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چکیده
برنامــه فلســفه بــرای کــودکان متیــو لیپمــن ،آموزههــای پــرورش ذهــن را مبتنــی بــر پرســشخیزی
و چالشانگیــزی بــه ناخــودآگاه کــودک و نوجــوان انتقــال میدهــد و بــدون اینکــه ذهــن کــودک بــا
اصطالحــات خــاص فلســفی درگیــر شــود ،ذهــن وی را پرسشــگر تربیــت میکنــد و اندیش ـههایش را از
طریــق متنهــای روایــی و داســتانی آمــوزش میدهــد .برنامــه فلســفه بــرای کــودکان (فبــک) ،ادب روایــی
را ابــزاری مناســب بــرای پرورانــدن ذهــن کــودک میدانــد تــا پرسشــگر باشــد و پرســش مبتنــی بــر آگاهــی
ّ
خالقیــت ،اندیشــه و شــناخت از هســتی ،جهــان پیرامونــی و بایــد و نبایدهــای زندگــی در
از حــل بحــران،
ّ
ذهــن وی شــکل گیــرد .ایــن پژوهــش ،قصههــای «مهمــان امــام رضــا  »gو «آفتــاب خراســان» را بــا تکیه
بــر الگــوی متیــو لیپمــن از منظــر غنــای ادبــی ،فلســفی و روانشــناختی بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی
بررســی کــرده و اثرگــذاری ّ
قصههــای مطالعهشــده را بــر گســترش نگــرش اســامی و مذهبــی کــودک
بــا هــدف افزایــش میــزان پرسشــگری و چالشخیــزی ذهــن وی نشــان داد ه اســت .دســتاورد پژوهــش
نشــان میدهــد ،قصههــای مطالعهشــده ،غنــای فلســفی دارنــد ،چــون پرسشــگری و چالشخیــزی در
حیطــۀ منطــق و علــم حقــوق در ذهــن کــودک میآفریننــد ،اگرچــه پیرنــگ برخــی ّ
قصههــا بــرای کــودک
جنبــۀ باورناپذیــری دارد .شــخصیتپردازی و فضاســازی ّ
قصههــا از زاویــه غنــای ادبــی ضعیــف اســت و
بافــت روایتگونــه بــدون گفتوگــوی آنهــا ،خســتگی کــودک را در پــی خواهــد داشــتّ .
البتــه واژگان و
بافــت جملهبنــدی بــرای گــروه ســنی «ب» و «ج» مناســب و نشــانه غنــای روانشــناختی ّ
قصههــای مــورد
مطالعــه اســت.
کلیدواژههــا :فلســفه بــرای کــودکان ،متیــو لیپمــن ،مرتضــی دانشــمندّ ،
قصــه ،مهمــان امــام رضــا
،gآفتــاب خراســان.
 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی(نویسندة مسئول)kbaygzade@yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازیfhaidarinasab@gmail.com :
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 .1مقدمه
ّ
چگونگــی پرورانــدن تفکــر و ابــزار آن از دغدغههــای فکــری صاحبنظــران حــوزۀ تعلیــم و
ّ
خالقیــت و پرسشــگری در انسانهاســت کــه
تربیــت اســت ،زیــرا گرهگشــای معمــای پــرورش
همزمــان بــا رشــد جســمی وی و از دورۀ کودکــی صــورت میگیــرد .توجــه بــه ایــن اصــل ،ســبب
شــده تــا شــرایط آمــوزش فکــرورزی کــودکان مهـ ّـم تلقــیشــودّ ،امــا اجــرای شــرایط مناســب
پــرورش ذهنــی کــودک بهآســانی انجــام نمیگیــرد ،چــون ســن کــودک ،ذهــن طالب ســرگرمی،
تهاجــم تکنولــوژی و اســباببازیهای نویــن کــه ســرگرمی وی را مهیــا ســاخته ،تــا حــدودی راه
تمرکزگرایــی و اندیشــه کــودک را مختــل کــرد ه اســت .پژوهشــگران اذعــان میکننــد کــه اگــر
ّ
تفکــر و خــردورزی بــرای حــل ایــن بحــران در ایــن شــرایط آمــوزش دادهنشــود ،کودکــی کــه در
آینــده بــه جرگــه بزرگســاالن میپیونــدد ،فکــر نمیکنــد یــا اگــر تأملــی داشــته باشــد ،تــوان
اجــرای مهــارت حــل مســئله را بهطــور کامــل نــدارد؛ چــون «خــرد ،دانــش بــه کار گرفتهشــده
بهطــور صحیــح و بــا توجــه بــه پیامدهــا ،جوانــب و اصــول مربوطــه اســت»( ،2005,Mckinnyبــه
نقــل از پریــرخ و همــکاران.)1389 :62 ،
ّ
اهمیــت پــرورش روحیــه فلســفی و اندیشــه در کــودکان ،نظریهپردازانــی نظیــر لیپمــن ،1متیــوز
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و کــم  3را بــر آن داشــتهاســت کــه هــر یــک بــه روشهــای گوناگــون بــه ایــن مســئله بپردازنــد .متیــو
لیپمــن «مؤسســه فلســفه بــرای کــودکان» را در ســال  ۱۹۶۹تأســیس کــرد کــه برنامــه «فلســفه
بــرای کــودکان» از خدمــات ایــن مؤسســه اســت .ایــن برنامــه بــا اســتقبال کشــورهای زیــادی
مواجــه و نخســتین بــار ســال  1373شمســی در ایــران از طــرف بنیــاد حکمــت اســامی صــدرا
بهمنزلــۀ یــک طــرح هدفــدار شــناخته و گــروه فلســفه و کــودک در همــان تاریــخ در ایــن بنیــاد
پایهگــذاری شــد .بعدهــا مؤسســهها و دانشــگاههای دیگــری نیــز پژوهشهایــی در ایــن زمینــه
آغــاز کردند(شــریفی اســدی .)97 :1387 ،ایــن برنامــه مضامینی حاوی اندیشــه فلســفی را بدون
درگیــری ذهــن کــودک بــا اصطالحــات خــاص فلســفی از طریــق داســتان آمــوزش میدهــدّ .
البته
1. lipman
2. Matthews
3. Cam
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کــودک بهتنهایــی نمیتوانــد مفاهیــم فلســفی را از داســتان درآورد ،بلکــه در هــر مرحلــه نیازمنــد
تســهیلگر اســت؛ ایــن تســهیلگر ممکــن اســت ،معلــم ،پــدر یــا مــادر و  ...باشــد .پــس بــرای
ّ
«آمــوزش مهــارت تعقــل و اســتدالل» بایــد یــک محیــط برانگیزاننــده عقالنــی را بــرای کــودکان
تــدارک ببینیــم و آنهــا را تشــویق کنیــم تا اجتماعــات پژوهشــی را شــکل دهند»(لیپمــن،1991 ،
بــه نقــل از شوشــتری و همــکاران.)16 -17 :1392 ،
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 بهرهمنــدی از فلســفه
ّ
ّ
ّ
3
بــه منظــور بهبــود یادگیــری ،پــرورش شــگرد تفکــر خــاق 1،تفکــر انتقــادی 2و تفکــر مســئوالنه
و نیــز پــرورش ارزشهــای اخالقــی ،آمــوزش ارزشهــای هنــری و رشـــد فــردی و میانفــردی
اســت(لیپمن .)۲۷ :۱۳۸۲ ،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 اندیشـهای ســؤال ،قضــاوت و بازنگــری کنــد و برای حــل بحــران نیز در
حلقــۀ گفتوگــو بــه کاوش و اظهــار نظــر بپــردازد ،اهــداف برنامــه اجــرا شــدهاســت.
 .1-1مسئله پژوهش
مرتضــی دانشــمند ،پژوهشــگر قــرآن ،نویســنده و شــاعر کــودک و نوجــوان ،آثــاری در ادبیــات
کــودک و نوجــوان بــا رویکــرد دینــی تألیــف کــرد ه اســت .وی مجموعــه ّ
قصههــای «مهمــان امــام
رضــا» و «آفتــاب خراســان» را بــرای مخاطبــان گــروه ســنی «ب» و «ج» نوشــت ه کــه «مهمــان امــام
قصههــای مصــوری مبتنــی بــر روایــت پنــج ّ
رضــا» ّ
قصــه از زندگانــی امــام رضــا  gبــا عنــوان
«اذان پرنــدگان»« ،خانــۀ نــو»« ،مــار و جوجــه گنجشـکها»« ،مهمــان امــام رضــا  »gو «تشــکر
بــه موقــع از خــدا» اســت کــه جلــد دوم از مجموعــه کتابهــای «رهنمــای کــودک» اســت و نیــز
«آفتــاب خراســان» شــامل پنــج ّ
قصــه «تقســیم محبــت»« ،میــوهات را کامــل بخــور»« ،در راه
1. thinking creative
2. thinking creatal
3. thinking caring
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مانــده»« ،دو پــدر مهربــان» و «وعــدۀ امــام رضــا  »gکــه جلــد ســوم از مجموعــه کتابهــای
«رهنمــای کــودک» اســت.
برنامــه فلســفه بــرای کــودکان یــک قاعــدۀ منظــم پیــشروی 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 کتابهــای هماهنــگ بــا فرهنــگ خــود
را بــرای اجــرای ایــن برنامــه معرفــی کننــد؛ بنابرایــن ،کتابهــای داســتانی کــودک بایــد بــرای
رســیدن بــه ایــن هــدف بررســی شــود تــا کفایــت و بســندگی آنهــا بــا هدفهــای برنامــۀ فلســفه
بــرای کــودکان فراهــم آیــد .کارآمــدی ادب روایــی رضــوی ایــن ســؤال را در ذهن پژوهنــدگان مطرح
میکنــد کــه برخــورداری داســتانهای رضــوی و آموزههــای اخالقــی آن از بســندگی ادبــی،
فلســفی و روانشــناختی بــر پایــه برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان چگونــه اســت؟ ایــن پژوهــش
برنامــۀ فلســفه بــرای کــودکان و کاربســت آن را در ّ
قصههــای کودکانــه مرتضــی دانشــمند بــر پایــه
بســندگیهای سـهگانه بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی بررســی کــرده و ضعــف پــردازش قصههــا
را از منظــر بســندگی ادبــی نشــان داد ه اســت.
 .2-1پیشینۀ پژوهش
مطالعــات پیشــینۀ پژوهــش نشــان میدهــد کــه پژوهشــی در بســندگی ادبــی ،فلســفی و
روانشــناختی داســتانهای رضــوی کــودک و نوجــوان و نیــز ،هیــچ پژوهشــی دربــارۀ آثــار مرتضــی
دانشــمند انجــام نشــدهاســت؛ بنابرایــن ،پژوهــش پیــش روی میتوانــد نقطــۀ آغــازی بــرای
پژوهشهــای گســترۀ ادبیــات کــودک و نوجــوان رضــوی بــر پایــه نظریــه لیپمــن باشــدّ .
البتــه
مطالعــات پیشــینۀ پژوهــش بیشــتر معطــوف بــه پژوهشهایــی اســت کــه در آثــار روایــی غیررضوی
ّ
حــوزۀ کــودک انجــام شــد ه کــه عبــارت اســت از :مکتبیفــرد ( )۱۳۸۹که مهــارت تفکر انتقــادی را
در داســتانهای تألیفــی ایرانــی بــرای کودکان و نوجوانــان از ســال  ۱۳۴۲تا  ۱۳۸۵بررســی و تبیین
ّ
ّ
کــرده و مؤلفههــای مهــارت تفکــر انتقــادی در داســتانهای مــورد مطالعــه در طــول زمان قــوام یافته
و بــا گــذر زمــان قابل قبولتر شــدهاســت .ایروانــی و مختــاری ( )۱۳۹۰تعــداد  41داســتان برگزیده
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را بــرای یافتــن جایــگاه مفاهیــم فلســفی« :هستیشناســی ،معرفتشناســی و ارزششناســی»
در ادبیــات داســتانی کــودک ایــران بررســی کردهانــد کــه جایــگاه مفاهیــم معرفتشناســی
12درصــد ،هستیشناســی 49درصــد و ارزششناســی 39درصــد اســت .نحــوۀ پــردازش مفاهیــم
نشــان میدهــد ،پرداختــن بــه مفاهیــم مطــرح در داســتانها از ســوی نویســندگان ادبیــات
داســتانی در هیــچ حــوزهای چنــان نیســت کــه برانگیزنــده قــدرت تفکــر در مخاطب باشــد .اکبری
و همــکاران ( )1391مضامیــن فلســفی را در داســتانهای متــون کالســیک ادب فارســی بررســی
کــرده و دریافتهانــد کــه فراهمکــردن محتــوای فلســفی متناســب بــا فرهنــگ بومــی در متــون
کالســیک ادب فارســی و بازنویســی آنهــا امکانپذیــر اســتّ ،امــا بهعنــوان رویکــردی کلگرایانــه
کــه بــه ابعــادی چــون فراینــد تفکــر ،محتوای فلســفی ،غنــای ادبــی و ویژگیهــای فرهنگ وابســته
توجــه داشــتهباشــد ،متناســب بــا ســن کــودکان نیســت .رجبــی همدانــی و همــکاران ()1396
داســتانهای پریــان را بــر اســاس نظریــه لیپمــن بررســی کــرده و دریافتهانــد کــه داســتانها حاوی
مفاهیــم فلســفی نظیــر عشــق ،دانایــی ،زیبایــی هســتند و زمینــۀ پرورانــدن موضــوع و پــرورش
ّ
کنــدوکاو فلســفی را دارنــد .ســام خانیانــی و همــکاران ( )1399مهارتهــای تفکــر فلســفی در
شــعر کــودک و نوجــوان غالمرضــا بکتــاش و ناصــر کشــاورز را بررســی کــرده و دریافتهانــد کــه
مهارتهــای تفکــر فلســفی ،قــدرت اســتدالل ،اعتمــاد ب ـ ه نفــس و برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران
غیرمســتقیم در شــعر ایــن شــاعران بــرای آمــوزش کــودکان وجــود دارد .اســکندری شــرفی و
همــکاران ( )1400ماهــی ســیاه کوچولــو ،صمــد بهرنگــی را بــر اســاس خوانــش فبکــی بررســی
کــرده و نشــاندادهانــد کــه ایــن اثــر در ســه شــاخص ادبــی ،فلســفی و روانشــناختی غنــای
باالیــی دارد و بــا اصــاح ضعفهــای انــدک آن میتــوان قابلیــت خوانــش و اســتفاده در برنامــۀ
فبــک را پیــدا کنــد .حیدرینســب و همــکاران ( )1400بســندگی و بســامد گونههــای فکــرورزی
ّ
خــاق ،مراقبتــی و انتقــادی را در داســتانهای کودکانــه گــروه «الــف ،ب و ج» فرهــاد حسـنزاده
ّ
ّ
بررســی کــرده و دریافتهانــد کــه بســندگی و بســامد تفکــر خــاق در داســتانهای مــورد مطالعــه
بــا مؤلفههــای اســتدالل و آزموننگــری و نیــز نــوآوری در رفتــار بیشــترین بســامد را در ایــن مهــارت
ّ
ّ
داردّ ،امــا تفکــر انتقــادی بــا مؤلفــۀ دیگراصالحــی و حساســیت بــه متــن و تفکــر مراقبتــی بــا مؤلفۀ
ّ
رشــد مهــارت تفکــر مســئوالنه در ردههــای بعــدی اســت.
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 .3-1ضرورت و هدف پژوهش
لــزوم بومیســازی داســتانهای برنامــۀ فلســفه بـرای کــودکان یــک ضــرورت اســت .پرداختــن بــه
ایــن اصــل ،نیازمنــد تبیین و بررســی بســندگی ادبــی ،فلســفی و روانشــناختی داســتانهای کوتاه
و معرفــی آنهــا بـرای اجـرا در حلقــۀ کنــدوکاو فلســفی مــدارس ،کانــون پــرورش فکــری و معرفــی به
خانوادههاســت؛ اهــداف پژوهــش حــول ایــن محــور عبــارت اســت .1 :تعییــن بســندگی ادبــی،
فلســفی و روانشــناختی دو مجموعــهداســتان رضوی مرتضی دانشــمند بــر پایه برنامۀ فلســفه برای
کــودکان .2 ،تبییــن کاربســت مؤلفههــای انــگارۀ لیپمن در ّ
قصههــای مورد مطالعــه و  .3معرفــی آثار
آیینــی و رضــوی بهعنــوان یکــی از منابــع پــرورش فکــرورزی کــودکان از منظــر برنامــه فبــک.

