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  *نیا  مریم امیدي

  ***عصمت مؤمنی ،**فرد  لیال مکتبی

  چکیده
 - هاي نوجـوان تـألیفی     هاي تفکر انتقادي در رمان  پژوهش حاضر به بررسی مهارت

هـاي ایـن پـژوهش در     نمونه. شمسی پرداخته است 80 ۀدهدر  - گروه سنی د و ه 
نفـر از متخصصـان    26طبق نظر قالب دوازده رمان نوجوانان، به صورت هدفمند و 

روش پـژوهش، تحلیـل محتـواي کیفـی قیاسـی      . ادبیات کودك انتخاب شده است
هاي تفکر انتقادي فاسیونه اسـت کـه شـامل      ها بر اساس مهارت  تحلیل رمان. است

در . شش مهارت تفسیر، تحلیل، ارزشیابی، استنباط، توضـیح و خـودتنظیمی اسـت   
هاي داسـتان بـر اسـاس      شخصیت  هاي وگو گفتو  ها، عملکردها  این پژوهش کنش

پارسیان هاي رمان   شخصیت. شش مهارت تفکر انتقادي فاسیونه سنجیده شده است
هـاي تفکـر انتقـادي را بـه کـار        هـا مهـارت    رمان ۀبقیبیش از  )1(کاخ اژدها : و من
ها به کـار    مهارت ۀهاي مورد بررسی مهارت تفسیر بیش از بقی  رمان ۀهمدر . اند  برده

ــل و توضــیح، و ســپس مهــارت    گرفتــه شــده اســت و پــس از آن مهــارت تحلی
چهارم، و مهارت ارزشیابی با کمتـرین   ۀرتبخودتنظیمی و استنباط به میزان برابر در 

هـاي    دهـد کـه داسـتان     نتایج پژوهش نشان می. آخر قرار گرفته است ۀمیزان در رتب
تواننـد بـه عنـوان      مناسـبی باشـند، مـی    معمولی در صورتی که داراي کیفیت ادبـی 
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هـاي تفکـر انتقـادي فاسـیونه، رمـان نوجـوان،         تفکر انتقادي، مهـارت  :ها  کلیدواژه
  .آموزش تفکر، فلسفه براي کودکان

 
  مقدمه. 1

تفکر  ةشیوروش زندگی و رفتار ما بستگی به . ناپذیر بشر است  تفکر از جمله اعمال اجتناب
استداللی که . به نحوي اصولی، تاج تفکر را به گوهر تعالی مزین کندتواند  میانسان . ما دارد

یابد، این است که تفکر، جزء ذاتی فرآینـد    روز بیشتر توسعه می آموزش تفکر روزبه ۀزمیندر 
یت این امر همین نکتـه بـس کـه مـا نـه فقـط حیوانـاتی        رشد انسان است و در تشریح اهم

پـرورش  . متفکریم بلکه حق ماست که به پرورش استعدادهاي خاص یک انسـان بپـردازیم  
. ذهن، خود قسمتی از تعلیم و تربیت است، زیرا این نیز قسمتی از همان انسان بـودن اسـت  

خـالق و کارآمـد بـه     طبق این نگرش، کار اصلی تعلیم و تربیـت، آمـوزش تفکـر انتقـادي،    
  ).19: ب1385فیشر، (کودکان است 

جدید زندگی  ةشیو. هاي اخیر آهنگ تغییرات در زندگی بشر شتاب گرفته است  در سال
هاي قبـل مفیـد     هایی که براي نسل  آن است که جامعه تغییر کرده است و مهارت ةدهند نشان

بنابراین کودکان و نوجوانان مـا  . کنند توانند بشر امروز را براي زندگی مجهز  بودند دیگر نمی
هایی   پس به ناچار باید مهارت. بینی مواجه شوند  پیش ممکن است در آینده با جهانی غیرقابل

هـا، نقادانـه     یکی از ایـن مهـارت  . را بیاموزند که تا حد ممکن آنها را بر زندگی مسلط سازد
  .گیرد  اندیشیدن است که از نیروي ذهن کمک می

از  گیري و تفکر انتقادي را مهارت تصمیم بندي خود، آخرین تقسیم در )2003( یونیسف
اندیشند، بـدون ارزیـابی     هایی که منتقدانه می  انسان. است  هاي زندگی برشمرده مهارت جمله

بنابراین تفکر انتقـادي، تفکـري   . کنند  ها را رد یا قبول نمی  یا داوري کردن، باورها یا استدالل
رود بـه قضـاوتی صـحیح      و مستند به مدارك و اطالعاتی موثق که انتظـار مـی   است مستدل

منجر شود و استانداردهایی مناسب را براي ارزیابی و تفسیر مسائل پیچیده و بحث برانگیـز،  
اي عرضـه کنـد     گیري درخصوص انجام کـار یـا بـاور بـه عقیـده       به منظور حصول به نتیجه

  ).50: 1389فرد،   مکتبی(
تفکـر انتقـادي ارائـه شـده      ةحـوز هاي متعددي از منظر متخصصان مختلف در   فهرست

اي داشـته، پیتـر فاسـیونه مبـدع یکـی از        افرادي که در این زمینه تالش ویـژه  از یکی. است
فاسـیونه،  . اسـت  )CCTST(آزمـون کالیفرنیـا   هاي تفکر انتقادي یعنـی   پرکاربردترین آزمون
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 هاي تفکر انتقادي  مهارتداند و تحت عنوان   شناختی میمتفکر منتقد را واجد شش مهارت 
  :هاي تفکر انتقادي فاسیونه به شرح زیر است  مهارت. کند  از آن یاد می هسته
ها، حـوادث،    ها، داده  اي از تجربیات، موقعیت  درك و بیان مفهوم طیف گسترده: تفسیر. 1

توان گفت تفسیر فرآیند درك   کلی می رها و قواعد است، اما به طور ها، باو ها، عرف قضاوت
بنـدي،   دسـته از  انـد  عبـارت تفسیر شامل سه مهارت فرعی است کـه   .هاست و بیان ضابطه

  .سازي معانی  رمزگشایی مفاهیم و شفاف
دار در میـان توضـیحات، سـؤاالت،      شناسایی روابط استنتاجی واقعی و هدف: تحلیل. 2

این مهـارت شـامل   . شود  است که یک عقیده بیان میهاي دیگري  مفاهیم، توصیفات یا شکل
  .ستها تشخیص و تحلیل استدالل، ها آزمودن اندیشهفرعی   دو مهارت

  .شده تشخیص اعتبار مطالب بیان: ارزشیابی. 3
به . شناسایی و حفظ عناصري که براي ترسیم نتایج مستدل مورد نیاز هستند: استنباط. 4

ط در یک مطلب و همچنین استخراج کردن نتـایجی کـه   بیان دیگر، تشخیص اطالعات مرتب
. شـود   شناور هسـتند و بـه صـورت واضـح بیـان نمـی       - به هرشکل ارائه شود  -  در مطلب

حـدس زدن  ، ي شواهدوجو جستبررسی و از  اند عبارتهاي فرعی استنباط کردن  مهارت
  .ترسیم نتایجو  ها  متغیر
هـاي    اسـتدالل  ۀنتیجـ نده و منطقی است که کن  یک روش متقاعد ۀارائقابلیت : توضیح. 5

. سازد تا نگاهی کلی بر یک تصویر بزرگ داشته باشـد   این توانایی فرد را قادر می. فرد است
به عبارتی، فرد دالیل خود را در قالب شواهد و مفاهیم به صـورت روشـمند و معتبـر بیـان     

ـ هـا و   بیـان نتـایج، اثبـات روش   مهارت توضیح شامل سـه مهـارت فرعـی    . کند  می  ۀارائ
  .هاست استدالل

دهد که  این مهارت به فرد امکان می. مهمترین مهارت شناختی است: خودتنظیمی. 6
هاي شناختی خود را مورد بازبینی قرار دهد و با کمک آن بتواند تفکـر خـود را    فعالیت

اسـت   یخوداصـالح  و خودسـنجی خودتنظیمی شامل دو مهـارت فرعـی   . ارتقا دهد
)Facione, 2011: 5.(  

 
  داستان و تفکر انتقادي. 2

و ایجـاد     هـا تصـادفی نیسـت و نیازمنـد آمـوزش      گیري تفکـر انتقـادي در انسـان     شکل
هـاي مختلفـی کـه      از بـین محمـل  . هاي مساعد براي پرورش این نوع تفکر اسـت   زمینه
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هـا    کنـد، داسـتان   گیري چنین تفکري در کودکـان و نوجوانـان کمـک     تواند به شکل  می
ترین سرآغاز براي تشویق کودك به تعمـق اسـت     داستان معمولی. اي دارند  اهمیت ویژه

کنـد    هـاي زبـانی فـراهم مـی      اي طبیعی براي پرورش تفکـر، دانـش و مهـارت     و وسیله
  ).1384حسینی، (

