایج کفایت می

ها مغایر بـا فرهنـگ    در این نوع هنجار، داستان. نوع چهارم هنجار توجه به گذشته است
هـا، اثـري از    در ایـن داسـتان  . کنند را منعکس می هاي قدیمی  رایج زمان خود هستند و طرز

ها محـور   المثل و ضرب هاي قدیمی،  هاي فولکلوریک، افسانه نیاي مدرن نیست بلکه داستاند
این نوع ادبیات، براي افزایش توانایی خواندن و سطح سواد کـودك،  . ها هستند اصلی داستان

بحث اصلی مقالـۀ حاضـر ایـن اسـت کـه آن دسـته از       . )ibid: 118(توانند استفاده شوند  می
تواننـد   هاي نوع دوم، سوم، و چهارم باشند نیز می کودکان که حاوي هنجار هاي ادبی داستان

منزلۀ ابزاري براي آموزش فلسفه براي کودکان مورد استفاده قرار گیرنـد، اگرچـه بـا ایـن      به
  .هدف خلق نشده باشند

هـا بـا    کنـد ایـن اسـت کـه داسـتان      منزلۀ ابزار آموزشی بارز مـی  آنچه نقش داستان را به
پردازنـد و   اي از وقـایع تخیلـی مـی    شرح واقعه یا مجموعه ي از ساختاري منسجم بهگیر بهره

اي را بـا خواننـده بـه     شوند و تجربه ها، و آهنگ داستان می ها، انگیزه موجب رشد شخصیت
 پیرنـگ پیگیري موضوعی مشخص، کـه در جهـت کمـال شخصـیت و     . گذارند اشتراك می

نکتۀ مهـم دیگـر انتخـاب موضـوعات     . کند می داستان است، انسجام فکري کودك را ممکن
هدف این است که، با اشاره بـه اهمیـت   . ها از میان مسائل عادي و روزمره است این داستان

هاي ذهن و رفتار انسان را نشـان داد و   پاافتاده بتوان پیچیدگی ضمنی این وقایعِ به ظاهر پیش
ول ادبـی موجـود در بسـیاري از    مفـاهیم و اصـ  . از این طریق خواننده را به تفکـر واداشـت  
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و موضوع و ساختار منابعی غنی براي  پیرنگپردازي،  هاي کودکان، از جمله شخصیت کتاب
: 2003فیشـر،  (هاي فلسـفی لیـپمن    هاي ضعیف رمان آموزش تفکر هستند، نکاتی که داستان

  . هاست فاقد آن) 136
ادبیـات در  : شکل تصور کـرد توان رابطۀ فلسفه و ادبیات کودك را به دو  طور کلی می به

در صـورتی کـه ادبیـات را ابـزاري در خـدمت      . خدمت فلسفه و فلسفه در خدمت ادبیـات 
را محتوا بـه   دیدگاه اول فلسفه. توان به فلسفه از دو دیدگاه نگریست می گاه آنفلسفه بدانیم، 

 آورد، که در این صورت نقش ادبیات آموزش فلسـفه بـه کودکـان خواهـد بـود؛      حساب می
نگاه دیگر به فلسفه آن است که متن ادبـی کـودك را   . اند هاي لیپمن نمایانگر این رابطه رمان

. توان به کشف نظریۀ فلسفی نویسندة مـتن دسـت یافـت    اي بدانیم که از طریق آن می وسیله
اي اسـت کـه    در این صورت، تصور بر این است که هـر نویسـنده یـا شـاعر داراي فلسـفه     

ماننـد  ) 13: 1389خسـرونژاد،  (در متنی که آفریده اسـت مسـتتر اسـت     خواسته یا ناخواسته
داسـتان،   مایـۀ  دروننوع . نویسند بینی خاصی براي کودکان کتاب می نویسندگانی که با جهان

شـود   اي که بین کودك و نویسنده برقرار می واژگان انتخابی نویسنده و لحن او، و نوع رابطه
شناسی ویژة هنرمند ایـن   شناسی و جهان پنهان نشانگر انسان اي ناخودآگاه و یا گونه همگی به

در ایـن  . بینـد  اي براي آفرینش ادبیات کودك می نوع دوم رابطه فلسفه را وسیله. حیطه است
توانند در آموزش تفکـر   شوند می ارچوب این رابطه خلق میههایی که در چ ، داستان صورت

  . یش دهندمؤثر باشند و دانش و آگاهی کودکان را افزا
  

  ابزاري براي پیشبرد تفکر :داستان
ابزار اصلی آموزش تفکر در برنامۀ فلسفه براي کودکان داستان است زیرا استفاده از داسـتان  

