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  چكيده

اي مقـدماتي ضـمن شناسـايي       اند كه در بررسـي    پژوهشگران در اين مقاله كوشيده    
هاي تفكّر انتقادي و عناصـر      هاي كليدي در تفكّر انتقادي، پيوندي ميان مؤلّفه       مهارت

انـد،  هاي تأليفي كه در ايران منتشر شده      در تعدادي از داستان   داستاني برقرار كنند و     
به اين منظور، هفده مهـارت كليـدي را كـه از            . ها را بسنجند  ميزان وجود اين مؤلّفه   

اند، فهرست كـرده و پـس از خوانـدن هـر داسـتان              آثار ريچارد پل استخراج شده    
وجود داشته است يـا     ي يادشده در آن داستان      مشخص شده كه آيا مهارت يا مؤلّفه      

ي جامعـه . خير و اگر وجود داشته، در كدام يك از عناصر داستان، ديده شده اسـت              
 است كه   »ج« كتاب داستان تأليفي براي گروه سني        14مورد بررسي در اين پژوهش      

از سوي شوراي كتاب كـودك بـه عنـوان آثـار            ) 1386-1342(هاي  در فاصله سال  
اند در اين پژوهش مـورد بررسـي قـرار          رفي شده  مع »ج«هاي سني   ويژه براي گروه  

رسد دو داستان حقيقت و مرد دانا و ماهي سياه كوچولـو از نظـر               به نظر مي  . گرفتند
ي ضـعف عمـده   . ي بهتري قرار دارنـد    هاي تفكّر انتقادي در مرتبه      كارگيري مؤلّفه به

ي   طنز، استفاده  هايمايهبودن از درون   گر، خالي هاي مداخله ها در وجود راوي   داستان
                                                            

 رساني   استاد كتابداري و اطالعkokabi80@yahoo.com  
 رساني   استاد كتابداري و اطالعriwash@yahoo.com  
 رساني   دانشجوي دكتري كتابداري و اطالعroyamaktabi@gmail.com 
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-مطلوب نكردن از شگردهاي داستاني براي خلق فضاهاي متفاوت و تقويت ديدگاه           

-تـوان پـاي   ها ميترين مؤلّفه را در بيشتر داستانقوي.  است بوده.... هاي گوناگون و  

  . هاي استدالل اخالقي دانستبندي به قابليت
  .هاي تفكّر انتقادي مؤلّفه ،ي تفكّر انتقاديها مهارت،هاي كودك و نوجوانداستان: كليدي يهاواژه

  
  مقدمه و تعاريف. 1

تاكنون تفكّر با رويكردهاي گوناگون بررسي و تعاريف گوناگوني بـراي آن ارائـه شـده                
ترين وجه تمايز بشر از ديگر مخلوقات را در قـدرت           بسياري از انديشمندان مهم   . است

تـرين  ي رفتار انسان و عـالي      بسيار پيچيده  دانند؛ زيرا تفكّر شكل   ي تفكّر وي مي   و شيوه 
شكل فعاليت عقلي و ذهني است كه در قالب يك فرايند شناختي به كمـك نمادهـا يـا                   

  . شودهاي نمايانگرِ اشيا و حوادث، مشخص مينشانه
از ديـدگاه   . ي تفكّر، مفاهيم، انواع و تعـاريف آن از فلـسفه آغـاز شـد              تأمل درباره 

: شودناپذير بشر است كه به دو شكل ظاهر مي        هاي اجتناب عاليتفلسفي، تفكّر يكي از ف    
يا با ديدگاهي مـشخص     . اي خاص فكر كنيم   ما ممكن است براي كسب دانش در حوزه       

خـواهيم انجـام دهـيم،      خواهيم يـا نمـي    براي تنظيم ساختار ذهنمان متناسب با آنچه مي       
ــشيم ــه . بيندي ــر پاي ــهب ــيوه ي گفت ــن دو ش ــطو اي ــري ارس ــشي را ژرفي تفكّ  و 1اندي

گيـري و   آميـز خـود بـه نتيجـه       انديشي در شكل موفقيـت    ژرف. نامند مي 2انديشي باريك
. گيري منجر خواهـد شـد     آميز خود به حل مسأله يا تصميم      بيني در شكل موفقيت   باريك
انديشي سر و كار دارد، بعد نظـري        ي ديدگاه ارسطو آن شكل از تفكّر كه با ژرف         بر پايه 

البتـه  . انديـشي سـر و كـار دارد، بعـد عملـي تفكّـر اسـت                كـه بـا باريـك      و شق ديگـر   
  ) 99/ 8: 1996 3،بروس (.ي ما تركيبي از هر دوي اين انواع استهاي روزانه استدالل

                                                            
1. Contemplation 
2. Deliberation 
3. Bruce 
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كنند، در حقيقت   آنچه كه امروزه فيلسوفان از تفكّر و مباحث مترتب بر آن مراد مي            
كلباسـي،  (داننـد  سفه را تفكّـر نـاب مـي       شود به نحوي كه فلـ     ي فلسفه تلقي مي   جانمايه

ي رويكردهاي متـأخر بـه مبحـث        نگرانه موجب شده كه عمده    و همين نگاه كل    )1385
شناسي مطرح شده امروزه از منظر روان  ... ها و   بنديتفكّر از جمله تعاريف، مباحث، رده     

شناسـي  نهاي گوناگون تفكّر در متـون معتبـر روا        ي جنبه و كثرت مطالب موجود درباره    
  .  كندنيز همين نظر را تأييد مي

 به عنوان فيلسوفي كه نامش با علم تعليم و تربيت گره خورده اسـت،               1جان ديوئي 
بررسـي دقيـق هـر    «: كندداند و آن را چنين تعريف مي   فكر را عبارت از درك روابط مي      

 نظر يـا عقيـده      كند و نتايجي كه اين      نظر يا عقيده باتوجه به داليلي كه از آن حمايت مي          
  ) 221: 1366شريعتمداري،  (».هاستمتوجه آن

 تأكيد  2ديوئي براي تفكّر انواع مختلفي قائل بود و خود بيش از همه بر تفكّر تأملي              
گران تعريف زير را به عنوان تعريف تفكّر تأملي از جـان ديـوئي         برخي پژوهش . كردمي

ه           بررسي فعال، مداوم و دقيق هر     «: اندنقل كرده  عقيده يا هر شكل فرضي دانش بـا توجـ 
هـا گـرايش   كنند و نتايج بيشتري كه اين عقيده بـه آن به داليلي كه آن عقيده را تأييد مي    

  ) 15: 1374؛ چت مايرز، 17: 1378 شريعتمداري، (».دارد
چـه  نظران مانند فيشر آن   به باور برخي صاحب   . نوع ديگر تفكّر، تفكّر انتقادي است     

بررسـي فعاالنـه،    «وان تعريف تفكّر منطقي يا تأملي ارائه كرده است، يعني،           ديوئي به عن  
هـايي كـه از آن      مستمر، و دقيق يك عقيده يا شكل مفروضي از دانش را، در پرتو زمينه             

در حقيقت تعريفي بـراي     ) 2: ،  2001؛ به نقل از فيشر،      1909ديويي،   (».كندحمايت مي 
. داننـد  است كه وي را  پدر تفكّر انتقادي مدرن مـي           تفكّر انتقادي است و به همين دليل      

) نقد سـازنده   (4»بدبيني سالم « يا   3»قضاوت معلق «ديوئي ماهيت و ذات تفكّر انتقادي را        

                                                            
1. John Dewey 
2. Reflective Thinking 
3. Suspend Judgement 
4. Sound Suspection 
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 و  11: 1383نـژاد،   خليل زاده و سـليمان     (.كندو پرهيز از تعجيل در قضاوت تعريف مي       
   )15 :1374مايرز، 

 »تعريفي از تفكّـر انتقـادي     «اي با عنوان    مقاله با نوشتن    1 رابرت انيس  1963در سال   
هاي او در اين مقاله كوشيد به جنبه. وجود آوردي عطفي در جنبش تفكّر انتقادي به    نقطه

. كاربردي منطق بيشتر اهميت دهد و پلي ارتباطي ميان منطق عملي و صوري ايجاد كند              
ـ               : صحيح و تكميـل كـرد     انيس بعدها تعريف خود از تفكّر انتقادي را به ايـن صـورت ت

گيري ما درخـصوص آنچـه      تفكّر انتقادي، تفكّري مستدل و منطقي است كه بر تصميم         «
   )10 :1987انيس،  (».شودخواهيم انجام دهيم يا باور داشته باشيم، متمركز ميمي

وي .  نـام بـرد    2توان از مـاتيو ليـپمن     از جمله افراد تأثيرگذار ديگر در اين حوزه مي        
تفكّر انتقادي، تفكّري ماهرانه و مسؤوالنه اسـت        «: كند  ي را چنين تعريف مي    تفكّر انتقاد 

خـود  . متكـي بـر معيارهـايي اسـت؛ ب        .  زيرا الف  ؛كندكه قضاوت خوب را تسهيل مي     
  )39 :1988ليپمن،  (».به زمينه حساس است. اصالح است؛ ج
ـ          نيز به عنوان چهره    3ريچارد پل  راي تفكّـر   اي مطرح در اين عرصه، اين تعريف را ب

تفكّري كه صـراحتاً قـصد دارد بـر مبنـاي قـضاوتي صـحيح،               «: انتقادي ارائه كرده است   
، محاسن و مزاياي صـحيح يـك        استانداردهاي مناسب ارزيابي را به منظور تعيين ارزش       

  ])مقدمه [XX: 2006، 4پل و الدر (».چيز به كار گيرد
 تفكّـر انتقـادي، در تعريـف وي         كارگيري استانداردها در  تأكيد ريچارد پل نيز بر به     

ي تفكّر انتقادي، آن را     هاي خود درباره  رسد پل در تبيين ديدگاه    به نظر مي  . آشكار است 
نه فقط در حد يكي از انواع تفكّر، بلكه بخشي از شخصيت و خصوصيات ذهنـي بـشر                  

چون انصاف فكري، تواضع فكري، رشادت فكـري،        هاي ذهني هم  وي خصيصه . داندمي
  فكري، انسجام فكري، پشتكار فكري، اطمينان در تفكّر و خودگرداني فكري را،            همدلي

                                                            
1. Robert Ennis 
2. Matthew Lipman 
3. Richard Paul 
4. Elder 
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شمرد  داند، از جمله استانداردهاي تفكّر انتقادي برمي      كه خود ناظر بر شخصيت افراد مي      
   )18 :2005پل و الدر،  (.پردازدها ميو در آثار خود به شرح و تفصيل آن

با بررسي و تركيـب برخـي تعـاريف تفكّـر      در ارتباط با همين موضوع، نگارندگان       
نگـر از تفكّـر     جانبـه اند، تعريف زير را به عنوان تعريفي جـامع و همـه            كوشيده ،انتقادي

تفكّر انتقادي، تفكّري است مستدل و مستند به مدارك و اطالعـاتي       : انتقادي عرضه كنند  
 مناسـب را بـراي      رود به قضاوتي صحيح منجر شود و استانداردهايي       موثّق كه انتظار مي   

گيـري يـا    برانگيز، به منظـور حـصول بـه نتيجـه          و بحث  ارزيابي و تفسير مسائل پيچيده    
  . اي، عرضه كندگيري در خصوص انجام كار يا باور به عقيدهتصميم

