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 و نوجوان  بررسی تفکر انتقادی در ادبیات کودک
 1سعید حیرانی 

 2محمود فیروزی مقدم

 3مهیار علوی مقدم

 چکیده

مخاطب را به تأمل و ،  هــــاي بــــازاي براي آموزش عميق و عقالني است كه اغلب با پرســــ تفكر انتقادي شيوه

ــو دارد و موجب ميكنجكاوي وامي ــود او به دركي فرا از موع ــ     مورد  ش ــي یياتي در  تأمل برس ــتان نق  داس

ــكل ــتاي بهدود ارادن  اكر، در بلب    هاي تفكر انتقادي داردمهارتگيري  ش تفكر انتقادي    تفكر در مورد تفكر در راس

ــتان ه ا از پژوه دارد    جاي ــاوقود داس ــات ب ــكلیاعر، ك ف امكان ــت و ش ــووي در تقود ــاي ممم ــري ه   گي

ان  از:  عدارت هاي تفكر انتقادي مورد بررســــــياسـت  مهارت  ادبيان كودک و نوجوان هاي تفكر انتقادي درمهارت

تندا  اه ، تجربه، اـس ير،ه ا، طرح پرـس ، اطالعات، داده، ـش تلاامات و پيام ها، نررات، ارضپي  ها و تفاـس ها، اـس

ــيبي)انصاا  ــادت،(طراـ ــ ، رشـ ــر    ، تواعـ ــلر بـ ــر، تلـ همراهي، استحكام، و پ تكارِ ذهني، اطمينان در تفكـ

ــت  ا اخالبيبابليت  دمحـــــوري، وخو  ــيفي تحليلي و اباار جم  آوري   .هاي اس ــورت توص روش پژوه  به ص

اطالعات، اي  برداري از مناب  و اسـناد كتابخانه اي در زمينه تفكر انتقادي اسـت  دااته هاي پژوه  ن ـان مي ده  

اي آموزشي مورد  توانن  به عنوان وسيله باشن ، ميكه داراي كيفيت ادبي مناسدي    هاي مممووي در صــورتي  داستان كه

تفاده برار گيرن   از ددرر ر اد  اـست كه هر ك ام از اهرـست   اـس ان تفكر انتقادي، به  نتادج پژوه  یاـع ـص هاي متخـص

ان  و با توجه به هر پژوه ، باد  اهرست مناسدي را جهت سنج  تفكر انتقادي انتخاب  كرده  ها اشـارهبرخي مهارت

     كرد
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 و بیان مسأله  مقدمه (1

ته اـست   را كه آنان    دوا داـش من ان را به خود مـ  وعاتي اـست كه از ددر باز همواره ذه  ان دـ  تفكر از جمله موـع

ت  اد  عقي ه كه ني وابف بودن ، ان ارهن  و تم ن خود  را م دون تفكر اـس ت كه او را از  ورانـل ان اـس ي تفكر انـل

ادر موجودات متمادا ت )اددب نيا،  مي  ـس ان در زمينه(  1389كن ، همواره مطرح بوده اـس رات انـل علمي، ادبي،    يپيـ 

ــه ــجــــ ــيــــ ــتــــ نــــ در  ــه  ــمــــ هــــ ــوي  ــنــــ ــمــــ مــــ و  ــري  ــنــــ  هــــ

من انه یاـصل مي ادهتفكر ان دـ  ود  و یل مـ كالت زن گي اجتماعي و      در ـس گيرد   تفكر و تمقل ـصورت مي  يـش

عـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــي  ــرت   یضـــــــــــــــــــــــــ

ــ »ارماد :  ) ( در اد  زمينه مي ــتمان ا  باومقل: تنها از طردق عقل مي توان بر زمانه پيروز ش ــردمتم اري،   «  دل )ش

ي  (  ما موجوداتي تنها و مناوي نيلــتيک كه در دنياي تفكرات خود محاصــره شــ ه باشــيک  تفكر در د  زمينه1380

ــكل ميمياجتماعي صــورت  داب   بخ  اعرک دان  تمليک و تربيت، به  گيرد و از ارهن  و محير تأثير پذدراته و ش

هاي اســاســي  اي كه امكان شــكواا كردن آنها وجود دارد، روي مهارتجاي تمركا بر دســتيابي به اســتم ادهاي نهفته

ي نهضـت و هوشـمن تر شـون   رد ـه  كن    ه بلـا بتوان ااراد را آموزش داد تا متفكراني مثثرترخاصـي تمركا مي

ــت كه روش تفكر را ميآموزش مـهارت توان داد گرات و آموزش داد؛ هاي اكري به كودكان در اد  اعتـقاد نهفته اسـ

بخ ـي  )صـفادي مق م و  توان سـط  كلي هوش هر كودک را از طردق ميانجيرري مملک دا واو د  ارتقا  همچني  مي

 ( 1391نجاردان، 

ي براي دادگيري اـست كه خود از مهارتي هر، پادمهارتهاي تفك اـس ازمان هي اطالعات، ی     هاي درک كردن،اـس ـس

كيل مفهوم، نتيجه ي، تـ  ت  ا بياـس رادر با توجه به موبميت آن،  گيري، تجاده و تحليل و زدن، اـس تديير اوروها و ـش

ت  مطاومه كيل ـش ه اـس اا تـ  ون  1985اي كه در ـس ر نيكرـس ميت  و  2پركينا  ،1توـس در آموزش تفكر انجام ـش ه،   3اـس

هلهنو  از مهارت  مثد  اد  نكته اـست كه  هار امل یل مـل ناخت 6تفكر انتقادي ،5تفكر خالق ،4هاي تفكر ـش   7و اراـش

اد  بتوان ابماد گوناگون تفكر را، كه در متون مختلف با باد  ون   به طور كلي ـش اصـطالیات مختلفي   آموزش داده ـش

 ( 1383عليپور،  )انتقادي توعي  داد  است، در پنج نو  تفكر استقرادي، بياسي، خالق، منطقي، وتوصيف ش ه 

ــ ت ــادي در وابــ ــر انتقــ انه  فكــ ها، ها و همـلا ن، تحليل نررشتالـشي براي به نق  و تحليل كـ ي ن تأثيرات رـس

اسادي اطالعات مرتدر و مناب  اطالعاتي اعتقادات و عوامل تأثيرگذار بر آنها و شن  هــا، هنجارهــاي اجتمــاعي وارزش

 ( 1390؛ نقل در ادران نژاد، 1384  شـردفي،  كرد نوبـادي و پاشـا)اسـت 

ــ گي گيري و تفكر انتقادي را از جمله مهارتبن ي خود، مهارت تـصميکدرآخرد  تقـليک(2003) 8دونيـلف  هاي زنــ

هـــا را رد دـــا  ب ون ارزدابي دا داوري كردن باورها دـــا اســـت  اان د ن ،  هادي كه منتق انه ميبرشمرده است  انلان

ــوا رود به  كنن   بنابراد  تفكر انتقادي، تفكري است ملت ا و ملتن  به م ارک و اطالعاتي موثق كه انترار مينمي  بد

رانريا، به منرور  صحي  منجر شود و استان اردهادي مناسب را براي ارزدابي و تفلير ملائل پيچي ه و بحث ب بضاوتي

 ( 5: 1389ارد،    مكتدي)اي، عرعه كن گيري در خصوص انجام كار دا باور به عقي هنتيجه  یصوا بـه

 
1 . Nickerson 
2 . Perkins 
3 . Smith 
4 . Problem Solving 
5 . Creative Thinking  
6 . Critical Thinking 
7 . Metacognition 
8 . Uincef 
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ــت كه به تحليل، ــان بوجود مي تفكر انتقادي تفكري اس ــيابي، گادن  و كاربرد بهترد  راه یل را در انل آورد  ارزش

ترد  نيازهاي عـصر یاـعر در زمينه تربيت اارادي  دكي از مهک همان  ياي كه نياز دنياي امروز اـست  به عدارت ددرر

ــتيابي به مهارت تفكر   هاي مختلف جاممه یضــوري اماا و منطقيكه بتوانن  در عرصــه داشــته باشــن ، توجه و دس

گيري در مورد عقاد  و اعماا  تصــميک انيس تفكر انتقادي را تفكري اســت  وي و منطقي كه متمركا بر  .انتقادي اســت 

 ( 7198، 1)انيسكن  ست، تمردف ميا

ب مهارت ت كه با كـل ــ  هاي تفكر انتقادي در ااراد به وجود مينقادانه ان دـ  ن نيرودي اـس  آد   در متون متم د ادــ

اي است  تفكر انتقادي  ترد  اه اا آموزش و پرورش در هر جاممهنكته ذكر ش ه است كه تفكر انتقادي، دكي از مهک

ــت كه ااراداد   به ــتفاده نمادن  و ك امي  روش    ممناس ــت  ا اس ــت  ا كنن ،  ه زماني از اس داد بريرن   رونه اس

  به كار گيرن  است  وي را

كل  2مادرز ت ـش ت  كودک نيازمن  آموزشممتق  اـس اداي نيـل هاي ها و ادجاد زمينهگيري تفكر انتقادي در كودكان تـص

اع  براي پرورش اد  نو  تفكر اسـ  ت كودک، ارا مـل ان د  و منتق  بار آد ، نداد  ب رت ت  به عدارتي اگر برار اـس

ود )مادرز،   پرده ـش ت تصـادا ـس كلهاي مختلفي كه مياز بي  محمل(  9513اكري او به دـس گيري  ني   توان  به ـش

ــان ــ   تفكري در كودكان و نوجوانــ ـسر آغاز براي   ترد اي دارن   داـستان ممموويها اهميت ودژهكن ، داـستان  كمــ

یليني،  )كن هاي زباني اراهک ميبراي پرورش تفكر، دان  و مهارت اي طديميتـ ودق كودک به تممق اـست و وـسيله

1384 ) 

كل تان در ـش رگيري مهارت با توجه به نق  داـس يفي تحليلي   هاي تفكر انتقادي، پژوه  یاـع در نرر  با روش توـص

ــي دارد ـــتانمـهارت تفكر انتـقادي در ادبـيات كودـكان و نوجواـنان    ـبه بررسـ ـها و  بپردازد و همچني  تميي  كـن  ـكه داسـ

گيري مهارت تفكر انتقادي در كودكان و نوجوانان  ها تا  ه ان ازه به اد  مهارت ناددكي دارن  و موجب شـــكلرمان

 شون   مي

 ( مبانی نظری  2

 (هگرانتفکر سنجش)مفهوم تفکر انتقادی ( 2-1

هاي رود و در امر تمليک و تربيت و آموزشمي بكار« تفكر نقادانه»دا  « تفكر انتقادي»م ت زمان م د ي اـست عدارات  

فه براي كودكان و رـش  مهارت ا ن،الـل ت  اما بنرر مي  هاي زن گي بارگـل يار مصـطل  اـس تفاده از اد   بـل رـس  اـس

نون ه اوقا كن   از اد  وافه مماني مختلفي همانن   بار ممنادي خاـصي را ،اوا يعدارات ممك  اـست در وهله به ذه  ـش

ــواا بردن امور و ااراد مختلف، مخاوفت  ــه  زدر س ــاد، راتار گلهكردن با ان د  ــت ، نق كردن و به  هاي متض من انه داش

ت نه منرور از تفكر ان»رـس   اما باد  دانـلت كه مي  به ذه   نكات منفي ددرران پرداخت ، من انه اـس تقادي تفكر ان دـ 

كادت آميا ت   .گله من انه دا ـش واه  و م ارک اـس ا  ـش تلام ارادن هاي عاوي ذهني و داوري بر اـس   تفكر انتقادي مـل

هلهیل   تفكر انتقادي نوعي ت اما عالوه بر یل مـل هله اـس ري از تواناديمـل يابي امور  ، داراي عناـص هاي تحليل و ارزـش

 ( 396 :1388« )سيف،   نيا هلت 

ررانه  تفكر»وافه ـش ه اـست   اد  هادي كه برايبا اد  یاا دكي از بهترد  ترجمه نجـ  ررانه ان دـ ي»و دا  «ـس نجـ  « ـس

  :رودسه ممنا بكار مي در انرليلي امروزي به  critic،3نرر مترجک  است  بر طدق

  .ددرران است گيري و ادراد گرات  از هاي تن  و خردهكلي كه دائک به دنداا بضاوت(1

 
1 . Ennis 
2 . Mayrez 

 . محمدمهدی خسروانی 3
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  .گذاري دا بررسي آثار هنري و ادبي تخصص داردكلي كه در تحليل، ارزش(2

یقانيت دا   ارزش، درســـتي،  يكن  و دربارههر امري به نحو عقالني و ملـــت ا ارهار نرر مي  يكلـــي كه درباره(3

  .كن زددادي آن به نحو ملت ا بضاوت مي

ــا  بنرر مي ــ  بهترد  ترجمه ببر اد  اس ــت، رس ــوم  و براي ممناي«  عيب جو »  دا«  منتق »راي ممناي نخل دوم و س

  دا نق گر است  «نقاد»، «سنج رر»

اســت    هاي نقادانه دا انتقاديددرري كه مطرح اســت انتخاب ســنج ــررانه بجاي وافه  يدر تحليل اد  وافه ملــهله

ــي ـبه نرر مي ــ  مـباتوـجه ـبه ـكاربردـهاي وافه انتـقاد و نـق  در زـبان ـاارسـ جودي و تـماـدل ـبه  گيري، عـيب ـماني خردهرسـ

انتقاد ـصادق اـست تا نق    ها یـضور دارن   اودته اد  ـسخ  بيـ تر در موردممنادي اد  وافهي مخاوفت، همواره در هاوه

 ني  بار ممنادي از آن یاـصل نـ ود، زدرا    از ودتي اـستفاده كنيک كه  critical thinkingبنابراد  بهتر اـست در ترجمه  

اره خواه  ـش  دكي از مواردي كههمان ي مي  در اد  نو  طور كه اـش ود،  تفكر ورزد ن و مهارت به آن توجه خاـص ـش

اوت و عيب  ت  در نتيجهپرهيا از بـض ت از وافه جودي اـس ته اـس ادـل تفاده كنيک كه مطمهنيک  نان مماني را به  ـش اي اـس

- 31: 1388  ن  : خلـرواني، )  براي اد  ودت اسـت هاي مناسـب  از ترجمه دكي« سـنج ـررانه  »كن ذه  تدادر نمي

39 ) 

 تاریخچه تفکر انتقادی ( 2-2

اي به آكادمي منـ أ  ني  عالبه   ي ج د ي نيـلت هاي تفكر انتقادي در محاال آموزـشي پ د هعالبه به توـسمه توانادي

ســقرا  اهميت     مطلب اســت ســاا بدل مثد  اد    2500در  2روش ت ردس و دد گاه ســقرا    گردد، برمي1ااالطون

ود انـلان بدل از پذدرش ان دـ هپرـس  ـسثا ت عميق را كه موجب مي روش    اي به تفكر در آن بپردازد، نـ ان دادـش

قراطي دكي از بهترد  راهدردهاي آموزش تفكر انتقادي بلم اد مي خ ـس وداو دمني پرـس  و پاـس طي   ـش در برون وـس

بم  از آن   راهر شـ   3هاي متفكراني همچون توما  آكودنا ها و آموزششـتهدار در نو نيا سـنت تفكر انتقادي نرام