 .2بحث و بررسی
تحلیــل ادب روایــی بهویــژه ادب روایــی آیینــی مبتنــی بــر ســیمای معصومیــن  bبــر پایــه
نظریههــای ادبــی مایــه شــناخت زیباییشــناختی ایــن آثــار و تولیــد معنــا در آنهــا میشــود.
برنامــه فلســفه بــرای کــودکان نیــز از نظریههــای ادبــی پایــه اســت کــه هــدف آن آمــوزش چگونگی
شــرایط زندگــی از آغــاز دوره کودکــی اســت؛ بنابرایــن ،پژوهــش پیــش روی ّ
قصههــای رضــوی
«مهمــان امــام رضــا  »gو «آفتــاب خراســان» را بــر پایــه برنامــه فلســفه بــرای کــودکان بررســی
و تحلیــل کــردهاســت تــا جلوههــای زیباییشــناختی و تولیــد معنــا را در آنهــا بــرای خواننــده و
مخاطــب (کــودکان) آشــکار کنــد.
 .1-2بسندگی فلسفی ّ
قصههای رضوی
بســندگی فلســفی از شــاخصهای اصلــی داســتانهای فبــک و در نظــر بنیانگــذاران ایــن برنامــه
بســیار جــدی اســت که عناصــر گوناگونــی بـرای آن تعریف شــدهاســت .اگرچــه فراوانی ایــن عناصر
نمیتوانــد دال بــر ایــن باشــد کــه هــر داســتانی همــۀ ایــن مــوارد را نــدارد ،در ایــن رویکــرد پذیرفتــه
نیســت؛ بهعبارتــی ،الزم نیســت همــۀ ایــن عناصــر در یــک داســتان حضــور داشــت ه باشــد تــا آن
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داســتان دارای بســندگی فلســفی باشد(فیشــر ،1385 ،بــه نقــل از ناجــی و مرعشــی.)90 :1394 ،
بــر ایــن پایــه ،پرسـشخیزی داســتانها ،یافتارهــای اخالقــی و فلســفی مانند وجــدان ،نیــاز دینی و
جامعهپذیــری کــودک از ویژگیهــای حلقــه کنــدوکاو در ّ
قصههــای مــورد مطالعــه هســتند.
 .1-1-2پرسشخیزی
لیپمــن بــر آن اســت کــه اندیشــههای بازتــاب یافتــه در داســتانها بایــد از منابعــی ماننــد
معرفتشــناختی ،مابعدالطبیعــه ،زیباییشــناختی ،اخــاق ،فلســفۀ تعلیــم و تربیــت و منطــق
دریافــت شــود .برخــی از ایــن موضوعــات را میتــوان بــه علــت اختصــاص حجــم بیشــتر بــه مــوارد
ً
دیگــر ماننــد اخالقیــات کنار گذاشــت .بـرای مثــال ،بخشهایــی از اخالق بایــد تقریبــا در هر فصلی
از متنــی خــاص ذکــر شــود ،اگرچــه ممکــن اســت ،حجمــی کــم بــه آن اختصــاص داشــتهشــودّ ،اما
ّ
هــر داســتان پروراننــدۀ تفکــر در کــودک میتوانــد فقــط بــه یــک موضــوع فلســفی بپــردازد یــا ابعــاد
گوناگــون فلســفی اعــم از فلســفۀ اخــاق ،منطــق ،زیباییشــناختی ،معرفتشــناختی ،متافیزیــک
و  ...را تــا حــد امــکان شــامل شــود(ناجی .)20-19 :1395 ،آنچــه در ایــن داســتانها اهمیــت دارد،
شــناخت کــودک و امیــال و خواســتههای وی و تــاش بـرای خلق داســتانی اســت که ذهن کــودک را
بــه طــرح ســؤال و آگاهــی بیشــتر ســوق دهــد .هر داســتان فلســفی آبســتن ســؤاالتی در حیطههای
فلســفۀ آکادمیــک اســت ،امــا بــه زبــان کــودک و خــاص اندیشــۀ پرسشــگر وی اســت کــه بــه یــاری
خــود کــودک و هدایــت مربــی و والدیــن جــواب داد ه میشــود .لیپمــن بــر روش فلســفیدن تأکیــد
داشــت؛ روشــی کــه پرسـشهای فزاینــده بــه نحــوی در آن مطــرح و پاســخ بــه هــر ســؤال ،فقــط بــه
ســؤاالت بیشــتر منجــر میشــود( ،2000:261 ,Murrisبــه نقــل از اکبــری و همــکاران.)1391 :3 ،
نمونـهای از پرسـشهای فلســفی کــودکان بعــد از خوانــش ّ
قصههــای مــورد پژوهــش و ظرفیــت هــر
یــک از ایــن ّ
قصههــا در جــدول( ،)1بیانگــر اهمیــت بافــت فلســفی داســتان کودکانــه اســت ،چــون