ت آید، درك داستان اس  هایی که در ذهن کودك پدید می  ترین قدرت  یکی از مقدماتی
نیروي داسـتان  . هاي انسانی دانست  گیري تجربه  کار  به   شیوةترین   توان آن را جامع  که می

تواند دنیـاي احتمـالی را بـه منظـور تمرینـی بـراي کـاوش فکـري           در این است که می
کند؛ ساختاري هوشمندانه است که در   داستان ما را از بند اینجا و اکنون رها می. بیافریند

هاي بشـري نیـز     از لحاظ فکري دشوار است ولی در دغدغه. ادي نیز استعین حال ع
تعجبی ندارد کـه  . اي براي درك جهان و درك خویشتن است  داستان وسیله. جاي دارد

  )135: الف1385فیشر، . (جوامع انسانی داستان باشدهمۀ تدریس در    اولیۀابزار 
منسـجم اسـت کـه هـر کـس در آن      توان گفت که زندگی بشر نیز نوعی داستان   می

ایـن روایـت از   . بخشـد   شکلی به اصالت وجود و حقیقت مرگ معنا می نقشی دارد و به
کند تا از تجربیات منعکس در آنها  ها را تقویت می  زندگی است که  قدرت تخیل انسان

 ).٧٨ :٢٠٠٧ ,Haven(بیاموزند و آنها را در زندگی واقعی به کار گیرند 
اي کـه    عنوان برنامه ، که به)Philosophy for children( فه براي کودکانفلسبرنامۀ در 

آمـوزش  یـا   فکرپـروري با آموزش تفکر به کودکان عجین شده است و تحت عناوین 
هاي آموزشی است که مورد توجه  شود، یکی از برنامه نیز از آن یاد می تفکر به کودکان
در ایـن برنامـه، از   . کودك قرار گرفتـه اسـت  اندرکاران تعلیم و تربیت  بسیاري از دست

شود، زیـرا عقیـده بـر ایـن اسـت کـه        ابزار اصلی آموزش استفاده می منزلۀها به  داستان
. گري را در کودك بـاال ببرنـد    هاي شناختی و توانایی پرسش توانند مهارت ها می داستان

مــولی هــاي مع  هــاي تفکــر انتقــادي در داســتان  پــژوهش حاضــر بــا ســنجش مهــارت
انـد،    هایی که با هدف آموزشی نوشته نشـده   بررسی کرده است که داستان) غیرآموزشی(

  .هاي تفکر انتقادي را چگونه یا به چه کیفیتی دارند  توانایی انتقال مهارت
شـده در ایـن    انجـام  هاي  پژوهشهمچنین پژوهش حاضر با استفاده از بررسی سایر 

هـاي تفکـر انتقـادي جهـت       حوزه، بر آن است تا با پژوهشی تکمیلی، کارایی فهرسـت 
ها   هاي تفکر انتقادي، میزان کارایی این فهرست  بررسی متن داستان از لحاظ وجود بارقه

 .هایی مشخص کند  را در چنین سنجش
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  شده هاي انجام  مروري بر سایر پژوهش. 3
  :گیرند  زیر قرار میدستۀ اند در یکی از سه   تفکر انتقادي انجام شده ةهایی که در حوز  پژوهشعمدة 

هایی هستند که میزان تفکر انتقادي را در اشخاص مورد سنجش قـرار    اول پژوهش دستۀ
پژوهشگر این مقاله به دلیل . گیرد  هاي این حوزه در این دسته قرار می  بیشتر پژوهش. اند  داده

ارد مذکور ارتباط چندانی با عملکرد پژوهش حاضر ندارند از ذکـر آنهـا خـودداري    اینکه مو
اما تعدادي پژوهش هستند که سنجش آنها بر روي اشخاص است، ولی به دلیل . کرده است

اند به نـوعی بـا     هاي تفکر انتقادي سنجیده  ادبیات و داستان را در پرورش مهارت تأثیراینکه 
به لحـاظ  ) 1994(و نوئر ) 1988(هاي تارکینگتون   پژوهش. هستندپژوهش حاضر در ارتباط 

مثبت ادبیات را در این نوع تفکر بررسی کرده بودند بـا پـژوهش حاضـر ارتبـاط      تأثیراینکه 
که با اسـتفاده  ) 1997(و کارلسون و دیگران ) 1997(هاي دالنوي   دارند، و همچنین پژوهش

هـاي معمـولی    داسـتان  تأثیرآزمون،   آزمون و پس  از روش پژوهش آزمایشی به صورت پیش
انـد را مـورد     ادبیات کودکان را که به صورت سفارشی جهت آمـوزش نوشـته نشـده    ةحوز

اسـکندري و  و ) 1386( پیشـقدم پـژوهش  . اند مرتبط با پژوهش ما هستند  بررسی قرار داده
  .توان در این دسته قرار داد  را نیز می) 1386( کیانی

هایی هستند که میزان تفکر انتقادي را مانند پـژوهش حاضـر در مـتن      ژوهشدوم پ دستۀ
و پاسـیار  ) 1383(پـژوهش علیپـور   . اند، اما متن مورد بررسی آنهـا، داسـتان نیسـت     سنجیده

انـد در ایـن دسـته      هاي درسی انجـام داده   به دلیل اینکه سنجش خود را روي کتاب) 1388(
  .گیرند  قرار می

هایی هستند که نزدیکـی بیشـتري بـه پـژوهش حاضـر دارنـد، زیـرا          سوم پژوهش دستۀ
در پژوهشـی بـا عنـوان     )1389( فـرد   مکتبی. اند  سنجش خود را روي متن داستان انجام داده

به » )ج(هاي تألیفی ایرانی گروه سنی   هاي تفکر انتقادي در داستان ها و مؤلفه  بررسی مهارت«
هـاي مناسـب     در فهرست کتـاب  1385تا  1342هاي   سال ۀفاصلداستان که در  125بررسی 

در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1389(فرزانفـر  . پردازد  اند، می  شوراي کتاب کودك به ثبت رسیده
فلسـفی در     ۀروحیـ دوران کودکی و نقش قصه و داستان در رشد و پرورش    ۀفلسفبررسی «

. ان کودکی را مورد بررسـی قـرار داد  دور ۀفلسفبا نگاهی به تاریخ تعلیم و تربیت، » کودکان
هـاي داسـتانی     هاي کتاب  فرد به بررسی قابلیت  نیز در پژوهشی مشابه با مکتبی) 1390(رشنو 

تألیفی کانون پـرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان در گـروه سـنی نوجـوان در پـرورش         
  .هاي تفکر انتقادي پرداخته است  مهارت
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اما با برخی از . هایی دارد  هاي ذکرشده شباهت  پژوهش حاضر با هر کدام از پژوهش
سوم قرار دارند، قرابت بیشـتري   دستۀهایی که در   ها شباهت کمتر و با پژوهش  پژوهش

از این نظر که از فهرست فاسیونه جهـت بررسـی کتـاب    ) 1388(پژوهش پاسیار . دارد
. مشـابه اسـت  شناسی سال سوم دبیرستان استفاده کرده است، بـا ایـن پـژوهش      زیست

هـاي تفکـر     هـا و مهـارت    از فهرست مؤلفه) 1390(و رشنو ) 1389(فرد   پژوهش مکتبی
اي   اند و فرزانفر نیـز بـا اسـتفاده از مطالعـات کتابخانـه       انتقادي ریچارد پل استفاده کرده

هـاي    هایی کلی از منظر استقالل، هویت و تفکر انتقادي در مورد داستان  گسترده، تحلیل
هـاي ذکرشـده بـه صـورت       کدام از پیشـینه   اما در هیچ. بررسی خود نگاشته است مورد

هاي داسـتان بـه صـورت کیفـی بـا اسـتفاده از فهرسـت          شخصیت همۀجزئی عملکرد 
هاي فاسیونه مورد تحلیل قرار نگرفته است و از این لحـاظ پـژوهش حاضـر در      مهارت

  .نوع خود بدیع است
  

  پژوهش ۀجامعو  روش. 4
بدین صـورت کـه   . قیاسی انجام گرفته است - حاضر با روش تحلیل محتواي کیفی پژوهش

هـاي تفکـر انتقـادي، مـورد       هاي معتبـر مهـارت    ها بر مبناي یکی از فهرست  محتواي داستان
  .تحلیل قرار گرفته است

ی ایرانی است که بـه طـور مشـخص    تألیفهاي   مورد مطالعه در این پژوهش رمان ۀجامع
این گروه سـنی  . اند  منتشر شده) سال 17- 12گروه سنی د و ه یا گروه سنی (نوجوانان براي 

هـاي نوجـوانی،     تحول ذهنی پیـاژه، سـال   ۀنظریبه این دلیل انتخاب شده است که بر مبناي 
توانـد تمـام     عبارتی نوجوان در این دوره می به. شروع تفکر انتزاعی و استدالل صوري است

