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Abstract

Philosophy program for children (P٤C) 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 ١٩٧٠s 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, P٤C 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 P٤C, the
weaknesses must be corrected. ١٢ 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.
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تحليل مجموعه داستان »لبخند انار« هوشنگ
مرادي كرماني از منظر غناي روانشناختي
**

برنامة فبك

 اسماعيل بهرامي/*فرشاد اسكندري شرفي
١٤٠٠/٠٦/٠١ :دريافت مقاله
١٤٠٠/٠٨/٠٣ :پذيرش

چكيده
 مهارتهاي ارزشمندي،(برنامة فلسفه براي كودكان )فبك
مانند تفكر پيرامون مفاهيم و موقعيتهاي گوناگون زندگي و

 رويكردي نوين در. تمييز و داوري است،قدرت استدﻻل
١٩٧٠ تعليم و تربيت كه متيو ليپمن آمريكايي در آغاز دهة

،ميﻼدي بنياد نهاد و آموزش كودكان و نوجوانان دانشآموز
،فراتر از شيوههاي كهنه در نظامهاي سنتي آموزش و پرورش
هدف آن و داستان ابزار اساسي اين برنامه است؛ زيرا داستان

موقعيتهاي مختلف زندگي را با قابليتي باﻻ ترسيم و كودك
و نوجوان را براي مواجهة منطقي با مسائل زندگي آماده
 فلسفي و، داستانهاي فبك سه غناي ادبي، بنابراين.ميكند

روانشناختي دارند كه اين پژوهش غناي روانشناختي
مجموعه داستان »لبخند انار« هوشنگ مرادي كرماني را با

 نتيجة پژوهش. تحليلي بررسي كرده است-رويكرد توصيفي
 قابليت باﻻيي از نظر،حاكي از آن است كه اغلب داستانها

 ولي براي استفاده در برنامة فلسفه،غناي روانشناختي دارند
 داستان١٢ . بايد ضعفهاي آنها را اصﻼح كرد،براي كودكان
،مجموعة »لبخند انار« از نظر زبان و استفاده از واژگانِ مناسب

 از نظر تناسب. داستان تا حدي مطلوب است٣ مطلوب و
 داستان٦ ، داستان مطلوب٨ مفاهيم داستان با درك كودكان نيز

. داستان نامطلوب است١ تا حدي مطلوب و

 غناي، داستان،( فلسفـه براي كودكان )فبك:كليدواژهها

 مجموعه داستان »لبخند، هوشنگ مرادي كرماني،روانشناختي
.«انار
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٤٨

مهارت فكري به كسي آموخته شود اين كار بايد

مقدمه

در نظام تعليم و تربيت سنتي كمبودها و

كاستيهاي غير قابل انكاري ديده ميشود.
حافظهمحوري و حافظهپروري كه درست در
نقطة مقابل پرورش عقﻼنيت و خردورزي
كودكان و دانشآموزان قرار دارد ،عيب عمده در
نظام تربيت سنتي است .اين ضعف اساسي نظام
تعليم و تربيت سنتي سبب شده است كه
صاحبنظران تعليم و تربيت همواره در پي
دستيابي به شيوههاي نوين آموزشي باشند كه در
آنها بر پرورش قدرت تفكر و تعقل و
استدﻻلورزي كودكان و دانشآموزان تأكيد
ميشود .طي چند دهة گذشته تﻼشهاي زيادي
در اين زمينه صورت گرفته و در اين راستا
برنامههايي نيز تدوين شده است .يكي از
موفقترينِ اين تﻼشها ،به منظور تدوين برنامهاي
منسجم و پويا در زمينة آموزش تفكر ،برنامة

فلسفه براي كودكان )فبك( ١است كه متيو ليپمن

از دوران كودكي آغاز شود؛ يعني بايد هر چه
زودتر و قبل از آنكه عادتهاي فكري در ذهن
فرد جايگير شود ،به اين مسئله رسيدگي كرد.
بنابراين ،برنامة فلسفه براي كودكان را تدوين كرد
كه در پي آموزش مهارت تفكر به كودكان است
و در آن از داستان به عنوان بهترين ابزار براي
آموزش مهارت تفكر استفاده ميشود) .مجيد
حبيبي عراقي(١٥ :١٣٩٤ ،
هدف اصلي برنامة فلسفه براي كودكان،
تبديل كودكان و دانشآموزان از موجوداتي
مصرفكنندة دانش به مكتشفان دانش و به عبارت
ديگر ،كاوشگراني ماهر و جوان است .منظور از
كاوشگر بودن ،آنگونه كه خود ليپمن توصيف
ميكند ،جستوجوگر فعال و پرسشگر مصر
بودن ،هشياري دائمي براي مشاهدة ارتباطات و
اختﻼفات ،آمادگي هميشگي براي مقايسه ،مقابله

٢

و تحليل فرضيهها ،تجربه مشاهده ،سنجش و

آمريكايي و همكارانش آن را تهيه كردهاند) .ياري

امتحان است .اين برنامه در اساس ،نهضتي در

دهنو١٦ -١٥ :١٣٩٤ ،؛ مرعشي و قائدي:١٣٩٤ ،
(١٤ -١٣
ليپمن در مقام مدرس فلسفه ،كار خود را از
دانشگاه كلمبيا آغاز كرد و فعاليت خود را در
سمت رئيس گروه آموزش عمومي دانشگاه كلمبيا
در دهة  ١٩٥٠و  ١٩٦٠ادامه داد .او در حين
تدريس فلسفه به دانشجويانش ،متوجه شد كه
براي آموزش مهارتهاي فكري به آنان دير شده
است .ليپمن به اين نتيجه رسيد كه اگر قرار است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١. Philosophy For Children (P٤C
٢. Matthew Lipman

آموزش و پرورش كودكان بوده است كه در آن
كودكان و دانشآموزان به جاي به خاطر سپردن
نتايج مطالعات ديگران ،به اين سمت سوق داده
ميشوند كه خود در فرايند پژوهش به علم دست
بيابند .در اين برنامه كﻼس درس به يك حلقة
كندوكاو به منظور پژوهش فلسفي مشترك تبديل
ميشود و كودكان با كار گروهي پيرامون
موضوعات اساسي زندگي و وجودي ،تفكر خود
را تعميق ميبخشند .در چنين فضاي كﻼسي،
دانش به كودكان القاء نميشود؛ بلكه هر فرد بر
حسب نيازمنديها و تواناييهاي خويش و
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همچنين توانايي فكري اعضاي گروهش ،به درك
و كشف حقايق نائل ميشود و بدينگونه دانش

٤٩

نوجوانان خلق كرده است .يكي از آثار مرادي

كرماني ،مجموعه داستان »لبخند انار« است كه ١٥

را با ريشههاي عميق ،دروني و جاودان ميكند.

داستان كوتاه را در برميگيرد و در سال ١٣٧٨

برنامة فلسفه براي كودكان ليپمن ،به كودكان

منتشر شده است .با توجه به اينكه هر داستان

كمك ميكند تا دانش را نه فقط بهگونهاي نظري،

فكري خوب بايد غناي ادبي ،فلسفي و روان-

بلكه به طريق آموزش در عمل ،ياد بگيرند .آنها

شناختي ﻻزم را داشته باشد تا توجه كودك را

مكرراً خود را در مقام داوري و قضاوت يك

برانگيزاند و او را به دنبال خود بكشاند و به

مفهوم قرار داده و در هر لحظه در جستوجوي

بحث و بررسي و گفتوگو دربارة حوادث

مﻼكهاي معتبر براي سنجش هستند .چنين

داستان ترغيب كند ،در اين پژوهش كه با روش

كودكاني ياد ميگيرند كه رد يا اثبات نظريهاي

توصيفي -تحليلي و بهرهگيري از منابع

بدون دليل ،اخﻼقي و مقبول نيست) .هدايتي،

كتابخانهاي صورت ميگيرد ،غناي روانشناختي،

(٣٣٢ -٣٣٣ :١٣٩٦

بهعنوان يكي از معيارهاي سهگانة مناسب بودن

بيان مسئله

انار« هوشنگ مرادي كرماني مورد نقد و بررسي

پايهگذاران برنامة فلسفه براي كودكان ،براي
اجراي اين برنامه و پيادهسازي اهداف آن ،ابزار
كارآمد داستان را برگزيدهاند؛ زيرا داستان ابزاري
ديرينه و بنيادين براي آموزش و آشناسازي
كودكان و نوجوانان با مسائل و موضوعات و
تجربيات گوناكون زندگي است .ميزان توسعه و
پيشبرد برنامة فبك در هر كشور ،در گرو
بوميسازي اين برنامه بر مبناي معيارها و
ارزشهاي فرهنگي آن كشور است .يكي از
راهكارهاي دستيابي به اين مهم ،بهرهگيري از
ظرفيتهاي ادبيات كودك و نوجوان كشور مورد
نظر و بازآفريني و بازنويسي داستانهاي آن

داستانهاي فكري ،در مجموعه داستان »لبخند

قرار ميگيرد تا بخشي از ظرفيت اين اثر براي
استفاده در برنامة فلسفه براي كودكان ،مشخص
شود.

انجام

چنين

پژوهشهايي

ميتواند

داستانهاي كودك و نوجوان ايراني متناسب با
برنامة فبك و نيز نقاط ضعف و قوت آنها را
جهت بازنويسي و بهكارگيري در اين برنامه،
شناسايي ميكند .همچنين اين پژوهش ميتواند
به شناخت هر چه بيشتر آثار هوشنگ مرادي
كرماني و ضرورت توجه دوباره و روزافزون به
اين آثار ارزشمند كمك كند.
پيشينة پژوهش

متناسب با معيارها و اهداف برنامة فبك است.