 وجوهي از تفكّر انتقادي كه      ،در تعريف باال سعي بر آن بوده است كه تا حد ممكن           
اين حوزه است، به نوعي لحاظ شود و تعريف، جامعِ          نظران  مورد تأكيد و تأييد صاحب    

اي گفته باشد، در عين حال كه عنصر تازه و خودساخته         ي عناصر مهم تعاريف پيش    همه
  .نيز در آن عرضه نشده است

  
  هاي تفكّر انتقادي و خصوصيات متفكّران منتقدمهارت. 2

 طور عام، قـرين بـا يـك    هاي پيشين گفته شد، تفكّر انتقادي، به  طور كه در قسمت    همان
هـا وجـود    هايي ميان ايـن مهـارت     سلسله مهارت است كه از ديد افراد مختلف، تفاوت        

هـاي تفكّـر انتقـادي پرداخـت،        يكي از نخستين كساني كه به تفصيل، بـه مهـارت          . دارد
 الـك   2، ادوارد گليزر  1،پس از انيس افراد بسياري از جمله پيتر فاسيونه        . رابرت انيس بود  

هاي تفكّر انتقـادي ارائـه كردنـد كـه بعـضاً            هايي مشتمل بر مهارت   فهرست...  و   ،3فيشر
ها در اين مجـال    ي آن هايي نيز با فهرست انيس داشت و آوردن همه        ها و تفاوت  شباهت

  . پذير نيستاندك امكان

                                                            
1. Peter Facione 
2. Edward Glaser 
3. Alec Ficher 
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ي انتقـادي دارنـد     نظران مانند ريچارد پل بـراي افـرادي كـه انديـشه           برخي صاحب 
تـر و   جانبـه نظـر همـه   فهرست پل نسبت به ديگر صـاحب      . شمارندبرميهايي را   ويژگي

گفته نگارندگان فهرست پل را به عنـوان مبنـاي          با توجه به مطالب پيش    . روزآمدتر است 
 بخــشي از ،وجــو در آثــار گونــاگون ويايــن پــژوهش قــرار دادنــد و پــس از جــست

 : زير خالصه كردندهاي تفكّر انتقادي استاندارد از نظر پل را به شرحخصوصيت
انديشند، اهداف كلي، عيني و آرماني خود را كه در افرادي كه منتقدانه مي: هدف. 1

به عالوه اهداف . كنندبندي ميطرفانه هستند، صورت عين حال واضح، مستدل و بي
  شناسنددارانه را نيز ميمبهم، غير واقعي، ناپايدار و جانب

انديشند، به اين نكته واقفند كه همه انواع  ميافرادي كه منتقدانه: طرح پرسش. 2
بندي يك پرسش، يا تفكّر در حقيقت تالشي است براي پي بردن به يك نكته، صورت

  . حل يك مسأله
انديشند، بر اين نكته افرادي كه منتقدانه مي: اطالعات، داده، شاهد و تجربه. 3

اطالعات، شاهد و مدرك، تجربه يا واقفند كه همه انواع تفكّر بر مبناي يك سلسله داده، 
  . پژوهش استوار است

هايي است كه ما بر مبناي همه انواع تفكّر شامل استنباط: ها و تفاسيراستنباط. 4
  . كنيمگيري ميها نتيجه آن

انديشند، به اين نكته واقفند كه تمامي انواع افرادي كه منتقدانه مي: هافرضپيش. 5
  . ر استتفكّر بر مفروضات استوا

انديشند، به اين نكته واقفند كه هر افرادي كه منتقدانه مي: آمدهاعواقب و پي. 6
  . آمدها و عواقب خاص خود را داردعملي پي

ي يك مسأله، بايد طرفانه دربارهبراي داشتن تفكّري بي: هاي گوناگونديدگاه. 7
س همدلي به آن وارد هاي مرتبط با آن مسأله را شناسايي كرده و با نوعي حديدگاه
ها گيري اين ديدگاهدر شكل... شرايط زماني، شغلي، نژادي، قومي، جنسيتي و . شويم

  .مؤثر است
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كوشند از نظر ذهني منصف انديشند، ميافرادي كه منتقدانه مي: انصاف ذهني. 8
باشند و انصاف ذهني مستلزم اين است كه ما بدون توجه به احساسات يا منافع شخصي 

  . د، يا گروهمان، با تمام ديدگاهها برخورد مشابهي داشته باشيمخو
. تواضع فكري رشد آگاهي فرد نسبت به جهل خويش است: تواضع فكري. 9

ها و ميزان ها، تعصب، محدوديت در ديدگاهچنين چيزي مستلزم آگاهي فرد از سوگيري
  . عدم آگاهي اوست

. ستيزند يشند، با باورهاي عاميانه مياندافرادي كه منتقدانه مي: رشادت فكري. 10
هراسد و البته چنين ذهن معموالً از كشف باورهاي غلط خود پرهيز كرده و حتي مي

حسي نوعي هراس از مورد تمسخر واقع شدن و طرد شدن از سوي جمع را نيز در 
  . خود دارد

هاي  يدگاهانديشند، توانايي همراهي با دافرادي كه منتقدانه مي: همراهي ذهني. 11
هاي هوشمندانه و ها را با روشدهند و آن ديدگاه مخالف را در خود پرورش مي

  . كننداي به روشني بيان ميبخردانه
استحكام فكري در تعهد ما نسبت به تبعيت از استانداردهايي : استحكام فكري. 12
  .  را داريمهاتوقع انطباق با آن) مانويژه مخالفانبه(شود كه از ديگران ظاهر مي
آموزند كه در شرايط دشوار انديشند، ميافرادي كه منتقدانه مي: پشتكار فكري. 13

  . و در عين ناكامي كار كنند اما نااميد نشوند
اطمينان در تفكّر بر اين باور است كه به مردم آزادي تفكّر : اطمينان در تفكّر. 14

  . ها سهيم شوندگيريها دعوت شود كه در نتيجهداده شود و از آن
انديشند، به لحاظ فكري مستقل افرادي كه منتقدانه مي: خودگرداني ذهني. 15

  .پذيرندهستند و مسؤوليت افكار خود را مي
كوشند بر انديشند، ميافرادي كه منتقدانه مي: تسلط بر خودمحوري. 16

  . خودمحوري خود غلبه كنند
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اخالقي اين است كه ) تفكّر( استدالل مبناي اصلي: هاي استدالل اخالقيقابليت. 17
ما اين قابليت را داريم كه رفتارمان كيفيت . رفتار انسان منجر به رفاه ديگران شود

توانيم به ديگران كمك به سخن ديگر ما مي. زندگي ديگران را دستخوش دگرگوني كند
  . ها را بيازاريمكنيم يا آن
قيات تفكيك قائل شويم، همچنين ميان حال بايد بتوانيم ميان مذهب و اخالدرعين

  . عرف اجتماعي و قانون
اي و پروپاگاندا در اخبار ملي و هاي رسانههايي در كشف سوگيريمهارت. 18

ي منتقد بايد به منطقي كه پشت رسانه است و منظوري كه از يك شنونده: المللي بين
دموكراسي كارآمدترين . ردانتشار خبر دارد توجه كرده و آن را بي و چون و چرا نپذي

اهي مردم درخصوص وقايع ملي و شكل حكومت است، اما كارآيي آن به قدر ميزان آگ
شان در استقالل فكري و منتقدانه انديشيدن در خصوص آن المللي و به قدر توان بين

  )2005پل و الدر، . (وقايع است
  

  داستان و تفكّر انتقادي. 3
گشايي در مدارس    طبيعي براي بحث، بررسي و مشكل      ست كه داستان، محركي    ا هاتمد

اي ترين سرآغاز براي تشويق كودك به تعمق و وسـيله         داستان، معمولي . تلقي شده است  
بـسياري بـر ايـن     .كنـد هاي زباني فراهم مي   طبيعي براي پرورش تفكّر، دانش، و مهارت      

اطالعات و نيـز ايجـاد   مندي براي سازماندهي و انتقال داستان ساختار قدرت «باورند كه   
دهـد تـا بـه      آمـوزان انگيـزه مـي     سرايي به دانش   دارد و داستان   »معنا در زندگي و محيط    

هـاي مـبهم داسـتان سـهيم        له بينديشند و در كشف گره     أرويكردهاي خود براي حل مس    
  )45 :1384حسيني،  (.شوند

هـد ايـن   دخوان انجام شده است، نـشان مـي   آموزان داستان مطالعاتي كه روي دانش   
برخـي  . ها را ندارند  آنآموزان،   دانش  ديگر كهرا دارند هايي از دانش و مهارت      افراد جنبه 

  :عبارتند ازها مهارت
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  ؛)از جمله دانش فرازباني(هاي ادبي شناخت ساختارها، اهداف، و سبك -
 پرسـش، زيـر     يي ماننـد  هاتواند مهارت ها و تدابير مربوط به دانش ادبي كه مي        مهارت -

 ؛را در برگيرد متون داستاني يدربارهال بردن و مباحثه سؤ
ها به ديگر    كاوش داستاني و انتقال آن     يههاي خود در زمين   كارگيري مهارت توانايي به  -

  )134 :1385فيشر،  (.هازمينه
توانند ها ميآن به كمكهاي عيني زيادي دارند كه از سوي ديگر، كودكان تجربه

ها  ذهن خود پردازش كنند يا مفاهيمي را كه از قبل در ذهن آن را درايتازهمفاهيم 
ها اعم از داستان يا غير داستان منابع مهمي براي تعميم يا كتاب.  ترميم كنندبوده،

 )163 :2005، 2 و جيورجيس1گليزر( .روندبه شمار ميتصحيح تصورات ذهني كودكان 
  :نقش چشمگيري دارند هاي زير،گيري مهارتها در شكلبه عالوه، داستان

  هاي مختلف تفكّر؛هاي كودكان در شيوهارتقاي مهارت -
  گسترش قدرت استدالل منطقي؛ -
  هاي تفكّر انتقادي؛كارگيري مهارتبه -
  )162 :2005گليزر و جيورجيس، (آميز   به نحو موفقيتتوانايي حل مسأله -

گيـري  ليـل بـه شـكل     اما شايد اين پرسش مطرح شود كه داستان چگونه و به چه د            
كند؟ فيشر در پاسـخ بـه       كمك مي ) هاي تفكّر انتقادي  ويژه مهارت به(هايي  چنين مهارت 

 عـاطفي نيرومنـد هـستند،       يهها عالوه بر اينكـه در زمينـ       داستان «:نويسداين پرسش مي  
توانـد در   داسـتان مـي   . كننـد اي را نيز براي پردازش شناختي فراهم مي       هاي بالقوه چالش

هـا و روابـط      عناصر، موضـوع  ؛ چون   ترين موضوع فكري باشد   اي كودك پيچيده  عمل بر 
دريافـت و درك داسـتان      . شـوند  مختلفي است كه در روند خاص رويدادها آشكار مـي         

 داسـتان، بـراي كـودك در        .... مستلزم توجه موضعي مكرر و تالش براي فهميدن است        
 و شايد براي همين اسـت كـه         توان بر آن تكيه كرد    حكم بخشي از واقعيت است كه مي      

  )137 :1385فيشر،  (». آن اهميت دارديهدريافت صحيح داستان و شنيدن دوبار
                                                            
1. Glazer 
2. Giorgis 
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ها به نوعي شـرايط ذهنـي و اجتمـاعي كودكـان را بازسـازي               توان گفت داستان  مي
تواند دنيايي احتمالي را به عنـوان       نيروي داستان در اين است كه مي      «به عبارتي   . كنند مي

