
93
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دریافت: 1400/6/8  پذیرش: 1400/9/2
خلیل بیگ زاده1، فرحناز حیدری نسب2  

چکیده 

ــش خیزی  ــر پرس ــی ب ــن را مبتن ــرورش ذه ــای پ ــن، آموزه ه ــو لیپم ــودکان متی ــرای ک ــفه ب ــه فلس برنام
ــا  ــودک ب ــن ک ــه ذه ــدون اینک ــد و ب ــال می ده ــوان انتق ــودک و نوج ــودآگاه ک ــه ناخ ــزی ب و چالش انگی
اصطالحــات خــاص فلســفی درگیــر شــود، ذهــن وی را پرسشــگر تربیــت می کنــد و اندیشــه هایش را از 
طریــق متن هــای روایــی و داســتانی آمــوزش می دهــد. برنامــه فلســفه بــرای کــودکان )فبــک(، ادب روایــی 
را ابــزاری مناســب بــرای پرورانــدن ذهــن کــودک می دانــد تــا پرسشــگر باشــد و پرســش مبتنــی بــر آگاهــی 
از حــل بحــران، خالقّیــت، اندیشــه و شــناخت از هســتی، جهــان پیرامونــی و بایــد و نبایدهــای زندگــی در 
ذهــن وی شــکل گیــرد. ایــن پژوهــش، قّصه هــای »مهمــان امــام رضــا g« و »آفتــاب خراســان« را بــا تکیه 
بــر الگــوی متیــو لیپمــن از منظــر غنــای ادبــی، فلســفی و روان شــناختی بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی 
ــودک  ــی ک ــالمی و مذهب ــرش اس ــترش نگ ــر گس ــده را ب ــای مطالعه ش ــذاری قّصه ه ــرده و اثرگ ــی ک بررس
ــا هــدف افزایــش میــزان پرسشــگری و چالش خیــزی ذهــن وی نشــان داده  اســت. دســتاورد پژوهــش  ب
نشــان می دهــد، قصه هــای مطالعه شــده، غنــای فلســفی دارنــد، چــون پرسشــگری و چالش خیــزی در 
حیطــۀ منطــق و علــم حقــوق در ذهــن کــودک می آفریننــد، اگرچــه پیرنــگ برخــی قّصه هــا بــرای کــودک 
ــه غنــای ادبــی ضعیــف اســت و  ــری دارد. شــخصیت پردازی و فضاســازی قّصه هــا از زاوی جنبــۀ باورناپذی
ــه واژگان و  ــه بــدون گفت وگــوی آن هــا، خســتگی کــودک را در پــی خواهــد داشــت. البّت بافــت روایت گون
بافــت جمله بنــدی بــرای گــروه ســنی »ب« و »ج« مناســب و نشــانه غنــای روان شــناختی قّصه هــای مــورد 

مطالعــه اســت.
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1. مقدمه

ــم و  ــوزۀ تعلی ــران ح ــری صاحب نظ ــای فک ــزار آن از دغدغه ه ــر و اب ــدن تفّک ــی پروران چگونگ
ــرا گره گشــای معمــای پــرورش خالقّیــت و پرسشــگری در انسان هاســت کــه  تربیــت اســت، زی
همزمــان بــا رشــد جســمی وی و از دورۀ کودکــی صــورت می گیــرد. توجــه بــه ایــن اصــل، ســبب 
ــا اجــرای شــرایط مناســب  ــا شــرایط آمــوزش فکــرورزی کــودکان مهــّم تلقــی  شــود، اّم شــده ت
پــرورش ذهنــی کــودک به آســانی انجــام نمی گیــرد، چــون ســن کــودک، ذهــن طالب ســرگرمی، 
تهاجــم تکنولــوژی و اســباب بازی های نویــن کــه ســرگرمی وی را مهیــا ســاخته ، تــا حــدودی راه 
ــی و اندیشــه کــودک را مختــل کــرده  اســت. پژوهشــگران اذعــان می کننــد کــه اگــر  تمرکزگرای
تفّکــر و خــردورزی بــرای حــل ایــن بحــران در ایــن شــرایط آمــوزش داده  نشــود، کودکــی کــه در 
ــوان  ــا اگــر تأملــی داشــته باشــد، ت ــدد، فکــر نمی کنــد ی ــه جرگــه بزرگ ســاالن می پیون آینــده ب
اجــرای مهــارت حــل مســئله را به طــور کامــل نــدارد؛ چــون »خــرد، دانــش بــه کار گرفته شــده 
به طــور صحیــح و بــا توجــه بــه پیامدهــا، جوانــب و اصــول مربوطــه اســت«)Mckinny,2005، بــه 

نقــل از پریــرخ و همــکاران، 62: 1389(. 

اهّمیــت پــرورش روحیــه فلســفی و اندیشــه در کــودکان، نظریه پردازانــی نظیــر لیپمــن1، متیــوز2 
و کــم 3 را بــر آن داشــته  اســت کــه هــر یــک بــه روش هــای گوناگــون بــه ایــن مســئله بپردازنــد. متیــو 
ــرای کــودکان« را در ســال 19۶9 تأســیس کــرد کــه برنامــه »فلســفه  لیپمــن »مؤسســه فلســفه ب
ــادی  ــورهای زی ــتقبال کش ــا اس ــه ب ــن برنام ــت. ای ــه اس ــن مؤسس ــات ای ــودکان« از خدم ــرای ک ب
مواجــه و نخســتین بــار ســال 1373 شمســی در ایــران از طــرف بنیــاد حکمــت اســالمی صــدرا 
ــن بنیــاد  ــخ در ای ــۀ یــک طــرح هدفــدار شــناخته و گــروه فلســفه و کــودک در همــان تاری به منزل
ــه  ــن زمین ــی در ای ــز پژوهش های پایه گــذاری شــد. بعدهــا مؤسســه  ها و دانشــگاه های دیگــری نی
آغــاز کردند)شــریفی اســدی، 1387: 97(. ایــن برنامــه مضامینی حاوی اندیشــه فلســفی را بدون 
درگیــری ذهــن کــودک بــا اصطالحــات خــاص فلســفی از طریــق داســتان    آمــوزش می دهــد. البّته 
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کــودک به تنهایــی نمی توانــد مفاهیــم فلســفی را از داســتان درآورد، بلکــه در هــر مرحلــه نیازمنــد 
ــرای  ــا مــادر و ... باشــد. پــس ب ــدر ی تســهیل گر اســت؛ ایــن تســهیل گر ممکــن اســت، معلــم، پ
»آمــوزش مهــارت تعّقــل و اســتدالل« بایــد یــک محیــط برانگیزاننــده عقالنــی را بــرای کــودکان 
تــدارک ببینیــم و آن هــا را تشــویق کنیــم تا اجتماعــات پژوهشــی را شــکل دهند«)لیپمــن، 1991، 

بــه نقــل از شوشــتری و همــکاران، 1392: 17- 16(.

معنــای فلســفه در ایــن حوزه، چگونگی اندیشــیدن، اســتدالل و کاربــرد منطق در زندگی اســت. 
هــدف فلســفه بــرای کــودکان، یــاری دادن بــه کــودکان و نوجوانــان بــرای بهره منــدی از فلســفه 
بــه منظــور بهبــود یادگیــری، پــرورش شــگرد تفّکــر خــالق،1 تفّکــر انتقــادی2 و تفّکــر مســئوالنه3 
ــردی  ــردی و میان ف ــد ف ــری و رشـ ــای هن ــوزش ارزش ه ــی، آم ــای اخالق ــرورش ارزش ه ــز پ و نی
اســت)لیپمن، 13۸۲: ۲۷(. آنچــه لیپمــن و پیــروان وی بــه دنبــال آن هســتند، آمــوزش فلســفۀ 
آکادمیــک نیســت، بلکــه آمــوزش چگونــه اندیشــیدن، گفتــن و عمــل کــردن اســت و همیــن کــه 
کــودک بپذیــرد، دربــارۀ هــر اندیشــه ای ســؤال، قضــاوت و بازنگــری کنــد و برای حــل بحــران نیز در 

حلقــۀ گفت وگــو بــه کاوش و اظهــار نظــر بپــردازد، اهــداف برنامــه اجــرا شــده  اســت.

1-1. مسئله پژوهش 

ــاری در ادبیــات  مرتضــی دانشــمند، پژوهشــگر قــرآن، نویســنده و شــاعر کــودک و نوجــوان، آث
کــودک و نوجــوان بــا رویکــرد دینــی تألیــف کــرده  اســت. وی مجموعــه  قّصه هــای »مهمــان امــام 
رضــا« و »آفتــاب خراســان« را بــرای مخاطبــان گــروه ســنی »ب« و »ج« نوشــته  کــه »مهمــان امــام 
ــوان  ــا عن ــام رضــا g ب ــی ام ــه از زندگان ــج قّص ــت پن ــر روای رضــا« قّصه هــای مصــوری مبتنــی ب
»اذان پرنــدگان«، »خانــۀ نــو«، »مــار و جوجــه گنجشــک ها«، »مهمــان امــام رضــا g« و »تشــکر 
بــه موقــع از خــدا« اســت کــه جلــد دوم از مجموعــه کتاب هــای »رهنمــای کــودک« اســت و نیــز 
ــور«، »در راه  ــل بخ ــوه ات را کام ــت«، »می ــیم محب ــه »تقس ــج قّص ــامل پن ــان« ش ــاب خراس »آفت
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ــای  ــه کتاب ه ــوم از مجموع ــد س ــه جل ــا g« ک ــام رض ــدۀ ام ــان« و »وع ــدر مهرب ــده«، »دو پ مان
»رهنمــای کــودک« اســت.