پارهاي از پژوهشهاي صورتگرفته بر روي آثار

هوشنگ مرادي كرماني ،چهرهاي سرشناس در

هوشنگ مرادي كرماني ،عبارتاند از :حسامپور و

ادبيات كودك و نوجوان ايران و نيز دنياست كه

همكاران ) (١٣٩٠به بررسي تكنيكهاي طنز و

داستانهاي كوتاه و بلند بسياري براي كودكان و

مطايبه در آثار هوشنگ مرادي كرماني پرداختهاند و

٥٠
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به اين نتيجه رسيدهاند كه اين نويسندة نامآشنا ،در

آثاري مانند قصههاي مجيد ،داستان آن خمره ،مرباي

شيرين ،مهمان مامان ،تنور و لبخند انار از
تكنيكهايي مانند بزرگنمايي ،كوچكنمايي ،طنز

شخصيتها و آداب مذهبي ،از جملة مفاهيم مذهبي
انعكاسيافته در آثار اين نويسندة كودك و نوجوان
است .همچنين كاربرد برخي باورهاي عاميانه كه در
نظام اعتقادي جامعه ميتوان آنها را جاي داد ،در

موقعيت ،طنز در گفتار ،مبالغه و اغراق ،تضاد و

آثار مرادي كرماني نيز كه بيشتر در قالب آداب و

بازيهاي زباني -بياني ،مقايسه و تشبيه و ديگر

رسوم قابل بيان است ،چشمگير و منحصر به فرد

شگردها استفاده كرده است و از ميان اين تكنيكها،

است .مفاهيمي چون چشمزخم ،تقدس عناصر

اغراق و طنز موقعيت ،فراواني بيشتري دارند.

طبيعت و اجبار به رعايت هنجارها و اعتقاد به

خردخورد و همكاران ) (١٣٩٥به بررسي تحول

باورداشتهايي مانند زاجسوزندان ،فال گرفتن ،آل

نگاه به مفهوم كودكي در داستانهاي هوشنگ

و همانند آن ،در اين آثار به چشم ميخورد .گفتني

مرادي كرماني پرداختهاند و به همين منظور دوازده

است كه بر اساس بررسيهاي صورتگرفته به اين

داستان از داستانهاي اين نويسنده را انتخاب

نتيجه رسيديم كه در زمينة موضوع اين مقاله

كردهاند و آنها را به دو دستة -١ :داستانهايي كه در

)تحليل مجموعه داستان »لبخند انار« هوشنگ

بازة زماني دهة  ٢٠تا  ٥٠جريان دارند و -٢

مرادي كرماني از منظر غناي روانشناختي برنامة

داستانهايي كه در فضاي زماني دهة  ٦٠تا  ٨٠اتفاق

فبك( تاكنون پژوهش خاصي صورت نگرفته است.

افتادهاند ،تقسيم كردهاند و يافتههاي اين پژوهشگران
نشان ميدهد كه در آثار مربوط به دهة  ٢٠تا ،٥٠

چارچوب نظري

جامعه رشد مييابد ،اما در داستانهاي دهة  ٦٠تا

تحقيقات اخير علم روانشناسي نشان ميدهد كه

كودك تحت تأثير ايدئولوژي خاص خانواده يا
 ،٨٠كودك موجودي مستقل و برخوردار از آزادي
عمل دانسته ميشود كه ميتواند آزادانه افكار و
ايدههاي خود را بيان كند .محمودي و كيچي
) (١٣٩٥به بررسي جامعهشناسانة كاربرد نظام
اعتقادي در آثار هوشنگ مرادي كرماني ،بر اساس
نظرية ساختارگرايي تالكوت پارسونز پرداختهاند و
دستاورد پژوهش آنان حاكي از اين است كه
هوشنگ مرادي كرماني به نظام اعتقادي بهعنوان
يكي از اساسيترين نهادهاي جامعه توجه داشته و
از اينرو ،مفاهيم نهاد ديني را به صورت همهجانبه
و كامل در آثار خود منعكس كرده است .مكانها،

 .١غناي روانشناختي

برخﻼف باورهاي ساختگرايان و رسشگرايان
كه كودكان را فاقد توانايي انديشيدن راجع به
موضوعات انتزاعي ميدانند ،كودكان در سنين
پايين نه تنها آمادگي بلكه اشتياق وافري براي
شركت در بحث ،تبادل نظر و تفكر راجع به
موضوعات انتزاعي مانند انصاف ،احترام ،توجه،
عدالت و همدردي دارند ،اما اين موضوعات در
هر سني بايد با قالب و كلماتي با همان سن ارائه
شود) .هدايتي (١٢١ :١٣٩٤ ،در برنامة درسي
فلسفه براي كودكان ،استفاده از ابزار داستانهاي
فلسفي كه براي سنين مختلف و با بهرهگيري از
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٥١

واژگان آشنا و شرح وقايع ملموس تأليف

مناسب سن او باشد) .مجيد حبيبي عراقي:١٣٩٤ ،

شدهاند ،بيانگر هوشمندي مبدعان اين برنامه در

٩١؛ هدايتي(٣٩٦ :١٣٩٦ ،

آمادهسازي خوراك فلسفي و تأملبرانگيز متناسب
با فضاي ذهني سنين مختلف و پرهيز از
آرمانگرايي در توصيف توانمنديهاي كودكان
است) .همان (١٥٠ -١٥١ :ليپمن در برنامة فلسفه
براي كودكان ،به اين مسئله كامﻼً واقف بوده كه
بايد برنامهاي مدون و حسابشده و دقيق،
متناسب با كودك در سنين مختلف ارائه دهد .اين
مطالب نبايد آنقدر سطحي و ضعيف باشند كه
كودك تنها به حفظ طوطيوار آنها تن دهد و نه
آنقدر سخت و غامض و پيچيده كه كودك به
خود جسارت وارد شدن به آن حيطه را ندهد .به
همين دليل ليپمن برنامة درسي خود را متناسب
سنين مختلف و توانمنديهاي بالفعل و بالقوة
آنان ارائه داده است) .هدايتي(٣٩٨ :١٣٩٦ ،
داستانهايي كه به منظور استفاده در برنامة
فلسفه براي كودكان مورد استفاده قرار ميگيرند،
عﻼوه بر اينكه بايد به لحاظ ادبي زيبا و اصولي
نوشته شده باشند ،نيازمند توجه روانشناختي در
ساخت داستان نيز هستند .به اين معني كه در
نگارش يا گزينش اينگونه داستانها و خوانش و
اجراي آنها در حلقة كندوكاو فلسفي ،افزون بر
غناي ادبي و فلسفي ،در داستان بايد نخست
ادبيات و زبان و واژهها متناسب با هر سن و
مرحلة رشدي تنظيم شده باشند و دوم اينكه
موضوعات محوري داستان ،متناسب با موضوعات
و مسائل واقعي زندگي كودكان در هر مرحلة سني
باشد؛ يعني داستان متناسب با نيازها ،عواطف،
احساسات و ويژگيهاي روانشناختي كودك و

 .١-١زبان و درك واژگاني كودك و نوجوان

زبان وسيلة انتقال حاﻻت ،عواطف و احساسها،
تخيﻼت و مفاهيم و انديشههاست) .قزلاياغ:١٣٩٨ ،
 (٦٦كشف زباني خاص براي ايجاد ارتباط با كودك
پيشينهاي ديرينه در جهان دارد .داستان جامعترين
شيوة انتقال تجارب شخصي و اجتماعي است .نثر
داستان عموماً سادهتر از ساير نثرها به ادراك
درميآيد .انسانها اغلب تجربيات روزمرة خود را
در قالب داستان نقل ميكنند )هدايتي.(٣٦٠ :١٣٩٦ ،
در انتخاب زبان داستان كودك بايد چند مسئله را
مد نظر داشت .زبان داستان كودك بايد در عين
رواني و سﻼست بتواند تواناييهاي كﻼمي كودك
را افزايش دهد .از كلمات و لغات جديد تا حدودي
ميتوان در ﻻبهﻻي داستان استفاده كرد تا داستان
بهنوعي توجه كودك را به خود جلب كند و او را
پرسش كردن وادارد؛ بهويژه در داستانهاي فكري
نبايد گره زباني از رواني داستان بكاهد و ذهن
كودك را از اصل داستان منحرف كند ،اما در عين
حال بايد زباني كه انتخاب ميكنيم ،همانطور كه
ساده و سليس است ،جذاب و گيرا نيز باشد.
بنابراين ،تنها با محاورهنويسي نميتوان به زبان
كودك دست يافت .پس در گزينش زبان داستان
كودك نخست بايد دايرة لغات كودك ،يعني آن
دسته از لغاتي كه كودك در سخن خود به كار
ميبرد را شناخت؛ دوم اينكه نسبت به واژگان
شنيداري يا همان كلماتي كه اگر كودك بشنود،
معنيشان را درمييابد ،آگاهي داشت .همچنين
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ديگر

