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  چکیده
و لیپمن آمریکایی به ابتکار متینیم قرن پیش  ،)فبک(فلسفه براي کودکان آموزشی  برنامۀ

هاي ارزشمند تفکر  مهارت و ارد دبه مسألۀ تعلیم و تربیت نگاهی نواین برنامه . گذاري شد پایه
در این برنامه . آموزد را به کودکان می... اوري و، دانتقاد، استداللهمچون خالقیت، کنجکاوي، 

هاي چالشی زندگی   و موقعیتي پیچیدهها رویدادها در آنهایی است که  مواد درسی داستان
هاي  موقعیترویدادها و  ی بابرخورد منطقها آمادگی  مخاطب با تفکر در آنتا   سازي شده شبیه

از هاي معمولی و  داستانبا هایی متفاوت  داستانچنین . کند ا پیدا مشابه در زندگی واقعی ر
 تحلیلی و - این جستار که با روش توصیفی.  ادبی، فلسفی و روانشناختی برخوردار است غناي
تنور و «داستان  وعه، غناي روانشناختی مجمگرفتهاي صورت  گیري از منابع کتابخانه بهره

در دو بر این اساس هر داستان . است بررسی کردهرا  هوشنگ مرادي کرمانی »هاي دیگر داستان
و تناسب مفاهیم با درك و دریافت کودك و نوجوان  یواژگاندرك زبان نگارش و ساحت 

، از د که در هر دو ساحتده دستاورد پژوهش نشان می. است ، بررسی شدهکودك و نوجوان
 بنابراین غناي. ي مطلوب است داستان تا حد3 داستان مطلوب و 12 داستان، 15موع مج

 ها وجود دارد، هایی که در آن ها باالست و با بازنویسی و اصالح ضعف روانشناختی داستان
   . خواهندشد، مناسب استفاد در برنامۀ فلسفه براي کودکاناین منظراز ها  داستان

   15/11/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 1/11/1399: تاریخ دریافت مقاله

  واژگان کلیدي
ــان   * ــراي کودک ــسفه ب  فل

  )فبک(
   داستان *
    غناي روانشناختی*
   هوشنگ مرادي کرمانی *
تنـور و   «داسـتان      مجموعه *

 هاي دیگر داستان
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  مقدمه - 1
ورزي در زندگی آدمی از دیرباز توجه اندیشمندان و مربیان تعلیم و تربیت را به  اهمیت اندیشه

هاي اخیر، بسیاري از پژوهشگران و اندیشمندان بیش  با این حال در دهه. است خود جلب کرده
ضرغامی، (اند  ها تأکید کرده ر اندیشۀ ژرف، انتقادي و خالق، و ضرورت پرداختن به آناز پیش ب

مند  اي نظام شود، برنامه می  نامیده2 که به اختصار فبک1فلسفه براي کودکان). 35 - 34: 1394
آموزان جامعه است که در آن ضمن توجه به بعد پرورش  براي تربیت عقالنی کودکان و دانش

کند  ل میسو با آن را دنبا خردورزي کودکان، ابعاد و اهداف تربیتی دیگري همعقالنیت و 
 ).15: 1394یاري دهنو، (

او که مدرس فلسفۀ تعلیم و تربیت دانشگاه .  آمریکایی است3گذار این برنامه متیو لیپمن بنیان
دة  ابتدا با مشاه1970 و اوایل دهۀ 1960کلمبیاي ایالت نیوجرسی بود، در اواخر دهۀ 

 ساله بود و نیز برخی از همساالن او، متوجه شد که کودکان در آن 11 تا 10دخترش که 
لیپمن که . فردي خود قادر به تفکر مستدل و منطقی نیستند سنین براي حل مسائل میان
اي آگاهی داشت، نخست حدس زد که احتماالً فرزندش هنوز به  نسبت به نظریات رشد مرحله

اما با . است هاي انتزاعی و منطق صوري نرسیده اسب براي استداللمرحلۀ رشد شناختی من
شروع اختالفات و درگیرهاي میان دانشجویان و مسئوالن آموزشی در دانشگاه، متوجه شد که 

کند و چه  این معضل حتی با ورود به مراحل رشد شناختی و عقالنی باالتر نیز بهبود پیدا نمی
هاي تخصصی براي آموزش  یپمن به این نتیجه رسید که تالشل. تر شود تر و غامض بسا پیچیده

تواند منجر به یادگیري  هاي استداللی و تقویت و داوري و قضاوت در بزرگسالی فقط می مهارت
او دریافت که . آورد دانش نظري شود و سبک و عادتی رایج در زندگی واقعی فرد به وجود نمی

اي غیر ممکن نیست،   داوري، دوران بزرگسالی دورههاي تفکر و استدالل و براي تربیت مهارت
که به تربیت و پرورش یک سبک فکري  اما زمانی که توأم با تاخیر است شاید بیش از آن

                                                             
1. Philosophy For Children 

2. P4C 

3. Matthew Lipman 



                               1399نزدهم زمستان پاشماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان  ...داستان ی مجموعهروانشناختنقد غناي 
        

 

31

درست دامن بزند، در نهایت قادر به ترمیم و اصالح سبک فکري موجود شود، بنابراین بهتر 
  ).14 - 13: 1394دایتی، ه(است و باید پرورش این مهم از دوران کودکی آغاز شود 

ترین منابع آموزشی است که مفاهیم و  هاي فلسفی مهم در برنامۀ فلسفه براي کودکان، داستان
موضوعات گوناگون فلسفی مانند منطق صوري و غیرصوري، تجربه، اخالق، سیاست، 

 زیرا ها مورد عالقۀ کودکان است؛ این داستان. است ها گنجانده شده در آن... شناسی و زیبایی
هاي گوناگون با  ها و ایده کنند و در مورد نظریه ها کودکانی است که فکر می شخصیت اصلی آن

ها چنان در  ها، ساختار مفهومی با چهارچوب آن در این داستان. پردازند وگو می یکدیگر به گفت
هاي  ایدهاختیار توجه خود را به افکار و  ها، بی است که خواننده، با خواند آن هم تنیده شده

ها کودکان  در این داستان. شود ها می دارد و در نتیجه درگیر تأمل دربارة آن فلسفی معطوف می
انگیز که جزیی از مسائل زندگی  وگوي فلسفی دربارة مفاهیم بحث مخاطب به مشارکت در گفت

ها  شوند که این خود سبب جاذبه و کشش خاص این داستان هاست، دعوت می روزمرة آن
هاي فلسفی مانند الگویی براي چگونگی فعالیت فلسفی در زندگی  همچنین داستان. دشو می

  ).29 -28: 1394یاري دهنو، (کند  روزمره در کالس درس و زندگی خارج از آن عمل می

  بیان مسأله -1- 1
هاي فکري  تواند محرکی براي پیشرفت سطح سواد و مهارت که می داستان عالوه بر این

هاي گوناگون و  شد و توانایی خواندن و نوشتن آنان را تقویت کند، با فضاسازيآموزان با دانش
پنداري و  ذات دهد که از طریق هم  این امکان را میسازد، به کودك اوتی که فراهم میمتف

ها  ها بگذارد، در چالش سازي، فعاالنه با قهرمانان داستان همراه شود، خود را به جاي آن قرینه
چه در  هاي خود را با آن شده در متن داستان پاسخ دهد، پاسخ هاي طرح پرسشدرگیر شود، به 
افتد مقایسه کند، تصمیم بگیرد، سرزنش یا تحسین کند و در این فرایند  متن اتفاق می

هاي تفکر فلسفی خود را نقد، تأیید یا تعمیق نماید و معانی و مضامین نهفتۀ داستان را  مهارت
برنامۀ  مبدعان و اندیشمندان). 75 -74: 1389فخرایی، (وجو کند  تتر جس هرچه بهتر و عمیق

عنوان ابزار کلیدي اجراي  اند، آن را به هاي داستان داشته فبک بنا به شناختی که از ظرفیت
هایی خاص براي اجرا و گسترش برنامۀ   داستان و در این راستا به تألیفاند برنامۀ خود برگزیده
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ن میان برخی از منتقدان برنامۀ فبک بر این باورند که کارآیی در ای. اند خود پرداخته
هاي  ها با معیارهاي اخالقی و ارزش هاي فبک در کشورهاي گوناگون، در گرو تناسب آن داستان

 فراوانی وجود دارد که براي هاي در ادبیات هر ملت، داستاناز طرفی دیگر . کشورهاست
هایی با  ها اشتراکات و همانندي رخی از این داستان باست که کودکان و نوجوانان نوشته شده

ها بر مبناي  گونه داستان نقد و بررسی این. هاي برنامۀ فلسفه براي کودکان دارند داستان
ها را با این برنامه مشخص خواهدکرد و  معیارهاي برنامه فلسفه براي کودکان، میزان تناسب آن

ها، مناسب استفاد و خوانش در  ها، این داستان آنها و بازنویسی و بازآفرینی  با اصالح ضعف
هوشنگ مرادي کرمانی از جمله نویسندگان برجسته و . دشدنبرنامۀ فلسفه براي کودکان، خواه

هاي  محبوب ادبیات کودك و نوجوان ایران است که در طی پنج دهه نویسندگی، داستان
، براي کودکان و نوجوانان فرهنگ اصیل ایرانی استبطن ارزشمند بسیاري که برآمده از 

به  1373در سال بار است که نخستین » تنور«داستان  یکی از این آثار مجموعه. است نگاشته
هاي  تنور و داستان« همراه با چند داستان تازه و با عنوان جدید 1381در سال   وچاپ رسید

