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Abstract 

The children literature is the origin of the values and aspirations of a society that must be 

internalized in the spirit and soul of an important group of people, namely children and 

adolescents, because they are the future makers of the society.  This field of children literature 

differs greatly from adult literature. One of the most significant of these differences is the 

elements of the story, because the elements of the children's story must fit into the 

characteristics, wishes, and talents of the children. Character is another important element in 

this matter. Examining character’s impact on the reader makes the selection of the story more 

crucial, and introduces suitable and useful stories. With this view, participation in this field of 

literature becomes feasible only for those who have achieved deep knowledge and 

understanding of the field. Zakaria Tamer, contemporary Syrian writer, is one of those writers 

who has succeeded in this area and has created valuable and lasting stories. This study aimed 

to investigate the element of character in Zakaria Tamer's story collection through a 

descriptive-analytical method, in order to evaluate and measure their educational role and effect 

on the audience. The results show that Zakarria Tomer has applied different kinds of characters 

including human, animal, and natural and artificial phenomena. As seen in Tamer's story 

collection, Tamer applied one (specific) character in one story and different mixed characters 

in others. Animal characters showed higher frequency of usage and played a pivotal role among 

others. This may refer to and be influenced by children's psychological features. Animals are 

selected depending on their character features. Behind each story, Tamer sought an educational 

message illustrated through characters' speech and action. Simplifying the speech and action 

through applying rhetorical feature made the understanding less complex. 
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 دهیچک

نوجوان    اتیّادب و   یمهمّ  قشر  جان  و  روح  در  دیبا  که  باشدیم  جامعه  کی  یهاآرمان  و  هاارزش  خاستگاهکودک 

نوجوانان،    یعنی  جامعه،  افراد  از و  اباشندیم  جامعه  یتعال   دیام  و  سازندهیآ  چراکه  ؛شود  نهینهادکودکان  از   نی.  حوزه 

دار  اتیّادببا    یاریبس  یهاتفاوت  ات،یّادب با  داستان  عناصر  چنانکه  د؛بزرگسال  با    دیکودک   آرزوها  ها،یژگیومتناسب 

باشد.    یاستعدادها  و ا  یکسان  تنهاکودک  از    نیدر   دست  یکاف  دانش  و  یپختگ  به  که  بود  خواهند  قموفّ  اتیّادببخش 

نو  ،یسور  معاصر  بیاد  تامر،  ایزکر.  باشند  افتهی جمله  ا  باشدیم  یسندگانیاز  در   توانستهو    افتهی  قیتوفعرصه    نیکه 

ماندگار  یهاداستان  است و  جنس   از  را  تیّشخص  عنصرتا    است  دهیکوشپژوهش    نیا.  بنگارد  یارزشمند  نظر 

مهملة    یداستان  مجموعه  در  ها،تیّشخص . دهد  قرار  مداقّه  و  مطالعه  مورد  ،یلیتحل-یفیتوص  روش  باتامر    ایزکرنصائح 

م  آمده  دستبه  جینتا زکر  دهدینشان  انسان  اعمّ  را،  هاتیّشخص  انواعتامر    ایکه  و   یعیطب  یهادهیپد  ،یوانیح  ،یاز 

برخ  کار  به  ،یمصنوع در  است.  داستان  یبرده  برخ  تیّشخصنوع    کیها،  از  در  ا  یقیتلف  گرید  یو  به چشم   نیاز  انواع 

م  نیا  علّت.  ندینمایم  فایا  را  یمحور  نقش  و  دارند  یباالتر  بسامد  یوانیح  یهاتیّشخص  خورد؛یم را  در   توانیامر 

جست.    یروانشناخت  یهایژگیو برم  یوانیح  نوعکودکان  و  ند،یگزیکه  با  . است  وانیح  آن  تیّشخص  یهایژگیمطابق 

آن  دارد  یمهمّ  یتیترب  و  یآموزش  امیپ  داستان،  هر  پس  در  تامر کنش    راو  و  گفتار  اچدیپیم  هاتیّشخصدر  درک   نی. 

ن  چندانمخاطب،    یبرا  امیپ ق  رایز  ست؛یدشوار  از  در    یهاحکمتو    دهایاستفاده  کردار    گفتارمندرج   ها،تیّشخصو 

برا را   .د ینمایم  یاری  ام،یپفهم    یمخاطب 

مهملةتامر،    ایزکرکودک،    اتیّادب:  هاواژه  دیکل  .تیترب  و  آموزش  ت،یّشخص  جنس  ،نصائح 
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 مقدّمه.  1

جامعه  اتیّادب  گستره و  دوره  هر  در  توجّ  یاکودک   گوناگون  علوم  زانیربرنامه  و  شناسانجامعه  از  یاریبس  همورد 

حوزه  مشاوره  ،یروانشناس  همچون است.    و  بوده  پرورش  و  از    اتیّادبدر    تیّفعال   تیّاهم  و  ارزشآموزش   نیاکودک 

نوجوانان  نیا  مخاطبان  که  باشدیم  جهت و  کودکان  ص  یحوزه،  از  که  م  میمهستند  و شعر  داستان  سراغ  به  و   ندیآیدل 

 شانیبرا  آثار  نیا  که  دهندیم  شکل  ییهاهیپا  بر  راآنو    کنندیم  همسو  آثار،  نیا  بافتة  هم  به  عناصربا    راخود    یایدن

بخش  یکیعنوان  به  داستان.  کندیم  میترس پ  اتیّادب  یاصل  یهااز  که  است  نوجوان  و  از   یاکرهیکودک  متشکّل 

برا  شود،یم  نگاشته  سندهینو  اهداف  به  لین  جهت  درکه    یادب  نوع  نیا.  باشدیم  گوناگون  ییاجزا مخاطب   یچون 

 پرورش  نوجوان  و  کودک   در  را  تیّانسان  و  یراست  روح  تا  باشد  تیمیصم  و  صداقت  حامل  دیبا  آمده،  فراهم  یاژهیو

 .دهد

شناخت  از  است عبارت  اند،برشمرده  داستان  برای  که  اهدافی  جمله  از   هایارزش  و  مفاهیم  ها،واقعیّت: 

)آل   روانی  و  اجتماعی  اختالالت  برخی  درمان  و  کودک   احساسات  و  تصوّر  خیال،  تحریک  و  کردن  فعّال  اجتماعی،

با  یاجزا(.  12:  2004  م،یشر نوجوان  و  کودک  را    دیداستان  مخاطب  بتوانند  تا  باشند  درک  قابل  و   وآرمان    بهملموس 

کودک،    یاجزا  نیترمهمّ  از.  دهد  سوق  سنده،ینوهدف    به  مهمّش،  جوانب  تمامی  »باید  که  باشدیم  تیّشخصداستان 

 به  نزدیک  نباید  هاشخصیّت.  گیرد  جای  او  ذهن  در  تا  شود  بیان  کودک   درک   با  متناسب  و  ملموس  و  واضح  صورت

 را  هاآن  کودک   تا  باشد  هاییتفاوت  هاآن  بین  باید  بلکه  کنند؛  سرگردان  را  خواننده  و  شوند  اختالط  باعث  تا  باشند  هم

 ب،ی)نج  گردد«  پرهیز  هاشخصیّت  زیاد  تعدّد  از  باید  شود،  رعایت  اصل  دو  این  اینکه  برای.  دهد  تمیز  یکدیگر  از

انتزاع  لیّتخ  قدرتاز    یریگبهره  با  کودک (.  82:  1983 رفتار  قالب    ،یو  در  را  م  تیّشخصخود  روند   دهدیقرار  در  و 

دخ داستان   .کندیم  لیحوادث 

توجّ  تیّشخص  یریگشکل  دوره  ،یزندگ  از  مرحله  نیا  که  جاآن  از پس  است،  فرد   و  دهایبا  به  پرداختن  و  هدر 

م  مهمّ  ،یاخالق  یدهاینبا نظر  ارسدیبه  ا  نی.  در  اهم  نیموضوع  از  ز  یشتریب  تیّزمان،  است؛   از  نوجوان  رایبرخوردار 

 نیا  و  دارد  یدسترس  اطالعات  از  یگوناگون  منابع  به...،    و  ونیزیتلو  یهابرنامه  ،یاانهیرا  یهایباز  نترنت،یا  قیطر

 (.121:  2014  نولدز،یر)  دیافزایم  شتریب  سندگانینو  تیمسؤول   بر  امر،

از    ایزکر و   نمود  تیّفعال   کودکان،  و  بزرگساالن  اتیّادب  حوزه  دو  در  که  است  یبانیاد  جملهتامر  ارزنده  آثار  و 

عرضه    یماندگار جهان  بررسکردبه  و  ی.  ا  یآثار  از    نیدر  فعال   یفکر  نهیزم  به  نسبت  را  ما  یآگاه  ات،یّادببخش   تیّو 

 .  کندیم  آشنا  شتریب  آثارش  یماندگار  لیدال  و  حوزه  نیادر    یو

انواع  آن  از که  متبلّ  ایزکر  یهاداستان  هیمادرون  و  مضمون  در  هاتیّشخصجا   عنصر  نیا  یبررس  شود،یم  ورتامر 

 مجموعهدر    تیّشخصعنصر    یبررس  با  پژوهشگر.  سازدیم  آشکار  شتریب  را  یو  یهنر  قدرت  زانیم  ش،یهاداستان  در

مهملة پ  تامر،  ایزکر  نصائح  مجموعه   نیادر    هاتیّشخص  جنس  یهایژگیو:  استسؤاالت    نیا  به  ییپاسخگو  یدر 

ترب  یآموزش  کارکرد  کدامند؟ مهملة  یهاتیّشخص  یتیو   ست؟یچ  نصائح 
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بررس  لیتحل  با مهملةدر    تیّشخصعنصر    یو   وانات،یح  ،یانسان  یهاتیّشخص  یو  که  رسدیم  نظر  به  ،نصائح 

و  بردیم  کاربه  خود  یهاداستان  در  را  یعیطب  یهادهیپد  و  اهانیگ برا  ییهایژگیو  در   شماردیبرم  کیهر  یرا  که 

پرورش    یآموزش  نهیزم  در  عنصر  نیا  کارکرد  که  است  باور  نیا  بر  پژوهشگر.  است  توجّه  مورد  کودکانرفتار    وجهت 

ترب و دور  یتیو  محاسن  کسب  رذا  یدر جهت  است.  ل،یاز  مشاهده   قابل 

 پژوهش  روش.  2.  1

 یمعرّف  جمله  از  ینظر  یمبان  انیب  به  نخست  ،یاکتابخانه  منابع  از  استفاده  و  یلیتحل  -یفیتوصروش    با  پژوهشگر

