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  چكيده
برنامة فبك را بنيان نهاد و داستان را ابـزاري اساسـي بـراي فكرپـروري و آمـوزش       ليپمن

ريزي كـرد. ايـن پـژوهش بسـندگي      ها پي اي نو براي آموزش آن ودهكودكان معرفي و شال
شناختي پنج افسانة ايراني پريان را بر اساس نظرية ليپمن در پاسخ بـه   ادبي، فلسفي و روان

هاي كودكان هستند؟ با رويكردي  گوي برخي انديشه ها پاسخ پرسشي كه چگونه اين افسانه
هـا   ايـن افسـانه   هاي تحقيـق حـاكي اسـت كـه     است. يافته تحليلي بررسي كرده ـ توصيفي

هـا   ماية فلسفي آن مفاهيمي متعالي مانند زيبايي، عشق، دانايي، خودبيني و ... دارند و درون
ثروتمنـد  «هـاي   هاي چالشي در ذهن كودكان است. افسانه ساز تكوين پرسش غني و زمينه
هاي ديگر دارند كـه   نهوگوهاي بيشتري نسبت به افسا ، گفت»ربا دژهوش«و » حسود و مار

ربـا الگـويي از حلقـة كنـدوكاو دارد. ايـن       ترند و نيز افسانة دژ هوش از اين زاويه چالشي
شناختي مطلوبي براي كودكان دارند، اما  ها از منظر زباني و انتقال مفاهيم، غناي روان افسانه

اجتماعي كنـوني  هاي خشني دارند و با شرايط  قسمت» بي ناردونه بي«و » زردپري«داستان 
دهنـد كـه    هاي پويايي را نمايش مـي  ها شخصيت مطابقت ندارند. رويكرد ادبي اين افسانه

كنند، اما نيازمند تغيير پيرنگ در چارچوب برنامة فبك هسـتند.   كودك را با خود همراه مي
ها عالوه بر تحليل محتوايي از جنبة تجويزي كـه شـامل رويكردهـايي     موضوع اين افسانه

  .است وب براي گسترش آموزش تفكّر فلسفي در كودكان است، تحليل شدهمطل
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  هاي ايراني پريان، متيو ليپمن، فلسفه براي كودكان، آموزش، تفكّر. افسانه :ها واژهكليد
  

 مقدمه. 1
آموزشـي   هاي نظاماصالح پرسرعت ابزارها و  جهان معاصرو رخدادهاي  ها جنبشاقتضاي 
گروينيـو   ند.باشـ  مقياس جهـاني قابليـت رقابـت داشـته     ند دربتوان هاست تا دولت از سوي

)Gruioniu ()2013: 379( بـه  كمتـر  آموزش كرد كه  وارد حوزة را اي الگووارهبايد  :دگوي مي
 اكتشـافي،  هـاي تكنيـك داشته و بيشتر مبتني بر يادگيري فعاالنـه،   نياز تمرينحفظ كردن و 

ي مستقل سـاختماني از طريـق رويكردهـاي    داراي ويژگتدريس متمايز، يادگيري مستمر و 
 و بطور ساحت عام مفاهيم فلسفي در »فلسفه« انگيزشي باشد. تفكّرخالقانه براي تدريس و 

ـ    مـي » فلسفه براي كودكان« مسألة اين پژوهش؛ خصا ابـزاري ارزشـمند در    ةتوانـد بـه مثاب
ـ هـا و اسـتعداد   ي، پرورش خالقيت، بارورسـازي و كاربسـت توانـايي   پرورفكر القوة هاي ب

  د.نوآموزان كارآمد باش
 تعلـيم  ،ي فلسفهبرنامة فلسفه براي كودكان و نوجوانان با ظهور خود در سه حوزة فكر

در حوزة فلسفه، تفكّر فلسفي است:  كردهو ادبيات تحوالتي ايجاد  )education( تربيت و
هـاي   ا و مكتـب هـ  كند تا به كتاب وگو مرتبط مي را بيشتر به فرايند تفكّر فلسفي وگفت

 و ها و پارادايم جديـدي از تعلـيم   دهندة روش اشاعه تربيت، و تعليم حوزة در ؛فلسفي
هـا را  حوزة ادبيات نوع خاصـي از داسـتان   در شود وي خوانده ميتأملتربيت است كه 

به  .كند ميزشي در برنامة درسي استفاده محتوايي آموچون همتدارك ديده و از داستان 
تـازگي ايـن   انـد،  هايي به شكل جديد در اين برنامه نوشـته شـده  داستان همين منظور،

روايت  ها را نوع خاصي از داستان وها به قدري است كه حتي برخي اين داستانداستان
روي برنامة فبك را مبدع  اين از است و طول تاريخ ادبيات نمونه نداشتهاند كه در دانسته

  ).88: 1394 و مرعشي، (ناجي كنندمي هاي كودك تلقينوع خاصي از داستان

به داستان  اين حوزه نظرانصاحب ارزشي است كه ،دارد اهميت ها آنچه در اين پژوهش
هـاي موجـود در برنامـة     فرض يكي از پيش« اي كه گونه به اند،فلسفي داده تفكّردر پرورش 

هايشـان بـه    ه كتـاب گيرند كـ  فلسفه براي كودكان اين است كه كودكان زماني بيشتر ياد مي
فلسـفه بـراي    برنامـة  گويـد:  ليپمن مـي  ).82: 1395 (مصلح و بهادري، »شكل داستان باشد

هـاي فلسـفي بـراي     داستان در قالب درسيهاي  كتاب آوردن فراهم بر عالوه )،p4c( كودكان
آموزان سطوح مختلف با قرائـت بخشـي از    د كه دانشنطرح آموزشي واحدي دار ،كودكان
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هايي راجـع بـه داسـتان    سپس پرسش كنند ورا آغاز مي درس كالس صداي بلند، داستان با
نظر كودكان  متقابل انتقاد، تفكر نقادانه و نيز ابراز عقيده نند.ك بحث مي ها آن مطرح و دربارة

. شـود  انجـام مـي   و مراقبـت  ها در نهايت دقّت اين كالس در اصول و مباني اين رويكرد به
از ايـن  كودكـان را   و چنان رهيافتي آموزشي به رسميت شـناخته  رارويكردي كه مربي آن 

ليپمن  ).31- 29: 1387 (ناجي،شوند  اني در نظام دموكراسيشهروند كند تاهدايت ميطريق 
وگوهاي فلسفي تعبير  اي براي گفت به تخته شيرجه هاي من داستان« :دگوي مي) 254: 1394(

 هاي معمـولي  ها قابل قياس با داستان عنوان آن به هيچ ها كامالً تعليمي هستند،اند و آنشده
) Fisherفيشـر ( و نيـز   »انـد  شـده كه صرفاً براي مطالعه و نه مكالمه يا اجرا طراحـي   نيستند

در هـر نقطـة    زبـان و  در هـر و ارتبـاط   تفكّركه داستان پاية اصلي  ) معتقد است3: 1390(
با نقل  است؟ چرا افتاده ي براي چه كسي وچه اتفاقكه يابيم  ميدر در داستان چوندنياست، 

ـ  شود و مي ميسر آگاهانه از خود و دنياي پيرامونيداستان امكان شناخت  واسـطة آن يـاد    هب
هـاي  . اين امكان براي ما با داسـتان بسازيم بهتر كنيم و چگونه اين دو را دگرگون ،گيريم مي

آيد كه فكر خود را بسط دهيم و  هاي سنتي يا معاصر فراهم ميشخصي و نيز روايت داستان
  چيزهايي دربارة ساختار، نقش و اهداف زبان بياموزيم.

نويسندگان تالش  ودارند  فارسي مي در ادبكالسيك جايگاه مه هاي ها و افسانه داستان
دهند، اما  به مخاطب انتقال كه موضوعات و مفاهيم مورد نظر را با استفاده از داستان اند كرده

ـ  مي و آثار اندكي بودهها  بيشتر اين داستان مخاطب رگساالنهمواره بز  طـور  هتوان يافت كه ب
بنابر اين، پرداختن به كودك را چنـان مخاطـب داسـتان     .دان كودكان نوشته شده ويژه، براي

جايگـاه خـود را بدسـت    تـدريج   هاي اخير به توان رويكردي نوين تلقي كرد كه در دهه مي
 بـراي هاي الزم را  مقتضيات و قابليتهاي متون كالسيك  داستاناغلب چه  اگر است. آورده

از  كه توان يافت اي مي ارزنده كالسيك يها ها و افسانه داستان ، امادننداركودكان  طيف سني
پـنج   بر اين اساس .دبرخوردارن براي رشد فكري كودك و درخوري الزم قابليت و تظرفي

 دهشاين مدعا گزينش  شواهدمصاديق و  بعنوان زاده ممحمد قاس هاي پريان سانه از افسانهاف
 نظريـة ليـپمن كـه مبتنـي بـر      رهيافت آموزشي دربا  امة فلسفه براي كودكانبرن و بر اساس

برانگيـزي و   فلسفي (موضوع فلسفي، تلقيني بودن، چالش بسندگي از ها برخورداري داستان
شـناختي (كـاربرد زبـان و     و روانپردازي، پيرنگ و باورپذيري)  (شخصيت ادبي وگو)، گفت

بررسـي و تحليـل    ،اسـت ت داستان متناسـب بـا درك كودكـان)    تناسب مفاهيم و موضوعا
 .است شده
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  لهئبيان مس 1.1
 ةبه مثابو پاسخي كه از رخدادهاي زندگي فراگيران نشأت گرفته،  يادآوري يداستان با انشا

خيـالي نشـان   وب الگـويي  چچـار تواند حقيقت را در  است كه ميهايي  ابزار شناخت نقش
 بسط براي ايجاد افكاري نو، مناسبي هاي و حربه شگردهاهاي داستاني  پيرنگ چنين . همدهد

 كه معلمان همواره بـراي افـزايش  هستند؛ ابزاري و درگيركردن اذهان كودكان و پرورش آن 
رنامـة  نـوعي ب  »فلسفه براي كودكـان « .برند بهره مي از آن كالسدر  كودكان توجه و تمركز

متيـو  معرفي كـرده و   ايجاد تفكر و اصلي آموزش ابزار عنوان را به آموزشي است كه داستان
يـادگيري  بهترين زمـان بـراي   دوران كودكي  است. كردهتبيين  بار نخستينآن را براي  ليپمن

. اسـت  در حوزة فلسفه شكل گرفتـه » فلسفه براي كودكان«گرايشي با عنوان است و فلسفه 
و بر  داند ميداستان فلسفي  متن الزمةرا  شناختي فلسفي، ادبي و روانط غناي ليپمن سه شر
اي محدود نيست و از زماني كه فرد به هستي گـام   به زمان ويژه تفكّرفلسفه و « آن است كه

 بنيـادي  هـايي  پرسـش  )،82: 1395(مصـلح و بهـادري،   » كندنهد، خردورزي را آغاز ميمي
ام؟ هدفم در اين دنيا چيست؟ در ذهن كودك از آغاز رشد و  چون، من كيستم؟ از كجا آمده

