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  چكيده 

مبتني بر آموزش تفكر مراقبتي براساس  و خضر ، بررسي داستان موسيحاضر پژوهش هدف
هـاي قرآنـي را بـه منظـور چگـونگي       است تا بتواند كاربرد داستانهاي فلسفه براي كودكان  آموزه

نمونـه   تحليلـي اسـت.  - توصـيفي نوع از پژوهش روش آموزشِ تفكر از جنس مراقبتي بازگو نمايد.
باشد كه فاكتورهاي تفكـر مراقبتـي    يمو تفاسير مربوطه سوره كهف   82تا  60شامل آيات  موردي
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 را در شاگرديسـت - اسـتاد  نـوع  از برانگيـز  تفكر و پندآموز داستان سه حاوي خود فوق كه داستان
برشـمرده   آن طريـق  از آمـوزش  و مراقبتـي  تفكر فاكتورهاي حضور قابليت با هايي داستان زمره
 مسير در موجود هاي چالش و داستان متن در پاسخ و پرسش هاي ويژگي بودن دارا همچنين. است

داسـتان را بـراي    پايـان  در موسي حضرت شخصيت تكامليِ رشد و يادگيري اندوزي، تجربه
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 مقدمه. ١
 یهـا یبررسـ بـا توأم ست یراه که چرا است؛ پرچالش و حساس مهم، یامر کودکان به تفکر آموزش
 هـم را آموزش حوزه در یریادگی رِ یمس یکوتاه و تیجذاب نیب نیا دران که کودک درک منظر از یآموزش
 ریمسـ از تفکر آموزش د،یمف و پرثمر یها راه از یکی رسد یم نظر به راستا، نیهم در .کند می طلب
 شـان لیـتخ به و دارد ارکسرو انکودی کها ارزش و ها نگرش احساسات، با داستان. باشد یم داستان
 ،یکـودک دوران در گـذارتأثیر ابزار نیتر مهم سبب، نیهم به). ٢۵ص ،١٣٩٧ م،(ک شود یم متوسل
 بـه توجـه بـا. دیـنما یم فایا کودکان تفکرِ  رشد و پرورش در یلیبد یب نقش که است داستان و قصه
 اسـتدالل و یساز مفهوم تفکر، قوه ها، داستان از یریگ بهره با تا است ازین ،یتیترب نینو یکردهایرو

 ،١٣٩٢ گـران،ید و یمهاجر( کرد بارور و تیتقو یگر پرسش حس جادیا قیطر از را کودکان کردن
 و دیـآ یمـ دیـپد کـودک ذهـن در که است ییها قدرت نیتر یمقدمات از یکی داستان درک). ٣١ص

عنـوان  بـه را یاحتمال یایدن تواند یم که است نیا در یانسان یها تجربه یریکارگ به وهیش نیتر جامع
 کـه سـتین دهیپوشـ یکس بر انیم نیا در و) ١٣۵ص ،١٣٩٢ ،شریف( ندیافریب یفکر کاوش موضوع
 او و خواند یم فرا دنیشیاند به را انسان همواره تفکر، جنس از ییها داستان با قرآن، ما مقدس کتاب

 از نشـان کـه اسـت یمیمفـاه انگریـب تفکـر، بـا رابطـه در قرآن یفضا. دینما یم هیتوص تعقل به را
ـرون« و» اَفَال تَعقِلون« یکاربردها قالب در یتفکرورز استعداد یادآوری كَّ تَفَ  ،یکشـان( دارد» اَفَـال تَ

: دیـفرما یمـ بقـره سـوره ٢۴٢ هیـآ در خداونـد هکچنان). ١۵۶ص ،١٣٩٧ ،یاخالقو  نسب یرستم
 یهـا هـدف از یکی 1.»دیشیندیب که باشد کند، یم انیب شما یبرا را خود اتیآ خداوند گونه، نیبد«

 قـرآن در). ۶٨ص ،١٣٩۴ ،یمهرولـو  یخـادم( اسـت تفکر قوه تیتقو و حصول قرآن در داستان
ی هـا پرسـش پاسـِخ  تـا زدیـانگ یبرمـ را او و نموده شیخو مجذوب را مخاطبی سادگه ب ها داستان

 قـرآن در داسـتان یهـا هـدف از یکـی منظـور نیهمـ به. ابدیب تفکر ژرف یایدر در غور با را شیخو
 جیـیتهی برا یا  لهیوس داستان). ۶٨ص ،١٣٩۴ ،یمهرول ،یخادم( است تفکر قوه تیتقو و حصول

ی تـر قیـعم میمفـاه افـتیدر بـه را او قیطر نیا از و بوده انسان در تیخالق و پرسش جادیا ر،کتف
 افتیدر ینید و یادب کتب در یداستان یغن منابع به رجوع با توان یم را مهم نیا که دینما یم تیهدا
  . است قرآن مقدس کتاب شد، ذکر نیا از شیپ که چنان منابع، نیا نیپرمغزتر از یکی که

 یسـو از کودکـان بـه 2یمراقبت تفکر آموزش یبرا خضر و یموس داستان انتخاب علت
 را یتـیترب مسـائل که باشد یم یمراقبت تفکر منظر از مذکور داستان لیتحل و تجزیه امکان نگارنده،

                                                           
ُکْم َتْعِقُلوَن . «١ ُن اللُه َلُکْم َءاَیاِتِه َلَعلَّ   ).٢۴٢(بقره، » َکَذاِلَک ُیَبیِّ

2. Thinking caring.  
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 از خـود نیـا کـه دیـنما یم مطرح تّدبر و تأمل تیمحور با و ینیب شیپ رقابلیغ و جذاب یا گونه به
 آن بـه همـواره یقرآنـ یآنهاداسـت در کـه آنچه. است 1کودکان یبرا فلسفه یتیترب برنامه مهم اصول
 ی،دیرشـ( تعقـل و تـدبر تفکر، پرورش ،یعاطف و یعقل بُعد به همزمان توجه است، شده پرداخته
 و هست زین یمراقبت تفکر نظر مورد ارکان از که باشد یم) ٧ص ،١٣٩۶ ،یصالحو  یبهشت کشاورز،

 نیـا. کـرد اسـتفاده و شناخت دیبا که دارد را انسان یتعال یبرا یتیترب یها روش نیبهتر اسالم البته
 ،یلیوکو  یآباد شمس یعیرف ،یزدیا کومنش،ین( است افتهی تبلور امبرانیپ یزندگ و قرآن درها  روش
. دارد خود در را یمتعال یتیترب روش بارز نمونه خضر و یموس داستان که) ٢٧٩ص ،١۴٠٠
 یمراقبت تفکر توان یم چگونه. ١ :که دهد پاسخ ها ل اؤس نیا به اساساً  خواهد یم رو شیپ سطور حال
 کودکـان بـه داسـتان قیـطر از را است کودکان یبرا فلسفه یتیترب برنامه در تفکر یاصل ارکان از که

 بهـره یمراقبتـ تفکر یریادگی یبرا خضر و یموس داستان از توان یم چگونه .٢ داد؟ آموزش
 کودکـان یبـرا فلسـفه منظـر از تفکـر و داسـتان از یفیتعار به ابتدا در آنها، به جواب یبرا جست؟

