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Abstract  
The Philosophy Program for Children or Fabak, known worldwide by the 

acronym (P4C) to improve children's thinking, was presented in 1962 by 

Lipman, who is a professor at Columbia University. With regard to the 

components of philosophy for the child and the three literary, intellectual, 

and psychological competencies, there can be found anecdotes in Persian 

literature in which at least one or two philosophical themes and concepts 

appropriate to indigenous culture have been used. Since, according to the 

objectives of the Philosophy Program for the Child, there must be selected 

anecdotes that are in line with the standards and principles of Fabak, the two 

books of Siyasat-Nameh written by Khajeh Nizam al-Molk Tousi and 

Qaboos-Nameh from Onsor al-Maali Keykavus can be a prominent example 

of Persian literature in this field. These two books are valuable Persian 

works, full of ethical concepts and educational teachings expressed in the 

story. By examining the stories, in line with the features of the Fabak stories, 

we find that most of the stories in the two books are both engaging and 

child-friendly in terms of processing as well as themes. In this essay, he has 

attempted to explain the philosophy program for the child according to the 

founder of the program, Lipman, and others such as Philip Kam, and to 

explain the characteristics of intellectual stories. Therefore, content analysis 

and deductive analysis have been used to do this and to explain the 

underlying data. 
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Child, Child, Philosophical Themes. 
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نامه بر اساس  و قابوس نامه استیس یفکر سهیخوانش و مقا

 P4C ةینظر

 رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو  آموزگار نبیز
  

 رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،یفارس اتیادب زبان و گروه ،استاد بهمن نزهت 
  

 چکیده
 p4c يفبک را که با نام اختصار ایکودک  يم. برنامة فلسفه برا 6612در سال  ا،ياستاد دانشگاه کلمب پمنيل

 يفلسفه برا هايکرد. با توجه به مؤلفه گذاريهیبهبود تفکّر کودکان پا ياست، برا افتهی يشهرت جهان

که در آن،  افتی توان يم يرا در ادب فارس ياتیحکا ،يشناس روانو  يفکر ،يادب يکودک و سه بسندگ

 طبق بربه کار رفته است. ازآنجاکه  يمتناسب با فرهنگ بوم يدو مضمون و مفهوم فلسف ای کیحداقل 

فبک  هايو مؤلفه ارهايشوند که با مع نشیگز هایيتیحکا ستبایيکودک م براي فلسفه برنامة اهداف

و  طوسي الملکاز خواجه نظام مهنااستيس کتابدو  رسديرا داشته باشند، به نظر م يهمخوان نیباالتر

 نیباشند. ا نهيزم نیدر ا يادب فارس يبرجسته هاياز نمونه توانند يم کاووس،يک عنصرالمعالي از نامهقابوس

هستند که در قالب  يتيترب يها و آموزه ياخالق ميو سرشار از مفاه يدو کتاب ازجمله آثار ارزشمند فارس

 شود يحاصل م جهينت نیفبک ا هايداستان هاييژگوی با مطابق ها،داستان ي. با بررساستشده  انيداستان ب

 تيو قابل تيشده، از جذاب موضوعات طرح نيچن دو کتاب به لحاظ پردازش و هم نیا يها داستان تر شيکه ب

کودک طبق  يفلسفه برا يبر آن بوده که برنامه ينوشته، سع نیکودکان برخوردار هستند. در ا يبرا يمناسب

 يفکر هايداستان هاييژگیشده و و کم، مطرح پيليف رينظ يو افراد پمنيل يعنیبرنامه  نیا گذاران هینظر پا

بهره  ياسيو ق یيمحتوا لياز روش تحل ن،یاديبن هايداده حیمنظور و تشر نیانجام ا يبرا ،رو نیشود. ازا نييتب

 گرفته شده است.

 .یفلسفنیکودک،کودک،مضامینامه،فلسفهبراقابوسنامه،استیاخالق،س: ها کلیدواژه

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 است. هيدانشگاه اروم يفارس اتيرشته زبان و ادب يمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر
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 مقدمه

است که با نام « کودکان يبرنامة فلسفه برا» ت،يو ترب ميدر تعل نینو يکردهایاز رو يکی

کرد  يسع -کودک يطراح برنامة فلسفه برا -پمني. لشود يم ادیاز آن « فبک» ياختصار

 هیهد تيو ترب ميرا به نظام تعل نینو يکردیبرنامه، رو نیکند و با ا يکه فلسفه را کاربرد

کرد که به کودکان  ياز نو طراح يفلسفه را به نحو توان  يکه م ستمعتقد ا يکرد. و

 ريدرگ ياست برا يکردیبرنامه، رو نیکمک کند. ا شان  يدهد تا به استقالل فکر زهيانگ

و  يمهارت کاف افتیتا به در رامونشانيپ يو مهم زندگ جدّي سؤاالت با ها  کردن ذهن آن

 قیت که از طراس يجامع و منظم يفبک برنامة درس. »ندیتعقّل و تفکّر نائل آ حينحوۀ صح

(. 868: 6869 ،ي)قائد «دهد يم رشاستدالل را در کودکان پرو يها مهارت ،يگفتمان فلسف

و کاوشگر اشخاص تا سبب  يپرورش ذهن فلسف ياست برا يبرنامه، فلسفه ابزار نیدر ا

 قضاوت شود. تيّفيبهبود ک

« کودکان يفلسفه برا يبرنامة آموزش»با عنوان  يا ، در مقاله(6833مقدم ) یيصفا

که  ميکن لیتبد يکودکان را به متفکّران ميتوان يمعتقد است ما م مپنيل: »دیگو يم نيچن

و  دیجد يتجربةآموزش کیبرنامه به منزلة  نیا« و مؤثر باشند. ریپذ نقّاد، انعطاف شيازپ شيب

 يفلسفه برا»آموزش تفکّر به کودکان است.  يدر پ ،يوپرورش سنّت بر آموزش ينقد زين

ارتقا و  يکودکان برا يفلسفه برا يتفکّر است. برنامة درس يکان، به منزلة آموزش براکود

 نژاد، يو قاض ي)ناج «کودکان مؤثر است يفکر شدۀ ينيب شيپ هاي   مهارت تر شيب تیتقو

 نتری  از مهم يکیرا به دنبال دارد که  يکودک، اهداف يرافلسفه ب يبرنامة درس(. 96: 6831

است که به فرد آموزش  نیهدف ا ،ياست؛ در تفکر انتقاد يتفکّر انتقاد يريادگیها  آن

 استدالل کند. يو با چه روش يداده شود که چه زمان

به کودکان  يفلسف ميانتقال مفاه يابزار برا نیبهتر تواند   يتبع آن داستان، م و به اتيادب

کند.  پنداري ذات   و هم رديمشابه قرار گ هاي   تيباشد که با کمک آن، بتواند در موقع

 ميکم با مفاه کودک را کم يعنیاطفال شود،  يانتزاع دیسبب گسترش د دیبا اتيادب»

ممکن است  يکودک، هر اتفاق حدوحصر يب ليآشنا سازد. در تخ ينيع يو ماورا يانتزاع
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و  تیهدا يبرا يهمچون عامل مؤثر اتيبتوان از ادب شود يسبب م يژگیو نیرخ دهد. ا

: 6833 نسب، يفی)شر «بهره گرفت يو انتزاع يفلسف ميبه سمت مفاه ليتخ نیا تیریمد

و موضوعات متنوع که در روند  تيشخص رنگ،يازجمله: داشتن پ يلیداستان به دال(. 857

 يموضوع فکر نیتر دهيچيپ تواند   يم دهند،   يکم بروز داده و خود را نشان م ادامه داستان کم