در اثر جردان عريک ســكو ري در اروپا تفكر انتقادي در مورد مذهب، هنر،  (  16و  15برون  )در دوران رنلــانس نيا 

هاي زن گي یوزه  سـكو رها با اد  ارعـيه پي  راتن  كه بي ـتر  ي طديمت انلـاني، بانون و آزادي آغاز شـ جاممه

هاي  در ادامه ارانلــيس بيك  در انرللــتان به ممراي بت    انلــان نيازمن  بررســي و تحقيق تحليلي و انتقادي اســت 

ــيوه دـكارت از بواـع ي براي     ـهادي ـكه ذه  ـما ـبه طور طديمي ـبه خودارددي تـماـدل دارد ـهارـگاـنه پرداـخت دمني شـ

وي  (  4: 1384بدوا،  )كن  دار براي واداشـــت  ذه  به تفكر بحث مياماي نردهن هه ادت اكر در مورد نياز به جهت 

هاي ي تفكر انتقادي ممتق  بود كه اللــفه را به علک نادد  كن  و با نادد  كردن بضــاداي اللــفي به ان د ــهدرباره

بنابراد ،  (  74-75:  1383نصــرآبادي و نوروزي، بختيار)آكلــيوماتي ، راهي براي دســتيابي به اد  مقصــود پي ا كن  

ه انس و بم  از آن اگر ه ردـ  من ان دوره رنـل ت، اد  دانـ  ه را باد  در تفكرات ااالطون جـل لي اد  ان دـ  هاي اـص

ــان كردـن  ي دوران ـبه عنوان نـمادـن ه  4ـجان ددودي   بودـن  ـكه اهمـيت اد  مقوـوه را ـبه طور ـج ي در آموزش ـخاطرن ـ

با نوشت  آثار گران بهادي توانلت اوروي ج د ي براي    اد  اداموي در     كار گرات مماصر اد  مقووه را در م ار  به 

اورودي كه از یيث مفروعات بنيادي با اوروهاي رادج تربيتي كامالً متفاوت بود و اه اا   -تمليک و تربيت عرعه كن 

اا ميمهک ـیاكک بود، در   5«تني بر اطالـعاتاوروي مد»در ـیاوي ـكه در تمليک و تربـيت رادج،    -كردتر و وا تري را دنـد

   داوري در كودكان بود  يبوه ياست  ا و توسمه  ياوروي ددودي، ه ا تربيت، پرورش بوه

 
1 . Plato 
2 . Socrates 
3 . Tomas Aquinas 
4 . John Dewey 
5 . Information oriented model 
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ثار ددودي به طور روزاااون مورد توجه آتفكر به عنوان ه ا تربيت، بم  از انت ار  يبوه ي انتقادي و پرورشان د ه

ي تحت عنوان   1950ي در اوادل دهه  برار گرات، تا اد  كه ت تفكر انتقادي»جندـ  كل گرات « نهـض اد  جند  با     ـش

ي كار خود را آغاز كرد اـس ت و بنابراد  كودكان یق دارن  در :  دو ارض اـس ان اـس اوا اد  كه اكر كردن، یق هر انـل

آزمادـ راه عقالنيت اـست  دوم اد  كه كال  در ،   محير م رـسه و كال  در  به اكر كردن و ان دـ ي ن بپردازن 

ــ  ميي كودـكان مورد آزمون برار ميـهاي خردمـن اـنهو در آن ـی   ـبه بوا     كـن گيرد و از اد  طردق، عـقل آـنان رشـ

اي ــر،  )مطرح ســاخت   2، جان ددودي بود كه تفكر انتقادي را به صــورت پي ــراته با نام تفكر منطقي(2001)  1اي ــر

2001 :5    ) 

ــتاد     به تأثيرپذدري از ااكار رابرت انيس، نيرودي مضـــاعف داات  1960در اوادل دهه جند  تفكر انتقادي  انيس اسـ

راه كرنل خ  به ميان   Zو   Xهاي آمردكا با ت ارک آزمون  3دانـ  نج  تفكر انتقادي ـس براي اووي  بار از آموزش و ـس

ـشامل پنج بـلمت اـست كه در هر بـلمت كودكان دبـلتاني با د  موبميت   Zآورد   زم به ذكر اـست كه آزمون ـسط   

شــون  و بم  از تأمل در رخ ادها به ســثا ت مربوطه  هاي وابمي زن گي اســت مواجه ميمجازي كه شــديه موبميت 

ن هي  هاي بم  از دبـلتان طرایي ـش ه نيا به همي  ـشيوه ـسازماكه براي نوجوانان دوره Zدهن   آزمون ـسط   پاـسخ مي

ي  و جام  مورد بحث برار نرراته و كارهاي او در جهت   ت  وي ادعا كرد مفهوم تفكر انتقادي به ممناي وـس ـش ه اـس

هاي انيس، راه را  (  اماويت 41: 1985، و همكاران پركردن خأل تحقيقاتي در ادبيات اد  یوزه مطاوماتي اســت )انيس

ي توانلت با ارائه   4ماتيو ويپم  1980  يادي باز كرد  در اوادل دههبراي تحقيقات وسي  و پردامنه در تربيت تفكر انتق

يوه ان ده آموزش مهارت  ياورودي ـش ي ن را نـ  ر دهه  ( 2003)ويپم ،   هاي ان دـ  ويپم  در مداني   1990اما در اواـس

ه خاص كرد و به  هاي ان د ــي ن توجاد  اورو تج د نرر كرد و به پرورش بم  اخالبي تفكر انتقادي در كنار مهارت

هرت بي  تران  و آن را از ـش ت تفكر انتقادي را به خار  از مرزهاي آمردكا برـل ت مو  نهـض اومللي  اد  ترتيب توانـل

    ( 2008)ويپم ،   برخوردار كن 

 دیدگاه اندیشمندان در مورد تفکر انتقادی( 2-3

كاربرد، تجاده و   ســازي،هوشــمن انه، اما نه و ماهرانه در مفهومتفكر انتقادي را ارادن  منرک، ( 1996)  5ناســكردو 

 .دان م اه ه، تجربه، تفكر و است  ا مي آوري ش ه دا پ د  آم ه از طردق  تحليل، تركيب و ارزشيابي اطالعات جم 

 تـ خيص و به مـلهله، توانادي    تفكر انتقادي را توانادي تـ خيص مـلائل، ارزـشيابي، یل(  1984) 6و همكاران  گالـسم 

توانادي اسـتنتا  ممقوا از اطالعات، داا  از   كارگيري اسـت  ا بياسـي اسـتقرادي، ت ـخيص سـفلـطه در اسـت  ا،

ادق وگيرينتيـجه ان یـق ادا مـي ادي تـم اورـها مي  ـهاي ممقوا و تواـن ــت ـكه   (1995)7داـن   آنجلو ـب در تـمامي »ممتـق  اسـ

هاي ـسط  با  و عقالني نرير تجاده و تحليل، تركيب، تـ خيص عم ي مهارت  تماردف رـسمي، تفكر انتقادي، كاربرد

 «شود استنتا  و ارزشيابي در نررگراته مي م كل و یل ملهله و

ــاا ــيک«  جان ددودي دركتاب » رونه مي(  1910) در سـ ــ ه بود    -ان د ـ مفهوم »تفكر   -كه براي مملمان طرایي شـ

ي« را ممراي ران  در زمينه كرد  ددودي، دِدْ  خود را به دو  انمكاـس فه، يت  از مماـص و  اروا ا     8ودليام جيما  الـل

رود كه ارادن   اي پي  ميتا درجه  ددودي اد  بود كه دادگيري  يترد  ارعـــيهاذعان كرده اســـت  اســـاســـي 9پير 

 
1 . Fisher 
2 . Reflective thinking 
3 . Cornell 
4 . Lipman 
5. Scriven   
6. Glasman et al   
7. Angelo    
8. William James     
9. Charles S . Pierce     
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ي ن پ د ار مي ت اگر اراگير، اما نه بهان دـ  ود  او ممتق  اـس بپردازد كه مفاهيک هادي  كردن دااته  آوري و آمادهجم   ـش

بـــــراي  مـــــفـــــاهـــــيـــــک  آن  ــت،  اســـــ ــ ه  شـــــ ــتـــــخـــــرا   اســـــ آن   از 

:  1393شــردمتم اري،  )  تري در ذه  نيا برایتي بابل دســتيابي خواه  بودوي بلــيار با ممنا، و براي م ت طو ني

397 ) 

 :كن ها را عناصر اصلي تفكر انتقادي مطرح ميها و مهارت، اهرستي از توانادي1گالسر

 بازشناسي م كل  -

 با اد  م كالت برخورد براي عملي وهو وسا داات  اباارها   -

 آوري و مرتب كردن اطالعات مرتدر و مناسبجم  -

 ارهارن  ه  هايها و ارزشارعيهشناسادي  -

 شفاا و م خص زبان، صحي  اهک و كاربرد -

 تفلير اطالعات  -

 تخمي  شواه  و ارزدابي ارهارات  -

 بضادا بازشناسي وجود و روابر منطقي بي   -

 ها و نتادج تأدي ش ه ي تمميکارائه -

 ها و نتادج اجراي آزمون، تمميک -

 ي شخصي بر مدناي تجربه و كارآزمودگي ایياي اوروي باورها -

نيلتاني و  )هاي خاص در زن گي روزانه ها و پ د هي كيفيت هاي صحي  درباره ي بضاوتارائه -

 (  8: 1390امام وردي، 

ــت   كودـكان و نوجواـنانـدادگيري  ـبا توـجه ـبه اهمـيت ـتأثيرـپذدري   در اد  زميـنه    از تواـنادي تفكر انتـقادي آـنان،  زم اسـ

 ن   گيرارا زم را   هايآموزش

ایدان تفكر انتقادي از اد  ودژگي2بير به نرر مه ـص ر، ـص تن ؛ ـس ن ؛   ها برخوردارن : اهل ـش  هـل دارن ؛ آزاد ان دـ 

هاي متفاوتي  ورزن ؛ از زاودهتأكي  مي  دهن ؛ بر دبت و روـشني اـست  اارزـشم ار هـلتن ؛ به ـشواه  و اـست  ا بها مي

و  ورتيكه د دلي براي تدييرمي  به موـع دهن  و از  موبميت و موـع  اكري خود بيابن ، آنها را تديير مي نررن ؛ در ـص

گود :  همچني  مي  كنن   بيرها اسـتفاده ميشـناسـادي و زدر سـثاا بردن ارض  هاي متفاوتي  ون سـثاا، ج ا،روش

ــادي،  ــقــــــــ ــتــــــــ انــــــــ ــ ن  ــ د ـــــــــــــيــــــــ انــــــــ ــراي   بــــــــ

  –كردن است    ج ا ـشناسادي، ارزشيابي و  يتفكر انتقادي دربرگيرن ه -هادي را در دـست داـشت  د جرم باد  اـستان ار

 ( 22: 1382 گيري از د  دا  ن  گااره است )سنه،انتقادي ملتلام استندا  دا نتيجه تفكر

كن   پرورش تفكر  مي هاي تفكر انتقادي كم ملــهله به رشــ  مهارت يیل خالبانهممتق  اســت  (  1995)3ووماداني

ت؛ از جمله: كکانتقادي با موانمي روبه اوت و   تجاده و»هاي  توجهي به مهارترو اـس يابي و بـض تحليل، تركيب، ارزـش

يكه اد  كک«  بن يجم  ر برنامه درـس يابي( بابل توجهي در عناـص اه ه اـست )عليپور    )ه ا، محتوا، روش و ارزـش مـ 

 ( 8:  1392و همكاران، 

 
1. Glosser     
2. Bir     
3. Lumsdanie     
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ار  ادـن ان، در  (  1996)  1ـپ ــت مملـم اديتمليک و  ممتـق  اسـ ــمـن اني رـهادي  ،تربـيت انتـق ـكارگران ارهنري، بخ ،  اـن د ـ

آنان شجاعت اخالبي و نقادي است   هاي  آدن  كه ودژگيشمار ميبه   آاردنيجو و روشنفكران تحواروشنفكران ستياه

اماويت    يزمينه ســياســي و اجتماعي یاكک و اراهک كردن   روشــنفكري، ملــتلام آگاهي مملک از ارهن ادفاي نق  

 ( 76: 1996)پادنار،  است  

پردازان  شـود  نرردهمي كي  زدادي  أميلر ممتق  اسـت در تمليک و تربيت انتقادي به گفترو به عنوان روش آموزشـي، ت

تن  كه   اختهآموزش انتقادي بر اد  باور هـل ودمي  دان  و نررش با گفترو ـس ت ـش ي اـس كه از طردق آن    گفترو روـش

ه ا ـب ــاگردان و مملـمان در كال  در  ـب اـمل ميـكارگيري    شـ ا هک تـم ــودر ـب اد و تصـ ان، نـم كنـن  و بر دـك درر اثر  زـب

شــ ن  ديتوان  ارادن  هوشــيارســازي و انتقاكه مي  ابااري اســت  انتقادي،    اد  روش در تمليک و تربيت گذارن مي

 ( 119: 1382،  ميلر)اراگيران را اراهک كن  

ي نرام تمليک و تربيت دررا مي  آموزانانتقادي در دان  ادجاد تفكر اـس ت توان دكي از اه اا اـس ط  جهاني انراـش   ـس

ــت؛ زدرا در ارادن  آموزش باد كه جا  ج ادي ــي اس ــم  تقودت رویي  ناپذدر هر نرام آموزش انتقادپذدري در   يهع

هاي امروز  ؛ اما متأسـفانه م رسـهوجود آوردشـاگردان    بررسـي و تحقيق را در يهانتقادكردن و زمين  يه، رویيمملمان

توجه به بمضــي از رودكردهاي روان ــناختي، توجه خود را بي ــتر به    هاي علوم و انون و باعم تاً به دويل پي ــرات 

كه هر  ان  در یاويهاي متفكر و خالق ااصـله گراتهاز تربيت انلـان ان  و ممطوا كرده  هاانتقاا اطالعات و وابميت 

،  شـمداني)گيري متفكرانه نيازمن  اسـت  ااراد خود در تحصـيل و تصـميکشـ ن به توانادي براي مواق    نرام آموزشـي

1382 :9 ) 

دارد كه  نياز  ورش ودژهپر بهزن گي علمي و ددرر مـلائل   لئباد  در نرر داـشت كه برخورد انتقادي و متفكرانه با مـلا

هادي ـصورت گيرد  بر همي   رزدابيازمينه اـست كه باد  در اد    رـس  در نرام تربيتي ادران از آن غفلت ـش هبه نرر مي

هاي آموزشــي و  پردازان برنامههلــته مركاي نررده ه،  ملــهل  تفكر منطقي، تفكر انتقادي و یل  رشــ »  كه  مدنا اســت 

 ( 71: 1382 اتحي آذر،« )ت ردس بوده است 

كن  و انتقادي تأكي  مي بر بابل آموزش بودن تفكر« تفكر انتقادي در روان ــناســي»كتاب    يدر مق مه  2آو  بنلــلي

ــتهمي ــما مفاهيک و كار را در رشـ هاي تفكرانتقادي هک بابل انتقاا مهارت  گيرد ،خاص ارامي  يگود  همانطوركه شـ

 ( 94:  1391 همكاران،شود )محمودي و است و آموزش داده مي

اگردان در پژوه  هاي بابا م هاي تفكرانتقاديپادي  بودن ـسط  مهارت اوحي(،  1383)حم ي  ـش يني (، 1386) ـص   یـل