چوب پنج افسـانة كهـن ايرانـي پريـان را در چـار      اين پژوهش دارد. دوجوهمواره بالندگي 
يـه  نظر بنـا بـه  شـناختي   بر اساس بسندگي فلسفي، ادبـي و روان  براي كودكان برنامة فلسفه

 ي مـورد مطالعـه  هـا افسـانه نـه  چگو در پاسخ به ايـن پرسـش كـه   ليپمن  آموزش و تربيت
چنان كه در  است، بررسي و تحليل كرده ،»؟دنهستپاسخگوي برخي نيازهاي تربيتي كودكان 

در  وگـو،  برانگيـزي و گفـت   چـالش تلقينـي بـودن،   عدم موضوع فلسفي،  ؛بسندگي فلسفي
 ؛شــناختي پــردازي، پيرنــگ و باورپــذيري و در بســندگي روانشخصــيت ؛بســندگي ادبــي

تبيـين  متناسـب بـا درك كودكـان     تناسب مفاهيم و موضوعات داسـتان زباني و شگردهاي 
  است. شده

  
  پيشينة تحقيق 2.1

بـه   )1394نـاجي ( كـه   اسـت  هايي پيرامون برنامة فلسفه براي كودكان انجـام شـده   پژوهش
 )1390ايرواني و مختاري( است، هاي متناسب آموزش تفكر در ايران پرداخته بررسي داستان
هـاي كودكـان بررسـي     در داسـتان شناسـي را   شناسي و ارزش معرفت ،ناسيش مفاهيم هستي

درت قست كه نيچنان  پژوهشگران هاي مورد مطالعه در داستانموضوعات مطرح  كرده، اما
) چهـار اثـر   1392( و ديگـران  حبيبي عراقـي مجيـد  د.برانگيزان در مخاطبرا  تأملو  تفكّر
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هـا و   خواني بـا ويژگـي   ارسي را در راستاي همبرگزيدة تعليمي از متون داستاني كالسيك ف
 بـا  هايي متناسـب  كه داستان اند دادهفلسفه براي كودكان بررسي كرده و نشان اهداف برنامة 

يـك مفهـوم    شوند كه حداقل اهداف فلسفه براي كودكان در متون داستاني مذكور يافت مي
امة فلسفه براي كودكان از مثنوي متناسب برن يهاي ) داستان1392لطفي ( تابند. فلسفي را برمي

فاده از قابليت الزم بـراي اسـت   مورد مطالعههاي  نشان داده كه داستان گزينش كرده و مولوي
هاي مـورد مطالعـه از    داستان دهد كه نشان مي) 1391اكبري ( برخوردارند.» فبك«در برنامة 

شـتركي دارنـد كـه از    وجـوه م  نامـه  قـابوس  و دمنـه  و كليله ،الحقيقه حديقه ،معنوي مثنوي
مند هستند و از نظر  شناختي بهره شناختي و ارزش تشناختي، معرف فلسفة هستي موضوعات

 )1392حميـدي (  انگيزاننـد.  را به تالش فكري برمي و كودكان ادبي خاصيت داستاني دارند
بررسـي   برنامة فلسـفه بـراي كودكـان    هاي شاهنامه را بر اساس استفاده از داستانچگونگي 

) برخـي  1393عـالي ( . اسـت  دهنشـان دا سـه داسـتان شـاهنامه     كاربسـت آن را در  و دهكر
هـا را نيـز    بررسـي كـرده و راهنمـاي آن   هاي گلستان را براي استفاده در برنامة فبك  داستان
برنامة فلسـفه بـراي كودكـان در     آن بر اساس هدف و رويكرد كهاست، اما پژوهشي   نوشته
  .ديده نشد ،باشد هاي ايراني پريان افسانه

 

  اهميت و ضرورت تحقيق 3.1
ا مهـارت  اسـت  كشـور  يو پرورش ياهداف نظام آموزش ورزي از پرورش انديشه هـاي   ، امـ

 ةطـ كـه نق است  كمتر ديده شده انديشيدن و رويكردهاي فكرپروري در برنامة نظام آموزشي
 پروراندن ي مناسب برايرويكرد است. برنامة فلسفه براي كودكان آموزشي ضعف اين نظام

 پـژوهش ايـن   كـه  اسـت آمـوزان   در دانشو رويكردهاي فكرپروري هاي انديشيدن مهارت
تـا   دتواند باش مي و پژوهندگان اين ساحت داستاني ادب نويسندگان براي مناسب راهبردي
كودكان  انديشيدن و فكرپروريفضايي مناسب براي  و ادهرا با داستان پيوند د يفلسفمفاهيم 

  ند.فراهم كنانگيز  هاي بحث ستاندا آفرينشبا 
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بـر اسـاس برنامـة     هاي پريان در بسندگي افسانهجستاري (بحث اصلي . 2
  )فلسفه براي كودكان

از  عنـوان ابـزار آمـوزش    بـه  داسـتان  گيـري از  بهـره با امروزه كه فلسفه براي كودكان برنامة 
در ايـران و   وب و فراگيريمطلاز مقبوليت  نوين است، نظام آموزشي هاي اصالحيراهكار

اهميت افسانه براي كودكان و  جايگاه و در آغاز جهان برخوردار است. پژوهش پيش روي
  افسـانة  ه و سپس پنجبررسي كرد را فلسفه براي كودكان برنامة نوجوانان و نيز مباني نظري

  است.  كاويده فلسفه براي كودكان برنامة معيارهاي را بر مبنايايراني پريان 
 

  نظري تحقيقمباني  1.2
بـر اسـاس معيارهـاي     هاي ايراني پريـان  ناختي افسانهش ميزان بسندگي ادبي، فلسفي و روان

هـاي   و ضعف و قـوت افسـانه  در اين بخش از پژوهش بررسي برنامة فلسفه براي كودكان 
  است. تبيين شدهمورد مطالعه 

  انآموزش و فكرپروري كودك در افسانهجايگاه اهميت  1.1.2
ترين وسيله  مناسب« ان وروايتي اثرگذار بر ذهن كودك و ريشه دواندهبشر زندگي  در هافسان

طـور كـه امـروزه از    همـان كودكـان   شـد.  قومي به كودكان محسوب مي براي انتقال حافظة
قـومي را از   ها حافظةافسانه اند.در گذشته نيز چنين بوده قطعاً آموزش مستقيم بيزار هستند،

ن همواره در پي كودكا ).11: 1392 مي،(خرّ »دادند ودكان آموزش ميراهي غير مستقيم به ك
   هاي بنيادي خود هستند و خور به پرسشيافتن پاسخي در

مـن   ؛اندابدي هاي ازلي وبه دنبال يافتن پاسخي براي پرسش هاي بزرگ چون فيلسوف
تي همه از سواالچگونه آدمي باشم؟  چگونه بايد مشكالت زندگي را حل كنم؟ كيستم؟

را بايـد در   كه پاسـخ بـه آن  كنجكاوي  گيرد. مي است كه ذهن و فكر كودكان را در بر
طـرح   يكي از نيازهاي پرورش ذهن و فكر كودك است. ال و پاسخ آن يافت،طرح سؤ

هـا و قصـه در قصـه آوردن    برانگيـز در دل افسـانه   الگرفتن مسـائل سـؤ   سؤال و شكل
و  تفكّـر را بـه   تـا او  كشاند ي به جايي ديگر ميدر واقع ذهن كودك را از جايها  افسانه

هاي ذهن برآن دارد كه در پي يافتن ناشناخته و كودك راتعمق در افكار خويش وادارد 
  ).54: 1384 محمدخاني،( اش جواب دهد االت درونيخود باشد و به سؤ
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 انـدازة هيچ ادبياتي به  جز در مواردي بس نادر در سراسر ادبيات كودكان«بر اين اساس 
 كننـده نيسـت.   پربار و راضـي  ،بزرگسالچه براي كودك و چه براي عاميانة پريان  هاي قصه

به ظاهر  انبوه امروزة شرايط خاص زندگي در جامع دربارةپريان  هاي قصهدرست است كه 
 كه در حوزة هايي داستانخيلي بيشتر از انواع ديگر  ها داستانا اين ام ،آموزند چيز زيادي نمي

 هاي موقعيتمناسب براي  هاي حل راهدرباره مشكالت دروني آدميان و  كودك هستند، فهم
ايراني  هاي افسانه ).2: 1392، (بتلهايم »آموزندچيز مي اي كه باشند، دشوار آنان در هر جامعه

 كـه  هسـتند  انگيـز  با رويكردي شـگفت  هاي تربيتي و فرهنگي متنوعي سرشار از نكتهپريان 
ها واكنش نشان  آن موضاعات بصورت خالقانه به كنند و ها را دنبال مي آناق كودكان با اشتي

ي تعمق مفاهيم سـيال  گيري از تخيل برا كنند و اين پرسمان باعث بهره پرسش مي دهند،مي
  .شدخواهد  كودكن در ذه

  فلسفه براي كودكان فبك، 2.1.2
اگـر   و معتقد بود، كرد ش مطرحسي سال پي رية فلسفه براي كودكان را قريبمتيو ليپمن نظ

كودكي شخصيتي متفكر داشته  اوان از همانتواند  مي ،ذهن كودك درگير تفكّر فلسفي شود
 از نظـر ليـپمن،  «دانـد و   مـي  را ابزار آموزشي مناسـبي بـراي خـود    داستان . اين برنامهباشد

ني ظريـف  مسـائل و معـا   روابـط،  توانند در هر صفحه، نويسندگان فلسفه براي كودكان مي
 (كـاوش)  وجوي جست و ... انگيزديك جمله يا كلمه، كودكان را برمي دهند. فلسفي را جا
اين، فلسفه براي كودكـان نـوعي برنامـة     بنابر ).112: 1386 (خسرونژاد، »شود آنان آغاز مي

است؛ يعنـي داسـتان در ايـن برنامـه     داستان ترين ابزار آموزشي آن آموزشي است كه اصلي
ها با مسالة  آنپنداري  ذات با برانگيختن هم ذهن كودكان را اي ايجاد تفكّر است كهابزاري بر

دارد، چنـان كـه اسـتفاده از     جويي دربـارة آن وامـي   در داستان درگير كرده و به چاره مطرح
پنـداري   ذات آورد و كودكان در عين همداستان زمينة مناسبي را براي طرح پرسش فراهم مي

گيري از لذت داستاني بـا اطالعـاتي    ارتباط با فضاي داستان و بهره ستان،هاي دابا شخصيت
آموزند كه چگونه در مواجهه  مي ،وسيع از مفاهيم فلسفي و تجربة تفكّر چند جانبه به مسائل

  ).155: 1385گيري، به شكلي مسؤوالنه اقدام كنند (فيشر، با لحظات حساس تصميم
بـر   و اسـت  شكل گرفتهليو ويگوتسكي  ون ديويي اساس رهنمودهاي جا اين برنامه بر

بـراي   كردند. كيد ميأ(حفظ كردن) ت رفو نفي آموزش ص تأمل تفكّر، ،ضرورت تعليم
فظه بسپرند و سپس به ياد به حا شود،ها گفته مي به آن چه راكودكان كافي نيست فقط آن
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حفـظ  ...  .تحليل كننـد و بلكه آنان بايد موضوع مورد نظر را بيازمايند و تجزيه بياورند، 
 سـازي،  بايد مفهـوم  سطح پاييني است و هاي فكري كم ارزش ومهارت كردن مطالب،

 اموري از اين قبيـل را بـه كودكـان يـاد داد     استدالل و تميز امور از همديگر، داوري و
   ).31: 1387، (ناجي

دكـان را بـه خـود    در داستان بايد به نحوي پنهان باشند، اما توجه كو البته مفاهيم مطرح
يعني اين مباحث در يك داستان به تناسب كوتاهي يا بلنـدي آن بايـد يكـي از     جلب كنند؛

هاي فلسفي را در محدودة مشخصي از صفحات مطرح كند و كودكان به اهميت ايـن  لفهؤم
متيـو ليـپمن    از نظـر بهترين زمان براي يادگيري فلسفه مفاهيم در زندگي روزمره پي ببرند. 