برنامــه فلســفه بــرای کــودکان یــک قاعــدۀ منظــم پیــش  روی پژوهشــگران عرصــۀ تعلیــم و تربیت 
کــودک و نوجــوان اســت کــه بــرای اجــرا بــه بازنگــری و انطبــاق بــا فرهنــگ مــردم کشــور مجــری 
یــا هــدف نیــازم دارد. اندیشــمندان علــوم تربیتــی بایــد کتاب هــای هماهنــگ بــا فرهنــگ خــود 
ــرای  ــد ب ــن، کتاب هــای داســتانی کــودک بای ــد؛ بنابرای ــن برنامــه معرفــی کنن ــرای اجــرای ای را ب
رســیدن بــه ایــن هــدف بررســی شــود تــا کفایــت و بســندگی آن هــا بــا هدف هــای برنامــۀ فلســفه 
بــرای کــودکان فراهــم آیــد. کارآمــدی ادب روایــی رضــوی ایــن ســؤال را در ذهن پژوهنــدگان مطرح 
ــی،  ــندگی ادب ــی آن از بس ــای اخالق ــوی و آموزه ه ــتان های رض ــورداری داس ــه برخ ــد ک می کن
ــش  ــن پژوه ــت؟ ای ــه اس ــودکان چگون ــرای ک ــفه ب ــۀ فلس ــه برنام ــر پای ــناختی ب ــفی و روان ش فلس
برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان و کاربســت آن را در  قّصه هــای کودکانــه مرتضــی دانشــمند بــر پایــه 
بســندگی های ســه گانه بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی بررســی کــرده و ضعــف پــردازش قصه هــا 

را از منظــر بســندگی ادبــی نشــان داده  اســت. 

1-2. پیشینۀ پژوهش

ــد کــه پژوهشــی در بســندگی ادبــی، فلســفی و  ــان می ده مطالعــات پیشــینۀ پژوهــش نش
روان شــناختی داســتان های رضــوی کــودک و نوجــوان و نیــز، هیــچ پژوهشــی دربــارۀ آثــار مرتضــی 
ــرای  ــازی ب ــۀ آغ ــد نقط ــش روی می توان ــش پی ــن، پژوه ــت؛ بنابرای ــده  اس ــام نش ــمند انج دانش
ــه  ــد. البّت ــن باش ــه لیپم ــه نظری ــر پای ــوی ب ــوان رض ــودک و نوج ــات ک ــترۀ ادبی ــای گس پژوهش ه
مطالعــات پیشــینۀ پژوهــش بیشــتر معطــوف بــه پژوهش هایــی اســت کــه در آثــار روایــی غیررضوی 
حــوزۀ کــودک انجــام شــده  کــه عبــارت اســت از: مکتبی فــرد )13۸9( که مهــارت تفّکر انتقــادی را 
در داســتانهای تألیفــی ایرانــی بــرای کودکان و نوجوانــان از ســال 134۲ تا  13۸۵ بررســی و تبیین 
کــرده و مؤّلفههــای مهــارت تفّکــر انتقــادی در داســتانهای مــورد مطالعــه در طــول زمان قــوام یافته 
و بــا گــذر زمــان قابل قبولتر شــده   اســت. ایروانــی و مختــاری )1390( تعــداد 41 داســتان برگزیده 
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را بــرای یافتــن جایــگاه مفاهیــم فلســفی: »هستی شناســی، معرفت شناســی و ارزش شناســی« 
در ادبیــات داســتانی کــودک ایــران بررســی کرده انــد کــه جایــگاه مفاهیــم معرفت شناســی 
12درصــد، هستی شناســی 49درصــد و ارزش شناســی 39درصــد اســت. نحــوۀ پــردازش مفاهیــم 
ــات  ــندگان ادبی ــوی نویس ــتان ها از س ــرح در داس ــم مط ــه مفاهی ــن ب ــد، پرداخت ــان می ده نش
داســتانی در هیــچ حــوزه ای چنــان نیســت کــه برانگیزنــده قــدرت تفکــر در مخاطب باشــد. اکبری 
و همــکاران )1391( مضامیــن فلســفی را در داســتان های متــون کالســیک ادب فارســی بررســی 
ــون  ــی در مت ــگ بوم ــا فرهن ــب ب ــفی متناس ــوای فلس ــردن محت ــه فراهم ک ــد ک ــرده و دریافته ان ک
کالســیک ادب فارســی و بازنویســی آن هــا امکان پذیــر اســت، اّمــا به عنــوان رویکــردی کل گرایانــه 
کــه بــه ابعــادی چــون فراینــد تفکــر، محتوای فلســفی، غنــای ادبــی و ویژگی هــای فرهنگ وابســته 
توجــه داشــته  باشــد، متناســب بــا ســن کــودکان نیســت. رجبــی همدانــی و همــکاران )1396( 
داســتان های پریــان را بــر اســاس نظریــه لیپمــن بررســی کــرده و دریافته انــد کــه داســتان ها حاوی 
مفاهیــم فلســفی نظیــر عشــق، دانایــی، زیبایــی هســتند و زمینــۀ پرورانــدن موضــوع و پــرورش 
ــفی در  ــر فلس ــای تفّک ــکاران )1399( مهارت ه ــی و هم ــام خانیان ــد. س ــفی را دارن ــدوکاو فلس کن
ــه  ــد ک ــرده و دریافته ان ــی ک ــاورز را بررس ــر کش ــاش و ناص ــا بکت ــوان غالمرض ــودک و نوج ــعر ک ش
مهارت هــای تفکــر فلســفی، قــدرت اســتدالل، اعتمــاد بــه  نفــس و برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران 
ــرفی و  ــکندری ش ــود دارد. اس ــودکان وج ــوزش ک ــرای آم ــاعران ب ــن ش ــعر ای ــتقیم در ش غیرمس
همــکاران )1400( ماهــی ســیاه کوچولــو، صمــد بهرنگــی را بــر اســاس خوانــش فبکــی بررســی 
ــای  ــناختی غن ــفی و روان ش ــی، فلس ــاخص ادب ــه ش ــر در س ــن اث ــه ای ــد ک ــان  داده ان ــرده و نش ک
ــوان قابلیــت خوانــش و اســتفاده در برنامــۀ  ــدک آن می ت ــا اصــالح ضعف هــای ان ــی دارد و ب باالی
فبــک را پیــدا کنــد. حیدری نســب و همــکاران )1400( بســندگی و بســامد گونه هــای فکــرورزی 
خــاّلق، مراقبتــی و انتقــادی را در داســتان های کودکانــه گــروه »الــف، ب و ج« فرهــاد حســن زاده 
بررســی کــرده و دریافته انــد کــه بســندگی و بســامد تفّکــر خــاّلق در داســتان های مــورد مطالعــه 
بــا مؤلفه هــای اســتدالل و آزمون نگــری و نیــز نــوآوری در رفتــار  بیشــترین بســامد را در ایــن مهــارت 
دارد، اّمــا تفّکــر انتقــادی بــا مؤلفــۀ دیگراصالحــی و حساســیت بــه متــن و تفّکــر مراقبتــی بــا مؤلفۀ 

رشــد مهــارت تفّکــر مســئوالنه در رده هــای بعــدی اســت. 
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1-3. ضرورت و هدف پژوهش 

لــزوم بومی ســازی داســتان های برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان یــک ضــرورت اســت. پرداختــن بــه 
ایــن اصــل، نیازمنــد تبیین و بررســی بســندگی ادبــی، فلســفی و روان شــناختی داســتان های کوتاه 
و معرفــی آن هــا بــرای اجــرا در حلقــۀ کنــدوکاو فلســفی مــدارس، کانــون پــرورش فکــری و معرفــی به 
خانواده هاســت؛ اهــداف پژوهــش حــول ایــن محــور عبــارت اســت: 1. تعییــن بســندگی ادبــی، 
فلســفی و روان شــناختی دو مجموعــه  داســتان رضوی مرتضی دانشــمند بــر پایه برنامۀ فلســفه برای 
کــودکان، 2. تبییــن کاربســت مؤلفه هــای انــگارۀ لیپمن در قّصه هــای مورد مطالعــه و 3. معرفــی آثار 

آیینــی و رضــوی به عنــوان یکــی از منابــع پــرورش فکــرورزی کــودکان از منظــر برنامــه فبــک.

