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  چکیده

متون کالسیک ادب فارسی  هاي داستانهدف از پژوهش حاضر بررسی مضامین فلسفی 
است که با روش پژوهش فلسفی انجام  فلسفه براي کودکان ۀدر برنام به قصد استفاده

از منظر لیپمن و  برنامۀ فلسفه براي کودکانبراي این منظور نخست . شده است
که آنگاه نشان داده شد  مختلف پرداخته شد، دایش رویکردهايچگونگی توسعه و پی

. به جنبۀ خاصی از فلسفه تاکید دارند فلسفه براي کودکانهر کدام از رویکردها به 
شناسی، هاي فلسفه، مسائل اساسی فلسفه در سه قلمرو هستیسپس با عنایت به ساحت

ي رح و برات مهمی طسؤاالشناسی مشخص و در هر قلمرو شناسی و ارزششناخت
نتایج . ی از متون کالسیک ادب فارسی ارائه شده استنمونه داستانت سؤاالهرکدام از 
 ي فلسفی متناسب با فرهنگ بومی برگرفته از متونکه فراهم نمودن محتوانشان داد 
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سن کودکان  به عنوان رویکردي  ها متناسب باکالسیک ادب فارسی و بازنویسی آن
فرایند تفکر، محتواي فلسفی، غناي ادبی و   نگرایانه که در آن به ابعادي چو کل

  .فرهنگ وابستگی توجه داشته باشد، امکان پذیر است
متون کالسیک ادب فارسی، مضامین  هاي داستانفلسفه براي کودکان،  :ها واژهکلید

 فلسفی

  
  مقدمه . 1

 وجود این فلسفه به شکل با .اي چند هزار ساله داردسابقه ،فلسفه به معناي فلسفیدن
اخیر در امریکا با  طی چهار دهۀ ،ان فلسفه براي کودکانعنو و بامدون  یک برنامۀ

 Montclaire) در دانشگاه مونتکلیربا هدف رشد تفکر در کودکان  و هاي لیپمنتالش

State University in Newjersey, USA)  لیپمن نسبت به سطح و ریزي شد که پایهزمانی
 شد ینگراندچار ط شهروندان تحصیل کرده امریکایی کیفیت استدالل ارائه شده توس

)(Ndofirepi, 2011 . را به عنوان یک تجربۀ برنامۀ فلسفه براي کودکانون سی لگهم 
 آموزشی و نقدي بر اشکال سنتی آموزش و پرورش  مورد توجه قرار داد

(Vansieleghem, 2010). تحت هایی ي آموزشی و شیوههااستفاده از فلسفه در برنامه
یا  (philosophy with children) فلسفه با کودکان، براي کودکان فلسفه عناوین

در بسیاري از کشورهاي جهان به خوبی  (community of inquiry)  یشاجتماع پژوه
شهرت جهانی یافته و در  فلسفه براي کودکان امروزه .(Biesta, 2011)تثبیت شده است 

. (Lyle & Thomas-Williams, 2012)ه قرار گرفته استکشور دنیا مورد استفاد 50بیش از 
الزم است تا به نتایج گذاري در فلسفه براي کودکان قبل از سرمایه با این حال

در هر حال . (Lyle & Thomas-Williams, 2012)آمیز این برنامه اعتماد نمود  موفقیت
اي که فت، به گونهبه سرعت در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفلسفه براي کودکان 

هاي مختلف و با تغییراتی چند در شکل اجرا و محتواي امروزه این برنامه به شیوه
فیه به عنوان نمونه برنی. گیردداستانی آن در کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار می

(Brenifier)  ،ساتکلیف در فلسفه با کودکان استفاده از تاریخ فلسفه را جایز شمرد
از بحث و گفتگو راجع به آراي  )PWC(فلسفه به همراه کودکان  عتقد استم) 1387(

شده براي کودکان و   نوشته هاي داستانواسطۀ  صرفاً به  ، اما نهبردفلسفی سود می
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فکري موجود در  هاي داستاناستفاده از  )Fisher( فیشر). 1387به نقل از ناجی، ( نوجوانان
وابستگی به فرهنگ (Jespersen)یسپرسن و ارائه داد و اي نمتون ادبی را به عنوان شیوه

اي براي حل مشکل بومی را به عنوان شیوه هاي داستاناین برنامه اشاره و استفاده از 
مندان به فلسفه براي  با این شرایط عالقه. من دانستلیپ هاي داستانفرهنگ وابستگی 

یران توجه به برنامه لیپمن را کودکان با رویکردهاي مختلف روبرو هستند، مثالً در ا
ها، سمینارها و ها، کنفرانسنامهها و ترجمه مقاالت، پایانتوان در طرح دیدگاه می

 هاي داستانلیپمن،  هاي انداست تلف مشاهده نمود، همزمان با ترجمۀهاي مخکارگاه
وابسته مستخرج از ادبیات داستانی کشور دانمارك که توسط یسپرسن بازنویسی   فرهنگ

به عنوان آموزش تفکر به کمک  دنیاي سوفی .شده مورد شناسایی قرار گرفته است
 هاي داستانی مرتبط با تاریخ فلسفه ترجمه و بارها تجدید چاپ شده است و های داستان
نیز از نظر دور نبوده  )Piquemal(پیکمال  فلسفی جهان هاي داستانیشر و ف فکري
مندان به این برنامه با ترجمه یا نقد آثار فلسفه براي کودکان  هر یک از عالقه .است

که تحقیقات زیادي  این برنامه در ایران کمک کنند، به شکلی ا به توسعۀتالش نموده ت
 ؛1385، مرعشی ؛1382، قائدي ؛1380، جهانی(ارشد و دکتري هاي کارشناسی نامۀ پایاندر قالب 

 ؛1387، خارستانی ؛1387، هدایتی ؛1386، مختاري ؛1386، قضاوي ؛1386، سجادیان جاغرق ؛1385، هاشمی
گیري  حال چگونگی بهرهبا اینانجام شده است،  )1389، فرزانفر ؛1387، پوررمضان ؛1387، حسینی

به منظور . اگر همراه استهم مورد تردید و با اما و  کان هنوزاز فلسفه براي کود
اي مناسب در آموزش تفکر به کمک فلسفه براي کودکان به بررسی دستیابی به شیوه

رویکردهاي موجود در فلسفه براي کودکان پرداخته شده است تا ضمن شناسایی 
  .یافتهاي هر یک، بتوان به رویکردي مناسب از فلسفه براي کودکان دست ویژگی

  
  به فلسفه براي کودکان  ي مربوطرویکردها. 2

در فلسفه براي  دهد کهبه فلسفه براي کودکان نشان می ي مربوطبررسی رویکردها
  : چهار رویکرد مختلف وجود داردکودکان 
 )philosophy as method( روش مثابۀ به یا فلسفه) روشی( رویکرد فرایندي. الف

، فعالیتی که داندعنوان نوعی فعالیت میفلسفه را به ویکی از معانی فلسفه است که 
بسیاري از فیلسوفان از زمان سقراط تاکنون با این . شودمنجر به شناسایی و فهم امور می
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اهمیت . اند، آنها چگونگی تحقق این فعالیت را فلسفه نامیدندتلقی از فلسفه موافق بوده
  که برخی معتقدند فلسفه به نجا استروش فلسفیدن در فلسفه براي کودکان تا به آ

محتوا یا موضوعی که  وسیلۀهاي فلسفه بهویژگی. روش آن قابل شناسایی است وسیلۀ
ه شود بلکه توسط رویکرد یا روشی که استفاددهد، توصیف نمیمورد مطالعه قرار می

ی و لسفبر فعالیت فاین رویکرد  .(Finocchiaro, 1993: 622) شودکند، توصیف میمی
لیپمن بر  .منظور تسهیل فرایند فلسفیدن تاکید داردبرانگیز، به داستانی تأملطرح محتواي 

هاي فزاینده به نحوي مطرح  در آن پرسش روش فلسفیدن تاکید داشت، روشی که
   . (Murris, 2000: 261) شودت بیشتر منجر میسؤاالنها به ت سؤالشوند که پاسخ به هر  می

بر که  )philosophy as content( محتوا مثابۀ فلسفه بهی یا رویکرد محتوای. ب
با توجه به اهمیت که ، چراتاکید دارد تاریخ فلسفه و محتواي فلسفه در قالب داستان