 -  توصیفیهدف این پژوهش که با روش.  داستان کوتاه است15 شامل  وشدمنتشر » دیگر
شناختی گیرد، بررسی و تحلیل غناي روان یاي صورت م گیري از منابع کتابخانه تحلیلی و بهره

 هاي آن هاي داستان قابلیتگیري از  هوشنگ مرادي کرمانی، به منظور بهرهداستان  این مجموعه
 واژگانیو درك نگارش زبان  در دو ساحتبه همین منظور هر داستان . در برنامۀ فبک است

ن شود تا میزا  بررسی میتناسب مفاهیم با درك و دریافت کودك و نوجوان و کودك و نوجوان
تواند عالوه بر فراهم کردن زمینه  هایی می چنین پژوهش.  مشخص گردد  روانشناختی آنغناي

ویژه  براي نقدهاي نوین بر ادبیات کودك و نوجوان، اهمیت و کاربرد ادبیات کودك و نوجوان، به
هاي فکري و استداللی کودکان و نوجوانان را، بیش از  ن، در رشد ذهنی و پرورش مهارتداستا

ها حجم کمی و کیفی متون درسی  گونه پژوهش همچنین با انجام این. پیش، آشکار سازد
  .بودۀ و ترویج برنامۀ فبک مؤثر خواهدله، خود در اشاعیابد که این مسأ مۀ فبک افزایش میبرنا

  پیشینۀ پژوهش -2
هایی از ادبیات فارسی را بر اساس برنامۀ فلسفه براي کودکان  هایی که داستان برخی از پژوهش

به بررسی مضامین فلسفی در ) 1391(اکبري و همکاران : اند، عبارتند از بررسی و تحلیل کرده
هاي متون کالسیک ادب فارسی به قصد استفاده در برنامۀ فلسفه براي کودکان  داستان
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دهد که فراهم کردن محتواي فلسفی متناسب با  دستاورد پژوهش آنان نشان می. ندا پرداخته
ها متناسب با سن کودکان  فرهنگ بومی برگرفته از متون کالسیک ادب فارسی و بازنویسی آن

گرایانه که در آن به ابعادي چون فرایند تفکر، محتواي فلسفی، غناي  به عنوان رویکردي کل
مجیدحبیبی . پذیر است باشد، امکان ابسته بودن تفکر توجه داشتهادبی و ویژگی فرهنگ و

 داستان از چهار اثر برگزیده از متون کالسیک ادبیات 98به بررسی ) 1392(عراقی و همکاران 
ها  به منظور تعیین میزان تناسب آن) مثنوي معنوي و کلیله و دمنه، گلستان، بوستان(فارسی 

 نتیجۀ پژوهش آنان بیانگر .اند فلسفه براي کودکان، پرداختهامۀ هاي فلسفی برن با اهداف داستان
کم حاوي یک مفهوم  هایی را یافت که دست متون داستانتوان در این  این نکته است که می

هاي  هاي داستان انگیز باشد و در عین حال به لحاظ سایر ویژگی فکري و فلسفی خاص و بحث
هاي فلسفی همخوانی داشته و با اندکی  هاي داستانفلسفی تا حد متوسط با اهداف و کارکرد

نی و رجبی همدا. هاي کندوکاو باشند بردي در حلقهجرح و تعدیل و بازنویسی اصولی کار
زردپري، (شناختی پنج افسانۀ ایرانی پریان  ادبی، فلسفی و روانغناي) 1395(همکاران 

را بر اساس نظریۀ لیپمن ) ربا شناردونه، به دنبال فلک، ثروتمند حسود و مار و دژهو بی بی
هاي پژوهش این پژوهشگران حاکی از این است که این  یافته. اند بررسی و تحلیل کرده

مایۀ فلسفی  دارند و درون... ها مفاهیمی متعالی مانند زیبایی، عشق، دانایی، خودبینی و  افسانه
ثروتمند «هاي  افسانه. هاي چالشی در ذهن کودکان است ساز تکوین پرسش آنها غنی و زمینه

هاي دیگر دارند که از این  وگوهاي بیشتري نسبت به افسانه گفت» ربا دژ هوش«و » حسود و مار
ها از منظر  این افسانه. الگویی از حلقۀ کندوکاو دارد» ربا دژ هوش«ترند و نیز افسانۀ  رو چالشی

و » زردپري«دارند؛ اما داستان شناختی مطلوبی براي کودکان بانی و انتقال مفاهیم، غناي روانز
رویکرد . هاي خشنی دارند و با شرایط اجتماعی کنونی مطابقت ندارند قسمت» ناردونه بی بی«

کنند؛  دهند که کودك را با خود همراه می هاي پویایی را نمایش می ها شخصیت ادبی این افسانه
ها عالوه بر   این افسانهموضوع. اما نیازمند تغییر پیرنگ در چهارچوب برنامۀ فبک هستند

تحلیل محتوایی از جنبۀ تجویزي که شامل رویکردهایی مطلوب براي گسترش آموزش تفکر 
به بررسی و ) 1397(مدارفرد و همکاران  عظمت. است فلسفی در کودکان است، تحلیل شده

 شايدلگرسالۀ از  )خوراك بادمجان، اشتباه در روغن و پاسخ ایاس(تحلیل محتواي سه داستان 
اند و در پایان به این باور   پایۀ نظریۀ لیپمن دربارة تفکر فلسفی پرداختهعبید زاکانی بر

هایی در زمینۀ ابعاد گوناگون تفکر فلسفی  اند که هر سه داستان به دلیل آن که مؤلفه رسیده
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ها  ها و پرسش هستند، توانایی الزم را در پرورش این نوع تفکر دارد و با افزودن برخی تمرین
ها را جهت استفاده در برنامۀ فلسفه براي کودکان به میزان قابل توجهی  توان ظرفیت آن می

هاي صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که در  گفتنی است که بر اساس بررسی. افزایش داد
   .است خاصی صورت نگرفتهتا کنون پژوهش مقالۀ پیش رو زمینۀ موضوع 

  ها  خالصۀ داستان-3

 بیماري به شهر ۀبراي معالجش مادرکه است  ساله و روستایی اي یازده دختربچهیم مر :تنور
هایش از هرم تنور  کند و سبیل و ابروها و مژه اقدام به پختن نان می و پدرش در نبود اورود  می
د کن سعی میندارد،  رااین تمسخرها مریم که تاب . کنند  میشتمسخر روستا مردم و سوزد می

گیرد   به همین خاطر مریم تصمیم می.کند قبول نمی پدرشا ین کار بازدارد؛ امپدر را از ا
شود و در  ت، دست به کار میارذیري و جساو در غیاب پدر، با خطرپ. تنهایی نان بپزد خودش به

 .شود نهایت موفق هم می

 ودش می و پدرش مجبور دهد مید، مادرش را از دست به هنگام تول اي روستایی پسربچه :شیر
کند،  شروع به راه رفتن میاین پسربچه از وقتی . هاي آبادي ببرد تا شیرش دهند او را پیش زن

داشتن همۀ   برادر شیري دارد که راضی نگه وو خواهراي چند تا مادر   هر کوچهدربیند که  می
  .ها کاري دشوار است آن

را به شهر آورده و پیش  ساله و روستایی است که پدرش او اي دوازده بچهپسر ،حسن :بوي پلو
وسوسه حسن را خانه  یک روز بوي آبگوشت صاحب. بنا گذاشته تا کار یاد بگیرددست استاد

زمینی  سیب، بیند خانه وقتی حسن را می زن صاحب. کشاند  میدم آشپزخانهتا کند و او را  می
 ش دهان ودگذار هولکی توي دهانش می هولرا زمینی  حسن سیب. دهد به او می  و داغیدرشت

  .دلب به غذا بزنتواند   و تا روز بعد نمیدزسو می

شود او را با  کند بزرگ شده و دیگر نمی اي است که مادرش احساس می چهب پسررضا :حمام
رضا پدر ندارد و به همین خاطر مادرش او را به حمام مردانه . خودش به حمام زنانه ببرد

باألخره با کمکی و شود   مید حمامرس و نگرانی واربا تاو . سپارد برد و به دست حمامی می می
  .شود کند و بر ترسش چیره می پیرمردي مهربان استحمام می
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. پردازد مواظبت از جوانۀ گندمی می به در جبهۀ جنگاي لطیف  سربازي با روحیه :جنگل
شود؛ در حالی که جوانه به  مجروح و راهی بیمارستان میسرباز در شب حمله مدتی بعد، 

  .است ل شدهیاي بارور تبد خوشه

 شنبه خواهد هر صبحِ آموزان می  روستایی از دانشۀمدیر یک مدرس: نامه رضایت
هر صبح هم ها  بچه. ش دهند به امضاي پدر و مادرشان بیاورند و سر صف، تحویلاي نامه رضایت

پدر و . کنند ءن امضاها را برایشا نامه شوند تا پدر و مادرها پاي رضایت راه می و سربه جمعه عاقل
خالف میلشان انجام  ها کاري بر بینند خوب چیزي دستشان آمده، تا بچه مادرها هم که می

به .  نخواهندکردءنامه را برایش امضا کنند که روز جمعه رضایت را تهدید میها  آندهند،  می
ند؛ اما هر ز براي جعل امضاي والدین خود دست به ترفندهاي گوناگونی میها  بچههمین سبب 