هر جامعه  يفرهنگ طیمتناسب با شرا تواند يم زيفبک ن يکودک باشد. برنامة آموزش يبرا

 اجرا باشد. قابل

 يکودک است و از طرف ياز مسائل فلسفه برا يکی يداستان يمحتوا که یيازآنجا

در رسوم و  شهیهستند و ر يربوميکودک، غ يموجود در برنامة فلسفه برا يها داستان

 يبوم رایز م،ياستفاده کن يرانیپژوهش از متون ا نیکه در ا میفرهنگ ما ندارند، بر آن شد

تا  ميپژوهش برآن نی. با توجه به آنچه گفته شد، در اددر فرهنگ ما دارن شهیبوده و ر

 توان  يکودک م يبرنامة فلسفه برا ينامه، برا و قابوس نامه استياز دو کتاب س ایآ ميبفهم

نقطة اشتراک  يفبک دارا هاي   شده با داستان انتخاب يها داستان که نیاستفاده کرد و ا

منظور  فبک به يبرنامة درس يکتب برا نیپژوهش، استفاده از ا نیا يهستند؟ مسئله اصل

 است. يبرنامة درس نیا يبرا يبوم يمحتوا نیتدو

 پژوهش ۀپیشین .2

فلسفه براي کودک به نگارش درآمده است. در تاکنون مقاالت و کتب بسياري در زمينة 

روند. رابرت ایران، قائدي و ناجي از پيشگامان کتب و پژوهش در زمينة فبک به شمار مي

اولين چاپ آن به  6839را نوشت که در سال « آموزش تفکر به کودکان»فيشر کتاب 

کتاب  6839ال مقدم و افسانه نجاریان منتشر شد. سعيد ناجي در سترجمة مسعود صفایي

وگو با پيشگامان انقالبي نو در تعليم و کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان: گفت»

 را تأليف کرد.« تربيت

را در نشر آیيژ به چاپ رسانيد. « فيلسوفان کوچک»یحيي قائدي کتاب  6836در سال 

در داستان  مضامين فلسفي»نيز احمد اکبري در مجلة تفکر و کودک، مقالة  6866در سال 

را به چاپ رسانيد. در زمينة فلسفه براي کودک در ادبيات و کتب ادبي « متون ادب فارسي
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خوانش فلسفي گزیدۀ »اي را تحت عنوان هم ليال مجيد حبيبي عراقي و همکاران، مقاله

به نگارش درآوردند. در این پژوهش،  6862در سال « متون داستاني کالسيک فارسي

، بوستان و گلستان ودمنه لهيکلهاي موجود در ضمن بررسي حکایت حبيبي و همکاران،

سعدي و همچنين کتاب مثنوي معنوي، به همخواني و سازگاري این آثار با برنامه و اهداف 

 اند.فبک اشاره کرده

-به« نامهقابوس»و « نامهسياست»صورت اختصاصي دو کتاب در پژوهش حاضر، به

ي قرار موردبررسایراني(  ورسوم آداببا فرهنگ جامعه و عنوان دو کتاب بومي )متناسب 

هاي الزم را با معيارهاي کتب اند که عالوه بر دارا بودن مفهوم فلسفي، همخوانيگرفته

هاي غربي ممکن است گاهي در تعارض با آداب و کتاب که نیافبک دارند. با توجه به 

ربومي بوده باشند، بنابراین در چنين مروج فرهنگ غيایراني و هم -عرف جامعة اسالمي

 توان از این دو کتاب ارزشمند بومي استفاده کرد.راستاي اهداف برنامة فبک مي

 فلسفه برای کودک در ایران .7

اي را در تمام مباحث کالسي و در اي است که کودکان مدرسهفلسفه براي کودکان، برنامه

هاي مورد توجّه در برنامة فلسفه براي دهد. از مهارتزمينة موضوعات فلسفي مشارکت مي

 :Lipman, 2003هاي مختلف است )کودکان، توانایي درک کل و توجّه به مسائل از جنبه

فردي، پرورش درک اخالقي و... از (. توانایي تعقّل، پرورش خالقيّت، رشد فردي و ميان2

ودکان )فبک( را شوند. ليپمن برنامه فلسفه براي ک دیگر اهداف این برنامه محسوب مي

طور رسمي، پژوهشگاه توسعه و گذاري نمود و فبک بهبراي بهبود تفکر کودکان پایه

 پيشبرد فلسفي را براي کودکان تأسيس کرد.

ميالدي در امریکا و سپس اروپا، با  28سدۀ  78دیري نپایيد که این طرح بعد از دهة 

 (p4cفلسفه براي کودکان )»ه هاي مشابهي در دیگر کشورها نيز رواج یافت. امروز روش

 & Lyle) «قرار گرفته است مورداستفادهکشور دنيا  98شهرت جهاني یافته و در بيش از 

Thomas-Williams, 2012: 1-2 اصطالح فلسفه براي کودک، اخيراً با ترجمة برخي .)

زش آرا نخستين برداشت از این واژه، آمو»ها در کشور ما نيز معرفي شده است. آثار و مقاله
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هاي عنوان نگارش کتابو عقاید فلسفي به کودکان است؛ نهضتي که در دهة اخير به

 (.3: 6835)امي و دیگران،  «فلسفي به زبان ساده رواج یافته است

دار این برنامه بوده و از در ایران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، عهده

هاي پژوهشي در پژوهشگاه علوم انساني و  آید. یکي از گروهمي حساب بهپيشگامان 

مطالعات فرهنگي، گروه فلسفه براي کودکان و نوجوانان است. این گروه با مصوبة شوراي 

در زمينة  تاکنونشروع به فعاليت کرد و  6831آبان  5گسترش آموزش عالي در تاریخ 

کتاب، برگزاري هایي شامل: ارائه مقاله، تأليف و ترجمة  فلسفه براي کودکان، فعاليت

 سمينار، همایش و نشست انجام داده است.

دکتري یحيي قائدي از اوّلين پژوهشگران فلسفه براي کودکان در ایران است و رسالة 

شود. دکتر قائدي، رسالة  هاي ایراني در این زمينه محسوب مي وي، یکي از نخستين پژوهش

« اني فلسفي آموزش فلسفه به کودکانها و مبنقد و بررسي دیدگاه»خود را با عنوان دکتري 

منتشر کرد. ایشان در « بررسي مباني نظري -آموزش فلسفه به کودکان»در کتابي با عنوان 

کرد  فيتألنخستين کتاب تأليفي دربارۀ فلسفه براي کودکان را در داخل کشور  6838سال 

 دارد.کتاب تأليفي و تعدادي کتاب ترجمه در این زمينه  68بيش از  تاکنونو 

گذار گروه پژوهشي فلسفه  سعيد ناجي نيز از فعّاالن این برنامه در ایران است. او پایه

کتاب در  69براي کودک در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بوده و داراي 

کندوکاو فلسفي براي »، «در پي معنا»توان به زمينة فلسفه و فلسفه براي کودک است که مي

، «تفکّر انتقادي در کالس درس»جلد(،  2) «وگو با پيشگامانگفت»، «وانانکودکان و نوج

 و... اشاره کرد.« معيار فبک براي داستان»جلد(،  2) «هایي براي کندوکاو فلسفيداستان»

 مباني نظری .3

دهندگان این گذاران و ترویجهاي فبک از دیدگاه بنيانهاي داستانبا توجه به ویژگي

ها ي قرار گرفته و توضيحات الزم در مورد آنموردبررسبرنامه، در ادامه، مباني نظري آن 

 شود.ارائه مي اختصار به
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 محتوای فلسفي .3-2

هاي فلسفه براي کودک، داشتن محتواي ترین معيار در انتخاب داستانترین و اصليمهم

هاي فلسفي ، دو ویژگي را براي داستان«فکرکردن باهم»در کتاب  6فلسفي است. فيليپ کم

 -(. ليپمن81: 6836شمارد که مشتمل بر محتواي فلسفي و کندوکاوپذیري است )کم، برمي

معتقد است که تعليم و تربيت بدون فلسفه،  -مؤسس فلسفه براي کودکان و نوجوانان

طور که ناجي در کتاب کندوکاو فلسفي براي (. همان28: 2، ج6868توخالي است )ناجي، 

 که نیاکودکان یادآور شده است، فلسفه در معنایي که ليپمن مدّ نظر دارد، اشاره دارد بر 

محور باشد؛ یعني بر اساس آن تالش محور باشد، بلکه باید تأملتعليم و تربيت نباید حافظه

ل و مشکالت تأمل و اندیشه کند و شود که از کودکي به فرد یاد داده شود که دربارۀ مسائ

گوناگون  هايحوزه شده در متون،هاي مطرح ، پرسشرو نیازابراي حل آن راهي بيابد. 

