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Methods of Thinking in Farhad Hassanzadeh’s Stories
Based on Lipman Theory

(A Case study: Stories for Age Groups A, B and C)
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Abstract

According to the intellectuals in the Philosophy for Children program, philosophical

thinking skill is an educational skill that provides children and adolescents with

thinking under controlled conditions, and storytelling is a multifaceted tool that can

indirectly develop a child’s cognitive, emotional, and social abilities. The present

study examined the sufficiency and frequency of creative, caring, and critical

philosophical thought types in children’s stories for age groups A, B, and C, by
Farhad Hassanzadeh, based on the P4C program in Lipman’s theory. The results of

the study show that the sufficiency and frequency of creative philosophical thinking

are the highest in these stories, with the components of reasoning and

experimentation, and innovation in behavior. Critical thinking with the components

of other-correction and text sensitivity, and caring thinking with the component of

developing responsible thinking skills are placed next. The existences of these

components as well as the linguistic and literary techniques in the stories provide the
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ability and possibility of the pragmatic ideas of the “research community” of the
P4C program in the stories under study.

Keywords: Children Stories, Farhad Hassanzadeh, Methods of Thinking, Matthew

Lipman.
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چکیده
مهـارتی آموزشـی اسـت کـه     » فلسفه براي کودکـان «نظران برنامه فکرورزي در نگاه صاحب

آورد و داسـتان ابـزاري   فکرورزي کودکان و نوجوانان را با شرایط تحت کنتـرل فـراهم مـی   
تواند توانایی شناختی، عاطفی و اجتمـاعی کـودك را غیـر مسـتقیم     چند وجهی است که می

هـاي فکـرورزي فلسـفی    ونهروي چگونگی بسندگی و بسامد گپرورش دهد. پژوهش پیش
زاده و فرهاد حسـن » الف، ب و ج«هاي کودکانۀ گروه خلّاق، مراقبتی و انتقادي را در داستان

ها را در کودکان بر پایۀ برنامۀ فبک در انگـارة  توانش و قابلیت پرورش فکرورزي فلسفی آن
دهـد،  مـی است. دستاورد پـژوهش نشـان  تحلیلی بررسی کرده- لیپمن با رویکردي توصیفی

اسـتدالل  هاي هاي مورد مطالعه با مولفهبسندگی و بسامد فکرورزي فلسفی خلّاق در داستان
نگري، نوآوري در رفتار بیشترین بسامد را در این مهارت دارد. تفکرورزي انتقـادي  و آزمون

با مؤلفۀ دیگر اصالحی و حساسیت به متن و تفکر مراقبتـی بـا مؤلفـۀ رشـد مهـارت تفکـر       
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هـا  ها و نیز  تکنیک زبانی و ادبی داستانهاي بعدي هستند. وجود این مؤلفهنه در ردهمسئوال
هـاي  برنامـۀ فبـک در قصـه   » اجتماع پژوهشـی «گرایانۀ هاي عملسبب توانش و قابلیت ایده

مورد پژوهش است.
زاده، شگردهاي فکرورزي، متیو لیپمن.هاي کودکانه، فرهاد حسنداستانها:دواژهیکل

مقدمه. 1
هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی،    هاي فردي در شرایط پیچیـده و فعالیـت  گیريشرکت در تصمیم

سیاسی و اقتصادي متناسب بـا دگرگـونی ارتباطـات، نیازمنـد وجـود افـرادي اسـت کـه در         
استدالل، داوري و خود اصالحی سرآمد باشند. کیفیت زندگی و اثرگذاري فرد بر جامعه بـه  

دارد و عواقب و خسارت فکرورزي ضعیف در ابعـاد فرهنگـی،   شیوة اندیشیدن وي بستگی
پذیر نیسـت، مگـر بتـوان    اجتماعی و اقتصادي زندگی نمود دارد. رسیدن به این هدف امکان

بـه کودکـان   هـایی بـراي آمـوزش فکـرورزي    در سنین کودکی و نوجوانی با طراحی برنامـه 
زمنـد بسترسـازي و آگـاهی اسـت،     کرد، با علم به پرورش اندیشمند و فیلسوف کـه نیا اقدام

کنـد. پـرورش کـودك اندیشـمند نبایـد      وجود برنامه فلسفه براي کودکان ضروري جلوه می
ذهن را به پرورش کودك خلّاق و دانشمند آینده منحرف کند، بلکه کـودك بایـد چگـونگی    

رسـد، اي کـه بـه ذهـنش مـی    گفتن را یاد گیرد و اولین اندیشهدادن، اندیشیدن و سخنگوش
نپذیرد تا اهداف این برنامه فراهم شود. اهمیـت پـرورش اسـتعدادهاي اجتمـاعی و روحیـۀ      

را )Cam) و کـم( Matthews)؛ متیـوز( Lipmanپردازانی نظیر لیـپمن( فلسفی در کودکان، نظریه
بـه مسـأله پـرورش    هـاي گونـاگون و مکمـل هـم    است کـه هـر یـک بـه روش    آن داشتهبر

دازند. این اندیشمندان، در ابتدا با نگاهی ابـزاري بـه ادبیـات،    اندیشیدن در کودکان بپرچگونه
هـاي  تواند نیاز فلسفی و منطقی کودکان را بـرآورده سـازد، کتـاب   به این دلیل که ادبیات نمی

انـد کـه بتوانـد تفکـر را در داسـتان بـه       خاصی را براي سازماندهی این اندیشه تـألیف کـرده  
چه نگاه این اندیشمندان به ادبیات نگاهی ابـزاري اسـت،   کودکان و نوجوانان نشان دهد، اگر

هـاي ادبـی و دینـی    اما سیر ادبیات از آغاز تا امـروز بـر اهمیـت انگیـزش تفکّـر در داسـتان      
) مکمـل ایـن ارتبـاط دو سـویۀ ادبیـات بـا       13: 1389و سخن خسـرونژاد ( .گذاردمیصحه

فلسفه است:
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بـه دو شـکل تصـور کـرد: ادبیـات در خـدمت       توان رابطۀ فلسفه و ادبیات کودك را می
که ادبیات را ابزاري در خدمت فلسـفه بـدانیم،   فلسفه و فلسفه در خدمت ادبیات؛ در صورتی

ــی آن ــاه م ــدگاه   گ ــت؛ دی ــدگاه نگریس ــفه از دو دی ــه فلس ــوان ب ــوا  ت ــفه را محت اول، فلس
هـد بـود،   آورد که در این صورت نقش ادبیات، آموزش فلسفه به کودکـان خوا میحساببه

اند. نگاه دیگر به فلسفه آن است که مـتن ادبـی   نمایانگر این رابطهLipman)(هاي لیپمن رمان
کشـف نظریـۀ فلسـفی نویسـندة مـتن      تـوان بـه   اي بدانیم که از طریق آن میکودك را وسیله

نویســنده یــا شــاعر داراي یافــت، در ایــن صــورت تصــور بــر ایــن اســت کــه هــردســت
است، مستتر است.  سته یا ناخواسته در متنی که آفریدهاست که خواايفلسفه

مـیالدي در  20از دهۀ هفتـاد سـدة   p4cشدة اصطالح فلسفه براي کودکان که با نام کوتاه
آمریکا و به واسطۀ ترجمه در کشورهاي اروپایی معرفی و از آن استقبال شد کاربسـت آن در  

است. اگرچه این برنامـه یـک   فراهم شدههاي اخیر در کشورهاي اسالمی از جمله ایران سال
روي اندیشمندان عرصـۀ تعلـیم و تربیـت اسـت، امـا بـراي اجـرا نیازمنـد         قاعدة منظم پیش

) در Jaspersکسـانی چـون جسـپرس(   «بازنگري و انطباق با فرهنگ کشـور میزبـان اسـت و    
آمریکـایی اسـت و بـا    هاي لیپمن، ) در برزیل، معتقد بودند که داستانAlves(دانمارك و آلوز

هـاي متناسـب بـا فرهنـگ     سـتان خوانی ندارد و در پـی تـدوین دا  فرهنگ دیگر کشورها هم
). برنامۀ آموزشـی فلسـفه بـراي    75- 77: 1393آمدند (بنگرید به اکبري و مسعودي، برخود

شمسی در ایران از طرف بنیاد حکمـت اسـالمی صـدرا    1373کودکان، نخستین بار در سال 
در ایـن بنیـاد   ک طرح هدفدار شناخته و گروه فلسـفه و کـودك در همـان تـاریخ     به منزلۀ ی

هـایی در ایـن زمینـه    هاي دیگر نیز پـژوهش ها و دانشگاهگذاري شد، ولی بعدها مؤسسهپایه
پردازي در ادبیات کـودك  ). گرچه امروزه قلمرو نظریه97: 1387آغاز کردند (شریفی اسدي، 

زاي هـایی درون ها و ویژگـی هاي جهانی است، اما ضرورتندیشهاي ژرف، متأثر از ابه گونه
هر جامعه و فرهنگ سرانجام مهر خود را بر هر اثر ادبی کودك و یا هـر نظـر ادبـی در ایـن     

هاي مناسب در فرهنـگ  ). ضروري است که داستان132: 1389حیطه خواهدزد (خسرونژاد، 
عرفـی شـوند تـا راهنمـاي اندیشـمندان حـوزه       و ادبیات ایران نیز هر چه بیشتر شناسایی و م

قصـه و  ) «Zipes) ،(1386 :58کودك در نگارش داستان کودکان باشند، زیرا به سخن زایپس(
ترین و جدیدترین هنرهاست؛ جدیدترین هنر، چـون مربیـان تربیتـی    گویی گویاي کهنقصه

تـرین، چـون از   و کهـن هاي نو براي آموزش کودکان به کمـک آن بیافریننـد   اند شیوهتوانسته
».ترین اشکال ادبیات استقدیمی
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لۀ پژوهشئمس1.1
برخورداري تمام کودکان از رشد جسمانی، اجتماعی و روانشناختی منوط بـه رشـد زمینـه و    
استعداد برخورداري از شرایط بسامان فرهنگ، اقتصاد و اجتماع است. در واقع، سـن و سـال   

دهد، هـر چـه میـزان پربـاري     ه را در خود جاي میهاي ذکر شدفرعی است که تمام ظرفیت
داسـتان و  این استعداد و شرایط بیشتر باشد، سنّ کودك فراتر از رشـد عـادي خواهـد بـود.    