  . شد خواهد پرداخته آن یها رشاخهیز و یمراقبت تفکر بسط و شرح به ینظر میمفاه در و میپرداز یم
 ،یپرسشـگر جهت کودک عالقه مورد ابزارعنوان  به داستان از کودکان یبرا فلسفه یها آموزه در
) ١٣٨٧(ی ابهـر یمانیسـل قیتحق در شود؛ یم استفاده یانگار ساده از یریشگیپ و نو یها دهیا خلق

 بـه داسـتان از اسـتفاده قـرآن، در هـم و کودکان یبرا فلسفه در هم کهشود  می اشاره نکته نیا به زین
 ،١٣٩٧ ،یولوو  مقدم ییصفا ان،یچراغ ،یمرعش( باشد یم مشترک ن،یمخاطب تفکر پرورش جهت
  :باشد لیذ یها یژگیو یدارا دیبا کودکان یبرا فلسفه حوزه در مناسب داستان البته). ١۵١ص

 بـه. ۴ باشـد؛ داشـته ییوگـو گفـت حالـت. ٣ باشـد؛ ابهـام یدارا. ٢ باشد؛ زیبرانگ پرسش. ١
هـا  ناانسـ یزنـدگ بـه. ۶ باشد؛ داشته یداستان ای ییروا ساختار. ۵ باشد؛ مربوط یفلسف یموضوع
  ).١٠٨ص ،١٣٩۵ ،یقائد( باشد مرتبط
 کار دستور در همزمان طور به را تفکر سه پرورش کودکان یبرا فلسفه برنامه تفکر، خصوص در
 ریـنظ ییهـا کـردیرو حال نیع در برنامه نیا. یمراقبت و خالق نقاد، تفکر از ندا عبارت که دارد خود
 ردیـگ یمـ کـار هبـ یقـیتلف یصـورت به خود یها برنامه همه در را یباز و تیفعال گو، و گفت ت،یروا

کـه  ناکودکـ بـه حیصح تفکر نحوه آموزِش  که، کرد اشاره مهم نیا به دیبا البته و) ١٧٠ص همان،(
 اسـالم یتیترب و یآموزش نظام از ییجز گردد، یم محسوب کودکان یبرا فلسفه در یاساس یعنصر

  ).١۵١ص ،١٣٩٧ ،یولوو  مقدم ییصفا ان،یچراغ ،یمرعش( هست زین
  

                                                           
1. Philosophy for children. 
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  ینظر میمفاه. ٢
  یمراقبت تفکر. ١−٢

 نیا. دارد شهیر یشناس معرفت و یشناس ییبایز اخالق، چون فلسفه مختلف یها شاخه در یمراقبت تفکر
 یمراقبتـ تفکر). ١٧٠ص همان،( دارد سروکار قتیحق و دانش ،ییبایز ،یکین رینظ ییها دهیا با ها شاخه
 یهـا تیمز درِک  ِت یظرف شیافزا و گرانید یها گفته به دادن گوش یبرا تالش و الزم مراقبت رندهیبرگ در
 رشیپـذ و شـهیاند و وگـو گفـت بـه شـدن قائل ارزش شامل نیهمچن ندایفر نیا. نظرهاست از کدام هر
 کـه هسـتند یمـدع همکـارانش و یجـارویج همانند شمندانیاند یبعض نیهمچن. است آن یامدهایپ
. ,Pesso, Myyry, Juujarvi) ,2012 (415» اسـت یاخالق لتیفض تیتقو متضمن یمراقبت تفکر«
 دسـتور در موفـق و متعـادل یملتـ جادیا یبرا را یمراقبت تفکر مفهوم با مرتبط عناصر اسالم عالوه هب

 و یقـو و پرشـور استدالل شامل یمراقبت تفکر. ,Rosnani) ,2017 (177 است داده قرار خود کار
 نیـا. اسـت مختلـف موضـوعات با ارتباط در ادعاها ِی پندار یقطع از ییرها و گرانید و خود به توجه

 اسـت ممکن یمراقبت تفکر. گرانید یجا به یریگ میتصم نه و فیوظا میتقس گران،ید با یهمکار یعنی
 بـه باشـند ممکـن زمـان هر و میکن صحبت افکارشان با ارتباط در کودکان با ما اگر شود تر کیدموکرات
 ).٣٧،ص١٣٩٩ گران،ید و یکند( میبده یریگ میتصم قدرت آنها

 مربـوط یارزش امور به که یزمان ژهیو به است یعقالن و یاحساس تفکر از یبیترک یمراقبت تفکر
 استفاده یشخص یها ارزش با تفکر ای قلب با تفکر مانند یاصطالحات از ما یمعمول زبان در. است

، ,2014 21( کننـد جـادیا قیـدق یارزشـ نظام کی تا کند یم قادر را کودکان یمراقبت تفکر. میکن یم
Sharp .(یمراقبت یوقت )آنچـه. میدانـ یمـ مهم که میکن یم توجه ییزهایچ به میشیاند یم) مسئوالنه 

 یزیـچ یمراقبتـ تفکر). Lipman، ,2003 23( کند یم طلب را ما تفکر م،یده یم تیاهم آن به که
 تمرکز و میکن انتخاب میپندار یم مهم مشخص نهیزم در که را یزیچ تا کند یم کمک ما به که است
 مشـخص را یشـناخت ییبـایز و یاخالقـ یهـا ادراک یمراقبتـ تفکـرکند.  می آشکار زهایچ بر را ما
 فهم به منجر نیا و شود متمرکز اءیاش نیب روابط بر دارد لیتماها  زیچ دنید یجزئ یجا به و. کند یم
 شود یم یناش ما یادراک و یجسمان ،یاحساس یزندگ از یمراقبت تفکر. شود یم موضوعات تر قیعم
 لیـتما تمرکـز، حـال نیعـ در و میکنـ عمـل چگونـه گوناگون، یها تیموقع در که کند یم آشکار و

  ).Sharp، ,2014 16( هستند یمراقبت تفکر یمرکز هسته) اقیاشت و شوق و شور( ق،یعم یاحساس
 بـه ادامـه در و اشـاره جـدول کیـ قالـب در آن بـه لیذ در که دارد ییها رشاخهیز یمراقبت تفکر

  .میپرداز یم جداگانه طور به آنها از کدام هر میمفاه
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  یتفکر مراقبت ی. اعمال شناخت١جدول
 یتفکر مراقبت

  یگذار  تفکر ارزش  تفکر فعال یتفکر هنجار  یتفکر عاطف  همدالنهتفکر 
  محتاط بودن
  مهربان بودن
  نگران بودن

  بودن یجد 
  متوجه بودن

  

  و عالقه داشتن لیتما
  کردن میتکر 

  یصلح و آشت
  کردن یدوست
  کردن قیتشو

 ستنیبا
  مجبور کردن
  وادار کردن

  اختصاص دادن
  واداشتن

 دستور دادن

  نظم دادن
  شرکت کردن
  اداره کردن

  اجرا کردن و عمل کردن
  شدن کیشر 
  کردن رهیذخ

  ارزش گذاردن
  کردن و ستودن لیتجل

  داشتن یگرام
  احترام گذاشتن
  محافظت کردن

  کردن دیتمج
) 271،2003،Lipman (  

 1یگذار  ارزش تفکر. ١−١−٢
 و ا،یاش ایها  تیواقع بر یمبتن تفکر به رایز ،شود می دهینام یگذار ارزش تفکر مراقبانه، تفکر نوع نیا