همگي براي خودشان كارهاي شدهاند ،به عادت

استعارات،

تشبيهات،

اصطﻼحات

و

كاربردهاي زباني بايد به شكلي كه براي مخاطب

هر سال توي مدرسه جمع شدهاند تا ياد و خاطرة

ملموس و آشنا باشند ،گزينش شوند) .مجيـد

مرحوم دباغ را كه چهلوچهار سال مدير مدرسه

حبيبيعراقي(٥٥ -٥٦ :١٣٩٤ ،

بوده و بارها و بارها بچهها را با تركة درختهاي
انار ميان حياط ،كتك زده و در نظم و انضباط و

 .١-٢تناسب مفاهيم با درك كودكان و نوجوانان

پژوهشگران معتقدند كه كودكان در مراحل
گوناگون رشد و تحوﻻت شناختي و عاطفي،
محدوديتها و ظرفيتهاي خاصي دارند كه اين
مسئله بايد در انتقال مفاهيم به آنان مورد توجه
قرار گيرد .اصطﻼح »دانش پايه« به ميانگين
اطﻼعات يك گروه سني گفته ميشود .نويسندة
كودكان بايد از ميانگين اطﻼعات مخاطبش آگاه
باشد تا اثري متناسب با سطح آگاهيهاي آنها
خلق كند .اگر معنا و مفهوم داستان پايينتر از
دانش مخاطب باشد ،بچه انگاشته ميشود و اگر
معنا و مفهوم داستان ،فراتر از دانش مخاطب
باشد ،آن اثر خوانده يا فهميده نميشود .در
داستان كودكان و نوجوانان هر موضوعي قابل
طرح نيست؛ موضوعاتي كه با مسائل كودكان و
نوجوانان مرتبط است و يكي از نيازهاي فعلي يا
آتي آنها را برآورده سازد؛ چنانچه با ساختار ذهني
و تجربة كودك و نوجوان همخواني داشته باشد،
ميتواند موضوع داستان كودكان و نوجوانان شود.
)گودرزي دهريزي(٣٦ :١٣٨٨ ،
بحث و بررسي
 .١چكيدة داستانها
 .١-١لبخند انار
دانـشآموزان مدرسـة قديـمي »تـﻼش« كـه حاﻻ

مهرباني نمونه و سرمشق بوده است ،گرامي
بدارند .در طي مراسم تعدادي از حاضران به
همراه پسر و همسر مرحوم دباغ خاطرات خود را
از او نقل ميكنند و چند نفري هم به اجراي
موسيقي و نمايش پانتوميم ميپردازند .آخر سر
هم مشعبداﷲ ،خدمتگزار مدرسه ،فلكي را كه
به يادگار نگه داشته است ،ميآورد تا طبق رسم
جلسه كساني كه بينظمي كردهاند ،با آن و
تركههاي انار ،جلوي سالن فلكه شوند.
 .١-٢گوشواره

مهين دختري است كه پدر قاچاقچياش را اعدام
كردهاند و مادرش در زندان است .او در مجتمع
شبانهروزي بهزيستي زندگي ميكند .يك روز
مهتاب ،همكﻼس مدرسهاش كه پدرش دكتر
است ،او را براي جشن تولدش دعوت ميكند.
مهين با پولهاي خيرش ،يك گردنبند براي هدية
تولد مهتاب ميخرد و شب توي مراسم ،از اينكه
توانسته جلوي همه خودي نشان بدهد ،خوشحال
است .در پايان مراسم قرار است كه مادربزرگ و
عموي مهين با موتور دنبالش بيايند ،اما مهين كه
دوست ندارد ديگران دربارة خانوادهاش چيزي
بدانند ،با دروغهايي كه به خانودة مهتاب ميگويد
خودش را توي دردسر مياندازد و تا صبح روز
بعد نميتواند به خانه برگردد.
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 ٦ .١-٣تا موز

يك روز پيرمردي كه در محلهاي فقيرنشين
ميـوهفـروش اسـت ،همـراه بـا جنـسهـاي
هميشگياش ،خوشه موزي ششتايي هم براي

٥٣

نابينا شده است ،اما دخترش نميتواند باور كند
كه او ديگر نميتواند جايي را ببيند تا اينكه مردي
بينا روي نيمكت كنار آنها مينشيند و مينا با
مقايسة چشمهاي پدرش با او ،متوجه نابينايي پدر

فروش ميآورد .وقتي بچههاي محله همراه

ميشود.

ميگيرند؛ ولي مادرها حاضر نميشوند برايشان

 .١-٦بازار

موز بخرند و ميان آنها بگومگو و دعوا پيش

پسري كه جاي پدرش در مغازه ايستاده است ،سه

ميآيد و اين وسط مادرها همة تقصيرها را از

متر پارچه را  ١٥تومان گرانتر از قيمت واقعي آن

چشم پيرمرد ميبينند و با اوقات تلخي به او

به مرد و زني روستايي ميفروشد .وقتي پدر

اعتراض ميكنند.

ميآيد و متوجه ماجرا ميشود ،كشيدهاي

مادرهايشان براي خريد ميآيند ،بهانة موز

 .١-٤ﻻنه

خانوادهاي هنگام عبور از جادهاي كويري،
چشمشان به كبوتري ميافتد كه باﻻي سرشان
پرواز ميكند .مرد خانواده كنجكاو ميشود و
ميخواهد بفهمد كه در اين كوير بيآب و علف
كبوتر چگونه زندگي ميكند و ﻻنهاش كجاست.
او زن و بچههايش را توي ماشين كنار جاده
ميگذارد و خودش دنبال كبوتر راه ميافتد ،اما
ﻻنة كبوتر را نمييابد و پرنده از نظرش ناپديد
ميشود .مرد هنگام بازگشت راه را گم ميكند و
چند دقيقهاي در ميان تپههاي شني و همسان،
سرگردان ميشود .وي در نهايت با راهنمايي
كبوتر جاده را پيدا ميكند.
 .١-٥پروانه

مينا دختربچهاي سه چهارساله است كه با پدرش
به پارك نزديك خانهشان رفته است .پدر مينا،
يك هفته است كه از جنگ برگشته و چشمهايش

پسگردن پسرش ميخواباند و از او ميخواهد
هرچه زودتر مرد و زن را پيدا كند و به مغازه
بياورد .پسر توي بازار به دنبال زن و مرد ميگردد
و آنها را پيدا ميكند و به مغازه ميآورد و پدر
پانزده تومان پول اضافه را به آنها برميگرداند.
 .١-٧نخ

زني كولي در حالي كه بچهاش را به كولش بسته،
پشت درِ بستة دكاني نشسته و دارد پرتقال
ميخورد .او دستش را از باﻻي شانهاش دراز
ميكند و يك پرِ پرتقال جلوي پسرش ميگيرد.
پسرش پرتقال را ميگيرد و دهانش را كه باز
ميكند نخي كه به دو طرف كﻼه بافتني روي
سرش آويزان است ،پايين ميخزد و مثل دهنة
اسب توي دهانش ميافتد .پسربچه هرچه سعي
ميكند نخ را بيرون بياورد ،بيفايده است .او هر
جور كه هست دستش را جلوي دهانش ميگيرد
و پرِ پرتقال را توي دهانش ميگذارد .تفالة
پرتقال بين نخ و زبانش گير ميكند و او را تا مرز
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خفگي ميبرد .پسربچه به سرفه ميافتد و سرخ

احساس ميكند كه ممكن است ايرج را دلخور

ميشود و تفاله همراه با سرفهها از دهانش بيرون

كرده باشد و پشيمان ميشود .براي همين سر و

ميآيد و روي سينهاش ميافتد و در حالي كه نخ

صورتش را جلوي آينه مرتب ميكند و كت و

همچنان دور دهان او گير كرده است ،پشت

شلوار سرمهاياش را ميپوشد .بعد از ايرج

مادرش خوابش ميبرد.

ميخواهد كه از او فيلم بگيرد و جلوي دوربين
با نوهها و عروس فرانسوياش صحبت ميكند.

 .١-٨تكدرخت

دختربچهاي بهنام »افسانه« همراه با پدر و مادرش
به شهر كرمان سفر كردهاند و دارند توي بازار
شهر ميچرخند .در اين بين مردي با كت و
شلوار سرمهاي و سبيل پرپشت پيش آنها ميآيد
و ديوان شعر خودش را كه »تكدرختي در
ريگزار« نام دارد ،بهعنوان يادگاري به افسانه
تقديم ميكند .پدر افسانه ميخواهد بابت اين
كتاب به مرد پول بدهد .او درون كيفش را
ميگردد و اسكناسي هزار توماني بيرون ميآورد
تا به مرد شاعر بدهد ،اما شاعر رفته و ميان
جمعيت گم شده است.

 .١-١٠شعر تازه )تكدرخت(٣ -

آقاي روشن در جلسة انجمن ادبي پشت
ميكروفن قرار گرفته تا در حضور پسر ،دختر،
داماد و بچههاي دخترش شعر بخواند .او بعد از
خواندن يك دوبيتي كه براي پسرش سروده ،چند
بار دفترچهاش را ورق ميزند تا شعري را كه به
خيالش بهترين شعر عمرش است ،براي جمعيت
بخواند ،اما هرچه ميگردد پيدايش نميكند و
متوجه ميشود كه اصﻼً چنين شعري نگفته و
فقط خوابش را ديده و از اينكه جلوي جمعيت
آبرويش رفته است ،ناراحت ميشود و از شدت
ناراحتي ميلرزد .رئيس انجمن كه وضع او را

 .١-٩بچههاي ايران )تكدرخت(٢ -

ايرج كه در كشور فرانسه زندگي ميكند ،به ايران
آمده تا چند وقت همه جا را ببيند و برگردد .او
سعي ميكند در اين مدت با دوربين فيلمبرداريش
از همة چيزهايي كه دوست دارد ،فيلم بگيرد و
توي فرانسه به زن و بچههايش نشان دهد .پدر

ميبيند ،بلند ميشود و دستش را ميگيرد و او را
پايين ميآورد .روشن از جمعيت ميخواهد براي
پسرش ،ايرج كه مهندس است و سهتار را خوب
ميزند ،كف بزنند .جمعيت براي ايرج كف
ميزنند و او شروع به سهتارنوازي ميكند و
خواهرزادهاش ،عليرضا ،از او و همة سالن فيلم

ايرج ،وقتي ميبيند پسرش وقت و بيوقت از

ميگيرد.