برانگیـز  پرور بر اساس دیدگاه فلسفه براي کودك در ذهـن فعـال و سـؤال   هاي خلّاقیتقصه
روانشناختی وي خواهـد شـد؛   ساز رشد اجتماعی و آورد و زمینهکودك تحولی به وجود می

هـا بـراي ذهـن    زیرا حوادث و اموري که وضعیت و موقعیت دشواري را در پیرنگ داسـتان 
کند، در واقع، شخصیت کودك را در برابر حـل بحـران و خالقیـت در حـل     کودك خلق می
شناسـاند.  سازد و به شیوة تفکر مراقبتی، هستی و جهان اطراف را بـه وي مـی  مشکل توانا می

زاده بـراي  هاي کودکانۀ فرهاد حسناسخ به چگونگی شگردهاي کندوکاو فلسفی در داستانپ
ها وظیفۀ ایـن  سازي رشد فرهنگی و اجتماعی آندر زمینه» الف، ب و ج«کودکان گروه سنی 

زاده در پرورش خالقیت، مضامین فلسـفی و اجتمـاعی بـه    هاي حسنپژوهش است. داستان
لیل آن، به خاطر وجود حس مـاجراجویی، جـذابیت بـه واسـطۀ     کودکان سودمند هستند و د

هـا فهـم کـودك را بـراي     هاست؛ مضامین قصـه هاي خالقانۀ طنزپردازي در این داستانشیوه
تواند عقاید نامعقول خود را بازیـابی و اندیشـه   برد و کودك میشناخت جهان اطراف باال می

عالوه بر این، کـودك در جریـان داسـتان    و عملکرد درست را جایگزین وقایع داستان کند و 
شود که دستگیر وي در جریـان بحـران و اتفاقـات زنـدگی در     هایی تازه مواجه میبا راه حل

، »جنـازه بـا اجـازه   «هـاي  بـا عنـوان  داسـتان 13هاي پژوهش از متن حال و آینده است. داده
دنیـا را  «، »کوتیکوتیشام سرد شد«، »جشن تولد پردرد سر«، »مردي که خودش را پیدا کرد«

بعضـی از شـیرها را   «، »بیز... بیز... بیزنس«، »آمددرختی که خوابش می«، »کوتیبلرزون کوتی
، »همـان لنگـه کفـش بـنفش    «، »آقا رنگی و گربـه نـاقال  «، »ها را باید خوردباید بست؛ بعضی

، »شـیمپالو!) جـور+ شـیمپالو (خواننـدة نسـل جـوان،      من+ جی«، »هاي سفیدچتري با پروانه«
اسـت و پـژوهش   گـردآوري شـده  » جور+ شیمپالو (عیـد شـما مبـارك شـیمپالو!)    من+ جی«

هـا را در  روي فکرورزي فلسفی خالق، مراقبتـی و انتقـادي و نیـز چـونی و چنـدي آن     پیش
مورد مطالعه بر پایۀ برنامۀ فبک بـا رویکـردي   » الف، ب و ج«هاي کودکانۀ گروه سنی داستان

است.  ی بررسی کردهتحلیل- توصیفی
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پیشینۀ پژوهش2.1
روایـی  هـایی اسـت کـه بـر روي آثـار      وهشژوهش حاضر معطوف به پـ ژمطالعات پیشینۀ پ

هـاي پژوهشـی   اسـت. یافتـه  زاده که در کانون نگاه این مقاله هستند، انجام شـده حسنفرهاد
وان هـاي کـودك و نوجـ   اي بـا موضـوع تفکـر فلسـفی در داسـتان     دهـد کـه مقالـه   نشان می

زاده هایی دیگر در بررسی آثار کودکانۀ حسـن است، اما پژوهشنشدهزاده نگاشتهحسنفرهاد
دهـد:  زبـان نویسـنده را نشـان مـی    هـاي نویسـندگی و قابلیـت   است که تکنیـک انجام شده

) زبان انگیزش تفکر را در سه اثر (آقارنگی و گربۀ ناقال، دیـو دیـگ بـه سـر،     1388(پاشایی
ــنفش) فرهــاد حســنهمــان لنگــه  ــر اســاس فراداســتان بررســی کــرده  کفــش ب کــه زاده ب

است کـه نگرشـی   ها این امکان را در کودك به وجود آوردهبودن فراداستان قصهچندصدایی
باشد تا کودك را از انفعال به درآورد و بـه تربیـت   همه جانبه و دیدي پرسشگر به متن داشته
هـاي  هاي طنزپـردازي را در داسـتان  ) شیوه1395(نسلی پویا کمک کند. خدابین و همکاران 

اند که طنز از عناصـر برجسـته و اثرگـذار    زاده بررسی کرده و دریافتهکودك و نوجوان حسن
زاده است و نویسنده  به کمک طنز گفتاري، طنز موقعیت، بـازي زبـانی،   پردازي حسنداستان
پردازي، جاذبه و فضایی مفـرح  لطیفهگویی و پردازي، اغراق، اسم مستعار، جناس، بذلهنقیضه

هـاي  ) شـیوه 1395سـرایی ( است. زندکریمی و یعقوبی جنبـه ها آفریدهو پرکشش در داستان
تعامل افقی و فرازبان محور نویسنده/ راوي با مخاطب را در چهار داستان دیو دیگ بـه سـر،   

انـد کـه   بررسی کـرده آقا رنگی و گربه ناقال، همان لنگه کفش بنفش و دو لقمه چرب و نرم  
دهـی بـه شـنونده/    کند تا با سـهم نویسنده با گرایش به فرا زبان و خلق انواع حاشیه سعی می

پنداري شود و نوعی تعامل افقـی میـان   هاي قصه کودك همذاتخواننده با یکی از شخصیت
کـه  اسـت اي را نوشتهنویسنده/ راوي با شنونده/ خواننده برقرار کند گویی خود کودك، قصه

) تحلیلــی 1396ســنخ خــود برســاند. خجســته و نیکخــو (بایــد بشــنود یــا بــه گــوش هــم
شناسانه از داستان آقا رنگی و گربـۀ نـاقال بـر پایـۀ پسامدرنیسـم و بوطیقـاي داسـتان        روایت

اند که برخورداري از صداي راوي کـودك در برابـر راوي دانـاي کـل     کودك داشته و دریافته
آزمـایی و دعـوت بـه همکـاري کـودك در      هایی چون: هوشکنیکسال و استفاده از تبزرگ

بـودن،  تر بـر داسـتانی  بندي نامعین و متکثر با هدف تأکید هرچه بیشجهان متن در کنار پایان
هــاي ذهنــی خــود خواننــده را بــه تالشــی خلّاقانــه و فعــال بــراي پاســخگویی بــه پرســش

زاده را بـر مبنـاي   پردازي فرهاد حسنهاي طنز) شیوه1399خواند. سزاوار و همکاران (فرامی
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نظریه ایوان فوناژي بررسی و به مصادیق مختلف انحراف از معیار بـه ویـژه اتصـال کوتـاه و     
اند.زاده اشاره کردهتخریب حدس به عنوان وجه غالب طنزپردازي حسن

اهمیت و ضرورت پژوهش3.1
زاده بررسـی کـرده و   حسـن هـاي  روي رابطـۀ فلسـفه و ادبیـات را در داسـتان    پژوهش پیش

هاي پویا و فضاسازي مناسب بـا پیرنـگ داسـتان و نیـز     شگردهاي وي را در خلق شخصیت
دهـی اندیشـه و ذهـن    هاي فکرورزي و میزان موفقیـت نویسـنده را در شـکل   بسامد مهارت

است. کاربسـت انگـارة لیـپمن در    کودك متناسب با نگرش فلسفی حاکم بر جامعه نشان داده
هاي مورد مطالعه و میزان قـوت و ضـعف انگـاره، فلسـفۀ شـناخت کـودك را بـراي        داستان

هـاي  مخاطبان و نویسنده عملی خواهد کرد، چنانکه شناخت گسترة ذهن کـودك و مهـارت  
فکرورزي در داستان از طرف نویسنده و اطرافیان کودك بیشتر خواهد شد.

. بررسی موضوع2
مبانی نظري1.2

تلفیقی از شیوة دیالکتیک سقراط در تأکید بـر فکـرورزي نقادانـه، روش    روش فلسفی لیپمن 
) دوم و گیلبـرت رایـل  Wittgensteinتحلیل مفهوم در زبان عادي به پیـروي از ویتگنشـتاین(  

)Gilbert Ryleوگوهاي فلسفی بـه پیـروي   گرایی با تأکید بر فایدة عملی گفت) و فلسفه عمل
ــرس  ــندرس پی ــارلز س Charles(از چ sanders peirceــد ــرت می و )Herbert Mead()، هرب

اجتمـاعی کـه در   - است؛ وي در تشویق کودکان به تعامل زبـانی )John Dewey(دیوئیجان
شناسـی  هـاي روان وگوهـاي فلسـفی جریـان دارد، مؤلفـه    پژوهـی و در حـین گفـت   اجتماع

اي اجتمـاعی  هـ ) را براي رشد زبان و کسـب مهـارت  Lev vygotskyاجتماعی لوویگوتسکی(
توان نوعی دیالکتیک اجتمـاعی از  گیرد. بنابراین، روش فلسفی لیپمن را میکودکان به کار می

: 1391راه تحلیل مفاهیم زبان عادي در پاسخ به مسـایل زنـدگی روزمـره دانسـت (سـتاري،      
). لیپمن و همکارانش در این برنامه در پی کشـف ذهـن کـودك و نوجـوان در جریـان      128

شـنود؛ آنچـه در ایـن نظریـه اهمیـت دارد، فکـر در مـورد        تانی هسـتند کـه مـی   رخداد داس
چهــارچوب کــل رخــداد اســت. تــالش بــراي فکرکــردن، نــه تنهــا شخصــیت کــودك را  
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باشـد و  آموزد در مورد هر چیز و هر نکته، حساسیت و داوري داشتهکند، به وي میمیقوي
: 2003حات خـود باشـد (لیـپمن،    احساس خود و دیگران را به چالش بکشد و در پی اصال

هـا  میـان کودکـان و محـیط آن   ). به اعتقاد لیپمن، فکـرورزي فلسـفی بـه واسـطۀ تعامـل      78
گیرد. محیط به طور عام شـامل سـاختمان کـالس، دیگـر کودکـان، خویشـاوندان،       میشکل

کنـد کـه   هـا و معلـم اسـت. فلسـفه بـراي کودکـان تـالش مـی        دوستان، مردم جامعه، رسانه
ز توانــایی فکــرورزي انتقــادي مــوزان را بــه قــدرت داوري و انتخــاب صــحیح و نیــآدانـش 
).  11: 1392، نقل از شوشتري و همکاران، 1998کند (لیپمن تجهیز

بنا بر نظر لیپمن، اهداف برنامۀ فلسفه براي کودکـان شـامل پـرورش فکـرورزي انتقـادي      
)thinking creatal ) ــاق ــرورزي خلّـ ــؤوالنه )creativethinking)، فکـ ــرورزي مسـ و فکـ
)thinking caringهـاي هنـري و نیـز رشــد     هاي اخالقی، آمـوزش ارزش ) و پرورش ارزش

ــر معیــار، فــردي اســت. فکــرورزي انتقــادي تســهیل فــردي و میــان کننــدة داوري مبتنــی ب
ــت (    ــه اس ــه زمین ــاس ب ــالحی و حس ــاق،  Lipman،2003 :223خوداص ــرورزي خلّ ). فک

هـا و  ارة چـگونگی بیان آنچـه شایسـتۀ بیـان اسـت. ویژگــی     است از فکرورزي دربعبارت
هـاي بکـر و اصـیل)،    هاي این نوع از فکرورزي، اصالت (فکرورزي دربـاره مــوضوع  مؤلفه

مـور و افکـار دیگــران پـیش از     تخیل (تصورکردن جهان فرضـی)، اسـتقالل (تأییـدنکردن ا   
نگـري (بـه آزمـون    انـه)، آزمـون  هـاي نوآور ها و فــرضیه حلکردن)، نوآوري (ارائه راهفکـر