ن خوب ،اندوختۀ فلســفی
کــودک گنجینـهای از پرسـشها در ذهــن دارد کــه ویژگی بســامان داســتا 
خــاص کــودک را نیــز پــرورش میدهــد .بچههــا عالوهبــر بهرهبــردن از متــون آموزشــی ،ذهــن خــود
را بــا پرسـشهای مکــرر کــه متــن داســتان توانایــی پذیــرش آن را دارد ،بــه چالش کشــیده ،اطالعات
جدیــد از بزرگســاالن خــود کســب و دیدگاههــای خــود را نیــز اصــاح میکننــد.
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توجــه بــه جــدول( )1نشــان میدهــد کــه همیــن پرسـشهای تکــراری بهظاهــر ســاده کــودکان
کــه در قســمت «ســؤاالت فلســفی کــودکان» نگاشــته شــدهاســت ،هــر یــک بــار معنایــی فلســفۀ
آکادمیــک را در خــود داردّ ،امــا قالــب بیــان آنهــا ســاده و کودکانــه اســت .اگــر بــه ایــن ســؤاالت
مکــرر کــودک بــه کمــک همنظــری بــا وی و ایــن کــه شــما چــه میاندیشــید؟ پاســخ داد ه نشــود،
خوانــش ّ
قصههــا نمیتوانــد بــار اندیشــیدن و اصــاح و بازنگــری پیشدانســتههای کــودک را
اصــاح کنــدّ .
قصههــای 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
اطــراف نیــز دارنــد و طــرح ســؤاالت گوناگــون از طــرف کــودک بــه حوصلــه و دقــت تســهیلگر
ارتبــاط دارد ،زیــرا پاســخ بــه هــر ســؤال کــودک میتوانــد منجــر بــه ســؤاالت دیگــر شــود.
جــدول( )1نمونــه پرس ـشهای فلســفی احتمالــی کــودکان در حلقــۀ کنــدوکاو فلســفی و پــرورش تفکــر
انتقــادی بــه کمــک تســهیلگر

نام ّ
قصهها
تقسیممحبت

فلسفۀآکادمیک

سؤاالت فلسفی کودکان

معرفتشناسی

آیا باور به کار خوب ،همیشه خوب است؟

علم اخالق

به چه کاری ،کار خوب گفت ه میشود؟

علممنطق

آیا با احساسی فکر کردن ،باید تمام پول خود را به
دیگرانببخشیم؟

علممنطق

آیا هر پولدادن و کمک به دیگران ،خوبی به حساب
میآید؟

علم سیاسی و حقوق

چجوری ،امام رضا  gفهمید که آن شخص حیلهگر
نیست و در گفتن نیازمندی خود دروغ نمیگوید؟

علم سیاسی و حقوق

چجوری میشود به همه کمک کرد و نیازمندی نباشد؟

علممنطق

مگر امام رضا gثروتمند بود که به همه نیازمندان
کمک میکرد؟

علم سیاسی و حقوق

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

در راه مانده
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فلسفهطبیعت

آیا باید در قبال طبیعت و نعمت خدا ،مسئول بود؟

فلسفۀ آموزش و پرورش

آموزش چه فایدهای دارد؟

دو پدر مهربان

فلسفۀدین

دین و مذهب چیست؟ چرا باید امام داشتهباشیم ،چرا
باید امام و پیامبر را دوست داشته باشیم؟

وعدۀ امام رضا

فلسفۀدین

فایده داشتن امام و پیشوای دینی چیست؟ چرا امام
زمان غایب شده ،کی برمیگردد؟

متافیزیک

خروس از کجا میفهمد که موقع اذان است؟

متافیزیک

سایۀ خورشید تا کجا بیاید ،موقع اذان است؟

علم سیاسی و حقوق

چرا خروس ،دانههایش را به مرغ و جوجهها میدهد؟

علممنطق

آیا خروسها ،بابای جوجهها هستند؟

علممنطق

اگر امام رضا االن بود ،کسی مستاجر نبود؟ آیا امام رضا
به تمام کارگران فقیرش ،خانه میبخشید؟

معرفتشناسی

امام رضا چجوری زبان گنجشک را میفهمید؟

مار و جوجه گنجشکها

علممنطق

هر گنجشک و حیوانی که سر و صدا کند ،چیزی از ما
میخواهد؟

مهمان امام رضا

علم اخالق

احترام به مهمان ،کار اخالقی است؟

تشکربهموقع

علممنطق

چون خدا زرق ما را میدهد ،باید نماز بخوانیم؟ اگر نماز
سر وقت خواندهنشود ،قبول نمیشود؟ مگر خدا به
تشکر نیاز دارد؟ اگر تشکر نشود ،ناراحت میشود؟