خصوصياش ميشود ،ناراحت ميشود و از او

 .١-١١يادگار سفر )تكدرخت(٤ -

كارهايش

فيلم

ميگيرد

و

وارد

حريم

ميخواهد كه ديگر اين كار را نكند .او توي اتاق
ميرود و در را به روي خودش ميبندد ،اما

آقاي روشن كه شاعر بوده ،فوت كرده است و
بچههايش به دنبال آن هستند تا او را طبق
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خواستهاش ،بهعنوان اولين هنرمند در قطعه زميني
كه به هنرمندان اختصاص داده شده؛ ولي هنوز
آماده نيست ،دفن كنند .شهرداري با اين كار
مخالفت ميكند و انجام آن را منوط به نظر
اعضاي انجمن ادبي ميداند .ايرج و خواهر و
خواهرزادهاش نيز شاعران را خبر ميكنند و آنها
شب دور هم جمع ميشوند و دربارة اين قضيه
با هم بحث و تبادلنظر ميكنند .بعد از مخالفت
برخي از اعضا ،در نهايت يكي از شاعران جمع
كه وضع ماليش خوب است ،قبول ميكند نصف
هزينة جدولكشي قطعه زمين هنرمندان را به
شرطي كه مرحوم روشن در آنجا دفن شود،
پرداخت كند و بقيه هم ميپذيرند كه مرحوم
روشن آن قبرستان را افتتاح كند.
 .١-١٢زادگاه

همساية پيرزني دو تا تخممرغ روستايي به او
ميدهد .پيرزن تخممرغها را توي يخچال
ميگذارد و براي دو روز به خانة دخترش ميرود.
موقع رفتن يادش ميرود در يخچال را ببندد و
هواي داخلش گرم ميشود و يكي از تخمها
تبديل به جوجه ميشود .جوجه در خانة پيرزن
كمكم بزرگ ميشود تا اينكه يك روز وارد
يخچال ميشود .پيرزن كه مشغول خياطي است
نگاهش به در يخچال ميافتد و بيآنكه متوجه
جوجه شود ،آن را ميبندد .جوجه داخل يخچال
يخ ميكند و ميميرد .پيرزن هرچه به دنبال
جوجه ميگردد ،پيدايش نميكند تا اينكه در
يخچال را باز ميكند و ميبيند كه توي يخچال
يخ كرده و مرده است.

٥٥

 .١-١٣ميوه

در فصل تابستان درخت پير و خميدهاي توي باغ
است كه تمام شاخههايش خشك شده و تنها يكي
از آنها زنده است و چند تا گﻼبي ﻻبهﻻي
برگهايش

پنهان

است.

درختهاي

ديگر

ميوههايشان را به باغبان و پرندهها ميدهند و يا رها
ميكنند و پايين مياندازند تا مورچهها بخورند ،اما
درخت پير همچنان ميوههايش را نگه داشتهاست تا
اينكه در زمستان ،يك روز برف روي درخت پير
مينشيند و شاخة ميوهدارش را ميشكند.
 .١-١٤مادر

سالها پيش ،شبي در روستا زلزلهاي ميآيد و
مادري كه دختر ششماههاش زير آوار مانده از
شوهرش ميخواهد تا او را نجات دهد .شوهر وارد
خانة ميشود و دخترشان را نجات ميدهد ،اما
خودش زير آوار ميماند و ميميرد .دختر بزرگ
ميشود و مادر و برادرهايش سعي ميكنند ماجرا را
از او بپوشانند ،ولي دختر خاطرات آن شب را با
جزئياتش از ﻻبهﻻي حرفهاي ديگران و
درددلهاي مادرش با آنها ميشنود و هميشه از نگاه
سرزنشآميز برادرها و مادرش كه او را مقصر مرگ
پدر ميدانند ،عذاب ميكشد .يك شب دختر در
شب تولد هفده سالگياش نامهاي براي مادرش
مينويسد و با بيان تمام جزئيات شب زلزله ،به
مادرش خرده ميگيرد كه آن شب پدرش را مجبور
كرده كه به خاطر او زير آوار برود و بميرد.
 .١-١٥هستة آلبالو

پـدر در حـال درآوردن هستههاي آلبالو است تا

٥٦
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مرباي آلبالو درست كنند .اميد ،پسربچة خانواده،

كه بچهشان بيايد زير دست مرحوم دباغ.«...

هستة آلبالويي برميدارد و در گوش او فرو

)همان(١٩ :

ميكند .پدر و مادر اميد هر كاري ميكنند هسته

»من مهمان شما هستم .آقاي سپهري لطف

بيرون نميآيد و به ناچار به بيمارستان ميروند.

كردند و مرا آوردند .در مكتب مرحوم دباغ هرگز

در بيمارستان دكتر قاشقكي توي گوش پدر فرو

نبودهام«) .همان(٢٠ :

ميكند و هسته را با آن درميآورد .موقع برگشتن

»تمام پدران و مادران و بچهها دم اداره

به خانه اميد توي بغل پدر خوابش برده است.

فرهنگ بست نشستند و اعتصاب غذا كردند«.

پدر از همسرش ميخواهد كه بروند و براي

)همان(٢٥ -٢٤ :

بچهشان ،شمشير اسباببازي بخرند.
 .٢زبان و درك واژگاني كودك و نوجوان
داستانها

 .٢-١لبخند انار

زبان داستان مناسب گروه سني »د« است.
اصطﻼحات و كنايات فراواني در اين داستان به
چشم ميخورد كه دركشان براي مخاطب دشوار
است و روند خوانش و فهم داستان را براي او
كند ميكند:
»خﻼصه افراد صاحب نام و مقامي پرورش
داده كه نميتوانيم منكر تأثير آن كتكها باشيم«.
)مرادي كرماني(١٠ :١٣٩٧ ،
»همانطور كه ميدانيد هيچ يك از بچهها در
طول سال حق نداشت نگاه چپ به انارها بكند«.
)همان(١٦ :
»در مدت چهل و چند سال كه پدر مدير بود،
يك قران از صندوق مدرسه برنداشت تا بعداً
بگذارد سر جايش«) .همان(١٧ :
»بيشتر پولدارها و كلهگندههاي شهر و آنهايي
كه خودشان تو اين مدرسه درس خوانده بودند،
اين و آن را ميديدند و پولهاي خوب ميدادند

»پدر سالي يك جفت كفش برايم ميخريد كه
تا آخر سال ميپوشيدم و سي دفعه ميبردم دكان
پينهدوزي«) .همان(٢٥ :
»پيرزن ﻻجون هن و هنكنان بلند شد و به
جماعت تعظيم كرد و رفت پشت ميكروفن«.
)همان(٢٦ :
»خانم اشكهايش را پاك كرد و دوباره قبراق
شد«) .همان(٢٨ :
»پرفسور جان ،كوتاهش كن ،جواب خانم
دباغ را بده كه چه جوري خون به جگر شوهر
مرحومش كردي«) .همان(٣٣ :
»هميشه چند جفت جوراب شسته و رنگ به
رنگ آماده تو پستوي اتاق داشت«) .همان(٣٥ :
»خانم دباغ كه خون خونش را ميخورد،
لرزان و عصباني بدون اجازه سپهري آمد پشت
ميكروفن«) .همان(
برخي از قسمتهاي داستان حاوي ابياتي
است .اين بيتها توجه كودكان را در حلقة
كندوكاو فلسفي ،معطوف به خود ميكنند و آنان
ميخواهند كه معنا و مفهوم اين ابيات را بدانند.
)مرادي كرماني ٢٠ ،١٨ ،٩ :١٣٩٧ ،و  (٢٣توضيح
معنا و مفهوم اين بيتها از سوي تسهيلگير حلقة
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٥٧

كندوكاو فلسفي منجر به اتﻼف وقت كﻼس و دور

چه در پاورقي معنا شده ،اما همين كار سبب

شدن از بحث و موضوع اصلي داستان ميشود .در

تمركززدايي كودك از موضوع اصلي داستان

داستانهاي »شعر تازه« و »يادگار سفر« نيز شعر به

ميشود(» ،مجتمع«» ،جلف«» ،ديس«» ،باد و

كار رفته است )همان ١٢١ :و  (١٣٧كه از نظر

فيس« )همان ٤٥ ،٤٤ ،٤٣ :و  (٥٧و ...به چشم

برنامة فبك ضعف به شمار ميآيد.