ها) و خـوداستعالیی و تالش دائـمی براي عبـور از مراحــل پیشـین)،    گذاشتن دائم فـرضیه
نگري (توجه به روابـط  ثمـربخشی (رسیدن به نتایج سـودمند)، شگـفتی (ایجاد حیرت)، کل

ا مهـارت  و کل و دستیابی به نتیجه) اســت. فکـرورزي مراقبتـی (مسـؤوالنه) نـه تنهـ      ءجـز
هـاي عـاطفی و مبـانی اخالقـی را     آمـوزد، بلکـه ارزش  اندیشیدن و حل بحران به کودك می

گذار، عاطفی، فعال، هنجـاري و  شامل فکرورزي ارزش«دهد. این نوع فکرورزي آموزش می
.  )246ـLipman،2003 :247دالنه است. (بنگرید به: هم

دانـد  ویکرد در بهبود فکرورزي کودکان میلیپمن، برنامه فلسفه براي کودکان را بهترین ر
که دالیل آن عبارتند از:

دیدي بــه آن دارنــد، بیشــتر الــف) عالقــه؛ کودکــان بــراي کــاري کــه عالقــه بســیار شــ
هـاي  ها است، چون شامل داسـتان بیشتر مورد عالقه آن» فبک«کنند. بنابراین، برنامۀ میتالش

وگـویی دربـارة   هـا را بـه گفـت   اسـت و آن تخیلی است، درباره کودکانی همانند خودشـان 
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کنـد. ب) فکـرورزي انتقـادي؛ برنامـۀ     برانگیزي (چـون اخـالق) وادار مـی   موضوعات بحث
ن را بـا وسـعت و عمـق بیشـتري     اسـت و آ » فکـرورزي انتقـادي  «کامالً دربرگیرندة » فبک«

تقویـت  رود و بـه  کند پ) هیجان؛ برنامه فبـک از فکـرورزي انتقـادي فراتـر مـی     میتعقیب
کند، بلکه فکرورزي ممکن است در این برنامه به شدت مهـیج  فکرورزي انتقادي بسنده نمی

هـا امکـان   شـود کـه کودکـان از طریـق آن    هـایی فـراهم مـی   و احساسی باشـد، چنانکـه راه  
هـا؛ کودکـان در برنامـه فبـک از     ها را بیابنـد. ت) ارزش گفتن دربارة خود و تحلیل آنسخن

شـدن  پهلوشدن، دوشوند که برخورد با موضوعات ارزشی، مستعد مبهممیهمان ابتدا متوجه
دقیـق و روشـن   هـا بـه فکـرورزي   و آشفتگی است. بنابر این، کودکان امـوري را کـه بـا آن   

تواند مانند زمـانی کـه   خالقیت؛ فکرورزي خوب میشمارند. ث)شوند، مغتنم میمیهدایت
سـازیم، سرشـار از   اي را مـی هنگامی کـه فرضـیه  شویم یا با همۀ وجود در داستانی غرق می

بـودن  آمیز اسـت. جمعـی  ویژ در زمینۀ خلّاقیت، موفقیتبه» فبک«تخیل باشد. بنابراین، برنامۀ 
گـو بـه روي   وگو. این کار به گشودن باب گفـت وفلسفه؛ فلسفه فعالیتی است مبتنی بر گفت

).28- 1:30ج،1393ناجی، تمامی اعضاي جامعه، نیازي ضروري دارد (بنگرید به 

روي لیپمن و اندیشمندان فلسفه براي کودکـان بـر پایـۀ مباحـث نظـري      هاي پیشهدف
شود:  در سه هدف دنبال مینظریه

هـاي گفتـاري   زبـان و ایجـاد مهـارت   هـا در  ) اهدافی بـراي کمـک بـه رشـد مهـارت     1
کردن، تصور کـردن  سشیکردن، پر) اهداف شناختی؛ براي ایجاد تحول در فکر2شنیداري، و

) اهداف اخالقی و اجتماعی؛ براي کمک به اعتماد به نفس کودکـان و  3و استدالل کالمی و 
).16: 1385تشویق براي رفتار مسؤوالنه (فیشر، 

هاي شناختی و فلسفیهدف2.2
فکرورزي انتقادي1.2.2

داوري را از پـیش شود، تا حد امکان کـودك آموزي میفکرورزي انتقادي که در فبک مهارت
تـر را  بتوانـد دیـدگاه درسـت   بخشـد تـا  هاي تقلیدي و غیـر انتقـادي رهـایی مـی    و آموخته
).  78: 2003دهد (لیپمن، تشخیص
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ـ کننـد، مـی  ورزي مـی وقتی کودکان شروع به فلسـفه  طـور کـه از دیگـران    د همـان آموزن
نظر شخصی به سـوي  نحوي که از مرحلۀ داشتنکنند، از خودشان هم بپرسند، به میپرسش

تمـرین  برنـد کـه چگونـه   مـی کم به این نکته پـی روند؛ کمکردن میمرحلۀ ارزیابی و داوري
هایشـان و  هایشـان، دوسـتی  هایشـان، مطالعـه  شود که پرسشگوهاي فلسفی باعث میوگفت
).  116: 1، ج1393تر شود (لیپمن و شارپ، نقل از ناجی، هایشان معقولسلیقه

اصالحیدیگر1.1.2.2
داوري شوند که در نگرش، اعتقـاد و پـیش  ترغیب می» جنازه با اجازه«کودکان در داستان 

هـا را متوجـه   هـاي دیگـر دوسـتان، آن   ها و جوابدوستان خود داوري کنند، چنانکه پرسش
کـس  کنـد. فکـرورزي منطقـی کـه هـر      هـاي داسـتان مـی   وگوي نادرسـت شخصـیت  گفت
خور دیگران نیست، نمونۀ تمـرین  نیست و هر چاقی، ظالم و حقدیده باشد، عموماً ظلمالغر

قابلیـت اصـالح نگـرش و ســخن    وگـویی انتقـادي اسـت کـه در مـتن ایـن داسـتان       گفـت 
دارد:  دیگران

قـدر چـاق و   شـان آن سـیم. یکـی  ها سه نفر بودند و هـم تفنـگ داشـتند، هـم بـی     پلیس
قـدر عـوض آن دو تـا آن  شـد، در گنده بود که دکمـۀ روي نـافش داشـت کنـده مـی     شکم
ایـن یکـی   «افتاد. عباس در گوش پارسا گفـت:  بودند که شلوارشان داشت از پایشان میالغر

خورد کدو تبنل! حـق مـردم   حق آن دو تا را خورده، پارسا گفت: پلیس که حق کسی را نمی
)14ج: 1397زاده، (حسن» گیردرا می

ــ   ــان را متوج ــی، کودک ــفۀ اخالق ــک فلس ــارت آکادمی ــت  مه ــی خیان در ه ارزش اخالق
، بـه عنـوان   »عبـاس «وگـو و طـرح پرسـش، رفتـار نادرسـت      کند و به شیوة گفتمیامانت

رود و همـین دیگـر  کنـد، زیـر سـؤال مـی    شخصیتی که در امانت پدر، دخل و تصـرف مـی  
تواند مسیر اخالقیات را در کودك فعال نماید:  اصالحی می

که بدهم به آقـاي قـالیچی، یـادم رفـت. حـاال هـم       بودپول شارژ. بابام صبح داده«گفت: 
ــدهم.نمــی ــاس ســرش را تکــان تکــان داد:  » چــرا؟» «خــواهم ب ــی«عب خــواهم باهــاش م

خـرم  میتا جوجهارژ پنجاههزار تومان ش50جوري شد، با حاال که اینکنم. ... گذاريسرمایه
).29- 30ب: 1397زاده، (حسن
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خوداصالحی2.1.2.2
هـاي  هـاي آپارتمـان  هاي آپارتمان در دعوت خودسـرانه بچـه  نادرست بچهعواقب رفتار 

کنـد. کـودك خواننـده /    ، آنها را متوجه رفتار نادرست خـود مـی  »درسا«دیگر به جشن تولد 
توجه به امکانات خویش، هرگـز دسـت بـه چنـین     گیرند که خودسرانه و بیشنونده، یاد می

رنـامگی در رفتارهـاي نـامنظم و افسارگسـیختۀ     بکاري نزنند، زیرا عاقبت نادرسـت ایـن بـی   
مهمانی کامالً مشهود است:  

شـدند، وضـع   ها بیشتر میشدند، هر چه مهمانها بیشتر و بیشتر میلحظه به لحظه مهمان
اره مامـان روشـنک داشـت مثـل شـمع      شد، دوباره زنگ، دوبـاره مهمـان. بیچـ   تر میافتضاح

را صدا کرد، ولی روشنک نشنید. درسا کـه نگـران   شد، ... از توي آشپزخانه روشنک میآب
هاي گروه را دعوا کـرد و گفـت از جایشـان    بود، رفت کمک کند، پارسا بلند شد و بچهشده

).35د: 1398زاده، ها بنشینند (حسنبلند شوند تا غریبه
زاده با شگرد تفکـر انتقـادي   هاي حسناغلب مفاهیم اخالقی و اجتماعی پنهان در داستان

شود و شخصـیت ایـن کودکـان    خوداصالحی و دیگراصالحی در ناخودآگاه کودك ثبت می
خواننده/ شنوندة داستان را پویا و توانمند بار خواهدآورد؛ نتیجۀ رشد این مهارت در کـودك،  

کـودکی کـه در   «وي را در رویارویی با مشکالت نظیر این رخدادها  یاري خواهد داد؛ زیـرا  
اسـت، بلکـه   است، صرفاً کـودکی نیسـت کـه بـزرگ شـده     ره شدههاي فکرورزي خبمهارت

). 19: 1395(لیـپمن، شـارپ و اسـکانیان،    » اسـت کودکی است که ظرفیت او افـزایش یافتـه  
؛ »52و 10- 11مـردي کـه خـودش را پیـدا کـرد:      «؛ »26و 14جنازه بـا اجـازه:   «هاي داستان

دنیــا را بلــرزون «؛ »10کــوتی:شــام ســرد شــد کــوتی«؛ »35و 29جشــن تولــد پردردســر: «
آمد: مفهوم کل داستان به صورت پیوسـته،  قصۀ درختی که خوابش می«؛ »14- 15کوتی:کوتی

کنـد، چـون تحـول هسـتی و     اندیشۀ خوداصالحی حرکت و تحول را در کودك بیـدار مـی  
، توانـایی الزم را در پـرورش ایـن    »بیندحرکت را در چهار فصل سال در درخت آشکارا می

هاي فکرورزي انتقادي (دیگراصالحی و خوداصالحی) دارند.مهارتبعد از 

حساسیت به متن3.1.2.2
کنـد تـا کودکـان لجبـاز را     زاده کودکی لجباز را در پوشش یک هزارپـا خلـق مـی   حسن

راحتی با دیدن تصاویر به خوانش و شنیدن داستان عالقمند کند و رفتار اشـتباه و لجبـازي   به
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هاي مکرر منطقی در مورد عواقب سوء رفتـار بـه   مختلف و طرح پرسشوي را با تمهیدات 
دنیــا رو بلــرزان «دهــد. حــس همانندســازي کــودك در داســتان تصــویري  کــودك نشــان 

شود و نابسامانی رفتار لجبازي به کمک فکرورزي انتقـادي غیرمسـتقیم   فعال می» کوتیکوتی
شود:  اصالح می

