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  چکیده
ـتان  یفلسـف  ینمضـام  یهدف از پژوهش حاضر بررس ادب  یکمتـون کالسـ   يهـا  داس

 یکودکان است که با روش پژوهش فلسـف  يفلسفه برا ۀبه قصد استفاده در برنام یفارس
کودکـان از منظـر    يبرنامۀ فلسفه برا یبررس بهمنظور نخست  ینا يبرا. انجام شده است

گـاه نشـان داده   مختلف پرداخته شد، آن یکردهايرو یدایشتوسعه و پ یو چگونگ یپمنل
ـ   يبه فلسفه برا یکردهاشد که هر کدام از رو  یـد کأاز فلسـفه ت  یخاصـ  ۀکودکان بـه جنب

فلسـفه در سـه قلمـرو     یفلسـفه، مسـائل اساسـ    يهـا   به سـاحت  یتسپس با عنا. دارند
 یمشخص و در هر قلمرو سؤاالت مهمـ  یشناس  و ارزش یشناس  شناخت ی،شناس  یهست

ـتان  يطرح و برا ارائـه   یادب فارسـ  یکاز متـون کالسـ   یهر کدام از سؤاالت نمونه داس
 یمتناسـب بـا فرهنـگ بـوم     یفلسـف  يدن محتواکر نشان داد که فراهم یجنتا. شده است

هـا متناسـب بـا سـن کودکـان بـه        آن یسیو بازنو یادب فارس یکبرگرفته از متون کالس
 ی،فلسـف  يتفکـر، محتـوا   ینـد چـون فرا  يکه در آن به ابعـاد  یانهگرا کل یکرديعنوان رو

 .است پذیر امکان باشد، داشته توجه تفکر بودن وابسته فرهنگ ویژگی و ادبی غناي

 ینمضـام  ی،ادب فارسـ  یکمتـون کالسـ   يهـا  کودکان، داستان يفلسفه برا :ها یدواژهکل
 .یفلسف
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  مقدمه. 1
فلسـفه بـه شـکل     ینبا وجود ا. چند هزار ساله دارد يا  سابقه یدن،فلسف يفلسفه به معنا

بـا   یکـا در امر یـر چهـار دهـۀ اخ   یکودکان، ط يبرنامۀ مدون و با عنوان فلسفه برا یک
 Montclaire( یرو با هدف رشد تفکر در کودکان در دانشـگاه مـونتکل   یپمنل يها  تالش

State University in Newjersey, USA (نسبت به سـطح   یپمنشد که ل یزير  یهپا یزمان
ـ  یکاییامر ةکرد یلشده توسط شهروندان تحص استدالل ارائه یفیتو ک شـد   یدچار نگران

)Ndofirepi, 2011 .(تجربـۀ   یـک کودکان را بـه عنـوان    يلگم برنامۀ فلسفه برا یون س
ــ ــد یآموزش ــر ا يو نق ــنتب ــکال س ــرار داد    یش ــه ق ــورد توج ــرورش م ــوزش و پ آم

)Vansieleghem, 2010 .(تحـت   ییهـا   یوهو شـ  یآموزش يها  استفاده از فلسفه در برنامه
اجتمـاع   یـا ) philosophy with children(کودکان، فلسفه با کودکان  يفلسفه برا ینعناو

شـده   یتتثب یخوب جهان به ياز کشورها یاريدر بس) community of inquiry( یپژوهش
 50از  یشو در ب یافته یکودکان شهرت جهان يامروزه فلسفه برا). Biesta, 2011(است 

 یـن بـا ا ). Lyle & Thomas-Williams, 2012(مورد استفاده قرار گرفته است  یاکشور دن
 ینا آمیز یتموفق یجکودکان الزم است تا به نتا يدر فلسفه برا يگذار  یهحال قبل از سرما

کودکان  يدر هر حال فلسفه برا). Lyle & Thomas-Williams, 2012(د کربرنامه اعتماد 
برنامه بـه   ینکه امروزه ا يا  کشورها مورد توجه قرار گرفت، به گونه یرسرعت در سا به
 يآن در کشورها یداستان يچند در شکل اجرا و محتوا ییراتیمختلف و با تغ يها  یوهش

در فلسـفه بـا   ) Brenifier( یـه ف  برنـی  نمونه عنوان به. یردگ  یمختلف مورد استفاده قرار م
معتقد است فلسفه به ) 1387( یفشمرد، ساتکل یزفلسفه را جا یخکودکان استفاده از تار

بـرد، امـا نـه      یسود م یفلسف يگو راجع به آراو از بحث و گفت) PWC(همراه کودکان 
 ی،بـه نقـل از نـاج   (کودکـان و نوجوانـان    يشده بـرا   نوشته يها انواسطۀ داست صرفاً به

را بـه عنـوان    یموجود در متون ادب يفکر يها استفاده از داستان )Fisher( یشرف). 1387
برنامـه اشـاره و    یـن ا یوابسـتگ   به فرهنگ ) Jespersen( یسپرسننو ارائه داد و  يا  یوهش

 یحـل مشـکل فرهنـگ وابسـتگ     يبرا يا  یوهرا به عنوان ش یبوم يها استفاده از داستان
 یکردهايکودکان با رو يمندان به فلسفه برا عالقه طیشرا ینبا ا. دانست یپمنل يها داستان

ها و   یدگاهتوان در طرح د یرا م یپمنل ۀتوجه به برنام یرانمثالً در ا. رو هستند همختلف روب
. دکـر مختلف مشـاهده   يها  و کارگاه ینارهاها، سم  ها، کنفرانس  نامه  یانمقاالت، پا ۀترجم

 یـات وابسـته مسـتخرج از ادب   فرهنـگ   يها داستان یپمن،ل يها زمان با ترجمۀ داستان هم
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قـرار گرفتـه    ییشده مورد شناسـا  یسیبازنو یسپرسنکشور دانمارك که توسط  یداستان
فلسـفه   یخمرتبط با تار ییها به عنوان آموزش تفکر به کمک داستان یسوف یايدن. است

 یفلسف يها و داستان یشرف يفکر يها چاپ شده است و داستان یدترجمه و بارها تجد
برنامه  ینمندان به ا از عالقه یکهر. از نظر دور نبوده است یزن) Piquemal( یکمالجهان پ

 یرانبرنامه در ا ینتا به توسعۀ ا اند دهکرکودکان تالش  ينقد آثار فلسفه برا یابا ترجمه 
ارشـد و   یکارشناسـ  يهـا   نامـه  یاندر قالب پا یاديز یقاتکه تحق یکمک کنند، به شکل

جاغرق،  یان؛ سجاد1385 ی،؛ هاشم1385 ی،؛ مرعش1382 ي،؛ قائد1380 ی،جهان( يدکتر
 ینی،؛ حسـ 1387 ی،؛ خارسـتان 1387 یتی،؛ هـدا 1386 ي،؛ مختـار 1386 ي،؛ قضاو1386
 یچگـونگ  حـال  یـن بـا ا . انجام شـده اسـت  ) 1389؛ فرزانفر، 1387پور،   ؛ رمضان1387
بـه  . و با اما و اگر همـراه اسـت   یدنوز هم مورد تردکودکان ه ياز فلسفه برا یريگ بهره

کودکـان بـه    يمناسب در آموزش تفکر به کمک فلسفه برا يا  یوهبه ش یابی منظور دست
 ییکودکان پرداخته شده است تا ضمن شناسا يموجود در فلسفه برا یکردهايرو یبررس

  .یافتکودکان دست  يمناسب از فلسفه برا یکرديبتوان به رو یک،هر يها  یژگیو
  
  کودکان يمربوط به فلسفه برا یکردهايرو. 2

کودکـان   يدهد که در فلسفه برا  یکودکان نشان م يمربوط به فلسفه برا یکردهايرو یبررس
  : مختلف وجود دارد یکردچهار رو
کـه   )philosophy as method(روش  مثابـۀ  بـه  فلسـفه  یـا ) یروش( ینديفرا یکردرو )الف

کـه منجـر بـه     یتیفعال.  داند  یم یتفعال یعنوان نوع  فلسفه است و فلسفه را به  یاز معان یکی
از  یتلقـ  یـن از زمان سقراط تـاکنون بـا ا   یلسوفاناز ف یاريبس. شود  یو فهم امور م ییشناسا

 روش اهمیـت . یدنـد را فلسـفه نام  یـت فعال یـن تحقق ا یها چگونگ آن. اند  فلسفه موافق بوده
روش  یلۀوسـ   معتقدند فلسـفه بـه   یجاست که برخ آن به تا کودکان رايب فلسفه در فلسفیدن

که مورد مطالعه قرار  یموضوع یامحتوا  یلۀوس  فلسفه به  يها  یژگیو. است ییآن قابل شناسا
 یفکنـد، توصـ    یکـه اسـتفاده مـ    یروشـ  یا یکردبلکه توسط رو ؛شود  ینم یفدهد، توص  یم
 یداسـتان  يو طرح محتوا یفلسف یتبر فعال یکردرو ینا). Finocchiaro, 1993: 622(شود   یم

 یـد کأت یدنبـر روش فلسـف   یـپمن ل .دارد یـد کأت یدنفلسف یندفرا یلمنظور تسه   به یز،برانگ   تأمل
که پاسخ به هر سـؤال   شوند یمطرح م يبه نحو یندهفزا يها که در آن پرسش یداشت، روش

  ).Murris, 2000: 261(شود   یتر منجر م یشبه سؤاالت ب فقط



 ... هاي داستان در فلسفی مضامین): P4C(براي کودکان  فلسفه   4

  1391وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان سسال  ،تفکر و کودك

 یخبـر تـار   کـه  )philosophy as content(مثابـۀ محتـوا    فلسفه بـه  یا ییمحتوا یکردرو )ب
 يمحتـوا  یـت ، چراکه بـا توجـه بـه اهم   دارد یدفلسفه در قالب داستان تأک يفلسفه و محتوا

قابـل فهـم    یزساالن ن بزرگ یبرخ يکودکان که برا يتنها برا محتوا نه ینگفت، ا یدبا یفلسف
متـون را   یـن کودکـان از ا  ةمنظور اسـتفاد   همحتوا، ب یندن اکرو قابل فهم  يساز  ساده .یستن
، )1952(اثـر دورانـت    لـذات فلسـفه  ، )1388(اثر واربرتون  فلسفه یکآثار کالستوان در   یم

فلسـفه   یـدة ا 50، )2001( یتاثر وا ترها  کوچک يفلسفه برا، )1988( یاثر مگ داستان فلسفه
، )1387( یـت اثـر و  جوانـان  يفلسفه بـرا  یايگردش در دن، )1390(اثر دوپره  یدبدان یدکه با

