
 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازی علمي مجله 

 (18)پياپي  97پایيز و زمستان ، دومی ، شمارهنهمسال 
 
 
 

های ی عبيد زاكاني بر اساس مؤلفهی دلگشارسالهاز  بررسي ظرفيت سه داستان
 تفکر فلسفي ليپمن

 

       نصرآبادیعلي بختيار حسن        مدارفرد فاطمه عظمت 
 اصفهاندانشگاه 

 یحيي قائدی          حمدحسين حيدریم   
 دانشگاه خوارزمی       اصفهاندانشگاه                  

 
 

 چکيده
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یابي به این هدف، كوشش  ی تفکر فلسفي است. برای دست ی ليپمن درباره ی نظریه بر پایه 
های تفکر فلسفي از دیدگاه وی شناسایي و  ليپمن، مؤلفه است تا با مرور آراء بر آن بوده 

های تفکر انتقادی، خالق  ها به سه گروه مؤلفه استنتاج گردند. پس از مطالعه و بررسي، مؤلفه 
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  های تفکر فلسفي در سه داستان منتخب شده در بخش نخست، مؤلفه چهارچوب نظری فراهم 
های پژوهش نشان داد كه هر سه داستان  شناسایي و تحليل گردیدند. یافته   ی دلگشا رساله از  
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 . مقدمه1
ی حقیقت و ماهیت اشیاء و تالش  وجوی آگاهانه گری و جست اگر مراد از فلسفه، پرسش 
تر سؤاالت کودکان رنگ و بوی  توان گفت بیش معماگونه باشد، می برای یافتن پاسخ سؤاالت  

فلسفی دارند. کنجکاوی کودکان برای کشف حقیقت خود و دنیای پیرامون و طرح سؤاالتی  
که مرد، کجا رفت؟ مادرم از من خواست که حقیقت را بگویم،  چون »پدربزرگ بعد از این 

کننده بیاورم؟  توانم دلیل قانع ت! چطور می کننده نیس حقیقت چیست؟ پدرم گفت دلیل تو قانع 
دانم؟« بارزترین مصادیق اندیشیدن فلسفی کودکان و  توانم مطمئن شوم که چیزی را می می 

توان مباحث  ی فوق، می ظاهر کودکانه ها به فلسفه است. با اندکی تعمق در سؤاالت به نیاز آن 
وضوح مشاهده کرد.  ناسی را به ش شناسی و ارزش شناسی، معرفت اساسی فلسفه شامل هستی 

ی کودک، براین باور است که  ی ادبیات و فلسفه نظران برجسته از صاحب  1گرت بی.متیوز 
خواهند  کنند و می های فلسفی مطرح می ها پرسش آن  .کودکان فیلسوفان طبیعی هستند 

کارین  ( Matthews, 1995: 18ک. ر )  . کنند شخصه حقیقت هر چیزی را کشف خودشان، به 
ساالن در پرداختن کودکان به مفاهیم فلسفی  نیز با تأکید بر نقش معلمان و بزرگ  2موریس 

توانند مفاهیم انتزاعی مربوط به مرگ و میر، ذهن، واقعیت، فردیت و  گوید: »کودکان می می 
ها بتوانند مسیرهایی را از  پذیر است که آن شرطی امکان کند، اما درک آن به حقیقت را درک 

ی ما بزرگساالن است  تر خود به سمت این تجارب پیدا کنند. این به عهده جارب ملموس ت 
 ( 27:  1391« )موریس،  . که زمینه را برای ساخت این مسیرها را فراهم کنیم 

آموزش  یهای بسیاری در حوزهی گذشته فعالیتبراین اساس، در چند دهه      
ی »فلسفه ها برنامهترین این فعالیتکه یکی از جدی های فکری، صورت گرفتهمهارت

ی بیستم میالدی و به ی هفتم سدهی نوپا که در دههبرای کودکان« است. این برنامه
 است. طراحی شده، پرورش تفکر فلسفی را هدف خود قرار داده 3کوشش ماتیو لیپمن

د متفاوت، روش مناسب برای ی فلسفه برای کودکان، با دو رویکرپیشگامان برنامه       
دانند. رویکرد اول مربوط به گیری از داستان میو نوجوانان را بهره پرورش تفکر کودکان

است که معتقدند »ادبیات معیار رایج به این منظور  5و کم 4کسانی چون لیپمن، شارپ
 ند« )ناجی، کاست که ابزارهای مورد نیاز تفکر فلسفی را برای خواننده فراهمنوشته نشده

 
1 Gareth B. Matthews 
2 Karin Murris 
3 Matthew Lipman 
4 Sharp  
5 Cam 



 101                                        عبید زادکانی... ی دلگشای رسالهبررسی ظرفیت سه داستان از 

    

 

های کودکانه برای اهداف ادبی عنوان نمونه لیپمن معتقد است که داستان(. به15: 1383
( از نظر لیپمن 160: 1385ک. فیشر، ر) .و نمادین مفید است نه برای کاوش فلسفی

ی موضوعات و مقوالت متنوع اند که دربردارندههایی برای کالس فلسفه مناسبداستان
ابعاد مختلف تفکر فلسفی همچون داوری، استدالل، احترام، قدردانی  فلسفی باشد و به

آورد که در  هایی رویرو، وی خود به نوشتن داستانباشد. از اینسوزی پرداختهو دل 
اندیشند و ی فرایندِ تفکر میپردازند، دربارهمنطقی می ها به استدالل ها شخصیتآن

 (Lipman, 1980ک. ر) .کنندپیرامون وقایع داوری می
های ی دیگری وجود دارد که حامیان آن معتقدند داستاندر تقابل با این دیدگاه، نظریه     

ی مفاهیم فلسفی هستند. فیشر که در ای دربردارندهگونهرایج در ادبیات کودک، خود، به
مبنایی برای تواند ی این گروه قرار دارد، بر این باور است که هر متن داستانی میزمره
 .اندخوب کودکانه، دارای مفاهیم فلسفی هایتر داستانهای فلسفی باشد و بیشمؤلفه

صراحت ماهیت ادبیات کودک را فلسفی دانسته و ( متیوز نیز به160: 1385 ک. فیشر،ر)
اند، اما به ساالن نوشته شدههایی وجود دارند که هرچند به قلم بزرگکند داستانتأکید می

، ( به هر رویMatthews, 1995ک. ر) .دهندهای ژرف فکری کودکان پاسخ مینیاز
 است.رو بودههرکدام از این رویکردها، با انتقاداتی از سوی مخالفان آن روبه

دانند که پذیر میدر این میان، نگارندگان این مقاله دیدگاه سومی را نیز امکان       
دگاه مبتنی بر این فرض است که بخشی از ادبیات برخاسته از رویکرد دوم است. این دی

ها به زبانی ساده و داستانی متون کهن دارای غنای ادبی و فلسفی است بازنویسی آن
ی پرورش تفکر فلسفی کودکان و نوجوانان تواند زمینهجذاب به همراه تدوین راهنما می

های تألیفی کمبود داستانفرضی و با توجه به را فراهم سازد. با درنظر داشتن چنین پیش
شود، ها و موانع جدی رشد این برنامه محسوب میترین آسیبو بومی که از مهم

رسد. افزون بر آن، دلیل دیگری که نظر میبازنویسی متون کهن داستانی ضروری به
وابسته بودن  ی فرهنگکند، مسئلهضرورت پرداختن به این قبیل متون را دوچندان می

، فیلسوف دانمارکی، بر آن تأکید 1ای است که پر یسپرسناست. این نکته ادبیات کودک
اند و برخی دیگر کند؛ وی بر آن است که در ذهن کودکان برخی امور فراگیر و جهانیمی

شود. او با نقد محتوای میشوند که کودک در آن تربیت از فرهنگ خاصی اخذ می
ها داند و استفاده از آنمتناسب با فرهنگ آمریکایی میها را  های لیپمن، این داستانداستان
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خسرونژاد نیز در بیان  (1387ک. ناجی، ر) .داندرا برای سایر جوامع مناسب نمی
های ی ادبیات کودک«، این نوع از ادبیات را متأثر از ویژگیها و مسائل فلسفه»ویژگی