میوهات را کامل بخور

اذان پرندگان

خانۀ نو

 .2-2یافتارهای فلسفی اخالقی
فلســفه شــامل قواعــد علــم اخــاق نیــز اســت و فلســفه بــرای کــودکان ،برنامـهای آرمانــی بــرای
آمــوزش ارزشهــای اخالقــی اســت .ایــن تجربههــای اخالقــی کــودکان ماننــد بزرگســاالن
ً
بــدون قیــد و شــرط اســت .در فلســفۀ اخــاق ماننــد هــر موضــوع آموزشــی دیگــر ،نکتــه صرفــا این
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نیســت کــه کــودکان پاسـخهای درســت را بداننــد ،بلکــه بایــد بفهنــد چــرا آن پاســخ صحیــح اســت
و چگونگــی رســیدن بــه ایــن پاسـخهای صحیــح را دریابند(گریگــوری و همــکاران ،2008 ،به نقل
از ناجــی ،1396 ،ج  .)153 -152 :2ذکــر مفاهیــم ارزشــی نظیــر دوســتی ،محبــت ،کمــک بــه
همنوعــان ،عدالــت ،احســاس مســئولیت در برابــر دیگــری و مفاهیــم ضدارزشــی ماننــد خشــم،
مکــر ،حــرص ،غــرور ،تفاخــر و  ...در داســتانهای دینــی مــا را بــه ایــن اندیشــه ســوق میدهــد
کــه بگوییــم ایــن داســتانها فلســفی هســتند یــا خیــر؟ اگــر پاســخ منفــی اســت ،وجــود چــه
خصیصـهای ســبب تمایــز داســتان دینــی از فلســفی میشــود؟ بســیاری از مفاهیمــی کــه بــرای
کــودکان گیجکننــده و معماگونهانــد ،همــان مفاهیمــی هســتند کــه فالســفه بــا آنهــا درگیرنــد؛
مفاهیمــی چــون قوانیــن ،حقیقــت ،خیــر و عدالــت و  ...بــا اینکه کــودکان دربــارۀ ایــن موضوعات
و مفاهیــم از پیــش افــکار و عقایــدی دارنــد و یــاد میگیرنــد کــه ایــن عقایــد خــود را بــه احــکام و
آرای ســنجیدهای تبدیــل کنند(ناجــی ،1396 ،ج  .)31 :1بــر اســاس همیــن ســخنان ،میتــوان
بــه فیلســوف بــودن کــودک و قــدرت چالشانگیــزی ذهــن وی بــاور داشــت.
مجموعــه ّ
قصههــای مــورد مطالعــه ،میــزان بســامد یافتارهای فلســفی و نگــرش کاربــردی آنها،
الی ـهای از زندگــی امــام رضــا  ،gخلــق 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:
دانشــمند 1396 ،ب ،)13 :دفــع حیــوان ظالــم (ن.ک :همــان )11 :و  ...را بــه بهانــۀ آمــوزش
اخالقیــات بــه کــودک نشــان میدهنــد ،ولــی بــه دنبــال هــر ســطر ،نمونههــای فراوانــی از ســؤاالت
معماگونــه در ذهــن کــودک نقــش میبنــدد کــه همراهــی والدیــن و مربیــان در جوابگویــی بــه ایــن
ســواالت ،تفکــر انتقــادی و اســتدالل کــودک را پــرورش میدهــد .هــر چــه بســامد ســؤاالت ذهنــی
کــودک ،زیادتــر باشــد ،نویســنده بــه اهــداف برنامــۀ فلســفۀ بــرای کــودکان نزدیکتــر شدهاســت.
هدایــت در انتخــاب موضوعــات اخالقــی و شــیوۀ آمــوزش آنهــا مهمتــر از کنــدوکاو اخالقــی
اســت ،چــون هدایــت درهــای دیگــری را نیــز بــاز میکنــد؛ بنابرایــن ،چــون بســامد بســندگی
فلســفی اخالقــی قصههــای مــورد مطالعــه بیشــتر اســت ،مــواردی از یافتارهــای فلســفی اخالقی
ل میشــود.
نهفتــه در داســتانها تبییــن و تحلی ـ 
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 .1-2-2یادگیری ارزشها و هنجارها
 .1-1-2-2یاری دیگران

همــۀ نظریههــای رشــد اخالقــی بــر آنانــد کــه وجــدان در اوایــل کودکــی شــکلمیگیرد و
اغلــب موافــق هســتند کــه اصــول اخالقــی کــودک در ابتــدا بهصــورت بیرونــی و توســط بزرگترهــا
و بهتدریــج بــا معیارهــای درونــی کنتــرل میشــود و افــراد پایبنــد ،اصــول اخالقــی و رفتــار خــوب
و غمخــواری را پــرورش دادهانــد تــا در موقعیتهــای گوناگــون اجتماعــی از آن پیــروی کنند(برک،
 .)458 :1387الگوبــرداری کــودک و همانندســازی بــا شــخصیت اصلــی از پیامدهــای نیکــوی
داســتان کودکانــه اســت .الگوبــرداری بهعنــوان فراینــد جامعهپذیــری هــر فــرد ســبب میشــود
کــه کــودک بخشــی از هنجارهــا را از محیــط فرهنگــی و از طریــق شــخصیت داســتان بگیــرد.
پایبنــدی وجــدان اخالقــی امــام رضــا  gباعــث میشــود ،کــودک وجــدان آگاه خــود را در
فراینــد الگوبــرداری و همانندســازی دوران کودکــی بیــدار بگــذارد تــا بتوانــد در بزرگســالی بــه
یــاری ایــن وجــدان بیــدار ،انســانگونه زندگــی کنــد .دانشــمند در انتخــاب روایتهــای رضــوی
در ایــن قســمت موفــق عمــل کردهاســت ،زیــرا محتــوای قصههــای «خانــه نــو»« ،تشــکر بــه موقــع
از خــدا»« ،تقســیم محبــت»« ،در راه مانــده» و «میــوهات را کامــل بخــور» ،حکایتــی از بیــداری
وجــدان و تــاش بــرای یــاری دیگــران اســت و کــودک در حلقــۀ کنــدوکاو بــا کمــک تســهیلگر بــه
آنهــا توجــه و در ناخــودآگاه ثبــت میکنــد.
آنچــه در فلســفه بــرای کــودکان در فراینــد قصهگویــی دنبــال میشــود ،افزایــش شــناخت دربــارۀ
ارزشهــا و مهارتهــای وی بــه کمــک درونمایــه داســتان اســت؛ چــون «خوانــش داســتان،
عملــی فلســفی اســت و کوشــش در درک داســتان و تأویــل آن ،کوشــش در درک جهــان و تأویــل آن
است»(خســرونژاد .)۳۰ :۱۳۸۴ ،برشــی از قصــۀ «در راه مانــده» ،از مجموعــۀ «آفتــاب خراســان»
ذهــن کــودک را بــه رفتــار امــام  gبــا نیازمنــدان معطــوف میکنــد« :امــام رضــا  gبــه اتــاق
دیگــری رفتنــد 200 ،دینــار آوردنــد و بــه آن مــرد دادنــد و گفتنــد :ایــن ســکهها بــرای تــو باشــد،
آنهــا را خــرج ســفرت کن»(دانشــمند 1396،الــف .)10 :تســهیلگر در ایــن بخــش از ّ
قصــه بــه
یــاری ذهــن پرسشــگر کــودک میآیــد و کــودک را بــا طــرح پرســش مکــرر آمــوزش میدهــد ،چــون
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کمــک بــه درمانــده یــک ُحســن اســت و بــه انــدازۀ تــوان بایــد دســتگیر درمانــده بــود .کــودک ایــن
رفتــار نیکــو را بــه ناخــودآگاه ذهــن میســپارد و هنــگام مواجــه بــا ایــن برخوردهــای واکنشــی بــه
بازتولیــد میپــردازد و ایــن روش بهآســانی ســبب آمــوزش فلســفۀ اخالقیــات و ارزشهــا در کــودک
میشــود .چــون کــودک آنچــه آموختــه ،حاصــل دیــدن ،کاوش ،پرســش و اســتنباط اولیــۀ خــود
و قضــاوت نهایــی بــه کمــک تســهیلگر اســت و آموزشــی بنیادیــن در راســتای نهادینهکــردن
ارزشهاســت.
 .2-1-2-2رعایت حقوق حیوانات و یاری آنها

قضــاوت رفتــار و ســخن امــام رضــا gدر قصــۀ «مــار و جوجــه گنجشـکها» ،کــودک شــنونده/
خواننــدۀ ّ
قصــه را متوجــه هنجــار توجــه بــه حیوانــات و رانــدن عوامــل تهدیدکننــده آنهــا خواهــد
کــرد و نتایــج رفتــار امــام رضــا gکــودک را وادار به ارزیابــی و داوری خــود و دیگــران در بیتوجهی
بــه حیوانــات و آزار آنهــا میکنــد .تســهیلگر بایــد هنجارهــای اخالقــی مرتبــط بــا ایــن رفتــار
را بــه کمــک نشــانههای ّ
قصــه بــرای کــودک بازگــو کنــد تــا کودکــی متناســب بــا هنجــار انســانی
تربیــت شــود« :گنجشــک مرتــب بالهایــش را بــه هــم مــیزد و جیکجیــک میکــرد .انــگار
از چیــزی ترســیدهبــود .امــام رضــا  gاز دوســتانش پرســیدند :ســلیمان! میدانــی گنجشــک
چــه میگویــد؟ ســلیمان گفــت :نمیدانــم .امــام رضــا  gگفتنــد :گنجشــک میگویــد مــاری
میخواهــد جوجههایــش را بخــورد؛ او از مــا کمــک میخواهــد .برخیــز بــه حیــاط بــرو و کمکــش
کن»(همــان 1396 ،ب.)11 :
 .3-1-2-2تفکر در ارزش نعمتهای الهی و پرهیز از اسراف

