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  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتفکر و کودك
  124 -  103، صص 1389سال اول، شمارة اول، بهار و تابستان 

هاي  هاي تفکر انتقادي در داستان گیري مهارت سیر تحول و شکل
  تألیفی ایرانی براي کودکان و نوجوانان

  *فرد لیال مکتبی

  چکیده
هدف از پژوهش . هاي تفکر انتقادي دارد تگیري مهار نقشی حیاتی در شکل داستان
گیـري   هـاي معمـولی در تقویـت و شـکل     کشف امکانـات بـالقوة داسـتان    حاضر،
هاي تفکر انتقادي مورد بررسـی   مهارت. هاي تفکر انتقادي در کودکان است مهارت
یر، ها و تفاس هدف، طرح پرسش، اطالعات، داده، شاهد، تجربه، استنباط: ند ازا عبارت

، تواضـع، رشـادت،   )طرفـی  بی(نظرات، انصاف  مدها، ها، استلزامات و پیا رضف پیش
همراهی، استحکام، و پشتکارِ ذهنی، اطمینان در تفکـر، تسـلط بـر خودمحـوري، و     

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، میزان . هاي استدالل اخالقی قابلیت
هاي تألیفی براي  ه ریچارد پل در داستانهاي تفکر انتقادي از دیدگا ها و مؤلفه مهارت

هاي  در فهرست کتاب 1385تا  1342هاي  که در فاصلۀ سال »ج«کودکان گروه سنی 
  . اند، بررسی شده است مناسب شوراي کتاب کودك به ثبت رسیده

، اطالعـات، داده،  پیامدهاهاي استلزامات و   دهد که مؤلفه نتایج پژوهش نشان می
هـا در    هاي اسـتدالل اخالقـی نسـبت بـه سـایر مؤلفـه        قابلیت شاهد، تجربه، هدف،

هـا،    فـرض  توان بـه پـیش   ها نیز می  ترین مؤلفه از ضعیف. وضعیت بهتري قرار دارند
چنـین عمـدة رشـد     هـم . ها و تفاسیر اشاره کرد اطمینان در تفکر، نظرات و استنباط

ر از رشـد مقطعـی دهـۀ    نظـ  هاي تفکر انتقادي صرف لحاظ مؤلفه ها به متوالی داستان
  .چهل، در آثار متأخر و در دهۀ هشتاد روي داده است

  .هاي کودکان، فلسفه براي کودکان تفکر انتقادي، داستان :ها کلیدواژه

                                                                                                     

  RoyaMaktabi@gmail.comگر ادبیات کودك  رسانی، پژوهش ري و اطالع دا ي کتابادکتر *
  8/9/1389: ، تاریخ پذیرش3/8/1389: تاریخ دریافت
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  مقدمه
رده سمت تفکر انتقادي میل کـ  امروزه رویکردهاي تعلیم و تربیت بیش از هر زمان دیگري به

رنگ شده و  حفوظات ذهنی در نظام آموزشی کممحض از م است؛ تکیه بر حافظه و استفادة
آموزان در تجزیه و تحلیل و ارزیابی و تفسـیر مطالـب بسـیار مـورد توجـه قـرار        توان دانش

 »یـادگیري انتقـادي  «واژگـانی ماننـد   تعلیم و تربیـت بـه    که در عرصۀحدي  گرفته است، به
)critical learning(  سواد انتقادي«و« )critical literacy( همـین راسـتا   در. کنـیم   خـورد مـی  بر

هـاي   علماي تعلیم و تربیت نسبت به آموزش تفکـر انتقـادي در کـالس    1970تقریباً از دهه 
  ).20: 1374مایرز، (درس اهتمام ورزیدند 

تفکر انتقادي، تفکري است مستدل و مستند بـه مـدارك و اطالعـاتی موثـق کـه انتظـار       
داردهایی مناسـب را بـراي ارزیـابی و تفسـیر     رود به قضاوتی صحیح منجر شود و اسـتان  می

گیـري در خصـوص     گیري یا تصمیم  منظور حصول به نتیجه برانگیز، به  و بحث   مسائل پیچیده
  ).1389فرد،  مکتبی(اي، عرضه کند   انجام کار یا باور به عقیده

هـا و ایجـاد     نیازمنـد آمـوزش   نیسـت و گیري چنین تفکري در کودکـان تصـادفی     شکل
اگـر قـرار اسـت کـودك،     «: عبـارتی  بـه . براي پرورش این نوع تفکر استهاي مساعد  نهزمی

فیشـر،  ( »دسـت شـانس سـپرده شـود     بار آید، نباید قدرت فکري او بـه  اندیش و منتقد فراخ
یعنـی کسـی را کـه     )reasonable person( »شخص معقول«تفکر انتقادي آرمان ). 118 :1385

. دهـد   کنترل دیگران به تفکر بپردازد، مـورد تأکیـد قـرار مـی     طور مستقل و بدون تواند به می
هـا را رد    کردن، باورها و اسـتدالل  بدون ارزیابی یا داوري چه منتقدانه بیندیشد، ، چنانکودك

ز و از ملزومـات  اطالعـاتی امـرو   ۀزندگی در جامع ۀاي الزم  چنین خصیصه .کند  یا قبول نمی
  .ر در این نوع جامعه استعنوان سواد برت سواد اطالعاتی به

تفکر انتقادي عمدتاً ناظر بر یک سلسله مؤلفه و مهارت است که از دید افراد گوناگون تا 
 پل   اي داشته، ریچارد  یکی از افرادي که در این خصوص اهتمام ویژه. حدودي متفاوت است

)Richard Paul( ـ     . مدیر بنیاد تفکر انتقادي است ت دارد کـه  فهرسـت پـل از ایـن نظـر اهمی
بسـیاري از خصوصـیاتی    ةها، تقریباً دربردارنـد   بودن نسبت به دیگر فهرستبر روزآمد عالوه

اند و خصوصیاتی متناسب با بشر قرن بیست و یکم نیـز    است که افراد پیش از وي نقل کرده
کوشش پل به این موضوع برخاسته از نگاه وي به تفکر انتقـادي اسـت   . شود  در آن دیده می

 ۀبا توجه بـه همـ  . انگارد هاي آن را بخشی از شخصیت آدمی می  ها و قابلیت  خصوصیتکه 
بخشـی از  . عنـوان مبنـاي ایـن پـژوهش قـرار داد      این دالیـل، نگارنـده فهرسـت پـل را بـه     
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تـوان    کند، مـی   ها یاد می  عنوان استاندارد از آن اي تفکر انتقادي را که پل خود بهه  خصوصیت
  :کرد صهبه این صورت خال

  ؛هدف. 1
 ؛طرح پرسش. 2
 ؛و تجربه ،اطالعات، داده، شاهد. 3
 ؛ها و تفاسیر استنباط. 4
 ؛ها فرض پیش. 5
 ؛عواقب و استلزامات. 6
 ؛هاي گوناگون  نظرها و دیدگاه نقطه. 7
 ؛انصاف ذهنی. 8
 ؛تواضع فکري. 9

 ؛رشادت فکري. 10
 ؛همراهی ذهنی. 11
 ؛استحکام فکري. 12
 ؛پشتکار فکري. 13
 ؛اطمینان در تفکر. 14
 ؛خودگردانی ذهنی. 15
 ؛تسلط بر خودمحوري. 16
 .1هاي استدالل اخالقی قابلیت. 17
 

  داستان و تفکر انتقادي
دهد ایـن افـراد     خوان انجام شده است، نشان می  آموزان داستان  مطالعاتی که روي دانش

ـ دیگـ هایی از دانش و مهارت یا تسلط هسـتند کـه     داراي جنبه را هـا    آن آمـوزان   شر دان
  :ند ازا عبارتها   مهارت از این برخی. ندارند
  ؛)فرازبانی جمله دانشاز(هاي ادبی   شناخت ساختارها، اهداف، و سبک ـ
هـاي پرسـش،    تواند شامل مهـارت   ها و تدابیر مربوط به دانش ادبی که می  مهارت ـ

 متون داستانی باشد؛ ةدرباربردن و مباحثه  سؤالزیر



  ...هاي تفکر  گیري مهارت سیر تحول و شکل   106

هـا بـه     کاوش داسـتانی و انتقـال آن   ۀهاي خود در زمین  کارگیري مهارت  نایی بهتوا ـ
  ).134 :1385فیشر، (ها   دیگر زمینه

هـا در    داسـتان ) 162 :2005(نیـز معتقدنـد    )Giorgis( و جیورجیس) Glaser( گلیزر
  :کنند  گیري به کودکان کمک می  شمچ شکلهاي زیر به   گیري مهارت شکل
  هاي مختلف تفکر؛  هاي کودکان در شیوه  ارتارتقاي مه ـ
  گسترش قدرت استدالل منطقی؛ ـ
  هاي تفکر انتقادي؛  کارگیري مهارت  به ـ
  .آمیز موفقیت شکل توانایی حل مسئله به ـ