  .شود بار دست آنان براي مدیر رو می

ها  ترسد و شب اي روستایی است که از مار می  پسربچه،اسماعیل شجاع :اسماعیل شجاع
رود و این  ، ترسش از بین میدر اثر دیدن یک خوابکه پس از مدتی  بیند تا این  میکابوس مار

کشد   مییک روز اسماعیل مار سفیدي را .پردازد بار به آزار حیوانات مختلف از جمله مارها می
کند و راهی شهر  کند و به ناچار از روستا فرار می و ترس انتقام جفت مار در دلش رخنه می

  .شود می

هاي اهالی مردة روستا را از صندوقچۀ  نوة کدخدا پس از مرگ پدربزرگ شناسنامه :اشینق
. رسد نوبت به شناسنامۀ خودش میم بعد ه. کشد ها نقاشی می دارد و توي آن پدربزرگش برمی

با ها را  آن هر قدر رود؛ اما   میي پدربزرگوهاي فرانس قلمسراغ ا ه نقاشیآمیزي  براي رنگاو 
 است و اصالً ها را خورده شود که فریب ظاهر قلم  متوجه می ورسد تراشد، به مغز نمی میکارد 

 .مغزي درکار نیست

او چند . است که جلوي بقالی روستا آویزان شدهشود  یمدلباختۀ پیراهنی حبیب  :چهچه بلبل
ها را به دالل  کند و در پاییز آن جوجه بلبل را با جدا کردن از پدر و مادرشان، بزرگ می

  .خرد  پیراهن را میبا پولشانفروشد و  ها می پرنده
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در . خرد یک جفت چکمه براي او میمادرش ساله است که  اي پنج  دختربچه،لیال :چکمه
که لنگه  ه خیلی ناراحت است؛ تا اینلیال از این قضی. شود ها گم می هاتوبوس لنگۀ چپ چکم

  .شود دن، پیدا میشچکمه، بعد از چند روز و کلی دست به دست 

 حسن زندگی ۀ روي بام خان،توي اتاقکی، که هیچ وقت شوهر نکردهپیرزنی  :عکسِ عروس
تنها عکس خودش را که  ،یک شب پیرزن .نندک جان صدا می ننهاو را  اهل آبادي  وکند می

 زن حسنبه بعد آن را . کند آورد و به آن نگاه می اند، می  مشهد از او گرفتهدرحسن و زنش 
 را جان طرف چادرشب ننه شوند و چهار  حسن جمع میۀفردا مردم آبادي توي خان. دهد می
 .آورند اش را پایین می گیرند و جنازه می

هایش  اي است که انجیر دوست دارد و موقع نوشتن داستان ان نویسندهداست :انجیر بهاري
ی هنگامیک بار نویسنده . افتد ش میا به یاد دوران کودکیانجیر خوردن با ا ؛ زیرخورد انجیر می

از بس مشغول نگاه کردن به بیند و  کرمی در شکاف انجیري می، که قصد نوشتن داستانی دارد
  .ماند رود و از نوشتن داستان بازمی میدر دستش شود، زمان از حرکات آن می

به لین بار براي اوخرد و  رود و سنگ قبري براي خودش می به شهر می حسنعلی :لسنگِ او
دیگر اهالی روستا به تقلید از او سنگ و د پیچ  روستا میدر کم کماین خبر . آورد روستا می

  .شود جاد میها ای چشمی بین آن  همخرند و نوعی رقابت و چشم و میقبرهایی براي خودشان 

بیند  یاهاي کودکی خود، هر شب هواپیمایی را می، در رؤاي روستایی پسربچه :هاي من سنگ
 ،او. زند آید و با خلبان و مسافرهایش حرف می  میشگذرد و به سمت ها می از میان ستارهکه 

بیند و به شکل تخم  میها را ن هایی که هیچ کس آن گردد و سنگ  کنار رودخانه میروزها،
 .ند تا شب نشان خلبان بدهدک ، پیدا میاستپرندگان 

تکه سنگی روي کوه قرار دارد که یک دسته از مردم روستا آن را به شکل  :سنگ روي سنگ
بینند   را به شکل پلنگ میآن از اهالی روستا که آن سمت کوه قرار دارند، ي دیگرۀدست و شیر

اي به اسم   پسربچهباریک  .اند رات خود ساختهایی براي تصوه دو دسته هم افسانهو هر 
ه سنگی بیش تکبیند که  کند و می ها خوب باالي کوه را نگاه می  شیريۀ از محل»رحیم«
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ها واقع  ها و پلنگی کند و مورد نفرت و غضب شیري رحیم نظر خود را به اهالی ابراز می. نیست
  .شود  میکند و آواره شود و به ناچار فرار می می

   بحث اصلی-4

  شناختیغناي روان -4- 1
گیرند،  هایی که به منظور استفاده در برنامۀ فلسفه براي کودکان، مورد استفاده قرار می داستان

باشند، نیازمند توجه روانشناختی  حاظ ادبی زیبا و اصولی نوشته شدهکه باید به ل عالوه بر این
ها و  گونه داستان  که در نگارش یا گزینش اینبه این معنی. در ساخت داستان نیز هستند

 ادبی و فلسفی، در داستان قۀ کندوکاو فلسفی، افزون بر غنايها در حل خوانش و اجراي آن
باشند؛  با هر سن و مرحلۀ رشدي تنظیم شدهها متناسب  بایست نخست ادبیات و زبان و واژه می

وعات و مسائل واقعی زندگی کودکان که موضوعات محوري داستان، متناسب با موض و دوم این
هاي  در هر مرحلۀ سنی باشد؛ یعنی داستان متناسب با نیازها، عواطف، احساسات و ویژگی

: 1396؛ هدایتی، 91: 1394مجید حبیبی عراقی، (روانشناختی کودك و مناسب سن او باشد 
396.(  

  و درك واژگانی کودك و نوجواننگارش زبان  -1-4- 1
ایاغ،  قزل(هاست  ها، تخیالت و مفاهیم و اندیشه ال حاالت، عواطف و احساسزبان وسیلۀ انتق

زبان داستان . له را مد نظر داشتاب زبان داستان کودك باید چند مسأدر انتخ). 66: 1398
از کلمات . هاي کالمی کودك را افزایش دهد کودك باید در عین روانی و سالست بتواند توانایی

نوعی توجه  الي داستان استفاده کرد تا داستان به توان در البه میو لغات جدید تا حدودي 
هاي فکري نباید  ویژه در داستان پرسش کردن وادارد؛ بهبه کودك را به خود جلب کند و او را 

 اما در عین کودك را از اصل داستان منحرف کند؛گره زبانی از روانی داستان بکاهد و ذهن 
کنیم، همان طور که ساده و سلیس است، جذاب و گیرا نیز  حال باید زبانی که انتخاب می

پس در گزینش زبان داستان کودك نخست باید دایرة لغات کودك، یعنی آن دسته از . باشد
که نسبت به واژگان  برد، را شناخت؛ دوم این لغاتی که کودك در سخن خود به کار می
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مجید  (یابد، آگاهی داشت  را درمیشان نیشنیداري یا همان کلماتی که اگر کودك بشنود، مع
  ).56 -55: 1394حبیبی عراقی، 

البته کلمات و . است» ج«و » ب«هاي سنی  داستان تنور از نظر زبانی مناسب گروه :تنور
  :ها شود هایی مناسب جایگزین آن شود که باید معادل کنایات اندکی در داستان دیده می

  ).14: 1396مرادي کرمانی، (» شوي بر می رودهنده واي، اگر ببینی از خ. ابروهاش را ندیدي«

  ).همان(»  آتش صورتم را نسوزاندهرمکنم که  دفعه دیگر حواسم را جمع می«

گردن . یک لنگه پا وایستیمخودمان آرد و هیزم داشته باشیم آن وقت برویم دم تنور قربانعلی «
مرادي کرمانی، (» بستاند  بگذارد کف دستمان و کلی پولنعلبکی دو تا نان قد کج کنیم

1396 :15.(  

 که خمیر تغاريریزیم توي  آن وقت آب نمک را می. نمک باید به اندازه باشد، نه کم و نه زیاد«
  ).16: همان(» کنیم می

اگر خمیر . شود ، براي چانه گرفتن آماده می ترش شدهوور آمده که دیدیم خمیر » بعد« «
  ).همان(» شود ی مفطیر و زند گُل میترش نشود، نان 

  ).17: 1396مرادي کرمانی، (» کِز کندهام و موهاي جلوي سرم بسوز و  نکند ابروها، مژه«

؛ اما ممکن )18: همان: ك.ر(اگر چه در پاورقی داستان معنا شده » لَپو«در داستان، اصطالح 
هاي  این ضعف در داستان. است در حلقۀ کندوکاو توجه کودکان را از اصل داستان غافل کند

هاي وگو گفت). 61 و 55؛ 35؛ 24: همان: ك.ر(شود  می شیر، حمام، اسماعیل شجاع نیز دیده
صورت محاوره به  ها دو کلمه به اند؛ با این حال در یکی از آن شده داستان با زبان معیار نوشته

یسی تواند موجب دوگانگی براي مخاطب شود و باید در بازنو ؛ که می)14: همان: ك.ر(کار رفته 
هاي بوي پلو، حمام، عکس عروس و  این ضعف در داستان. ییر دادها را به شکل معیار تغ آن

 ).118 و 117؛ 113؛ 93؛ 92؛ 37؛ 32؛ 30: همان: ك.ر(شود   نیز مشاهده میسنگ اول
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اي است  گونه اش، امروزي و روان و به زبان نگارش داستان بر خالف فضاي مکانی و زمانی: شیر
با این حال باید تعدادي از کلمات و . قابل فهم است» ج«و » ب«هاي سنی  هکه براي گرو