 و گيرنددر بر مي را علوم و اجتماعي، ادبيات، هنر مطالعات فردي، رشد چونهم یادگيري

 .مؤثر هستند و کودک مهم تربيت و رشد در ها هر یک از آن

 تواندمي که دهدمي ارائه دانشگاهي فلسفة هايشاخه از هرستيف 2مان گریگوري

این  بگيرد. قرار هانداستا از هاي فکريمایهبن استخراج در پژوهش حاضر کار معيار

 توان در موارد زیر خالصه کرد: را مي هاشاخه

 ي و...همدرد وظيفه، بد، خوب، غلط، اخالقي: درست، -

 ارزش و... هنر، شناسي: زیبایي،زیبایي -

 )اگر... آنگاه...(، برهان، استدالل و... شرطي روابط معلول، و علت دالیل، منطق: -

 حقيقت و... عقيده، معرفت، شناسي:معرفت -

 دولت و... قدرت، عدالت، سياست: انصاف، -

 زمان و... غيرواقعي، واقعي، متافيزیک: -

 علوم و... بودن غيرسودمند و سودمند تجربي، علم: علوم فلسفة -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Philip Cam 

2. Geregory 
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: 2، ج6868، آموزش و... )ناجي شيوه وپرورش، آموزش تربيت: و تعليم فلسفة -

655.) 

 های تفکرآموزش مهارت .3-7

، نیباوجودا»تواند زندگي کند. کودک با همان قدرت تفکر نسبتاً محدودي که دارد، مي

پيرامون خود کنجکاو طور طبيعي دربارۀ محرکات کودکان نياز به فهم دنيا دارند و به

از دیگران هستند تا  گرفتن يارها براي معنا بخشيدن به جهان، نيازمند یهستند. ولي آن

بندي کرده، پردازش کنند و نسبت به  هاي خود گردآوري و طبقهاطالعاتي را دربارۀ تجربه

ي بنابراین براي کمک به کودک باید در فهم ماهيت فرآیندها؛ ها واکنش نشان دهندآن

(. داستان در برنامة فلسفه براي کودکان، مانند 29: 6861)فيشر،  «معنابخشي تالش کرد

آنچه در فلسفه »آید. بدیهي است، به شمار مي تفکّر مهارت آموزش براي ابزاري

گيرد، شيوۀ تفکر و اندیشه است که در سطح زیرین داستان نهفته قرار مي موردتوجه

ي قابل تدریس و سادگ بهکه  شده فيتوصها همچون مهارتي است... تفکر فلسفي در داستان

 (.97: 6868)ناجي،  «آموختن است

 بندی )تلقین(شیوۀ پایان .3-3

 که چناناست،  غيرتلقيني بنديشيوۀ پایان فلسفي، هايداستان هاي اساسي دیگرویژگي از

 یا فلسفي کار روش دارد قصد کودکان، براي فلسفه نظر است. برنامة این بر ليپمن نيز

 از تر کار، متفاوت دهد. این آموزش را به کودکان در کاوش فلسفي وارد شدن نحوۀ

 است که از حکمت کوچکي گوهر ابالغ هدفشانکه  است هایيالمثلضرب یا هاحکایت

هاي فبک، ذهن (. در داستان59: 6868آید )ناجي، مي آخر داستان صفحات در اغلب

وگو سوق پيدا کند و نکتة  ي به سمت بحث و گفتراحت بهتواند با یک حرکت  کودک مي

چيزي نباید نظر حتمي داد  بودن غلط یا ها، دربارۀ درست مهم آن است که در این داستان

 گيري از بحث، آزاد گذاشت و چيزي را به او تلقين نکرد.و باید کودک را در نتيجه
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 کندوکاو .3-0

یک داستان فکري باید موجب تحرک شود و ذهن مخاطب را به تالش وادار کند. 

ختم کالم باشند و حرف آخر را  که نیاي جا بهها باید محرک کندوکاو باشند، داستان»

برانگيز، محرک و شروعي براي یادآورندۀ مسائل، پرسشبزنند، باید کنجکاوکننده، به

گونه  (. ليپمن، تعریف واژۀ کندوکاو در برنامة فبک را این7: 6869)ناجي،  «کندوکاو باشند

دهند که در آن ي یک حلقة کندوکاو را تشکيل مينوع بهکند: کودکان در داستان  بيان مي

تر سهيم است هاي ثمربخشهر کس تا حدي در یک تحقيق مشارکتي براي کشف راه

(Lipman, 1992: 4) هاي فکري، نيل به تفکر  دوکاو در داستانبنابراین، کارکرد کن؛

هاي فبک، باید کندوکاو و تفکر دربارۀ مفاهيم فلسفي، ، در داستانرو نیازامشارکتي است. 

و  کندوکاو هايحلقه در با شرکت تواندمي کودک ،درواقع»یکي از اهداف اصلي باشد. 

 و فکري هاينبهج از و دهد را پرورش خود هايمهارت از سريوگو، یکگفت و بحث

باشد  داشته وجود یيها تيشخص فکري، باید در هر داستان رشد کند. عاطفي و شناختي

 پي در و ارائه دهند اعمالشان و براي گفتار دالیلي کندوکاو باشند، و جستجو اهل که

 هايمهارت بپردازند و از فرضيه ارائه به و دليل بياورند هایشان باشند،پرسش پاسخِ یافتن

 کاربردهاي از الگویي داستان ،درواقعکنند.  وگوهایشان استفادهگفت در فکري

 (.38: 6862عراقي و دیگران، )حبيبي «دهدمي قرار اختيار کودک در را هاي فکري مهارت

 های فلسفه برای کودک در داستانمؤلفه .0

خواهد بود. در براي پيشبرد فلسفه براي کودکان، یکي از کارآمدترین ابزارها، داستان 

برنامة فبک، باید دقّت شود که هر داستاني توانایي و قابليت الزم را ندارد و در انتخاب 

هایي را در نظر گرفت. ليپمن، سه شرط بسندگي ادبي، بسندگي داستان، باید مؤلفه

ي و بسندگي فکري را در مناسب بودن متن داستان براي کاوش فلسفي الزم و شناس روان

داند. بر مبناي بسندگي ادبي، داستان و متن انتخابي، باید کيفيت ادبي الزم را ضروري مي

داشته باشد و براي داشتن غناي ادبي، باورپذیري نقش اساسي دارد. ناجي یازده مؤلفه را 

 شمارد:براي باورپذیري داستان برمي
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)وجود  پرداخت وقایع داستان -8جلوۀ حقيقي وقایع داستان  -2تجربيّات زندگي  -6

