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This article qualitatively introduces the use of illustrations in children's books as a 

mediator of intellectual understanding and critical thinking. To show the importance 

of teaching philosophy with the help of illustration. A Philosophical teaching 

through picture books enables the development of children's cognitive abilities and 

it helps them to think and act according to the needs of the society in which they 

live. Regarding the teaching of philosophy to children, theorists such as Matthew 

Lipman have developed programs that have been used in recent years. In this article, 

in addition to the description of Lippmann's method, which emphasizes the literary 

text, the possibilities of teaching through illustration are examined. The data 

collection method of this research is based on the information obtained from the 

library study and internet search, which, while explaining the characteristics of 

imagery in teaching philosophy to children, selectively examines the relationship 

between concepts and images in two works by Silverstein and one by Wolff Erlbruch 

describes and analyzes. The findings show that the ambiguity of abstract forms in 

Silverstein's works, as well as the interpretability of color connotations in Erlbruch's 

works, can provide the possibility of questioning, thinking, and subsequently inner 

knowledge and, finally, the intellectual development of children and make them self-

knowledge, self-improvement, and prepare a better society. In this way, it is 

necessary to pay special attention to all dimensions and elements of children's books 

so that a direct relationship between the book and the child is formed. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Education through art is an integral part of individual and collective life in all cultures. Art in educational 

environments leads to intellectual, emotional and psychological balance as well as the growth of people in 

society. Since art is a fundamental part of culture and common heritage of human creativity, and all kinds 

of arts throughout history have always provided ways to recognize, represent, and interpret the world; The 

level of using various art facilities in education creates the greatest distinction between developed and 

developing countries. The artistic process requires questioning, searching, comparing and adapting, which 

itself causes the dynamism and flourishing of ideas and human experiences. The quality of life and impact 

of a person in society depends on his way of thinking, because poor thinking leaves consequences in the 

cultural, social and economic dimensions of life. Accordingly, it is necessary to provide the necessary 

grounds to children from childhood and adolescence, by designing programs for teaching thinking. 

Methodology 

This article qualitatively introduces the use of illustrations in children's books as a mediator of intellectual 

understanding and critical thinking in order to show the importance of teaching philosophy with the help of 

illustrations. Philosophical education through picture books enables the development of children's cognitive 

abilities and helps them to think and act according to the needs of the society in which they live. Regarding 

the teaching of philosophy to children, theorists such as Matthew Lipman have developed programs that 

have been used in recent years. In this article, in addition to the description of Lippmann's method, which 

emphasizes the literary text, the possibilities of teaching through illustration are examined. The data 

collection method of this research is based on the information obtained from the library study and internet 

search, which, while explaining the characteristics of imagery in teaching philosophy to children, selectively 

examines the relationship between concepts and images in two works by Silverstein and one by Wolff 

Erlbruch describes and analyzes. 

Discussion 

This project, which teaches philosophical thinking and is done through art, is influenced by the program 

compiled by Matthew Lipman. According to Lipman's approach in teaching philosophy to children, every 

narrative in the children's book includes the author's attitude towards existence. The reasons for choosing 

these three works from among the numerous visual works in the field of children's and teenagers' literature 

can be stated in the following order: firstly, the attention of these works in recent years among Persian-

speaking audiences; Second, the success of these works through numerous translations in different 

countries; Third, the narrator and the illustrator are one, and subsequently there is a greater conceptual 

connection between the literary text and visual elements. In books for children and teenagers, the 

relationship between writing and image is a two-way relationship. That is, the literary text and the image 

serve the philosophical content, and the philosophical content serves the illustration. According to the 

mentioned cases, the main question of our research is: How can illustrations pave the way for thinking in 

books for children, and how do children communicate with illustrations? In order to reach a suitable answer, 
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first the importance of education through art, the role of education through illustration and especially the 

possibility of philosophical education are explained and explained in this way, and then in the three studied 

books, the relationship between illustration and philosophical education is explained from the point of view 

of conceptual factors. It will be evaluated in the text and in the image, while referring to Plato's views and 

interacting with each other. In this way, how to link concepts with images in the studied books is the problem 

of this research. 

Conclusion 

In abstract images, there is more ambiguity and questioning, and as a result, it is more important in the path 

of inner knowledge, because when faced with naturalistic and simulated images, humans reach more specific 

and limited results. Despite the abstraction, shape and color have their special place. The findings show that 

the ambiguity of abstract forms in Silverstein's works as well as the interpretability of color connotations in 

Erlbruch's work can provide the possibility of questioning, thinking and subsequently inner knowledge and 

finally, the intellectual development of children and make them self-knowledge, self-improvement and to 

build a society. Better prepare. By simplifying the pictorial subjects, the illustrator can direct it towards 

abstraction. In this way, it is necessary to pay special attention to all dimensions and elements of children's 

books so that a direct relationship between the book and the child is formed. 
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شل  فلسفه، آموزش تصویرگری،هنر 
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صویرگری درمقاله به این  معرفی انتقادی عقلی و تفکر دریافت عنوان میانجیکتاب کودک را به صورت کیفی کاربرد ت
 های تصویری،آموزش فلسفی از طریق کتاببه کمک تصویرگری را نشان دهد.  ورزیفلسفهآموزش کند تا اهمیت می

ر آن زندگی ای که دکند آنها مطابق با نیازهای جامعهآورد و کمک میامکان رشددد اوای شددناکتی کودکان را فراه  می
هایی تدوین پردازانی همچون متیو لیپمن برنامهکنند فکر و عمل کنند. در مورد آموزش فلسدددفه به کودکان نهریهمی
اند. در این نوشددتار، عالوه بر شددرش روش لیپمنی که بر متن ادبی تاکید های اکیر، کاربرد نیز یافتهاند که در سددالکرده

این پژوهش مبتنی بر اطالعات های شددود. روش گردآورید دادهگری بررسددی میویردارد، امکانات آموزش از طریق تصدد
های تصویرگری در آموزش فلسفه به وجوی اینترنتی است که ضمن تبیین ویژگیای و جستبرآمده از مطالعۀ کتابخانه

صاویر را به صیف و کودکان، رابطۀ مفاهی  با ت ستاین و یک اثر از ولف ارلبروش تو سیلورا صورت انتخابی در دو اثر از 
های رنگ در سیلور استاین و نیز تفسیرپذیرید داللتدهند ابهام اَشکال انتزاعی در آثار ها نشان مییافتهکند. تحلیل می

سشاثر ارلبروش می شناکت درونی و توانند امکان پر شد فکری کودکان را گری، تفکرورزی و متعااب آن  در نهایت، ر
ساکتن جامعه سی، کودسازی و برای  ست فراه  آورند و آنها را برای کودشنا سازند. به این ترتیب، الزم ا ای بهتر آماده 

 ای مستقی  میان کتاب و کودک شکل بگیرد.به تمام ابعاد و عناصر کتاب کودکان توجهی ویژه شود تا رابطه
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 مقدمه
ست. هنر در محیطآموزش از طریق هنر در تمام فرهنگ شی منجر به ها بخش جدایی ناپذیر از زندگی فردی و جمعی ا های آموز

 رهنگ و میراث مشترک کالایتاز آنجا که هنر جزو اساسی فشود. تعادل فکری، عاطفی و روانی و همچنین رشد افراد جامعه می
ست و انواع شر ا سیر جهان ارا ب شناکت، بازنمایی و تف ستفاده از ئه دادههنرها در طول تاریخ همواره راهکارهایی برای  سطح ا اند؛ 

سعه ر سعه یافته و در حال تو شورهای تو شترین تمایز بین ک کند. فرایند هنری اد میا ایجامکانات مختلف هنر در امر آموزش، بی
سانی میوجو و مقایسه و ااتباس است که این کود موجب پویایی و شکوفایی ایدهمستلزم پرسشگری، جست شود ها و تجارب ان

(Aprotosoaie-Iftimi, 2020). 