2. بحث و بررسی

ــه  ــر پای ــن b ب ــیمای معصومی ــر س ــی ب ــی مبتن ــی آیین ــژه ادب روای ــی به وی ــل ادب روای تحلی
ــود.  ــا می ش ــا در آن ه ــد معن ــار و تولی ــن آث ــناختی ای ــناخت زیبایی ش ــه ش ــی مای ــای ادب نظریه ه
برنامــه فلســفه بــرای کــودکان نیــز از نظریه هــای ادبــی پایــه اســت کــه هــدف آن آمــوزش چگونگی 
ــوی  ــای رض ــش روی قّصه ه ــش پی ــن، پژوه ــت؛ بنابرای ــی اس ــاز دوره کودک ــی از آغ ــرایط زندگ ش
»مهمــان امــام رضــا g« و »آفتــاب خراســان« را بــر پایــه برنامــه فلســفه بــرای کــودکان بررســی 
و تحلیــل کــرده  اســت تــا جلوه هــای زیبایی شــناختی و تولیــد معنــا را در آن هــا بــرای خواننــده و 

مخاطــب )کــودکان( آشــکار کنــد.  

2-1. بسندگی فلسفی قّصه های رضوی 

بســندگی فلســفی از شــاخص های اصلــی داســتان های فبــک و در نظــر بنیان گــذاران ایــن برنامــه 
بســیار جــدی اســت که عناصــر گوناگونــی بــرای آن تعریف شــده  اســت. اگرچــه فراوانی ایــن عناصر 
نمی توانــد دال بــر ایــن باشــد کــه هــر داســتانی همــۀ ایــن مــوارد را نــدارد، در ایــن رویکــرد پذیرفتــه 
ــا آن  نیســت؛ به عبارتــی، الزم نیســت همــۀ ایــن عناصــر در یــک داســتان حضــور داشــته  باشــد ت
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داســتان دارای بســندگی فلســفی باشد)فیشــر، 1385، بــه نقــل از ناجــی و مرعشــی، 1394: 90(. 
بــر ایــن پایــه، پرســش خیزی داســتان ها، یافتارهــای اخالقــی و فلســفی مانند وجــدان، نیــاز دینی و 

جامعه پذیــری کــودک از ویژگی هــای حلقــه کنــدوکاو در  قّصه هــای مــورد مطالعــه هســتند.

2-1-1. پرسش خیزی

لیپمــن بــر آن اســت کــه اندیشــه های بازتــاب یافتــه در داســتان ها بایــد از منابعــی ماننــد 
ــق  ــت و منط ــم و تربی ــفۀ تعلی ــالق، فلس ــناختی، اخ ــه، زیبایی ش ــناختی، مابعدالطبیع معرفت ش
دریافــت شــود. برخــی از ایــن موضوعــات را می تــوان بــه علــت اختصــاص حجــم بیشــتر بــه مــوارد 
دیگــر ماننــد اخالقیــات کنار گذاشــت. بــرای مثــال، بخش هایــی از اخالق بایــد تقریبــًا در هر فصلی 
از متنــی خــاص ذکــر شــود، اگرچــه ممکــن اســت، حجمــی کــم بــه آن اختصــاص داشــته  شــود، اّما 
هــر داســتان پروراننــدۀ تفّکــر در کــودک می توانــد فقــط بــه یــک موضــوع فلســفی بپــردازد یــا ابعــاد 
گوناگــون فلســفی اعــم از فلســفۀ اخــالق، منطــق، زیبایی شــناختی، معرفت شــناختی، متافیزیــک 
و ... را تــا حــد امــکان شــامل شــود)ناجی، 1395: 19-20(. آنچــه در ایــن داســتان ها اهمیــت دارد، 
شــناخت کــودک و امیــال و خواســته های وی و تــالش بــرای خلق داســتانی اســت که ذهن کــودک را 
بــه طــرح ســؤال و آگاهــی بیشــتر ســوق دهــد. هر داســتان فلســفی آبســتن ســؤاالتی در حیطه  های 
فلســفۀ آکادمیــک اســت، امــا بــه زبــان کــودک و خــاص اندیشــۀ پرسشــگر وی اســت کــه بــه یــاری 
خــود کــودک و هدایــت مربــی و والدیــن جــواب داده  می شــود. لیپمــن بــر روش فلســفیدن تأکیــد 
داشــت؛ روشــی کــه پرســش های فزاینــده بــه نحــوی در آن  مطــرح  و پاســخ بــه هــر ســؤال، فقــط بــه 
ســؤاالت بیشــتر منجــر می شــود)Murris, 2000:261، بــه نقــل از اکبــری و همــکاران، 3: 1391(. 
نمونــه ای از پرســش های فلســفی کــودکان بعــد از خوانــش قّصه هــای مــورد پژوهــش و ظرفیــت هــر 
یــک از ایــن قّصه هــا در جــدول)1(، بیانگــر اهمیــت بافــت فلســفی داســتان کودکانــه اســت، چــون 
کــودک گنجینــه ای از پرســش ها در ذهــن دارد کــه ویژگی بســامان داســتان  خوب، اندوختۀ فلســفی 
خــاص کــودک را نیــز پــرورش می دهــد. بچه هــا عالوه بــر بهره بــردن از متــون آموزشــی، ذهــن خــود 
را بــا پرســش های مکــرر کــه متــن داســتان توانایــی پذیــرش آن را دارد، بــه چالش کشــیده، اطالعات 

جدیــد از بزرگ ســاالن خــود کســب و دیدگاه هــای خــود را نیــز اصــالح می کننــد.
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توجــه بــه جــدول)1( نشــان می دهــد کــه همیــن پرســش های تکــراری به ظاهــر ســاده کــودکان 
کــه در قســمت »ســؤاالت فلســفی کــودکان« نگاشــته شــده  اســت، هــر یــک بــار معنایــی فلســفۀ 
آکادمیــک را در خــود دارد، اّمــا قالــب بیــان آن هــا ســاده و کودکانــه اســت. اگــر بــه ایــن ســؤاالت 
مکــرر کــودک بــه کمــک هم نظــری بــا وی و ایــن کــه شــما چــه می اندیشــید؟ پاســخ داده  نشــود، 
ــودک را  ــته های ک ــری پیش دانس ــالح و بازنگ ــیدن و اص ــار اندیش ــد ب ــا نمی توان ــش قّصه ه خوان
اصــالح کنــد.  قّصه هــای مرتضــی دانشــمند کــه در ایــن پژوهش مطالعه شــده، بــر اســاس جدول، 
بســندگی الزم بــرای وادار کــردن کــودک بــه اندیشــیدن و وادارکــردن ذهــن وی بــه شــناخت دنیــای 
ــه و دقــت تســهیل گر  ــه حوصل ــد و طــرح ســؤاالت گوناگــون از طــرف کــودک ب ــز دارن اطــراف نی

ارتبــاط دارد، زیــرا پاســخ بــه هــر ســؤال کــودک می توانــد منجــر بــه ســؤاالت دیگــر شــود. 

جــدول)1( نمونــه پرســش های فلســفی احتمالــی کــودکان  در حلقــۀ کنــدوکاو فلســفی و پــرورش تفکــر 

انتقــادی بــه کمــک تســهیل گر

سؤاالت فلسفی کودکان فلسفۀ آکادمیک نام قّصه ها

آیا باور به کار خوب، همیشه خوب است؟ معرفت شناسی
تقسیم محبت

به چه کاری، کار خوب گفته  می شود؟ علم اخالق

آیا با احساسی فکر کردن، باید تمام پول خود را به 
دیگران ببخشیم؟ علم منطق

در راه مانده

آیا هر پول دادن و کمک به دیگران، خوبی به حساب 
می آید؟ علم منطق

چجوری، امام رضا g فهمید که آن شخص حیله گر 
نیست و در گفتن نیازمندی خود دروغ نمی گوید؟ علم سیاسی و حقوق

چجوری می شود به همه کمک کرد و نیازمندی نباشد؟ علم سیاسی و حقوق

مگر امام رضاg ثروتمند بود که به همه نیازمندان 
کمک می کرد؟ علم منطق

آیا دیگران باید قرض بدهکاران را بدهند و خودشان 
هیچ کاری نکنند؟ علم سیاسی و حقوق



101
خوانش قّصه های کودک و نوجوان رضوی مرتضی دانشمند ...     )بیگ زاده و حیدری نسب(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 39، پاییز 1401

آیا باید در قبال طبیعت و نعمت خدا، مسئول بود؟ فلسفه طبیعت
میوه ات را کامل بخور

آموزش چه فایده ای دارد؟ فلسفۀ آموزش و پرورش

دین و مذهب چیست؟ چرا باید امام داشته  باشیم، چرا 
باید امام و پیامبر را دوست داشته باشیم؟ فلسفۀ دین دو پدر مهربان

فایده داشتن امام و پیشوای دینی چیست؟ چرا امام 
زمان غایب شده، کی برمی گردد؟ فلسفۀ دین وعدۀ امام رضا

