
 47-68، صفحات 1400مطالعات داستانی، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان دوفصلنامه تخصصی 

 هوشنگ «انار لبخند» داستانمجموعه تحلیل

شناختی غنای رواناز منظر  کرمانی مرادی

 فبکبرنامۀ 

 زادهخلیل بیگ / فرشاد اسکندری شرفی

 01/06/1400دریافت مقاله: 

 03/08/1400پذیرش: 

 چکیده

های ارزشمندی مانند ، مهارت)فبک( فلسفه برای کودکانبرنامة 

های گوناگون زندگی و قدرت تفکر پیرامون مفاهیم و موقعیت

، تمییز و داوری است. رویکردی نوین در تعلیم و تربیت لاستدال

هاد و نمیالدی بنیاد  1970 دهة در آغازآمریکایی لیپمن متیو که 

ر های کهنه دفراتر از شیوه ،زآموآموزش کودکان و نوجوانان دانش

آن و داستان ابزار  هدف ،های سنتی آموزش و پرورشنظام

های مختلف زندگی اساسی این برنامه است؛ زیرا داستان موقعیت

نطقی هة مرا با قابلیتی باال ترسیم و کودک و نوجوان را برای مواج

غنای های فبک سه ناین، داستاکند. بنابرمسائل زندگی آماده میبا 

شناختی دارند که این پژوهش غنای روانادبی، فلسفی و 

مرادی کرمانی گ هوشن« لبخند انار» داستانشناختی مجموعهروان

هش نتیجة پژواست. حلیلی بررسی کردهت -را با رویکرد توصیفی

، قابلیت باالیی از نظر غنای هااست که اغلب داستانحاکی از آن 

ای برای استفاده در برنامة فلسفه بر لیو ؛شناختی دارندروان

داستان مجموعة  12ها را اصالح کرد. های آن، باید ضعفکودکان

 3و  طلوبمناسب، م ن  از نظر زبان و استفاده از واژگا «لبخند انار»

ا ی مطلوب است. از نظر تناسب مفاهیم داستان بداستان تا حد

 وی مطلوب داستان تا حد 6داستان مطلوب،  8 درک کودکان نیز،

 داستان نامطلوب است. 1

غنای فلسفه برای کودکان )فبک(، داستان،  ها:کلیدواژه

لبخند »داستان مجموعههوشنگ مرادی کرمانی، شناختی، روان

 .«انار
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Abstract 

Philosophy program for children (P4C) is 

considered as valuable skills like pondering 

contents and various situations of life, and being 

able to argue, distinguish and judge. Matthew 

Lipman presented a novel approach in early 

1970s which aims to teach children and 

teenagers by the ways beyond the old methods in 

traditional nurture systems. This approach 

applies story as the main tool. In fact, stories 

draw different life situations with high quality 

and make children get ready to face life 

problems logically. Therefore, P4C stories are 

enriched with literal, philosophical and 

psychological contents. The present study has 

analyzed psychological richness of “Labkhand-

e-Anar” by Houshang Moradi Kermani applying 

descriptive-analytic approach. The findings 

reveal that a majority of the stories have high 

psychological richness, although if they are 

supposed to be used in P4C, the weaknesses 

must be corrected. 12 stories of this collection 

are optimal in terms of appropriate word use and 

three stories are rather optimal. Coherently, eight 

stories are optimal for children in terms of 

child’s perception, while six stories are rather 
optimal and one is non-optimal. 

Key words: Philosophy for Children (P4C), 

Story, Psychological Richness, Houshang 

Moradi Kermani, Story Collection “Labkhand-e-

Anar.

                                                                        
 

 M.A. of Persian Language and Literature, 

Persian Language and Literature Department, 

Faculty of Literature and Human Sciences, Razi 

University, Kermanshah, Iran.  

 Associate Professor of Persian Language and 

Literature, Persian Language and Literature 

Department, Faculty of Literature and Human 

Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran 

(Corresponding Author). 



 1400دوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان    48

 

 مقدمه

ودها و در نظام تعلیم و تربیت سنتی کمب

شود. میهایی غیر قابل انکار دیدهکاستی

ر نقطة که درست دپروری محوری و حافظهحافظه

دورزی کودکان و مقابل پرورش عقالنیت و خر

در نظام تربیت آموزان قرار دارد، عیب عمده دانش

اساسی نظام تعلیم و این ضعف است.  سنتی

نظران است که صاحبتربیت سنتی سبب شده

های تعلیم و تربیت همواره در پی دستیابی به شیوه

ها بر پرورش قدرت نوین آموزشی باشند که در آن

ورزی کودکان و تفکر و تعقل و استدالل

شود. طی چند دهة گذشته آموزان تأکید میدانش

زمینه صورت گرفته و در های زیادی در این تالش

است. یکی از ی نیز تدوین شدههایاین راستا برنامه

ای ها، به منظور تدوین برنامهترین این تالشموفق

منسجم و پویا در زمینة آموزش تفکر، برنامة 

 2لیپمنمتیو است که  1)فبک(کودکان  فلسفه برای

یاری ) اندآمریکایی و همکارانش آن را تهیه کرده

: 1394مرعشی و قائدی، ؛ 16 -15: 1394، دهنو

13- 14.) 

لیپمن در مقام مدرس فلسفه، کار خود را از 

دانشگاه کلمبیا آغاز کرد و فعالیت خود را در 

سمت رئیس گروه آموزش عمومی دانشگاه کلمبیا 

ادامه داد. او در حین  1960و  1950در دهة 

متوجه شد که  ،تدریس فلسفه به دانشجویانش

های فکری به آنان دیر مهارت وزشبرای آم

است. لیپمن به این نتیجه رسید که اگر قرار شده

است مهارت فکری به کسی آموخته شود این کار 

باید از دوران کودکی آغاز شود؛ یعنی باید هر چه 

                                                                         
 

1. Philosophy For Children (P4C) 

2. Matthew Lipman 

های فکری در ذهن زودتر و قبل از آنکه عادت

گیر شود، به این مسئله رسیدگی کرد. فرد جای

رنامة فلسفه برای کودکان را تدوین کرد بنابراین ب

که در پی آموزش مهارت تفکر به کودکان است و 

آموزش عنوان بهترین ابزار برای در آن از داستان به

)مجید حبیبی عراقی،  شودمهارت تفکر استفاده می

1394 :15.) 

هدف اصلی برنامة فلسفه برای کودکان، تبدیل 

موجوداتی مصرف کنندة آموزان از کودکان و دانش

دانش به مکتشفین دانش و یا به عبارتی دیگر، 

کاوشگرانی ماهر و جوان است. منظور از کاوشگر 

کند، بودن، آن گونه که خود لیپمن توصیف می

جستجوگر فعال و پرسشگر مُصّر بودن، هشیاری 

دایمی برای مشاهدة ارتباطات و اختالفات، 

بله و تحلیل آمادگی همیشگی برای مقایسه، مقا

ها، تجربه مشاهده، سنجش و امتحان است. فرضیه

تی در آموزش و این برنامه در اساس، نهض

است که در آن کودکان و پرورش کودکان بوده

یج اآموزان به جای به خاطر سپردن نتدانش

شوند میعات دیگران، به این سمت سوق دادهمطال

در  که خود در فرایند پژوهش به علم دست بیابند.

این برنامه کالس درس به یک حلقة کندوکاو به 

شود و منظور پژوهش فلسفی مشترک تبدیل می

کودکان با کار گروهی پیرامون موضوعات اساسی 

 .بخشندزندگی و وجودی، تفکر خود را تعمیق می

، دانش به کودکان القاء یدر چنین فضای کالس

ها و ینیازمند شود؛ بلکه هر فرد بر حسبنمی

های خویش و همچنین توانایی فکری ناییتوا

اعضای گروهش، به درک و کشف حقایق نائل 

های عمیق، گردد و بدین گونه دانش را با ریشهمی

برنامة فلسفه برای کند. درونی و جاودان می

کند تا دانش را به کودکان کمک می ،ان لیپمنکودک
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ای نظری، بلکه به طریق آموزش گونهنه صرفاً به

ا در مقام ها مکرراً خود رل، یاد بگیرند. آندر عم

داوری و قضاوت یک مفهوم قرار داده و در هر 

های معتبر برای سنجش لحظه در جستجوی مالک

گیرند که رد یا باشند. چنین کودکانی یاد میمی

ای بدون دلیل، اخالقی و مقبول نیست اثبات نظریه

 (.333 -332: 1396)هدایتی، 

 

 بیان مسأله

برای گذاران برنامة فلسفه برای کودکان، پایه

سازی اهداف آن، ابزار اجرای این برنامه و پیاده

اند؛ زیرا داستان ابزاری کارآمد داستان را برگزیده

دیرینه و بنیادین برای آموزش و آشناسازی 

کودکان و نوجوانان با مسائل و موضوعات و 

 تجربیات گوناکون زندگی است. میزان توسعه و

پیشبرد برنامة فبک در هر کشور، در گرو 

سازی این برنامه بر مبنای معیارها و بومی

های فرهنگی آن کشور است. یکی از ارزش

گیری از راهکارهای دستیابی به این مهم، بهره

های ادبیات کودک و نوجوان کشور مورد ظرفیت

های آن نظر و بازآفرینی و بازنویسی داستان

و اهداف برنامة فبک است.  ارهامتناسب با معی

ای سرشناس در هوشنگ مرادی کرمانی، چهره

ادبیات کودک و نوجوان ایران و نیز دنیاست که 

برای کودکان و های کوتاه و بلند بسیاری داستان

کی از آثار مرادی است. ینوجوانان خلق کرده

 15است که  «لبخند انار»داستان کرمانی، مجموعه

 1378گیرد و در سال برمیداستان کوتاه را در 

که هر داستان است. با توجه به اینشده منتشر

لسفی و فکری خوب باید غنای ادبی، ف

باشد تا توجه کودک را شناختی الزم را داشتهروان

برانگیزاند و او را به دنبال خود بکشاند و به بحث 

وگو دربارة حوادث داستان و بررسی و گفت

 -که با روش توصیفی ترغیب کند، در این پژوهش

ای صورت گیری از منابع کتابخانهتحلیلی و بهره

عنوان یکی از به، شناختیگیرد، غنای روانمی

های فکری، گانة مناسب بودن داستانمعیارهای سه

هوشنگ مرادی  «لبخند انار»داستان در مجموعه

د تا بخشی گیرکرمانی مورد نقد و بررسی قرار می

برای استفاده در برنامة فلسفه از ظرفیت این اثر 

انجام چنین  برای کودکان، مشخص شود.