ميخورد كه فراتر از دايرة واژگان مخاطب و

انتخاب عنوان »دباغ« براي شخصيت اصلي

نيازمند بازنويسي است .همچنين در داستان

داستان اگرچه متناسب با روش تنبيهي اين

كناياتي وجود دارد كه اگر از حالت كنايي بيرون

شخصيت است ،اما از نظر غناي روانشناختي

بيايند و در قالب جمﻼتي سادهتر بيان شوند،

برنامة فبك خالي از ايراد نيست .اين عنوان در

مناسبتر است:

آغاز داستان براي مخاطب مبهم به نظر ميرسد كه
همين مسئله ذهن او را درگير ميكند .در ادامة
داستان اگرچه همسر خانم دباغ در ضمن سخنراني
خود وجه تسميه دباغ را توضيح ميدهد )همان:
 ،(٢٧اما همين مسئله خود باعث افزايش حجم
داستان ميشود .همچنين از اين عنوان و

»مهين ميخواست سنگ تمام بگذارد«) .همان:
(٤٢
»ميخواست نمك بريزد و شلوغكن مجلس
باشد«) .همان(
»مهين خيال ميكرد دارد پتهاش را مياندازد
روي آب«) .مرادي كرماني(٤٣ :١٣٩٧ ،

توضيحات پيرامون وجه تسميه آن نوعي ترس و

»چيز تازه و به چشم آمدني نبود«) .همان(

خشونت و وحشت به ذهن كودك متبادر ميشود.

»خدا كند بﻼيي سر مانتوي مريم نيايد .كلهام

داستان لبخند انار بيش از اندازه طوﻻني است.

را ميكند«) .مرادي كرماني(٥٢ :١٣٩٧ ،

بهگونهاي كه خوانش آن در حلقة كندوكاو

»بچهها! كارمان درآمد«) .همان(٥٤ :

فلسفي ،بيشتر وقت كﻼس را خواهد گرفت.

»مهتاب دختر خوبي است .خاكي است«.

بنابراين ،در بازنويسي بايد اين مسئله را مورد
توجه قرار داد و حجم داستان را به يك چهارم و
يا يك سوم كاهش داد .طوﻻني بودن حجم،

)همان(٥٧ :
»بيا خوش باشيم» .دنيا را چه ديدي ،شايد
ورپريدي««) .همان(

ضعفي است كه در داستانهاي »گوشواره« ٦» ،تا

برخي از گفتوگوهاي اين داستان طوﻻني و

موز« و نيز »مادر« وجود دارد) .همان٥٨ -٤١ :؛

براي مخاطب خستهكننده و مﻼلآور است

 ٧٤ -٥٩و .(١٦٢ -١٤٧

)مرادي كرماني ٤٢ :١٣٩٧ ،و  (٥٣ -٥٢و بايد

 .٢-٢گوشواره

زبان داستان مناسـب گروه سني »ج« و »د« است.
در داستان واژههايي همانند »خير« )اين واژه اگـر

مورد بازنويسي و اصﻼح قرار بگيرند .اين ضعف
در داستانهاي »شعر تازه«» ،بچههاي ايران« و نيز
»تكدرخت« مشاهده ميشود) .همان،١٠٥ ،١٠٢ :
 ١١٦ -١١٠ ،١٠٧و  (١٢٢ -١١٧در برخي از

٥٨
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گفت وگوهاي داستان كلماتي به صورت محاوره
به كار رفته است كه كودك را دچار دوگانگي

»زن به روي خودش نياورد«) .مرادي كرماني،
(٦٤ :١٣٩٧

ميكند و بايد در بازنويسي آنها را به زبان معيار

»شستش خبردار شد كه مشتريهايش دارند

تغيير داد) .همان ٥٢ ،٤٩ :و  .(٥٣به كار بردن

ميپرند و نگاه بچهها هم آزارش ميداد«) .همان:

واژگان محاوره در برخي از گفتوگوها ،ايرادي

(٦٦

است كه در داستانهاي » ٦تا موز«» ،پروانه« و

»مادرها و پدرها از دستشان كﻼفه بودند،

»هسته آلبالو« هم به چشم ميخورد) .همان،٦٨ :

الخصوص مادرها حرص ميخوردند .دندان

 ٨٣ ،٨١ ،٧١و .(١٦٥

قروچه ميرفتند«) .همان(٧٠ :

در دو جا از داستان لحن راوي حالت

»بچه به خرجش نميرفت ،پايش را توي يك

قصهگويانه به خود ميگيرد كه اين ممكن است

كفش كرده بود كه» :اله و بﻼ ،من موز ميخوام««.

خواننده را دچار دوگانگي كند:

)همان(

»بعد سر چه بود؟ آها ،جزوه علوم كه فريده

»من كه سر گنج ننشستهام كه هي موز فﻼن

برده بود خانهاش و يادش رفته بود آن را بياورد«.

قيمت مجاني بدهم«) .مرادي كرماني(٧١ :١٣٩٧ ،

)همان(٤٣ :
»اين ور بگرد .آن ور بگرد) .«...همان(٥٥ :

 .٢-٤ﻻنه

زبان داستان ساده و روان و درخور گروه سني

 ٦ .٢-٣تا موز

»ب« و تنها دشواريهاي آن »خارشتر«» ،درخت

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

گز« و »ردههاي نمك« است.

اين حال اصطﻼحات و كناياتي در آن ديده
ميشود كه بايد در بازنويسي معادلهايي ساده
جايگزين آنها شود:
»اي بابا ،چه اعياني .گفتيم بياريم شايد مشتري
دوست داشته باشد .يك شاهي صنار گيرمان
بيايد«) .همان(٦٢ :
»زن غيظ كرد و حرص خورد«) .همان(٦٣ :
»بچه نعرههاي جگرخراش ميكشد«) .همان(
»بريم ذليل مرده«) .همان(
»مرد خجالت نميكشد ،صبح كه ميشود
شندرغاز ميگذارد كف دست من و د ،دررو«.
)همان(

 .٢-٥پروانه

زبان داستان ساده و مناسب گروه سني »ب« است
و تنها يك اصطﻼح كنايي دشوار در آن ديده
ميشود:
»دلم آب شد .بگو ديگر«) .همان(٨٤ :
 .٢-٦بازار

زبان داستان مناسب و درخور گروههاي سني
»ب« و »ج« است .تنها تعداد اندكي از كلمات
متن ديرياب هستند و چند عبارت كنايي در آن
ديده ميشود:
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٥٩

»طاقههاي پارچة رنگوارنگ گلمنگلي و

»سر بچه روي گردن لقلق ميخورد«) .همان(

جوربهجور ،جلوي پيشخوان ولو بود«) .همان:

»آتشگردان هنوز دود داشت ،جلوش بود و

(٨٧
»ديگران هم ميخواهند سرم كﻼه بگذارند و
مفت از چنگم درشان بياورند«) .همان(٨٨ :
»شاگردانگي ما را هم فراموش نكنيد«) .همان:
(٨٩
»پدر تُرش كرد و گوش فرزند را گرفت و
كشيد و شتلق خواباند پس گردنش كه برق از
چشم بچه پريد«) .همان(٩٠ :
»زن و شوهر جلوي قنادي ايستاده بودند و از
توي پاكتي شيريني برميداشتند و ميخوردند«.
)همان(
»پارچهفروش به كسي تلفن كرد و قيمت
گردو را پرسيد ،پولش را داد و گردوها را
گذاشت توي پستوي دكانش«) .مرادي كرماني،
(٩٢ :١٣٩٧
در اين داستان اسم روستاي زن و مرد دهاتي
»پنوك« است .اين واژه در حلقة كندوكاو فلسفي
مبهم به نظر ميرسد و نيازمند توضيح است كه
ذهن كودكان را از موضوع اصلي دور ميكند.
 .٢-٧نخ

زبان داستان اگرچه مناسب گروه سني »ج« به نظر
ميرسد ،اما واژهها و توصيفهايي در آن به كار
رفته فراتر از درك اين گروه سني به نظر ميرسد:
»صورتش جوان و چركمرده بود«) .همان(٩٧ :
»داشت اسكناسها را ميشمرد كه بابا آمد.
ﻻغر ،با چشمهاي سرخ غمناك ،پوست زرد و
سياه و لبهاي داغمهبسته ،لرزان«) .همان(١٠٠ :

دودش مثل نخ باريكي از ﻻي زغالها بيرون
ميآمد و توي هواي سرد و پردود و خفة خيابان
ميخزيد«) .مرادي كرماني(٩٨ :١٣٩٧ ،
»نخ كﻼه صورت ريزه ،لپهاي برشته و دماغ
سرخ و سرمازدة بچه را قاب گرفته بود«) .همان(
»مادر و بچه توي دايرهاي از آتش گردان
بودند«) .همان(٩٩ :
 .٢-٨تكدرخت

زبان داستان مناسب گروه سني »ب« و »ج« است.
اصطﻼحاتي مانند »ديوان شعر«» ،تخلص« و نيز
عنوان ديوان شعر شاعر )تك درختي در ريگزار(
)همان ١٠٥ :و  ،(١٠٦در حلقة كندوكاو فلسفي
نيازمند توضيح از سوي تسهيلگر است.
 .٢-٩بچههاي ايران )تكدرخت(٢ -

شيوة نگارش داستان مناسب گروه سني »ج«
است .چند اصطﻼح و جمله ديرياب مانند »بقال«،
»كﻼفه«» ،اغراق«» ،سبيلهاي پرپشت«» ،دلم كار
نكرده بود« )همان ١١٠ ،١٠٩ :و  (١١١و ...در متن
ديده ميشود.
در پايان داستان ،پدر ايرج هنگامي كه جلوي
دوربين با عروس فرانسوياش صحبت ميكند،
ميگويد» :شوهرت گفت تو هم كمي فارسي بلد
شدهاي«) .همان (١١٦ :اين جمله روان نيست و
بايد آن را اينگونه تغيير داد» :شوهرت گفت كه
تو هم كمي فارسي صحبت كردن را ياد
گرفتهاي«.
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٦٠