. هاي مهم بـا یکـدیگر بحـث کننـد     کند که دربارة ایده این فرصت را براي کودکان فراهم می
گونه که براي زندگی بـه هـوا، آب،    نخوانی فطري است و ما، هما عالقه به داستان و داستان

ها نیز احتیاج داریم و سعی در اثبات ارزش داستان سـعی   خواب و غذا نیاز داریم، به داستان
 ).Haven, 2007: 4(کردن چیزي آشکار است که همه از آن آگاهی دارند  در ثابت

ا داسـتان  منزلۀ موضوع کاوش فکري خلـق کنـد زیـر    تواند دنیایی خیالی را به داستان می
کند، به بیـان   و اکنون رها می جا اینکه ما را از بند  اینساختاري هوشمندانه دارد که، در عین 

هـاي   اي براي درك جهان و خویشـتن اسـت و دغدغـه    پردازد، وسیله روال عادي وقایع می
هـاي   گونه که فیشر معتقد اسـت الیـه   به عبارت دیگر، همان. دهد بشري را در خود جاي می
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کنند تا به بینشی نـو در مسـائل    ها به خواننده کمک می در داستان  وت معنایی و مفهومیمتفا
از کارکردهاي داستان پیـدایش سـؤاالتی در   ). 135: 2003فیشر، (مختلف زندگی دست یابد 

هـا و   ذهن خواننده است از کارکردهاي داسـتان اسـت کـه اعتقـادات و باورهـا و درسـت      
  .دهد و اجتماعی را هدف قرار می ها در روابط انسانی نادرست

هاسـت و همـین موجـب پیونـد      اي براي زندگی واقعی انسان نقش داستان خلق استعاره
مهم این استعاره تمرکز حول محور شخصیتی خاص اسـت کـه    ۀمشخص. انسان با آن است

داستان  پیرنگروست؛ و همین  هدف و انگیزه دارد و براي رسیدن به هدفش با موانعی روبه
دهـد بـه    جریان مبارزات این شخصیت و حـوادثی کـه بـراي او روي مـی    . دهد ا شکل میر

آنچـه در  . دارد و خواننده را بـه تفکـر وامـی   ) Haven, 2007: 4(شود  خواننده هم مربوط می
توانـد در زنـدگی    شود کم و بیش شبیه آن چیزي است که هر انسانی مـی  داستان ترسیم می

هاي عاطفی مـا   ریزي شده باشند، واکنش قایع داستان خوب پیاگر و .واقعی خود تجربه کند
  ).136: 2003فیشر، (دهد  کنند، همین معناي عاطفی، طرح داستان را شکل می را تنظیم می

کـس در آن نقشـی    هـر که   توان گفت که زندگی بشر نیز نوعی داستان منسجم است، می
این روایـت از زنـدگی کـه    . بخشد شکلی به اصالت وجود و حقیقت مرگ معنا می دارد و به

هـا را   هـا بیاموزنـد و آن   کند تا از تجربیات منعکس درآن ها را تقویت می قدرت تخیل انسان
هـا داراي نیـروي عـاطفی هسـتند و      اگان برآن است داسـتان  .کار گیرند بهدر زندگی واقعی 

تـاریخ و  هـا ایـن اسـت کـه، بـرخالف       یکی از دالیل وجود این نیروي عاطفی در داسـتان 
بـه عبـارت   . توانند بـه وقـایع معنـا بخشـند     زندگی، آغاز و پایان دارند و به همین سبب می

چیـز مشـخص و    همـه که در زندگی نوعی آشفتگی وجـود دارد، در داسـتان    حالی دردیگر، 
پایان داستان آنچه را در ابتدا مطرح شده و در روند داستان پـرورش یافتـه   . شده است تعیین

بـه همـین علـت،    . سـازد  کند و یا، از نظر عاطفی، برآورده می منطقی، کامل می است، از نظر
هـا بـه ایـن پایـان نیـاز       انسان. اي در جذابیت داستان دارد پایان داستان نقش عاطفی گسترده

تواننـد   زیرا در زندگی واقعی همیشه در جریان رویدادهاي زندگی قرار دارنـد و نمـی   ، دارند
کـه   حـالی  در. شان درست بیندیشـند  تأمل کنند و درمورد معنی و مفهوم ها قدر کافی در آن به

دانـد کـه بـه پایـان مـاجرا رسـیده اسـت،؛         کند و خواننده می داستان این امکان را فراهم می
  ). Haven, 2007: 78(داند چطور راجع به وقایع آن فکر کند و چه احساسی داشته باشد  می

آمیزنـد و ایـن    ناصر خیالی و تاریخی را بـا هـم درمـی   هایی هم هستند که ع البته داستان
ممکن است با زندگی روزمرة خواننده فاصله داشته باشد، اما آنچه اهمیـت دارد ایـن اسـت    
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شـود کـودك بتوانـد گیرایـی      کند که موجـب مـی   که داستان ادبی خوب ادراکی را خلق می
. هاي موجـود در آن را درك کنـد   کند و تجربهمل أتهاي داستان  داستان را دریابد، در رویداد