کودک و های تواند داستانهایی میپژوهش

متناسب با برنامة فبک و نیز نقاط نوجوان ایرانی 

ها را جهت بازنویسی و ضعف و قوت آن

کند. کارگیری در این برنامه، شناسایی میبه

ت هر چه تواند به شناخهمچنین این پژوهش می

بیشتر آثار هوشنگ مرادی کرمانی و ضرورت 

توجه دوباره و روزافزون به این آثار ارزشمند، 

 کمک نماید.

 پیشینۀ پژوهش

های صورت گرفته بر روی آثار پژوهشای از پاره

پور و عبارتند از: حسام ،هوشنگ مرادی کرمانی

های طنز و ( به بررسی تکنیک1390همکاران )

اند مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی پرداخته

آشنا، اند که این نویسندة نامو به این نتیجه رسیده

، داستان آن خمره، های مجیدقصهدر آثاری مانند 

از  لبخند انارو  تنور، مهمان مامان، مربای شیرین

نمایی، طنز نمایی، کوچکهایی مانند بزرگکتکنی

ار، مبالغه و اغراق، تضاد و موقعیت، طنز در گفت

بیانی، مقایسه و تشبیه و دیگر  -زبانی هاییباز

است و از میان این شگردها استفاده کرده
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فراوانی بیشتری  ،اغراق و طنز موقعیت ،هاتکنیک

( به بررسی 1395دارند. خردخورد و همکاران )

های حول نگاه به مفهوم کودکی در داستانت

اند و به همین هوشنگ مرادی کرمانی پرداخته

های این نویسنده منظور دوازده داستان از داستان

 -1ها را به دو دستة: اند و آنرا انتخاب کرده

 50تا  20هایی که در بازة زمانی دهة داستان

هایی که در فضای داستان -2جریان دارند و 

اند، تقسیم اتفاق افتاده 80تا  60ی دهة زمان

دهد های این پژوهشگران نشان میاند و یافتهکرده

، کودک تحت 50تا  20که در آثار مربوط به دهة 

تأثیر ایدئولوژی خاص خانواده یا جامعه رشد 

، کودک 80تا  60های دهة یابد؛ اما در داستانمی

موجودی مستقل و برخوردار از آزادی عمل 

های تواند آزادانه افکار و ایدهشود که میمیستهدان

( به 1395خود را بیان کند. محمودی و کیچی )

شناسانة کاربرد نظام اعتقادی در آثار بررسی جامعه

هوشنگ مرادی کرمانی، بر اساس نظریة 

اند و ساختارگرایی تالکوت پارسونز پرداخته

دستاورد پژوهش آنان حاکی از این است که 

عنوان ی کرمانی به نظام اعتقادی بهمرادهوشنگ 

ترین نهادهای جامعه توجه داشته و یکی از اساسی

از این رو مفاهیم نهاد دینی را به صورت 

است. جانبه و کامل در آثار خود منعکس کردههمه

ها و آداب مذهبی، از جملة ها، شخصیتمکان

مفاهیم مذهبی انعکاس یافته در آثار این نویسندة 

و نوجوان است. همچنین کاربرد برخی  کودک

باورهای عامیانه که در نظام اعتقادی جامعه 

ها را جای داد، در آثار مرادی کرمانی توان آنمی

نیز که بیشتر در قالب آداب و رسوم قابل بیان 

گیر و منحصر به فرد است. مفاهیمی است، چشم

زخم، تقدس عناصر طبیعت و اجبار به چون چشم

هایی مانند ارها و اعتقاد به باورداشترعایت هنج

سوزندان، فال گرفتن، آل و همانند آن، در این زاج

خورد. گفتنی است که بر اساس آثار به چشم می

های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم بررسی

تحلیل )که در زمینة موضوع این مقاله 

 مرادی هوشنگ «انار لبخند» داستانمجموعه

( شناختی برنامة فبکغنای رواناز منظر  کرمانی

 است.کنون پژوهش خاصی صورت نگرفتهتا

 

 چارچوب نظری

 شناختیغنای روان. 1

دهد که شناسی نشان میتحقیقات اخیر علم روان

گرایان، گرایان و رسشبرخالف باورهای ساخت

که کودکان را فاقد توانایی اندیشیدن راجع به 

 در سنین دانند، کودکاناعی میزموضوعات انت

پایین نه تنها آمادگی بلکه اشتیاق وافری برای 

نظر و تفکر راجع به شرکت در بحث، تبادل

موضوعات انتزاعی نظیر انصاف، احترام، توجه، 

عدالت و همدردی دارند؛ اما این موضوعات در 

هر سنی باید با قالب و کلماتی با همان سن ارائه 

رسی (. در برنامة د121: 1394شود )هدایتی، 

های فلسفه برای کودکان، استفاده از ابزار داستان

گیری از فلسفی که برای سنین مختلف و با بهره

اند، ملموس تألیف شده واژگان آشنا و شرح وقایع

سازی بیانگر هوشمندی مبدعان این برنامه در آماده

برانگیز متناسب با فضای فلسفی و تأمل خوراک

گرایی در رمانذهنی سنین مختلف و پرهیز از آ

: همانهای کودکان است )توصیف توانمندی

(. لیپمن در برنامة فلسفه برای کودکان، 151 -150

بایست به این مسئله کامالً واقف بوده که می

ای مدون و حساب شده و دقیق، متناسب با برنامه
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این مطالب کودک در سنین مختلف ارائه دهد. 

کودک تنها نباید آنقدر سطحی و ضعیف باشند که 

ها تن دهد، و نه هم آنقدر وار آنبه حفظ طوطی

امض و پیچیده که کودک به خود سخت و غ

جسارت وارد شدن به آن حیطه را ندهد. به همین 

دلیل لیپمن برنامة درسی خود را متناسب سنین 

بالفعل و بالقوة آنان ارائه های مختلف و توانمندی

 (.398: 1396است )هدایتی، داده

هایی که به منظور استفاده در برنامة داستان

گیرند، فلسفه برای کودکان، مورد استفاده قرار می

حاظ ادبی زیبا و اصولی که باید به لعالوه بر این

شناختی در باشند، نیازمند توجه رواننوشته شده

ساخت داستان نیز هستند. به این معنی که در 

و خوانش و ها گونه داستاننگارش یا گزینش این

قة کندوکاو فلسفی، افزون بر ها در حلاجرای آن

بایست نخست ادبی و فلسفی، در داستان می غنای

با هر سن و ها متناسب ادبیات و زبان و واژه

که باشند؛ و دوم اینمرحلة رشدی تنظیم شده

موضوعات محوری داستان، متناسب با موضوعات 

لة سنی و مسائل واقعی زندگی کودکان در هر مرح

باشد؛ یعنی داستان متناسب با نیازها، عواطف، 

شناختی کودک و های رواناحساسات و ویژگی

: 1394مجید حبیبی عراقی، مناسب سن او باشد )

 (.396: 1396؛ هدایتی، 91

 

 زبان و درک واژگانی کودک و نوجوان. 1-1

ها، زبان وسیلة انتقال حاالت، عواطف و احساس

ایاغ، هاست )قزلاندیشهتخیالت و مفاهیم و 

(. کشف زبانی خاص برای ایجاد ارتباط 66: 1398

ای دیرینه در جهان دارد. داستان با کودک پیشینه

ترین شیوة انتقال تجارب شخصی و جامع

تر از سایر اجتماعی است. نثر داستان عمومًا ساده

ها اغلب تجربیات آید. انساننثرها به ادراک درمی

کنند ر قالب داستان نقل میروزمرة خود را د

(. در انتخاب زبان داستان 360: 1396)هدایتی، 

کودک باید چند مسئله را مد نظر داشت. زبان 

داستان کودک باید در عین روانی و سالست 

دهد. های کالمی کودک را افزایش بتواند توانایی

توان در ودی میاز کلمات و لغات جدید تا حد

نوعی ه کرد تا داستان بهالی داستان استفادالبه

ا به خود جلب کند و او را پرسش توجه کودک ر

های فکری نباید ویژه در داستاندن وادارد؛ بهکر

گره زبانی از روانی داستان بکاهد و ذهن کودک را 

از اصل داستان منحرف کند، اما در عین حال باید 

کنیم، همان طور که ساده و که انتخاب می زبانی

جذاب و گیرا نیز باشد. بنابراین، تنها سلیس است، 

توان به زبان کودک دست نویسی نمیبا محاوره

یافت. پس در گزینش زبان داستان کودک نخست 

 را باید دایرة لغات کودک، یعنی آن دسته از لغاتی

شناخت؛  برد،ر میکه کودک در سخن خود به کا

که نسبت به واژگان شنیداری یا همان دوم این

شان را که اگر کودک بشنود، معنیکلماتی 

یابد، آگاهی داشت. همچنین استعارات، درمی

تشبیهات، اصطالحات و دیگر کاربردهای زبانی 

باید به شکلی که برای مخاطب ملموس و آشنا 

: 1394باشند، گزینش شوند )مجید حبیبی عراقی، 

55- 56.) 