 متناسب بـا  طبيعي است كه كودك     ) 135 همان، (».ش فكري كودك بيافريند   موضوع كاو 
پـردازد و    دهـد، مـي   رشد و توان ذهني خود به تحليل اين جهان و آنچه در آن روي مي              

بـدين  . آورد، ساختار چند معنـايي داسـتان اسـت        آنچه اين امكان را براي وي فراهم مي       
هـاي   كـه افـراد بـشر در طـول دوره          معنا كه هر داستاني داراي سطوح گوناگوني اسـت        

  . پردازند ها ميمختلف زندگي خويش به درك و استنباط آن
 الگويي كه بر سطوح مختلف ي نخستين كسي بود كه با ارائه1كارول هولمبرگ

ها از استعاره و كند، شاگردان خود را به تفسير متوني كه در آنمعاني يك متن داللت مي
، )عيني(اين الگو كه شامل چهار سطح حسي . تشويق كردتشبيه استفاده شده بود، 

 يك اصل يبود، به منزله) اياسطوره(، و فرضي )استعاري(، تخيلي )فكري(عقالني 
هاي انتقادي قوه شناخت و سازمان يافته براي كالس درس درآمد و به پرورش شيوه

ي بود كه فيشر بعدها او اين همان نكته) 27 :1383مايرز، (ادراك در شاگردان منجر شد 
 ».تري نهفته استوراي هر داستان بزرگي مفهوم استعاري عميق«: را تأييد كردآن 

 با يك داستان هبه اين ترتيب كودكان در مواجه]). مقدمه[ چهارده :1386فيشر، (
هاي پنهان داستان را كشف و مهارت تفسير و استنباط را كه از آموزند كه چگونه اليه مي

  . هاي اصلي تفكّر انتقادي است، در خود پرورش دهندرتجمله مها
به جز محتوا، پيكره يا روايت داستان نيز تغييراتي در ساختار ذهني كودك ايجاد 

شود، گيري تفكّر انتقادي در افراد ميمايرز معتقد است آنچه موجب شكل. كندمي
است به نحوي كه فرايند اصالح ساختارهاي فكري پيشين و ايجاد ساختارهاي جديد 

دانند تا شاگردان  مي»ايجاد عمدي يك جو عدم تعادل«آموزش تفكّر انتقادي را شامل 
بتوانند فرايندهاي فكري خود را تعويض و اصالح كنند يا دوباره بسازند؛  و اين اتفاقي 

به عبارتي در هر داستاني به دليلي اتفاقي . شوداست كه تقريباً در هر داستاني تكرار مي

                                                            
1. Holmberg 
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زند و آنها تالش هاي داستان را بر هم ميدهد كه روال عادي زندگي شخصيتروي مي
كنند تا پس از پشت سر گذاشتن يك سلسله وقايع، زندگي خود را به جريان عادي مي

سازد، هاي داستان را ميدر واقع اختالف سطح و وضعيت نامتعادلي كه گره. برگردانند
خواند، به نوعي اين عدم ر بار كه داستاني را ميدهد و كودك هبه داستان شكل مي
  )21 :1383 ،مايرز( .كندتعادل را تجربه مي

در آغاز ] يا داستان[هر افسانه «: كندخسرونژاد اين نكته را به اين صورت تبيين مي
 وضعيت يه رخدادي كه شكننديجهسپس در نتي. خود، نشانگر حالت تعادل است

. شودواني قهرمان داستان است، حالت عدم تعادل آغاز ميعيني پيشين و يا وضعيت ر
زند تا سرانجام حالت ها مياي از تالشدر چنين وضعيتي قهرمان دست به مجموعه

طبيعتاً شنونده يا خواننده نيز در ذهن خود .  برقرار شود- اما تعادلي تازه-تعادل 
ي ونژاد پس از مقايسهخسر )190: 1383خسرونژاد، (».نمايد مسيري مشابه را طي مي

هاي رشد شناختي پياژه با روند پوياي قصه از ديدگاه برمون و نيز ساختار سازوكار
منطق روايتي افسانه يا مراحل «رسد كه روايت از ديدگاه چمبرز به اين نتيجه مي

» .داستان، نتيجه و هم بازتاب ساز و كارهاي يادگيري يا تكوين شناخت آدمي است
  )191همان، (

اي كه براي كودك با نوعي همزاد پنداري همراه است، موجب تفهيم چنين تجربه
هاي آنچه از تجربه. بسياري از مطالب به شكلي غيرمستقيم و غير آموزشي است

شود كه كودكان تا چه اندازه گريزپايند و مان برجاي مانده به ما ياد آور ميكودكي
سري والدين و معلمان مقاومت و حتي خيرههاي مستقيم چگونه بعضاً در برابر آموزش

  . كنندمي
ويـژه آمـوزش     آمـوزش و بـه     يه مايرز به مشكل ديگري نيز در عرص       افزون بر اين  

 اهداف آموزش تفكّر انتقادي،     يههاي ما دربار  تمام صحبت «: كندتفكّر انتقادي اشاره مي   
ك تـصوير تجـسمي و      اسـتفاده از يـ    . در سطحي بسيار انتزاعي و نظري باقي مانده بـود         

 يهعيني در آشكار ساختن مفاهيم ضمني تفكّر انتقادي، مؤثرتر از صحبت كـردن دربـار              
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تـر باشـد،    بديهي است كه هرقدر سن يادگيرنـدگان پـايين        ) 28 :1383 مايرز،( ».آن بود 
طبـق  . هاي نظري و انتزاعي، دشوارتر خواهد بود      درك و برقراري ارتباط با اين صحبت      

بـه  . توانند استدالل را با زندگي روزمـره خـود عجـين كننـد            آموزان نمي شنظر كين، دان  
كند به جاي كارهاي آموزشي بايد بـه ادبيـات خـوب روي             همين دليل كين پيشنهاد مي    

 بـاره در همين   ) 61 :1382جهاني،   (.آورد و شاهكارهاي ادبي را به كودكان آموزش داد        
توان آموزش داد، بهترين كار     قادي را نمي  اعمال مربوط به تفكّر انت    : مك پك معتقد است   

آموزان به استفاده انتقادي از اين موقعيـت      ممكن آن است كه فضايي ايجاد كنيم تا دانش        
  ) 60 :1382جهاني،  (.ترغيب شوند
تواند چنين فضاي عيني و ملموسي را فراهم         يكي از بسترهايي است كه مي      داستان

هاي نهضت فلـسفه بـراي كودكـان و بـه           از برنامه سازد و از مدتي پيش و به ويژه با آغ         
همكاري افـرادي ماننـد آن مارگـارت        . هاي درس راه يافت    به كالس  ،ابتكار متيو ليپمن  

هاي فكري، به اين برنامـه قـوت بيـشتري           به عنوان خالق داستان    2، و فيليپ كم   1شارپ
هـايي بـا    بخشيد و اين در حالي است كه اين افـراد اعتقـاد راسـخي بـه خلـق داسـتان                   

هاي موجود در ادبيـات كـودك اسـتفاده          فلسفي دارند و از داستان     -هاي فكري موضوع
ادبيات معيار و رايج، به اين منظور نوشته نشده است كه ابزارهـاي             «كنند و معتقدند    نمي

ناجي،  (».مورد نياز تفكّر فلسفي را براي خواننده فراهم كند و آنها را به او آموزش دهد               
1383 :15(  

اين نظر كه كمابيش مورد تأييد ليپمن و ساير همكاران وي قرار دارد، بعـضاً مـورد                 
توان از هر متن داستاني     براي نمونه فيشر معتقد است كه مي      . گيردانتقادهايي نيز قرار مي   

ي خـوب،   هاي كودكانه ي فلسفي بهره گرفت و بيشتر قصه      به عنوان مبنايي براي مباحثه    
يعي مثل زمان، مكان و هويت آدمي، مضامين منطقي و مرتبط بـا             داراي مضامين فوق طب   

استدالل غيررسمي و تفـسير و معنـا و مـضامين اخالقـي و مـرتبط بـا نيكـي اعمـال و                       
هاي ليپمن اين مـضامين را بـه شـكل          شايد بتوان گفت رمان   . تصميمات اخالقي هستند  

                                                            
1. Ann Margaret Sahrp 
2. Philip Cam 
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هـاي انگيـزه بخـش و       گيبه قيمت از دست دادن ويژ     «كنند، كه البته    تري بيان مي  مفصل
  ) 160: 1385فيشر،  (. تمام شده است»ي خالقيتتقويت كننده

هـا،  ها، شخصيت موقعيت«: گويد نيز در انتقاد به اين رويكرد ليپمن مي        1جفري كين 
انـد كـه بـا زنـدگي واقعـي          و موضوعات مطرح شده در الگوي ليپمن آن چنان تـصنعي          

هاي اين برنامه در زنـدگي      توانند از يافته  آنان نمي به همين دليل    . كودكان ارتباطي ندارند  
حتي جـان مـك     ) 38: 1381؛ به نقل از جهاني،      1985جفري كين،   (» .خود استفاده كنند  

جهت گيري فكري از پيش     «شود،  پك كه يكي از تقديركنندگان كار ليپمن محسوب مي        
جان مـك    (.دهدار مي  در اين برنامه را مورد انتقاد قر       »تعيين شده و فعاليت هدايت شده     

  )38:  1381؛ به نقل از جهاني، 1985پك
گيرد كه ليپمن و همفكران وي موضوع فلسفه براي         ها از آنجا نشأت مي    اين كاستي 

انـد و   هـاي تعلـيم و تربيـت نگريـسته        كودكان و آموزش تفكّر به آنان را از منظر انگاره         
داستان، در فلسفه براي « معتقدند نگاهشان به داستان نيز نگاهي ابزاري است تا جايي كه     

؛ به نقـل از     2006شارپ،   (».اي براي تحقيق فلسفي است    كودكان، سكوي پرش يا بهانه    
  ) 113: 1386خسرونژاد، 

ي ديد خود را به اين موضوع عوض كنيم و از منظر اصالت ادبيـات               حال اگر زاويه  
بيات و به طـور مـشخص       اي كه در اد   به آن بنگريم، آن گاه ضمن كشف امكانات بالقوه        

توان از آنچه به عنوان       بندد و مي  در داستان، وجود دارد، اين نگاه ابزاري نيز رخت برمي         
يكي از مدافعان اين    . ادبيات ناب در حال حاضر در دسترس كودكان است، سود جست          

ي فلسفه براي كودكان نقـش      اي است كه در حوزه     از ديگر فالسفه   2نظر گرت بي متيوز   
كند، اهميت و   نظران اين حوزه متمايز مي    آنچه كه متيوز را از ديگر صاحب      . ستداشته ا 

  . اصالتي است كه وي به عنوان يك فيلسوف براي ادبيات كودك قائل است
اي از ادبيات كودك دانست كه خـود آن را بـه            ي تازه توان كاشف گونه  متيوز را مي  

) 323:1387خـسرونژاد،    (.كنـد يــ فكـري معرفـي مـ       ـ فلسفي، يا ماجرايي   عنوان تفنني 
                                                            
1. Jeffrey Kane 
2. Gareth B. Matthews 
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هـاي موجـود در ادبيـات       ي كار او نيز به اين صورت است كـه برخـي از داسـتان               شيوه
ها و رويكردهاي تفكّربرانگيـز و فلـسفي        كودك را از منظر فلسفي نقد و تأويل و آموزه         