اســت  براســا  مطاومات ادراني   مورد تأدي  برارگراته(  2007) 5ووديتا( و  2005)4ووا(،  1996)  3براگلــتون  ،(1388)

ط  تفكر ا اگردان، كمدودها ودكي از د دل پادي  بودن ـس ادي  نتقادي ـش ينارـس ت )بخـ  ي بيان ـش ه اـس و   هاي آموزـش

 ( 158: 1392، آهنچيان

ــن  برنامه ملي دربار ــت: تفكر و تمقل در د  وجه از  هار نو  يهدر س ــفي، تفكر    تفكر انتقادي آم ه اس تفكر الل

ــت ـكه در   لانتـقادي، تفكر خالق و تفكر همراه ـبا مرابـده و در وـجه ددرر از دو نو  عقـ  نرري و عملي برخوردار اسـ

ت و مي طوا دوران تحصـيل، بابل پيريري هادي را اراهک كن  كه، به درک، ت بر، تأمل، تفقه  پژوه   يتوان  زمينهاـس

دب  يرت منجر، و در نهادت، ـس ود تا ارد، راتار یكيمانه و خردورزانهمي  و بـص اي از خود بروز ده  و ب د  ترتيب  ـش

 
1. Paynar     
2. Allan Bensley     
3. Bragstone     
4. Wales     
5. Luitz     
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ــيلي مختلف را نيا تـحت ـتأثير برار  ـهاي  ـدادگيري در دوره  ـهايمحتواي یوزه   وزارت آموزش و پرورش، دـه )تحصـ

1391 :76 ) 

 های زندگیداستان و مهارت( 4-2

ــتان فانر نوجوانان،   و  كودكان به زن گي  هايمهارت آموزش  براي  مناســب  و مهک  هايراه از دكي    اســترمان  و  داس

 نق    و  داسـتان خوان ن با  خوانن ه تردد بي .بخ ـ مي ممنا آدميي تجربه به  كه  اسـت  ذهني اماويتي  داسـتان خوان ن»

ــت  روزانه زن گي ابتذاا از  ادنكه عي  در آنها ــاي تجربه توان مي  كه آوردمي ب سـت   مميارهادي داب ،مي  اراغـــ   هـــ

  جاوــب زنــ گي كــه  هنرــامي  رســ  مي آگاهي به و  كن مي ك ف  تازه  هاديجهان  بانــ   محــ  آنهــا  بــا را زنــ گي

ــذاب و ــدت  را ما  ایلا  توانن مي  هاداستان است،  ج ــه  نل ــادتر آن ب ــ  زد ــيري  «كن   ها داستان(   41: 1382  ،)گل 

 اراهک  شـناختي پردازش  بـــــراي  نيـــــا را  ايباوقوه  هاي او  هلـتن ، نيرومن  عاطفيي هزمين در  كه اد  بر  عالوه

ــو  ترد پيچي ه  كودک   براي عمل در توان مي »داستان  كنن  مي   روابر   و  ها،موعو   عناصر،  كه را باش   اكري  موعـ

ــارود اد خاص رون  در كه  اـست  مختلفي (   137:  2001 )ايـ ر،كن «مي  همراه  خود با را  كودک  و ـشون مي آـشكار  هــ

ــوان  و  كودک  ــب  كن  مي  نهاددنه  خود   وجود در را  هامهارت داستان  هايشخصيت  طردق از  نوج ــودک »مخاط   و   ك

ـــتان،ي  هخوانـن   عنوان  ـبه  نوجوان ــنـي ن  طوا  در  داسـ ـــتان  خواـن ن  ـدا  شـ  نررات  نقـطه  و  ـهادـد ـگاه  از  ـناگادر  ـبه  داسـ

تان  بهرمانان(ـع   )دابهرمانـع   و  بهرمانان()دابهرمان هيک آنهانررش و  عواطف  بــــا  كن ،مي عدور  داـس   و  گرددمي  ـس

ــرانجام ــا ً  دا - پيروزي  با س ــت    ًایتمـــ ــكل ــان  -ش ــتان،  بهرمـــ ــت  دا  پيروزي  طمک وي  با همراه  داس ــكل   را   ش

 ( 192-193 :1382   )خلرونژاد،   «مي

ــاه  محتواي  و امياا كه ده مي  ارصت   كودک  به  داستان ــود  ناخودآگـ ــر را  خـ ــ   تمديـ  را   خود  زن گي  محير و نمادـ

  وابمي   هايموبميت  از  گراتهاوهام و  برخاســته  ادبيات  اســت   پرورش و  آموزش اه اا  ترد مهک از خود  كه ب ــناســ 

ــاي به  خود با را هابچه كن ، نفوذ  هابچه عواطف  بلمرو به توان مي زن گي، ــميمي  آزاد  اض   مح وددت از دوربه و  ص

ــه  و بدرد ــر ب ــايكن و  گوناگون هايشخصيت   با ج د  اضاي اد  در هابچه تا  وادارد تفك ــان  ه ــارودي و آن ــا   رود   ب

  ادـــ   اهميت  آنچه كن    ك ف را خود   پيرامون م كالت  با مقابله  مناسب  هايراه  خود، زن گي  م ابه  هايوابميت 

ــژوه  ــروري را پ ــي  ع ــازدم ــ   س ــت   اد ــه  اس ــاا  ك ــوزش و انتق  توان مي  داستان طردق از زن گي  هايمهارت  آم

  نودلن ه  آثار در  بلام ي و مياان   ه به زن گي  هايمهارت ادنكه  و باشــ   تــراهــک  بابــل  و جــذاب  كودكان  براي

  بادــ    هاديمهارت  ه  به و  ؟ يلت نوجوانان و  كودكان  هايداستان در  مهارتها اد   برد كار  اهميت   است، ش ه  استفاده

  داد؟ ن ان  بي تري  توجه

 هاپرورش تفکر انتقادی توسط داستان( 2-5

داســتان اســت كه در  هاي تفكر و ارتدا  باشــ   با گفت توان  دكي از پادهدر هر زبان دا منطقة جدراايادي داســتان مي

ي و  را ااتاده  مي ت كه نهدابيک  ه اتفابي براي  ه كـل تان اـس ت  با نقل داـس تنها  ياهادي دربارد خودمان و دنيا   اـس

عوض كنيک و بـلازدک  با داـستان اد  امكان براي ما اراهک  گيردک  طور خود و دنياي خودمان رادابيک، كه داد ميدرمي

 ( 28: 1391)اي ر،   ياهادي دربارد ساختار، نق  و اه اا زبان بياموزدک   آد  كه اكر خود را بلر دهيک و نيامي

ــر  رييگ شكل ــادي  تفك ــان در انتق ــاانل ــادا ه ــت ين يتص ــ ين و  ل ــوزش  ازمن ــاددا و آم  براي   ملاع   هاينهيزم ج

ـ  از   اسـت   تفكر  نو   دا پرورش   و   كودكـان  در تفكري   ي ن  رييگ شكل به توان  يم  هكـ  يمختلفـ   هـايمحمـل  يب

  تممــق  به  كودک   قدت و  براي  سرآغاز  دتريممموو داستان  دارن   ايژهدو  ت ياهم  هــاداســتان  كنــ ،  كمــ   نوجوانــان

 ( 1384  ،ينيیل(  كنـ يمـ  اـراهک  يزبـان  هـايمهـارت و دانـ  تفكـر،  پرورش براي يميطد  ايلهيو وس  اسـت 
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    د ترجام  را  آن  توانيكه م  اســـت   داســـتان درک   ،دآيم   دپ   كودک  ذه  در كه ديهاب رت  دتريمق مات از يكد

ــتان  رويين  دانلت  يانلان  هايتجربه  رييكارگ  به  يشيوه ــاييدن  توان  يم  كه  است   ددر ا  داسـ ــاو  ـ ــه  را  يایتمـ   بـ

ــور ــ دتمر  منر ــراي  ين ــاوش  ب ــري  ك   هوشمن انه   ساختاري  كن ؛يم رها  اكنون و  نجادا بن  از را ما  داستان   ن دااريب  اك

جاي دارد  داستان   ـاين  ب ـري  هايدغ غه  در ياست وو  دشوار اكري وحاظ  از   است  اين  عادي یاا  يع در كه  است 

ــه  ن ارد  يتمجد   اـست   ـ ت دخو   درک  و  جهان درک   براي  ايلهيوسـ    ي انـلان  جوام  در  سدت ر يههم ياوويه  اباار  كــ

 ( 135: 1385   ر،يا) باش   داستان

 به   يشكل به و دارد ينق   آن در  كـــس  هـــر  كـــه  اســـت   منلـــجک  داستان ينوع اين  ب ر يزن گ  كه  گفت  توان يم

  تدتقو  را  هاانلان ليتخ  ب رت  كه  است  يزن گ  از  ــــت دروا  ــــ دا  بخ ــــ يم ممنا مرگ  قت يیق و  وجود  اصاوت 

 ( 78: 2007، 1)هاون رن يگ   كار به يوابم يزن گ  در را آنها  و اموزن يب آنها در منمكس اتيتجرب از  تا كن يم

تان در ذه  و روان كودكان، ادجاد وذت اـست  به عدارتي، كودكاندكي  خوانن  تا وذت خوان ن مي  از كاركردهاي داـس

خصـيت  ن  و همراه با ـش اك را تجربه كرده باـش ف كنن      هاي د  اثر، در كـ  تان دنياي ج د ي را كـ  یوادث داـس

ا ني را در اطراا در آنان ميهاي اكري و تربيتي  ها خود موجب ادجاد تحوادرنهادت، همي  تجربه ود  ما، بارگـل ـش

د  داسـتان در دوران كودكي، زن گي و سـرنوشـت آنان را متحوا كرده اسـت  از اد    شـناسـيک كه خوان نخود مي

تان  روي، در ميان تانها جادراه ودژهانوا  ادبي، داـس ر مياي دارن   در داـس ن ، كه  هها، كودكان به عواومي ـس ا   كـ  بـل

دابن  كه  هادي دـست ميتجربه هاي داـستان بهواب  امكان ورود به آنها را ن اـشته باـشن   آنها همراه با ـشخـصيت  در عاوک

ها باـشن    ه بـليارن  كودكاني كه ـسرنوـشت ـشخـصيت  ـشاد  هرگا در زن گي روزمره خود ارـصت انجام آن را ن اـشته

ت محتوم خود مي رنوـش مارن  و دررا ـس تان   ـش يب داـس ته خود را در گردن  و ميبا آنها مياراز و نـ  خن ن   آنها گذـش

ــانه ــتان ها، یاا خود را دراال ــتجو مي-هاي وابمي و آدن ه خود را در اانتاي ها و آثار علمي  داس كنن    تخيلي جل

تاني، در رون  رـش  و ـشكلتأثيرات آموزـشي و تربيتي كه ادبيات، به  بنابراد  ن  ـشخـصيت كودكا   گيريودژه ادبيات داـس

 گذارد، غير بابل انكار است بر جاي مي

وي ددرر  ادي كامل، درجاممه»از ـس هرون ان آدن ه براي تد دل ـش ن به اعـض واد،ـش ا ر، و  ن ارهنري، مردم  اي باـس ـس

گـ ادي خود  ـسثاا بدرن ، و در رودكرد مـ كل باد  بتوانن  تفكر كنن ، انتقادي بين دـ ن ، اطالعات دردااتي خود را زدر

ن انمطاا ر،  ) «پذدر و خالق باـش ياتي، اباارهادي  زم (  134: 1397ايـ  وـص ت كه براي پرورش  ني  خـص طديمي اـس

 پي  از اد  نيا گفته ش ، داستان دكي از اد  اباارهاست  است و همان گونه كه

ا ادجاد ممنا در زن گي ني من ي براي ـسازمان هي و انتقاا اطالعات وداـستان ـساختار ب رت»بـلياري بر اد  باورن  كه 

تان «و محير رادي به دان دارد و داـس ن  و در  ده  تا بهآموزان انرياه ميـس هله بين دـ  رودكردهاي خود براي یل مـل

ف گره ون كـ  هيک ـش تان ـس تان، محركي طديمي براي بحث،  (  45:  1384)ایم ي،  هاي مدهک داـس از  ن ي پي  داـس

كل ي و مـ  ادي در م ار  تلقي شـ بررـس تان، ممموويگـ  ت  داـس ودق كودک به تممق و  ه اـس رآغاز براي تـ    ترد  ـس

 كن  هاي زباني اراهک مياي طديمي براي پرورش تفكر، دان ، و مهارتوسيله

هادي از ااراد داراي جنده ده  كه اد آموزان باـسواد و داـستان خوان انجام ش ه است، ن ان ميمطاوماتي كه روي دان 

ها ب د  برار  نيلــتن   برخي از اد  مهارت  آموزان، از آنها برخوردارلــلر هلــتن  كه ســادر دان دان  و مهارت دا ت

 است:

 ؛ (از جمله دان  ارا زباني)هاي ادبي شناخت ساختارها، اه اا، و سد  ✓

 
1. Haven     
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  مدایثه و  بردن، سثاا زدر پرس ، هايمهارت شامل توان  مي كه ادبي ان  د به مربو  ت ابير و هامهارت ✓

 باش ؛ داستاني متون پيرامون

اي ر، )ها زمينه هاي شخصي در زمينة كاوش داستاني و انتقاا آنها به ددررتوانادي به كارگيري مهارت ✓

1397 :134  ) 

ه ــوي ددرر، كودـكان تجرـب ا كـم  مياز سـ ه آنـه ادي دارـن  ـكه ـب اهيکـهاي عيني زـد ـج ـد ي را در ذه  خود    كـن  مـف

ها اعک از داســتان دا غير داســتان مناب   كتاب  ز بدل در ذه  آنها وجود داشــته ترميک كنن  ، دا مفاهيمي را كه اپردازش

به (  163:  2005،  2و جورجيس1شــون  )گليار  محلــوب مي  مهمي براي تمميک دا تصــحي  تصــورات ذهني كودكان

 :ن كنگيري به كودكان كم  ميهاي زدر، به نحو   کمهارت  گيريها در شكلعالوه، داستان

 هاي مختلف تفكر؛هاي كودكان در شيوهارتقاي مهارت -

 گلترش ب رت است  ا منطقي؛ -

 هاي تفكر انتقادي؛كارگيري مهارتبه -

 ( 162:  2005  گليار و جورجيس،)توانادي یل ملهله به نحو مواقيت آميا  -

هاي  ودژه مهارتهادي )بهمهارت گيري  ني اما شاد  اد  پرس  مطرح شود كه داستان  رونه و به  ه دويل به شكل

 نودل :مي كن   اي ر در پاسخ به اد  پرس تفكر انتقادي( كم  مي

تان ناختي اراهک  اي را نيا برايهاي باوقوهعاطفي نيرومن  هلـتن ،  او  يهها عالوه بر ادنكه در زمينداـس پردازش ـش

تان ميمي و   و ترد  موعـ توان  در عمل براي كودک پيچي هكنن   داـس ر، موـع ها، و روابر  اكري باـش   را كه عناـص

ت كه در رون  خاص رود ادها كار مي مختلفي اـس مي مكرر و  آـش تلام توجه موـع تان مـل ون   درداات و درک داـس ـش