هـاي ذهنـی،    با طرح چالش و،کنند  ها کشش عاطفی ایجاد می نکتۀ مهم این است که داستان
  .شوند موجب رشد شناخت در کودکان می

نظـر  خوانی است، زیرا کلمـات، بـر طبـق     استفاده از زبان کلیدواژة داستان و داستان
ها از طریق  ارتباط فکري بین انسان). Vygotsky, 1986: 251(ویگوتسکی نشانگر تفکرند 

نشدنی دست یافت و،  مشاهدهتوان به چیزهاي  آید، با استفاده از زبان می دست می بهزبان 
کودکان از طریق . وگو پرداخت کردن، دربارة تجارب دیگران به گفت تجربهبدون نیاز به 

بخشند، و در  و تعمیم می کنند هایشان را روشن می دهند، پاسخ زبان به ادبیات پاسخ می
وگوي هدفمند، پس از  گفت. رسند عین حال به درکی عمیق از اثر ادبی و اصول آن می

گوید نقـش آزمایشـگاه را پـس از     گونه که اسلون می خواندن یک اثر ادبی همانتجربۀ 
  ها، کشف مفـاهیم،  وگو تجربۀ ایده گفت). Sloan, 1991: 132(تدریس نظري علوم دارد 

  ).ibid: 133(کند  گیري را فراهم می نتیجهه، و مشاهد
تواند مشارکت او  خوانی جمعی می داستان. داستان محرك تفکر و تخیل کودك است
ها شکل دهد، دربارة وقایع مختلف داستان  را برانگیزد و او را ترغیب کند تا به شخصیت

هـاي داسـتان    حل بپردازد، خود را در موقعیت شخصـیت  وجوي راه فکر کند، به جست
تواند در کودك انگیزه ایجاد کند  داستان خوب می. بگذارد و در آن موقعیت تصمیم بگیرد

و دقت و تمرکز فکري او را جلب کند تا بتواند آنچه را فراگرفته است در زندگی واقعی 
 .کار گیرد به

هـا و روابـط    ، موضـوع )، شخصـیت، آهنـگ  پیرنـگ   مانند زمینه،(علت وجود عناصر  به
تـرین موضـوع    تواند پیچیده  دهند، داستان می تلفی که در روند رویدادها خود را نشان میمخ

دریافت و درك داسـتان مسـتلزم توجـه مکـرر و کوشـش بـراي       . فکري براي کودك باشد
کودك مجذوب داستان شود، بایـد توجـه و تفکـر ترکیـب و بـر       که اینبراي . فهمیدن است

داسـتان بـراي کـودك در    . اسخ عاطفی کودك را برانگیزنـد داستان متمرکز شوند و بتوانند پ
توان بر آن تکیه کرد و شاید براي همین است کـه درك   حکم بخشی از واقعیت است که می

هـا یکـی از    بـازگویی و بازسـازي داسـتان   . شنیدن آن بسیار مهـم اسـت   دوبارهصحیح آن و 
شناختی نه تنها از درك راهکارهاي اصلی در آموزش تفکر فلسفی است و بخشی از چالش 

  ).137: 2003فیشر، (شود  عناصر داستانی بلکه از رابطۀ بین داستان و واقعیت حاصل می
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  مروري بر پیشینۀ ادبیات کودکان
هـاي   دستۀ اول شامل کتاب. شوند بندي می طبقههاي کودکان به شش دسته  طور کلی کتاب به

. دستۀ دوم به ادبیات سـنتی تعلـق دارد  . مانند ریاضی و الفباست مصور براي آموزش مفاهیم 
گیـري   ها معلوم نیسـت، مقدمـه و نتیجـه    هایی در این طبقه قرار دارند که نویسندة آن داستان

اي دارند، عنصر جـادو و سـحر در    هاي کلیشه قراردادي دارند، زمینۀ نامشخص و شخصیت
. و پایان خوش دارنـد  شود، روال داستان حاکی از علت و معلول است ها هنجار تلقی می آن

ادبیـات  . شـوند  بندي می طبقهادبیات ارشادي، که درمورد آن بحث خواهد شد، در این دسته 
هـاي تخیلـی و    هاي کودکان و شامل دو نـوع داسـتان   بندي کتاب طبقهداستانی نوع سوم در 

تـوان بـه    هاسـت کـه مـی    در این دسته داسـتان . است) تاریخی و معاصر(هاي واقعی  داستان
هـا اشـاره شـد و همـین دسـته از       وجـوي هنجارهـایی پرداخـت کـه پیشـتر بـه آن       ستج