... خوانـد: اشـکال نـداره کـوتی    بلنـد بلنـد مـی   داد وهمه جایش را مثل موج تکان مـی 
هـاي شکسـتۀ   پیچی ... یک مرتبه چشـمش بـه تکـه   نداره کوتی، خودت رو نکن پیچاشکال

هـایش در هـم رفـت و از نـاراحتی     گلدان افتاد، گلدانی چینی که یادگار پـدرش بـود. اخـم   
اشـکال نـداره   - اش گرفـت و همـراه او خوانـد:   کـوتی خنـده  پیچی شد. ... مامان کوتیپیچ
کوتی قول داد که دیگر توي خانـه  ... خودتو نکن دربه در ... مامان او را بخشید و کوتیمادر

).8- 9ب: 1398زاده، روپایی نزند، حتی یکی (حسن
مردي که خـودش را  «دهند، داستان هایی که این نوع از تفکر اصیل را پرورش میداستان

هـا  بعضی از شیرها را باید بسـت، بعضـی  «؛ »39یز ... بیزنس: بیز ... ب«؛ »50و20- 21پیدا کرد:
- 23همان لنگه کفش بـنفش:  «و » 8- 9کوتی: دنیا رو بلرزون کوتی«، »11- 12را باید خورد!: 

است.» 22

داوري درست4.1.2.2
زاده در هـاي فبـک یـک اصـل اسـت و حسـن      کردن عنصـر عقالنیـت در داسـتان   فعال

برانگیـز در  اسـت. کودکـان سـواالتی چـالش    پوشی نکـرده چشمهایش از این ویژگی داستان
هـا را  بعضی از شیرها را بایـد بسـت، بعضـی   «هاي داستان مواجهه با عقیده و نظر شخصیت

وگـو و تعامـل بـا    کنند و براي دریافت پاسخ سؤاالت خـود بـه گفـت   طرح می» باید خورد!
اوري رفتـار نادرسـت اطرافیـان،    آورنـد و فایـدة ایـن گفتگـو، د    ساالن و والدین روي میهم

:کنندخانواده و جامعه است و از این دستاورد براي آینده تجربه کسب می
شده؟ سی و هشت سال. تـا  جناب آقاي محمود ناشناس! چند ساله که خونۀ شما ساخته

اش رو اپن کردیم. یعنی طی این همـه  به حال تعمیرش کردید؟ آره. سه سال پیش آشپزخونه
هاي قدیمی عوض نشده؟ نه خوشـبختانه، نیـازي بـه ایـن کـار نبـود ...       قت لولهسال هیچ و

هـاي  کنه. ساختمونی که چهل سال عمر داره، ... حتی ساختمونبابا! مشکلی رو حل نمیاي
). 19- 20ج: 1398زاده، هاش اطمینان کرد (حسنجدیدتر، اصال نباید به لوله
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؛ »25و 15بیــز... بیــز... بیــزنس: «هــاي تانورزي، داســنظیــر ایــن نــوع از مهــارت فکــر
بعضـی از شـیرها را   «؛ »14- 15کـوتی:  شام سـرد شـد کـوتی   «؛ »35تولد پر درد سر: جشن«

؛ »13- 14آقـا رنگـی و گربـه نـاقال:     «؛ »19- 20و 8هـا را بایـد خـورد!:    بسـت، بعضـی  باید
است.» 25همان لنگه کفش بنفش: «و » 3هاي سفید: با پروانهچتري«

فکرورزي خالق2.2.2
کردن آنچـه شایسـتۀ   تفکّر دربارة چگونگی بیان«فکرورزي خلّاق در تعریف لیپمن عبارت از 

بیان است، چگونگی ساختن آنچه شایستۀ ساختن اسـت و چگـونگی انجـام آنچـه شایسـتۀ      
). لیـپمن، ابتـدا   107: 1396مدار فرد و همکاران، ؛ نقل از عظمتLipman,2003» (انجام است

ن باور بود که آموزش تفکّر انتقادي قادر است، همۀ استعدادهاي فکـري کودکـان را بـه    بر ای
فعلیت برساند، اما مدتی بعد متوجه شد که تفکّر انتقادي به تنهایی کافی نیست، چون شـامل  

هایی که در فلسفۀ رسمی و منطق صـوري وجـود دارد، نیسـت.    سازي و سایر مهارتمفهوم
ود وضعیت تفکّر باید ابعاد مختلف تفکّر ، شامل تفکّر انتقـادي، خلّـاق و   براي بهباین رو،از

).  102: 1383شود (براي آگاهی بیشتر، بنگرید به ناجی، والنه آموزش دادهئمس
تواننـد متناسـب بـا نیازهـاي     کودکان در هر بار شنیدن و بـازگویی مـی  «خالقیت، یعنی؛ 

هـا  هاي خود را در قالب قصـه ها، آرزوها و ایدهوجود آورند و آرمانخودشان در آن تغییر به
). کودك مشغول در نـانوایی  22: 1397)، نقل از چاالك و همکاران، 2011(گرین(» بیان کنند

همـان لنگـه   «سن خود در داستان شیوة بهتر اندیشیدن را در بحران به مخاطب و کودکان هم
شود، مادرزادي نیسـت و  میشتهآموزد، فکرورزي خالق بر خالف آنچه پندامی» کفش بنفش

در مقابـل  رسـد. همـین کـه    هـاي آموزشـی بـه توسـعۀ آن مـی     کودك در اجتمـاع و مکـان  
است:  باشد، چراغ خالقیت را در خود روشن کردهتصمیمی فکر کند و تأمل داشتههر

بیـا!  «شاطر دسـتش را دراز کـرد:   » خواهی چه کارش کنی؟می«پسرك جلو آمد و گفت: 
یک لنگـه کفـش بـه    «شاطر گفت: » حیف نیست؟«پسرك گفت: » توي سطل زباله!بیندازش 

هـایش را بـه   ناگهان پسرك دسـت » باشد.خورد؟ ... مگر این که آدم یک پا داشتهچه درد می
یک مرتبـه  » ... تیمور دیگر کیست؟«لنگه کفش با خود گفت: » ... تیمور!«هم کوبید و گفت: 

بـا یـک لنگـه    یبی دید. پسـري کـه فقـط یـک پـا داشـت       تاق شنید. بعد چیز عجصداي تاق
).  25- 24: 1393زاده، پاره و کنار پایش یک عصاي چوبی! (حسنکفش
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؛ و »20- 21و 5جـور+ شـیمپالو:   من+ جـی «؛ »60و 28- 29جنازه با اجازه: «هاي داستان
ـ »24- 25و 5همان لنگه کفش بنفش: « ه ، مهارت خالقیت و اندیشیدن را به مخاطب کودك ب

دهند.شیوة غیر مستقیم پرورش می

گیريتقویت مهارت تصمیم1.2.2.2
حـل را بـراي حـل بحـران، در میـان      گیري فرایندي اسـت کـه ذهـن بهتـرین راه    تصمیم

گیري مناسب باشد، بهداشـت روانـی فـرد و    هر چه تصمیم«گزیند. هاي مختلف بر میگزینه
(بهرامـی و  » کنـد و موفـق کمـک مـی   جامعه را تأمین کرده و به ایجاد یـک زنـدگی خـوب    

توانـد در تقویـت ایـن مهـارت در     زاده مـی ). آیا  داستان کودك حسـن 60: 1392همکاران، 
در » اشـکان «باشد؟ اگر پاسخ مثبـت اسـت، چگونـه؟ شخصـیت     کودکان امروز سهمی داشته

هـداف  پردازد و براي رسیدن بـه ا به کنترل هیجان می» مردي که خودش را پیدا کرد«داستان 
زند، این قسـمت آمـوزش فکـرورزي مراقبتـی     و مبارزه با هیجانات منفی دست به ابتکار می

شـود، بلکـه   شود، اما پاسخ بـه ایـن نـوع فکـرورزي محـدود نمـی      یک داستان محسوب می
انگیـزد و بـراي   توجه به عاقبت کار، حس دیگراصالحی را در کودك مخاطـب بـر مـی   عدم

پـردازد  داستان به حل مسأله و تالش براي تصمیم بهتر مـی دیدةهاي بحرانرهایی شخصیت
و همین تعامل سبب ثبت یک تجربه در ناخودآگاه کـودك بـراي حـل بحـران احتمـالی در      

شود:  آینده می
اش ... نـه،  گوییم، تلفن بزنـد بـه خانـه   ها من یک فکري دارم، بهش میبچه«درسا گفت: 

زنیم. اگر راست بـود کـه هیچـی، ولـی اگـر      فن میگیریم و خودمان تلاش را میشمارة خانه
).52الف: 1397زاده، (حسن» ... زنیم به پلیس.زنگ می«اشکان گفت: ...» دروغ بود 

تمرکز2.2.2.2
توانـد بـه   مـی ]از ایـن رو [گیـرد،  درك فهم کودك تنها با تکرار فرایند تمرکز انجام مـی «

: 1393(ارنست جی. اسـکچل؛ نقـل از نـاجی،    » تدریج داستانی را بفهمد و آن را هضم نماید
هـایش بـراي   زاده اغلب روش تصویري و هدایتگري را در داسـتان ). فرهاد حسن190- 191

آقـارنگی  «است. نویسنده در داستان مصـور  تمرین تمرکز کودك در مسیر اصلی وي برگزیده
اي حکایـت را  هـ خواهد، موش، براي برانگیختن حس تمرکز کودك از وي می»و گربۀ ناقال

زدن مسیر اصلی پیدا کند که این کار سـبب تمرکـز، فهـم بهتـر و جـذابیت      به کمک عالمت
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ــه مــوش «شــود: داســتان مــی ــه ب ــد! راه رســیدن گرب ــار را نکنی ــن ک ــه ای ــا را بکــش! ن » ه
).17- 18ب: 1399زاده،(حسن

افزایش تخیل3.2.2.2
آور و رویـدادهاي اعجـاب  هـا و عوامـل فراواقعـی    انگیز با شخصـیت هاي شگفتقصه«

ها و آرزوهـا  توان در آن آزاد و رها بود و به خواستهکند که میکودك را به دنیایی دعوت می
). نویسـنده، تخیـل کـودك را در داسـتان فـانتزي      141: 1388ایـاغ،  (قزل» جامۀ عمل پوشاند

هـاي احتمـالی   وگوي حاکم بر داستان و با طرح پرسشبا شیوة گفت» آقارنگی و گربۀ ناقال«
دارد و سـرانجام  برانگیـزي آن فعـال نگـه مـی    از ناحیۀ کودك در مورد قلب و خواص عشق

کنـد (بنگریـد بـه    ها را در نداشتن قلب و عشق بـه وي گوشـزد مـی   مهرينادرست تمام بی
، 13جنـازه بـا اجـازه:    «؛ »56بیز... بیز... بیـزنس:  «هاي ). داستان21- 26ب: 1399زاده، حسن

ــر:   «؛ »52و 38، 28، 21 ــر درد س ــد پ ــن تول ــد   «؛ »32و 20- 21جش ــیمپالو (عی ــن و ش م
هـاي  چتري بـا پروانـه  «؛ و »21- 26و 15- 16آقا رنگی و گربه ناقال: «؛ »30و 5مبارك): شما

دهندة نوآوري در رفتار و تخیل پویا هستند.، نشان»21- 22و 4سفید: 