آن    تیّشخصعنصر   درباره  و  پرداختهو جنس  فعال   ایزکر  یزندگ  سپس  مطالب  هاتیّتامر،  آثارش   .  است  کرده  انیب  یو 

 پژوهش  نهیشیپ.  3.  1

زکر  خصوصدر   ا  یگوناگون  یهاپژوهشتامر    ایآثار  و  اسـت  گرفته  اهمّ  نیصورت  از  نشان   ارزش  و  تیخود 

ا  یاترجمه  ژهیوبه.  دارد  یو  آثار از  عنوان    نیکه  با  داستان،  امام1396)  دهیناشن  یپندهامجموعه  غالمرضا  توسط   ی( 

کرا رؤوف  شد.    ،یو  وپژوهش  نیا  شتریب  که  است  ذکر  انیشاانجام  آثار  به  زم  یها،  مربوط   اتیّادب  نهیدر  بزرگسال 

تحق  شودیم تنها  خصوص    یقاتیو  در  زکر  اتیّادبکه  آثار  در  -یمشده،    انجام  شیهاداستان  تیّشخص  وتامر    ایکودک 

 :نمود  اشاره  ریز  مواردبه    توان

کتاب  الجرادی  میبراها التوابیت  در  خشب  في  مسامیر  تامر  پژوهش  یبرخ(  2011)زكریا  و  را   ینقد  یهامقاالت 

جمع  ایزکر  رامونیپ آثارش  و  ا  یآورتامر  در  مقاالت  نینمود.  ز  یکتاب  تامر،  سبک  باب  و  یشناسییبایدر  زن   ،یآثار 

کتاب بس  یهادر  و مقاالت  است.    یگرید  اریتامر  آمده   گرد 

روح مقاله1995)  صلیالف  یسمر  در  تامر«  عنوان    باای  م(  زكریا  عند  الثالثة  القص  مرتكزات  و  المسرجة  به »الحیوانات 

عموم  یبررس ارزش  یساختار  خو  عنصر  و  للسنونو    مجموعه  دو  در  الیها  الوردة  قالت  و  النهر  سكت   گاهیجا  ولماذا 

داستان  اتیّادب در  زکر  یهاکودکان  است.    ایکوتاه  پرداخته  کودکان   اتیّبادبه    یکل  طور  به  مقاله،  نیا  در  یوتامر 

و بر عنصر    ستهینگر خاص  ایاست  ندارد.    یبخش  تمرکز  آن،   از 

 زکریا  کودک   هایداستان  در  پردازی«  »شخصیت  نام  با  یامقاله  در(  1392)  یگدل یب  زارع  نبیز  و  یقادر  فاطمه

النهر؟«  موردی  مطالعه  تامر، سکت  الورد   و  »لماذا  شخصیت  للسنونو«  ة»قالت  پردازش  سبک  آن،  ضمن  در  و  ها نگاشتند 

 کودکان،  هایداستان  در  پردازیشخصیت  معیارهای  با  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  ،یداستان  مجموعه  دو  این  در

ا  شد  سنجیده زکر  جهینت  نیو  که  آمد  دست  بس  ایبه  در  داستان  یاریتامر  مع  نیا  یهااز  مجموعه،   اتیادب  یارهایدو 

است.   نموده  مراعات  را   کودکان 
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عنوان  نامهانیپا  در  میعبدالرح  سامر با  ة  خود  القصصی  تامر  زكریا  أعمال  في  ة  التراثی  ات  انواع   ،(1422)  الشخصی 

د  اعمّ  را  هاتیّشخص داستان  یملّ  ،یخیتار  ،ینیاز  در  برم  یهاو...  بررس  شماردیتامر  ادینمایم  یو  به   نی.  پژوهش 

 .شودیم  محدود  بزرگساالن  یهاداستان  در  اغلب  و  یانسان  یهاتیّشخص

عنوان    یکتاب  یالصماد  محمّد  عثمان  امتنان القصیرةبا  ة  والقص  تامر  بم1995)  زكریا  از  پس  و  نوشت   نامةیزندگ  انی( 

داستان  یبررس  به  تامر، شکل  و  و  یهامحتوا  پرداخت.  او  ا  یکوتاه  داستان  نیدر  عناصر  از  ن  یهاپژوهش   زیتامر 

به م و    انیسخن  بررس  یملّ  و  یخیتار  کردیرو  با  را  هاتیّشخصآورد  داد.    یمورد   قرار 

تالش  طورهمان شد،  مشاهده  م  یهاکه  محدود  داستان  چند  به  تنها  اشودیپژوهشگران  البته  محدود   نی.  مورد  چند 

عنصر    زین به  ندارد  تیّشخصتنها  نگاه  نیا  کنیل   ،اختصاص  با  داستان  قیدق  یپژوهش  زکر  یهابه  در   ایکودک  تامر 

مهملة  مجموعة تصو  ،نصائح  که  دارد  نظر  چگونگ  تیّشخص  جنساز    یجامع  ریدر   یهاداستان  در  را  آن  پردازش  یو 

آمو  دینما  عرضه  مجموعه،  نیا  .کند  یبررس  را  مرتبط  یتیترب  و  یزشو نکات 

 تامر  ایزکر  درباره.  2

 در  امّا  گذراند؛  همانجا  در  را  ییابتدا  التیتحص  و  شد  متولّد  دمشق  «بحصة»  منطقه  در  م1931  سال  در  تامر  ایزکر

ا  شیپم  1944سال   اتمام  دل   نیاز  به  زندگ  طیشرا  لیمقطع،  تنگدست  یسخت  تحص  ،یو  در   لیاز  و  گرفت  کناره 

آهنگر  یسازقفل  کارخانة مدّ  ،بحصة  یو  : 1ج،  1431  سوعی،یال   کامبلّ  ؛47:  2000)حمود،    کرد  کار  سال  دوازده  تبه 

و  گذاشت؛  یمهمّ  ریتأث  ،یسور  سندۀینو  نیا  ندۀیآدر    یرخداد  نیچن(.  394 کودک  یچراکه  دوران  همان   ،یاز 

ک  یزندگ  یهاو رنج  هایسخت تجربه  و خواسته  ردرا  دردمند  افراد  با  و  و   .شد  آشنا  افکارشانها 

م  نوشتیم  یمطالب  همچنانتامر    ایزکر منتشر  نخستنمودیو  در    نی.  را  در   »النقاد«  مجلّةداستانش  رساند؛  چاپ  به 

به    1960سال   )اد  ینگارروزنامه  حرفةم  شد   تیوضع  و  یزندگ  طیشرا  لیدل بهبعد    یمدّت  تامر(.  126:  1984  ب،یوارد 

 با  مدّت  نیا  در  اامّ  شد،  جدا  حزب  از  دهه  همان  در  هرچند  یو  وست؛یپ  ستیکمون  حزب  به  ،جامعه  یطبقات

اد و  دال  و  گذاشت  ریتأث  زین  او  آثار  در  ،ییآشنا  نیا(.  5:  1989  د،ی)ع  گشتآشنا    یاریبس  بانیروشنفکران  جمله   لیاز 

ارزشمند  یماندگار هم  یو  ادب  یعلم  یغنا  نیآثارش،  حد  است  یو  تا  تأث  یکه  ا  ریتحت  با  فره  نیارتباط   ختهیقشر 

 بود.

فرانسو  لسوفیف  همچون  یبزرگ  سندگانینو  با  تامر ناقد  م(؛ 1924)  کافکا  فرانتس  ،م(1905)  سارترپل    ژان  ؛یو 

نو  لسوفیف  ؛م(1960)  کامو  آلبر  و  زبانیآلمان  سندهینو داشته  اتیّادببر    ییبسزا  ریتأث  که  یفرانسو  سندهیو  اند، جهان 

ادب مکاتب  و  شد  اگز  یآشنا  که   را(  3)سمیونیامپرس  و (2)سمیررئال سو  ،(1)سمیال یستانسیمانند  داد  قرار  مطالعه  مورد 

 (25:  1995  ،ی)الصماد.است  مشهود  زین  آثارش  در  گسترده،  مطالعات  نیا  ریتأث

 ،(1963-1960)  هیسور  فرهنگ  وزارت  ترجمه  و  فیتأل   ریمد:  جمله  از  داشت؛  عهده  به  یاریبس  یهاتیمسئول   یو

اِلدب»  مجلّه  ریمد -1969)  هیسور  »الرافع«  و  »أسامه«کودک    یهامجلّه  ریسردب  ،(1965-1963)  هیسور  «يالموقف 
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الکتّ  انجمن  سیرئ  بینا  ،م(1970 )اتحاد  العرب  )1975-1973اب  و  27:  همان(   ،یداستان  مسابقات  یبرخ  یداور( 

داستان مسابقات  الذق  یروزنامه  یمانند  روزنامه1979)  هیدانشگاه   در  »التضامن«  مجلّه  و(  1981)  هیسور  نیتشر  یم(، 

ج1431  سوعی،یال   کامبل  ؛365:  2009  ،ی)فرن  لندن لندن    م1981  سال  در  تامر(.  394:  1،  در  رفتبه   نامةهفته. 

س  »الدستور« مقاالت  و  شد  کار  به  بس  یاسیمشغول  در  را  مجلّ  یاریخود  اللندن  اتاز  الناقد  التضامن،  و   رانیحز  هیّمانند 

 (.  25:  1995  ،ی)الصماد  نمود  منتشر  هالدوح

تقد  یآثار  بزرگسال،  و  کودک   فیط  دو  یبرا  یو.  بازنماند  نگارش  و  مطالعه  از  گاهچیه  تامر نمود.    میرا   آثارجهان 

داستان    شیب  بزرگساالن،  یبرا  او مجموعه  نه  ):  استاز  اِلبیض  الجواد  ف1960صهیل  ربیع  )  يم(،  الرعد 1963الرماد  م( 
(1970( الحرائق  دمشق  ف1973م(،  النمور  )  يم(،  العاشر  )1977الیوم  نوح  نداء  سنضح1994م(،  مجموعه 1998)  كم(،  م(، 

)داستان  »اف«  )1998های  الحصرم  )2000م(،  ركب  تكسیر  )2002م(،  و القنفذ   (.2005م( 

وشد  نوجوان  و  کودک   اتیّادب  عرصةوارد    م1968  سال  از  تامر سل  ی.  کنار  کودک   اتیّادب  شتاریپ  ،یسیالع  مانیدر 

سور الع  هیدر  در    شعر  عرصةدر    یسیبودند؛  تامر   از(.  16:  2012)بشور،    گشتند  خود  زمان  سرآمد  داستان،  نةیزمو 

النهر:  از  عبارتند  حوزه،  نیا  در  تامر  یهاداستان  جمله سکت  للسنونوم(،  1975)  تیالبم(،  1973)  لماذا  الوردة   قالت 

األرانبم(،  1977) در    ایزکر  حضورم(.  1983)  والسنون  هاجریما  دعنم(،  1979)  بالد  از   اتیّادبتامر  بعد  کودکان، 

و  یادوره که  اد  یبود  ادب  بانیبا  مکاتب  و   یاسیس  ،یفرهنگ  یهانهیزم  در  یمهمّ  اتیتجرب  و  شد  آشنا  مهمّ  یو 

م  یاجتماع آن  انتظار  پس  و  رودیکسب کرد.   باشد.    دهیو سنج  یغنکودک،    اتیّادبدر    یکه آثار 

مهملة  مجموعة ت  نصائح  رس2010در    نشد،  معلوم  پژوهشگر  بر  آن  نگارش  خیارکه  چاپ  به  ادیم  مجموعه   نی. 