ادبیـات غیـر داسـتانی    . تواند در آموزش تفکر به کودکان استفاده شـوند  هاست که می داستان
، شرح حال و همچنین شعر و نظم )هاي علمی ، کتابها المعارف دائرةها،  شامل انواع فرهنگ(

  .ي هستندبند طبقهسه دسته دیگر این 
هـایی ماننـد    گونه براي کودکان بـود و داسـتان   هاي پري قرن هفدهم آغاز نگارش داستان

را شـاید بتـوان شـروع    (Charles Pernault) اثـر چـارلز پرنولـت     سـیندرال و  زیبـاي خفتـه  
هاي ویژة کودکان بود و  قرن هجدهم شاهد انتشار کتاب. نویسی براي کودکان دانست داستان

ادبیـات   ۀزیرمجموعـ منزلـۀ   به، که بسیاري از عقاید روسو را در خود داشت، ادبیات کودکان
هایش را درمورد تعلیم و تربیت کـودك مطـرح    که ژان ژاك روسو ایده پیش از آن .پدید آمد

ارائـۀ تعریـف    بـا در قـرن هجـدهم، روسـو    . کند، دوران کودکی با گناه اولیه پیونـد داشـت  
 را بـا  کـودکی . را مطـرح کـرد   فطـري کـودك و آزادي  پاکی جدیدي از دوران کودکی ایدة 

ي فلسـفی  هـا گوو گفـت . اي بخشـید  کودکی معنـاي تـازه  به دوران در آمیخت و  معصومیت
علـت ارتبـاط بـین کـودکی،      بـه امـا   را به همراه داشت،دوران کودکی  زمان تغییر تعریف آن

 هاي فلسفی دوگانگیاي ساده انگاشته شد که از  کودکان وسیلهادبیات و سادگی  ،معصومیت
هـاي   قرن نوزدهم آغاز ظهور داسـتان . شناختی به دور است هاي هستی مسائل و پیچیدگی و

 اثر اجورت ، Moral Tales for Young peopleان شامل کنسل اول ادبیات کود. ارشادي است
ارشادي سعی داشت کودکان را از گنـاه اولیـه پـاك کنـد و در      با مضمونیبود که  ،)1801(

 اثـر کنیگزلـی   ،Water-Babies در همـین موضـوع  . ها اطاعـت کورکورانـه را پدیـد آورد    آن
هـاي   داسـتان . شد گرفته پیهم ، )1872( اثر مکدونالد ،The Princess of Goblinو ، )1862(
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اثر برادران گریم نیز در اویل قرن نوزدهم منتشـر   سفید برفی و گرتل و هانسل معروفی مانند 
. داشتن همۀ عناصر الزم، در دستۀ ادبیات سنتی با هدف ارشادي جـاي دارنـد  اند، که با  شده

 هاي امپراتـور  لباسهانس کریستین آندرسن، مانند  گونۀ  هاي پري توان به داستان همچنین می
داستان گونۀ  هاي پري و داستان ،)1845( و ملکۀ برفی ،)1844( ، جوجه اردك زشت)1837(

اثر الکساندر پوشکین به نظم، نیز در ) 1833( ماهیگیر و ماهی انداستو ، )1831( تزار سالتان
  . این دوره اشاره کرد

کودکـان را  بنـابراین  و  پایبند بودنـد دوران کودکی   به تعریف قدیمی ارشادي نویسندگان
ادبیـات  انگارانـه بـه    نگـاهی سـاده  مین برداشـت  ه. دیدند که باید پر شوند می ظروفی خالی

این . گرفت نادیده میهاي فلسفی  بحث را درادبیات کودکان  پیشبردي نقشو  داشتکودکان 
به عبارت دیگر، از دیـدگاه  . قائل بودنددوران کودکی اهمیت کمی براي نویسندگان گروه از 

در . آنان دوران کودکی دوران گذار به دوران بزرگسالی بود و به خودي خود ارزشی نداشت
  .دورانی مستقل از دوران بزرگسالی شناخته شدمنزلۀ  بهقرن هجدهم دوران کودکی 
کـار بـود و بنـابراین بایـد از او      کاالیی بـراي اسـتثمار در بـازار    کودك در قرن نوزدهم

هـا   آناز  گمارد سعی در حمایت همان اجتماعی که کودکان را به کار می شد، اما حمایت می
 شـد  که مـی بود  خامی ةماد کودك ،این دوراننگاه در  ).١٣١ :٢٠٠٧ ,McGavock( نیز داشت

بـه   ،صـنعتی جدیـد در قـرن نـوزدهم     ۀدر پاسخ به جامع. آن را درقالب ریخت و شکل داد
اي  کـودك وسـیله   ،که روسو آن را مطرح کرده بود ،جاي تحسین ارزش ذاتی دوران کودکی