استدالل4.2.2.2
تفکّر خلّاق است. کودکان پیامد و نتیجه رفتار سـپهر را  اندیشی، اساس یکمنطق و چاره

کننـد و علـل   ساالن و والدین بررسی مـی وگو با همبا شیوة گفت» جنازه با اجازه«در داستان 
در خـود  کننـد تـا حـس منطـق و اسـتدالل را در هرکـاري      نادرستی رفتار وي را بازگو مـی 

ی و انجـام هـر کـاري را بـا فکـرورزي در      سازند. کودك، اهمیت فکر و استدالل منطقبیدار
یابد:  وگوي تعاملی با خود، والدین و مربی درمیگفت

کدامشان خودکار نداشتند، اگر خودکـار نداشـتند. یـک مغـز متفکّـر کـه داشـتند. ...        هیچ
ها روي شیشۀ کثـیفش  بود. همیشه هم بچهماشین آقاي شکرچیان جاي همیشگی پارك شده

انگشت سـپهر شـمارة ماشـین مشـکوك را روي شیشـۀ عقـب ماشـین        نوشتند. یادگاري می
ج: 1397زاده، کردم، چرا؟ (حسـن ها بودم، این کار را نمییادداشت کرد ولی اگر من جاي آن

28 -27.(
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اندیشی را بـه صـورت یـک مهـارت در     اندیشی و چارههاي درستهایی که شیوهداستان
مـردي کـه   «؛ »27- 28و 12- 13بـا اجـازه:   جنـازه  «کنـد، داسـتان   ناخودآگاه کودك ثبت می

آقا رنگـی و  «؛ »44- 45و 17- 18، 11بیز... بیز... بیزنس: «؛ 47- 48و 39خودش را پیدا کرد: 
همـان لنگـه   «؛ »3ها را باید خـورد!:  بعضی از شیرها را باید بست، بعضی«؛ »6- 10گربه ناقال: 

.است» 17- 18هاي سفید: چتري با پروانه«و » 9کفش بنفش: 

فکرورزي منطقی5.2.2.2
کنـد  هایی جسـتجو مـی  پرورش خالقیت و وادار کردن کودك به اندیشیدن را در داستان

کننـد (بنگریـد بـه    سازي و بررسی تشویق مـی کردن، فرضیهشدن، سؤالکه کودکان را به گیج
). اهمیت رشد منطقی و نگاه نو به مسائل در این قسـمت از داسـتان  Cam) ،(1389 :33کم (

کنـد و  شده همراه می، کودك شنونده/ خواننده را با شخصیت گم»کوتیدنیا رو بلرزان کوتی«
هاي وي به دنبال علت و معلول درست است:  براي پاسخ

کشـید.  کنی؟ این نگهبان پارك بود که دست روي سرش میسالم کوچولو! چرا گریه می
هاهـا! تـو   «شـنید:  » یـدا نکردیـد؟  هـا را پ اند. شما آنبابا و مامانم گم شده«کوتی گفت: کوتی

ب: 1398زاده، (حسـن » اند. من که این جا هستمها گم شدهآن«گفت: » ها؟اي یا آنشدهگم
31 -30  .(

کودك زمانی قادر به بیان تجارب خود است که بتواند به بررسـی آن بپـردازد و بـا یـک     
ـ   تفکر منطقی به نظارة دوبارة آن بنشیند. این امر منجـر  ل و خـودانگیختگی  بـه پـرورش تخی

سازد به طـرح شـقوق مختلـف بـراي یـک پدیـده بیندیشـد        شود و کودك را وادار میمیاو
). وادار کـردن کـودك بـه اندیشـه بـه      102: 1390، نقل از قائدي و سـلطانی،  1383(قائدي، 

بعضـی از شـیرها را بایـد بسـت،     «ان سازي نویسـنده در ایـن قسـمت از داسـت    کمک فرضیه
است؛ زیرا  به دنبال آن، طرح سواالت متعـدد منطقـی   نشان داده شده» ها را باید خوردعضیب

اندیشـی بـه کـودك آمـوزش     از طرف کودك به دنبال دارد و ضمن این که مهـارت درسـت  
شـود:  مـی کـردن انتقـال داده  شود، فلسفه و نگرش مراقبتی نویسنده بدون امر و نهـی میداده

هـا رو  هستید؟ به نظر من بعضی از شـیرها رو بایـد بسـت و بعضـی    شما موافق بستن شیر «
بست. نه، به نظر من شیرها رو باید آزاد گذاشت، من همیشه با باغ وحـش و سـیرك و   نباید

).  17ج: 1398زاده، (حسن» آزار حیوانات مخالف بودم
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شـام  «؛»37- 38جشن تولد پـر دردسـر:   «؛ »39و 22، 14- 15جنازه با اجازه:«هاي داستان
و 17ها را باید خـورد:  بعضی از شیرها را باید بست، بعضی«؛ »24- 25کوتی: سرد شد کوتی

همـان لنگـه   «و » 30- 31کـوتی:  دنیا را بلـرزون کـوتی  «؛ »2آقا رنگی و گربه ناقال: «؛ »19- 20
فکـرورزي منطقـی را در کـودك شـنونده/     ، قابلیت پـرورش مهـارت  »24- 25کفش بنفش: 

سازند.خواننده مهیا می

فکرورزي مراقبتی3.2.2
هـا در راسـتاي پـرورش    داستان، زمانی در پرورش تفکر مراقبتی مؤثر است کـه محتـواي آن  

اجتمـاعی، تعامـل اجتمــاعی و   پـذیري، توجـه بـه هنجارهـاي    اخالقیـات، حـس مسـئولیت   
د کـه  اي باشـ ها در نهاد کودك به گونـه کردن این ارزشهاي دینی و ... باشد و نهادینهارزش

زاي زندگی هدایت کند.  کودك و نوجوان را در موقعیت تنش
در فلسفۀ اخالق، مانند هر موضوع آموزشی دیگر، نکته صرفاً ایـن نیسـت کـه کودکـان     

هاي درست را بدانند، بلکه باید بفهند چرا آن پاسخ صحیح است و چگـونگی رسـیدن   پاسخ
، انتظامی وجود دارد که هدف آن، بهتـر  هاي صحیح را دریابند. در فلسفۀ اخالقبه این پاسخ

راي کودکــان، ایــن هــدف را بــا هــاي اخالقــی صــحیح اســت. فلســفه بــدادن داوريانجــام
هـاي  دهـد کـه ظرفیـت   ها در فرایند پژوهشی و اخالقی مستمري انجام میساختن بچهدرگیر

بیندیشـند و  شان را بازشناسند، بـا دقـت  هاي اخالقی تجربهکند تا جنبهکودکان را تقویت می
هاي معقول را در نظر بگیرند و عـادات فکـري، ارزشـی و رفتـاري     احساس کنند، جایگزین

- 153:  2، ج1393، نقـل از نـاجی،   2008گریگـوري و همکـاران،   خود را اصالح کنند (مان
اي از فلسفه است که در ماهیت خوبی و حق، یا به قول فالسفه در بـاب  ). اخالق شعبه152

کوشـد تـا   پـردازد و مـی  وگـو و کـاوش پـژوهش مـی    ها به بحـث و گفـت  ها و حقخوبی
سـازد کـه انسـان چگونـه بایـد رفتـار کنـد تـا بـه خوشـی و سـعادت دسـت یابـد              روشن

). هوش اخالقی، بـه معنـی توانـایی درك    17: 1391، نقل از اکبري و همکاران،1378به،(داد
، به دلیل مهـارنکردن امیـال   درست از نادرست است. اگر هوش اخالقی در کودك رشد نکند

سالی نتواند شخصـیتی بهنجـار   که در بزرگو ضعف اخالق و وجدان در کودکی، احتمال این
).69: 1389باشند، زیاد است (فخرایی، داشته
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؛ »67، 28- 29مردي که خـودش را پیـدا کـرد:    «؛ »60جنازه با اجازه: «هاي مفاهیم داستان
؛ »32- 33و 18- 19کـوتی:  شام سرد شـد کـوتی  «؛ »40- 41و29، 12- 13بیز... بیز... بیزنس:«
(خوانندة نسـل جـوان شـیمپالو):    جور+ شیمپالو من+ جی«؛ »25- 26جشن تولد پر درد سر: «
19همان لنگه کفـش بـنفش:   «؛ »24- 25و 15، 12هاي سفید: چتري با پروانه«؛ »13- 19و 5
جـور+ شـیمپالو   مـن+ جـی  «و »18- 19و 12- 13کـوتی:  دنیا را بلرزون کـوتی «؛ »24- 25و 

بــه شــیوة شــدن و فکــرورزي مراقبتــی را  فراینــد اجتمــاعی» 10و 9شــما مبــارك): (عیــد
دهند.مستقیم آموزش میغیر

پذیري کودك؛ جامعهوالنهر مسئتفک1.3.2.2ّ
هـاي اجتمـاعی و توجـه بـه     داستانی کـه هـدایتگر کـودك و نوجـوان بـه سـوي ارزش      

آزادانـه کـودك را بـه فهـم و بـه کـارگیري ارتباطـات درسـت و         احساسات دیگران باشد و 
است.پذیري وادارد، رسالت فلسفۀ هدایت را به خوبی ایفا کردهمسئولیت

توجه به احساسات و عواطف بـراي لیـپمن اهمیـت دارد. افـراد در فکـرورزي مراقبتـی       
یسـت متعهـد در   سان پدر و مادري دلسوز توأم با محبت یا چون مهندس یا طراح محیط زهب

)، نقـل از  Tran)2003کننـد ( جهت ایجاد خوشـبختی و دموکراسـی در جامعـه تـالش مـی     
هـاي فلسـفی   ). حتی کودکان خردسال که نیـز جنبـه  108: 1396مدارفرد و همکاران، عظمت

کنند؛ نسبت به دیگران احساس نگرانی و دلسـوزي دارنـد، در مقابـل    مشخصی را تجربه می
کننـد. بنـابراین، توجـه کودکـان     هـا داوري مـی  ها و بـدي د، دربارة خوبیایستنعدالتی میبی

هاي فلسفی، تحمیل امري بیگانه به آنان نیست، بلکـه ایـن امـر    ها و فعالیتخردسال به بحث
هایشـان  هـاي خـاص تجربـه   نبـه کـردن و نیـز معنـادارترکردن ج   به عنوان ابزاري براي غنـی 

).189: 2، ج 1393ان، نقل از ناجی، رود (مان گریگوري و همکارمیکاربه
شدن فرایندي است که طی آن کودك نـاتوان بـه تـدریج بـه شخصـی آگـاه و       اجتماعی«

: 1384(گیـدنز،  » شـود است، تبدیل میهاي فرهنگی که در آن متولد گردیدهورزیده در شیوه
وري شدن و رشد تفکّـر اسـت کـه فرصـت بـار     ). خانواده اولین محل در تعامل اجتماعی86

کند. تأکید برنامۀ فلسفه براي کودکان بر این دیدگاه است که عـادات  فکري کودك را مهیا می
پذیري را با ایجاد فضاي سـرگرمی در داسـتان بـراي کـودك     اندیشی و جامعهفکرورزي آزاد
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هـاي دیگـر، کـودك    هاي این قسمت از داسـتان و ظرفیـت پرسـش   سازد. طرح پرسشمهیا 
کند:ي در زمینه اخالقیات وادار میمخاطب را به فکرورز