ان فلسـفه  بـا عنـو  فلسفه در حوزة گرايشي سبب شد كه  ين نگرشا كودكي است و دوران
مات الزاز افكري را  روانشناسانه و ليپمن سه شرط بسندگي ادبي، گيرد.براي كودكان شكل 

قابل قبول ادبـي   كيفيت از ديدگاه ليپمن بسندگي ادبي .داند متن براي كاوش فلسفي مي يك
را داراي كـانون فكـري مشخصـي     عناصر گفتماني رمانكه  كند استدالل مي يو .متن است

و اظهـار   دانـد  مخاطـب داسـتان مـي    ليپمن بسندگي روانشناسانه را در تناسب سني كند. مي
چـون  اي  كـه مفـاهيم پيچيـده    دهد مي نشانبراي كودكان  مة فلسفهكند كه بازخورد برنا مي

عات جـالبي بـراي بحـث    كان موضـو از نظر كود شخصيتبودن و  ف، خوبانصا ،تحقيق
شـود و از نظـر ليـپمن متنـي     انگيز متن مربـوط مـي   بسندگي فكري به ماهيت بحث ند.هست

طنـز   ،كنايه تواند حاوي ابهام،مي گوهاي سازمان يافته باشد،و كه متشكل از گفتوار  مكالمه
ر و ديگـ كه افالطـون   باشد كه متون ديگر فاقد آن هستند، چنانهاي ديگري  ادبي و ويژگي
 براي چـالش فكـري در اختيـار    هايي يافته فرصت گوهاي سازمانو گفت اند، فالسفه دريافته

 غنـاي  )فلسفه بـراي كودكـان  ( فبكاين، برنامه  بنابر ).156 - 155: 1385 ند (فيشر،گذار مي
براي  اصليشرط سه را  شناختي روان كفايت)غناي(ادبي و  كفايت)فلسفي، غناي(كفايت) (

  كند.  ابزار آموزش و تفكّر كودكان معرفي ميداستان به عنوان 
  
  راني پريان، ابزار آموزش و انديشيدنهاي اي افسانه 2.2

 بسـندگي  ظـر مناز  كـه  زاده محمد قاسم ازهاي كهن ايراني پريان  از كتاب افسانه پنج افسانه
برنامة فلسـفه بـراي كودكـان     خاص هاي ويژگي واجد شناختي ادبي، فلسفي و روان (غناي)

   .است در اين پژوهش بررسي شده، ستنده
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  هاي مورد مطالعه خالصة افسانه 1.2.2
ي را بـه خـود   و بيند كه خواب مي درپريرويي را  افكن،به نام شير جواني شاهزادةزردپري: 

بينـد.   مـي  آنجا را يآن زيباروو رود باغ ميو به  هدشيرافكن از خواب بيدار ش خواند، يمفرا
كه چگونه در  و اين شيرافكنري معرفي كرده و پس از ابراز عشق به پزيباروي خود را زرد

خواب گريسته اسـت، بـه شـير افكـن     در  ي شده و از فرط عشق سوزانشوخواب عاشق 
ديو را نابود كند و وي  خواهد تامي شيرافكناز  كهاسير ديوي به نام كاكلي است  :گويد مي

 سـخت  يد و شيرافكن از شدت عشق ويوگو ناپد پس از اين گفتزردپري را نجات دهد. 
ام شود، چنان كه هيچ پزشكي قـادر بـه درمـان وي نيسـت. بـا گـذر       بيمار مي درويشـي   ايـ
متعلق به زردپري  يآيد و دستمالكه از اقوام زردپري است، به قصر شيرافكن مي نامجمشيد

اري او و بيمـ  مي نهدبر صورت وي  ري چون توتيايي از طرف معشوق است،كه به تعبيرا 
 بـراي رسـيدن بـه وصـال معشـوق      را شيرافكن بر آن است تادرويش  .يابدميشفا  به ناگاه

كـه نقـش مرشـد و     راهنمايي جمشـيد  اب )مجنون داستان( شيرافكن و دياري كنزردپري) (
پيكاري سـخت بـا    بهگذارد و مي عشق خطرناك معركةقدم در را ايفا مي كند،  ي راهبرپير

بـه وصـال    نجات معشـوق  و پيروزي بعد از سرانجام و پردازد كاكلي ميددان و ديو اژدها، 
   .رسد وي مي
ي نامادري به زيباي و كندبي ناردونه با نامادري زندگي مي بي ناردونه: دختري به نام بي بي

و  از ميـان بـردارد   ي راو، گيـرد تصـميم مـي   سرانجام و ورزد ميبي حصري حسادت ي و
 كاين دختـر  بار هر ، اماكشته شود وي را در جنگلي رها كند و كند تا چندين بار تالش مي

سـرانجام دختـرك   گريـزد و   از بـال مـي  و  برد مي جان بدر با درايت و هوشمندي به نحوي
سـرافكنده و   نامادري سربلند و كامياب و فراز و نشيب،بي ناردونه) در انتهاي داستان پر (بي
  .رسدبه سزاي اعمالش مي رسوا

 بـدبختي  غـايي  كه براي يـافتن علـت   و بي نوايي است مرد فقيرداستان فلك: به دنبال 
 مواجـه گـرگ   ماهي، پادشـاه و  سه موجود؛ ش در جستجوي فلك است. در اين راه باخوي
 خود بودندمشكالت  حلي برايراه بدنبال  هستند و مستأصل يوچون كه هر يك  شودمي
سـرانجام   فقيـر مرد نيز از فلك بپرسد.  يك رامشكل هر راه حل تا خواستند  از مرد فقير كه

 كـه مـرد پاسـخ همـة     ا برغم ايـن پرسد، امرا از وي مي ها پرسشيابد و جواب  فلك را مي
ي بـراي  كه تهديـد  ديگران هاي پرسش هاي از پاسخخود و ديگران را دريافته،  هاي پرسش
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بـه پـاي    را جان خودنيز  در انتهاي داستان و سرانجام غافل است است، ويزندگي و جان 
   .هدد مي از كف و نسيان تغافل تسامح و اين

مسـير   در كـه  اسـت  بي رحمي و داستان ثروتمند خسيس، طماع ثروتمند حسود و مار:
تعـاملي  گـويي  و گفت هنگام يندر ا و كند قصد كشتنش ميو مار  شود ماري مي سفرگرفتار

 چه بـدي در  ،پرسد استه و از وي مياز مار امان خو ثروتمند خسيس گيرد. ميان آن دو درمي
به  معمولغير  به ظاهر پاسخي درمار و  ؟انجام داده كه سزاوار چنين عقوبتي شده ويحق 
ثروتمنـد خسـيس ايـن     .دهنـد  ميبدي  را با خوبيپاسخ  كه چنين بوده همواره :گويد مي او

پاسـخ درسـت    افتپي دري دررا نيش نزند و ي وخواهد كه و از مار مي تابد پاسخ را برنمي
: آيـا چنـين   پرسـند  ها مـي  از آن روند و مي خسيس مرد و عروس سگ، شتر سراغ گوسفند،

 كه جواب خوبي آورند پسند مي دليلي محكمه يك و هر بدي است؟ ،پاسخ خوبي است كه
است   با بدي داده هموارهرا ها  ثروتمند خسيس پاسخ خوبي آن چون ،است بوده ، بديهميشه

 خسيس مرد ،و برهم كنش ارتباطياستداللي پاسخ  پرسش و طي يك رويكرددر نهايت  كه
  آيد. ميو با نيش مار از پاي در هدمحكوم ش

ايـن سـه    داشت كه شهروز و بهروز به نام افروز، پسرفرزند سه  پادشاهيربا:  دژ هوش
در  ربـا  شدهد كه به قلعة هـو  ها را پند مي پدرشان آن كنند. عزم سياحت ميروزي  شاهزاده

روند و  ف قول پدر و عهد خويش به قلعه ميآنان بر خالنزديك نشوند، اما  شهر نگارستان
تـر؛   دو برادر بـزرگ  شوند. دلباختة او ميسه سخت  هر بينند و را ميچين تصوير دختر شاه 

كوچكترين برادرها  كه بهروزو  روند ناكام از دنيا مي وصال دخترشاه افروز و شهروز در راه
بـه   شگردي متفاوت تن يك راهنما و هوشمندي و، با داشهها نيز بود ترين آن اً كاهلو ظاهر

  رسد. وصال دختر پادشاه چين مي

  ها افسانه غناي فلسفي 2.2.2
بنـاي يـك داسـتان    زير«هاست، چـون   غناي فلسفي آن ،هاانتخاب داستان ترين معياراساسي

هـاي  هاي فلسفي و موقعيـت قعيتاي از مو يعني خالصه فكري يك محتواي فلسفي است؛
 .)81: 1392، و ديگران عراقي(مجيدحبيبي » كشانند برانگيزي كه افراد را به چالش ميپرسش

 در پـي  لزومـاً نـه   وخوردارند فراواني  ه وگسترداز دامنة هاي فلسفي  مفاهيم و پرسش البته
   .متعدد هستندهاي  پاسخبدنبال بلكه  ،پاسخ صحيح يك
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 نويسند،هاي درسي فلسفه براي كودكان را مي ها و كتابفرادي كه داستانا بدين ترتيب،
اي را بيان كننـد كـه بـا ظرافـت     ابط فلسفيومسايل و ر توانند در هر صفحه معاني، مي

ها بيـرون   به احتمال زياد كودكان چنين مفاهيمي را از اين داستان اند.خاصي پنهان شده
 ها را تحـت تـاثير قـرار دهـد.    بهم ممكن است آناي گنگ و م جمله يا كلمه كشند. مي

كـه   كـه قـانع نشـوند    شود و تا هنگـامي ها آغاز ميتحقيق و كندوكاو آن بدين ترتيب،
، (نـاجي  نخواهند داشـت  از آن دست بر اند،شده را فهميدهمعناي متن مكتوب يا اظهار

1387 :53.(   

هـر قـدر ايـن     و شـود  ميتحريك  با موقعيت مبهم ييرودر رويا كنجكاوي حس چون
طرح  ،دخواهدشترفعال به نسبت كنجكاوي كودك حس تر باشد،تر و مبهمموقعيت جذاب