ایـده   ایـن . از آن اسـتفاده کـرد   بایست میشد که  براي دستاوردهاي بزرگساالن محسوب می
از ذات کودك مطـرح   سیزمارزش درونی کودکان بسیار تفاوت داشت که در دوران رمانتیبا 

هـاي کـودك بـا وحشـیگري،      توانایی) دوران ویکتوریا(در این دوران  ).ibid: 131(شده بود 
مقاومـت دربرابـر قـدرت اخالقـی     . اخالقـی گـره زده شـده بـود     خودسـري، تنبلـی، و بـی   

در ). ١٠٣ :٢٠٠١ ,Zornado(شـد   نیـاي متمـدن تلقـی مـی    هاي د بزرگساالن به دور از ارزش
بـه  که قانون حقوق کودك با هدف حمایت از کودکان در برابر جوامع صـنعتی   ،1908سال 

تعریـف رمانتیـک دوران   . یافتروند طوالنی وضع قانون در این زمینه پایان  رسید، تصویب
امعـه رسـتگاري بـه همـراه     دهنده ارائـه داد کـه بـراي ج    اي نجات چهره ،از کودك ،کودکی

موجوداتی باارزش تعریـف شـدند و دوران کـودکی بـه     براي آیندة جامعه کودکان . آورد می
  . انسانی تبدیل شد ۀسرمای

آثار لوئیز کـارول  . سازد ادبیات کودکان این تغییر تعریف از کودك را به خوبی نمایان می
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ن است که در آثارشان سـعی بـر   اجورت و دیگرا تر از آثار به روح مصلحان آموزش نزدیک
جـایگزین   1865در  سـرزمین عحایـب   در آلیس ماجراهاي بنابراین. رندسرکوب کودکان دا

اسـتفادة ابـزاري از دوران    سعی دارد با این داستان کارول .استمناسبی براي متون ارشادي 
دوم نسـل  . کودکی، را مورد انتقاد قرار دهد که مختص جامعـۀ صـنعتی دوره ویکتوریاسـت   

شـود بـه تغییـر مفهـوم معصـومیت و سـادگی        ادبیات کودکان که از لوئیز کارول شروع می
داسـتانی کـه آلـیس در آن قـدرت     دوره ایـن  بنابراین تعجب ندارد که در . پردازد کودکی می

کودکـان دیـده   در این دوران که گیرد مورد توجه قرار نگیرد، چرا بزرگساالن را به چالش می
هـاي   بهتر ایـده  در سرزمین عجایبآلیس  داستان آثاري مانند .ندوش ه نمیولی شنید دنوش می

وجو در عالم هسـتی درگیـر    مل، و پرسأتصور، ت او خوانندگان را ب یرندگ روسو را در برمی
و  دهد میهاي فلسفی پیوند دوباره  هایش ادبیات کودکان را با ریشه کارول در نوشته. دکنن می

بکاونـد  هـاي فلسـفی خـود را     ا از طریق ادبیات کودك دوراهیتدهد  فرصت میبه کودکان 
)McGavock, 2007: 131.(  

در سـال  ماجراهاي آلیس در سرزمین عجایب  حدود چهل و سه سال بعد پس از انتشار
  ادبیات کودکـان نامیـده شـده اسـت کتـاب     » عصر طالیی«و تقریباً در پایان زمانی که  1908

The Wind in the Willows ، گراهام کنت  اثر)Graham Kenneth (البتـه در ایـن   . انتشار یافت
 ،)Rudyard Kipling(، رودیارد کیپلینگ )Mark Twain(دوران نویسندگانی چون مارك تواین 

نیـز  ) Frances Hodgson Burnett(هاجسـون برنـت    ، و فرانسس)Frank Baum(فرانک باوم 
شـود   سیک اواخر دوران ویکتوریا تلقی مـی نوشتند اما کتاب گراهام اثر کال براي کودکان می

)Zornado, 2001: 118 .(شـود کـه فرهنـگ دوران ویکتوریـا بـه       این اثر در دورانی خلق می
  . اش اطمینان ندارد هاي مادي پیشرفت

ادبیات این دوران اغلب نشان از توجه به وضع موجود و درستی روح پیشرفت تمدن 
ارز این است که نویسندگان قادر نیستند از دریچۀ و نکتۀ ب )ibid: 118(و حکومت دارد 

کننـد کـه    هـایی خلـق مـی    ذهن کودك به دنیاي بیرون نگاه کنند و، به جاي آن، داستان
به عبارت دیگـر، روح فرهنـگ و اندیشـۀ دوران در    . اند بزرگساالن براي کودکان نوشته