يكي از نويسندگاني كـه متيـوز ايـن كـار را            . كندها را تشريح مي   موجود در اين داستان   
نـام قلمـرو ادبيـات      ، از نويسندگان بـه    1هاي وي انجام داده، آرنولد لوبل     ي داستان درباره

 ».ي آموزشي ياد نشده اسـت     در جايي نيز تاكنون از او در مقام نويسنده        «كودك است و    
   )120 :1386خسرونژاد، (

 و  گو اينكه نبايد از نظر دور داشت كه نگاه متيوز به اين حوزه نيز از منظـر فلـسفه                  
 است و نه از منظـر ادبيـات كـودك و شـأن و اصـالتي كـه                   2»ي كودكي فلسفه«مشخصاً  

  . تواند داشته باشدي ادبي ميادبيات كودك به خودي خود و به عنوان يك گونه
ي كـودك، فلـسفه و تفكّـر، يعنـي رابـرت            در نهايـت با پيروي دو انديشمند حوزه      

ه ادبيات كودك از پيش خلق شده، در قالب         توان ادعا كرد ك   متيوز، مي . فيشر و گرت بي   
هاي فكري كـه    تواند به قدر داستان   هاي متنّوع در دسترس كودكان قرار دارد، مي       داستان

ط متخصــصان برنامـه     شــوند، نوشـته مــي » فبــك«ي بـه همــين منظـور طراحــي و توسـ
  .هاي انتقادي كودكان را افزايش دهندتفكّربرانگيز باشد و مهارت

  
   اجزاي داستان و استانداردهاي تفكّر انتقاديعناصر و. 4

براي اينكه بتوانيم تصويري روشن از چگونگي ارتباط عناصر و مفاهيم موجود در يك 
ي هر يك داستان و تفكّر انتقادي، فراروي خويش قرار دهيم، الزم است نخست درباره

 نقش و تأثيري هااز اين عناصر داستاني توضيح مختصري ارائه و در ميان اين توضيح
از . گيري يا پرورش توانايي تفكّر انتقادي دارد، تبيين كنيمكه عنصر مورد نظر در شكل

ي چند هاي كودكان، با مطالعهويژه داستانترين عناصر داستان، بهرو برخي از مهمهمين
؛ 1378؛ محمدي، 1383اياغ، قزل(نويسي و ادبيات كودكان ي داستاناثر معتبر در حوزه

استانداردها و . اندشناسايي شده) 1382؛ نورتون، 1382؛ ميرصادقي، 1383پور، مندني
                                                            
1. Arnold Lobel 
2. Philosophy of Childhood 
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توان در هر يك از اجزاي داستان يا ي تفكّر انتقادي را ميگفته دربارههاي پيشويژگي
درك اين استانداردها از . تركيب چند عنصر و حتي كليت يك اثر داستاني سنجيد

ن است متفاوت باشد و در هر داستاني يك يا چند عامل داستاني به داستان ديگر ممك
هاي رابرت فيشر به عنوان يكي از ديدگاه. متفاوت موجب انتقال چنين دركي شوند

ي مباحث نگارندگان در اين بخش ي تفكّر كودك، تكميل كنندهنظران در حوزهصاحب
  . خواهد بود

  
   داستانيگونه. 4-1

  گراواقع.          الف
 فانتزي.     ب     

  طنز.          ج
ي داسـتاني   هـاي داسـتاني و تبعيـت از اصـول حـاكم بـر هـر گونـه                 تنوع در گونه  

نــشانگربازتاب فــضاهاي گونــاگون و در عــين حــال رعايــت روابــط منطقــي در ميــان 
ي ميزان اسـتحكام    توان درباره ي هر داستان مي   با توجه به گونه   . هاي داستان است   گزاره

ي خـود   هر ژانر داسـتاني از قواعـد ويـژه        . يگر عوامل داستان اظهار نظر كرد     پيرنگ و د  
بـراي  . كند و رعايت اصول داستاني براي هر يك از اين انواع متفـاوت اسـت    پيروي مي 

ها و در برخي ديگر، روايت و پيرنـگ         نمونه در برخي از ژانرها محور داستان شخصيت       
ـ     ) 226: 1376ميرصادقي،   (.است چـه  رداختن بـه برخـي از ژانرهـا، چنـان         بـه عـالوه، پ

. شـوند نويسنده بتواند قواعد آن ژانر را رعايت كند، امتيازي براي داستان محـسوب مـي   
هايي كه در اين نوع داستان وجود دارد، يـا      ها و نوگرايي  زداييمانند طنز، به دليل آشنايي    

هـاي  داستان«. كند مي فانتزي كه نوعاً فضاي مساعدي براي انعكاس تفكّر انتقادي فراهم         
شـود، بـر پايـه      تري نويد داده مـي    گرايانه كه در آن زندگي بهتري در جهان پالوده        آرمان

ي نگاه انتقـادي بـه واقعيـت اكنـون          آرمان نيز خود، نتيجه   . شودتفكّر انتقادي ساخته مي   
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گرايانـه اسـت، سرتاسـر       كه يك فانتزي فلسفي با نگـرش هـستي         شازده كوچولو . است
  ) 1383محمدي،  (». تفكّر انتقادي به جهان مدرن استنتيجه

  
  ي مستقيم نويسنده يا راويزان مداخله ديد و ميي ي روايت، زاويهشيوه. 4-2

 نقـشي حيـاتي در جلـب و         ،گزينـد اي كه نويسنده براي روايت داستان خود برمي       شيوه
 ،ا حضور نويسنده را   ها م اي داستان در پاره . اعتماد كودك به عنوان مخاطب داستان دارد      

او بـه خـود اجـازه       . كنيم در جاي جاي داستان حس مي      ،گربه عنوان يك عامل مداخله    
ها و وقايع به طور مستقيم قضاوت كند و نظـر شخـصي             ي شخصيت دهد كه درباره  مي

 برخـي نويـسندگان تـرجيح       ،اما در مقابل  . خود را در خالل داستان به خواننده القا كند        
ي ديـد  ري نامحسوس يا مستتر در داستان داشـته باشـند و از دريچـه         دهند كه حضو  مي

اش ي ادبيات كودك او را بـا نظريـه         كه در عرصه   1ايدن چمبرز . كودك به قضايا بنگرند   
ه بـه               ،شناسند مي »ي درون كتاب  خواننده« معتقد است كـه محـدود كـردن كـانون توجـ 

دوم خـويش را در كتـاب و در         كند تا حضور     به نويسنده كمك مي    ،ي ديد كودك  زاويه
از سوي ديگر كودك نيز كه نويسنده نهفتـه در          . ميدان ادراكي كودك خواننده حفظ كند     

 بـه   ،توان با او دوست شد؛ زيرا از تبار كودكي است         اي كه مي   نويسنده ،يابدكتاب را مي  
  ) 127: 1387 ،چمبرز (.شوددرون كتاب جذب مي

گزينـد، بايـد مـشخص كنـد كـه          ص را برمـي   ي ديد اول شـخ    اي كه زاويه  نويسنده
ي در زاويـه  . ها بر روند داستان تأثير بيشتري دارد      هاي كدام شخصيت  رفتارها و احساس  

شود خود سخن بگويد و خوانندگان خود به ديد نمايشي به عمل داستاني اجازه داده مي   
  . ها بپردازندها و احساسات شخصيتگيري انديشهنتيجه

تـوان  مـي . كند به عنوان يكي از عوامل مورد تأكيد خويش ياد مي          »روايت«فيشر از   
كند، بـه نـوعي همـان فراينـد انتخـاب           گفت آنچه كه وي به عنوان روايت از آن ياد مي          

 ميـان عامل ديگر در طرح داستان، تفاوت       : ي داستان است  ي ديد از سوي نويسنده    زاويه

                                                            
1. Aidan Chambers 
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اي عـادي،    از مـسأله   توانـد مـي ده  راوي يـا نويـسن    .  نقل آن است   يطرح داستان و شيوه   
 زيرهر داستان، به شدت     . موردي عجيب بسازد و خواننده را به واكنش تفسيري وا دارد          

ايـن  . هاي خوب ابتكار خالقي وجـود دارد      هاي داستاني است، اما در داستان     تأثير سنت 
 يهوشوند مردم مسائل را بـه شـي        هاي متعارف هستند و باعث مي     راي نسخه وها،  داستان
 روايـت آن    يهوشـي توان با تغييراتي در طرح داستان يـا         اين مقصود را مي   . اي ببينند تازه

اي اسـت كـه هنـر نويـسنده را در           و اين همان نكتـه    ) 152: 1385فيشر،   (.برآورده كرد 
  . شودي ديد مناسب براي داستان يادآور ميانتخاب زاويه

، خواه در مقام يكي     )داناي كل (سنده  از طرف ديگر راوي داستان، خواه در مقام نوي        
طرفي خود را حفـظ كنـد و        تا زماني كه بي   ) اول شخص يا دوم شخص    (ها  از شخصيت 

ي خـود در سراسـر داسـتان نباشـد،          در پي القاي نظر خود به خواننده و تعمـيم عقيـده           
ي ي داسـتان اجـازه    توان گفت كه مناسبات منتقدانه در اثر حفظ شده و بـه خواننـده              مي
  . گيري داده شده استنتخاب و نتيجها

  
   ):زمان و مكان وقوع داستان(پردازي  صحنه. 4-3

كنـد  پردازي در داستان يعني موقعيت زماني و مكاني داستان خواننده را ياري مـي       صحنه
كننـد، سـهيم شـود و       بويند و لمـس مـي     شنوند، مي بينند، مي   ها مي تا در آنچه شخصيت   

. كنـد ها را براي او قابل فهم مـي         ها و كشمكش  ي شخصيت هاها و ارزش  همچنين كنش 
ي كلـي   خواه در گذشته روي داده باشند يا مربوط به زمان حال يا آينده باشند، پـشتوانه               

  . پردازي استوار استپردازي و صحنهاثر بر پيوند تنگاتنگ ميان پيرنگ، شخصيت
اي دهد، به گونـه    مي پردازي بخش مهم داستان را تشكيل     ها صحنه در برخي داستان  

. ها و پيرنـگ را شـكل داد       توان شخصيت كه بدون دريافت درست از مكان و زمان نمي        
هـا هماهنـگ   مكان و زمان و به عبارتي حال و هواي داستان بايد با حوادث و شخصيت    

  ) 1/113: 1383نورتون،  (.باشد
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ـ  مـي  ،كنـيم بسياري از اطالعاتي كه ما در خالل داستان كسب مـي           د بـه كمـك     توان
ها و شواهد مورد نياز براي  داده،پردازيبه عبارتي صحنه. پردازي به ما منتقل شودصحنه
  . دهدي برخي مسائل داستان را در اختيار ما قرار ميگيري و استنباط در بارهنتيجه

  
   و موضوع داستان1مايهدرون. 4-4

پـردازي   ها و صحنه   شخصيت اي است كه پيرنگ،   ي نهفته ي هر داستان انديشه   مايهدرون
ي يـك   هنگامي كـه درون مايـه     . كندزند و به كليتي معنادار تبديل مي      را به هم پيوند مي    

ي كودكان را ارزيابي كنيم، بايد توجه كنيم كه نويـسنده چـه فكـري در سـر                  كتاب ويژه 
 در  مايه يا درون مايه هايي دارد كـه كودكـان         يك كتاب به يادماندني، درون    . داشته است 

  . پيوند با نيازهايشان توانايي درك آن را دارند
گاهي با يافتن پاسخ    . مايه وجود ندارد  اي براي كشف درون   هيچ روش پيشنهاد شده   