کودکـان   يمحتوامحـور در فلسـفه بـرا    یکـردي ، به عنوان رو)1390(اثر گُردر  دنیاي سوفی
. مشـاهده کـرد   یـز ن بن یقظانا حیو  یۀالغرب ۀالغرب ۀتوان در قص  یرا م یکرديرو ینچن. دانست

بعضـاً پراکنـده و طـرح     یفلسـف  يهـا   یشـه بـردن از اند  تالش دارد تـا بـا بهـره    یکردرو ینا
کودکان بـا   ییآشنا یقمنسجم از طر یمعرفت یلبه تشک یموجود در مکاتب فلسف يها  یدگاهد

  .کندکمک  یلسوفانف يها  یشهاند
کهـن بـه    یـات ادب یکه در آن بر متون داستان یاتفلسفه و ادب یوندبر پ یمبتن یکردرو )پ

 يهـا  رفتن به سراغ کتاب یاتفلسفه و ادب ینب یونددر پ. شود یم یدتأک یفلسف يعنوان محتوا
سقراط  يها  یشههمچون اند یبزرگ فلسف يها یشهاز اند یاريچراکه بس یست؛ن یکاف یفلسف

ننوشـته و تنهـا نظـرات     یفلسـف  یسقراط هرگز متن. اند  استخراج نشده یلزوماً از متون فلسف
هـا معتقدنـد از همـان دوران،     آن. کـرده اسـت    یـان ب یشفاه يگوو را به صورت گفتخود 

ـ  یزيتما توان ینم یجهبوده است در نت یهیامر بد یکو فلسفه  یاتتداخل ادب و  یـات ادب ینب
 ینتـوان مضـام    یهـم مـ   یـات سـبب در ادب  ینبد). Hagberg & Jost, 2010(فلسفه قائل شد 

. برآمـده اسـت   یسـنده که از ناخودآگاه نو یفلسف يها داستانخصوص در  هب یافترا  یفلسف
تـر مواقـع از ناخودآگـاه     یشدر ب یادب   دارند که داستان  یاظهار م) 1389(فرزانفر و همکاران 

  . تر باشد  تر و عام  قابل شمول تواند یو م یزدخ    یم  بر یسندهنو
داسـتان   يمحتـوا  یبسـتگ متـون کـه بـر فرهنـگ وا     یفرهنگ ینۀبر زم یمبتن یکردرو )ث

 ۀفالسـف . دارد یـد تأک یاز فرهنـگ بـوم   ییهـا  داسـتان  یسـی و بازنو ،و طرح، انتخاب یفلسف
 یقاییفراوجود دارد که تفکر » ناب« یقاییفرافرهنگ  یکاند که   استدالل کرده ینچن يمتعدد

 یـان کـه در م انـد    گونـه اسـتدالل کـرده     ینا یردومانند و یزن دیگران. یردگ  یاز آن سرچشمه م
وجود دارند کـه امکـان انتقـال و ارتبـاط      یزن   یعام فرهنگ یاتخصوص ی،فرهنگ يها  تفاوت

محصـول   یـک  یشـه اسـاس اند  ینبر ا). 184: 1389کارل و گامز، (سازند  یتفکر را فراهم م
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ـ  یم یمحصول فرهنگ یکو زبان را  ،طور که عقل، منطق است، همان یفرهنگ فلسـفه   یم،دان
. اسـت  یـان بن فرهنگ ، محتوا ۀمثاب شود و چه به یدهروش د ۀمثاب کودکان چه به يادر فلسفه بر

ـ  یشهاز اند ینوع خاص یريگ  فرهنگ که منجر به شکل یصۀخص ینا تـوان از    یشـود را مـ    یم
باعث شـد تـا اسـتفاده از     یخاص فرهنگ يها  وجود جنبه. دانست یخاص فرهنگ يها  جنبه

کشورها  یرشده بود در سا یطراح یکاو همکاران او در امر یپمنکه توسط ل یهاول يها داستان
 یداسـتان  ياست که بـا نقـد محتـوا    یسپرسنمنتقدان  ینا ۀد، از جملشورو  هروب یبا انتقادات

  .داند  یجوامع مناسب نم یرسا ياستفاده از آن را برا یپمنل
  .آمده است 1دول اند که در ج  کرده یطراح یخاص یداستان يشده، محتوایاد یکردهايرو

  کودکان يبه فلسفه برا مربوط یکردهايانواع داستان در رو. 1جدول 
  یداستان يمحتوا  کردهایرو  

رنام
در ب

ان 
داست

اع 
انو

 ۀ
 برا

سفه
فل

 ي
کان

کود
  

  )یروش( يندیفرا

، )و گــس یــوک( یعــتطب ۀ، فلســف)یالفــ(؛ اســتدالل و تفکــر )1988تــا  1973( یــپمنل
 يهـا  ، بحـث )کشـف هـري اسـتوتلمیر   ( یشناسـ  ، شناخت)پیکسی(معنا  يجوو جست

). مارك(سیاسی و اجتماعی  يها ، بحث)یسوک(شناسی  زیبایی يها ، بحث)یزال(اخالقی 
 یفلسـف  يو غنا ی،شناخت تناسب روان ی،ادب يغنا یعنیعمده  یژگیسه و) 1389( یپمنل

  .نددا  یم يضرور انکودک يفلسفه برا يها داستان يرا برا

  ییمحتوا

کـاله  (، جهان چگونه به وجود آمده است؟ )باغ عدن( کیستی تو: یسوف یايدنردر در گُ
 یر، روح فناناپـذ )سـقراط (شـنود   و ، هنـر گفـت  )یراسـاط ( یونـانی  یان، خـدا )بـاز  شعبده

، )کانـت (و عقل  ی، ادراك حس)یقرون وسط( ین، عقل و د)ارسطو( منطق، )افالطون(
، )یندارو( یزندگ ۀحامل ژن بر پهن ی، کشت)کگارد(خود هر انسان  یهست یاصل ۀمسئل
 یبرخ) 1387( یتوا. گیرد میمورد توجه قرار ) انفجار بزرگ( یماز ستارگان یذرات یزما ن

 یهمبسـتگ  یـار، اخت ییـر، شانس، وجود، زمـان، تغ  یچ،فالسفه مانند ه ۀمسائل مورد عالق
تن، درك، شـعور، دروغ، عـدل و انصـاف،    شک، قانون، دانس ی،ها، حرکت، درست  یدهپد

  .کند  ینوع را مطرح م تالش، صبر، صدقه دادن، خشونت و ارتباط با هم ی،دوست

 و فلسفه وندیپ
  اتیادب

دانـش، قضـاوت و    یقت،حق ی،دوست ي،چون انصاف، آزاد ییها  موضوع) 1387( یشرف
ت و تـرس،  ئـ جر ییـر، تغ یی،زورگـو  یبـایی، ز یوانات،چون خشم، حقوق ح ییها  عنوان

دانش، عشق، شانس،  ید،ام ی،و شر، خوشبخت یرارواح خ ی،دوست ي،مرگ، انصاف، آزاد
هـا،    ناداسـت  ي،اسرار، دزد یرواقعی،و غ یها، واقع ها و پاسخ ها، پرسش حافظه، راز، اسم

را مـورد توجـه قـرار     یادگیريخرد و  یستم؟،من ک یازها،ها و ن زمان، خواست یقت،حق
جهـان   یفلسـف  يها اي از حکایات را با عنوان داستان مجموعه) 1388( یکمالپ. دهد یم

  .کنند ها یادآوري می ها را به آن نازیستی انس ها هم این افسانه. ده استکر يگردآور

  توجه به فرهنگ
  :د، مانندکراي مطرح  هاي ساده پرسش): 1384( یسپرسن

  جا هستیم؟ آیا ما روح داریم؟ کنیم؟ هدف زندگی چیست؟ چرا ما این چرا زندگی می
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 یناست در مضـام  ییها  پژوهش یپمنل يها توان گفت که داستان  یم 1با توجه به جدول 
شـده در   طـرح  یفلسـف  ینمضـام  يحـاو  یسوف یايدن ی؛و اخالق ی،اجتماع ی،علم ی،فلسف

 یکمـال و پ یشـر ف يهـا  کودکانـه اسـت؛ داسـتان    یبه شـکل رمـان و بـا زبـان     ،فلسفه یختار
و بـاالخره   ی؛داستان یتو خاص یادب يجهان است با غنا یفلسف يها  یتاز حکا يا  وعهممج

  .است شده یدداستان تأک یبر تناسب فرهنگ یسپرسنشده توسط  طرح يها در داستان
 یگفـت تنهـا زمـان    یـد با ،در آموزش تفکر به کمـک فلسـفه   ییها  تالش ینبا وجود چن

هم  ی،فلسف يهم به محتوا یدن،فلسف ینده هم به فراک یافتفلسفه دست  یقتتوان به حق  یم
 يموجود در محتوا یفرهنگ يها  و هم به جنبه یفلسفه در خارج از متون فلسف یبه گستردگ

  .شده است یمترس 1در شکل  يا  یانهگرا  نگاه کل ینچن. توجه شود یفلسف

  
  کودکان يبه فلسفه برا یانهگرا مراحل تحقق نگاه کل. 1شکل 

از  یفلسفه، بـه فهرسـت   یفلسفه و سؤاالت اساس یخبه تار یتو با عنا 1با توجه به شکل 
موجـود در   یفلسـف  يها است، تا به کمک آن داستان یازن یلسوفانو سؤاالت مهم ف ینمضام

همچنـان   ،واحد از فلسفه وجود ندارد یفیانتخاب شود و اما تعر یادب فارس یکمتون کالس
  :کند  یاظهار م) 21: 1378(که دادبه 

 يمتفکـران باشـد، کـار    ۀکه مورد قبول هم یفیتعر یاواحد از فلسفه  یفیبه دست دادن تعر
 ۀهمـ  یرشکـه مـورد پـذ    یکـردن موضـوع و مسـائل    طرح. و ناممکن ،است سخت، دشوار

  .نخواهد بود یکار آسان یزن یردها قرار گ  مکتب

  طراحی داستان براي                      تسؤاال فهرست کردن   
  در اجتماع پژوهشی استفاده                و مضامین فلسفی              

  پژوهشی                        
)1(                                          )4(  

هاي خاص   توجه به جنبه     فلسفی   هاي داستاناستخراج 
  هاي فرهنگی در داستان             ت و مضامین  سؤاالمناسب با 

                                         فارسی متون کالسیک ادبلسفی                           ف                  
                            )2               (                           )3(  
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ـ   از پرسش يا  بر مجموعه یرا مبتن یانهگرا  ذات یکردرو) 1389(کارل و گامز  داننـد    یها م
. انـد   بـه آن پرداختـه   یمختلف به نوع يها  و نسل   ثابت بوده يکه در قرون مختلف تا حدود