اثر مـارك تـواین،   ین، هاکلبري ف توان به براي مثال می. هاي کودکان مستتر است داستان
هاي نژادپرستانه حاکم بر جامعۀ آن  هاي بارز انتقاد از ارزش اشاره کرد که یکی از نمونه

زمان است، اما تواین براي بیان عقیدة ضد نژادپرستی خود لباسی از ایدئولوژي حاکم بر 
انتقـاد   تا بتوانـد از آن ) Hollindale, 1992: 29(جامعه را به تن داستانش پوشانده است 
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کند و اگر خواننده با روش خواندن رمـان آشـنا    وي انتقاد خود را مستقیم بیان می. کند
  :تواند آن را درك کند نباشد، نمی

It warn’t the grounding - that didn’t keep us back but a 

little. We blowed out a cylinder - head.’ 

‘Good gracious! anybody hurt?’ 

‘No’m. Killed a nigger.’ 

‘Well, it’s lucky; because sometimes people do get 

hurt…’ (Twain Mark, 1884: Chapter 32) 

باید توجه داشت، براي خلق داستان براي کودکان، باید از دیدگاه کودکان به مسائل نگاه 
ها را به فکـر وادارد   ها باشد، آن کرد تا بتوان داستانی را پدید آورد که ماشین حرکتی ذهن آن

بیـان  ) Hollindale, 1992: 30(کـه ماسـگریو    چنـان . حل ترغیـب کنـد   وجوي راه و به جست
خصوص در دنیاي علـم و ادب مخزنـی نـاب و     ادبیات کودکان ارشادي است و به«کند  می

؛ حتی اگـر نویسـنده   »ها دارند هایی که والدین و دیگران سعی در آموزش آن اصیل از ارزش
ها را تبلیغ نکند، زبان و بافت داستان مضمون  نسبت به عقاید خود منفعل باشد و آن بخواهد

  ).ibid: 29(کند  ارشادي آن را آشکار می
دارد و، بـه   تواند، با طرح سؤال در ذهن کودك او را به اندیشـیدن وا  ادبیات کودکان می

تقـارن آنچـه   . آورد شده، حرکت فکري در کودکان پدید تعیین هاي ازپیش جاي القاي ارزش
کـارگیري   دهند با کـاري کـه کودکـان بـدون بـه      فالسفه به روشی منسجم و دقیق انجام می

متیـوز، بـا   . دهد کنند در ادبیات کودکان خود را نشان می هاي پیچیده به آن مبادرت می روش
او . دهـد  کننده در آموزش تفکر به آنان را نشان می هاي کودکان، عناصر تعیین بررسی داستان

-The Wonderful Wizard of Oz, Man Moons, Winnieهـاي   با بررسی چهار داستان به نـام 

the- Pooh, The Bear that Wasn’t, ها وجود  که در این داستان اي به نکات ارزشمند فلسفی
  :گیرد که او چنین نتیجه می. سازد ها را در آموزش تفکر به کودکان روشن می دارد و نقش آن

خواهم بگویم این است  آنچه می. ها هم کودك نیستند فیلسوف نیستند و فیلسوف کودکان
رسـد،   دهند، بیش از آنچه به نظر مـی  که آنچه فالسفه به روشی دقیق و منظم انجام می

دهنـد   هاي پیچیـده انجـام مـی    شبیه آن چیزي است که کودکان بدون استفاده از روش
)Matthews, 1976: 14.(  

دهـد کـه او را قـادر     هاي فلسـفی کودکـان ارائـه مـی     تجربی از استدالل هاي متیوز مثال
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نظر او این است که تعامـل بـا   . پیاژه، دربارة رشد کودك بحث کند ۀنظریسازد، برخالف  می
کودکان در حقیقت باید مانند تعامل با موجوداتی عاقل یا به قول کانت شـهروندان سـرزمین   

هـا بایـد    این برداشت از تفکر کودکان و این کـه بـا آن  . اهداف یا افرادي داراي اخالق باشد
واقـع تقریبـاً همـان کـاري اسـت کـه فالسـفه انجـام          درمانند موجودات منطقی رفتار کنیم 

  .دهد دهند، ولی این موضوع، با قرائت جدید از ادبیات کودکان، خود را بارزتر نشان می می
بتلهیم بـرآن  . ندي دیگري نیز دست یافتب توان به تقسیم با مروري بر ادبیات کودکان، می

 دهنـد  هـا ارائـه مـی    گونه سـاختارهایی را بـراي حـل ناسـازگاري     هاي پري است که داستان
)Bettelheim, 1978: 8 .(گونـه تمـایز    هـاي پـري   هاي مدرن کودکان و داسـتان  او بین داستان

کننـد،   ن نمـی هـا را ممکـ   هـاي مـدرن حـل ناسـازگاري     گوید که داستان شود و می قائل می
کنند تا  ارچوبی مشخص، کهن الگوها را جدا میهگونه، با ارائۀ چ هاي پري که داستان درحالی