 یقـدردان یزیـچ هـر از فـرد نکـهیا. دارد اشاره است، قائل ارزش و تیاهم آنها یبرا فرد که یانسان
 تفکـر یهـا یژگـیو جـزء شـود، قائـل احتـرام ایـ باشـند مند عالقه آنها به دیبا گرید افراد ایکند  می

 یدارا تفکـر نیـا. دارد نظر شخص توجه زانیم به نیهمچن یگذار ارزش تفکر. است یگذار ارزش
. اسـت یشناخت ییبایز و ییبایز یها تیجذاب و ملموس اءیاش یگذار ارزش اول بعد. است بعد دو
 ارزش یشخص اتیخصوص ای رفتار نگرش، مانند یانتزاع قیحقا یبرا مردم که است نیا گرید بعد
کنـد  مـی هیـتک یاخالقـ اصول و اخالق به که است نیا تفکر نوع نیا یژگیو عالوه، هب. هستند قائل

)20 2014, ،Sharp.(  
  
 2یعاطف تفکر. ٢−١−٢

 نکـهیا یجا به است حرکت در احساس و منطق انیم لبه دو غیت همچون که است یمفهوم یعاطف تفکر
 ینـوع را آنهـا تـوان یمـ کند، یم نابود را منطق شفاف ییروشنا که میبدان یروان یها توفان را احساسات
 یگونـاگون یهـا دگاهیـد احساس و تفکر ارتباط در. گرفت نظر در تفکر ینوع یکل یحالت در ای قضاوت
 تفکـر مـانع احسـاس چون باشد جدا احساس از تفکر دیبا که شد یم تصور نیچن آغاز در .دارد وجود

 در احساس امدیپ تفکر نکهیا اول. نمود تصور تفکر و احساس یبرا را رابطه نوع سه توان یم یول شود یم
 نکـهیا گـرید. میکنـ دایـپ یاحساسـ فکـر آن براثر و میکن فکر یزیچ درباره ابتدا ما یعنی. شود گرفته نظر

. باشـند داشـته تعامـل احسـاس و شـناخت نکهیا سوم و باشندها  احساس و عواطف علت ،ها شناخت
 کـه میاموزیـب کودکـان بـه مـا که دارد وجود امکان نیاشود  می مطرح یمراقبت تفکر در که آنچهبراساس 
  ).١٧۶،ص١٣٩۵ ،یقائد( کنند فکر احساساتشان بودن نامناسب ای مناسب درباره

                                                           
1. Valuing thinking. 

2. Emotional thinking. 
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 1فعال تفکر. ٣−١−٢
 گرفتـه نظـر در دارد تیـاهم و ارزش مـا یبـرا آنچه به نسبت ردنک عمل حالتعنوان  به فعال رکتف
 و میمفـاه. دارد نظـر علـت، کیـ بـر یمبتنـ ِت یـموقع کیـ بـه نسبت اِق یاشت به نیهمچن. شود یم
 و حفـظ پـرورش، حفاظـت، ،یریگ شکل توسعه، اقدام، بهبود،: از ندا عبارت فعال تفکر یندهاایفر

 ).,Uluçınar, Ufuk, Arı, Asım ,2019 4( یاطیاحت اقدامات

  
 2یهنجار  تفکر. ۴−١−٢

 انجـام یجهـان ایـ یبـوم یها نهیزم در تواند یم که است یمراقبت تفکر مهارت ینوع یهنجار تفکر
 بـودن حساس. شود یم ظاهر یهنجار تفکر در یخودمحور تفکر از زیپره و اخالق ،یهمدل. شود
 مقابلـه وها  حل راه شنهادیپ و دهد یم ارائه جامعه که ییها دهیا ،ها تیموقع و نظرات نیب اختالف به
 نیهمچن). Sharp، ,2014 19( است یهنجار تفکر اصول از یجهان و یانسان قیعم یها چالش با

 گـرفتن نظـر در بازتـاب، طـرح، کیـ جـادیا بهبـود، انتقاد، م،یتعم ،ینیب شیپ مانند یاعمال شامل
 4( هسـتند یهنجـار تفکـر یندهاایفر و میمفاه بهتر، برنامه کی یجوو جست و یطراح امکانات،

2019, Uluçınar, Ufuk, Arı, Asım,.(  
  

 3همدالنه تفکر. ۵−١−٢
 یعـاطف بعد به که است یمراقبت تفکر انواع از یکی ،یقدرشناس بر یمبتن تفکر مانند همدالنه، تفکر
 هـا و  دیدگاه احساسات، خروِج  از است عبارت مراقبت از فکر، راه یک معنا این در. شود یم مربوط
، 23(دیگـران اسـت  فکـری افـق و هـا دیدگاه احساسات، به جای آن مهم دانستن و خود فکری افق

2003 ،Lipman.(  
  

 قیتحق نهیشیپ. ٣
 یموضـوع مناسـبات رو شیپـ قیـتحق بـا که مقاالت از یتعداد یبررس به پژوهش از بخش نیا در

   .است شده پرداخته دارند،
 برنامـهتأییـد  مـورد کـه یفلسف یها ناداست قیطر از تفکر آموزش موضوع به) ١٣٩٨(ی رشتچ

 رایـز. دینما یم یمعرف آموزش یاصل ابزار ۀمنزل به را ها داستان و پرداخته است، کودکان یبرا فلسفه
                                                           
1. Active thinking. 

2. Normative thinking. 

3. Empathetic thinking. 
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 کودکـان در را یپرسشـگر ییتوانا و یشناخت یها مهارت توانند یم ها داستان که است نیا بر دهیعق
 لیـتحل و کشـف ،یمعلـول و علـت روابـط درک ها، استدالل یابیارز در را او جهینت  در و ببرند باال
 بر یمبن پژوهش نیا در حاصله جینتا.کنند یاری دادهایرو از درست یریگ جهینت نیهمچن و میمفاه
 بتوانند کودکان تا ردیگ قرار مدارس در کودکان یاصل یها برنامه جزء یخوان داستان دیبا که است آن
 بـا بزرگسـاالن تعامل راه داستان از استفاده چون. ببرند باال را خود تفکر قدرت گو، و گفت قیطر از

 آشـنا یاجتمـاع مسائل و ها رفتار با را آنها تفکر، قدرت شیافزا نیع در و دینما یم هموار را کودکان
  .سازد یم

 امـر در یاسـتاد و یشاگرد آداب موضوع به خود پژوهش در) ١٣٩۴( نگار ینوران و یشاهرود
 آداب نیتر مهم که گرفتند جهینت کهف، سوره ٨٢ تا ۶٠ اتیآ یها آموزه یۀپا بر و اند پرداخته آموزش
 تیـرعا و اسـتاد از اطاعـت استاد، از اجازه کسب تواضع، اظهار: از ندا عبارت یاستاد و یشاگرد
 یهـا ارزش بـه احتـرام علم، یایجو افراد مقابل در استاد فیتکل احساس مقابل، در و پرسش ادب
گاه شاگرد، یذات  و درسـت یآموزش روش اتخاذ و رو شیپ یها یدشوار به نسبت دانشجو ساختن آ