 و اجتماعی فرهنگی، ابعاد در تفکر ضعیف دارد، چراکه بستگی اندیشیدن او شیوۀ به جامعه فرد در اثرگذاری و زندگی کیفیت
 برای هاییطراحی برنامه با نوجوانی، و و کودکی سددنیناز  گذارد. بر همین اسدداس بایدپیامدهایی بر جا می زندگی ااتصددادی

های اکیر به آموزش و هدایت تفکر چه بسددا به همین دلیل در سددال های الزم را فراه  کرد.کودکان زمینه به آموزش فکرورزی
سفه»دکان یا انتقادی کو ست. این پروژه که 1«کودکان برای فل شده ا سفی تفکر آموزش به توجه  ساطتپردازد و با می فل هنر  و
ست که متیو لیپمنمتأثر از برنامه گیرد،انجام می سفه به کودکان  2ای ا ست. با توجه به رویکرد لیپمن در آموزش فل تدوین کرده ا

 هر روایتی در کتاب کودک دربرگیرندۀ نوع نگرشد نویسنده به هستی است. 
ست. یعنی، متن ادبی های کودک و نوجوان رابطۀ تفکرورزی و متن )نوشتار و تصویر( بهدر کتاب صورت یک رابطۀ دوسویه ا

 گیرد. محتوای فلسفی، و محتوای فلسفی در کدمت تصویرگری ارار میو تصویر در کدمت 
شنایی اطعه گ  شده با دایره بزرگو  وجوی اطعه گ  شدهدر جست ستاین اثر آ سیلورا  4اثر ولف ارلبروش سؤال بزرگو  3شل 

عناوین سه اثر مورد بحث ما هستند. دالئل انتخاب این سه اثر از میان آثار متعدد تصویری در حوزۀ ادبیات کودکان و نوجوانان به 
های اکیر نزد مخاطبان فارسی زبان؛ دوم بیان است: نخست اابال و مورد توجه ارار گرفتن این آثار در سالآید اابلترتیبی که می

های متعدد در کشورهای مختلف؛ سوم یکی بودن راوی و تصویرگر، و متعااب آن پیوستگی واسطۀ ترجمهر بهموفق بودن این آثا
 بیشتر مفهومی میان متن ادبی و عناصر تصویری. 

صویرگری می ست که: چگونه ت صلی پژوهش ما از این ارار ا سؤال ا شده  های تواند در کتاباکنون با توجه به موارد مطرش 
سنی کو شتار ارتباط برارار میگروه  صویرنو سازد، و کودکان چگونه با ت سیدن دک و نوجوان راه تفکرورزی را هموار  کنند؟ برای ر

طور ویژه امکان آموزش فلسددفی از این به پاسددخی مناسددب ابتدا اهمیت آموزش از راه هنر، نقش آموزش از راه تصددویرگری و به
نهر عوامل مفهومی در ورد مطالعه رابطۀ تصویرگری و آموزش فلسفی از نقطهشود سپس در سه کتاب مطریق توضیح و تبیین می

فلسفی از راه تصویرگری  کندوکاو شگردهای متن و در تصویر، و در تعامل با یکدیگر ارزیابی کواهد شد. به این ترتیب، چگونگی
 های مورد مطالعه مسئلۀ این پژوهش است.)پیوند مفاهی  با تصاویر( در کتاب

 نۀ پژوهشپیشی
، در تمام کشورها پروژۀ فلسفه برای کودکان، در راستای ارتقای سطح تعلی  «گروه پژوهشی فلسفه برای کودکان»پس از توسعۀ 
ای برای ارتقای فرهنگ و دانش اجتماعی به کمک امکانات و ابزارهای گوناگون مورد توجه پژوهشدددگران عنوان پایهو تربیت، به

صویرگری در کتاببوده و در این زمینه تح ست. اما نقش ت شده ا عنوان مهمترین رکن آموزش های کودک بهقیقات زیادی انجام 
موجود در ارتباط با موضددوع مقالۀ حاضددر، موارد زیر  هایپژوهشفلسددفی چندان که باید مورد توجه ارار نگرفته اسددت. از میان 

 ذکر هستند: اابل

                                                 
 شد و  استقبال آن از و معرفی اروپایی کشورهای در ترجمه واسطۀ به و در آمریکا میالدی 20 سدۀ هفتاد دهۀ از ، C4Pالمللى بین مخفف نام با کودکان)فبک(، برای فلسفه اصطالش .1

  رواج یافته است.  ایران، نیز جمله از اسالمی، کشورهای در اکیر هایدرسال آن کاربست
2. Matthew Lipman است. فلسفه برای کودکانگذار متیو لیپمن فیلسوف آمریکایی و بنیان  
 1999مه  10متولد شد و در  ایلینوی، شیکاگودر  1930سپتامبر  25در  آمریکاییشاعر، نویسنده، کاریکاتوریست و کواننده   Allan SilversteinSheldonشل سیلوراستاین . 3

 درگذشت. 
برکی از  طور گسترده منتشر شده است. های کودکان است. کارهای او در داکل و کارج از آلمان بهتصویرگر و نویسنده آلمانی کتاب 1948متولد  Wolf Erlbruchولف ارلبروش  .4

 .کتاب های داستان او مضامین چالش برانگیزی مانند مرگ و معنای زندگی دارند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C
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ساطت هنر در آموزش تفکر »مقالۀ  - سفی به کوضرورت و ضا« دکانفل شتۀ محمدر شده در  نو شر  سوداگر و دیگران، منت
شریۀ ستان و بهار ،کودک و تفکر شمارۀ اول ن شگاه1390 تاب سانی علوم ، پژوه  نحوۀن مقاله به بیان فرهنگی. ای مطالعات و ان

نر را در تفکرورزی کودکان تبیین همحتوای کودکان پرداکته و نقش اسددتفاده از ابزار و روش و  برای فلسددفه برنامۀ و هنر تعامل
 کند.می

منتشر پروین حمیلی  پور وصفی منا نوشتۀ « تصویرگری در کتاب کودک و تأثیر آن در رشد و کالایت ذهن کودک»مقالۀ  -
های تصویری را در ارتباط با تقویت . نویسندگان در این مقاله اهمیت کتاب1392و بهار  1391زمستان  در نشریۀ کتاب مهرشده 

عنوان رفیق احسدداس و تخیل اشدداره تصدداویر ماندگار کتاب های دوران کودکی به اند و به نقشاوۀ تخیل مخاطب توضددیح داده
 اند. کرده
 ,Ioannou ۀنوشت "Teaching Philosophy through Paintings: A Museum Workshop" مقالۀ -

Savvas; Georgiou, Kypros; Ventista, Ourania Maria (2017) شری  Analytic Teaching ۀدر ن

and Philosophical Praxis, 3(1). .این تحقیق به صورت کیفی و کمی تاثیر حضور هنرجویان در  به چاپ رسیده است
سفه را از راه هنر تبیین می ها برای دهند که بازدید از موزهدر این مقاله محققان توضیح میکند. موزه را بررسی و نقش آموزش فل

اند در آموزانی که در بازدیدهای چندگانه از موزه شددرکت داشددتهدهند که دانشمیهای تحقیق نشددان کودکان مفید اسددت. یافته
سه با دانش شتهمقای شرکت ندا شتری در تفکر انتقادی دارند.آموزانی که در این برنامه  همچنین بازدید از موزۀ هنر  اند، مهارت بی

شرکت ست.  شده ا سبت به هنر  ان در این برنامه امکان این را یافتند که ادردانی و کنندگباعث ایجاد نگرش مثبت در کودکان ن
 عشق کود را نسبت به آثار هنری ابراز کنند. 

، تالیف هایی برای کالس فلسددفه برای کودکانراهنمای انیمیشددن شدداید بتوان از مهمترین اثر در ارتباط با پژوهش حاضددر -
شده  سکری چاپ  سمانه ع شر کرگدن سعید ناجی و  سط ن سال تو شن 1398در  هایی مانند باب را نام برد. در این کتاب انیمی

شاهده فیل  شده و پس از م سفنجی، زنان کوچک، برای پرندگان، تعادل آاای کط و... انتخاب  هایی نیز برای مخاطب ها، فعالیتا
شامل گفت صلی، طرش بحث و تمرین در نهر گرفته میوگو در کصوص ایدهکودک  ست که تمامی این شود. الزم به ذکر های ا ا

 گیرد.های بصری تصاویر مورد تحلیل ارار نمیها تنها براساس مرور طرش داستان بوده و در وااع عناصر و ویژگیفعالیت

 اهمیت آموزش از راه هنر . 1
شند، هرچه هنر فراوان و مختلف تعاریف ستردۀ زوایای با شان می آن و تأثر تأثیر گ کودکان  تربیت و تعلی  بحث در و دهند،را ن

سخن میواتی از هنر بهآیند. کار میبه  ستن آصورت یک مفهوم یکپارچه  شود فروکا صور  شتۀ کاص مراد رود نباید ت ن به یک ر
ضمن توجه بر جنبه یا جنبه ست. این پژوهش  صویرگری تأکید دارد. جهتا شترک انواع هنر بر هنر ت صاویر کتاب های م گیرید ت

ها نیز مورد های سددنی کودکان و محتوای کتابدر درک تفاوت 1ندپروری، و همچنین نقش تصددویرسددازیکودک در ارتباط با فرز
 تأکید این پژوهش است. 