توان بـه   اين پرسش كه شخصيت اصلي چگونه در روند داستان دگرگون شده است، مي            
 و  مايه دست يافـت و گـاهي بهتـرين راه، جـستجو بـر محـور كـشمكش اصـلي                    درون

  . دهدي مهمي به دست ميزماني هم عنوان اثر نشانه. پيامدهاي آن است
 شودات مؤلّف مربوط ميها، فراگفتماني وجود دارد كه به ني     ترين داستان در معروف 

ها كه  اين نيت . كنيمهاي پنهان داستان فرض مي     آن را به عنوان اليه     - نگارندگان -كه ما   
 گاهي همراستا با مفروضات پذيرفته شـده        ،شوندتجلّي مي ي اثر م  مايه به نوعي در درون   
  .هستند) بعضاً غلط(اي از موارد نيز نافي اين مفروضات جامعه و در پاره

  
   داستان2پيرنگ. 4-5
كودكـان از  ) 64: 1376ميرصـادقي،   (» .كندپيرنگ خط ارتباط ميان حوادث را ايجاد مي       «

ني گـره افكنـي كـافي، هيجـان، تعليـق و            كتاب انتظار دارند كه داراي پيرنگ خوب، يع       

                                                            
1. Theme 
2. Plot 
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پيرنـگ خـوب همچنـين بـه كودكـان اجـازه            . مندي پديد آورد  كشمكش باشد تا عالقه   
دهد در داستان درگير شوند، كشمكشي را كـه در جريـان اسـت حـس كننـد و فـرا                      مي

آن واكـنش   ) گـشايي  گـره (ي پايـان    ي اوج را در داستان دريابند و در زمينه        رسيدن نقطه 
گيري يك راه پر پيچ و خم است كه به          گيري پيرنگ يك داستان مانند پي     پي. هندنشان د 
  . خيزدي طبيعي از كنش داستاني بر ميگونه

ي تمهيد يا تصادف نيستند و اگر با سـتايش خواننـدگان            هاي خوب فرآورده  پيرنگ
ي زنـدگي ايـن كودكـان       هاي روزمره شوند، براي آن است كه به كشمكش      رو به رو مي   

هـا بيـشتر بـر      ي آن سـاالن بـراي جلـب عالقـه       گرچه نويسندگان آثار بزرگ   . پردازندمي
هاي كودكان  اما نويسندگان كتاب  . كنندهاي شورآفرين و هيجان انگيز تكيه مي      كشمكش

هايـشان دسـت    هـا بـراي چيـره شـدن بـر دشـواري           هايي كه آن  ها و راه  روي شخصيت 
  )  107-100/ 1: 1383نورتون،  (».كنندگذارند، تكيه مي مي

. شوند هاي خاص معنادار مي   ها با اتفاق  داستانفيشر نيز در اين باره معتقد است كه         
 ي ههر واقع . دهند داستان را تشكيل مي    1گيرند كه نوع  وقايع خاص در الگوهايي قرار مي     

 و  133 :1385فيـشر،   ( .گشايدها يا الگوهاي وقايع راه را براي تفسير مي        خاص، و گروه  
1386: 3 (  

گيرد كـه هـر     اي شكل مي   اين وقايع به طور عام به گونه       ،در يك پيرنگ قابل قبول    
ي علت و معلولي كه به نـوعي يـادآور          آمد ديگري باشد و به اين ترتيب زنجيره       يك پي 

  . گيرد در داستان شكل مي،آمدهاستمهارت عواقب و پي
  

  پردازيشخصيت. 4-6
يابـد، بلكـه در خـالل       اي كامل تكامل مي   ا به گونه  يك شخصيت داستاني خوب، نه تنه     

مـردم در جايگـاه افـراد       «در عين حال، نويـسنده بايـد بـه          . شودداستان دگرگون هم مي   
  .بپردازد) 121/ 1: 1383نورتون،  (»هاي قالبيمستقل، نه شخصيت

                                                            
1. Genre 
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هايي با خصوصيات و خلقياتي خالف عـرف و عـادت مرسـوم زمانـه را           شخصيت
آور، دسـت و پـا چلفتـي،        هـا خنـده   غالباً اين شخصيت  . خوانندمي» انضد قهرم «گاهي  
مـا در   ) 71: 1376ميرصـادقي،    (».انـد انگيز، نااميـد، منـزوي، مطـرود و غيرعـادي         رقت

هاي كودكان به ضد قهرمان نياز داريم و اگر توجه كنيم، در شاهكارهاي ماندگار              داستان
. د داشـته باشـد، ضـد قهرمـان وجـود دارد           ادبيات جهان نيز، بيش از آنكه قهرمان وجو       

منظور از ضد قهرمان، لزومـاً شخـصيتي بـا خـصوصيات اخالقـي منفـي نيـست، بلكـه              
. هاي اجتماعي و عبور از خطوط قرمز را دارد        شخصيتي است كه جرأت خروج از عرف      

يعني كـامالً طبـق     .  هستند »پروتاگونيست«هاي ما اغلب    هاي داستان حال آنكه شخصيت  
  . كننداي اجتماعي عمل كرده و انتظارات عرفي را رعايت ميمعياره

هـا، موجـودات    وارهيـا حيوانـات، آدم    (هـا    آدم يه دربـار  ي كودك اغلـب   هاداستان
هـا  هـا، ارزش  ها، نظريـه  اي مثل عقايد، خواسته   هستند؛ با شرايط آگاهانه   ...) جادويي، و   

لوم نيست يك شخصيت داستاني     دهند كه هميشه مع   مشكالت به اين دليل رخ مي     ... . و
.  وقايع نيستند  يهكنند ها مشخص شد، لزوماً تعيين    معين چه نيتي دارد و حتي وقتي نيت       

توانيم تفسير كنيم كه يك شخصيت داستاني در يك         هاي خود مي  ما فقط از روي تجربه    
 وقـايعي كـه در داسـتان اتفـاق         ين چه احـساس و ادراكـي دارد و دربـاره          موقعيت معي 

از يك نظر، هر رويداد بيروني، يك رخـداد درونـي دارد كـه              . افتد، داليلي اقامه كنيم    مي
بر ايـن   ) 148: 1385 ،فيشر (.هاي داستاني است  بيانگر فرايندهاي فكري پنهان شخصيت    

هـا يـا خـصوصياتي هـستند كـه تـا            ها داراي كنش   شخصيت ،هااساس گاهي در داستان   
اي در پـاره . مورد انتظار يك متفكّر منتقـد باشـد       تواند منطبق با خصوصيات     حدودي مي 

 كه خـأل ايـن خـصوصيات را بـه مـا يـادآوري               ،اي است ها به گونه  موارد نيز اين كنش   
  . كند مي

  
  شگردهاي داستاني. 4-7

  :هاي زير در داستان بروز يابدتواند به شكل اين شگردها مي
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  ي ديد راوي داستانتغيير زاويه.     الف
 هاي زماني و برگشترفت.      ب

  ورود نويسنده به داستان.      ج
 .كندگيري مخاطب را تقويت ميقدرت استنباط و نتيجه) سپيدخواني(پايان باز .      د
 .آموزاند كه نوعي دگرانديشي و متفاوت ديدن را به مخاطب مي،آشنازدايي.      ه

 تا به جاي روايـت      هاي تازه در حقيقت نوعي تمرين ذهني براي مخاطب است         فرم
ساده و خطي داستان، به شكلي غيرمستقيم با محيط داستان آشـنا شـده و روايـت آن را                   

  . دنبال كند و با ديدگاهي متفاوت به قضايا بنگرد
هاي يادآوري شده در ايـن مقالـه را بـه           است كه نكته  پژوهش حاضر در صدد بوده    

  . ها جستجو كنداي از داستانصورت عيني در پاره
  

  شناسي پژوهشروش. 5
پژوهش حاضر پژوهشي توصيفي است كه با روش تحليل محتواي كيفي قياسـي انجـام               

هـاي تحليـل محتـوا ارائـه        از روش ) 2000 (1بندي كه ميرينگ  بر اساس تقسيم  . گيردمي
كرده است، تحليل محتوا به سه شكل تحليـل محتـواي كمـي، تحليـل محتـواي كيفـي                   

روش تحليل محتـواي كيفـي      . ي استقرايي قابل انجام است    قياسي، و تحليل محتواي كيف    
هـاي  قياسي به اين دليل براي انجام اين پژوهش انتخاب شده است كه محتواي داسـتان              

كودكان بايد در قالب يك سلسله مفاهيم، كه ممكن اسـت مـصاديق گونـاگوني داشـته                 
ي در مراحل اوليـه   ي وارسي كه    ها با يك سياهه   يعني محتواي آن  . باشند، سنجيده شوند  

گران تدوين شده و اعتبار آن سنجيده شده است و اين مفاهيم             پژوهش از سوي پژوهش   
تالش پژوهشگران بر اين بـوده كـه بـا كمـك            . كند، تطبيق داده شده است    را عرضه مي  

ها از سوي مؤلّف داستان، ميان اين عناصـر و          كارگيري آن عناصر داستاني و چگونگي به    

                                                            
1. Mayring 
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 با در نظر گرفتن يكايك اجـزاي داسـتان،          ،ر انتقادي ارتباط برقرار كرده    هاي تفكّ مهارت
 . هايي را در آن بسنجددر كنار كلّيت اثر، ميزان وجود چنين مؤلّفه

ي تفكّـر انتقـادي،    ي آنچـه تـاكنون دربـاره      با در نظر داشتن توضيحات باال و همـه        
شـامل اسـتانداردهاي    ويژه از ديـدگاه پـل آورده شـده اسـت، پژوهـشگران جـدولي                 به

ترين عناصر داستاني كـه     اي كه از كتاب پل استخراج شده بود و برخي از مهم           انهگ  هفده
  . با اين استانداردها در پيوند بودند، طراحي كردند

نخست ايـن   : ي وارسي قرار گرفت   گفتني است ديدگاه پل به دو دليل مبناي سياهه        
هـاي   كارگـاه  ،هـا  كتـاب  ،هـا ه است؛ مقالـه   ترين متخصصان اين حوز   كه او يكي از فعال    

 ،شـود  به رياسـت وي انجـام مـي      بنياد تفكّر انتقادي  هايي كه در    آموزشي و ساير فعاليت   
كه خـود بـه   (هاي تفكّر انتقادي گواه اين مدعاست و ديگر اين كه فهرست او از مهارت   

است كه هـم اكنـون      هايي   يكي از جديدترين سياهه    ،)كندها يا مي  عنوان استاندارد از آن   
ي تفكّر انتقادي و بـاور وي بـه   نگاه پل به مقوله   . ي تفكّر انتقادي موجود است    در حوزه 
 آخـرين دليـل     ،شدن اين خصوصيات تا حد تشكيل بخـشي از شخـصيت آدمـي            دروني

  . هاي ريچارد پل استنگارندگان براي استفاده از ديدگاه
ي ادبيات كودكـان كـه تقريبـاً        جدول يادشده به كمك سي تن از متخصصان حوزه        

ي داستان، منتقد، و مدرس ادبيـات كـودك را          هاي اين حوزه مانند نويسنده    ي طيف همه
ايـن  . (اجـرا شـد   ) هر متخصص دو داسـتان    ( داستان   60داد و بر روي حدود    پوشش مي 