 

تناسب مفاهیم با درک کودکان و  .1-2

 نوجوانان

پژوهشگران معتقدند که کودکان در مراحل 

اختی و عاطفی، گوناگون رشد و تحوالت شن



 1400دوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان    52

 

های خاصی دارند که این تها و ظرفیمحدودیت

مسأله باید در انتقال مفاهیم به آنان مورد توجه 

به میانگین « دانش پایه»قرار گیرد. اصطالح 

شود. نویسندة میاطالعات یک گروه سنی گفته

ز میانگین اطالعات مخاطبش آگاه کودکان باید ا

ها های آنباشد تا اثری متناسب با سطح آگاهی

تر از خلق کند. اگر معنا و مفهوم داستان پایین

شود و اگر می دانش مخاطب باشد، بچه انگاشته

معنا و مفهوم داستان، فراتر از دانش مخاطب 

شود. در داستان نمیباشد، آن اثر خوانده یا فهمیده 

ان و نوجوانان هر موضوعی قابل طرح کودک

نیست؛ موضوعاتی که با مسائل کودکان و 

نوجوانان مرتبط است و یکی از نیازهای فعلی یا 

چه با ساختار سازد، چنان ها را برآوردهآتی آن

خوانی ذهنی و تجربة کودک و نوجوان هم

تواند موضوع داستان کودکان و باشد، میداشته

 (.36: 1388زی دهریزی، نوجوانان شود )گودر

 

 بحث و بررسی

 ها. چکیدۀ داستان1

 لبخند انار. 1-1

که حاال  «تالش»قدیمی  ةآموزان مدرسدانش

، به عادت اندای شدهبرای خودشان کاره همگی

یاد و خاطرة اند تا هر سال توی مدرسه جمع شده

وچهار سال مدیر مدرسه که چهل را اغمرحوم دبّ 

 هایة درختها را با ترکبارها بچه و بوده و بارها

زده و در نظم و انضباط و  کتک، میان حیاط انار

، گرامی بدارند. استمهربانی نمونه و سرمشق بوده

در طی مراسم تعدادی از حاضرین به همراه پسر 

و همسر مرحوم دبّاغ خاطرات خود را از او نقل 

کنند و چند نفری هم به اجرای موسیقی و می

 سر همآخر پردازند. نتومیم مینمایش پا

به را که  فلکی گزار مدرسه،، خدمتعبداهللمش

طبق رسم جلسه  تا آوردمی، استیادگار نگه داشته

های و ترکهآن با  اند،نظمی کردهبیکه  را کسانی

 شوند.  جلوی سالن فلکه، انار

 

 گوشواره .1-2

اش را اعدام پدر قاچاقچیمهین دختری است که 

مجتمع اند و مادرش در زندان است. او در کرده

. یک روز کندزندگی می روزی بهزیستیشبانه

که پدرش دکتر  اشهمکالس مدرسه، مهتاب

کند. دعوت می شاست، او را برای جشن تولد

 ةد برای هدین، یک گردنبشرهای خیّبا پولمهین 

که از این، سمتوی مرا و شب خردتولد مهتاب می

خودی نشان بدهد، خوشحال جلوی همه توانسته 

و  مادربزرگدر پایان مراسم قرار است که است. 

ش بیایند؛ اما مهین که با موتور دنبالعموی مهین 

اش چیزی دوست ندارد دیگران دربارة خانواده

گوید هایی که به خانودة مهتاب میبدانند، با دروغ

ازد و تا صبح روز اندخودش را توی دردسر می

 تواند به خانه برگردد.بعد نمی

 

 تا موز 6 .1-3

 ی فقیرنشینامحلهدر پیرمردی که یک روز 

های جنسهمراه با فروش است، میوه

هم برای  تاییششموزی ، خوشه اشهمیشگی

های محله همراه آورد. وقتی بچهمی فروش

آیند، بهانة موز مادرهایشان برای خرید می

شوند برایشان گیرند؛ ولی مادرها حاضر نمیمی

ها بگومگو و دعوا پیش موز بخرند و میان آن

آید و این وسط مادرها همة تقصیرها را از می
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بینند و با اوقات تلخی به او چشم پیرمرد می

 .کننداعتراض می

 

 النه .1-4

ای کویری، ای هنگام عبور از جادهخانواده

افتد که باالی سرشان چشمشان به کبوتری می

شود و کند. مرد خانواده کنجکاو میپرواز می

آب و علف این کویر بی درخواهد بفهمد که می

اش کجاست. کند و النهزندگی می گونهکبوتر چ

جاده ش را توی ماشین کنار هایزن و بچهاو 

؛ اما افتدیمگذارد و خودش دنبال کبوتر راه می

یابد و پرنده از نظرش ناپدید النة کبوتر را نمی

کند و شود. مرد هنگام بازگشت راه را گم میمی

های شنی و همسان، ای در میان تپهچند دقیقه

ود. وی در نهایت با راهنمایی شسرگردان می

 کند.کبوتر جاده را پیدا می

 

 روانهپ .1-5

پدرش  است که باای سه چهارساله مینا دختربچه

یک  ،. پدر میناستارفتهشان به پارک نزدیک خانه

هایش نابینا هفته است که از جنگ برگشته و چشم

تواند باور کند که او ؛ اما دخترش نمیاستدهش

که مردی بینا ؛ تا اینتواند جایی را ببینددیگر نمی

مینا با مقایسة  نشیند ومیها روی نیمکت کنار آن

پدر  یمتوجه  نابینایهای پدرش با او، چشم

 شود.می

 

 بازار .1-6

سه  ،استایستاده مغازه جای پدرش در پسری که 

تومان گرانتر از قیمت واقعی آن  15متر پارچه را 

وقتی پدر . فروشدبه مرد و زنی روستایی می

 گردنای پسکشیدهشود آید و متوجه ماجرا میمی

خواهد هرچه زودتر خواباند و از او میمی پسرش

مرد و زن را پیدا کند و به مغازه بیاورد. پسر توی 

ها را پیدا و آن گرددبازار به دنبال زن و مرد می

پدر پانزده تومان پول  ود آورمیبه مغازه کند و می

 گرداند.ها برمیاضافه را به آن
 

 نخ .1-7

اش را به کولش بسته، بچهحالی که  زنی کولی در

دکانی نشسته و دارد پرتقال  ةبست پشت در 

اش دراز دستش را از باالی شانه اوخورد. می

گیرد. پرتقال جلوی پسرش می ر کند و یک پَمی

گیرد و دهانش را که باز پسرش پرتقال را می

کند نخی که به دو طرف کاله بافتنی روی می

 ةد و مثل دهنخزسرش آویزان است، پایین می

افتد. پسربچه هرچه سعی اسب توی دهانش می

هر  اوفایده است. کند نخ را بیرون بیاورد، بیمی

گیرد و جور که هست دستش را جلوی دهانش می

 ة پرتقالگذارد. تفالپرتقال را توی دهانش میپَر  

او را تا مرز خفگی کند و گیر می شبین نخ و زبان

شود و سرخ می افتد ومیبه سرفه  بچهپسر برد.می

آید و ها از دهانش بیرون میتفاله همراه با سرفه

و در حالی که نخ همچنان  افتداش میروی سینه

است، پشت مادرش خوابش دور دهان او گیر کرده

 برد.می

 

 درختتک .1-8

همراه با پدر و مادرش  «افسانه»نام ای بهدختربچه

دارند توی بازار اند و کردهشهر کرمان سفر به 

مردی با کت و شلوار . در این بین چرخندشهر می

و آید میها آنرپشت پیش ای و سبیل پُسرمه

 «زاردرختی در ریگتک» ش را کهدیوان شعر خود
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کند. عنوان یادگاری به افسانه تقدیم میبه ،نام دارد

پول  مرد خواهد بابت این کتاب بهپدر افسانه می

گردد و اسکناسی کیفش را می . او درونبدهد

شاعر بدهد،  آورد تا به مردهزار تومانی بیرون می

 است.جمعیت گم شدهشاعر رفته و میان اما 

 

 (2 -درختهای ایران )تکهبچ .1-9

کند، به ایران در کشور فرانسه زندگی می ایرج که

او آمده تا چند وقت همه جا را ببیند و برگردد. 