سازی کتاب کودک به صویر شکلت صی از هنرهای زیبا در  سیت وعنوان نوع کا سا ست، چراکه ح ذوق  گیری ادراک مؤثر ا
کند. تصددویرهای کتاب، نخسددتین مواجهۀ کودک با زیبایی را منعکس می زیباشددناکتی را در کودک برانگیخته و تمایل کودک به

  دهد.دنیای هنر است. تصویرسازی ضمن برانگیختن احساسات، شناکت تصویری مخاطب کودک و نوجوان را بسط می

ر معمول، درون هر طواست که به هایی دربارۀ منشأ، معنا و دلیل هستی کود بودهدر طول تاریخ در پید پاسخ به پرسش انسان
کلمات، حرکات، صداها، ریت  و تصاویر  ها از طریقفرهنگی از طریق آیین و رسوم و نمادها به آن پاسخ داده شده است. این پاسخ

شده شی از مفهوم اند. هرکدام از این امکاناتد بیانی، که بهبه نمایش درآمده و یا بیان  ست بخ سان نیز بوده ا نوعی موجب تأمل ان
دنبال آن ممکن اسددت هوش یابد و بهآورند که تخیل در آن امکان رشددد میکند. هنرها شددرایطی را فراه  میرا تببین میهنر 

 نیز پرورش بیابد.  2هیجانی، ابتکار فردی و جمعی، تفکر انتقادی و آزادی عمل
                                                 
1. Illustrusion 

شق، معرفت و آزادی در .2 ساله  ر.ک. به مفاهی  ع ست، بلکه نزد او آزادی با معرفت رابطهفایدروسر سی نی ست که مراد افالطون از آزادی، به معنای آزادی دموکرا ستقی  دارد  . گفتنی ا م
گیرند که نهایت آن معرفتی است که گوید و به اعتقاد او عاشق و معشوق در مسیری ارار میاز عشق سخن می فایدروسای که معرفت شرط الزم آزادی است. افالطون در رساله گونهبه

 شود.به آزادی منجر می
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شت ارن ست که آموزش از طریق هنر، زمینۀبا گذ شده ا ضوع  شتری به این مو شناکتی را فراه   ها التفات بی شد اوای  ر
کنند فکر کرده و بدان عمل کنند. روند تکامل و ای که در آن زندگی میکند که افراد مطابق با نیازهای جامعهآورد و کمک میمی

های آموزشی وابسته به ایجاد شرایطی است که راه را برای توسعۀ شناکتی و عاطفی کودکان و نوجوانان هموار پیشرفت سیست 
 کنند. های آموزشی از طریق هنر، فرد را برای مواجهۀ انتقادی با تولیدات فرهنگی آماده میسازند. در عین حال برنامهیم

شتیبانی می سکو با دو رویکرد، از آموزش هنری پ شوند: در رویکرد توانند بهکند که میسازمان جهانی یون طور همزمان اجرا 
های فردی مورد توجه ارار داد؛ این روش با تقویت حسدداسددیت و عنوان مطالعۀ رشددتهرورش بهتوان در آموزش و پاول، هنر را می

دهد. آموزشدددی که بر ارزش های مختلف هنر، امکان ادردانی و تحسدددین از هنرها را توسدددعه میدانش و مهارت فردی در حوزه
شود. در رویکرد دوم، آموزش از طریق وب میهای هنری کاص تأکید دارد آموزش هنر محسهای مختلف فرهنگی و شاکهدیدگاه
و دانش، هر دو، در طول  های یادگیری اسدددت که در آن مهارتای از روشعنوان مجموعهبه« هنر در آموزش و پرورش»هنر یا 

ی کارگیرشددوند. رویکرد یادگیری از طریق هنر حاوی شددگردهای چگونگی بهبرنامۀ درسددی برای اهداف بسددیار متنوع درگیر می
صاویر، رنگ صوات، و رفتارها بهکلمات، عبارات، ت ست کهشیوهها، ا صر ا سنتی و معا توانند به عنوان ابزارهای یادگیری میبه های 

های مختلف به های یادگیری در رشدددتهعنوان ابزاری برای انتقال دانش و روشکار گرفته شدددوند. در رویکرد دوم اهمیت هنر به
شناکته می سمیت  شی به کار میبه این ترتیب، هنر به (Aprotosoaie-Iftimi, 2020).شودر رود که عنوان ابزار و یا رو

 کند. یادگیری را تضمین می
شود. در ارزیابی کارکرد هنر در امر کنندۀ اهداف فکری و اجتماعی تلقی میجانبه تسهیلصورت چندزع  این دیدگاه، هنر بهبه

ای در دوران طور فزایندهشددود. این تأکید بههای فرهنگی یا ذاتی آن، بر کود هنر تأکید میارزشجای توجه به آموزش بیشددتر به
ست. صر اهمیت یافته ا درک جهان و »کنند. به این معنی در وااع هنرها در جریان درک زندگی در جوامع نقش مهمی ایفا می معا

 .(ibid)« را در بر می گیرد هستی وابسته به یک مکان کاص نیست و این، همۀ جهان و هستی
های مختلف از جمله در اکالق و زیباشددناسددی اسددت و در نهایت، آموزش از طریق هنر دارای کارکردهای فلسددفی در حوزه

هنر  شددود. بدین ترتیب، آموزش از طریقکه به پلی میان افراد اجتماع بدل می کارگیری یک زبان جهانی اسددتفرصددتی برای به
 اجتماعی کواهد بود.راهگشای مشکالت 

شود فرایند رشد فرد برای دیدن کوبی و زیبایی منطبق با اکالق و زیباشناسی است. این در وااع آنچه از آموزش هنر فه  می
ست. هدف آموزش از طریق هنر، تنها با آموزش دانش و مهارتجریان نه ست، بلکه میزبان معنای عالی زندگی ا های فنی همراه ا

درستی ببینند، درک کنند، ارزیابی کنند و اادر به توجه توانند محیط را بههای شخصی، میاست که عالوه بر یافتهپرورش افرادی 
  (Cantekin Elyağutu, 2019). های اکالای باشندبیشتر به ارزش

توان ی هستند. میطور ویژه در پی افزایش میزان حساسیت فرد نسبت به همنوع و محیط اجتماعرویکردهای جدید به هنر، به
گفت درک هنر و تفکرورزی در یک ارتباط دوسددویه با ه  ارار دارند. از آنجا که سددؤاالت زیباشددناکتی به تجربه کودکان نزدیک 

ستند،  ستر عنوانبه توانندمی زیبایی و هنره سب ذهنی ب  عنوانبه زیبایی و شوند تلقی حقیقی تربیت و معرفت ایجاد برای منا

 باشد. ورزیاندیشه بستر تواندمی معقول آستانۀ جهان

 اهمیت تصویر و نقش تصویرسازی در آموزش به کودکان . 2

سان، کواه بهبخش بزرگ آموزش شرط الزم صورت غریزی و کواه بههای ان صری دارند که ادرت بینایی  صورت آگاهانه، االب ب
س  ساده، عبارت از تج صویرگری، به بیان  ست. کار ت ساس برای نمایش و  برای فه  آنها ضوع، مفهوم و یا اح صویری یک مو ت

صر محتوایی را از ادبیات وام می سو، با ادبیات ارتباط دارد و عنا صویرگری از یک  ست. ت سوی دیگر، به درک بهتر آن ا گیرد و از 
 . (10: 1390دارند )مهردادفر نقاشی وابسته است. عناصر دیداری، مقصود کود را با کمک نقاشی عرضه می

صویری که امروزه به چاپ میکتاب سند، نمونۀ تکاملهای ت سانر ستند که ان سطوحی ه صاویر بر روی  های ایام دور، یافتۀ ت
شته سی به آنها را دا ستر شه واژۀ آن در فرهنگ لغات،امکان د سازی با توجه به ری صویر به  to illustrateفعل  اند. تعریف ت
شرش مثال سازی یا  صور شۀ التین معنای م ست. ری صویر ا شن کردن و نور انداکتن و یا  Lustrateها به کمک ت به معنای رو

سیر این معنا می ست. تف ساکتن یک معنا ستنی  شد،کوا ضوع و یا روایتی با شن کردن معنای مو تواند در عین حال می تواند رو
 جهان عرضه کند. بستری تازه برای نشان دادن آن موضوع به



 

 

 

 

 

 
 ...در سه اثر  رنوشتاریتصو لیتحل کودکان: مثابۀ ابزار آموزش فلسفه بهتصویرگری به     

 

 

JPI, 2022; 16 (39): page 103 

103 

سایر رشته سۀ آنها در  سه مهارت تکیه دارد که هر  های هنری نیز اابل اجرا هستند: به مفهوم درآوردن ایده، تصویرسازی بر 
در راستای های انتقال معنا باشند. پذیر و توأم با مهارتای که سرایتکارگیری کالایت و نوآوری، ساکت تصاویر مختصر و سادهبه

 طور گسترده نسبت به موارد زیر نیز اهتمام ویژه دارد: رد، تصویرگر بهاین سه مو
استفاده ماهرانه از امکانات و عناصر بصری همچون  از آنجا که تصویر با عناصر بصری سروکار دارد الزم است تصویرگر با -

سی و غیکاربردهای مختلف کط، به شکال هند سی، ترکیبکارگیری رنگ و توجه به معانی که دربردارد، ا های بندیر هند
های تکنیکی به کلق تصددویر و مهارت طور کلی تصددویرگر با همه امکانات سددواد بصددریبدیع و پویا کلق کند؛ پس به