ي تأليف و بـه     در حوزه » ج«ها از فهرست شوراي كتاب كودك براي گروه سني          داستان
ي مقـدماتي موجـب   نتـايج ايـن مطالعـه   ). الً تصادفي انتخـاب شـده بودنـد       صورت كام 

ي وارسي به شرح    طور شكل توزيع استانداردها در سياهه     تغييرات زير در تعداد و همين     
  :زير شد

اي و هاي رسانههايي در كشف سوگيريي هجده، يعني مهارتاستاندارد شماره. 1    
كرد و پاسخگو ها صدق نميمللي، در بيشتر داستانالپروپاگاندا در اخبار ملي و بين
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توانست مصداق يا جايگاه واضحي براي آن در داستان در نظر گيرد، در نتيجه نمي
  . ي وارسي حذف شداستاندارد ياد شده از سياهه

دهندگان معتقد بودند كه تمركز بر اين تعداد استاندارد به صورت برخي پاسخ. 2   
ها بندي در درون اين استاندارد يا مهارتري است و اگر تقسيمپراكنده كار دشوا

به همين دليل با . تر خواهد بودگويي سياهه وارسي آسانصورت گيرد، درك و پاسخ
هاي ي مهارتتوجه به ماهيت مهارت يا استاندارد مورد بحث، اين موارد به دو دسته

ي يك چگونگي ارتباط اين هاي عام تقسيم شدند كه تصوير شمارهذهني و مهارت
 .دهدها را با عناصر داستاني نشان ميمهارت

هاي داستان به شكل هاي شخصيتدهندگان معتقد بودند كه كنشبرخي پاسخ. 3    
كردند ي وارسي است و حتي پيشنهاد ميتري قابل سنجش در قالب جدول سياههآسان

مكان تفكيك دقيق آثار با از آنجا ا. ها محدود شودكه پژوهش تنها به شخصيت
هاي معين وجود نداشت و پژوهشگران بر ساختار شخصيت و بدون شخصيتي با كنش

هاي ناظر بر داستان نيز تأكيد خاصي داشتند، تصميم گرفته شد كه استانداردها يا مهارت
هاي ناظر بر ساختار كلي داستان جدا شوند و ها از استانداردها يا مهارتشخصيت
هاي عام هاي ذهني و مهارتبندي مهارتاه جداسازي نيز تابع همان تقسيمبهترين ر

ها و عناصر داستاني شكل زير ترسيم شده براي ترسيم بهتر رابطه ميان اين مهارت. بود
 :است
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  ي يك تصوير شماره
 هاي عام و ذهني تفكّر انتقادي با عناصر داستانيي ميان مهارتترسيم چگونگي رابطه

  

استانداردهاي تفكر انتقادي

مهارت هاي 

مهارت هاي 

 عناصر و عوامل داستاني

شخصيت 

ساختار كلي 

  هدف
  طرح پرسش
هد، اطالعات، داده، شا

  تجربه
  ها و تفاسير استنباط

  ها پيش فرض
  آمدها عواقب و پي

هاي  نظرها و ديدگاه نقطه
  گوناگون

هاي استدالل  قابليت
 *اخالقي

 انصاف ذهني
 تواضع فكري
 رشادت فكري
 همراهي ذهني
 استحكام فكري
 پشتكار فكري
 اطمينان در تفكر
 خودگرداني ذهني

 تسلط بر خودمحوري
هاي استدالل  قابليت

 اخالقي
*هدف  

 ي شروع داستان و نحوه
  ...ورود به 

  افكني  گرهي شيوه
  پردازي صحنه

   روايت نويسندهي شيوه
  گفتگوي ميان

 ها  شخصيت

  پردازي پيرنگ، حادثه
  بندي گشايي و پايان گره

  شگردهاي داستاني
   داستاني نوع يا گونه

برآيند  هاي پنهان اليه
 كلي داستان
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دهد از هفده مهارت يا اسـتاندارد تفكّـر      ي يك نشان مي   طور كه تصوير شماره    همان     
هاي ذهني انسان سـر     انتقادي كه از كتاب پل استخراج شده بود، برخي مستقيماً با كنش           

هـا  هاي ذهني آورده است، باقي مهـارت      ها را در قالب مهارت    و كار دارد كه نگارنده آن     
هاي گوناگون زنـدگي متجلـي شـوند كـه ايـن گونـه              ر عرصه توانند به طور عام و د     مي

در دو مـورد يعنـي هـدف و      . هاي عـام فهرسـت شـدند      ها نيز زير ستون مهارت    مهارت
هـا  توانـست در ذهنيـت شخـصيت   اين موارد هم ميكه قابليت استدالل اخالقي از آنجا     

ن آورده  صورت گيرد و هم در مراحل مختلف يك داستان متجلّي شود، در هر دو سـتو               
  . انداين دو مورد با ستاره مشخص شده. شدند

دهـي و بنـا بـه پيـشنهاد         گونه كه قبالً گفته شد، بـراي تـسهيل در امـر پاسـخ              همان
هـا  هاي ذهني تنها منحـصر بـه شخـصيت       ي اوليه، سنجش مهارت   متخصصان در مطالعه  
  . گيري شدندهاي عام نيز در ساير عناصر داستان پيداستان شد و مهارت

در ) صـفر تـا پـنج      (5 تـا    0به اين ترتيب، پس از خواندن هر داستان، امتيازي بين           
هـاي  جـدول . ستون مربوط به هر مؤلّفه براي داسـتان يـاد شـده مـنعكس خواهـد شـد                 

  .ي يك و دو  به منظور ثبت امتياز هر داستان تنظيم شده است هشمار
بـه  .  بار پر خواهـد شـد      ي عام، اين جدول يك    بديهي است كه براي هر يك مؤلّفه      

تـاي آن متعلـق بـه        وارسي خواهيم داشت كه هشت       ياين ترتيب ما مجموعاً نه سياهه     
هـاي ذهنـي و نـاظر بـر         هـاي عـام تفكّـر انتقـادي، و يكـي متعلـق بـه مهـارت                مهارت

  . پردازي خواهد بود شخصيت
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  ي پژوهشجامعه. 6
ي چهارم كه سن ده سال يا پايه )1(المللي پرلزبا استناد به سن برگزاري آزمون بين

ي چهارم و هاي سني در ايران پايهبنديكه به لحاظ تقسيم» ج«ابتدايي است، گروه سني 
  . دهد، به عنوان گروه سني هدف انتخاب شدپنجم ابتدايي را پوشش مي

هاي داستان منتشر شده براي اين گروه سني در اين از آنجا كه بررسي تمامي كتاب
ي پژوهش را اي هدفمند، جامعهور نبود، نگارندگان با انتخاب نمونهپژوهش مقد

هاي داستان منتشر شده در اين گروه سني كه از سوي شوراي كتاب محدود به كتاب
  . كودك به عنوان آثار ويژه معرفي شده بودند، نمودند

 شوراي  دليل استفاده از اين فهرست در اين فرض نهفته است كه آثاري كه از سوي                    
شوند، به لحاظ معيارهاي ادبي در سطح قابل        كتاب كودك به عنوان آثار ويژه معرفي مي       
ها به عنوان يك اثر ادبي زيـر سـؤال اسـت و             قبولي قرار دارند و آثار نازلي كه اعتبار آن        
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رد ايـن فهرسـت     هـا بـه كـار گرفتـه نـشده اسـت، وا            عناصر داستاني به درسـتي در آن      
 شوراي كتاب كودك براي انتخاب يك اثر،        » تأليف -داستان«گروه  هاي  مالك. شوند نمي

ي گيـري دربـاره  اين گروه در بررسي يك داسـتان و تـصميم  . كنداين باور را تقويت مي   
 ،هاي گونـاگوني از جملـه     حضور يا عدم حضور داستان در فهرست شورا آن را از جنبه           

 موضـوع  ،)پيرنگ( طرح   ،ردازيپ عناصر ادبي مانند شخصيت    ،هاي زيباشناختي اثر   ارزش
  .  كند نگارش بررسي ميي  زبان و شيوه، زاويه ديد، فضاسازي،و درونمايه

چنين به تمهيدات و شگردهاي نويسنده در نوشتن افزون بر موارد يادشده، هم
ترين اين زدايي از مهمبراي نمونه تكنيك آشنايي. شودداستان خود، توجه مي

ي ديد، شخصيت، مايه، زاويهاز طريق انتخاب موضوع و دروندر داستان، . شگردهاست
شوراي كتاب . (دزدايي كرتوان آشناييگزينش موضوع، طرح، خلق فضا و موقعيت مي

  )2-1: 1385كودك، 
 كتاب تأليفي داستان در گروه سني 14 ، نگارندگان،با در نظر گرفتن اين شرايط

 به ،اندبه عنوان آثار ويژه معرفي شده 1386 تا 1342هاي را كه در فاصله سال» ج«
بديهي است تعداد آثاري كه در طول اين . ي اين پژوهش در نظر گرفتندعنوان جامعه

اند، بيش از اين تعداد بوده است اما تنها ي زماني به عنوان اثر ويژه معرفي شدهدوره
نويسي و بارهبه منظور پرهيز از دو. اختصاص داشته است» ج«تاي آن به گروه سني 14

ها آورده ها، در قسمت تحليل دادهي كالم، عناوين و مشخصات كامل كتاباطاله
  . خواهد شد

  
  ي اجراي پژوهش و روش تجزيه و تحليلشيوه. 7
 به يك داستان اختصاص دارد كه بـراي هـر     ، دو و سه   ي  هاي شماره هر رديف از جدول   

ها براي هر مؤلّفـه پـر       تمامي ستون بديهي است كه    . مؤلّفه يا خصوصيت يك بار پر شد      
  .  امتياز گرفتند،اندهايي كه با آن مؤلّفه مرتبط بودهنشد و تنها ستون
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ي ي وضعيت داستان ياد شـده در مؤلّفـه        امتياز ثبت شده در هر ستون، نشان دهنده       
  . مورد نظر بوده است

تان و در نظر در نهايت با تحليل امتيازات استخراج شده از جدول مربوط به هر داس    
گيري كرد كه هر داستان به      توان نتيجه ، مي )جمع امتيازها (گرفتن شرايط كلي هر داستان      

ي پـل، بـه طـور تقريبـي چـه           بندي به استانداردهاي تفكّر انتقادي ارائه شـده       لحاظ پاي 
  .وضعيتي دارد

  
  هاتحليل يافته. 8

 امتيازهاي متعلق بـه هـر       هاي وارسي، جمع  ي هر كتاب و پر كردن سياهه      پس از مطالعه  
ي مـورد  هاي جامعهي سه، مشخصات داستانجدول شماره. محاسبه شد ) كتاب(داستان  

هـاي ايـن جـدول بـه ترتيـب          داده. دهـد بررسي و مجموع امتياز هر داستان را نشان مي        
  . ها مرتب شده استالفباي عنوان كتاب