یش ربردااین مدت با دوربین فیلم کند درسعی می

فیلم بگیرد و  ،چیزهایی که دوست دارد ةاز هم

هایش نشان دهد. پدر توی فرانسه به زن و بچه

وقت از بیند پسرش وقت و بیایرج، وقتی می

اش گیرد و وارد حریم خصوصیفیلم می شکارهای

خواهد که می اوشود و از شود، ناراحت میمی

و در را رود میتوی اتاق او نکند. دیگر این کار را 

 کند کهاما احساس میبندد. به روی خودش می

پشیمان و  باشدممکن است ایرج را دلخور کرده

سر و صورتش را جلوی آینه برای همین د. شومی

اش را ایو کت و شلوار سرمهکند مرتب می

خواهد که از او فیلم از ایرج میبعد  .پوشدمی

ها و عروس ربین با نوهو جلوی دو بگیرد

 کند.اش صحبت میفرانسوی

 

 (3 -درختشعر تازه )تک .1-10

انجمن ادبی پشت میکروفن  ةآقای روشن در جلس

قرار گرفته تا در حضور پسر و دختر و داماد و 

او بعد از خواندن های دخترش شعر بخواند. بچه

چند بار یک دوبیتی که برای پسرش سروده، 

زند تا شعری را که به می اش را ورقدفترچه

ست، برای جمعیت ش اخیالش بهترین شعر عمر

کند و گردد پیدایش نمیاما هرچه می ؛بخواند

و فقط  چنین شعری نگفته شود که اصالًمتوجه می

که جلوی جمعیت خوابش را دیده و از این

شود و از شدت ناراحت می است،آبرویش رفته

ه وضع او را کرئیس انجمن  لرزد.ناراحتی می

گیرد و او را شود و دستش را میبیند، بلند میمی

خواهد برای از جمعیت میروشن  آورد.پایین می

تار را خوب سه ایرج که مهندس است و ،پسرش

زند، کف بزنند. جمعیت برای ایرج کف می

کند و نوازی میتارزنند و او شروع به سهمی

سالن فیلم  ةاز او و هم ،علیرضا ،اشخواهرزاده

 گیرد.می

 

 (4 -درختیادگار سفر )تک .1-11

و  استکردهفوت  ،آقای روشن که شاعر بوده

هایش به دنبال آن هستند تا او را طبق بچه

عنوان اولین هنرمند در قطعه زمینی اش، بهخواسته

که به هنرمندان اختصاص داده شده؛ ولی هنوز 

شهرداری با این کار آماده نیست، دفن کنند. 

کند و انجام آن را منوط به نظر مخالفت می

ایرج و خواهر و داند. اعضای انجمن ادبی می

ها کنند و آنشاعران را خبر مینیز ش اخواهرزاده

و دربارة این قضیه با  شوندشب دور هم جمع می

کنند. بعد از مخالفت نظر میهم بحث و تبادل

کی از شاعران جمع که یبرخی از اعضا، در نهایت 

نصف  کندوضع مالیش خوب است، قبول می

را به  قطعه زمین هنرمندان کشیجدول هزینة

، جا دفن شودشرطی که مرحوم روشن در آن

پذیرند که مرحوم هم می هو بقی پرداخت کند

 روشن آن قبرستان را افتتاح کند.

 

 زادگاه .1-12
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او مرغ روستایی به تا تخم پیرزنی دو ةهمسای

ها را توی یخچال مرغدهد. پیرزن تخممی

رود. دخترش می ةدو روز به خانبرای گذارد و می

رود در یخچال را ببندد و موقع رفتن یادش می

ها شود و یکی از تخمهوای داخلش گرم می

جوجه در خانة پیرزن  شود.تبدیل به جوجه می

وارد که یک روز شود تا اینکم بزرگ میکم

شود. پیرزن که مشغول خیاطی است یخچال می

که متوجه آنافتد و بینگاهش به در یخچال می

د. جوجه داخل یخچال دبنجوجه شود، آن را می

میرد. پیرزن هرچه به دنبال جوجه کند و مییخ می

که در یخچال را کند تا اینپیدایش نمی ،گرددمی

بیند که توی یخچال یخ کرده و کند و میباز می

 است.مرده

 

 میوه .1-13

ای توی باغ در فصل تابستان درخت پیر و خمیده

 یشده و تنها یک هایش خشکاست که تمام شاخه

الی تا گالبی البه زنده است و چندها از آن

های دیگر هایش پنهان است. درختبرگ

دهند و یا ها میهایشان را به باغبان و پرندهمیوه

ها د تا مورچهاندازنکنند و پایین میرها می

هایش را نگه چنان میوهمبخورند؛ اما درخت پیر ه

یک روز برف که در زمستان، تا این ؛استداشته

را  دارشة میوهنشیند و شاخروی درخت پیر می

 شکند.می

  

 مادر .1-14

آید و می ایشبی در روستا زلزلهها پیش، سال

اش زیر آوار مانده، از ماههمادری که دختر شش

خواهد تا او را نجات دهد. شوهر شوهرش می

دهد؛ را نجات می شانشود و دخترمی هوارد خان

میرد. دختر ماند و میاما خودش زیر آوار می

، کنندشود و مادر و برادرهایش سعی میبزرگ می

دختر خاطرات آن ولی  را از او بپوشانند.ماجرا 

های دیگران الی حرفاز البهبا جزییاتش شب را 

شنود و همیشه از می هاآنهای مادرش با و درددل

آمیز برادرها و مادرش که او را مقصر نگاه سرزنش

کشد. یک شب دختر دانند، عذاب میمرگ پدر می

ای برای مادرش ش نامهاسالگی هفدهدر شب تولد 

یات شب زلزله، به ینویسد و با بیان تمام جزمی

ا گیرد که آن شب پدرش رمی هدخرمادرش 

 خاطر او زیر آوار برود و بمیرد. به مجبور کرده که 

 

 هستۀ آلبالو .1-15

آلبالو است تا های هپدر در حال درآوردن هست

خانواده  ةمربای آلبالو درست کنند. امید پسربچ

فرو  اوگوش  دردارد و آلبالویی برمیة هست

کنند هسته پدر و مادر امید هر کاری میکند. می

 درروند. میبه بیمارستان آید و به ناچار بیرون نمی

فرو پدر دکتر قاشقکی توی گوش  بیمارستان

. موقع برگشتن آوردبا آن درمیهسته را و کند می

پدر است. خوابش برده پدربه خانه امید توی بغل 

، نشاخواهد که بروند و برای بچهمی همسرشاز 

 بخرند.بازی اسبابشمشیر 

 

زبان و درک واژگانی کودک و نوجوان . 2

 هاداستان

 لبخند انار .2-1

است. « د»زبان داستان مناسب گروه سنی 

اصطالحات و کنایات فراوانی در این داستان به 

ای مخاطب دشوار خورد که درکشان برچشم می
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داستان را برای او کند  است و روند خوانش و فهم

 کند:می

نام و مقامی پرورش  خالصه افراد صاحب»

« ها باشیمتأثیر آن کتک منکرتوانیم داده که نمی

 (.10: 1397)مرادی کرمانی، 

ها در دانید هیچ یک از بچههمان طور که می»

« نگاه چپ به انارها بکندطول سال حق نداشت 

 (.16)همان: 

در مدت چهل و چند سال که پدر مدیر بود »

از صندوق مدرسه برنداشت تا بعداً  قرانیک 

 (.17)همان: « بگذارد سر جایش

هایی شهر و آن هایگندهکلهبیشتر پولدارها و »

بودند، خودشان تو این مدرسه درس خوانده که

دادند های خوب میدیدند و پولاین و آن را می

)همان: « دست مرحوم دباغ... شان بیاید زیرکه بچه

19.) 

من مهمان شما هستم. آقای سپهری لطف »

مرحوم دباغ هرگز  مکتبکردند و مرا آوردند. در 

 (.20)همان: « امنبوده

ها دم اداره تمام پدران و مادران و بچه»

« غذا کردند بست نشستند و اعتصابفرهنگ 

 (.25 -24)همان: 

رید که خپدر سالی یک جفت کفش برایم می»

دکان بردم پوشیدم و سی دفعه میتا آخر سال می

 (.25)همان: « دوزیپینه

د شد و به کنان بلنهن و هن الجونپیرزن »

« پشت میکروفن جماعت تعظیم کرد و رفت

 (.26)همان: 

 قبراقهایش را پاک کرد و دوباره خانم اشک»

 (.28)همان: « شد

پرفسور جان، کوتاهش کن، جواب خانم دباغ »

خون به جگر شوهر را بده که چه جوری 

 (.33)همان: « مرحومش کردی

همیشه چند جفت جوراب شسته و رنگ به »

 (.35)همان: « اتاق داشت پستویرنگ آماده تو 

، خوردخون خونش را میخانم دباغ که »

لرزان و عصبانی بدون اجازه سپهری آمد پشت 

 )همان(.« میکروفن

ابیاتی  های داستان حاویبرخی از قسمت

ها توجه کودکان را در حلقة است. این بیت

کنند و آنان کندوکاو فلسفی، معطوف به خود می

خواهند که معنا و مفهوم این ابیات را بدانند می

(. 23و  20؛ 18؛ 9: 1397مرادی کرمانی، )ر.ک: 

ها از سوی توضیح معنا و مفهوم این بیت

اتالف گیر حلقة کندوکاو فلسفی منجر به تسهیل

وقت کالس و دور شدن از بحث و موضوع اصلی 

و « شعر تازه»های شود. در داستانداستان می

است )ر.ک: نیز شعر به کار رفته« یادگار سفر»

(؛ که از نظر برنامة فبک ضعف 137و  121همان: 

 آید.به شمار می

برای شخصیت اصلی « دباغ»انتخاب عنوان 

این داستان اگر چه متناسب با روش تنبیهی 

شناختی روان شخصیت است؛ اما از نظر غنای

برنامة فبک خالی از ایراد نیست. این عنوان در 

رسد که آغاز داستان برای مخاطب مبهم به نظر می

کند. در ادامة همین مسأله ذهن او را درگیر می

ر چه همسر خانم دباغ در ضمن داستان اگ

دهد سخنرانی خود وجه تسمیه دباغ را توضیح می
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(؛ اما همین مسأله خود باعث 27)ر.ک: همان: 

شود. همچنین از این افزایش حجم داستان می

عنوان و توضیحات پیرامون وجه تسمیه آن نوعی 

ترس و خشونت و وحشت به ذهن کودک متبادر 

 شود.می

بیش از اندازه طوالنی است.  داستان لبخند انار

ای که خوانش آن در حلقة کندوکاو گونهبه

فلسفی، بیشتر وقت کالس را خواهد گرفت. 