 بپردازد. 
صویر، به - صویری که باید با دورنمایههماهنگی متن ادبی با ت صر ت ست توجه به عنا صویرگر الزم  های عبارت دیگر، بر ت

هماهنگ باشند. گفتنی است در حوزۀ ادبیات کودک و نوجوان سه گرایش عمده در نهر گرفته شده  حسی و مفهومی متن
شعر و آثار منهوم را  ستانی، دوم ادبیاتد نه  که  ستانی و ادبیات غیردا ست: نخست ادبیاتد نثر با دو زیر گرایش ادبیات دا ا

یات داسددتانی و ادبیات غیرداسددتانی، ادبیات داسددتانی در گیرد و سددوم ادبیات نمایشددی. در میان دو زیرگرایش ادبدر بر می
 (. 478: 1394 ،های کودک و نوجوان اهمیت بیشتری یافته است )محمدی و اایینیارتباط با تصویرگری کتاب

کارگیری عنصر تخیل در تصویرگری، معیار دیگری است که با توجه به دو گروه ادبیات داستانی باید برای آن محدودیت به -
علمی، اطالعاتی و آموزشی( پیرو نگرش علمی و های غیرداستانی)اائل شوی ، برای مثال عنصر کیال در تصویرگری متن

ای بر ها گسدددترش یابد که کدشدددهتواند در این متنهای غیرتخیلی اسدددت. تخیل تصدددویرگر تا آنجا میاطالعاتی متن
 کارگیری عنصر تخیل محدودیتی ندارد.ر متون داستانی بههای علمی و آموزشی متن وارد نیاید؛ حال آنکه دوااعیت

ست. نیازها و  - صویرگری ا شد کودک و نوجوان معیار اابل مالحهه در ت سنی فراگیران و فرایند ر توجه به نیازهای گروه 
شناکت ویژگیعالئق مخاطب در گروه سنی متفاوت، با ه  فرق دارند.  های مندیعالاهشناکتی کودک و های روانهای 

های سنی کودک، ارزش آموزشی رود. تصاویر زیبا و پرکار، اما فارغ از ویژگیاو از نخستین اصول تصویرگری به شمار می
ساالن، عاطفی سه با بزرگ صویر، راحتکمتری دارند. کودکان، در مقای ستند و از طریق ت شتر از مطالعه و درک تر ه تر و بی

 پذیری دارند. مطلب، پیام

نماید. می انکارناپذیری ایفا نقش بصر،ی شناکتی زیبا دانش ارتقای روند در و است انسان فرددمنحصربه توانایی کالایت، -
 ایتازه هایمواعیت باید بصری، بیان هایشیوه تأثیرگذارترین و ترینمناسب به یافتن دست برای تصویرگر هنرمندان

سوی در را  نیروی پردازش و بروز در ضروری و الزم هایمهارت کسب نمایند. وجوجست کویش تخیالت و ذهن فرا

 رسانۀ یک همچون مخاطبان از وسیعی طیف با کود ارتباطی هایویژگی دلیل هب تصویرسازی است. مؤثر بسیار کالاه

 که اسددت تأمل اابل جهت این از حوزه این در کالایت و ادعمال نو هایایده حضددور اهمیت کند.می عمل بصددری

 را در بدیع و مبتکرانه مفاهی  کنندمی تالش همواره مخاطبان به کویش منهور مؤثرترد هرچه القای برای هنرمندان
 .به نمایش گذارند آثارشان

صویرگری در اکتیار مخاطب ارار می ساس امکاناتی که ت سازی کتاببر ا صویر شی آن نیز در ت های کودک و دهد، نقش آموز
ها یکی از اولین آثار هنری هستند که کودک با آن مواجه شده و به کمک این ابتدا باید گفت تصاویر کتاب شود:نوجوان روشن می

گیرید ذائقه هنری زی به شکلگیرد. دوم آنکه تصویرساتر یاد میتر و سادهبخشتصاویرد هنرمندانه محتوای آموزشی کتاب را لذت
س صویری چون کط، یر درک و ارزیابی اثر ارار میمخاطب کودک و نوجوان کمک کرده و او را در م صر ت دهد. از این طریق عنا

درک کواهد بود. سددوم؛ درک بصددری بندی و سددایر مفاهی  در آثار تجسددمی برای کودکان اابلسددطح، رنگ، ریت ، بافت، ترکیب
های عاطفی مختلف کلق با مواعیتهایی امکان مناسبی برای رشد گفتار در کودک است: دامنۀ واژگان را گسترش داده و داستان

کند. های ویژه و بازی با تصدداویر، فرآیندهای ذهنی چون حافهه، تفکر، توجه، تخیل را فعال میکند. چهارم اسددتفاده از تمرینمی
 پنج  ضمن آشنایی مخاطب کودک و نوجوان با سبک و روش کالاانۀ هنرمندان، آنان را به نقاشی تشویق کرده و به آنها فرصت

 .  (Tursunmurotovich, 2020)های بصری کود را ارتقا دهنددهد تا مهارتمی
ست که معموالً با ارش هنری با عنایت به موارد مزبور می صر یک کتاب برای کودکان ا سازی مهمترین عن صویر توان گفت ت

به بهمعین و  ماهیت عاطفی و جاذ یل  جاد میدل ند آموزشای که ای با کند، در فرآی نازی کتی کودک و نوجوان مؤثر اسدددت. شددد
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سازی کتاب به کودک کمک می صویر شف کرده و ارزشت صویر و متعااب آن تخیل، ک های اکالای و کند تا جهان را از طریق ت
 شناکتی را جذب کند.زیبا

ارائۀ کالمی و های اولیۀ ارائۀ محتوای کتاب هستند، درک کودک از کتاب با نسبت درست از از آنجا که متن و تصاویر، صورت
ها در این ها و روشاستفاده از همۀ امکانات در هنر تصویرگری، موجب تعدد و گوناگونی تخصصشود. تصویر بصری تضمین می

 .روز به این انشعابات افزوده و منجر به پیدایش شگردهای بدیع و نوظهور شده استبهآوری روزهنر شده است که با گسترش فن

 فلسفه به کودکاناهمیت آموزش . 3

پردازان پیش از کود چون جان دیویی، ژان پیاژه، گیلبرت رایل و لودیگ متیو لیپمن در کصدددوص تعلی  و تربیت متأثر از نهریه
 با تربیت و و تعلی  با ن، این برنامه رارا تدوین کرده اسددت. از نهر لیپم «کودکان براى فلسددفه»برنامۀ و دیگران  ویتکنشددتاین

کوشش شود  وادار به کودک تا ذهن شودفلسفه استفاده می توان یکی انگاشت. در این نوع آموزش، ازتربیت نمی و تعلی  فلسفۀ
موضوعات  در باب همۀ تقویت یادگیرى منهوربه فلسفه از آموزش مندىدارد. بهره معنا به که اشتیااى و نیاز به گویىپاسخ برای
 است.  بحثاابل

شناکت که این استفاده از بسیاری از گیری، یا عامل اکالای و اراده میموجوداتی فااد ادرت تصمی  زمانی ارسطو، کودکان را
ضیلت صفت ف ستفاده از  سطو نبود بلکه در طول تاریخ معنا به نهر میمند را برای آنها بیصفات مثل ا ساند. در وااع، این فقط ار ر

سفه کودکان همچون زنان و بردگان در کارج از گف سفی، بیفل ستعداد دیده میتمان فل صور بر این بود که دورۀ ا شاید ت شدند. 
شه تمام می سال، کودکی و آنچه در طی آن دوران فراگرفته کودکی نیز یکبار برای همی ست که یک بزرگ شود، اما حقیقت این ا

ست را با کود حمل می سانی یافت ا ست ان شد شود که فقط عقل یا فقط ذهنکند؛ چراکه ممکن نی  :Kennedy, 2010). با

شان می. (4-29 سان بیاین امر ن سر میدهد ان شت  شد را یکی پس از دیگری پ شود. اگر گذارد و متواف نمیوافه مراحل ر
کودکی را یک دیگری عقالنید در حال رشدددد در نهر بگیری  آنگاه به اهمیت آن پی برده و برای آموزش فلسدددفه در آن دوره 

سفه در کسب توانایید مسئلهکنی ریزی میبرنامه شی  که فل شته با یابی و پیدا کردن راه حل نقش ، فقط باید به این نکته التفات دا
سهیل ست، وظیفۀ آن اثبات یا انتقال معنا گر را ایفا مییک ت سفه تحویل دادن حقیقت نی ساالن نیز فل کند. در حقیقت، برای بزرگ

 پس انتهار نداری  که آموزش فلسفه به کودکان، انتقال دانایی باشد. جریان. وگویی است در، بلکه گفت(ibid: 67) نیست
را به دالئلی که ذکر « فلسددفه برای کودک»آموزی به کودکان در ارن بیسددت ، لیپمن برنامۀ با اوت گرفتن توجه به فلسددفه