د: »گرچه امروز، قلمروی گویباره میداند و در اینفرهنگی و بومی هر جامعه می
است، اما هانی ی جای ژرف، متأثر از اندیشهگونهپردازی در ادبیات کودک بهنظریه

زای هر جامعه و فرهنگ، سرانجام مُهر خود را بر هر اثر های درونها و ویژگیضرورت
م که ادبیات در معنای عاادبی کودک و یا هر نظر ادبی در این حیطه خواهد زد. با این

خود، سودای جهانی بودن دارد، مفهوم کودکی مقید به عملی بودن، محلی بودن و ملموس 
 (132: 1382« )خسرونژاد، .بودن است

های طنز ها و داستانی متون داستانی کهن فارسی، حکایتگفتنی است در گستره     
ایی اعتنرغم برخورداری از مضامین فکری و فلسفی، تاکنون مورد غفلت یا بیبه

چه طنز با بیان امری خالف آنورزی از آن روست که رتباط طنز با فلسفها اند.قرارگرفته
ها ها و زبونیها، کاستیسازی سفاهتگذرد، در واقع به برجستهدر جریان عادی امور می

بیشتر خنداند. طنز در  انگیزد، ما را میپردازد و این تقابل در عین دردی که در ما برمیمی
کردن معنا که فلسفه تالشی برای روشنموارد، اهداف مشترکی با فلسفه دارد؛ بدین

طور کردن است، همانآن نقد، بیدارسازی و آگاه  ی جهل ذاتی بشر بوده و هدفمحدوده
، 1جان موریل دار، درپی همان مقصود است.که طنز در ورای گفتاری مضحک و خنده

المللی مطالعات طنز، سیلوانیا و بنیانگذار انجمن بینی دانشگاه پناستاد فلسفه
شمرد. وی معتقد است که ی اهداف طنز و فلسفه برمیدربارههای فراوانی را همانندی

کنند و مخالف باور کورکورانه و اطاعت بی طنزپردازان و فالسفه هر دو انتقادی فکر می
و کسانی که به این دو حوزه چون و چرا هستند. طنز و فلسفه ریشه در حیرت دارند 

 .های کنونی استی چیزهایی هستند که متفاوت با واقعیتپردازند قادر به تخیل دربارهمی
 (  210و  209: 1392ک. موریل، ر)

ی ادبیات کودک ای دارد؛ اما در گسترهو دیرینه در ادبیات فارسی طنز جایگاه ویژه     
جا که یکی از اهداف اجتماع است. از آنرار نگرفتهگونه که باید مورد توجه قتاکنون آن
های خشک و سنتی، ایجاد میل و اشتیاق یادگیری و تفکر در در تقابل با روش2پژوهشی

های طنز، مربیان را در نیل به این هدف یاری کودکان و نوجوانان است، استفاده از داستان
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های آموزنده با ذهن است. داستانرساند. از دیگر فواید طنز ماندگاری آن در می
ها در ذهن کودک و نوجوان تا سال   مانند کهی اسراری را میی طنز کلید گنجیهمایهدرون 

ی آن داستان است. ی به یاد آوردن نکات حکیمانهمنزلهماند و یادآوری آن، بهباق می
د که بسیاری از سخنان آموزها میافزون برآن، کودک و نوجوان با خواندن این قبیل داستان

سنج است که درک آن ذهنی آگاه و نکتهای نهفتهها نکتهطنز نمادین بوده و در ورای آن 
رو، نباید به راحتی از هر سخنی بگذرد حتی اگر آن سخن به ظاهر طلبد. از اینرا می
 دار بنماید.خنده

ی لیپمن روی از نظریهگفته، پژوهش حاضر برآن است که با پیبا توجه به مطالب پیش    
اثر  دلگشای رسالههای تفکر فلسفی، به تحلیل محتوای سه داستان طنز از ی مؤلفهدرباره

دیدگاه لیپمن از این نظر اهمیت دارد که وی پیشگام جنبش فلسفه  عبید زاکانی بپردازد.
ن یکی از عنوابرای کودکان است و برای نخستین بار با طرح تفکر مسئوالنه )مراقبتی( به

امتیاز دیگر این دیدگاه این  بخشد.ای اخالقی به آن میهای تفکر فلسفی، صبغهمؤلفه
های تفکر فلسفی با تفکیک ابعاد مختلف آن به تفکر است که لیپمن در بیان ویژگی

ای جهت امتیازدهی به های هریک، سنجهانتقادی، خالق و مسئوالنه و برشمردن ویژگی
 دهد.داشتن هر یک از این ابعاد در اختیار مربیان قرار می آموزان از حیثدانش

 

 های انجام شده. بازنگری پژوهش2
ی آموزش تفکر نزد فریدالدین عطار ی شیوهی »بررسی و مقایسه( در مقاله1390پناهی )

ی موضوع و متیو لیپمن« به این نتیجه دست یافت که دیدگاه عطار و لیپمن در زمینه
ی )فلسفه(، هدف آموزش )ارتقای تفکر و اتخاذ تصمیم آزادانه برای خود( و شیوهآموزش  

وگو در  ی قصه و گفتای که هر دو از شیوهگونهآموزش شباهت زیادی با هم دارد؛ به
ود به بررسی مضامین ی دکترای خ( نیز در رساله1391اند. اکبری )آموزش خود بهره برده

ی فلسفه برای منظور استفاده در برنامهسیک ادب فارسی بههای متون کالفلسفی داستان
مختلف فلسفه، مسائل  هایاست. در این پژوهش با عنایت به ساحتکودکان پرداخته

 شناسی مشخص وارزش   شناسی ومعرفت   شناسی،هستی   قلمرو   اساسی فلسفه در سه

نه داستانی از متون در هر قلمرو سؤاالت مهمی طرح و برای هر کدام از سؤاالت نمو
است. نتایج این تحقیق نشان داد که فراهم نمودن محتوای کالسیک ادب فارسی ارائه شده

 پذیر است.فلسفی مناسب با فرهنگ بومی برگرفته از متون کالسیک ادب فارسی امکان
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های فلسفی، ی کارشناسی ارشد خود با توجه به شاخصنامه( در پایان1392حمیدی )
برای استفاده در برنامه فلسفه برای  شاهنامه هایی ازبیتی به گزینش داستانادبی و تر

های گر سرانجام به این نتیجه رسیده است که داستاناست. پژوهشکودکان پرداخته
که درست بازنویسی شوند، از قابلیت الزم برای استفاده در برنامه درصورتی شاهنامه

ی کارشناسی ارشد نامه( نیز در پایان1392هستند. لطفی)فلسفه برای کودکان برخوردار 
و تدوین  مثنویهایی از دفتر سوم گفته به انتخاب داستانهای پیشخود با همان شاخص

پژوهشگر برای  است.ی فلسفه برای کودکان پرداختهها برای برنامهداستان راهنمای آن
ی فلسفی را طراحی کرده است و به هاها، راهنمای آموزشی و تمرینهرکدام از داستان

ی فلسفه برای کودکان ها جهت استفاده در برنامهاین نتیجه دست یافت که این داستان
بررسی چهار اثر ای به ( در مقاله1392جید حبیبی عراقی و دیگران )م مناسب هستند.