  :تري جایگزین کرد جمالت داستان را با کلمات و جمالت ساده

  ).21: همان(» کردم تاتی تاتی میگرفتم و  دست به در و دیوار می«

  ).همان(»  که به این زودي راه افتاديشیر من سبک بوده«

  ).همان(» صداي جیغش تا هفت خانه رفت همچین گازش گرفتم که«

هاي غمگین  شان با چشم ها سرك کشیدند یا از پنجره خانه باغ چینۀهاي آبادي از سر  زن«
  ).22: 1396مرادي کرمانی، (» نگاهم کردند و خاطرة شیر دادن مرا به یاد آوردند

  ).23 :همان(» کرد تشان گل میمحبافتاد  شدم چشمشان که به من می اگر رد می«

کشدند و فقط  ها جاي کار کردن دست از کار می باف  قالیگفتم خانه نقش می باف تو قالیوقتی «
  ).24: همان(» دادند به صداي من گوش می

تهشان را باال  و کندي کلک همه شیرهاي مادرم را مییر بخورم تو مک شآمدم یک  تا می«
  ).25: همان(» آوردي می

  ).26: همان(» ساخت بهش نمی. شیر من غلیظ و سنگین بود«

» گل کاشتهفهمیدند این آدم خطا کرده یا  می. ها را شناخته بودند مردم آبادي هم رنگ کاله«
  ).همان(

هاي کالس باال و  و دو تا از بچه» برو خانه«گذاشت سرم و گفت » بدبخت«م هم یک کاله معل«
مرادي کرمانی، (»  سرم برندارمآبادي را هم مأمور کرد که مواظب باشند کاله را از قلچماق
1396 :26- 27.(  

  ).27: همان(»» آفرین، زنده باد« و سر گذاشتن کاله افتادم تو خط باال کشیدن خود«

» ج«و » ب«هاي سنی  داستان زبانی روان و امروزي و متناسب با دایرة واژگان گروه: بوي پلو
هاي زردآلو و  چغاله«، »هاي دماغ هپر«، »خشت«البته برخی اصطالحات داستان همانند . دارد
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و نیز برخی توصیفات آن، همانند توصیفات زیر ؛ )33 و 29: همان: ك.ر(» وانشست«و » بادام
  :فراتر از درك کودکان و نیازمند بازنویسی است

هاش سفت شده بود و بند  پوست کف دست. هاش کار کرده بود بازوهاش پیچیده و دست«
: همان(» زد هاش گچ و خاك چسبیده بود و سفیدي می دور ناخن. هاش کبره بسته بود انگشت

29.(  

کند دارد داستان را از  است که خواننده احساس می اي آورده در آغاز داستان نویسنده جمله
» گذاشت روي زمین گذاشت، عمود می جوري می اول خشت را این«: شنود گو می زبان یک قصه

.  را در درك شیوة روایت داستان دچار دوگانگی کندله ممکن است مخاطبمسأ این ).همان(
: ك.ر(خورد  نامه، نقاشی و سنگ روي سنگ هم این ضعف به چشم می هاي رضایت در داستان

 ).141 و 64؛ 52مرادي کرمانی، 

است؛ اما » ج«و » ب«زبان داستان ساده و روان و قابل فهم براي گروه سنی : حمام
هاي عمومی است در آن به کار رفته که  وص حماماصطالحات دشواري که بیشتر مخص

، »ها قرابه«، »اي حمام بام قبه«: این اصطالحات عبارتند از. شان براي مخاطب دشوار است فهم
و » نچایی«، »هاي چرك رخت«، »هاي کلفت رخت«، »سربینه«، »بقچه«، »خزینه«، »حمامی«
ها   آنشود که می نایی در متن دیدهنین دو اصطالح کهمچ. )37 و 36؛ 35:  همان:ك.ر (»لگن«

  :نیز تا حدي براي مخاطب دشوار است

هاش تو گرماي  لپ. خندید. قاپ زدرضا بدون تعارف دست دراز کرد و انار را از دست مرد «
  ).40: همان(» گُل انداخته بودحمام 

شخصیت حیوانی گنجشک و شخصیت نباتی جوانۀ گندم، و نیز زبان داستان که در : جنگل
در . است» ج«و » ب«شود؛ مناسب گروه سنی  برخی جاها تبدیل به نثري احساسی و زیبا می

، )44 و 41: همان: ك.ر (»مین«، »توپ«، »منور«، »یورش«، »هرم«داستان اصطالحاتی مانند 
: همان(» زدند ها دشت را شخم می گلوله«هاي جنگی است و نیز تعبیر  که بیشتر نام سالح

  .رسد  مخاطب دشوار به نظر می؛ تا حدي براي)44
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اي آورده شده و نویسنده در سطرهاي  نامه رضایت  پیش از آغاز داستان، نمونه: نامه رضایت
سبب له مسأ این ).47: همان: ك.ر(کند   بیان مینخست به آن اشاره و نقشش را در داستان

زیادي آشنا شود و شود خواننده از همان بند اول داستان با موضوع و ماجراي آن تا حد  می
  .کنجکاوي و رغبتش نسبت به خواندن ادامۀ داستان کمتر شود

یابد  شود و به اول شخص تغییر می در سطري از داستان راوي که سوم شخص است، عوض می
 به - »کوشی سکینه سه«گفتند  بهش می«: آفرین باشد که این ممکن است براي مخاطب ابهام

کوشی جان  هاي درشت سکینه سه  به هر حال، انگشت-»کفش«یعنی » کوش«لهجۀ آبادي ما 
  ).53: همان(» ...نامه داد براي خوردن زیر رضایت می

است، اما داراي » د«و » ج«هاي سنی  که امروزي و مناسب گروه زبان این داستان با وجود این
را ها از سوي مخاطب، وقت زیادي از حلقۀ کندوکاو  اصطالحات و کنایاتی است که فهم آن

  :به همین سبب زبان داستان از این منظر نیازمند بازنویسی است. گیرد می

  ).47: همان(» حسابشان با چوب و فلک بودشدند،  آوردند بیچاره می اگر نمی«

نامۀ ناچیز، از صبح  ها، پسر و دختر، براي گرفتن همین یک خط رضایت رو همین حساب، بچه«
  ).همان(» کرد آدمیزاد حظ میشدند که  یی میشنو  و کارکن و حرفلجمعه، موجود عاق

توانند چیزي بنویسند و امضاء کنند، مجبورند بروند  ها نمی آن. آقا، پدر و مادر ما سواد ندارند«
 تا بسلفندباالي ده پیش میرزا رسول یا رفیقش التماس کنند و درخواست کنند و چیزي هم 

  ).48: 1396انی، مرادي کرم(» نانه بنویسند برایشان دو خط رضایت

پرباد و  داشتند و یکی از یکی کور سواديگفتند تو آبادي دو تا آدم بودند که  راست می«
. نوشتند  میعریضه و سالم یا نامه دعاکارتر، تا براي یک روستایی دو کالم   و طمعتر فیس

واد را هاي بیس  داشتند و حسابی آدمافاده و اُلدرم بلدرمهزار جور . گرفتند جانش را می
  ).49 -48: همان(» چزاندند می

  ).49: همان(» ایستادند هاي پدرمرده با گردن کج می عین آدمپدر و مادرها گوشه مدرسه «
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هامان دارند  حیوان. اید، ما کار و زندگی داریم  است که راه انداختهبساطیآقاي مدیر این چه «
یعنی چه که ما باید از آن سر . هامان بدون شخم مانده زمین. میرند از گشنگی و تشنگی می

مان چه کرده و   تا بگوییم بچهیک لنگه پا بایستیمم اینجا ی و بیایهِلک راه بیفتیم هِلکآبادي 
 که شما هم به زحمت رسیم خودمان به حسابش میاگر توي خانه کار بدي کرد . چه نکرده

  ).همان(» نیفتید

شر . هاي عجیب و غریب از خودشان درآوردندها از خوشحالی باال و پایین پریدند و صدا بچه«
مرادي (» آتشی روشن کردند که آن سرش ناپیدا. کاري نامه کنده شد، افتادند به شلوغ رضایت

  ).50 -49: 1396کرمانی، 

» برد ، کاري از پیش نمیچغلی به بابا و ناله و نفرین مادر و ها نیشگون، هاي پدر اوقات تلخی«
  ).50: همان(

نامه قرص و محکم و  زرنگ بودند و باادب و چنان رضایت. رشان درست بودها کا خیلی«
  ).51: همان(» شد گذاشتند، سنگ آب می روي سنگ میآوردند که  بااعتباري می

  ).53: همان(» پوشد رسید می  هر چه دستش میگالشاز پوتین کهنه گرفته تا دمپایی و «

آب هم رفت توي مدرسه و   انگشت سکینه میهایی با اثر نامه شد که رضایت اي می چند هفته«
  ).54: همان(» خورد از آب تکان نمی

در بند نخست داستان نویسنده . است» ج« زبان داستان مناسب گروه سنی :اسماعیل شجاع
 که در این قسمت برخی کشیده، پرداخته یی که اسماعیل میبه توصیف شکل مارها

: ك.ر(... و» گر حمله«، »دهان تا بناگوش باز«، »بدعنق«، »شل و وارفته«: اصطالحات مانند
مورچه «، »صندوق لباس«، »خمره«، »دعانویس «نیز اصطالحاتی همچون؛ و )55: همان