بنابراین در بازنویسی باید این مسأله را مورد توجه 

قرار داد و حجم داستان را به یک چهارم و یا یک 

سوم کاهش داد. طوالنی بودن حجم، ضعفی است 

و نیز « تا موز 6»، «وشوارهگ»های که در داستان

 74 -59؛ 58 -41وجود دارد )ر.ک: همان: « مادر»

 (.162 -147و 

  

 . گوشواره2-2

است. « د»و « ج»زبان داستان مناسب گروه سنی 

واژه اگر  )این« خیّر»هایی همانند در داستان واژه

است، اما همین کار سبب چه در پاورقی معنا شده

تمرکززدایی کودک از موضوع اصلی داستان 

« باد و فیس»، «دیس»، «جلف»، «مجتمع»شود(، می

و... به چشم (؛ 57و  45؛ 44؛ 43)ر.ک: همان: 

خورد که فراتر از دایرة واژگان مخاطب و می

نیازمند بازنویسی است. همچنین در داستان 

ت کنایی بیرون کنایاتی وجود دارد که اگر از حال

تر بیان شوند، بیایند و در قالب جمالتی ساده

 تر است:مناسب

)همان: « سنگ تمام بگذاردخواست مهین می»

42.) 

 کن مجلسنمک بریزد و شلوغخواست می»

 )همان(.« باشد

اندازد اش را میپتهکرد دارد مهین خیال می»

 (.43: 1397)مرادی کرمانی، « روی آب

 )همان(.« نبود چشم آمدنیبه چیز تازه و »

ام کلهخدا کند بالیی سر مانتوی مریم نیاید. »

 (.52: 1397)مرادی کرمانی، « کندرا می

 (.54)همان: « کارمان درآمدها! بچه»

« خاکی استمهتاب دختر خوبی است. »

 (.57)همان: 

دنیا را چه دیدی، شاید »بیا خوش باشیم. »

 )همان(.«« ورپریدی

وگوهای این داستان طوالنی و گفتبرخی از 

آور است )ر.ک: کننده و مالل برای مخاطب خسته

(؛ و باید 53 -52و  42: 1397مرادی کرمانی، 

مورد بازنویسی و اصالح قرار بگیرند. این ضعف 

و نیز « های ایرانبچه»، «شعر تازه»های در داستان

؛ 102شود )ر.ک: همان: مشاهده می« درختتک»

(. در برخی 122 -117و  116 -110 ؛107؛ 105

ماتی به صورت وگوهای داستان کلاز گفت

است که کودک را دچار محاوره به کار رفته

ها را به کند و باید در بازنویسی آندوگانگی می

(. 53و  52؛ 49زبان معیار تغییر داد )ر.ک: همان: 

به کار بردن واژگان محاوره در برخی از 

تا  6»های ت که در داستانوگوها، ایرادی اسگفت

به چشم هم « هسته آلبالو»و « پروانه»، «موز

 (.165و  83؛ 81؛ 71؛ 68ر.ک: همان: خورد )می

در دو جا از داستان لحن راوی حالت 

گیرد که این ممکن است گویانه به خود میقصه

 خواننده را دچار دوگانگی کند: 
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بعد سر چه بود؟ آها، جزوه علوم، که فریده »

« بود آن را بیاورداش و یادش رفته رده بود خانهب

 (.43)همان: 

 (.55)همان: « این ور بگرد. آن ور بگرد...»

 

 تا موز 6 .2-3

است. با « ج»سنی  زبان داستان درخور فهم گروه

این حال اصطالحات و کنایاتی در آن دیده 

هایی ساده شود که باید در بازنویسی معادلمی

 شود:ها جایگزین آن

د مشتری . گفتیم بیاریم شایاعیانیای بابا، چه »

« گیرمان بیاید شاهی صنارباشد. یک دوست داشته

 (.62)همان: 

 (.63)همان: « کرد و حرص خورد غیظزن »

 )همان(.« کشدمی های جگرخراشنعرهبچه »

 )همان(.« ذلیل مردهبریم »

شود کشد، صبح که میمرد خجالت نمی»

« کف دست من و د ، درروگذارد می ش ندرغاز

 )همان(.

)مرادی کرمانی، « به روی خودش نیاوردزن »

1397 :64.) 

هایش دارند که مشتری شستش خبردار شد»

)همان:  «دادها هم آزارش میپرند و نگاه بچهمی

66.) 

بودند،  کالفهمادرها و پدرها از دستشان »

دندان خوردند. مادرها حرص می الخصوص

 (.70)همان: « رفتندمی قروچه

پایش را توی یک ، رفتبه خرجش نمیبچه »

«« خوام، من موز میاله و بال»که:  کفش کرده بود

 )همان(.

که هی موز فالن  امسر گنج ننشستهمن که »

 (.71: 1397)مرادی کرمانی، « قیمت مجانی بدهم

 

 النه .2-4

زبان داستان ساده و روان و درخور گروه سنی 

درخت »، «خارشتر»های آن تنها دشواریو « ب»

 است.« های نمکرده»و « گز

 

 پروانه .2-5

است « ب»زبان داستان ساده و مناسب گروه سنی 

و تنها یک اصطالح کنایی دشوار در آن دیده 

 شود:می

 (.84)همان: « . بگو دیگردلم آب شد»

 

 بازار .2-6

« ب»های سنی زبان داستان مناسب و درخور گروه

است. تنها تعداد اندکی از کلمات متن « ج»و 

دیریاب هستند و چند عبارت کنایی در آن دیده 

 شود:می

و  مُنگلیگلوارنگ پارچة رنگ هایطاقه»

)همان: « بود پیشخوان ولوجور، جلوی جوربه

87.) 

و  سرم کاله بگذارندخواهند دیگران هم می»

 (.88)همان: « مفت از چنگم درشان بیاورند

)همان: « ش نکنیدما را هم فرامو شاگردانگی»

89.) 
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و گوش فرزند را گرفت و  تُرش کردپدر »

برق از خواباند پس گردنش که  شتلقکشید و 

 (.90)همان: « چشم بچه پرید

ایستاده بودند و از  قنادیزن و شوهر جلوی »

« خوردندداشتند و مییتوی پاکتی شیرینی برم

 )همان(.

فروش به کسی تلفن کرد و قیمت پارچه»

گردو را پرسید، پولش را داد و گردوها را گذاشت 

 (.92: 1397)مرادی کرمانی، « دکانش پستویتوی 

در این داستان اسم روستای زن و مرد دهاتی 

است. این واژه در حلقة کندوکاو فلسفی « پنوک»

رسد و نیازمند توضیح است که مبهم به نظر می

 کند.ان را از موضوع اصلی دور میذهن کودک

 

 نخ .2-7

به نظر « ج»زبان داستان اگر چه مناسب گروه سنی 

یی در آن به کار هاها و توصیفرسد، اما واژهمی

است که فراتر از درک این گروه سنی به نظر رفته

 رسد:می

)همان: « بود مردهچرکصورتش جوان و »

97.) 

شمرد که بابا آمد. ها را میداشت اسکناس»

های سرخ  غمناک، پوست زرد و الغر، با چشم

 (.100)همان: « ، لرزانبستهداغمههای سیاه و لب

 )همان(.« خوردلق میی گردن لقسر بچه رو»

گردان هنوز دود داشت، جلوش بود و آتش»

ها بیرون دودش مثل نخ باریکی از الی زغال

هوای سرد و پُردود و خفة خیابان آمد و توی می

 (.98: 1397)مرادی کرمانی، « یدخزمی

های برشته و دماغ نخ کاله صورت ریزه، لپ»

 )همان(.« بودقاب گرفتهبچه را سرخ و سرمازدة 

ای از آتش گردان مادر و بچه توی دایره»

 (.99: 1397)مرادی کرمانی، « بودند

 

 درختتک .2-8

است. « ج»و « ب»سنی ه زبان داستان مناسب گرو

و نیز « تخلص»، «دیوان شعر»اصطالحاتی مانند 

 عنوان دیوان شعر شاعر )تک درختی در ریگزار(

در حلقة کندوکاو  (؛106و  105)ر.ک: همان: 

 گراست.ازمند توضیح از سوی تسهیلفلسفی نی

 

 (2 -درختهای ایران )تکبچه .2-9

است. « ج»شیوة نگارش داستان مناسب گروه سنی 

، «بقال»دیریاب مانند و جمله چند اصطالح 

دلم کار »، «رپشتهای پُسبیل»، «اغراق»، «کالفه»