العمل عکس -9تغييرات زندگي و تحوّالت اجتماعي  -5رابطه عليتي بين وقایع( 

ميزان آشنایي  -7هاي گوناگون داستان سازگاري بين بخش -1هاي داستان  شخصيت

 -66زاویة دید  -68فضا و رنگ  -6آوردن دقایق و جزئيات  -3مخاطبان با ادب داستاني 

 .(26-28: 6869مایه )ناجي، درون

ي نيز داستان باید در تناسب سنّي با کودک باشد و شناس روانبر اساس بسندگي 

ها رو شده و در مورد آنها روبهکودک دچار نفهمي و عدم درک نشود و بتواند با تحرک

بحث کند. در بسندگي فکري هم کودک با توجه به گفتگوها و حرکات، روش اندیشيدن 

یافته باشد، دار که متشکل از گفتگوهاي سازمانمکالمهليپمن، متن  ازنظر»آموزد. را مي

هاي دیگري باشد که متون دیگر، فاقد آن تواند حاوي ابهام، کنایه، طنز ادبي و ویژگيمي

 (.691-699: 6861)فيشر،  «هستند

هاي متناسب با برنامة فلسفه براي کودکان فيليپ کم نيز سه ویژگي اصلي براي داستان

 کند:مطرح مي

مایة فلسفي داشته باشد؛ یعني داراي پرسشي کلي و باز بوده و مفاهيمي ف( درونال

 چون عدالت، دوستي، زیبایي، عشق و... در خود داشته باشد.

پذیر باشد؛ یعني کودک را متحيّر و سرگشته کند، در ذهنش پرسش ایجاد ب( کاوش

 ه تشویق کند.سازي، بررسي و مطالعکند، او را به جستجو وادارد و به فرضيه

فکري و مشورت ج( پرگفتگو باشد و بهتر است این گفتگوها توأم با اکتشاف، هم

 (.26-81: 6876نباشد )کم، 

 های منتخب در این دو کتابمعیار سنجش داستان .9

آن در یک متن ادبي براي کودکان، باید همواره چهار  موازات بهي، در داستان و طورکل به

-شناسي، ساختاري و شناختشناسي، زیبایي گذراند: محور ارتباط ازنظرعنصر سازنده را 

 شناسي.
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هاي مؤلف براي اي از پيامکنندۀ مجموعهشناسي، متن باید ارسالدر محور ارتباط

باشد، پيام آن است. در  فهم قابلباید براي مخاطب  آنچهمخاطب باشد. در این محور، 

و ایجاد واکنش عاطفي او اهميت دارد. در شناسي، بيداري احساس مخاطب محور زیبایي

دهي  هاست که در آن، ایجاد پيوند و سازماناي از پياممحور ساختاري، متن شامل زنجيره

 شناسي شود.ترین تأثير زیبایيها طوري انجام شود که منجر به بيشزنجيرۀ پيام

پردازد و در شناسي نيز مؤلف به تأثير پيام خود بر ذهن مخاطب ميدر محور شناخت

این چهار »پي آن است که نتيجة مثبتي از درگيري عاطفي کودک با پيام متن حاصل شود. 

ها، متن را از محدودۀ کنند و فقدان هر یک از آنو مشترک عمل مي زمان همطور  محور به

: 6873)محمدي،  «کندادبي آن را دچار نقص مي تيماهسازد و یا دنياي کودکان دور مي

67) 

هایي گزینش هاي این دو کتاب، افزون بر عناصر یادشده، داستانانتخاب داستاندر 

 چراکهکند؛ اند که به وسيلة عنصر تخيّل و هيجان با کودک ارتباط قوي برقرار ميشده

ها قرارگرفته، پيرامون آن موردتوجههایي که کودکان دوست دارند پس از خواندن داستان

 آن بحث کنند.

پيرنگ درست »هاي انتخابي است. ساده نيز از دیگر معيارهاي داستان داشتن پيرنگ

هاي کودکان، پيرنگي است که پر از تحرّک و هيجان باشد... کودک از براي داستان

آید که معمایي در آن مطرح است که باید حل شود، مشکلي که باید اي خوشش مي قصه

 (.12: 6835)حکيمي و کاموس،  «یافتاز ميان برداشته شود و هدفي که باید به آن دست 

 های منتخببررسي بعد فلسفي حکایت .6

برد. برنامة فبک سعي در نقد آموزش سنّتي دارد و براي پيشبرد این امر از داستان بهره مي

داستاني براي کودکان  تيماهنامه به دليل نامه و قابوسدر این پژوهش، دو کتاب سياست

کتب زبان و ادب فارسي  ازجملهنامه  نامه و قابوس هاي سياستانتخاب شده است. کتاب

ها به هستند که مشتمل بر آموزش مفاهيم و مسائل اخالقي و سياسي است. این کتاب

پردازي مناسب، اندرزهاي مفيد در  : جذابيت و گيرایي خاص، شخصيتازجملهدالیلي 
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اه ارزشمندي هستند. موضوعات پردازي در ادبيات فارسي داراي جایگ قالب تمثيل و داستان

منظور آموزش  ها را تبدیل به منابعي مناسب بهشده در این متون، آن و مفاهيم اخالقي طرح

 کند.فبک مي

ها را در هاي آنکارگيري داستانها قابليت بههاي یادشده در این کتابوجود ویژگي

از معيارهاي اصلي در دهد. در پژوهش حاضر یکي حوزۀ فلسفه براي کودکان افزایش مي

خواني با معيارهاي فبک است. تمامي ها، محتواي فلسفي و همانتخاب و بررسي حکایت

 دنياي در گيرند و مي قرار فلسفي مسائل در حيطة که هستند ها از دسته سؤاالتيپرسش

 همچون یادگيري گوناگون هايها حوزهاین پرسش شوند.مي مطرح نيز کودکان تجربي

 رشد در هر یک و گيرندمي در بر را علوم و اجتماعي، ادبيات، هنر مطالعات فردي، رشد

اگر بتوان ذهن کودک را درگير مباحث فلسفي کرد،  .مؤثر هستند و مهم کودک تربيت و

بنابراین از سویي با توجه به ذهن مستعد و منعطف ؛ توان نحوۀ تفکر او را نيز رشد دادمي

اند، سنين کودکان هنوز کامالً اجتماعي نشده که نیاتوجه به کودک و از سوي دیگر با 

 ترین سن براي آموختن و آموزش تفکر خواهد بود. کودکي مناسب

تواند دنياي خيالي را به منزلة اي که دارد، ميداستان به دليل ساختار هوشمندانه

سازد، به ا ميکه کودک را از بند اینجا و اکنون رهکاوش فکري خلق کند که در عين این

هاي منتخب این دو کتاب، کودک به پردازد. در داستانبيان روال عادي و وقایع مي

پنداري کند و خود را در موقعيت مشابه  ذاتتواند با شخصيت اصلي داستان همسهولت مي

افتد که متناسب با شرایطي که برایش طور مثال، بارها براي کودک اتّفاق مياو قرار دهد. به

 آورد.ي کسي که برایش نفع دارد، رو ميوسو سمتآید، به وجود مي به

 کمک کودک به که آورد مي فراهم را عيني شده، واقعيتي هاي گزینشحکایت

ها آشنا شود. همچنين، داستان روزمرۀ خود هاي و تجربه فلسفي مفاهيم با تا کند مي

گویي  آید. براي مثال، راست حساب بهتواند سکوي پرشي به سؤاالت شخصي کودکان  مي

هاي خوب داستاني براي ادبيات مایه از درون شناسي و...و نگفتن دروغ، صداقت، وظيفه

هاي شيرین و جذاب این داستان شود و متناسب با شرایط سنّي اوست. کودک محسوب مي

 ۀربار، دتري کنند اطرافشان دقت بيشرا ترغيب کند تا به  تواند کودکاندو اثر ادبي مي
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د، خود را در موقعيت نحل بپرداز وجوي راهد، به جستنوقایع مختلف داستان فکر کن

داستان خوب . دنتصميم بگير ،در آن موقعيتحتي د و نهاي داستان بگذارشخصيت

تواند در کودک انگيزه ایجاد کند و دقت و تمرکز فکري او را جلب کند تا بتواند  مي

حکایت منتخب در درجة اوّل، باید گي واقعي به کار گيرد. در زند ،آنچه را فراگرفته است

تر  تر باشد، براي گزینش، مطلوبمهارت فکري الزم را دارا باشد. هر چه این مهارت بيش

 ي با آن ارتباط برقرار کند.راحت بهتواند  کودک مي چراکهاست؛ 

ست و مؤلفة کاربردي دیگر در انتخاب حکایت مناسب، داشتن قدرت باورپذیري ا

در باورپذیري ضعف نداشته باشد تا بتواند واقعيات عيني را براي کودک جلوه دهد.  که نیا

پذیري است تا ذهن کودک را درگير کند از نکات مهم دیگر در انتخاب حکایت، تحرک

 و بتواند او را براي رویارویي با مشکالت روزمره آماده کند.