روم بازارچـۀ خیریـه. ... درسـا حـرفش را     دارم مـی «اما خواهرش فرصت نداد و گفت: 
هـاي یتـیم و   آنجا غرفه داریم، براي کمک به بچه- » ... بازارچۀ خیریه؟«قورت داد و گفت: 

گویـد: تـو   شـاعر مـی  - » ... هـا ...؟ هـاي یتـیم و ایـن   کنید به بچهچرا کمک می- ها ...  این
هـر کـس کـار خـوب و خیـر و      - کـه چـی مـثالً؟   - هاکن و در دجله انداز و اینمینیکی
).31الف: 1397زاده، گردد (حسنهایش به او بر میبکند، پاداش خوبیهااین

هـاي اخالقـی بـه کودکـان نیسـت، بلکـه هـدف        هدف از تفکّر مراقبتی آمـوزش ارزش 
هـا،  پایان به کودکان است که الزمه این کـار، آمـوزش ارزش  بیهاي فکرورزي آموزش شیوه

داشتن حس حساسیت بـه مـتن و عالقمنـدي در کودکـان اسـت. مباحثـه و حـس        نگهزنده
برانگیزي مباحث در کودکان، جوابگوي سواالت ذهنی کودك در باب مسـائل اخالقـی   سوال

شـود،  همانندان جرقه زده مـی پذیري است و دالیل زنده که در ذهن کودك و دیگر و جامعه
بیـز ..  «زاده، کـودك امـروز را در داسـتان    هاي مثبت در کودکان اسـت. حسـن  باعث گرایش

چـی شـده؟   «: آقـاي قـالیچی گفـت:    کنـد نشینی مـی متوجه فرهنگ آپارتمان» ... بیزینسبیز
... » دارنـد. تو باغ وحش که مـرغ و خـروس نگـه نمـی    «فراز گفت: » وحش راه انداختید؟باغ

).40- 41ب: 1397زاده، (بنگرید به حسن
بـه صـورت بسـیار    » کـوتی شـام سـرد شـد کـوتی    «در داسـتان  » کـوتی کوتی«شخصیت 

کنـد و کـودك   پـذیري را گوشـزد مـی   نامحسوسی به خوانندگان، ارزش اخالقـی مسـئولیت  
پـذیري و توجـه بـه انجـام کارهـاي شخصـی خـود را        خواننده با حساسیت به متن، جامعـه 

بـود! نپرسـید چـرا!    برد. واي که چه قدر خسـته شـده  کوتی خوابش نمیفهمید: کوتیدهخوا
هـایش، بعـد از برگشـتن از مدرسـه!     بـود: شسـتن جـوراب   اي یـاد گرفتـه  دیروز کـار تـازه  

).19- 18الف: 1398زاده، (حسن

مهارت خودآگاهی و کسب دانش2.3.2.2
کنـد و توانـایی تجسـم و    مـی شنیدن قصه براي کودك امکـان تصویرسـازي را فـراهم    «
رسد، این توانایی بر رشـد شـناختی و اجتمـاعی    یابد، به نظر میبافی او نیز گسترش میخیال

). کودکـان در مواجهـه بـا داسـتان متوجـه      22: 1378(گـرین،  » باشدکودك تأثیر مثبتی داشته
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جـوان،  خواننده نسـل «شوند، چنانکه کودکان مخاطب داستان خودآگاهی و کسب دانش می
برند که با سرو صدا کردن، مـزاحم دیگـران نشـوند و فرهنـگ برخـورد بـا       پی می» شیمپالو

. مهـارت آب نـزدن بـه    کننـد چنین نگهـداري از وسـایل برقـی را کسـب مـی     دیگران و هم
مـن+  «زاده در ضـمن داسـتان   ها شگردي است کـه حسـن  برقی و دست نزدن به آنوسایل

کنـد (بنگریـد بـه    ، بـه آن اشـاره مـی   »جـوان، شـیمپالو!  جور (خواننـده نسـل  شیمپالو+ جی
).  16- 19الف: 1393زاده، حسن
هایی هستند که با هدف ایجاد و حفظ روابط بین افـراد و  هاي بین فردي، مهارتمهارت«

» شـود تعامل مثبت با دیگران، به ویژه اعضاي خانواده در زندگی روزمره بـه کـار گرفتـه مـی    
گردنـد.  هـا، سـبب دانـش اجتمـاعی و خودآگـاهی مـی      . ایـن مهـارت  )78: 1383(طارمیان، 

، ضمن دعوت کودك به تفکر منطقی نقطه اتصـال  »بیز .. بیز ... بیزینس«زاده در داستان حسن
دهـد.  گذار چگونگی تعامل و تفاهم بین افراد را نیز به کودك آموزش میدوستی، فکر ارزش

توانـد در ذهـنش تجسـمی بسـازد، از     یسـندة مـی  کودك شنوندة داستان از راهکار تمثیلی نو
ب: 1397زاده، زندگی ناموزون دو زن و شوهر که با هم تفـاهم ندارنـد (بنگریـد بـه حسـن     

13 -12.(

بازيگري و لجکنترل پرخاش3.3.2.2
تواند عاطفه کـودك را برانگیـزد و   بخش خود میقصه و داستان با مفاهیم جذاب و لذت«

از هیجانـات  ). پرخاشـگري 32: 1381(بتلهـایم،  » را تسـریع بخشـد  هاي ذهنـی وي  فعالیت
شـود. ممکـن اسـت بسـیاري از رفتارهـاي      میاست که نمود آن در ذهن کودك نهادینهمنفی

هایی باشد که مشوق کودکان بـه سـوي   آمیز دستاورد تقلید از رفتار دیگران و رسانهخشونت
» و+ جی جور (عیـد شـما مبـارك شـیمپالو!)    من+ شیمپال«گرایش به این رفتار است. داستان 

هـاي  وگوي غیر محسوس، ارائه مدلتواند تعامل و صبر را در این کودکان به روش گفتمی
دادن عاقبت بد انسان خشگمین در پیرنگ داستان نشان دهـد. جـذابیت   صبور داستان و نشان

هاي پایـان یـک   کـه متوجـه باشـد، از ترفنـد    داستان و تحریک حس عاطفۀ کودك بدون این
داستان است. قابلیت زبان فلسفی نویسنده در پایان داستان نیز مشخص است، چون در انتهـا  

کند و بـه کمـک تحریـک هـوش زبـانیش،      کودك خواننده/ شنونده را به حال خود رها نمی
ــرب  ــاختن ض ــان س ــرب  خواه ــت: ض ــرف وي اس ــل از ط ــا   المث ــتان: ب ــن داس ــل ای المث

المثـل خـودم بـه تنهـایی: بـا      سـوراخ بیـرون کشـید، ضـرب    شـه مـار رو از   میخوشزبان
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کنـد،  ها کاري که یک گلدان مـی شود شیر را به زانو درآورد و ... بعضی وقتخوش میزبان
).5الف: 1393زاده، المثل پیشنهادي شما: .................. (حسنکند. ضربتفنگ هم نمی

ن ایـن کـه داوري و خـود اصـالحی     ، ضـم »کـوتی دنیا رو بلرزان کـوتی «داستان فانتزي 
طلبـی و  کند، بـه شـیوة تفکـر مراقبتـی، اخـالق بهانـه      کودکان شنونده/ خواننده را تقویت می

کنـد  ها را متوجه علـت و معلولیـت وقـایع مـی    کند و ذهن آنبازي کودکان را اصالح میلج
).12- 13ب:  1398زاده، (بنگرید به حسن

وجدان4.3.2.2
گیـرد و  مـی د اخالقی قبول دارند که وجدان در اوایل کـودکی شـکل  هاي رشهمۀ نظریه

ترهـا  صورت بیرونی و توسط بـزرگ اغلب موافق هستند که اصول اخالقی کودك در ابتدا به
چـه در  آن). «458: 1387شوند (برك، تدریج توسط معیارهاي درونی خودشان کنترل میو به

ها پاسخ دهند کـه  کان بتوانند به این پرسشکاوشگري فلسفی اهمیت دارد، این است که کود
گـر از  اي است که جامعـۀ کـاوش  چرا باید خوب باشیم یا کار خوب انجام دهیم؟ این وظیفه

)، نقـل از مرعشـی و   1980(لیـپمن ( » وشـنود و کـاوش فلسـفی بـر عهـده دارد     طریق گفت
ردي که خـودش  م«). حس همدلی و بیداري وجدان، کودکان را در داستان 4: 1389دیگران، 

کند که در همه حال بـه نـداي وجـدان عمـل کننـد و بـا فکـرورزي        ترغیب می» را پیدا کرد
صحیح، دستگیر نیازمندگان و درماندگان شوند، نمونۀ بیـداري وجـدان، دسـتگیري کودکـان     
داستان از شخصیت ورشکسته و آوارة داستان است. البته باید در داستان به کودکـان فهمانـد   

جهه با این رخدادها، خودسرانه پیش نروند و با بزرگترها مشورت کنند:  که در موا
فـراز گفـت:   » اش خیلی بدبختی کشـیده. سوزد. توي زندگیدلم برایش می«سپهر گفت: 

گفـت تـو مشـهد وضـعش     کلک نیست. مـی «سپهر گفت: » اش کلک پول است.ها همهاین«
خــب، بابــاي مــنم «گفــت: فــراز» واســۀ ایــن کــه ورشکســته شــده.«گفــت: » تــوپ بــوده.

آخـر ایشـان بعـد از ورشکسـتگی گیـر      «سپهر گفـت:  » شد. چرا مثل ایشان نشد؟ورشکسته
بازي کرد و همه چیزش را باخـت، بعـد بـا زنـش     هاي بد افتاد و معتاد شد، رفت ورقرفیق

).50الف: 1397زاده، (حسن» اختالف پیدا کرد
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دلیتقویت مهارت هم5.3.2.2
در خـود  یـاز عـاطفی خـود و دیگـران را درك و احسـاس همبسـتگی را      کودکانی کـه ن 

همدلی را اولـین  «پذیر باشند؛ زیرا توانند در چرخۀ زیستی آینده تعاملنکنند، هرگز نمیبیدار
گـري ببینـد و احساسـات وي را    داننـد کـه فـرد خـود را بـه جـاي دی      شرط خودشناسی می

چنـین قـدرت   ابزار آگاهی و پرورش فکر و هم). قصه، 123: 1385آبادي، (شفیع» کندتجربه
پنداري، زمینـۀ پـرورش و   پنداري کودك را با شخصیت داستان فعال و همین همذاتذاتهم

زاده، در داسـتان فـانتزي   کنـد. حسـن  رو تقویت میباروري اندیشۀ کودك را در مشکل پیش
اي همنـوا شـدن و   هـا را بـر  با تقویت مهارت عـاطفی کودکـان، آن  » همان لنگه کفش بنفش«

کند. شخصیت اصـلی داسـتان هـر چنـد در رسـیدن بـه مقصـود       همدلی با دیگران آماده می
جفت موشی تنهـا باشـد (بنگریـد بـه     است، اما مجبور است براي مدتی هممشکل شدهدچار
).19: 1393زاده، حسن