م  20  یدارا کوتاه  در  باشدیداستان  داستان  هر  و    کی.  شده  نوشته  کلّ  یریتصو  یحاو  زین  صفحه  کیصفحه   تیاز 

برا  استداستان   کتاب،  در  مندرج  مشخصات  استناد  به   یژگیو  بر  بنا  کودک .  است  مناسب  سال  12  تا  8  کودکان  یکه 

عناصر  توجّه  پس.  پردازدیم  عمل  و  تفکّر  به  و  داده  قرار  هاتیّشخص  گاهیجا  در  را  خود  ش،یخو  استعداد  و  یبه 

مهم  ت،یّشخصهمچون   ادب  یبرا  یگام  آثار  ب  یسنجش  است.    اتیّادب  تیاهم  انگریو   کودک 

 تیّشخص  عنصر.  3

با  شودیم  لیتشک  یمختلف  عناصر  و  اجزاء  از  داستان خاصّ  دیکه  نظم  و  تناسب  کنار    یبا  بگ  گریکدیدر  تا   رندیقرار 

برسانند.    مخاطب نظر  مورد  به هدف  ا  یکیرا  م  تیّشخصعناصر،    نیاز   .  باشدیداستان 

 درستی  به  را  داستان  شخصیّت  نویسداستان  اگر  و  است  داستان  یک  دهنده  تشکیل  عناصر  ترینمهمّ  از  شخصیّت

 هایشخصیّت  نام  به  هاداستان  چراکه  کرد؛  خواهد  کسب  بسیاری  موفقیّت  داستانش  بکشد،  تصویر  به  و  کرده  انتخاب

 پس.  افتی  شهرت  بابا،  یعل  یعنی  ،یاصل  تیّشخص  نام  به  که  بابا  علی  یهاداستان  مثل  شوند؛می  مشهور  خود  اصلی

 و  رود  پیش  داستان  حوادث  با  هماهنگ  صورت  به  تا  گیرد  صورت  بیشتری  تالش  داستان  شخصیّت  ارائه  در  باید

 دهد،  فرا  گوش  سخنانش  به  کند،  درک   پویا  و  زنده  را  داستان  شخصیّت  باید  کودک .  یابد  تحقّق  داستان  اهداف
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 را  مثبتش  جوانب  و  زده  کنار  را  آن  منفی  جوانب  دهد،  قرار  خود  برای  الگویی  را  او  و  ببیند  را  رفتارهایش  و  حرکات

عبداهلل،  نماید  دریافت )حسن   .2001  :219) 

 و  گرفته  خو  هاآن  به  برانگیزد،  قهرمانان  با  همراهی  به  را  کودک   که  است  آن  خوب  داستان  یک  هایویژگی  از

 دشمن  را  دیگری  و  بدارد  دوست  را  یکی  کند،  عمل  رفتارشان  خالف  و  کرده  دوری  هاآن  از  یا  کند  رفتار  هاآن  مانند

 (.122:  1989  ،یدی)الحد

 جامعه،  افکار  و  هاارزش  و  کندمی  زندگی  آن  در  کودک   که  محیطی  با  داستان  که  شودمی  محقّق  زمانی  امر  این

 و  متفاوت  محیطی  از  اینکه  دلیل  به  دیگر،  هایزبان  از  شده  ترجمه  های»داستان  وجود،  این  با.  باشد  داشته  تجانس

 (.  220:  1418  غش،ی)بر  کرد«  نخواهند  کسب  زیادی  موفّقیّت  اند،آمده  متفاوت  هایارزش  با  همراه

 کودک   مثل  یعنی.  باشد  کودک   سطح  در  و  داشته  دوست  را  آن  کودک   که  دهد  ارائه  را  شخصیّتی  باید  نویسنده  یک

عبداهلل،    نماید  برخورد  محیط  با  و  کرده  فکر  داستان،  یک  شخصیّت  به  کودک   عالقه  رونیا  از  ،(37:  1992)حسن 

 این  که  اوست  خود  که  کندمی  تصوّر  و  بیندمی  شخصیّت  همان  کالبد  در  را  خود  کودک   رایز  دارد؛  روانشناسی  دلیل

 .دهدمی  یاری  را  ستمدیدگان  و  کندمی  نابود  را  ستمگران  و  جنگدمی  هازشتی  با  دهد،می  انجام  را  کارها

 ندیگویپردازتیّشخص  کنند،  جلوه  یواقع  افراد  مثل  باًیتقر  که  داستان  حوزه  در  خواننده  یبرا  هاتیّشخص  خلق  به

 از  یاریبس  چراکه  است؛  تیّشخص  کردن  ساده  و  ملموس  ،یواقع  جلوه  از  منظور  البته(.  83:  1367  ،یرصادقیم)

 با  دیبا  کودک،  ذهن  به  هاتیّشخص  نیا  شدن  کینزد  یبرا  و  است  یلیتمث  و  یلیّتخ  کودک،  داستان  یهاتیّشخص

 .شوند  فیتوص  یواقع  یهایژگیو

داستان  تیّشخص  یهایژگیوجمله    از عموم  ایزکر  یهادر  است.    یریفراگ  و  تیّتامر،  عنوان    نامآن   هاتیّشخصو 

و  دهیناد و  شده  کنش  هایژگیگرفته  چگونگ  یهاداستان  در  یو.  گرددیم  انیب  شانیهاو  به   تیّشخص  یریپاگ  یخود، 

گذشته نم  و  بپردازدیاو  بدون  بلکه  ا92:  1995  ،ی)الصماد  دهدیم  یجا  داستان  در  راآن  مه،مقدّ  انی.  البته  روند   نی(. 

ب م  یهاداستان  شتریدر  صدق  داستان  گرید  یبرخ  در  یوها؛  آن  همه  نه  کندیاو  برااز  در   تیّشخصبهتر    میترس  یها، 

مخاطب،   معرّ  تیّشخص  گذشته  از  اندک   یاشمّهادراک  مانند   است؛  مهمّ  آن،  یفعل  تیموقع  فهم  در  که  دینمایم  یفرا 

تحل  یالصحار  صانع م  یمحتوا  لیکه در  به آن   .م ی پردازیمجموعه، 

برخ  ایزکر در  داستان  یتامر  شخصاز  فرام  یخیتار  یهاتیّها،  و  خواند؛یرا  ا  یهدف  و    نیاز  شناخت   ایکار، 

ن  فیتوص گذشته  پ  ست؛یزمان  در  فکر  انیب  یبلکه  موقع  یتحوّل  تار  یهاتیّو  حال   یخینادرست  زمان  با  آن  تطابق  و 

)عبدالرح است  معاصر  به   یخیتار  یهاتیّشخصو    حوادثاز    یریگبهره  با  یو  گر،ید  یعبارت  به(.  66:  2001  م،یو 

»تجرب تا  آنست   مکتب  براساس  که  او  آثار  یژگیو  نیا  و  کند«  ریتصورا    یکنون  یاجتماع  -یاسیس  اتیدنبال 

 (.178:  1391  ،یو محمد  یازین)  شد  او  از  بعد  عرب  سانینوداستان  از  یاریبس  بخشالهام  است،  سمیسوررئال 

م  هاتیّواقع  از  تامر،  یهاداستان  یهاتیّشخص سرچشمه  جامعه  طبقات  و  رندیگیو  طبقات   یواقع  یهایژگیو  آن 

)همان:   دارند  همراه  به  واقع93را  داستان  ییگرا(.  در  ن  کودکانه  یهاتامر  و  زیاو  است.  ترس  یبارز   یهاتیّشخص  میبا 
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 هم  و  کند  تیرعا  را  مخاطب  لیّتخ  جانب  هم  تا  دهدیم  یجا  هاآن  قالب  در  را  یانسان  یهایژگیو  جان،یب  و  جاندار

مدینما  انیب  را  جامعه  قیحقا نظر  به  به  نیا  رسدی.  تامر،  رعاعملکرد  و  یهمگون  تیخاطر  از   مرحله  نیا  یهایژگیبا 

مرحله باشد؛  به  یارشد  کودک  خ  جیتدرکه  واقع  یهایپردازالیاز  به  و  شده  جدا   ییجوقهرمان  و  ییاگرساده 

 (.39:  1977  الهیتی،)  پردازدیم

آشنا  مطالعه  با  نوجوان  و  کودک  و  م  ییداستان  تالش  قهرمانانش،  برگ  هانآ  دهیپسند  یهایژگیو  تا  دینمایبا   ردیرا 

و از  پ  یهایژگیو  در  مخاطب  شود؛  دور  ارزش  یناپسندشان  تا  است  خو  یاخالق  یهاآن  وجود  در   نهینهاد  شیرا 

جا  زمره  در  را  خود  و  دینما قهرمانان  )  یآن   (.113:  2000  عبدالفتاح،دهد 

 پژوهش  بدنه.  4

به  یهاداستان  در  هاتیّشخص ابله    ایکار  درست  بد،  ای  خوب  مطلق  طورکودکان،  ز  رک یز  ایبدکار،   نیا  رایهستند؛ 

نداستان و  است  کوتاه  سن  زیها  در  مطلق  ن،ییپا  نیکودکان  و  اغلب  هستند  درک   یبُعد  چند  یهاتیّشخصگرا  را 

 کودک،  که  رودیم  شماربه  یقالب  رود،یم  شماربه  کودکان  یهاداستان  ارکان  جمله  از  که  تیّشخص  عنصر.  کنندینم