شی معرفی کرده عنوان بهترین و پرنفوذترین و پرفایدهشود بهمی ست: ترین رویکرد آموز ایجاد عالاه: کودکان در هر کاری  -1ا
شتر آنها را عالاه ست، به همین دلیل  -2کنند؛ مند کند بهتر عمل میکه بی کلق هیجان: فبک محدود به ارتقای مهارت نقادانه نی

صحبت و آنها را تحلیل کنند؛ هایی فراه  میراه سات  سا بک تفکر نقادانه را با تفکر نقادانه: ف -3آورد تا کودکان بتوانند دربارۀ اح
شتر در بر می ستردگی و عمق بی سئلهگ ست که آن را م شۀ کودکان به چیزی ا ست اندی دار و گیرد؛ فبک برای یادگیری نحوۀ در

توانند در باره مسائلی که به آنها مربوط است بهتر بیندیشند، به شرط آنکه تفکرشان ها: کودکان میارزش -4یابند؛ کننده میگیج
شد.  عالوه سوزانه با ساس و دل ست که تخیل، تفکر کوب را تقویت می -5بر نقادانه بودن، مراابتی، با اح شهور ا کند؛ کالایت؛ م

 (. 36-35: 1399 ،رسنانی ؛تعبیری بر پژوهش عقالنی جمعی تاکید دارد )ناجیوگومحور است و بهجمعی بودن: فلسفه گفت -6
ست، چراکه به هر حال، تفکر از جمله مهارت سقراط و افالطون برای آموزش فکر کردن بوده ا ساده نیست، تمام تالش  های 

سان، تنها به کمک آن می ست آموزش مهارتان ستقی  تواند معانی را به دست آورد. لیپمن نیز معتقد ا های تفکر بهتر از آموزش م
 .است گیریتصمی و  حل مسئلههای شناکتی، مثل فعالیت

های فلسفی یکی از گویی همراه باشد. داستاناست که باید با بازی و اصه های آموزشیبرنامۀ لیپمن براساس برگزاری کارگاه
ستانمه  ست. این دا شی آن ا شندها چند ویژگی بارز دارند که باعث میترین منابع آموز سب با کودکان  :شود برای این هدف منا

های مختلف با ها و ایدهکنند و دربارۀ نهریههایی هستند که فکر میها بچههای اصلی داستانها عالاه دارند، شخصیتبه داستان
وگوی فلسدفی کنند تا در گفتها هدف آموزشدی کاصدی دارند؛ در وااع، از کودکان دعوت میاناین داسدت .کنن؛وگو میه  گفت

کنند چون بیشددتر این ها ه  مشددتااانه مشددارکت میبرانگیز داسددتان با ه  حرف بزنند؛ بچهمشددارکت کنند و دربارۀ مفاهی  بحث
 (.37-36آنهاست )همان:  مفاهی ، بخشی از مسائل روزمرۀ زندگی

https://koodaket.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
https://koodaket.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
https://koodaket.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%e2%80%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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ها در اینجا روشددی اسددت که به کودکان کمک به معنای مامایی افکار و ایده maieutic تفسددیر مفهوم سددقراطیوگو گفت
شان بهمی سفه کند تا کود ست، هرچند کروجی آن فل سب ا سقراط برای کودکان نیز منا سفید  ستقل فکر کنند. مامایید فل طور م

به اول راسددل، فلسددفه اگر نتواند  (Matthew, 2022: 150).کنجکاوشددان کندتواند فکر آنان را باز کرده و نیسددت اما می
سؤال از تمام الیهسؤاالت را جواب دهد، اما از آن مه   ,Russell) کندهای پنهان و پیدای زندگی را ایجاد میتر، ادرت طرش 

 و پژوهش است.  که آغاز کردمندی (16 :1959
توانند نوعی پژوهش به شمار هنرها می تمامى رو همین از و است پژوهش نوعى تکار،اب با توأم و نوآورانه و کالق تفکر کل
مشکل  و یا ارزشگذارى، پیچیده اکالاى لحاظ به که گیردمى صورت مسائل از اىدسته دربارۀ که همچنین کندوکاوهایى آیند،
سوب نوعى نیز اند،آفرین سمت محورحافهه و سنتی رویکرد از تربیت و تعلی  شیوۀ امروزه شوند.می پژوهش مح  رویکرد به 

 طبیعی استعدادهای با همۀ همساز است جهانی آفریدن است. وظیفۀ فیلسوفان، کرده چرحش تفکرمحور و تربیت تأملی و تعلی 

 (.19-13: 1388 ،برکوردارند )بووی آن از هاانسان که
سته سبت به دان سی تمام دیدگاههای کود اطمینان کمتری از آنجا که کودکان ن شتری برای برر های ممکن از دارند، اابلیت بی

گیری که برای کندوکاو فلسفی ضروری است، اما برای بزرگساالن بسیار چالش برانگیز است. کودکان دهند، جهتکود نشان می
 به نهر برسدددکننده و جذاب طور طبیعی نادان هسددتند و از برمالشدددن جهل کویش هراسددی ندارند، حتی شدداید سددرگرمبه

(Matthews, 2022: 69)سفه شوند و گفته میزده میراحتی در برابر برکی واایع حیرت. آنها به با حیرت آغاز »شود که فل
ست. متداول« شودمی سشو آغاز حیرت در دورۀ کودکی ا ساالن نفی و یا ترین واکنش به پر های عمیق کودکان از طرف بزرگ

تواند پاسخ مشخصی کس دیگری نمیاالن، کودکان را از دنبال کردن سؤاالتی که نه آنها و نه هیچبزرگس»نادیده گرفتن آنهاست. 
سرد می ساالن در درک آنچه او (Ibid: 66)« کنندبدهد دل سوف دربارۀ ناتوانی بزرگ های ناب تأمل در لحهه». گرت متیوزد فیل

ویژه های کودکان، بهیدی اسدددت که بر فرایند رشدددد تواناییشددداید علت آن تاک»گونه می نویسدددد: نامد اینمی« تفکر کودکان
طور کودکار فکر آنها را تفکری ابتدایی بدانی  که نیازمند توسددعه به شددده اسددت و این کار باعث شددده ما بههای شددناکتی مهارت

 (، و این یعنی، انتزاعی اندیشیدن و تحلیل.18: 1398 ،)مورلون« سمت معیار بزرگساالن است
اندیشدددی  بنیان و اسددداس کودد گویی  و میدهی ، میها برای انجام تفکر انتزاعی، آگاهی از آنچه انجام میتوانایی انسدددان

گیرد. پس دهد. در اینجا حمایت از پرورش کودد فلسددفی کودکان از طریق هنر تصددویرگری شددکل میمان را شددکل میفلسددفی
صویری میهنگامی که با بچه سشکوانی ها کتاب ت صویر و یا محتوای کتاب مواجه می، و با پر شوی ، های کودک در رابطه با ت

سش شده به این پر سی  چه چیزی باعث  ست که چگونه از او بپر سازی همچون نکتۀ مه  همین ا صویر کاود ه »ها فکر کند. ت
شته و ذهن او را برای رسیدن به  جای ارائه پاسخ و اندرز دادن به کودک، او را بهکند. بدین معنا که بهعمل می« کودک تأمل وادا

 گذارد. تفکر فلسفی در کودکان با بُعد عاطفی همراه است و تصویر، این مسیر عاطفی را هموارتر می کند.نتیجه آزاد می
سش» شخیص و تأمل بر روی پر سفی، پرورش توانایی کود برای ت سیت فل سا شر و تواف ح ضع تفکر ب های بنیادین دربارۀ و
یی که از طریق تجربه و آموزش پرورش ها(. ارسددطو معتقد بود که مهارت47)همان:  «یابی هایی اسددت که میبر پاسددخکردن 
چیزی در یک تصددمی  اکالای هایمان را درک کنی  و بدانی  که چههای اکالای مه  تجربهکنند تا جنبهیابند، به ما کمک میمی

 ای برای درک جهان است.تیب حساسیت به بُعد فلسفید تجربه شیوهکاص بیشترین اهمیت را دارد. به همین تر
شناسانه است. مسئلۀ محوری در دنیای کودکان این است حساسیت فلسفی پرورش ظرفیت شناکت و تأمل بر مسائل هستی

 ز او فرد بهتری بسازد؟ تواند اکه آیا آنچه در ذهن اوست از آنچه در جهان است اهمیت بیشتری دارد؟ و آیا تجربۀ زیباشناکتی می
وگوهای اندیشمندانه و کردمندانه به کمک داستان یا حتی مواد درسی عادی، آثار هنری و فراه  ساکتن فرصت بحث و گفت

سببروزنامه برای کودکان می سخ  تواند  سفی و منطقی و حتی هندسی تعمق کنند. پا شود که کودکان دربارۀ مفاهی  اکالای، فل
سؤاال سیاری از  ست، اینکه در فرایند یادگیری فکر میب سالی نیز مربوط به دورۀ کودکی ا کنی  چه اتفاای باید بیفتد. ت ما در بزرگ