  .دانشجو تیظرف با متناسب
 با و یکل صورت به قرآن در یمراقبت تفکر موضوع یبررس به) ١٣٩٨( کشاورز و یاصفهان یکوه
 از یمتعـدد مـوارد که دهد یم نشان قیتحق نیا از حاصله جینتا. اند پرداخته زانیالم ریتفس به رجوع
کید  مورد میکر قرآن در یمراقبت تفکر مختلف یها رگروهیز ینیع قیمصاد  شامل است؛ گرفته قرارتأ
 در آنهـا بـه اهتمام که صداقت و قسط و عدالت تیرعا ،یدار امانت تواضع، احسان، از یقیمصاد
   .شود یمراقبت تفکر مختلف ابعاد تییتقو به منجرتواند  می انیمترب تیترب ندیفرا

 فلسـفه حـوزه در یمراقبت تفکر یمفهوم نییتب حوزه در) ١٣٩٩( انیانصار و یصمد زاده، میرح
 ارائـه را قیتحق نیا آن، یفرارو یها چالش ارائه و یمفهوم چارچوب یطراحمنظور  به کودکان یبرا

 نیبـ دهنـده ارتبـاط عنصـرعنـوان  به یمراقبت رکتف خودِ  که است آن از یحاک شانیها افتهی و اند کرده
 نیا یبرا یچارچوبعنوان  به و باشد یم رکتف نوع دو نیا یعمل نمود براساس خالق، و یانتقاد رکتف

 یبـرا یمناسب بستر کودکان یبرا فلسفه آموزش ق،یتحق نیا جینتابراساس  و است شده نییتب ارتباط
 ،یقـدردان شـامل یمراقبتـ تفکـر یهـا جنبـه بـه پـژوهش نیا در. است یمراقبت رکتف رشد و جادیا

  .است شده اشاره زین یهمدل و یهنجار فعال، ،یعاطف
 داسـتان موضـوع ایـ و یمراقبتـ تفکر موضوع به شده یبررس مقاالت شود، یم مالحظه هکچنان

 البتـه و ینـیع و مشـخص طـور بـه هنوز اما اند، پرداخته جداگانه صورت به خضر و یموس
 یمراقبتـ تفکـر منظـر از قـرآن در خضـر و یموس داستان اتیجزئ یبررس به یکس کپارچهی
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 توانـد یمـ و مانـده مغفـول نیشـیپ یهـا پـژوهش نیبـ در آن یجا رسد یم نظر به و است نپرداخته
 صـورت بـه یقرآنـ یهـا ناداست تیمحور با یمراقبت تفکر کردیرو با نیمحقق ورود یبرا یسرآغاز
  .باشد یکاربرد
 فاقـد و یالهـ کتـاب قـرآن، از یریـگ بهـره بـا تـا است آن دنبال به حاضر پژوهش رو، نیهم از
 یمراقبتـ تفکـر یفاکتورها حضور ،)١۴١ص ،١٣٩٩ ،ینیالحس یابوالمعال ،یباقر ،یانیک( فیتحر
 تفکـر آمـوزش یچگـونگ نحوه آن، بر هیتک با سپس و برشمرده را خضر و یموس داستان در

  .دینما بازگو کودکان به فلسفه برنامه یها آموزهبراساس  را یمراقبت
  

 قیتحق روش. ۴
 هیـتجز و یفیتوص روش بر یمبتن و ینوشتار و یا کتابخانه منابع از استفاده یمبنا بر حاضر پژوهش

 انجـام شـده خضـر و یموسـ داستانبراساس  و یریتفس کردیرو با یفیک یمحتوا لیتحل و
 خصوص در توبکم منابع نیهمچن و میحک قرآن در نامبرده داستانۀ مطالع از پس واقع، در. است
 عمـل به یها یبررس و کودکان یبرا فلسفه یتیترب برنامه در آن یها رشاخهیز همراه به یمراقبت تفکر
 پاسـخ ،ها داده لیتحل و هیتجز قالب در نگارنده یها برداشت ق،یتحق یها نهیشیپ مطالعات از آمده
 نیهمچن. است شده ارائه مقاله نیا در پرورش و آموزش نظام یبرا یشنهادیپ و پژوهش تسؤاال به

 آن در کـه یمعرفتـ نـهیزم با یمراقبت تفکر اجزاءبراساس  اتیآ پژوهش، یها پرسش به پاسخ جهت
 تـر قیـدق و تـر گسـترده مـتن، درون در نهفتـه یمعان آنگاه و شده گرفته نظر در متن از یخاص بخش
 جملـه سـاختار درون در کلمـه کی یمعنا فهم مانند سخن نیا. است شده یبررس شود؛ یم لیتأو

 در کـه) ١۴٢ص ،١٣٩٨ ،یسـاع( باشد یگفتار ای ینوشتار متن کی تواند یم یمعرفت نهیزم. است
 و اسـتفاده خضـر و یموسـ داستان به مربوط کهف، سوره ٨٢ یال ۶٠ اتیآ از پژوهش نیا
 از را خوانندگان تا است درآمده نگارش بهها  داده لیتحل و هیتجز جهت جداول، قالب در اتیآ نیا
 .دینما آشنا یپاسخگو ندایفر یچگونگ و سؤاالت به پاسخ بسط و شرح به قیطر نیا

 
  پژوهش یها افته. ی۵
 آن، اجـزاء و یمراقبتـ تفکـر از اسـتفاده و خضـر و یموس داستان در تأمل با رسد یم نظر به
 مدعا، نیا یبررس یبرا ادامه در .داد آموزش کودکان به را تفکر نوع نیا از استفاده یچگونگ توان یم
 یبـرا .میپـرداز یم یمراقبت تفکر یها آموزهبراساس  و قرآن منظر از داستان نیا یبازخوان و کشف به

 و داسـتان کیـ از فراتـر تـر قیـعم ینشیب و تر ژرف یدید با داستان اتیجزئ به ورود ،این امر تحقق
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 و دیـنما یم الزم تفکر، از نوع نیا گام به گام آموزش و یزندگ مسائل در کاربرد جهت آن امیپ کشف
 یریتفسـ نکـات آن یپ در و استفاده اتیآ یبررس جهت یمراقبت تفکر یها رشاخهیز از انیم نیا در
 تیـرؤ بـه لیـذ جـداول در حاصله یها یریگ جهینت تینها در و درآمده ریتحر رشته به هیآ هر یبرا

  .است دهیرس محترم خوانندگان
 جلـب نکتـه نیـا به را خواننده توجه تا داند یم واجب برخود نگارنده قسمت، نیا در نیهمچن

) *( عالمـت بـا اسـت شـده تیـرؤ اتیآ متن در یمراقبت تفکر یفاکتورها حضور جا هر که دینما
 اتیـآ ترجمـه نـاً یع داستان، یختگیگس هم از زیپرهمنظور  به صورت نیا ریغ در و اند شده مشخص

 .میا پرداختهآنها  یبررس به مجدد و دهیرس یمراقبت تفکر منظر از نظر مورد هیآ به تا است شده آورده

  
  قرآن منظر از خضر و یموس دارید داستان. ١−۵
 بـه تـا رفت خواهم همچنان: گفت بود همراهش وستهیپ که جوانی به موسی که را زمانی کن ادی و *

  ). ۶٠ ،کهف( میپو راه دراز زمانی ای برسم ایدر دو آن برخورد محل
  

  گیرینتیجه نکات تفسیریاعمال شناختی انواع تفکر مراقبتی

موسی در رسیدن به خواسته خود جدی  جدی بودن  تفکر همدالنه
 است.