خروس از کجا می فهمد که موقع اذان است؟ متافیزیک

اذان پرندگان
سایۀ خورشید تا کجا بیاید، موقع اذان است؟ متافیزیک

چرا خروس، دانه هایش را به مرغ و جوجه ها می دهد؟ علم سیاسی و حقوق

آیا خروس ها، بابای جوجه ها هستند؟ علم منطق

اگر امام رضا االن بود، کسی مستاجر نبود؟ آیا امام رضا 
به تمام کارگران فقیرش، خانه می بخشید؟ علم منطق

خانۀ نو

امام رضا چجوری زبان گنجشک را می فهمید؟ معرفت شناسی

هر گنجشک و حیوانی که سر و صدا کند، چیزی از ما 
می خواهد؟ علم منطق مار و جوجه گنجشک ها

احترام به مهمان، کار اخالقی است؟ علم اخالق مهمان امام رضا

چون خدا زرق ما را می دهد، باید نماز بخوانیم؟ اگر نماز 
سر وقت خوانده نشود، قبول نمی شود؟ مگر خدا به 
تشکر نیاز دارد؟ اگر تشکر نشود، ناراحت می شود؟

علم منطق تشکر به موقع

2-2. یافتارهای فلسفی اخالقی

فلســفه شــامل قواعــد علــم اخــالق نیــز اســت و فلســفه بــرای کــودکان، برنامــه ای آرمانــی بــرای 
ــاالن  ــد بزرگ س ــودکان مانن ــی ک ــای اخالق ــن تجربه ه ــت. ای ــی اس ــای اخالق ــوزش ارزش ه آم
بــدون قیــد و شــرط اســت. در فلســفۀ اخــالق ماننــد هــر موضــوع آموزشــی دیگــر، نکتــه صرفــًا این 
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نیســت کــه کــودکان پاســخ های درســت را بداننــد، بلکــه بایــد بفهنــد چــرا آن پاســخ صحیــح اســت 
و چگونگــی رســیدن بــه ایــن پاســخ های صحیــح را دریابند)گریگــوری و همــکاران، 2008، به نقل 
از ناجــی، 1396، ج 2: 152- 153(. ذکــر مفاهیــم ارزشــی نظیــر دوســتی، محبــت، کمــک بــه 
هم نوعــان، عدالــت، احســاس مســئولیت در برابــر دیگــری و مفاهیــم ضدارزشــی ماننــد خشــم، 
مکــر، حــرص، غــرور، تفاخــر و ... در داســتان های دینــی مــا را بــه ایــن  اندیشــه ســوق می دهــد 
ــر؟ اگــر پاســخ منفــی اســت، وجــود چــه  ــا خی ــن داســتان ها فلســفی هســتند ی ــم ای کــه بگویی
خصیصــه ای ســبب تمایــز داســتان دینــی از فلســفی می شــود؟ بســیاری از مفاهیمــی کــه بــرای 
کــودکان گیج کننــده و معماگونه انــد، همــان مفاهیمــی هســتند کــه فالســفه بــا آن هــا درگیرنــد؛ 
مفاهیمــی چــون قوانیــن، حقیقــت، خیــر و عدالــت و ... بــا این که کــودکان دربــارۀ ایــن موضوعات 
و مفاهیــم از پیــش افــکار و عقایــدی دارنــد و یــاد می گیرنــد کــه ایــن عقایــد خــود را بــه احــکام و 
آرای ســنجیده ای تبدیــل کنند)ناجــی، 1396، ج 1: 31(. بــر اســاس همیــن ســخنان، می تــوان 

بــه فیلســوف بــودن کــودک و قــدرت چالش انگیــزی ذهــن وی بــاور داشــت.

مجموعــه قّصه هــای مــورد مطالعــه، میــزان بســامد یافتارهای فلســفی و نگــرش کاربــردی آن ها، 
الیــه ای از زندگــی امــام رضــا g، خلــق و خــوی مهربانــی )ن.ک: دانشــمند، 1396 الــف: 6(، 
هدایتگــری )ن.ک: همــان: 9(، کمــک بــه دیگــران )ن.ک: همــان: 11(، احتــرام مهمــان )ن.ک: 
ــۀ آمــوزش  ــه بهان ــم )ن.ک: همــان: 11( و ... را ب ــوان ظال دانشــمند، 1396 ب:  13(، دفــع حی
اخالقیــات بــه کــودک نشــان می دهنــد، ولــی بــه دنبــال هــر ســطر، نمونه هــای فراوانــی از ســؤاالت 
معماگونــه در ذهــن کــودک نقــش می بنــدد کــه همراهــی والدیــن و مربیــان در جوابگویــی بــه ایــن 
ســواالت، تفکــر انتقــادی و اســتدالل کــودک را پــرورش می دهــد. هــر چــه بســامد ســؤاالت ذهنــی 
کــودک، زیادتــر باشــد، نویســنده بــه اهــداف برنامــۀ فلســفۀ بــرای کــودکان نزدیک تــر شده اســت. 
ــی  ــدوکاو اخالق ــر از کن ــا مهم ت ــوزش آن ه ــیوۀ آم ــی و ش ــات اخالق ــاب موضوع ــت در انتخ هدای
ــندگی  ــامد بس ــون بس ــن، چ ــد؛ بنابرای ــاز می کن ــز ب ــری را نی ــای دیگ ــت دره ــون هدای ــت، چ اس
فلســفی اخالقــی قصه هــای مــورد مطالعــه بیشــتر اســت، مــواردی از یافتارهــای فلســفی اخالقی 

نهفتــه در داســتان ها تبییــن و تحلیــل  می شــود.
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2-2-1. یادگیری ارزش ها و هنجارها

2-2-1-1. یاری دیگران

ــکل می گیرد و  ــی ش ــل کودک ــدان در اوای ــه وج ــد ک ــر آن ان ــی ب ــد اخالق ــای رش ــۀ نظریه ه هم
اغلــب موافــق هســتند کــه اصــول اخالقــی کــودک در ابتــدا به صــورت بیرونــی و توســط بزرگ ترهــا 
و به تدریــج بــا معیارهــای درونــی کنتــرل می شــود و افــراد پای  بنــد، اصــول اخالقــی و رفتــار خــوب 
و غمخــواری را پــرورش داده انــد تــا در موقعیت هــای گوناگــون اجتماعــی از آن پیــروی کنند)برک، 
1387: 458(. الگوبــرداری کــودک و همانندســازی بــا شــخصیت اصلــی از پیامدهــای نیکــوی 
ــرداری به عنــوان فراینــد جامعه پذیــری هــر فــرد ســبب می شــود  ــه اســت. الگوب داســتان کودکان
ــرد.  ــتان بگی ــخصیت داس ــق ش ــی و از طری ــط فرهنگ ــا را از محی ــی از هنجاره ــودک بخش ــه ک ک
ــود را در  ــدان آگاه خ ــودک وج ــود، ک ــث می ش ــا g باع ــام رض ــی ام ــدان اخالق ــدی وج پای بن
ــه  ــالی ب ــد در بزرگ س ــا بتوان ــذارد ت ــدار بگ ــی بی ــازی دوران کودک ــرداری و همانندس ــد الگوب فراین
یــاری ایــن وجــدان بیــدار، انســان گونه زندگــی کنــد. دانشــمند در انتخــاب روایت هــای رضــوی 
در ایــن قســمت موفــق عمــل کرده اســت، زیــرا محتــوای قصه هــای »خانــه نــو«، »تشــکر بــه موقــع 
ــده« و »میــوه ات را کامــل بخــور«، حکایتــی از بیــداری  از خــدا«، »تقســیم محبــت«، »در راه مان
وجــدان و تــالش بــرای یــاری دیگــران اســت و کــودک در حلقــۀ کنــدوکاو بــا کمــک تســهیل گر بــه 

آن هــا توجــه و در ناخــودآگاه ثبــت می کنــد. 

آنچــه در فلســفه بــرای کــودکان در فراینــد قصه گویــی دنبــال می شــود، افزایــش شــناخت دربــارۀ 
ــتان،  ــش داس ــون »خوان ــت؛ چ ــتان اس ــه داس ــک درون مای ــه کم ــای وی ب ــا و مهارت ه ارزش ه
عملــی فلســفی اســت و کوشــش در درک داســتان و تأویــل آن، کوشــش در درک جهــان و تأویــل آن 
است«)خســرونژاد، 13۸4: 30(. برشــی از قصــۀ »در راه مانــده«، از مجموعــۀ »آفتــاب خراســان« 
ــه اتــاق  ــا نیازمنــدان معطــوف می کنــد: »امــام رضــا g ب ذهــن کــودک را بــه رفتــار امــام g ب
دیگــری رفتنــد، 200 دینــار آوردنــد و بــه آن مــرد دادنــد و گفتنــد: ایــن ســکه ها بــرای تــو باشــد، 
آن هــا را خــرج ســفرت کن«)دانشــمند،1396 الــف: 10(. تســهیل گر در ایــن بخــش از قّصــه بــه 
یــاری ذهــن پرسشــگر کــودک می آیــد و کــودک را بــا طــرح پرســش مکــرر آمــوزش می دهــد، چــون 



104

سال دهم، شماره 39، پاییز 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

کمــک بــه درمانــده یــک ُحســن اســت و بــه انــدازۀ تــوان بایــد دســتگیر درمانــده بــود. کــودک ایــن 
رفتــار نیکــو را بــه ناخــودآگاه ذهــن می ســپارد و هنــگام مواجــه بــا ایــن برخوردهــای واکنشــی بــه 
بازتولیــد می پــردازد و ایــن روش به آســانی ســبب آمــوزش فلســفۀ اخالقیــات و ارزش هــا در کــودک 
می شــود. چــون کــودک آنچــه آموختــه، حاصــل دیــدن، کاوش، پرســش و اســتنباط اولیــۀ خــود 
ــردن  ــتای نهادینه ک ــن در راس ــی بنیادی ــت و آموزش ــهیل گر اس ــک تس ــه کم ــی ب ــاوت نهای و قض

ارزش هاســت.