 نامهمعرفي سیاست .2

الملک بوده و در باشد. این کتاب، اثر خواجه نظاممي« سير الملوک» نام دیگر این کتاب،

-شاه سلجوقي در پایان پادشاهي خود از وزراي خود ميتأليف شده است. ملک 539سال 

خواهد کتابي تأليف کنند که بهترین شيوۀ کشورداري و تدبير امور دین و دنيا در آن آمده 

اگون کوتاه و بلند است که از منابع مختلف گلچيني از قطعات گونباشد. این کتاب، 

هاي  شامل اندرزهاي نویسنده، منقوالت از قرآن و احادیث و گفتهو  شده يآور جمع

هاي بلند آن  برخي حکایت که وزیران و اميران است ،شاهان ۀهایي دربار مشاهير، حکایت

 .و زوائد است حشو رات وداراي مکرّ

متن کتاب . تصحيح است شيوۀح آغاز شده است که در بيان مصحّ ةکتاب با مقدم

 مشتمل بر دوم بخشفصل و  86 داراي باشد که بخش اول فصل مى 96 داراى دو بخش و

است و شامل مسائل حکومتي، سياسي و اجتماعي دورۀ سلجوقيان است که در فصل  66

طور کامل بيان شده است.  روزگار به ورسوم آدابآن، وضع حکومت، طبقات اجتماعي و 

تر مؤلف، در بيش. دوم بنا به ضرورت اضافه شده است بخشرسد که چنين به نظر مى

کند و  یف یا دستور اخالقى مطرح مىصورت تعررا به يا نخست مسئله هاي کتاب،فصل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D9%88
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سپس آیات، روایات، احادیث، حکایات بلند و کوتاه و سخنانى از گذشتگان را در تأیيد 

 .آورد سخن خویش مى

و هر بوده آهنگ  ها کوتاه و خوش ست. جملها نثر کتاب ساده، روشن و زیبا ي،طورکل به

اب در سالمت انشا و زیبایى این کت .موضوعى در نهایت اکمال و وضوح بيان شده است

 .نظير است عبارت و درستى مطالب و تنوع موضوع، در ميان کتب فارسى کم

 نامههای منتخب سیاستداستان .2-2

سبک  که نیاو با توجه به  سنگ زبان و ادبيات فارسي استاین کتاب از متون گران

 شاهکارهاي زبان فارسي به ، ازتکلف است و عروشن و خالي از تصنّ ،ساده آننگارش 

سيرالملوک در نوع خود کتاب ممتازي »نویسد: د. شعار در مورد این کتاب ميآی شمار مي

شمارد و موضوع آن نظير ميهاي فارسي، کمباست و عباس اقبال آن را در ميان کتا

 )شعار، «ایران در دورۀ سلجوقيان است ورسوم آدابسياست کشورداري، سازمان اداري و 

6876 :3.) 

هاي مختلف کتاب توان در بخشنمود عيني تعهد اجتماعي نویسندۀ کتاب را مي

عدل و داد دانسته  درگرو، وي پایداري و صلح حکومت را مثال عنوان بهمشاهده کرد. 

 کرد: بندي دسته  بخشر چهار دتوان را ميکتاب ي، این طورکل بهاست. 

 پند و اندرز -الف

 بزرگان و ة مشاهير، گفتصحابهمجيد، احادیث پيامبر و  هایي از قرآن نقل -ب

 .وزیران و اميران است ،مربوط به پادشاهان ترکه بيش حکایات کوتاه -پ

که البته خالي از حشو هم  شوند صفحه مي 68بيش از گاهي که  حکایات مفصّل -ت

 .سلطان محمود و قاضي ظالمن و و راست روش بهرام گور: ازجملهنيست 

( 6ها در جدول )مایه و حوزۀ فلسفي آننامه به همراه بنهاي منتخب سياستداستان

 ارائه شده است.
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 نامههای منتخب سیاستاستان. 2جدول 

 مایة فکریبن حوزة فلسفي صفحه عنوان حکایت فصل

 2فصل 

 منطق -سياست -اخالق 66 در اخبار آمده...
 -خوب و بد -وظيفه

 مراتب شناخت -عدالت

 62 عبداهلل عمر...گویند 
 -سياست -اخالق

 متافيزیک

 -کار درست و غلط

 رؤیا و واقعيت -عدالت

 حل مسئله -عدالت -وظيفه منطق -سياست -اخالق 68 یکي از ملوک به گوش گران بود...

 منطق -سياست -اخالق 28 قباد... روزگارچنان شنيدم  5فصل 
حل  -عدالت -همدردي

 تدبيرگري –مسئله 

 منطق -سياست -اخالق 55 از هفت سال و نيم... بعد 9فصل 
 -عدالت -درست و غلط

 حل مسئله

 منطق -اخالق -سياست 98 شنيدم در غزنين خبازان... 1فصل 
بيان  -فروشيکم -عدالت

 تدبيرگري -علت

 مراتب شناخت -صداقت منطق -اخالق 95 ابوعلي دقاق.... 7فصل 

 سياست -منطق -اخالق 78 در روزگار عمر بن عبدالعزیز... 3فصل 
 -تدبير و تعقل -بخشش

 عدالت

 قدرت -رعایت حریم سياست -اخالق 35 ملک روم... 66فصل 

 تدبيرگري -وظيفه منطق -اخالق 628 عادت سلطان محمود.... 25فصل 

 عفو -عدالت سياست -اخالق 657 حسين بن علي... 88فصل 

 81فصل 

 عفو اخالق 698 پسري هاشمي...

 عفو اخالق 695 تخمه سامانيان...رسم 

 695 گویند روزي نوشروان...
فلسفه تعليم و  -اخالق

 منطق -تربيت

 -نيکویي و بخشش

 تعقل -پيامد امور -آموزش

 58فصل 

 عدالت -رؤیا -بخشش متافيزیک -اخالق 615 گویند جماعتي از مستحقان...

 611 زید بن اسلم
 -شناسيمعرفت -اخالق

 سياست -منطق

 -وظيفه -جوانمردي

 انصاف -حل مسئله -معرفت

 وظيفه و دلسوزي اخالق 617 اندرین معني گویند که موسي...

 613 مردي بود در شهر مرو...
 -متافيزیک -اخالق

 -شناسي معرفت

رؤیا و  -بخشش -دلسوزي

 حقيقت -واقعيت

 58فصل 
 تدبيرگري -ظن و اعتماد منطق -اخالق 288 چون اسکندر از روم...