حساســیت بــه رفتارهــا و رخدادهــای مغایــر بــا ارزشهــای اخالقــی در قصــۀ «میــوهات را
کامــل بخــور» ،آمــوزش فلســفه اســت و بازســازی اندیشــه را بهعنــوان یــک تجربــه در ناخــودآگاه
کــودک ثبــت میکنــد .کــودک مخاطــب بــا شــنیدن ایــن قســمت و پیبــردن بــه اســراف بیجــا،
شــیوههای تفکــر انتقــادی خــود را بــا ارزیابــی رفتــار شــخصیت ّ
قصــه بـهکار میانــدازد و بــه کمــک
دیگراصالحــی کــه همانــا رفتــار نادرســت شــخصیت ّ
قصــه اســت ،بــه تفکــر مراقبتــی ارزش نهادن
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بــه نعمتهــای الهــی هدایــت میشــود« :چنــد کــودک هــم در خانــه بودنــد ،یکــی از آنهــا
میــوهای برداشــت ،گازی بــه آن زد  ...انداخــت دور .امــام رضــا  gبــه او فرمودنــد :اگــر شــما بــه
میــوه نیــاز نداریــد ،کســانی هســتند کــه بــه آن نیــاز دارنــد ،آن را بــه کســی بدهیــد کــه بــه آن نیــاز
دارد(همــان.)9 :
 .2-2-2نهادینگی ارزشهای مبتنی بر فرهنگ اسالمی
 .1-2-2-2اهمیتدادن به فطرت خداجوی کودک

ناخودآگاهــی فطــرت انســانی در پــی شــناخت یافتارهــای خداجویــی ،خداخواهــی ،احســاس
نیازمنــدی بــه معبــود ،زیبادوســتی ،کنجــکاوی و  ...بــودهاســت و ایــن یافتارهــای کلــی اخالقی را
دیــن و فلســفه مینامنــد .خدامــداری و اعتقــاد بــه گرداننــدۀ هســتی از نیازهــای اصلــی انســان از
کودکــی تــا بزرگســالی اســت« .کــودکان همــواره در پــی یافتــن پاســخی درخــور بــه پرسـشهای
بنیادیــن خــود هســتند و چــون فیلســوف بــزرگ بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای پرس ـشهای
ازلــی و ابدیاند»(محمدخانــی .)۵۴ :۱۳۸۴ ،نهادینهکــردن ارزشهــا در کودکــی از بزرگســالی
ّ
مهمتــر اســت ،چــون بیاعتقــادی بــه ارزشهــای دینــی و رفتــاری مبتنــی بــر آن ســبب میشــود،
کــودک در شــناخت معیارهــای درســت از نادرســت بــه بیراهــه بــرود و در نهایــت در بزرگســالی
بــه ســرخوردگی و پوچــی برســد .نظــر بــه ّ
اهمیــت ایــن مطلــب ،نویســندگان حوزۀ کــودک بایــد در
آفریــدن کتــاب مذهبــی وســواس بیشــتری داشــت ه باشــند و آمــوزش اخالقیــات دینــی در ایــن آثار
تــا حــد امــکان غیرمســتقیم و دور از تعصــب بــر ارائــۀ مطلــب باشــد و کــودک را در ســاماندهی
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 ،چنانکــه
قصــۀ «اذان پرنــدگان» و «تشــکر بــه موقــع از خــدا» لــزوم سپاســگزاری از خداونــد و فلســفۀ نمــاز
بهموقــع را بــه کــودک گوشــزد و پرسشــگری مکـ ّـرر کــودک راه شــناخت و تفکــر را بــرای وی بــه
کمــک تحریــک تســهیلگر بــاز میکنــد« :بــه پــدر میگویــم :مــن هــم دوســت دارم نمــازم را در
اول وقــت بخوانــم ،امــا گاهــی وقتهــا حــال و حوصلـهاش را نــدارم .پــدر میگویــد :مــن هــم چنــد
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بــار تصمیــم گرفتــهبــودم نمــازم را اول وقــت بخوانــم ،ولــی موفــق نمیشــدم .بعــد فکــری باعــث
شــد همیشــه نمازهایــم را ســر وقــت بخوانــم ،فکــر کــردم وقتــی میبینــم خــدای مهربان ،همیشــه
رزق و روزیاش را ســر وقــت بــرای مــن میفرســتد ،مــن هــم ســعی کنــم ســر وقــت از او تشــکر
کنم(دانشــمند1396 ،ب.)16 :
 .2-2-2-2لزوم هدایت از سوی پیشوای دینی در زندگی

ّ
قصــۀ «دو پــدر مهربــان» لــزوم پیــروی از پیامبــر اســام ،حضــرت محمــد  nو جانشــینی
حضــرت علــی  gرا بهشــیوۀ داســتان بیــان کــردهاســت .تســهیلگر بــه لــزوم هدایــت انســانها
قصــه پرداختـ ه اســت ،زیــرا ّ
توســط پیشــوایان دینــی در ایــن ّ
توجــه بــه ارزشهــای دینــی نیازمنــد

آمــوزش زیربنایــی اســتّ .
قصههــای ایــن مجموعــه بهصــورت کوتــاه و گــذرا بــه ارزشهــای دینــی
و پایبنــدی بــه نصایــح پیامبــر اســام  nتوجــه کردهاســتّ ،امــا هنــر و درایــت تســهیلگر ایــن
ّ
ارزش را بــه کمــک توضیحــات آشــکار و آفریــدن پرســش و تفکــر در کــودک نهادینــه میکنــد:
«امــام رضــا  gگفتنــد :پیامبــر مــا حضــرت محمــد  nو پســر عمویــش حضــرت علــی  gدو
پــدر مهربانانــد ،آنهــا شــما را دوســت دارنــد ،از ناراحتــی شــما ناراحــت میشــوند ،بــرای شــما
دعــا میکننــد و اگــر دعــا کنیــد ،آنهــا آمیــن میگویند»(همــان 1396 ،الــف.)12 :
 .3-2-2-2ایمان و اعتقاد به ظهور منجی

نویســنده در قســمتی از قصــۀ «وعــدۀ امــام رضــا  »gبــه مســئلۀ ظهــور حضــرت مهــدی و پــر
شــدن دنیــا از خوبــی و روشــنایی بــا ظهــور ایشــان اشــاره کــردهاســت .غیبــت حضــرت مهدیf
ذهــن کــودک را بــه پرســش و حیــرت فــرا میخوانــد و تســهیلگر بــرای تثیبــت اندیشــۀ ظهــور در
ذهــن کــودک بایــد متناســب بــا ســن کــودک در ایــن بــاره توضیــح دهــد و بــه التــزام آمــدن حضرت
مهــدی  fبــه کمــک قرینههــای متــن و پرس ـشهای مکــرر از کــودک بپــردازد .ســپس الزمــۀ
برقــراری عدالــت را در ظهــور منجــی بــا کمــک اســتداللهای کودکانــۀ مخاطــب بــه اثبات برســاند
تــا کــودک بهراحتــی ایــن مطلــب را بفهمــد« :او چهارمیــن فرزنــد از نــوادگان مــن اســت کــه مــردم
مدتهــای طوالنــی او را نمیبیننــد ،پــس از آن از شــهر مکــه قیــام میکنــد .وقتــی او قیــام کنــد،
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همــه زشــتیها و بدیهــا را از زمیــن پــاک خواهــد کــرد و جهــان پــر از خوبــی و روشــنایی خواهــد
شــد»(همان.)15 :
 .3-2یافتارهای فلسفی اجتماعی
شــنیدنیترینمفاهیــم دینــی و اخالقــی کودکانــه در بافــت و ســاختار ّ
قصه نهادینه شــدهاســت.
ذهــن کــودکان بیــن رخدادهــای داســتان و کارهــای شــخصیت اصلــی و زندگــی خــود ارتبــاط
برقــرار میکنــد .ایــن روش را همانندســازی نامیدهانــد 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
جایــگاه قهرمــان داســتان فــرض میکنــد ،ماننــد او میاندیشــد ،گاهــی پــا پیــش میگــذارد و
قهرمــان را در ذهــن خــود در اندیشــه درســت و کار بهتــر یــاری میدهد .کــودکان با قــرار دادن خود
بــه جــای قهرمانــان داســتان متوجــه میشــوند ،بــا اینکــه کوچــک هســتند ،تــاش آنهــا نتیجــه
خواهــد داد و میتواننــد کارهایــی ارزشــمند انجــام دهنــد و مفیــد واقــع شــوند .کــودکان عــاوه بــر
همانندســازی ،میخواننــد تــا لــذت خوانــدن را تجربــه و دنیایــی جدیــد را همــراه شــخصیتهای
یــک اثــر در کشــاکش حــوادث داســتان کشــف کنند .اثرگــذاری آموزشــی و تربیتــی ادبیــات بهویژه
ادبیــات داســتانی در رونــد شــکلگیری و رشــد شــخصیت کــودک انکارناپذیــر اســت .البتــه ایــن
اثــر بــه توانایــی نویســنده در چیدمــان ّ
قصــه بســتگی دارد و نویســنده کــودک بیــش از آن کــه بــه
ّ
دنبــال ســرگرمکردن کــودک باشــد ،بایــد شــگرد تفکــر مراقبتــی را در وی بیــدار کنــد.
 .1-3-2ارتباط مؤثر با دیگران