محتواي فلسفی باید گفت، این محتوا  نه تنها براي کودکان که براي برخی بزرگساالن 
کودکان  ةمنظور استفاد هاین محتوا، بسازي و قابل فهم نمودن ساده .نیز قابل فهم نیست
اثر  لذات فلسفه، )1388(اثر واربرتون  آثار کالسیک فلسفهتوان در از این متون را می

وایت  اثر ترهافلسفه براي کوچک، )1988( مگیاثر  داستان فلسفه، )1952( دورانت
یاي فلسفه در دن گردش، )1390(دوپره  اثر ي فلسفه که باید بدانیددهای 50، )2001(

، به عنوان رویکردي )1390( ردرگُاثر  دنیاي سوفی، )1387(ویت اثر  براي جوانان
قصۀ الغربۀ توان در چنین رویکردي را میمحور در فلسفه براي کودکان دانست، محتوا
این رویکرد تالش دارد تا با بهره بردن از . نیز مشاهده کرد) حی بن یقظان( الغربیۀ
هاي موجود در مکاتب فلسفی به عضاً پراکنده و طرح دیدگاههاي فلسفی باندیشه

   .هاي فیلسوفان کمک نمایدتشکیل معرفتی منسجم از طریق آشنایی کودکان با اندیشه
 که در آن بر متون داستانی ادبیات کهن رویکرد مبتنی بر پیوند فلسفه و ادبیات. پ

لسفه و ادبیات رفتن به سراغ در پیوند بین ف. شود به عنوان محتواي فلسفی تاکید می
هاي بزرگ فلسفی همچون  فی نیست، چراکه بسیاري از اندیشههاي فلسفی کا کتاب

سقراط هرگز متنی فلسفی . اندهاي سقراط لزوماً از متون فلسفی استخراج نشدهاندیشه
آنها معتقدند . کرده است ننوشته و تنها نظرات خود را به صورت گفتگوي شفاهی بیان 

وان ت میمان دوران، تداخل ادبیات و فلسفه یک امر بدیهی بوده است در نتیجه ناز ه
بدین سبب در ادبیات ). Hagberg & Jost ،2010(ادبیات و فلسفه قائل شد تمایزي بین 
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فلسفی که از ناخودآگاه  هاي داستانخصوص در  هتوان مضامین فلسفی را یافت بهم می
ادبی در  داستان که دارنداظهار می) 1389(همکاران و فرزانفر . نویسنده بر آمده است

   .تر باشدتر و عامواند قابل شمولت میخیزد و میبیشتر مواقع از ناخودآگاه نویسنده بر
که بر فرهنگ وابستگی محتواي داستان  رویکرد مبتنی بر زمینۀ فرهنگی متون. ث

 ۀفالسف .بومی تاکید دارد ی از فرهنگهای داستانفلسفی و طرح، انتخاب و بازنویسی 
وجود دارد که تفکر » ناب«ریقایی اند که یک فرهنگ آفمتعددي چنین استدالل کرده

اند که گونه استدالل کردهمانند ویردو ایننیز  دیگران. گیردی از آن سرچشمه میفریقایآ
ال نتقنیز وجود دارند که امکان ا نگی، خصوصیات عام فرهنگیهاي فرهدر میان تفاوت

براین اساس اندیشه یک  ).184: 1389کارل و گامز، ( سازند و ارتباط تفکر را فراهم می
-محصول فرهنگی است، همانطور که عقل، منطق و زبان را یک محصول فرهنگی می

 ، محتوا ۀمثاب بهروش دیده شود و چه  ۀمثاب چه به فلسفه براي کودکاندانیم، فلسفه در 
گیري نوع خاصی از اندیشه فرهنگ که منجر به شکل ۀاین خصیص. بنیان است فرهنگ

هاي خاص فرهنگی وجود جنبه. هاي خاص فرهنگی دانستتوان از جنبهشود را میمی
اولیه که توسط لیپمن و همکاران او در امریکا  هاي داستانباعث شد تا استفاده از 

این منتقدان  ۀرها با انتقاداتی روبرو گردد، ازجملطراحی شده بود در سایر کشو
با نقد محتواي داستانی لیپمن استفاده از آن را براي سایر جوامع یسپرسن است که 

  .داندمناسب نمی
) 1(اند که در جدول رویکردهاي یاد شده، محتواي داستانی خاصی  طراحی کرده 

  .آمده است
  

  به فلسفه براي کودکان ي مربوطانواع داستان در رویکردها .1جدول 

  محتواي داستانی  ادهرویکر  

ي 
 برا

سفه
ه فل

رنام
در ب

ان 
است

ع د
انوا

کان
کود

  

  )روشی(فرایندي 

، )کیو و گس( طبیعت ۀفلسف، )الفی( استدالل و تفکر؛ )1988تا  1973(لیپمن 

 اخالقی هاي بحث، )کشف هري استوتلمیر( شناسی شناخت، )پیکسی( جستجوي معنا

). مارك( سیاسی و اجتماعی هاي بحث، )سوکی( شناسی هاي زیبایی بحث، )لیزا(

شناختی و غناي فلسفی  تناسب روانغناي ادبی،  یعنیسه ویژگی عمده ) 1389( لیپمن
  .داندفلسفه براي کودك ضروري می هاي داستانرا براي 
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  محتوایی

 جهان چگونه به وجود آمده است؟، )باغ عدن( تو کیستی: ردر در دنیاي سوفیگُ
 روح فناناپذیر، )سقراط( شنود و هنر گفت، )اساطیر( نانیخدایان یو، )کاله شعبده باز(

، )کانت( حسی و عقل ادراك، )قرون وسطی( عقل و دین، )ارسطو( منطق، )افالطون(

 ژن بر پهنۀ زندگی کشتی حامل، )کگارد( اصلی هستی خود هر انسان ۀمسئل

ایت و. گیرد یممورد توجه قرار ) انفجار بزرگ( ما نیز ذراتی از ستارگانیم، )داروین(
هیچ، شانس، وجود، زمان، تغییر،  فالسفه مانند ۀبرخی مسائل مورد عالق) 1387(

ها، حرکت، درستی، شک، قانون، دانستن، درك، شعور، دروغ، اختیار، همبستگی پدیده

عدل و انصاف، دوستی، تالش، صبر، صدقه دادن، خشونت و ارتباط با همنوع را مطرح 

  .کندمی

  و ادبیاتپیوند فلسفه 

ت، دانش، قضاوت و انصاف، آزادي، دوستی، حقیق هایی چونموضوع) 1387( فیشر
ت و ترس، أنات، زیبایی، زورگویی، تغییر، جرخشم، حقوق حیوا هایی چونعنوان

خیر و شر، خوشبختی، امید، دانش، عشق، شانس،  مرگ، انصاف، آزادي، دوستی، ارواح

، آنهااسرار، دزدي، داست ها، واقعی و غیرواقعی، ها و پاسخ ها، پرسش حافظه، راز، اسم

را مورد توجه قرار  ها و نیازها، من کیستم؟، خرد و یادگیري زمان، خواست حقیقت،
اي از حکایات را با  مجموعه) 1388(پیکمال .  دهدرا مورد توجه قرار می. دهد می

 آنهاهمزیستی انس ها این افسانه. فلسفی جهان گردآوري نموده است هاي داستانعنوان 

  .کنند یادآوري می آنهارا به 

  توجه به فرهنگ
  : اي مطرح نمود، مانند هاي ساده پرسش): 1384(یسپرسن 

  کنیم؟ هدف زندگی چیست؟ چرا ما این جا هستیم؟ آیا ما روح داریم؟ چرا زندگی می

  
ر است د یهایلیپمن پژوهش هاي داستان که توان گفتمی) 1(با توجه به جدول 

نیاي سوفی حاوي مضامین فلسفی د ؛اجتماعی و اخالقی ،علمی ،فلسفی مضامین
فیشر و  هاي داستان است؛ به شکل رمان و با زبانی کودکانه ،شده در تاریخ فلسفه طرح

 ؛هاي فلسفی جهان است با غناي ادبی و خاصیت داستانیاي از حکایتپیکمال مجوعه
  .شده استسط یسپرسن بر تناسب فرهنگی داستان تاکید شده تو طرح هاي داستانو باالخره در 