ای  و یا فعال و کنجکاو در جواب امروز ما )اهداف و ترجیحات( اینکه در کودکی در مدرسه صرفاً دنبال بازیگوشی و سرگرمی بوده
  (Duffy, 2005: 28). بسیار مژثر است

ستلیپمن معتقد  شی محسوب می ا شف معنا کمک کند یک امر آموز سههر چیزی که بتواند به فرد در ک ها را شود. پس مدر
صته  واتی می شار از فر سر سه باید  سان کنند. مدر شف را برای کودکان آ سوب کرد که این ک شی مح های شود نهاد آموز
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سهای هیجانآور، مواعیتشگفت سهانگیز، طرش معماهای و ضیحات و تبیینو شدکننده همراه با تو تأکید لیپمن بر  .های گیرا با
ها دلیل نبوده است چراکه بهترین روش در آموزش به کودکان کشف است. از این راه است که اطالعات به بچهاصطالش کشف بی
سات مشترک به وجود میها القا میمنتقل شده، آیین شوند. میآید، پس معانی باید کشف شود و احسا ساکته  توان برای مردم یا 

ست پیدا می شت تا بخوانند، اما کوانندگان در نهایت به معنایی د ستخراج کردهکتابی نو شان از کتاب ا اند و نه لزوماً کنند که کود
شان باید معانی و مفاهیمی را که به آنها نیاز  ست. بنابراین، کودکان ه  کود سنده در کتاب آورده ا دارند، با براراری معانی که نوی

 وجو و کندوکاو، به دست آورند.وگو( و از طریق جستارتباط مستقی  )گفت
سبک صوالً  سه گروه اابلا ستههای فراگیری ذیل  ستند: د شخصی محسوب سبکی که به -1بندی ه سی یا  نوعی تجربۀ ح

نوعی تجربۀ اجتماعی سبکی که به -3کورد؛شیوۀ کالسیک با کواندن متون مختلف را  میسبکی که به -2شود )فیزیکال(؛ می
سوب می ست شود و نوعی یادگیری جمعی در گفتمح در تمام موارد آموزش  (Duffy, 2005: 110-111).وگو و تعامل ا

اما آنچه بیش از هر چیز امروز نیز بر آن  (Ibid: 46).سدددنتی ذهن )نفس( باید با تغذیه از حقیقت، کیر و زیبایی، پرورش بیابد 
 وجو و فعال بودن ذهن کودک است. شود ماهیت جمعی آموزش و نیاز به جستتأکید می

جای یک پژوهش عقالنی نوعی پژوهش تخیلی را در کودکی که هنوز مهیای پذیرش روش تحقیق و هدفمندی نیسدددت به
سازی بیش از هرپیش می صویر ست و میگیرد. در این بین، ت شمار آید و چیز با تخیل در ارتباط ا تواند نوعی آزمایش فکری به 

شید شق بیندی شت (Matthews, 2022: 150)ذهن کودک را برانگیزد تا برای مثال، به مفهوم ع . در این بین یادآوری بردا
وگویی توان گفت گفتتو باشددد می-وگو رابطۀ منوگویی دوسددویه نیز نافع اسددت، به نهر وی تنها اگر گفتمارتین بوبر از گفت

شکل می سان در این رابطه  ست، چراکه کود ان صویر در این میان می52-53: 1380 ،گیرد )بوبرحقیقی ا تواند کودکان را (. زبان ت
 گونه در ذهنشان شکل بگیرد.ای کند و مفاهی  اینوارد چنین رابطه

 در دو کتاب از سیلوراستاین« عشق»مفهوم . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14: 1395 ،)سیلوراستاین .2تصویر           (1395 ،)سیلوراستاین .1تصویر 

 متن. 4-1

ست شده ودر ج شده با دایرۀ بزرگ وجوی اطعۀ گم شنایی اطعۀ گم ضی  آ ستاین و ترجمۀ ر سیلورا صویرگری  سندگی و ت با نوی
سال  ستان  شارات ه ستان بوده که انت شکل از دو دا ست. در جست1395هیرمندی مت سانده ا وجوی اطعۀ در یک مجلد به چاپ ر

واایع منتشر شد. این کتاب  1976گمشده، کتابی تصویری است که شل سیلور استاین برای کودکان نوشت و اولین بار در سال 
آید. اما بعد از پیدا کردن آن تکه دایره به نهر وجوی اطعۀ گمشدۀ کود بر میای با تکۀ گمشده است که در جستمربوط به دایره
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شادیمی ست آید که  شده بهاو در زمان ج شتر از واتی بوده که آن اطعه را با کود داردوجو برای اطعۀ گم سنده در  .مراتب بی نوی
ستان تال ست و باه  بودن بیانتهای دا صل تنهایی ا شاید ذهن کالق و پویا حا اندازه، موجب ش دارد تا به مخاطب بیاموزد که 

چاپ  1981را در سال  آشنایی اطعۀ گمشده با دایرۀ بزرگای به کتاب اطعۀ گمشده با نام مالل شود. شل سیلوراستاین ضمیمه
سخن می شده  سخهگوید و بکرد. این کتاب از دیدگاه تکۀ گم ستان ارزشه مانند ن صلی، اهرمان دا شف ی ا های کودکفایی را ک

سنی  .کندمی شی  که حاوی چه  12این کتاب برای گروه  ست، اما به این بیندی شده ا سال به باال یعنی نوجوانان در نهر گرفته 
افالطون از زبان  یافتضدد نخسددتین بار در رسدداله« نیمۀ گمشددده»شدداید بتوان گفت اصددطالش رایج تواند باشددد. مفهومی می
ستوفانس ست. نویس و کمدینمایش نامه 1آری شده ا سالۀ نویس یونانی نقل  ضر در ر ستوفانس یکی از مهمانان حا  ضیافتآری

یا  2جز زن و مرد، جنسددی دیگری به نام آندروگونوسکند که در آغاز جهان بهچنین ادعا می افالطون در کصددوص مفهوم عشددق
ش ست. ولی موجودات نرماده بهتهموجود نرماده وجود دا ستاکی بیش از حد، از جانب کدایان به دو نیمۀا نر و ماده  دلیل غرور و گ

سوی پیدا کردن ها وجود دارد و آنها را بهگونه بود که عشق نیرویی درونی است که در تمام انسانشوند. استدالل او اینتقسی  می
شده شرایط اولیه کود بازنگردد و  کند. از دیدگاه اوشان هدایت میجفت گم ست که تا به  شتیاق درونی و پنهانی ا سان دارای ا ان

ای این استدالل جفت کود را پیدا نکند به آرامش و امنیت نخواهد رسید. افالطون به نقل از آریستوفانس با طرش داستانی اسطوره
 (.85-80: 1385 ،کامل است )افالطونگیرد که عشق همان میل به وحدت و رسیدن به ترا بسط داده و نتیجه می

سطورهبه نهر می ستان ا ستاین دو اثر کود را با ااتباس از این دا سیلورا شتهرسد که  تحریر درآورده و در نهایت تالش  ای به ر
ست با طرش ابهام و پرسش در مخاطب، بحث حقیقت عشق شدن را در کمال آدمی جست کرده ا وجو کند؛ کمالی که نه در یکی 

توان یافت. اکنون برای کودک همین کافی اسدددت که ولو فراد بلکه در همدلی و همراهی، و در کردارد آزاد مورد نهر افالطون میا
 وجو، آرامش و شادی پی ببرد.صورت کام در مواجهه با این تصویرنوشتار به مفاهیمی همچون نیاز، جستبه

 تصویرگری .4-2

سنین کودکی و نوجوانی میل سان در  صر و عوامل و پیام ان سبت به عنا شتری ن شتر مایل و رغبت بی صری دارد. کودک بی های ب
است تا دانش کود را با شواهد بصری تقویت کند. مهمترین دلیل برای این تمایل همان صریح و مستقی  بودن تصاویر در ارتباط 

 های وااعی است. با تجربه
صورت مستقل و اغلب )فرم( و رنگ تشکیل شده که گاهی به از دو عنصر شکل کنی طور کلی دنیایی که ما آن را نهاره میبه

آیند. دو اثر مورد مطالعه از آثار تصویرگری سیلور استاین با تأکید بر شکل و با محوریت عنصر کار میموارد در ارتباط با یکدیگر به
شده صاویر اندکط کار  صویرگری این دو کتاب2 و 1 )ت ضابا جزییا (. در ت سپکتیو، رنگ و یا بافت برکورد تی از ابیل ف سازی، پر

 کنی ، بلکه با بیان سرراست و موجز شکل مواجه هستی . نمی
ستاین در آثار مورد مطالعه به سیلورا سازی  صویر سادهت شکال  ای که برش کورده و یا ای چون دایره، دایرهصورت کطی از ا

صیت برش مثلث شخ ست که  شده ا شکیل  ساکتهاز یک دایره ت ستان را  صلی دا ای از دایره به دنبال نیمه کود اند: اطعههای ا
کنندۀ چش  در صورت شخصیت داستان شود. شکل دایره یا مثلث با یک نقطه سیاه که تداعیرود و یا با دایرۀ کامل مواجه میمی