و... (؛ 111و  110؛ 109)ر.ک: همان: « بودنکرده

 شود.در متن دیده می

در پایان داستان، پدر ایرج هنگامی که جلوی 

کند، اش صحبت میدوربین با عروس فرانسوی

شوهرت گفت تو هم کمی فارسی بلد »گوید: می

(. این جمله روان نیست و 116)همان: « ایشده

شوهرت گفت که »گونه تغییر داد: باید آن را این

 «ای.تو هم کمی فارسی صحبت کردن را یاد گرفته

  

 (3 -درختشعر تازه )تک .2-10

 هبا دایر واژگان به کار رفته در متن داستان متناسب

است. با این حال « ج»و « ب»واژگان گروه سنی 

، «انجمن»در داستان اصطالحات دشواری مانند 

و « مدح»، «تملق»، «حضار»، «کسوتپیش»

؛ 118؛ 117)ر.ک: همان:  شودمیدیده« نماخواب»

ستان . در بافت برخی از جمالت دا(123و  119
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است که درکش برای هایی به کار رفتهنیز کنایه

دشوار و نیازمند بازنویسی « ج»و « ب»گروه سنی 

 تر هستند:هایی سادهو جایگزینی با معادل

دانید ایشان مرا جلوی آخر، آقا شما نمی»

هایم و پسرم که تازگی از دختر و داماد و نوه

 (.118)همان: « ک ن ف کردهخارج کشور آمده، 

و  چرت و پرتی به هم بافتهر کسی که »

واند که ها را خجا هم پارتی داشت و آمد و آناین

 )همان(.« شودشاعر نمی

شعرش قابل تا  آوردندپدرش را درمی»

 )همان(.« خواندن شود

ترسیدم چراغ را روشن کنم. نور بیفتد تو »

. قُر بزندچشم زنم نصف شب بیخواب بشود. 

 (.123: 1397)مرادی کرمانی، « متلک بگوید

 

 (4 -درختیادگار سفر )تک .2-11

قابل « ج»زبان و نگارش داستان برای گروه سنی 

فهم است. دشوارهایی زبانی داستان اندک و شامل 

، «موزیکچی»، «ورافتادن»، «کراوات»اصطالحات 

، «اداره مبارزه با ماالریا»، «اداره اوقاف»، «مدح»

« حک»، «اداره پست و تلگراف»، «مجلس ترحیم»

؛ 130؛ 129؛ 127؛ 125ک: همان: )ر.« همت»و  

است که در  یهایو کنایه(؛ 136و  135؛ 131

 اند:جمالت زیر به کار رفته

گُل از ُگلش عیلرضا چشمش که به او افتاد »

 (.127)همان: « شکفت

مادرم به این کارهاش عادت کرده بود. بیچاره »

)همان: « و حرص خورد پای بابای ما سوخت

128.) 

)همان: « خوردنمیشمش آب چخواهر »

130.) 

. خواهر رنگش رفته بود و دل تو دلشان نبود»

 (.131)همان: « لرزیدپاهایش می

 (.133)همان: « آتشی شدخواهر »

چشم و خواهید بابت قبر شاعری که یعنی می»

 (.134)همان: « پول بگیرید؟ چراغ این شهر بوده

خیلی با شاعری که خیلی دل نازک بود و »

)همان: «« آن با من»گفت:  یاغ بودمرحوم روشن ا

135.) 

 

 زادگاه .2-12

 است.« ج»و « ب»زبان داستان مناسب گروه سنی 

، «نعلبکی»ند: در داستان چند اصطالح دشوار مان

و « نان تلیت شده»، «چراغ المپا»، «فضله»، «اُریب»

(؛ 143و  142؛ 141 ؛139 )ر.ک: همان:« مکافات»

 نیازمند بازنویسی است:به همراه دو کنایة زیر 

از تعجب داشت نگاهش که به جوجه افتاد، »

 (.142)همان: « آوردشاخ درمی

، سرش را کرد زیر بالش تو خودش قوز کرد»

 (.144)همان: « تا کمی گرم شود

در پایان داستان وقتی پیرزن جنازة جوجه را 

روی کیسة »است که: آمدهبیند، در یخچال می

مرغ کمی بال روستایی بود، تخممرغ زرشک، تخم

)همان(. درک این جمله ممکن است « و پر داشت

برای مخاطب دشوار باشد و ذهن او را به خود 

 مشغول کند و از موضوع اصلی داستان باز دارد.

 

 میوه .2-13
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داستان زبان و نگارشی ساده و قابل فهم برای 

. در جایی از داستان دارد« ب»گروه سنی 

های برف روی تنها شاخه و میوه»که: است آمده

)مرادی « نشیندخشک و سنگین درخت پیر می

که کودکان (. با توجه به این146: 1397کرمانی، 

ها هنگام خشک شدن، حجم و دانند که میوهمی

های خشک میوه»یابد، ترکیب وزنشان کاهش می

آفرین در این جمله ممکن است ابهام« و سنگین

بهتر است که جمله به این شکل باشد. بنابراین 

برف روی تنها شاخة درخت پیر »بازنویسی شود: 

های خشک، سنگین جود میوهکه به خاطر و

 «نشیند.است، میشده

 

 مادر .2-14

است؛ « د»زبان داستان اگر چه مناسب گروه سنی 

اما برخی اصطالحات و کنایات و تعبیرات دشوار 

نیازمند تغییر و  شود که در بازنویسیمیدیدهدر آن 

 سازی است. مانند:ساده

تو شوهر داشتی، به قول «. اگر من نبودم» »

 (.148)همان: « اش باالی سرت بودسایهخودت 

تا جلوی چشمت قد کشید  جگرت آب شد»

 (.150)همان: « و مدرسه رفت و بزرگ شد

)همان: « ؟برای من سرزنش خریدیچرا »

151.) 

کنند. توی روستا هنوز از آن شب یاد می»

 (.152)همان: « قیامت را به چشم دیدیمگویند می

 (.156)همان: « گرفتند الوکپر و اسداهلل »

اش را دوید و دوید و داد کشید و زن و بچه»

 )همان(.« شد جزغالهصدا زد، تا افتاد و 

« تیغ توی گلویت گیر کردهکه مانند این»

 (.161: 1397)مرادی کرمانی، 

. با کندخونی به جگر من میمعصومه چه »

 (.162)همان: « زندجگرم را آتش میهایش حرف

، چه دخترة ورپریدة چشم سفیددیدید این »

 )همان(.« !مزد دستم را دادجور 

 

 هستۀ آلبالو .2-15

زبان و نگارش داستان ساده و متناسب با درک 

است. برخی « ج»و « ب»شناختی گروه سنی روان

، «هورت کشیدن»اصطالحات داستان مانند 

« قیفک»، «نازک نارنجی»، «لگن»، «پنس»، «معرکه»

؛ 166: 1397ر.ک: مرادی کرمانی، )« مکافات»و 

رسند. دشوار به نظر می(؛ 173و  171؛ 170

همچنین چند کنایه در متن داستان مشاهده 

ی و جایگزینی با زنویسشود که نیازمند بامی

تر برای مخاطب تر و قابل فهمهایی سادهمعادل

 است:

 (.164: همان)« ُگل از ُگلش شکفتبابا »

بابا ترسیده بود، همچین بفهمی نفهمی »

 (.171)همان: « بودخودش را باخته

 (.172)همان: « اوقات دکتر تلخ شد»

 (.174)همان: « توپید به بچهدکتر »

 

مفاهیم با درک کودکان و نوجوانان تناسب . 3

 هادر داستان

 لبخند انار .3-1

موضوعات گوناگون و متنوع داستان مانند نظم و 

شناسی، مهربانی و دلسوزی، مدیریت، وقت
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ش عدالت، مناعت طبع، حسادت، قدرشناسی، تال

ت، هنر و داشتن و پشتکار برای رسیدن به موفقی

ادپذیری، انصاف و انعکاس حقایق در آن، انتق

ترس از تنبیه بدنی، تأثیر همنشین بر رفتار و 

شناختی زندگی انسان و... متناسب با درک روان

است. در این داستان « د»تا « ب»های سنی رده

های دور مدرسة آموزان سالمرور خاطرات دانش

های او، حاوی تالش، از آقای دباغ و کتک زدن

موجب های خشن تنبیهات بدنی است که صحنه

 شود )ر.ک:های حاضر در جلسه میوحشت بچه

ها مناسب درک (؛. این صحنه12 -11: همان

شناختی کودکان امروزی نیست و باید در روان

ها را حذف کرد. در قسمتی از بازنویسی آن

داستان به مسئلة پیگیری مطالبات از طریق تحصن 

(؛ که 25 -24است )همان: و اعتصاب اشاره شده

رسد و فراتر از سیاسی به نظر میتقریباً  ایمسأله

شناختی کودکان است. در داستان حد درک روان

ای که پروفسور احمد ناصر از درگیری و صحنه

آموزان مدرسة دعوای خودش با یکی از دانش

کند آموزی، تعریف میتالش، در دوران دانش

ای خشن و حاوی (؛ صحنه33)ر.ک: همان: 

است و در بازنویسی باید بدآموزی برای مخاطب 

آن را اصالح کرد. در جایی از داستان همسر آقای 

کند که گاهی او و دباغ به این مسأله اشاره می

اند )ر.ک: کردهآقای دباغ در خانه با هم قهر می

(؛ مسئلة دعوای زن و شوهری و قهر و 36همان: 

شناختی های نأشی از آن، فراتر از درک روانآشتی

. همچنین همسر آقای دباغ در جایی کودکان است

از داستان نیز به مراسم خواستگاری آقای دباغ از 

(. موضوع 27کند )ر.ک: همان: او اشاره می

شناختی کودکان خواستگاری متناسب با درک روان

 نیست.