شناس و نه منتقد ادبی، ادبیات مدرن کودکـان را   عنوان یک روان بهبتلهیم، . حلی پیدا شود راه
مشـکالت  که بـا   اینهاي مدرن کودکان، به جاي  کند؛ نظر او این است که داستان محکوم می

هـاي   کـه داسـتان   حـالی  ، در)ibid(جوینـد   درگیر شوند، از مسائل اصالت وجودي دوري می
فریبـد تـا نتواننـد     هاي مدرن کودکان را می او برآن است که داستان. کنند گونه چنین می پري

تر که، با توجه به سـن رشـد    به معنایی عمیق دستیابی. آنچه را که باید از ادبیات تجربه کنند
گونـه   هـاي پـري   اي است کـه در داسـتان   مشخصه) ibid: 4(دك، برایش قابل درك است کو

هـاي   البته نظر وي یک اشکال اساسی دارد و آن این است که بسیاري از داستان. وجود دارد
هـاي مـدرن در    او هم مانند روسو معتقد اسـت داسـتان  . ها دارد کودکان ریشه در آن داستان

انـد و کـودك را    واقعیت دارد و آنچه غیرواقعی است ضعیف ترسیم مرز مشخص بین آنچه
شان نقد میکند و معتقد  علت پایان منفی بههاي مدرن کودکان را،  او داستان. کنند سردرگم می

  مانند؛ رشد مثبـت هنگـامی   ها ناقص باقی می نشدن مسائل، داستان است، در نتیجۀ مثبت حل
هـا را در   از نظـر متیـوز، بتلهـیم نقـش داسـتان     . دهد که مسائل به خوشی ختم شوند رخ می

  ).Matthews, 1976: 67(کند  برانگیختن تفکر فلسفی درك نمی
ها مسـائل را   این داستان. هاي پسامدرن نیز اشاره اي کنیم الزم است به داستان جا ایندر 

ـ   شکل مثبت حل نمی به ه کنند و پایان خوش هم ندارند، ولی همۀ عناصر داستان کـودك را ب
گونه را بـه چـالش    هاي پري خواهند هنجارهاي داستان خوانند و از او می پرسشگري فرا می

گونـه یعنـی    هاي پـري  آمیز از نکتۀ بارز داستان هاي پسامدرن، تقلید مسخره در داستان .بکشد
ها  کنند به او بگویند که همۀ پایان کنند و سعی می ، کودك را با پرسش مواجه می»پایان خوش«
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 The Stinky Cheese Man and Other Fairlyهاي اسکیژکا در مجموعه داستان. نیستندخوش 

Stupid Tales آمیزد تا به خواننـده بفهمانـد، بـراي درك معنـاي      دو عنصر ابهام و طنز را می
از این مجموعه،  ”The ugly duckling“مثالً در داستان ). Aiken, 2011(کند ال ؤسداستان، باید 

اثر ویسنر  ”The Three Pigs“ماند یا در داستان  شود زشت می بزرگ هم که می جوجه اردك،
)Wiesner(تواند به خوبی و خوشی تا آخر عمـر زنـدگی کنـد     ماند نمی ، خوکی که زنده می

 ). McGavock, 2007:131(اند  داند که دو دوست دیگرش ناپدید شده چون می
کنند که مشکالت همیشه به خوشی  ی میباید توجه داشت که کودکان در اجتماعی زندگ

شوند و چون کودك از این مسئله مطلع اسـت، پایـان خـوش قصـه بـراي کـودك        حل نمی
هاي کودکـان بایـد طـوري     آنچه اهمیت دارد این است که داستان. کننده نیست خواننده قانع

حتـی  ها تصـمیم بگیـرد و    هاي داستان مورد شخصیت نوشته شوند که کودك بتواند خود در
گشا باشـد و   تواند راه بیشتر مواقع تعامل بزرگسال با کودك می. ها را تغییر دهد سرنوشت آن

توان به وي  در تعامل با کودك، می. داستان، معنا و شکل الزم را بدهد پیرنگبه شخصیت و 
هـا را   شده در داستان را حل کنـد و شـاید هـم بعضـی از وضـعیت      کمک کرد مسائل طرح

هـا   که در زندگی واقعی نیـز بـراي بسـیاري از وضـعیت     چرال خود رها کند نشده به حا حل
تواند موجب رشـد تفکـر در کودکـان     مهم این است که این کار می. حلی یافت توان راه نمی

توجــه بــه تعامــل بــا کــودك طــی خوانــدن داســتان ارزش آموزشــی ). ١٣٨ :ibid(شــود 
 منزلۀ ابزار آموزشـی بـراي پیشـبرد تفکـر     هبدهد و بر نقش داستان  خوانی را نشان می داستان