. کننـد  نوعی شرایط ذهنی و اجتماعی کودکان را بازسازي مـی  ها به توان گفت داستان می
عنوان موضوع کاوش  تواند دنیایی احتمالی را به است که مینیروي داستان در این «عبارتی  به

به رشد و تـوان   با توجهطبیعی است که کودك ). 135 :1385فیشر، (» فکري کودك بیافریند
چه این امکان را  پردازد و آن دهد، می  چه در آن روي می ذهنی خود به تحلیل این جهان و آن

معنا که هر داسـتانی داراي   بدین. یی داستان استتار چند معناآورد، ساخ براي وي فراهم می
هاي مختلف زندگی خـویش بـه درك و    نی است که افراد بشر در طول دورهسطوح گوناگو

  .پردازند ها می استنباط آن
الگویی که بر سطوح مختلف معانی یـک   ۀکارول هولمبرگ نخستین کسی بود که با ارائ

ها از استعاره و تشبیه اسـتفاده    سیر متونی که در آنکند، شاگردان خود را به تف متن داللت می
، )فکـري (، عقالنـی  )عینـی (این الگو که شامل چهـار سـطح حسـی    . شده بود، تشویق کرد

یافتـه بـراي کـالس     یک اصل سازمان ۀبود، به منزل) اي  اسطوره(و فرضی ) استعاري(تخیلی 
ادراك در شـاگردان منجـر شـد    شناخت و   ة هاي انتقادي قو  درس درآمد و به پرورش شیوه

وراي هـر  «: اي بود که فیشر بعدها بر آن صحه گذاشت  و این همان نکته) 27 :1383مایرز، (
ایـن    بـه ). چهـارده  :1386فیشـر،  (» تـري نهفتـه اسـت     داستان بزرگی مفهوم استعاري عمیق

ان داسـتان را  هـاي پنهـ    آموزند که چگونـه الیـه    با یک داستان می   هترتیب کودکان در مواجه
هاي اصلی تفکـر انتقـادي اسـت، در      جمله مهارتمهارت تفسیر و استنباط را که از کشف و

  . خود پرورش دهند
. کنـد   جز محتوا، پیکره یا روایت داستان نیز تغییراتی در ساختار ذهنی کودك ایجاد می به
شـود،    افـراد مـی  گیري تفکر انتقـادي در    چه موجب شکل  معتقد است آن) 21 :1383(مایرز 
ی کـه  شـکل  ن و ایجاد سـاختارهاي جدیـد اسـت بـه    اصالح ساختارهاي فکري پیشی فرایند
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دانند تا شـاگردان بتواننـد    می» تعادلنامیک جو   ۀ آگاهانایجاد «آموزش تفکر انتقادي را شامل 
) 190 :1382(هاي فکري خود را تعویض و اصالح کنند یا دوباره بسازند؛ خسـرونژاد  فرایند

گر حالـت   در آغاز خود، نشان] یا داستان[هر افسانه : کند  ین نکته را به این صورت تبیین میا
وضعیت عینی پیشین و یا وضعیت روانـی    ة رخدادي که شکنند  ۀ سپس در نتیج. تعادل است

در چنین وضعیتی قهرمـان دسـت بـه    . شود  قهرمان داستان است، حالت عدم تعادل آغاز می
طبیعتـاً  . برقرار شـود  اما تعادلی تازه ـ زند تا سرانجام حالت تعادل  ها می  تالشاي از   مجموعه

  . نماید شنونده یا خواننده نیز در ذهن خود مسیري مشابه را طی می
ویـژه   آمـوزش و بـه   ۀبه مشکل دیگـري نیـز در عرصـ   ) 28 :1383(ها مایرز  بر این عالوه

اهـداف آمـوزش تفکـر     ةهـاي مـا دربـار     بتتمام صـح «: کند  آموزش تفکر انتقادي اشاره می
استفاده از یک تصویر تجسـمی و  . انتقادي، در سطحی بسیار انتزاعی و نظري باقی مانده بود

. »آن بـود   ة کردن دربار نی تفکر انتقادي، مؤثرتر از صحبتعینی در آشکارساختن مفاهیم ضم
برقـراري ارتبـاط بـا ایـن      تر باشـد، درك و   بدیهی است که هرچقدر سن یادگیرندگان پایین

آمـوزان    ، دانـش )Kane( طبـق نظـر کـین   . دشوارتر خواهد بود هاي نظري و انتزاعی  صحبت
کنـد    کین پیشنهاد مـی  دلیل همین به. خود عجین کنند ةوانند استدالل را با زندگی روزمرت  نمی

به کودکـان  جاي کارهاي آموزشی باید به ادبیات خوب روي آورد و شاهکارهاي ادبی را  به
اعمـال  : معتقـد اسـت   )McPeck( همین راستا مک پکدر). 61 :1382جهانی، (آموزش داد 

توان آموزش داد، بهترین کار ممکن آن است که فضایی ایجاد   مربوط به تفکر انتقادي را نمی
  ).60 :1382جهانی، (انتقادي از این موقعیت ترغیب شوند  ةآموزان به استفاد  کنیم تا دانش

ا فراهم سازد تواند چنین فضاي عینی و ملموسی ر  یکی از بسترهایی است که می انداست
هاي نهضت فلسفه براي کودکـان و بـه ابتکـار متیـو       ویژه با آغاز برنامه و از مدتی پیش و به

همکـاري افـرادي ماننـد آن    . هـاي درس راه یافـت    بـه کـالس   )Matthew Lipman( لیـپمن 
عنـوان خـالق    ، بـه )Philip Cam(و فیلیـپ کـم   ) Ann Margaret Sahrp( مارگـارت شـارپ  

تري بخشید و این در حالی است کـه ایـن افـراد     هاي فکري، به این برنامه قوت بیش  داستان
هـاي    فلسفی دارنـد و از داسـتان   ـ هاي فکري  هایی با موضوع  اعتقاد راسخی به خلق داستان

ادبیات معیار و رایج، بـه ایـن منظـور    «قدند کنند و معت  موجود در ادبیات کودك استفاده نمی
هـا را    نوشته نشده است که ابزارهاي مورد نیاز تفکر فلسفی را براي خواننده فراهم کند و آن

  ).15: 1383ناجی، (» به او آموزش دهد
این نظر که کمابیش مورد تأییـد لیـپمن و سـایر همکـاران وي قـرار دارد، بعضـاً مـورد        
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تـوان هـر مـتن داسـتانی را       براي مثال فیشر معتقد است که مـی . گیرد  میانتقادهایی نیز قرار 
خوب،   ۀ هاي کودکان  تر قصه فلسفی مورد استفاده قرار داد و بیش ۀعنوان مبنایی براي مباحث به

داراي مضامین فوق طبیعی مثل زمان، مکان و هویت آدمـی؛ مضـامین منطقـی و مـرتبط بـا      
عنا؛ و مضامین اخالقی و مرتبط با نیکی اعمال و تصـمیمات  استدالل غیررسمی و تفسیر و م

تـري بیـان    شـکل مفصـل   هاي لیپمن این مضامین را به  شاید بتوان گفت رمان. اخالقی هستند
» خالقیـت  ةکننـد  بخش و تقویـت   هاي انگیزه دادن ویژگی دستبه قیمت از«کنند، که البته   می

  ).160: 1385فیشر، (تمام شده است 
نیـز در انتقـاد بـه ایـن رویکـرد لیـپمن       ) 38: 1381، نقل در جهانی، 1985( جفري کین

چنـان   شـده در الگـوي لیـپمن آن    هـا، و موضـوعات مطـرح     ها، شخصیت  موقعیت«: گوید می
تواننـد از    آنـان نمـی   دلیـل  همـین  بـه . واقعی کودکان ارتباطی ندارنـد اند که با زندگی   تصنعی

، نقـل در  1985(حتـی جـان مـک پـک     . »خود استفاده کننـد هاي این برنامه در زندگی  یافته
گیـري   جهـت «شـود،   که یکی از تقدیرکنندگان کار لیپمن محسـوب مـی  ) 38: 1381جهانی، 

  .دهد  در این برنامه را مورد انتقاد قرار می» شده شده و فعالیت هدایت فکري از پیش تعیین
فکـران وي موضـوع فلسـفه بـراي      مگیرد که لیپمن و ه  ت میجا نشئ  ها از آن  این کاستی

اند و نگاهشان به   هاي تعلیم و تربیت نگریسته  کودکان و آموزش تفکر به آنان را از منظر انگاره
داستان، در فلسفه براي کودکان، سکوي «داستان نیز نگاهی ابزاري است تا جایی که معتقدند 

  ). 113: 1386ل در خسرونژاد، ، نق2006شارپ، (» اي براي تحقیق فلسفی است  پرش یا بهانه
مکتب فلسفه  چهارچوبشده در  هاي انجام  ها و فعالیت  چه این پژوهش را از پژوهش آن