باید گفت تنها زمانی  ،هایی در آموزش تفکر به کمک فلسفهبا وجود چنین تالش 
توان به حقیقت فلسفه دست یافت که هم به فرایند فلسفیدن، هم به محتواي فلسفی، می
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فرهنگی موجود در هاي هم به گستردگی فلسفه در خارج از متون فلسفی و هم به جنبه
  :ترسیم شده است) 1(اي در شکل انهگرایچنین نگاه کل. محتواي فلسفی توجه شود

  

  
  
  
  
  

  مراحل تحقق نگاه کل گرایانه به فلسفه براي کودکان .1شکل 

ت اساسی فلسفه، به سؤاالبا عنایت به تاریخ فلسفه و  و )1(با توجه به شکل 
 هاي داستانفان نیاز است، تا به کمک آن ت مهم فیلسوسؤاالفهرستی از مضامین و 

فلسفی موجود در متون کالسیک ادب فارسی انتخاب شود و اما تعریفی واحد از فلسفه 
  :کنداظهار می) 21: 1378(همچنان که دادبه  ،وجود ندارد

به دست دادن تعریفی واحد از فلسفه یا تعریفی که مورد قبول همۀ متفکران باشد، 
طرح کردن موضوع و مسائلی که مورد پذیرش . وار و ناممکنکاري است سخت، دش

  .گیرد نیز کار آسانی نخواهد بود ها قرارهمۀ مکتب
-ها میاي از پرسشگرایانه را مبتنی بر مجموعهرویکرد ذات) 1389(کارل و گامز 

هاي مختلف به نوعی به آن و نسل دانند که در قرون مختلف تا حدودي ثابت بوده
هاي فلسفی هاي فلسفی که در تاریخ فلسفه در قالب مقولهمجموعه پرسش. نداپرداخته

تصریح ) 1383( گریزو ) 1386(، علوي )1377(زاده گونه که نقیب آن ،اندمطرح شده
  :شوندهاي زیر خالصه میکنند، در حوزهمی

  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 ستاندافرهنگی در     ت و مضامین  سؤاالمناسب با 

                                         فارسی متون کالسیک ادبلسفی                             ف        



 ...مضامین ): P4C(فلسفه براي کودکان  8

 1391 پاییز و زمستان، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

  چه چیز واقعی است؟ :(ontology) شناسیهستی                          
  پرسش از ماهیت آگاهی :(epistemology) شناسیمعرفت      هاي فلسفیهمقول

(axiology)            اخالق     شناسیارزش(etics): پرسش از ماهیت خوبی و بدي   
  چه چیز زیباست؟ :(aesthetics) شناسیزیبایی                                              

  
ی با مباحث متنوع فلسفی چون های داستانشامل  محتواي فلسفه براي کودکان

اهمیت این ). 1383ناجی، (شناسی، اخالق و منطق است  متافیزیک، زیبایی ،شناسی معرفت
فلسفه، مهمترین مفاهیم،  ۀسال 2500که لیپمن به کمک تاریخ مباحث تا آنجا است 

خود  ۀبرنام یفلسف هاي داستانهاي پایدار فیلسوفان بزرگ را محور ها و پرسشروش
، رویکرد فلسفه با دنک میاشاره ) 1387(گونه که ناجی  بیش از لیپمن آن. قرار داد
البته از بحث و گفتگو راجع به آراي فلسفی به مضامین فلسفی توجه و  )PWC(کودکان 
اصلی فلسفه یعنی  هسه حوز بندي شده درمضامین فلسفی به شکل دسته. بردسود می

مندان به فلسفه شناسی در کار برخی از عالقهشناسی و ارزشتشناسی، شناخهستی
فلسفه اثر مگی و  داستان فلسفهدر همچنین . شوددیده می) 1389(همچون، وایت 

طرح مسائل . خورداثر وایت توجه به این مسائل نیز به چشم می ترها براي کوچک
ي در فلسفه براي کودکان هاي مفیداساسی فلسفه به زبان داستانی در آثار مذکور تجربه

تواند مفید پرداختن به چنین محتوایی بر اساس آثار ادب فارسی نیز می بوده است،
شناسانه، ت هستیسؤاالادب فارسی از منظر تناسب با  هاي داستاندر ادامه . باشد

ها انتخاب شده هایی از این داستانشناسانه بررسی و نمونهشناسانه و ارزش معرفت
  .است
  
  متون کالسیک ادب فارسی هاي داستان .3

دربارة اینکه داستان . اي داشته است سرایی جایگاه ویژهدر گسترة ادبیات فارسی، داستان
در زبان « که دارداظهار می) 1376(تقوي چیست و در زبان فارسی چه انواعی دارد، 

ز وقایع به هم اي افارسی آن بخش از آثار ادبی را که به شرح و نقل واقعه یا مجموعه
گویند که معادل پردازد، داستان میپیوسته دربارة اشخاص، اشیاء یا دیگر موجودات می

هزار چهار (ترین مواریث بشر عربی آن قصه، تمثیل  یا حکایت است که یکی از قدیمی
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کشورهایی که سابقه تاریخی . »مجموعۀ حیات فرهنگی اوستو زیر) سال قبل از میالد
معتقد ) 1389(ایاغ قزل. تري نیز برخوردارنداز حیات فرهنگی گستردهبیشتري دارند 

 2500فرهنگی، شش هزار سال تمدن و  ۀدیرین ۀایران کشوري است با سابق« که است
 ،هم در شکل شفاهی و هم در شکل نوشتاري ،سال تاریخ مدون که ادبیاتی غنی و پربار

) 1376(تقوي . ردهاي زیادي دارندفارسی اشکال و کارب هاي داستان ».باشددارا می
داستان را ماده خام تمام اشکال « که دارد داستان و کاربردهاي آن اظهار می انواع ةربارد

اند و این دانسته..) حکایت، رمان، تمثیل، سرگذشت، افسانه، اسطوره و قصه و (ادبی 
در بر ) ستان کوتاهرمان و دا(امروزي  هاي داستانخام تمام انواع را از اسطوره تا  ةماد
  :مهمترین انواع داستان عبارتند از. گیردمی

سی، فردو شاهنامۀ مانند، است که شناسنامۀ هر قوم اي حماسیاسطوره. 1 
  خواجوي کرمانی؛  نامۀ ساماسدي طوسی و  نامۀگرشاسب

  ؛ ...، آثار عطار ومثنوي، گلستان وبوستان  مثل، دینی مذهبی و تعلیمی. 2
عنصري؛  وامق و عذرافردوسی؛  بیژن و منیژة، و یوسف و زلیخا نندما غنایی. 3

نظامی و  لیلی و مجنونو  خسرو و شیرینفخرالدین اسعد گرگانی؛  ویس و رامین
  دهلوي؛ امیر خسرو هشت بهشت

فرامرز بن خداداد و  سمک عیار مانند سرگرم کننده و سرگذشت عیاران. 4
  ؛هزار و یک شبو  سندبادنامه

قصه الغربه ابن سینا،  ابسالو  سالمانو  الطیر رسالهبن یقضان، حی مانند رمزي. 5
  سهروردي؛ و فی حاله الطفولیه سرخ عقل، آواز پر جبرئیل، الغربیه
  .تعلیمی. 6

ها نوع خاصی از داستان وجود دارد یا به نوع خاصی با وجود آنکه در برخی فرهنگ
ت داستانی فارسی به ویژه آثار متقدم و اند، در ادبیااز داستان اهمیت بیشتري داده

عنوان ما از شاهنامه به ، تلف در یک اثر جمعند؛ براي مثالکالسیک معموالً عناصر مخ
زهاي اخالقی، تعلیمات دینی، که پر از پند و اندرحالیکنیم، دراثر حماسی یاد می

ب کالسیک گستردگی و تنوع داستانی در اد. باشدهاي بزمی و عاشقانه نیز می صحنه
تواند براي استفاده در فلسفه براي کودکان مورد می ،به عنوان ظرفیتی قابل اعتنا ،فارسی

 ۀهاي مختلف نمونتا در زمینه است ها باعث شدهتنوع این داستان. مطالعه قرار گیرد
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 هاي داستانآذریزدي از جمله کسانی است که . داستان مناسب کودکان را بتوان یافت
ها بارها تجدید چاپ این داستان. ا براي کودکان بازنویسی نموده استکهن فارسی ر