2-2-1-2. رعایت حقوق حیوانات و یاری آن ها

قضــاوت رفتــار و ســخن امــام رضــاg در قصــۀ »مــار و جوجــه گنجشــک ها«، کــودک شــنونده/ 
خواننــدۀ قّصــه را متوجــه هنجــار توجــه بــه حیوانــات و رانــدن عوامــل تهدیدکننــده آن هــا خواهــد 
کــرد و نتایــج رفتــار امــام رضــاg  کــودک را وادار به ارزیابــی و داوری خــود و دیگــران در بی توجهی 
ــن رفتــار  ــا ای ــد هنجارهــای اخالقــی مرتبــط ب ــات و آزار آن هــا می کنــد. تســهیل گر بای ــه حیوان ب
را بــه کمــک نشــانه های قّصــه بــرای کــودک بازگــو کنــد تــا کودکــی متناســب بــا هنجــار انســانی 
ــگار  ــرد. ان ــک می ک ــی زد و جیک جی ــم م ــه ه ــش را ب ــب بال های ــک مرت ــود: »گنجش ــت ش تربی
از چیــزی ترســیده  بــود. امــام رضــا g از دوســتانش پرســیدند: ســلیمان! می دانــی گنجشــک 
چــه می گویــد؟ ســلیمان گفــت: نمی دانــم. امــام رضــا g گفتنــد: گنجشــک می گویــد مــاری 
می خواهــد جوجه هایــش را بخــورد؛ او از مــا کمــک می خواهــد. برخیــز بــه حیــاط بــرو و کمکــش 

ــان، 1396 ب: 11(. کن«)هم

2-2-1-3. تفکر در ارزش نعمت های الهی و پرهیز از اسراف

حساســیت بــه رفتارهــا و رخدادهــای مغایــر بــا ارزش هــای اخالقــی در قصــۀ »میــوه ات را 
کامــل بخــور«، آمــوزش فلســفه اســت و بازســازی اندیشــه را به عنــوان یــک تجربــه در ناخــودآگاه 
کــودک ثبــت می کنــد. کــودک مخاطــب بــا شــنیدن ایــن قســمت و پی بــردن بــه اســراف بیجــا، 
شــیوه های تفکــر انتقــادی خــود را بــا ارزیابــی رفتــار شــخصیت قّصــه بــه کار می انــدازد و بــه کمــک 
دیگراصالحــی کــه همانــا رفتــار نادرســت شــخصیت قّصــه اســت، بــه تفکــر مراقبتــی ارزش نهادن 
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ــا  ــی از آن ه ــد، یک ــه بودن ــم در خان ــودک ه ــد ک ــود: »چن ــت می ش ــی هدای ــای اله ــه نعمت ه ب
میــوه ای برداشــت، گازی بــه آن زد ... انداخــت دور. امــام رضــا g بــه او فرمودنــد: اگــر شــما بــه 
میــوه نیــاز نداریــد، کســانی هســتند کــه بــه آن نیــاز دارنــد، آن را بــه کســی بدهیــد کــه بــه آن نیــاز 

ــان: 9(. دارد)هم

2-2-2. نهادینگی ارزش های مبتنی بر فرهنگ اسالمی

2-2-2-1. اهمیت دادن به فطرت خداجوی کودک 

ناخودآگاهــی فطــرت انســانی در پــی شــناخت یافتارهــای خداجویــی، خداخواهــی، احســاس 
نیازمنــدی بــه معبــود، زیبادوســتی، کنجــکاوی و ... بــوده  اســت و ایــن یافتارهــای کلــی اخالقی را 
دیــن و فلســفه می نامنــد. خدامــداری و اعتقــاد بــه گرداننــدۀ هســتی از نیازهــای اصلــی انســان از 
کودکــی تــا بزرگ ســالی اســت. »کــودکان همــواره در پــی یافتــن پاســخی درخــور بــه پرســش های 
ــرای پرســش های  ــال یافتــن پاســخی ب ــه دنب ــزرگ ب ــن خــود هســتند و چــون فیلســوف ب بنیادی
ازلــی و ابدی اند«)محمدخانــی، 13۸4: ۵4(. نهادینه کــردن ارزش هــا در کودکــی از بزرگ ســالی 
مهمّ تــر اســت، چــون بی اعتقــادی بــه ارزش هــای دینــی و رفتــاری مبتنــی بــر آن ســبب می شــود، 
ــرود و در نهایــت در بزرگ ســالی  ــه بیراهــه ب کــودک در شــناخت معیارهــای درســت از نادرســت ب
بــه ســرخوردگی و پوچــی برســد. نظــر بــه اهمّیــت ایــن مطلــب، نویســندگان حوزۀ کــودک بایــد در 
آفریــدن کتــاب مذهبــی وســواس بیشــتری داشــته  باشــند و آمــوزش اخالقیــات دینــی در ایــن آثار 
ــۀ مطلــب باشــد و کــودک را در ســامان دهی  ــر ارائ ــا حــد امــکان غیرمســتقیم و دور از تعصــب ب ت
مطالــب بــا فضاســازی مناســب بــرای حساســیت بــه متــن و پرسشــگری ترغیــب کننــد. گفتــن 
مطلبــی کــه اشــتیاق و تأمــل را در کــودک بیــدار کنــد، ســودمندتر و ماندگارتــر اســت، چنان کــه 
قصــۀ »اذان پرنــدگان« و »تشــکر بــه موقــع از خــدا« لــزوم سپاســگزاری از خداونــد و فلســفۀ نمــاز 
ــه  ــرای وی ب ــر را ب ــناخت و تفک ــودک راه ش ــّرر ک ــگری مک ــزد و پرسش ــودک گوش ــه ک ــع را ب به موق
کمــک تحریــک تســهیل گر بــاز می کنــد: »بــه پــدر می گویــم: مــن هــم دوســت دارم نمــازم را در 
اول وقــت بخوانــم، امــا گاهــی وقت هــا حــال و حوصلــه اش را نــدارم. پــدر می گویــد: مــن هــم چنــد 
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بــار تصمیــم گرفتــه  بــودم نمــازم را اول وقــت بخوانــم، ولــی موفــق نمی شــدم. بعــد فکــری باعــث 
شــد همیشــه نمازهایــم را ســر وقــت بخوانــم، فکــر کــردم وقتــی می بینــم خــدای مهربان، همیشــه 
ــرای مــن می فرســتد، مــن هــم ســعی کنــم ســر وقــت از او تشــکر  رزق و روزی اش را ســر وقــت ب

کنم)دانشــمند، 1396ب: 16(.

2-2-2-2. لزوم هدایت از سوی پیشوای دینی در زندگی

ــینی  ــد n و جانش ــرت محم ــالم، حض ــر اس ــروی از پیامب ــزوم پی ــان« ل ــدر مهرب ــۀ »دو پ قّص
حضــرت علــی g را به  شــیوۀ داســتان بیــان کــرده  اســت. تســهیل گر بــه لــزوم هدایــت انســان ها 
توســط پیشــوایان دینــی در ایــن قّصــه پرداختــه  اســت، زیــرا توّجــه بــه ارزش هــای دینــی نیازمنــد 
آمــوزش زیربنایــی اســت. قّصه  هــای ایــن مجموعــه به صــورت کوتــاه و گــذرا بــه ارزش هــای دینــی 
و پای بنــدی بــه نصایــح پیامبــر اســالم n توجــه کرده اســت، اّمــا هنــر و درایــت تســهیل گر ایــن 
ــد:  ــه می کن ــودک نهادین ــر در ک ــش و تفّک ــدن پرس ــکار و آفری ــات آش ــک توضیح ــه کم ارزش را ب
»امــام رضــا g گفتنــد: پیامبــر مــا حضــرت محمــد n و پســر عمویــش حضــرت علــی g دو 
پــدر مهربان انــد، آن هــا شــما را دوســت دارنــد، از ناراحتــی شــما ناراحــت می شــوند، بــرای شــما 

دعــا می کننــد و اگــر دعــا کنیــد، آن هــا آمیــن می گویند«)همــان، 1396 الــف: 12(. 