ها قائل بوده  سازد، اهمیتی است که نگارنده براي اصالت ادبی داستان براي کودکان متمایز می
توان امکانات بـالقوة آن   هاي موجود در داستان می  تعبیري با نگاهی عمیق به پتانسیل به. است

که ناگزیر  ها و مفاهیم تفکر انتقادي مورد توجه قرار داد، بدون آن را براي انتقال برخی مهارت
  .در راه انتقال این مفاهیم باشیمکردن برخی اصول داستان  نویسی یا قربانی از سفارشی

  
 شناسی پژوهش روش

محتواي کیفی قیاسـی انجـام   پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است که با روش تحلیل 
هـاي تحلیـل محتـوا ارائـه       از روش )Mayring( بندي کـه میرینـگ   تقسیم بر اساس. گیرد  می

کرده است، تحلیل محتوا به سه شکل تحلیل محتواي کمی، تحلیل محتواي کیفی قیاسـی، و  
ـ  . تحلیل محتواي کیفی استقرایی قابل انجام است ن روش تحلیل محتواي کیفی قیاسی بـه ای
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هـاي کودکـان بایـد در      دلیل براي انجام این پژوهش انتخاب شده است، که محتواي داستان
. قالب یک سلسله مفاهیم که مصادیق گوناگونی ممکن است داشته باشـند، سـنجیده شـوند   

گـر   پـژوهش ازسـوي پـژوهش     ۀ ها با یک سیاهه وارسی که در مراحل اولی یعنی محتواي آن
کند، تطبیق داده شـده    نجیده شده است و این مفاهیم را عرضه میتدوین شده و اعتبار آن س

کـارگیري    گر بر این بوده که با کمک عناصر داستانی و چگـونگی بـه   کوشش پژوهش. است
هاي تفکر انتقادي ارتباط برقرار کـرده،    سوي مؤلف داستان، بین این عناصر و مهارتها از آن

هـایی را   کنار کلیت اثر، میزان وجود چنـین مؤلفـه   با درنظرگرفتن یکایک اجزاي داستان، در
  .در آن بسنجد

 
  پژوهش جامعۀ

چهارم ابتدایی است،   ۀ که سن ده سال یا پای 2المللی پرلز با استناد به سن برگزاري آزمون بین
ـ    بندي  لحاظ تقسیم که به »ج«گروه سنی  چهـارم و پـنجم ابتـدایی را      ۀ هاي سنی در ایـران پای
  . عنوان گروه سنی هدف انتخاب شد د، بهده پوشش می

شـده بـراي ایـن گـروه سـنی در ایـن       هـاي داسـتان منتشر    کتاب ۀکه بررسی همجا  از آن
پـژوهش را محـدود بـه      ۀ مند، جامعـ   اي هدف  پژوهش مقدور نبود، نگارنده با انتخاب نمونه

عنـوان   دك بـه سوي شوراي کتـاب کـو  شده در این گروه سنی که ازهاي داستان منتشر  کتاب
 3.ادبیات معرفی شده بودند، نمود

سـوي شـوراي   دلیل استفاده از این فهرست در این فرض نهفته است کـه آثـاري کـه از   
لحاظ معیارهاي ادبـی در سـطح قابـل     شوند، به  عنوان آثار مناسب معرفی می کتاب کودك به

ادبی زیر سؤال است و عناصـر   عنوان یک اثر ها به  قبولی قرار دارند و آثار نازلی که اعتبار آن
هـاي    مالك. شوند  کار گرفته نشده است، وارد این فهرست نمی ها به  درستی در آن داستانی به

شوراي کتاب کودك براي انتخـاب یـک اثـر، ایـن بـاور را تقویـت        »تألیف ـ داستان«گروه 
دم گیـري در خصـوص حضـور یـا عـ       این گروه در بررسی یک داسـتان و تصـمیم  . کند می

هاي زیباشـناختی    هاي گوناگونی شامل ارزش  حضور داستان در فهرست شورا آن را از جنبه
مایـه، فضاسـازي،     ، موضـوع و درون )پیرنـگ (پردازي، طرح   اثر، عناصر ادبی مانند شخصیت

  .کند  نگارش بررسی می ةدید، زبان و شیو ۀزاوی
ده در نوشـتن داسـتانش از   بر موارد یادشده، تمهیدات و شگردهایی که نویسـن  افزون

زدایـی از    بـراي نمونـه، تکنیـک آشـنایی    . گیرد  ها بهره جسته نیز، مورد توجه قرار می  آن
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دید،   ۀ مایه، زاوی  انتخاب موضوع و درون از طریقدر داستان، . شگردهاستترین این   مهم
 زدایـی کـرد    تـوان آشـنایی    شخصیت، گزینش موضوع، طرح، خلق فضا و موقعیـت مـی  

  ).2 - 1: 1385شوراي کتاب کودك، (
 125مجمـوع  شـده، در  هـا و سـایر آثـار بازنویسـی      به این ترتیب و پس از حذف افسانه

  . نظر گرفته شدندستان براي بررسی در این پژوهش دردا
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
ابـل  هـا در سـطوح ق    درصد داسـتان  69اي است که حدود  ، مؤلفهپیامدهامؤلفۀ استلزامات و 

چه پیش از این تعیین شده بود، این مؤلفه عمـدتاً بـه    طبق آن. اند  قبولی از آن برخوردار بوده
دهد   اي نشان می  شد و چنین نتیجه بندي مربوط می  گشایی، و پایان  پردازي، گره  پیرنگ، حادثه

  انـد؛   هاي جامعۀ مورد پژوهش در ایـن عناصـر مشـکل جـدي نداشـته       که تقریباً اکثر داستان
ظـر  هـا نیـز بـه تمـامی از ن      که این آمار به این معنی نیست که همین تعداد از داسـتان  این گو

ها در این مؤلفه و عناصر  اند، اما ضعف آن  عیب و نقص بوده پیرنگ و عناصر مرتبط با آن بی
 ماننـد کتـاب   ــ  ها مشاهده نشـده  درصدي که یا هیچ پیرنگی در آن 31مربوط به آن به اندازة 

که تقریباً هیچ عنصر داستانی در آن ) 1358علی اشرف کریمی، ( زنبور عسلی به نام وزوزي
اي براي آشنایی با زندگی زنبورهاي عسـل اسـت،     واره  حقیقت داستانشود و در  مشاهده نمی

 دنیـاگردي جمشـید و مهشـید   مانند  ـ اند  اي در عنصر پیرنگ بوده  هاي عمده  یا داراي ضعف
چنان نقش مهمـی در   عنصر حادثه و تصادف هم. نبوده است ـ )1346شریف،  یعباس یمین(

فـراوردة تمهیـد   «هاي قوي که   ها ایفا کرده است و هنوز هم پیرنگ  گشایی برخی داستان  گره
کودکان امري به نسبت نـادر و    هاي   ، در داستان)100 /1 :1383نورتون، ( »یا تصادف نیستند

العملی است، و   که بتوانیم به کودکان بقبوالنیم که هر عملی را عکس براي آن. بسامد است کم
تـوانیم ایـن    ، مـی )27: 2005پل و الدر، ( »یشیمهاي خود بیند  به عواقب تصمیم«ما ناگزیریم 

هاي مستدلی که بـر زنجیـرة روابـط علـت و معلـولی اسـتوارند و از         نکته را با خلق پیرنگ
ت ئشـان نشـ    شـان و شـیوة اسـتدالل     و محـیط پیرامـون  ها با خـود    کشمکش میان شخصیت

 . ها نشان دهیم به آن گیرند  می
هـا    هاي جامعۀ مورد مطالعه نشـان داد کـه فضـاپردازي داسـتان      بررسی و تحلیل داستان

ها، و شـواهدي را در راسـتاي     درصد موارد اطالعات، داده 67اي بوده که در بیش از   گونه به
تـوان گفـت کـه     حقیقـت مـی  در. ختیار خواننده قرار داده اسـت ان در ابرد روایت داست پیش
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فضایی که براي وقوع داستان درنظر گرفته شده، در اکثر موارد بـا روایـت و وقـایع داسـتان     
ـ     هم رة خوانی داشته و اطالعاتی که به هر نحو در اختیار خواننده قـرار گرفتـه، خـارج از دای

هـا ایـن امکـان را      ب کودکان با خوانـدن ایـن داسـتان   ترتی بدین. حوادث داستان نبوده است
ها و ایجاد باورهاي خـود    گیري  یابند که بیاموزند از اطالعات و شواهد مرتبط براي نتیجه می

  .هاي مختلف بهره جویند  در خصوص امور و پدیده
گیـري در   نحـو چشـم   درصد موارد به 63ایی بوده که در ه  مؤلفۀ هدف نیز ازجمله مؤلفه

گونـه تعبیـر کـرد کـه تقریبـاً اکثـر        این نکته را شـاید بتـوان ایـن   . استها ظاهر شده   استاند
شده، بررسی و تحلیل شـدند، از شـروع مناسـبی برخـوردار      هایی که در جامعۀ تعیین داستان