جدیت در تصمیم، الزمه رسیدن به 
 هدف است.

تمایل داشتن  تفکر عاطفی
عالقه داشتن

موسی به دلیل تمایل و عالقه به
  گذارد.مالقات با خضر، قدم در راه می

تمایل و شور و شوق از مقدمات شروع 
  هر کاری است.

  
 ای صـخره بـر و دندیرسـ ایـدر دو آن برخـورد محـل بـه کـه وقتی تا دادند ادامه خود راه به پس

 کـه ایـدر در را خـود راه مـاهی و شدند غافل بودند نهاده کناری در را آن که خود ماهی از دند،یآرم
  .)۶١ ،کهف( رفت و گرفت شیپ در بود ای جاده همچون
 از مـا کـه بـده ما به را مانیغذا: گفت همراهش جوان به موسی گذشتند، آنجا از که هنگامی و

  ).۶٢، کهف( میدید خستگی و رنج سفرمان نیا
 مـاهی انیـجر کردم فراموش من م،یگرفت جای صخره آن کنار وقتی ؟]شد چه[ دیید: گفت جوان

 را خـود راه زیانگ شگفت ای گونه به ماهی و نبرد، خاطرم از را آن ادی طانیش جز کسی و م،یبازگو تو برای را
  ).۶٣، کهف( رفت و گرفت شیپ ایدر در

 ماسـت، عادیم نشانه نیا و میبود آن پی در ما که است زییچ همان دادیرو نیا: گفت موسی *
  ).۶۴ ،کهف( بازگشتند و کردند دنبال را خود پای ردّ  درنگ بی پس
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 تفکر انواع
  یر یگ جهینت  یر یتفس لیتحل و هیتجز  یشناخت اعمال  یمراقبت

 را نشانه دیبا که شود یم متوجه یموس  بودن متوجه  همدالنه تفکر
  .کند دنبال

 ریکه در مس ییهاها و نشانه به اتفاق دیبا
در  دهند که اتفاقاً  یبه اهداف رخ م دنیرس
از آنها به  دیتوجه کرد و نبا ستند،یما ن اریاخت

  عبور کرد. یسادگ

 تفکر
  یهنجار 

  ستنیبا
  واداشتن

ازبرگشتنبهملزمراخوددرنگیبیموس
 و میتصم چون و کند یم بود، رفته که یراه

 وجود با است، مهم او یبرا خواستش
 .دینمایمبرگشتنبهوادارراخود،یخستگ

راه  دیبا اوقات یگاهبه هدف، دنیرس یبرا
عمل انجام داده را مجدد از  ایرفته را برگشت 
برگشت و نظاره مجدد  نیا دیسر گرفت. شا

  .دینما کتریهدف را نزد م،یتصم

  کردن اجرا  فعال تفکر
  کردن عمل

 آن به بازگشت، به میتصم یبرا یموس
  .برگشت را رفته ریمس و کرد عمل

 قبل از که یمیتصمبا مواجه در است ممکن
 داشته اصالح و یبازنگر  به ازین م،یا گرفته
 یقبل نیگز یجا را ید یجد میتصم و میباش

  .میینما اجرا را آن و میکن

  
 عطا او به رحمتی خود جانب از که افتندی را) خضر( ما بندگان از ای بنده دند،یرس جا بدان چون

  ).۶۵ ،کهف( میبود آموخته او به دانشی خود نزد از و کرده
 تـو به که را آنچه از بخشی که قرار نیا با م،یایب تو دنبال به دهی می اجازه ایآ: گفت او به موسی*
  ؟)۶۶ ،کهف( شوم رهنمون درست راه به آن لهیوس  به تا اموزییب من به اند آموخته
  
 یر یگجهینت یر یتفسلیتحلوهیتجز یشناختاعمال یمراقبت تفکر انواع

  یگذار  ارزش تفکر

  گذاردن ارزش
  نهادن ارج
  داشتن یگرام

  گذاردن احترام
  

اوبهخواهدیمکهیکسبهیموس
 از و گذارد یم احترام اموزد،یب یزیچ

 خواهد یم اجازه شیهمراه یبرا خضر
 که فهماند یم او به لهیوس نیا به و

 یگرام و نهد یم ارج را او یها آموزش
 در نهادن پا یبرا نیهمچن و دارد یم

 .هستقائلارزشدرستراه

 داستان از بخش نیابراساس 
 و معلم ،یمرب به دیبا که میابی یدرم

 و او. میبگذار  احترام دهنده پرورش
 یبرا و میبدار  یگرام را شیها آموزش
 قائل ارزش م،یکرد انتخاب که یهدف

 .میشو

  کردن شرکت  فعال تفکر
  شدن کیشر 

 در که خواهد یم خضر از یموس
 تا کند شرکت او یآموز  علم مدرسه
) یلدون علم از( او به خداوند آنچه

 در شود کیشر  و اموزدیب آموخته،
  .آموخته او که آنچه

 طیمح و یمرب دیباکه میر یگ یم جهینت
 یر یادگی یبرا را یدرست یآموزش
 در که میشو متعهد و میکن انتخاب
 و میکن شرکت و داشته حضورها  آموزش
 یکاف یر یادگی یبرا عالقه و لیتما فقط
 یر یادگی کیشر  ن،یهمچن و ستین
 احساس میشد کیشر  یوقت چون میشو

 ت،یمالک احساس و میکن یم تیمالک
 ییایپو و آورد یم همراه به را ییایپو
 بهتر و شتریب یر یادگی ساز نهیزم

 .شودیم



      ٨٣  ... قرآن منظر از خضر و موسی داستان نقش بررسی

 

 ییبایشـک مـن آموزش روش بر و باشی من همراه به توانی نمی هرگز تو: گفت) خضر( عالم آن
  ).۶٧ ،کهف( کنی
  ؟)۶٨ ،کهف( کنی می ییبایشک ندارد احاطه بدان دانشت که زییچ بر چگونه و
 کـرد نخـواهم نافرمـانی را تـو کـاری چیهـ در و افـتی خواهی بایشک مرا شاءالله ان: گفت موسی *

  ).۶٩ ،کهف(
  

  گیرینتیجه تجزیه و تحلیل تفسیری اعمال شناختی انواع تفکر مراقبتی

  جدی بودن  تفکر همدالنه

موسی با گفتن کلمه 
فهماند  شاءالله، به خضر می ِان

که به نیروی برتر از خود تکیه 
کرده و به همین سبب در 

تصمیم خود تردیدی ندارد و 
  است.جدی 

یابیم که بعد از تعیین و شناخت  در می
ها و اهدافمان باید در ابتدا به  خواسته

ها و زمین را  نیرویی که ما و تمام آسمان
خلق کرده، اعتماد کنیم. چنانچه خداوند 

ن «...فرماید:  سوره طالق می ٣در آیه  مَ وَ
بُهُ  سْ وَ حَ هُ ىلَ اهللاِ فَ لْ عَ كَّ تَوَ و هر کس بر خدا  ...يَ

و  ...»کند ل کند کفایت امرش را میتوک
کنیم،  چون به نیروی برتر از خود تکیه می

بدانیم که هدایت درست در انتظار ماست 
و تردید به خود راه ندهیم و در مسیر 
  رسیدن به هدف با جدیت گام برداریم.