 ،انـد   مطرح شـده  یفلسف يها  قالب مقوله فلسفه در یخکه در تار یفلسف يها  مجموعه پرسش
ــزگرو  ،)1386( ي، علــو)1377(زاده   یــبگونــه کــه نقآن ــ یحتصــر) 1383( ی ــد، در   یم کنن

  :شوند  یخالصه م یرز يها  حوزه
  
  
  
  

چـون   یبـا مباحـث متنـوع فلسـف     ییهـا  کودکـان شـامل داسـتان    يفلسفه بـرا  يمحتوا
 یـن ا یتاهم). 1383 ی،ناج(و منطق است  ،اخالق شناسی، یباییز یزیک،متاف ی،شناس معرفت

هـا    روش یم،مفاه ینتر فلسفه، مهم ۀسال 2500 یخبه کمک تار یپمنجاست که ل مباحث تا آن
ـ . خود قرار داد ۀبرنام یفلسف يها بزرگ را محور داستان یلسوفانف یدارپا يها  و پرسش  یشب

ـ  مـی اشاره ) 1387( یگونه که ناج آن یپمناز ل بـه  ) PWC(فلسـفه بـا کودکـان     یکـرد د، روکن
. بـرد   یسـود مـ   یفلسـف  يگـو راجـع بـه آرا   و توجه و البته از بحث و گفت یفلسف ینمضام
 ی،شناسـ   یهسـت  یعنـی فلسـفه   یاصـل    ةشده در سه حوز يبند  به شکل دسته یفلسف ینمضام

 یـت منـدان بـه فلسـفه همچـون، وا      از عالقـه  یدر کار برخ یشناس  و ارزش ،یشناس  شناخت
اثـر   ترهـا  کوچـک  يفلسفه بـرا و  یاثر مگ داستان فلسفهدر  ینهمچن. شود  یم یدهد) 1389(

 یفلسفه به زبان داسـتان  یطرح مسائل اساس. خورد  یبه چشم م یزمسائل ن ینتوجه به ا یتوا
ـ       يدر فلسفه برا یديمف يها  در آثار مذکور تجربه  ینکودکـان بـوده اسـت، پـرداختن بـه چن

 یادب فارس يها در ادامه داستان. باشد یدتواند مف  یم یزن یبر اساس آثار ادب فارس ییمحتوا
و  یشناسـانه بررسـ    و ارزش ،شناسـانه  شناسـانه، معرفـت    یاز منظر تناسب با سـؤاالت هسـت  

  .ها انتخاب شده است  داستان یناز ا ییها   نمونه
  

  یادب فارس یکمتون کالس يها داستان. 3
کـه داسـتان    یـن ا ةدربـار . داشته است اي یژهو یگاهجا ییسرا  داستان ی،فارس یاتادب ةدر گستر

 یدر زبان فارس«دارد که   یاظهار م) 1376( يدارد، تقو یچه انواع یو در زبان فارس یستچ
 ةدربار یوستهبه هم پ یعاز وقا يا  مجموعه یارا که به شرح و نقل واقعه  یآن بخش از آثار ادب



 ... هاي داستان در فلسفی مضامین): P4C(براي کودکان  فلسفه   8

  1391وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان سسال  ،تفکر و کودك

ـ    ینـد گو  یپردازد، داستان م  یموجودات م گرید یا یااشخاص، اش آن قصـه،   یکـه معـادل عرب
ـ (بشر  یثموار ینتر  یمیاز قد یکیاست که  یتحکا یا ،یلتمث ) یالدچهار هزار سال قبل از م
ـ  یخیتـار  ۀکه سـابق  ییکشورها. »اوست فرهنگی حیات زیرمجموعۀ و دارنـد از   يتـر  یشب
 یـران ا« معتقـد اسـت کـه   ) 1389( یـاغ ا    قـزل . برخوردارنـد  یـز ن يتر  گسترده یفرهنگ یاتح

مدون کـه   یخسال تار 2500شش هزار سال تمدن و  ی،فرهنگ یرینۀد ۀاست با سابق يکشور
 يهـا  داسـتان  .»دارد ي،و هـم در شـکل نوشـتار    یهم در شکل شـفاه  ،و پربار یغن یاتیادب

 يانواع داسـتان و کاربردهـا   ةردربا) 1376( يتقو. دارند یاديز ياشکال و کاربردها یفارس
ـ     ةداسـتان را مـاد  «دارد کـه   یآن اظهار م  یـل، رمـان، تمث  یـت، حکا( یخـام تمـام اشـکال ادب

خام تمام انـواع را از اسـطوره تـا     ةماد یناند و ا  دانسته) و قصه ،سرگذشت، افسانه، اسطوره
  :ند ازا انواع داستان عبارت ینتر مهم. یردگ  یدربر م) رمان و داستان کوتاه( يامروز يها داستان
 ۀنام  گرشاسب ی،فردوس ۀشاهنام ماننداست،    هر قوم ۀکه شناسنام یحماس يا  اسطوره. 1
  ی؛کرمان يخواجو ۀنام سامو  یطوس ياسد

  ، آثار عطار؛ يمثنو، گلستانو  بوستانمثل  یمی،و تعل یمذهب ینید. 2
و  یـس و ي؛عنصر وامق و عذرا ی؛فردوس یژةو من یژنب، و یخاو زل یوسفمانند  ییغنا. 3

 و هشـت بهشـت   ینظـام  و مجنـون  یلیلو  یرینخسرو و ش ی؛اسعد گرگان ینفخرالد ینرام
  ي؛امیرخسرو دهلو

و  سـندبادنامه فرامرز بن خداداد و  یارسمک عمانند  یارانکننده و سرگذشت ع سرگرم. 4
  ؛شب یکهزار و 

ـ   ینا،ابـن سـ   ابسـال و  سـالمان و  یرلطا  رساله یقضان،بن    یمانند ح يرمز. 5  ۀقصـه الغرب
  ي؛سهرورد یهحاله الطفول یفو  عقل سرخ، یلآواز پر جبرئ، یۀالغرب

  .یمیتعل. 6
از  یبه نوع خاص یااز داستان وجود دارد  یها نوع خاص  فرهنگ یکه در برخ با وجود آن

 یکآثـار متقـدم و کالسـ    یژهبه و یفارس یداستان یاتاند، در ادب  داده تري یشب یتداستان اهم
 یحماسـ  يبه عنوان اثر شاهنامهما از  ،مثال يند؛ براا اثر جمع یکمعموالً عناصر مختلف در 

ـ  يهـا  صحنه ینی،د یماتتعل ی،اخالق يکه پر از پند و اندرزها   یحال در یم،کن  یم یاد و  یبزم
 یتـی به عنوان ظرف ی،فارس یکدر ادب کالس یو تنوع داستان یگستردگ. باشد  یم یزعاشقانه ن
 یـن تنـوع ا . یـرد کودکان مورد مطالعه قرار گ ياستفاده در فلسفه برا يتواند برا  یم ،قابل اعتنا

داستان مناسـب کودکـان را بتـوان     ۀمختلف نمون يها  ینهها باعث شده است تا در زم  داستان



 9   و دیگران احمد اکبري

  1391وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان سسال  ،تفکر و کودك

 بازنویسی کودکان براي را فارسی کهن هاي داستان که است کسانی جمله از آذریزدي. یافت
هنـوز هـم    ،ها از انتشـار آن  چاپ شده و بعد از سال یدها بارها تجد  داستان این. است دهکر

) 1389( هـاى خـوب    هاى خوب براى بچـه   قصهآثار او  ینتر مهم. کودکان است ۀمورد عالق
و  سـندبادنامه هـاى    ، قصـه نامـه   مرزبـان هـاى    ، قصـه و دمنـه  یلـه کلهاى   که شامل قصه است

، و ملسـتان  گلسـتان هـاى    عطـار، قصـه     یخهاى شـ  مولوى، قصه مثنوىهاى   ، قصهنامه قابوس
از کتـب   ییهـا  هاى چهارده معصوم است و در هر جلد از آن داسـتان   و قصه قرآنهاى   قصه

  :دارد  یاظهار م )4: 1390( یپناه .ها آورده شده است  به زبان بچه ینیو د یادب
اسـت؛ امـا    افتـه یبه کودکان اختصاص ن یبخش خاص رانیا ۀفلسف خیتار و اتیادب خیدر تار

 و یمیاسـل  يهـا  نقش انیم از و نشود کیساالن و خردساالن کامالً تفک بزرگ يها  اگر کتاب
 دیـ بجو را شیخو ۀگوناگون، هر کس حص يها  سن و طبقات تیبه ظرف ها، بنا  آن يتودرتو

کننده باشد و هـم   سرگرم و نیریکودکان ش يتواند برا  یهم م دمنه و لهیکلمانند  یگاه کتاب  آن
 نیا. دارد اي یژگیو نیچن زین نامه مرزبان. شود یپادشاه تلق يبرا استیکتاب آموزش س کی
ها   آن یلیتمث يها داستان رایتر است؛ ز شیب يمولو يمثنومانند  یعرفان يها  در کتاب یژگیو

ـ از ا. دارد  یو تفکـر وامـ   یرا بـه شـگفت   يآموزنـده اسـت و و   یهر مخاطب يبرا  دسـت  نی
زبـان و جنـاس    یبه جهت روان يداستان رمز نیا. است ریالط منطق يها، داستان رمز  داستان

 ۀفلسـف  میها، تفهـ   ها، حرکت  رتیگوها، حو ها، گفت  مرغ و طرح پرسش  یو س مرغیس یزبان
 دنیرسـ  و شیخـو  شتنیخو با دارید دن،یشیاند مهارت آموزش ،يوجود وحدت سمیسوف

  .دارد پمنیل طرح با ياریمشترك بس يها  جنبه و مهم ینقش ش،یخو شتنیخو اصل به

 تقـوي . یردمختلف مورد توجه قرار گ يها  تواند از جنبه  یم یدر ادب فارس یتنوع داستان
. سر و کـار دارنـد   یآدم یتها با سه بعد از شخص ناداست یکند به طور کل  می اظهار) 1376(

 يهـا  داسـتان  ؛و قدرت مخاطب سروکار دارنـد  یاراراده و اخت اتر ب یشب یحماس يها داستان
ـ  یـت و تقو ،یشـه با دعوت بـه تعقـل، اند   یمیو تعل ،يرمز یخی،تار ینی،د مخاطـب   یمعرفت

  .دنتر با عواطف و احساسات سروکار دار یشب ییغنا يها د و داستاننسروکار دار
نوشته شده  یلسوفانو بعضاً ف ،که توسط ادبا، عرفا یمتون ادب فارس يها انداست یاندر م