 هـا در فرآيند كشف و ابداع پديده كودككردن ذهن مؤثر براي درگير ابزاري تواند مي سؤال
مطالعات گذشته و  دارد كه با تكيه بر تجربيات و دهنده را وامي ها پاسخ برخي پرسش .باشد

 بينـي،  گـويي و پـيش   پيش دادن، توضيح بندي، طبقه مشاهدات فعلي به مقايسه، مالحظات و
كننـده اسـت كـه     هاي سازنده و تحريكاز طريق پرسشبپردازد؛ يعني  ... طراحي و تحقيق

خوديـادگيري و خـودفهمي در غيـاب آمـوزش و      خودآموزي، هاي خودآغازگري، مهارت
  بنابر اين،  ).98: 1390، (كريمي »يابدپرورش مي پاسخ

انـداز و سـاحت    شوند، خود و جهـان را در يـك چشـم    هايي كه درگير فلسفه مي بچه
صورت،  غير اين كه در شود شان متبادر مي هايي به ذهن بينند كه در آن ايده جديدي مي
لسفه، آموختن اين ف بنابر. پذير نباشد هايي امكان اساساً دريافت چنين ايده ،ممكن است

كسي از طريق آن بايد مفاهيم انتزاعي را به  هاي فلسفي نيست و هر پيشينة ايدهتدريجي 
  ).(Farahani, 2014: 2141 .تجربيات ملموس و واقعي گره بزند

 داشـتن برخـي قواعـد    در كالس درس به مفهـوم  داستان فلسفي (كفايت)داشتن غناي 
  .د شدنخواه كه در ادامه است

  م تلقين در داستانو عد ماية فلسفي درون 1.2.2.2
ة نـوع نگـاهي اسـت كـه     كه نشـان « مايه همان ايدة محوري و اصلي داستان است درون
 سـؤال،  بايد چالش برانگيز باشـد، چنـان كـه    اصوالً ي دارد كهمسأله يا موضوع نويسنده به

شـود كـه بـه امـور تجربـي يـا حقـايق        مطرح مـي  در اين داستان اي كليموضوع يا مسأله
ها را شده بتوان آن محاسبه يا مراجعه به حقايق تثبيت با مشاهده، وط نيست تامربشده  تثبيت
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 چنـين  )(Philip Cam ماز سـخن فيليـپ كـ    به جواب سرراستي رسـيد.  فصل كرد و حل و
هاي خاص فلسفي يا تـاريخ فلسـفه   ها و ديدگاهآيد كه فلسفه در اينجا به معني مكتب برمي

هايي كه شامل داستان گيرد.ات كلي غير تجربي را دربرميها و نظريهمة ديدگاه بلكه نيست،
توانند كنجكاوي فلسـفي  ميهستند،  ، انصاف، صداقت وهايي مثل دوستيمسائل يا موضوع

هايي از قبيل دوست بودن يعني چه؟ يا مرزهاي  در كودكان و نوجوانان با آفرينش پرسش را
تا حدودي فلسـفي   در اين صورت برانگيزند كه و كار منصفانه چيست؟ دوستي كجاست؟

چيـزي كـه در    ها معين نيست. ند و پاسخ آنهست كلي يي كهها پرسش شوند؛ يعني تلقي مي
تـري   بيان دقيق تري از مفهوم دوستي و درك عميق ،شود وجو مي جست مذكورهاي  پرسش

هاي فبـك روش كـار فلسـفي يـا نحـوة ورود بـه        داستان از دوستي است. ما هاي از تجربه
هـايي هسـتند كـه     ها يا قصه دهند و متفاوت با حكايت ندوكاو فلسفي را به كودكان ياد ميك

اغلب هدفشان ابالغ گوهر كوچكي از حكمت در صفحات آخـر داسـتان اسـت (نـاجي و     
  ).91: 1394مرعشي، 
در افسـانة   مفـاهيمي  خُدعـه ، تـرس، شـجاعت و   لزوم وجود راهنمـا و راهبـر  ، درايت
مـثالً  ند. دار وامي جدي و تأمل هاي گوناگون به پرسشكودكان را  كه ذهن هستند زردپري

هاي برخاسته  پرسش »ترس چيست؟ت يا ماهياست؟  راهبر اساساً الزمچرا وجود راهنما و 
. ناجي او باشـد خواهد، مي (عاشق) از شيرافكن (معشوق) كه زردپري است داستان از آغاز

توانـد   چگونه شيرافكن مـي  مانند اي متألمانه و هاي باز نوجوان با پرسش ياكودك  چنين هم
بار ديگر زردپري كرد كه يكآرزو مي« شود: مواجه ميباشد؟  )پريناجي معشوق خود (زرد

 زاده،(قاسـم » تواند خود را به او برساند و نجاتش بدهدرا ببيند و به او بگويد كه چطور مي
و اين  باشدماية اين افسانه  درونتواند  مي مبارزه همراه با تأمل و فراستنوعي  ).20: 1395

هوشـمندانه   يبـا كوششـ  و  به كمـك راهنمـا   كند كه هر كس متبادر كودك به ذهنپيام را 
 همچنـين . سـر منـزل مقصـود برسـد     بـه  و هعبور كـرد و تنگناها  ها وديتاز محد دتوان مي

پيـام اصـلي در   مفهـوم و   چـون  ،داردغير صريح تلقيني  در پايان ماية افسانة زردپري درون
هـاي ارتبـاطي    هـا و بـرهم كـنش    واكـنش از و  مصـابرت ، داستان مستور است و بـا تأمـل  

   شود. مي براي خواننده آشكارتدريج  بهن آماية  درون ،اصلي داستان هاي شخصيت
اسـت  انسـاني   و از مفاهيم فلسفي يباييز بري و و رشك حسادت كيف و كم و چيستي

وجـود   نيز بي ناردونه افسانة بي و در محل بحث وتحليل بوده خ هموارهكه به درازناي تاري
و  كودك را يكسره درگير جوي و حقيقت پرسشگرذهن فلسفي  مفاهيم اين صفات و دارد.
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زيبايي چـه   و فقدان چه چيزي است؟ از و يا ناشي حسادت چيستكنند.  مي معطوف خود
و چـرا نامـادري مـدام از    يي است؟ جو به مثابه يك ابزار قدرت و برتري و آيا مفهومي دارد

و  هـاي متعـدد   تواننـد پاسـخ   مـي هاي بازي كـه   پرسشپرسد: من زيباترم يا آيينه؟  آيينه مي
نـه   از مفاهيم انتزاعي و پيچيدة فلسفي است كـه  زيبايي بطور كلي البته .باشند داشته مستدلي

  شود. ديده مي جهانهاي  ها و تمدن فرهنگدر بيشتر  بلكه تنها در افسانه پريان،
جـا زيبـايي    در يونان قديم كه زيبايي بيشتر از هر جا گرامي بود و در آن بيشتر از هـر 

انگيزي آن رخنـه كننـد. بحـث در زيبـايي را     آفريده شد، فيلسوفان نتوانستند در راز دل
فيثاغورس بازكرد و موسيقي را به روابط رياضي برگرداند و نغمات لطيف را از افالك 

ونانيان پيش از سقراط كه ماننـد علمـاي پـيش از دارويـن مفتـون فيزيـك و       دانست. ي
جسـتند، بـه   رياضيات بودند، براي تعريف زيبايي از اصطالحات اَيني و كمي مدد مـي 

(دورانـت،   هـا نظـم نسـبت   بـر  عقيدة آنان موسيقي نظم اصوات بود و زيبايي پيكـري 
1374:  217.(  

و  حسـادت  و صـفت مضـموم   پيرامون مفهـوم  ،نداستا اصلي ماية درونتوان گفت،  مي
پـيش  ورزي حسـد  حسـادت و  از كيفيت سخنيكه به صراحت  حالي در ،است بري رشك
ـ كـودك  بلكـه  ، نيست )كودك( مخاطبروي   فهـم ايـن موضـوع،    گيـر درضـمني   طـور  هب

تلقينـي غيـر    از اين منظـر كه  شود خود ميسيال  آن در ذهن ساعو اتّ تعميمآن و  مخاطرات
  .است خيز پرسش و صريح

را  كودكذهن  ،جويي و غفلت دو مفهوم متناقض آگاهي همزمان با افسانة به دنبال فلك
يـابي   جـويي و علـت   و شخصيت اصلي داستان در پي آگاهياز يك س ارد،د ميبه چالش وا

 ةدرون مايغفلت، زندگي خود را از كف مي دهد.  سطة جهل وابوآيد و از سوي ديگر  برمي
اي  اشاره يتسامح و تغافل انسان بيني، خودميانهاي پيامد يني غير صريح دارد و بهتلق ،افسانه
گرگ سـري  «كند: به ناداني مرد فقير اشاره مي گرگ در پايان داستان چنان كه ،دارد پوشيده

تر از تو پيدا كـنم؟ ايـن را گفـت و    جنباند و گفت: اگر تو از اينجا بروي، من از كجا احمق
 زاده، (قاسم» اش كرد و مغزش را در آورد و خوردوي مرد را گرفت و خفهزودي پريد و گل

1395 :246.(   
، ريا انساني چون خساست مضمومهاي  ويژگي محور حولثروتمند حسود و مار  افسانة

نتيجـة  ( خـوبي و بـدي   و بـرهم كـنش   ارتباط ،ماية فلسفي افسانه و درون گردد و تزوير مي
ذهـن   ؟همـواره بـدي اسـت   خوبي با بدي  پاسخآيا  پرسشرح با ط كردار انساني) اعمال و
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 و ددار يصريح يتلقينمايه  درونداستان  توان گفت، مي البتّه د.شو معطوف مي بدانخواننده 
و ارتبـاط   (منهيـات)  هاي ناپسند انسـاني  ويژگيمتعددي به  اشارات افسانه آغاز و انجامدر 

مـرد   د دارد، چنان كه در ابتداوجو ير و شر)مفاهيم ديرينة انساني خ( دوسوية خوبي و بدي
كرد و  اين بابا هيچ رحم نداشت و به كسي كمك نمي«شود: معرفي مي به مخاطب ثروتمند

آمـد، تنهـا نـان خشـك جلـوش      اش مـي اصالً هم اهل بخشش نبود. اگر مهماني بـه خانـه  
 و نيـز  )339: 1395، زاده (قاسـم » خورد شد، به اندازة ده نفر مي گذاشت، ولي تنها كه مي مي

ايم، تو مار گفت: حاال ديگر به اندازة كافي پرسيده«يابد: داستان با اين جمله تلقيني پايان مي
  ).341: 1395زاده،  قاسم» (اي و حاال بايد بدي ببيني جواب خوبي را با بدي داده

 در بزرگتـر  انبـرادر  ، تكبـر و فخـر  ان با پدر) و منيـت (شكستن عهد فرزند عهدشكني
مي تواننـد   تر ، هوشمندي و زيركي برادر كوچكفراست بر برادر كوچكتر،زيبايي  قدرت و