ت كه  تالش براي اهمي ن ه اـس تلام زیمات تركيدي توجه و ان دـ  يلة كودک مـل تان به وـس ت  جذب داـس   ي هنتيج اـس

اي عاطفي كودک به داســتان  هخپاســ  يهكرر به داســتان به صــورت كلي و بخ  بخ  و نتيجتوجه تمركا دااته و م

تان، براي كودک در یكک بخـ ي از وابميت اـست اـست  توان بر آن تكيه كرد و ـشاد  براي همي  اـست كه  كه مي    داـس

 ( 137: 1389اي ر  آن اهميت دارد )  يهدوبار درداات صحي  داستان و شني ن

تانتوان گفت  مي ازي ميداـس رادر ذهني و اجتماعي كودكان را بازـس تان در »عدارتي   كنن   بهها به نوعي ـش نيروي داـس

و  كاوش اكرياد  اـست كه مي ر،  )  «كودک بيااردن  توان  دنيادي ایتماوي را به عنوان موـع طديمي (   135: 1389ايـ 

پردازد و آنچه ده ، ميجهان و آنچه در آن روي ميخود به تحليل اد   اســت كه كودک بلــته به رشــ  و توان ذهني

  آورد، ســاختار  ن  ممنادي داســتان اســت  ب د  ممنا كه هر داســتاني داراي ســطوح اراهک مي  اد  امكان را براي وي

 پردازن  مي هاي مختلف زن گي خود  به درک و استندا  آنهاگوناگوني است كه ااراد ب ر در طوا دوره

كن ، ـشاگردان  د وت مي نخـلتي  كـلي بود كه با ارائه اورودي كه بر ـسطوح مختلف مماني د  مت  3كاروا هوومدرگ

تفاده ـش ه بود، ديه اـس تماره و تـ  ير متوني كه در آنها از اـس ط     خود را به تفـل امل  هار ـس ودق كرد  اد  اورو كه ـش تـ 

ود، به مناوه د  اـصل ـسازمان دااته براي  ارـعي )اـسطورهاي( ب  یـلي )عيني(، عقالني )اكري(، تخيلي )اـستماري(، و

و  ( 27: 1395،  هاي انتقادي بوه ـشناخت و ادراک در ـشاگردان منجر ـش  )مادرزـشيوه كال  در  درآم  و به پرورش

نهفته   وراي هر داسـتان بارگ، مفهوم اسـتماري عميقي»اي بود كه اي ـر بم ها بر آن صـحه گذاشـت: نكته اد  همان

آموزن  كه  رونه  مي  با د  داســـتان  يهبه اد  ترتيب كودكان در مواجه  هارده ]مق مه[( : 1386  )اي ـــر،  «اســـت 
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هاي اـصلي تفكر انتقادي اـست،  جمله مهارت هاي پنهان داـستان را كـ ف كنن  و مهارت تفـلير و اـستندا  را كه از ده

  در خود پرورش دهن 

ــتا اا  بي  پورتر ــت كه آثار ادب 1در همي  راسـ ــكاا گوناگونيي را ميممتق  اسـ برائت كرد و برخي از   توان به اشـ

ن گان مانن  كااكا ان ماهيتاً به گونه 3و بورخس  2نودـل ت كهآثارـش يرهاي متم دي از آنها خوانن ه مي  اي اـس توان  تفـل

اد ــان  برداشــتهواوماً صــحي  نيلــت و عقاد  همة ااراد نيا در  داشــته باشــ ، اگر ه كه تمامي آن تأودل و تفلــيرها

ها را توجيه  ـصحي  باـش   در یقيقت عناـصري از درون مت  باد  آن تفاـسير و برداـشت   توان  دكـلان دا به ب ر هکنمي

 ( 284:  2002 كن  )پورتر،

ممتق   ( 21:  1395مادرز )  كن  به جا محتوا، پيكره دا روادت داســتان نيا تدييراتي در ســاختار ذهني كودک ادجاد مي

ت كه آن كلاـس ود،گيري تفكر انتقادي در ااراد ميچه موجب ـش ي  و ادجاد    ـش اختارهاي اكري پيـ  ارادن  اصـالح ـس

دان  تا  مي  «ادجاد عم ي د  جو ع م تمادا»تفكر انتقادي را شــامل   ســاختارهاي ج د  اســت به نحوي كه آموزش

اگردان بتوانن  ارادن هاي ا  ـش الح كنن  دا دوباره بـل ت كه تقردداً در اكري خود را تمودض و اـص زن ؛ و اد  اتفابي اـس

اني تكرار مي  هر ـــت ابي روي ميداسـ ه دويلي اتـف اني ـب ـــت ارتي در هر داسـ ه عـد ــود  ـب اديشـ ه رواا ـع زـن گي   دـه  ـك

يت  خـص تان را بر هک ميـش ت زن  و آنها تالش ميهاي داـس ر گذاـش ت ـس له وباد ، زن گي   كنن  تا پس از پـ  لـل د  ـس

ســازد، به  هاي داســتان را مينامتمادوي كه گره  نن   در واب  اختالا ســط  و وعــميت خود را به جردان عادي برگردا

 كن  خوان ، به نوعي اد  ع م تمادا را تجربه ميمي ده  و كودک هر بار كه داستاني راداستان شكل مي

از خود، نـ انرر یاوت  در آغ  كن : هر ااـلانه ]دا داـستان[ اد  نكته را به اد  ـصورت تديي  مي(  190: 1386)خـلرونژاد  

كنن  پس در نتيجة رخ ادي كه ـش تان اـست،    وـعميت عيني  يهتمادا اـست  ـس ي  و دا وـعميت رواني بهرمان داـس پيـ 

ميتيیاوت ع م تمادا آغاز مي ود  در  ني  وـع ت به مجموعه  ـش رانجام یاوت  ها مياي از تالشبهرمان دـس زن  تا ـس

 نماد  يمتاً شنون ه دا خوانن ه نيا در ذه  خود مليري م ابه را طي ميشود  طد  بربرار -اما تمادوي تازه -تمادا 

كارهاي دادگيري دا  از اد  نرر شــاد  بتوان گفت كه منطق روادتي االــانه دا مرایل داســتان، نتيجه و بازتاب ســاز و

ــت  به تمديري ددرر در مق م ــناخت اس ــميتي از تمادا  يهتكود  ش ــتان وع آن بهرمان دا  وجود دارد كه در   هر داس

تر بر وعـميت موجود دروني و بيروني خود بم  عاملي بحران آارد  اد  تمركا    يهمتمركان   در مریل  بهرمانان، بيـ 

آورد كه در نتيجة آن )بهرمان دا بهرمانان( در جلـتجوي رسـي ن به تمادوي وجود ميشـكن  و ع م تمادوي را بهرا مي

  گردن تمركازدادي مي تازه، نا ار از

نررات  ها و نقطهاز دد گاه  به اد  ترتيب كودک، به عنوان خوانن د داستان، در طوا شني ن دا خوان ن داستان به ناگادر

تان عدور مي گردد و  كن ، با عواطف و نررش آنها ـسهيک ميبهرمان )دا بهرمانان( و ـع  بهرمان )دا ـع  بهرمانان( داـس

  ــ   داســتان، همراه با وي طمک پيروزي دا شــكلــت را مي  بهرمان  –دا ایتما ً شــكلــت   -ســرانجام با پيروزي  

 ( 193-192: 1386  )خلرونژاد،

ــياري ازاي كه براي كودک با نوعي همذات ني  تجربه ــت، موجب تفهيک بلـ ــكلي  پن اري همراه اسـ مطاوب به شـ

ت  آنچه از تجربه ي اـس تقيک و غيرآموزـش ود كه كودكان تا  ه  ور ميما داد آ مان برجاي مان ه بههاي كودكيغيرمـل ـش

  كنن سري ميواو د  و مملمان مقاومت و یتي خيره هاي ملتقيکان ازه گرداپادن  و  رونه بمضاً در برابر آموزش

ــ (  28: 1395)عالوه بر ادنها مادرز   ــكل ددرري نيا در عرص ــاره    ودژهآمو زش و به  يهبه م  آموزش تفكر انتقادي اش

سطحي بليار انتااعي و نرري بابي مان ه بود     اه اا آموزش تفكر انتقادي، در يها دربارهاي متمام صحدت »كن : مي
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ـساخت  مفاهيک ـعمني تفكر انتقادي، مثثرتر از ـصحدت كردن دربارد  اـستفاده از د  تـصودر تجـلمي و عيني در آـشكار

  هاي نرري و ارتدا  با اد  ـصحدت تر باـش ، درک و بربراري  هر ق ر ـس  دادگيرن گان پادي   ب دهي اـست كه   «آن بود

خود عجي  كنن   به   توانن  است  ا را با زن گي روزمرهآموزان نميانتااعي، دشوارتر خواه  بود  طدق نرر كي ، دان 

خوب روي آورد و شـاهكارهاي ادبي را به    كن  به جاي كارهاي آموزشـي باد  به ادبياتهمي  دويل كي  پي ـنهاد مي

ــت: اعـماا مربو  ـبه تفكر انتـقادي را    در همي (  61:  1382  )جـهاني، كودـكان آموزش داد ـــتا ـم  ـپ  ممتـق  اسـ راسـ

ادي ادجاد كنيک تا دان   توان آموزش داد، بهترد  كارنمي تفاده انتقادي از موبميت  ممك  آن اـست كه اـض آموزان به اـس

 ( 60: 1382اضا ترغيب شون  )جهاني،   دادش  ه در آن

بي ــتر در ذه  وي ادجاد  اي براي درداات مطاوب ک را جلب، اكر او را م ــدوا، و انرياهداســتان خوب توجه كود

ها از نرر اگر داســتان ارزشــمن  باشــ ، بچه   كن   در داســتان بي  یااره، عاطفه و تخيل، ارتدا  مهمي وجود داردمي

ـستان برار گيرن ، اد  تأثير )و تمه  (،  كودكان تحت تأثير خر دا  بينن  و  نانچهعاطفي خود را در مقابل آن متمه  مي

 داستان و امكاني براي داد گرات  و اكر كردن اراهک خواه  كرد   راهي براي دستيابي به محتواي

ـــتان ــتـفاده از تجرـبهـها ـبه كودـكان امـكان ميـعاـمل تخـيل در داسـ ــحي  ـهاي تخيلي ـب رتمـن ،دـه  ـبا اسـ  ي هتر درـبارصـ

ن ، اد  امتيازها وبتي براي بچهتانهاي وابمي اكر كنن   داسـ تجربه را دارن  كه بتوان ملـائل و موارد    ها بابل اهک باـش

خصـيت  اني مثل ـش تاني، وباد  و تجربيات را در آنهاانـل ها داد كه  گنجان  و با اد  یاا اد  امكان را به بچه  هاي داـس

توانادي را در آنها به وجود آورد كه با نراه كردن  خود بيرون بك ن  و اد    هاي شخصيخود را از وابلتري به زن گي

 ددرران، خود را بدينن    يهدربار به ددرران و اكر كردن

دا ك ـف كرد و  توان اسـت  اشـروعي وجود داشـته باشـ ، ب ون محتوا دا موعـو  نمي  يهبراي اسـت  ا باد  نقط

ــتان انريا ــت  ا   يهداس ــير و اس ده   به طور كلي  ن  عامل در در اختيار ما برار ميمثثري براي تفكر انتقادي، تفل

گذارد  اي ــر در مدایثي كه درخصــوص نق  مي  داســتان وجود دارد كه راه را براي ان د ــي ن، تفلــير و بحث باز

كن  كه در اشـاره مي كرده اسـت به  ن  مورد در خصـوص داسـتان  مطرح  داسـتان در آموزش انوا  تفكر به كودكان

 شود:و بلر آنها پرداخته ميادنجا به شرح 

 ترتیب زمانی  (1- 2-5

تان يههم ر به اردي دارن   گاه اد  وباد داـس ترتيب زماني دارن   اما   ها براي بيان وباد  در طوا زمان، اوروي منحـص

تان   دهن ، دمني زماني كه ه ا، به وبت انـلاني ر  مي«وبت وابمي»به جاي   ،  انـلان از آوردن رود ادها در طرح داـس

كل مي ورتده   اد  وباد  ميآن را ـش ورت واپس نر توانن  به ـص ورت   1رخطي و به ترتيب وبو ، دا به ـص دا به ـص

 شون    هاي زماني روادت رات و برگ ت 

 وقایع خاص (2- 2-5

داـستان را تـ كيل مي   2نو  گيرن  كهـشون   وباد  خاص در اوروهادي برار ميهاي خاص ممنادار ميها با اتفاقداـستان

يرخاص، و گروه يههن   هر وابمد تان،  مي ها دا اوروهاي وباد  راه را براي تفـل اد   اـضاي عادي نماد  د  داـس گـ 

ـشون  داـستان  در هر داـستان، وباد  غيرمنترره هـلتن  كه باعث مي  او  دا برخورد  ن  نو  اـست و از مـلائل خاص

زن گي آشــكار شــود  )پيرن  داســتان نيا از طردق توجيه رواا  يهو ماهيت پيچي  نامتوازن و ناموزون به نرر برســ 

ها نيا در درک مـلائل پيچي ه، از طردق تفـلير برار دارد ـشود( نيروي آموزـشي داـستانارزدابي مي منطقي وباد  داـستان

 اقر در درک طرح منلجمي از داستان  نه
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 (هاخواسته)ها نیت (3- 2-5

اي مثل عقاد ، آگاهانه  ها، موجودات جادودي، و    ( هلـتن ؛ با شـرادروارهها )دا یيوانات، آدمآدم  يهها دربارداسـتان

هميـ ه مملوم نيـلت د  ـشخـصيت داـستاني    دهن  كهها و      مـ كالت به اد  دويل ر  ميها، ارزشها، نرردهخواـسته

هاي  وباد  نيلــتن   ما اقر از روي تجربه  يه  كنن واوماً تميي  ممي   ه نيتي دارد، و یتي وبتي نيتها م ــخص شــ ،

شــخصــيت داســتاني در د  موبميت ممي   ه ایلــا  و ادراكي دارد و درباره    توانيک تفلــير كنيک كه د خود مي

ـــتان اـت ، د دلي اـباـمه كنيک  از ـد  نرر، هر روـد اد بيروني، ـد  رـخ اد دروني دارد ـكه  ااتـفاق مي  وـبادمي ـكه در داسـ

كه انترار   هاي داـستاني اـست  به عدارتي نو  ـشخـصيت پردازي نودـلن ه اـست ارادن هاي اكري پنهان ـشخـصيت   بيانرر

 ( 182-133: 1389اي ر، زن )هاي داستان ربک ميما را از شخصيت 

 ( معانی)مفاهیم  (4- 2-5

كل دكپار ه بررسي كرد    توان آن را به عنوان د د  داـستان مواق د  كل اـست، انـلجام دارد و مثل هر ـساختي مي

هادي از درک ما از كل وجود دارد و عناصـر  هاي ممروا و به خوبي سـاخته و پرداخته شـ ه،  او یتي در داسـتان

هادي وجود دارد كه به نيات مثوف  ها، ارا گفتمانترد  داـستانممروا  كنيک آنها را ممنادار كنيک  درمدهمي كه ـسمي مي

شــناســيک(؛ ادنكه داســتان در  ه باات ســياســي و  هاي پنهان داســتان ميبه عنوان  ده راشــود )كه ما آنها  مربو  مي