  
 خـود تا مپرس زییچ دهم می انجام که کاری درباره من از آمدی، من دنبال اگر: گفت خضر *
  ).٧٠ ،کهف( کنم آغاز سخنی تو برای آن از

  
  یر یگجهینت یر یتفسلیتحلوهیتجز یشناختاعمال یمراقبت تفکر انواع

  دادن دستور  یهنجار  تفکر

 از داستان از بخش نیا در خضر
 دادن دستور( خواهد یم یموس

 به دارد لیتما که حاال ،)محترمانه
 کند اعتماد او به پس برود، او دنبال
 که شیکارها انجام یبرا او از و

 زیبرانگسؤال  یموس یبرا احتماالً 
 فرا وقتش تا نکندسؤال  بود، خواهد
 آن در که داند یم خضر چون( برسد
 یموس به را یلدون علم خداوند زمان

  .)است نکرده تیعنا

 که استاد و یمرب دستورات از اطاعت
 شتریب ما از که میهست واقف آن به خود
گاه و داند یم  هست، امور به ما از تر آ

. باشد یم توجه درخور و مهم یامر 
 اطاعت عدم و صورت نیا ریغ در چون
 ریمس استاد، و رهبر دستورات از
 مخاطره دچار را اهداف به دنیرس
 دستور که میابی یدرم پس. کرد خواهد
 آن از یکی که دارد یشروط دادن
گاه شروط  در که. است ییدانا و یآ
گاه فرد اگر صورت نیا ریغ  و ناآ
 حتماً  دهد، دستور تیکفا یب

  .بود خواهد ناکارآمدو خطا دستوراتش
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  اول داستان. ٢−۵
 ایـآ: گفت موسی. کرد سوراخ را آن خضر شدند، کشتی سوار که وقتی تا افتادند، راه به دو هر پس *
  ).٧١ ،کهف( کردی ناگوار بس کاری راستی به کنی؟ غرق را نانشیسرنش تا کردی سوراخ را آن
  

 تفکر انواع
  یمراقبت

اعمال
 یشناخت

لیتحلوهیتجز
  یر یگ جهینت یر یتفس

  بودن نگران  همدالنه تفکر

 خضر که یعمل با یموس
 را یکشت و داد انجام
 عدم لیدل به کرد، سوراخ
گاه  نیچن علت از یآ
 عمل ظاهر به که یعمل
 نگران آمد، یم یستیناشا

 غرق یکشت که شد
 نیهم یبرا و شد خواهد

  .برآشفت

 هرگز که میر یگ یمجهینت داستان، از بخش نیابراساس
 را علت دیبا و برد آنها باطن به یپ ایقضا ظاهر از توان ینم

 یر یخ ،یند یناخوشا اتفاق پس در دیشا که کرد جوو جست
  .باشد نهفته میعظ

 سوره ٢١۶ هیآ در خداوند میحک قرآن یراهنما کتاب در و
 هک حالی در است، شده واجب ارزارک شما بر«: دیفرما یم بقره

 آن و دیدار  نمی خوش را زییچ بسا و. است ناگوار شما برای
 آن و دیدار  می دوست را زییچ بسا و است، خوب شما برای

  ».دیدان نمی شما و داند می خدا و است، بد شما برای
 احتماالً  هنگام زود یداور  نیا صورت نیا ریغ در چون

 دارد احتمال و داشت خواهد دنبال به خشم یگاه و یدلخور 
 از یعمل آمده، شیپ تفاهم سوء و خود کنترل عدم سبب به

  .باشد ریناپذ جبران که بزند سر ما
 کند، یمن حل را یمشکل تنها نه ینگران که میر یگ یم جهینت

 و شود گرفته ما از درست یداور  و تفکر شود یم باعث بلکه
 .میبرو خطا به راه

 

 مـن آمـوزش روش بـر و باشـی مـن همـراه به توانی نمی هرگز که نگفتم تو به ایآ: گفت خضر *
  ؟)٧٢ ،کهف( ورزی ییبایشک

  
 تفکر انواع

  یمراقبت
  یر یگجهینت یر یتفسلیتحلوهیتجز یشناختاعمال

قرارشانوقولمتوجهرایموسخضر بودنمتوجه  همدالنه تفکر
 قبالً  که شود یم ادآوری او به و کند یم
 لیدل به یموس که بود داده تذکر او به

گاه عدم  خضر اعمال علت از یآ
 یداور  و بورزد ییبایشک تواند یمن

  .داشت خواهد خضر اعمال بر یاشتباه

 مراحل در که میابییدرم بخش نیا در
 دیبا همواره یمرب و رهبر هدف، کی شبردیپ

 تا باشد هدف دنیرس بر حاکم نیقوان متذکر
 و فتدین اتفاق همراهان یسو  از یداور  شیپ

 خودِ  میده اجازه و شود یط یتکامل ریمس
 و سازد آشکار ما بر را عملکردها تیماه راه،
  .دییفرما یم عطار مدعا نیا دییتأ یبرا

  رفت دیبا خون انیم یره مرد گر
  رفت دیبا سرنگون فتاده یپا وز
  مپرس چیه و نه در راه به یپا تو
  رفت دیبا چون که دتیبگو راه خود

  )هجدهم باب:عطار مختارنامه،(



      ٨۵  ... قرآن منظر از خضر و موسی داستان نقش بررسی

 

 مـده قـرار تنگنا در مرا کارم سبب به و مکن بازخواست غفلتم و فراموشی به مرا: گفت موسی *
  ).٧٣ ،کهف(

  
 تفکر انواع

  یمراقبت
اعمال
 یشناخت

لیتحلوهیتجز
  یر یگ جهینت یر یتفس

  بودن نگران  همدالنه تفکر

وقولادیبهیموس
 خضر با که یقرار 

 و افتد یم گذاشته،
 خضر که است نگران
 را او یهمراه عذر

 کالمش در و بخواهد
 از که است مستتر
 را او خواهد یم خضر

 .ببخشد

 و کارها در شرفتیپجهت به دیبا ها وقت یگاهکهمیابییمدر
 سرلوحه گذاشت و بخشش ،یهمدل و یهمکار  از استفاده

 میکن درک را همراهانمان و همکاران ینگران و باشد رمانیمس
 به است، همدالنه یتفکر  از برگرفته که نگر مثبت ینگاه با و
 بهکه  نااشتباهاتش سبب به را ها انسان و میبنگر  خود رامونیپ

 را خود بخشش و عفو رهیدا و مینگذار  کنار اند، شده واقف آنها
 البته که. میده قرار رهیدا نیا در را یشتر یب افراد تا میکن عیوس
 لیدل به را یموس و کند یم را کار نیهم هم خضر که مینیب یم

  .بخشد یم گذاشتند، هم با که یقرار  و قولدرشیفراموش

  
  دوم داستان. ٣−۵
 را او خضـر و دندیرسـ نوجـوان پسـری بـه که وقتی تا افتادند، راه به و شدند ادهیپ کشتی از سپس *