 بوستانو    نگلستا،  مثنوی معنوی،  کلیله و دمنهی تعلیمی از ادبیات کالسیک یعنی  برگزیده
داستان براساس معیارهای طرح شده از سوی  98ها به گزینش اند و از میان آنپرداخته

های فکری، کندوکاوپذیری و محتوای فلسفی، مهارت - سردمداران برنامه برای داستان
توان در میان گر آن است که میی این تحقیق بیاناند. نتیجهپرداخته –بندی ی پایانشیوه
کم حاوی یک مفهوم فکری و فلسفی خاص و هایی را یافت که دستمتون داستاناین 

ها را در توان آنبرانگیز باشد و با اندکی جرح و تعدیل و بازنویسی اصولی، میبحث
ای به تحلیل متن و ( در مقاله1393پور و مصلح )کار گرفت. حسامهای کندوکاو بهحلقه

است. ی متیوز پرداختهظریهی نرس کودکان بر پایهتصویر چند داستان رایج و در دست
ها عالوه بر  برخورداری از عناصر ادبی داستانکه دهد های این پژوهش نشان مییافته

یابی و هویت های فلسفی مانند اخالق،خی مؤلفهچون تخیل و شیوایی کالم، واجد بر
 بندی نیز هستند.طبقه

 
 دیدگاه ليپمنهای تفکر فلسفي در . مؤلفه3

ی استعدادهای فکری لیپمن ابتدا بر این باور بود که آموزش تفکر انتقادی قادر است همه
کودکان را به فعلیت برساند، اما مدتی بعد متوجه شد که تفکر انتقادی به تنهایی کافی 

ی رسمی و منطق صوری هایی که در فلسفهسازی و سایر مهارتنیست، چون شامل مفهوم
رد، نیست. لذا پس از چندی به این نتیجه رسید که برای بهبود وضعیت تفکر وجود دا

ک.  ر) .باید ابعاد مختلف تفکر، شامل تفکر انتقادی، خالق و مسؤوالنه آموزش داده شود
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بندی لیپمن ( آخرین صورت2003)  تفکر در آموزش و پرورشکتاب   (102:  1383ناجی،  
ب، تفکر فلسفی را شامل تفکر انتقادی، تفکر خالق است. او در این کتااز پارادایم جدید  

است. در این بخش هایی ذکر کردهو تفکر مسؤوالنه )مراقبتی( دانسته و برای هریک مؤلفه
دهیم و در ادامه، به شناسایی این های ابعاد تفکر فلسفی را به اختصار شرح میمؤلفه
 پردازیم.ها میها در داستانمؤلفه

 
 تفکر انتقادی .3-1

ی داوری، مبتنی بر معیار، کنندهاز نظر لیپمن، تفکر انتقادی تفکری است که تسهیل
( به اعتقاد لیپمن، ,lipman 223 :2003ک. ر) .خوداصالح و حساس به زمینه است

ها و داوری نتیجه و هدف اصلی تفکر انتقادی است. داوران خوب در مواجهه با اندیشه
( 1980 ک. همان،ر) .پذیر هستنداره دارای ذهنی گشوده و انعطافهای تازه، هموروش

ی چیزها از اهمیت زیادی برخوردار است. در یک داوری خوب شناسایی روابط و مقایسه
اگر چیزی وجود نداشت که با چیزهای دیگر ارتباط نداشت، روابط معنی نداشت و 

داوری صحیح نوعی مهارت پژوهشی (  90: 1382ک. جهانی،ر).  گرفتداوری شکل نمی
سازی، ها، فرضیهبندی پرسششود که شامل توانایی یافتن مسئله و صورتمحسوب می

گیری است. همچنین خوب گردآوری اطالعات و شواهد جهت آزمون فرضیه و نتیجه
کننده است. ها و استدالل قانعداوری کردن مستلزم تفسیر درست متن، درک شفاف شنیده

زده، حمله به شخص های مغالطی چون تعمیم شتابکار بردن استدالل لیپمن به از نظر
 گفتهجای حمله به استدالل، ابهام در استدالل، توسل به مرجع کاذب و غیره اصول پیشبه

 (lipman, 2003: 233-237ک. ر) .کندی استدالل را نقض میدرباره
بودن آن بر مالک است. بنا به باور  ی تفکر انتقادی، مبتنیهای عمدهاز دیگر ویژگی

شود. لیپمن مالک اصل، قانون، حکم یا دستورالعملی است که برای داوری استفاده می
طور ی معتبری دارد و بهها باید به پژوهش در حال جریان مربوط باشد، سابقهاین مالک

ای فراوان بین هعنوان مثال، وجود شباهت( به212-214« )همان،  .قوی مؤثر و نافذ باشد
ها تواند دلیل قطعی بر این باشد که آندو نفر و یا داشتن نام خانوادگی مشترک، نمی

ها فرزندان یک پدر و مادر هستند، مسلماً این دلیلی برادرند. اما، اگر شخصی بگوید، آن
 .عنوان مالک صحیح از آن بهره برد زیرا معتبر، نافذ و قوی استتوان بهقطعی است و می

 ( 165: 1382ک. جهانی، ر)
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گر است. ترین فواید تبدیل کالس درس به اجتماع پژوهشخوداصالحی نیز از مهم      
ی موضوعات و مفاهیم مختلف فلسفی، آموزان نه تنها دربارهدر چنین اجتماعی دانش

زند پردامی ی تفکر یا فراشناخت نیزکنند، بلکه به تفکر دربارهاخالقی و اجتماعی فکر می
این فرایند شامل  (1382جهانی، )رک.  .دیگر را اصالح کنندهای یکها و رویهتا شیوه

های آمیز و یا استنتاجوگوهای دیگران، اشاره به فرضیات مغالطهها در گفتکشف تناقض
های نادرست و ها و نشان دادن تعریفدرخواست دلیل از آن هایشان،نامعتبر در استدالل 

رو، چون هر یک از اعضاء به از این( lipman, 2003: 224 رک.) .باشدمبهم متن می
کنند، قادرند تفکر خود را هم اصالح نمایند شناسی اجتماع را درونی مینوعی روش

کشیدن فرآیند تفکر خود، (. این فرایند شامل مواردی چون به پرسش1382)نک. جهانی،  
 (lipman, 2003: 242ک. ر) .است کشف نقاط ضعف و اصالح آن

ای که آخرین ویژگی تفکر انتقادی این است که این نوع تفکر نسبت به متن یا زمینه    
گیرد، حساس است. از نظر لیپمن تفکری حساس به زمینه است که بتواند در آن شکل می

 ها را درنظر بگیرد:خود آن باشد و در داوریدرک عمیقی از موارد زیر داشته
عنوان نمونه، ما در حالت عادی درستی یا نادرستی یک به  استثنایی و نامتعارف:. شرایط  1

کنیم، اما در دادگاه شخصیت یک شاهد سخن را مستقل از شخصیت گوینده ارزیابی می
 احتمااًل برای قاضی حائز اهمیت است.

های ها معمواًل استدالل آن های خاصی که درها یا الزاماحتماالت، محدودیت. 2
ی به عنوان نمونه، نامتقاطع بودن خطوط موازی در هندسه ای وجود ندارد؛کنندهقانع

 ی نا اقلیدسی مردود است. اقلیدسی در هندسه
: ممکن است یک مطلب خارج از متن ی کلی و امکان استثنایی بودن هر نمونهپیکره. 3

های رو، موقعیتنادرست، اما در کل کالم درست و مناسب باشد یا برعکس. از این
که تحت قوانین و فرد باید در شرایط خودشان مورد بررسی قرار گیرند، نه اینمنحصربه

ها و استثنایی بودن هر نمونه مقررات عمومی سنجیده شوند. بنابراین، باید به ویژگی
 حساس بود و قواعد کلی را بر موارد خاص تحمیل نکرد.

دهندگان توان به تعمیم افراطی رأیه، میبرای نمونامکان وجود شواهد خالف: . 4
 ی کوچکی از افراد متجانس از نظر قومی یا شغلی، اشاره کرد.براساس نمونه

:  ی دیگر امکان قابل انتقال نبودن برخی مفاهیم از یک متن یا زمینه به متن یا زمینه . 4  
های دیگر وجود  ها مترادف دقیقی در زبان اصطالحات و عباراتی وجود دارند که برای آن 

 ( lipman, 2003: 219  رک. ها کاماًل وابسته به زبان خاص است.) ندارد و بنابراین معنای آن 
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آموزان های فلسفی دانشتوان در کاوشهای دیگری از حساسیت به زمینه را مینمونه     
کنند به تفسیری درست از متون دست یابند و به اهداف کرد که تالش میمشاهده

 های بهبین موقعیت کوشند تفاوتکنند. همچنین میگویندگان و تأکید بر واژگان توجه
های اند، تشخیص دهند و وجود تفاوترا که نتایج متفاوتی به دنبال داشته ظاهر مشابه

ک. ر) .خصی مختلف را درنظر بگیرندهای شها و دیدگاهها، زبانمعنایی ناشی از فرهنگ
 (224همان، 