نگــرش دوستداشــتن و عزیــز بــودن مهمــان از هنجارهــای اجتماعــی اســت کــه فلســفۀ توجــه
ّ
بــه آن در قصــۀ «مهمــان امــام رضــا» بیان و باعــث پــرورش تفکــر ارزشگــذاری و هنجاریابی کودک
شــدهاســت .کــودک در ایــن ّ
قصــه بــه بافــت روابــط اجتماعــی و لــزوم احتــرام بــه دیگــران بــه کمک
همانندســازی پــی میبــرد .ذکــر ایــن مســئله از داســتان و هدایــت تســهیلگر ذهــن کــودک را
ّ
متوجــه مــوارد دیگــری از ارتبــاط مؤثــر و جامعهپذیــری میکنــد« :مــرد زود دســتش را جلــو آورد
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تــا چــراغ را روشــن کنــد ،ولــی امــام رضــا  gاجــازه ندادنــد .خودشــان چــراغ را برداشــتند،
روشــن کردنــد و جلــوی مهمــان گذاشــتند و گفتنــد« :مــا از خانــوادهای هســتیم کــه اجــازه
نمیدهیــم مهمانــان در خانــۀ مــا کار کند»(همــان1396 ،بّ .)13 :
قصههــای «در راه
مانــده»« ،میــوهات را کامــل بخــور»« ،تقســیم محبــت»« ،خانــۀ نــو» و «مهمــان امــام رضا »g
ّ
نگــرش همانندســازی و زمینــۀ پــرورش تفکــر مراقبتــی را در کــودک تقویــت میکنــد و وی را
بــرای جامعهپذیــری ،درک حــوادث جامعــه ،نحــوۀ ارتبــاط بــا همنوعــان و مثبتاندیشــی در
برخــورد بــا دیگــران آمــاده میکنــد .هــر یــک از ایــن مفاهیــم مذکــور ،ارزشهــای حاکــم بــر
جامعــۀ اســامی اســت کــه کــودک غیرمســتقیم از بافــت ّ
قصــه یــاد میگیــرد و چرایــی آن بــه
کمــک تســهیلگر تثبیــت میشــود.
 .4-2بسندگی ادبی
تقویــت بســامد واژگان ،تمرکــز فکــری و تحلیــل مســائل از دســتاوردهای ّ
قصهخوانــی اســت .اگر
ّ
ّ
قص ـهای ایــن مســیر را ّ
خالقیــت اندیشــگی و آمــوزش مســائل فلســفی
مهیــا کنــد و زمینهســاز
باشــد ،میتــوان گفــت کــه تعلیــم و تربیــت ســهم غنــای ادبــی داســتان خواهــد بــود ،چــون
داســتان ابــزاری بــرای شــروع کنــدوکاو در برنامــۀ فبــک اســتّ .
البتــه ضرورتــی نــدارد کــه شــاهکار
ادبــی باشــد ،بلکــه غنــای ادبــی تــا انــدازهای کــه بتوانــد جذابیــت داســتان را حفــظ کنــد ،کافــی
است(فیشــر ،1385 ،بــه نقــل از ناجــی و مرعشــی)89 :1394 ،؛ بنابرایــنّ ،
قصههــای مــورد
مطالعــه از بســندگی ادبــی برخــوردار و ابــزاری مناســب بــرای برنامــه فبــک هســتند .نمونههایی از
بســندگی یــا نداشــتن غنــای ادبــی ّ
قصههــای ایــن پژوهــش ذکــر میشــود 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 میکنــد.
ّ
شخصیتپردازی
 .1-4-2شخصیت و
ّ
ّ
شــخصیت میچرخــد و دگرگونــی حادثــه ،جــدال ،طــرح ،توطئــه و دیگــر
قصــه بــر محــور
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عوامــل همــه بــر اثــر دگرگونــی شــخصیت شــکل میپذیــرد .عامــل شــخصیت ،عینیتدهنــده
بــه زندگــی اجتماعــی ّ
قصــه اســت(براهنی« .)242 :1362 ،هــر داســتانی روایتگــر اعمــال،
گفتــار ،اندیشــه ،کشــمکشهای ذهنــی و دغدغههــای یــک شــخصیت اســت و عناصــر
ً
مختلــف شـ ّ
ـخصیتپردازی معمــوال در گفتمــان بــا یکدیگــر ترکیــب میشــوند»(لوته:1386 ،

 .)111شـ ّ
ـخصیت و معرفــی وی در داســتان ،بــار معنایــی و فکــری داســتان را کامــل نمیکنــد،
اگرچــه خلــق شــخصیت داســتان بــا هیجــان همــراه اســت و مهمتریــن کار یــک نویســنده را رقــم
میزنــدّ ،امــا شـ ّ
ـخصیتی در داســتان جــذاب اســت کــه از آغــاز تــا پایــان بــه آگاهــی و شــناخت

برســد و ایــن آگاهــی را بــدون تحمیــل بــه مخاطــب القــا کنــدّ .
قصههــای دو مجموعــه مــورد
مطالعــه ،روایتگونــه و شـ ّ
ـخصیتهای داســتان محــدود و انــدک هســتند کــه کارهــای نیــک و
نیکــوکاری آنهــا حــول رفتارهــای درخــور امــام رضــا  gاســت .بهتــر بــود کــه شــخصیتهای
منفــی نیــز انتخــاب میشــدند کــه در جریــان داســتان بــا هدایــت و الگوبــرداری از امــام g
تغییــر رفتــار میدادنــد .تعــدد شـ ّ
ـخصیتها ،گفتوگــوی متقابــل آنهــا ،دگرگونــی رفتــار آنهــا
چالــش و ســؤاالت متنوعــی را بــه تبــع آن در کــودک ایجــاد میکنــدّ ،امــا نبــود ایــن ویژگــی
قابلیــت پــرورش تفکــر انتقــادی را از ایــن داســتانها ســلب کــرده اســت.
 .2-4-2درونمایه ِ(تم) داستان

درونمایــه ،تفکــری اســت کــه داســتان را یکپارچــه نگــه م ـیدارد .آنچــه در درونمایــه اهمیــت
دارد ،نــگاه ویــژۀ نویســنده بــه موضــوع و شــیوۀ ترســیم آن اســت« .درونمایــه را میتــوان بهعنــوان
تفســیری بــر موضــوع داســتان تلقــی کــرد کــه چیــزی را دربــارۀ زندگی یــا ّ
ماهیت انســانها آشــکار
میســازد»(پاینده .)114 :1386 ،تحمــل ســختیها و بردبــاری ،نوعدوســتی ،توجــه بــه نیــاز
دیگــران ،خدامحــوری ،توجــه بــه هدایــت امامــان از پیامدهای حــوادث ّ
قصههای ایــن دو مجموعه
ّ
قصــه اســت .نویســندۀ ایــن قصههــا ،ذهــن کــودک را غیرمســتقیم درگیــر آمــوزش و پــرورش تفکــر
مراقبتــی (اخالقیــات) میکنــد .بــه کمــک تبــادل نظــر بیــن کــودک و تســهیلگر پیامــد ّ
قصــه در
ذهــن کــودک ثبــت میشــود و کــودک از ایــن آموختههــا بهــره کاربــردی خواهدگرفــت .اگرچــه
بافــت ّ
قصههــای دو مجموعــه مــورد مطالعــه کوتــاه اســت و شــاید کــودک بهراحتــی بتوانــد بــه
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درونمایــۀ اصلــی ّ
قصــه پــی ببــرد ،امــا تأثیــر و لذتبخشــی ایــن آموزههــا مانــدگار اســت ،زیــرا
کــودک و نوجــوان بــدون اجبــار ،تــرس و کلیش ـهبودن نصایــح بزرگســاالن خیلــی از اخالقیــات
را میآمــوزد و قدمــی رو بــه جلــو در درک هســتی و معبــود بــر م ـیدارد .میتــوان گفــت کفایــت
درونمایــۀ ّ
قصههــای رضــوی مــورد مطالعــه در آمــوزش اخالقیــات قابــل قبــول اســتّ ،امــا
نویســنده میتوانــد ذهــن کــودک را بــا فضاســازی بیشــتر بــه تفکــر وادار کنــد.
 .3-4-2فضاسازی
فضــا حالتــی عاطفــی اســت کــه بــر بخشــی از یــک اثــر ادبــی یــا سراســر آن ســایه میافکنــد و
حالــت و احساســی خــاص دربــارۀ جریــان وقایــع داســتان در خواننــده ایجــاد میکنــد کــه ممکــن
اســت بــه تبــع آن ،درونمایــه داســتان ســرد و بـیروح ،پرامید و اضطــرابآور باشــد .از ســوی دیگر،
نویســنده ،خواننــده را بــا بیــان حالــت درونــی شـ ّ
ـخصیتها و فضــای ذهنــی اثــر بــا احســاس و
افــکار خویــش آشــنا میسازد(شمیســا .)404 :1381 ،فضــای داســتانی ّ
قصههــای مــورد
پژوهــش ،جــدا از محتــوای آنهــا تــا حــدودی از عنصــر فضاســازی و چیدمــان داســتان بــر اســاس
ذوق و هیجــان کــودکان خالــی اســت و ســردی بــر داســتانها حکمفرماســت و حالــت روایتگونــه
خــود را حفــظ کردهانــد .همیــن ســردی فضــا از هیجــان و شــور و شــوق کــودک بــرای پرســش و
ّ
ّ
ادامــۀ ســخن میکاهــد و از لحــاظ بســامد روانشــناختی مخــل ایجــاد تفکــر در کــودک اســت.
بهعنــوان نمونــه ،حکایــت زیــر در فضاســازی و چیدمــان واژه ضعــف فنــی دارد .چنانکه نویســنده
ماجــرای وزیــدن بــاد ،خاموشــی چــراغ و تاریکی خانــه را دور از هیجــان خاص کودک بهشــیوۀ متن
عینــی بیــان کــردهاســت ،درحالیکــه گــوش کــودک و ســلیقۀ پذیــرش وی بــا جملــۀ اخبارگونــه
مغایــرت دارد و خواهــان ّ
تخیــل گســترده در متــن قصــه اســت« :آنهــا زیــر چــراغ نشســت ه بودنــد
و گفتوگــو میکردنــد کــه یکدفعــه بــادی وزیــد و چــراغ را خامــوش کــرد و فضــای خانــه تاریــک
شد»(دانشــمند 1396 ،ب .)13 :اگــر نویســنده کــودک بــه هیجانــات و ذهــن تخیلطلــب وی
توجــه کنــد ،میتوانــد فضــای داســتان را گســترش دهــد و بــر حســب ذوق کــودک ارائــه کنــد،
ّ
چــون فضاســازی ســبب عالقهمنــدی کــودک بــه داســتان میشــود و گوشســپردن و دقــت وی
را بیشــتر خواهــد کــرد.
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 .4-4-2پایان غیر تلقینی