به مسـائل   ها هستند و هم در آن یغن یکه هم از نظر ادب یافتتوان   یرا م ییها است، داستان
  : کند یم عنوان) 52: 1384 ی،ناج( .پرداخته شده است یفلسف

ـ ب يهـم بـرا   نایهمچون ابن س یمشائ یلسوفیف یو حت یاسالم يعرفا  یو انتقـال مطـالب   انی
 یجزو آثار ادب زین نیالد موالنا جالل يها داستان. به روش داستان پناه بردند ،یانتزاع تیغا به

بـه   يمثنـو  يهـا  کـه غالـب داسـتان    دیـ د توان یم نیبا وجود ا. شود یمحسوب م یو عرفان
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 ۀمسـئل  ار،یـ جبـر و اخت مثالً، مسـائل  . کند یاما روزمره، توجه م ،یاز مشکالت کالم یمشکل
 شـوند،  محسـوب  يمثنو یفلسف يها دغدغه جمله از توانند یشناخت م ۀمسئل ایو شر  ریخ
 کـه  بـود  سـارتر  پـل  ژان زمان در اروپا در بلکه افت،ین بسط و تداوم شرق در سنت نیا اما
ـ ا البتـه . شـد  ختـه یهـا ر  ناها و داسـت  نامه شینما قالب در او یفلسف يها دگاهید  بـه  کـار  نی

ـ دنداسـتان  . اسـت  شده آزموده مختلف يها ش رو ـ ا از یکـ یگـردر   ۀنوشـت  یسـوف  يای  نی
  .ستها نمونه

اسـت   یرانیا ـ  اسالمی فرهنگ از برگرفته که) یاتفلسفه و ادب یوندپ( یمتون ادب یاندر م
توان   می که) يمحتوامحور( است موجود فلسفی مضامین با هایی داستان، )یوابستگ فرهنگ(

 قـرار  اسـتفاده  مـورد ) ینـدمحوري فرا( یپژوه د که در اجتماعکر یسیبازنو یبه شکلها را  آن
 در. یافتاز فلسفه دست  يتر یشب يها  توان به جنبه  یها م  داستان ینبه کمک ا ینبنابرا .گیرد
 مسـائل  ایـن  بـا  مـرتبط  فارسـی  ادب متون هاي داستان و فلسفه اساسی مسائل تبیین به ادامه

تنهـا بـه طـرح     یسـت ممکن ن یسؤاالت فلسف ۀجا که پرداختن به هم از آن .شود می پرداخته
  .شود  یها پرداخته م  از آن يا  نمونه

 

  یادب فارس یکشناسانه در متون کالس    یهست يها نمونه داستان 1.3
 یشناسـ  یدارد هست  یاظهار م) 1370( یتاز مسائل مهم فلسفه است، اسم یکی یشناس  یهست

دهـد   یوجود را مورد مطالعه قـرار مـ   یا یحس یتو ماه یعتاز فلسفه است که طب يا  شاخه
 یسـتی از مسـائل فلسـفه را تفکـر در چ    یکی) 1378(دادبه ). 414: 1387 ی،فراهان ینیفرمه(

ها شـمرده    دانش ینتر  یفداند که ارسطو آن را شر  یم) و خدا ،جهان، انسان(وجود  یا یهست
 یـادي ز یلسـوفان ف ،فلسفه یخدر طول تار) ontology( یشناس یتسؤاالت مربوط به هس. است

ضـمن متفـاوت دانسـتن سـؤاالت     ) White) (1387( یتوا. را به خود مشغول ساخته است
 یلسـوفانی ف یت،سؤاالت در خصوص واقع یبرخ که کند می اظهار یانهبا سؤاالت عام یفلسف
 ین، اگوسـت )Plato(، افالطـون  )Democritus( یتـوس ، دموکر)Parmenides( یدسپارامن ،چون

)Agostino(ــاس، اکو ــابز )Lock(، الك )Aquinas( ین ــل ) Hobbs(، ه ــه ) Hegel(و هگ را ب
و پاسـخ بـه آن    یفلسفه را با سؤال فلسـف  یزن) 24: 1390( گُردر. خود مشغول ساخته است

  :داند  یمرتبط م
جهان چگونـه بـه   : تاس یچند پرسش فلسف یکی یدنشدن به فلسفه پرس یکراه نزد ینبهتر

پـس از مـرگ    یـا نهان است؟ آ يمقصود یادهد اراده   یم يچه رو در پس آن یاوجود آمد؟ آ
 یـد تـر از همـه چگونـه با    تـوان پاسـخ داد؟ و مهـم     یمسائل را چگونه م ینهست؟ ا یاتح
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وجـود   یفرهنگـ . انـد   ها را مطرح کرده  پرسش ینها ا  ها و سده در طول سال یانآدم یست؟ز
  .و جهان از کجا آمده است یستباشد بداند بشر چ   ندارد که نخواسته

 یـان ب یکه به زبان داسـتان  ینکودکان مشکل است مگر ا يشناسانه برا یطرح مباحث هست
 یـت کودکـان بـا موفق   يبـرا  یتبا زبان داستان و حکا یمسائل ینطرح چن يتالش برا. شود

 يفلسـفه بـرا   ی،اثـر مگـ   داسـتان فلسـفه  تـوان در    یمرا  یقتوف ینا ۀنمون. همراه بوده است
متـون   يهـا  داسـتان  یـان در م. اثر گُردر مشـاهده کـرد   یسوف یايدنو  یتاثر وا ترها کوچک

در . اشـاره داشـته باشـد وجـود دارد     یکه به مسائل فلسف ییها داستان یادب فارس یککالس
، به شکل خالصه نقل شـده و  اند پرداخته یشناس  جهان ۀها که به مقول  داستان ینا ۀادامه نمون

ـ   يتأمل در داستان برا ،چون يبعد از آن موارد و سـؤاالت   یـدي تـر، پرسـش کل   یشتفکـر ب
بـه ذکـر    یـز داسـتان ن  یانداستان ذکر شده و در پا ةشده توسط کودکان دربار مطرح یاحتمال

  .دهد  یفلسفه نشان م ياستفاده به عنوان محتوا يپرداخته شد که مناسبت داستان را برا یلیدال
  مورچگان بر کاغذ 1.1.3
مورچگـان بـر   دارد، با عنـوان   یزيبرانگ منظوم و تأمل یتحکا يمثنودر دفتر چهارم  يمولو
  :داستان آمده است یندر ا. امور پرداخته است یدایشو علت پ ینشآفر ۀکه به مسئل کاغذ

ایـن  : کند، به دوست خود گفت  بر روي کاغذ حرکت میکه  دیاي کوچک قلمی را د  مورچه
این کـار  : آن مور گفت. کند  هاي زیبا و عجیبی رسم می  چرخد و نقش  قلم روان است که مى

 سـوم  مـور . دارند یدهند که قلم را به نگارش وام  یقلم نیست، کار اصلی را انگشتان انجام م
 نیـروي  از زیها ن خود اسیر دست هستند که آنها  آن و نیستند انگشتان اصلی فاعل نه،: گفت
نظـر   يا  هـر مورچـه  . کردنـد  گو مـی و ها همچنان بحث و گفت  مورچه. گیرند  می کمک بازو
ایـن  : گفـت . تـر بـود   او که داناتر و باهوش. له به بزرگ مورچگان رسیدئکه مس داد تا این  می

ن مادي انسان با آمدن خواب ت. این کار عقل است. هنر از عالم مادي صورت و ظاهر نیست
  .کند ها را عقل آن مرد رسم می  این نقش. تن لباس است. شود  خبر می هوش و بی و مرگ بی

  تأمل در داستان
ها از قلم به انگشتان و سپس دست و بازو و در   نوشته یدایشعلت پ یها با بررس  مورچه

 یجهان و انسان را به عنـوان سـؤال   یدایشسؤال علت پ ینکردن ا دنبال. یدندعقل رس یتنها
 یسـؤال از چگـونگ   ،فلسـفه  یخدر طول تار یاز سؤاالت اساس یکی. سازد  یمطرح م یاساس

 یدایشپ یجهان و چگونگ یقتو حق یادجهان بن یتواقع) 1378(دادبه . جهان است یدایشپ
ر طـول  د یسـؤاالت فلسـف   یـن ا. داند  یم یعقالن یشناس  جهان را سه موضوع مهم در جهان
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ـ  ۀخصـوص فالسـف   بـه  یلسوفاناز ف یاريفلسفه مورد توجه بس یختار . از سـقراط بـود   یشپ
 )Thales( از همه ذهن تـالس  یشکه ب یپرسش کند یعنوان م) 13: 1388( یعنوان مثال مگ به

بـود کـه    یـده جهان از چه ساخته شده است؟ تالس فهم: بود ینکرد، ا  یرا به خود مشغول م
شده باشد اما بـه اشـتباه آن    یلتشک یهماده اول یاعنصر  یکاز  یتاًممکن است نها يجهان ماد

عـالم   یـادین جوهر بن: گفت  یم )Heraclitus( یتوسدر مقابل هراکل. پنداشت  یعنصر را آب م
  ).12: 1387 یت،و(آتش است 

کودکـان مشـکل    يبـرا  ییها  پرسش ینسؤال، پرداختن به چن ینفراوان ا یتاهم یندر ع
ـ  یناز ا یسؤاالت ةکنند یکه بتواند تداع ییها است، اما استفاده از داستان توانـد    یدست باشد م

توجـه و   یـز برانگ تأمـل  ینمضـام  یداستان به برخ ینا یدنکودکان با شن ینهمچن. باشد یدمف
  :کنند از جمله  یرا مطرح م یآن سؤاالت ةدربار
 یست؟منظور و مفهوم داستان چ - 
 آمدند؟ یدکاغذ چگونه پد ينقش و نگارها - 
 آورد؟ یدکاغذ را پد يرو يها  قلم روان چگونه نقش - 
  کند؟ یکاغذ طراح ينقش و نگار بر رو ییتنها  تواند به  یقلم م یاآ - 
 نقش و نگار بپردازند؟ یقلم به طراح ۀیلتوانند به وس  یها م  آدم ۀهم یاآ - 
 چه بود؟ ینقاش لیها در فهم دل  علت اشتباه مورچه - 
  برد؟ یها پ  آن ییتوان به دانا  یها م  آدم يها   نوشته ياز رو یاآ - 

  مناسبت داستان
هاسـت    یـده پد یـدایش علـت پ  ةها دربـار   مورچه ینمستمر ب يگوو که گفت یتحکا ینا