ادامه بیاید، روایت داستان را آغـاز  قرار است درچه  نحوي مناسب و مرتبط با آن اند و به  بوده
یـد  داند کـه با  ها، تقریباً از همان سطرهاي آغازین داستان، خواننده می  در این داستان. ندا  کرده

چه در طول داستان قرار اسـت روي   چیزي باشد و نقاطی هرچند کوچک از آن در انتظار چه
گیـري مؤلفـۀ هـدف در ذهـن خواننـده        لحاظ شکل   اي که به  شود؛ نکته  دهد، بر او آشکار می

نهایـت بـه   قرار است در چه ست؛ یعنی داشتن نوعی آگاهی و شناخت اولیه از آنمند ا ارزش
ایـم کـه    هـایی مواجـه بـوده     ها با شخصیت  عالوه در تعدادي از این داستان به. آن دست یابد

ها بـراي    ها شرح تالش آن شخصیت  واقع کل روایت داستاناند و در  اهداف مشخصی داشته
 . استها بوده   رسیدن به آن هدف

ها ظاهر شـده و بـیش     مندتر در داستان  ها قدرت  اي که نسبت به سایر مؤلفه  آخرین مؤلفه
درصد از سطوح ارزیابی متوسط، خوب، و بسیار خوب را بـه خـود اختصـاص داده،     50از 

بـر ایـن اسـاس شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه         . هـاي اسـتدالل اخالقـی اسـت      مؤلفۀ قابلیت
شده در این پژوهش، بـیش از هـر خصیصـۀ دیگـري بـه       ي بررسیها  هاي داستان شخصیت

اي را که در تـالش    گرایانه  هاي اخالق  مایه  البته سهم درون. اند  بند بوده  هاي اخالقی پاي  ارزش
هاي اخالقی را به خواننده منتقل کنند، نبایـد دسـت     نوعی مفاهیمی منطبق با ارزش اند به  بوده

ایم کـه    هایی مواجه بوده  هاي این جامعه یا با شخصیت  می از داستاندر بیش از نی. کم گرفت
دوسـتی، احتـرام بـه حقـوق       اند که قضایا را از منظـر عـدالت، برابـري، نـوع      در تالش بوده

هاي جنسیتی، نژادي، و طبقـاتی و بـا     محیطی، به دور از تبعیض  حیوانات، مالحظات زیست
نـوعی نـاظر بـر     هـایی کـه بـه     مایـه  بنگرند؛ یـا بـا درون  .. .پرهیز از صفات رذیلۀ اخالقی، و 

شده وجود داشـته کـه    ررسیهاي ب  داستان در داستان 20حدود . اند  گفته بوده هاي پیش ارزش
شان بوده   ها در راه رسیدن به آرمان و ارزشی که مورد نظر خود و اطرافیان هاي آن  شخصیت
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کاري داشته، یا براي احقاق حـق خـود و دیگـران    گیر در حد ایثار و فدا  است، تالشی چشم
اي   در پـاره . شده اسـت   اند و کمک کردن به دیگران برایشان ارزش محسوب می  مبارزه کرده

نحـوي کـه باورپـذیري     ري شکلی افراطی بـه خـود گرفتـه، بـه    موارد حتی این ایثار و فداکا
فرهـاد کشـوري،   ( شـجاع بچه آهوي براي مثال در کتاب . شخصیت را زیر سؤال برده است

اي در   بـردن پلنگـی کـه در کنـار چشـمه      بـین با شخصیتی مواجه هستیم که بـراي از ) 1355
خـورد و خـود بـه کنـام پلنـگ       آهوها بیتوته کرده است، گیاهی سمی مـی  نزدیکی زیستگاه

راحتـی از   رود تا پلنگ با خوردن او مسموم شود و به این ترتیب آهوهاي دیگر بتوانند به می
نویسنده از ابتدا بنا را بر فداکاري و شجاعت بچه آهو گذاشته و داسـتان  . مه آب بنوشندچش
شدن آهـوي جـوان بـراي     اي روایت کرده است که گویی هیچ راهی به جز قربانی  گونه را به

راحتی از آن منطقه مهاجرت کنند و  توانستند به  ها می  که آهو حال آن. نجات بقیه وجود ندارد
دیگري را براي خود برگزینند؛ زیرا فرض وجود دستۀ آهوها در مناطق دیگر منتفی زیستگاه 

هاي  با گله بردن پلنگ ی براي ازبینحل  هو در جریان سفرش براي یافتن راهنبوده، حتی بچه آ
 .کند  متعدد آهوان برخورد می

کل جامعۀ داستانی هایی نیز بوده که در   هایی که تاکنون نام برده شد، مؤلفه  مقابلِ مؤلفهدر
محتـوا،  . هاسـت   فـرض   یکی از این موارد مؤلفۀ پـیش . اند  بسیار ضعیف یا ضعیف ظاهر شده

درصـد   80شـان در بـیش از     ها، زاویۀ دید، و نحـوة روایـت    هاي پنهان، گفتار شخصیت  الیه
ر هـاي رایـج د    فـرض   هایی که در این پژوهش بررسی و تحلیل شدند، منطبق با پیش  داستان
گفتـه در داسـتان تالشـی      یک از عناصر پـیش   یعنی هیچ. بوده است) درست یا غلط(جامعه 

سوي بخش نسبتاً بزرگـی از جامعـه کـامالً مفـروض و مسـلم      زچه ا بردن آن سؤالبراي زیر
دکی پـیش از وقـوع و   یعنی ان(هاي انقالب   براي مثال در سال. شود، نکرده است  انگاشته می

جملـه ایـدئولوژي   ها و عقاید حزبی از  دلیل نفوذ برخی ایده به) رسیدن آنثمر مدتی پس از به
قلـم   فکر و صـاحب  ویژه در میان قشر روشن  به(فرض   مارکسیسم در جامعۀ ایرانی، این پیش

رحـم و ظـالم،    دار و مرفه جامعـه، افـرادي بـی    ایجاد شده بود که همۀ طبقات پول) آن زمان
 کننـد تـا    ی هستند که از نیروي مولد طبقۀ کارگر استفاده میزالوصفت، و خالی از درك انسان

چنان بر طبقات فرودست برتري داشته باشـند و چنـین بـاوري در     اندوزي کنند و هم  ثروت
در جامعـۀ مـورد    1359تـا   1355هـاي    هایی کـه در فاصـلۀ سـال     عنوان از کتاب 13حدود 

هـاي    تعبیري در اغلـب داسـتان   به. استبه انحاي مختلف دیده شده اند،   پژوهش منتشر شده
: 1387ملـک یـاري،   (کند   به متن داستان سرایت می »ایدئولوژي شخصی نویسنده«این دوره 
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هـا    به این ترتیـب نویسـنده  . شود  می   هاي داستان واقع  شخصیت دو مبناي وقایع و عقای) 32
هاي مردم تعـدیل کننـد، بـه آن      فرضی را در میان توده  که تالش کنند تا چنین پیش جاي آن به

 . کردند  زدند و به نوعی آن را تقویت می  دامن می
. ها ضعیف دیده شـده اسـت    در تفکر مؤلفۀ دیگري است که در داستان) آزادي(اطمینان 

تـر بـراي    انـد، کـم    هاي این پژوهش وجود داشته  هایی که در داستان  طور معمول شخصیت به
تـر   حقیقـت در کـم  در. انـد   هـا را قائـل بـوده     گیري  در تصمیم دیگران حق یا فرصت دخالت

اي بوده   گونه  داستانی فرصتی براي تقویت چنین مهارتی فراهم شده و در اکثر موارد قضایا به
ایـن وضـعیت را   . که مصداقی براي شناسایی یا تقویت چنین مهارتی وجـود نداشـته اسـت   

تحلیل جامعۀ مورد پژوهش . نظر گرفتنی نیز درهاي ذه  توان براي سایر مهارت  کمابیش می
دادن یـا تقویـت    تـر فرصـتی بـراي نشـان     پـردازي کـم    دهد که در عرصۀ شخصیت  نشان می

هاي جامعۀ مـورد پـژوهش وجـود      هاي داستان  هاي ذهنی تفکر انتقادي در شخصیت  مهارت
 38ه در بـیش از  بهترین وضعیت احتماالً از آنِ خصیصۀ پشتکار ذهنی است کـ . داشته است

هـاي ذهنـی یعنـی      بـاقی مهـارت  . شکل قابل قبولی دیده شـده اسـت   ها به  درصد شخصیت
رشادت ذهنی، تسلط بر خودمحوري، انصاف، خودگردانی، همراهـی، اسـتحکام، و تواضـع    

 .اند  تر از این داشته ی درصدي کمذهنی، حت
وقایع و اعالم نظـرات خـود    گر، با توصیف بسیاري از  هاي مداخله  در اغلب موارد راوي

هـاي حـین روایـت، راه را بـر       ها و توصیف  ها و چه در قالب توضیح  چه از زبان شخصیت
درصـد   80نحـوي کـه بـیش از     انـد؛ بـه    هاي احتمالی ازسوي مخاطب بسته  تفسیر و استنباط