 ای  و  انسان  دیشا  هاتیّشخص  جنس.  کندیم  لمس  خود  حضور  با  را  داستان  یرخدادها  و  دهدیم  شکل  آن  در  را  خود

 از  داستان  تیّشخص  امّا.  رندیگیم  یجا  داستان  در  خود  خاصّ  روش  و  ظرافت  با  انواع،  نیا  از  کیهر.  باشد  رانسانیغ

 و  تحوّل  و  رییتغ  باعث  و  بردیم  شیپ  را  داستان  خود،  گفتار  و  رفتار  اعمال،  با  ،...  و  وانیح  انسان،  باشد،  که  ینوع  هر

 (.69:  1393  کاموس،  و  یمیحک)  شودیم  خواننده  به  شیخو  کامل  یمعرّف  و  شناخت

 هاتیّشخص  قیتلف.  1.  4

مهملة  یهاداستان  مجموعه  در  آنچه  ،یانسان  یهاتیّشخص  انواع  حضور  د،ینمایم  رخ  یزیچ  هر  از  شیب  نصائح 

خضراء    داستان  از  برگرفته  کتاب  جلد  ریتصو.  است  رجانداریغ  و  یوانیح  نیا  قیتلف  یایگو  خود  که  استسماء 

الغبي  العصفور،  بحر  یهاداستان  در.  باشدیمداستان    کی  در  تیّشخص  یهاگونه  نیا  شاهد  زین  المتکلّم  القطّ  و  السمک 

 .  میهست  ییگراهم

 کشد؛یم  ریتصو  به  ش،یخو  کودکانه  و  ساده  لیّتخ  با  را  کبوتر  و  دختربچه  تیّشخص  ،خضراء  سماء  داستان  در  تامر

نائمًة :  دینمایم  جلوه  یعاد  و  روان  ینحو  به  ت،یّشخص  دو  گفتمان الحمامةأ  رویةأ  بأ ُفوجَئ  صباحًا  دفتَرُه  فُل  الطِّ َفتَح  »عندما 
یاح« للس  فندقًا  َلیَس  دفتَرُه  إن   وقاَل...  بیضاَء،  صفحة   نهایةأ   تلخ  حوادث  به  نسبت  سندهینو  کردیرو(.  34:  2010)تامر،    في 

 جهان  با  را  خود  وندیپ  و  ردیبپذ  کودکانه،  یاگونهبه  را  مادر  فقدان  تا  است  مخاطب  قلب  و  ذهن  بخشآرام  ،یزندگ

َبًا،   :دینما  حفظ  واقع ُمتعج  فُل  الطِّ فابَتَسَم   ... الدجاجةأ  ها  أم  عن  البحُث  َأرَهَقها  أن  بعَد  النومأ  إلی  ت  اضُطرَّ ها  الَحمامُة...إنَّ »قالت 
أمَّ الَحمامةأ«   هی  الَحمامَة  إنَّ  لألَحمامةأ   )همان(وقال 
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العصفور،    یهاداستان  در الغب »بحر  المتکلّم«  ي  السمک  القطّ  »بحر   داستان  در.  میهست  هاکردیرو  تقابل  شاهد  ،و 

أنَّ   است  همنوعانش  برخالف  که  مینیبیم  را  یگنجشک  حماقت  سوکی  از  العصفور« بأ َعًا  ُمقتنأ َظلَّ   ... بحر   لأ الَغناَء  »إختار 
أ حقاًل  لُه  َتخیَّ َكما  والبحر  الفیَن  والدَّ الحیتانأ  ظهور  علی  َیُحطَّ  أن  َیستطیُع  الُمتَعَب  هیة الُعصُفوَر  الشَّ باِلسماکأ  ًا  ُمكتظ  اللونأ  زرَق 

  » عمأ الطَّ و  20:  2010)تامر،  اللذیذةأ  طب  نیا  جةینت(  با  مخالفت  و  خو  عتیرفتار  سرشت  توانا  شیو  به  توجه  عدم   هاییو 

محدود إلی   شد  نیچن  هاتیو  ع  َتَتَضرَّ أغانیهأ  ُكلُّ  اَتت  وب ا،  تام  نسیانًا  البحَر  َی  َنسأ  ، َقفص  في  ن  وُسجأ ُمصادفًة  علیه  ُقبأَض  »عندما 
» القفصأ  (.  همان)  بابأ 

در   الغبي»  داستانتامر   دیدیم  مهربان  یمردان  را  رانیگیماه  که  کندیم  انیب  را  یکوچک  یماه  یماجرا«  السمک 

«»فاتَّهمتأ   مکأ لألس  ین  المحب  یادیَن،  الصَّ َتظُلُم  ها  أن  بأ الكبیرَة  مكَة  السَّ غیرُة  الصَّ مكة  ماه  استدالل(؛  26)همان:    السَّ کوچک،   یآن 

عل نظام  بهتر  درک  و  مخاطب  تأمل  معلول   یموجب  م :  شودیم  یو  هأ باكأ شأ في  مرًة  َوَقعُت  وأخشاهم؟!  یادیَن  الصَّ أكَرُه  »لماذا 
ومَ  بفضول   صوني  الماء«َفتفح  إلی  وَأعادوني  ة    بدانجا  اد،یّص  دربارۀ  کوچک  یماه  نادرست  تصوّر(.  26:  2010  ،)تامر  حب 

ُمغتاَظًة«که    دیانجام عنها  الكبیرُة  مكُة  السَّ د  »فابَتَعَدتأ  تغ  تیّشخص  دگاهی)همان(  ماند؛   رییداستان،  خود  اشتباه  در  و  نکرد 

تامر  ایگو  دگاه،ید  نیا  جهینت که  است  واضح  تخ  چنان  به  را  داستان  روند  وام  لیّادامه  مخاطب  فکر  اگذاردیو  امر،   نی. 

 .باشدیم  مخاطب  با  تعامل  به  تامر  توجّه  زین  و  دوست  عنوان  به  دشمن  نادرست  انتخاب  بودن  یهیبد  نشانه

المتکلّم«    داستان  که  کرد  شماتت  را  خانه  اهل  و  درآمد  سخن  به  روزکی  یبرا  فقط  که  است  یاگربه  تیروا»القطّ 

 خطاب  را  گوشیباز  کودکان  و  کرد  شِکوه  او  خساست  از  و  زد  ادیفر  را  قصّاب.  دهندینم  او  به  خود  یغذا  از  چرا

 و  دیرس  همنوعانش  نزد  کهنیهم  امّا.  شدیم  رفتار  شما  دُم  با  گونههمان  و  دیداشتیم  دُم  هم  شما  کاش  یا  که  نمود

 به  چه  هر  و  دیرس  اتمام  به  فرصتش  کهنیا  تا.  نپنداشتند  خود  از  را  او  و  ختندیگر  او  از  زدهوحشت  گفت،  سخن

 و  دندیفهم  را  سخنش  که  شدند  او  یرایپذ  یکسان  تنها  بود؛  انسان  یتوجّهیب  و  گربه  یشگیهم  ناله  گفت،  هاانسان

پ  )گربه  یاصل  تیّشخص(.  32)همان:    بودند  همنوعش همز  شیسخنگو(  درست  راه  شکست،  و  شدن  گرفتار   یستیاز 

برگز را  همنوعانش  سودیبا  از  ح  سندهینو  گر،ید  ی.  با  درست  م  واناتیرفتار  گوشزد  مخاطب  به  که   یامر  د؛ینمایرا 

ناد  یاریبس  یاز سو  دیشا نوجوانان   گرفته شود.  دهیاز 

ا  در  سندهینو عبارات  ب  شودیم  ادآوری  مخاطبش  بهها،  داستان  نیضمن   ها،تیمحدود  ها،یژگیو  به  دیاکه 

 و  شکست  جز  یاجهینت  ،ییتوانا  و  فطرت  نیا  خالف  بر  حرکت.  نمود  توجّه  یزندگ  یهاتیّواقع  و  هاییتوانا

 منزلهبه  تامر  کردیرو  رایز  داد؛  قرار  شگریپو  ذهن  و  خالّق  تفکّر  یارویرو  دینبا  را  کردیرو  نیا  البته.  ندارد  یمانیپش

 یهاتیمحدود  و  هاییتوانا  از  دیبا  نخست  ر،ییتغ  یبرا  مخاطب  و  شودیم  محسوب  یدگرگون  یبرا  تالش  مقدّمه

 .شود  آگاه  خود

حکماً«  داستان  در  طاووس،  مشاجره  که  شودیم  یمعرّف  داور  عنوانبه  دیخورش  رجانداریغ  تیّشخص  زین  »الشمس 

چنآن  مشاجره.  دهدیم  انیپا  خود،  مانهیحک  تیدرا  با  را  کالغ  و  یغیت  جوجه که    نیها  ه است  أنَّ منهم  ُكل   عی  »إد 
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خود،    در  را  کی  هر  زین  دیخورش.  دهند  قرار  شیخو  داور  را  دیخورش  رندیگیم  میتصم  پس  اِلجمُل«  نیباتریزنوع 

 (.16:  2010)تامر،    دهندیم  انیپا  را  مشاجره  حکم،  نیا  از  یخرسند  و  تیرضا  با  سه  هر  و  کنندیم  یمعرّف  وانیح

 شودینم  جمع  فرد  کی  در  مطلق  یبرتر  که  ابدییم  در  ر،یدرگ  تیّشخص  سه  عملکرد  و  سخنان  به  توجّه  با  مخاطب

 پس  دارد؛  یبرتر  یگرید  بر  هاییتوانا  و  هایژگیو  یبرخ  در  یکس  هر  که  آموزدیم  د،یخورش  حکم  مطابق  و

 و  حیصح  قضاوت  از  بردن  فرمان  و  قتیحق  رشیپذ  گر،ید  نکته.  است  هودهیب  و  نادرست  یامر  غرور،  و  یفخرفروش

َعنأ   است  نیراست وا  وَكفُّ الثالثُة  «.  »َفُسرَّ   و  است  جامعه  اصالح  و  قضاوت  ارزش  انگریب  نکته،  نیا  به  توجّه  الَتَشاُجرأ

 (16:  2010)تامر،    .دینمایم  گوشزد  مخاطب  به  را  یمدار قانون

في  »  داستان  در أسود  زرقاءمندیل  . میهست  اهیگ  و  وانیح  تیّشخص  دو  انیم  کردیرو  دو  ییارویرو  شاهد  زین  «سماء 