پایانبنــدی غیــر تلقینــی یــک اصــل در داســتانهای کــودک اســت ،چــون کــودک از امــر و نهــی
مســتقیم گریــزان اســت و پایــان غیــر تلقینــی داســتان کــودک را بــه فکــر کــردن ،تصمیمگیــری و
انتخــاب وامـیدارد تــا امــر انتخــاب و قاطعیــت در تصمیمگیــری را یــاد بگیــرد .اغلــب ّ
قصههــای
رضــوی مــورد مطالعــه غیــر تلقینــی هســتند و نویســنده اندیشــه و کلمــات داســتان را در ذهــن
کــودک جــای میدهــد و آنچــه را بایــد بشــنود ،بــه وی نشــان میدهــد .پیامد فلســفی ایــن ّ
قصهها
اندیشــۀ دینــی و اجتماعــی کــودک را پربــار و خواســتههای فطــری وی را بــه خداشناســی ،اهــداف
نیــک و فلســفۀ وجــود امــام و رهبــر راهنمایــی میکنــد .درونمایــه اصلــی ّ
قصههــا کمالطلبــی
ـخصیت کــودک ّ
اســت کــه شـ ّ
قصهخــوان بهتنهایــی و از طریــق آموزههــای آن رشــد میکنــد و بــه

کمــال میرســد.
 .5-2بسندگی روانشناختی
بســندگی روانشــناختی از ویژگیهــای داســتانهای فبــک اســت؛ یعنــی داســتانهای
مناســب کــودکان و اجــرای آنهــا در حلقــۀ کنــدوکاو ،عــاوه بر بســندگی ادبــی و فلســفی ،نیازمند
بســندگی روانشــناختی در نــگارش یــا گزینش اســت و نیازها ،عواطــف ،احساســات و ویژگیهای
روانشــناختی کــودک را مناســب سـ ّ
ـن وی پــژواک میدهد(مجیدحبیبــی عراقــی.)91 :1394 ،
بســندگی روانشــناختی تناســب ســنی کــودک بــا زبــان ،تواناییهــای فکــری و یافتارهــا در اجــزا
و عناصــر داســتان اســت .نمون ـهای از کفایــت یــا عــدم کفایــت بســندگی روانشــناختی بــر پایــه
بررســی ّ
قصههــای مــورد پژوهــش ذکــر میشــود:
 .1-5-2درک واژگانی کودک

رعایــت ســطح مخاطــب و ســبک نــگارش متــن اصلــی در آفرینــش داســتانهای فبــک مهــم
ّ
اســت .داســتانی میتوانــد در پــرورش خالقیــت و رشــد تفکــر انتقــادی کــودک ســهیم باشــد و
مطلــب را بهســادگی بــه کــودک منتقــل کنــد کــه ابهــام در واژگان و نــوع جملهبنــدی نداشــته
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باشــد و از انتقــال اصــل مطلــب دور نشــودّ .
قصههــای رضــوی مــورد بررســی تناســب واژگان و
عواطــف را بــرای گــروه ســنی مــد نظــر رعایــت کــرده و ابهامــی در واژگان نــدارد .نمونۀ ایــن ویژگی،
جملهپــردازی ســادۀ ایــن حکایــت اســت کــه ســیر خطــی راســت و دور از حواشــی و کلمــات مبهــم
دارد و کــودک عــاوه بــر درکــی درســت از زمــان ،بــا وقتشناســی برخــی از پرندههــا نیــز آشــنا
میشــود« :میگویــم :قدیمهــا کــه ســاعت اختــراع نشــد ه بــود ،مــردم چطــور میفهمیدنــد ،وقــت
ً
نمــاز شــده؟ پــدر میگویــد :از راههــای مختلــف ،مثــا نگاهکــردن بــه خورشــید و مقــدار ســایۀ آن
یــا خوانــدن پرندههــا .بــا تعجــب میپرســم :مگــر پرندههــا هــم وقــت اذان را میفهمنــد؟ پــدر
میگویــد :همــه کــه نــه! بعضــی از آنهــا مثــل خــروس وقــت اذان را میفهمنــد و مــردم را بــرای
نمــاز بیــدار میکنند»(دانشــمند1396 ،ب.)7 :
 .2-5-2باورپذیری

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  gنظیــر خانــه بزرگتــر خریــدن برای
کارگــرش و  200دینــار بــه درمانــده دادن ،بــدون شــناخت وی ممکــن اســت ،ذهــن کــودک را در
ّ
قصههــای مــورد پژوهــش بــه چالــش و ســرانجام عــدم پذیرش بکشــاند .ایــن نکتــه میتواند ضعف

پــردازش و نــگارش ّ
قصههــا باشــد ،چــون بــدون تفصیــل ماجــرا بــا ذهــن پرسشــگر کــودک مواجــه
ـخصیت ّ
میشــود .نویســندۀ بایــد دلیــل کودکپســند بــرای ّ
موجــه نشــاندادن رفتارهــای شـ ّ
قصــه
ارائــه دهــد تــا مضمــون در ذهــن کــودک باورپذیــر شــود .نمونــۀ ایــن خالصهنویســی و شــرح ندادن
ماجــرای کل داســتان ،حکایــت «خانــۀ نــو» اســت کــه امــام بــا شــنیدن قصــۀ خانــه کوچــک کارگــر
بــرای وی خانــه میخــرد و ایــن کــردار از کارهــای خیــری اســت کــه کــودک امــروز نمیتوانــد آن
را بــدون شــرح ماجــرا بپذیــرد ،زیــرا قصــه فقــط خانــۀ کوچــک کارگــر را روایــت کــرده و عوامــل دیگر
ً
ّ
و مشــقت و رنــج کار را بهشــیوۀ محســوس ذکــر نکــردهاســت و کــودک امــروز عمــا شــاهد دیــدن
خانههــای کوچــک قشــر کمتــر برخــوردار اســت و بیــن ایــن داســتان و آنچــه میبینــد ،نمیتوانــد
تــوازن برقــرار کنــد .ایــن مســئله باورناپذیــری ،درک شــناخت بیشــتر و ارزشگــذاری یاریرســانی
ّ
بــه زیردســتان را بهعنــوان تفکــر مراقبتــی کمرنــگ جلــوه میدهــد :پــدر میگویــد« :مــردی هــر
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روز بــه خانــۀ امــام رضــا  gمیآمــد و در کارهــا بــه ایشــان کمــک میکــرد .عصــر کــه میشــد،
مــزدش را از امــام رضــا  gمیگرفــت و بــا خوشــحالی بــه خانهشــان میرفــت .مــرد فقــط یــک
ناراحتــی داشــت .خانــۀ آنهــا خیلــی کوچــک بــود و در آن راحــت نبودنــد .یــک روز مثــل همیشــه
مــرد بــه خانــۀ امــام رضــا  gآمــد و در کارهــا بــه امــام کمــک کــرد .آن روز امــام رضــا  gکلیــدی را
بــه او داد .مــرد گفــت :ایــن کلیــد کجاســت؟ امــام رضــا  gگفــت :کلیــد خانــۀ جدیــد شماســت.
خانــۀ شــما کوچــک بــود .مــن ایــن خانــه را برایتــان خریــدم کــه راحتتــر باشــید»(همان.)8 :