مهمترین آثار او . کودکان است ۀهنوز هم مورد عالق ،ها از انتشار آن شده و بعد از سال
هاى کلیله و دمنه، قصه شاملاست که ) 1389( هاى خوبهاى خوب براى بچهقصه
هاى مثنوى مولوى، نامه، قصه قابوس هاى سندبادنامه ونامه، قصههاى مرزبانقصه
هاى چهارده هاى قرآن و قصههاى گلستان و ملستان، قصهعطار، قصه هاى شیخ قصه

ها آورده ی از کتب ادبی و دینی به زبان بچههای داستانمعصوم است و در هر جلد از آن 
  :دارداظهار می )4: 1390(پناهی  .شده است

بخش خاصی به کودکان اختصاص نیافته است؛  ،ۀ ایراندر تاریخ ادبیات و تاریخ فلسف
هاي  کامالً تفکیک نشود و از میان نقشهاي بزرگساالن و خردساالن اما اگر کتاب

هاي گوناگون، هر کس حصۀ به ظرفیت طبقات و سنها، بنااسلیمی و تودرتوي آن
ودکان شیرین و تواند براي کگاه کتابی مانند کلیله و دمنه هم میخویش را بجوید آن

نامه  مرزبان. ست براي پادشاه تلقی شودکننده باشد و هم یک کتاب آموزش سیا سرگرم
هاي عرفانی مانند مثنوي مولوي بیشتر این ویژگی در کتاب. نیز چنین ویژگی دارد

ها براي هر مخاطبی آموزنده است و وي را به شگفتی تمثیلی آن هاي داستاناست؛ زیرا 
این داستان . الطیر است ها، داستان رمزي منطقدست داستاناز این . ارددو تفکر وا می

ها، مرغ و طرح پرسشغ و سیرمزي به جهت روانی زبان و جناس زبانی سیمر
ها، تفهیم فلسفۀ سوفیسم وحدت وجودي، آموزش مهارت ها، حرکتها، حیرتگفتگو

ویش، نقشی مهم و اندیشیدن، دیدار با خویشتن خویش و رسیدن به اصل خویشتن خ
  .ن داردهاي مشترك بسیاري با طرح لیپمجنبه

. هاي مختلف مورد توجه قرار گیردتواند از جنبهتنوع داستانی در ادب فارسی می
با سه بعد از شخصیت آدمی سر و  آنهابه طور کلی داست کندمی اظهار) 1376(تقوي 

ر و قدرت مخاطب سر و کار یابیشتر بر اراده و اخت ،حماسی هاي داستان. کار دارند
دینی، تاریخی، رمزي و تعلیمی با دعوت به تعقل، اندیشه و تقویت  هاي داستان ؛دارند

غنایی بیشتر با عواطف و احساسات سر و  هاي داستاند و ندار معرفتی مخاطب سروکار
  .دنکار دار

ن، نوشته متون ادب فارسی که توسط ادبا، عرفا و بعضاً فیلسوفا هاي داستاندر میان 
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توان یافت که هم از نظر ادبی غنی هستند و هم در آن به مسائل ی را میهای داستانشده، 
  : ندک میعنوان ) 52: 1384ناجی، ( .فلسفی پرداخته شده است

عرفاي اسالمی و حتی فیلسوفی مشائی همچون ابن سینا هم براي بیان و انتقال مطالبی 
الدین نیز جزو آثار  موالنا جالل هاي داستان. ه بردندغایت انتزاعی، به روش داستان پنا به

مثنوي  هاي داستانوان دید که غالب ت میبا وجود این . شود ادبی و عرفانی محسوب می
مثالً، مسائل جبر و اختیار، . ندک میبه مشکلی از مشکالت کالمی، اما روزمره، توجه 

هاي فلسفی مثنوي  دغهوانند از جمله دغت میمسئله خیر و شر یا مسئله شناخت 
محسوب شوند، اما این سنت در شرق تداوم و بسط نیافت، بلکه در اروپا در زمان ژان 

البته . ریخته شد آنهاها و داست هاي فلسفی او در قالب نمایشنامه پل سارتر بود که دیدگاه
داستان دنیاي سوفی نوشته  گردر  .هاي مختلف آزموده شده است ش ه رواین کار ب

  .ها است ن نمونهاز اییکی 
ایرانی   ـ که برگرفته از فرهنگ اسالمی) پیوند فلسفه و ادبیات(در میان متون ادبی 

) محوريمحتوا(ا مضامین فلسفی موجود است ی بهای داستان، )وابستگی فرهنگ(است 
مورد ) محوريفرایند(نمود که در اجتماع پژوهی را به شکلی بازنویسی  آنهاتوان که می
هاي بیشتري از فلسفه توان به جنبهها میه قرار گیرد، بنابراین به کمک این داستاناستفاد

ی متون ادب فارس هاي داستاندر ادامه به تبیین مسائل اساسی فلسفه و . دست یافت
ت فلسفی ممکن سؤاالاز آنجا که پرداختن به همۀ . شود مرتبط با این مسائل پرداخته می

  .شودها پرداخته میي از آنانیست تنها به طرح نمونه
 

  شناسانه در متون کالسیک ادب فارسی هستی هاي داستاننمونه  1.3
 شناسـی  هسـتی  دارداظهـار مـی  ) 1370(اسـمیت  شناسی یکی از مسائل مهم فلسفه است، هستی
وجـود را مـورد مطالعـه قـرار     اي از فلسفه است که طبیعت و ماهیت حسـی یـا   شاخه

یکـی از مسـائل فلسـفه را تفکـر در     ) 1378(دادبه  ).414: 1387نی، فرمهینی فراهـا ( دهد می
تـرین  ارسـطو آن را شـریف  دانـد کـه   می) جهان، انسان و خدا(چیستی هستی یا وجود 

در طـول تـاریخ   ) (ontologyشناسـی   سؤاالت مربوط بـه هسـتی  . ها شمرده استدانش
ضمن ) White( )1387(وایت . فیلسوفان زیادي را به خود مشغول ساخته است ،فلسفه

ت در سـؤاال برخی  ند کهک میاظهار سؤاالت عامیانه ت فلسفی با سؤاالمتفاوت دانستن 
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 ،)Democritus(دموکریتــوس  ،)Parmenides(پارامنیــدس  ،خصــوص واقعیــت، فیلســوفانی چــون 
ــون  ــتین )Plato(افالط ــاس )Agostino(، اگوس ــابز )Lock(، الك )Aquinas(، اکوین ، ه

)Hobbs (و هگل )Hegel (    گُـردر . را به خـود مشـغول سـاخته اسـت)نیـز   )24:  1390
  :داندفی و پاسخ به آن مرتبط میفلس سؤالفلسفه را با 

جهان : بهترین راه نزدیک شدن به فلسفه، پرسیدن یکی چند پرسش فلسفی است
دهد اراده یا مقصودي نهان است؟ آیا چگونه به وجود آمد؟ آیا در پس آنچه روي می

تر از همه  توان پاسخ داد؟ و مهممرگ حیات هست؟ این مسائل را چگونه میپس از 
. اندها را مطرح کردهها این پرسشها و سده چگونه باید زیست؟ آدمیان در طول سال

  .بشر چیست و جهان از کجا آمده استباشد بداند  فرهنگی وجود ندارد که نخواسته
ل است مگر اینکه به زبان داستانی شناسانه براي کودکان مشک طرح مباحث هستی

با  تالش براي طرح چنین مسائلی با زبان داستان و حکایت براي کودکان. بیان شود
فلسفه اثر مگی،  داستان فلسفهتوان در این توفیق را می ۀنمون. موفقیت همراه بوده است

 هاي تانداسدر میان . اثر گُردر مشاهده کرد دنیاي سوفیاثر وایت و  براي کوچکترها
فی اشاره داشته باشد وجود ی که به مسائل فلسهای داستانمتون کالسیک ادب فارسی 

، به شکل خالصه اند شناسی پرداختهجهان ۀها که به مقولاین داستان ۀدر ادامه نمون .دارد
تأمل در داستان براي تفکر بیشتر، پرسش کلیدي و  ،نقل شده و بعد از آن مواردي چون

داستان ذکر شده و در پایان داستان  ةی مطرح شده توسط کودکان دربارت احتمالسؤاال
نیز به ذکر دالیلی پرداخته شد که مناسبت داستان را براي استفاده به عنوان محتواي 