اسـتان،  رنگ و بوي فلسـفی دارد. اندیشـۀ مراقبتـی د   » هاي سفیدچتري با پروانه«داستان 
گفـتن، ایجـاد همـدلی بـا گفتـار، پرهیـز از       کودك خواننده / شنونده را متوجه چگونه سخن
هـاي گونـاگون، رفتـار    کند و با طرح پرسشسخن نابجا و پرورش صفات خوب هدایت می

ر جهـت تقویـت اندیشـۀ همـدلی     دانـد و د فـروش را غیـر انسـانی مـی    راننده با کودك گل
ش کرده که حتماً موقع تحویل سال خانه باشـند تـا بـا هـم دور     دارد: مادرش سفاربرمیگام

زنـد. راننـده بـا    هـا ضـربه مـی   سـین بنشـینند. مـریم بـه شیشـۀ یکـی از ماشـین       سفرة هفت
).12الف: 1399زاده، (حسن» خواهممن خودم گلم، گل نمی«گوید: میخنده

اهداف زبانی و ادبی3.2
ــري و    ــز فک ــان، تمرک ــامد واژگ ــت بس ــم تقوی ــائل از مه ــل مس ــتاوردتحلی ــرین دس هاي ت

سـاز  اي این مسیر را با بهترین شیوه و شگرد فراهم کند و زمینـه است و اگر قصهخوانیقصه
تـوان گفـت کـه قصـه و     خالقیت و آموزش مسائل فلسفی و منطقی جامعۀ مدرن باشد، مـی 

ترین ابزار تعلیم و تربیت خواهد بود.  داستان مهم
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شخصیت1.3.2
حـول اهـداف، امیـال،    » شخصـیت اصـلی  «العمـل  رویدادهاي داستان به تبع عمل و عکـس 

گیــرد و مــیهــاي همــین شخصــیت شــکل هــا، کمبودهــا و محــدودیتآرزوهــا، شکســت
). در واقع، داستان بازنویسی حقیقـت زنـدگی اسـت    84: 1380یابد (میرصادقی، میگسترش

اسـت،  ، آنچـه را از دسـت رفتـه   توانـد از طریـق بـازگویی زنـدگی شخصـیت اصـلی      و می
انـزوا، مـاتم و هـر گونـه حـس      جو کند و نیز در پـی کشـف راهـی اسـت کـه بـه       وجست

ــد. کــودك خــود را در ایــن روش، هــا، پشــتنرســیدن در جایگــاه قهرمــان داســتان پــا زن
گـذارد و قهرمـان را در ذهـن خـود     اندیشد و گاهی قدم جلو مـی کند، مانند او میمیفرض

دهـد. بـدین ترتیـب، تـأثیر آموزشـی و تربیتـی کـه        درست و کار بهتر یاري میبراي اندیشه 
ــد رشــد و شــکل   ــات داســتانی در رون ــژه ادبی ــه وی ــات ب ــري شخصــیادبی ــان گی ت کودک

هـاي  چتـري بـا پروانـه   «در داسـتان  » آتوسـا «گذارد، انکارناپذیر است. شخصـیت  میبرجاي
اند. نویسنده شخصـیت  انی را تجربه کردهنماد تمام کودکانی است که درماندگی و ناتو» سفید

کند کـه بـراي رسـیدن بـه مقصـود      آتوسا و دیگر کودکان نظیر وي را در این داستان آگاه می
بـرد.  نظر کرد و با فکـرورزي مراقبتـی، آسـتانه تحمـل وي را بـاال مـی      باید از ناامیدي صرف

).21- 22الف: 1399زاده، (بنگرید به حسن
پنـداري  ، کودکان شنونده/ خواننده، بـا حـس همـذات   »تولد پردرد سرجشن «در داستان 

گذارند و حاصل این هماننـدي، پـرداختن بـه    چی و همسرش میخود را به جاي آقاي گیوه
دیدة بیمار در جامعه است:  وگو، کسب دانش، مراعات حال و همدلی با شخص آسیبگفت

د؛ یعنـی بیمـاري آلزایمـر داشـت.     چی یک جـوري بـو  ها زدند زیر خنده، آقاي گیوهبچه
یعنـی  شـد؛ اش گـم مـی  رفـت کیسـت و در خـاطرات گذشـته    هـا یـادش مـی   بعضی وقت

ر حـوري خـانم نبـود، معلـوم نبـود      دار. اگـ دار بود، هم گریهکرد آن وقت هم خندهمیقاتی
خبـر  کرد کـه بـی  آمد، مثل مادر مواظبش بود، همیشه در خانه را قفل میبالیی سرش میچه

کـرد  بیرون نرود و گم نشود. با این حـال گـاهی او را تـوي خیابـان یـا کالنتـري پیـدا مـی        
).).25- 26د: 1397زاده، (حسن
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واژگان2.3.2
تواننـد  واژگـان مـی  «نویسندة کودك و نوجوان باید مواظـب انتخـاب واژگـان باشـد، چـون      

ز و المــی تحقیرآمیــزدن، اســتفاده از رفتارهــاي کهــاي صــدمهبزننــد و یکــی از راهصــدمه
زاده گـزینش  هاي کودکانه حسن). ویژگی غالب این داستان195: 1981(راس، » استموهن

نویسـی اسـت کـه    واژگان مناسب، پرهیز از زبان تحقیرآمیز و نگارش متن به دور از شکسـته 
هـاي  اسـت؛ نمونـۀ آن داسـتان   هاي مورد پژوهش رعایـت شـده  این ویژگی در اغلب داستان

هاي سـفید، همـان لنگـه کفـش بـنفش و خواننـدة نسـل        بیز... بیزنس، چتري با پروانهبیز... «
است. کودك قسمتی از هنجارهاي نگارشی ترتیـب اجـزاي جملـه، رعایـت     » جوان، شیمپالو

کند، اگـر چـه اسـتفاده از    هاي وي کسب میعالئم نگارشی و ... را از محیط فرهنگی داستان
بــر هــایش  باعــث حــاکم شــدن جــوي خشــکانزبــان رســمی و کامــل در اغلــب داســت

است:  داستان
خواسـتیم. پنجـاه تـا. حـاال     ما جوجـه مـی  «هزار تومانی را باال گرفت و گفت: 50عباس 

» آورم، بـه یـک شـرط.   فردا برایتـان مـی  «مرد فکري کرد و گفت: » نداري چی کار کنیم؟که
» دهـیم اش را االن می؟ همهنصف چرا«پارسا گفت: » نصف پولش را االن بدهید.«گفت: مرد

).35ب: 1397زاده، (حسن
هاي کاربردي متن، شگرد دیگري است کـه  المثلها به کمک ضرببخش بودن قصهلذت

و چـراغ فکـرورزي و   زاده جهت تحکیم اندیشه و زبان ادبی کودك از آن بهره گرفتـه حسن
اسـت.  روشـن کـرده  المثـل را در ذهـن کـودك،    پیدا کردن ارتبـاط مـاجرا بـا اصـل ضـرب     

اگر ریگی به کفش نداري، هندوانه زیر بغل بنـده نگـذار، گاومـان زاییـده و ...     «المثل: ضرب
اي از این شگرد است.نمونه

تم داستان3.3.2
تـوان بـه عنـوان    مایه را میدرون«دارد. مایه، تفکّري است که داستان را یکپارچه نگه میدرون

هـا  ة زنـدگی یـا ماهیـت انسـان    رد کـه چیـزي را دربـار   تفسیري بر موضوع داستان تلقـی کـ  
سـازي تفکّـر  زاده در یکپارچـه ). مهـارت ادبـی حسـن   114: 1385(پاینـده،  » سازدمیآشکار
اسـت. کـودك   ها به خوبی ترسیم شدهها و انتخاب رخدادهاي متناسب با آنبر داستانحاکم

خـداد داسـتان، ایـن اندیشـه را در     شـدن بـا ر  ضمن سرگرم» بیز ... بیز ... بیزینس«در داستان 
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چینی دسـت بـه کـاري نزنـد، چـون      برنامه و مقدمهکند که هرگز بیناخودآگاه خود ثبت می
هـا را پـرورش دهنـد،    خریدن پنجاه جوجه ماشینی که قصد داشـتند در محـیط آپارتمـان آن   

برنامگی و انجام کاري خودسرانه بود:  نتیجه بی
ها کار خیلی سـختی اسـت،   فهمی؟ نگهداري از جوجهیچرا نم«اردالن توي ذوقش زد: 

مگـر  هـا بایـد غـذاي مخصـوص بخورنـد، در دمـاي مخصـوص نگهـداري بشـوند          جوجه
ب: 1397زاده، (حسـن » است که پنجاه تا جوجه را تبدیل بـه مـرغ کنیـد و بفروشـید؟    الکی

45 -44.(

فضاسازي4.3.2
کـه بـا   کاري کرد که خواننده متقاعد شود بر اینحادثه را باید با داستان تطبیق داد؛ یعنی باید «

دهـی بـه وي   ). همگامی با کودك و یـاد 166: 1384(یونسی، » حوادث حقیقی سروکار دارد
هـاي فـانتزي   پرور دارد و بهتر است که از داستاننیازمند فضاسازي است، کودك ذهنی تخیل

کنـد تـا   ها کمک میزي به بچهفانت«بهره گرفت تا متناسب با شرایط روحی کودك باشد، زیرا 
گران زندگی شوند. حساسـیت بـه قـوانین و نـوع     شان را گسترش دهند و مشاهدهکنجکاوي

ــه آن ــوانین را ب ــیمحــدودة ق ــا م ــی ه ــو م ــات ن ــوزد و ذهنشــان را روي امکان » گشــایدآم
سازي به نفع کسب مهـارت  زاده در شگرد آفرینش فانتزي). حسن54: 1391المع، (ابراهیمی

ـ  فکرورزي درکودکان گام برداشته ه، مهـارت تعامـل و هیجـان کـودك بـا      است و ایـن جاذب
کند. نمونـۀ توجـه بـه    هاي داستان و همنوایی براي اندیشۀ بهتر را در وي بیدار میشخصیت

داستان فانتزي و فضاپردازي متناسب با آن، کشـیدن گربـه روي بـوم نقاشـی توسـط نقـاش       
هاي داخل کارگـاه نقاشـی اسـت    کردن گربۀ نقاشی با دیدن موشداستان و به دنبال آن فرار 

).  6- 10ب: 1399زاده، (بنگرید به حسن
، با ایجاد یک فضاسـازي بـه کودکـان، مهـارت     »بیز... بیز... بیزنس«زاده، در داستان حسن

گیـري از  دهـد. وي بـه کمـک بهـره    خالقیت و نترسیدن از ایجاد ایدة جدید را آموزش مـی 
فروش، متوجـه سـاخت   گرد جوجهاز شخص دوره» جوجه«داري با شنیدن لفظ حواس شنی

شود. کودك شنونده/ خواننده به کمک مربـی و در حلقـه کنـدوکاو بـه ایـن      می» سوژه«واژه 
تـوان دسـت بـه خالقیـت زد (بنگریـد:      برد کـه بـه کمـک وقـایع اطـراف، مـی      نکته پی می

).11ب: 1397زاده،حسن



207و دیگران)نسبفرحناز حیدري(...هايشگردهاي فکرورزي در داستان

گیري. نتیجه3
زاده که در این پـژوهش مطالعـه و بررسـی شـدند، قابلیـت      هاي کودکانۀ فرهاد حسنداستان

