
بیشکفلس���فهوفلس���فیدنازذاتبشرسرچشمه
میگیرد.فلس���فهنهسودایشورانگیزعاطالنالابالیونه
تفننوتعش���قسبکمغزانٔهخودپس���ندانمتمولاست.
فلس���فهازچش���مٔهبیک���رانخردورزیانس���انمیجوش���د
اقیان���وسمعن���این���اِبزندگ���یج���اریمیش���ود. ودر
فلس���فیدنراس���تین،چیرگ���یوپی���روزیعقلب���رجهان
که بیخردیوخودمحوریاس���ت.بافلس���فیدناس���ت
ازهرفرومایگ���یواضمح���اللرامیآموزدو آدم���ی،عب���ور
کش���فجهانهایتازه مش���تاقیوسرشاریداناییرابا
تجرب���همیکند.یکیازمهمترینابزاره���ایآموزشتفکر،
کودکان،داستاناست.داستان، برنامٔهفلس���فهبرای در
کودکاس���تومیتواندزمینهس���از محرکتأملوتخیل
ابرازخویشتنونقشآفرینیاودرجهانواقعیاشباشد.
قائدیدرداستانهایفبکیپرسندو،اندیشهورزی
رادرعرص���ٔهزندگان���ی،تعم���قدرهس���تی،پرسش���گری
ومعنایاب���یحقیق���تپدیداره���ا،بازنمای���یمیکن���د.به
عقیدٔهاو،ضام���نجاودانگیوبیزوال���یآدمیدرقلمرو
تفکر،پرسش���گریمداوموحضوربخردانهاشدرسامان

دیالکتیکیحیاتاست.
فبک���ی داس���تانهای میت���وان موس���ع، دی���دی ب���ا
 و س���یاحتی و س���یر کتابه���ای ژان���ر  در را پرس���ندو
ماجراجویان���هایهمچ���ون:آلی���سدرش���گفتزار،س���فر
ی���احتی گالیور ش���گرفنیل���سهولگرس���ون،س���فرهای
کروزوملوانیاهلیورک رابینسون ماجراهایش���گفتآور
کهس���یروس���فرپرس���ندو، کرد.بااینتفاوت طبقهبندی
سفریخردمندانهبهقصدیافتنپاسخبرایپرسشهای
بیش���ماراوست.سفرپرسندوازجادهآغازمیشودودر

گاهی جادهادامهمییابد؛جادٔهبیپایانتفکر.»پرسندو
کج���امیروند دل���شمیخواس���تبداندای���نجادههابه
ی���اآیااینجادههاجای���یبهپایانمیرس���ند.اوخیلی و
ک���هجادههاتماممیش���وند. س���ختشب���ودکهب���اورکند
آخ���راوتایادشمیآمددرج���ادهبودوهیچوقتبهپایان

جادهاینرسیدهبود.«۱
س���فریبرایکشفنامخویشوشناختخویشتن
راس���تین.»پرس���ندوداش���تدرجادهپیشمیرفتوبه
نامشفکرمیکرد.«عناصراساس���یداس���تانهایفبکی
پرس���ندو،جادهوسفراست.ایندودرکنارهم،سازندٔه
کلیداستاناست. فضایفکری،اتمسفروچهارچوب
ازنگاهقائدی،جادهنمادونشانٔهپرسشگریبیانتهای

بشراست.
قائدیمینویس���د:»پرسندوهموارهدرجادهاستو
گونند، گونند.جادههاضمناینکهگونا اینجادههاگونا
کناریکدیگربهراهشانادامهمیدهند. برخیهاشاندر
جادههادرعینحالنمادینند.واژٔهجادهرمزآلوداست،
گون گونا زندگانیدرجهانیاس���تکهبهراههای کنایهاز
ه���مب���هراهش���انادام���ه ک���هکن���ار م���یرودوجادههای���ی
زندگانی میدهن���د،بازتابدهندٔهرمزیاس���ت:راههادر
گونهس���تند.هرک���داممیتوانندبهمس���یرخودادامه گونا
کاریداش���تهباش���ندودر دهند،بدوناینکهبایکدیگر

عینحالبهانتهایهمانندیبرسند.«
ج���ادٔهپرسش���گری،ج���ادهایاس���تازل���یوابدی،
بیانته���اوبیپایان،نابوبیتکرار،همچونکنجکاوی

کت���اب:داس���تانهایپرس���ندو،بههمراه گیوم���ه،از ۱.نقلقوله���ایدرون
راهنمایآموزشیبرایتسهیلگران،نوشتٔهدکتریحییقائدیاست.
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سونیا خدابخش

