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 چکیده

 هش فلسفه بآموز المللیبین مکتب ردو کاربنظریه نخست : گویدمیدو موضوع سخن  یدرباره جوانا هینز در این مقاله

های مهم ویژگی یدرباره و دوم،دهد. و اهمیتی که به قدرت روایت و داستان در بیان و ترغیب تفکر فلسفی می کودکان

از چند کتاب به این منظور  .گو با یکدیگروگری و گفتپرسش توانشان در برانگیختن ما بههای تصویری معاصر و کتاب

در خود را  ای از رویکردو هم گوشه دبیاور شهایتا هم شاهدی برای صحبت دگیریری معاصر بهره میتصو

زبان های فرهنگی اروپایی یا انگلیسیموقعیتها از . این نمونهدگری فلسفی برای کودکان بیان کنفلسفیدن/پرسش

و کالین  آنتونی براون، تنشانهمچون  ای تصویریهی کتابی آثاری از هنرمندان برجستهو دربرگیرندهاند انتخاب شده

 . است سونپتام

. پردازدمی رویکرد این درهای روایی اهمیت متن به، کلیات فلسفه برای کودکانای در باب پس از بیان مقدمهنویسنده 

برای توان میچرا که  دکنرا مطرح می مسأله این کند وتمرکز میهای تصویری کتاب رای ویژه بگونهسپس به

در پاسخ  هایی فلسفی کارآمدند؟ها همچون متنکدام کتابو  های تصویری استفاده کرداز کتابفلسفی  هایگریپرسش

افزون پیچیده و متنوع ای دمرشد کرده و به  گونه کتاب تصویری «ادبی یگونه»اخیراً، »  گویدمیبه پرسش نخست، 

اند. انواع های تصویری تأثیر گذاشتههای دیجیتال بر امکانات ]بیانی[ کتابهای پسامدرن و فناوریشده است. اندیشه

های متنهای تصویری تنها برای کودکان هستند. توانایی خواندن توان گفت کتابهای تصویری زیاد شده و دیگر نمیمتن

 «. تصویری در دوران دیجیتال اهمیت بیشتری یافته است

)در آثار دیوید  :شماردهای تصویری مناسب برای کار فلسفی را چنین برمیهای کتابویژگی ،در پاسخ به پرسش دوم

بازی با  گیری قطعی،پایان داستان باز و بدون نتیجههایی پیچیده و مبهم، دیدگاهشکاف میان متن و تصویر، ی( مگ

محو  تن()در آثار شانمیان متن و تصویر.  سویهای متفاوت، وابستگی دوی دو نظام نشانههای پیچیدهکنشبرهمواقعیت، 

 یهایمفهومسون( پ؟ اثر کالین تامچگونه باید جاودانه زیست)در  .بودنامکانِ بازی با سن و رها از سن شدن مرزها،

 یدر ارتباط با تجربهی سن اندیشیدن دربارهوجودِ بشرند، در  وجوکه راهگشای جستپسند هایی مردمو موضوعانتزاعی 

: کندمیهایی دیگر نیز اشاره مالک به ویشده های اشارهافزون بر مالک. مادی، ملموس و روزمره و نه سن تقویمی

شدن خیالی در های خیالی، ایجاد فرصت برای غرقههای انسانی و شخصیتشخصیت میانوجوگرانه وگوهای جستگفت

 .های کودکانها با تجربهکتاب هماهنگی و هاها و دورانها، مکاندیگر شخصیت
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