است،  هاي داستان آمده که در دیگر قسمت؛ )60 و 58؛ 57: همان: ك.ر(و » لمبر«، »سواري
  .فراتر از درك واژگانی مخاطب و نیازمند بازنویسی است

هیچکس . به زبان آوردن اسم مار آن هم پیش از خواب خیلی بد بود«: است که ان آمدهدر داست
همه رمز را » چوب گز«گفت  شد می اگر مجبور می. آورد توي خانه شب اسم مار را نمی

له براي جا درك این مسأ در این). 55: همان(» یعنی مار» چوب گز«فهمیدند  دانستند، می می
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همچنین هنگامی که . ا جنبۀ نمادین یا رمزي دارند، دشوار استه کودکان که بعضی واژه
اي از زبان او نقل  کند، جمله اسماعیل شروع به آزار حیوانات و کشیدن دندان حیوانات می

 .جا معناي این جمله مبهم است ؛ که در این)60: همان(» من دم دارم«: گوید است و می شده

با این حال در داستان . است» ب« مناسب گروه سنی زبان داستان و شیوة روایت آن: نقاشی
، »پینه بسته«، »فرماندار«، »بخشدار«، »جوهر خشک کن«، »دوات«: اصطالحاتی مانند

وجود دارد ؛ )67 و 65؛ 64؛ 63: همان: ك.ر(» دمغ«، »قبا«، »سوتک سوت«، » ناکاماننوجوان«
. تر شدن است  نیازمند بازنویسی و سادهفراتر از دایرة واژگانی و درك زبانی این گروه سنی وکه 

ها نیز نیازمند بازنویسی  خورد که آن هایی به چشم می در برخی از جمالت داستان نیز کنایه
  :است

 و توي این کار پیشرفتی و ذوقی به هم زده بودم که شد پخته میهایم داشت  نقاشی«
  ).64: همان(» ته کشیدها  شناسنامه

هاي چوپان را به کمر  ها و انگشت ك کردم و کشیدم تا توانستم دستده بار پا. بیچاره شدم«
  ).65: همان(» لبک بند کنم نی

  ).همان(» سنگ تمام بگذارمخواستم  شناسنامه مال خودم بود و می«

هاي زرد و سرخ و بنفش،  اي، گل هاي قهوه کوه. خورشید قرمز، دورش زرد. کردم رنگشان می«
هاي   بلبلشد معرکه می. ها سبز، قباي چوپان آبی، آب آبیِ آبی گیاهان صحرایی و برگ درخت

  ).66 - 65: 1396مرادي کرمانی، (» ها هر کدام به رنگی زرد و صورتی، نوکشان سرخ، حیوان

هر قلمی، هر رنگی پوستی داشته «: اي وجود دارد که مقداري مبهم است در داستان جمله
گونه بازنویسی  اینتوان  این جمله را می). 66: انهم(» که به همان رنگ استباشد، مغزي دارد 

 » .هر قلمی، پوستش هر رنگی داشته باشد، مغزي هم به همان رنگ دارد«: کرد

» ب«هاي سنی  واژگان به کار رفته در متن داستان در حیطۀ دایره واژگان گروه: چهچه بلبل
و » کدوي خشک قلیانی«، »نما نخ«هاي زبانی داستان، اصطالحات  است و تنها دشواري» ج«و 
حبیب ایستاده «: است» توي کوك چیزي رفتن«و یا کنایۀ ؛ )72 و 70: همان: ك.ر(» کُرك«

  ).69: همان(» رفته بود تو کوك پیراهنبود و 
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. است» ج«و » ب«هاي سنی  زبان داستان ساده، روان، عاطفی و قابل فهم براي گروه: چکمه
به » دست نماز«، »درگاه«، »اوقاتش تلخ شد«ی همچون در داستان اندك اصطالحات و کنایات

  .؛ که نیازمند بازنویسی است)81 و 77: همان: ك.ر(خورد  چشم می

تر کرد؛ زیرا خوانش آن در حلقۀ کندوکاو،  داستان طوالنی است و در بازنویسی باید آن را کوتاه
ضوعات آن باقی گیرد و فرصت کمتري براي بحث پیرامون مو وقت زیادي از کالس را می

نیز به چشم » سنگ روي سنگ«و » سنگ اول«هاي  این ضعف در داستان. خواهدگذاشت
 ).156 -127 و 120 - 101: همان: ك.ر(خورد  می

. است» ج«و » ب«هاي سنی  زبان داستان ساده و روان قابل فهم براي گروه: عکسِ عروس
 و 92؛ 91: همان: ك.ر (است» ارقدچ«و » کوپن«؛ »ش نظامیمار«هاي دشوار داستان  تنها واژه

94(. 

و » ب«هاي سنی  شیوة نگارش داستان متناسب با دایره واژگان گروه زبان و: انجیر بهاري
ها  خورد که در بازنویسی باید آن هاي زبانی اندکی به چشم می در داستان دشواري. است» ج«

  :تر کرد را ساده

  ).95: همان(»  داشتندکالها کنار برگشان انجیرهاي ریز و  بهار درخت«

  ).96: همان(» اند غرق میوه. اند قیامت کردهها امسال  درخت«

موقع رفتن به طرف انگشت، افتاد توي درة . کرم به سختی خودش را رساند به انگشت اشاره«
  ).99: همان(» خودش را نباختاما . عمیقی؛ انگار چاه

، شد کور می روي بغل کوه، که راه بز مثل رفت و رفت تا به دو راهی رسید، خطی دیگر، راهی«
  ).97: همان(» رسید بست می به بن

رسد با  است؛ اما به نظر می» د«زبان داستان اگر چه امروزي و مناسب گروه سنی : لسنگِ او
 جریان است، نویسنده که داستان در فضاي مکانی و زمانی مربوط به گذشت در توجه به این

هاي زبان را تا حدي با فضاي داستان هماهنگ کند و  رخی از موقعیتاست در ب  هم سعی کرده
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هاي  لغات و کنایات و تعبیراتی متناسب با آن به کار ببرد که این مسأله باعث ایجاد دشواري
  :زبانی در داستان شده که نیازمند بازنویسی است

 قُلمبِه رویش را پوشاندند، کمی هم مرد، با گِل و خاك قبرش را می پیش از آن هر کس می«
تکه سنگی، آجري یا . کردند که با زمین صاف فرق کند، قلمبه عینهو بالشت درازي بود می

دانستند که توي آن بیابان  گذاشتند سرِ بالشت و همه هم از صد قدمی می  عمودي میخشتی
  ).102: همان(»  قبر کی استبرهوت

: همان(» من با همه توفیر داردقبر رفت براي خودش سنگ قبر خرید که چی، که بگوید «
103.(  

  ).104: همان(» خورد خون خونش را میحسنعلی «

 را پایه سهو لحاف و تشک و سماور و  لگنو  کماجداناین خانه و زندگی را ببین، این کاسه و «
  ).105: همان(» کی خریده؟

  ).همان(» و نشست و تکیه داد به دیوار چپقی چاق کردحسنعلی «

تو انگشت هاي مهربان و فداکار بودند که مردند و  این قدر آدم. ا گُنده کنکمتر خودت ر«
  ).106: 1396مرادي کرمانی، (» شوي کوچکشان هم نمی

  ).108: همان(» دست و بالم باز بشودچشم، بگذار «

پول خرج چیزهایی . چه عیبی دارد جلوي این و آن چیز خوبی تنمان باشد. آخر ما هم آدمیم«
  ).110: همان(» آورد دم شاخ درمیآکنی که  می

  ).114: همان(» خواهد  میخرکاري و کلفتیفقط ما را براي «

 که سنگ قبر صدا کرد کرد صدا نمیخرید این قدر خوب نبود و  اگر پیراهن براي عروسی می«
  ).115: همان(» به چشم آمدو 

  ).117: همان(» شود اش پیدا نمی لنگهبازي است که  حسنعلی آدم حقه«
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» شنگه راه انداخته المها داده و   و آورده سر جو تحویل زندستمال دست کردهها را  او هم این«
  ).همان(

کَل سنگ سفید مرمر یکدست بود و باالیش عکس دو تا شیر کنده بودند که داشتند با هم «
  ).119: 1396مرادي کرمانی، (» گرفتند  میکشتی

شود که ممکن است ذهن مخاطب را به خود  یم هایی دیده ضی جاهاي داستان ابهامدر بع
تکه سنگی، آجري «: خوانیم که سنگ روستا می در جایی دربارة قبرهاي بی. ل کندمشغو

دانستند که توي آن بیابان  گذاشتند سر بالشت و همه هم از صد قدمی می خشتی عمودي می
معلوم بود . رفتند سالی پنج شش نفر آن دور و حوالی به رحمت خدا می. برهوت قبر کی است

که در این قسمت از داستان ابتدا گفته  با توجه به این). 102: همان(» که قبر کی کجاست؟
شناختند؛ بنابراین جملۀ آخر نباید به  شده که اهالی قبرهاي بدون سنگ را به راحتی می

  .صورت سؤالی بیاید و باید جملۀ خبري باشد

مادر خوشحال و خندان دور «: است  حسنعلی، آمدهایی از داستان دربارة زبیده، همسردر ج
خواست برایش بخرد،  و زیر لب شعري که حسنعلی می... سنگ قبر حسنعلی را آب و جارو کرد

مادر خوشحال و خندان دور «: گفت در اینجا بهتر بود که نویسنده می). 116: همان(» خواند
خواست  گ قبري را که حسنعلی میو زیر لب شعر سن... سنگ قبر حسنعلی را آب و جارو کرد