. دیگویم  خود  شجاعت  و  پرواز  صدا،  رنگ،  از  افتخار،  با  و  ندینشیم  گل  درخت  از  یاشاخه  بر  بار  هر  که  یکالغ

 گرفتن  اوج  و  هاعقاب  پرواز  بلبالن،  دلنواز  یصدا  ها،گل  یبایز  رنگ  حت،ینص  و  یرخواهیخ  یرو  از  زین  گل  چمن

غراب  »  شودیم  ادآوری  را  شکار  یبرا  کالغ  یارزشیب  و  ابرها أیَّ  إصطیاَد  یومًا  لوا  ُیحاوأ  آن  از  ت،ینها  در  هم  کالغ  .«َلم 

 اکراه  شدن  دهیچ  از  نه  و  خواندیم  آواز  نه  و  کندیم  پرواز  نه  است،  دیسف  رنگش  کهیکس  با  تا  کشدیپرم  درخت

ورَدها»:  دینگو  سخن  دارد، َتقُطُف  التی  یَد  َیكَرُه  وال  ُتغن ی  ال  و  َتطیُر  وال  أبیُض،  ورُدها  غیور   شجیرة   إلی  ث  تحد  ه  ِلن  َم  : همان)  «َندأ

24) 

 ناستوده  و  نادرست  یامر  جوانب،  تمام  در  ینیخودبرترب  که  است  یتیترب  نکتة  نیا  ادآوری  گل  درخت  سخنان

 اظهار  سر  از  بلکه  و  تمسخر  یرو  از  نه  که  ییهاپاسخ  است؛  کالغ  به  درخت  بخردانة  یهاجواب  گر،ید  نکتة.  است

«  است  قیحقا الغیومأ و  سورأ  والنُّ قورأ  الصُّ طیراَن  َتنَس  ال   ... وأصواَتها  البالبَل  ر   دیتأک  مورد  داستان،  نیا  در  کالغ  رفتاربر    »تذكِّ

 اصالح  را  شیخو  عملکرد  دیبا  درست،  رفتار  و  قتیحق  درک   با  که  شود  رهنمون  مهمّ  نیا  به  دیبا  مخاطب  و  است

تو  تیّشخصکه    یمهمّ  نکتة  کند؛ با شن  جهکالغ، بدان  و  ماند.    قتیحق  دنینداشت  خود  اشتباه  در  درخت،   از 

الغاضب«  داستان  در  علّت  بدون  یگاو  داستان،  نیا  در.  است  درخت  ،یاصل  یهاتیّشخص  از  یکی  زین  »الثور 

نتبزند  ضربه  اطرافش،  در  یکس  به  تا  تابدیبرم د  یناسازگار  نیا  جةی.  آزار  عنُه که    شودیم  نیچن  گران،یو  »إبتعدوا 
ُسرعة   ن  مأ َیملكوَن  ما  أقصی  بأ  سر  از  درخت  امّا.  کندیم  درخت  قصد  پس.  ندیبیم  را  درخت  کی  فقط  اوامّا    ، « هاربیَن 

 با  و  ردیگیم  تمسخر  به  را  حتشینص  خشم،  با  هم  گاو  و  داردیم  برحذر  کار  نیا  از  را  او  یرخواهیخ  و  یدلسوز

 زدنبیآس  موجب  گرانید  یرخواهیخ  به  توجّه  عدم  و  نابخردانه  رفتار  نیا  بازخورد  کوبد؛یم  آن  بر  محکم  شاخش،

حًا    شودیم  خودبه ُمترن  الوراء  إلی  َتراَجَع  و  هأ  رأسأ َعَلی  فجأًة  َهوت  قد  یلًة  َثقأ طَرَقًة  مأ أنَّ  فورًا  الُخَطی«»فأحسَّ  َر    وعده   درخت   به   .ُمتعث 

 دارد  نانیاطم  رایز  کند؛ینم  توجه  کند، ی م   حّس  را   گاو   سردرد   که   درخت   و   آمد   خواهد   سراغش   به   بعد   ی روزها   که   دهد ی م   ن ی دروغ 

ثانیة« نطحة  َبها  ُتعقأ لن  ولی 
ُ
اِل نطَحَتُه   کنترل  عدم  و  خشم  یزشت  داستان،  نیا  در  بارز  نکته(  10:  2010)تامر:    »بأنَّ 

 اندرز  و  یرخواهیخ  به  یتوجّه  ن،یخشمگ  شخص.  زندیم  بیآس  فرد  خود  به  همه،  از  شیپ  که  است  احساسات
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 بیآس  یکس  به  دینبا  خشم،  حالت  در  که  بردیم  یپ  داستان  نیا  در  مخاطب.  پنداردیم  شخندیر  راآن  و  ندارد  گرانید

 .رفتگ  میو تصم  زد

معرّف  قت،یحق  در با  برخ  دگاهید  ها،تیّشخص  یتامر  به  نسبت  را  ب  یخود  بکندیم  انیرفتارها  به   گر،ید  انی. 

عق  یبرا  یقالب  هاتیّشخص )الجراد  دهیابراز  هستند  تامر   (.113:  2011  ،یو احساس 

اِلماني»  داستان كثیر   آمده  ستوه  به  کمش،  سرعت  خاطر  به  گرانید  تمسخر  از  که  است  یپشتالک   تگریروا  «سلحفاة 

م  رامونشیپ  جه،ینت  در  است؛ که  ف  نگرد،یرا  آهو،  م  لیخرگوش،  را  خودرو  م  ندیبیو  آرزو  بار  هر  همانند   کندیو  که 

ب  هاتیمحدود  ش،یآرزو  پاسخ  در  هاآن  امّا  باشد؛  هاآن» را  ضعفشان  نقاط  توانا  کنندیم  انیو  موهبت  هاییو   یهاو 

او    پشتالک  به   و  زدیریم  دور  را  شیآرزوها  تمام  شد،یاندیم  خوب  هاآن  سخنان  به  که  پشتالک .  شوندیم  ادآوریرا 

 (.36:  2010)تامر،    نکند«  یتوجّه  گرانید  تمسخر  به  و  بماند  پشتالک   کی  که  شودیم  نیا  شیآرزو  تنها

رو  یاخالق  تحوّل  دچار  گران،ید  و  خود  ضعف  نقاط  و  هاییتوانا  در  دقّت  و  جستجو  با  پشتالک  و   کردیشده 

برم را   که  یزمان  تا  فهمدیم  مخاطبو    است  خود  یهاییتوانا  درک   داستان،  نیا  دربارز    یتیترب  نکتة.  ندیگزیدرستش 

 به  بردن  یپ  نکته،  نیا  گرید  جانب.  دینما  غلبه  شیهاتیمحدود  بر  تواندینم  نکند،  درک   را  شیهایژگیو  و  هاییتوانا

 .گرددیم  خرسند  آن  از  خود،  گاهیجا  ازو شناخت    فهم  نیا  درک   با  مخاطبکه    است  گرانید  یهاتیمحدود

 جاندار  تیّشخص.  2.  4

داستان  یهاتیّشخص اعظم  بخش  مهملة  یهاجاندار  داده  نصائح  اختصاص  خود  به  ارا  بر  که  دو   به  هیپا  نیاند 

آن  شوندیم  میتقس  یوانیو ح  یانسان  گونه پردازش  ملموستا  و  ها   .گردد  دتریمفتر 

انسانیالف(    شخصیّت 

درختی  و  پرآب  سرزمین  سنگدلش،  سربازان  با  زمانی،  که  است  ستمکاری  حاکم  روایتگر  الصحاری  صانع  داستان 

می حکومت  آن  بر  ظالمانه  و  تصرّف  میرا  خواب  در  شبی  میکند.  فرو  او  بر  درختی  که  میبیند  و  از افتد  میرد؛ 

میخواب یکی  کردهگزارانش،  جادو  را  تو  دشمنی  آن  گوید:  آنو  باید  پس  است؛  نموده  پنهان  درختی  زیر  در  را را 

می دیگری  ببرد.  میان  از  و  میبیابد  زیاد  سرزمین  درختان  میگوید:  نصیبتان  زیادی  سود  چوبشان،  از  و  آن شود  گردد. 

می بهدیگری  حاکم  میگوید:  بین  از  درختی  میوسیلة  دستور  پادشاه  نرو.  راه  درختان  میان  در  پس  تمامی دهد  رود؛ 

می خواب  دیگری  شب  کنند.  قطع  را  میدرختان  غرق  و  افتاده  رودخانه  در  که  خواببیند  تعبیر شود.  چنین  گزارش 

میمی آب،  در  افتادن  با  حاکم،  که  رودخانهکند  نزدیکی  در  نباید  پس  میمیرد؛  دستور  پادشاه  بگذارد.  قدم  دهد ها 

رودخانه خاتمامی  آن،  از  بعد  ببرند؛  بین  از  را  میها  آسوده  به طرش  سرزمینش  امّا  است.  شده  دور  او  از  مرگ  که  شود 

می تبدیل  میصحرا  هالک  و تشنگی  گرما  از  نهایت،  و در  )تامر،  شود   (.40:  2010شود 
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ویژگی به  تامر  اصلی، توجّه  شخصیّت  آن،  در  که  باشد  داستانی  تنها  این  تا  شد  سبب  رشد،  از  مرحله  این  های 

گیرد.   قرار  شخصیّتانسان  نتیجه  در  است؛  واقعیّت  به  تخیّل  از  گذار  مرحلة  در  کودک  نقش زیرا  غیرانسانی،  های 

دارند. نویسنده  پیام  القای  در  بیشتری  تأثیر  و   بسزا 

آن میاز  آغاز  قساوت  و  سنگدلی  به  حاکم،  سربازان  توصیف  با  داستان  متن  که  این جا  به  نسبت  مخاطب  شود، 

می نکوهش  احساس  پخصیصه،  بداند، کند.  چیز  همه  و  کس  همه  بر  مسلّط  را  خود  و  باشد  ستمکار  چنان  که  ادشاهی 

می درک  را  دوستان  خیرخواهی  جاهنه  و  ستمکار  فرد  را.  بدخواهان  نیرنگ  نه  و  دور کند  خود  از  را  مرگ  حتّی  طلب، 

میمی و  میداند  که  ویژگیپندارد  این  تمام  درک  با  مخاطب  شود.  چیره  نیز  آن  بر  دتواند  خود ها  داستان،  این  قالب  ر 

و ویژگی زشت  اخالق  از این  پاک  را  آن،  ناپسند   .گرداندیمهایی 

 یوانیح  تیّشخص( ب

 یگوناگون  افراد  معرّف  وجود،  نیا  با  اما.  هستند  وانیح  جنس  از  هاتیّشخص  مجموعه،  نیا  یهاداستان  شتریب  در

الطیور »  داستان  در  جمله  از.  آموزدیم  را  یمهمّ  یآموزش  و  یتیترب  نکات  ها،آن  شناخت  با  کودک   که  است  جامعه  از
السباحة شخصشودیم  آشنا  االغ  و  گنجشک  تیّشخص  با  «تتعل م  تامر  »صغیَر   :کندیم  میترس  نیچن  راگنجشک    تیّ. 