د  داسـتان را نيا   يهاسـت و دنياي ما از  ه جهاتي به آن شـديه دا متفاوت از آن اسـت  درون ماد  اجتماعي ر  داده

 توان تابمي از همي  عامل ارض كرد مي

 روایت  (5- 2-5

كالســي  داســتاني   هاينقل آن اســت  تم اد طرح  يتفاوت بي  طرح داســتان و شــيوهعامل ددرر در طرح داســتان،  

ت، اما در غاوب همي  طرح تان را به بي ن ان زداد نيـل ن ه از   تواننهادت راه ميها داـس نقل كرد  وريفة راوي دا نودـل

ــهله ــت كه از مل ــازدد  نرر اد  اس ــيري وا دارد  هر و خوانن ه را به د  واكن اي عادي، موردي عجيب بل   تفل

نت  تان، به ـش ت تحت تأثير ـس تانيداـس تان  هاي داـس ت، اما در داـس هاي خوب ابتكار و خالبيتي وجود دارد  اد   اـس

تان خهداـس تن  و باعث مي هايها، اراي نـل يو متمارا هـل ائل را به ـش ون  مردم مـل ود را  تازه  يهـش اي بدينن   اد  مقـص

تان دا نحو تدييراتي در طرح دا  توان بامي ن ه   روادت آن برآورده كرد  انتخاب د  زاوده دد  مناـسب توـسر  يهـس نودـل

 آن روادتي مممووي خلق كن    توان  داستان را به او  برسان  دا ازدر روادت داستان عاملي بليار كلي ي است، زدرا مي

تحت تأثير برار ده  و  كر كودكان راتوان  تفعالوه بر عوامل داد شـ ه، شـرردهادي نيا در داسـتان وجود دارد كه مي

  در داسـتان اسـت 1"زدادي  آشـنادي"شـرردها   ترد  اد ها در آنها شـود  از مهکگيري برخي از مهارتمنجر به شـكل

 (38-3: 1392)اي ر،  

پي ـــي  را در هک    هاي عادي زن گي منمكس كرده، ســـاختارهاينودلـــن ه را به جردان يهزدادي، نراه تازآشـــنادي

ناديمي كن   آـش انهـش لي ااـل كاا گوناگون    هايها و اانتايزدادي در واب  جان ماده و جوهر اـص ت كه به اـش م رن اـس

پي نودـلي از  ـسازي، خود ااشراوي، اغراق، وارونه  يهتوان  در داـستان رهور كن   م اخلمي ـسازي، تمركازدادي، و ـس

آـشنادي  (   178-169: 1386 هاي كه  هـلتن  )خـلرونژاد،ااـلانهها، به ودژه  داـستان  زدادي درترد  مـصاددق آـشناديمهک

 
برای چنین شــگردهایی کنند. اما از آنجا  "آشــنایی زدایی"را جایگزین   "تمرکززدایی"اند که  . دکتر خســرونژاد در آرار بعدی خود، ترجید داده 1

ـشود و جامع  ـشناختی پیاهه دارد، بیـشتر در ـسنین خردـسالی در کودکان مـشاهده می -های رـشدی دوره که تمرکززدایی در ارتباط تنگاتنگی که با 

ســال بوده اســت، پژوهشــگر ترجید داد که همزنان از عبارت    12تا    10یعنی کودکان  "ج"های گروه ســنی  مورد مطالعه در این پژوهش کتاب

 استفاده کند. "آشنایی زدایی"
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اشــكاا   توان بضــادا را بهجهت در هک شــكلــت  ســاختارهاي ممموا ذهني كودک و اوقاي اد  نكته كه مي زدادي به

 ددرري هک دد  در رش  ذهني كودک بليار اهميت دارد 

ــي نيا جاهاي خاوي ــپي  نودل ــت كه هر مثوف ماهري ميس ــ  تا در مت  برجايئي اس در  »گذارد تا خوانن ه را   كوش

(   211: 1386راهدر شـــود )خلـــرونژاد،  « مماني ممك »اراخوان  و او را به ســـمت   «م ـــاركت »به  «ســـاخت  ممنا

ي به خوانن ه كم  مي پي نودـل تان را   كن  كه ب رت درک وـس تجاده و تحليل خود را در خوان ن به كار گيرد و داـس

 توان در آن كرد، نخوان  اي كه هيچ گونه انمطاا و دخل و تصراي نميپي  تميي  ش ه به صورت گاارد از

هاي  گيري مهارتشـكل توان  بهتوان گفت كه به طور كلي خوان ن داسـتان ميبا در نرر گرات  مطاوب پي  گفته مي

 اكري زدر كم  كن :

  جب تمركا بر ملـــهله هاي مفي  كه مو بن ي پرســـ دانيک صـــورتگونه كه ميهمان: پرســـ  ✓

  هاي تفكر انتقادي است شون ، از جمله مهارتمي

مممو ً   ها ارادن ي اسـت كهدرخواسـت دويل دا م رک براي داا  از ارهارات و داوري:  اسـت  ا ✓

تان اتفاق مي له یوادث علي روي مي   اات در داـس لـل تان در باوب د  ـس اي  ده ؛ دمني هر یادثهوباد  داـس

علت و مملووي را    يهنوعي د   رخ یوادث بم ي اـست كه مجموعاً به  يهداـستان زدرـساخت دا مق مدر 

  دهن شكل مي

ي  ✓ يف:  توـع ائل،توـص اً به منرور ادجاد پيون ، روـش  كردن برخي مـل تان كه بمـض ادجاد    هاي داـس

  است  ديهاي تفكر انتقاگيرد، از ددرر مهارتبي   ن  گااره صورت مي  يهتمادا دا مقادل

تندا  ✓ تان اـست كه خوانن ه ميها و گفتروهاي ميان ـشخـصيت به كم  توـصيف:  اـس توان  هاي داـس

  بلياري از مطاوب ناگفته را استندا  كن ، ب ون ادنكه ملتقيماً به آنها اشاره ش ه باش 

انـيت  ✓ ه دكي از مهک:  آزمودن یـق اديترد  مـهارتترد  و كلـي ياد  مـهارت ـب دمني    ـهاي تفكر انتـق

ـــحت اطالـعات و مياان وثوق داده از ميتالش براي اثـدات صـ ــل اد    گرددـها ـب مـهارت نيا انـجام   ـمایصـ

ت  اطالعات مورد اطمينان ت داـش ت كه تنها با در دـس حي  اـس اوتي ـص ر مي  بـض ودميـل به هنرام خوان ن     ـش

   هاستخصيت هاي راوي و سادر شصحت و سقک گفته  داستان ذه  ما همواره در یاا بضاوت درخصوص

ــورت مينو  پادان:  گيرينتيجه ✓ ــتان ص ــديه ارادن  نتيجهبن ي كه در داس ــت كه گيرد، ش   گيري اس

  مایصل د  ارادن  طديمي و ساوک در تفكر ب ر است 

رده ه دا اـ  اد  بتوان خالـص ت كه بمضـاً مورد  هاي تفكر به ودژه تفكر انتقادياي از مهارتموارد داد ـش ه را ـش دانـل

 نيا برار گراته است   تأكي  اي ر

اا تفاده از آن در تقودت تفكر كودک، از ـس تان و اـس ت     ها پي  مورد توجه علمايمااداي داـس تمليک و تربيت بوده اـس

گذار مكتب  كارگيري آن ااتاد، متيو ويپم  بنيان دكي از نخلـــتي  كلـــاني كه اد  مادت را ك ـــف كرد و به اكر به

ــفه براي كودكان» ــفه به   ز اواخر دهة  وي ا1بود  «الل ــدوا ت ردس در  الل ــت ميالدي، به هنرامي كه م  ــص ش

شـ  كه دان ـجودان  ااب  ب رت اسـت  ا و ب رت تميا و داوري هلـتن   او    دان ـجودان در دان ـراه بود، متوجه

ت  او به اد  اكر  همچني  متوجه ـش  يار ددر ـش ه اـس جودان، ددرر بـل   ااتاد كه كه براي تقودت ب رت تفكر اد  دانـ 

كودكان و نوجوانان در   اد  كار )تقودت ب رت بواي اكري ااراد( باد  در دوران كودكي انجام شــود، دمني زماني كه

خـصوص تفكر انتقادي دا یل مـلهله برذرانن    هاي درـسي درـس  دازده دا دوازدـساوري هـلتن ، باد  د  ـسلـلله دوره

صـورت داسـتان نوشـته    كودكان و نوجوانان، باد  متون درسـي به  موعـوعي بابل اهک و مورد پلـن   يهاما براي تهي

 
 شود.خوانده می "فبك"و در زبان فارسی    P4C( در زبان انگلیسی به اختصار Philosophy for Children) . فلسفه برای کودکان1
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گرات  اد   اد  كار نيا باد  با دبت و رراات بلـــيار انجام مي  اكت ـــااي كودكان  منطق  يهشـــون ، داســـتاني دربار

ــتان ــفداس ــاا كودكان مي يهها باد  راج  به الل ــتانمورد اكت  ــت  داس ــرو  به نوش   هادي با بود  از اد  رو وي ش

فيمادهدرون ميمة اد  كتاب هاي الـل ي ـع ت كه به مملکو تفكر برانريا كرد  مممو ً د  راهنماي كم  آموزـش  هاـس

 ها در كال  در  استفاده كن  كن  تا از اد  داستانكم  مي

تخوان فه براي كودكان و نوجوانان»  يهبن ي برناماـس راه  «الـل كل گرات     )اد ( به ت ردج در دانـ  ه ا  مونتكلير ـش

ــت  ــميت آموزش تفكر در آموزش و پرورش اس ــالح وع تقودت تفكر انتقادي، تفكر خالق، و تفكر   اد  برنامه اص

هو نه ( از ابت اي دوران كودكي دكي از  1مرابدتي ت  داوري خوب، اب اعات خالق و  )مـل لي اد  برنامه اـس اه اا اـص

  كه اد  برنامه در پي تقودت آنهاســت  نهادتاً، تربيت  هاي ددرري هلــتناطراايان، ودژگي توجه ملــهو نه به محير و

ــهرون اني ــهوويت  ش ــودگيري ميگرا، و اجتماعي در اد  برنامه پيپذدر، اخالقممقوا، خودآگاه، دبيق، مل )ويپم ،   ش

1383 :12 ) 

فهوم ســازي، منطق تفكر انتقادي شــامل م  گود :دان  و در اد  مورد ميرا وراي تفكر انتقادي مي «اد »ويپم  ارادن  

ام در اللـفه  نيلـت؛ دمني هيچ د  امواردي را كه م  كوشـي ه  سـنتي يهاي از نو  اللـفگونه مطاومهصـوري و هيچ

ـــفه باز نمي ــت كه براي كودكان ارائه كنک، دربرن ارد  تفكر انتـقادي كودكان را به اللـ   گردان ، ووي اعتـقاد م  اد  اسـ

ــاـدت نخواهـن  داد و زدر ـبار آن نخواهـن  رـات ]   [ تفكركودـكان ددرر ـبه  ياي كمتري   تر  انتـقادي در پي دبيق  رعـ

 ( 28: 1383، ده  )ويپم پرورش مي بخ   و آن راساخت  ذه  كودكان است؛ اللفه هک به آن عمق مي

وص اد  برنامه، همان يهنكت تانجاوب توجه درخـص تفاده از داـس اره ـش ، اـس آموزش  ني   براي   گونه كه بدالً هک اـش

هاي  ، به عنوان خاوق داســتان3ايليپ كک  و2ها و مفاهيمي اســت  همكاري اارادي مانن  آن مارگارت شــار مهارت

تان برنامه بوت بي ـتري بخ ـي  و اد  در یاوي اكري، به اد  خي به خلق داـس ت كه اد  ااراد اعتقاد راـس هادي با  اـس

  كنن اي موجود در ادبيات كودک استفاده نميهداستان اللفي دارن  و از -هاي اكري  موعو 

ته نـ  ه اـست كه اباارهاي مورد نياز تفكر الـلفي را براي خوانن ه اراهک كن    ادبيات مميار و رادج، به اد  منرور نوـش

كيل مفاهيک و ثا ت نامح ود، گفترو، پردازش  و آنها را به او آموزش ده   اد  نو  ادبيات، با تـ  تجاده و تحليل، ـس

فـلطه  ارـعيات ب د  راج  به ماهيت  اختار برهان و دويل و اـست  ا ـس يا، پي بردن به ـس ها  آميا دا توجه به اد  رودهاـش

ورت  در تاني، به ـص الیي»كن وكاو داـس ادص تفكر]كه دكي از مهک  «خوداـص وب مي ترد  خـص ود[ و  انتقادي محـل ـش

ر و كاري ن ارد  اد  روده تر در بحث تأملي ـس في دد ه ميال هايها بيـ  ود و نميـل آموزان توان ارض كرد كه دان ـش

ــت م و مملـمان، خود ـبه خود و از آورـن   یتي درک ادنـكه ـد   يطردق تجاـده و تحلـيل ـد  اثر ادبي آنـها را ـبه دسـ

  آد مي گيري است،  ياي است كه با تمرد  به دست پي  يهبرانريا و در نتيجه شادلتخاص، بحث  مفهوم

ه، م  نميطور به تفادهخالـص ي ( اـس تان ارد )كالـس تن  به مي گودک مملمان و كودكاني كه از ادبيات اـس كنن ، بادر نيـل

تاني الـلفي كه   كنکآنچه یاـصل د  كن وكاو الـلفي اـست، آگاه ـشون ، اما اكر مي اد  روش در مقادـله با متون داـس

 ( 15:  1383دشوارتر است )ناجي،   ه ا آن آموزش است، روشي بليار

ــادر همكاران وي برار دارد، بمضــاً مورد انتقادهادي گيرد  براي نيا برار مي اد  نرر كه كمابي  مورد تأدي  ويپم  و س

ر ت كه مي  مثاا ايـ  تاني را به عنوان مدنادي برايممتق  اـس تفاده برار داد  در  توان هر مت  داـس في مورد اـس مدایثة الـل

تلام  تان مـل ت كه از هربهترد  یاوت، خوان ن داـس يک    اد  اـس رفت باـش ت ر  ده  در ـش مطاومه براي  » ه ممك  اـس

خوب،    يههاي كودكان  بيـ تر بـصه«كيفيت تفكر اـست كه باد  براي ما مهک باـش  آاردن   اما اد تفكر اـضاي ذهني مي
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تفـلير و   ـسمي واوق طديمي مثل زمان، مكان و هودت آدمي؛ مـضامي  منطقي و مرتدر با اـست  ا غيرر داراي مـضامي 

اد  بتوان هاي ويپم  اد   گفت رمان  ممنا؛ و مضـامي  اخالبي و مرتدر با نيكي اعماا و تصـميمات اخالبي هلـتن   ـش

هاي انرياه بخ  و تقودت  دادن ودژگي  به بيمت از دســت »كنن ، كه اودته مضــامي  را به شــكل مفصــل تري بيان مي

 ( 160: 1389)اي ر،  تمام ش ه است    «كنن د خالبيت 

ها،  ها، شخصيت موبميت »گود :  نيا در انتقاد به اد  رودكرد ويپم  مي( 38: 1382  جهاني، ازنقل ، 1985)  1جفري كي 

با زن گي وابمي كودكان ارتداطي ن ارن   به همي    ان  كهموعـوعات مطرح شـ ه در اوروي ويپم  آن  نان تصـنمي و