 
  تفکر خالق  .3-2

چه ی چگونگی بیان کردن آنتفکر خالق عبارت است از »تفکر درباره در تعریف لیپمن
ی ساختن است و چگونگی انجام چه شایستهی بیان است، چگونگی ساختن آنشایسته

لیپمن گفتگوهای  (Lipman, 2003: 248ک. ر) .ی انجام استچه شایستهآن
تنها مانعی برای پیدایش شده، منظم و منطقی در یک اجتماع پژوهشی را نهدهیسازمان

بیند، بلکه بر این باور است که اجتماع پژوهشی یک آموزان نمیعملکردهای خالق دانش
و ها و به اشتراک گذاشتن ایدهگر است درگیر در تفکر چند بعدی است جامعه کاوش

)همان،  .گردد آموزان برانگیختهی دانشهای خالقانهگردد که توانایینظرها، سبب می
های کندوکاو فلسفی محرک مؤثری در پیدایش و وگو در حلقهرو، گفتاز این (255

هایی تقویت تفکر انتقادی و خالق خواهد بود. جهت شناخت بهتر تفکر خالق، ویژگی
 شرح زیر است: ترین آن بهکه مهم شمردرا برای آن برمی

نگری های تفکر خالق توجه به روابط جزء و کل یا کل: یکی از ویژگینگریکل    
ای شود و اجزاء واجد معانی ویژهاست. در هر بافتی کل در ارتباط با اجزاء شناخته می

برای کل هستند. در عین حال باید توجه داشت که کل چیزی بیش از اجزاء تشکیل 
وگذار در آن : تصور کردن جهان فرضی و دقایق آن یا گشتتخیل ی آن است.دهنده

وجوی قلمرو احتماالت یا چه اهمیت دارد این است که افراد باید ضمن جستاست. آن
: متفکران استقالل  جوییشان را حفظ نمایند.ی امکان، تا حد ممکن حس حقیقتدایره

کنند، مهر به روشی که انبوه مردم فکر می کنند« وخالق کسانی هستند که »خود فکر می
گری دهند، متفکران به پرسشزنند. در جایی که دیگران به اطاعت رضایت میتأیید نمی

و پیش  دکننفکر عمل نمیای مکانیکی و بدونگونهتمایل دارند و برای پاسخ دادن نیز به
ر این ویژگی فرد خالق پس : دگریآزمون  کنند.از پاسخ دادن، پرسش را کامالً بررسی می
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ها و تالش مداوم برای یافتن مالکی ها، هدایت آناز مواجهه با مشکل، با تولید فرضیه
آمیزی نتایج موفقیت و احتمااًلکند  میای آزمایشی عمل  گونهها بهاستوار درجهت اثبات آن

این معنا که پیش از آن  : تفکرخالق تفکری اصیل است بهاصالت آورد.را به ارمغان می
جا که تفکر خالق تفکر : از آنشگفتی  ی متعلق تفکر وجود ندارد.ی روشنی دربارهسابقه

ای گونه: فرد خالق بهزایشی  طلبد، محصول آن حیرت و شگفتیاست.نظری را به مبارزه می
آورد، که انسانی را به دنیا می 1یک ماما نکند، بدین معنا که او همچوزایشی عمل می

تواند در رو، تفکر خالق، تفکری تولیدی است که میعامل زایش خردمندی است. از این
: تفکر خالق در کشمکش استعالیی-خودبرخی موارد خالقیت را در دیگران نیز برانگیزد.  

داند که کار کنونی او دائمی برای گذشتن و عبور از مراحل قبلی است. هر هنرمندی می
 رهای قبلی و اگر فراتر از کارهای قبلی نرود، به تکامل نخواهد رسید.واکنشی است به کا

ی تفکر خالق نوآوری است، بدین معنا که متفکر های عمده: از دیگر ویژگینوآوری    
ی فراوانی دارد، حتی اگر آن تدابیر خالق در مواجهه با یک مشکل، تدابیر امیدوارکننده

شرایطی، شقوق دیگر فرضیه را درنظر دارد و نتایج در عمل ناموفق باشند. او در چنین 
ک. ر). کنددهی میاحتمالی را مالحظه قرار و برای حل مسئله تجارب را سازمان

Lipman, 2003: 246- 247) 
 

 تفکر مسؤوالنه )مراقبتي( .3-3
قدری حائز اهمیت است که یکی برای لیپمن توجه به احساسات، هیجانات و عواطف به

است. او ی عواطف با شناخت اختصاص دادهفصول آخرین کتابش را به بررسی رابطهاز  
نوعی حول دهد و معتقد است که تفکر باید بهی تأثیر عواطف بر تفکر را نشان مینحوه

محور عواطف رشد کند. این اندیشه او را به بسط تفکر و قائل شدن به نوع سوم آن، 
سان پدر و مادری شود. در تفکر مراقبتی افراد بههنمون مییعنی تفکر مراقبتی )مسئوالنه( ر

سوزانه سوز و توأم با محبت یا همچون یک مهندس یا طراح محیط زیست متعهد، دل دل 
کردن تفکر مراقبتی به کنند. درحقیقت لیپمن با اضافهی کارشان تفکر میی نحوهدرباره

دموکراسی در جامعه از خود نشان   انواع دیگر تفکر، تالشی در جهت ایجاد خوشبختی و
 (Tran, 2013ک. ر) .های تفکر داردتر نسبت به مهارتدهد و رویکرد انسانیمی

 
1 midwife 
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در باور لیپمن تفکر مراقبتی سبک یا بعدی از تفکر است که معنایی دوگانه دارد؛        
چه که موضوع تفکر ی آنسو به معنای فکر کردن همراه با نگرانی است دربارهزیرا از یک

ی روش تفکِر خود است. به اعتقاد لیپمن ماست و از سوی دیگر، نگران بودن درباره
( وی lipman, 2003: 262ک. ر) .های ارزشی استاری از مؤلفهبدون مراقبت، تفکر ع

تفکر مسؤالنه را به انواع مختلفی چون تفکر قدردان، تفکرعاطفی، تفکر فعال، تفکر 
شمرد که در این هایی را برمیها ویژگیکند و برای آنمیهنجاری و تفکرهمدالنه تقسیم  

 شود:بخش به هریک به اختصار توضیح داده می
قدردان بودن عبارت است از توجه کردن به چیزی که مهم  گذار)قدردان(:تفکرارزش   

کنیم و ها توجه میکه ما به آننفسه برتری نسبت به هم ندارند، اما وقتیاست. اشیاء فی
هایشان ها و تفاوتکنیم،  شباهتسنجی میها را از دیدگاه خاص با هم مقایسه و همآن

ی نوعی مقایسه و گذاری و در پی آن قدردانی، نتیجهرو، ارزشایننهیم. از را ارج می
 گردد. های فکری محسوب میسنجی ذهنی است که از فعالیتهم

: از نظر لیپمن، تفکر عاطفی همان هیجانات است. وی هیجانات را شکلی تفکر عاطفی     
نوع دیگری از داوری یا داند که مانند هر تر نوعی از تفکر میطور گستردهاز داوری یا به

شناختی کم برخی از هیجانات صرفاً نتایج روانتوانند خطاپذیر باشند. دستتفکر، می
وان نمونه، اگر شما پس از عنقضاوت انسان نیستند، بلکه خودِ قضاوت هستند. به

شوید، این خشم گیرد خشمگین میگناه که مورد توهین قرار میی یک کودک بیمشاهده
گناه کار ناشایستی است«. مستلزم آگاهی از این موضوع است که »بدرفتاری با یک فرد بی

که، خشم مناسب است و مناسب بدرفتاری کردن نسبت به کسی، نامناسب است درحالی
بودن دقیقاً یک معیار شناختی مانند پیوستگی یا ربط است. در انتها لیپمن خاطرنشان 

را برای آموزش اخالقی نباید نادیده گرفت، زیرا اغلب  کند که اهمیت تفکر عاطفیمی
های ضد اجتماعی، ما متأثرند و با متعادل کردن هیجانطور مستقیم از هیجانات  اعمال ما به

 توان رفتارهای ضد اجتماعی را به حداقل رسانید.می
ی زمره لیپمن عالوه بر هیجانات، برخی از اعمال را نیز شناختی و در تفکر فعال:     