  .»برایش بخرد، خواند

از داستان زنی به خاطر حسادت به زبیده که قرار است شوهرش برایش سنگ دیگر در جایی 
بگذار . براي مادرم بخر. خري نخر حاال اگر براي من نمی«: گوید قبر بخرد، به شوهرش می

اگر در ). 117: همان(» ...کرش بودهپیرزن بیچاره دلش خوش باشه که دامادي داشته و به ف
  : گونه شود جا فرض را بر این بگذاریم که پیرزن زنده است، پس باید قسمت آخر عبارت این این

اگر فرض را بر این » .بگذار پیرزن بیچاره دلش خوش باشه که دامادي دارد و به فکرش هست«
  . د دلش خوش باشدتوان بگذاریم که پیرزن مرده و در خاك است، پس او دیگر نمی

؛ 102: همان: ك.ر(است  برهاست، به کار رفتهدر داستان پنج بیت شعر که مخصوص سنگ ق
کند و  ها در داستان ذهن مخاطب را مشغول به خود می ؛ وجود این بیت)120 و 119؛ 112
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 بنابراین در. دارد ها را از توجه به مفهوم داستان که هدف اصلی برنامۀ فبک است، بازمی آن
 این ضعف در داستان سنگ روي سنگ نیز .ها حذف گردد بازنویسی ضوروت دارد که این بیت

 .)156 و 155 -154؛ 152؛ 151؛ 134: همان: ك.ر(مشهود است 

در سراسر داستان به جاي . دارد» ب«داستان زبانی ساده و مناسب گروه سنی : هاي من سنگ
تان اهالی روستا است، به کار رفته و در خود داس که مورد استعمال »باالن«واژة هواپیما، واژة 

در بازنویسی باید واژة باالن را به معادل ). 123: همان: ك.ر(است    هم به این مسأله اشاره شده
است که به نظر  به کار رفته» سوزنک«داستان واژة همچنین در . اش، هواپیما، تغییر داد امروزي

این واژه نیز در بازنویسی نیازمند . سنجاقک باشداي خاص مانند  رسد اسم محلی حشره می
 .تغییر است

در داستان اصطالحات و . ستا» د«زبان داستان مناسب گروه سنی : سنگ روي سنگ
کند و  خورد که در حلقۀ کندوکاو ذهن کودك را به خود مشغول می  زیادي به چشم میکنایات

بنابراین در بازنویسی باید این . کند روند خوانش و درك مفهوم اصلی داستان را کند می
  :تر جایگزین کرد هایی ساده ها را با معادل دشواري

» کشد  میخرناسدود، از گرسنگی  توي خواب دنبالش می. بیند هر شب خواب خرگوش می«
  ).129: همان(

زده بود به سیم کردند و رحیم  بهش نگاه می. خانه دورش جمع شده بودند هاي مکتب بچه«
  ).132: نهما(» آخر

  ).همان(» خونش به جوش آمده بودها  ها، که از شنیدن این حرف اسماعیل، یکی از بچه«

  ).همان(» بیند  افتاد توي روستا که رحیم شیرِ سرِ کوه را نمیولولهبعد «

مرادي (»  آوردندگیر جن و دعانویس. توي آبادي پیچید که رحیم پسر عباسعلی دیوانه شده«
  ).133: 1396کرمانی، 

ها که  اندازیم بیرون تا برود پیش همان شیري مان می هین حاال این بچه نادان را از محلهم«
  ).135: همان(» دخلش را بیاورند
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  ).137: همان(» انداخت همه را به جان خودش نمیاگر عاقل بود که «

  ).همان(» ام شقیقهشان سنگی پرت کرد طرفم که نزدیک بود بخورد توي  یکی«

مو به تن کرد که  هایی از شیر تعریف می  و داستانهاي تند و تیز بود ز آن شیرياپدر رحیم «
  ).138: 1396مرادي کرمانی، (» شد آدم راست می

  ).139: همان(»  و پنهان کردهچپانده و دندان را جایی به تنگ آمدهخالصه زن «

 که چشمش ردک راهش را کج میگرداند و  دیدش سرش را برمی  هم که از دور میدار مکتب«
» از راه به در نروداي با رحیم حرف نزد که   کرده بود که هیچ بچهقدغنتو چشم او نیفتد، 

  ).همان(

 و بشکن زدند.  پریدند که باألخره رحیم حقیقت را فهمیدنباال و پایی. ها شادي کردند پلنگی«
  ).142: 1396مرادي کرمانی، (» جشن گرفتند

  ).144: همان(» ندبه خون رحیم تشنه بودها  شیري«

  ).152 -151: همان(» برد  میدوك پشم را دم هاي چنگهمادر «

شود و براي شنیدن  در آغاز داستان هنگامی که رحیم به وجود شیر باالي کوه مشکوك می
صداها کم  کم «:رسد میاي آمده که تا حدي مبهم به نظر  دهد، جمله صدایش خوب گوش می

  ).130: همان(» را جلو آورد

: ك.ر(وگوها بیش از اندازه طوالنی و حالت نقل و حکایت دارد   این داستان برخی از گفتدر
وگو در این  ؛ که این با اهداف برنامۀ فبک و معیارهاي گفت)151 و 150؛ 146؛ 140: همان

  .وگوها کوتاه و یا حذف شود برنامه سازگار نیست و در بازنویسی ضرورت دارد که این گفت

  مفاهیم با درك و دریافت کودك و نوجوان تناسب -2-1-4
اختی و عاطفی، پژوهشگران معتقدند که کودکان در مراحل گوناگون رشد و تحوالت شن

هاي خاصی دارند که این مسأله باید در انتقال مفاهیم به آنان مورد  تها و ظرفی محدودیت
. شود می نی گفتهبه میانگین اطالعات یک گروه س» دانش پایه«اصطالح . توجه قرار گیرد
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نویسندة کودکان باید از میانگین اطالعات مخاطبش آگاه باشد تا اثري متناسب با سطح 
خاطب باشد، بچه تر از دانش م اگر معنا و مفهوم داستان پایین. ها خلق کند هاي آن آگاهی

ه یا ب باشد، آن اثر خواندشود و اگر معنا و مفهوم داستان، فراتر از دانش مخاط می انگاشته
در داستان کودکان و نوجوانان هر موضوعی قابل طرح نیست؛ موضوعاتی که . شود نمی فهمیده

سازد،  ها را برآورده با مسائل کودکان و نوجوانان مرتبط است و یکی از نیازهاي فعلی یا آتی آن
تواند موضوع  باشد، می خوانی داشته چه با ساختار ذهنی و تجربۀ کودك و نوجوان هم چنان

  ).36: 1388گودرزي دهریزي، (داستان کودکان و نوجوانان شود 

فضاي مکانی و زمانی داستان مربوط به گذشته است و کودکان و نوجوانان امروزي با : تنور
کنند؛ زیرا بسیاري از آنان تجربۀ زندگی  فضاي کلی حاکم بر آن به دشواري ارتباط برقرار می

د و درك شرایط کامل نهاي دور است، ندار ه سالدر چنین محیط روستایی را که مربوط ب
پذیر نیست؛ زیرا امروزه  چنین محیطی حتی براي اغلب کودکان و نوجوانان روستایی نیز امکان

این ضعف در اغلب . محیط فرهنگی و امکانات روستاها نسبت به گذشته بسیار متفاوت است
... و» سنگ روي سنگ«، »لسنگ او«، »نقاشی«، »شیر«هاي این مجموعه همچون  داستان

ها وجود دارد،  هاي داستان با این حال مسائل و موضوعاتی که در بافت موقعیت. وجود دارد
 در زندگی روزمرة خود درگیر ها  امروزي با بسیاري از آنانمسائلی است که کودکان و نوجوان

 آنان را در دل د کهنعنوان سکوي پرشی باش د بهنتوان  میها هستند و از این منظر داستان
ئل و د تا با مسانکن می ند و به آنان کمک ده می شان قرار  ها و مشکالت زندگی یتموقع

در داستان تنور مفاهیم فلسفی ارزشمندي همچون . باشند مشکالت برخوردي منطقی داشته
خطرپذیري، پشتکار و امیدواري در راه رسیدن به هدف، مشورت با دیگران، ترس و احتیاط در 

به چشم ... کاري، خساست، قضاوت دیگران دربارة رفتار فرد و اقع ضروري، دروغ و پنهانمو
از میان موضوعات داستان ترس و احتیاط در . خورد که براي کودکان جالب توجه هستند می

هاي سنی  مواقع ضروري، مشورت با دیگران و خساست متناسب با درك روانشناختی گروه
مانند خطرپذیري، پشتکار و امیدواري در راه رسیدن به هدف، هایی  و موضوع» ج«و » ب«

متناسب با درك روانشناختی گروه ... کاري، قضاوت دیگران دربارة رفتار فرد و دروغ و پنهان
  .است» د«و » ج«سنی 
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هاي داستان پیرامون شیر دادن زنان روستا به شخصیت اصلی  کل حوادث و موقعیت: شیر
براي کودکان و نوجوانان امروزي ناملموس گذرد که این مسأله  ، میام نوزاديداستان در هنگ

اي به هر  افتد و اگر بچه است؛ زیرا چنین موقعیتی در زندگی مدرن امروزي کمتر اتفاق می
موضوع . توان او را با شیر خشک تغذیه کرد باشد، می  تغذیه با شیر مادر را نداشتهدلیلی امکان