 قياس منطق 288 بزرجمهر را پرسيد...
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نامه، هاي سياستشود، در بررسي و گزینش داستان( دیده مي6طور که در جدول )همان

هاي فلسفي اصلي این کتاب مطرح و در کنار آن، از حوزۀ عنوان یکي از حوزهاخالق به

داراي بيش از دو ، هر حکایت مایهسياست و منطق هم بهره برده شده است. در زمينة بن

عنوان از قبيل عدالت، نيکویي، قدرت، تدبير و... است. از سوي دیگر، با مرور جدول 

تر به مسائل شود که مؤلف اثر در حکایات آغازین کتاب، بيشمذکور، مشخص مي

اخالقي، سياسي و منطقي پرداخته است و در حکایات پایاني اثر خود، مباحثي نظير: 

متافيزیک را نيز مدّ نظر قرار داده است. این امر حاکي از آن است شناسي و حتي معرفت

که مؤلف در تأليف اثر خود از شيوۀ آموزشي خاصي بهره گرفته است؛ بدین معني که با 

حکایات ساده و شيرین با مضامين اخالقي و منطقي، کتاب را آغاز کرده و با افزایش 

و روایت دلنشين به سمت مباحث فلسفي آگاهي مخاطب خود، وي را با همان زبان ساده 

هاي فکري موجود حکایات آغازین اثر نسبت به مایهتر سوق داده است. همچنين بنعميق

فلسفي نظير:  -تري هستند. برخي موارد اخالقيموارد مشابه حکایات پایاني، مباحث سطحي

عنوان اهميت نسبي تواند بهاند که ميعفو و عدالت نيز در بيش از یک حکایت ارائه شده

 ها در مقایسه با سایر مباحث تلقي گردد.آن

 نامهمعرفي قابوس .8

است و امير کيکاوس در « کيکاوس»نامه که نام خود را از مؤلف گرفته، معرب قابوس

معروف است و در دایرۀالمعارف اسالمي نيز به این نام ذکر « قابوس روم»تاریخ اسالمي به 

 «اند کتاب را اندرزنامه خوانده نامه بوده و گاهياین کتاب، نصيحتنام دیگر »شده است. 

( 6889نامه )(. ناگفته نماند که بدوي در تصحيح کتاب قابوس62: 6838)یوسفي، 

کتاب » -اگر از اضافات ناسخين نباشد -نویسد: نفيسي با توجه به عبارت مؤلف مي

شاه )پسر راهنمایي گيالن منظور به داند. این کتابرا اسم اصلي قدیم کتاب مي« النصيحه

 هرکدامباب است که  55و  شده نوشتهمؤلف( و آموختن هنر زندگي و تحصيل معاش بدو 

ي تمدن الشعراي بهار این کتاب را مجموعهدر مورد مطلب مستقلي نوشته شده است. ملک
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ر صف توان آن را داسالمي پيش از مغول ناميده و اشاره کرده است که به جرأت مي

 (.623: 6878نخستين از تراز اول نثر سَلِس و کامل و زیبا و مطبوع فارسي دانست )بهار، 

توجه و اقبالي است که در طي  ،نامهبيان قابوس ۀعاني و لطف شيودليل روشن ارزش م

که سنائي  چنان ،خوانان نصيب این کتاب شده استزبانان و فارسيها از طرف فارسيقرن

. به نظم درآورده است نامه را عيناًحکایتي از قابوس« حدیقة الحقيقه»کتاب غزنوي در 

خسرو و »و نظامي گنجوي در « جوامع الحکایات و لوامع الروایات»در نيز محمد عوفي 

نامه به هاي قابوساز حکایت . در متون ادب فارسي،اند مطالبي از آن نقل کرده، «شيرین

نامه یادي اگرچه از قابوس و گاه بودهخذ أبا ذکر مکه گاه کرّات بهره گرفته شده است 

شيوۀ نثر  ،روش انشاى این کتاب .اند است که از آن بهره برده مشخص ، ولياند نکرده

وسيع ة دامن ۀدهندهاى چهارم و پنجم هجرى قمرى است و نشانقرن در مُرسَل معمول

 .باشد مى مؤلف اثراطالعات 

 مهناهای منتخب قابوسداستان .8-2

. این پندنامة در باب اخالق و سياست به زبان فارسى نگارش یافته استنامه قابوسکتاب 

منظور تربيت فرزند، رسوم لشکرکشي،  بهنظير، جزو ادبيات تعليمي است که نویسنده بي

کتاب مشتمل بر  آن را نگاشته است.داري، آداب اجتماعي و دانش و فنون متداول  مملکت

 شده نیباب تدو 55متن کتاب در  ومصحح، متن کتاب و تعليقات است  ةپيشگفتار، مقدم

: حق پدر و ازجملهروال کتاب بر این است که ابتدا نویسنده موضوعات مختلف است. 

داري و... را خطاب به پسرش بيان کرده و براي توضيح  مادر، دانش و هنرآموزي، مملکت

سبک تکلفي دارد و لحن ساده و بي کند. کتابقيمتي را نقل ميتر، حکایات ذيبيش

نامه به هاي منتخب قابوساست. داستانپيرایه  یا همان نثر ساده و بي نگارش کتاب نثر مُرسَل

 ( ارائه شده است.2ها در جدول )مایه و حوزۀ فلسفي آن همراه بن

 عنوان حوزۀنامه، اخالق بههاي قابوس(، مشخص است که در داستان2در جدول )

فلسفي اصلي این کتاب مطرح بوده و در کنار آن، از حوزۀ سياست و منطق هم بهره برده 

، هر حکایت داراي بيش از دو عنوان از قبيل: عدالت، حقيقت، مایهشده است. در زمينة بن
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قدرت، حل مسئله و... است. با بررسي جدول فوق، مشخص است که در این اثر مباحث 

شناسي و  ي علم، متافيزیک، معرفتاند. فلسفهاثر قرار گرفته فلسفي در حکایات آغازین

پيرایه در که با زباني ساده و بي شود يممسائل مهم فلسفي محسوب  ازجملهشناسي زیبایي

 اند.حکایات این اثر مهم به نگارش درآمده

 هايمایهمسائل اخالقي، در این کتاب، بن موازات بهبا توجه به اهميت مباحث فلسفي 

هاي تشخيص و معيارهاي سنجش گرایش ، حل مسئله، مالکتر به استداللها بيشداستان

شده در باال، در این اثر نيز اخالق، منطق و سياست که همانند اثر ادبي اشاره هرچنددارند؛ 

در راستاي نيل به اهداف تعليم و تربيتيِ مؤثر و صحيح، در قالب حکایات آموزنده ارائه 

 اند.شده

نامههای منتخب قابوسداستان .7ول جد  

 مایة فکریبن حوزة فلسفي صفحه عنوان حکایت باب

 استدالالت -معيار سنجش عمل منطق -اخالق 69 شنيدم وقتي ریس بخارا... 5باب 

 1باب 

چنان شنودم در آن 

 روزگار...
22 

-زیبایي -فلسفه علم -اخالق

 شناسي

حل  -سودمندي علم -کار خوب 

 مسئله

چنين گویند روزي 

 افالطون...
 شناخت -ارزش ذاتي گهر معرفت -شناسيزیبایي 26

 سودمندي علم -تواضع فلسفه علم -اخالق 86 به روزگار خسرو پرویز...

 7باب 

 تدبيرگري -خوب و بد گفتن منطق -اخالق 81 چنان شنودم هارون رشيد...

 تقدیر -حقيقت متافيزیک -شناسيمعرفت 57 حکایت کنند در شهر ري...

 عدم تمسخر اخالق 53 شنيدم مردي صد ساله...