  .دهدفلسفه نشان می
  

  مورچگان بر کاغذ 
مورچگان برانگیزي دارد، با عنوان  چهارم مثنوي حکایت منظوم و تأمل مولوي در دفتر

این داستان آمده   در. آفرینش و علت پیدایش امور پرداخته است ۀکه به مسئل ر کاغذب
  :است

: کند، به دوست خود گفتاي کوچک، قلمی را دید که بر روي کاغذ حرکت میمورچه
: آن مور گفت. کندهاي زیبا و عجیبی رسم میچرخد و نقشاین قلم روان است که مى

دهند که قلم را به نگارش را انگشتان انجام میاین کار قلم نیست، کار اصلی 
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خود اسیر دست  آنهانه، فاعل اصلی انگشتان نیستند و : مور سوم گفت. دارند وامی
ها همچنان بحث و گفتگو مورچه .گیرندنیز از نیروي بازو کمک می آنهاهستند که 

او که . رسیدداد تا اینکه مسأله به بزرگ مورچگان اي نظر میهر مورچه. کردند می
این کار . این هنر از عالم مادي صورت و ظاهر نیست: گفت. داناتر و باهوش تر بود

تن لباس . شودخبر می هوش و بی ادي انسان با آمدن خواب و مرگ بیتن م. عقل است
  .کند ها را عقل آن مرد رسم میاین نقش. است

  
  تأمل در داستان

ا از قلم به انگشتان و سپس دست و بازو و هها، با بررسی علت پیدایش نوشتهمورچه
علت پیدایش جهان و انسان را به عنوان  سؤالدنبال کردن این . در نهایت عقل رسیدند

از  سؤال ،ت اساسی در طول تاریخ فلسفهسؤاالیکی از . سازدی اساسی مطرح میسؤال
ان و واقعیت جهان، بنیاد و حقیقت جه) 1378(دادبه . چگونگی پیدایش جهان است

این . داندشناسی عقالنی میچگونگی پیدایش جهان را سه موضوع مهم در جهان
سیاري از فیلسوفان به خصوص ت فلسفی در طول تاریخ فلسفه مورد توجه بسؤاال
پرسشی که بیش کند  عنوان می )13: 1388(مگی عنوان مثال به. پیش از سقراط بود ۀفالسف

جهان از چه ساخته : کرد، این بودمشغول می به خود را(Thales) از همه ذهن تالس 
تالس فهمیده بود که جهان مادي ممکن است نهایتاً از یک عنصر یا ماده  .شده است؟

 در مقابل .پنداشتاشتباه آن عنصر را آب می اولیه تشکیل شده باشد اما به
  ).12: 1387ویت، ( جوهر بنیادین عالم آتش است: گفتمی  (Heraclitus)هراکلیتوس

هایی براي کودکان ، پرداختن به چنین پرسشسؤالدر عین اهمیت فراوان این 
تی از این دست سؤاال ةکنند ی که بتواند تداعیهای داستانمشکل است، اما استفاده از 

این داستان به برخی مضامین  همچنین کودکان با شنیدن. تواند مفید باشدباشد می
  :کنند از جملهی را مطرح میتالسؤابرانگیز توجه و درباره آن  تأمل
 منظور و مفهوم داستان چیست؟ -
 نقش و نگارهاي کاغذ چگونه پدید آمدند؟ -
 هاي روي کاغذ را پدید آورد؟قلم روان چگونه نقش -
  تنهایی نقش و نگار بر روي کاغذ طراحی کند؟تواند بهآیا قلم می -



 ...مضامین ): P4C(فلسفه براي کودکان  14

 1391 پاییز و زمستان، دوم، سال سوم، شمارة تفکر و کودك

 ی نقش و نگار بپردازند؟توانند به وسیله قلم به طراحها میآیا همۀ آدم -
 ها در فهم دلیل نقاشی چه بود؟علت اشتباه مورچه -
  ها پی برد؟توان به دانایی آنها میهاي آدمآیا از روي نوشته -
  

  مناسبت داستان
-هاست میعلت پیدایش پدیده ةها درباراین حکایت که گفتگوي مستمر بین مورچه

فلسفیدن را در  ،برانگیز به عنوان محتوایی تأملکودکان و  تواند با ایجاد چالش ذهنی در
نسبت فهم انسان از جهان اشاره   این داستان که به. ی تسهیل نمایدیک اجتماع پژوهش

همچنانکه هراکلیتوس جوهر . دارد، فیلسوفان زیادي را به خود مشغول ساخته است
عالم  ةدهند لی تشکیلاص ة، تالس مادداند می )1387به نقل از ویت ( بنیادین جهان را آتش

فرهنگی وجود ندارد که ) 1390(داند و به قول گُردر می ) 1388به نقل از مگی (را آب 
در دنیاي  ،به عنوان نمونه؛ از کجا آمده استباشد بداند بشر چیست و جهان  نخواسته

آمده  باغ عدنبا عنوان  »جهان چگونه آغاز شده است؟«ی چون، سؤالسوفی گُردر 
کند و مطرح می ساز ایزديساعتا دوپره برهان آفرینش را با عنوان و ی ؛است

در . پردازدمی «تواند دلیل یک رخداد باشد؟آیا شانس می«ی چون، سؤالدموکریتوس به 
  :شود به عنوان نمونهاي دیده میهمیان ادبا نیز چنین دغدغ

  از آغــاز بایــد کــه دانــی درســت
  کــه یــزدان ز نــاچیز چیــز آفریــد

  

ــرمای ــت  ۀســ ــوهران از نخســ   گــ
  بــــدان تــــا توانــــایی آرد پدیــــد

  )شاهنامه فردوسی(                      
  .آمده است) 2(شناسانه در جدول  هستی هاي داستاننمونه ی دیگر از برخ

  
  شناسانه متون کالسیک ادب فارسی هستی هاي داستاننمونه  2.جدول

  نام نویسنده   نام متن ادبی  نمونه داستان قلمرو 

هس
سی

شنا
ی 

ت
 

 مولوي مثنوي، دفتر چهارم  مورچگان بر کاغذ

 مولوي مثنوي، دفتر دوم موسی و شبان

 سنایی حدیقه ترس از مرگ

 عنصرالمعالی نامه قابوس خیاط و کوزه

 مولوي مثنوي، دفتر سوم کودکان مکتبی و استاد
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 مولوي مثنوي، دفتر اول پادشاه و کنیزك

 مولوي دفتر اولمثنوي،  طوطی و بازرگان

 مولوي مثنوي، دفتر اول شیر بی دم و شکم

 مولوي  مثنوي، دفتر پنجم  باغ خدا، دست خدا، چوب خدا

 جامی بهارستان شتر و درازگوش

  
  شناسانه در متون کالسیک ادب فارسی  معرفت هاي داستاننمونه  2.3

ضمن بیان اهمیت و ) 1387( وایت. است شناسی یکی از مسائل اساسی فلسفه معرفت
ت زیادي در خصوص سؤاال داردشناخت در فلسفه اظهار می ۀمسئل جایگاه پرداختن به

، )Descarte(، دکارت )Aristotle(، ارسطو )Zeno(زنو  ،فیلسوفانی چون ،شناخت
، )Wittgenstein(، ویتگنشتاین )Kant(، کانت )Hyom(، هیوم )Berkeley(بارکلی 
. را به خود مشغول ساخته است )Dennett(و دنت  )Russell(راسل  ،)Sartre(سارتر 

اند، حدود شناخت ث کردهشناسی که فالسفه درباره آن بح ت مهم در شناختسؤاالاز 
 :آدمی است

اهر داراي دو جنبه یکی ذات و دیگري ظ ءهاي دور اعتقاد بر آن بود که شیاز گذشته«
ببرد ز ظاهر امور فراتر رود و به ذات امور پیتواند ا است و بحث از اینکه انسان می

اهمیت و حدود شناخت  ةمتفکران دربار ۀاز آنجا که هم. ت اساسی بودسؤاالیکی از 
 ).102: 1378دادبه، (» هاي مختلف پدید آمده استاند نظریهانسان اتفاق نظري نداشته

آنچه ما از  ردداقت آن با امر واقع اظهار میزنو در زمینه شناخت آدمی و مطاب
زنو . شودافتد به یک شکل درك نمیبینیم با آنچه در حرکت اتفاق میحرکت می