را در  یدنفلسـف  یـز برانگ تأمـل  ییدر کودکان و به عنوان محتوا یچالش ذهن یجادتواند با ا  یم
داستان که به نسبت فهم انسان از جهان اشـاره دارد،   ینا. یدنما یلتسه یاجتماع پژوهش یک

 یـادین جـوهر بن  یتـوس همچنان کـه هراکل . را به خود مشغول ساخته است یاديز یلسوفانف
عـالم را آب   ةدهنـد  یلتشک یاصل ة، تالس مادداند یم) 1387 ،یتبه نقل از و(جهان را آتش 

   وجود ندارد کـه نخواسـته   یفرهنگ) 1390(داند و به قول گُردر   یم) 1388 ،یبه نقل از مگ(
گُـردر   یسـوف  یايدندر  ،به عنوان نمونه .و جهان از کجا آمده است یستباشد بداند بشر چ

دوپـره   یـا و  ؛آمـده اسـت   باغ عـدن با عنوان  »جهان چگونه آغاز شده است؟«چون  یسؤال
چـون   یبـه سـؤال   یتوسکند و دموکر  یمطرح م یزدياز اس  ساعترا با عنوان  ینشبرهان آفر
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 یدهد يا  دغدغه ینچن یزادبا ن یاندر م. پردازد  یم »رخداد باشد؟ یک یلتواند دل  یشانس م یاآ«
  :شود به عنوان نمونه  یم

ــ کــه دیــاز آغــاز با   درســت یدان
  

ــرما   ــت  ۀیسـ ــوهران از نخسـ   گـ
  دیــآفر زیــچ زینــاچ ز زدانیــکــه   

  
ــا    ــا توانـ ــدان تـ ــآرد پد ییبـ   دیـ

  )یفردوس شاهنامه(  

  .آمده است 2شناسانه در جدول  یهست يها از نمونه داستان یگرد یبرخ
  یادب فارس یکشناسانه متون کالس یهست يها نمونه داستان .2 جدول

  سندهینام نو  ینام متن ادب نمونه داستان قلمرو

 یهست
ناس

ش
 ی

 يمولو چهارم دفتر ،يمثنو مورچگان بر کاغذ

 يمولو دوم دفتر ،يمثنو و شبان یموس

 ییسنا قهیحد ترس از مرگ

 یعنصرالمعال نامه قابوس کوزه و اطیخ

 يمولو سوم دفتر ،يمثنو و استاد یکودکان مکتب

 يمولو اول دفتر ،يمثنو زكیپادشاه و کن

 يمولو اول دفتر ،يمثنو و بازرگان یطوط

 يمولو اول دفتر ،يمثنو شکم و دم یب ریش

 يمولو پنجم دفتر ،يمثنو باغ خدا، دست خدا، چوب خدا

 یجام بهارستان شتر و درازگوش

  
   یادب فارس یکشناسانه در متون کالس معرفت يها نمونه داستان 2.3

و  یـت اهم یـان ضـمن ب ) 1387( یـت وا. اسـت    فلسفه یاز مسائل اساس یکی یشناس معرفت
ـ  ۀپرداختن به مسئل یگاهجا در خصـوص   یـادي دارد سـؤاالت ز   یشناخت در فلسفه اظهار م

 ی، بـارکل )Descarte(، دکـارت  )Aristotle(، ارسـطو  )Zeno(زنـو   ،چون یلسوفانیف ،شناخت
)Berkeley(یوم، ه )Hyom(  کانـت ،)Kant(یتگنشـتاین ، و )Wittgenstein(  سـارتر ،)Sartre( ،

از سـؤاالت مهـم در   . مشـغول سـاخته اسـت   را به خود ) Dennett(و دنت ) Russell(راسل 
 :است یاند، حدود شناخت آدم  آن بحث کرده ةکه فالسفه دربار یشناس شناخت

ظاهر است  یگريذات و د یکیدو جنبه  يدارا یءدور اعتقاد بر آن بود که ش يها  از گذشته
ـ    یکه انسان م ینو بحث از ا از  یکـی ببـرد     یتواند از ظاهر امور فراتر رود و بـه ذات امـور پ
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و حدود شناخت انسان اتفـاق   یتاهم ةمتفکران دربار ۀجا که هم از آن. بود یسؤاالت اساس
 ).102 :1378دادبه، (آمده است  یدمختلف پد يها  یهاند نظر  نداشته ينظر

چه ما از حرکـت   آن ،دارد  یو مطابقت آن با امر واقع اظهار م یشناخت آدم ینۀزنو در زم
زنـو شـاگرد   . شـود   یشـکل درك نمـ   یـک افتـد بـه     یچه در حرکت اتفـاق مـ   با آن ینیمب  یم

افتـد و    یدهد که حرکت اتفـاق نمـ    یم یحپشت توض و الك یلس با طرح داستان آشیپارامند
حرکت  یدنحرکت گفته است د ةارسطو دربار. کند  یحرکت م یزيکه چ یدآ  یفقط به نظر م

  ).43: 1387 یت،ابه نقل از و(آسان است اما درك آن دشوار 
افـراد   ۀهمـ  ياما طرح آن بـرا  ،علوم بوده و هست یردر فلسفه و سا یمسائل مهم ینچن

در ادامـه نمونـه داسـتان    . گـرفتن از داسـتان   از جملـه کمـک   يا یوهمگر با شـ . یستممکن ن
بعـد  . پرداخته، به شکل خالصه نقل شده اسـت  یشناخت عقالن ۀشناسانه که به مقول معرفت

استخراج سؤال  يبرا یديتر، پرسش کل یشتفکر ب يتأمل در داستان برا ،چون ياز آن موارد
 ةشده توسـط کودکـان دربـار    مطرح یشود و سؤاالت احتمال  یم یجادکودك ا يکه برا یمهم

شـده کـه مناسـبت داسـتان را     پرداخته  یلیبه ذکر دال یزداستان ن یانداستان ذکر شده و در پا
  .دهد  یفلسفه نشان م ياستفاده به عنوان محتوا يبرا

  بودند یريکه در آبگ یسه ماه 1.2.3
 یلـه کلدر . است یاشاره دارد، داستان سه ماه یشناس  که به مقوله معرفت ییها از داستان یکی

 داسـتان  ایـن خالصـه  . بودنـد  یـري کـه در آبگ  یبا نام سـه مـاه   دارد وجود یتیحکا و دمنه
  :است گونه ینا

را درون آب  یسه مـاه  یردر آن آبگ یدند،رس یريبرگشت از شکار به آبگ یردر مس یاددو ص
گرفتند تـا   یمها تصم آن. همراه نداشتند   یدص یلها را شکار کنند، اما وسا نخواستند آ یدند،د

 یادهاصـ  يها که صـدا   ماهی. یندنما یدها را ص  یو ماه یاورندرا با خود ب یاديص یلفردا وسا
 يهـا کـه خطـر را جـد     ن از آ یکـی . بکننـد  یددانستند چه با  ینگران شدند اما نم یدند،را شن

با تالش فراوان خود را  ینبنابرا یزد،است از برکه بگر یگرفت تا فرصت باق یمشمرد، تصم
ـ   یگـر د یدو ماه. گرفت یشرا در پ یابه رودخانه رساند و راه در اضـطراب در  و  یبـا نگران

آن . را بسـتند  يبرکه به جـو  یرمس يها برگشتند و قبل از هر کار  یادکه ص ینبرکه ماندند تا ا
 تـا  کنـد  فکري خود نجات براي نمود سعی دو آن از یکی. یدندراه فرار را بسته د یدو ماه

خود را بر روي آب انـداخت و آب   ینگرفت خودش را به مردن بزند، بنابرا یمکه تصم این
رده    یـد را از آب گرفـت د  یآن ماه یوقت یادص. برد  می ییناختیار باال و پا هم او را بی کـه مـ
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فرصـت   یـن شـد، در ا  یگـر د یانداخت و مشغول گرفتن ماه ینآن را بر زم یناست، بنابرا
 یمـاه . رار کـرد آب انـداخت و فـ   يکه خود را مرده نشان داد با تقال خود را در جو یماه

ـ  ینها به ا  یادو سرگردان از دست ص یرانسوم ح  یدرفـت تـا شـا     یطرف و آن طرف برکه م
  .شد یاداننمانده بود و گرفتار ص یباق يبتواند خود را نجات دهد، اما راه فرار

  تأمل در داستان
بـا هـم    یادانصـ  يگوو و گفت یگرد یکبا  یمداوم چند ماه يگوو گفت يداستان حاو ینا
اسـت   یئل مهم فلسفاو سرنوشت که مس ،یرتقد یشی،چون، عقل، دوراند یبه مسائل وست ا

از سـؤاالت مهـم فلسـفه بـوده      یکی ،به آن به کمک عقل یدنو راه رس ییشناسا. اشاره دارد
  :یسدنو  یم لذات فلسفهدورانت در کتاب    یلو. است

از  يا  اسـت و عشـقِ لحظـه    یداشـتن  دوست...)  احساس و عشق و( یزهراست است که غر
 یاورچراکه عقل همواره  ،از حق عقل دفاع کرد یدتر است، اما امروزه با خوش یسال یشۀاند

از قطب شمال به  یخ یمکه امواج عظ یتنها در تمدن بلکه از همان وقت انسان بوده است و نه
 یرومنـد ن يهـا   تا همچـون مـاموت   یدرس یفانسان ضع یادعقل به فر ،شدند یرجنوب سراز
  ).118 :1378به نقل از دادبه، (نابود نشود 

اعتماد به آن  یزانبه شناخت و م یابی خصوص راه دست در یهر کدام از مکاتب فلسف
را تنهـا   یواقعـ  یقـت باورند که حق ینبر ا یانگرا  به عنوان مثال عقل. اند  اظهار نظر کرده

 یافـت چه حواس مـا از جهـان در   عقل آشکار کرد و نه با اعتقاد به آن یقتوان از طر  یم
  ).59: 1387 یت،و(کنند   یم

  :کودکان مطرح شود يکه ممکن است برا یسؤاالت
  یست؟منظور و مفهوم داستان چ - 
 گرفتند؟ یمیدرون برکه چه تصم يها  یماه یدنبا د یادانص - 
 چکار کردند؟ یرانگ  یماه یمها در برابر تصم  یماه - 
 یست؟چ یشیتفکر و دوراند - 
 ید؟ا  کارها فکر کرده ةیندتاکنون به آ یاآ - 
  توان سرنوشت را رقم زد؟  یم یاآ - 