بـدین ترتیـب   . را تصور کند و به یک مسئله، از زوایاي مختلف توجه کند هاي مسئله حل  راه
کنـد    توان گفت در این دوره انواع تفکر ازجمله تفکر انتقادي در فرد گسـترش پیـدا مـی     می

  ).38: 1380دورتی جی، (
نفر نویسنده و منتقد ادبیات کودك و نوجـوان در تابسـتان    26طبق یک نظرسنجی که از 

منتشر شده اسـت،   26/8/90اعتماد مورخ  ۀروزنامصورت گرفته است و نتایج آن در  1390
شمسـی معرفـی    80 ۀدهـ هـاي فارسـی     ده رمان شامل دوازده جلد، به عنوان بهتـرین رمـان  

نظر قابل قبولی میـان متخصصـان و نویسـندگان      اع و توافقاز آنجایی که اجم. گردیده است
تایی وجود داشته است، همین مجموعه به  ده   ۀجامعادبیات کودك و نوجوان در انتخاب این 
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اي کـه    ترتیب رتبـه  ها به  این رمان ۀسیاه. مورد بررسی در نظر گرفته شده است ۀجامععنوان 
  :است اند به شرح زیر  در این بررسی کسب کرده

 .1387افق،: تهران . آبادي  حمیدرضا شاه/ الالیی براي دختر مرده. 1
 .1388افق، : تهران . زاده  فرهاد حسن/ هاي کشتی بمبک  عقرب. 2
 .1389کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، : تهران. زاده  فرهاد حسن/ هستی. 3
 .ج3 .1384- 1383موج، : تهران. آرمان آرین/ پارسیان و من. 4
کانون پرورش فکري کودکـان و  : تهران . جمشید خانیان/ شبی که جرواسک نخواند. 5

 .1382نوجوانان، 
 .1386افق، : تهران . جمشید خانیان/ هفتم غربی ۀطبق. 6
 .1381پیدایش، : تهران . احمد اکبرپور/ امپراطور کلمات. 7
 .1382آفرینگان، : تهران . پور  شهریار مندنی/ هزار و یک سال. 8
 .1382افق، : تهران . احمد اکبرپور/ من نوکر بابا نیستم. 9

  .1389افق، : تهران . عباس جهانگیریان/ جنگ که تمام شد بیدارم کن. 10
  

  ها  تجزیه و تحلیل داده. 5
جهت بررسـی مـتن داسـتان اسـتفاده شـده      ) 2011(در پژوهش حاضر، از فهرست فاسیونه 

 جملـه  از مهـارت  کـه  اسـت  طبیعـی  و اسـت  مهـارت  سلسله یک بر ناظر عمدتاً است که
. دانست مرتبط آن با توان  نمی را دیگري عنصر و آدمی است ذهن بر ناظر که است عناصري

بـا تحلیـل   . هاي داستان مورد تحلیل قرار گرفتنـد   بدین ترتیب در این بررسی تنها شخصیت
هـايِ مـورد بررسـی،      رمـان هـاي    شخصـیت    همـۀ هاي وگو گفتمحتواي کنش، عملکرد و 

هـر داسـتان،    ۀخالصـ ضـمن اینکـه در   . ها به طور خالصه به شرح زیر است  وضعیت رمان
ها، پژوهشـگر یـک مثـال را بـه       جهت مبهم نبودن علت وجود مهارت خاص در شخصیت

  :هر داستان آورده است ۀخالصصورت مشروح در 
 آبادي  حمیدرضا شاه/ الالیی براي دختر مرده

دهد   مجموعه اتفاقاتی است که در مجتمع ارغوان براي زهره و مینا رخ می ةدربار داستان
. کنـد   ارتباط پیـدا مـی  » خاطرات میرزا جعفر خان منشی باشی«کتاب  ةنویسندو به نوعی به 

شـلوغ آنهـا    ةخـانواد نفره است که چهار برادر دارد، ولـی   زهره تنها دختر یک خانواده هفت
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روزي زهره در اتاق خود، دختري بـه نـام حکیمـه را    . ی با هم ندارندروابط صمیمانه و گرم
کـم بـا     زهـره کـم  . هایش از آرنج سوخته و موهاي خاکستري بلنـدي دارد   بیند که دست  می

سـال پـیش مـرده اسـت، دوسـت       100حکیمه که دختري است از اهالی قوچان و حـدود  
کنند کـه    به همین دلیل همه فکر می. کند  بیند و با وي صحبت می  شود و همه جا او را می  می

  .زهره مشکل روانی پیدا کرده است
. کنـد   را براي دوستش مینا تعریف می) دختر مرده(یک روز زهره ماجراي دیدن حکیمه 

. گویم به دیدن تو هم بیایـد   گوید که به حکیمه می  کند به او می  چون مینا حرفش را باور نمی
هاي زهره معطوف است، پدر مینا نیز که در کار نشر است   مینا به حرفدر این میان که فکر 
باشـی   این کتاب، خاطرات میرزا جعفـر خـان منشـی   . دهد  گیري به او می  کتابی را براي غلط

 ةدربـار شود تا به قوچان بـرود و    مور میأاو از طرف مجلس شوراي ملی زمان خود م. است
کتاب خاطرات میـرزا  . هایشان گزارش تهیه کند  ادهوضع فروش دختران قوچانی توسط خانو

جعفر خان، توسط آقاي ناصري نوشته شده است که آن را براي چاپ بـه دوسـتش مجیـد    
 .داده است) همان پدر مینا(

هاي داستان به میـزان نسـبتاً خـوبی از      ، شخصیتالالیی براي دختر مردهدر داستان 
بقیۀ با به کارگیري سه مهارت، نسبت به  مینا. اند  هاي تفکر انتقادي استفاده کرده  مهارت

همچنین هر اپیزود از . هاي تفکر انتقادي استفاده کرده است  ها بیشتر از مهارت  شخصیت
هاي اصلی داستان اسـت و بـه همـین سـبب، ایـن        داستان به روایت یکی از شخصیت

. انـد   انتقـادي را داشـته  هاي تفکر   ها فرصت اثرگذاري مناسب از لحاظ مهارت  شخصیت
هایی وجـود دارد کـه خواننـده را از لحـاظ       ضمن اینکه در سراسر ماجراي داستان ابهام

  .کند  فکري با اثر درگیر می
گیري کتاب خاطرات میرزاجعفرخان است و این کار همزمـان بـا     در حین غلط مینا: مثال

هـاي    افتد، ضمن اینکه یاد صـحبت  اتفاق می) حکیمه(دختر مرده  ةدربارشنیدن داستان زهره 
  :افتد  نسبیت انیشتین می ۀنظری ةدربارهمیشگی برادرش محسن 

توانـد هنـوز در جـایی از زمـان زنـده        فکر کردم به اینکه چطور کسی که مرده می... «
بیند، دختري کـه صـد سـال      باشد؟ زهره دو روز قبل به من گفته بود که حکیمه را می

اي از زمان زنده است؟ آن گوشه کجاست؟ همان صد سـال    گوشهپیش مرده، حاال در 
توانـد بـا امـروز      طور صد سال پیش می  پیش؟ یعنی چه؟ خواستم از محسن بپرسم چه

  )43ص (» ...همزمان باشد 
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هایش، روابط اسـتنتاجی واقعـی     او سعی دارد با ارتباط برقرار کردن بین اتفاقات و شنیده
  .استفاده کرده است مهارت تحلیلرد شناسایی قرار دهد، پس از را که در این ماجراست مو
  الالیی براي دختر مردهها در رمان   چگونگی مهارت: 1جدول 

  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت
  آقاي ناصري -میرزا جعفر خان منشی باشی  3  تفسیر
  مینا  1  تحلیل

  مینا  1  ارزشیابی
  آقاي ناصري - مینا  2  استنباط

 
  زاده  فرهاد حسن/ هاي کشتی بمبک   عقرب

سال گذشـته در   ،شرداستان، پسر نوجوانی است که ماد و راوي شخصیت اصلی »خلو«
انـد و در شـهرهاي     دو خـواهرش هـم ازدواج کـرده   . اثر بیماري سرطان فوت کـرده اسـت  

داستان  .کند  پدر معتادش، تنها زندگی می هبه همراهم خلو  در نتیجه. کنند  دیگري زندگی می
  .جریان دارد 57روزهاي نزدیک به انقالب  اپیزود تشکیل شده است و در 26از 

دارد کـه بـا هـم در قبرسـتان      »شکري«و  »منو«، »ممدو« هاي  خلو سه دوست به نام
درواقـع  . و دوستانش لب شط، یک کشـتی چـوبی دارنـد   او . شویند  آبادان، قبرها را می

پس کشتی پاتوق . صاحب اصلی این کشتی، به جرم قتل به حبس ابد محکوم شده است
یک  .اند  گذاشته »بمبک«آنها نام این کشتی را . شده است) خلو و دوستانش(گروه عقرب 

زیـر  در رگ را بـز  ۀصندوقچآید و یک   شوند که ماشینی می  شب در قبرستان متوجه می
  .کند  خاك پنهان می