فلسفیدن در جادٔه پرسندو
نگاهی به داستان های فبکی یحیی قائدی
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وتفح���صراس���تینآدمیبرایدانس���تن.یافت���نمعنای
تنگناه���ایمه���م ب���رایبش���ریک���یاز زندگان���یهم���واره
هستیشناس���انهوتالشهایانس���انمدارانهبودهاست.
ک���ودکب���رایدرکو ازوظای���فمه���ممربی���ان،ی���اریبه
ش���ناختمعنایزندگیاست.هرچندتحققاینمهم،
گس���تردهایازتجاربانسانیاز نیازمندتحصیلطیف
گامبه طری���قکودکاس���ت،لیکنکودکدرحینرش���ِد
کهخ���ودرابیشتروبهتر گام���شبایداندکاندکبیاموزد
کهش���ناختخویش���تن،راهیاستبرای بشناس���د.چرا
ش���ناختدیگری،وش���ناختدیگ���رییعن���یتواناییو
ارتباطُپرمعناوهدفمندبااجتماعانس���انی توانمندیدر

درمقیاسیبزرگترازخانوادهومدرسه.
ب���ادیگران کهب���انامشو پرس���ندودرج���ادهاس���ت
آشنامیش���ود.سفرپرسش���گرانٔهپرس���ندو،نمادیاست
ک���ودکورهای���یاوازقلمروتنِگ ازرش���دوبلوغفک���ری
هستیخودمدارانهاش.»پرسندوآرامآرامتشویقمیشود
ت���ادرب���ارٔهفکرک���ردنخودشفک���رکندوکش���فکندکه
گرفضاییفراهمکنیمکه چگونهمیتواندبهترفکرکند.ا
کهبرایبزرگساالنفکرکردن کودکانبهایننتیجهبرسند
آنهامهماس���ت،تحتتأثیرقرارمیگیرندواینس���بب
کودکاننیزفکرکردنشانرامهمبدانند. کهخود میش���ود
وقتیفکرمیکنیم،یعنیچ���هکارمیکنیم؟مجموعهای
کهبهفکرکردنمربوطاست؛ اقداماتانجاممیدهیم از
ح���دسمیزنیم،میپرس���یم،رویتجربهه���ایخودفکر
یاب���یمیکنیم تأم���لمیکنی���م،تجاربپیش���ینمانراارز
ای���نراهزندگیم���انرابهب���ودمیبخش���یم.فکرک���ردن از و
خودشنیزنوعیتجربهکردناس���توبهتنهاییمیتواند
ک���ودکانای���ندوجنب���هرادرک گ���ر لذتبخ���شباش���د.ا
کاریرضایتبخشخواهندیافت.« کنند،فکرکردنرا

امت���دادزیباییشناس���یفلس���فیاشدر قائ���دیدر
کتشافیپرس���ندو،هنرداستاننویسیرابیش بابس���فرا
ازآنکهنوعیرس���انٔهبیانعقایدخویشمحس���وبکند،
شکلیازوجودورخدادداناییمیداند.داستانفلسفی

ورود ن���ه او، ب���رای
مضامی���ن و ایدهه���ا
جه���ان ب���ه فلس���فی
اس���تفاده ن���ه  و قص���ه
ازداس���تانب���همثاب���ٔه
واس���طهایب���رایبیان
ایدههایفلسفیاش،
تفکر بلک���هش���کلیاز
پوی���اوخالقهاس���ت.
قائدیازداستانمدد
میگیردتانش���اندهد

کادمیكمحدودنبودهو فلس���فهوفلس���فیدنبهجهانآ
گستردهتربازندگیپیوندداد. میتوانآنرادرساحتی

ک���هدوب���ارهمتوجهلکلکش���دهب���ود،با »پرس���ندو
کرد:’راس���تیچهپرسش���یداش���تم؟‘کمی خ���ودشفکر
کردوش���گفتزدهش���د.ان���گارچیزییادش بیشترفکر
اینک���هچی���زیراب���هخاط���رآورده، از آم���دهب���ود.ام���ااو
کهفهمیده اینشگفتزدهبود شگفتزدهنبود،بلکهاز
بودبیشت���رفکرکردنیعنیچه.خیلیزودش���گفتیاین
کشفازسرشپرید،چونپرسشجوجهلکلکدوباره
اورابهخودآورد:’باألخرهمیگوییپرسشتچهبود؟‘«

قائدیدرپرس���ندوداستانس���رایی،تعاملیاست.
اودربخ���شایدٔهاساس���یوطرحبحث،ب���اپیافکندن
ت���و کیس���تم؟ »م���ن همچ���ون: بنیادین���ی پرس���شهای
کیس���ت؟جهانچیستوچگونهبه کیستی؟پرسشگر
گفتگوییفعال وجودآم���د؟«مخاطبداس���تانشراب���ه
کنش���گری،س���پهریرا دع���وتمیکندوباخلقفضای
برایتفس�����یر،تبیینوبازنماییدوبارٔهداس���تانازطریق

خوانندهایجادمیکند.
»جهانچیس���ت؟چ���هچیزهای���یدرجه���انوجود
کهدرجهانوجودنداش���ته دارد؟آی���اچیزهاییهس���ت