جهاني،  ازنقل ، 1985  یتي جان م  پ  ) «زن گي خود استفاده كنن   ه درهاي اد  برنامتوانن  از دااتهدويل آنان نمي

وب مي كه دكي از(  38: 1382 ود،  تق دركنن گان كار ويپم  محـل   گيري اكري از پي  تميي  ـش ه و اماويتجهت »ـش

 ده  در اد  برنامه را مورد انتقاد برار مي «ه ادت ش ه

مت  براي كاوش   شـناختي، و بلـن گي اكري ( را در مناسـب بودنروانويپم  سـه شـر  )بلـن گي ادبي، بلـن گي  

في  زم ت كه كيفيت ادبيمي  الـل ن گي ادبي نرر ويپم  اد  اـس مت  باد  بابل بدوا باـش   گو ادنكه   دان   در مورد بـل

هاي ويپم  مانر»بودن ، ایـلا  كردن  كه    «هادبـلتان الـلفه در»آموزاني كه مـ موا طرح  بـلياري از مملمان و دان 

آموز در طوا زمان، ارزش ادبي  كردن  اما براي یفظ اـشتياق دان عرـعه مي  الـلفي ـسرآغازهاي خوبي  يهبراي مدایث

  ها را داراي كانون اق ان عناصــر ادبي گفتماني، رمان»كن  كه  گونه توجيه ميويپم  اد  امر را اد   «كااي را ن اشــتن 

ت كه نودلـن گان بارگ، نرارش كتاب   وي به امي «كن اكري م ـخصـي مي يروزي اـس براي كودكان را    هاي درـس

 ( 155: 1389كار بارگي تلقي كنن  )اي ر،  

آموزش تفكر به آنان را   گيرد كه ويپم  و همفكران وي موـعو  الـلفه براي كودكان وها از آنجا نـ أت مياد  كاـستي

ــتان نياان  و نرهاي تمليک و تربيت نرردلــتهاز منرر انراره نراهي ابااري اســت تا جادي كه ممتق ن    اه ــان به داس

 ( 113: 1386)خلرونژاد،    «براي تحقيق اللفي است   ايداستان، در اللفه براي كودكان، سكوي پرش دا بهانه»

ــاوت ادبيات به آن بنرردک،  يهیاا اگر زاود ــف   دد  خود را به اد  مقووه عوض كنيک و از منرر اص ــم  ك  آنراه ع

بن د و  اد  نراه ابااري نيا رخت برمي اي كه در ادبيات، و به طور م ــخص در داســتان، وجود دارد،انات باوقوهامك

دـستر  كودكان اـست، سود جلت  دكي از م اامان اد  نرر   توان از آنچه به عنوان ادبيات ناب در یاا یاـعر درمي

الـلفه براي كودكان نق  داـشته اـست  آنچه كه متيوز را از   يهاـست كه در یوز يداهاز ددرر االـسفه 2گرت بي متيوز

كن ، اهميت و اصــاوتي اســت كه وي به عنوان د  ايللــوا براي ادبيات  اد  یوزه متمادا مي نررانســادر صــایب 

 بائل است  كودک 

ف گونمتيوز را مي ت كه خود آن را به عنوانتازه يهتوان كاـش ف» اي از ادبيات كودک دانـل ماجرادي  »، دا «يتفنني الـل

يو (  333: 1387  كن  )متيوز،ممراي مي« اكري تان كار او نيا  يهـش ت كه برخي از داـس ورت اـس هاي موجود  به اد  ـص

ــفي نـق  و ــفي موجود در اد   ـتأوـدل و آموزه  در ادبـيات كودک را از منرر اللـ ـها و رودكردـهاي تفكر برانريا و اللـ

ــتان ــرد  ميداس ــ  كن  ها را ت  ــتاندكي از نودل هاي وي انجام داده، آرنوو  ن گاني كه متيوز اد  كار را در مورد داس

ــت ـكه جواداي را نيا در اد  یوزه از آن خود كرده و در ، از3ووـبل ـــن ـگان بلمرو ادبـيات كودک اسـ ـجادي نيا   نودلـ

 ( 120: 1386  آموزشي داد ن  ه است)خلرونژاد، يهتاكنون از او در مقام نودلن 
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نودلــن گان ددرري  هاســت  به جا آرنوو  ووبل وي آثاراز جمله اد  داســتان  «بورباغه و وزغ»هاي  مجموعه داســتان

 3)داسـتان جادوگر شـهر اوز(، و جيما تربر 2)داسـتان خرسـي كه ددرر خر  ندود(، اران  بام  1مانن  اران  تاشـلي 

با    ( 334: 1980  ،ويپم تحليل برار داده اسـت )و تجاده و   هاي بلـيار ( را از همي  دد گاه مورد بررسـي)داسـتان ماه

ــت ـكه نـراه متيوز ـبه اد  یوزه نيا از منرر تواـنادي ادبـيات  اذـعان ـبه اد  ـكه كودک در پرورش    نـداـد  از نرر دور داشـ

اـصاوتي كه ادبيات كودک به خودي   اـست و نه از منرر ادبيات كودک و ـشأن و  4«كودكي يهالـلف»الـلفه دا به عدارتي  

 توان  داشته باش  ادبي مي يهو به عنوان د  گونخود  

و گرت بي  متيوز، و   كودک، اللـفه، و تفكر، دمني رابرت اي ـر  يدر نهادت با تأسـي به نررات دو ان د ـمن  یوزه

كرد ادبيات كودک از پي  خلق ـش ه،   توان ادعاادبيات كودک، مرتـضي خـلرونژاد، مي  يهتأكي  پژوهـ رر ادراني یوز

هاي اكري كه به همي  منرور  توان  به ب ر داسـتانمي هاي متنو  در دسـتر  كودكان برار دارد،باوب داسـتانكه در 

هاي انتقادي كودكان را  شـون ، تفكر برانريا باشـ  و مهارتنوشـته مي« اد »  يهطرایي و توسـر متخصـصـي  برنام

 ااااد  دهن   

ت  ـش ه  يبا آموزش تفكر به كودكان عج  اي كــــهعنوان برنامه كه به  ،5برنامة براي كودكاني  فهاللـ در   تحت و  اـس

  توجه  مورد كه  است   يآموزش  هايبرنامه از يكد شود،  يم ادد  آن از اين  تفكر به كودكان آموزش  اد  اكرپروري   دعناو

  اباار  يهمناو ها بهداستان از  برنامـــه،  ـــ دا در   اســـت   گراتـــه برار  كودک  ت يترب  و  کيتمل  ان ركاراندست  از  ارييبل

ــر  ــ هيعق ــرادز  شود،يم  استفاده آموزش  ياصل ــت   ــ دا  ب ــه  اس   دي توانا  و  يشناخت  هايمهارت توانن يها مداستان  ك

 .بدرنـ   بـا   كودک  در را  پرس رري

 ( تفکر انتقادی در ادبیات کودک و نوجوان2-6

ان دهن ه تاردخ و بيانرر تمامي نماي جاممه اگر ادبيات را آدينه تمام ور، نـ  ي متون ادبي هر كـ  ب انيک، مطاومه و بررـس

باشـ ؛ به عدارت كامالً سـاده و واعـ  هر پذدر سـاخته اسـت، ميیوادثي كه ادبيات آن ك ـور را متحوا و دا عـربه

ا  اجتما اي ميخوانن ه رادر و اوـع ود،    توان  هنرام خوان ن متون )نرک و نثر( كک و بي  از ـش ن ه آگاه ـش زمان نودـل

جوداني  آور نيا، اســتم ادها و آزاديهاي خفقانبه رهور و بلوغ ندوغ در هر عصــري پي بدرد،  راكه یتي در دوران

كنن  و تالش ان صرا بي ارسازي و ایياي ارهن  و اعتقادات  هلتن  كه بن هاي اسارت ممنوي و سياسي را پاره مي

 گردد مذهدي نلل ان مي

 نثر (1- 2-6

ها، مطدوعات، ادنترنت و آثار مربو  به كودک و نوجوان بـليار زداد اـست، به دويل ادنكه یجک اـستفاده از نثر در رـسانه

نامه، نثرهاي شـاعرانه هک یاكي از همي   آد   آثار اراوان داسـتاني، مقاوه، ايلک نامه، نماد بي ـتر از نرک به   ـک مي

 ف بلياري آم ه است:ملأوه است  در بيان هودت نثر تمارد

 ( 486: 1395دهن  كه وابلته به وزن نداش « )زرد  كوب،  بمضي آن را »در مقابل نرک برارمي

 ( 283: 1400پن ارن « )داد، بمضي آنان را »بيان مقص  خود در گفتار و نوشتار مي

:  1397انن « )رسترار الادي،  دبمـضي آن را »ـسخني ب ون وزن براي بيان مقاص  گودن ه و نودلن ه متفاوت با شمر مي

4 ) 
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 مياان  ان ک  به  یتي موسيقي از  ايبهره توان مي  هک نثر  وگرنه  گيردبرارمي موزون سخ  برابر در نثر  است  مللک  آنچه

ناـسي  ـسد  ـسپس و كرد  توجه مت   د  بودن ادبي  غير و  ادبي به ابت ا  بادـلتي رثن  در   بيرد   برار   بررـسي مورد را  آن  ـش

  اگر ه   اسـت، كرده گذارينام  و  بررسـي را نثر خود دد  از  محققي هر  كه  ده مي ن ـان  نثر به  منتق انه  نراه اودته داد،

ته همري يک د  به  ان خواـس ن   كلي بن يتقـل ياري اما برـس ان از  بـل ناـس ن گان  تم اد به  ممتق ن  امر  كارـش د    نودـل   ـس

 دارد   وجود  نوشتاري

ــد ،  كه بود  ممتق ( م 1788  -1707)  »بواون ــيت   س ــخص ــت، ارد ش ــد   او  اس   ناپذدرانتقاا  و اردي ارادن ي  را س

  از   نقل  به) «دانـلت مي  ارد به منحـصر  كـلي هر ـص اي آهن  مانن  را  ـسد  نيا( م1955 -1868)  كلودا پل   ـشمردمي

  (789: 1381  انوشه،

 باـش ، مي گذارينام بن يطدقه  ه  و ـسدكي  زمينه  در   ه هابن يتقـليک و  هابرداـشت  تفاوت همي   ادبيات  ممـضالت از

 به   توجه با  باش  اد  در  شادلته و  بهتر  كار شاد    شودمي آنها  آموزش كار  رایتي  باعث   مت   ـشناسيـسد   خود  اگر ه

تفاده زداد یجک   بررـسي   كه نحوي به  گيرد ـصورت  ـشناـسيـسد  در  بازنرري د   یاـعر زمان در آن  تنو  و نثر از  اـس

 را  ادبيات  آموزشي  مقط   سه درسي  كتب   بررـسي در  كن   بيـ تر  نرارش  در را  نودـلن گان  ب رت  و گردد ترآـسان  متون

 جن    ادبيات  ،داستاني ادبيات  ،كودک و نوجوان  ادبيات: كرد تقليک دسته 3 به مطاومه كردن  ساده  براي توانمي

ت از هرگونه متني كه با  ار وب و طرح   کودک و نوجوان ادبیات ي به طور عم  و دا غيرعم  عدارت اـس خـص مـ 

اختاري( به ـصورتي كه كودک با آن ارتدا  بربرار كن )محور ارتدا  ناـسي(  براي كودكان آارد ه ـش ه باـش  )محورـس ـش

شــناســي( و  شــناختي )محور زدداديو اد  رابطه منجر به برانريخت  ایلــاســات و عواطف و پ د  آم ن وذت زددادي

ناخت تأثيرات خاص رویي و رواني رو ود)تأثير ـش ناخت او ـش دب رـش  ـش ي( )محم ي: ي كودک برذارد و ـس ناـس ـش

1378 ) 

مار به مهک  و  دارد  اي  ودژه  جادراه  كه  كودک   ادبيات اا در بار اووي  آد ،مي ـش ر  م1762 ـس و   توـس  گردد   مطرح روـس

  عنوان   به  ان رـس   كرـست  هانـل  19 برن در  با خره ـش ه  نوـشته  كودكانه هايبـصه خـصوص در آثاري كه  اد  از  بم 

 در  گيرد،دربرمي را مماـصر  ادبيات از بخـ ي و  بوده مطرح بـليار  كودک   ادبيات امروزه   گرات   وقب   كودک   ادبيات  پ ر

ي وا از  دكي  كودک، رـش ي هاي  ودژگي و  نيازها به توجه  كودک   ادبيات بررـس وب اـص ودمي محـل   كودک  ادبيات ـش

  باد :

 باش ؛ نرر م  بي تر كالم آوادي موسيقي و آن وح   بوده  عواطف بر  متكي  بي تر و  ساده .1

 شود؛مي مهيا دد ن  طردق از  بي تر  كودک  براي مفاهيک  درک   ون  باش   عيني باد   بي تر .2

  ادبيات  پس  اسـت  ندرده مصـائب   و  یوادث و  وباد  به پي  هنوز  خود   يكودكانه  سـاده زن گي در  كودک  .3

 بياورد؛ ارمدان به او  براي را  شادي باد 

 كن ؛ تقودت  را  او ذهني توانادي  نوعي و  باش  بخ انرفي باد  .4

ته  تناـسب   كودک  زن گي محير  با .5   عدارتي  به  باـش   كودكانه  هايخـصلت  و  عادات با  متناـسب  دمني باـش  داـش

  (160: 1388 ایم ي، و  یلني   ک  ر) كن   درک   بابل را اضا

كا ت  وجود ر  در  اـش ط   هک  كتب،  نـ  ا ن نراه  ندودن ـس ب   ع م  كودكان،  نراه با  بارگـل مي زبان  تناـس تان  رـس  با   داـس

اده زبان   نوابصـي   گراتار را مهک اد   ملـهووي ،  توجه ندود خالق،  كودكان يدهن هپرورش نيروهاي اق ان  كودكانه،  ـس

 است   كرده

  دـست  هميـ ه كه بردک، مي تفكرات  كيفيت  و  گوديپراكن ه  نقيـصه  به پي  داـستاني، ادبيات  بررـسي در: داستتانی ادبیات

ــاختار و  زبان  گرددان به ــت  رازآميا و پيچي ه  س ــ   با   دکب  ارهن   عرااني  كرهايا  در  اختال  نوعي   اس   اكري  روش
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  آموزش  ينحوه  بودن ـسوده  د  امروزي،  داـستاني ادبيات  بر وارد اـشكا ت ددرر از   خوردمي  ـ ک به مماـصر  ادبيات

 تمامالت  جايه ب همه كه  اســت   ااتاده  جا ما  ارهن  در   راكه   هاســت داســتان در  نودلــيدداووگ بودن  دوســوده و

 است  ددرران  ابنا  براي هامثاا شاه  آوردن هک،  ترد  دويلمهک كنن ،  داا  خود نررات  و عقاد  از  صرااً سودمن ،

 همي   و  اسـت   یاكک ددرران  كردن مدلوب در خصـمانه ج ا نو   د  ما  نودلـيداسـتان در:  گود  مي  الكي محمود

ــودمي  پيچي گي  باعث  ــخصــيت   اكثر  ش ــن گان تمامي  دارن   جانب  به  یق  ي هره د   هاش   دا  آگاهانه  طور به  نودل

ــوص در را  خود  اكري يماده ب   ناآگاهانه ــتان به زن گي خص ــتان اردهاي  از دور  به اد  و  كنن مي تاردق  هاداس   اس