برنامـه فبـک   » اجتمـاع پژوهشـی  «گرایانـۀ  هاي عملبسندگی و بسامد تفکّر خالق و نیز ایده
و 73/28، به ترتیب در تفکّر انتقادي بـا  27/48ها پس از تفکّر خالق با دارند و بسامد آنرا

هـا،  است که از این زاویه درخور تحسین هستند. در میان کـل داسـتان  98/22تفکّرمراقبتی با 
و داسـتان  64/12بـا  » بیـزنس بیـز ... بیـز ...  «، داسـتان  24/17بـا  » جنـازه بـا اجـازه   «داستان 

، بیشترین قابلیت تفکّر فلسفی را در سه نـوع تفکـر   10/ 34با » که خودش را پیدا کردمردي«
، و »آقا رنگی و گربـه نـاقال  «، »جنازه با اجازه«هاي ) داشتند. داستان(خالق، انتقادي و مراقبتی

و » بیـز ... بیـز... بیـزنس   «هـاي  ، بیشترین بسامد تفکّـر خـالق، داسـتان   »بیز ... بیز ... بیزنس«
مـردي کـه   «هـاي  بیشترین فراوانی را در تفکّر مراقبتی و داسـتان » هاي سفیدچتري با پروانه«

بیشـترین فراوانـی را در تفکّـر انتقـادي دارنـد.      » بیز... بیـز... بیـزنس  «و» خودش را پیدا کرد
هاي مورد مطالعه عالوه بر شگردهایی کـه بـراي سـرگرمی و خنـدة کودکـان دارنـد،       داستان
کننـد.  هاي تفکّر خـالق و  اجتمـاعی را بـراي شـهروند خـوب در وي نهادینـه مـی       مهارت

هـاي فعـال و   آمیز، آوردن شخصـیت بیان توهیننویسنده با انتخاب واژگان مناسب و دور از
گاهی فانتزي در راستاي اهداف آموزشی، جذابیت مـتن و شـکوفایی خالقیـت در کودکـان     

هاي داستان، فهم کـودك را نسـبت بـه جهـان     وگوي شخصیتاست. گفتگام مؤثر برداشته
خواهـد رسـید.   برد و کودك از طریق همانندسازي به کسب مهارت اجتماعی اطراف باال می

توان کـودك را بـا همراهـی    دهد که میزاده نشان میهاي حسنهاي چندسویۀ داستانویژگی
مربی و والدین در جریان خوانش داستان، فراز و نشیب حوادث واقعی و تخیلـی قـرار داد و   
توانایی حل مسأله شناختی، اجتماعی و عاطفی کودك را غیر مستقیم و در ضـمن شناسـاندن   

هـاي دیگـر زنـدگی بـه وي     ي دورهرسوم بـه وي بـاال بـرد و در حـل بحـران بـرا      آداب و
ها، برخاسته از مسائل اجتماعی است که کـودك بـا   مایۀ داستانکرد؛ چون اغلب درونکمک

آن برخـورد خواهــد کـرد. جــدول و نمـودار زیــر، میـزان قابلیــت و بسـندگی هــر یــک از      
است.درصد، نشان دادههاي پژوهش را به صورت فراوانی و داستان
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هاي مورد مطالعهها در داستانهاي آنبسامد تفکّر فلسفی خالّق، مراقبتی، انتقادي و زیرعنوان
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میزان درصد بسندگی داستان ھای پژوھش در برنامھ فلسفھ برای کودکان

Series 1 Series 2 Series 3

نامهکتاب
کتاب مـاه کـودك و   ». هاي فانتزي در ادبیات کودکانکارکرد داستان). «1391ابراهیمی المع، مهدي. (

.53- 58: 177، شماره 15نوجوان، دوره 
). 1391اکبري، احمد. جاویدي کالته جعفرآبادي، طاهره. شعبانی ورکی، بختیـار و تقـوي، محمـد. (   

، تفکـر  »هاي متون کالسیک ادب فارسـی )، مضامین فلسفی در داستانp4cفلسفه براي کودکان («
.1- 25: 2، شماره 3و کودك، سال

رویکردهـاي تربیـت دینـی بـه     فلسفه بـراي کودکـان:   ). «1393اکبري، احمد و مسعودي، جهانگیر. (
.117- 136: 2، شماره4، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، دوره »آموزش فکرورزي

زاده، تهران: نشر هرمس.  ها، ترجمۀ اختر شریعت). افسون و افسانه1381بتلهایم، برونو.(
، 1شناسـی رشـد از لقـاح تـا کـودکی، ترجمـۀ یحیـی سـید محمـدي، ج          ). روان1387برك، لورا. (

ارسباران.هران:ت
اثربخشی آموزش مهارت حـل مسـئله   ). «1392بهرامی، فرزانه. معاضدیان، آمنه و حسینی، سیدعلی. (

، 7، اعتیـاد پژوهـی، دوره   »گیري بر کاهش نگـرش مثبـت وابسـتگان بـه مـواد افیـونی      و تصمیم
.57- 72: 25شماره

آقایانی، تهران: حقوق اسالمی.)، ترجمه هادي 1). درآمدي بر ادبیات (1385پاینده، حسین (
گـویی بـه   گـویی و داسـتان  تـأثیر قصـه  ). «1397چاالك، سارا؛ مرادي، ایـوب و خالـدیان، محمـد. (   

شناسـی  ، روان»هاي کلیله و دمنه) بر پرورش خالقیت و کاهش خشم کودکانادبی (داستانسبک
.11- 25: 47، شماره 12اجتماعی، دوره 

(مردي که خودش را پیدا کرد)، تهران: نشر افق5+1الف). گروه 1397. (زاده، فرهادحسن
(بیز... بیز... بیزنس)، تهران: نشر افق5+1ب). گروه 1397زاده، فرهاد. (حسن



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 12سال ،تفکر و کودك210

(جنازه با اجازه)، تهران: نشر افق.5+1ج). گروه 1397زاده، فرهاد. (حسن
تهران: نشر افق.دردسر)، (جشن تولد پر5+1د). گروه 1397زاده، فرهاد. (حسن
هـران: کـانون پـرورش فکـري کودکـان      کـوتی، ت الف). شام سرد شد کوتی1398زاده، فرهاد. (حسن
نوجوانان.و
کـانون پـرورش فکـري کودکـان     کـوتی، تهـران:   ب). دنیا رو بلرزون کوتی1398زاده، فرهاد. (حسن
نوجوانان.و
هاي سفید، تهران: انتشارات فاطمی.هالف). چتري با پروان1399زاده، فرهاد. (حسن

جور(خواننــده نســل جــوان، شــیمپالو؟)، الــف). مــن+ شــیمپالو+ جــی1393زاده، فرهــاد. (حســن
چکه.تهران:

جور(عید شما مبارك، شیمپالو؟)، تهران: چکه.ب). من+ شیمپالو+ جی1393زاده، فرهاد. (حسن
آمد، تهران: پیدایش.). قصه درختی که خوابش می1395زاده، فرهاد. (حسن
هـران: کـانون پـرورش فکـري کودکـان      ب). آقـا رنگـی و گربـه نـاقال، ت    1399زاده، فرهـاد. ( حسن
نوجوانان.و
ها را باید خـورد، تهـران: شـرکت    ج). بعضی از شیرها را باید بست؛ بعضی1398زاده، فرهاد. (حسن

انتشارات فنی ایران.
هــران: کــانون پــرورش فکــري کودکــان ش بــنفش، ت). همــان لنگــه کفــ1395زاده، فرهــاد. (حســن
نوجوانان.و

). معصومیت و تجربه؛ درآمدي بر فلسفۀ ادبیات کودك، تهران: مرکز.1384خسرونژاد، مرتضی. (
فر، تهران: روان.شناسی شخصیت، ترجمۀ سیاوش جمال). روان1382راس، آلن. (

پرنیانی، تهران: رشد.گویی خالق، ترجمه مینو ). هنر قصه1386زایپس، جک. (
، تفکـر و  »بررسی و نقد برنامۀ فلسفه براي کودکان از منظر حکمـت متعالیـه  ). «1391ستاري، علی. (

.83- 106: 2، شماره3کودك، دوره 
بررسـی  ). «1385سرشت، محمدجعفر؛ باقري، خسرو و سپاسی، حسـین. ( مرعشی، سیدمنصور؛ پاك

هـاي اسـتدالل   لسفه بـه کودکـان بـر پـرورش مهـارت     تأثیر اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش ف
مجلـه علـوم تربیتـی و    ».آموزان پسـر پایـه سـوم راهنمـایی مدرسـه نمونـه دولتـی اهـواز        دانش
.31- 54: 2، شماره13شناسی دانشگاه شید چمران اهواز، دوره روان

هـاي  الشنگاهی به آموزش فلسفه براي کودکان در ایـران و چـ  ). «1387شریفی اسدي، محمدعلی. (
.95- 114: 10، معارف عقلی، شماره »فراروي آن

درمانی. تهران: مرکز دانشگاهی.هاي مشاوره و روان). نظریه1385آبادي، عبداهللا. (شفیع
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مطالعـه تطبیقـی آراء تربیتـی    «).1392شوشتري، اکرم. صفایی مقدم، مسـعود و مرعشـی، منصـور. (   
نامـه مبـانی تعلـیم    ، پژوهش»برنامه آموزش فلسفه براي کودکانپیازه و متیو لیپمن با تأکید بر ژان

.5- 26: 1. شماره3و تربیت، دوره 
هاي زندگی، تهران: تربیت.). مهارت1383طارمیان، فرهاد. (

بـازخوانی  ). «1398نصرآبادي حسنعلی، بختیـار و حیـدري، محمدحسـین. (   .مدارفرد، فاطمهعظمت
ها براي اسـتفاده در  هاي تفکر فلسفی و تدوین راهنماي داستانهاي مثنوي بر مبناي مؤلفهداستان

.29- 52: 28، شماره 14، تربیت اسالمی، دوره »اجتماع پژوهشی
). با هم فکر کردن (کندوکاوهاي فلسفی براي کالس)، ترجمه فرزانه شـهرتاش و  1389کم، فیلیپ. (

مژگان رشتچی، تهران: شهرتاش.
شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوري، تهران: نی.). جامعه1384گیدنز، آنتونی. (

، )»p4cفلسفۀ ویتگنشتاین و برنامـۀ فلسـفه بـراي کودکـان (    ). «1390قائدي، یحیی و سلطانی، منظر. (
.91- 107: 1، شماره 2تفکر و کودك، سال

). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، تهران: سمت.1388قزل ایاغ، ثریا (
، 1، تفکر و کودك، سـال  »فلسفه براي کودکان؛ گامی به سوي پیوند با جامعه«)، 1389فخرایی، الهام (

.81- 69: 1شماره 
). آموزش تفکر به کودکان، ترجمه مسـعود صـفایی مقـدم و افسـانه نجاریـان،      1385فیشر، رابرت. (

اهواز: رسش.
کـالس درس،  ). فلسـفه در  1385لیپمن، متیـو؛ شـارپ، آن مارگـارت و اس اسـکانیان، فردریـک. (     

ترجمه محمد زهیر باقري نوع پرست، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  
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مطالعات فرهنگی.

نویسی، تهران: نگاه.). هنر داستان1384هیم. (یونسی، ابرا

Lipman, M.(2003).Thinking in education. Second edition. Combridge: Combridge University
press.