هاي رفتاري مثبت و مورد پسند اجتماع،  خود و کسب ویژگیتالش براي تغییر در رفتار 
موضوع مقدر بودن روزي که در . باشد» د«و » ج«، »ب«تواند مناسب هر سه گروه سنی  می

؛ مناسب ردة سنی )23: 1396مرادي کرمانی، : ك.ر(جایی از داستان به آن اشاره شده است 
دران شیري شخصیت اصلی به چشم همچنین موضوع نیکی کردن که در رفتار ما. است» د«

  .است» ج«و » ب«هاي سنی  خورد، متناسب با درك روانشناختی گروه می

اجازه دست  پرستی و تبعات نأشی از آن و نیز بی هاي شاخص داستان شکم موضوع: بوي پلو
هاي  گروههایی تربیتی و متناسب با درك روانشناختی  نزدن به اموال دیگران است که موضوع

لۀ کار کودکان که در این داستان قابل مشاهده است، براي بیشتر مسأ. است» ج«و » ب«سنی 
  .کودکان امروزي قابل درك نیست؛ زیرا بسیاري از آنان تجربۀ کار در سنین پایین را ندارد

فضاي مکانی آن نیز براي . افتد داستان حمام در زمانی مربوط به گذشته اتفاق می: حمام
 امروزي قابل تجربه نیست؛ زیرا امروزه با پیشرفت سطح بهداشت و رفاه، کودکان و نوجوانان

اند و یا در صورت وجود، دیگر کارایی خود را از دست  هاي عمومی یا منسوخ شده تقریباً حمام
 با آن شخصیت اصلی چالشی که کند و  با این حال موقعیتی که داستان ترسیم می. اند داده
یم به زندگی روزمرة کودکان و نوجوانان امروزي است و از این بابت شود، قابل تعم رو می روبه

 ترس و غلبه بر آن موضوعی متناسب با درك  موضوع. براي آنان قابل درك و کاربردي است
  .است» ج«و » ب«هاي سنی  روانشناختی گروه

زشمند و هایی ار هاي به کار رفته در داستان مانند امید، صلح و دوستی، موضوع موضوع: جنگل
در . تواند براي کودکان و نوجوانان سراسر دنیا قابل توجه و تأمل باشد جهانی هستند که می

؛ که مناسب درك سنی )45 - 44: همان: ك.ر(شود  هاي خشن جنگی دیده می داستان صحنه
  . ها را تغییر داد کودکان نیست و باید در بازنویسی آن



                               1399نزدهم زمستان پاشماره  م،چهارسال ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان  ...داستان ی مجموعهروانشناختنقد غناي 
        

 

51

ط به مسائل تربیتی مانند نظم، نظافت، تنبیه و موضوعات داستان بیشتر مربو: نامه رضایت
و » ج«، »ب«اصالح رفتارهاي نامناسب و کمک به والدین است که مناسب هر سه گروه سنی 

  .است» د«

موضوع ترس و غلبه بر آن که در این داستان در قالب هراس از حیوانات و : اسماعیل شجاع
است و ممکن » ج«و » ب«ختی ردة سنی غلبه بر آن مطرح شده، موضوعی درخور فهم روانشنا

هایی خشن از  در طول داستان صحنه. است بسیاري از کودکان خود با این مسأله درگیر باشند
ها را تغییر  ؛ که باید در بازنویسی آن)61 و 60: همان: ك.ر(شود  می آزاري اسماعیل دیده حیوان

 ممکن است بدآموزي هم داشته که متناسب با درك کودکان نیست، داد؛ زیرا عالوه بر این
  .باشد

ها متناسب با  موضوع تشابه ظاهري و فریبنده بودن ظاهر برخی امور و اشیاء و پدیده: نقاشی
توان با تمرین و  هنر نقاشی و این مسأله که می. است» ب«درك روانشناختی ردة سنی 

ست؛ زیرا اکثر آنان ممارست در آن مهارت به دست آورد نیز موضوعی ارزشمند براي کودکان ا
در . کنند که باید استعداد در این زمینه داشته باشند مند هستند؛ اما تصور می به هنر عالقه

شود و  حالی که شخصیت اصلی در این داستان با تمرین دستش در نقاشی کشیدن روان می
  ).64: همان: ك.ر(شود  اسمی از استعداد آورده نمی

هاي حیوانی داستان، مناسب گروه سنی  آزاري و شخصیت یوان پرهیز از ح موضوع: چهچه بلبل
خواست همه پیراهنش را  می« حبیب :خوانیم از داستان میدر جایی . است» ج«و » ب«

جا تالش حبیب به  در این). 74: همان(» سالشببینند، خصوصاً دخترها و پسرهاي همسن و 
  .مند تغییر در بازنویسی استتواند بدآموزي داشته باشد و نیاز جلب توجه دخترها می

ت، بخشش، عزت نفس، قدرشناسی هاي ارزشمندي مانند مهربانی، محب داستان موضوع: چکمه
هاي سنی  دارد که از نظر روانشناختی متناسب با درك گروه... و پاسخ دادن نیکی با نیکی و

  .است» ج«و » ب«

 کمک کردن به دیگران هاي داستان، مهربانی، دلسوزي و از میان موضوع: عکسِ عروس
موضوع ایثار و فداکاري و شهادت هر چند که به صورت . است» ج«و » ب«مناسب گروه سنی 
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تواند مناسب گروه  هایی ارزشی هستند که می اند، اما موضوع مستقیم در داستان مطرح نشده
ي پیري و مرگ مناسب درك روانشناختی کودکان و ها موضوع. ندباش» د«و » ج«سنی 
انان نیست؛ زیرا آنان سرشار از انرژي و انگیزه و امید به زندگی هستند و کمتر به پیري و نوجو

دخترها به «: است شوند، آمده ه میها عازم جبه در داستان هنگامی که جوان. کنند مرگ فکر می
این قسمت از داستان متناسب درك کودکان ). 91: همان(» کنند ها نگاه می قد و باالي جوان

  .باشد ها بدآموزي داشته تواند براي آن و مینیست 

هاي داستان که تالش و تحرك و امید در زندگی و سرسختی در برابر  موضوع: انجیر بهاري
» ج«هاي سنی  هایی ارزشمند و مناسب گروه هاي جدید است، موضوع مشکالت و نیز تجربۀ راه

  .است» د«و 

اي آن نظیر سنگ قبر  و مسائل حاشیهموضوع اصلی داستان که پیرامون مرگ : لسنگِ او
ها در سنی هستند  گذرد، مناسب با درك روانشناختی کودکان و نوجوانان نیست؛ زیرا آن می

 به این موضوع فکر نکنند و ه دارند و کمتر به و یا شاید هرگزکه امید فراوانی به زندگی و آیند
ها و دعواهاي زن و   اختالفهمچنین در این داستان. مردندکنند که روزي خواه تصور نمی

: ك.ر(گیري دارد و فراتر از سطح درك کودکان است  شوهري موضوعی است که بسامد چشم
هاي فرعی و متنوعی وجود دارد که  البته در داستان موضوع). 117 -116 و 108 -104: همان

ها  ن موضوعای. ها نمود واقعی دارند براي مخاطب کاربردي هستند؛ زیرا در زندگی روزمرة آن
شامل ابتکار، حسادت، چشم و هم چشمی، تقلید و تکرار رفتار والدین، امید به زندگی و آینده 

در داستان . باشد» د«تا » ب«هاي سنی  ی ردهتواند متناسب با درك روانشناخت است، و می... و
 شود می هاي خشنی از درگیري و دعواي زن و شوهري حسنعلی و زنش دیده سنگ اول صحنه

آموزها بر سر سنگ قبر  در مدرسه هم گاهی مشاجرة لفظی دانش). 110 - 109؛ 108 - 107(
هاي داستان  این موقعیت). 118 - 117 و 113؛ 101: همان: ك.ر(انجامد  به دعواي فیزیکی می

. ها را اصالح و یا حذف کرد مناسب درك عاطفی کودکان نیست و باید در بازنویسی داستان آن
هاي داستان حسنعلی در حین بگومگو با همسرش، زبیده، چپقی چاق  عیتدر یکی از موق

که این ؛ )105 : همان:ك.ر(کند  دهد و شروع به کشیدن آن می کند و به دیوار تکیه می می
 مشابه این موقعیت در .صحنه ممکن است براي کودکان و نوجوانان بدآموزي داشته باشد

هایی از داستان   برخی موقعیت).123: همان: ك.ر(شود  هاي من نیز مشاهده می داستان سنگ
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ها و  پذیري و سکوت و سازش زنانه در مقابل ستم نشان دهندة مفهوم مرد ساالري و ظلم
: همان: ك.ر(کنند   زندگی زناشویی به آنان تحمیل میی است که مردانشان درهای مهري بی

ؤنث داستان بار روانی منفی ها ممکن است براي مخاطبین جنس م این موقعیت). 114 و 106
هاي داستان به خودشان چنین تلقین و تفهیم  مثالً دخترها با خواندن این قسمت. باشد داشته

هایی که ممکن است شوهرانشان  کنند که در زندگی متأهلی آینده باید در برابر تحقیرها و ظلم
ابل آنان کوتاه بیایند و نسبت به آنان روا بدارند، سکوت کنند و تحت هر شرایطی باید در مق

  .خود را در زندگی زناشویی کمتر از آنان بدانند

اند،  ل و پرهیز از تمسخر دیگران که در داستان مطرح شدهدو موضوع تخی: هاي من سنگ
  .است» ج«و » ب«ی مناسب گروه سنی های موضوع