  مناسبت داستان
و انـواع   یـري گ  یمچـون تصـم   یآن مبـاحث  یلمهم شناخت و در ذ ۀبه مسئل یتحکا ینا
 ۀمسـئل . و اراده پرداختـه اسـت   یربحث تقـد  ینو همچن یمهر تصم یجو نتا یامدهاپ یم،تصم
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 یـت وا. فلسفه به خود مشغول ساخته است یخرا در تار یاديز یلسوفانف ه،شناخت در فلسف
ـ  ییـد، بگو یدتوان  یچه وقت م سؤالِ: دارد  یاظهار م) 1389( سـؤاالت   گونـه  یـن دانـم؟ از ا   یم

. دشومعلوم  یگريد یزچ یافکر  یجۀتواند با توجه به نت  یها م  دانسته یو نادرست یدرست. است
. تر رهنمون شـوند   یمنطق یطیتوانند به کسب معرفت در شرا  یمقوله م ینا درها با تفکر   بچه

 يتـوان بـرا    یداستان را م ینا. داند  یم یرا فلسف ییها داستان ینچن) 1390( یکمالپ ینهمچن
 یژگـی و یـک گو بـه عنـوان   و چراکه در آن گفت. آماده کرد یاجتماع پژوهش یکاستفاده در 
ـ  یگـر د یبرخـ . وجـود دارد  يفکـر  يهـا  داسـتان  يبرجسته برا  يهـا  داسـتان  هـاي  هاز نمون

  .آمده است 3شناسانه در جدول  معرفت
  یادب فارس یکمتون کالس ۀشناسان معرفت يها نمونه داستان. 3جدول 

 یشناس تشناخ

 یمنش و دمنه یلهکل بودند یريکه در آبگ یسه ماه

 يمولو ، دفتر اوليمثنو یطوطبقال و 

 يمولو ، دفتر سوميمثنو یلو شکل پ یاختالف کردن در چگونگ

 يمولو ، دفتر چهارميمثنو پرنده یحتنص

 یمنش و دمنه یلهکل بط و ستارگان

 یجام بهارستان یركروباه ز

 یمنش و دمنه یلهکل خانه داشت یدرخت يکه بر باال یزاغ

 یمنش و دمنه یلهکل یرخرگوش و ش

 یعنصرالمعال نامه قابوس یدو مرد زندان

 يمولو ، دفتر پنجميمثنو  آهو در طویله خران

  
  یادب فارس یکشناسانه در متون کالس  ارزش يها نمونه داستان 3.3

چـون ارزش،   یاست که در آن به مسائل یشناس بحث ارزش ،فلسفه یاز جمله مسائل اساس
ــواع و ماه ــ یــتان ــه م ــیا. شــود  یآن پرداخت ــار یروان چــون  ییهــا  ارزش) 1390( يو مخت

 يفـرد  يهـا   ارزش يصبر را در قلمـرو و به عهد،  يوفا یی،گو  شجاعت، حق یی،گو  راست
 ی،خودخـواه  ی،عهدشـکن  ینـی، تهمـت، خبرچ  یی،گـو   دروغ ینی،کنند و ظاهرب  یمحسوب م

 ی،اجتمـاع  ینـۀ در زم. دانند  یم   ارزشبودن، عدم تعقل را ضد  حرص و آز، عجول ي،صبر کم
اتحـاد،   ین،دفـاع از سـرزم   ی،دوست یگران،کمک به د ی،ند از احترام، قدردانا ها عبارت  ارزش

  .يو عدم آزاد یضظلم، جنگ، قهر، تبع ي،ند از دزدا ها عبارت  ش  ارز و ضد یمهربان یثار،ا
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ارزش و سؤاالت مبتال بـه آن   ۀن مقولامتفکر یرفالسفه و سا یاناز گذشته تاکنون و در م
 یشناسـ  یبـایی خود به دو بخـش اخـالق و ز   یشناس  ارزش ۀمقول. داشته است ییباال یتاهم
  .شود  یم یمتقس
  یادب فارس یکدر متون کالس یاخالق يها نمونه داستان) الف

: 1378(دادبـه  . فالسـفه بـوده اسـت    یـق ها در رفتار انسان از عال    یکاوش در خصوص خوب
  :کند  یم یفتعر گونه یناخالق را ا) 181

بـاب   بـه قـول فالسـفه، در    یـا و حـق،   یخوب یتاز فلسفه است که در ماه يا  اخالق شعبه
کوشد تا روشـن    یپردازد و م  یگو و کاوش و پژوهش مو ها به بحث و گفت  ها و حق  یخوب

و سعادت  یرفتار کند تا به خوش یدچگونه با یدر زندگ یاباشد  یدسازد که انسان چگونه با
  .یابددست 

آن پاسـخ   ةو تفکـر دربـار   یدند تا با طرح مسائل اخالقکرتالش  یخفالسفه در طول تار
خصوص متفاوت اسـت   ینفالسفه در ا يها  هرچند پاسخ. دست آورند هرا ب یسؤاالت ینچن

جا که طرح سؤاالت  از آن. است یاربس یو ادب یدر متون فلسف یسؤاالت یناما پرداختن به چن
ـ  ،کودکان سخت و دشـوار اسـت   يبرا یفلسف موجـود در متـون    يهـا  تـوان از داسـتان    یم
ـ  ینمضام ینۀدر زم یفراوان يها داستان يکه حاو یادب فارس یککالس  یو اجتمـاع  یاخالق

الق پرداخته، بـه شـکل   اخ ۀشناسانه که به مقول نمونه داستان ارزش ،در ادامه. است، بهره برد
ـ   يچون تأمل در داستان بـرا  يخالصه نقل شده و بعد از آن موارد تـر، پرسـش    یشتفکـر ب

ـ  یجـاد کـودك ا  يکه بـرا  یاستخراج سؤال مهم يبرا یديکل  یشـود و سـؤاالت احتمـال    یم
 یلـی بـه ذکـر دال   یـز داسـتان ن  یـان داستان ذکر شده و در پا ةشده توسط کودکان دربار مطرح

  .دهد  یفلسفه نشان م ياستفاده به عنوان محتوا يپرداخته شده که مناسبت داستان را برا

  و گربه یگَرَکان یخش
 يبـرا و گربـه   یگَرَکان یخشتواند به کمک داستان   یشناسانه م  ارزش یپرداختن به سؤاالت

 آورده نامـه   یالهـ منظـوم اسـت در    یتیداستان را کـه حکـا   اینعطار . یردکودکان صورت پذ
  : مضمون ینبا ا. است

اهل خانقاه گربـه را   .را در خانقاه خود راه داده و با او انس گرفته بود يا  گربه م،یحک يمرد
مسـتخدمان  . از آشپزخانه ربـوده شـد   یگوشت از روزها تکه يکه روز نیدانستند، تا ا  یم نیام

 مسـتخدم  بـه  میحکـ  مرد. کرد هیها گربه را تنب از آن یکیکه گربه آن را برداشته، و  دندیفهم
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مسـتخدم بـه   ! نداشـته اسـت  بر خانه از يزیچ اجازه بدون تاکنون و بوده وفادار گربه: گفت
 کـه  گربـه . سـت یوفادار را بادقـت نگر  ۀگرب میمرد حک. گربه را گفت يدزد انیجر میحک

 نـزد  بـود،  آورده ایـ کوچک که تازه بـه دن  يا  بچه سه با یلحظات از بعد و رفت بود ناراحت
ـ    میحک یوقت. نشست يا  گوشه در و برگشت میحک بـرد از رفتـار مسـتخدم     یبـه مـاجرا پ

  . شده بود مانیکردن گربه پش هیناراحت شد، مستخدم هم از تنب

  تأمل در داستان
ـ  یارزشـ  ینداستان به مضام ینا  ي،محبـت مـادر   ی،دوسـت  چـون حـس نـوع    یو اخالق

 یکـی . استو قضاوت عجوالنه اشاره دارد که از مسائل مهم فلسفه  ،یقدرشناس ي،دار  امانت
ـ ) 1378(دادبه . شده در فلسفه وجدان است از مسائل مهم مطرح دارد کـه وجـدان     یاظهار م

انسـان   يشناسـد و بـرا    یرا از بد بـازم  یکرا از شر و ن یراست که خ یدرون یرویین یاخالق
  .کند  یم ینمع یفتکل

  :یدگو  یم یرخ یاکرد  يتوان دزد  یم یاکه آ یندربارة ا کانت
. پس دروغ اشتباه است. دارد، بد انجام شود یخوب یجۀکه به ظاهر نت ياست کار یمنطق یرغ

  ).30: 1389 یت،وا( یستما سازگار ن یمنطق یعتگفتن با طب چون دروغ

  :کودکان مطرح شود يکه ممکن است برا یسؤاالت
  یست؟منظور و مفهوم داستان چ - 
 چرا اهل خانه به گربه اعتماد داشتند؟ - 
 توان خوب بود؟  ینم یگراشتباه د بار یکبا  یاآ - 
 مجازات کرد؟ یدکرده با يرا که به خاطر فرزندانش دزد یکس یاآ - 
  گربه حق داشت از آشپزخانه غذا را بردارد؟ یاآ - 

  مناسبت داستان
اشاره دارد و  یشناس از مباحث مهم ارزش یکیبه مضمون اخالق به عنوان  یتحکا ینا

 یـت وا. پرداختـه اسـت   یگـران د یلکردن بدون دل عدالت در قضاوت و متهم ۀدر آن به مسئل
 یشناسـ   مربـوط بـه ارزش   »ید؟هست یعادل شما آدم یاآ«سؤال که  یندارد ا  یاظهار م) 1389(

سـبب   و بـه  یقـ اخال یبـه سـبب پـرداختن بـه مفهـوم      و گربه یگَرکان یخش یتحکا. است
 يگـو و داسـتان گفـت   یـن ا. است یو فلسف یادب يها  جنبه يدارا یانب یواییبودن و ش منظوم
خصـوص   تواند به تفکر کودك در  یگربه است که م ةدربار یخکار و ش خدمت ینب يمستمر

 .اخالق کمک کند
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  .آمده است 4شناسانه در جدول  ارزش يها از نمونه داستان یگرد یبرخ
  یادب فارس یکمتون کالس) اخالق(شناسانه   ارزش يها نمونه داستان. 4جدول 

الق
اخ

 

 عطار نامه یاله و گربه یگَرکان یخش

 ینظام یکرهفت پ و شر یرخ

 یعنصرالمعال نامه قابوس کن و در دجله انداز  یم یکیتو ن

 يمولو دفتر چهارم ،يمثنو مرد گلخوار

 يسمرقند یريظه سندبادنامه  یدسف ۀگرب

  یادب فارس یکدر متون کالس یشناس   یباییز) ب
) 1378( يسجاد. است یشناس  یباییبحث ز یشناس  ارزش ۀاز موضوعات در مقول یگرد یکی