َتقوُل« ا  عمَّ وتساَءَل  نهیَقها  اسَتغَرَب  َتنَهَق  َحمیرًا  رأی  ما  ُكلَّ ُفضولیا.ً  ن   االسِّ در  شخص  نی.   گقتمان  قیطر  از  زیناالغ    تیّداستان، 

مع  است    یمدّع  یو  گردد؛یم  روشن  گنجشک،  با  او بها  یعمل  ولم  َتجاهَلها  و  َنصیَحتی  ن  مأ َر  َسخأ أحدًا  َنصحُت  ما  ها »ُكلَّ أن 
كَمةأ« بالحأ َمألی  نافعٌة  أن :  گفت  متفکّرانه  االغ.  کند  حتشینص  تا  خواست  او  از  همگنجشک    دائمًا  طائر   ُكلِّ  لأ »نصیَحتی 

» الَموتأ َن  مأ النجاَة  اسَتَطاَع  عمیق   ماء   فأي  َیومًا  َوَقَع  إذا  حت ی  وإتقانها  باَحة  السِّ مأ 
َتَعلَّ إلی  َع   او  از  و  دیخند  زین  گنجشک  .ُیسارأ

معرّ  تیّشخص(.  8:  2010)تامر،    شد  دور  او  از  پروازکنان  و  دهد  ادامه  ادشیفر  به  تا  خواست  نوجوان  فگنجشک 

حقا  یبرخ  علّت  هنوز  که  است نم  رامونشیپ  قیاز  درک  ن  کندیرا  هدا  ازیو  و  راهنما  ن  تگریبه  االغ   یایگو  زیدارد. 

د  یکس  تیّشخص ناخواسته،  که  هدا  گرانیاست  اشتباه  راه  به  ساده  یژگیو  کند؛یم  تیرا  و  ا  یلوححماقت  در   نیاالغ، 

ن د  زیداستان  ادب  گریهمانند   .است  شده  حفظ  ،یانواع 

 پژوهش  و  پرسش  به  را  او  که  گنجشک  یکنجکاو  یکی  است؛  مشهود  داستان  نیا  در  بارز  یآموزش  نکتة  دو

م  داردیوام سبب  علّ  شودیو  جو  زیچهر    تتا  ا  ایرا  و  مخاطب   هادهیپد  ییچرا  یبررس  ةیروحامر،    نیشود  در  را 

 ییراهنما  رایز  کنند؛یم  ییراهنما  را  گرانید  نابخردانه  که  است  یافراد  از  جستن  یدور  گر،ید  نکتة.  زدیانگیبرم

بارزتر  تیّواقع  خالف  که  کشاندیم  یراه  به  را  فرد  ح،یناصح  دگاهید  و  نادرست و  عدم   گذر  بش،یآس  نیاست  و  زمان 

فا  .باشدیم  دهیکسب 

 نیشاه  گرفتن  اوج  و  پرواز  از  که  تمساح.  است  تمساح  و  نیشاه  گفتمان  تگریروا  باجنحة  حیتماس  داستان

 تعجّب  که  تمساح.  داشت  بال  هم  من  پدربزرگ  که  کرد  عنوان  و  داشت  برحذر  غرور  از  را  او  بود،  خاطردهیرنج

 نیشاه.  یادهینشن  شتریپ  که  یشنویم  ییزهایچ  روز،  هر  و  یهست  سال  و  سن  کم  هنوز  تو:  گفت  د،ید  را  نیشاه
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 داشت؛  دوست  شتریب  را  کردن  شنا  پدربزرگم:  گفت  تمساح  ؟یانبرده  ارث  به  را  هابال  آن  تو  چرا:  دیپرس  کنجکاوانه

 شیهابال  تا  درآمد  پرواز  به  شتابان  تعجّب،  با  نیشاه.  رفتند  نیب  از  رفته  رفته  هاآن  و  نکرد  استفاده  شیهابال  از  پس

 .  ندهد  دست  از  را

ح  بکاریفر  تیّشخص  رگریتصو  تمساح د  است  یگرلهیو  تاب  ندارد    گرانید  ییتوانا  دنیکه  را  خود  ضعف   آن  وو 

باهي«  پنداردیم  یفخرفروش  ینوع  را التَّ كثیَر  مغرورًا  تكن  ال  ناصحًا:  مغتاظًا  بًا  مؤن  به  از   تصوّر  .»َفصاح  نادرست  برداشت  و 

د آن  دهینکوه  یامر  گران،یرفتار  تامر  که  ماست  گوشزد  است؛   نیشاه  تیّشخص  در  گر،ید  ریتصو.  دینمایرا  نهفته 

زود    یاپرنده و  گفته  باورجوان  هر  م  یاکه  باور  از    کندیرا  غفلت   گشته  برخوردار  هاآن  از  که  ییهانعمت  شکرو 

است   َش  نموده  «»َفَدهأ َجَناَحیهأ َد  َیفقأ ال  حتَّی  بلهفة   الطیران  إلی  ادر  وب قُر،      (.22:  2010)تامر،    الص 

الکسالن  داستان  در  تامر  تا  است  علف  خوردن  حال  در  فراوان  ولع  با  که  یگاو.  کندیم  یمعرّف  را  تیّشخصدو    من 

 خواب  از  گاو  یصدا  با  گربه.  بردیم  سر  به  خواب  در  شب،  شکار  از  خسته  که  الغر  یاگربه  و  دهد  ریش  و  شود  چاق

عجوالنه   ینادرست  تصوّر  کهنیا  با  گاو.  نشود  خوابش  مزاحم  که  خواهدیم  او  از  و  شودیم  داریب دارد،  گربه  دربارۀ 

م الجسمأ    کندیقضاوت  هزیلَة  كنتأ  لما  فعاًل  نشیطًة  كنتأ  لو   ... للعملأ هٌة  َكارأ ومأ  للن  ٌة  ُمحبَّ َكسَلی  ٌة  طَّ قأ گربه   .ضعیفًة«»أنتأ 

 شکار  گرفتن  یبرا  قوّتش  نقطه  زین  او  یالغر  خوابد؛یم  را  روزها  و  گذراندیم  شکار  به  را  هاشب  که  کندیم  اظهار

خودش  به  تا  دهدیم  ادامه  خوردنش  به  گاو  امّا.  است «  گمان  العملأ علی  َمك  وُأرغأ ومأ  الن  ُمَن   زین  گربه  مقابل،  در.  »أمَنعکأ 

 (.12:  2010)تامر،    دهدیم  ادامه  دنیخواب  به  گاو،  یصدا  به  توجّهیب

ترس  تیّشخص د  میگاو،  رفتار  از  نادرست  ناخوشا  گرانیقضاوت  بازخورد  سبب  که  رفتار   ندیاست  و  روان  در 

مقضاوت عکسگرددیکننده   دگاهید  به  عمل  و  توجّه  که  است  نکته  نیا  آورامیپ  داستان،  تینها  در  گربه  العمل. 

 عمل  آن  به  دینبا  شد،  فرد  حیصح  رفتار  و  آرامش  مانع  اگر  و  باشد  رشد  جهت  در  که  است  دهیپسند  یزمان  گران،ید

 .بود  توجّهیب  نادرست،  دگاهید  و  برداشت  آن  به  دیبا  بلکه  کرد؛

األطباء  داستان ز  یبرا  خرگوش  و  کندیم  شکار  را  یخرگوش  که  است  یببر  یماجرا  آکل  با  خود،   یرکینجات 

م طب  کند؛یم  یخرسند  ابراز  شود،یم  خورده  ببر  توسط  کهنیا  از  کندیتظاهر  را  خود  ها خرگوش  بیخرگوش، 

ظاهراً    خواندیم را   یخستگ  رفع  است  بهترکه    دینمایم  حتینص  را  او  محبّت،  و  احترام  سر  ازو  او  سپس  و  کند 

 حرف  نیا  از  او.  بخورم  را  یبیطب  که  داشتم  آرزو  یکودک  از:  دیگویم  ببر.  باشد  دیمف  شیغذا  و  نشود  ماریب  تابخورد  

 رها  را  طبابت  که  ردیگیم  میتصم  و  زدیگریم  او  از  خرگوش  و  شده  سست  شیهاچنگال  که  خنددیم  سرخوش  خود

 .  کند

موقع  یافراد  یهوشمند  و  یرکیز  انگرینما  داستان،  نیا  در  خرگوش درست  درک  و  صبر  با  که  تالش   ت،یّاست  در 

تا   توجّ  نکته.  ندینما  حل  را  شیخو  مسألةهستند  کنار   که  است  خرگوش  میتصم  داستان،  انیپا  در  هقابل  را  طبابت 

َهجرأ  بگذارد   َعَلی  مًا  ُمصم  رارأ  بالفأ «»الَذ  الطب  هنةأ  و  کندیم  یتداع  نیچن  میتصم  نیا.  مأ از   شیخو  یگرفتار  یکه  را 

م ز  میتصم  نیا.  ندیبیطبابت  ن  یرکیبا  جمع  قابل  ببر رسدیم  نظر  به  داستان  نیا  در  یضعف  نقطةو    ستیخرگوش،   .
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عل  یافراد  تیّشخص  انگریب  زین که  جسم  یبرخوردار  رغمیاست  قدرت  ز  از  ،یاز  و  ن  یرکیهوش  برخوردار   ستندیالزم 

شا افراد  دیو  ن  فتریضع  یاز  خود  بخورند.    زیاز  ُبُه شکست  َمَخالأ َفتراَخت   ، حکأ الض  في  وأغرق  قاله،  بما  َر  مأ
النَّ َب  »وُأعجأ

» باِلرنبأ َكُة  ن  تفکّرو    تعقّل  به  بلکه  ست؛ین  یبدن  قدرت  به  فقط  ،ییتوانا  پس  .الُممسأ صبر  )تامر،   یبستگ  زیو  دارد 

2010  :14.) 