یکی از اقسام  کند.عنوان تفکر فعال )عامل( یاد میها بهداند و از آنتفکر مسؤوالنه می
گیرد. این نوع تفکر، اعمالی است که در جهت حفظ و نگهداری از امور ارزشمند انجام می

شان را حفظ کنند و برای ی ظاهری و جوانیکنند که قیافهعنوان نمونه، مردم تالش میبه
های دهند. برخی افراد هم در پی محافظت ارزشهایی را انجام میافظت از آن فعالیتمح
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گیری و یا حفظ انتزاعی و آرمانی همچون حفظ حقیقت مقدمات یک استدالل در نتیجه
پردازند. نوع دیگر تفکر فعال هایی میمعنای عبارتی از یک زبان به زبان دیگر به فعالیت

گیرد. به عنوان نمونه، برخی ای مانند ورزش انجام میی حرفههااز طریق برخی فعالیت
های خالقانه است و به همین جهت لیپمن بال مستلزم قضاوتها در بازی بیساز موقعیت

 دهد.های شناختی قرار میی فعالیتها را در زمرهآن
اخالقی  ی امور ارزشمند و: منظور از تفکر هنجاری، اندیشیدن دربارهتفکر هنجاری    

ها درمورد آن  وعبارتی کودکان باید بتوانند موضوعات اخالقی را تشخیص دهند  است. به
جای امور سخیف، درحقیقت، تفکری مطلوب است که به  ای منطقی بیاندیشند.گونهبه

متوجه امور ارزشمند باشد و تربیت نیز باید تفکر را به سوی امور هنجاری یا ارزشی، 
 ها را آشکار سازد. وب بودن ضد ارزشدهد و نامطلسوق 

ی همدلی در تفکر همدالنه، به معنای قرار دادن خود در موقعیت واژه تفکر همدالنه:   
خود  های فکریاندازها و افقدیگری است، به این معنا که شخص از احساسات، چشم

های افق اندازها وگیرد که بتواند احساسات، چشمخارج شود و در جایگاهی قرار می
درک موقعیت کند تا بهتر بتواند به  فکری دیگران را تجربه کند. این امر شخص را قادر می

 (lipman, 2003: 264-270ک. ر) .شخص مقابل نائل شود
های تفکر فلسفی از دیدگاه لیپمن بودند که  ترین ویژگی گفته، از مهم های پیش ویژگی       

های تشریح شده در  اساس، مؤلفه  ساخته قرار گرفتند. براین مبنای تنظیم یک جدول محقق 
طور  ی دیگر نیز که به ( خالصه شد و چند مؤلفه 2003) تفکر در آموزش و پرورش کتاب 

وجود داشتند، به جدول اضافه شدند. ذکر    ( 1980) فلسفه در کالس درس  پراکنده در کتاب  
ی تفسیر متن در دو قسمت داوری  این نکته ضروری است که در بعد تفکر انتقادی، مؤلفه 

ها در هر دو  گیرند که به دلیل تکراری بودن از ذکر آن صحیح و حساسیت به زمینه قرار می 
  است. و فقط در قسمت حساسیت به زمینه ذکر شده   بخش جدول خودداری 

 

 . روش تحقيق 4
»تحلیل   گوناگون، روش های یابی به هدف خود، از میان روش پژوهش حاضر برای دست 
به دو   بندی میرینگ است. تحلیل محتوای کیفی براساس تقسیم محتوای کیفی« را برگزیده 

  ک. ر )   . شکل، تحلیل محتوای کیفی استقرایی و تحلیل محتوای کیفی قیاسی قابل انجام است 
Myring, 2000: 5 صورت که   شد. بدین ( در پژوهش حاضر، از الگوی قیاسی بهره گرفته

ی پژوهش توسط محقق  ها با جدولی که براساس آثار لیپمن در مراحل اولیه وای داستان محت 
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ها شناسایی و استنتاج شدند. در این پژوهش  های تفکر نهفته در آن تدوین شده، تطبیق و مؤلفه 
گر بر این است که با  ها و کل اثر است و تالش پژوهش ها، پاراگراف واحدهای تحلیل جمله 

های تفکر فلسفی را در   کایک جمالت، در کنار کلیت اثر، میزان وجود مؤلفه درنظرگرفتن ی 
ها بسنجد. به همین منظور، پس از تحلیل هر داستان جدولی تنظیم شده است که نتایج  داستان 

ی مستقیم و غیرمستقیم نشان  ی تفکر فلسفی با دو شیوه گانه این تحلیل را با توجه به ابعاد سه 
ی موردنظر است  گر وجود مؤلفه ی مستقیم گزاره، عبارات یا کلماتی که نشان دهد. در شیوه می 

راف  ها با توجه به برداشت کلی از چند گزاره یا پاراگ ی غیرمستقیم مؤلفه آورده شده و در شیوه 
گر در تحلیل  اند. توجه به کلیت اثر سبب گردید که پژوهش یا کل داستان استنتاج گردیده 

ها  ی آشکاری در داستان برای آن هایی پی ببرد که هیچ عبارت یا جمله وجود مؤلفه ها به  داستان 
 کرد. ای ضمنی و پنهان بر وجود آن مؤلفه داللت می گونه وجود نداشت و کلیت داستان، به 

 های تفکر فلسفي : مؤلفه1ی جدول شماره
کشیدن فرآیند تفکر  به پرسش

خود، کشف نقاط ضعف آن و  
 ها. آن اصالح کردن 

 
 
 خوداصالحي

 

 
 

 یه تفکر دربار 
 تفکر 

 )فراشناخت( 

 
 
 
 
 
 

 تفکر
 انتقادی

 
 

تفکر فلسفی
 

ها و مغالطات در کشف تناقض
وگوها، درخواست  دلیل از  گفت 

ها و  دیگران و نشان دادن عبارت 
 های مبهم و نادرست.                         تعریف

اصالح 
های  روش

 فکری دیگران 

چیزها و درک روابط  یو گشودگی ذهن، مقایسه انعطاف
 ، استدالل منطقی، دوری از مغالطه، بهها، حل مسئلهآن

 ها.کارگیری مالک

 
 داوری صحيح

 
ها،  و نامتعارف، احتماالت و محدودیت   استثنایی توجه به شرایط  

، امکان وجود شواهد  ی کلی و امکان استثنایی بودن هرنمونه پیکره 
بین    تشخیص تفاوت   ترجمه بودن برخی مفاهیم، مخالف، غیرقابل 

با پیامدهای مختلف، درنظرداشتن   ظاهر مشابه های به موقعیت 
های  گاه ها و دید ها، زبان های معنایی ناشی از فرهنگ تفاوت 

شخصی مختلف، تفسیر صحیح کالم و توجه به اهداف گوینده  
 در ترجمه و تفسیر کالم.                                 

 
 
 
حساسيت  به  زمينه یا  

 متن

 

استعالیی، -گری، اصالت،  نوآوری، خودنگری، تخیل، استقالل، آزمونکل
 شگفتی، زایشی

تفکر 
 خالق 

عامل(، تفکرهنجاری،  تفکرعاطفی، تفکر فعال)گذار،  تفکر ارزش
 تفکرهمدالنه. 

تفکر 
 مسؤالنه 
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 گيری. روش نمونه5

گیری ، از روش نمونهی دلگشارسالههای در پژوهش حاضر به دلیل گستردگی داستان
هایی برای تحلیل انتخاب شدند که به میزان بیشتری رو، داستانهدفمند استفاده شد. از این

ها مورد اند. معیار دیگری که در انتخاب داستانهای تفکر فلسفی بودهی مؤلفهدربردارنده
ها با اصول اخالقی و مناسب بودنشان از این جهت برای توجه قرارگرفت، عدم تنافی آن

 کودکان و نوجوانان بود. 
 