 

 گوشواره .3-2

های داستان موضوع فاصلة طبقاتی از میان موضوع

نماید. ودکان میمیان اقشار جامعه، فراتر از درک ک

دروغ، مهربانی، بخشش، رازداری، رعایت حقوق 

دیگران و خود را فراتر از واقعیت و وضعیت 

موجود نشان دادن و پیامدها و  تأثیرات آن بر 

هایی هستند که متناسب با روی رفتار فرد، موضوع

« د»تا « ب»های سنی شناختی گروهدرک روان

« ب»ی روه سناست. توصیفات آغاز داستان برای گ

است )ر.ک: همان: طوالنی و خسته کننده« ج»و 

خواهند زودتر های سنی می(؛ زیرا این گروه41

وارد ماجرای اصلی داستان شوند. موضوع اعدام 

پدر مهین به خاطر قاچاق و زندانی بودن مادرش 

است )ر.ک: ها اشاره شدهکه در داستان به آن

نیست و  (، مناسب درک عاطفی مخاطب42همان: 

 در بازنویسی نیازمند تغییر است.

  

 تا موز 6. 3-3

مفاهیم ارزشی و اخالقی داستان مانند مهربانی و  

گویی، بخشش، قول دادن و عمل به آن و دروغ

هایی متناسب با درک مفاهیم و موضوع

هستند. « ج»و « ب»های سنی شناختی گروهروان

رفتار اما موضوع فقر مالی و تأثیر آن بر روی 

ها، فراتر از حد درک کودکان والدین با بچه

های خشنی د. در داستان صحنهنمایمی

شود که باید در بازنویسی اصالح شوند. میدیده

ها برای موز گیری بچهها مربوط به بهانهاین صحنه

و کتک خوردن از دست والدینشان است )ر.ک: 

(. در جایی از داستان زنی که از دست 65همان: 

گوید: اش عصبانی شده، میبچه هایگیریهانهب
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دهد، موز بریم ذلیل مرده. بابات خیلی پول می»

کشد، صبح که هم برایت بخرم! مرد خجالت نمی

گذارد کف دست من و د ، در شود شندرغاز میمی

ها و رو. فکر ندارد. گرانی و این وضع کاسب

های مادر بچه (. این صحبت63)همان: « زندگی....

های زن و شوهری نسبت به خساست نوعی گالیه

شوهرش برای خرج و مخارج زندگی است. 

که تجربة زندگی مشترک زن کودکان به سبب این

و شوهری را ندارد و نیز هزینة زندگی بر 

روشنی از این دوششان نیست، ممکن است درک 

 باشند.قسمت داستان نداشته

 

 النه .3-4

های عالقة گروهشخصیت حیوانی داستان مورد 

است. کنجکاوی و کشف و « ج»و « ب»سنی 

هایی تالش برای کشف چیزهای تازه، موضوع

ارزشمند هستند که مناسب هر سه گروه سنی 

 است.« د»و « ج»و « ب»

 

 پروانه .3-5

های ارزشمند داستان که صلح و پرهیز از موضوع

جنگ، فداکاری و ایثار، مقایسه به منظور شناخت 

 تواند متناسب با درکت، مینماز اسو 

« د»و « ج»و « ب»شناختی هر سه گروه سنی روان

 باشد.

 

 بازار .3-6

داستان در پی تلقین موضوع ارزشی پرهیز از 

خواری به مخاطب است که البته این رویه حرام

متناسب با اهداف برنامة فبک نیست؛ زیرا برنامة 

کند، فبک هیچ موضوعی را به مخاطب تلقین نمی

های ها و موقعیتبلکه قضاوت پیرامون موضوع

گذارد. داستان را بر عهدة خود مخاطب می

های خواری مناسب گروهموضوع پرهیز از حرام

است. در داستان صحنة کتک « د»و « ج»سنی 

ای خشن است خوردن پسرک از پدرش، صحنه

(؛ که باید در بازنویسی آن را 90)ر.ک: همان: 

 تغییر داد.

 

 نخ .3-7

موضوع فقر مالی و تأثیرگذاری آن بر روی زندگی 

انسان، موضوعی است که فراتر از درک کودکان 

است. داستان دارای فضایی تلخ و تقریباً 

ناتورئالیستی است و به همین سبب از نظر عاطفی 

ممکن است تأثیر تلخی بر روی مخاطب بگذارد. 

ای در پایان داستان شوهر زن کولی جلوی دکه

خرد )ر.ک: همان: تد و دو بسته سیگار میایسمی

(؛ این قسمت از داستان برای کودکان و 100

 نوجوانان بدآموزی دارد.

 

 درختتک .3-8

های سفر، کنجکاوی، مهربانی، بخشندگی، موضوع

« ج»و « ب»نوازی مناسب هر سه گروه سنی مهمان

مهری جامعه به فرهنگ است. اما موضوع بی« د»و 

و هنر و هنرمندان فراتر از سطح درک کودکان و 

وگوی پدر و مادر افسانه در نوجوانان است. گفت

و آغاز داستان جنبة درگیری لفظی و دعوای زن 

شوهری دارد که باید در بازنویسی اصالح شود 

(. مادر افسانه هم در آغاز 102 -101)ر.ک: همان: 

داستان خطاب به دخترش اصطالح غیرمؤدبانة 

(؛ 101برد )ر.ک: همان: را به کار می« خرس گنده»

 که بدآموزی دارد. 
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 (2 -درختهای ایران )تکبچه .3-9

 های نقض حریم خصوصی دیگرانموضوع

موضوعی مناسب برای بحث در حلقة کندوکاو 

فلسفی است. همچنین موضوع مهر به موطن 

 تواند مورد عالقة مخاطب باشد.می

 

 (3 -درختشعر تازه )تک .3-10

هایی هنر، شهرت، و نکوهیدگی تملق، موضوع

است. موضوع « د»است که بیشتر مناسب ردة سنی 

ترها نیز موضوعی است که احترام به بزرگ

و « ج»و « ب»تواند مناسب هر سه گروه سنی یم

 باشد.« د»

 

 (4 -درختیادگار سفر )تک .3-11

های داستان، موضوع مرگ متناسب از میان موضوع

شناختی مخاطب نیست؛ زیرا کودکان با درک روان

کنند. و نوجوانان کمتر به مسئلة مرگ فکر می

های دیگر داستان که عبارتند از هنر، موضوع

تالش مستمر برای رسیدن به هدف،  شهرت،

هایی حسادت و قدردانی از هنرمندان، موضوع

تا « ب»شناختی گروه سنی متناسب با درک روان

هستند. در آغاز داستان هنگامی که ایرج و « د»

خواهند وارد اش میخواهرش و خواهرزاده

ها بر سر باز وگویی بین آنشهرداری شوند، گفت

شود )ر.ک: همان: جام میکردن کراوات ایرج ان

(. این بخش از داستان متناسب با درک 126 -125

شناختی کودکان نیست؛ زیرا مسئلة حساسیت روان

بر روی برخی از مظاهر حکوت پهلوی در اوایل 

ای انقالب اسالمی، از جمله کراوات بستن، مسأله

سیاسی است که فهم آن فراتر از درک 

ین در جایی از شناختی کودکان است. همچنروان

اش، داستان وقتی که ایرج و خواهر و خواهرزاده

شعرهای چاپ شده پدرشان در مجالت و 

دهند، او ها را نشان آقای شهردار میروزنامه

ها و بهتر است چند تایی از این مجله»گوید: می

ها را نشان کسی ندهید. مرحوم روشن در روزنامه

کرد. که  شعرشان کسانی را قبل از انقالب مدح

صالح نیست کسی بداند و ببیند. چند تا شعر هم 

اند که چه عرض کنم. شاید ها گفتهبرای بچه

(. قسمت 129)همان: « مطلوب شعرا نباشد

های شهردار متضمن این مسئلة نخست صحبت

ها، معموالً سیاسی است که با تغییر حکومت

حکومت جدید نسبت به حکومت پیشین 

این حساسیت متوجه حساسیت خاصی دارد و 

گو که به مدح عوامل هنرمندان و شاعران مدیحه

شود. درک این اند، نیز میحکومت پیشین پرداخته

مسأله برای کودکان دشوار است. از بخش دوم 

شود که های شهردار چنین برداشت میصحبت

در شعرهایی که برای کودکان آقای روشن 

است.  است، اصول اخالقی را رعایت نکردهسروده

این بخش از داستان نیز ممکن است ذهن کودک 

کاو کند و برای چنین شعرهایی کنجبه را نسبت 

باشد. در شهرداری یکی از او بدآموزی داشته

بین چند »گوید: کارمندان به ایرج و خواهرش می

)همان(. اختالف بین « اداره هم سر زمین دعواست

اخل برخی ادارات مثالً به سبب اشتراک و یا تد

است که فراتر از درک  ایبرخی وظایف، مسأله

شناختی کودکان و نوجوانان است. خواهر روان

شود و با ایرج در دو جای داستان عصبانی می

کند )ر.ک: مرادی کرمانی، لحنی تند صحبت می

های (. این قسمت134 -133و  129: 1397

داستان برای کودکان بدآموزی دارد و ممکن است 
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ها نت و عصبانیت را در رفتار آنخشم و خشو

 ترویج کند.