 تعقل و تدبير -درست و غلط منطق -اخالق 95 شنيدم وقتي اسماعيل عباد... 68باب 

 سياست -منطق -اخالق 12 شنودم وقتي معتصم... 62باب 
تدبيرگري و  -داريمهمان -بخشش

 قدرت -تعقل

 38 عمروليث...چنين گویند  66باب 
-معرفت -اخالقي -منطق

 شناسي

 -درست و غلط کار -تعقل و تدبير

 حقيقت

 22باب 
چنين شنيدم مردي 

 سحرگاهي...
 داريامانت اخالق 66

تعقل  -سودمندي علم -وظيفه و کار منطق -فلسفه علم -اخالقي 669 چون گشتاسف... 27باب 
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 مایة فکریبن حوزة فلسفي صفحه عنوان حکایت باب

 و تدبير

 حقيقت -حل مسئله شناسيمعرفت -منطق 628 چنان شنودم که سقراط... 23باب 

 تدبيرگري منطق 628 شنيدم در خراسان عيمناري... 26باب 

 سياست -منطق -اخالق 688 شنيدم به روزگار معاویه... 88باب 
انصاف و  -قياس و تدبيرگري -عفو

 قدرت

 82باب 
شنودم مردي بود 

 گوسفندوار...
 صداقت و عدم خيانت اخالق 656

 تجانس -درست و غلط منطق -اخالقي 676 روزگار فضلون...به  87باب 

 بيان دليل )تمرین و تکرار( -زیبایي منطق -شناسيزیبایي 631 شنودم صاحب اسماعيل... 86باب 

 سياست -منطق -اخالق 669 چنين شنيدم که ملکي... 58باب 
قدرت  -بيان علت -تدبيرگري -عفو

 و انصاف

 52باب 

 حقيقت -قياس شناسيمعرفت -منطق 289 سلطان طغرل... که چنان

 سياست -منطق -اخالق 287 شنودم به روزگار جد...
 -پيامد تأخير در کارها -وظيفه

 عدالت

 جوانمردي اخالق 261 شنودم اسکندر به جنگ...

 درستي )جوانمردي( اخالق 221 چنان شنودم که دو صوفي... 55باب 
 

 شدههای گزینشارزیابي داستان .5

هاي منتخب این دو کتاب، با توجّه به سه معيار مهارت فکري، تلقين و داستان

ها براي هاي این دو کتاب، در داستان اند. براي تحليل حکایت کندوکاوپذیري بررسي شده

 از این سه معيار، سه درجة کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شده است. هرکدام

 هاتدرجۀ مقیاس حکای .5-2

ها تشریح شود، ضروري است اشاره شود که با توجه به که درجة مقياس حکایت نیازا شيپ

ها، ممکن است اختالف بسيار اندکي وجود در ارزیابي حکایت مورداستفادهروش تحليلي 

-بندياند که درجهداشته باشد که چندان جاي تأمل نخواهد داشت. نگارندگان سعي کرده

 هاي فبک باشد.هاي داستانها و مؤلفهویژگيتر بر اساس ها بيش
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شود، درجة تفکّر کم؛ اگر به دو یا سه  مورداشارهدر مهارت تفکّر، اگر به یک  -

شده باشد، درجة  مورداشارهمورد اشاره شده باشد، درجة تفکّر متوسط و اگر به بيش از سه 

 تفکّر زیاد در نظر گرفته شده است.

تر به مخاطب واگذار شده باشد، صورت گذرا و بيشنتيجه بهدر معيار تلقين، اگر  -

درجة کم؛ اگر تنها در پایان داستان اشاره شود، به آن درجة متوسط و اگر بارها و به کرّات 

 ي هدف معيني رهنمون کند، به آن درجة زیاد داده شده است.سو بهمخاطب را 

بيان نشود و بتوان از مفهوم داستان،  صراحت بهدر معيار کندوکاو، اگر پرسش  -

قرار داد، درجة کم؛ اگر فقط پرسش طرح شود و زیاد بدان پرداخته  موردبحثطرحي را 

تمام بحثي را مطرح و مورد چالش قرار داده باشد،  صراحت بهنشود، درجة متوسط و اگر 

 براي آن حکایت، درجة زیاد در نظر گرفته شده است.

 نامهنامه و قابوسهای سیاستحکایت ارزیابي مقیاس .5-7

ها، ابتدا مهارت فکري موجود در حکایت مشخص شده است؛ در ارزیابي مقياس حکایت

فلسفي  ۀاگر حوزۀ فلسفي ذکر شده در داستان، بيش از سه مورد باشد )مثالً بيش از سه حوز

شود. اگر در کنار زیاد داده مي ةاخالق، منطق، سياست و معرفت را در برگيرد(، به آن درج

 ةفلسفي دیگري همانند منطق یا معرفت استفاده شده باشد، به آن درج ۀاخالق از حوز

فلسفي مثل اخالق اشاره شده  ۀفقط به یک حوز چنانچهو  شده دادهمتوسط اختصاص 

 آید.مي حساب بهتفکر آن کم  ةدرج آن صورتباشد، در 

داستان را در قالب جمله یا  ةبتدا نتيجدر ارزیابي معيار تلقين، اگر مؤلف از همان ا

تلقين حکایت زیاد خواهد  ةعنوان حکایت و یا در قالب جمالت گوناگون ذکر کند، درج

 داستان، چنانچهآن متوسط و  ةشد. اگر فقط در پایان حکایت از نتيجه صحبت کند، درج

 کند،مطرح  داستان خالل در برانگيزسؤال تيموقع یک صورتبه را موضوع یک

 بودن غلط بودن یا درست دربارۀ قطعي دهد، نظروگو سوق گفت و بحث به را کودکان

 عهده به را گيري نتيجه تیدرنها و بحث و نپردازد خاصي گيرينتيجه به دهد، ارائه چيزي

خواهد آمد؛  حساب بهتلقين کم  ةصورت داراي درجواگذار کند، در آن کودک خود
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شود و به زیرا در هيچ جایي از داستان، نشاني از القاي تفکّري خاص بر مخاطب دیده نمي

 دهد.مخاطب استقالل فکري مي

در معيار کندوکاو نيز اگر در طول حکایت یا داستان با صراحت، موضوعي عنوان 

ي خواهد بود؛ تلقين زیاد ةشود و ذهن کودک را به تالش وادارد، آن داستان داراي درج

کند و موجب تکاپوي ذهن کودک ذهن کودک را با موضوعي خاص درگير مي چراکه

داستان، مانع از کندوکاو ذهن کودک خواهد شد. اگر در طول  ةخواهد شد و پایان بست

به آن موضوع پرداخته نشود و  دیدوشایبا که چندانحکایت، پرسشي را مطرح کند ولي 

کندوکاوي متوسط رقم خواهد  آن صورتدرگير کند، در  نتواند ذهن مخاطب کودک را

در خالل داستان نتوان پرسش خاصي را مطرح کرد و یا فقط بتوان از کليّت  چنانچهخورد. 

 شود.کندوکاو کم ارزیابي مي ةدرج صورت نیاداستان، پرسشي را مطرح نمود، در 

نامة فبک )مهارت نامه بر اساس معيارهاي اصلي برهاي سياستدرجة مقياس حکایت

نامه در  هاي قابوس( و درجة مقياس داستان8فکري، تلقين و کندوکاوپذیري( در جدول )

 ( ارائه شده است.5جدول )

 نامههای سیاستارزیابي درجۀ مقیاس حکایت .3جدول 

 تلقین کندوکاو های فکریمهارت عنوان حکایت

 متوسط متوسط زیاد در اخبار آمده...

 زیاد زیاد زیاد عمر... گویند عبداهلل

 متوسط زیاد زیاد یکي از ملوک به گوش گران بود...

 زیاد زیاد زیاد قباد... روزگارچنان شنيدم 

 زیاد زیاد زیاد بعد از هفت سال و نيم...

 متوسط زیاد زیاد شنيدم در غزنين خبازان...