شوند که جز کتاب و عکس چیـزي    خلو و دوستانش پس از وارسی صندوق متوجه می
دهند که صندوق را در آب بیندازند ولی خلـو قبـول     دوستان پیشنهاد می. در صندوق نیست

متوجـه  هاي درون صندوق   عکس ةمشاهدخلو با  .گذارد  کند و صندوق را در بمبک می  نمی
هـاي سـازمانی شـرکت نفـت       خانـه  ۀمنطقـ (» بوارده« ۀمحلصاحبان آن در  ۀخانشود که   می

رود و پس از بیان شرح ماجراي یافتن صـندوق    آنها می ۀخانبه همین دلیل به . است) آبادان
پدر کیـوان زنـدانی سیاسـی اسـت و     . کند  دوستانه برقرار می ۀرابطبا کیوان پسر آن خانواده 

 .انـد   هایشان را به طور موقت از خانه خارج کرده ها و عکس  کتاب ،ترس روي اش از  خانواده
هاي انقالب از دیـد    فقر حاکم بر زندگی خلو در کنار زندگی مرفه کیوان، حال و هواي روز
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هـاي گـروه عقـرب در      هاي خاص بچـه   ها و ماجراجویی  هاي داستان و دلخوشی  شخصیت
  .یابد  داستان جریان می ۀادام

که با استفاده از فهرست فاسیونه انجام شد، در این روایت فقـط خلـو،      طبق بررسی
تفکـر انتقـادي اسـتفاده     هاي  شخصیت اصلی داستان، و آن هم به تعداد اندك از مهارت

  .کرده است
خواهد یک شماره را حفظ کند، آن شـماره را بـه یـک نشـانه ربـط        خلو وقتی می: مثال

ماشین  ةشماربراي مثال وقتی اولین بار ماشین صاحبان صندوق را در قبرستان دید، . دهد  می
 : را به این شکل حفظ کرده بود

یعنـی  . هاسـت   این بهترین راه براي حفظ کـردن شـماره  . تعجب نکن. پارسال، امسال، آذر«
، امسـال  56شـد    مـی  پارسـال . مانـد   شماره را به یک چیز ربط بده، بعدش همیشه یادت می

  ).84ص ( »11- آبادان 56579شماره شد   میدر کنار هم  .بود 9 که آذر هم ،57شد   می

بـراي حفـظ ایـن     و به نوعی برقراري ارتباط منطقی میان اجـزا  بندي  خلو از روش دسته
  .را به کار گرفته استمهارت تفسیر توان گفت   شماره استفاده کرده است، بنابراین می

  هاي کشتی بمبک  عقربها در رمان   مهارتچگونگی : 2جدول 
  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت

  خلو  1  تفسیر

  خلو  1  توضیح

  
  زاده  فرهاد حسن/ هستی

هستی شخصیت اصلی و راوي داستان، دختري دوازده ساله است کـه دنیـاي پسـرها را    
هاي خود راه   و روي دستکند   رود، فوتبال بازي می  او از درخت باال می. خیلی دوست دارد

در روزهاي نزدیک به جنـگ ایـران و عـراق، دسـت هسـتی حـین بـازي فوتبـال         . رود  می
شـود بـه سـفر      مادر او هم نه ماهه باردار است، به همین دلیل پدرش مجبـور مـی  . شکند  می

  .کش نرود  کاري خود با کشتی نفت
ـ     اران جنـگ ایـران و   یک روز هستی و مادرش در خانه تنها هسـتند کـه اولـین بمب

هستی در گردن خود یـک سـوت   . مانند  او و مادرش زیر آوار می. شود  عراق شروع می
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هستی در بیمارسـتان  . کند  دارد و با صداي آن، بقیه را از مکان خود و مادرش باخبر می
آید، اکنون عالوه بر دستش که در فوتبال شکسته بود، سرش هـم شکسـته     به هوش می

دسـت پـدر هـم حـین بمبـاران در      . آید  کند و سهراب به دنیا می  زایمان میمادر . است
کنند، ولـی دایـی     بی زندگی می بیخانۀ خانواده چند روزي را در . خیابان شکسته است

گویـد کـه بایـد زودتـر از آبـادان        جمشید که در حال جنگ با عراق است، به آنهـا مـی  
  .خارج شوند

اش در عین   ابتدایی جنگ است که در هر لحظه فضاي داستان، حس و حال روزهاي
هـیچ  . دهـد   اینکه زندگی جریان دارد ولی بوي دست و پنجه نرم کردن با مـرگ را مـی  

هزینـۀ  شود، اگر هم باشد راننده، با   ماشینی براي خارج کردن خانواده از شهر یافت نمی
دایی جمشید آنها را تا . شود و آنها هم پول کافی ندارند  خیلی زیاد حاضر به این کار می

موتورش را هم به همراه هسـتی،  . کند  برد و سوار قایق می  بهمنشیر میرودخانۀ نزدیک 
کنـد تـا بـه محـض       بی و سهراب که تازه متولد شده سوار قایق می  پدر و مادرش و بی

هسـتی بـه همـراه سـایر اعضـاي      . رسیدن به آن طرف رود، با موتور به ماهشهر برونـد 
درنهایـت،  . گذراننـد   ه زندگی خود را با وجود شرایط جنگی در شهر ماهشهر میخانواد

در حالی که خاله نسرین و دایی جمشید در شهر آبادان در برابر شرایط جنگی مقاومت 
  .پیوندد میکنند، هستی نیز به آنها   می

هـاي تفکـر     هاي داستان به میزان نسبتاً خـوبی از مهـارت    ، شخصیتهستیدر رمان 
مهـارت نسـبت بـه دیگـر      4 کـارگیري  بـه انـد و خالـه نسـرین بـا       انتقادي استفاده کرده

هسـتی، شخصـیت   . هاي تفکر انتقادي استفاده کرده اسـت   ها، بیشتر از مهارت  شخصیت
کنـد، امـا در ایـن داسـتان       هاي تفکر انتقادي اسـتفاده مـی    اصلی، در مواردي از مهارت

هـاي متفکـران نقـاد      ري بیشـتري از لحـاظ ویژگـی   گذاتأثیرهاي فرعی داراي   شخصیت
هـاي تفکـر انتقـادي     هـا از مهـارت    هستند، چنانکه خاله نسرین بیش از دیگر شخصیت

  .کند  استفاده می
عملکرد خاله نسرین و دایی جمشید  مبنی بر مانـدن در شـهر آبـادان بـا ایـن      : مثال

اسـت، زیـرا در    نظیمیمهـارت خـودت  وضع نابسامان، هر دو به طور مشترك حاکی از 
بـازبینی     نتیجـۀ انـد، آنهـا در     شرایطی که همه شهر را براي نجات جان خود ترك کـرده 

هایشان   اند تا براي حفظ ارزش  خوداصالحی رسیدهمرحلۀ هاي شناختی خود به   فعالیت
  .به مبارزه بپردازند
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  هستیها در رمان   چگونگی مهارت:  3جدول 
  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت
  هستی -خاله نسرین  2  تفسیر
  خاله نسرین  1  استنباط
  هستی -  خاله نسرین  3  توضیح

  دایی جمشید -  خاله نسرین  2  خودتنظیمی

  
  کاخ اژدها: پارسیان و من

و مـادر مهربـانش در جنگـل،       اردشیر نوجوانی امروزي است که به همراه پدر نویسـنده 
نهد و سـر از    او در این داستان، از جهان معاصر گام بر زمان می. گذراند  زندگی خوبی را می

اردشـیر بـا نگـاهی امـروزي، ایرانـی و      . آرد  بیـرون مـی  ) دهاك  آژي(ضحاك ماردوش    ۀزمان
 همـۀ بـا  ... کند و در کنار کاوه و فریدون و ایرج و   انسانی، زندگی در آن دوران را تجربه می

  .شود  اي تاریخ ایران آشنا می  ورهزوایاي این ماجراي اسط
داراي تعداد زیادي شخصیت در داستان است که بیشـتر   کاخ اژدها: پارسیان و منرمان 

در ایـن  . کننـد   نوعی از یک یا چند مهارت تفکر انتقادي اسـتفاده مـی   ها نیز به  این شخصیت
ر انتقـادي اسـتفاده   هاي تفک  نیز از مهارت) سیاهی لشکرها(اهمیت  هاي کم  داستان شخصیت

ماجراي این داستان روایت ایستادگی مبتنـی بـر درك مـردم، در مقابـل زور حـاکم      . کنند  می
هـاي تفکـر انتقـادي توسـط       خود است و شـاید بـه همـین دلیـل اسـتفاده از مهـارت         ۀزمان

، شخصـیت  اردشـیر  در این رمان،. رسد  مورد می 24هاي به   هاي داستان شخصیت  شخصیت
هـاي تفکـر انتقـادي      هـا از مهـارت    شخصیت ۀبقیمورد، بیش از  9استان، با فراوانی اصلی د