 .٢-١٠شعر تازه )تكدرخت(٣ -

واژگان به كار رفته در متن داستان متناسب با
دايره واژگان گروه سني »ب« و »ج« است .با اين
حال در داستان اصطﻼحات دشواري مانند
»انجمن«» ،پيشكسوت«» ،حضار«» ،تملق«» ،مدح«
و »خوابنما« ديده ميشود) .همان،١١٨ ،١١٧ :
 ١١٩و  (١٢٣در بافت برخي از جمﻼت داستان
نيز كنايههايي به كار رفته است كه دركش براي
گروه سني »ب« و »ج« دشوار و نيازمند بازنويسي
و جايگزيني با معادلهايي سادهتر هستند:
»آخر ،آقا شما نميدانيد ايشان مرا جلوي
دختر و داماد و نوههايم و پسرم كه تازگي از
خارج كشور آمده ،كنف كرده«) .همان(١١٨ :
»هر كسي كه چرت و پرتي به هم بافت و
اينجا هم پارتي داشت و آمد و آنها را خواند كه
شاعر نميشود«) .همان(
»پدرش را درميآوردند تا شعرش قابل
خواندن شود«) .همان(
»ترسيدم چراغ را روشن كنم .نور بيفتد تو

 ١٣٥ ،١٣١ ،١٣٠ ،١٢٩و  (١٣٦و كنايههايي است
كه در جمﻼت زير به كار رفتهاند:
»عيلرضا چشمش كه به او افتاد گُل از گُلش
شكفت«) .همان(١٢٧ :
»مادرم به اين كارهاش عادت كرده بود.
بيچاره پاي باباي ما سوخت و حرص خورد«.
)همان(١٢٨ :
»خواهر چشمش آب نميخورد«) .همان:
(١٣٠
»دل تو دلشان نبود .خواهر رنگش رفته بود و
پاهايش ميلرزيد«) .همان(١٣١ :
»خواهر آتشي شد«) .همان(١٣٣ :
»يعني ميخواهيد بابت قبر شاعري كه چشم
و چراغ اين شهر بوده پول بگيريد؟«) .همان:
(١٣٤
»شاعري كه خيلي دل نازك بود و خيلي با
مرحوم روشن اياغ بود گفت» :آن با من««) .همان:
(١٣٥

چشم زنم نصف شب بيخواب بشود .قُر بزند.

 .٢-١٢زادگاه

متلك بگويد«) .مرادي كرماني(١٢٣ :١٣٩٧ ،

زبان داستان مناسب گروه سني »ب« و »ج« است.
در داستان چند اصطﻼح دشوار مانند» :نعلبكي«،

 .٢-١١يادگار سفر )تكدرخت(٤ -

زبان و نگارش داستان براي گروه سني »ج« قابل
فهم است .دشوارهايي زباني داستان اندك و
شامل

اصطﻼحات

»كراوات«،

»ورافتادن«،

»موزيكچي«» ،مدح«» ،اداره اوقاف«» ،اداره مبارزه
با ماﻻريا«» ،مجلس ترحيم«» ،اداره پست و
تلگراف«» ،حك« و »همت«) .همان،١٢٧ ،١٢٥ :

»اُريب«» ،فضله«» ،چراغ ﻻمپا«» ،نان تليت شده« و
»مكافات« )همان ١٤٢ ،١٤١ ،١٣٩ :و  ،(١٤٣به
همراه دو كناية زير نيازمند بازنويسي است:
»نگاهش كه به جوجه افتاد ،از تعجب داشت
شاخ درميآورد«) .همان(١٤٢ :
»تو خودش قوز كرد ،سرش را كرد زير بالش
تا كمي گرم شود«) .همان(١٤٤ :
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در پايان داستان وقتي پيرزن جنازة جوجه را
در يخچال ميبيند ،آمده است كه» :روي كيسة

٦١

»چرا براي من سرزنش خريدي؟«) .همان:
(١٥١

زرشك ،تخممرغ روستايي بود ،تخممرغ كمي بال

»توي روستا هنوز از آن شب ياد ميكنند.

و پر داشت«) .همان( درك اين جمله ممكن است

ميگويند قيامت را به چشم ديديم«) .همان(١٥٢ :

براي مخاطب دشوار باشد و ذهن او را به خود

»كپر و اسداﷲ الو گرفتند«) .همان(١٥٦ :

مشغول كند و از موضوع اصلي داستان باز دارد.

»دويد و دويد و داد كشيد و زن و بچهاش را

 .٢-١٣ميوه

داستان زبان و نگارشي ساده و قابل فهم براي
گروه سني »ب« دارد .در جايي از داستان آمده
است كه» :برف روي تنها شاخه و ميوههاي
خشك و سنگين درخت پير مينشيند«) .مرادي
كرماني (١٤٦ :١٣٩٧ ،با توجه به اينكه كودكان

صدا زد ،تا افتاد و جزغاله شد«) .همان(
»مانند اينكه تيغ توي گلويت گير كرده«.
)مرادي كرماني(١٦١ :١٣٩٧ ،
»معصومـه چـه خونـي بـه جگر من ميكند.
با حرفهايش جگـرم را آتـش ميزند«) .همان:
(١٦٢
»ديديد اين دخترة ورپريدة چشم سفيد ،چه

ميدانند كه ميوهها هنگام خشك شدن ،حجم و

جور مزد دستم را داد!«) .همان(

و سنگين« در اين جمله ممكن است ابهامآفرين

 .٢-١٥هستة آلبالو

باشد .بنابراين ،بهتر است كه جمله به اين شكل

زبان و نگارش داستان ساده و متناسب با درك

بازنويسي شود» :برف روي تنها شاخة درخت پير

روانشناختي گروه سني »ب« و »ج« است .برخي

كه به خاطر وجود ميوههاي خشك ،سنگين شده

اصطﻼحات داستان مانند »هورت كشيدن«،

است ،مينشيند«.

»معركه«» ،پنس«» ،لگن«» ،نازك نارنجي«» ،قيفك«

وزنشان كاهش مييابد ،تركيب »ميوههاي خشك

 .٢-١٤مادر

زبان داستان اگرچه مناسب گروه سني »د« است،
اما به برخي اصطﻼحات و كنايات و تعبيرات
دشوار در آن ديده ميشود كه در بازنويسي
نيازمند تغيير و سادهسازي است .مانند:
»»اگر من نبودم« .تو شوهر داشتي ،به قول
خودت سايهاش باﻻي سرت بود«) .همان(١٤٨ :
»جگرت آب شد تا جلوي چشمت قد كشيد
و بزرگ شد و مدرسه رفت«) .همان(١٥٠ :

و »مكافات« دشوار به نظر ميرسند) .مرادي
كرماني ١٧١ ،١٧٠ ،١٦٦ :١٣٩٧ ،و  (١٧٣همچنين
چند كنايه در متن داستان مشاهده ميشود كه
نيازمند بازنويسي و جايگزيني با معادلهايي ساده
تر و قابل فهمتر براي مخاطب است:
»بابا گُل از گُلش شكفت«) .همان(١٦٤ :
»بابا ترسيده بود ،همچين بفهمي نفهمي
خودش را باختهبود«) .همان(١٧١ :
»اوقات دكتر تلخ شد«) .همان(١٧٢ :
»دكتر توپيد به بچه«) .همان(١٧٤ :
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 .٣تناسب مفاهيم با درك كودكان و نوجوانان در
داستانها

 .٣-١لبخند انار

موضوعات گوناگون و متنوع داستان مانند نظم و
وقتشناسي ،مهرباني و دلسوزي ،مديريت،

مسئلة دعواي زن و شوهري و قهر و آشتيهاي
نأشي از آن ،فراتر از درك روانشناختي كودكان
است .همچنين همسر آقاي دباغ در جايي از
داستان نيز به مراسم خواستگاري آقاي دباغ از او
اشاره ميكند) .همان .(٢٧ :موضوع خواستگاري

عدالت ،مناعت طبع ،حسادت ،قدرشناسي ،تﻼش

متناسب با درك روانشناختي كودكان نيست.