 کاری راستی به ُکشتی؟ باشد ُکشته را کسیآنکه  بدون را گناهی بی شخص ایآ: گفت موسی ُکشت،
  ).٧۴ ،کهف( شدی مرتکب ناپسند

  
 تفکر انواع

  یمراقبت
اعمال
 یشناخت

لیتحلوهیتجز
  یر یگ جهینت یر یتفس

  بودن مجبور  یهنجار  تفکر

بارنیا،یموسنظربه
 را خضر که بود مجبور
 دهد، قرار شماتت مورد
 خضر از دفعه نیا چون
 از که بود زده سر یعمل
 یگناه یموس نید نظر
 و شد یم محسوب بزرگ
 بود نفس قتل هم آن

 میحک خداوند اگرچه(
 رقم را یگر ید خواست
 ).بود  زده

است، در  یآن تفکر هنجار  أعنصر مجبور بودن که منش
داستان به  نیاشتباه و در ا ریمواقع، فرد را به مس یبعض

) سوق میشو یرو م هبرداشت اشتباه (که در ادامه با آن روب
مواقع  یداده است که البته عنصر مجبور بودن در بعض

انسان  یکیدئولوژ یا یکردهایو رو ینید میبرگرفته از تعال
خطا باز  ریاو را از مس ع،یاز وقا یا در پاره باشد که اتفاقاً  یم
اشتباه  یها یداور  شیدارد و اگر به دور از قضاوت و پ یم

  .ستین یهم منف شهیباشد، هم

  
 ییبایشـک من آموزش روش بر و باشی من همراه به توانی نمی هرگز که نگفتم تو به ایآ: گفت خضر*
  ؟)٧۵، کهف( کنی
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انواع تفکر 
  مراقبتی

اعمال
 شناختی

تجزیه و تحلیل
  گیری نتیجه تفسیری

  متوجه بودن  تفکر همدالنه
خضر برای بار دوم 

موسی را متوجه قول و 
  کند. قرارش می

مسیر آموزش و یادگیری و رسیدن به  نتیجه اینکه در
هدف، تکرار و یادآوری، یکی از ارکان مهم محسوب 

  شود. می
چنانچه خود خداوند هم مکرر در قرآن موارد مهم را 

  کند. یادآوری می
آیه  ٧٨و گواه این مطلب سوره الرحمن است که شامل 

آیه از  ٣٠باشد و خداوند برای اهمیت موضوع توحید،  می
انِ «به عبارت  آیه را ٧٨ بَ ذِّ ـا تُكَ مَ بِّكُ ءِ رَ االَ بِأَیِّ ءَ » فَ

دهد تا خواننده آیات، آن را در یاد و جانش  اختصاص می
  ثبت نماید.

  
 جانب از قطعاً  که مکن همراهی من با دمیپرس تو از زییچ درباره نیا از پس اگر: گفت موسی *
  ).٧۶ ،کهف( ای دهیرس عذری به من

  
 تفکر انواع

  یمراقبت
اعمال
  یر یگ جهینت  یر یتفس لیتحل و هیتجز  یشناخت

  همدالنه تفکر
  بودن نگران

  داشتن لیتما
  داشتن عالقه

وقولادیبهدومباریبراهمیموس
 افتد یم بود گذاشته خضر با که یقرار 
 نیا تاب خضر که است نگران و

 اوردین را او یپ در یپ یکار  فراموش
ه ب را خود کار تیمسئول یطرف از یول

 دهد یم حق خضر به و ردیگ یم عهده
 لیدل به یول. بخواهد را او عذر که
 با یهمراه به که یا عالقه و لیتما
 فرصت که خواهد یم او از دارد، خضر
 موضوع نیا که بدهد او به یا دوباره
 .استمستترخضر،بااناتشیبدر

 عدممواقع باعث  یااز ترد شدن در پاره ینگران
 بالعکسگردد و  یتمرکز حواس در انسان م

 دنیرس ریدر مس یدار یو عالقه، سبب پا لیتما
. پس انسان شود یانجام کارها م ایبه هدف 

 نیبه اهداف و همچن دنیرس ریدر مس دیبا
و تعّلم، در صورت مرتکب شدن خطا،  میتعل

و  ردیاعمال خود را بپذ تیتمام و کمال مسئول
 ری. و اجازه دهد در مسدیدر صدد جبران آن برآ

شود و  یبه هدف، تکاملش ط دنیرس
اشتباهات او کم گردد که تکامل خود در گرو 

  با موضوعات است. شتریب تییآشنا

  
  سوم داستان. ۵−۴
 مهمـان از آنـان و خواستند غذا آنجا اهل از و دندیرس اریید مردم به که وقتی تا افتادند راه به پس *

 و زدیـر فـرو خواسـت می که افتندی را واریید آنجا در و کردند خودداری دو آن به دادن غذا و نمودن
 آن لهیوسـ بـه تا گرفتی می دستمزدی آن بر خواستی می اگر: گفت موسی ساخت، استوار را آن خضر
  ).٧٧ ،کهف( میکن هیته ییغذا
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 تفکر انواع
  یمراقبت

اعمال
  یر یگ جهینت  یر یتفس لیتحل و هیتجز  یشناخت

  گذاردن ارزش  یگذار  ارزش تفکر
  

سفر،نیسومبخشیابتدادریموس
 هنوز یول شده تر آرام داستیپ که طور همان

 بدون را یوار ید خضر چرا که است معترض
 یصورت در کرده ریتعم یدستمزد درخواست

 و بگذارد ارزش خود کار  به توانست یم که
  کندافتیدریمزدواریداصالحیبرا

 یگذار  ارزش عنصربر بخش، نیا
 که شود یم ادآوری را نیا و دارد دیتأک

 یکارها دارند لیتما همواره ها انسان
 یبرا امر نیا و شود یگذار  ارزش آنها
 اعتماد رشد باعث و است ندیخوشا آنها

  .شد خواهدشان بنفس

  
 نتوانستی که را آنچه لیدل زودی به. توست و من انیم ییجدا باعث تو سخن نیا: گفت خضر *
 ).٧٨ ،کهف( دهم می خبر تو به کنی ییبایشک آن بر

  
 تفکر انواع

  یمراقبت
اعمال
  یر یگ جهینت  یر یتفس لیتحل و هیتجز  یشناخت

  بودن محتاط  همدالنه تفکر
  بودن متوجه

 تیرعا را اطیاحت جانب یموس
 زبان بر که یسخن با و نکرد
 اعالم خضر که شد باعث آورد
 شان نیب ییجدا وقت که کند
 که یقول طبق و دهیرس فرا
 متوجه را یموس دیبا بود، داده

  .دینما داده رخ عیوقا

 از بخش نیا در یمراقبت تفکر منظر از یآموزشنکته
: اوالً  که است نیا خضر و یموس نیب یوگو  گفت
 فکر شود، گفته است قرار که یحرف به است بهتر
 یصورت عواقب نیا ریدر غ دیو جوانب آن را سنج کرد
سخت  اریخواهد داشت که امکان جبرانش بس یدر پ

وجود دارد و  یهدف یهر کار  یبرا اً یثانخواهد بود. 
هر دو مشخص گردد تا از  دیکه با ،یا خاتمه