2-2-2-3. ایمان و اعتقاد به ظهور منجی

نویســنده در قســمتی از قصــۀ »وعــدۀ امــام رضــا g« بــه مســئلۀ ظهــور حضــرت مهــدی و  پــر 
 fشــدن دنیــا از خوبــی و روشــنایی بــا ظهــور ایشــان اشــاره کــرده  اســت. غیبــت حضــرت مهدی
ذهــن کــودک را بــه پرســش و حیــرت فــرا می خوانــد و تســهیل گر بــرای تثیبــت اندیشــۀ ظهــور در 
ذهــن کــودک بایــد متناســب بــا ســن کــودک در ایــن بــاره توضیــح دهــد و بــه التــزام آمــدن حضرت 
ــۀ  ــپس الزم ــردازد. س ــودک بپ ــرر از ک ــش های مک ــن و پرس ــای مت ــک قرینه ه ــه کم ــدی f ب مه
برقــراری عدالــت را در ظهــور منجــی بــا کمــک اســتدالل های کودکانــۀ مخاطــب بــه اثبات برســاند 
تــا کــودک به راحتــی ایــن مطلــب را بفهمــد: »او چهارمیــن فرزنــد از نــوادگان مــن اســت کــه مــردم 
مدت هــای طوالنــی او را نمی بیننــد، پــس از آن از شــهر مکــه قیــام می کنــد. وقتــی او قیــام کنــد، 
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همــه زشــتی ها و بدی هــا را از زمیــن پــاک خواهــد کــرد و جهــان پــر از خوبــی و روشــنایی خواهــد 
شــد«)همان: 15(.

2-3. یافتارهای فلسفی اجتماعی 

شــنیدنی ترین  مفاهیــم دینــی و اخالقــی کودکانــه در بافــت و ســاختار قّصه نهادینه شــده  اســت. 
ذهــن کــودکان بیــن رخدادهــای داســتان و کارهــای شــخصیت اصلــی و زندگــی خــود ارتبــاط 
برقــرار می کنــد. ایــن روش را همانندســازی نامیده انــد و از اهــداف پیــش روی داســتان اســت کــه 
نویســنده قصــد دارد، ایــن حــس را در خواننــده بــه طــرق مختلــف بیــدار کنــد. کــودک خــود را در 
ــا پیــش می گــذارد و  ــد او می اندیشــد، گاهــی پ ــگاه قهرمــان داســتان فــرض می کنــد، مانن جای
قهرمــان را در ذهــن خــود در اندیشــه درســت و کار بهتــر یــاری می دهد. کــودکان با قــرار دادن خود 
بــه جــای قهرمانــان داســتان متوجــه می شــوند، بــا اینکــه کوچــک هســتند، تــالش آن هــا نتیجــه 
خواهــد داد و می تواننــد کارهایــی ارزشــمند انجــام دهنــد و مفیــد واقــع شــوند. کــودکان عــالوه بــر 
همانندســازی، می خواننــد تــا لــذت خوانــدن را تجربــه و دنیایــی جدیــد را همــراه شــخصیت های 
یــک اثــر در کشــاکش حــوادث داســتان کشــف کنند. اثرگــذاری آموزشــی و تربیتــی ادبیــات به ویژه 
ادبیــات داســتانی در رونــد شــکل گیری و رشــد شــخصیت کــودک انکارناپذیــر اســت. البتــه ایــن 
اثــر بــه توانایــی نویســنده در چیدمــان قّصــه بســتگی دارد و نویســنده کــودک بیــش از آن کــه بــه 

دنبــال ســرگرم کردن کــودک باشــد، بایــد شــگرد تفّکــر مراقبتــی را در وی بیــدار کنــد. 

2-3-1. ارتباط مؤثر با دیگران

 نگــرش دوست داشــتن و عزیــز بــودن مهمــان از هنجارهــای اجتماعــی اســت کــه فلســفۀ توجــه 
بــه آن در قصــۀ »مهمــان امــام رضــا« بیان و باعــث پــرورش تفّکــر ارزش گــذاری و هنجاریابی کودک 
شــده  اســت. کــودک در ایــن قّصــه بــه بافــت روابــط اجتماعــی و لــزوم احتــرام بــه دیگــران بــه کمک 
ــرد. ذکــر ایــن مســئله از داســتان و هدایــت تســهیل گر ذهــن کــودک را  همانندســازی پــی می ب
متوّجــه مــوارد دیگــری از ارتبــاط مؤثــر و جامعه پذیــری می کنــد: »مــرد زود دســتش را جلــو آورد 
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تــا چــراغ را روشــن کنــد، ولــی امــام رضــا g اجــازه ندادنــد. خودشــان چــراغ را برداشــتند، 
روشــن کردنــد و جلــوی مهمــان گذاشــتند و گفتنــد: »مــا از خانــواده ای هســتیم کــه اجــازه 
راه  »در  قّصه  هــای  کار کند«)همــان، 1396ب: 13(.  مــا  در خانــۀ  نمی دهیــم مهمانــان 
 »g مانــده«، »میــوه ات را کامــل بخــور«، »تقســیم محبــت«، »خانــۀ نــو« و »مهمــان امــام رضا
نگــرش همانندســازی و زمینــۀ پــرورش تفّکــر مراقبتــی را در کــودک تقویــت می کنــد و وی را 
ــا هم نوعــان و مثبت اندیشــی در  ــری، درک حــوادث جامعــه، نحــوۀ ارتبــاط ب ــرای جامعه پذی ب
برخــورد بــا دیگــران آمــاده می کنــد. هــر یــک از ایــن مفاهیــم  مذکــور، ارزش هــای حاکــم بــر 
جامعــۀ اســالمی اســت کــه کــودک غیرمســتقیم از بافــت قّصــه یــاد می گیــرد و چرایــی آن بــه 

ــود. ــت می ش ــهیل گر تثبی ــک تس کم

2-4. بسندگی ادبی 

تقویــت بســامد واژگان، تمرکــز فکــری و تحلیــل مســائل از دســتاوردهای قّصه خوانــی اســت. اگر 
ــا کنــد و زمینه ســاز خالقّیــت اندیشــگی و آمــوزش مســائل فلســفی  قّصــه ای ایــن مســیر را مهّی
ــون  ــود، چ ــد ب ــتان خواه ــی داس ــای ادب ــهم غن ــت س ــم و تربی ــه تعلی ــت ک ــوان گف ــد، می ت باش
داســتان ابــزاری بــرای شــروع کنــدوکاو در برنامــۀ فبــک اســت. البّتــه ضرورتــی نــدارد کــه شــاهکار 
ادبــی باشــد، بلکــه غنــای ادبــی تــا انــدازه ای کــه بتوانــد جذابیــت داســتان را حفــظ کنــد، کافــی 
ــورد  ــای م ــن، قّصه ه ــی، 1394: 89(؛ بنابرای ــی و مرعش ــل از ناج ــه نق ــر، 1385، ب است)فیش
مطالعــه از بســندگی ادبــی برخــوردار و ابــزاری مناســب بــرای برنامــه فبــک هســتند. نمونه هایی از 
بســندگی یــا نداشــتن غنــای ادبــی قّصه هــای ایــن پژوهــش ذکــر می شــود تــا از ایــن منظــر نــگاه 
نویســندگان حــوزه کــودک، بیشــتر بــه غنــای ادبــی متمرکز شــود، چــون غنای ادبــی راه فکــرورزی 

و تمایــل کــودک بــه ادامــۀ داســتان را بیشــتر می کنــد.

2-4-1. شخصیت و شخصّیت پردازی

ــر  ــه و دیگ ــرح، توطئ ــدال، ط ــه، ج ــی حادث ــد و دگرگون ــخصّیت می چرخ ــور ش ــر مح ــه ب قّص
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عوامــل همــه بــر اثــر دگرگونــی شــخصیت شــکل می  پذیــرد. عامــل شــخصیت، عینیت دهنــده 
ــال،  ــر اعم ــتانی روایتگ ــر داس ــت)براهنی، 1362: 242(. »ه ــه اس ــی قّص ــی اجتماع ــه زندگ ب
گفتــار، اندیشــه، کشــمکش های ذهنــی و دغدغه هــای یــک شــخصیت اســت و عناصــر 
ــوند«)لوته، 1386:  ــب می ش ــر ترکی ــا یکدیگ ــان ب ــواًل در گفتم ــخصّیت پردازی معم ــف ش مختل
111(. شــخصّیت و معرفــی وی در داســتان، بــار معنایــی و فکــری داســتان را کامــل نمی کنــد، 
اگرچــه خلــق شــخصیت داســتان بــا هیجــان همــراه اســت و مهم تریــن کار یــک نویســنده را رقــم 
می زنــد، اّمــا شــخصّیتی در داســتان جــذاب اســت کــه از آغــاز تــا پایــان بــه آگاهــی و شــناخت 
ــد. قّصه هــای دو مجموعــه مــورد  ــا کن ــه مخاطــب الق ــل ب ــدون تحمی ــن آگاهــی را ب برســد و ای
مطالعــه، روایت گونــه و شــخصّیت های داســتان محــدود و انــدک هســتند کــه کارهــای نیــک و 
نیکــوکاری آن هــا حــول رفتارهــای درخــور امــام رضــا g اســت. بهتــر بــود کــه شــخصیت های 
 g ــرداری از امــام ــت و الگوب ــا هدای ــان داســتان ب ــز انتخــاب می شــدند کــه در جری منفــی نی
تغییــر رفتــار می دادنــد. تعــدد شــخصّیت ها، گفت وگــوی متقابــل آن هــا، دگرگونــی رفتــار آن هــا 
ــی  ــن ویژگ ــود ای ــا نب ــد، اّم ــاد می کن ــودک ایج ــع آن در ک ــه تب ــی را ب ــؤاالت متنوع ــش و س چال