  
  )1386 – 1342(» ج« تأليف گروه سني ي گروههاي معرفي ويژهفهرست كتاب. ي سهجدول شماره

ف
ردي

  
نوع يا   نويسنده  عنوان

  گونه
سال 
  انتشار

جمع 
  امتياز

  26  1348  فانتزي  كيانوشمحمود  آدم يا روباه  1
  43  1360  گراواقع  غالمرضا امامي  آي ابراهيم  2
  88  1383  فانتزي  عذرا جوزداني  اسم من مانياست  3
  96  1381  طنز/فانتزي  هدي ميركيائيم  پادشاه كوتوله و چهل دردسر بزرگ  4
  143  1347  گراواقع  بهرام بيضائي  حقيقت و مرد دانا  5
  42  1360  گراواقع  كيومرث پوراحمد  در آينه  6
  20  1347  فانتزي  نادر ابراهيمي  دور از خانه  7
  39  1357  گراواقع  درويشيان اشرف علي  ي ماروزنامه ديواري مدرسه  8
  92  1369  فانتزي  ر يوسفيناص  زيبا مثل پروانه  9
  86  1382  گراواقع  مهدخت كشكولي  فرشيد  10
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  24  1342  فانتزي  فهيمه ميرهادي  گفتگوي درختان  11
  100  1347  فانتزي  صمد بهرنگي  ماهي سياه كوچولو  12
  61  1360  گراواقع  نسيم خاكسار  من صلح را دوست دارم  13
 و  نارنج كوچيكه و دختر يارحسني و ننه  14

  ترنج
  40  1371  فانتزي  نيا شكوه قاسم

هـاي بـه    ها و امتيازبندي  دهد، در بررسي  ي سه نشان مي   طور كه جدول شماره    همان
 محمـود  آدم يـا روبـاه   بهرام بيـضائي بيـشترين، و       حقيقت و مرد دانا   عمل آمده، داستان    

  . اندكيانوش كمترين امتياز را كسب كرده
بـا  او  . اق بارز يك متفكّر منتقـد دانـست       توان مصد  را مي  حقيقت و مرد دانا   پسرك  

وار، از پسركي ساده و نا آگاه تبديل به پيري پختـه و              پاي نهادن در سفري سير و سلوك      
او به هدف خود كـامالً آگـاهي        . يابدشود كه در طول زمان شخصيتش صيقل مي       دانا مي 

جـود در   اطالعات و شـواهد مو    . كنددارد و با طرح پرسشي جستجوي خود را آغاز مي         
كنـد و طـرز   داستان كامالً خواننده را براي دنبال كردن خـط روايـي داسـتان يـاري مـي               

پـسرك تمـامي    . آموزدهاي ديگران را با كمك شخصيت اول مي       صحيح استنباط از گفته   
گيرد شخصاً به دنبال معناي حقيقـت بـرود،         گذارد و تصميم مي   مفروضات را زير پا مي    

هـا را   ي آن هـاي همـه   شود و باورهـا و ديـدگاه      ادي همراه مي  وي در اين راه با افراد زي      
كنـد  شنود، او در راه جستجوي حقيقت، بودن در كنار خانواده و ديار خود را فدا مي                 مي

طبيعـي اسـت كـه در ايـن راه          . دهدو منافع خويش را محور رفتار و گفتارش قرار نمي         
ي راهـش  هـا وي را از ادامـه  شـود، امـا هـيچ يـك از آن        هاي فراواني متحمل مي   سختي

ي ي درنگ اين است كه پسرك هـيچ قـضاوتي دربـاره           مطلب شايسته . كندمنصرف نمي 
ي رفتـار خـود بينديـشند       گذارد تا خود به نتيجـه     ها را آزاد مي   كند و آن  رفتار مردم نمي  

 )مثالً سـاختن پـل  (شان ي زندگي، در عين حال در انجام امور روزانه   )اطمينان در تفكّر  (
  .كندها همكاري ميبا آن
اول داسـتان دور از خانـه       خانوم، شخـصيت     ي مقابل چنين شخصيتي، هلي    ر نقطه د
اي بـراي آزار و اذيـت   هدف است كه هيچ دليل و انگيزه خانوم، شخصيتي بي   هلي. است



  89 زمستانپاييز و ، 2 ي ، شماره1 سال/ مطالعات ادبيات كودك 

 

186

پردازي تا پايان داستان و اصالح      اين ضعف در شخصيت   . هايش ندارد ديگران و شيطنت  
شود و دسـت از آزار و اذيـت          يابد؛ زيرا اگر هلي خانوم اصالح مي      امه مي هلي خانوم اد  
دارد، نه بر مبناي يك انگيزه و اصالح دروني، بلكه از سر اجبار و ترس از                ديگران بر مي  

برخي مفروضات رايج جامعه مانند سر بزير بـودن، آرام و مـؤدب             . عقوبت پيرمرد است  
شود و در نهايت نيـز هلـي        ي ممكن ديده مي   درجهبودن كودكان در اين داستان به اعال        

شود، بـدون   خانوم به عنوان يك ضد قهرمان محكوم و با جريان عادي جامعه همراه مي             
  .آنكه مشخص شود دليل او براي انجام كارهاي ناپسندش چه بوده است

گـويي منجـر    ي كـالم و زيـاده     ها ممكن است به اطالـه     شرح و تفسير مابقي داستان    
ها بـه    امكان درج  امتياز تمامي داستان      ،جويي در حجم مقاله    براي صرفه  ،چنينمشود؛ ه 

هـاي وارسـي موجـود نبـوده        تفكيك هر مؤلّفه و عنصر داستاني مرتبط با آن در سـياهه           
هـا  ها بر مبناي همين امتيـاز     ها و داستان  ي اين مؤلّفه  اما قضاوت نگارندگان درباره   . است

هـاي بـارز و   اي نكتهي هر مؤلّفهاين بوده است كه درباره  تالش بر   . صورت گرفته است  
  .  براي تأكيد بيشتر قيد شود،اي كه در يك يا دو داستان مشاهده شده استبرجسته

ها شروعي متناسب با روايـت       باقي داستان  ي ما روزنامه ديواري مدرسه   به جز داستان     -
ها شخصيت. اندماجراي داستان شده  مند وارد   اند و به عبارتي به نحو هدف      داستان داشته 

 . اندهدف بودهمند يا بيبه تناوب هدف

ها روي داده است و پرسش داسـتاني را بـراي خواننـده           گره داستاني در اغلب داستان     -
 نـوعي   ،مشخـصاً حقيقت و مرد دانا و ماهي سياه كوچولو         در دو داستان    . رقم زده است  
هـا در حقيقـت در پـي يـافتن          ت؛ شخصيت گري در تمام داستان جاري اس     روح پرسش 
 . خود هستند) هاي(پاسخ پرسش

اي صـورت گرفتـه كـه اطالعـات و          ها بـه گونـه    هاي داستان پردازي و ديالوگ   صحنه -
يكـي از   . دهـد شواهد كافي را براي درك روايت داستان در اختيـار خواننـده قـرار مـي               

شكل گرفته باشد كه نويسنده با       فرشيدپردازي شايد در داستان     هاي صحنه بهترين نمونه 
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ي شواهد و قرائن كافي تا حد زيادي به خواننده در درك فضاي داستان و شناخت                ارائه
 . كندها به شكل غيرمستقيم كمك ميشخصيت

اي مـوارد دچـار     هـا در پـاره    داسـتان )  گره گشايي  ،ها كشمكش ،پردازيحادثه( پيرنگ   -
 براي نمونـه در داسـتان   . ها نيز بسيار ضعيف بود    ن در تعداد اندكي از داستا     ،اختالل شده 

افتد و در واقع از داستان بـه عنـوان   اي اتفاق نمي عمالً هيچ حادثه  گفت و گوي درختان   
بـه ايـن ترتيـب مـا     . محملي براي بيان خواص و فوايد انواع درختان استفاده شده است          

 . ي ديگر هستيمآمدها در اين داستان و برخشاهد ضعف در مهارت عواقب و پي

هـاي گونـاگوني مطـرح       ديـدگاه  ،ي عنصر گفتگو  ها به واسطه   تقريباً در تمامي داستان    -
ها نيست و در بيـشتر      اما اين به معناي به رسميت شناختن تمامي اين ديدگاه          ،شده است 

تنها استثنا را شايد بتـوان      . اندهاي گوناگون مغلوب يك ديدگاه خاص شده      موارد ديدگاه 
اي اسـت   ها نيز اغلب به گونه    روايت داستان .  سراغ گرفت  حقيقت و مرد دانا   تان  در داس 

ي  شاهد تغيير زاويه   آي ابراهيم تنها در داستان    . شودكه به شكلي تك صدايي روايت مي      
 نيز راوي داناي كل نامحدود هر بار با         من صلح را دوست دارم    ديد هستيم و در داستان      

 .دشوها همراه مييكي از شخصيت
هاي مستتر در داستان و آنچه كه از سـوي نويـسنده در             فرضها پيش  در بيشتر داستان   -

 ، به ويـژه در زمـان خلـق اثـر    ،هاي رايج جامعه  فرض همراه با پيش   ،شود  داستان بيان مي  
آدم يـا    شايد بتوان در     ،هاي بارز اين تأثيرها را در اين مجموعه       يكي از نمونه  . بوده است 

اي و  هاي اصلي داسـتان در همـان نقـش كليـشه          ي شخصيت د كه همه   مشاهده كر  روباه
 ، شتر عاقل و دانـا     ،روباه حيواني مكار  .  قرار دارند  ،ها تعريف شده  اي كه براي آن   عاميانه

 .است... االغ احمق و ساده لوح و 
 ايهـا بـا نويـسنده      از آنجـا كـه در بيـشتر داسـتان          ،هـا و تفاسـير    ي استنباط  در حوزه  -

مانـد؛  و تفسير مخاطب بـاقي نمـي       چندان جايي براي استنباط      ،گر مواجه هستيم   مداخله
. ها نيز اغلب خطي و بدون هرگونه نوآوري در فرم و سـاختار هـستند              ويژه كه روايت   به

 احتمـاالً   ، پيدا كنـيم   ، در اين مجموعه   ،ي مستتر در داستان   اگر بتوانيم يك مورد نويسنده    
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شـود  ي ديد دختر خردسالي روايت مي     ست كه از زاويه   ااسم من مانياست    راوي داستان   
ي بـسياري از    با اين شگرد ما انگيـزه     . كندو خواننده را كامالً با خود همسو و همراه مي         

ها كنيم؛ زيرا جهان اين داستان منطبق با استنباط       ها و حركات كودك را درك مي      شيطنت
 . و تفاسير او از اين دنياست

 ،هاي استدالل اخالقـي بـود      قابليت ،نسبتاً پربسامد در اين مجموعه    هاي   يكي از مؤلّفه   -
 خواه بـه صـورت پيـامي         و هاي داستان  در ميان ديالوگ    خواه ،هاي گوناگون كه به شيوه  

  . شدها مشاهده مي در آن،اخالقي برخاسته از كليت داستان
هاي  آن با مهارت   پردازي و انطباق   از نظر شخصيت   ،گونه كه پيشتر نيز اشاره شد      همان -

حقيقـت و    از آن پـسرك      ، در اين مجموعه   ،ترين شخصيت  قوي ،ذهني در تفكّر انتقادي   
ها عمدتاً در حـالتي     ديگر شخصيت . بوده است ماهي سياه كوچولو    و پس از آن     مرد دانا   

  . انداند و برخي را نداشتهها را داشتهاند؛ يعني برخي از مهارتبينابين قرار داشته
  

  گيريجهنتي. 9
هاي كارشناسان  هاي مورد بررسي، به اعتبار ارزيابي      داستان ،طور كه پيشتر گفته شد     همان

بـا ايـن حـال      . انـد ي انتشار خود بـوده     در شمار بهترين آثار دوره     ،شوراي كتاب كودك  
هاي هايي در بازنمون مؤلّفه   ها، كه بعضاً خود را به صورت ضعف       هايي در داستان  اشكال