مندي بـا  دو خرارتباط درايت  .باشندربا  افسانة دژ هوشفلسفي  انگيزتأمل بر موضوعاتاز 
 مختلـف  هـاي  قسـمت  در چون، داردصريح  يتلقين داستان است كه البته ةمايدرونكاميابي 

   است. اشاره شده ها انبدداستان با صراحت 

  برانگيز وگو ابزار بازتاب موضوعات فلسفي و چالش گفت 2.2.2.2
پرسش و در واقع  است هاي فبكداستان مهم هاي ويژگيبرانگيزي از پرسمان و چالش

معرفـت  دريافت  وهاي گوناگون فلسفي براي مكاشفه  محرك اصلي فرد در زمينهو چالش 
ه كـه نويسـند   اسـت  مـوقعيتي  هـا و شخصـيت بـين   يووگ گفت محصول ها. پرسشاست
 واژگـان  اسـتفاده از  دارد. ميبه فكر واد و گذار مي و ابهام خواننده را در دوراهي و آفريند مي

 ان و تأمل وكودك گريپرسشتحريك حس  روشي براي گوهاو گفت در انگيزبر كليدي ابهام
در  هـاي مطـرح  انديشـه  .اسـت در كـالس درس   تفكر عميق پيرامون موضوعات گوناگون

 اخالق، شناسي، زيبايي مابعدالطبيعه، شناسي،معرفتمانند  بايد از منابع متنوع فلسفي داستان
تواند فقط بـه يـك   هر داستان فلسفي مي لبتها .انتخاب شوند منطق فلسفة تعليم و تربيت و
 ز فلسـفة اخـالق،  ابعاد گوناگون فلسفي اعـم ا  بايد حد امكاناما تا  موضوع فلسفي بپردازد،

مسائلي مانند  براي مثال، را شامل شود. ... متافيزيك و شناسي،معرفت شناسي،زيبايي منطق،
هـاي   داستان و فضاي آزاري و استثمار در بافتكودك گويي،- دروغ دزدي، طالق، دوستي،

ك در كند و دربارة جامعه و انسان،د و كودك در اين مفاهيم كاوش مينگيرفلسفي قرار مي
طـرح و   نتـايج،  كند و زمينه و بسـتر، استدالل صحيح و انسجام فكر مي دردي،متقابل و هم
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 . بـر ايـن اسـاس   )92- 91: 1394( نـاجي و مرعشـي،   آورد ها را در نظـر مـي  نقشة كلي آن
  اند. شده و بررسي تحليل هاي مورد مطالعه از اين زاويه افسانه

اي  به مثابـه تلنگـر و بارقـه   انة زردپري در افس ساده و پرسماني انگيزشي وگوهاي گفت
  : شود به ناگاه بر ذهن كودك افكنده مي است كه

گويد كه از عشـق مـن   آيي؟ ميگويد كه چرا سراغ من نميدرويش گفت: زردپري مي
آيـي؟ شـيرافكن گفـت: چطـور      خبر داري يا نكند مرا دوست نداري كـه دنبـالم نمـي   

دوستش ندارم؟ عشق او مرا به اين روز انداخته. درويش گفت: اگر دوستش داري، چرا 
كردم دانستم كجاست، همين لحظه حركت ميآيي؟ شيرافكن گفت: اگر ميدنبالش نمي

دادم و مثل تاج روي سرم اندم و از طلسم ديو كاكلي نجاتش ميرسو خودم را به او مي
  ).21: 1395زاده،  (قاسم گذاشتم مي

 هاي ظهور پرسش ساز زمينه ،اين افسانه ت اولهاي پيش روي شخصيادو رويد ها چالش
باشـند و در   تواننـد واقعيـت داشـته    ها و رؤياها مـي آيا خواب نيز هستند كه عبارتند ديگري

 بـه حركـت و   وادار را عشق چيست كه انسـاني  اين ماهيت يا ؟ وافتندع اتفاق ميجهان واق
  ؟كند طلبي و پذيرش مخاطرات بي شمار مي تترك عافي

بري و حسادت است كـه   پيرامون ماهيت رشكبي ناردونه  پرسمان چالشي در افسانة بي
ي از كـه و  جايي ؛زند را رقم مي نامادرينساني موجبات تباهي چگونه اين ويژگي مضموم ا

قابـل تأمـل    ،بي ناردونه دهد بيو آينه جواب ميبي ناردونه؟  من زيباترم يا بي پرسد، آينه مي
 نيازمنـد و  نيست كه مناسب حلقـة كنـدوكاو باشـد    چنان در اين افسانه گوو گفت است، اما
افه داستان اضـ  بايد بهسادت پيرامون زيبايي و ح ديگري نيز يگوهاو گفت است. بازنويسي

بـي   بـي  افسانةهاي شخصيت. دوش ترغنيدر آن فلسفه براي كودكان  بسندگي برنامة وشود 
هـاي  داسـتان  زا را برفي و هفـت كوتولـه  داسـتان سـفيد   يك منظراز  نامادريمانند  ناردونه

اي «پرسـد:   نامـادري از آينـه مـي    در اين داستان نيـز چنان كه  ،كنند تداعي ميبرادران گريم 
تـو هنـوز    دهد: اي ملكه،روي ديوار چه كسي از همه زيباتر است؟ آينه جواب ميآينه،آينة 

 (گـريم،  »رفي هـزاران بـار از تـو زيبـاتر اسـت     ب، اما سـفيد داشتني هستيهم زيبا و دوست
1383:  358.(  

ارتبـاط تغافـل و    ،كشـد پرسماني كه در افسانة به دنبال فلـك ذهـن را بـه چـالش مـي     
 يصفت بيني بعنوان تواند ريشه درخودميان مي غفلت ناآگاهانهآيا  هك اين بيني است و خودميان
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 را بـه ادامـة   كـودك و  جذابيت داستان را افزوده وگوهاي داستاني گفت ،؟رذيله داشته باشد
  گوهايي نيستند كه مناسب حلقه كندوكاو باشند.و گفت ، اماكندميترغيب داستان 

 را درگيـر پرسشـي چالشـي    هـن كـودك  چالشي است و ذ افسانة ثروتمند حسود و مار
توانـد   اين پرسش و پاسخ چالشي مـي بدي است؟ همواره خوبي،  پاسخد كه آيا واقعاً كن مي

 بطور مثال، كودك بـه ، داشته باشد يوو اجتماع پيرامون  واقعي زندگي اي تنگاتنگ با رابطه
وي در پـي  و  دهش و ناسپاسي ناشناسي حق ود كمكي كرده، اما در پاسخ به ويساالن خهم

 ؛اسـت  وگو شكل گرفتـه  افسانه بر پاية گفت توان گفت: ، مياين بنابر علت آن برآيد. كشف
و براي پرسش و پاسخ كالسـي در برنامـة فلسـفه بـراي     است از س يي كه شگفتيگوو گفت

  : است سازي شده شبيه كودكان
ت: نـه! نـه! ايـن    اند پاداش خوبي، بدي است. مرد گفاي كه گفتهمار گفت: مگر نشنيده

درست نيست، پاداش خوبي، خوبي است. من از قفس آزادت كردم، حاال ولم كن. مار 
خواهي، بـرويم و از چنـد   گفت: حرفت را قبول ندارم. ثروتمند خسيس گفت: اگر مي

 كـنم هـا گفتنـد، مـن قبـول مـي     چـه آن  نفر بخواهيم كه در مورد ما قضاوت كنند، هـر 
   ).341 - 340: زاده (قاسم

  ر اين اساس پيچشي ذهني براي كودك فراهم شده كه چرا پاداش خوبي، بدي است.ب
دختر پادشاه چين و  سپسميان برادران و ربا  افسانة دژ هوشدر  قابل تأمليي وگو گفت

وگوي برادران پيرامـون   مثال، گفت ايراست، ب كردهوجود دارد كه داستان را چالشي  بهروز
ـ  مـي ه بهتر و حق با كدام برادر است؟ ااين موضوع كه انتخاب كدام ر مناسـبي   نمونـة  دتوان

تلقينـي  گزينـد،   برمـي  بهروز روشي كهراه و  نداستا پايان در هالبتّبراي حلقة كندوكاو باشد. 
در بهـروز  چنـين   گيـرد. هـم  را از مخاطـب مـي   گيريتصميم قضاوت و است، زيرا توانايي

  : است ر معرفي شدهتر از برادران ديگ هايي از داستان عاقل قسمت
ايـم و ايـن   شود، به مرز رسيدهبرادر بزرگه كه اسمش افروز بود،گفت: خوب معلوم مي

همان شهري است كه پدرمان گفته بود، نبايد پا اينجا بگـذاريم، ولـي سرنوشـت مـا را     
دانم چه كار بايد بكنيم، برويم تو ايـن شـهر يـا از راهـي كـه       آورد اينجا ... و حاال نمي

زني؟ معلوم است كه بايد ها چيست كه مي يم برگرديم؟ ... بهروز گفت: اين حرفا آمده
شـك هـم نبايـد     ايم، برگرديم. اصـالً  به حرف پدرمان گوش بدهيم و از راهي كه آمده

بكنيم كه پدرمان خير ما را خواسته. شهروز كه همان برادر وسطي بود، گفت: مگر چـه  
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كنيم و اتفـاقي هـم   شهر را ببينيم؟ از دور نگاه مي عيبي دارد كه برويم دم دروازه و اين
   ).99 - 98: 4، ج 1392زاده،  (قاسم افتدنمي

تـوان  مـي  كه گيرد بين گل و بهروز درمي وگويي تأملي گفتهمچنين پرسش و پاسخ يا 
كـه آيـا    دارد ها وامـي  أمل پيرامون كيفيت پاسخبه ترا كودك  ، چونتلقي كردچالشي آن را 

  باشد:  ديگري هم داشته پاسختواند درست است يا مي پاسخواقعاً اين 
رسد؟ بهروز گفت: بـاد.  رود، به جايي نميگل گفت: آن چه چيزي است كه هر چه مي

گل گفت: حاال بگو آن دوست بي زبان و بي ريـايي كـه خـوبي و بـدي را درسـت و      
: 4، ج 1392 زاده، (قاسـم  دهد، چي هست؟ بهروز گفـت: آينـه   حسابي به آدم نشان مي

111 - 112(.  