ــرورش تفکــر انتقــادی را از ایــن داســتان ها ســلب کــرده اســت. قابلیــت پ

2-4-2. درون مایه )ِتم( داستان

درون مایــه، تفکــری اســت کــه داســتان را یکپارچــه نگــه مــی دارد. آنچــه در درون مایــه اهمیــت 
دارد، نــگاه ویــژۀ نویســنده بــه موضــوع و شــیوۀ ترســیم آن اســت. »درون مایــه را می تــوان به عنــوان 
تفســیری بــر موضــوع داســتان تلقــی کــرد کــه چیــزی را دربــارۀ زندگی یــا ماهّیت انســان ها آشــکار 
ــاز  ــه نی ــه ب ــتی، توج ــاری، نوع دوس ــختی ها و بردب ــل س ــازد«)پاینده، 1386: 114(. تحم می س
دیگــران، خدامحــوری، توجــه بــه هدایــت امامــان از پیامدهای حــوادث قّصه های ایــن دو مجموعه 
قصــه اســت. نویســندۀ ایــن قصه هــا، ذهــن کــودک را غیرمســتقیم درگیــر آمــوزش و پــرورش تفّکــر 
مراقبتــی )اخالقیــات( می کنــد. بــه کمــک تبــادل نظــر بیــن کــودک و تســهیل گر پیامــد قّصــه در 
ذهــن کــودک ثبــت می شــود و کــودک از ایــن آموخته هــا بهــره کاربــردی خواهدگرفــت. اگرچــه 
ــه  ــد ب ــاه اســت و شــاید کــودک به راحتــی بتوان بافــت قّصه هــای دو مجموعــه مــورد مطالعــه کوت
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ــرا  ــدگار اســت، زی ــن آموزه هــا مان ــر و لذت بخشــی ای ــا تأثی ــرد، ام ــی بب ــه پ ــی قّص ــۀ اصل درون مای
کــودک و نوجــوان بــدون اجبــار، تــرس و کلیشــه بودن نصایــح بزرگ ســاالن خیلــی از اخالقیــات 
ــوان گفــت کفایــت  ــر مــی دارد. می ت ــو در درک هســتی و معبــود ب ــه جل را می آمــوزد و قدمــی رو ب
ــا  ــت، اّم ــول اس ــل قب ــات قاب ــوزش اخالقی ــه در آم ــورد مطالع ــوی م ــای رض ــۀ  قّصه ه درون مای

نویســنده می توانــد ذهــن کــودک را بــا فضاســازی بیشــتر بــه تفکــر وادار کنــد.

2-4-3. فضاسازی

فضــا حالتــی عاطفــی اســت کــه بــر بخشــی از یــک اثــر ادبــی یــا سراســر آن ســایه می افکنــد و 
حالــت و احساســی خــاص دربــارۀ جریــان وقایــع داســتان در خواننــده ایجــاد می کنــد کــه ممکــن 
اســت بــه تبــع آن، درون مایــه داســتان ســرد و بــی روح، پرامید و اضطــراب آور باشــد. از ســوی دیگر، 
ــا احســاس و  ــا بیــان حالــت درونــی شــخصّیت ها و فضــای ذهنــی اثــر ب نویســنده، خواننــده را ب
افــکار خویــش آشــنا می سازد)شمیســا، 1381: 404(. فضــای داســتانی قّصه هــای مــورد 
پژوهــش، جــدا از محتــوای آن هــا تــا حــدودی از عنصــر فضاســازی و چیدمــان داســتان بــر اســاس 
ذوق و هیجــان کــودکان خالــی اســت و ســردی بــر داســتان ها حکم فرماســت و حالــت روایت گونــه 
خــود را حفــظ کرده انــد. همیــن ســردی فضــا از هیجــان و شــور و شــوق کــودک بــرای پرســش و 
ادامــۀ ســخن می کاهــد و از لحــاظ بســامد روان شــناختی مخــّل ایجــاد تفّکــر در کــودک اســت. 
به عنــوان نمونــه، حکایــت زیــر در فضاســازی و چیدمــان واژه ضعــف فنــی دارد. چنان که نویســنده 
ماجــرای وزیــدن بــاد، خاموشــی چــراغ و تاریکی خانــه را دور از هیجــان خاص کودک به شــیوۀ متن 
عینــی بیــان کــرده  اســت، درحالی کــه گــوش کــودک و ســلیقۀ پذیــرش وی بــا جملــۀ اخبارگونــه 
مغایــرت دارد و خواهــان تخّیــل گســترده در متــن قصــه اســت: »آن هــا زیــر چــراغ نشســته  بودنــد 
و گفت وگــو می کردنــد کــه یک دفعــه بــادی وزیــد و چــراغ را خامــوش کــرد و فضــای خانــه تاریــک 
ــات و ذهــن تخیل طلــب وی  ــه هیجان شد«)دانشــمند، 1396 ب: 13(. اگــر نویســنده کــودک ب
ــه کنــد،  ــر حســب ذوق کــودک ارائ ــد فضــای داســتان را گســترش دهــد و ب توجــه کنــد، می توان
چــون فضاســازی ســبب عالقه منــدی کــودک بــه داســتان می شــود و گوش ســپردن و دّقــت وی 

را بیشــتر خواهــد کــرد. 
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2-4-4. پایان غیر تلقینی

پایان بنــدی غیــر تلقینــی یــک اصــل در داســتان های کــودک اســت، چــون کــودک از امــر و نهــی 
مســتقیم گریــزان اســت و پایــان غیــر تلقینــی داســتان کــودک را بــه فکــر کــردن، تصمیم گیــری و 
انتخــاب وامــی دارد تــا امــر انتخــاب و قاطعیــت در تصمیم گیــری را یــاد بگیــرد. اغلــب قّصه هــای 
رضــوی مــورد مطالعــه غیــر تلقینــی هســتند و نویســنده اندیشــه و کلمــات داســتان را در ذهــن 
کــودک جــای می دهــد و آنچــه را بایــد بشــنود، بــه وی نشــان می دهــد. پیامد فلســفی ایــن قّصه ها 
اندیشــۀ دینــی و اجتماعــی کــودک را پربــار و خواســته های فطــری وی را بــه خداشناســی، اهــداف 
نیــک و فلســفۀ وجــود امــام و رهبــر راهنمایــی می کنــد. درون مایــه اصلــی قّصه هــا کمال طلبــی 
اســت کــه شــخصّیت کــودک قّصه خــوان به تنهایــی و از طریــق آموزه هــای آن رشــد می کنــد و بــه 

ــد. ــال می رس کم

2-5. بسندگی روان شناختی 

بســندگی روان شــناختی از ویژگی هــای داســتان  های فبــک اســت؛ یعنــی داســتان های 
مناســب کــودکان و اجــرای آن هــا در حلقــۀ کنــدوکاو، عــالوه بر بســندگی ادبــی و فلســفی، نیازمند 
بســندگی روان شــناختی در نــگارش یــا گزینش اســت و نیازها، عواطــف، احساســات و ویژگی های 
روان شــناختی کــودک را مناســب ســّن وی پــژواک می دهد)مجیدحبیبــی عراقــی، 1394: 91(. 
بســندگی روان شــناختی تناســب ســنی کــودک بــا زبــان، توانایی  هــای فکــری و یافتارهــا در اجــزا 
و عناصــر داســتان اســت. نمونــه ای از کفایــت یــا عــدم کفایــت بســندگی روان شــناختی بــر پایــه 

ــود: ــر می ش ــش ذک ــورد پژوه ــای م ــی قّصه ه بررس

2-5-1. درک واژگانی کودک 

رعایــت ســطح مخاطــب و ســبک نــگارش متــن اصلــی در آفرینــش داســتان های فبــک مهــم 
ــر انتقــادی کــودک ســهیم باشــد و  ــرورش خالقیــت و رشــد تفّک ــد در پ اســت. داســتانی می توان
ــته   ــدی نداش ــوع جمله بن ــام در واژگان و ن ــه ابه ــد ک ــل کن ــودک منتق ــه ک ــادگی ب ــب را به س مطل
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ــب واژگان و  ــی تناس ــورد بررس ــوی م ــای رض ــود. قّصه ه ــب دور نش ــل مطل ــال اص ــد و از انتق باش
عواطــف را بــرای گــروه ســنی مــد نظــر رعایــت کــرده و ابهامــی در واژگان نــدارد. نمونۀ ایــن ویژگی، 
جمله پــردازی ســادۀ ایــن حکایــت اســت کــه ســیر خطــی راســت و دور از حواشــی و کلمــات مبهــم 
ــا وقت شناســی برخــی از پرنده هــا نیــز آشــنا  ــر درکــی درســت از زمــان، ب دارد و کــودک عــالوه ب
می شــود: »می گویــم: قدیم هــا کــه ســاعت اختــراع نشــده  بــود، مــردم چطــور می فهمیدنــد، وقــت 
نمــاز شــده؟ پــدر می گویــد: از راه هــای مختلــف، مثــاًل نگاه کــردن بــه خورشــید و مقــدار ســایۀ آن 
ــدر  ــد؟ پ ــت اذان را می فهمن ــم وق ــا ه ــر پرنده ه ــم: مگ ــب می پرس ــا تعج ــا. ب ــدن پرنده ه ــا خوان ی
می گویــد: همــه کــه نــه! بعضــی از آن هــا مثــل خــروس وقــت اذان را می فهمنــد و مــردم را بــرای 