استفاده کرده است و به دلیل اینکه مهارت خودتنظیمی را به کـار بـرده اسـت، متفکـر نقـاد      
  .شود  محسوب می

دهـاك،    در مدت اقامت اردشیر در پایتخت نزد آنوراتاش، یک روز به دسـتور آژي : مثال
آوردنـد و از مـردم     هـا اسـارت بـه میـدان شـهر مـی        پادشاه سابق را پـس از سـال  جمشید 

مردم شـروع بـه پرتـاب     همۀ. توانند به سمت او پرتاب کنند  خواهند، هر چیزي را که می  می
  : آورد  کنند، جز یک آهنگر که از میان جمعیت فریاد برمی  می

مـان آنجاسـت و جـز از خداونـد       مغازه شناسید، ما هفت برادر آهنگریم و  شما مرا می همۀ«
اما لعنت بر شما که براي دلخوشی مـاردوش جـادو صـفت،    ... جهانیان از کسی باك نداریم
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کوبید که روزگاري دستانش به زنجیر نبود و سنگ سنگ ایـن    سنگ بر پادشاهی پارسی می
  ).152- 151ص (» ...شهر را از آغاز پایه نهاد

اي نیـز داشـته     مردم در مقابل پادشاهی که خدمات ارزنـده  این واکنش ةدربارمرد آهنگر 
دانـد، بـه همـین دلیـل مهـارت        زند و آن را با دلیل نادرست می است، دست به قضاوت می

  .ارزشیابی را به کار گرفته است
  کاخ اژدها: ها در رمان پارسیان و من   چگونگی مهارت: 4جدول 

  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها مهارت

  10  تفسیر
هنرمند (آنوراتاش  - )یکی از مبارزین(هارپاگ  –ایرج  –اردشیر 

  )پدر اردشیر(مهرداد  -)دربار ضحاك

  5  تحلیل
دهاك   آژي - )هنرمند دربار ضحاك(آنوراتاش  –ایرج  –اردشیر 

  )ضحاك ماردوش(
  )شخصیت کم اهمیت(مرد آهنگر  - اردشیر  2  ارزشیابی
  )پدر اردشیر(مهرداد   2  استنباط

  4  توضیح
هنرمند (آنوراتاش  - )آشپز دربار ضحاك(ارمایل  -مادر اردشیر

  )پدر اردشیر(مهرداد  -)دربار ضحاك
  اردشیر  1  خودتنظیمی

  
  راز کوه پرنده: پارسیان و من
هماننـد جلـد   ) شخصیت اصـلی داسـتان  (، سیاوش پارسیان و من ۀمجموعدر جلد دوم 

او بـه کمـک سـیمرغ    . نهـد   حرکت زمان مـی  اول، نوجوان امروزي است که پاي در سفر و
سیاوش به همـراه رسـتم دسـتان،    . گذارد  هاي تاریخ ایران را پشت سر می  قسمتی از اسطوره

شـود و تـا     هایشان می  ها و شادي  کند، در نبردهاي پهلوانان، شریک غم  خوان را طی می  هفت
  . ماند  هاي عمر رستم در کنارش می  واپسین لحظه
او از بـین  . شخصیت اصلی داستان سیاوش استراز کوه پرنده، : پارسیان و من در رمان

کنـد و    هاي تفکر انتقادي فقط از مهارت تحلیل، آن هم در چهار مـورد اسـتفاده مـی     مهارت
گیرند و داسـتان را در    هاي دیگر را چند بار به کار می  هاي دیگر داستان نیز مهارت  شخصیت

  .دهند  کر انتقادي قرار میخوبی از لحاظ تف ۀرتب
گذراند و رسـتم هـم     زال می ةخانوادسیاوش روزهاي شاد خیلی خوبی را در کنار : مثال
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اي مهرشـده از سـوي     تا اینکه یک روز، نامه. کند  روزهاي سخت زیادي را در بیابان طی می
هـد و پسـرش   خوا  رسد که زنده یا مرده رستم را می  به دست آنها می) پادشاه بلخ(گشتاسب 

  : گوید  زال با شنیدن این خبر می. تن را براي رزم با رستم فرستاده است اسفندیار رویین
بـه یقـین،   ... گشتاسپ، پیر شده اما حاضر به سپردن تخت و تاج به پسر جوان خود نیست«

ولـی  . بهانه ترویج دین تازه است و عدم اطاعت محض از شـاه بلـخ  . نبرد درخواهد گرفت
اش توسـط رسـتم از میـان برداشـته       تن و سمج ه پیر امیدوار است که پسر روئیندرواقع شا

  ).241- 240ص (» !شود تا خودش همچنان بر سرکار باقی بماند

را به کار برده است، زیرا بـا کنـار هـم قـرار دادن      خود مهارت استنباط ۀگفتزال در این 
  .دهد  خود شکل می ۀفرضیعناصر نهفته در این خبر به 

  راز کوه پرنده: پارسیان و من ها در رمان   چگونگی مهارت: 5جدول 
  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت
  )پهلوان ایران زمین(رستم  - )اي ایران  افسانهپرندة (سیمرغ  - زال  4  تفسیر
  سیاوش  4  تحلیل
  )پدر رستم(زال   1  استنباط

  
  رسد  رستاخیز فرا می: پارسیان و من

بردیا شخصیت اصلی جلد سوم این کتاب، سومین نوجـوان امـروزي اسـت کـه پـا بـر       
کنـد    هخامنشی، سفر مـی  ۀسلسلاو به زمان کورش کبیر، پادشاه مؤسس . نهد  زمان می   ۀعرص

  .کند  هاي فراوانی را کسب می  اش تجربه  و همراه با کورش به عنوان پدر و داریوش عموزاده
او از . ، شخصیت اصـلی داسـتان بردیاسـت   رسد  رستاخیز فرا می :پارسیان و مندر رمان 

هاي متفکري نقاد برخوردار است، زیـرا سـه بـار در عملکردهـاي خـود از مهـارت         ویژگی
هـاي تفکـر انتقـادي      هاي داستان کـه از مهـارت    دیگر شخصیت. کند  خودتنظیمی استفاده می

هاي تفکـر انتقـادي بـه      استان نیز مهارتدر این د. کنند کورش و داریوش هستند  استفاده می
  .میزان نسبتاً خوبی به کار رفته است

هـاي اصـلی داسـتان، هـر کـدام چهـار بـار از          در این رمان، بردیا و داریوش، شخصیت
اند، ولی بردیا در سه مورد مهارت خـودتنظیمی را بـه     هاي تفکر انتقادي استفاده کرده  مهارت

  .گیرد  متفکران نقاد قرار می ةزمرکار برده است، به همین جهت در 
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بیند که بردیـا همچنـان اوضـاعش بـه هـم        داریوش دو هفته پس از مرگ بهار می: مثال
  :گیرد که با او صحبت کند  ریخته است پس تصمیم می

اگر بخواهی هم نخواهی توانست ! این طور نیست که تو بخواهی فراموش کنی، نه... «
چنین کنی، اما چیزي را که باید بفهمی این است که تو مقصر نبودي، هیچ کس مقصر 

کارهـا را درسـت انجـام       همـۀ ما . تو هر کاري توانستی کردي ما هم همینطور.... نبود
  !دادیم اما نشد

  .انجام ندادیم! نه: گوید  میبردیا با بغض 
دانستی ایـن    آیا اگر می! چرا تو باید بفهمی که مقصر نبودي بردیا: دهد داریوش ادامه می

سعی کن دوباره بر خودت مسـلط بشـوي و ببینـی    ... دادي؟  شود او را به کشتن می  طور می
را بـه کلـی از    نگذار تلخی این ماجرا تو! که چه بخواهی و چه نخواهی همه چیز ادامه دارد

دانـی    خواهم شعار فلسفی بدهم، ولی خودت هم خوب مـی   من نمی... بین ببرد و نابود کند
  ).173ص (» گویم عین حقیقت است که هر چه می

کند واقعیات موجود در ایـن    داریوش از مهارت تحلیل استفاده کرده است، زیرا سعی می
  .تی بیاورد که بردیا آرام شودماجرا را شناسایی کند و با بیان آنها، توجیها

  رسد  رستاخیز فرا می: ها در رمان پارسیان و من   چگونگی مهارت: 6جدول 
  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت
  کورش - داریوش - بردیا  3  تفسیر
  داریوش  2  تحلیل
  کورش  1  توضیح
  داریوش  1  استنباط

  بردیا  3  خودتنظیمی

  
  شبی که جرواسک نخواند

شخصیت اصلی و راوي داستان، تنها پسر خانواده است که خواهري به نـام مـاهی    میلو
در خرمشـهر  ) بی جواهر  بی(اش   دارد و به همراه پدر و مادرش و همچنین مادربزرگ پدري

خرمشهري را در روزهـاي ابتـدایی جنـگ     ةخانوادداستان وصف حال یک  .کنند  زندگی می
  .شهر را دارنددهد که قصد خروج از خرم  نشان می