 های داستان. تحليل و بررسي خالصه6
 (1371)زاكاني، خوراك بادمجان  .6-1

داستان مربوط به سلطان محمود، یکی از پادشاهان غزنوی است که برای صرف غذا، 
دهد برای او خوراک بادمجان بیاورند. او که به شدت گرسنه است، پس از دستور می

پردازد. ندیم سلطان هم به تبعیت از خوردن چند لقمه به تعریف و تمجید از این غذا می
ای از خوردن کند. اما هنوز چند دقیقهاز بادمجان و فواید آن مبالغه میسلطان در تعریف 

کند و در پی آن از معایب و بادمجان نگذشته که سلطان محمود احساس سیری می
کند به بدگویی کردن از بار ندیم سلطان شروع میگوید. اینهای بادمجان سخن میبدی

گذارد. سلطان بدن دارد، کالمی را فرو نمی هایی که برایبادمجان و در مذمت آن و زیان 
گیرد. ندیم شود و ندیم خود را به باد انتقاد میمحمود با دیدن این صحنه خشمگین می

 کند: »من ندیم شما هستم نه ندیم بادمجان!«.در پاسخ به این انتقادها اظهار می
کوشد با پلوس میفرد چاآموزد که چطور این داستان با طنزی لطیف به مخاطب می     

در داستان، شخصیت ندیم با  .چرب زبانی، حقیقت را تحریف کند و مردم را بفریبد
و  شده گویی و تقلید کورکورانه از دیگران به تصویر کشیدهتملق هایی چونویژگی

خوبی نشان ها را بهاین ویژگیای است که ناشایست بودن گونهفضاسازی داستان به
ی تفکر هنجاری و امیدبخش ی مؤلفهی داستان دربردارندهمایهرو، درونایندهد. از می

 پرورش تفکر مسئوالنه کودکان است.
پردازی داستان های شخصیتی تفکر عاطفی نیز از دیگر ظرفیتافزون بر آن، مؤلفه     

توان از پیدایش خشم در شخصیت در پرورش تفکر مسئوالنه است. این مؤلفه را می
ی لیپمن خشمگین شدن همانند هر هیجان دیگری ان محمود استنتاج کرد. به گفتهسلط
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ای داوری است که صرف نظر از درستی یا نادرستی آن ریشه در تفکر عاطفی دارد. گونه
های انسان نیست، بلکه شناختی قضاوتها نتایج رواندرحقیقت، از این دیدگاه هیجان

قضاوت تام و تمام نخواهد بود. بنابراین، داستان از خود قضاوتند و اگر هیجان نباشد، 
این جهت نیز تفکر مسئوالنه )مراقبتی( را در بر دارد و در تقویت این بعد از تفکر در 

هایی است که مایههای فکری دیگران از دیگر درونکودکان اثرگذار است. اصالح روش
ی شد، تفکر دربارهتر گفتهه که پیشگونگردد. همانای آشکار از داستان دریافت میگونهبه

و  هااردی چون کشف تناقضبر خوداصالحی، شامل مو تفکر )فراشناخت( عالوه
های نادرست آنان و ها و تعریفهای دیگران و نشان دادن عبارتها در استدالل مغالطه

 های فکری دیگران است. طورکلی اصالح روشبه
شده های شناختهتوان به وجود یکی از مغالطهه، مینگری در داستان یادشدبا یک باهم

مشهور است، زمانی رخ  1ی مقدمات ناسازگاردر منطق پی برد. این مغالطه که به مغالطه
دهد که مقدمات یک استدالل متناقض باشند. به عبارتی، اگر استداللی دارای دو مقدمه می

شد، آن استدالل مغالطی باشد، و یکی از مقدمات آن درست و دیگری نادرست با
  (1384خندان،  .کر) .خواهدبود
ی بادمجان های ندیم دربارهگوییجا که داستان یادشده، مخاطب را با تناقضاز آن

های متناقض ندیم نیز مورد اعتراض سلطان محمود قرار سازد و عبارترو میروبه
های فکری دیگران( است شی فراشناخت )اصالح روی مؤلفهگیرد، داستان دربردارندهمی

 سازد.و خوانش آن بستر مناسبی را جهت رشد تفکر انتقادی کودک فراهم می
آموزد تر، به مخاطب میتر و عمیقی داستان در نگاهی گستردهمایهبر آن، درون  افزون    

آمیز دیگران قرار نگیرد و با درنظر های اغراقهای خود تحت تأثیر گفتهکه در ارزیابی
باشد. بنابراین، داستان از این حیث ی امور داشتهای دربارهها، داوری منصفانهداشتن مالک

نیز از توان فلسفی الزم در پرورش تفکر انتقادی کودک برخوردار است. در جدول 
 است:نتایج تحلیل  داستان خوراک بادمجان قابل مشاهده 2ی شماره

 
 
 

 
1 Contradictory permises  
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 خوراك بادمجان : نتایج تحليل محتوای داستان 2ی شماره جدول 
 های تفکر فلسفيمؤلفه های تحليل محتواشيوه
 تفکر مراقبتي تفکر خالق تفکر انتقادی غيرمستقيم  مستقيم

  
اعتراض سلطان محمود 

به جمالت متناقض 
 ی خود ندیمه

 .داوری صحیح1
 ها(مالکبه)توجه

 )اصالح .فراشناخت2
های فکری روش

 دیگران(

  

خشمگین محمودسلطان
)این خشم نوعی  شد.

هیجان است که در پی 
تفکر و داوری ایجاد 

 است.( شده

    
 تفکر عاطفی

 ناشایست بودن  
 گویی تملق 

 تفکر هنجاری  

ناشایست بودن تقلید  
 کورکورانه

 تفکر هنجاری  

 

 (1371)زاكاني، اشتباه در روغن   .6-2
هایی از این قبیل برخاسته از فسادهای اخالقی ی عبید در داستانافشاگرانهلحن طنزآمیز و  

 ان در ـــخواری و پایمال کردن حقوق دیگران است که در آن زمو اجتماعی چون رشوه
گر بروز چنین رفتارهایی از میان طبقات مختلف اجتماعی رواج دارد. این داستان روایت

ای به گونهقاضی شهر بوده و این شخصیت را بههای مهم، یعنی سوی یکی از شخصیت
کند و یا تصویر کشیده که تنها با دریافت رشوه است که حکمی را به نفع کسی صادر می

 رساند. حقی را به صاحب حقی می
ی داستان چنین است که روزی مرد ترکمانی برای تأیید سندی پیش قاضی خالصه

گردد. او از ماجرای ی او بدون نتیجه بازمیمراجعه به محکمهرود، اما پس از چند بار  می
خواهد با رشوه دادن به قاضی به مقصود گیری قاضی به خوبی آگاه است، اما نمیرشوه

 خود برسد. 
را با روغن نکند و روی آرسد. ظرفی را پر از گچ میسرانجام فکری به ذهنش می

با دیدن ظرف پر از روغن سند را برای او  برد. قاضی همپوشاند و برای قاضی میمی
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شود چه کالهی سرش رفته، سربازی را کند. یک هفته بعد که قاضی متوجه میتأیید می
ای به محکمه بیاورد. وقتی که کند آن مرد را هرجا که هست پیدا کند و به بهانهمأمور می

اهی در سند رخ داده است، گوید: »قاضی گفته اشتبکند به او میسرباز آن مرد را پیدا می
دهد: »به قاضی بگو را بیاور تا اصالحش کنم.« مرد نیز با زیرکی خاصی جواب می آن

 اشتباه در سند من نیست، هرچه هست در روغن تو است.« 
 توان گفت که شخصیت اصلی داستان بهنگری در داستان یاد شده میبا یک باهم     
ی گیری از روشی بدیع نه تنها به حل مسئلهت که با بهرهای به تصویر کشیده شده اسگونه

دهد. از گیری او میعدالتی قاضی و رشوهپردازد، بلکه پاسخ مناسبی نیز به بیخود می
ی ی داوری صحیح )به دلیل حل مسئله(، دربردارندهرو، داستان یاد شده افزون بر مؤلفهاین

های اخالقی بخش ارزشی داستان الهاممایهی تفکر هنجاری نیز هست، زیرا درونمؤلفه
گفته، های پیشخواری است. گفتنی است که مؤلفهچون رعایت عدالت و دوری از رشوه

 دهند. توان فلسفی داستان را در پرورش تفکر انتقادی و مسئوالنه نشان می
چون  هاییکه یافتن تدبیری برای حل مسئله، مستلزم ویژگیهمچنین، به دلیل آن     