دهد که حرکت اتفاق شاگرد پارامنیدس با طرح داستان آشیل و الك پشت توضیح می
ارسطو درباره حرکت گفته . کندآید که چیزي حرکت میافتد و فقط به نظر مینمی

   ).43: 1387به نقل از وایت، (» درك آن دشوار است دیدن حرکت آسان است اما
ۀ اما طرح آن براي هم ،چنین مسائل مهمی در فلسفه و سایر علوم بوده و هست

نمونه در ادامه  .از جمله کمک گرفتن از داستان اي مگر  با شیوه. افراد ممکن نیست
 ه نقل شدهشناخت عقالنی پرداخته، به شکل خالص ۀشناسانه که به مقول معرفت داستان
تأمل در داستان براي تفکر بیشتر، پرسش کلیدي براي  ،ونبعد از آن مواردي چ .است

شده  ت احتمالی مطرحسؤاالشود و مهمی که براي کودك ایجاد می سؤالاستخراج 
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داستان ذکر شده و در پایان داستان نیز به ذکر دالیلی پرداخته  ةتوسط کودکان دربار
  .دهدبراي استفاده به عنوان محتواي فلسفه نشان می شده که مناسبت داستان را

  
  سه ماهی که در آبگیري بودند

در . شناسی اشاره دارد، داستان سه ماهی استی که به مقوله معرفتهای داستانیکی از 
این خالصه  .سه ماهی که در آبگیري بودندبا نام  وجود داردکلیله و دمنه حکایتی 

  :گونه است این داستان
اهی را درون اد در مسیر برگشت از شکار به آبگیري رسیدند، در آن آبگیر سه مدو صی

آنها تصمیم . همراه نداشتندها را شکار کنند، اما وسایل صید نآب دیدند، خواستند آ
ها که ماهی. ها را صید نمایندگرفتند تا فردا وسایل صیادي را با خود بیاورند و ماهی

ها که آن یکی از. دانستند چه باید بکنندان شدند اما نمیصداي صیادها را شنیدند، نگر
خطر را جدي شمرد، تصمیم گرفت تا فرصت باقی است از برکه بگریزد، بنابراین با 

دو ماهی دیگر با . تالش فراوان خود را به رودخانه رساند و راه دریا را در پیش گرفت
گشتند و قبل از هر کاري مسیر ها برنگرانی و اضطراب در برکه ماندند تا اینکه صیاد

یکی از آن دو سعی نمود . آن دو ماهی راه فرار را بسته دیدند. برکه به جوي را بستند
براي نجات خود فکري کند تا اینکه تصمیم گرفت خودش را به مردن بزند، بنابراین 

وقتی صیاد . بردخود را بر روي آب انداخت و آب هم او را بی اختیار باال و پایین می
آن ماهی را از آب گرفت دید که مرده است، بنابراین آن را بر زمین انداخت و مشغول 
گرفتن ماهی دیگر شد، در این فرصت ماهی که خود را مرده نشان داد با تقال خود را 

ها به ماهی سوم حیران و سرگردان از دست صیاد. در جوي آب انداخت و فرار کرد
رفت تا شاید بتواند خود را نجات دهد، اما راه فراري این طرف و آن طرف برکه می

  .باقی نمانده بود و گرفتار صیادان شد
  

  تأمل در داستان
این داستان حاوي گفتگوي مداوم چند ماهی با یکدیگر و گفتگوي صیادان با هم است 

 مهم فلسفی است ئلابه مسائلی چون، عقل، دوراندیشی، تقدیر و سرنوشت که مس و
ت مهم فلسفه بوده سؤاالیکی از  ،شناسایی و راه رسیدن به آن به کمک عقل. رداشاره دا
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  :نویسددورانت در کتاب لذات فلسفه میویل. است
اي از دوست داشتنی است و عشقِ لحظه...) احساس و عشق و(راست است که غریزه  

قل همواره چرا که ع ،تر است، اما امروزه باید از حق عقل دفاع کرد اندیشۀ سالی خوش
یاور انسان بوده است و نه تنها در تمدن بلکه از همان وقتی که امواج عظیم یخ از 

عقل به فریاد انسان ضعیف رسید تا همچون  ،قطب شمال به جنوب سرازیر شدند
  ).118: 1378به نقل از دادبه، (هاي نیرومند نابود نشود ماموت

ه شناخت و میزان اعتماد به آن هر کدام از مکاتب فلسفی درخصوص راه دستیابی ب
گرایان بر این باورند که حقیقت واقعی را تنها عقل به عنوان مثال. انداظهار نظر کرده

حواس ما از جهان دریافت  توان از طریق عقل آشکار کرد و نه با اعتقاد به آنچه کهمی
  ).59: 1387ویت، ( کنندمی

  :تی که ممکن است براي کودکان مطرح شودسؤاال
  منظور و مفهوم داستان چیست؟ -
 هاي درون برکه چه تصمیمی گرفتند؟صیادان با دیدن ماهی -
 گیران چه کار کردند؟ها در برابر تصمیم ماهیماهی -
 تفکر و دوراندیشی چیست؟ -
 اید؟آیا تاکنون به آینده کارها فکر کرده -
  توان سرنوشت را رقم زد؟آیا می -
 

  مناسبت داستان
گیري و انواع مهم شناخت و در ذیل آن مباحثی چون تصمیم ۀت به مسئلاین حکای

 ۀمسئل .ن بحث تقدیر و اراده پرداخته استتصمیم، پیامدها و نتایج هر تصمیم و همچنی
. فیلسوفان زیادي را در تاریخ فلسفه به خود مشغول ساخته است ه،شناخت در فلسف

گونه  از این دانم؟توانید بگویید، میچه وقت می سؤالِ: دارداظهار می) 1389(وایت 
یا چیز  فکر ۀتواند با توجه به نتیجمی هاادرستی دانستهدرستی و ن. ت استسؤاال

توانند به کسب معرفت در شرایطی این مقوله می درها با تفکر بچه. دیگري معلوم گردد
 .داندسفی میی را فلهای داستانچنین ) 1390(مچنین پیکمال ه. تر رهنمون شوندمنطقی

چرا که در آن . توان براي استفاده در یک اجتماع پژوهشی آماده کرداین داستان را می
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برخی دیگر از . فکري وجود دارد هاي داستانگفتگو به عنوان یک ویژگی برجسته براي 
  .آمده است 3شناسانه در جدول  معرفت هاي داستان هاي هنمون

  
  ناسانه متون کالسیک ادب فارسیش معرفت هاي داستاننمونه  .3جدول 

ناخ
ش

 ت
سی

شنا
 

 منشی کلیله و دمنه  سه ماهی که در آبگیري بودند

 مولوي مثنوي، دفتر اول بقال و طوطی

 مولوي مثنوي، دفتر سوم  اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل

 مولوي مثنوي، دفتر چهارم نصیحت پرنده

 منشی کلیله و دمنه بط و ستارگان

 جامی بهارستان   اه زیركروب

 منشی کلیله و دمنه زاغی که بر باالي درختی خانه داشت

 منشی کلیله و دمنه خرگوش و شیر

 عنصرالمعالی نامه قابوس دو مرد زندانی

 مولوي مثنوي، دفتر پنجم  آهو در طویله خران

  
  شناسانه در متون کالسیک ادب فارسیارزش هاي داستاننمونه  3.3

 ناسی است که در آن به مسائلی چونش بحث ارزش ،مسائل اساسی فلسفه ملهاز ج
 هایی چونارزش) 1390(ی و مختاري ایروان. شودارزش، انواع و ماهیت آن پرداخته می

 يهاارزش يرا در قلمرو... گویی، وفاي به عهد، صبر وعت، حقگویی، شجاراست
ت، خبرچینی، عهدشکنی، همگویی، تکنند و ظاهربینی، دروغفردي محسوب می

در . دانندمی ل را ضد ارزشصبري، حرص و آز، عجول بودن، عدم تعق کم خودخواهی،
احترام، قدردانی، کمک به دیگران، دوستی، دفاع از  ها عبارتند ازاجتماعی، ارزش ۀزمین

، هردزدي، ظلم، جنگ، ق ها عبارتند ازشو ضدارز... و مهربانی سرزمین، اتحاد، ایثار،
  .  عدم آزادي و تبعیض

ت مبتال سؤاالاز گذشته تاکنون و در میان فالسفه و سایر متفکرین مقوله ارزش و 
-شناسی خود به دو بخش اخالق و زیباییمقوله ارزش. به آن اهمیت باالیی داشته است