کر چون و چراي مسائل و تأمل و تف هاي پرهیز از پذیرش بی موضوع: سنگ روي سنگ
ها، داشتن شجاعت در بیان حقیقت و ایستادگی و پایداري بر سر موضع حقیقت،  پیرامون آن

ورزي، تقدیر و توبه  گویی و عواقب نأشی از آن، خشم، کینه تأثیر همنشین بر آدم، دروغ
شود  در انتهاي داستان مشخص می. است» د«و » ج«متناسب درك روانشناختی گروه سنی 

: همان: ك.ر (شود ها بوده است، دختري دلباختۀ او می در محلۀ پلنگیکه هنگامی که رحیم 
تواند براي آنان  بحث عشق میان دختر و پسر مناسب درك کودکان نیست و می. )154 -153

شود که  اي از زبان رحیم نقل می همچنین در انتهاي داستان جمله. بدآموزي داشته باشد
تواند براي  ؛ که این نیز می)155: همان(» خوانند ها براي دختران آبادي آواز می چوپان«

هاي خشنی وجود دارد که در بازنویسی باید  در داستان صحنه. باشد کودکان بدآموزي داشته
توانند  یر داد؛ زیرا متناسب با درك عاطفی و روانی کودکان و نوجوانان نیستند و میها را تغی آن

 - 141؛ 137؛ 136 -135؛ 132 -131:  همان:ك.ر(خشونت را در رفتار آنان ترویج کنند 
   ). 149 و 148 -147؛ 142

  گیري نتیجه -5

، در دو »هاي دیگر تنور و داستان«داستان   روانشناختی در مجموعهدر این پژوهش غناي
ناسب مفاهیم داستان با درك و  و تکودك و نوجواندرك واژگانی ساحت زبان نگارش و 
دهد که در ساحت نخست، از  دستاورد پژوهش نشان می. د بررسی شدریافت کودك و نوجوان
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 داستان 3 داستان مطلوب است و این معیار در 12 داستان این مجموعه، 15مجموع 
ي مطلوب است و دلیل اصلی آن استفاده از ه، سنگ اول و سنگ روي سنگ تا حدنام رضایت

ها را براي مخاطب  ستانواژگان دشوار و دیریاب و نیز زبان کنایی است که فهم جمالت دا
ها در حلقۀ کندوکاو فلسفی ذهن کودکان را  اي که خوانش این داستان گونه کند؛ به دشوار می

ها که هدف  کند و از توجه به مفاهیم داستان درگیر فهم معناي کلمات، عبارات و جمالت می
وگوها،  ها و گفت همچنین طوالنی بودن برخی از داستان. مانند اصلی برنامۀ فبک است، بازمی

اي از  وگوها، به کارگیري ابیاتی در بطن پاره الي برخی گفت استفاده از زبان محاوره در البه
شود و از اصل مفهوم داستان  ها می ها که ذهن کودك درگیر فهم معنا و مفهوم آن داستان

التی است دیگر مشک... گردد، اندك جمالتی که داراي تعقید لفظی و معنوي هستند و غافل می
ها با درك کودك  ب مفاهیم داستاندر ساحت تناس. شود می ها دیده که از این منظر، در داستان

شود، فضاي مکانی و  هاي این مجموعه مشاهده می ، مشکلی که در بیشتر داستانو نوجوان
 11تا جایی که . هاي دور است هاست که مربوط محیط روستایی و سال زمانی این داستان

شی، چهچه بلبل، عکس عروس، نامه، اسماعیل شجاع، نقا تنور، شیر، حمام، رضایتداستان 
هاي  هاي من و سنگ روي سنگ در محیط روستا و زمانی که مربوط به دهه ل، سنگسنگ او

شود که کودکان امروزي که تجربۀ زندگی در  این مسأله سبب می. گذشته است، جریان دارند
 ارتباط برقرار ها دشواري با فضاي کلی حاکم بر این داستانهایی را ندارند، به  چنین محیط

اند، براي مخاطب ملموس و  ها مطرح شده ها و مفاهیمی که در این داستان ا موقعیتکنند؛ ام
ها  بنابراین از این نظر داستان. ها سر و کار دارد قابل تجربه است و در زندگی روزمره با آن

ها را  هاي زندگی روزمره، آن  باشند و با بازسازي موقعیتتوانند سکوي پرشی براي کودکان می
بر این . ها و مسائل و مشکالت زندگی آماده کنند ترخورد منطقی و مناسب با این موقعیبراي ب

 3، مطلوب و ز نظر تناسب مفاهیم با درك و دریافت کودك و نوجوان داستان ا12اساس 
در داستان جنگل فضاي . لوب هستندي مط جنگل، عکس عروس و سنگ اول تا حدداستان
هاي عکس  داستاناند، و در  انگیز جبهه و جنگ که کودکان امروزي آن را تجربه نکرده وحشت

شناختی کودکان و نوجوانان نیست؛ زیرا ل، موضوع مرگ متناسب با درك روانعروس و سنگ او
داستان اسماعیل شجاع در . اندیشند آنان سرشار از امید و انگیزه هستند و کمتر به مرگ می
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هاي  ل و سنگ روي سنگ صحنههاي سنگ او  و در داستانآزاري، اي از حیوان هاي زننده صحنه
. استشود که نیازمند بازنویسی  می کاري دیده خشنی از تهدید، درگیري لفظی و کتک

ا صحنۀ استعمال دخانیات هاي من مخاطب ب ل و سنگهمچنین در دو داستان سنگ او
هاي  ه او که در داستانمراه عشق به جنس مخالف و جلب توجاین مسأله به ه. سترو روبه

تواند براي کودکان همراه با بدآموزي باشد و در  چهچه بلبل و سنگ روي سنگ وجود دارد، می
هاي  شد، در مجموع داستان بنا بر آنچه گفته. بازنویسی نیازمند تغییر و اصالح است

، از غناي رواشناختی باالیی برخوردار هستند و با »هاي دیگر نتنور و داستا«داستان  مجموعه
ها از نظر شاخصۀ  شد،  این داستان ها پرداخته بازنویسی و رفع معایبی که در این پژوهش به آن

برنامۀ فبک را فلسفی  روانشناختی، قابلیت استفاده و خوانش در حلقۀ کندوکاو غناي
  .خواهندیافت

  شناختی با برنامۀ فبکها از نظر غناي روان بقت داستانامیزان مط. 1جدول شمارة 

  »هاي دیگر تنور و داستان«داستان  شناختی مجموعهناي روانغ
درك واژگانی کودك و  نگارش و زبان  ها داستان

  نوجوان
و دریافت تناسب مفاهیم داستان با درك 

  کودك و نوجوان
  دارد  دارد  تنور
  دارد  دارد  شیر

  دارد  دارد  بوي پلو
  دارد  دارد  حمام
  ي داردتا حد  دارد  جنگل
  دارد  ي داردتا حد  نامه رضایت

  دارد  دارد  اسماعیل شجاع
  دارد  دارد  اشینق

  دارد  دارد  چهچه بلبل
  دارد  دارد  چکمه

  تا حدي دارد  دارد  عکسِ عروس
  دارد  دارد  انجیر بهاري

  ي داردتا حد  ي داردتا حد  لسنگِ او
  دارد  دارد  هاي من سنگ

  دارد  ي داردتا حد  گ روي سنگسن
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د دارد و مطلوب است، هاي مورد مطالعه وجو ؛ یعنی شاخص مورد نظر در داستان»دارد«کلمۀ 
ي مطلوب است و ها کم و تا حد نظر در این داستان؛ یعنی شاخص مورد »ي داردتا حد«کلمۀ 

ها  ر در این داستانیعنی شاخص مورد نظ» ندارد«نیاز به بازنویسی و بازآفرینی دارد، و کلمۀ 
  .وجود ندارد و نامطلوب است

  منابع
، چاپ  نگاهی به فلسفه براي کودکان از منظر فلسفۀ تعلیم و تربیت)1394(ضرغامی، سعید 

  . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاول، تهران،

 تفکر و ،»می به سوي پیوند فلسفه با جامعه گا،فلسفه براي کودکان «)1389( فخرایی، الهام
  .81 - 69 صص ،1 شماره  سال اول،،کودك

مواد و خدمات کتابخانه براي ( ادبیات کودك و نوجوانان و ترویج خواندن )1398(ایاغ، ثریا  قزل
  . سمت، چاپ پانزدهم، تهران،)کودکان و نوجوانان

  .چاپار/  قو، چاپ اول، تهران،ات کودکان و نوجوانان ایرانبی اد)1388(د گودرزي دهریزي، محم

  . معین، چاپ هجدهم، تهران،هاي دیگر  تنور و داستان)1396(مرادي کرمانی، هوشنگ 

 پژوهشگاه علوم ، چاپ اول، تهران، داستانی براي کندوکاو)1394(مجید حبیب عراقی، لیال 
  .انسانی و مطالعات فرهنگی

اي کودکان، ختی در برنامۀ فلسفه برشناسی رشدِ شنامبانی روان) 1394(هدایتی، مهرنوش 
  . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیچاپ اول، تهران،

شناسی رشدِ شناختی در برنامۀ مبانی روان:  کودکان اعتماد کنیم به)1396(هدایتی، مهرنوش 
  . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیچاپ دوم، تهران،. فلسفه براي کودکان

 پژوهشگاه ، چاپ اول، تهران،برنامۀ فلسفه براي کودکان درآمدي بر )1394(یاري دهنو، مراد 
  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  