 متوسط متوسط متوسط ابوعلي دقاق....

 کم زیاد زیاد عبدالعزیز...در خبر است روزگار عمر بن 

 متوسط زیاد متوسط ملک روم...

 کم متوسط متوسط عادت سلطان محمود...

 متوسط متوسط متوسط حسين بن علي...

 کم کم کم پسري هاشمي...
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 تلقین کندوکاو های فکریمهارت عنوان حکایت

 متوسط متوسط زیاد گویند روزي نوشروان...

 کم کم کم رسم تخمه سامانيان...

 کم متوسط زیاد گویند جماعتي از مستحقان...

 کم زیاد زیاد زید بن اسلم...

 کم کم کم اندرین معني گویند که موسي...

 متوسط زیاد زیاد مردي بود در شهر مرو...

 متوسط زیاد متوسط چون اسکندر از روم...

 کم متوسط کم بزرجمهر پرسيد...

 نامههای قابوسارزیابي درجۀ مقیاس حکایت .0جدول 

 تلقین کندوکاو فکری هایمهارت عنوان حکایت

 کم متوسط متوسط شنيدم وقتي ریس بخارا...

 متوسط زیاد زیاد چنان شنودم در آن روزگار...

 متوسط متوسط متوسط چنين گویند روزي افالطون...

 متوسط متوسط متوسط به روزگار خسرو پرویز...

 متوسط متوسط متوسط چنان شنودم هارون رشيد...

 کم کم متوسط ري...حکایت کنند در شهر 

 متوسط متوسط کم شنيدم مردي صد ساله...

 متوسط متوسط متوسط شنيدم وقتي اسماعيل عباد...

 متوسط زیاد زیاد شنودم وقتي معتصم...

 متوسط متوسط زیاد چنين گویند عمروليث...

 متوسط متوسط کم چنين شنيدم مردي در سحرگاهي...

 متوسط زیاد زیاد چون گشتاسف...

 کم متوسط متوسط چنان شنودم که سقراط...

 متوسط متوسط کم شنيدم در خراسان عياري...

 متوسط زیاد زیاد شنيدم به روزگار معاویه...

 کم کم کم شنودم مردي بود گوسفندوار...

 متوسط متوسط متوسط به روزگار فضلون...

 کم کم متوسط شنودم صاحب اسماعيل...

 متوسط زیاد زیاد چنين شنيدم که ملکي...
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 تلقین کندوکاو فکری هایمهارت عنوان حکایت

 متوسط کم متوسط سلطان طغرل... که چنان

 متوسط زیاد زیاد شنودم به روزگار جد...

 کم کم کم شنودم اسکندر به جنگ...

 متوسط کم کم چنان شنودم که دو صوفي...

نامه بر اساس هاي قابوسنامه و داستانهاي سياستبا توجه به درجة مقياس حکایت

ها به ازاي اند، فراواني آن( ارائه شده5( و )8هاي ) فبک که در جدول معيارهاي برنامة

( نشان داده 2( و )6هاي )و در شکل شده ارائه( 1( و )9هاي )از معيارها در جدول هرکدام

 شده است.

 حکایت( 73نامه )های فکری، کندوکاو و تلقین در قابوسمهارت .9جدول 

 تلقین کندوکاو مهارت فکری نامهقابوس

 داستان 1 داستان 1 داستان 1 درجة کم

 ـــ داستان 1 داستان 7 درجة متوسط

 داستان 67 داستان 66 داستان 68 درجة زیاد


 نامههای فکری، کندوکاو و تلقین در قابوسنمودار فراواني مهارت .2شکل 
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 حکایت( 74) هناماستیسهای فکری، کندوکاو و تلقین در مهارت .6جدول 

 تلقین کندوکاو مهارت فکری نامهسیاست

 داستان 3 داستان 8 داستان 5 درجة کم

 داستان 6 داستان 7 داستان 5 درجة متوسط

 داستان 8 داستان 68 داستان 66 درجة زیاد


 نامههای فکری، کندوکاو و تلقین در سیاستنمودار فراواني مهارت .7شکل 

( نشان 6نامه که در شکل )هاي قابوسدر داستان گرفته هاي صورتبر اساس نتایج تحليل

دهد که ي، نشان ميموردبررسگانة هاي سهداده شده است، اختصاص درجة زیاد به مهارت

قرار  مورداستفادهتواند در قالب فلسفه براي کودکان هاي این اثر ادبي فاخر ميداستان

هاي این اثر ادبي کهن، در داستانبگيرد. البته الزم به ذکر است که فراواني مهارت تلقين 

(، مشخص است که 2تر از دو مهارت دیگر است. همچنين بر اساس شکل )بيش مراتب به

تر از مهارت تلقين بيش مراتب بههاي کندوکاو و فکري، نامه مهارت در حکایات سياست

نشانگر که مهارت تلقين با اختصاص درجة متوسط به خود،  هرچندکار گرفته شده است؛  به

، همه نیباااست.  قبول قابلاین واقعيت است که کارکرد این مهارت نيز تقریباً در این اثر 
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تواند در قالب اثر داستاني ي فبک را دارا بوده و ميهاي الزم براي برنامهاین اثر نيز مؤلفه

 قرار بگيرد. مورداستفادهسازگار با برنامة فلسفه براي کودکان 

 گیرینتیجهبحث و 

الملک طوسي و اثر خواجه نظام« نامهسياست»در این پژوهش، به بررسي محتواي دو کتاب 

ها با اهداف فلسفه براي کودکان اثر عنصرالمعالي کيکاوس و ميزان تناسب آن« نامهقابوس»

هاي فلسفي فبک که هایي که براي داستان پرداخته شد. براي این منظور، با توجه به ویژگي

-بندي غيرتلقيني، چالشهاي تفکر، پایانمحتواي فلسفي، آموزش مهارتشامل داشتن 

هاي این دو کتاب پرداخته شد. انگيزي و کندوکاو براي کودکان است، به بررسي داستان

هایي مطرح است که گاهي براي سنّ کودک مناسب نيست البته در این دو کتاب، داستان

 شد. نظر صرفها که از آن

هایي از این دو کتاب استخراج شوند که عي بر این بود تا داستاندر این پژوهش، س

ها بر اساس ها داشته باشند. در ادامه، داستانترین تناسب و همخواني را با این ویژگيبيش

هاي مذکور برنامة فبک، و با توجه به ویژگي شده يبند دستهمایه حوزۀ فکري و بن

وسط و زیاد تعریف شدند و بر اساس آن به ها با درجة مقياس کم، متهاي آنشاخصه

ها و نمودارها ترسيم ، نتایج پژوهش در قالب جدولتیدرنهاها پرداخته شد. ارزیابي داستان

 و ارائه شدند.

توانند مفاهيم فلسفي را نتيجة حاصل از این پژوهش بر آن است که این دو کتاب، مي

ها را به تالش وادارد و از و ذهن آن در قالب تجربيات روزمره براي کودکان مطرح کنند

نامه به نامه و قابوس، دو کتاب سياسترو نیازاها بياموزند. این طریق، مهارت تفکر را به آن

و مناسبي براي برنامة فبک  تأمل قابلدليل داشتن مفاهيم فلسفي و غناي الزم ادبي، منبع 

تواند مروّج فرهنگ دۀ فرنگي ميششوند و با توجه به این امر که آثار ترجمهمحسوب مي

ویژه در هاي موجود در فرهنگ بومي و بهغيربومي و غيرایراني باشد، با استفاده از ظرفيت

سازي  توان گام مؤثري در راستاي بوميهاي کهن منثور و منظوم ادب فارسي، ميداستان

 اندکي تعدیل و بازنویسي اصولي( این برنامه برداشت. شرط به)
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