 

 زادگاه .3-12

های شخصیت حیوانی جوجه مناسب درک گروه

است. درونمایة داستان که میل به « ج»و « ب»سنی 

تر را به مخاطب های بزرگدیدن و تجربة محیط

ای ارزشمند و مناسب هر کند، درونمایهتفهیم می

است. موضوع « د»و « ج»و « ب»سه گروه سنی 

نوعی مطرح شده، مناسب مرگ که در داستان به

انان نیست، شناختی کودکان و نوجودرک روان

اندیشند، از این لة مرگ میزیرا آنان کمتر به مسأ

رو مرگ جوجه در پایان داستان )ر.ک: همان: 

اطفی تلخی بر تواند تأثیر ع(؛ می144 -143

نویسی باشد و باید در بازمخاطب داستان داشته

 تغییر یابد.

 

 میوه .3-13

های ارزشی داستان که بخشندگی و موضوع

خساست است و نیز شخصیت نباتی داستان، 

و « ب»های سنی شناختی گروهمناسب درک روان

 است.« ج»

 

 مادر .3-14

های فداکاری و از خودگذشتگی و موضوع

است، کاری که در داستان مطرح شدهنهانپ

، «ب»مناسب برای هر سه گروه سنی  هاییموضوع

است. در داستان، معصومه در نامه « د»و « ج»

کند که مادرش طرز تفکر او را نأشی بینی میپیش

های ها و قطعهانها و داستاز خواندن کتاب

(. این 148دانست )ر.ک: همان: احساساتی خواهد

برداشت بخش از داستان ممکن است مورد سوء

و دید آنان را نسبت به مطالعه  مخاطب قرار بگیرد

منفی کند. در داستان لحن پرخاشی و غیرمؤدبانة 

معصومه نسبت به مادرش که در تمام نامه مشهود 

کن است برای (؛ مم162 -147است )ر.ک: همان: 

ها و باشد. داستان صحنهمخاطب بدآموزی داشته

توصیفات تلخ و ناتورئالیستی فراوانی از شب 

اثر بدی بر روی خواننده که زلزله دارد 

گذاشت. از جمله صحنة آتش گرفتن خواهد

 (.156اسداهلل )ر.ک: همان: 

 

 هستۀ آلبالو .3-15

هایی های کنجکاوی و خالقیت، موضوعموضوع

است. « د»و « ج»و « ب»مناسب هر سه گروه سنی 

در پایان داستان هنگام بازگشت از بیمارستان، پدر 

با هم بروند و برای خواهد که امید، از زنش می

بازی بخرند )ر.ک: همان: شان شمشیر اسباببچه

بازی در این داستان و نیز (. کاربرد این اسباب176

تواند مروج خشونت زندگی روزمرة کودکان می

توان به جای باشد. بنابراین در بازنویسی می

 بازی دیگر را جایگزین کرد.شمشیر، اسباب

 

 گیرینتیجهبحث و 

 برنامة فلسفه برای کودکان ی که درهایداستان

شوند، دارای سه شاخصة غنای ادبی، استفاده می

. در این پژوهش هستند شناختیروان فلسفی و

هوشنگ  ، نوشتة«لبخند انار»داستان مجموعه

شناختی بررسی مرادی کرمانی، از نظر غنای روان

و میزان تناسب زبان و درک واژگانی و نیز 

ها با درک مفاهیم به کار رفته در داستان همخوانی

. نتیجة پژوهش شد مشخصو نوجوانان کودکان 
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های این مجموعه گواه این است که اغلب داستان

شناختی ظرفیت و قابلیت باالیی از نظر غنای روان

شود میهایی دیدهها ضعفدارند؛ اگر چه در آن

ار که نیازمند اصالح و بازنویسی است. بر پایة معی

ها و استفاده از واژگان زبان نگارش داستان

ی داستان تا حد 3داستان مطلوب و  12مناسب، 

کاربرد واژگان، اصطالحات و  .مطلوب است

عبارات کنایی دشوار و توصیفات و تعبیراتی که 

فراتر از فهم گروه سنّی مخاطب داستان است از 

های اصلی در این زمینه است که در جملة ضعف

تا موز و مادر نمود  6های لبخند انار، داستان

شود که هنگام بیشتری دارد. این مسأله سبب می

هن مخاطب درگیر فهم معنا و خوانش داستان، ذ

مفهوم واژگان و جمالت شود و فرصت کمتری 

باشد برای اندیشیدن پیرامون مفاهیم داستان داشته

برنامة فبک است؛ زیرا اهداف که این در تضاد با 

در این برنامه هدف اصلی درک مفاهیم 

های لبخند انار، هاست. حجم باالی داستانداستان

مادر هم ضعف دیگری تا موز و  6گوشواره، 

است که باید در بازنویسی مورد توجه قرار گیرد؛ 

در حلقة کندوکاو فلسفی، تنها بخشی از زمان  زیرا

کالس به خوانش داستان اختصاص دارد و از این 

رو حجم داستان نباید طوالنی و مانعی برای بحث 

آن باشد. طوالنی بودن مفاهیم کافی پیرامون 

وار به ت نقل و حکایتوگوها که گاه حالگفت

ای رند و نیز استفاده از شکل محاورهیگخود می

وگوها هم از نظر کلمات در برخی از این گفت

شود. شناختی ضعف محسوب میغنای روان

های لبخند انار، همچنین استفاده از شعر در داستان

شناختی شعر تازه و یادگار سفر به غنای روان

یرا فهم معنا و مفهوم است؛ زها آسیب زدهداستان

آموزان و ایی دانشکززداین اشعار، هم سبب تمر

غفلت از مفاهیم داستان و هم اتالف وقت کالس 

از نظر تناسب مفاهیم داستان با درک  خواهدشد.

تا موز، النه،  6های گوشواره، کودکان، داستان

های ایران، میوه و هستة آلبالو، پروانه، بازار، بچه

درخت، شعر های لبخند انار، تکمطلوب، داستان

ی مطلوب یادگار سفر، زادگاه و مادر تا حدتازه، 

ها برخی از داستانو داستان نخ نامطلوب است. در 

ای گذشته است، همربوط به دههها زمان آنکه 

برای مخاطب قابل ها برخی از مفاهیم و موقعیت

درک نیست. این ضعف در دو داستان لبخند انار و 

. همچنین در این دو سفر نمود بیشتری دارد یادگار

خورد که ای مسائل سیاسی به چشم میداستان پاره

دشوار  برای مخاطب کودک و نوجوانها درک آن

. فضای تلخ و تقریباً ناتورئالیستی که در است

هایی از های نخ و مادر و حتی بخشداستان

داستان زادگاه وجود دارد، خود عاملی است که 

هش برقراری ارتباط مخاطب با فضای سبب کا

به کار رفته در  درک کامل مفاهیممانع ها و داستان

شود. موضوعاتی نظیر مرگ، تأثیر فقر ها میآن

توجهی به فرهنگ در مادی بر فقر فرهنگی و بی

جامعه که فراتر از فهم مخاطب است، از دیگر 

شناختی برخی هایی است که به غنای روانضعف

هایی مربوط ها وارد است. همچنین صحنهداستان

در دو داستان کاری که به تنبیهات بدنی و کتک

تا موز و نیز بازار وجود دارد، به  6لبخند انار و 

 است.ها آسیب زدهشناختی این داستانغنای روان
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 شناختی با برنامة فبکها از نظر غنای روانمیزان مطابقت داستان .1جدول شمارۀ 

 «لبخند انار»داستان شناختی مجموعهغنای روان

زبان )از نظر نگارش و استفاده از  هاداستان

 های مناسب(واژه

تناسب مفاهیم داستان با درک 

 کودکان

 ی داردتا حد ی داردتا حد لبخند انار

 دارد دارد گوشواره

 دارد دارد تا موز 6

 دارد دارد النه

 دارد دارد پروانه

 دارد دارد بازار

 ندارد ی داردتا حد نخ

 ی داردتا حد دارد درختتک

های ایران هبچ

 (2 -درخت)تک

 دارد دارد

شعر تازه 

 (3 -درخت)تک

 ی داردتا حد دارد

یادگار سفر 

 (4 -درخت)تک

 ی داردتا حد دارد

 ی داردتا حد دارد زادگاه

 دارد دارد میوه

 ی داردتا حد تا حدی دارد مادر

 دارد دارد هستة آلبالو

 

ی تا حد»د دارد و مطلوب است، کلمة های مورد مطالعه وجویعنی شاخص مورد نظر در داستان؛ «دارد»کلمة 

ی مطلوب است و نیاز به بازنویسی و بازآفرینی ها کم و تا حدنظر در این داستان؛ یعنی شاخص مورد «دارد

 ست.ها وجود ندارد و نامطلوب ایعنی شاخص مورد نظر در این داستان« ندارد»دارد، و کلمة 
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 سمت.
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تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

 فرهنگی.

شناسی رشد  مبانی روان(. 1394هدایتی، مهرنوش )

. چاپ شناختی در برنامة فلسفه برای کودکان

اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی.

یم: به کودکان اعتماد کن(. 1396ـــــــــــــــ )

ر برنامة داختی شناسی رشد  شنمبانی روان
. چاپ دوم. تهران: فلسفه برای کودکان

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سفه درآمدی بر برنامة فل(. 1394یاری دهنو، مراد )
. چاپ اول. تهران: پژوهشگاه برای کودکان

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

 