ــمند، 1396ب: 7(. ــدار می کنند«)دانش ــاز بی نم

2-5-2. باورپذیری

شــناخت مخاطــب و شــیوه ارائــۀ ســخن متناســب بــا عقیــده و بــاور وی اصلــی مهــم در نــگارش و 
گزینــش داســتان فبــک اســت. مــواردی از رفتــار امــام رضــا g نظیــر خانــه بزرگ تــر خریــدن برای 
کارگــرش و 200 دینــار بــه درمانــده دادن، بــدون شــناخت وی ممکــن اســت، ذهــن کــودک را در 
قّصه هــای مــورد پژوهــش بــه چالــش و ســرانجام عــدم پذیرش بکشــاند. ایــن نکتــه می تواند ضعف 
پــردازش و نــگارش قّصه هــا باشــد، چــون بــدون تفصیــل ماجــرا بــا ذهــن پرسشــگر کــودک مواجــه 
می شــود. نویســندۀ بایــد دلیــل کودک پســند بــرای موّجــه نشــان دادن رفتارهــای شــخصّیت قّصــه 
ارائــه دهــد تــا مضمــون در ذهــن کــودک باورپذیــر شــود. نمونــۀ ایــن خالصه نویســی و شــرح ندادن 
ماجــرای کل داســتان، حکایــت »خانــۀ نــو« اســت کــه امــام بــا شــنیدن قصــۀ خانــه کوچــک کارگــر 
بــرای وی خانــه می خــرد و ایــن کــردار از کارهــای خیــری اســت کــه کــودک امــروز نمی توانــد آن 
را بــدون شــرح ماجــرا بپذیــرد، زیــرا قصــه فقــط خانــۀ کوچــک کارگــر را روایــت کــرده و عوامــل دیگر 
و مشــّقت و رنــج کار را به شــیوۀ محســوس ذکــر نکــرده  اســت و کــودک امــروز عمــاًل شــاهد دیــدن 
خانه هــای کوچــک قشــر کمتــر برخــوردار اســت و بیــن ایــن داســتان و آنچــه می بینــد، نمی توانــد 
تــوازن برقــرار کنــد. ایــن مســئله باورناپذیــری، درک شــناخت بیشــتر و ارزش گــذاری یاری رســانی 
بــه زیردســتان را به عنــوان تفّکــر مراقبتــی کمرنــگ جلــوه می دهــد: پــدر می گویــد: »مــردی هــر 
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روز بــه خانــۀ امــام رضــا g می آمــد و در کارهــا بــه ایشــان کمــک می کــرد. عصــر کــه می شــد، 
مــزدش را از امــام رضــا g می گرفــت و بــا خوشــحالی بــه خانه شــان می رفــت. مــرد فقــط یــک 
ناراحتــی داشــت. خانــۀ آن هــا خیلــی کوچــک بــود و در آن راحــت نبودنــد. یــک روز مثــل همیشــه 
مــرد بــه خانــۀ امــام رضــا g آمــد و در کارهــا بــه امــام کمــک کــرد. آن روز امــام رضــا g کلیــدی را 
بــه او داد. مــرد گفــت: ایــن کلیــد کجاســت؟ امــام رضــا g گفــت: کلیــد خانــۀ جدیــد شماســت. 

خانــۀ شــما کوچــک بــود. مــن ایــن خانــه را برایتــان خریــدم کــه راحت تــر باشــید«)همان: 8(. 

3. نتیجه گیری

ضــرورت توجــه بــه بومی ســازی داســتان های برنامــه فلســفه بــرای کــودکان ایجــاب می کنــد کــه 
ــر  ــت، تفک ــرورش خالقی ــرای پ ــک ب ــتان های فب ــش داس ــگارش و گزین ــی ن ــازی و چگونگ بسترس
انتقــادی و مســئوالنۀ کــودکان فراهــم شــود. مجموعــه   قّصه هــای »مهمــان امــام رضــا g« و »آفتاب 
خراســان« از مرتضــی دانشــمند، مبتنــی بــر بســندگی های ادبــی، فلســفی و روان شــناختی اســت. 
ــی  ــی و چالش ــای پرسش ــو و یافتاره ــد گفت وگ ــی مانن ــای ادب ــده، جذابّیت ه ــای مطالعه ش قّصه ه
حلقــه کنــدوکاو بــا بن مایه هــای ارزشــمند اخالقــی را در زبانــی مناســب کــودکان در بــر دارنــد کــه 
نســلی کارآمــد و دیــن ورز بــا ذهنــی چالشــی مبتنی بــر حلقه کنــدوکاو بــرای آینــده پــرورش خواهند 
بــود. دســتاورد پژوهــش نشــان می دهــد، مجموعــه  قّصه هــای مــورد مطالعــه از بســندگی فلســفی 
و  ظرفیــت پرســش های چالشــی برخــوردار هســتند. قصه هــای مطالعه شــدۀ ایــن پژوهــش دارای 
ــوم سیاســی و حقــوق در دســتۀ دوم و  بیشــترین ســؤاالت در حیطــۀ علــم منطــق و پــس از آن، عل
دیــن، متافیزیــک، اخــالق و معرفت شناســی در دســتۀ ســوم هســتند. یافتارهــای فلســفی اخالقــی 
ایــن قّصه هــا مبتنــی بــر تقوّیــت تفّکــر بــرای یادگیــری و نهادینه کــردن ارزش هــا و هنجارهــا اســت. 
همچنیــن تقویــت تفّکــر انتقــادی، آماده ســازی کودک بــرای جامعه پذیــری و ارتبــاط مؤثر بــا دیگران 
پیرامــون ایــن یافتارهــای فلســفی اخالقــی اســت کــه بیــداری وجــدان کــودک خواننــده/ شــنونده  
ــی،  ــه و همدل ــت عاطف ــذاری، تقوی ــی ارزش گ ــر مراقبت ــرورش تفّک ــه در پ ــی دارد، چنان ک را در پ

نوع دوســتی، یــاری بــه دیگــران و توجــه بــه دیــن و مذهــب آگاهــی الزم را بــه وی می دهــد.
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ــد  ــه دارن ــت روایت گون ــا حال ــت و قّصه ه ــدود اس ــه، مح ــورد مطالع ــای م ــخصّیت  در قّصه ه ش
به واســطۀ  را  بــه متــن و چالش انگیــزی ماجراهــای قّصه هــا  ایــن ویژگــی حساســیت  کــه 
عملکــرد شــخصیت های داســتانی ضعیــف نشــان می دهــد؛ بنابرایــن، داســتانی در قالــب 
فبــک خالقیت پــرور اســت کــه شــخصّیتی هیجانــی مناســب روحیــه کــودک در داســتان حضــور 
داشــته  باشــد تــا اوج و فــرود آن بالنــده باشــد. درون مایــه قّصه هــا در راســتای آمــوزش هنجارهــای 
اخالقــی، دینــی و اجتماعــی اســت و پایــان غیرتلقینــی دارد. بسترســازی فضاهــا بــه دلیــل غلبــۀ 
حالــت روایت گونــه قّصه هــا تــا حــدودی ضعیــف اســت و جذابیــت قّصــه را در نظــر کــودک کمرنگ 

ــود. ــودک می ش ــرورزی در ک ــتایی فک ــبب ایس ــد و س ــوه می ده جل

بســندگی روان شــناختی قّصه هــا از نــگاه بــه ســطح مخاطــب و ســبک نــگارش متــن در راســتای 
پیشــبرد اهــداف آموزشــی فبــک و آگاهی بخشــی بــه کــودک و از ســادگی بیــان برخــوردار اســت، 
ــی کــودک امــروز،  ــی و مکان ــه شــرایط زمان ــگ برخــی قّصه هــا از زاوی ــری پیرن ــۀ باورپذی ــا جنب اّم
نیازمنــد گفت وگــوی چالشــی اســت. البّتــه نبابــد ایــن رویکــرد را ایــراد قّصه هــا دانســت، اگرچــه 
تقویــت فضاســازی،  اســتدالل و پرســش گری کــودک را در پــی دارد و جنبــۀ باورپذیــری پیرنــگ 

ــد. ــت می کن ــا را تقوی قّصه ه
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