باشد؟مهمترینویژگیهایجهانچیست؟«
قائ���دیهم���وارهدوبین���شفلس���فیودونگره کار در
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کنشگریخواننده)کودک/مربی(وجوددارد: نسبتبه
انتخ���ابمفاهی���م،تبیین نخس���تآزادیمخاط���بدر
مسائلوپاسخگوییکنشگرانهبهپرسشها.دوم،ایجاد
وش���رکتمخاطبدرس���پهر فض���ایبازآفرین���یمعنادار
ک��هتواناییدرکوبازنماییخویش داس�����تان،بهآنگونه

راباشخصیتهایداستانداشتهباشد.
قائ���دیتعاملخوانن���دهراش���کلیازآزادیمیداند،
رس���تنازخودکامگ���یتدوینوتألیف،رهای���یازرخوت
منفعالن���هومتملقانهخوان���دن.ازن���گاهاو،تعاملچیزی
استکهبهافرادگزینشهایبیشتریمیدهد،وابستگی
خوانن���دهراازمتنمیزدایدوبهاوقدرتتبیینوبینش���ی
نومیبخش���د.ازنظ���رقائدی،تعاملکنش���گرانٔهمخاطب
 درمتنداس���تان،میتواندبهخل���قفضایدموکراتیکدر
کتابنوشتهایاو،همگیتأییدی ادبیاتمنجرشود.

برایدٔه»تعاملفعالخوانندهبامتن«است.
درداستانهایپرسندو،طبیعتوجانورانآن،نقش
ُپررنگیدارند.طبیعت،بس���تریمناس���بب���رایتحریک
ح���واسودرنتیجهپ���رورشتفکرخالقدربرنامٔهفلس���فه
برایکودکاس���ت.راهپرس���ندودرج���ادٔهزندگی،ازدیگر
 جانورانجدانیس���ت.اوباکالغیکهنش���انیالنهاشرااز
کهنش���انیالنٔهکالغرامیپرسد، اومیپرس���دوباروباهی
کوچ���ک،جوجهلکلکی گنجش���کی برخوردمیکند.با
 کنارآبگی���ر،االغیدرجادهونزاعکالغهاوش���اهینهادر
کهدرآسمانباالیجاده،چند آسمان.»همانموقعدید
ش���اهینوچن���دکالغدایرهوارگرده���ممیگردندوهمواره
بهتعدادش���اهینهاوکالغهاافزودهمیش���ود.آس���مانآن
کردشاید بخشازجاده،تاریکش���دهبود.پرس���ندوفکر
پیش���امدیدرراهباش���د.یکبارهکالغهاوشاهینهاباهم
کردندوپرهایشانچرخزنانبررویزمین ش���روعبهجنگ
میافت���اد.پرس���ندونمیدانس���تکهآنهاس���رچ���هدارند
میجنگند.«پرس���ندومفسرطبیعتنیست،اودوستدار
طبیعتومحیطزیستاست.هرآنچهدراطرافاوست؛
یعن���یآب،خ���اک،باد،درختان،س���نگها،خورش���یدو

آس���مان،همگیجان
دارن���د. احس���اس و
 در پرس���ندو مدرس���ٔه
بیانته���ای ج���ادٔه
طبیعتقراردارد.اواز
درونطبیع���تمیآید
وباخردورزیبهدرون
م���یرود. طبیع���ت
طبیع���ت از پرس���ندو
وجانوران���شمیآموزد
گفتگ���و آنه���ا ب���ا و

میکند.»جوجهلکلکرویش���اخهایکهتامیانٔهآبگیر
ادامهپیداکردهبود،نشست.بهپرسندونگاهکردوگفت:
’انگارپرسشیداری؟‘پرسندوگفت:’ازکجافهمیدی؟‘

لکلک:’ازقیافهاتپیداست.‘«
یس���ت بازنماییطبیعتوتجلیمبتکرانٔهمحیطز
گش���ودگیفضاهای درداس���تانهایفبک���یمیتواندبه
جدیدذهنیدرکودکانکمککندوزمینهرابرایایجاد
آموزشفلسفهبه وگسترشروشهایخالقوابداعیدر

کودکانهموارسازد.
قائ���دیدرپرس���ندوب���هدنب���الخل���قن���وعبدیع���یاز
هستیشناسیسفراست.سفریبهمنظورکشفمعنای
زندگان���ِیعقالن���ی،درمصافبانادانیپنه���اندرالیههای
زیری���نفرهن���گتحج���روتکاس���ل.دروج���ودهمگ���یما،
پرس���ندوییوجودداردکهمارابهسفردرواقعیتشناخت
خویشتش���ویقمیکند.اگرعشقبهجستجوگریویافتن
رازباننمادیِنعقالنیتبش���ریبدانیم،آنگاهمیتوانیماز
ورایمرزهایتنگومحدودنادانیگذرکنیموبهکش���ف
هستییگانٔهخویشنائلشویم.بهشرطاینکهشجاعتو
دلیریدرجادهبودنوهمراهیباپرسندوهایزندگانیمان،
یعنیکودکانمانرابیاموزیم.پروازراباایش���انتجربهکنیم،
ازبهآغوشکش���یدنتجاربتازهنهراس���یموبرایشناخت

هستیخویشدرجادٔهفلسفیدنرهسپارشویم.
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