يك فلسـفه اسـت و    ،رسد به جايي نمي كند، ه چرا باد هر چه حركت ميك موضوع اين
خيز و چالشي است، چون حركت نتيجه جابجايي است و اينجا جابجايي بي معنـي   پرسش

 شـناختي اسـت.   است و اين پرسش چرايي دارد كه پاسخ آن فلسفي است و نـوعي هسـتي  
دوسـتي نيـز بيـان     است و فلسفة» مومن آينه مومن«دي از مثل معروف دوست و آينه يادكر

  شناختي جايگاه مهمي دارد. حقايق است كه از منظر ارزش

  در برنامة فبك فلسفي هاي مورد مطالعه با غناي ميزان مطابقت افسانه .1ل شمارة جدو
  هاي مورد مطالعه افسانه غناي فلسفي

  گوو گفت  چالش برانگيزي  بودن تلقيني  لسفيف ماية بن  ي مورد مطالعهها افسانه
  حدي مطلوب تا  تا حدي مطلوب  تا حدي مطلوب  مطلوب  زردپري

  تا حدي مطلوب  تا حدي مطلوب  تا حدي مطلوب  مطلوب  بي ناردونه بي
  حدي مطلوب تا  تا حدي مطلوب  مطلوبتاحدي   مطلوب  به دنبال فلك

  تا حدي مطلوب  تا حدي مطلوب  نامطلوب  مطلوب  ثروتمند حسود و مار
  تا حدي مطلوب  تا حدي مطلوب  نامطلوب  مطلوب  دژ هوش ربا

  
وجود دارد، كلمـة   ي مورد مطالعهها افسانه ص مورد نظر در؛ يعني شاخ»مطلوب«كلمة 

بـازآفريني   منـد نياز و كم است ها افسانه نياص مورد نظر در ؛ يعني شاخ»مطلوب حدي تا«
  .زم را ندارندالص يعني شاخ» نامطلوب«و كلمة  دهستن
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  ها افسانه غناي ادبي 3.2.2
پردازي، باورپذيري و پيرنگ بايد از جذابيت  هاي فبك در شخصيت ساختار داستاني داستان

پردازي، باورپذيري و پيرنگ  شخصيت باشد. بر اين اساس  گي ادبي بهرة كافي داشتهو بسند
ب برنامـه فلسـفه بـراي كـودك و     هاي مورد مطالعه از منظر بسندگي ادبي متناسـ  در افسانه

  است. نوجوان بررسي شده

  پردازي شخصيت 1.3.2.2
ايسـتا و   شخصـيت  گونـة  دو به ... نمايشنامه و، رمان داستان كوتاه، قصه، در شخصيت

كنـد يـا انـدك     مـي ايستا تغيير ن شخصيتكه  شود، چنان ميتقسيم  (متحول) پويا شخصيت
حـوادث داسـتان    و كه در آغاز بوده استان هماني استيان ددر پا پذيرد؛ يعني تغييري را مي

مدام دسـتخوش تغييـر   پويا  شخصيت، اما داردتأثير كمي يا دست كم  بر او تاثيري ندارد و
ت خصلت و خصوصـي  بيني، جهان عقايد،ي مانند و شخصيتاز  جوانب گوناگونيو  است
 شخصيتبيش از همه در مورد  آنچه«) و 93: 1388، (ميرصادقي ددگرگون خواهد ش فردي
توانـد  داستاني مـي  شخصيتطوري كه اعمال هر  كننده است، عمل و كنش اوست، به تعيين

هـاي   داسـتان «). اگر چه در 143: 1371(اخوت، » هاي او باشد كنندة ويژگي غير مستقيم بيان
» هـا  العـاده اسـت تـا تحـول و تكـوين شخصـيت       عامه تأكيـد بيشـتر بـر حـوادث خـارق     

در  در داستان كودك اهميت بيشـتري دارد و  شخصيتعنصر « )، اما2: 1394نسب،  ريف(ش
 پنـداري كننـد.   ذاتهاي داستان همشخصيتتوانند با توجهي به آن كودكان نمي صورت بي

هـاي سـاخت   تـرين بخـش  از مهـم  ،ن قهرماني كه كودك بتواند با او ارتباط برقرار كنديافت
 شخصـيتي  درست به ابعاد و ويژگي هـاي  نالبته پرداختو  )45 :1395، (ناجيداستان است 

واقعييت وجودي آنها منجر به  از و به تعبيري ارائه تصويري ملموس ي داستانها شخصيت
همذات پنداري زمـاني  خواهد شد و اين  )making identical(هم ذات پنداري يا اين هماني

، (گـوت  ) با هويـت كـاراكتر ادغـام شـود    تماشاگر (خواننده يا افتد كه هويت فرد اتفاق مي
يعني تمايـل بـه افـزايش     ؛سازيمانندپنداري به مفهوم ه از منظر رواشناسي همذات .)1385

وه و يـا سـازماني كـه مهـم     ل خود به يك شـخص، گـر  اصتّاحساس ارزشمندي از طريق ا
 ,parsiwiki) »همدلي؛ يك دلـي؛ هـم دردي  «و به معناي  )1391(گنجي،  شود محسوب مي

در تمـاس و ارتبـاط بـا    هاي فبك  طب (كودك) داستانمخا كه شود نيز بكار برده مي (2017
  خواهد شد. متحول  ها هاي اين داستان شخصيت
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 و ددان و زردپري، جمشيد، پيـرزن فريبكـار و ديوهـا    افسانة اصلي شخصيتشيرافكن 
ـ شخصيتهستند. شيرافكن  هاي فرعي شخصيت  (معشـوق)  ريي پويا دارد كه از عشق زردپ
شود. رود و سرانجام پيروز ميميو پيكار شود و سپس با راهنمايي جمشيد به نبرد  بيمار مي

توانـد   مـي شود،  تحول مي تغيير وآن بر اثر رويدادي دچار  شخصيتكه  ييهاداستانچنين 
يابند كـه انسـان در مسـير زنـدگي      درمي چون، باشدمفيد  كودك غير مستقيم براي آموزش

 شخصـيت د بـا  توان چنين كودك مي و تجربه بياندوزد. همدرس بگيرد  اند از رويدادهاتو مي
ي الگـو  شخصـيت  چـون د، پنـداري كنـ   ذات هـم به نوعي  شيرافكن كه قوي و شجاع است

  : ستراهنما نيز به مثابهجمشيد  شخصيت بااليي دارد. جذابيت ي وي براي كودكقهرمان
كرد و دو پاي ديگر هم قرض مي دو پا داشت، به جاي شيرافكن بود،اگر كس ديگري 

هاي جمشيد افتاد كه گفته بود، حواست ا شيرافكن باز به ياد حرفبست، امفلنگ را مي
  . )27: 1395 زاده، (قاسم بايد راه خودت را بگيري و پيش بروي ،باشد كه نترسي

ون شجاعت و با مفاهيمي چ و را درگير ذهن كودك ،هاي داستاني اين افسانه شخصيت
  كشد. به چالش ميدر خالل داستان آرزوها  رسيدن به كاميابي وبراي  هوشمندانه تالش
 ي پويـا دارد؛ شخصـيت  كـه بـي ناردونـه اسـت     بي اصلي افسانة شخصيتناردونه  بيبي

 ها فائق و سختي مشكالت بر با استفاده از هوش و درايت خوددر طول داستان كه دختركي 
الي بـه شخصـيت   مجـ  شود. البتّه كوتـاهي داسـتان،   ميو كامياب يت پيروز آيد و در نها مي

كودكان،  تا دهد اجازه مي بي ناردونه شخصيت بي اگر چه ،نداده ها پردازي مناسب شخصيت
در كبوترهاي سخنگو . باشند داشته يو خوبي بااحساس نزديكي  و ذات پنداريهم ارتباط و

تـأثير   حـاكم  پسـر  و كبوترهـاي سـخنگو  ي، نامادر د،مانن هاي فرعي داستانشخصيتميان 
بي ناردونه در  كند، بي مي تصور كودكدر نقطة اوج داستان كه  . مثالًبيشتري بر كودك دارند

گويند بي ناردونه را به وي مي شدن پسر بي  ، آن دو كبوتر راز زندهگرفتار استبدي  يتنگنا
  .يابدو پسرش نجات مي

يافتن پاسخ  در تكاپوي چوني پويا دارد، شخصيت دنبال فلك به افسانة اصلي شخصيت
ا  كنـد، تـالش مـي  سـخت  است و براي رسيدن به آن  خويشسؤال  بـه دليـل   در پايـان   امـ

هاي فرعي داسـتان   شخصيتماهي، پادشاه، گرگ و فلك . كام استبيني و تغافل نا خودميان
هـا  شخصـيت است. ايـن   مؤثر استاندكار  وو ساز  رويداها در ها حضور آنالبته هستند كه 
قـدمي   ها آنپرسش  پاسخ براي يافتن و كنند عمل مي تر مرد فقير منفعل شخصيتنسبت به 

  خواهند.دارند و از ديگري كمك مي برنمي
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اسـت   ، طماع و استثمارگرمردي خسيس ،ثروتمند حسود و مار افسانة اصلي شخصيت
 نيز گرفتار و قرباني اعمـال بـدش  در پايان داستان  و دارد ديگران صرفاً نگاهي ابزاري به كه
ظـاهرآً   برانگيـز و  رسشي تأمـل در پي يافتن پاسخ پ چون، پوياست نسبتاًي شخصيت .شود مي

وگو  ه گفتيك سلسلپس از  در نهايت و »آيا پاداش خوبي، بدي است؟«است كه نامتعارف 
 براستي شود كهمتوجه مي ).سگ، شتر و ..( هاي ديگر داستان و پرسش و پاسخ با شخصيت

كـه   و عقوبت امروز او، ماحصـل اعمـال ناشايسـت گذشـتة اوسـت، چنـان      است  گناهكار
 زاده،(قاسـم » پاداش خوبي، بدي است، علتش هم حسادت من و امثال من است« گويد: مي

1395 :343 .(  
ي دككـو  و دارد زيركدانا و  پويا، شخصيتيربا،  شخصيت اصلي افسانة دژ هوش بهروز

هـايي   ويژگيچنين انساني با با  ، بر آن است تادارد گر و ذهني پرسش كه خود ضميري پاك
خـود بـه   اتصال ذهني با  ومواجه است  قهرمان - الگو هاي يك جذابيت با پيوند گيرد، چون

از ميـان  افـروز و شـهروز   . يابـد  مـي دسـت   پنـداري  ذات به نوعي شعف رواني و هـم  وي،
، اگر چه در اين هاي پويايي دارندشخصيت داري بواسطة هدفان هاي فرعي داستشخصيت

ننـد و  ك بيشـتر احساسـاتي عمـل مـي     برند، بلكه مسير كمتر از هوش و ذكات خود بهره مي
 و ، زيبـا قـوي  دختـري  كهفرعي داستان  ديگر شخصيت شوند، اما گل سرانجام مغلوب مي

   د.دار براي كودكي ي بسيارشخصيت هاي جذابيت ،نمايد ميدانايي  شيفتة

  باورپذيري 2.3.2.2
 هـاي  از ويژگـي  آنند كه جاندارپنـداري  بر) ghana piaget( پياژه ي مانند ژانشناسان روان

بـه جانـدار    )سـالگي  هفـت تر (ويژه در سنين كم به اين اساس براست كه  ذهن كودك مهم
در  كـه كودكـان   نگرايش دارند، چنـا جانداران  گونگي جان و انسان انگاشتن موجودات بي

 دهنـد. به جاي او به خويش پاسخ مي گويند وها با عروسك خود سخن مياين سن ساعت
كـودك را بـه درون خـود    توانـد  يا ميخواهد از اين طريق مي كند،اين متني كه چنين  بنابر

ژان  ).171: 1382 (خسـرونژاد، را با نويسندة مستتر خويش همگام سازد  و او هديكش (متن)
 پـدر و  ند و اگرماپندار باقي مينديشة كودك تا دوران بلوغ جاندارا است كه نشان داده پياژه

 انجـام دهنـد،   را احساس كنند و عملـي  را زيتوانند چي گويند كه اشيا نمي معلم مي مادر و
ها آن رضايت خاطر تا ا قبول كردهكه عقيدة بزرگترها ر كندوانمود مي پذيرد، اما نمي كودك

 و ش عقيدة ديگـري دارد اگر چه در اعماق وجود د،نباشها مورد تمسخر آن وند را جلب ك
دور از عقالنيـت بزرگسـاالن    تـا  دكنـ  مي خود را در اعماق وجودش پنهان شناخت حقيقي
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توانـد  مـي  دهند،ها به كودك ارائه مي تحت تأثير آنچه قصه  نخورده باقي بماند؛ يعني دست
  هاي  داستان ).78: 1392 ،(بتلهايم شكل بگيرد و رشد كند

زندگي روزمـره   يا پشت اين پوستة كه چيزي فراتر و كندفانتزي اين حس را ايجاد مي
توانـد  مـي اين موجوديت رمزآلود فراتر يا پشت واقعيت روزمـره   احساس وجود دارد.