و هنـر   یعتموجود در طب یباییز ۀو مطالع ،ها  ذائقه یق،با سال یشناس یباییدارد که ز  یاظهار م
 یـک  یزيچه چ«چون  یسؤال. از تجربه سروکار دارد یشده ناش احساس یفیاتک ینو همچن

 یفیــاتک. مقولــه اســت یــنشــده در ا از ســؤاالت مطــرح» دهــد؟  یجلــوه مــ یبــارا ز یءشــ
 مقولـه  چنـین  به پرداختن. یستندقابل وصول ن یآسان به یشهمندند اما هم ارزش یشناخت یباییز
در ادامـه نمونـه داسـتان    . دهـا مطـرح کـر     بچـه  يتوان به کمک داستان برا  می را سؤاالتی و

پرداخته، به شکل خالصـه نقـل شـده و بعـد از آن      یشناس یباییز ۀشناسانه که به مقول ارزش
 یاستخراج سؤال مهم يبرا یديتر، پرسش کل یشتفکر ب يچون تأمل در داستان برا يموارد
داسـتان   ةشده توسط کودکان دربـار  مطرح یشود و سؤاالت احتمال  یم یجادکودك ا يکه برا

 يپرداخته شـده کـه مناسـبت داسـتان را بـرا      یلیبه ذکر دال یزداستان ن یانذکر شده و در پا
  .دهد  یفلسفه نشان م ياستفاده به عنوان محتوا

  طاووس و زاغ
 یـان مشـهور در م  یتیدارد بـا نـام طـاووس و زاغ کـه حکـا      یداستان بهارستاندر  یجام

  :مضمون یناست، با ا یداستان یاتحکا
طـاووس   .دندید را گرید کی هنر و بیع و دندیفراهم رس یدر صحن باغ یو زاغ یسطاوو

مـنقّش مـن    يبـا یاطلـس زرکـش و د   قیتوست، ال يسرخ که در پا موزة نیا: به زاغ گفت
ـ ا آمـده  عـدم، بـه روز روشـن وجـود مـى      کیهمانا که آن وقت که از شب تار. است در  می
ـ اد ةو تـو مـوز   ام دهیتو را پوش اهیس مختیک موزة من. میا کرده غلط موزه دنیپوش سـرخ   می
رفتـه   گرید يها رفته است، در پوشش ییاست؛ اگر خطا نیحال بر خالف ا: زاغ گفت. مرا
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تـو سـر از    ،یآلـودگ  من است؛ غالبـاً در آن خـواب   ةتو مناسب موز يها خلعت یاست، باق
مراقبت فـرو   بیسر به ج یکشَفَ یکیدر آن نزد. تو بانیو من سر از گر يا من بر زده بانیگر

 صـاحب  دوستان و زیعز ارانی يسر برآورد که ا. شنود  برده بود و آن مجادله و مقاوله را مى
 يخـدا . دیـ مقاوله بالطائل دسـت بدار  نیو از ا دیحاصل را بگذار  یب يها مجادله نیا! زیتم

کـس   چیهـ  .کس ننهـاده  کیمرادات در کف  ۀکس نداده و زمام هم کیرا به  زیچ همه یتعال
 در کـه  نهـاده  یتیخاصـ  يو در و اسـت  نداده را گرانیداده که د يا  هخاص را يو که ستین
  .خُشنود افتهیبود و به  دیخود خُرسند با دادة به را کس هر ننهاده، گرانید

  تأمل در داستان
در خـود   يکه هر موجـود  ینتن و ملزومات آن و ا یباییطاووس و زاغ به ز یتدر حکا

. موجـود تعلـق نـدارد، اشـاره شـده اسـت       یـک هـا بـه     یبـایی ز ۀرا دارد و همـ  ییها  یباییز
مـورد توجـه فـراوان     یخفالسفه است که در طول تـار  ۀاز مقوالت مورد عالق یشناس  یباییز

دادبـه  . اسـت  یاز مسائل مهم فلسـف  یباییبودن ز یبحث از مطلق و نسب ینهمچن. بوده است
 يها  ها و مکان  و در زمان یستندها ثابت و مطلق ن  یباییها و ز  یدارد که زشت  یاظهار م) 1378(

را در  یبـایی ز یانکه وحش چنان. کنند  یم ییرمختلف و نسبت به افراد و اجتماعات مختلف تغ
  .دانند  یم ییانشا يها  آن را در نوع جمله یونانیاندانند و   یسبز م یلب کُلفت و خالکوب

  :کودکان مطرح شود يکه ممکن است برا یسؤاالت
  یست؟منظور و مفهوم داستان چ - 
 خواست؟  یخود م يها را برا  یباییز ۀچرا طاووس هم - 
 پنداشت؟  ین خود مأطاووس را در ش يچرا زاغ پرها - 
 شد؟  یم یباترزاغ ز يطاووس با پاها یاآ - 
  ید؟موجود د یکها را در   یباییز ۀتوان هم  یم یاآ - 

  مناسبت داستان
ـ    ،زاغ و طاووس است یناست ب يمستمر يگوو که گفت یتحکا ینا  ۀبه فهم بهتر مقول

بـا   یلسـوفان ها ف  و سال است یفلسف یو ملزومات آن بحث یباییز ۀمقول. کند  یکمک م یباییز
و تناسـب و نظـم    یعبارت است از همـاهنگ  یباییارسطو معتقد است ز. اند  رو بوده هآن روب

آن  يکه اجزا یباستز یوقت یزچ یک یاکل  یککه  یمعن ینبد. یوستهپ هم اجزا در کل به یآل
  ).231: 1378دادبه، (باشد متناسب و هماهنگ 

امکـان   یاجتمـاع پژوهشـ   یکداستان در  يها  یتو گفتمان شخص یادب ياستفاده از غنا
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ه شناسـان   ارزش يهـا  از نمونه داسـتان  یگرد یبرخ. سازد  یکودکان فراهم م يرا برا یدنفلسف
  .آمده است 5در جدول ) ختیشنا یباییز(

  فارسی ادب کالسیک متون) ختیشنا یباییز(شناسانه   ارزش يها نمونه داستان. 5جدول 

ز
ایی

یب
 

ناس
ش

 ی

 ینظام و مجنون یلیل و مجنون یلیل

 یجام بهارستان طاووس و زاغ

 يمولو ، دفتر پنجميمثنو دشمن طاووس یباپر ز

  یعنصرالمعال نامه قابوس اشتر و ابله

 ییسنا یقهحد یو زنگ ینهآ

مهـم در   ینمضـام  یادب فارسـ  یکمتون کالسـ  يها داستان چه گفته شد، با توجه به آن
کودکان و  ةاستفاد يباال برا یادب ياند و به سبب غنا  داده يفلسفه را در خود جا یخطول تار

مذکور بدان سبب که از متـون ادب   يها داستان ینهمچن. ها مناسب است عالقه در آن یجادا
را نخواهنـد   یـپمن ل یهمچون متون داستان یوابستگ اند، مشکل فرهنگ  استخراج شده یفارس

هـا در   شـوند کـه بتـوان از آن    یسـی بازنو يا  ها به گونـه   داستان ینچه ا چنان ینبنابرا. داشت
 يفلسفه برا یتاز واقع يتر یشب يها  به جنبه یابی استفاده کرد، امکان دست یاجتماع پژوهش

  .آمده است 2در شکل  ییها داستان یناستفاده از چن ةنحو. شود  یکودکان فراهم م

  
  یادب فارس یکمتون کالس يها استفاده از داستان ةنحو. 2شکل 

متـون   يهـا  داسـتان ( ییچه محتـوا  نشان داده شده است، چنان 2طور که در شکل  همان
کن و در دجله انـداز،    می نیکی تو کوزه، و خیاط همچون حکایاتی با) یادب فارس یککالس
بودنـد، اخـتالف    یـري کـه در آبگ  یسه ماه یزك،و بازرگان، اشتر و ابله، پادشاه و کن یطوط
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 ید،سف ۀپرنده، گرب یحتعشق مورچه، نص یر،خرگوش و ش یل،و شکل پ یکردن در چگونگ
...  خانـه و  مکتب یلیمال و تعط یضیمر ی،و طوط و گربه، طاووس و زاغ، بقال یگَرَکان یخش

، شـاهنامه همچـون   یادب فارسـ  یکهستند و از متـون کالسـ   یفلسف ینکه سرشار از مضام
، نامـه   یبتمصـ ، نامـه   اسرار، نامه  یاله، نامه قابوس، نامه  سندباد، نامه  مرزبان، و دمنه یلهکل، يمثنو

انـد،    دست آمـده ه ب...  و االسرار مخزن، بهارستان، بوستان، گلستان، یقهالحق  یقهحد، یرالط  منطق
 یـراد نمـودن ا  بـه کـار بـرده شـوند، ضـمن مرتفـع       یاجتمـاع پژوهشـ   یـک و در    یسیبازنو

 یمتـون داسـتان   یوابستگ و فرهنگ یاتارتباط فلسفه و ادب   یی،و محتوا ینديفرا یکردهايرو
  .دهند ینظر قرار م دم یزرا ن

  
  گیري یجهنت. 4
 یرغـم برخـ   کودکـان بـه   يموجود در فلسفه برا يها پژوهش نشان داد که داستان ینا یجنتا

در فلسـفه همچـون    یکه بـه مسـائل   یناز جمله ا ،هستند یزن یوجوه مشترک يها، دارا  تفاوت
ـ   ینارزش اشاره دارند و همچن یاشناخت  ی،هست داشـته و   یداسـتان  یتخاصـ  یاز نظـر ادب

ادب  یککـه متـون کالسـ    یـن با نظر به ا ینبنابرا. یزاندانگ  یبرم يتالش فکر يکودکان را برا
 یفلسـف  ینمضـام  يجـو و مند برخوردارند به جست ارزش یو مضمون یادب ياز غنا یفارس

در پاسخ . ها پرداخته شد  داستان یندر ا یشناس  و ارزش ،یشناس  شناخت ی،شناس  یچون هست
 ینمضـام  يدارا یادب فارسـ  یککالسـ  متـون  يهـا  داسـتان  یـا کـه آ  یسؤال پژوهش ینبه ا

بـا   ییهـا  داسـتان  یادب فارسـ  یکپژوهش نشـان داد، در متـون کالسـ    ینا یجاند نتا  یفلسف
 یـن از ا یشناسانه وجود دارد کـه در برخـ    و ارزش ،شناسانه  شناسانه، شناخت  یمضمون هست

پـژوهش نشـان    ینا یجعالوه نتا هب. دکردنبال  یزرا ن یفلسف ۀمسئل ینتوان چند یها م  داستان
 یکـرد کودکـان، رو  يفلسـفه بـرا   ۀمنفـرد در برنامـ   یکردهايتوجه به رو يدهد که به جا یم