نشدیند و یا به میوگو با دیگری از جنبۀ انتزاعی تصدویر انسدان اسدت که به گفتاسدت. شدکل دایره و مثلث در این دو اثر مله  
کود با بیشترین تأکید بههای موجز و هندسید دو کتاب اغلب روی کط افق ارار دارند و کودرود. شخصیتوجوی دیگری میجست

ش  مخاطب می سند و یا بهبه چ صری عبارتی از نهر ترکیبر شار ب ها و کنند. ایجاز در فرمرا بر مخاطب وارد میبندی حداکثر ف
ها در گروه سددنی کودک و نوجوان ارار بگیرند. بازه  در این تصددویر در عین ، موجب شددده تا این کتابفقدان رنگ در این آثار

 یابد.شود و دیگری اهمیت میوگو فراکوانده میوجو و گفتسادگی، مخاطب به جست
صری کلیۀ اکب سواد ب صویر دریافت میار و اطالعاتی را که ما بهاز حیث  سه نوع کامالً متمایز از یکدیگر صورت ت کنی  به 

صری که بهمی ست اطالعات ب سمبلتوانی  تفکیک کنی : نخ ست   سی ستند؛ دوم اطالعات صورت  صور رمزی گوناگون ه ها یا 
ایی که انتزاعی هسددتند. در وااع زیرسدداکت هر نوع سددازی از محیط کارج( دارند؛ و سددوم آنهبصددری که حالت بازنمایی )یا شددبیه

                                                 
1. Aristophanes 
2. androgynous 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsaFF54eXGyUiUMv-K_xcyC1CjOgzw:1658200602108&q=androgynous&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj6kOvO_oP5AhUYO-wKHaHIBRsQkeECKAB6BAgCEC8
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بینی  آنقدر ساده کنی  تا فقط (. در تصویرسازی اگر آنچه را می34: 1380 ،تصویری از این جنبۀ انتزاعی برکوردار است )ا.داندیس
صر اولیه آن باای بماند شتر میاهمیت آن برای فه  چندین ، عنا صربرابر بی شبیهشود. چراکه در یک پیام ب شتر ی هرچه  سازی بی

تر و در نتیجه محدودتر کواهد بود. در اینجا شکل انتزاعی تصاویر اهمیت بیشتری شود مشخصباشد مطلبی که از آن استباط می
یافته، چراکه مبنای آن جریان مشدداهده و متعااب آن تفکر و در نهایت رشددد در مخاطب کودک و نوجوان اسددت. به اعتقاد آنتوان 

های بصری با استفاده بندی را در انواع ساکتشود. او این تقسی این جریان مربوط به مراتب آگاه و ناکودآگاه ذهن می 1ارنتسواک
ست. او توضیح میهای التقاط زمانی بیان میاز حالت ردند دهد که هر کودک از طریق توانایی التقاط ککند که از پیاژه وام گرفته ا
ساز کردن امور کود 2کاص، ست میان پدیدههم شود. آگاه و ناکودآگاه برکوردار بوده و ممکن ا های عینی و امور ذهنی فرق اایل ن

(. فرایند مواجه شددددن کودک و نوجوان با تصددداویر 37ها را ببیند )همان: تواند تمامیتکودک دارای دیدی کلی اسدددت که می
ستان، تفسیر دکتاب ستان و جستهای مورد مطالعه در اینجا به پرسش گرفتن دا ها و مفاهیمی است وجوی معانی دایق، اندیشها

شأت می ستان ن سخ برای پرسشکه از دا شکل ابتدایی و کامش( و یافتن پا ستدالل کردن)ولو به  ست گیرند و در نهایت، ا هایی ا
ویرگری آثار مورد تواند همین احساس شادی باشد(. اشکال انتزاعی شخصیت در تص)پاسخ می که برای مخاطب پدید آمده است

  ذهنی کود به شکل دایرۀ کامل مجس  کند. دترین تصویررا در غنی« مفهوم عشق»دارد تا در نهایت، مطالعه مخاطب را وامی

 در اثر ارلبروش« به دنیا آمدن»دلیل . 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (10: 1388 ،)ارلبروش .4تصویر                    (1388 ،)ارلبروش. 3تصویر

 متن. 5-1

با نویسندگی و تصویرگری ولف ارلبروش و ترجمۀ مهرآفرین معهمی گودرزی داستانی است که مرکز نشر صدا  سؤال بزرگکتاب 
این پرسش بزرگ را  سؤال بزرگبندی شده است. این کتاب جزو آثار فلسفه برای کودکان رده به چاپ رسانده است. 1388سال 

دلیل به دنیا آمدن و یا علت بودن « اند؟برای چه به دنیا آمده»یا « چرا اینجا هسددتند؟»دهد که پیش روی افراد گوناگون ارار می
شود. راوی پاسخ این سؤال را از زبان سگ، کلبان، مرد غول پیکر، مشت زن، در دنیا پرسشی است که هر کودکی با آن مواجه می

سگ میدریانو ست.  شته ا سنگ، نابینا، مرغابی و غیره، حتی مرگ نو برای این روی زمینی  که واق واق کنی  و گاهی »گوید: رد، 
برای »گوید: و نابینا می« تو به این دلیل این جایی که ابرها را ببوسددی»گوید: و یا کلبان می« های مهتابی زوزه بکشددی در شددب

                                                 
1. Anton Ahrenzweig 
2. Syncretistic 
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تو اینجایی که زندگی را » گوید:و در نهایت مرگ می« برای اینکه صدددبح زود بیدار شدددوی»: گوید؛ نانوا می«اینکه اعتماد کنی
شی شته با ست دا شنا «. دو ست که مخاطب کودک با آن آ سخ نگاه متفاوت افراد به زندگی ا تواند و می شدهبه این ترتیب هر پا

 زمینۀ نوعی تفکر عمیق نسبت به زندگی و چگونه زیستن شود.پیش
سان از منهر سفید افالطون اکتالف ان شکلد بودنفل شدن شود بلکه اکتالفمطرش نمی ها در  ست. در  ها و کیفیت زندگی ا

هستند  ها در نحوۀ پرورش و میزان تالش در تهذیب و کودشناسی متفاوتدهد که انسانتوضیح میآلکیبیادس افالطون در رسالۀ 
روش انسان همان ذات الهی است و اگر کسی »هستند؛  لحاظ روحی با یکدیگر مرتبطجویند و از این نهر بهولی همه سعادت را می

( در 678: 1367 ،دوره آثار افالطون«)در آن بنگرد و دانایی کردمندانه و دیگر چیزهایی الهی را بشددناسددد، کود را شددناکته اسددت.
سالۀ  ستید کود مطرش می الکیبیادسر ست، چی ستنتاج میشود و دکه دربارۀ ماهیت آدمی ا شود که ارتباط میان ر متن آن چنین ا

است ، مرادش این بوده«کود را بشناسی »گردد. پس، آنکه به ما فرمان داده است که افراد فقط میان روشد من و روشد تو برارار می
نگی و تعامل سده دهد که کیفیت زندگی در گرو هماه(. افالطون توضدیح می679همان: «)ما روشد ]نفس[ کود را بشدناسدی »که 

 عنصر عقل، اراده و لذت است و نه القاگری که سالمت زندگی فردی را به همراه دارد. 
سددؤال »وگو دربارۀ این صددورت غیرالقاگرانه مخاطب کودک را به گفتعالوه بر آنکه به سددؤال بزرگطرش روایت در کتاب 

سشکس در این جهان بیچیز و هیچکند که وجود هیچهدایت می« بزرگ شیدن و پر ست؛ در پی آن نیز روش اندی گری علت نی
 بخشد. دربارۀ چگونه بودن و چگونه شدن را تعمیق می

 تصویرگری. 5-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5: 1388 ،)ارلبروش .6تصویر                (3: 1388 ،)ارلبروش. 5 تصویر

شود تا کودک با دنیای پیرامون کود به کوبی فعال کرده و موجب میداستان کودک، تخیل و رویاپردازی او را  تصویرگری در کتاب
شود و بازنمایید در کار آمده ها باعث ایجاد شکل میچگونه ارتباط میان کطوط و ارتباط میان رنگ آشنا شود و بیاموزد که در نقاشی

است که برای تعریف آن از نهر عقلی یا عاطفی و کند. هر نقش بصری دارای کیفیتی پُرتحرک و فعال ها را تداعی تواند پدیدهمی
کود فااد هرگونه کودیتوان اکتفا کرد. عناصر بصری در هر تصویر بهمکانیکی صرفاً به عواملی نهیر اندازه یا جهت و یا شکل نمی

اند دگرگون آن ارار گرفتهشود، تمام فضایی را که در واسطه آنها برانگیخته میتحرکی هستند، اما نیروی فیزیکی و روانی که به
 (. 48-47: 1380 ،شود )ا.داندیسطور کلی باعث به وجود آمدن حالت تعادل میکرده و به