شده را درنوردد  تعیین تواند مرزهاي ازپیش هاي پسامدرن، کودك می در داستان. کند تأکید می
)Aiken, و معانی شخصی خود را با استفاده از قـدرت تفکـر و خالقیـت خـود، بـه      ) ٢٠١١

. سازند داستان خود را می شوند و ها که از داستان خارج می درست مانند خوك(داستان بدهد 
شوند و این همان چیزي است که در آموزش باید به  ها موجب حیرت کودك می این داستان

دهد تا، از  ها به کودکان فرصت می فیشر معتقد است که عنصر خیال در داستان. آن توجه کرد
تان، بـراي  داسـ  ).139: 2003فیشر، (هاي واقعی فکر کنند  طریق تجربۀ تخیل، درمورد تجربه

آورد و ایـن اشـتیاق کودکانـه در     گرفتن زمام آن، اشتیاق به وجود مـی  دست بهدرك جهان و 
هـا موجـب    داسـتان . شود که از دنیاي تجربیات کودکـان جـدا نباشـد    هایی برآورده می زمینه

  .شوند که کودکان، از طریق مشاهده و تفکر دربارة دیگران، خود را نیز مشاهده کنند می
خوانی و درنتیجه در رشد تفکر کودکان اهمیت اساسـی   کلی، سه عامل در داستانطور  به
اول، بحث درمورد متن داستان به شکلی که کودك وقایع را به ترتیب وقوع درك کند : دارند
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شـده در   ها را با یکدیگر بفهمد، دوم، تفسیر داستان که کودك تجربۀ ضمنی طرح و ارتباط آن
هـایی   درمـورد موضـوع   کـه  ایـن ، و سـوم   نکات پنهان آن توجـه کنـد  داستان را دریابد و به 

الزم بـه ذکـر اسـت    . آینـد  دسـت مـی   بـه هـا   اسـاس داسـتان از بحـث    بروگو کند، که  گفت
کند و معلمان نیـز بایـد،    هاي شنیداري و گفتاري کودکان را تقویت می خوانی مهارت داستان

 .طراحی و اجرا کنندهاي ضروري را  ها، فعالیت براي تقویت این مهارت
  

  گیري نتیجه
ها براي رشد تفکر کودك یـا همـان    توان چنین نتیجه گرفت که داستان از آنچه بحث شد می

منزلـۀ   بـه خـوانی   امروزه استفاده از داستان و داستان. ورزي کودك ابزار مناسبی هستند فلسفه
ر گوناگون ادبـی بـه   ادبیات کودك با عناص. ابزاري براي پیشبرد تفکر کودکان ضروري است

بـرخالف آنچـه   . کننـد  انسجام فکري کودك، قدرت تخیل، تمرکـز، و داوري او کمـک مـی   
کنند، بـراي آمـوزش فلسـفه     اندرکاران آموزش فلسفه براي کودکان تصور می دست ازبرخی 

هـایی خـاص تهیـه و تـدوین شـوند و از       ندارد داستان که همان آموزش تفکر است لزومی 
منزلۀ منبعی غنی از پرسش، خالقیت، و حل مسـئله   بهتوان  هاي موجود می انبسیاري از داست

انـد عناصـر    هایی که صرفاً با هدف آموزش فلسفه نوشته شـده  به عالوه، داستان. بهره جست
شده، سعی در آموزش مسـائل اخالقـی و فلسـفی     تعیین الزم را ندارند و، با معیارهاي ازپیش

تنهـا   نـه انـد   شدههایی که براي کودکان تدوین  بسیاري از داستان که حالی دربه کودکان دارند، 
ها، به شـکلی طبیعـی، رونـد     مایۀ آن توانند در باالبردن تفکر کودك کمک کنند بلکه درون می

ها  داستان. توانند در تعامل با بزرگساالن منبع آموزشی خوبی باشند کنند و می خود را طی می
برند، و حتی اگـر پاسـخی    کنند، قدرت پرسشگري را باال می وگو را فراهم می موقعیت گفت

جاي دارد در آموزش تفکر . شوند ها یافت نشود، موجب حیرت کودکان می براي آن پرسش
. آوردن آن هسـتند  پدیـد ها منبع خوبی بـراي   اي کلیدي تعبیر کنیم که داستان کلمهحیرت را 

هـا شـنیده شـوند و مـورد      ر آن ایدهکردن محیطی است که د فراهموظیفۀ معلمان در کالس 
هـایی   وگوي حاصل از خواندن داسـتان پاسـخ بـه پرسـش     بحث و گفت. احترام قرار گیرند

  .است که نیاز به تأمل اصیل و تفکر انتقادي دارند
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