جوجه  کیگفتمان    األمّهات  داستان با  رواجغد  را  جغدکندیم  تیاش  جوجه  برخ  ی.  درک  توان   یرفتارها  یکه 

 کند؛یم  میترس  صدا  نیباتریز  شیبرا  را  جوجه  یصدا  مادر،  جغد.  ندارد  را  نشیوالد  زیآممحبّت  و  رخواهانهیخ

 از  عتریسر  را  اشجوجه  نیهمچن.  شماردیبرم  هاآن  یسرخوش  و  وجد  سر  از  را  گرانید  شدن  دور  و  نفرت  کهچنان

در  کندیم  یمعرّف  عقاب  از  تریقو  و  نیشاه جغد  جوجه  م  دیتمج  جةینت.  خواندن  آواز  به  را   پردازدیمادرش،  مردم  و 

. را  عقاب  قدرت  نه  و  دارد  را  نیشاه  سرعت  نه  فهمدیم  که  کندیم  عقاب  و  نیشاه  با  یهمانند  قصد  ند؛یبیم  یفرار

ما   که  فهمدیم  شود،یم  مادر  خودش  که  یزمان  امّا  کند؛یم  سرزنش  را  مادرش  پس إال   لها  َتُقل  ولم  َتخَدعها  لم  ها  »أم 
» هأ بأ ُتؤمُن     .كاَنت 

 پندارد؛یم  یموجود  هر  از  برتر  را  او  که  چندان  است؛  فرزند  به  مادر  محبّت  زانیم  انیب  داستان،  نیا  روشن  نکته

مایل   کندیم  هیتوج  را  شیهاتیمحدود  و  نموده  پررنگ  را  شیهاییتوانا الت  إلی  َسُیضَطرُّ  الجمیَل  صوَتکأ  َیسَمَع  َمن  »ُكلُّ 
 از  نشان  و  انیز  موجب  درنگیب  را  یرخواهیخ  و  حتینص  هر  دینبا  فرد  که  است  نیا  گرید  نکته(.  18:  همان)  َطَربًا«

 .  ردیگ  قرار  تیّموقع  همان  در  که  یزمان  مگر  بپندارد؛  یبدخواه

الثرثار    داستان  در  تامر  خوردن  قصد  که  یسنجاب.  کندیم  انیب  را  السیگ  درخت  با  سنجاب  یگفتگوالسنجاب 

 درخت  که  راندیم  سخن  ییگوکم  محاسن  دربارۀ  قدرآن  ،ینیچمقدّمه  یبرا  و  دارد  شرم  آن  ابراز  از  امّا  دارد؛  السیگ

نصکندیم  یتینارضا  ابراز  و  دیآیم  تنگ  به  آن  از را  سنجاب  سپس   را  اشخواسته  و  کند  کوتاه  سخنکه    کندیم  حتی. 

مخواسته  هم  سنجاب.  دیبگو را  خرسنددیگویاش  ابراز  درخت  م  کندیم  ی.   میهاالسیگ  به  یادیز  افراد:  دیگویو 

 را  سنجاب  بیع  تنها  ،ییپرگو  بودن  ناپسند  بر  دیتأک  در  یو.  خورندیم  هاآن  از  تشکّر،  و  اجازه  بدون  و  برندیم  حمله

 هم  سنجاب.  پسنددینم  را  ییگوادهیز  که  بفهماند  تا  کندیم  ییگوادهیز  و  آوردیم  لیدل   اریبس:  کندیم  عنوان  نیچن

 .  خنددیم  سخن،  نیا  از  یناراحت  بدون

َجعلك   است  ییگوادهیز  از  زیپره  داستان،  نیا  یآموزش  بارز  نکته الذی  ببأ  الس  عن  وإیجاز   بإختصار   تتكل َم  أن  »حاول 
معی«  دنیرس  موجب  هم  و  است  گرانید  خاطرآرامش  سبب  هم  رفتار،  نیا  کردن  یعمل(.  28:  2010)تامر،    تتكلَُّم 

 گوادهیز  فرد  از  افراد  شدن  دور  سبب  و  زندیم  هم  بر  را  گرانید  آرامش  تنهانه  ییگوادهیز.  شودیم  مراد  به  عیسر

 به  را  منظورش  تواندینم  و  شودیم  مبهم  و  دایناپ  ادشیز  سخنان  یالالبه  در  هم  فرد  هدف  و  منظور  بلکه  شود؛یم

 آن،  یپ  که  است  گرانید  یهاداشته  از  استفاده  یبرا  اجازه  کسب  داستان،  نیا  گرید  نکته.  برساند  گرانید  به  یدرست

 .گردد  مراعات  دیبا  زین  یقدردان  و  تشکّر
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. باشندیم  یاکتساب  بلکه  ستند؛ین  یوراثت  هاارزش  نیا  است؛  کودک   رفتار  یبرا  یزشیانگ  یروین  ،یاخالق  یهاارزش

ا  تسلّط  و  توجه  که  رساندیم  نظر  نیا  به  را  ما  نکته  دو  نیا  به  توجه بر  مهارتارزش  نیتامر  و  فنون  جمله  از   یهاها، 

برا آثار  خلق  )روح  یاو در  است   (.  75م:  1995  صل،یالف  یکودکان 

ذک  داستان  کند؛  اثبات  یگرید  به  را  خود  یرکیز  دارد  قصد  کی  هر  که  است  جوجه  دو  یماجرا  تانیّدجاجتان 

 پس  عقل؛  قوّت  نه  داندیم  جسم  قدرت  از  را  مسابقه  نیا  دوم،  جوجة  و  دهدیم  دنیدو  مسابقه  شنهادیپ  اول  جوجة

 بهتر:  دیگویم  خنده  با  بود،  گفتمان  نیا  شاهد  که  مادر.  است  تررک یز  او  بخورد،  شتریب  کس  هر  که  کندیم  شنهادیپ

 خواستند  او  از  مادر،  شنهادیپ  نیا  از  یخوشحال   ابراز  با  هاجوجه.  دیده  مسابقه  گریکدی  با  حماقت  اثبات  یبرا  است

 .  کندیم  نگاه  هاآن  به  تعجّب  با  فقط  مادر  و  کند  یمعرّف  کار  نیا  یبرا  را  یامسابقه  که

 که  هستند  جامعه  در  افراد  یبرخ  امّا.  یجسمان  قدرت  نه  داندیم  آنان  ییدانا  را  افراد  یبرتر  مالک   داستان،  نیا

«  پندارندیم  یجسمان  قوّت  در  را  یرکیز كاءأ بالذَّ َلُه  َعالقَة  وال  سمأ  الجأ ةأ  قو  بأ عالقٌة  لُه  كُض   به  توجّه  با  مخاطب  ؛»الرَّ

 (.30:  2010)تامر،    کند  یدور  نابخردانه  یکردهایرو  نیچن  از  تا  شودیم  کیتحر  داستان،  نیا  در  موجود  یرفتارها

کث  داستان  در  را  مادرش  و  پدر  یحتّ  و  است  کارفراموش  اریبس  که  میخوانیم  یکوچک  االغ  درباره  انیالنس  ریحمار 

 االغ  نیا:  گفت  یریپ  االغ  امّا.  باشد  درمان  یپ  در  که  کردند  حتینص  و  گرفتند  شخندیر  به  را  او.  بردیم  ادی  از  یگاه

 تکان  موافقت  نشانة  به  را  سرش  کوچک  االغ.  ببرد  ادی  از  را  روزانه  کار  یهایسخت  تواندیم  چون  است؛  خوشبخت

 (.38:  همان)  برد  ادی  از  را  ریپ  االغ  آن  سخن  و  داد

 گذشته  به  توجّه  هرچند.  است  شده  یمعرّف  ستنیز  شاد  یرمزها  از  ،یزندگ  یهایسخت  و  مشکالت  به  توجّه  عدم

 و  یشاد  و  داده  قرار  ریتأث  تحت  را  او  یرو  شیپ  روند  دینبا  یول   است،  الزم  یامر  شده  دچارش  فرد  که  ییهایسخت  و

 .بازدارد  او  از  را  دیام

السم  داستان  در  تا  کند  یحتینص  را  آنان  تا  خواهندیم  یفربه  گوسفند  از  زپا،یت  و  الغر  اسبان  از  یجمع  نیالخروف 

 عجز  اظهار  حتینص  انیب  از  گوسفند.  ابندی  ییرها  غذا،  یبرا  روزشبانه  یتکاپو  همه  نیا  از  و  شوند  فربه  زین  آنان

 تأسف  اظهار  با  و  کشدیم  خوردن  از  دست  یناراحت  با  گوسفند.  مانندیم  عجب  در  بودنش  فربه  از  هااسب.  کندیم

 گوسفند،  سخن  از  تعجّب  با  هااسب.  زمیبگر  مرگبار  یخطرها  از  توانمینم  که  امشده  فربه  چنان!  ایخدا:  دیگویم

 (.42)همان:    شودیم  رهسپار  وزنش،  کردن  کم  یبرا  هم  گوسفند  و  شوند  فربه  و  ابندیب  ییغذا  تا  شوندیم  روانه

 شودیم  سبب  بودن  الغر  نیهم  که  ندارند  توجه  و  پندارندیم  بیع  کی  را  خود  الغر  بدن  هااسب  داستان،  نیا  در

 را  تشانیمحدود  فقط  و  اندبرده  ادی  از  را  خود  ییتوانا  امّا.  ابندیب  ییجا  هر  در  را  خود  یغذا  و  بدوند  یراحتبه  تا

 دچارش  که  یمشکل  از  که  است  نوش  و  خورد  در  چنان  که  میهست  شاهد  را  یفربه  گوسفند  گر،ید  یسو  از.  نندیبیم

 شود،یم  متوجّه  که  نیهم  امّا.  دهدیم  دست  از  را  خود  یهاییتوانا  و  شودیم  فربه  رفته  رفته  او.  است  غافل  شود،یم

 نیا  مهمّ  یآموزش  نکات  جمله  از  ها،ییتوانا  به  توجّه  و  شتنیخو  اصالح.  سازد  برطرف  را  نقص  نیا  ردیگیم  میتصم

رفتار  یاخالق  لکه تحوّ  است  داستان  .شودیم  ادآوریرا    تیّشخص  نیا  یو 
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 مرغ  از  نابخردانه،  و  آمده  ستوه  بهصبح،    در  خواندن  آواز  از  که  است  یخروس  یماجرا  حیصی  ال  کیالد  داستان

از   تیّشخص  معرّف  که  مرغ  امّا.  بخواند  آواز  او،  یجابه  و  دهیکش  یتنبل  از  دست  که  خواهدیم را  او  است،  خردمند 