هاي فانتزي ايـن اسـت    شخصيتهاي  يكي از ارزش برانگيز باشد. پرسش آور و شگفتي
برفي اين در مقابل سوپرمن يـا سـپيد   بنابر كنند. ها مقايسه نمي خود را با آن كه كودكان

  ).112: 1385خويي،  (اگان و كننداحساس عجز و كمبود نمي

از سـوي   هـا  شخصيت هاي ويژگي و ها داستان يهاادبه معناي پذيرش رويد پذيريباور
لبتـه باورپـذيري در   ادر پنج افسانه مـورد بررسـي وجـود دارد.     مخاطب (كودك) است كه

هاي رئاليسم جادويي به ميزان اعتقاد مخاطـب بسـتگي دارد و    ها مانند داستان برخي داستان
  در نوسان است. ميزان باورپذيري بدين خاطر

شـود و بـه   افسانة زردپري در قسمتي كه شيرافكن در خواب و رؤيا عاشق زردپري مي
دهـد. افسـانة   تحت شعاع قـرار مـي  ودي تا حد، باورپذيري داستان را استفكر يافتن وي 

كشد كه هر بي ناردونه باورپذيري بااليي براي كودكان دارد، زيرا واقعيتي را به تصوير مي بي
ل   انساني احتمال مواجهة با آن را دارد، اگر چه در اين افسانه نيز مانند افسانه هاي ديگر تخيـ

است. افسانة مقدور انة به دنبال فلك و انجام كارهاي شگفت وجود دارد. باورپذيري در افس
ي نـدارد. باورپـذيري افسـانة دژ    اورپـذير اسـت و دشـواري چنـدان    ثروتمند حسود و مار ب

ربا دشوار نيست، اما در موردي كه افروز و شهروز هنگام ديدن دختـر پادشـاه چـين     هوش
ر زيبـايي  تواند بـاور كنـد كـه تـأثي    شود و نميشوند، كودك دچار سردرگمي ميبيهوش مي

  شخصي بر شخصي ديگر باعث بيهوشي شود.

  پيرنگ 3.3.2.2
 را بـر اسـاس رابطـة علّـي و معلـولي      ساختار روايـت  پيرنگ اصطالحي ادبي است كه

اساس روايـت بـه    اين باور است كه اگر عنصري از پيرنگ كاسته شود، د. ارسطو برساز مي
رخـداد را   ت پيرنگ آگاه شد وه اهميهاي پريان ب قصه با مطالعة )Prop( پروپ ريزد.هم مي

 .است ردهرستي تهيه كفه ها از آن و يافتههر روايت را  دادهايرخ و دانستهاساس هر روايتي 
ي خيلي ساده و واي سعي كردند كه رخدادها را در يك الگوالري گرماس و پروپ، پس از

ييـر و تحـول از يـك    تغ شود:تعريف مي چنينروايت  ،بر اين اساس انتزاعي قرار دهند كه
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عنصـري  : الـف)  استاين تغيير و تحول از سه عنصر تشكيل شدهكه  حالت به حالت ديگر
بخشد پويايي كه اين تغيير و تحول را تحقق ميد. ب) كن مي فرهمكه روند تغيير و تحول را 

 - 87 :1385 (عباسي،دهد  ي كه اين روند تغيير وتحول را خاتمه ميبخشد. ج) عنصريا نمي
يعني  چرا چنين شد؟ انگيزد.اي را در ذهن خواننده برميپرسش تازهپيرنگ «چنين  هم ).88

). 67: 1388(ميرصـادقي،  »شـود علت ناميده مـي  كشد كه انگيزه واي را پيش ميعنصر تازه
 بنـدي  هاي عادي دارد و آن پايـان اي با داستانهاي فبك تفاوت عمده پيرنگ در داستانالبتّه 
متعـارف  گشـايي  و بـه گـره   ندارنـد  گيـري متعـارف تلقينـي    يعني نتيجهاست؛  متعارفغير 

 چالش و فـراهم كـردن   داستان فبك در پي طرح پرسش،بلكه  .رسند هاي عادي نمي داستان
ي در ايجاد هاي فبك نقش مهم داستان پيرنگ در است. سكوي پرش به سوي مسائل فلسفي
 (نـاجي، هـا پرسـش كنـد     ه و از آنتوج استاند فلسفي فضاي چالشي دارد و بايد به مفاهيم

 جـذاب ) و هر چه پيرنگ فني و دقيق باشد به همان نسبت داسـتان پركشـش و   47: 1395
  خواهد بود.
هـاي داسـتاني، نقطـه اوج و    به خاطر گره و مطلوباز نظر ادبي  ردپريز افسانةپيرنگ 

بخشي در  مثال،براي  .رندقوي دا نسبتاًجذابيت و كششي  ،داستان از رخدادهايگشايي  گره
و عمـر شـيرافكن بـه آن بسـتگي دارد      كـه  دزد مـي  كه پيرزن فريبكار خنجري را از افسانه

 قرار مي دهـد و  در حالت تعليق و اضطرار خواننده رااندازد، شيرافكن را در بستر مرگ مي
و  شـود  مـي  ه گشـايي گـر  د،رتي نقش مرشد و راهنما داركه به عبا جمشيدتوسط  سرانجام

، تلقينـي دارد  گشايي گره گيري و افسانة مورد مطالعه در پايان نتيجهيابد.  مي خواننده آرامش
چنانچه پيـام تلقينـي   ا وجود ندارد، ام هاي فبك در داستانبندي معين و تلقيني  پايانچه  اگر

 ، اگـر چـه  باشـد  پذيرفتـه  توانـد  مـي  هـاي فبـك   در داستان گشايي پاياني گره ،صريح نباشد
   .دكن كمك شاياني مي براي برنامة فبك در بسندگيفريني آن بازآ

شود و ديده نمي خاصي در آنضعيف است و گره داستاني  بي ناردونه بي افسانة پيرنگ
را در جنگـل   دختـرك جايي كه نامادري،  مثال، برايهستند.  سطحيهاي آن مقطعي و گره

از و  شوده داستان به نوعي گشوده ميگر ،يابداي را به سرعت ميكلبه دخترككند و رها مي
بنـدي   پايـان  چـون هاي فبك نيست، پيرنگ متعارف داستان اين منظر مي توان گفت مطابق

نيسـت و   فبك مناسب برنامة از اين منظر است،تلقيني صريح  داستان پيام و مشخصي دارد
  بايد بازآفريني يا بازنويسي شود.
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 هنگـام  مثـال، بـراي   .اسـت  متناسب برنامـة فبـك   نسبتاً پيرنگ در افسانة به دنبال فلك
ي را كه يدرپشتش بزند و مروا خواهد بر مي يوماهي بزرگ از  از پيش فلك، بازگشت مرد

مخاطـب را در   و كنـد مرد امتنـاع مـي   براي خود بردارد، اما ،شودمي باعث خارش دماغش
چنين كـرد و همـين   بندد كه چرا نقش مي در ذهنشاين سوال و  بردميبهت و حيرت فرو

 هـاي  مانند ديگـر افسـانه   نيز البتّه اين افسانه .باشد و تأمل تفكّرآغاز  تواند مي يزيخ پرسش
 تلقينـي اسـت كـه   پايـان داسـتان    و نـدارد  را هاي فبكداستانمتعارف پيرنگ  مورد مطالعه

   .دكن ميرا فراهم بسندگي آن برنامة فبك مطابق بازآفريني آن 
 نـوعي نيـز   و و معلـولي  علـت رابطـة   بـر مبنـاي   مند حسـود و مـار  ثروت افسانة پيرنگ

است. البته پيرنگ اين افسانه نيز متناسب  ريزي شده پي حكمت نهفته در هستي هوشمندي و
است و راه را بر استدالل و  گيري پاياني تلقيني نتيجه ، چونفبك نيست متعارف هاي داستان

تغيير داد تا كودك براي درك آن كنكاش كند و  بايد پايان آن را كه بندد خالقيت كودك مي
  ي ايجاد شود.بحث

و  اسـت  اميـال بشـري   آن مبناي كه دارد يآغاز، ميانه و پايان ربا دژ هوش افسانة پيرنگ
عقل، هوش ي چون هاي تبا داشتن نعم كند و به آنچه منع شده، تالش ميبراي دست يافتن 

و بايـد   هـاي فبـك را نـدارد    يرنگ متعارف داستانپاين افسانه  كند. و زيبايي خود را فنا مي
  د.بازآفريني شو

  ادبي با برنامة فبك از نظر غناي هاي مورد مطالعه ميزان مطابقت افسانه .2ل شمارة جدو
  هاي مورد مطالعه افسانه غناي ادبي

  باورپذيري  پيرنگ  پردازي شخصيت  ها افسانه
  حدي مطلوب تا  نامطلوب  تا حدي مطلوب  زردپري

  حدي مطلوب تا  نامطلوب  تا حدي مطلوب  بي ناردونه بي
  حدي مطلوب تا  نامطلوب  تا حدي مطلوب  به دنبال فلك

  تا حدي مطلوب  نامطلوب  حدي مطلوب تا  ثروتمند حسود و مار
  حدي مطلوب تا  نامطلوب  تا حدي مطلوب  ربا دژ هوش

  
وجود دارد، كلمـة  هاي مورد مطالعه  ؛ يعني شاخص مورد نظر در افسانه»مطلوب«كلمة 

بـازآفريني   منـد نياز ها كم است و ؛ يعني شاخص مورد نظر در اين افسانه»تا حدي مطلوب«
  ها نيست. يعني شاخص مورد نظر در اين افسانه» نامطلوب«و كلمة  است
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  شناختي روانغناي  4.2.2
 ربيشـت  ي كـه زمـات لا ضروري است،هاي فبك در داستان شناختي روانزمات لا رعايت برخي

ليـپمن غنـاي    اسـت.  ها در ذهـن كـودك   مفاهيم و ايده اي از سلسلهبه ميزان رشد معطوف 
هـاي  بازخورد گويـد:  و ميداند مي انرا در تناسب داستان با گروه سني مخاطب شناختي روان