 گری است،استعالیی و در نهایت آزمون -تخیل، استقالل فکری، نوآوری، خود
طور مستقیم از شخصیت اصلی داستان قابل ای ضمنی و یا بهگونههای یادشده بهویژگی

 رشد تفکر فلسفی است. سازاستنتاج است. بنابراین، داستان در بعد تفکر خالق نیز زمینه
ای مستقیم از داستان قابل هایی است که به شیوهحساسیت به زمینه نیز از دیگر مؤلفه    

استنتاج است. »اشتباه در سند من نیست، هرچه هست در روغن تو است« پاسخی است 
به   ی آن است که گویندهدهندهدهد و این گزاره آشکارا نشانکه مرد ترکمان به سرباز می

 است. قابل و موقعیت خاصی که در آن قرار گرفته، توجه داشتهاهداف و نیات شخص م
های تفکر خالق نظیر شگفتی نیز کامالً همچنین در این گزاره حضور برخی مؤلفه

نتایج تحلیل محتوای داستان اشتباه در روغن را نشان  3ی مشهود است. جدول شماره
 دهد:    می
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 اشتباه در روغن: نتایج تحليل محتوای داستان   3یجدول شماره 

 های تفکر فلسفيمؤلفه  های تحليل محتواشيوه
 تفکر مراقبتی تفکر خالق تفکر انتقادی غيرمستقيم مستقيم

 )مسئوالنه( 
شخصیت اصلی داستان اقدام  

 کند.ی میبه حل مسئله
 داوری صحیح
 )حل مسئله(

  

مــان بــه اطــاعــت    رـک رد ـت ـم
ت نمی د و برای  رضــــاـی دـه

 اندیشد.ای میخود چارهمسئله

  
 استقالل

 

حل مسئله با روشی بدیع  
 است.صورت گرفته

  نوآوری 

 و حل مسئله مستلزم گشت 
 گذار در عالم خیال است.

  تخیل 

 
 
 

د  مرد ترکـمان نمی انـن خواـهد ـم
ــایر مردم عـمل کـند، بلـکه   سـ

ـگران ـمی ـخواهــد ـفراـتر از دـی
ان رفته و  ی متفاوت نـش واکنـش

 دهد.

  
 خود استعالیی

 

پر از گچ  ظرفی را 
را نکرد و روی    آ

با روغن پوشــاند و 
 برای قاضی برد.

   
 گریآزمون

 

اشتباه در سند من  
هست هرچهنیست،

 در روغن تو است.

  
 
 

حساسیت به 
 زمینه

 
 شگفتی 

 

 

 تفکر هنجاری   رعایت عدالت         
 تفکر هنجاری   خواریدوری از رشوه    

      

 (1371)زاكاني، پاسخ ایاس .6-3
گذارد و های زمان خویش را به نمایش میرویای از کجعبید در این داستان نیز نمونه

دهد که چگونه مرتکبان آن برای موجه نشان دادن رفتار خود و متقاعد کردن نشان می
گردند. داستان مربوط به مردی است که نزد غیرمنطقی متوسل میدیگران به توجیهات 

که خوردن شرابِ خرما را عملی رود و برای اینیکی از عالمان شهر خود به نام ایاس می
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و موجه نشان دهد، با استفاده از مقدماتی که مورد پذیرش هر دو طرف است،  منطقی
: »اگر خرما بخورم اشکالی یابدخواه دست میی دل کند و به نتیجهاستداللی را طرح  می

دارد؟« ایاس: »نه.« مرد: »اگر سیاه دانه با نان بخورم چه؟« ایاس: »نه. باز هم اشکالی 
ندارد«. مرد: »اگر بعد از آن کمی آب بنوشم چه؟« ایاس: »این هم اشکالی ندارد«. مرد: 

گویید که جهت میی»شراب خرما هم از ترکیب همین چیزها درست شده، پس چرا ب
که بیند جز آنای نمیحرام است«؟ ایاس برای اثبات معیوب بودن استدالل آن مرد چاره

ی چه او بیان کرده طرح کند و با نشان دادن نامعتبر بودن نتیجهاستدالل معیوبی را نظیر آن
گوید: ه میرو، در اداماستدالل اخیر، نامعتبر بودن استدالل قبلی را آشکار سازد. از این

آید؟« مرد: »خیر«. ایاس: »اگر آب بر سرت بریزند، »اگر بر سر تو خاک بریزند، دردت می
ای درست کنند و بعد شکند؟« مرد: »نه«. ایاس: »اگر از آب و خاک خمیر گلولهسرت می

شکند«. ایاس: »حرام بودن را بر سرت بکوبند چه؟« مرد: »سرم میاز خشک شدن آن
 به همین دلیل است«.شراب خرما هم 

 1شده در منطق با عنوان دلیل نامربوطهای رایج و شناختهاین داستان یکی از مغالطه     
ی ارائه شده در دهد که دلیل یا ادلهاست. این مغالطه زمانی رخ میرا در خود جای داده

( به 1384ک. خندان، ر) .ربط باشدگانه و بیمقدمات با نتیجه و مدعای موردنظر بی
ی ای غیر از نتیجهه نتیجهکه مقدمات یک استدالل به لحاظ منطقی بعبارتی، زمانی

شوند، آن استدالل مغالطی خواهد بود. در همین زمینه، لیپمن نیز یکی شده منتهی گرفته
ای گونهداند. به باور او نتیجه باید بههای اساسی استدالل منطقی را ربط میاز ویژگی

ن ویژگی باشد مغالطی خواهد بود مات مرتبط باشد و استداللی که فاقد ایمنطقی با مقد
نام از مشروع بودن خرما، نان، در داستان یادشده، مرد گم( lipman, 2003: 233 ک.ر)

رسد که شراب خرما نیز نوشیدنی مشروعی است. در این دانه و آب به این نتیجه میسیاه
رو، مقدمات قابل استنتاج نیست و بنابراین مخدوش است. از ایناستدالل، نتیجه منطقاً از  

ایاس در پی آن است که با آوردن استداللی مشابه، نادرستی استدالل مطرح شده را نشان 
های دهد. بنابراین، داستان افزون بر آن که مخاطبان کودک و نوجوان را با یکی از مغالطه

های فکری ی فراشناخت )اصالح روشی مؤلفههسازد، دربردارندرایج در منطق آشنا می
رو، رساند. از ایندیگران( است و خوانش آن مخاطب را در درک این مفهوم یاری می

چه توانایی آن  سازد.ی پرورش تفکر انتقادی را فراهم میداستان یادشده از این جهت زمینه
 

1 Irrelevant conclusion 
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های پیش نیست، ان گفتهدهد فقط بیداستان را در بیان آموزش مفاهیم فلسفی توضیح می
 یهایی را نظیر مقایسهشود مؤلفهبلکه استداللی که از طرف شخصیت ایاس مطرح می

همگی از  ها و حل مسئله کهاستدالل منطقی، توجه به مالکها، چیزها و درک روابط آن
است. بنابراین، خوانش داستان از این اند، در خود جای دادههای داوری صحیحویژگی
نگری، نوآوری، استقالل نیز در رشد تفکر انتقادی تأثیرگذار است. افزون بر آن، کلحیث  

پردازی این داستان است که به نحو مؤثری های شخصیتفکری و شگفتی از دیگر ویژگی
توان از پاسخ ایاس به ها را میدر پرورش تفکر خالق کودکان تأثیرگذارند. این مؤلفه

 است. به این موارد اشاره شده 4ی د که در جدول شمارهپرسش مطرح شده استنتاج نمو
گونه ی تفکر فعال است. همانی مؤلفهدر بعد تفکر مسئوالنه نیز داستان دربردارنده     

تر گفته شد، در باور لیپمن اعمالی که در جهت حفظ و نگهداری از امور ارزشمند که پیش
های انتزاعی و این امور شامل حفظ ارزش ی تفکر فعال هستند.گیرد، در زمرهانجام می

ک. همان، ر) .باشدگیری نیز میآرمانی و یا حفظ حقیقتِ مقدمات یک استدالل در نتیجه
ی مورد جا که در این داستان، شخصیت ایاس جهت حفظ حقیقت مسئله( از آن267

 است. خود جای دادهی تفکر فعال را نیز در  ی استدالل پرداخته، داستان مؤلفهبحث به ارائه
 پاسخ ایاس: نتایج تحليل محتوای داستان  4ی شمارهجدول 

 های تفکر فلسفيمؤلفه های تحليل محتوا شيوه
 تفکر مراقبتي  تفکر خالق  تفکر انتقادی  غيرمستقيم  مستقيم

 )مسئوالنه( 
ایاس با استدالل منطقی در   

پی نشان دادن نادرستی 
 استدالل فرد مقابل است.