بـی جـواهر    شود، از جمله اینکه بـی   خروج آنها از خرمشهر، با ماجراهایی همراه می
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حاضر به خروج از شهر نیست و پدر خانواده با استفاده از مهارت توضیح در کالمـش،  
موقـع  ) دختر خـانواده (خواستگارهاي ماهی . کند بی را حاضر به همراهی می باالخره بی

، موقعیـت مـاهی، بـه عنـوان     »نشـان گذاشـتن  «ارند تا بنا بـر سـنت   خروج آنها سعی د
دهـد کـه خـروج      در این میانه، ماجراهاي دیگري نیز روي مـی . عروسشان، قطعی شود

  .اندازد  خیر میأخانواده را به ت
شخصیت اصلی داستان، میلو با دقت بسیار زیاد تمام وقایع اطرافش را زیر نظر دارد 

هاي تفکر انتقـادي    ولی از مهارت. دن به شرایط پیش آمده استو مدام در حال فکر کر
بنابراین . کند  با توجه به فهرست فاسیونه، به جز یک مورد در جاي دیگري استفاده نمی

  .اند  هاي تفکر انتقادي استفاده کرده  هاي داستان به میزان کمی از مهارت  شخصیت
آوري وسایل ضروري هستند تـا راهـی     که تمامی اعضاي خانواده در حال جمع  در حالی

هاي هـیچ کـس هـم      و با حرف» آیم  من با شما نمی«گوید   بی جواهر مدام می  سفر شوند، بی
  : گوید  نشیند و با لحنی مهربان می  بی می  روي بی پدر روبه. شود  راضی به سفر نمی

ب جمعه یادم بره شده یه ش. رو ناچاریه. به خیالت آسونه برا من؟ نه به حضرت عباس«
اینم که میگم بریم، نه اینکه سردي خاك دل مارو سرد کرده، . مه  بیام سر خاك؟ وظیفه

دهن به دهن پیچیده عراقیا از . یادمون رفته بابامون اونجا خوابیده، نه به حضرت عباس
هـا رو ببـرین بیـرون، جـاي      گفتن زن و بچـه . پادگان دژ رد شدن دارن میان توي شهر

!... ریم آبادان، بعدشـم خـدا بزرگـه     می. گردیم دیگه  ریم که فکر کنی برنمی  دوري نمی
انگـار حاصـل یـه عمـر زنـدگیمون      : بابام گفت! گردیم  پس بر می: جواهر گفت بی  بی

» بی جواهر هم مثل همیشه سفت و سنگین و پرحرکت بلنـد شـد    بی! ... اینجاست، ها
  ).27 -26ص (

دالیل منطقی براي او بیـان کنـد کـه چقـدر احتمـال       ۀارائکند تا با   پدر خانواده سعی می
در ) کامـل (پـدر  . کند که به سفر راضی شـود   بی را متقاعد می خطر زیاد است و سرانجام بی

بـی را بـا دالیـل      کردن بی  کند، چون توانایی راضی  استفاده می مهارت توضیحاین قسمت از 
  .منطقی داشت

  شبی که جرواسک نخواندها در رمان   تچگونگی مهار:  7جدول 
  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت

  میلو  1  استنباط
  پدر میلو  1  توضیح
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  جمشید خانیان/ هفتم غربی ۀطبق
او بـراي مراقبـت از   . شـود   ساله به نام امیرعلی نقـل مـی   14داستان از زبان پسرکی 

هفتم غربی مجتمع میالد طبقۀ پیرمرد در خانۀ . رود  پیرمردي نویسنده به آپارتمان وي می
کل ماجراي . علی خیاط است، ولی پدر جنگلبانش فوت کرده است مادر امیر. واقع است

آید و از   پیرمرد میخانۀ دهد، روز اول که امیرعلی به   داستان در دو روز متوالی روي می
و روز دوم که کارش شود   طریق دختر او با کارهاي الزم جهت مراقبت از پدرش آشنا می

  .رسد  در آنجا به اتمام می
. پسرکی مسئول و با دقـت اسـت  ) شخصیت اصلی(، امیرعلی هفتم غربی ۀطبقدر رمان 

رود، از   هـاي سـاختمان چنـدین طبقـه را بـاال مـی        در حین روایـت هنگـامی کـه او از پلـه    
ر عملکـرد و  گیـرد، ولـی چـون از بـازخورد او د      مـی  تأثیرهاي مختلف ساختمان   شخصیت

خوبی را کسـب نکـرده    ۀرتبتصمیماتش خبري نیست، این داستان در فهرست این پژوهش 
  .هاي تفکر انتقادي محسوب شده است  است و داستانی فاقد مهارت

  
  احمد اکبرپور/ امپراطور کلمات

اي بـه    کره ۀسال  یازدهنوجوان  ۀنوشت( جهان ۀنقشها پیش شعري با نام   کتاب سال ةنویسند
را خوانده و همیشه در طول زندگی دوسـت داشـته اسـت کـه ایـن      ) نام یون سوك جونک

نویسنده، این عالقه، منبع الهـام او بـراي نوشـتن داسـتان امپراطـور       ۀگفتطبق . شاعر را بیابد
  . کلمات است

. کنـد   خوان، شروع به خواندن کتابی تـازه مـی    ماجراي داستان این است که پسري کتاب
دخترکی چینی به نام سانی چونگ اسـت کـه روزي از سـر     ةدربارخواند   داستانی که او می

کتـاب، همـراه سـانی وارد     ةخواننـد پسرك . کند  کالس را پاك می ۀنقشهاي   بازیگوشی خط
هاي مختلـف را ببیننـد و شـاعر      شوند تا در این ماجرا مکان  شود و با هم همراه می  کتاب می

  .ا پیدا کنندر جهان ۀنقششعر 
داستان امپراطـور کلمـات بـا وجـود اینکـه در دنیـاي تخیـل جریـان دارد، بسـیاري از          

هاي بـی دلیـل بـه تصـویر       هاي اطراف ما را مانند برخوردهاي خشن و زندانی شدن واقعیت
هاي تفکر انتقادي را به جز یـک    هاي داستان در عملکرد خود مهارت  کشد، اما شخصیت  می

  . برند  نمیمورد به کار 
شوند، در یکی از   هنگامی که سانی به همراه پسرك و ملوانی راهی کره می: مثال
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هاي کولی بـراي    یکی از پیرزن. شوند  ها آشنا می هاي کره با گروهی از کولی  ساحل
اما پسرك به . کند که یون سوك مرده است و سفرشان بیهوده است  آنها پیشگویی می

  :گوید  سانی می
  )35ص (» ...م و باید به کره برویمهیچ وقت نباید پیشگویی را باور کنیما «

زنـد و آن را    هـاي پیـرزن پیشـگو دسـت بـه قضـاوت مـی         صحت حرف ةدربارپسرك 
  .داند، به همین دلیل مهارت ارزشیابی را به کار گرفته است  نادرست می

  امپراطور کلماتها در رمان   چگونگی مهارت:  8جدول 
  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت

  پسرك کتابخوان  1  ارزشیابی
  

  هزارویک سال
نزدیـک  (به شکل یـک بـال   ) شش خواهر و شش برادر(ستاره  12هزارویک سال پیش 

روند، بلکه فقـط از    در آسمان بودند  و از آنجا که صداها هیچ وقت از بین نمی) قطبی ةستار
ها   از درد و رنج آدمیان، از زمین به آسمان، به ستاره هاي حاصل  شوند؛ صداي ناله  ما دور می

گیرند در یک شب ابري کـه    ها تصمیم می  پس ستاره. شوند  رسد و آنان بسیار ناراحت می  می
  .آسمان از زمین پیدا نیست به زمین بیایند

هـا در آن فـرود     کند که ستاره  او در شهري زندگی می. گو است  راوي داستان مردي قصه
خواهند که آن شب، راهنماي آنهـا باشـد     زنند و از وي می  او را می ۀخانها در   ستاره. آیند  می

ها به همراه نویسنده بـه    بدین ترتیب ستاره. ترین افراد شهر را بیابند ها بتوانند غمگین  تا ستاره
ایـن  . ها هسـتند   روند که از دید نویسنده بیش از دیگران، نیازمند یاري ستاره  سراغ کسانی می

هایی است که اگرچه هر کدام چند صفحه یا چند خـط از داسـتان را     داستان پر از شخصیت
دهند ولی مشکالتی که باعث درد و رنج هـر یـک از ایـن کاراکترهـا       به خود اختصاص می

  .ست، نماد مسائل بشر امروزي استشده ا
هـاي تفکـر انتقـادي      به میزان نسبتاً خوبی از مهـارت  هزارویک سالهاي رمان   شخصیت
وضوح، فاقـد   شوند، به  هایی که وارد داستان می  با این وجود بیشتر شخصیت. اند  استفاده کرده