داشـته، یـا   هـا و تفاسـیر، یـا اصـالً مصـداقی ن       گر در مؤلفۀ استنباط ها از دید پژوهش  داستان
جاي خالی استفاده از شگردهایی مانند سپیدنویسی نیز به ایـن ضـعف   . اند  ضعیف دیده شده

تنهـا در  . رو هسـتیم   هایی قطعـی و آشـکار روبـه     ها با پایان  در اغلب داستان. دامن زده است
 اسـم مـن مانیاسـت   ، )1379مرجـان کشـاورزي آزاد،   ( یک تکه بلـور ها مانند  برخی داستان

پـور،    شـهریار منـدنی  ( راز، )1371مهدخت کشکولی، ( درخت آبی، )1383جوزدانی،  عذرا(
، )1355جواد مجـابی،  ( سیبو و سار کوچولو، )1369ناصر یوسفی، ( زیبا مثل پروانه، )1376

جعفـر توزنـده جـانی،    ( مردي که گم شـده بـود  ، و )1381بري،  فریده خلعت( غول تاریکی
تواند در آن   اي است که قدرت تخیل یا استنباط خواننده می  گونه  بندي داستان به پایان) 1381

هـا از آثـار     دهد که اکثر ایـن کتـاب    نگاهی به تاریخ انتشار آثار یادشده نشان می .دخیل باشد
  .متأخر حوزة ادبیات کودکان هستندنسبتاً 
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ـ   تر در کتاب نکتۀ دیگري که کم  وع درهاي داستان جامعۀ مورد پژوهش مشاهده شـد، تن
ها اغلب دانـاي کـل نامحـدود، سـوم شـخص        دید داستان زاویۀ. فرم و ساختار داستانی بود

گونـه کـه قـبالً      ها، همان  در اغلب داستان. بود) من راوي(و اول شخص ) داناي کل محدود(
داوري در   رو بودیم که در بسیاري موارد بـا پـیش    گر روبه  راوي مداخله گفته شد، با یک تک

در . نظر او ببیند کرد تا روایت را از نقطه  ها عمالً مخاطب را وادار می  قضایا و شخصیتمورد 
غالمرضا ( آي ابراهیمهاي   کرد، مانند داستان  موارد اندکی هم اگر زاویه دید یا راوي تغییر می

 زنگـی بـراي خـواب   ، یـا  )1360نسیم خاکسار، ( من صلح را دوست دارم و) 1360امامی، 
اگرچـه  (هـا    شد؛ یعنی راوي  ها حس نمی  عمالً تغییري در دیدگاه راوي) 1382ایی، مجید نو(

کردنـد، نـه از     نظر به آن ماجراي داسـتانی نگـاه مـی    همگی از یک نقطه) متفاوتی بودند افراد
من نوکر بابا گونه که در کتاب  دیگر، براي مثال، آن نظرهایی متفاوت و حتی مخالف یک  نقطه

  . افتد  اتفاق می) 1382( احمد اکبرپوراثر  4نیستم
تـر   در کـل جامعـۀ مـورد پـژوهش، کـم      هی سـیاه کوچولـو  مـا صرف نظر از شخصیت 

پنداري با   ذات توان یافت که کودك با تأثیرپذیري از، و هم  شخصیت عمیق و تأثیرگذاري می
هـایی    وجـود چنـین شخصـیت   . هاي ذهنی را در خود تقویت کند  او بتواند برخی از مهارت

 . تواند مفید و مؤثر باشد  ویژه براي تقویت مؤلفۀ خودگردانی ذهنی در کودکان می به
هـاي    از نکتـه ) داستان در کل جامعه 6(هاي طنزآمیز   مایه  هایی با درون  تعداد اندك داستان

عبارتی در طـول   به. این پژوهش بوده است هاي مورد بررسی در  گیر در ارزیابی داستان چشم
منـد را   ، ادبیات داستانی ایران یک امکان بالقوه ارزش»ج«ساله و در گروه سنی  44ین دورة ا

پادشاه کوتوله با مرور یک نمونۀ موفق در این جامعه، یعنی . تا حد زیادي نادیده گرفته است
هـا و    اي کـه بـراي انتقـال برخـی مهـارت       توان به امکانات بـالقوه   میو چهل دردسر بزرگ 

این داستان با روایت یک . اي تفکر انتقادي در این سبک داستانی وجود دارد، پی برده مؤلفه
هـاي    آمیختن برخی عناصر، فضاها، و شخصـیت  راي قدیمی در بستري مدرن و با درهمماج

چـون ژنـرال کوتولـه،     هـاي نـوینی هـم     بـا پدیـده  ...  قدیمی مانند پادشاه، درباریان، جالد، و
هاي طنزآمیزي را خلق کرده است که در آن شـیوة    موقعیت... ولو و فضانوردها، شازده کوچ

نویسندة . شود  هاي اطرافش به بوتۀ نقد سپرده می  تعامل یک دیکتاتور با مردم جامعه و پدیده
داستان با همین زبان طنزآمیـز، دیکتـاتوري و بسـیاري از خصوصـیاتی را کـه در تقابـل بـا        

نحوي ظریـف خواننـده    ند، به سخره گرفته است و بهد هستهاي یک متفکر منتق  خصوصیت
هـاي مخـالف،     هاي ناپسند مانند خودمحوري، عدم تحمل دیدگاه  را متوجه قبح برخی صفت
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. کنـد   می...  ، خودخواهی، و)ها  گیري  ندادن دیگران در تصمیم دخالت(گیري   تمرکز در تصمیم
کـه از لحـن    کـرده اسـت تـا بـدون آن     حقیقت ابزار طنز در این داستان به نویسنده کمکدر

وجود دارد، اسـتفاده کنـد، مخاطـب را       هاي کودکان  مستقیم یا دستوري که در برخی داستان
حـال منطبـق      عینهاي پسندیده و در  سمت برخی صفت محسوس به نحوي ظریف و غیر به

  . هاي تفکر انتقادي رهنمون شود  با مؤلفه
اي نسـبتاً    ر آن در ایـن پـژوهش بررسـی شـدند، دوره    شـده د آثـار منتشر دورة زمانی که 

هـا و    گیـري مهـارت    گر داد که سیر تحول و شـکل  طوالنی است و این امکان را به پژوهش
چـه از بررسـی آثـار اولیـۀ      آن. ساله مشاهده کنـد  44اي   هاي تفکر انتقادي را طی دوره  مؤلفه

ات کودك است کـه از  و تربیتی به ادبیآید، حاکی از تسلط نوعی نگاه تعلیمی   فهرست برمی
. جوید شکلی مستقیم، بهره می ي براي آموزش برخی مسائل، حتی بهعنوان ابزار داستان نیز به

عنـوان   ادبیـات کودکـان ایـران از آنـان بـه      ویـژه در آثـار افـرادي کـه در تـاریخ       این نگاه به
شـود و    تـر مشـاهده مـی    بـیش ) افرادي مانند عباس یمینی شـریف (شود   کسوت یاد می  پیش

عبـاس یمینـی شـریف،    ( دو کدخـدا  و دنیاگردي جمشید و مهشیدآثاري مانند  دلیل همین به
هاي مستقیم دربارة مسائل مختلـف هسـتند و افـراط نویسـنده در       سرشار از آموزش) 1346

آورد که نوشتن   حدي است که این شبهه را پیش مین پند و نصیحت در خالل داستان درداد
ها و آموزش برخی مسائل بوده اسـت،    ها از اساس براي گفتن آن پند و نصیحت  ن داستانای

گیري، یـا تفسـیر و اسـتنباط شخصـی       که براي کودك فرصتی براي تفکر و تصمیم بدون آن
 . برجاي گذارند

چون کانون پرورش فکري کودکـان و نوجوانـان و شـوراي کتـاب      تأسیس نهادهایی هم
جب رشد نسبتاً محسوسی به لحاظ کیفی و کمـی در تولیـد آثـار کودکـان     کودك احتماالً مو

محمـود  ( آدم یا روبـاه ، )1347نادر ابراهیمی، ( دور از خانهاما انتشار آثاري مانند . شده است
) 1353غالمحسین سـاعدي،  ( کالته نان، و )1349نادر ابراهیمی، ( ها  کالغ، )1348کیانوش، 
چنـان گـرایش غالـب ادبیـات کودکـان در آن دوران       ي تربیتی همها  دهد که انگاره  نشان می

اندك در  تر اندك  سمت زبان و فضاهاي کودکانه که حرکت به گو این. شده است  محسوب می
نوروزها ، )1352اکبر نعمتی، ( پیرزن و طوطیشود؛ آثاري مانند   هاي بعد متجلی می  آثار سال

نورالـدین زریـن کلـک،    ( وقتی که مـن بچـه بـودم   ، و )1353بان،  ثمین باغچه( ها  و بادبادك
هاي کـودکی، در    بر الفت با حس هاي کودکانه عالوه  مایه  که با استفاده از زبان و درون) 1353