)اصالح فراشناخت
های فکری روش

 دیگران(

  

استدالل ایاس حاوی  
 یهایی چون مقایسهمؤلفه

ها، چیزها و درک روابط آن
استدالل منطقی و توجه به 

 ها است.مالک

 
 داوری صحیح

  

روابط ایاس در پاسخِ خود به   
که خاصیت جزء و کل و این

کل چیزی بیش از اجزاء 
ی آن است تشکیل دهنده

توجه دارد و این مطلب را با 

  
 

 نگریکل
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کند، به مثالی که مطرح می
 دهد. خوبی نشان می

پاسخ ایاس به مرد ناشناس  
در نوع خود بدیع و نوآورانه 

 است.

  نوآوری 

ایاس در مواجهه با استدالل  
ناشناس و پرسشی که مرد 

دهد، به پیش روی او قرار می
دهد رضایت و تأیید تن نمی

و با بررسی دقیق موضوع، به 
 دهد.پرسش او پاسخ می

  
 

 استقالل

 

ه را دچار پاسخ ایاس خوانند 
 کند. حیرت و شگفتی می

  
 شگفتی

 

شراب  حرام بودن
خرما هم به همین دلیل 

 است.

 
 
 

   
 تفکر فعال

 
 های پژوهش. یافته7

دهد که در هر داستان دست کم دو ها نشان مینگری و مقایسه نتایج تحلیل داستانبا هم
توان نتیجه گرفت که هر سه های تفکر انتقادی حضور دارند. بنابراین، میمؤلفه از مؤلفه

ها، از غنای یکسانی برخوردارند. در بعد تفکر انتقادی از حیث فراوانی مؤلفه داستان
ی مشترک در هر سه داستان به شمار ی داوری صحیح تنها مؤلفهگفتنی است که مؤلفه

مچنین، در بعد تفکر مراقبتی )مسئوالنه( حضور دست کم یک مؤلفه در هر هآید. می
ی تفکر هنجاری مربوط است. گفتنی به مؤلفه داستان مشهود است و بیشترین فراوانی

 ها مشاهده نشد.گذار و مسئوالنه در هیچ یک از داستانهای تفکر ارزشاست مؤلفه
پوشی از با چشم ی دلگشارسالهشده از های انتخابدر بعد تفکر خالق نیز داستان     

که در ئز اهمّیت اینی حاهای متنوعی بودند. نکته، حاوی مؤلفهخوراک بادمجانداستان 
های تفکر خالق از حیث فراوانی و تنوع مؤلفه پاسخ ایاسو  اشتباه در روغندو داستان 

ی باالتری قرار دارند. نوآوری، های تفکر انتقادی و مراقبتی در مرتبهنسبت به مؤلفه
 زدست آمده ای بههای مشترک در این دو داستان بودند. نتیجهاستقالل و شگفتی مؤلفه

 مشاهده نمود:        5یشماره توان در جدولرا میی دلگشا رسالههای تحلیل منتخب داستان
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 ی دلگشاهای رساله: نتایج تحليل داستان 5ی جدول شماره
 های داستان

 ی دلگشارساله 
 های تفکر فلسفيمؤلفه                                      

 تفکر مسئوالنه تفکر خالق تفکر انتقادی

 خوراک بادمجان
 

فراشناخت )اصالح 
های فکری  دیگران( روش

و داوری صحیح )توجه به 
 ها(مالک

       
 ندارد

تفکر عاطفی و تفکر  
)دوری از  هنجاری

چاپلوسی و تقلید 
 کورکورانه(

 
 اشتباه در روغن

داوری صحیح )حل  
 مسئله(

 و حساسیت به زمینه

خوداستعالیی،  تخیل، 
نوآوری، استقالل، 

 گریشگفتی و آزمون

ری )رعایت تفکر هنجا
 هعدالت و دوری از رشو

 خواری(
 

 پاسخ ایاس
 

 فراشناخت )اصالح
های فکری دیگران( روش

 یو داوری صحیح )مقایسه
ها، چیزها و درک روابط آن

استدالل منطقی  حل مسئله،
 ها( و توجه به  مالک

نگری، نوآوری، کل
 استقالل، شگفتی

   
 تفکرفعال 

 
 گيری. بحث و نتيجه8

های طنز متون  های تفکر فلسفی لیپمن در داستان حاضر به بررسی و شناسایی مؤلفه  پژوهش 
زاکانی انتخاب  اثر عبید   ی دلگشا رساله های  کهن پرداخت. بدین منظور سه داستان از حکایت 
گر بر این فرض استوار بود که محتوای این  و با روش قیاسی تحلیل شد. باور اصلی پژوهش 

گردد برخی از  ها موجب می هایی هستند که خوانش آن ها حاوی عناصر و قابلیت داستان 
صورتی نامحسوس و تدریجی در کودکان شکل بگیرد  های تفکر فلسفی به  ها و مؤلفه مهارت 

گران  ی پژوهش، براساس آثار لیپمن جدولی توسط پژوهش قویت شود. در مراحل اولیه و یا ت 
ی کلی تفکر انتقادی، تفکر خالق و تفکر  های تفکر فلسفی به سه دسته تدوین و در آن مؤلفه 

مسئوالنه تقسیم شدند که هرکدام از این اقسام نیز حاوی تعدادی مؤلفه بودند. در گام بعد، با  
  ها با جدول پیش ها و داستان »تحلیل محتوای قیاسی«، محتوای حکایت  روش  گیری از بهره 

       .ها استنتاج گردیدند های تفکر نهفته در داستان گفته تطبیق و مؤلفه 
هایی در که حاوی مؤلفههای پژوهش نشان داد که هر سه داستان به دلیل آنیافته     
توانایی الزم را در پرورش این نوع تفکر ی ابعاد گوناگون تفکر فلسفی هستند، زمینه

ی فلسفه برای کودکان  های تحلیل شده به منظور استفاده در برنامه که داستان رغم این دارند. به 
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ها  توان ظرفیت آن ها می ها و پرسش اند، اما با اندکی تغییر و افزودن برخی تمرین نوشته نشده 
کار بست. به عنوان نمونه، برخی  به   در این برنامه   ها را به میزان قابل توجهی افزایش داد و آن 

 از:    عبارتند   خوراک بادمجان برانگیز در داستان  های بنیادین و بحث پرسش 
آیا حقیقت .  3  ای وجود دارد؟ چرا؟آیا میان قدرت و حقیقت رابطه.  2  قدرت چیست؟.  1

چگونه . 5 چیست؟یابی به حقیقت مالک دست. 4 امری ثابت است یا موقتی؟ چرا؟
 ی امور داشت؟توان داوری صحیحی دربارهمی

های این گردد که داستانرو، به مؤلفان ادبیات کودک و نوجوان پیشنهاد میاز این     
هستند، برای دو گروه سنی کودک  ی دلگشارسالههای هدفمندی از پژوهش را که نمونه

ای صورت بگیرد که هیچ گونهست بهو نوجوان بازنویسی کنند. این بازنویسی بهتر ا
های شناسایی شده در این جا که مؤلفهای را در متن فرو نگذارد. همچنین، از آنمؤلفه

گام جنبش فلسفه برای کودکان، در پرورش های مورد نظر لیپمن، پیشپژوهش، مؤلفه
قمند به شود نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان که عالتفکر فلسفی هستند، پیشنهاد می

هایی که در این های فکری و فلسفی هستند، از مؤلفهمایههایی با درونخلق داستان
 های خود الهام بگیرند.اند، در نوشتن داستانپژوهش شناسایی و ارائه شده
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