  را  داسـتان  اصـل كه زن مي مو   هانودلـيدداووگ اد  در  توانادي ابراز و ب رت  جن   نوعي يرمديت به  اسـت،  جهاني

ــود   دـ ار ــت   كرده  ت ـ ــاـدت محمود الكي ـبه آدر :  ، ـباـبل ـبازـدابي از وب1389:  الكي   ک  ر)اسـ -www.mسـ

falaki.com )   

    ــمريري  طرز به  هایماســه و  هااســطوره در كه   هايدوره از ادران  ادبيات  تاردخ در  جن  بازتاب: جنگ ادبیات

  تمامي  بر كه  شرراي تأثيرات همه با نيا ساوه 8  جن  از  پس  گر ها   است  ش ه اارسي  ادبيات  يماده ب ااااد   سدب 

  هودت باد  بودن   مصمک   راكه بردارن ؛  دست  آثار  خلق از  نودلن گان كه ن   مان   گذاـشت،  مردمان  زن گي  ـشهونات

  یوادث   دهن  ن ـــان نفستازه هاينلـــل به هک را  رســـتراري راه  وســـيله ب د  تا  شـــود یفظ  ملت  اد  تاردخي

ــ مي نيا  مردم  هاينررش و  ادبيات و هنر  و ارهن   يدادره هاد  بهورزهپس  جن ، يدهن هتكان   د ار  را آنها  و رس

  بخ  مي  بوت  نودلن ه با را  جن  درد  كنن گاندرک  بي  را درديهک یس  نوعي و گردان مي تحوا

تاني  ني  مي گود : تاني  ادبيات  خادمي هو كودي در بيان ادبيات داـس  تجربه  را عم ه  مریله 3  مقاومت  و  جن   داـس

 :  است   كرده

  ـسدب  به  آنان  و پرداختن   مـضطربانه هايتپ   توـصيف به  مـلتيرـشو  با  جن   اوادل  نودـلانداـستان .1

 با   نودـلي،داـستان هنر و  ادبيات به  توجه ب ون  انراريـسهل  گاه و علک ع م خاص،  ـشرادر در  برارگرات 

  كردن  تمردف را  وباد  دكلونررانه  نراه

تاني  ادبيات  جن   دهه دوم نيمه در .2 اختار از داـس ياـسي  ـس اخت   با و  ـش   خار  ـس از  ـس   با  هنري  وـس

  بابل   كيفيت   جن  وابمي  جردان نماد   و پردازيشـخصـيت  در  گرادينيت   رعادت   با تر  عميق نررشـي

  كرد پي ا  بدوا

اا در .3 اه   جن ، از پس هايـس تيک،  گوناگون  هايدد گاه تجلي ـش تر هـل ر   و  بازكاوي  آثار  بيـ    بـل

ــي رویي  بيماري  روانكاوي ــر از  ناش      و نفرت  نرراني،  از ودردا  هاديمادهدرون با بحران  و یادثه  عص

  (77: 1386  خادمي هو كودي،)  است 

 یس  را  آن پرتن   اوعــا  و  ان ن د ه   ــک به را  جن   زايوی ــت   و دردناک  هايصــحنه  كه زدادي  نودلــن گان

 مانن   - را  جن  روح  توانـلتن   ن رت به  اما ان ،كرده  ارـساديبلک گونهاد   هايداـستان و  جن   خـصوص  در ان ،نكرده

اني حنه در كه  كـل تر  و  هادوهره و  خوندار  یوادث وابمي، ـص ان در -ان بوده  جن  مي ان  هاياـس   اد   و ب من  آثارـش

ائلي ددرر از  كن مي ادجاد  آثار نو   اد   در عـمف  نوعي رزمي  در ـش ه  هاي یادثجن  در  كه  مـل   به   ممتق  هايـس

  و   عاراانه  دد   نوعي  ن ـــانرر كه  اســـت   غيدي ام ادهاي  مدحث  خورد،مي    ـــک به  بلـــيار  كرامات  و نياد  و  دعا

ادانه تاني  ادبيات در  پارـس ته گاهي   ون  اما باـش ،مي  جن   داـس تي   نوعي برآدن   خوبي به  تنرتا اد   پس  از  نتوانـل   كاـس

ن گان  ناآزمودگي و  ان كرده ادجاد حه مهک اد   به  هک  نودـل ته ـص ت؛  گذاـش هله  اد  اما  اـس   اد    مفاهيک  كامل درک  كه  مـل

ثا ت  براد  اقر كن ، ادجاد  باور  او  و در كرده  بان  را  خوانن ه  كامالً  توان نمي   ون   نيني ازدمي  جواببي ـس   به   ـس

  با اـسكلتي   مـضامي  با  اـستوار و کلـ منج طرایي  ان نتوانـلته مدت ي زنانبلک اد  نيا  زباني  ـساختار  و تكنيكي  بم  وحاظ

ــتحكک ــيوه به اقر و دهن  ارائه مل ــيفات اد  مي ان در  گرانهروادت   ايش   خوبي  در نهادت هک به  كه ان نهاده پا  توص
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ــته ــه  و تخيل عاطفي، روح يعه ه  از ان نتوانل ــاني بلن  هايان د  ــن گان  برآدن   انل  در  وبي كک كه  امروزي  نودل

  پوشن     ک  خود  تخصص بر  ان نتوانلته  دارن ،  هاديتخصص  نيا روانكاوي و  شناسيروان  شناسي،اسطوره هايزمينه

اي ـش ه كه  نحوي  هر  به و تان اـض يت   راتار  دابيعلت   خاطر به را  داـس خـص تان هايـش فتري  نوعي و  كرده  مهيا  داـس  آـش

  ااراد  ـشخـصيتي  ابماد و انرياهوا  اـضاي وـصف در ن اـشته،  مناـسدي اوروي  داـستان  خلق در یقيقت  در آنها  كنن  ادجاد

 ب هن  داستان رویي به هاارزش ی  از بي   كردن  برجلته و  بهرمانان ااراطي  نماديبارگ با  ان خواسته  بوده، عميف

  ااكار،  آزادسازي  با و  دان  ارتقاي  با كکكک آميااغراق  وتابتب  اد  است   ذكر  شادان اودته  داشت   ااصله  وابميت   با كه

  داد ارائه ارزشمن تر  و تروابمي را  هانوشته

 نظم( 2- 2-6

ــمر  يیوزه در  ادبيات ــرزمي  اد  در شـ ــابقه ددرپا،  سـ ــان  ايسـ  دورترد   تا  گاه، آن آوازه كه دارد  ناميبه و  درخ ـ

رزمي  ي ه  هاـس ت،  رـس مف  امروزه  اـس اا  يپيكره  ان ام در ـع ت   بادر ددرر  كه طوري به  ااتاده، آن  كهنـل  جذب در  نيـل

تداهات توان مي  هک آن  علل كن ، عمل  مواق  خيلي مخاطدان تي  اـش اعر  برداـش ناختي  وحاظ  به ارد نيازهاي از  ـش   و   زدداـش

اعران زورآزمادي البت  كه  ـش تواري و  ـص تور   در اخالا و  اخالبيات از ـش ن دور  گراته، آن باوب   و محتوا از را  اـس   دـس

  برد نام را شمري يیوزه به ج د  نررات  و ااكار  ورود زبان،

املو  و  نيما رهور  با مر  يعرصـه در  ـش يت  نو، ـش مر تمردف و  رات  بي  از  هاباوب   خصـوص  در  یلـاـس   عناصـر   و ـش

  براي  خياا عنصــر  اقر امروزه  ووي بود  مخيل و  مقفي  موزون،  بادلــتي شــمر  ب دک داات  در تديير آن دهن ه ت ــكيل

مر ـسرودن مر  اگر ه امروز  اـست،  كااي  ـش اده وفظ در ـش  در دويل ب د   و  اـست  پيچي ه  ـساختمان وحاظ به ووي ـش ه  ـس

مر  مقابل  نقطه ي  ـش اعران  اگر ه  اكنون،  باـش مي  كالـس مار  و كرده  رهور  زدادي  ـش ياري اـش روده  بـل   تقردداً  اما  ان ،ـس

  و  هنر در را  خود  رســاوت  كه آدن مي  یلــاب  به  كلمات با  بازي عمالً  بلكه نيلــتن ،  برخوردار  خوبي  محتواي از همه

ــي  به را هنر در  خردگرادي ــپرده  اراموش ــي  براي  بنابراد   ان س ــمر  بررس ــكل بخ  دو در باد   كنوني ش   و  زبان و  ش

  د ار،  شــمر زبان نيا،  انقالب از بم   تحو ت  و نيما از بم   تحو ت  با كه آن دويل به   شــود  كاود شــكااي  آن  محتواي

  و   ثدات د  به  نتوانلته  هک  محتوا  زمينه  در  طراي از و  است  ش ه  برداشته  آن از بي  و بن  تقردداً و ش ه  هاديدگرگوني

 ها،ورزش  اد   تمام مقصـر اودته   هلـتن  تجربه  كلـب  یاا در  هنوز و  همواره  شـاعران و  برسـ  منجمي و  جام  طرح

رااً مرا  ـص تن  ـش   وجود  به در مهک متدير  نيازهاي و ج د   هايگراتاري  و  زن گي  محير جاممه،  نرام تحو ت بلكه  نيـل

  است   بوده  مثثر  هاكاستي اد  آم ن

  گودي  مجاز از  زداد  اســتفاده شــخصــي، تخيالت درک، در تمارعــات  داشــت  مماش،  دغ غه داشــت   با  امروز  شــاعر

ــاختمان تديير به  عيب  اد   براي و كن   بربرار ارتدا  هک مخاطب   با  خوبي به  نتوانلــته    اســت آورده روي شــمري  س

ــفيمي ــل در  و)  هنرمـن ي  وبتي دارد:مي  بـيان  ـبارهاد  در  ـك كني شـ ( كـن مي  زـن گي آن در هنرمـن ان  ـكه ايـجامـمه  اصـ

:  كه  زن مي  گوا را  خود و كن مي گرم را  خود ســـر  كلمات  خانوادگي  نرام ردخت  هک در با  ن ارد،  گفت  براي  یراي

اه ه كمتر  نادد  از را خطا اد  و  اوـست   با  یق كه نماد مي   نان نيا راهراً  و  دارم  ايتازه یرا م    تنها   كرده و  مـ 

؛ به نقل از صــااي،  57-56: 1390شــفيمي ك كني،  ) برد پي  امر اد  یقيقت  به  توانمي شــ ن دور و  گرات   ااصــله  با

1384 :47   ) 

مر  اـشكا ت ددرر از   جمله  د   گاه و  ـشودمي  مطرح  ادبي ـصنمت   د  از پيروي  با  محتوا د  كه  اـست  اد   مماـصر ـش

ــت   كناده د   با همراه ــک به  آن در  خالبيتي كه  اس ــتهدا در اد   گاهي   خوردنمي      توان نمي را  ياي  هيچ هانوش

كن    مي  الج را  نوشـته  خود اارا  اد   كه  آن،  بر ددرر ادبي  صـنمت  بودن  یاكک  دا  آن بر  اسـتماره بودن  یاكک ا   داات 

  خودش   هک  جنليتي  تفكي   است،  امروزي شمر ممادب  ددرر  از  هک، مثل عينه  گاه  و  م ابه  موعوعات انتخاب  اپي مي
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  درگير  دمني هـلتن  مـ كل اد   گراتار مردان از بيـ تر زنان  كه اـست   كنوني  هايـسروده  گيرگرددان  كه اـست   ايعارـعه

 ( 21: 1396مخاوف )كياني و همكاران،  جنس  كوبي ن و تحقير

ــتانه  هايتوهي  مثل  اســت   دااته  ايودژه  شــيو  كه  اســت   كاري  اخالبيات یردک در  یتي  هاهنجارشــكني  با   نژادپرس

ــوعات  گاه    مذاهب  تحقيرهاي ــ ه م   موع ــمر در ش ــيرار، مثل هک ش ــيار   هک  بخ آرام  هايبرص  تنهادي،  س   بل

 ( 48: 1393صااي،  )  است  ن  ه ذكر  مدایث  اد  تأثيرگذاري  عوابب    راكه هلتن   دردسرساز

 اد   در اسـت،  كرده داد ج ووي شـمر  عنوان به آن از ك كني شـفيمي كه نيا هلـت  ددرر دردي  به مدتال  مماصـر شـمر

ــمرها، ــاخـته  ايتازه  تركـيب  و  گراـته برار هک  كـنار در مختلف  هايخانواده از  كلـمات  شـ   بـلب  - رع  ادـمان  مـثل  ان سـ

ــاعقه: »تازه ــابقه ااب  دمني  كلمات، بودن  نفسص ــدب  آنها، بودن تاردخي  س ــودمي  س   خوانن ه  «اد  »ج وا در كه  ش

ا  تر  تازگي نوعي  ایـل رگرمي از دكي ج وا، اد   با بازي  كن   بيـ  ل  هايـس ي و ج د   نـل ل پيروان بمـض  ب دک  نـل

  دمني  اـست، مقووه همي  از  اارـسي ـشمر  اخير  ـساا   هل - ـسي  ادبي تووي ات از عريمي بخ  یقيقت  در  اـست، ـش ه

  نوعي   ســر از و  گاه  گاه تمديرات  ادنرونه ب دک در  اســت،  اارســي زبان  كلمات  خانوادگي  نرام ردختريدرهک  یاصــل

ل  وجود  اعماق در  ارورات  و  رویي نيازمن ي ت   ـش ه  یاـص طامي  باداد  تمدير مثل  اـس ق) بـل  تميير  و(  بود بارد ه  عـ 

  اد   با  یوصـــله كار  كه بيكاري  آدم هر  و ك ـــي ه به ج وا  كار یا   بود،  نو   آن از(  ع ـــق نماز  ركمت  دو) یال 

ته را ج وا ب  هر در  ادنها از نمونه هااران توان مي باـش   داـش ت   بهتر  دا كن ،  خلق  ـش فيمي )  «بان   باوب   بروديک  اـس   ـش

 ( 1390  ك كني،

 و  یس  سـهراب  اشـمار در كه تفاوت اد   با اما دد  توانمي هک  سـپهري  سـهراب آثار در را  ج وي  شـمر اد  ينمونه

 :گود مي  وبتي  است  كرده  رعادت  هک را اعت اا  جانب  و ش ه دمي ه آن روح در نيا عاطفه

 م «  تنهادي نازک    يني بردارد، كه ترک  مدادا بيادي ، آهلته و نرم آدي ،مي  اگر م   سراغ »به

كالت از  ددرر دكي ي،  ادبيات در  نرک مـ  رح  اارـس رح و  گوديـش يـش مار در  نودـل يار  گاه كه  باـش مي  اـش ليقه  بـل   اي ـس

 شود نمي  بيان اصلي مماني و  برجلته نكات  وبت،  كمدود دويل به  دا و ش ه  عمل

ف  ايگونه یقيقت، در كه مت   اهک ارادن  در ناخت  و  كـ  ت،  ـش ارح ه ا  مت  اـس ت   كنن ه، تأودل  و ـش  به   داات   دـس

ــف و نهان  و تارد  مماني ــت  تأودل پرتو  در مت ،  هايرازناكي  ك  ــت  مت   درس  تحقق مت   وابمي اهک ارادن   كه  اس

