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ی دوران کودکی را فلسفه  ،شناسیروان وفلسفه  ،ادبیات ،ریخ تعلیم و تربیتاین رساله با نگاهی به تا

 ان حاکم است:دور نمورد بررسی قرار داد و بدین نتیجه دست یافت که به طور کلی دو ریکرد برای

گرایش و ، ضعف، درخودماندگیی، برعدم آگاهها سایه گستراندهرویکرد اول که بر اکثر دوره

نام « ی وسیلهکودک به مثابه» توان رویکرداصرار می ورزد. این رویکرد را می ،ستپ به غرایز کودکان

، معصومیت و تخیل ، خالقیتپرسشگری یحیه، روآگاهیبر ،رویکرد دوم ،اما در مقابل .گذاشت

نهاد. هر  رویکرد توان بر روی ایننامی است که می «ی هدفکودک به مثابه»کند. کودک تاکید می

سمت و سویی نسبت به این  ،، خواه از نگاه تربیتی و خواه ادبیدوران کودکی یفلسفه حث در موردب

آگاهانه یا ناآگاهانه اتخاذ کند بر ، چگونه رویکردی را سراداستان کهاین  دو رویکرد دارد.

فلسفی  یسرایی او نیز تاثیر دارد. با توجه به این که رساله به نقش قصه در پرورش روحیهداستان

رویکرد دوم را یم که از آثارشان مشخص است که ، به سراغ نویسندگانی رفتپردازدمی کودکان

از  و خسرونژاد. بایرامی ،، بهرنگی، مالو، بارنت،کستنرنویسندگانی همچون آندرسن :اندانتخاب کرده

 تقادی و دید، تفکر ان، همدردیطلبییعنی استقالل ،فلسفی یی روحیهاین رو برای هر مولفه

به تحلیل با روش تحلیل محتوای تأملی انتخاب گردید و سپس  نویسندگاناین  از هاییقصه ،فراشخصی

های انتخابی به درستی مصادیقی برای پرورش ها حاکی از این بود که قصهها پرداخته شد. یافتهآن

نظریات  میانهای بسیاری نندی، مشخص گردید که هماعالوه بر این داشتند.فلسفی در خود  یروحیه

 ی این تحقیق وجود دارد.هاافتهی مرتضی خسرونژاد با ماریا نیکوالیوا و ،ویلیام بلیک

 ی دورانفلسفه، داستان وقصه ی، فلسفهفلسفی ی، روحیه، دوران کودکیقصه، : داستانکلیدیژگان وا

 کودکی
  