 . برانگیزي هستندنوع خود آثار تفکر
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ادبیات کودکان تحت تأثیر فضاي سیاسی حاکم بر ایران  1355 -  1354هاي   از حدود سال
ندگان موجب شـده کـه گـاهی    گیرد و اغراق در طرح آرا و عقاید نویس  قرار میدر آن زمان 

هـایی ماننـد     داسـتان  .ها اطالق کـرد   را به برخی کتاب »داستان«سختی بتوان عنوان  اوقات به
ها محسوب   از این دست داستان) 1359علی زاهدي، ( چراو ) 1357خندان، ( هاي محل  بچه
توان عناصر داستانی مانند پیرنـگ، فضاسـازي، شـروع و      تر می ه کمهایی ک  شوند؛ داستان  می

عمدتاً با (ها یافت و تنها محملی براي بیان عقاید حزبی نویسندگان  بندي مناسب را در آن پایان
هاي این دوره را   برخی منتقدان ادبیات کودك داستان. اند  بوده) هاي چپ و مارکسیستی گرایش

هاي ساده و ابتدایی، به دور از پرداخت و زبانی عاري از   دیش، با طرحمحور، محتواان  موضوع«
  ). 16: 1387آقایاري، (اند   توصیف کرده »اندیش  هاي رایج ادبی، اما صریح و نتیجه  فخامت

هـا    انـدك در داسـتان   هاي سیاسی انـدك   با پایان این دوره و ورود به دهۀ شصت، انگاره
مضمونی که در طول ادوار مختلـف  (هاي اخالقی   ا به ارزششود و جاي خود ر  رنگ می کم

تالش براي پرورش . دهد  می) هاي ادبیات فارسی بوده است  به تناوب مضمون غالب داستان
هاي پسندیدة اخالقی مانند گذشت و فـداکاري، دوسـتی، مهربـانی، برابـري،       یا ایجاد صفت

از ... گـویی و    بـه پـدر و مـادر، راسـت     داري، احتـرام   پرهیز از غرور و خودپسندي، امانـت 
لحـاظ   به(یی با سطح کیفی نسبتاً متوسط ها  هاي غالب این دوره است که در داستان  مایه درون

جعفـر ابراهیمـی،   ( گل باغ آشـنایی . اند  مطرح شده) پردازي و سایر عناصر پیرنگ، شخصیت
 ك طـال و بـاغ آرزوهـا   بلبـل نـو  ، )1368فروزندة خـداجو،  ( بخوان چکاوك بخوان، )1363

مهـدي  ( روزه گل سوسن یک، )1369محمد محمدي، ( ستارة بالدار، )1368مژگان شیخی، (
گونه  از مصادیق این) 1369پور،   اصالن سمیرا( ها و سپیدار  نیلوفر ستاره، و )1369ضرغامیان، 

 . هستند 1369تا  1360هاي   آثار در فاصلۀ سال
تري توأم بود و این ثبات احتماالً بـر   یاسی با ثبات بیشلحاظ اجتماعی و س دهۀ هفتاد به

تـوان    انـدك مـی   هاي ایـن دوره، انـدك    در داستان. تأثیر نبوده است  هاي کودك نیز بی  داستان
هـاي دوران    عنوان موجودي مستقل و صاحب هویت، با تمام خصوصـیت  چهرة کودك را به

هـاي    داسـتانک ، )1371محمـد زریـن،   ( اسـب در پارکینـگ  هاي   کتاب. شناختکودکی، باز
 درخــت آبــی، )1370زاده،  مصــطفی مشــهدي( طیــاره، )1370 محمــد محمــدي،( نخــودي

ــر، ( گــر کرگــدن شــمارش، )1371مهــدخت کشــکولی، ( ــا کله شــهریار ( راز، )1371فریب
هـایی    جملـه کتـاب  از) 1379مرجـان کشـاورزي آزاد،   ( یک تکه بلـور ، و )1376پور،  مندنی

هـاي مسـتقیم یـا پنـد و       هاسـت و آمـوزش   هـاي آن   تاً کودك، محور داستانهستند که عمد
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ــیحت در آن ــی  نص ــده نم ــا دی ــود ه ــازي، و    در. ش ــگ، فضاس ــت، پیرن ــال روای ــین ح ع
هـاي تفکـر انتقـادي      لحاظ انطباق بـا مؤلفـه   اي است که به  گونه ها به پردازي داستان شخصیت

  . ار داده استهاي نسبتاً قابل قبولی قر  ها را در جایگاه آن
 1382تا  1380هاي   تنها در این دوره که حتی تا اوایل دورة بعد یعنی تا حدود سال اما نه

ها اسطورة کودك سر به زیـرِ مـؤدبی کـه از     هایی هستیم که در آن  چنان شاهد داستان نیز هم
در پایـان   کند و اگر هم خطایی از او سـر زد،   کند، اشتباه نمی  هنجارهاي اجتماعی پیروي می

. آید، تلویحاً مورد ستایش است  میشود و درصدد جبران اشتباه خود بر  داستان حتماً متنبه می
اهللا  قـدرت ( هاي مهربـان خـانم معلـم     دست، )1371محمدرضا سرهنگی، (عروسک گمشده 

اهللا  نصـرت ( بعد از محمد الدوره، )1380مرتضی امین، ( شیطان برفی، )1370صلح میرزایی، 
جملـه همـین   از) 1382محمود پوروهاب، (قوي مسافر و دخترك تنها ، و )1381اده، محمدز
نظرهـا و   هـا، نقطـه    فـرض   هـایی ماننـد پـیش     چنان ضـعف در مؤلفـه   ها هستند که هم  داستان
  . شود  ها دیده می ها و تفاسیر در آن  هاي گوناگون، و استنباط  دیدگاه

ها که از دهۀ هفتاد آغاز شده بود در دهۀ هشتاد   ظاهراً سیر صعودي بهبود کیفیت داستان
عـذرا جـوزدانی،   ( اسـم مـن مانیاسـت   چـون   انتشار آثاري هـم . رشد است چنان روبه نیز هم
محمدناصـر  ( اي  مینو و کفشدوزك هفت نقطه، و )1382مهدخت کشکولی، (فرشید ، )1383

اسب با فهـم کـودك   عین حال متننویدبخش ظهور آثاري تفکربرانگیز و در) 1385، مودودي
کـودك تاحـدودي    »عاملیـت «عبارتی در ایـن آثـار    بق با آرزوها و دنیاهاي اوست؛ بهو منط

رسد رشد نسبی آثار ایـن دوره    نظر می به). 33: 1387یاري،  ملک(شود   رسمیت شناخته می به
پـردازي،    چـون پیرنـگ، شخصـیت    اي مـوارد مـدیون تقویـت عناصـر داسـتانی هـم        در پاره
هـا    بوده و محتواي داستان) یعنی عناصر ناظر بر ساختار... ( زي، تنوع در زاویۀ دید وفضاسا

  . هاي تربیتی و اخالقی است  مایه  بعضاً تحت تأثیر درون
 

  گیري نتیجه
هاي   هاي جامعۀ پژوهش نگارنده به این نکته توجه داشت که داستان  به هنگام بررسی داستان

تعبیـري در   و بـه    هاي ارزیابانۀ شوراي کتاب کودك عبور کرده  مورد بحث، یک بار از صافی
، )ها یاد شـد  جز استثناهایی که از آن به(اند، بنابراین در اکثر موارد   جایگاه یک اثر ادبی ایستاده

این نکته را شاید بتـوان  . اند  از شرایط حداقلی الزم براي اطالق عنوان داستان برخوردار بوده
بنـد    چه مؤلفان بکوشند تا به اصول اولیۀ داسـتان پـاي   تفسیر کرد که چنان به این صورت نیز
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گشایی، شـروع و    ها، روابط علت و معلولی، گره  پردازي  باشند و به مقتضاي داستان از حادثه
نحوي صحیح و تأثیرگذار بهره جوینـد،   به ...بندي متناسب با سیر وقایع، فضاپردازي، و   پایان

هاي یادشده را در   شکلی نامحسوس و غیرمستقیم برخی مهارت تواند به  ها می هاي آن  داستان
. هاي آشکار وجود نـدارد   ها و توصیه  گویی  مخاطب خود تقویت کند و نیاز به برخی مستقیم

و ) 1371محمد زرین، ( اسب در پارکینگشده، کتاب  هاي انجام  بررسی بر اساسبراي مثال، 
کارگیري صحیح عناصر داستانی و توجـه بـه     با به) 1346ام بیضایی، بهر( حقیقت و مرد دانا

هـا و    تـرین میـزان تطبیـق بـا مؤلفـه      هایی بودند کـه بـیش    جمله داستانمایه از  محتوا و درون
هایی که تنها از قالب داستانی براي انتقـال    مقابل نمونهدر. هاي تفکر انتقادي را داشتند مهارت