از درستي  وخوبي  چون انصاف، اي است كه مفاهيم پيچيده آن ةفبك نشان برنامة دريافتي از
براي بسـياري   شناختي  روان از منظر اشتباه يك ند.هست توجه جالباتي ، موضوعنظر كودك

به  تركم ها داستان اينكودكان خردسال اين است كه بايد در  هاي ويژة داستان مردم دربارة از
كودكـان   است،تحقيقات انجام شده حاكي حالي كه  در مجرد توجه شود، مفاهيم انتزاعي و

با  بينند وبه صورت يك كل مي دنيا را ن را ندارند ودرت تشخيص بزرگساالق نساالخردو
در حال يادگيري  ي كهانكودك .هستندارتباط اجزا با كل  چگونگي شگفتي بسيار در پي فهم

هاي زباني يا اشـاره  از طريق بازيهاي خود  سرعت براي پرسش قادر نيستند به ند،هست زبان
كودك ماننـد فيلسـوف علـم مطمـئن     اقع، در و جواب پيدا كنند. آنچه فكر واقعي است، به

، ممكـن اسـت   شود؟ بر ايـن اسـاس  نيست كه چه چيزي واقعي است يا چگونه واقعي مي
هاي  حل پذيرش دنياهاي احتمالي و راه انديشند و آمادةبي آزادتر وناگوندر شرايط گ كودكان

  ).53 - 52: 1395 (ناجي،باشند  جايگزين براي مسائل غامض
سب سن كودك دبستاني و درك وي منااست كه  عشق نة زردپريافساموضوع محوري 

 ، تالشدرايت راهنمايي خواستن، شجاعت، ديگري مانندمفاهيم از مفهوم عشق نيست، اما 
بهتـر در ذهـن    اي هـاي حادثـه   جذابيت و قابل درك هابه خواسته براي دستيابي هوشمندانه
 براي و مختص بزرگساالنز داستان ا هايي بخش چنين د. همگيرن نوجوان جاي مي كودك و

قيقـي  مفهـوم د در داستان تكرار شده،  چند بار عقدكردن كه مثالً نيست، كودكان قابل درك
هاي داستان به علت ضعف خارج است. براي كودكان ندارد و از حيطة درك دنياي كودكانه

دو تيـپ   هاي اجتماعي امروز چنان اسـت كـه در داسـتان زردپـري    با ويژگي تطابقمعدم 
مـرد در   .است فريبكار و ديگري فرمانبردار و مطيع ي از زن ارائه شده كه يك تيپشخصيت

ها با اوست گيري تصميم همة كند و ايفا مياختيار زن را  صاحب اين داستان نقش فرمانروا و
اي بـا  هاي داستان است. شايد دختربچهله يكي از ضعفين مسأا رو مرد است و و زن دنباله

 در او شكل بگيرد كه زنان ضعيف تفكّرطور ناخودآگاه اين  به دن اين قسمت از داستانخوان
يك متن از نظر نگارش چنين  هم اجتماعي در جامعه داشته باشند. ينقش توانندند و نميهست

هـايي از داسـتان از   در قسـمت  و با چندگانگي نگارش روبرو است، چنان كه دست نيست
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ات االن بـه «عاميانه هستند:  ي ديگرهاقسمت در بعضيواژگان ه و ادبي استفاده شد گانواژ
اين گريه به  اي يار عزيز آن خنده به خاطر چه بود و« ).24: 1395، زاده (قاسم »كنمحالي مي

از عشـق  افكن آغاز داسـتان كـه شـير    چنين در هم ).30 :1395زاده،  قاسم( »خاطر چيست؟
  ديرياب است. ي كودكزردپري بيمار شده، شعري آمده كه برا

مناسب ردة سـني   درك كودكان هماهنگ وبا  بي ناردونه بي افسانه ماية موضوع و درون
مناسـب   كـردن  دادن و دفن مانند غسل نآرخدادهاي هايي از ه قسمتاست. البتّ »ج«و  »ب«

كه نامادري  چنين در پايان داستان هم د.كودك درك خاصي از آن ندار سن كودكان نيست و
بـي   حاكم دسـتور داد تـا نامـادري بـي     پسر«بسيار خشن است:  رسد،سزاي اعمالش ميبه 

ش بسـتند و در بيابـان رهـايش    هاي او را بـه دم اسـبي چمـو   ناردونه را پيدا كردند و گيس
  ).189: 1395زاده،  قاسم( »كردند

ايت آن مناسب سن و سال كودكان است و هيچ شيوه رو و به دنبال فلك افسانة نگارش
و » ج«محتوا و موضوع آن براي ردة سـني   شود.داستان ديده نمي ديريابي در سخت و اژةو
 تر اندكي ديرياب و نامفهوم اسـت،  چكدبستاني و كو براي كودكان پيش مناسب است و» د«

  شوند. هاي جذاب داستان مجذوب آن ميشخصيتولي همة كودكان به خاطر 
» د«تا » ب«موضوع و محتوا متناسب ردة سني  ن،از نظر زبا افسانة ثروتمند حسود و مار

هايي دارد، چنان كه نام داستان (ثروتمند حسـود و مـار)    در بعضي موارد مشكل ولياست، 
 يكسمندي است كه از خساست خيري به مرد ثروت تناسبي با محتواي آن ندارد، زيرا داستان

  شود.مي كودك ذهن گمراهيو باعث  ر اين، نامگذاري چندان درست نيستبناب رساند.نمي
 انـد و انتخـاب شـده   يواژگان مناسـب و » د« و »ج«ردة سني  مناسبربا  دژ هوش افسانة

استان مناسب سن د مايةموضوع و درون د.كنايجاد نمي كودك براياللي در فهم مطالب تاخ
ن در داسـتا  اگر چه كنند.خوبي ارتباط برقرار مي هاي داستان به شخصيتبا  كودكان است و
ي كه براي ، اما رخدادهايندارد افتد كه هيچ ربطي به فضاي زندگي كودكانفضايي اتفاق مي

زيـرا عـالوه بـر    كنـد،  هـا همـراه مـي   آن كودكان و نوجوانان را با د،آي ها پيش ميشخصيت
ي كـه در  انـد و رخـدادهاي  مفاهيمي چون زير پا گذاشتن عهدي كه بسـته يت داستاني، جذاب

دانـايي و خردمنـدي بهـروز كـه در     آيد و نيـز   ها پيش ميين عهدشكني براي آنارتباط با ا
 اشـكال مفاهيمي هستند كـه كودكـان بـه    گشاي اوست،  راه رسيدن به سعادت و خوشبختي

  مختلف با آن درگير هستند. 
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  با برنامة فبك شناختي روانهاي مورد مطالعه از نظر غناي  ميزان مطابقت افسانه .3شمارة  جدول
  هاي مورد مطالعه افسانه شناختي روانناي غ

  تناسب مفاهيم با درك كودك  مناسب هاي واژه نگارش و زبان  ها افسانه
  حدي مطلوب تا  تا حدي مطلوب  زردپري

  تاحدي مطلوب  مطلوب  بي ناردونهبي
  مطلوب  مطلوب  به دنبال فلك
  مطلوب  مطلوب  مار ثروتمند حسود و

  مطلوب  مطلوب  ربا دژ هوش
  
هاي مورد مطالعه وجود دارد، كلمـة   ؛ يعني شاخص مورد نظر در افسانه»مطلوب«مة كل

ها كم است ونيـاز بـه بـازآفريني     ؛ يعني شاخص مورد نظر در اين افسانه»تا حدي مطلوب«
  ها نيست. يعني شاخص مورد نظر در اين افسانه» نامطلوب«وجود دارد و كلمة 

  
  گيري نتيجه. 3

ـ  مايـة فلسـفي  بسندگي فلسفي از نظـر موضـوع و درون   هاي مورد مطالعه در داستان  لقوهاب
 دارند. اگـر چـه سـاختار پيرنـگ ايـن     در برنامة فبك قابليت نسبتاً مطلوبي براي قرارگرفتن 

پيـام در   هـا متفـاوت اسـت، چنـان كـه      در آن ، اما ميـزان تلقـين  قيني استتلغالباً ها  افسانه
 و غير تلقينـي  غير صريح تا حد مطلوب بال فلكبي ناردونه و به دن هاي زردپري، بي افسانه
 ند، اگر چهداري صريح ربا تلقين هاي ثروتمند حسود و مار و دژ هوش افسانه پيام در و است

برانگيزي  چالشها بيشتر است. ميزان تلقين در داستان ثروتمند حسود و مار از ديگر داستان
د و مطالعه وجود دارد و اين رويكـر هاي مورد  افسانهدر  است، پرسش مطلوبي كه دستاورد
در  مــؤثر يگــو ابــزار و اهرمــو كمتــر اســت. گفــت ة زردپــرياندر افســ ســاختار پرسشــي

مهم در دو  رويكرد الگويي براي حلقة كندوكاو است كه اين و ن كودكذه برانگيزي چالش
 ها انهافسگوهاي اين و گفت ربا بيشتر است، اگر چهافسانة ثروتمند حسود و مار و دژ هوش

. بسـندگي  كالسي باشد و نيازمند بازنويسي اسـت  تواند الگوي كاملي از حلقة كندوكاو نمي
 يهاو كودكان تا حدود زيادي با شخصيت است مطلوبپردازي  شخصيت درها  ادبي افسانه

شوند، اگر چـه  هاي آن همراه ميتا انتها با داستان و شخصيت و كنند ارتباط برقرار مي ها آن
ديگـر كمتـر اسـت.     هـاي  افسـانه پنداري در افسانة ثروتمند حسود و مار نسبت بـه   ذات هم
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و بايـد   برخـوردار نيسـتند  هاي فبك براي داستان متعارفپيرنگ از هاي مورد مطالعه  افسانه
ي مـورد  هـا  افسـانه  تمـام در شود. باورپـذيري   ها ايجاد ي اصولي در نتيجة پاياني آنتغييرات
جـز  بـه  هاي مـورد مطالعـه    شناختي افسانه . بسندگي روانوجود دارد ليمقبو در حد مطالعه

و دريافت كودكان  افسانة زردپري كه در ساختار متن ناهمگوني دارد، از نظر تناسب با زبان
بـي   به جـز داسـتان زردپـري و بـي     هاي كاربردي كامالً منطبق است و واژه ها با و درك آن

ان با درك كودكان نيـز تناسـب دارنـد. تحليـل محتـواي      ناردونه از نظر تناسب مفاهيم داست
ها از نظر مطابقت با برنامة فبك متوسط  دهد كه اين افسانه هاي مورد مطالعه نشان مي افسانه

وگـو و عـدم تلقينـي     پيرنگ، گفـت  عناصر بر بازنويسي درهستند و بايد بازنويسي شوند و 
به اتمام اي كه داستان با ابهام و بدون تلقين نهويژه در پايان داستان تأكيد شود، به گو بودن به
كودك و نوجوان استدالل خود را از داستان ارائه دهد و حلقة كنـدوكاو   بواسطة آن تا برسد

  شكل گيرد.
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