توان گفت کـه نویسـنده بـا نشـان دادن چنـین       در واقع می. هاي تفکر انتقادي هستند  مهارت
  .عکوس در خواننده افزایش داده استها را به روش م  مهارت تأثیرهایی   شخصیت
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برد که فرزندش در جنگ کشته شده اسـت    مادري می ۀخانها را به   نویسنده، ستاره: مثال
گـذارد،    اش مـی   ها همیشه یک فانوس روشن مقابـل خانـه    مادر شب. و خیلی ناراحت است

امـا  . ه را پیـدا کنـد  تواند خان  گردد و در تاریکی نمی  کند که فرزندش بازمی  چون احساس می
  :گوید  ها در جواب نویسنده می  یکی از ستاره. کنند  ها کاري براي این مادر نمی  ستاره

توانیم جاي آدمی کـه    ما نمی. توانیم آدمی را که مرده زنده کنیم  ما نمی. خواستیم اما نشد  می«
کسی کـه دوسـتش دارد   توانیم یادهاي کسی را که مرده از توي فکر   حتی نمی. مرده بشویم

ولی دیـدیم خیلـی   . مان بشویم خوشحالی  مان با هم فکر کردیم که همه  تازه، همه. پاك کنیم
 اصـالً ... شـد   نمی. شویم  یک کمی از رنج آن مادر هم نمی ةاندازخوشحال هم که بشویم به 

  ).60ص (» شود نمی... شد  نمی

او درك . از آن براي عزیزان اسـت ستاره قادر به درك و بیان مشکل مرگ و غم حاصل 
کند که حل گروهی از مشکالت در زنـدگی بشـر نـاممکن اسـت و انسـان نبایـد دنبـال          می

میـرد امکـان     فـردي کـه مـی   . مرگ از جمله این مشکالت است. اي براي حل آن باشد  چاره
نهـا راه  ت. اش به زندگی و یا پاك کردن یاد او در ذهن عزیزانش وجود ندارد  برگشت دوباره

 .درنتیجه ستاره مهارت تفسیر را به کار برده است. کنار آمدن با نبودن آن فرد است

  هزار و یک سالها در رمان   چگونگی مهارت: 9جدول 
  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت
  نویسنده -ها  یکی از ستاره  2  تفسیر
  ها  یکی از ستاره  1  تحلیل
  دخترك یتیم  1  توضیح

  نویسنده  2  خودتنظیمی
  

  من نوکر بابا نیستم
هاي پدر و   داوود شخصیت اصلی داستان، پسر خوبی است که در همه حال به حرف

مهراب، یحیی و یـونس دیگـر بـرادرانش    . کند و کمک حالشان است  مادرش گوش می
نوکر بابـا  دهد، او را   هاي پدر را انجام می  امر و نهی همۀهستند که به دلیل اینکه داوود 

اي پول از جیب   یک روز بسته. پدر خانواده بسیار خسیس و بداخالق است. اند  لقب داده
شود و سرانجام   داستان از همین جا با پول آغاز میمسئلۀ افتد و   پدر در چاه مستراح می

  .شود  هم به پول ختم می
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ساره و پدر هم هر کدام  شود، ولی یونس،  هاي داستان از زبان داوود بیان می  بیشتر قسمت
  .کنند  دید خود بیان، و فرصت اثرگذاري مناسب را پیدا میزاویۀ اپیزودي از داستان را از 

فکر و ذکر او را بـه خـود      همۀپدر در این داستان، درآوردن پول از چاه است که  ۀمسئل
پـول توسـط   درآوردن (کنـد    حلی که پیدا مـی  سبب خساستش، راه مشغول کرده است، اما به

هاي دیگر داسـتان نیـز     شخصیت. هاي تفکر انتقادي نیست  مطابق با مهارت) یکی از فرزندان
ثیر فرهنگ روستاي محل زندگیشان هستند در حل هیچ کـدام از مشکالتشـان از   أکه تحت ت

  .کنند  هاي تفکر انتقادي استفاده نمی  مهارت
  

  جنگ که تمام شد، بیدارم کن
است که چند سال پیش پدر و مادرش را در جنگ ایـران و عـراق   حامی، پسر نوجوانی 

یـک روز  . انـد   او به همراه مادربزرگش براي زندگی از آبادان به قم آمده. از دست داده است
شـود    او متوجـه مـی  . شنود  حوري دختر همسایه را می ۀگریحامی در زیرزمین خانه، صداي 

ـ رار دارد که نزدیـک بـه سـطح زیـرزمین     اي در نزدیکی سقف زیرزمینشان ق  که روزنه  ۀخان
  .شود  این دریچه راه ارتباطی حامی با حوري می. همسایه است

حامی، شخصیت اصلی داستان، پسر هنرمندي است که عالوه بر خط و نقاشی، صـداي  
هاي جنگ مبنی بر ایـن بـاور     سال ۀبستخوبی هم دارد ولی اعتقادات مادربزرگش و فضاي 

حامی بـه دلیـل شـرایط    . شود  است، مانع دنبال کردن این هنر توسط او می که موسیقی حرام
  .گیرد که کاري براي خود پیدا کند  شان، تصمیم می  بد اقتصادي

افتـد، همـراه بـا باورهـاي عامیانـه و خرافـی اسـت کـه           اتفاقاتی که در داستان مـی 
آنهـا بـه تفکـر    هاي داسـتان آنهـا را بـاور دارنـد و اصـالً در مـورد صـحت          شخصیت

 همۀشود، روز عید غدیر است و   براي مثال وقتی تنها شلوار حامی پاره می. پردازند  نمی
کنند، چون کار کردن در این روز را براي خود بدیمن   خیاطان شهر در این روز کار نمی

رود و در ایـن    در مثال دیگر مدتی حامی براي کار کردن به چاه جمکـران مـی  . دانند  می
شوند که با باورهاي خرافی سـعی در حـل     ت داستان مردمی به نمایش گذاشته میقسم

  .مشکل خود دارند
هاي تفکر انتقادي در حل مشکالتشان   هاي داستان به جز دو مورد از مهارت  شخصیت
  .کنند  استفاده نمی

 هایشان  مردم از شهرهاي دیگر هم مرده. کار حامی در قبرستان خیلی زیاد است: مثال
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آورند، چون باور دارند خاك قم پاك است و هر کس در اینجا دفـن شـود،     را به قم می
یکـی از  ) شـاگرد حـاج غفـور   (اسـماعیل  . رود  فشار قبرش کم است و به بهشـت مـی  

  :کند  ها بیان می حرفهاي فرعی داستان است، اما با شنیدن این   شخصیت
کنن هر چی   ها فکر می  اون! منکر هم کلک بزننخوان سر نکیر و   ان که می  ها دیگه کی  اون« 

هم توي عمرشون گناه کرده باشن، همین که توي قم خاکشان کنن دیگه همه چـی تمامـه،   
  ).32 - 31ص (» ! ...رن تا بهشت  دو قدم، پیاده می

اسماعیل به این دلیل که با دید واقعی و اسـتنتاجی، حـرف بـدون دلیـل مـردم را بـاور       
  .استفاده کرده است رت تحلیلمهاکند از   نمی

   جنگ که تمام شد، بیدارم کنها در رمان   چگونگی مهارت: 10جدول 
  ها  شخصیت  )فراوانی(تعداد   ها  مهارت

  حامی  1  توضیح
  )هاي فرعی  یکی از شخصیت(اسماعیل   1  تحلیل

  
  گیري نتیجه. 6

در ذهن پژوهشگر شـکل  هایی   فرض  هاي پژوهش، پیش  مبانی نظري و پیشینه ۀمطالعپس از 
ــر آنهــا انجــام شــد   ــؤثرترین و . گرفــت کــه پــژوهش حاضــر مبتنــی ب ــه اینکــه م از جمل

ترین روش آموزش آن است که ذهـن یادگیرنـده را بـر تفکـر، تجربـه و سـؤال         آفرین  تحول
عنـوان ابـزاري جهـت     به دلیل اینکه به - ها   همچنین براي آموزش تفکر، داستان. متمرکز کند
اي   عنـوان وسـیله   تواننـد بـه    مـی  - تفریح مورد عالقه کودکان و نوجوانان هستند سرگرمی و 

  .ثري داشته باشندؤآموزشی نیز نقش م
اول  دسـتۀ : اما براي آموزش تفکر از طریق داستان بـا دو گونـه داسـتان مواجـه هسـتیم     

انـد، ماننـد     شده و آموزش مسـتقیم نوشـته شـده    تعیین هایی هستند که با هدف ازپیش  داستان
هاي معمولی هستند که به عنـوان اثـري ادبـی      دوم داستان دستۀهاي لیپمن و شارپ؛   داستان

مؤیـد  ) 1390(و رشـنو  ) 1389(، فرزانفـر  )1389(فرد   هاي مکتبی  پژوهش. شناسیم  آنها را می
اننـد در  تو  کیفی ادبی باالیی باشند، می ۀدرجهاي معمولی داراي   این امر است که اگر داستان