بودند، مانند    گرفته بودند و شگردها و عناصر داستانی را لحاظ نکرده   یک سلسله مفاهیم بهره
 دنیـاگردي جمشـید و مهشـید   و ) 1358علی اشـرف کریمـی،   ( زنبور عسلی به نام وزوزي

 .هاي این مجموعه بودند  ترین داستان  از ضعیف) 1346عباس یمینی شریف، (
لحاظ  ها به  دهد که داستان  ن نشان میمورد مطالعه در طول زما  ۀ هاي جامع  بررسی داستان

تـر   هاي تفکر انتقادي در طول زمان قوام یافته و با گذر زمان از این حیـث قابـل قبـول     مؤلفه
 مـاهی سـیاه کوچولـو   چهل، به جز دو استثنا یعنی   ۀ در ابتداي دوره یعنی حدود ده. اند  شده

پنجـاه    ۀ ، و اوایـل دهـ  )1346ی، بهـرام بیضـای  ( حقیقت و مرد داناو  )1346صمد بهرنگی، (
پنجاه   ۀ هاي ده  اند که با گذر از اوایل سال  هاي تربیتی بوده  تر تحت تأثیر انگاره ها بیش  داستان
آن تـر   مصادیق و شرح بیش. شوند  موارد تربیتی می گزین جايهاي سیاسی   اندك انگاره اندك

 .هاي پیشین آمده است  در قسمت
سـمت   ها بـه   داستان) پنجاه  ۀ هاي میانی و پایانی ده  سال(در این دوره گر،  زعم پژوهش به

عقایـد و   ون توجـه بـه سـایر   صدایی و دفاع از یـک نظـر و عقیـدة خـاص، بـد      نوعی تک
هاي گوناگون،   نظرها و دیدگاه  هایی مانند نقطه  اند و از مؤلفه  هاي احتمالی، حرکت کرده دیدگاه

حضـور  . هـا یافـت   تـوان در آن   تـر ردپـایی مـی    کر انتقادي، کـم هاي ذهنی تف  و اکثر مهارت
گري که پیوسته در حـال ابـراز نظـرات خـود هسـتند، ضـعف در مؤلفـۀ          هاي مداخله  راوي

هـاي    در خصوص داسـتان . ها افزوده است  ها و تفاسیر را نیز به مجموعۀ این ضعف  استنباط
هایی که تا   توان نسبت داد زیرا آن ارزش  می ها نیز  فرض  متأخرتر، این ضعف را به مؤلفۀ پیش

شد، بـه مـرور زمـان     ها یاد می از آن )divergent( هایی واگرایانه  عنوان ارزش چند سال قبل به
نوعی همراهی با  ها درحقیقت به هاي بهنجار جامعه شدند که دفاع از آن  خود تبدیل به ارزش

  . مسلم جامعهبردن مفروضات  سؤالجریان رایج بود و نه زیر
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هـاي ایـن دوره خـود در قالـب جریـانی اعتراضـی و         که داسـتان  حقیقت با وجود آندر
ادبیـاتی بـا رویکـرد تعلیمـی و     (منتقدانه نسبت به جریان غالـب آن زمـان ادبیـات کـودك     

ــردار خواهــان کودکــانی مطیــع و فرمــان ــانی ، درشــکل گرفــت) ب نهایــت تبــدیل بــه جری
هـاي کـودك،     هـا و خواسـته    کرد بدون درنظرگـرفتن سـلیقه    خواهانه شد که تالش می سلطه

هـاي    فـرض   هـا و پـیش    عنوان مخاطب اصلی این ادبیات، افکار و عقاید او را طبق سـلیقه  به
  ).32: 1387یاري،   ملک(خود شکل دهد 

شود و جاي خود را به مواردي   می  تر   رنگ شصت و هفتاد، این جریان کم  ۀ با ورود به ده
 مثابـۀ  چنـان بـه   در تمام این دوران کودك هم. دهد  می... ند مالحظات اخالقی، مذهبی، و مان

داستان برخی افکار و عقایـد بـه او منتقـل      ۀ واسط پذیري است که قرار است به موجود تعلیم
عنوان انسـانی صـاحب تفکـر،     شناختن کودك به رسمیت شود، اما نفس تشویق به تفکر و به

  .کودکان ایران جدي گرفته شده استجریان ادبیات داستانی اندکی بعدتر در 
هـا   تر در داستان هشتاد بیش ۀمورد بررسی نشان داد که در ده ۀهاي جامع بررسی داستان

عنوان عاملی مؤثر  و صاحب تفکري بودیم، وجودشان بههاي مستقل   شاهد حضور شخصیت
  .رسمیت شناخته شده بود در داستان به

جملـه مضـامین غالـب در    پیشین گفته شد، مضامین اخالقی ازدر قسمت گونه که   همان
نبایـد از نظـر دور داشـت کـه      با توجه بـه ایـن نکتـه،   . تمامی ادوار مورد بررسی بوده است
جملــه مضــامین و امــونی آن در قالــب پنــد و انــدرز ازپــرداختن بــه اخــالق و مســائل پیر

گـردد   آن به پیش از اسالم در ایران بازمی هاي دیرپاي ادبیات فارسی است و سابقۀ مایه درون
عادل در عهـد  توان به گفتار بزرگمهر حکیم یا اندرزهاي انوشیروان  جمله شواهد آن میو از

  .ساسانیان اشاره کرد
هایی اختصاص یافته که در اطالقـی    بخشی از متون ادب فارسی در طول تاریخ به کتاب

ها پنـد و انـدرزهاي اخالقـی     و موضوع اصلی آن خوانند می »الملوك  نصیحت«ها را  کلی آن
الملـک    خواجـه نظـام   الملـوك   نصـیحت . رانان وقت بوده اسـت  خطاب به پادشاهان و حکم

در اغلب این آثار اندرزها در قالب قصـه بیـان   . هاست  طوسی یکی از مشهورترین این کتاب
ـ ، و نامه مرزبان، سندبادنامه، کلیله و دمنه. شوند می هـاي ایـن آثـار      از دیگـر نمونـه   هبختیارنام

، اخـالق ناصـري  غزالـی،   کیمیـاي سـعادت  جـز آن   بـه ). 267: 1377فوشـه کـور،   (هستند 
و آثار بسیار دیگري در ادب فارسی وجود دارنـد کـه انگیـزة اصـلی نگارنـدگان       نامه قابوس

  . ها پرداختن به مضامین اخالقی بوده است آن



  ...هاي تفکر  گیري مهارت سیر تحول و شکل   120

هـاي   از ایـن پـژوهش در خصـوص مؤلفـۀ قابلیـت      آمده دست اي نتایج به با چنین سابقه
نوعی آن را ادامـۀ   توان به رسد و می  نظر نمی القی چندان غریب و دور از ذهن بهاستدالل اخ

در ایـران  تبع آن بر ادبیات کودکـان   و به جریانی دانست که در طول تاریخ بر ادبیات فارسی
نیـز در پژوهشـی کـه در بـاب     ) 49: 1374(همـین راسـتا گرانپایـه    در. تأثیرگذار بوده است

هاي کودکان و نوجوانان انجـام داده بـود، خاطرنشـان      هاي غالب فرهنگی در داستان  گفتمان
هـاي پـژوهش او اسـتیال دارد،      هاي گفتمـانی داسـتان    چه بر مجموعۀ ساخت سازد که آن می

شـی در  گویش و گفتمان اخالقی است که بخشی در حوزة دستورات مستقیم اخالقی و بخ
هـایی کـه در     برخـی از پربسـامدترین موضـوع   . گیـرد   حوزة اعمال بهنجار اجتماعی قرار می

همکاري، مهربانی، وفاي بـه عهـد،   : اند، عبارت از  هاي پژوهش یادشده شناسایی شده  داستان
ترهـا، نکـوهش جهالـت، ایثـار،      کردن به حـرف بـزرگ   طمع و غرورورزي، گوش پرهیز از

  ).64: همان(اند  بوده... کوشی و  کشی و سخت  ، زحمتطهارت نفس، آموزش
ها، رشادت   فرض  ها مانند پیش  هایی در برخی مؤلفه  این پژوهش شاهد ضعف مقابل دردر

اهـی، اسـتحکام، و تواضـع ذهنـی     ذهنی، تسلط بر خودمحوري، انصاف، خـودگردانی، همر 
یا اظهار نظر مشخصی کرد، شاید  توان در این مورد قضاوت  طور قطع نمی هرچند به. ایم بوده

ها در دنیاي   ها را تاحدودي ناشی از ضعف در وجود این مهارت  بتوان ضعف در این مهارت
گرفتن در مقابل تمایالت جمع و مخالفت با آن ولو ت؛ براي مثال ما معموالً از قرارواقعی دانس

رنگ  ی نشوي رسوا، همخواه«م، هراس داریم و حتی جملۀ معروف که آن را صحیح ندانی آن
. تواند نشان از ضعف رشادت فکري و خودگردانی ذهنی در فرهنگ ما باشد  می »جماعت شو