  .شودشناسی تقسیم می
  

  اخالقی در متون کالسیک ادب فارسی هاي داستاننمونه . الف
: 1378(دادبه . ها در رفتار انسان از عالیق فالسفه بوده استخصوص خوبیکاوش در 
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  :کندگونه تعریف می اخالق را این) 181
باب اي از فلسفه است که در ماهیت خوبی و حق، یا به قول فالسفه، دراخالق شعبه

کوشد تا روشن پردازد و میها به بحث و گفتگو و کاوش و پژوهش میها و حقخوبی
ند تا به خوشی و انسان چگونه باید باشد یا در زندگی چگونه باید رفتار ک ازد کهس

  .سعادت دست یابد
آن  ةا طرح مسائل اخالقی و تفکر دربارفالسفه در طول تاریخ تالش نمودند تا ب

هاي فالسفه در این خصوص هرچند پاسخ. دست آورنده تی را بسؤاالپاسخ چنین 
از آنجا . تی در متون فلسفی و ادبی بسیار استسؤااله چنین متفاوت است اما پرداختن ب

 هاي داستانتوان از می ،ت فلسفی براي کودکان سخت و دشوار استسؤاالکه طرح 
مضامین  ۀفراوانی در زمین هاي داستانحاوي موجود در متون کالسیک ادب فارسی که 

 ۀشناسانه که به مقول شرزا نمونه داستان ،در ادامه. اخالقی و اجتماعی است، بهره برد
تأمل در داستان  نقل شده و بعد از آن مواردي چون اخالق پرداخته، به شکل خالصه

-مهمی که براي کودك ایجاد می سؤالبراي تفکر بیشتر، پرسش کلیدي براي استخراج 
داستان ذکر شده و در پایان  ةشده توسط کودکان دربار مالی مطرحت احتسؤاالشود و 

به ذکر دالیلی پرداخته شده که مناسبت داستان را براي استفاده به عنوان  داستان نیز
  .دهدمحتواي فلسفه نشان می

  
  شیخ گَرَکانی و گربه

براي  شیخ گَرَکانی و گربهتواند به کمک داستان شناسانه میتی ارزشسؤاالپرداختن به 
آورده نامه الهی دراین داستان را که حکایتی منظوم است عطار . کودکان صورت پذیرد

  : ن مضمونبا ای .است
اي را در خانقاه خود راه داده و با او  انس گرفته بود، اهل خانقاه مردي حکیم، گربه

 .گوشتی از آشپزخانه ربوده شد تند، تا اینکه روزي از روزها تکهدانسگربه را امین می
مرد حکیم . را تنبیه کردمستخدمان فهمیدند که گربه آن را برداشته، و یکی از آنها گربه 

گربه وفادار بوده و تاکنون بدون اجازه چیزي از خانه بر نداشته : به مستخدم گفت
مرد حکیم گربه وفادار را با دقت . مستخدم به حکیم جریان دزدي گربه را گفت! است

اي کوچک که تازه به گربه که ناراحت بود رفت و بعد از لحظاتی با سه بچه. نگریست
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وقتی حکیم به ماجرا پی برد . اي نشسترده بود، نزد حکیم برگشت و در گوشهدنیا آو
  . از رفتار مستخدم ناراحت شد، مستخدم هم از تنبیه کردن گربه پشیمان شده بود

  
  تأمل در داستان

-تی، محبت مادري، امانتدوس چون حس نوع یاین داستان به مضامین ارزشی و اخالق
یکی . باشدالنه اشاره دارد که از مسائل مهم فلسفه میشناسی و قضاوت عجوداري، قدر

 که دارداظهار می) 1378(دادبه . استاز مسائل مهم مطرح شده در فلسفه وجدان 
شناسد و وجدان اخالقی نیرویی درونی است که خیر را از شر و نیک را از بد باز می

  .کندبراي انسان تکلیف معین می
  :گویدمی یا خیر ان دزدي کردتواینکه آیا میکانت دربارة 

پس دروغ اشتباه . خوبی دارد، بد انجام شود ۀست کاري که به ظاهر نتیجمنطقی اغیر
  ).30: 1389وایت، ( ن با طبیعت منطقی ما سازگار نیستچون دروغ گفت. است

  :تی که ممکن است براي کودکان مطرح شودسؤاال
  منظور و مفهوم داستان چیست؟ -
 به گربه اعتماد داشتند؟چرا اهل خانه  -
 توان خوب بود؟بار اشتباه دیگر نمی آیا با یک -
 آیا کسی را که به خاطر فرزندانش دزدي کرده باید مجازات کرد؟ -
  آیا گربه حق داشت از آشپزخانه غذا را بردارد؟ -
 

  مناسبت داستان
ه دارد و ناسی اشارش به عنوان یکی از مباحث مهم ارزش این حکایت به مضمون اخالق

. عدالت در قضاوت و متهم کردن بدون دلیل دیگران پرداخته است ۀدر آن به مسئل
مربوط به  »هستید؟ عادلی آیا شما آدم«که  سؤالدارد این اظهار می) 1389(وایت 
ب پرداختن به مفهومی اخالقی به سب شیخ گَرکانی و گربهحکایت . شناسی استارزش

این داستان . هاي ادبی و فلسفی استبیان داراي جنبه سبب منظوم بودن و شیوایی و به
تواند به تفکر کودك گربه است که می ةمستمري بین خدمتکار و شیخ دربار گفتگوي
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  .درخصوص اخالق کمک کند
  .آمده است) 4(شناسانه در جدول  ارزش هاي داستاننمونه برخی دیگر از 

  
  متون کالسیک ادب فارسی) اخالق(شناسانه ارزش هاي داستاننمونه  .4جدول 

الق
اخ

 

 عطار الهی نامه شیخ گَرکانی و گربه

 نظامی هفت پیکر   خیر و شر

 عنصرالمعالی نامه قابوس کن و در دجله اندازتو نیکی می

 مولوي مثنوي، دفتر چهارم مرد گلخوار

 ظهیري سمرقندي سندبادنامه  گربۀ سفید

  
  دب فارسیدر متون کالسیک ا شناسیزیبایی. ب

سجادي . استشناسی شناسی بحث زیباییارزش ۀیکی دیگر از موضوعات در مقول
زیبایی موجود در  ۀها و مطالعناسی با سالیق، ذائقهش زیبایی که دارداظهار می) 1378(

ی سؤال. شده ناشی از تجربه سروکار دارد یعت و هنر و همچنین کیفیات احساسطب
ت مطرح شده در این مقوله سؤاالاز » دهد؟جلوه می چه چیزي یک شیء را زیبا«چون 

. شناختی ارزشمند هستند اما همیشه به آسانی قابل وصول نیستند کیفیات زیبایی. ستا
. ها مطرح کردتوان به کمک داستان براي بچهتی را میسؤاالپرداختن به چنین مقوله و 

شناسی پرداخته، به شکل  زیباییشناسانه که به مقوله  ارزش نمونه داستاندر ادامه 
تأمل در داستان براي تفکر بیشتر، پرسش  ن مواردي چونخالصه نقل شده و بعد از آ

ت احتمالی سؤاالشود و مهمی که براي کودك ایجاد می سؤالکلیدي براي استخراج 
داستان ذکر شده و در پایان داستان نیز به ذکر دالیلی  ةشده توسط کودکان دربار مطرح

  .دهدمی محتواي فلسفه نشانشده که مناسبت داستان را براي استفاده به عنوان پرداخته 
  

  طاووس و زاغ
که حکایتی مشهور در میان   طاووس و زاغر بهارستان داستانی دارد با نام جامی د

  :یات داستانی است، با این مضمونحکا
 .دندند و عیب و هنر یکدیگر را دیطاووسی و زاغی در صحن باغی فراهم رسید

سرخ که در پاي توست، الیق اطلس زرکش و دیباي  ةاین موز: طاووس به زاغ گفت
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 اریک عدم، به روز روشن وجودهمانا که آن وقت که از شب ت. منقّش من است
ام و تو  ت سیاه تو را پوشیدهکیمخ ةمن موز. ایم وشیدن موزه غلط کردهایم در پ آمده مى
ر خالف این است؛ اگر خطایی رفته است، در حال ب: زاغ گفت. ادیم سرخ مرا ةموز