مـورد  توأمـان  صورت ه و فرهنگ ب یاتمحتوا، ادب ،روش ۀمثاب د تا فلسفه بهکر یهرا تعب یلیبد
 یربا سـا سو  یککودکان را از  يتوان مفهوم فلسفه برا  می برداشتی چنین در. یردتوجه قرار گ

کودکـان   يفلسـفه بـرا   ۀبه برنام یگرد يسو کرد و از یزمربوط به آموزش تفکر متما یتفعال
ـ  يهـا   توان ضمن استفاده از نقـاط قـوت برنامـه    یم یبترت بدین. یدا بخشنغ  یـت و ترب یمتعل

 یرانـی موجود در فرهنگ ا يها یتششم از ظرف یۀمرسوم همچون ساعت تفکر و پژوهش پا
ـ  ۀو توسـع  ینتـدو  يبرا ینزم یرانکهن منظوم و منثور ادب ا يها داستانخصوص  هب  ۀبرنام

  . بهره گرفت یرانکودکان در ا يآموزش فلسفه برا
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  منابع
 .پژوهش: تهران یمیان،، به کوشش ابوالفتح حکاشعار یواند). 1385( ینپرو ی،اعتصام

 ۀ، مجلـ »یـران کـودك ا  یداستان یاتدر ادب یفلسف یممفاه یگاهجا«). 1390( يمختار خدیجهو  ینشه یروانی،ا
  .)3( یراز،دانشگاه ش یاتمطالعات ادب یپژوهش یعلم

تفکـر و  ، »یـپمن ل یـو عطـار و مت  یدالـدین آموزش تفکر نـزد فر  یوةش یسۀو مقا یبررس«). 1390( ینمه ی،پناه
  .)1( 2، کودك

 .ینگاننشر آفر یان،ضرغام يمهد ۀ، ترجمبا هم بودن يبرا یفلسف هاي یتحکا). 1390( یشلم یکمال،پ
  .روزنه: ، تهرانیدر ادب فارس یواناتح هاي یتحکا). 1376(محمد  ي،تقو
  .اطالعات: تهران یمی،حک یلاسماع یح، تصحبهارستان). 1371(عبدالرحمن  ی،جام
 يدکتـر  ۀرسال ،»یپمنل یومات يآموزش تفکر انتقاد يالگو یفلسف یمبان ینقد و بررس«). 1380(جعفر  ی،جهان

  .دانشگاه تهران
کودکان و نسبت آن  يآموزش فلسفه برا ۀمختلف در برنام یکردهايرو یبررس«). 1387( یدحسامس ینی،حس

  .یتو ترب یمتعل ۀارشد فلسف یکارشناس ۀنام  یان، پا»یرانا یاسالم يجمهور ییابتدا ةدور یدرس ۀبا برنام
  ي هـا  در کشـور   کودکـان   بـه   فلسفه  آموزش   ي ها و روش  اف هد ا   تطبیقی  تبیین«). 1387(  عیل اسما ی،خارستان

  .دانشگاه شاهد یتو ترب یمارشد فلسفه تعل یکارشناس ۀنام  یانپا ،»مختلف
 .نور  یامدانشگاه پ: ، تهرانفلسفه یاتکل). 1378(دادبه، اصغر 

سوم ابتدایی بر  ۀکودکان پایبررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی آموزش فلسفه به «). 1387( یواپور، ش  رمضان
  .دانشگاه الزهراء یتو ترب یمتعل ۀارشد فلسف   یکارشناس ۀنام  یان، پا»شهروندي آنان يها پرورش مهارت

  .یرکبیرام: ، تهرانیتو ترب یمتعل ۀدر فلسف یچند مبحث اساس). 1378( يمهد یدس ي،سجاد
در  ییاول ابتـدا  ۀیـ آموزش فلسفه به کودکـان در پا  یدرس ۀبرنام یطراح«). 1386(جاغرق، نرگس  یانسجاد
  .معلم تهران یتدانشگاه ترب یتو ترب یمتعل ۀارشد فلسف یکارشناس ۀنام یان، پا»یرانا
  .یخوارزم: تهران یوسفی، ینغالمحس یح، تصحبوستان). 1369( ینالد مصلح یخش ي،سعد
انتشـارات دانشـگاه   : تهران ي،کوشش مدرس رضو، به یقهالحق  یقهحد). 1368(مجدود بن آدم  ي،غزنو   ییسنا

 .تهران
  .زوار: تهران ی،روحان فؤاد یح، به تصحنامه  یاله). 1364( یدالدینعطار، فر

: ، کرمـان یتـی ترب ــ  یو مکاتب فلسـف  یتو ترب یمتعل ۀدر فلسف ینکات اساس .)1386(رضا یدحمیدس ي،وعل
  .باهنر یدانتشارات دانشگاه شه

  .یناابن س: تهران ي،بدو یدعبدالمج ینام یح، به تصحنامه قابوس). 1335(بن اسکندر  یکاوسک ی،عنصرالمعال
  .یمانپ: چاپ مسکو، تهران ۀنسخ، براساس هشاهنام). 1384(ابوالقاسم  ی،فردوس

 ۀیـ و نقـش قصـه و داسـتان در رشـد و پـرورش روح      یدوران کودک ۀفلسف یبررس«). 1389(فرزانفر، جواد 
  .معلم تهران یتدانشگاه ترب یتو ترب یمتعل ۀفلسف يدکتر ۀ، رسال»در کودکان یفلسف
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اهـداف   یقـی تطب یـین تب«). 1387( خارسـتانی  یلاسـماع  ،میرزامحمدي حسن  محمد ،محسن ی،فراهان   ینیفرمه
 .)4( 4، حکمت و فلسفه، »مختلف يآموزش فلسفه به کودکان در کشورها

 ۀنامـ   یـان ، پا»آموزش فلسـفه بـه کودکـان    يها و روش ها یدگاهد نقد و بررسی مبانی،«). 1382(قائدي، یحیی 
 .معلم تهران یتدانشگاه ترب یتو ترب یمتعل ۀفلسف يدکتر

  .سمت: ، تهرانخواندن یجکودکان و نوجوانان و ترو یاتادب). 1389( یاثر یاغ،قزل ا
اصـول   بـر اسـاس   یکسـی، سـوم پ  ۀیـ آموزش فلسفه به کودکان در پا ینقد و بررس«). 1386(فاطمه  ي،قضاو

  .معلم تهران یتدانشگاه ترب یتو ترب یمتعل ۀارشد فلسف یکارشناس ۀنام  یان، پا»یدرس یزير برنامه
: و همکـاران، تهـران   يمحمد علـو یدسـ  ۀ، ترجمـ فلسفه به مثابـه روش ). 1389( یویدو گامز، د يکارل، هاو

  .یو اجتماع یمطالعات فرهنگ ةانتشارات پژوهشکد
: تهـران . يکـورش صـفو   ۀترجمـ  ،تـاریخ فلسـفه   ةداسـتانی دربـار  ، یسـوف  یايدن). 1390( یوستاوینگاردر، 

  .یفرهنگ يها پژوهش
  .نشر به: مشهد یگران،و د یورک یشعبان یاربخت ۀترجم یست؟شما چ یتیترب ۀفلسف).  1383(آرنولد  یز،گر

 یمآمـوزش مفـاه   یگـاه از منظـر جا  یرانکوتاه در ا یداستان یاتادب يمحتوا یلتحل«). 1386( یجهخد ي،مختار
  .دانشگاه تهران یتو ترب یمتعل ۀارشد فلسف یکارشناس ۀنام  یان، پا»یفلسف

آمـوزش فلسـفه بـه کودکـان بـر       ۀدر برنامـ  یپژوهش یروش اجتماع یرتأث یبررس«). 1385(منصور  ی،مرعش
ـ  ۀمدرس ییسوم راهنما یۀآموزان پسر پا استدالل دانش يها پرورش مهارت ـ  ۀنمون  ۀ، رسـال »اهـواز  یدولت

  .چمران اهواز یددانشگاه شه یت،و ترب یمتعل ۀفلسف يدکتر
  .کتاب آمه: صالحه عالمه، تهران یمان ۀ، ترجمداستان فلسفه). 1388( یانبرا ی،مگ

  .یرکبیرام: تهران ینوي،م یمجتب یح، تصحو دمنه یلهکل). 1362(نصراهللا  ی،منش
: تهـران  ی،خرمشـاه  ینالـد   قـوام  یـات االب  مقدمه و کشف یح،، تصحيمثنو). 1384(محمد  ینالد  جالل ي،مولو

 .دوستان
 :، تهـران 1 ، جیشـگامان گـو بـا پ  و ، گفـت کودکـان و نوجوانـان   يبـرا  یکندوکاو فلسف). 1387( یدسع ی،ناج

  .یو مطالعات فرهنگ یانتشارات پژوهشگاه علوم انسان
، »فلسفه براي کودکـان و نوجوانـان مـروري بـر پـارادایم جدیـد آمـوزش و پـرورش        «). 1383(ناجی، سعید 

 .)40( یعلوم انسان یشناس روش ۀنام فصل
 .3ش  ،پژوهشگران ۀ، مجل»یناج یدگو با سع و نوجوانان در گفت کودکان و يفلسفه برا«). 1384(ناجی، سعید 

  .قطره: تهران ي،صابر يپر یت، به رواو مجنون یلیل). 1383( يگنجو ینظام
  .زوار: تهران ي،دستگرد یديحسن وح یحتصح، یکرهفت پ). 1389( يگنجو ینظام

  .تهران، قطره یدي،حم ینات ۀ، ترجمترها کوچک يفلسفه برا). 1389( یویدد یت،وا
  .رضا بهار، تهران، قطره ۀ، ترجمجوانان يفلسفه برا یايگردش در دن). 1387( یجرم یت،و

، »ییپـنجم ابتـدا   ۀیـ پا یدرسـ  يهـا  کتـاب  يدر محتوا يتفکر انتقاد یگاهجا یبررس«). 1385(محمد  ی،هاشم
  .یرازدانشگاه ش یت،و ترب یمتعل ۀارشد فلسف یکارشناس ۀنام یانپا
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  1391وم، شمارة دوم، پاییز و زمستان سسال  ،تفکر و کودك

بـر   یکودکان، به صورت اجتمـاع پژوهشـ   يفلسفه براۀ برنام ياجرا یرتأث یبررس«). 1387(مهرنوش  یتی،هدا
 يدکتـر  ۀ، رسـال »شهر تهـران  ییآموزان مقطع ابتدا در دانش يفرد یانعزت نفس و بهبود روابط م یشافزا

  .یقاتواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ةمشاور
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