 .توان شواهدي را ذکر کرد ابیش میدر مورد ضعف در خصوصیات دیگر نیز کم
براي ایرانـی، وحـدت، مشـارکت، و تقسـیم     «: معتقد است که 5براي مثال سرجان ملکم

تواند نشـان   که می). 82: 1371زاده،   جمال( »فه و خانواده معنی داردطای چهارچوبمنافع در 
 6در نقل قول دیگري رابرت گرنـت واتسـن  . از ضعف در مؤلفۀ تسلط بر خودمحوري باشد

، »تحمل عقاید دیگران در مسائل مـذهبی «، »استقالل اخالقی«انتظار دیدن خصوصیاتی مانند 
شـمارد   مـی  »انتظـاري بیهـوده  «ر میـان ایرانیـان   را د »مراعات انصاف نسبت بـه دیگـران  «و 
ایرانیـان،  «نیـز معتقـد اسـت کـه      )Edward Browne( ادوارد بـراون ). 99: 1371زاده،  جمال(

 »کننـد  ها را مسـدود مـی   بزرگان درگذشته را مطلق و مقدس انگاشته و باب نقادي دربارة آن
ر کلیت ان مصداقی براي ضعف دعنو توان به این نقل قول آخر را می). 2: 1379جوانبخت، (

  .تفکر انتقادي قلمداد کرد
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، نداشـتن هـدف،   )عنوان مصداقی براي ضعف در مؤلفۀ استحکام ذهنی به(گریزي  قانون
عنـوان   بـه (باشـد   که خـارج از تخصـص فـرد    اظهار نظر در خصوص هر موضوعی ولو آن
: 1385ملکیـان،  ( 7، تعصـب )1: 1378ایزدي، ) (مصداقی براي ضعف در مؤلفۀ تواضع ذهنی

  .کنند ایرانیان را بدان متصف میهاي فرهنگی و اخالقی است که  ازجمله دیگر ویژگی) 2
عالوه در پژوهشی که در قالب یک نظرسنجی در خصوص وجود برخی خصوصیات  به

دهنـده    درصد جامعۀ پاسخ 54ها در ایرانیان در سطح ملی انجام گرفته است، حدود   و ارزش
 :1388حاجیـانی،  (انـد    نصاف در ایرانیان را هیچ، بسیار کم، یا کم ارزیابی کردهمیزان وجود ا

بـراي همـین    »انصاف و عـدالت «این میزان در پژوهش دیگري و مشخصاً با عبارت ). 592
، نقـل در  1385موسـوي،  (درصـد اعـالم شـده اسـت      57) هیچ، بسیار کم، و کـم (سطوح 

  ).590: 1388حاجیانی، 
ها، آداب و رسوم و افکـار    ینۀ تمام نماي فرهنگ، ارزشر ادبیات را آیطبیعی است که اگ

شود، متفاوت از وضعیت نسبی رایج در آن جامعه   چه در آن منعکس می یک ملت بدانیم، آن
نـوعی مؤیـد    نیز بهدست آمده  حاصل از این پژوهش به چه از تحلیل نتایج نخواهد بود و آن
 .همین نکته است

چه تاکنون گفته شد، نباید این نکته را از نظر دور داشت کـه   ر تمامی آنب درنهایت عالوه
 چهـارچوب توان آن را در قالب یا   اي کیفی و سیال است که نمی  ادبیات در ذات خود پدیده

درعـین حـال نبایـد    . شده بـه خلـق آن پرداخـت    زپیش تعریفمعینی جاي داد یا با ذهنیتی ا
واسـطۀ ادبیـات    گ و پیشینۀ بشري در طول تاریخ بهفرهناي از   فراموش کرد که بخش عمده

) نگارنـدة آن (ادبیات درحقیقت محصول ذهن آدمی  .هاي گوناگون منتقل شده است  به نسل
  . هاي ذهنی نویسنده است  ها، احساسات، و چالش  دغدغه کنندة نوعی منعکس و به

طـور   توان بـه   اي است که نمی  گونه دیگر به تأثیر متقابل دو حوزة فرهنگ و ادبیات بر یک
توان گفت که ضـعف    قطع تعیین کرد که کدام یک زیربناي دیگري است، بنابراین دقیقاً نمی

در فرهنگ تفکر انتقادي بر خأل چنین مفـاهیمی در متـون ادب فارسـی تأثیرگـذار بـوده یـا       
. ل نگیـرد هاي منتقدانه در جامعـه شـک    کمبود چنین مفاهیمی در متون، باعث شده که نگرش

چنین بـا توجـه    شمارند، هم  میمزایایی که براي تفکر انتقادي بردر هر صورت نظر به تمامی 
هاي تفکر انتقادي، الزم است کـه از تمـامی     بودن انسان امروزي به مهارتبه ضرورت مجهز

جملــه ادبیــات داســتانی بــراي انتقــال و تقویــت چنــین هــاي ممکــن از  ابزارهــا و فرصــت
  .ستفاده شودهایی ا مهارت
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دهد کـه از    هاي مورد مطالعه در این پژوهش نشان می  هرحال بررسی و تحلیل داستاندر
سوي برخـی نویسـندگان ادبیـات کـودك     صورت خودانگیخته از هایی که به  برخی از داستان

هـاي تفکـر و     تقویت برخـی مهـارت   عنوان محملی براي انتقال و وان بهت  اند، می  عرضه شده
عنوان یـک   ها ضمن حفظ جایگاه خود به  به این ترتیب داستان. تفکر انتقادي بهره بردویژه  به

  .ی و تربیتی خود را نیز حفظ کنندتوانند کارکرد آموزش  اثر ادبی می
  

  نوشت پی
شود که براي  نویسی، از خوانندگان گرامی دعوت می کالم و دوباره ۀمنظور پرهیز از اطال به .1

ها با عناصر  هاي تفکر انتقادي و چگونگی ارتباط آن  ها و مؤلفه  مهارتتر پیرامون  اطالع بیش
. )1388( فرد، لیال؛ کوکبی، مرتضی؛ حري، عباس  مکتبی: داستانی به این مقاله مراجعه فرمایند

مطالعات ادبیات  ، مجلۀ»هاي کودکان و نوجوانان  هاي تفکر انتقادي در داستان  بررسی مهارت«
 ]. زیر چاپ[ 2، ش 1 س ،نکودکان و نوجوانا

2. :progress in international reading literacy study  المللی است  آزمون پرلز نوعی آزمون بین
منظور  به المللی ارزیابی دستاوردهاي آموزشی،  سوي انجمن بینبار از سال یک که هر پنج

درك غیر مستقیم و  هاي آنان در  هاي خواندن در کودکان و ارزیابی توانایی  سنجش گرایش
استنباط و تجزیه و تحلیل مطالب، در دو بخش متون ادبی و متون اطالعاتی، در میان کودکان 

هایی که در این آزمون سنجیده   مهارت. شود  سال، برگزار می چهارم ابتدایی یعنی ده ۀپای
هاي مستقیم؛   نباطصراحت بیان شده؛ است تمرکز و بازیابی اطالعاتی که به :ند ازا شوند عبارت می

پژوهشگاه (ها و طالعات؛ و بررسی و ارزیابی محتواي زبان و عناصر متنی   تفسیر و تلفیق ایده
 ).1386، ... مطالعات آموزش و

است که در  پژوهشی، غیردولتی و غیرانتفاعی ـ شوراي کتاب کودك سازمانی فرهنگی .3
به شکوفایی و اعتالي ترین اهداف آن کمک   و از مهم تأسیس شده است 1341سال 

پذیري منابع ادبی و اطالعاتی کودکان و  کمی و کیفی ادبیات اصیل ایرانی و دسترس
 .المللی کتاب براي نسل جوان است این سازمان شاخه ملی دفتر بین. تنوجوانان اس

عنوان  جامعۀ این پژوهش نبوده و تنها بهدلیل تفاوت گروه سنی مخاطب، جزء  شده بهکتاب یاد .4
داستان این کتاب از زبان راوي اول شخص . نمونۀ موفق در این زمینه از آن یاد شده استیک 

دید و  هاست که از زاویۀ  شود، اما این راوي در هر فصل از کتاب یکی از شخصیت  روایت می
 .کند نظر خود داستان را روایت می  نقطه

بار به ایران سفر چند 1810تا  1800هاي   سال دیپلمات انگلیسی بود که در فاصلۀ ـ ک نظامیی .5
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به رشتۀ  تاریخ ایرانکرد و ماحصل مشاهدات و تجربیات خود را از ایران در کتابی به نام 
 .تحریر درآورد

6. Robert Grant Watson به  1865شاه قاجار به سال   نگلیسی بود که در زمان ناصرالدیناز اتباع ا
 .نگاشته است قاجاریه ةتاریخ ایران دور بی به نامایران سفر کرده بود و حاصل این سفر را در کتا

هاي ذهنی انسان ریشه در جمود فکري دارد که بر تعصب   پل معتقد است که بسیاري از کژتابی .7
 ).39 :2005پل و الدر، (بنا شده است 
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