انصاف و انعكاس حقايق در آن ،انتقادپذيري،

 .٣-٢گوشواره

و پشتكار براي رسيدن به موفقيت ،هنر و داشتن
ترس از تنبيه بدني ،تأثير همنشين بر رفتار و
زندگي انسان و ...متناسب با درك روانشناختي
ردههاي سني »ب« تا »د« است .در اين داستان
مرور خاطرات دانشآموزان سالهاي دور مدرسة
تﻼش ،از آقاي دباغ و كتك زدنهاي او ،حاوي
صحنههاي خشن تنبيهات بدني است كه موجب
وحشت بچههاي حاضر در جلسه ميشود.
)همان (١١ -١٢ :اين صحنهها مناسب درك
روانشناختي كودكان امروزي نيست و بايد در
بازنويسي آنها را حذف كرد .در قسمتي از داستان
به مسئلة پيگيري مطالبات از طريق تحصن و
اعتصاب اشاره شده است )همان (٢٥ -٢٤ :كه
مسئلهاي تقريباً سياسي به نظر ميرسد و فراتر از
حد درك روانشناختي كودكان است .در داستان
صحنهاي كه پروفسور احمد ناصر از درگيري و

از ميان موضوعهاي داستان موضوع فاصلة
طبقاتي ميان اقشار جامعه ،فراتر از درك كودكان
مينمايد .دروغ ،مهرباني ،بخشش ،رازداري،
رعايت حقوق ديگران و خود را فراتر از واقعيت
و وضعيت موجود نشان دادن و پيامدها و
تأثيرات آن بر روي رفتار فرد ،موضوعهايي
هستند كه متناسب با درك روانشناختي گروههاي
سني »ب« تا »د« است .توصيفات آغاز داستان
براي گروه سني »ب« و »ج« طوﻻني و خسته-
كننده است )همان(٤١ :؛ زيرا اين گروههاي سني
ميخواهند زودتر وارد ماجراي اصلي داستان
شوند .موضوع اعدام پدر مهين به خاطر قاچاق و
زنداني بودن مادرش كه در داستان به آنها اشاره
شده است )همان ،(٤٢ :مناسب درك عاطفي
مخاطب نيست و در بازنويسي نيازمند تغيير

دعواي خودش با يكي از دانشآموزان مدرسة

است.

)همان(٣٣ :؛ صحنهاي خشن و حاوي بدآموزي

 ٦ .٣-٣تا موز

تﻼش ،در دوران دانشآموزي ،تعريف ميكند
براي مخاطب است و در بازنويسي بايد آن را
اصﻼح كرد .در جايي از داستان همسر آقاي دباغ
به اين مسئله اشاره ميكند كه گاهي او و آقاي
دباغ در خانه با هم قهر ميكردهاند) .همان(٣٦ :

مفاهيم ارزشي و اخﻼقي داستان مانند مهرباني و
بخشش ،قول دادن و عمل به آن و دروغگويي،
مفاهيم و موضوعهايي متناسب با درك روان-
شناختي گروههاي سني »ب« و »ج« هستند ،اما
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٦٣

موضوع فقر مالي و تأثير آن بر روي رفتار والدين

و نماز است ،ميتواند متناسب با درك روان-

با بچهها ،فراتر از حد درك كودكان مينمايد .در

شناختي هر سه گروه سني »ب«» ،ج« و »د« باشد.

داستان صحنههاي خشني ديده ميشود كه بايد در
بازنويسي اصﻼح شوند .اين صحنهها مربوط به
بهانهگيري بچهها براي موز و كتك خوردن از
دست والدينشان است) .همان (٦٥ :در جايي از
داستان زني كه از دست بهانهگيريهاي بچهاش
عصباني شده ،ميگويد» :بريم ذليل مرده .بابات
خيلي پول ميدهد ،موز هم برايت بخرم! مرد
خجالت نميكشد ،صبح كه ميشود شندرغاز
ميگذارد كف دست من و د ،در رو .فكر ندارد.
گراني و اين وضع كاسبها و زندگي) .«....همان:
 (٦٣اين صحبتهاي مادر بچه نوعي گﻼيههاي
زن و شوهري نسبت به خساست شوهرش براي
خرج و مخارج زندگي است .كودكان به سبب
اينكه تجربة زندگي مشترك زن و شوهري را
ندارد و نيز هزينة زندگي بر دوششان نيست،
ممكن است درك روشني از اين قسمت داستان
نداشته باشند.
 .٣-٤ﻻنه

شخصيت حيواني داستان مورد عﻼقة گروههاي
سني »ب« و »ج« است .كنجكاوي و كشف و
تﻼش براي كشف چيزهاي تازه ،موضوعهايي
ارزشمند هستند كه مناسب هر سه گروه سني
»ب«» ،ج« و »د« است.
 .٣-٥پروانه

موضوعهاي ارزشمند داستان كه صلح و پرهيز از
جنگ ،فداكاري و ايثار ،مقايسه به منظور شناخت

 .٣-٦بازار

داستان در پي تلقين موضوع ارزشي پرهيز از
حرامخواري به مخاطب است كه البته اين رويه
متناسب با اهداف برنامة فبك نيست؛ زيرا برنامة
فبك هيچ موضوعي را به مخاطب تلقين نميكند،
بلكه قضاوت پيرامون موضوعها و موقعيتهاي
داستان را بر عهدة خود مخاطب ميگذارد.
موضوع پرهيز از حرامخواري مناسب گروههاي
سني »ج« و »د« است .در داستان صحنة كتك
خوردن پسرك از پدرش ،صحنهاي خشن است
)همان (٩٠ :كه بايد در بازنويسي آن را تغيير داد.
 .٣-٧نخ

موضوع فقر مالي و تأثيرگذاري آن بر روي
زندگي انسان ،موضوعي است كه فراتر از درك
كودكان است .داستان داراي فضايي تلخ و تقريباً
ناتورئاليستي است و به همين سبب از نظر
عاطفي ممكن است تأثير تلخي بر روي مخاطب
بگذارد .در پايان داستان شوهر زن كولي جلوي
دكهاي ميايستد و دو بسته سيگار ميخرد.
)همان (١٠٠ :اين قسمت از داستان براي كودكان
و نوجوانان بدآموزي دارد.
 .٣-٨تكدرخت

موضوعهاي سفر ،كنجكاوي ،مهرباني ،بخشندگي،
مهماننوازي مناسب هر سه گروه سني »ب«» ،ج«
و »د« است ،اما موضوع بيمهري جامعه به
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فرهنگ و هنر و هنرمندان فراتر از سطح درك

سني »ب« تا »د« هستند .در آغاز داستان هنگامي

كودكان و نوجوانان است .گفتوگوي پدر و مادر

كه ايرج و خواهرش و خواهرزادهاش ميخواهند

افسانه در آغاز داستان جنبة درگيري لفظي و

وارد شهرداري شوند ،گفتوگويي بين آنها بر سر

دعواي زن و شوهري دارد كه بايد در بازنويسي

باز كردن كراوات ايرج انجام ميشود) .همان:

اصﻼح شود) .همان (١٠١ -١٠٢ :مادر افسانه هم

 .(١٢٥ -١٢٦اين بخش از داستان متناسب با

در آغاز داستان خطاب به دخترش اصطﻼح

درك روانشناختي كودكان نيست؛ زيرا مسئلة

غيرمؤدبانة »خرس گنده« را به كار ميبرد كه

حساسيت بر روي برخي از مظاهر حكومت

بدآموزي دارد) .همان(١٠١ :

پهلوي در اوايل انقﻼب اسﻼمي ،از جمله كراوات

 .٣-٩بچههاي ايران )تكدرخت(٢ -

موضوعهاي نقض حريم خصوصي ديگران
موضوعي مناسب براي بحث در حلقة كندوكاو
فلسفي است .همچنين موضوع مهر به موطن
ميتواند مورد عﻼقة مخاطب باشد.
 .٣-١٠شعر تازه )تكدرخت(٣ -

هنر ،شهرت ،و نكوهيدگي تملق ،موضوعهايي
است كه بيشتر مناسب ردة سني »د« است.
موضوع احترام به بزرگترها نيز موضوعي است
كه ميتواند مناسب هر سه گروه سني »ب«» ،ج«
و »د« باشد.
 .٣-١١يادگار سفر )تكدرخت(٤ -

از ميان موضوعهاي داستان ،موضوع مرگ
متناسب با درك روانشناختي مخاطب نيست؛
زيرا كودكان و نوجوانان كمتر به مسئلة مرگ فكر
ميكنند .موضوعهاي ديگر داستان كه عبارتاند
از :هنر ،شهرت ،تﻼش مستمر براي رسيدن به
هدف ،حسادت و قدرداني از هنرمندان،
موضوعهايي متناسب با درك روانشناختي گروه

بستن ،مسئلهاي سياسي است كه فهم آن فراتر از
درك روانشناختي كودكان است .همچنين در
جايي از داستان وقتي كه ايرج و خواهر و
خواهرزادهاش ،شعرهاي چاپشده پدرشان در
مجﻼت و روزنامهها را نشان آقاي شهردار
ميدهند ،او ميگويد» :بهتر است چند تايي از اين
مجلهها و روزنامهها را نشان كسي ندهيد .مرحوم
روشن در شعرشان كساني را قبل از انقﻼب مدح
كرد .كه صﻼح نيست كسي بداند و ببيند .چند تا
شعر هم براي بچهها گفتهاند كه چه عرض كنم.
شايد مطلوب شعرا نباشد«) .همان (١٢٩ :قسمت
نخست صحبتهاي شهردار متضمن اين مسئلة
سياسي است كه با تغيير حكومتها ،معموﻻً
حكومت جديد نسبت به حكومت پيشين
حساسيت خاصي دارد و اين حساسيت متوجه
هنرمندان و شاعران مديحهگو كه به مدح عوامل
حكومت پيشين پرداختهاند ،نيز ميشود .درك اين
مسئله براي كودكان دشوار است .از بخش دوم
صحبتهاي شهردار چنين برداشت ميشود كه
آقاي روشن در شعرهايي كه براي كودكان
سروده ،اصول اخﻼقي را رعايت نكرده است .اين
بخش از داستان نيز ممكن است ذهن كودك را
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نسبت چنين شعرهايي كنجكاو كند و براي او

خساست است و نيز شخصيت نباتي داستان،

بدآموزي داشته باشد .در شهرداري يكي از

مناسب درك روانشناختي گروههاي سني »ب« و

كارمندان به ايرج و خواهرش ميگويد» :بين چند

»ج« است.