  .امر آموزش نقش مؤثري داشته باشند
اي از لحـاظ ادبـی داراي کیفیتـی مناسـب،       این پژوهش در گروه سنی نوجوان، با نمونه
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هاي مورد بررسی اگر چـه بـا هـدف      نتایج، حکایت از آن داشت که رمان. انجام شده است
هاي تفکر انتقادي   رتایفاي نقش آموزشی نوشته نشده بودند، ولی داراي میزان خوبی از مها

هـاي    ییـدي بـر دیـدگاه   أبدین ترتیب ایـن پـژوهش نیـز ت   . طبق فهرست مورد بررسی بودند
هـاي    بدین جهت که اگر داسـتان . است) 1390(و رشنو ) 1389(، فرزانفر )1389(فرد   مکتبی

توانند، نقش آموزشی خود را نیـز بـه صـورت      معمولی حاوي کیفیت ادبی مناسبی باشند می
  .غیرمستقیم ایفا کنند

: پارسـیان و مـن  یعنـی   پارسیان و منآید، جلد اول رمان   ها برمی  گونه که از تحلیل همان
هـاي    هاي تفکر انتقادي توسـط شخصـیت    ، با بیشترین تعداد به کار گرفتن مهارتکاخ اژدها

  .گیرد  اول قرار می ۀرتبها در   رمان ۀبقیداستان، نسبت به 
شده در این پژوهش به صورت هدفمنـد   بررسینمونۀ کر شد که در قسمت پیشین ذ

در بررسـی آنهـا هـر    . نفر از متخصصان ادبیات کودك انتخاب شده اسـت  26طبق نظر 
پس از انجام این پژوهش از . اي را کسب کرده است  رمان از لحاظ کیفیت داستانی، رتبه

به بقیه در جایگاه بـاالتري   ها نسبت  هاي تفکر انتقادي، برخی رمان  لحاظ وجود مهارت
حاضر، با در نظـر داشـتن صـرفاً    نویسندة مقالۀ شده توسط  بندي انجام  رتبه. قرار گرفتند

  :ها به شرح زیر است  هاي رمان  هاي تفکر انتقادي در شخصیت  میزان مهارت
 آرمان آرین/ )1(کاخ اژدها : پارسیان و من .1

 آرمان آرین/ )3(رسد   رستاخیز فرا می: پارسیان و من .2

 آرمان آرین/ )2(راز کوه پرنده : پارسیان و من .3

 زاده  فرهاد حسن/ هستی .4

 آبادي  حمیدرضا شاه/ الالیی براي دختر مرده .5

 پور  شهریار مندنی/ هزار و یک سال .6

 . فرهاد حسن زاده/ هاي کشتی بمبک  عقرب .7

 . جمشید خانیان/ شبی که جرواسک نخواند .8

 .عباس جهانگیریان/ جنگ که تمام شد، بیدارم کن .9

 احمد اکبرپور/ امپراطور کلمات .10

 . احمد اکبرپور/ من نوکر بابا نیستم .11

 جمشید خانیان/ هفتم غربی ۀطبق .12
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هـاي    هـاي شخصـیت    اما الزم به ذکر است که معیار پژوهشگر در بررسی، تطابق ویژگی
در نظـر   هاي تفکر انتقادي فاسـیونه اسـت و معیـار متخصصـان      ها با فهرست مهارت  داستان

هـاي متخصصـان و پژوهشـگران در     در واقـع مـالك  . هاي ادبی رمـان اسـت    گرفتن ویژگی
بنـدي    هایی متفاوت در رتبـه   ها در جایگاه  بندي متفاوت بوده است و به همین دلیل رمان  رتبه

  .اند  قرار گرفته
ـ ، بـیش از  25با فراوانـی   ،رمان مورد بررسی، مهارت تفسیر 12در میان  هـا    مهـارت  ۀبقی

هـاي تحلیـل بـا      پس از آن، به ترتیب مهارت. هاي داستان به کار رفته است  توسط شخصیت
، در  8تنظیمـی و اسـتنباط هـر کـدام بـا فراوانـی         ، خـود 12، توضیح با فراوانـی  14فراوانی 

 ۀیبقترین میزان، نسبت به   ، در پایین4با فراوانی  ارزشیابیهاي بعدي و سرانجام مهارت   رتبه
  .ها قرار دارد  مهارت

بقیـۀ  از میان شش مهارت مذکور، خودتنظیمی نسبت به ) 2011(اما از نظر فاسیونه 
اي دارد و متفکر نقاد واقعی، فردي است کـه داراي ایـن مهـارت      ها جایگاه ویژه  مهارت

در رمـان  ) اردشـیر ( هاي مورد بررسـی، شخصـیت اصـلی     در میان رمان. شناختی باشد
در رمـان   )دایی جمشید و خاله نسرین(هاي فرعی   ، شخصیتکاخ اژدها: من پارسیان و

، شخصیت رسد  رستاخیز فرا می: پارسیان و مندر رمان  )بردیا(، شخصیت اصلی هستی
داراي  هـزار و یـک سـال   در رمـان   )مرد زنـدانی (و شخصیت فرعی  )نویسنده(اصلی 

هـاي مـورد     هاي نقاد رمان  ا شخصیتتوان آنها ر  مهارت خودتنظیمی هستند، بنابراین می
  .بررسی دانست
است و در آن تعداد زیادي از کاخ اژدها : پارسیان و منترین داستان، رمان   پرشخصیت

اي از اهمیت اعم از شخصیت اصلی، شخصیت فرعی و حتـی    ها، با هر درجه  شخصیت
. کردند  استفاده میهاي تفکر انتقادي   سیاهی لشکرها به صورت ملموس و مکرر از مهارت

هاي فرعی بسیاري است، اگرچه هر کدام   داراي شخصیت هزارویک سالپس از آن رمان 
اند، ولی   ها چند خط یا چند صفحه از داستان را به خود اختصاص داده  از این شخصیت

  .گذاري بسیاري از لحاظ عملکرد بر روي خواننده دارندتأثیر
هــا متوجــه شــد کــه عملکــرد بعضــی از   همچنــین پژوهشــگر حــین تحلیــل رمــان

ها با تعاریف تفکر انتقادي همخوانی دارد، اما با فهرست فاسـیونه    هاي داستان  شخصیت
قابل توجیه نیست تا بتوان عملکرد یا کنش فالن شخصیت را در قالب یکی از این شش 

ه بـا  هنگامی کهاي کشتی بمبک،   عقرببراي مثال، شخصیت کیوان در . مهارت گنجاند
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شـود، از روي ظـاهر در مـوردش قضـاوت       دست، مواجه می پایینطبقۀ خلو، پسري از 
داسـتان بـا خلـو و    ادامـۀ  دهـد و در   هاي خلو گوش می  کند و با مهربانی به حرف  نمی

. تواند برقرار کند  اي می  رغم تفاوت طبقاتی روابط دوستانه خیلی صمیمانه  دوستانش علی
الالیی براي دختـر  ت آقاي ناصري و میرزاجعفرخان در رمان در مورد دیگر، دو شخصی

روند و براي   ي حقیقتی به سفر میوجو جستهاي متفاوت، جهت   هر دو در زمان مرده،
هاي   کنند، ولی این عملکرد آنها در قالب هیچ کدام از مهارت  روشن شدن آن تالش می

  .گنجد  فهرست فاسیونه نمی
هـاي تفکـر     اي از مهـارت   ها بـه جنبـه    هر کدام از این فهرستتوان گفت که   درواقع می

تفکـر انتقـادي داراي    ةحـوز هاي متخصصان مختلـف    اند، شاید فهرست  انتقادي اشاره داشته
قبـل از  . همپوشانی با هم باشند، ولی یکی از آنها براي بررسی داراي جامعیت کـافی نیسـت  

ام جنبه از تفکر انتقادي بیشتر موردنظر ماست بررسی خود باید دقت نظر داشته باشیم که کد
  .و با توجه به آن دست به انتخاب بزنیم

تواند باشد کـه فاسـیونه در تشـریح فهرسـت خـود        دلیل دیگر این یافته نیز این نکته می
هـا و    طلب  کید زیادي روي تربیت شهروندانی دارد که با نیروي تفکر خود جلوي خشونتأت

کـه   -  کـاخ اژدهـا  : رمان پارسیان ومندر بررسی حاضر نیز، . ایستند  ، میافراطیون از هر نوع
بیشترین شـباهت   - روایتی حماسی از ایستادگی مردم در مقابل ستم ضحاك ماردوش است

هـا در جایگـاه بـاالتري      را با توصیفات فاسیونه از تفکر انتقادي دارد و نسبت به دیگر رمـان 
 .گیرد  قرار می

اي از   هاي تفکر انتقادي بـه جنبـه    توان گفت که هر کدام از فهرست  بدین ترتیب می
اند و جهت بررسی، یک فهرسـت داراي جامعیـت     هاي تفکر انتقادي اشاره کرده  مهارت

  .کافی نیست
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