ــنادي و آگاهي مت ، درســت   تأودل  ي زمه   داب مي ــارح و  كنن هتأودل  آش   آاردن   تاردخي و  ارهنري  باات   با مت  ش

 ( 66 :1389 مق م،  علوي)  است   مت  آاردنن ه  خاص ذهنيت   درداات  و مت 
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 ( نتیجه گیری3

نوجوان انجام ـش ه اـست  در اد  پژوه  ـسمي بر  و  كودک   ادبيات در انتقادي  تفكر  بررـسيرو با ه ا  پژوه  پي ِ

، بررسي و تحليل شود  باور  هاي تفكر انتقادينوجوانان از یيث بابليت انتقاا مثوفههاي كودكان و اد  بود كه داستان

توار رر بر اد  ارض اـس لي پژوهـ  تان، كه  بود  اـص ر خود،  خوديِ به  داـس   موجب كه دارد  خود در  هاديو بابليت   عناـص

  و نوجوان شـكل   كودک   در ت ردجي و نامحلـو   به صـورتي انتقادي  تفكر هايمثوفه  و  هامهارت از برخي  شـودمي

تي  تقودت  دا  گيرد، ت كک و كاـس ود  همچني  ممك  اـس تان از نرر تفكر انتقادي وجود  ـش هادي نيا در تأويف كتب داـس

ته باـش  كه  نانچه در تأويف كتاب تان بداـش ود، اد  مهارته آهاي داـس طور مثثرتري در ها بهها و مثوفهنها پرداخته ـش

  و   كودک   ادبيات در انتقادي  رو به بررســـي تفكرشـــود  از ادنرو پژوه  پي ِودت ميكودكان و نوجوانان ادجاد و تق

 نوجوان پرداخت 

م ـاه ه شـ  كه عناصـر سـاختاري    ادبيات كودكان و نوجوانانهاي تفكر انتقادي در  بررسـي اسـتان اردها و مهارت 

ــ ه و مي ــتان از یيث مهارت تفكر انتقادي تا ی ي رعادت ش ــي ن و تفكر داس توان  كودكان و نوجوانان را به ان د 

تانانتقادي وادار كن   عوامل ي در رـش  تفكر در داـس وـس ها و ادبيات كودكان و نوجوانان تأثير دارد ي كه به طرز محـل

هاي  روش ورزي،ان د ـه در اكري  اسـتان اردهاي  كارگيريهاي بهشـيوه انتقادي، تفكر آموزشهاي  شـيوه عدارتن  از؛

ــه  ـدادگيري ـهاي  روش ااااد  و بهدود تفكر انتـقادي،  ينوجوان در یيـطه  و  كودک   ادبـيات ويفأتـ   نـقاداـنه،  ورزياـن د ـ

ــترش ـــت  ا  ـب رت  گلـ ــيوه  و  منطقي  اسـ هآموزش شـ ادي  تفكر  ـهايمـهارت  ـكارگيريـهاي ـب رود  انتـرار ميـكه    انتـق

ت  تان  ان ركاران و مثوفي  كتب دـس ني مختلف كودک و نوجوان به اد  عوامل توجه ودژه  ها در ردهادبي و داـس هاي ـس

هاي ج د  خود به اد  عوامل با نراه بهدود وـعميت تفكر انتقادي در بي  كودكان  نن  در تأويف كتابك داـشته و تالش 

 و نوجوان بنررن  

هاي تفكر انتقادي تا ی ودي در ادبيات  كه مهارت هبر اســا  نتادج كلــب شــ ه از پژوه  م ــاه ه شــ  همچني 

ک مي ياري از موارد كودكان و نوجوان كو  كودک و نوجوان به  ـ  نادي با تفكر انتقادي  خورد ووي در بـل ترد  آـش

ـــته و دركي از بهدود تفكر انتـقادي ـن ارـن   دكي از نـكاتي ـكه در ـتأوي ف كـتب ادبي كودـكان و نوجواـنان ـباـبل ـتأـمل ـن اشـ

اق ان آموزش  و   يتفكر اللــف ،يتفكر انتقاد  يهااز آموزه  يفيتأو يهانداســتاي  شــ ت و عــمف برخورداراســت،  

يوه ي ن و تفكر انتقادي و  ـش ت هاي دادگيري ان دـ  ت   جا آن اـس تي با ـصالی د  خدرگان و دـس ان ركاران آگاه  كه بادـل

و كانون پرورش اكري  و نوجوان  كتاب كودک    يهمانن  شورا  دينهادها برعه ه  ملهوويت   دا د به اد  امر مرتف  گرد

ــت   كودكان و نوجوانان ـــتان  فيبا تأو  دـ كه با  اسـ به  انتقادي آموزش تفكر   ن دو هر آنـچه كه در ارا  ت يـ فيباك   ديهاداسـ

 بكوشن    ،نوجوانان مثثر است  و  كودكان

توان  از طردق مطاومه كتب  كودكان و نوجوانان، به صــورت رشــ ي ارادن ي اســت كه ميتفكر انتقادي در همچني  

هاي تفكر انتقادي در هاي متناســب با ســ  كودک و نوجوان، یاصــل شــود  وجود مهارتمختلف از جمله داســتان

دود تفكر آنان ـشود و  توان  باعث بهها و اـستان اردها به كودكان و نوجوانان ميها و همچني  آموزش اد  مهارتكتاب

توان  در ه ادت كودكان و نوجوانان به ـسوي اه اا تفكر انتقادي و توـسمه آنان نق  داـشته باـش    از ـسودي ددرر مي

ترد  روش براي بهدود تفكر انتقادي در كودک و نوجوان، روش آموزش اســت كه مي توان  آارد مثثرترد  و تحوا

كه   هاي داـستان به دويل اد ـسثاا متمركا كن   همچني  براي آموزش تفكر، كتاب ذه  دادگيرن ه را به تفكر، تجربه و

شــود، مي توانن  به عنوان  به عنوان ابااري جهت ســرگرمي و تفرد  مورد عالبه كودكان و نوجوانان محلــوب مي

با ه ا ادفاي نق  هاي كودكان و نوجوانان اگر ه  اي آموزـشي نيا نق  مثثري داـشته باـشن   برخي از داـستانوـسيله

ان   از طراي بررسـي  ها و اسـتان اردهاي تفكر انتقادي بهره بردهی ودي از مهارت  ان ، ووي تاآموزشـي نوشـته ن ـ ه
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تفكر انتقادي كودكان و نوجوانان را    توانن  ســـطهاي تفكر انتقادي در ادبيات كودک و نوجوان ميوعـــميت مثوفه

توان  ـشود كه بهدود تفكر انتقادي در كودكان و نوجوانان، ميم ـش ه، مـ اه ه ميبهدود بخـ ن   بر اـسا  مطاومات انجا

 زن گي آنان )شامل باورها، اعتقادات، اه اا و   ( مثثر باش    يدر انتخاب هودت و شيوه

 منابع و مآخذ ( 4

 ن ر دان راه آزاد اسالمي وای  شوشتر  روش های تدریس پیشرفته،(، 1389اددب نيا، اس ، )

  طد  و ن ر: ، تهران2، جل  دانشنامه ادب فارسی  ،(1381) ،انوشه، یل 

پژوه ــراه علوم انلــاني و پرتال جامع علوم انستانی،  (، »ترودج تفكر انتقادي و خالق«،  1390ادران نژاد، پردلــا، )

ابي در:   ــتـي ل دسـ اـب ات ارهنري ـب اوـم اردخ    http://www.ensani.ir/fa/content/90294/default.aspxمـط ـت

 ( 1390/ 11/ 2بازدابي )

بک: انتـ ارات  راهبردهای جدید آموزشتی در هااره ستوم، (، 1383بختيار نـصرآبادي، یـلنملي و نوروزي، رـعاعلي، )

 سما 

ــي، محمود و آهنچـيان، محمـ  ــا، )بخ ـ ــيلي؛ نق  تفكر انتـقادي و (، »اوروي پي 1392 رعـ ــرـات تحصـ بيني پي ـ

  163-153، ص13، شماره  2دوره مجله ایرانی آموزش در علوم پاشکی،  راهدردهاي خودتنريمي دادگيري«،  

  مل  سليمان:  ، شيرازهای پژوهش در تفکر انتقادیای بر شیوهدیباچه ،(1382) ،جهاني، جمفر

: ،  ا  پنجک، تهرانارزشتیابی تویتیفی الیویی نو در ارزشتیابی تلیتیلی ،(1388)  ،ایم ي، یـلي یـلني، محم ؛ 

  م رسه

يني، زهره، ) تان هاي اكري و مفاهيک موجود در آنها«، 1384یـل وا داـس بنياد یكمت    نامه فلستفه کودک،ویژه(، »اـص

 اسالمي ص را 

، 111، شماره  ادبیات داستانی مهر، «ستاني جن  تحميليـشناسي ادبيات داآـسيب » ،(1386) ،خادمي هو كودي، مه ي

  83-74صص 

 تهران: ن ر مركا  ی ادبیات کودک،معیومیت و تجربه، درآمدی بر فلسفه(، 1382خلرونژاد، مرتضي، )

ي رونژاد، مرتـض فه براي كودكانتأملي بر هک» ،(1386)  ،خـل فه در برنامه الـل يني ادبيات كودک و الـل فیتلنامه  ،  «نـ 

  124-109(:  تابلتان) 20، شماره  های آموزشینوآوری

  مروارد : ، تهرانفرهنگ ایطالحات ادبی ،(1400)  ،داد، سيما

  سمت : ، تهرانانواع نثر فارسی  ،(1397) ،رسترار الادي، منصور

 سخ  : ، تهرانهفتک،  ا  نقش بر آب(  1395) اوحلي  دزرد  كوب، ع

ــانه، ) ــنه، اال ــماره  1دوره   مجله رشتتد معلم،، دردهاي آموزش مهارت هاي تفكر انتقادي«راه(، »1382س ، 177، ش

  24-21ص

 تهران: ن ر دوران   روانشناسی پرورشی نوین،(، 1388سيف، علي اكدر، )

 تهران: مركا ن ر پژوه راه ارهن  و ان د ه اسالمي  نقد و خالقیت در تفکر،(، 1380شردمتم اري، علي، )

 تهران: انت ارات اميركدير  روانشناسی تربیتی،(، 1393شردمتم اري، علي، )

 تهران: انت ارات سمت  ها و راهبردهای تفکر،روش تدریس پیشرفته؛ آموزش مهارت(، 1382شمداني، یل ، )

  تهران: سمت ،  دگریا رَشناسی نسل خِشعر جدلی، آسیب (  1390)شفيمي ك كني، محم رعا 

  سمت : ،  ا  هفتک، تهرانآموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تلییلی و متوسطه(   1393) صااي، ایم ،

http://www.ensani.ir/fa/content/90294/default.aspx
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ــيب »(  1389)  ،علوي مق م، مهيار ــرحآس ــاختار ش ــي س ــناس با نراهي انتقادي به )نودلــي در یوزه اهک مت  ادبي ش

  80-63 ، ص2، شماره2دوره دان راه اصفهان،  اصلنامه ادبيات  ،  «(هاي یااظشرح

يلي با پرورش 1383عليپور، ویي ه، ) ب محتواي كتاب هاي تمليمات اجتماعي دوره راهنمادي تحـص ي تناـس (، »بررـس

راه تربيت مملک  پایان نامه کارشتناستی ارشتد،هاي تفكر انتقادي«،  مهارت ي و علوم تربيتي، دانـ  ناـس ك ه روانـ   دانـ 

 تهران 

ردمتم اري، علي، ) يف نرابي، مردک و ـش (، »تأملي بر موان  تفكر انتقادي در 1392عليپور، ویي ه، نادري، عات اهلل، ـس

  15-1، ص9، شماره  10دوره  ریای درسی،مجله پژوهش در برنامهبرنامه درسي آموزش متوسطه«، 

  ارات دان راه تدردا تدردا: انت ها و فنون تدریس،روش(، 1382اتحي آذر، اسكن ر، )

   www.m-falaki.com ،ادران «آسيب شناسي ادبيات داستاني» ،(1389)،الكي، محمود 

  رس :  ، ترجمه اروغ كيان زاده، اهوازآموزش و تفکر  ،(1389) ،اي ر، رابرت

ــر، رابرت ــاهري ونررودي، تهرانداستتتان هایی برای فکر کردن(   1392) ،اي  ــراه علوم : ، ترجمه جليل ش پژوه 

  انلاني و مطاومات ارهنري

  رس : ، ترجمه ملمود صفادي مق م و االانه نجاردان، اهوازآموزش تفکر به کودکان  ،(1397) ،اي ر، رابرت

كتاب مجموعه    تفکر انتقادی و اهمیت کاربرد آن در نظام آموزشتی زبان و ادبیات فارستی،(،  1384بدوا، ایـلان، )

 مقا ت نخلتي  كنرره بي  اومللي دان راه آزاد اسالمي 

با  )درآم ي بر آسيب شماسي شهر مماصر در یوزه ممنادي زبان » ،(1396)  ،كياني، رعا؛ سليمي، علي؛ جدري، سوس 

، پياپي  1، سـاا نهک، شـماره ژوهشتی فنون ادبیپمجله علمی ،  «(تطديقي به شـمر مماصـر ادران و عراق-نراهي نق ي

  38-19، ص 18

 تهران: ن ر نراه  داستان و نقد داستان،(،  1380گل يري، ایم ، )

فه و كودكان  »(   1383)  ،ويپم ، ماتيو  مي  ناجي با ماتيو ويپم )الـل ماره کتاب ماه ادبیات و فلستفه، «(گفتروي ـس ، ـش

  11-8(:  مرداد) 82

  سمت : خ ادار ابيلي، تهران، ترجمه  آموزش تفکر انتقادی  ،(1395)مادرز،  ت 

  مجله کتاب ماه کودک و نوجوان   ادبيات كودكان  يلت » ،(1378) ،محم ي، محم هادي

(، »ودژگي ها و ثمرات تفكر انتقادي از دد گاه امام علي 1391محمودي، ادوب، نوروزي، رعـاعلي و نجفي، محم ، )

  111-93، ص13، شماره 19دوره فیلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت در اسالم، ) («،  

ســتان هاي تأويفي ادراني براي (، »ســير تحوا و شــكل گيري مهارت هاي تفكر انتقادي در دا1389مكتدي ارد، ويال، )

  58-45ص کودک و تفکر،كودكان و نوجوانان«،  

 ترجمه محمود مهرمحم ي، تهران: انت ارات سمت  های برنامه درسی،نظریه(، 1382ميلر، جي  پي، )

مه ، ترج»گفت و گو با پرواـلور آن مارگت ـشار ، اـستاد دانـ راه مونتكلير نيوجرـسي آمردكا» ،(1383) ،ناجي، ـسمي 

  19-12 ، ص(اسفن ) 89، شماره  کتاب ماه کودک و نوجوانمردک صفادي و ص دقه ميرزادي، 

ا و امام وردي، داوود، ) تاني، محم رـع ي نق  تفكر انتقادي در زن گي اجتماعي«،  1390نيـل مجله فلستفه و (، »بررـس

  50-39، ص4شماره   کودک،

تهران: سـازمان پژوه  و برنامه   دفتر تألیف کتب درستی، برنامه درستی ملی،(، 1391وزارت آموزش و پرورش، )

 رداي درسي 
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