اداره هم سر زمين دعواست«) .همان( اختﻼف
بين برخي ادارات مثﻼً به سبب اشتراك و يا
تداخل برخي وظايف ،مسئله است كه فراتر از
درك روانشناختي كودكان و نوجوانان است.
خواهر ايرج در دو جاي داستان عصباني ميشود
و با لحني تند صحبت ميكند) .مرادي كرماني،
 ١٢٩ :١٣٩٧و  .(١٣٤ -١٣٣اين قسمتهاي
داستان براي كودكان بدآموزي دارد و ممكن
است خشم و خشونت و عصبانيت را در رفتار
آنها ترويج كند.

 .٣-١٤مادر

موضوعهاي فداكاري و از خودگذشتگي و
پنهانكاري كه در داستان مطرح شده ،موضوعي
مناسب براي هر سه گروه سني »ب«» ،ج« و »د«
است .در داستان ،معصومه در نامه پيشبيني
ميكند كه مادرش طرز تفكر او را نأشي از
خواندن كتابها و داستانها و قطعههاي
احساساتي خواهد دانست) .همان (١٤٨ :اين
بخش از داستان ممكن است مورد سوء برداشت
مخاطب قرار بگيرد و ديد آنان را نسبت به مطالعه

 .٣-١٢زادگاه

منفي كند .در داستان لحن پرخاشي و غيرمؤدبانة

شخصيت حيواني جوجه مناسب درك گروههاي

معصومه نسبت به مادرش كه در تمام نامه مشهود

سني »ب« و »ج« است .درونماية داستان كه ميل

است )همان ،(١٤٧ -١٦٢ :ممكن است براي

به ديدن و تجربة محيطهاي بزرگتر را به

مخاطب بدآموزي داشته باشد .داستان صحنهها و

مخاطب تفهيم ميكند ،درونمايهاي ارزشمند و

توصيفات تلخ و ناتورئاليستي فراواني از شب

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

زلزله دارد كه اثر بدي بر روي خواننده خواهد

موضوع مرگ كه در داستان بهنوعي مطرح شده،

گذاشت .از جمله صحنة آتش گرفتن اسداﷲ.

مناسب درك روانشناختي كودكان و نوجوانان

)همان(١٥٦ :

نيست؛ زيرا آنان كمتر به مسئلة مرگ ميانديشند،
از اينرو مرگ جوجه در پايان داستان )همان:
 ،(١٤٣ -١٤٤ميتواند تأثير عاطفي تلخي بر
مخاطب داستان داشته باشد و بايد در بازنويسي
تغيير يابد.

 .٣-١٥هستة آلبالو

موضوعهاي كنجكاوي و خﻼقيت ،موضوعهايي
مناسب هر سه گروه سني »ب«» ،ج« و »د« است.
در پايان داستان هنگام بازگشت از بيمارستان ،پدر
اميد ،از زنش ميخواهد كه با هم بروند و براي

 .٣-١٣ميوه

بچهشان شمشير اسباببازي بخرند) .همان(١٧٦ :

موضـوعهاي ارزشـي داستـان كـه بخشنـدگـي و

كاربرد اين اسباببازي در اين داستان و نيز
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زندگي روزمرة كودكان ميتواند مروج خشونت

است .حجم باﻻي داستانهاي لبخند انار،

باشد .بنابراين ،در بازنويسي ميتوان به جاي

گوشواره ٦ ،تا موز و مادر هم ضعف ديگري

شمشير ،اسباببازي ديگر را جايگزين كرد.

است كه بايد در بازنويسي مورد توجه قرار گيرد؛

بحث و نتيجهگيري

داستانهايي كه در برنامة فلسفه براي كودكان
استفاده ميشوند ،داراي سه شاخصة غناي ادبي،
فلسفي و روانشناختي هستند .در اين پژوهش

مجموعه داستان »لبخند انار« ،نوشتة هوشنگ
مرادي كرماني ،از نظر غناي روانشناختي بررسي
و ميـزان تنـاسب زبـان و درك واژگاني و نيز
همخواني مفاهيم به كار رفته در داستانها با درك
كودكان و نوجوانان مشخص شد .نتيجة پژوهش
گواه اين است كه اغلب داستانهاي اين مجموعه
از نظر غناي روانشناختي ظرفيت و قابليت باﻻيي
دارند؛ اگرچه در آنها ضعفهايي ديده ميشود كه
نيازمند اصﻼح و بازنويسي است .بر پاية معيار
زبان نگارش داستانها و استفاده از واژگان
مناسب ١٢ ،داستان مطلوب و  ٣داستان تا حدي
مطلوب است .كاربرد واژگان ،اصطﻼحات و
عبارات كنايي دشوار و توصيفات و تعبيراتي كه
فراتر از فهم گروه سنّي مخاطب داستان است از
جملة ضعفهاي اصلي در اين زمينه است كه در
داستانهاي لبخند انار ٦ ،تا موز و مادر نمود
بيشتري دارد .اين مسئله سبب ميشود كه هنگام
خوانش داستان ،ذهن مخاطب درگير فهم معنا و
مفهوم واژگان و جمﻼت شود و فرصت كمتري
براي انديشيدن پيرامون مفاهيم داستان داشته باشد
كه اين در تضاد با اهداف برنامة فبك است؛ زيرا
در اين برنامه هدف اصلي درك مفاهيم داستانها

زيرا در حلقة كندوكاو فلسفي ،تنها بخشي از
زمان كﻼس به خوانش داستان اختصاص دارد و
از اينرو ،حجم داستان نبايد طوﻻني و مانعي
براي بحث كافي پيرامون مفاهيم آن باشد .طوﻻني
بودن گفتوگوها كه گاه حالت نقل و حكايتوار
به خود ميگيرند و نيز استفاده از شكل محاورهاي
كلمات در برخي از اين گفتوگوها هم از نظر
غناي روانشناختي ضعف محسوب ميشود.
همچنين استفاده از شعر در داستانهاي لبخند
انار ،شعر تازه و يادگار سفر به غناي روانشناختي
داستانها آسيب زده است؛ زيرا فهم معنا و مفهوم
اين اشعار ،هم سبب تمركززدايي دانشآموزان و
غفلت از مفاهيم داستان و هم اتﻼف وقت كﻼس
خواهد شد .از نظر تناسب مفاهيم داستان با درك
كودكان ،داستانهاي گوشواره ٦ ،تا موز ،ﻻنه،
پروانه ،بازار ،بچههاي ايران ،ميوه و هستة آلبالو،
مطلوب ،داستانهاي لبخند انار ،تكدرخت ،شعر
تازه ،يادگار سفر ،زادگاه و مادر تا حدي مطلوب
و داستان نخ نامطلوب است .در برخي از
داستانها كه زمان آنها مربوط به دهههاي گذشته
است ،برخي از مفاهيم و موقعيتها براي
مخاطب قابل درك نيست .اين ضعف در دو
داستان لبخند انار و يادگار سفر نمود بيشتري
دارد .همچنين در اين دو داستان پارهاي مسائل
سياسي به چشم ميخورد كه درك آنها براي
مخاطب كودك و نوجوان دشوار است .فضاي
تلخ و تقريباً ناتورئاليستي كه در داستانهاي نخ و
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مادر و حتي بخشهايي از داستان زادگاه وجود

فراتر از فهم مخاطب است ،از ديگر ضعفهايي

دارد ،خود عاملي است كه سبب كاهش برقراري

است كه به غناي روانشناختي برخي داستانها

ارتباط مخاطب با فضاي داستانها و مانع درك

وارد است .همچنين صحنههايي مربوط به

كامل مفاهيم به كار رفته در آنها ميشود.

تنبيهات بدني و كتككاري كه در دو داستان

موضوعاتي نظير مرگ ،تأثير فقر مادي بر فقر

لبخند انار و  ٦تا موز و نيز بازار وجود دارد ،به

فرهنگي و بيتوجهي به فرهنگ در جامعه كه

غناي روانشناختي اين داستانها آسيب زده است.

جدول  .١ميزان مطابقت داستانها از نظر غناي روانشناختي با برنامة فبك
غناي روانشناختي مجموعهداستان »لبخند انار«
زبان )از نظر نگارش و استفاده از

تناسب مفاهيم داستان با درك

داستانها

واژههاي مناسب(

كودكان

لبخند انار

تا حدي دارد

تا حدي دارد

گوشواره

دارد

دارد

 ٦تا موز

دارد

دارد

ﻻنه

دارد

دارد

پروانه

دارد

دارد

بازار

دارد

دارد

نخ

تا حدي دارد

ندارد

تكدرخت

دارد

تا حدي دارد

بچههاي ايران

دارد

دارد

)تكدرخت(٢ -
شعر تازه )تكدرخت-

دارد

تا حدي دارد

(٣
دارد

تا حدي دارد

يادگار سفر
زادگاه

دارد

تا حدي دارد

ميوه

دارد

دارد

مادر

تا حدي دارد

تا حدي دارد

هستة آلبالو

دارد

دارد

)تكدرخت(٤ -

كلمة »دارد« يعني شاخص مورد نظر در داستانهاي مورد مطالعه وجود دارد و مطلوب است؛ كلمة »تا حدي دارد«
يعني شاخص مورد نظر در اين داستانها كم و تا حدي مطلوب است و نياز به بازنويسي و بازآفريني دارد؛ كلمة

»ندارد« يعني شاخص مورد نظر در اين داستانها وجود ندارد و نامطلوب است.
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