من است؛ غالباً در آن  ةهاي تو مناسب موز است، باقی خلعتهاي دیگر رفته  پوشش
در آن نزدیکی . اي و من سر از گریبان تو آلودگی، تو سر از گریبان من بر زده خواب

سر برآورد . دشنومقاوله را مىکشَفَی سر به جیب مراقبت فرو برده بود و آن مجادله و 
حاصل را بگذارید و از هاي بی این مجادله! اي یاران عزیز و دوستان صاحب تمیز که

همه چیز را به یک کس نداده و زمام  تعالی خداي. این مقاوله بالطائل دست بدارید
اي داده که کس نیست که وي را خاصه هیچ .همه مرادات در کف یک کس ننهاده

 ةنهاده، هر کس را به دادر وي خاصیتی نهاده که در دیگران ندیگران را نداده است و د
  .خود خُرسند باید بود و به یافته خُشنود

  
  تأمل در داستان

در حکایت طاووس و زاغ  به زیبایی تن و ملزومات آن و اینکه هر موجودي در خود 
. تها به یک موجود تعلق ندارد، اشاره شده اسهایی را دارد و همۀ زیباییزیبایی
فالسفه است که در طول تاریخ مورد توجه فراوان  ۀقشناسی از مقوالت مورد عالزیبایی

. تهمچنین بحث از مطلق و نسبی بودن زیبایی از مسائل مهم فلسفی اس. بوده است
ها و زمان ها ثابت و مطلق نیستند و درباییها و زیزشتی که دارداظهار می) 1378(دادبه 
چنانکه وحشیان . کنندبت به افراد و اجتماعات مختلف تغییر میهاي مختلف و نسمکان

هاي دانند و یونانیان آن را در نوع جملهزیبایی را در لب کُلفت و خالکوبی سبز می
  .دانندانشایی می
  :تی که ممکن است براي کودکان مطرح شودسؤاال

  منظور و مفهوم داستان چیست؟ -
 خواست؟اي خود میها را برچرا طاووس همۀ زیبایی -
 پنداشت؟چرا زاغ پرهاي طاووس را در شان خود می -
 شد؟آیا طاووس با پاهاي زاغ زیباتر می -
  ها را در یک موجود دید؟توان همۀ زیباییآیا می -
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  مناسبت داستان
 ۀبه فهم بهتر مقول ،این حکایت که گفتگوي مستمري است بین زاغ و طاووس است

ها و سالاست قولۀ زیبایی و ملزومات آن بحثی فلسفی م. کندزیبایی کمک می
و تناسب زیبایی عبارت است از هماهنگی  ارسطو معتقد است .اندفیلسوفان با آن روبرو بوده
ه بدین معنی که یک کل یا یک چیز وقتی زیباست ک. پیوسته هم و نظم آلی اجزا در کل به

  ).231: 1378دادبه، ( باشداجزاي آن متناسب و هماهنگ 
هاي داستان در یک اجتماع پژوهشی امکان استفاده از غناي ادبی و گفتمان شخصیت

-ارزش هاي داستان  برخی دیگر از نمونه. سازدفلسفیدن را براي کودکان فراهم می
  .آمده است) 5(در جدول ) یختشنا زیبایی(شناسانه 

  
  ن کالسیک ادب فارسیمتو) یختشنا زیبایی(شناسانه ارزش هاي داستاننمونه  .5جدول 

    
 

یی
زیبا

 
سی

شنا
 

 نظامی لیلی و مجنون لیلی و مجنون

 جامی بهارستان طاووس و زاغ

 مولوي مثنوي، دفتر پنجم پر زیبا دشمن طاووس

 عنصرالمعالی  نامه قابوس اشتر و ابله

 سنایی حدیقه آینه و زنگی

دب فارسی مضامین مهم در متون کالسیک ا هاي داستان با توجه به آنچه گفته شد،
 ةسبب غناي ادبی باال براي استفاد به اند وود جاي دادهطول تاریخ فلسفه را در خ

مذکور بدان سبب که  هاي داستانهمچنین . کودکان و ایجاد عالقه در آنها مناسب است
وابستگی همچون متون داستانی  اند، مشکل فرهنگرسی استخراج شدهاز متون ادب فا

اي بازنویسی شوند که ها به گونهبنابراین چنانچه این داستان. نخواهند داشت لیپمن را
هاي بیشتري از بتوان از آنها در اجتماع پژوهشی استفاده کرد، امکان دستیابی به جنبه

ی در شکل های داستاناستفاده از چنین  ةنحو. ودشواقعیت فلسفه براي کودکان فراهم می
  .آمده است) 2(
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  متون کالسیک ادب فارسی هاي داستاناستفاده از  ةحون .2شکل 

متون  هاي داستان(نشان داده شده است، چنانچه محتوایی ) 2(طور که در شکل  همان
کن و در دجله نیکی می تو، خیاط و کوزه همچون حکایاتیبا ) کالسیک ادب فارسی

در آبگیري  سه ماهی که، پادشاه و کنیزك، اشتر و ابله، طوطی و بازرگان، انداز
، عشق مورچه، شیر خرگوش و، و شکل پیل اختالف کردن در چگونگی، بودند

، بقال و طوطی، طاووس و زاغ، شیخ گَرَکانی و گربه، سفید ۀگرب، نصیحت پرنده
از متون  که سرشار از مضامین فلسفی هستند و... و خانه و تعطیلی مکتب مریضی مال

، نامهسندباد ،نامهمرزبان، کلیله و دمنه، ويمثن، شاهنامه کالسیک ادب فارسی همچون
، گلستان، الحقیقهحدیقه، الطیرمنطق، نامهمصیبت، نامهاسرار، نامهالهی، نامه قابوس
و در یک اجتماع  اند، بازنویسیبدست آمده... و االسرار مخزن، بهارستان، بوستان

 اي فرایندي و محتوایی،ضمن مرتفع نمودن ایراد رویکردهپژوهشی به کار برده شوند، 
  .دهند نظر قرار می دوابستگی متون داستانی را نیز م و ادبیات و فرهنگارتباط فلسفه 

  
  نتیجه

رغم برخی  موجود در فلسفه براي کودکان به هاي داستان که نتایج این پژوهش نشان داد
 فه همچوناینکه به مسائلی در فلس از جمله ،ها، داراي وجوه مشترکی نیز هستندتفاوت

ه و هستی، شناخت یا ارزش اشاره دارند و همچنین از نظر ادبی خاصیت داستانی داشت
بنابراین با نظر به این که متون کالسیک . انگیزاندمیکودکان را براي تالش فکري بر

به جستجوي مضامین ادب فارسی از غناي ادبی و مضمونی ارزشمند برخوردارند 
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ها پرداخته شناسی در این داستانشناسی و ارزشتشناسی، شناخهستی فلسفی چون
دب فارسی متون کالسیک ا هاي داستانآیا  که یپژوهش سؤالدر پاسخ به این . شد

در متون کالسیک ادب فارسی نتایج این پژوهش نشان داد،  اندداراي مضامین فلسفی
جود دارد که شناسانه وشناسانه و ارزششناسانه، شناختهستیی با مضمون های داستان

عالوه نتایج  هب. توان چندین مسئله فلسفی را نیز دنبال نمود ها مین داستاندر برخی از ای
فلسفه براي  ۀوجه به رویکردهاي منفرد در برنامدهد که به جاي ت این پژوهش نشان می

محتوا، ادبیات و فرهنگ  ،روش ۀمثاب بدیلی را تعبیه نمود تا فلسفه بهکودکان، رویکرد 
توان مفهوم فلسفه براي در چنین برداشتی می. مورد توجه قرار گیرد توأمانورت بص

تمایز کرد و ازسوي دیگر کودکان را از یک سو با سایر فعالیت مربوط به آموزش تفکر م
توان ضمن استفاده از نقاط  ترتیب می بدین. ا بخشیدنفلسفه براي کودکان غ ۀبه برنام

ششم از  ۀژوهش پایت مرسوم همچون ساعت تفکر و پهاي تعلیم و تربیقوت برنامه
دب کهن منظوم و منثور ا هاي داستانخصوص  ههاي موجود در فرهنگ ایرانی ب ظرفیت

آموزش فلسفه براي کودکان در ایران بهره  ۀبرنام ۀایران زمین براي تدوین و توسع
   .گرفت
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