است.  آنانرنگ یکی از تأثیرگذارترین عناصر بر روی کالایت فکری و ذهنی کودکان و موجب رشد تفکر و پرورش تخیل 
احساس و عاطفه، در جذب و روندد یادگیری کودکان نقش مهمی دارد. عنصر رنگ در تصویرسازی کتاب کودک عالوه بر پیدایش 

عنوان ابزاری برای ارلبروش عنصر رنگ است. در اینجا رنگ به سؤال بزرگبحث در کتاب یکی از عناصر شاکص تصویری اابل
سریع آنان در براراری ارتباط سال و با توجه به عالاه کودکان به رنگ و واکنش  12براراری ارتباط با گروه سنی کودک کمتر از 

ترین معیارهای سنجش شخصیت و شناکت روش و روان کودکان به با تصاویر مورد استفاده ارار گرفته است. رنگ یکی از مه 
 آید.حساب می
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ای ه(، از رنگ6و  5و  4و  3عمدتاً از رنگ های آبی و زرد استفاده کرده است. در )تصاویر  سؤال بزرگارلبروش در کتاب 
بینی . آبی به لحاظ روانشناکتی به رنگ حقیقت، شهرت دارد. این رنگ، نشانگر )آبی و زرد و ارمز( را بیشتر می اصلی طیف رنگ

دهنده است. رنگ آبی بخش و تسلی-ذهن عالی و هوش سرشار است و با احساسات و معنویت در ارتباط است. این رنگ، آرامش
 (. 216: 1367 ،هماهنگی ذهن را افزایش داده و موجب تفکرورزی است )ایتنهمواره متوجه درون است، آرامش و 

تر و اند، رنگ کودکان در داستان، آبی کالصها با رنگ آبی نمایش داده شدهعمدۀ شخصیت سؤال بزرگدر تصاویر کتاب 
دارد و استفاده تصویرگر در آنجا  ارمز غیر از مرد غول پیکر که صورتشوند، البته بههای آبی دیده میاشخاص دیگر با ترکیب

غیر از هواپیمای کلبان که ابزار و امکانی محرک و مهیج به رنگ ارمز است. رنگ دهد؛ و بههیجان و ولع کوردن را توضیح می
های آبی رنگ دداستان پر از لطافت و پاکی و شود. شخصیتارمز رنگ شادی، هیجان، اشتها برانگیز و عشق زمینی شناکته می

جای طرشد پر در بدنش و یا گربه با بافت شطرنجی آبی و سفید، کوان با بافت نُت بهعصومیت و تحیر کودکی هستند. پرندۀ آوازهم
 ( همه به رنگ آبی هستند. 5 و پسربچه شخصیت اصلی داستان )تصویر

هی و روشنی است. زرد یکی از در مقابلد رنگد آبی، رنگد زرد معادل نور کورشید و محرک تفکر است. این رنگ، نماد آگا
کار عنوان مکمل رنگ آبی به (. تصویرگر، رنگ زرد را به210شود )همان: های اصلی است که با فعالیت ذهنی نشان داده میرنگ

( 5برده است که ه  تعادلی میان سردی و گرمی را برارار ساکته و ه  موجب پویایی و تحرک ذهن باشد. برای مثال در )تصویر
 د تاج بر سرد پسر بچه مبیّن ذهن درکشان و پویای کودکان است. وجو

عامل بصری و تصویر بر محتوای متن و کالمی آن مقدم است و بنابراین مواجهۀ مخاطب با تصویر بیشتر  سؤال بزرگدر کتاب 
 و پیشتر در مقایسه با متن داستان کواهد بود. 

کند. بدون شک وگوی جمعی برای کودکان و نوجوانان را پیشنهاد میگفتبرنامۀ لیپمن، کواندن متن داستان و مشارکت در 
گویی معنادار و سودمند در میان مخاطبان کواهد بود، ولی عالوه بر آن امکاناتی که وساز گفتلیپمن زمینه روش شناکته شدۀ

نهرافکنده، عناصر و افراد مختلف را تجس   کواهد تا با دات به پیرامون کوددهند از آنان میتصاویر در اکتیار کودکان ارار می
ها و اشکال در توان به کشف رنگرا می سؤال بزرگمواجهۀ کودک در ارتباط با کتاب  کرده و بر اساس مشاهده پرسشگری کنند.

 کالصه کرد.تر سالمت و اعتدالد روانی ارتباط با مفهوم دوستی، مهرورزی، امید به زندگی و اعتماد به نفس و در معنایی کامل

 گیری نتیجه

صویر می ست، ت شناکت عال  ا شد که در کدمت تواند بهاز آنجا که توان بینایی مهمترین امکان در درک و  عنوان مؤثرترین ابزار با
گیری از تصدددویر در مورد آموزش تفکر به بهرهکند. تر میپذیری مفاهی  را سدددادهگیرد و انتقالسدددازی و کالایت ارار میمفهوم

شتری دارد. ک ست آموزش مهارتودکان اهمیت بی ستقی  فعالیتمتیو لیپمن معتقد ا شناکتی، های تفکر مؤثرتر از آموزش م های 
سئلهمثل  صمی و  حل م ساس توجه و گفت گیریت ست. مرور برنامۀ لیپمن که برا ست، جایگاه و  وگو در کصوصا ستان ا متن دا
صویرگری کتاباهم صاویر در ت شان مییت ت  رویکرد از تربیت و تعلی  شیوۀ دهد. از آنجا که امروزههای کودک و نوجوان را ن

سنین  کرده چرکش تفکرمحور و تربیت تأملی تعلی  و رویکرد سمتبه محورحافهه و سنتی صویر در  ست، آموزش از طریق ت ا
ویژه از این حیث که کودکان تمایل بیشتری دارند تا دانش کود را با شواهد بصری هیابد، بکودکی و نوجوانی اهمیت مضاعفی می

 تقویت کنند. 
صویرگر می سادههنرمند ت شدن هدایت تواند با  سمت انتزاعی  صویری آن را به  ضوعات ت صاویر انتزاعی، سازید مو کند. در ت

شناکت درونی،  سیر  ست و در نتیجه در م شتر ا شگری بی س صاویر  اهمیتابهام و پر سان در مواجهه با ت شتری دارد چراکه ان بی
شبیهطبیعت شخصگرایانه و  شده به نتایج م شکل و رنگ، جایگاه ویژۀ کود را تر و محدودتری میسازی  سد. با وجود انتزاع،  ر
 دارند.

ستاین با تأکید ب ر شکل و با محوریت عنصر در تحلیلد تصویرگری در دو کتاب سیلوراستاین گفته آمد که تصویرگری سیلور ا
سازی، پرسپکتیو، رنگ و یا بافت با بیان سرراست و جای فضاها به(. در تصویرگری این کتاب2 و 1 )تصاویر کط، انجام شده است
وگو با دیگری ای . شددکل دایره و مثلث در این دو اثر مله  از جنبۀ انتزاعی تصددویر انسددان اسددت که به گفتموجز شددکل مواجه

ستمی شیند و یا به ج شی از دایره بهوجوی دیگری مین شکل انتزاعی دایره و یا بر صیترود.  شخ ستان عنوان  صلی دا های ا
 دهند. سیلوراستاین کودک را در برابر مفهوم انتزاعی عشق ارار می

https://koodaket.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
https://koodaket.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/
https://koodaket.com/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%e2%80%8c-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/
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ت و شناکت روش و ترین معیارهای سنجش شخصیدر کتاب ارلبروش نیز بر عنصر رنگ تأکید شده است. رنگ یکی از مه 
عمدتاً از رنگ  سؤال بزرگتوانند هرکدام حاوی پیام و مفهومی باشند.ارلبروش در کتاب ها میآید. رنگروان کودکان به حساب می

تواند انسان را به تفکر شود که حس آرامش آن میهای آبی و زرد استفاده کرده است. آبی در روانشناسی، رنگ حقیقت، شناکته می
ها در داستان ارلبروش مفهوم پاکی، کلوص و مهرورزی را در کودک های نمادین متأثر از روانشناسی رنگتوجه به داللت وادارد.

 سازد که در ابعاد فردی و اجتماعی اهمیت دارد.دهد و او را برای کودشناسی و کودسازی آماده میپرورش می
شنا میمثابۀ متوان گفت تصویر برای کودک بهبا این وصف می  تواند در سازد که میتن عمل کرده و ذهن او را با مفاهیمی آ

صویربه گفت مورد آنها در آینده شیند. این ت شتار با الفبای کط و رنگ برای کودک از اولین دیگریوگو بن ست که رابطۀ نو هایی ا
ستقی  من شکل می-م وگو را پذیری و منطق گفتاحساس جامعه زودیگیرد؛ یعنی اولین تجربۀ کود در دیگری که بهتو بین آنها 

 کند.گمان این امر اهمیت توجه به تمامی ابعاد را در تهیۀ کتاب کودکان چندین برابر میدهد. بیدر او پرورش می
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