  گردد. ّسریمبه هدف دنیشود و رس زیپره یزدگشتاب

  
 و یموسـ داسـتان کـه گرفـت جـهینت تـوان یمـ شـد، یبررسـ فوق جداول در آنچه براساس

 و جـذاب یهـا الوگیـد حضور سبب به که باشد یم یمراقبت تفکر ساختار با داستان کی خضر
 و اسـت کودکان یبرا فلسفه نظر مورد یها داستان یها شرط شیپ جزءکه  ناداست در ابهام نیهمچن
 آموزش خصوص در یکاربرد و مهم یها داستان جزو توان یم داستان، در تفکر تیمحور نیهمچن
 از اسـتفاده قالـب در داسـتان نیـا شـود یمـ شـنهادیپ کـه گرفـت؛ نظر در کودکان به یمراقبت تفکر
 و شـنیمیان پ،یـکل مثـل موضـوع، شتریب تیجذاب و شوق و شور جادیامنظور  به مشابه یها محرک

  .ردیگ قرار یآموزش مراکز دسترس در و دیتول شینما
 تیـفعل بـه عمـل قالـب در را خداونـد اراده تنهـا که خضر یها پاسخ به مقاله از بخش نیا در
 از داده، انجـام یموسـ بـا سـفر ریمس در آنچه در یا اراده خضر م،یحک قرآن تیروا طبق و درآورده
 یروشـن بـه خضـر کـه میکنـ یم بسنده بوده، خداوند فرمان و اراده محض عیمط تنها و نداشته خود

 در قیـطر  یطـ و یدارور  شیپ از زیپره ،یبایشک درس وکند  می بازگو یموس بر را گذشت آنچه حکمت
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 یبرا و شود؛ تر عیوس خداوند رسان امیپ گاهیجا در او وجود ظرف تا آموزد؛ یم یموس به را تکامل ریمس
  .ییخودشکوفا ریمس در باشد یدرس ندگانیآ

  
  خضر حضرت زبان از تسؤاال  به پاسخ. ۵−۵
 نیتـأم قیـطر نیـا از را خـود معـاش و کردنـد مـی کار ایدر در که بود انیینوایب آِن  از کشتی، آن اّما
 را سـالمی کشـتی هر که بود پادشاهی آنان نیکم در رایز کنم، وبیمع را آن خواستم من. نمودند می
  ).٧٩ ،کهف( گرفت می زور به

 در را دو آن خـود، سرکشـی و کفر با او میدیترس ما و بودند مؤمن مادرش و پدر نوجوان، آن اّما
  ).٨٠ ،کهف( ازاردیب و دهد قرار تنگنا

 بـه و بهتـر او از کوکـاریین و مـانیا در کـه را فرزندی آنان برای پروردگارشان که میخواست پس
  ).٨١ ،کهف( کند او نیگزیجا باشد، تر کینزد شاوندییخو حق تیرعا

 و بود، دو آن مال که داشت وجود گنجی آن ریز و بود، شهر در میتی پسر دو آِن  از وار،ید آن اّما و
 خود گنِج  و رسند شیخو ییتوانا به دو آن که خواست پروردگارت پس بود، کوکارین مردی پدرشان

. بـود شـده حالشان شامل پروردگارت جانب از که بود رحمتی سبب به نیا. آورند رونیب آنجا از را
 خاستگاه و لیدل بود نیا. آوردم جای به را خدا فرمان بلکه نکردم، خود شیپ از دادم انجام آنچه من
  ).٨٢ ،کهف( کنی ییبایشک آن بر نتوانستی که آنچه

  
  یریگ جهینت و بحث. ۶
 حضـرت و یموسـ حضـرت داسـتان یبررسـ یعنـی مقالـه نیا یاصل هدف به یابیدست یپ در

 بـا نگارنده کودکان، یبرا فلسفه یها آموزه بر یمبتن یمراقبت تفکر آموزش در قرآن منظر از خضر
 شـده مطـرح مقالـه نیـا یابتـدا در کـه ییها پرسش به تا است آن بر پژوهش نیا یها افتهی بر هیتک

  .دیگو پاسخ است،
 کودکـان یبـرا فلسفه یتیترب برنامه در تفکر یاصل ارکان از که یمراقبت تفکر توانیم چگونه. ١
 کرد ادعا توان یم حاضر پژوهش از حاصله جینتا با داد؟ آموزش کودکان به داستان قیطر از را است
 چـالش و تفکـر بـه را کودکـان ذهـن کـه پاسـخ و پرسـش یهـا الوگید جنس از ییها ناداست با که
 و یاحساسـ تفکـر رنـدهیدربرگ البتـه کـه ستتی امراقب تفکر یها شاخه ریز یحاو خود و دارد یوام

 کـردیرو بـا و باشـند یمـ یگـذار ارزش و فعال ،یهنجار ،یعاطف همدالنه، یها تیقابل با یعقالن
 میمفـاه بـا را کودکـان ،یانگـار سـاده از یریشـگیپ و نـو یهـا دهیا خلق پرسش، جادیا فکر، جیته
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 یسـو بـه و نمـود تـر عیوسـ اطرافشـان جهان به نسبت را آنها نگرش و کرده آشنا تفکر از یتر قیعم
  .داد آموزش آنان به را یمراقبت تفکر ریمس نیا در و داد سوق یفلسف تجارب کسب
 ایـن جسـت؟ بهـره مراقبتـی تفکـر یـادگیری برای خضر و موسی داستان از توان می چگونه. ٢
 یها ویژگی و شاگردیست−استاد نوع از تفکربرانگیز و پندآموز داستان سه حاوی خود قرآنی داستان
 تکـاملِی  رشـِد  و یـادگیری انـدوزی، تجربـه مسیر در موجود های چالش به همراه را پاسخ و پرسش

مراقبتی در خود دارد. نگارنده با بررسی هر داستان، بـه  تفکر محوریت موسی با حضرت شخصیِت 
تحلیل و تفسیر هر آیه در جداولی جداگانـه پرداختـه و از ایـن طریـق بـه کشـف اجـزای -توصیف

شناختی تفکر مراقبتی در آیـات رسـیده اسـت؛ و آن را بـا نگـاه کـاربردِی تفکـر مراقبتـی از منظـر 
و عاطفی را در این داسـتان بررسـی کـرده اسـت و بـا ایـن  گذاری همدالنه، فعال، هنجاری، ارزش

 طریـق از آمـوزش و مراقبتی تفکر فاکتورهای حضور قابلیت با ییهانداستا زمره برداشت، آن را در
 به و نماید می ایفا کودکان در مراقبتی تفکر پرورش تکامِل  و رشد در تاثیرگذاری نقش که برشمرد آن
 اسـت فکـر از مراقبـت همین قرآن در خداوند تربیتی یها برنامه ترین اساسی از یکی رسد،می نظر
  کند. یم تبعیت ما افکار از ما اعمال چون
 تنهـا و باشـد یم یتعالیبار مقدس ذات آن أسرمنش که تعقل و تفکر لیبد یب نعمت آنکه دیام به

 را تفکر از مراقبت هم مان کودکان به و میکن مراقبت آن از و میبدان قدر را است شده تیعنا انسان به
 قرآن که میباش داشته ادی به و. مییبجو بهره میمستق صراط در ،یاله رحمت یایدر نیا از و میاموزیب
    .تگریهدا و راهنما ست یکتاب تدبر، و تعقل سراسر کتاب نیا
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