ه مـا را بـه خـود جلـب            ،هاي آغـازين   به ويژه در سال    ،دادادي نشان مي  تفكّر انتق  توجـ 
هـاي آغـازين    ها شايد بتوان اين توجيه را ارائه كرد كه در دوره          براي اين ضعف  . كند مي

 هنوز نگاه تعليمـي و ابـزاري از ادبيـات كـودك رخـت               ،تدوين و انتخاب فهرست آثار    
كـه داراي    بـا وجـود آن     دور از خانـه   يـا   روبـاه   آدم يـا    برنبسته، در نتيجه آثـاري ماننـد        

هاي رايج جامعـه    فرض از پيش  هاي مستقيم هستند و كودكان را به اطاعت محض         آموزه
  . شوند به عنوان آثار برتر انتخاب مي،انگيزند برمي

 جريـان انتقـادي در      ،ها نشانگر آن است كه تقريباً در همان زمان         داده ،در عين حال  
حقيقـت و مـرد     گيري بوده است كه مصاديق بارز آن        ان در حال شكل   ادبيات كودك اير  
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 اين جريان اندكي    ،هاي انقالب با نزديك شدن به سال    .  هستند ماهي سياه كوچولو   و   دانا
 ي ي بـارز آن در جامعـه  نمونـه . كنـد هاي سياسي به آن نفوذ مـي تغيير مسير داده، انگاره 

.  است كه سرشار از تبليغ سياسـي اسـت         ماي  ي ديواري مدرسه  روزنامهمورد بررسي ما    
 تأثير آن به خـوبي بـر        ،ي شصت و با شروع جنگ تحميلي ايران و عراق         در ابتداي دهه  

 با وجـود    آي ابراهيم و من صلح را دوست دارم       دو اثر   . هاي كودك مشهود است   داستان
  . انداشتهي جنگ داند اما دو نگاه متفاوت نسبت به مقولهكه در يك سال منتشر شدهآن

 كـه  يارحسني و ننه كوچيكـه و دختـر نـارنج و تـرنج           اگر از يك مورد استثنا يعني       
توان گفـت كـه از       تقريباً مي  ، بگذريم ،امتياز نسبتاً پاييني در بررسي ما كسب كرده است        

ت داسـتان           هاي پاياني دهه  سال هـا از نظـر     ي شصت شاهد يك رشد صـعودي در كيفيـ
 با خلق فـضايي      زيبا مثل پروانه   آثاري مانند . فكّر انتقادي هستيم  هاي ت ها و مؤلّفه  مهارت

 با داشتن يك راوي منحـصر       اسم من مانياست   ،مفاهمه آميز ميان دو شخصيت ناهمگون     
 با احراز هويتي مستقل براي نوجواني كه در تـالش           فرشيد ،زدايي قوي به فرد و آشنايي   

پادشـاه كوتولـه و چهـل        كنـد،    هاي غلط محيط پيرامون خود عمـل      است خالف انگاره  
هاي طنز و پيوند فضاهاي داستاني جديد و قديمي به شكلي            با داشتن مايه   دردسر بزرگ 

  . رونداي به سمت تقويت تفكّر انتقادي پيش ميآشنازدايانه هر يك به گونه
توان به نتايجي رسـيد كـه        مي ،چنين، از بررسي و تحليل چهارده داستان يادشده       هم
  : وار به شرح زير استها فهرست آنترينعمده

 هـيچ يـك از آثـار بررسـي شـده             به جز كتاب پادشاه كوچك و چهل دردسر بـزرگ          -
. انـد گـاه عبـوس اتفـاق افتـاده       هاي طنـز نداشـتند و در فـضاهايي كـامالً جـدي و                مايه

ي دگرانديشي را در كودك تقويـت كنـد و بـه او      تواند روحيه هاي طنزآميز مي  مايه درون
موزد كه قضايا را با رويكردي متفاوت و خالف معمول، آن گونه كـه از يـك متفكّـر                   بيا

  . رود، مشاهده كندمنتقد انتظار مي
هايي مثبت، بهنجار و همـراه بـا عـرف    هاي مورد بررسي با شخصيت     در بيشتر داستان   -

 و ، مـاهي سـياه كوچولـو    ،حقيقت و مرد دانـا    هاي  به جز داستان  . جامعه رو به رو بوديم    
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هـا حـاكم بـود،      مايـه و فـضاي خاصـي كـه بـر آن            كه به دليـل درون     اسم من مانياست  
هـايي    كودكان گاهي بـه ضـدقهرمان     . كردندها به نوعي خالف عرف رفتار مي      شخصيت
چنـين  . زادپنـداري كننـد   ها هـم   نياز دارند تا با آن      مانوليتو يامجيد  داشتني مانند   دوست

ها طبيعـي   هاي آن ها و شكست  زند كه برخي از ضعف    آموهايي به كودكان مي     ضدقهرمان
ي پشتكار ذهني، تواضع فكـري، و       به اين ترتيب روحيه   . است و نبايد از اشتباه بهراسند     
 .شودها تقويت ميخودگرداني ذهني نيز در آن

دهـد كـه هـر چـه        هاي به عمل آمده نشان مي     ي سه و بررسي   هاي جدول شماره   داده -
گويي و مداخله در روايـت داسـتان پرهيـز كننـد و عناصـر                مستقيم نويسندگان بيشتر از  

هـاي تفكّـر     تا حدودي بـه مؤلّفـه      ،تر و به شكلي صحيح به كار گيرند       داستان را آگاهانه  
  . شوندتر ميانتقادي نيز نزديك

بديهي است نتايج حاصل از اين پژوهش منحصر به آثـار مـورد پـژوهش اسـت و                  
  . اي است كه قابل تعميم به ديگر آثار اين حوزه نيستونهها به گماهيت اين بررسي

  
  ها يادداشت

1 .Progress in International Reading Literacy Study       آزمـون پرلـز نـوعي آزمـون بـين
المللي ارزيابي دستاوردهاي آموزشي، به منظور      المللي است كه هر پنج سال يك بار از سوي انجمن بين           

هاي آنان در درك غيـر مـستقيم و اسـتنباط و            ن در كودكان و ارزيابي توانايي     هاي خواند سنجش گرايش 
تجزيه و تحليل مطالب، در دو بخش متون ادبي و متون اطالعاتي، در ميان كودكان پايه چهـارم ابتـدايي                    

تمركـز و   : شوند عبارتند از  هايي كه در اين آزمون سنجيده مي       مهارت. شوديعني سن ده سال، برگزار مي     
هـا و طالعـات؛ و      هاي مستقيم؛ تفسير و تلفيق ايـده      زيابي اطالعاتي كه به صراحت بيان شده؛ استنباط       با

  )5: 1386...: پژوهشگاه مطالعات آموزش و (.بررسي و ارزيابي محتواي زبان و عناصر متني
  

  فهرست منابع
 .)1386 (.المللي تيمز و پرلـز    مركز مطالعات بين  : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش    

  . 6-4): اسفند. (12ش. ي آموزشياخبار پژوهشنامه. 2001» چيست؟PIRLSپرلز «
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نقد و بررسي مباني فلسفي الگوي آموزشي تفكّر انتقادي مـاتيو       «.)1381 (.جهاني، جعفر 
 42، )س( پژوهــشي علــوم انــساني دانــشگاه الزهــرا –نامــه علمــي  فــصل .»ليــپمن

 .55-35): تابستان(
ملـك  : شـيراز . هاي پژوهش در تفكّر انتقادي    اي بر شيوه  ديباچه .)1382( .ـــــــــــــ
 .سليمان

ــرز ــدن،چمب ــده.)1387 (. اي ــاب خوانن ــه[. ي درون كت ــاهرترجم ــهي هي ط ــور  آدين   ؛]پ
بـه كوشـش    . ي ادبيـات كـودك    رويكردهاي نقـد و نظريـه     : هاي ناگزير ديگرخواني

كانون پرورش فكري كودكـان     : نتهرا. اي از پيتر هانت   مرتضي خسرونژاد؛ با مقدمه   
 . و نوجوانان

-نامهويژه. »هاهاي فكري و مفاهيم موجود در آن      اصول داستان  «.)1384 (.حسيني، زهره 

  .زمستان. بنياد حكمت اسالمي صدرا. ي فلسفه و كودك
ي نشيني ادبيـات كـودك و فلـسفه در برنامـه          تأملي بر هم   «.)1386 (.خسرونژاد، مرتضي 
  .124-109): تابستان (20. هاي آموزشيي نوآوريفصلنامه. »دكانفلسفه براي كو
 .ي ادبيـات كـودك    معصوميت و تجربه؛ درآمدي بر فلسفه      .)1389( .ــــــــــــــــــ

  مركز : چاپ سوم، تهران
  .مهر اميرالمؤمنين: قم. تفكّر انتقادي .)1383 (.نژاد، اكبرزاده، نوراهللا و سليمانخليل

 . مشعل: تهران. شناسيي روانمقدمه .)1366 (.يشريعمتداري، عل

  .    ي پژوهشگرانجامعه: تهران. پرورش تفكّر .)1378( .ـــــــــــــــــ
طـرح پيـشنهادي     «.)1385 (.هـاي بررسـي   شوراي كتاب كودك، شوراي اجرايـي گـروه       

 ].تك نگاشت. [»ارزشيابي ادبيات داستاني كودك و نوجوان

  .رسش: اهواز. زادهي فروغ كيانترجمه. آموزش و تفكّر .)1385 (.فيشر، رابرت
. ي جليل شـاهري لنگـرودي  ترجمه. هايي براي فكر كردن داستان .)1386 (.ــــــــــــ
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

  . سمت: تهران. ادبيات كودكان و ترويج خواندن .)1383 (.قزل اياغ، ثريا
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  : يابي درقابل دست. فلسفه، گشايشي در ساحت تفكّر .)1385 (.كلباسي، حسين
html.19183-pages/net.bashgah.www://http ] 13/7/87تاريخ بازيابي[ 

 .سمت: تهران. ي خدايار ابيليترجمه. آموزش تفكّر انتقادي .)1374 (.مايرز، چت
 ؛]پـور  ي نظيـري  ي روحيه ترجمه[.  فلسفي -هاي تفنني  داستان .)1387 (.بي.  گرت متيوز،

مرتـضي  . ي ادبيـات كـودك  رويكردهـاي نقـد و نظريـه      : هاي ناگزير ديگرخوانيدر  
 . كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: خسرونژاد؛ تهران

 . روزگار: تهران. فانتزي در ادبيات كودكان .)1378 (.محمدي، محمد

قابـل  . سنجش تاريخي ادبيـات كودكـان ايـران و سـوئد           .)1383 (.محمدي، محمدهادي 
 ]11/5/85:تاريخ بازيابي[Nokhody.blogspot.com/2005/01/blog-post.html:دسترسي در

  .ققنوس: تهران. كتاب ارواح شهرزاد .)1383 (.مندني پور، شهريار
 .سخن: تهران. عناصر داستان .)1382 (.ميرصادقي، جمال

وگـو بـا پروفـسور آن مارگـارت شـارپ، اسـتاد دانـشگاه                 گفـت  .)1383 (.ناجي، سعيد 
كتـاب مـاه    . ي مريم صـفايي و صـديقه ميرزايـي        ترجمه. مونتكلير نيوجرسي آمريكا  

  .19-12. اسفند. 89. كودك و نوجوان
هـا و كاربردهـا از روزن چـشم         گونـه : شناخت ادبيـات كودكـان     .)1382 (.نورتون، دونا 
  .قلمرو: تهران. ي منصوره راعي و ديگرانجمهتر. كودك
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