 .3نتیجهگیری
ضــرورت توجــه بــه بومیســازی داســتانهای برنامــه فلســفه بـرای کــودکان ایجــاب میکنــد کــه
بسترســازی و چگونگــی نــگارش و گزینــش داســتانهای فبــک ب ـرای پــرورش خالقیــت ،تفکــر
انتقــادی و مســئوالنۀ کــودکان فراهــم شــود .مجموعــه ّ
قصههــای «مهمــان امــام رضــا  »gو «آفتاب
خراســان» از مرتضــی دانشــمند ،مبتنــی بــر بســندگیهای ادبــی ،فلســفی و روانشــناختی اســت.
ّ
ّ
جذابیتهــای ادبــی ماننــد گفتوگــو و یافتارهــای پرسشــی و چالشــی
قصههــای مطالعهشــده،
حلقــه کنــدوکاو بــا بنمایههــای ارزشــمند اخالقــی را در زبانــی مناســب کــودکان در بــر دارنــد کــه
نســلی کارآمــد و دیـنورز بــا ذهنــی چالشــی مبتنی بــر حلقه کنــدوکاو بـرای آینــده پــرورش خواهند
بــود .دســتاورد پژوهــش نشــان میدهــد ،مجموعــه ّ
قصههــای مــورد مطالعــه از بســندگی فلســفی
و ظرفیــت پرس ـشهای چالشــی برخــوردار هســتند .قصههــای مطالعهشــدۀ ایــن پژوهــش دارای
بیشــترین ســؤاالت در حیطــۀ علــم منطــق و پــس از آن ،علــوم سیاســی و حقــوق در دســتۀ دوم و
دیــن ،متافیزیــک ،اخــاق و معرفتشناســی در دســتۀ ســوم هســتند .یافتارهــای فلســفی اخالقــی
ّ
ایــن ّ
قصههــا مبتنــی بــر ّ
تقویــت تفکــر بـرای یادگیــری و نهادینهکــردن ارزشهــا و هنجارهــا اســت.
ّ
همچنیــن تقویــت تفکــر انتقــادی ،آمادهســازی کودک بـرای جامعهپذیــری و ارتبــاط مؤثر بــا دیگران
پیرامــون ایــن یافتارهــای فلســفی اخالقــی اســت کــه بیــداری وجــدان کــودک خواننــده /شــنونده
ّ
را در پــی دارد ،چنانکــه در پــرورش تفکــر مراقبتــی ارزشگــذاری ،تقویــت عاطفــه و همدلــی،
نوعدوســتی ،یــاری بــه دیگ ـران و توجــه بــه دیــن و مذهــب آگاهــی الزم را بــه وی میدهــد.
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قصههــای مــورد مطالعــه ،محــدود اســت و ّ
ت در ّ
ّ
قصههــا حالــت روایتگونــه دارنــد
شــخصی 
کــه ایــن ویژگــی حساســیت بــه متــن و چالشانگیــزی ماجراهــای ّ
قصههــا را بهواســطۀ
عملکــرد شــخصیتهای داســتانی ضعیــف نشــان میدهــد؛ بنابرایــن ،داســتانی در قالــب
فبــک خالقیتپــرور اســت کــه شـ ّ
ـخصیتی هیجانــی مناســب روحیــه کــودک در داســتان حضــور
داشــتهباشــد تــا اوج و فــرود آن بالنــده باشــد .درونمایــه ّ
قصههــا در راســتای آمــوزش هنجارهــای
اخالقــی ،دینــی و اجتماعــی اســت و پایــان غیرتلقینــی دارد .بسترســازی فضاهــا بــه دلیــل غلبــۀ
قصههــا تــا حــدودی ضعیــف اســت و جذابیــت ّ
حالــت روایتگونــه ّ
قصــه را در نظــر کــودک کمرنگ
جلــوه میدهــد و ســبب ایســتایی فکــرورزی در کــودک میشــود.
بســندگی روانشــناختی ّ
قصههــا از نــگاه بــه ســطح مخاطــب و ســبک نــگارش متــن در راســتای
پیشــبرد اهــداف آموزشــی فبــک و آگاهیبخشــی بــه کــودک و از ســادگی بیــان برخــوردار اســت،
ّامــا جنبــۀ باورپذیــری پیرنــگ برخــی ّ
قصههــا از زاویــه شــرایط زمانــی و مکانــی کــودک امــروز،
نیازمنــد گفتوگــوی چالشــی اســتّ .
البتــه نبابــد ایــن رویکــرد را ایــراد ّ
قصههــا دانســت ،اگرچــه
تقویــت فضاســازی ،اســتدالل و پرس ـشگری کــودک را در پــی دارد و جنبــۀ باورپذیــری پیرنــگ
ّ
قصههــا را تقویــت میکنــد.
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منابع و مآخذ
ـ اکبری ،احمد و همکاران« .)1391( .فلسفه برای کودکان ( ،)p4cمضامین فلسفی در داستانهای متون کالسیک ادب فارسی».
تفکر و کودک .س  .3ش  .2صص.25-1 :
ـ براهنی ،رضا .)1362( .قصهگویی .تهران :نشر نو.
ـ برک ،لورا .)1387( .روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی .ترجمۀ یحیی سیدمحمدی .ج  .1تهران :ارسباران.
ـ پاینده ،حسین« .)1386( .رمان پسامدرن چیست» ،ادب پژوهی .ش .2صص.48 -11 :
ـ پریرخ ،مهری؛ پریرخ ،زهره و مجدی ،زهرا« .)۱۳۸9( .رد پای مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان؛ پژوهشی پیرامون شناسایی
عناصر مرتبط با آموزش تفکر فلسفی» .مطالعات کتابداری و علم اطالعات .سال  .3ش .4صص.80 -57:
ـ خسرونژاد ،مرتضی« .)۱۳۸۴( .درباره مؤلفههای داستان کودک و برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان» .کتاب ماه کودک
و نوجوانان .سال  .6ش  :12صص.30-26 :
ـ دانشمند ،مرتضی 1396( .الف) .آفتاب خراسان .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ ـــــــــــــــــ  1396( .ب) .مهمان امام رضا  .gمشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ شریفی اسدی ،محمدعلی« .)1387( .نگاهی به آموزش فلسفه برای کودکان در ایران و چالشهای فراروی آن» .معارف عقلی،
ش  .10صص.114-95 :
ـ شمیسا ،سیروس .)1381( .نقد ادبی .تهران :میترا.
ـ شوشتری ،اکرم؛ صفایی مقدم ،مسعود؛ منصور مرعشی« .)1392( .مطالعه تطبیقی آراء تربیتی ژان پیازه و متیو لیپمن با تأکید بر
برنامه آموزش فلسفه برای کودکان» .پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت .سال  .3ش  .1صص.26-5 :
ـ فخرایی ،الهام« .)1389( .فلسفه برای کودکان؛ گامی به سوی پیوند با جامعه» .تفکر و کودک .س .1ش .1صص.81-69:
ـ کم ،فیلیپ .)۱۳۸۹( .با هم فکر کردن (کندوکاوهای فلسفی برای کالس) .ترجمه فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی .تهران:
شهرتاش.
ـ گریگوری ،مان و دیگران« .)2008( .فلسفه و فلسفه برای کودکان و نوجوانان» .کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان .به اهتمام
سعید ناجی .)1396( .ج .2تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ لوته ،یاکوب .)1386( .مقدمهای بر روایت در ادبیات و سینما .تهران :مینوی خرد.
ـ لیپمن ،متیو 1390( .الف)« .فلسفه برای کودکان و نوجوانان چیست؟» .کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان .به اهتمام سعید
ناجی .)1396( .ج .2تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ ـــــــــــ 1390( .ب)« .پارادیم تأملی تعلیم و تربیت و کتابهای  .»p4cکندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان .به اهتمام
سعید ناجی .)1396( .ج  .1تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ ـــــــــــ« .)۱۳۸۲( .فلسفه برای کودکان و نوجوانان ،گفتوگو با متیو لیپمن» .ترجمه سعید ناجی .کتاب ماه ادبیات و فلسفه.
ش .74صص.31 -26:
ـ مجیدحبیبی عراقی ،لیال .)1394( .داستانی برای کندوکاو .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ـ محمدخانی ،کوروش« .)1384( .کودکان و جهان ّ
تخیلی افسانهها» .ادبیات داستانی .ش 99و  .98صص.55 -52 :
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ّ
ـ ناجی ،سعید؛ مرعشی ،منصور« .)1394( .کفایت فلسفی در داستانهای فلسفه برای کودکان و نوجوانان» .تفکر و کودک .س.6
ش  .11صص.111 -87 :
ّ
ـ ناجی ،سعید .)1395( .معیار فبک برای داستان :نقد و بررسی داستانهای مورد استفاده برای آموزش تفکر در ایران .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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