م منع  خواندن  چن  اریاخت  به  خروس  که  شودیم  ادآوریو    کندیآواز  م  یکار  نیخودش،   استدالل  خروس.  دهدیانجام 

 هانیا  انیم  مرغ  امّا.  شوندیم  داریب  خواب  از  جنگل  یاهال   ونه  کندیم  طلوع  دیخورش  نه  نخواند،  آواز  اگر  که  کندیم

 امّا.  نخواند  آواز  آن،  از  بعد  هم  خروس.  داندیم  اشخانواده  و  خود  مسئولرا    خروس  و  ندیبینم  یارتباط  چیه

 (.44:  2010)تامر،    شدند  داریب  خواب  از  جنگل  یاهال   و  کرد  طلوع  دیخورش

 و  گردد  مراعات  افراد  جانب  از  دیبا  که  هاستتیمسئول   میتقس  به  توجّه  داستان،  نیا  یآموزش  نکات  جمله  از

 نیهمچن  مرغ؛  نه  است  خروس  تیمسئول   که  صبح  آواز  همچون.  باشند  نداشته  گرانید  از  را  خود  تیمسئول   انتظار

 است  نیا  گر،ید  نکتة.  ندارد  یتیمسئول   چیه  افراد،  گرید  برابر  در  او  و  شودیم  محدود  اشخانواده  به  خروس  تیمسئول 

 همانند.  ستین  محدود  تیمسئول   با  یافراد  وجود  از  متأثر  مردمان،  عملکرد  و  جهان  گذران  کندیم  درک   مخاطب  که

 .ردیگینم  قرار  آن  ریتأث  تحت  و  ندارد  یارتباط  خروس  خواندن  آواز  با  که  دیخورش  طلوع

 جانیب  تیّشخص.  3.  4

داستان  جانیب  یهاتیّشخص ب  نیا  یهادر  بسامد  همچن  یانسان  یهاتیّشخصاز    یشتریمجموعه،  در   نیدارند؛ 

م  وانیح  تیّشخصکه    ییهاداستان  یالالبه مطرح  محور  عنوان  امّرندیگیم  یجا  شود،یبه   نقش  هاداستان  یبرخ  در  ا. 

 :جمله  از.  دارند  یمحور

 یهاتیّشخص  از  یکی  عنوانبه  چمن.  دارند  حضور  درختان  و  باد  چمن،  تیّشخصسه    أزرق«  »عشب  داستان  در

الذی   شودیم  یمعرّف  گونهنیا  داستان،  نیا  یاصل اِلخضَر  َلوَنه  َد  یفقأ أن  ن  مأ خائفًا  الُعشُب  إرتجَف   ... ُعشبًا  العطُش  َب  »عذ 
» بقائأهأ علی  یحُرُص  كرَمُه«  بودند،  داده  دینو  او  به  درختان  که  باران  زشیر  با  امّا  ؛كاَن  لَمطرأ  لأ َشكر  و  الُعشُب  َح   باد،.  »َفرأ

َجَلَبت   است؛  فتهیخودش  و  حسود  یموجود  گر،ید  یاصل  تیّشخص التی  هی  ها  أن  هأ  تجاُهلأ لأ الُعشبأ  َن  مأ یاُح  الرِّ »فاغتاَظتأ 
  ... «الُغیوَم  اِلزرقأ كاللونأ  به  َیلیُق  جمیل   آخَر  لون   عن  والبحثأ   ... ساخرة  رضا  دربارۀ  چمن  کردیرو  وَنصَحتُه   تیامکاناتش، 

خشنود «  است:  یو  هأ بأ َرًا  ُمتفاخأ اِلخضرأ  هأ  لونأ َعَلی  ًا  ُمصر  الُعشُب  تامر،  6:  2010)تامر،    »َظلَّ   و  یناکام  را  حسادت  جةینت(. 

ام  یبخشندگ.  داندیم  حسود  رنج و  صبر  و  باد  وزش  و  ب  دیباران  که   نیا  یقیحق  عتیطب  انگریدرختان،  است  عناصر 

ن داستان  است.  زیدر  مانده   محفوظ 

 به  دنیبخشدیام.  دینما  یط  را  انتخابش  ریمس  تا  بخشدیم  قوّت  را  فرد  که  است  ییروین  د،یام  که  ابدییدرم  مخاطب

 یدور  به  را  مخاطب  که  شودیم  یمعرّف  ینابهنجار  رفتار  مقابل،  در.  است  مرده  یهاقلب  کردنزنده  مانند  زین  گرانید

 حسادت،  از  که  باد  مانند.  شودیم  ستیناشا  اعمال  از  یاریبس  سبب  ،یتوزنهیک  و  حسادت.  کندیم  کیتحر  آن  از

 .کندیم  را  چمن  کردن  کنشهیر  قصد
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 جهینت

مع  اتیّادب  حوزه  در نوجوان،  و  که    تیّال فعّ  یبرا  ییارهایکودک  دارد  ا  گردد؛  تیرعا  دیباوجود  مخاطب   نیچراکه 

نوجوانان و  کودکان  خواسته  یبخش،  آرزوها،  که  . ابندییم  شعر  و  داستان  قالب  در  را  خود  یاستعدادها  وها  هستند 

در   یمدّت  یبرا  تامر  ایزکر.  ندینما  تیرعا  را  ارهایمع  نیا  که  بود  خواهند  موفّق  بخش  نیا  در  یسندگانینو  تنها  پس

فعّ  نبزرگساال  اتیّادب صاحب    نیا  در  و  پرداخت  تیّال به  سال    یو.  دیگرد  آوازهحوزه   اتیّادب  حوزه  وارد1968در 

داستان نگارش  به  و  شد  نوجوان  و  مضام  ییهاکودک  پرداخت.    نیبا  عنوان به  تیّشخص  ،یو  یهاداستان  درگوناگون 

توجّم  مهمّ  عنصر  کی با    هورد  که   .شودیم  دهیسنج  یپرداز تیّشخص  یارهایمعاست 

تحل  یبررس  با و  ایزکر  یداستان  یهاتیّشخص  جنس  لیو  که  گشت  روشن   ،یانسان  یهاتیّشخصانواع    از  یتامر، 

ا  یانسان  تیّشخص.  است  برده  بهره  یمصنوع  و  یعیطب  یهادهیپد  ،یاهیگ  ،یوانیح کمتر  نیدر  بسامد  از   یمجموعه، 

به است؛  به  یزمان  ژهیوبرخوردار  م  یاصل  تیّشخصعنوان  که  مطرح  برخشودیداستان  در  البته  داستان  گرید  ی.  ها، از 

البه  تیّشخصنوع    نیا د  یالدر  ا  ردیگیم  یجا  گریانواع  در  کمتر  نیو  نمود  و  نقش  امّ  یحالت،   در  هم  باز  ادارد؛ 

 .است  رگذاریتأث  داستان  محور

مصنوع  یعیطب  یهادهیپد در  ،یو  درخت،  ب  نیماش  قفسچمنزار،    ا،یهمچون   ... چشم   یانسان  تیّشخصاز    شیو  به 

از    نیا  خورد؛یم پ  یمؤثّر  حضور  و  رندیگیم  جان  اغلب  داستان،  روند  در  زین  هاتیّشخصنوع  و  محور  داستان   امیدر 

معدود موارد  در  هر چند  نقش    ،یدارند؛  م  وهمان  حفظ  را  واقع  جهان   .کنندیعملکرد 

داستان  تیّشخصنوع    شتریب به    نیا  یهادر  بس  یحتّدارد.    تعلّق  یوانیح  یهاتیّشخصمجموعه،  از   یاریدر 

 و  تگریروا  و  است  واناتیح  عهده  بر  داستان  یاصل  نقش  ابند،ییم  حضور  یگوناگون  یهاتیّشخصکه    ییهاداستان

مهستندداستان    امیپ  کننده  منتقل نظر  به  علّ  رسدی.  و  نیا  تکه  در  از    یهایژگیامر  است؛  نهفته   سوکیمخاطب 

غ  حتینص اندرز  سر  ریتأث  م،یرمستقیو  و  سو  یعتریبهتر  از  و  دارد  فرد  به    گر،ید  یدر  بنا   رشد  دورۀ  یهایژگیوکودک 

از   پدبرخوردا  یانتزاع  تفکّرخود،  قالب  در  را  جهان  و  است  م  ییهادهیر  خال  کندیدرک  م  فکه  جلوه   کنند؛یواقع 

انسان  نیبد سلوک  و  رفتار  که  قالب  یمعنا  در  عم  ،یانسان  ریغ  یهارا  و  م  ترقیبهتر   کهنیا  مهمّ  نکتة.  ندینمایدرک 

همان  داستان  نیا  در  واناتیح  .اندشده  مشهور  بدان  که  دارند  را  یادب  گرید  انواع  در  یعموم  سلوک   و  یخوها، 

انواع    کیچیه موارد  یحتّ.  ندارند  یعیماوراءالطب  یهایژگیو  ها،تیّشخصاز   و  یوانیح  یهاتیّشخصکه    یدر 

ا  تصوّر  مافوق  یامر  و  رندیگیم  خود  به  را  یانسان  یهایژگیو  دارند،  داستان  در  را  یاصل  نقش  جان،یب در   نیکودک 

نمداستان چشم  به  درک    یاگونهبهرا    هاتیّشخصتامر،    یعنی.  خوردیها،  قابل  و   جه،ینت  در.  کندیم  فیتوصملموس 

تحل در  سردرگم  تیّشخص  لیکودک  دچار  خستگ  یداستان  به  شودینم  یو  رفتار    تیّشخصبه    یراحتو  و   وداستان 

 .ابدییم  احاطه  او  گفتار
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جنس  نیا  یهاتیّشخص هر  از  نما  یمجموعه  باشند،  پ  انگریکه  مردم  و  واقع  و   رامونیجهان  فکر  و  هستند  کودک 

م پرورش  را  کودک  پردازش  دهندیقلب  ضمن  در  تامر  چ  هاتیّشخص.  د  دمانیو   یهاامیپ  ش،یهاداستان  گریعناصر 

آموزش  یتیترب م  یو  القا  مخاطب  به  ودینمایرا  رذا  یدور  ی.  رفتارها  لیاز  ننابهن  یو  غرور،  همچون   رنگ،یجار 

قالب    یدیناام در  مآن  ندیناخوشا  جینتا  و  هاانیز  با  را  مخاطب  و  زدیریم  هاتیّشخصرا  آشنا  در   کند؛یها  تامر 

ا رفتارها  لیفضاعملکرد،    نیموازات  توانا  یو  درک  مانند  محدود  هاییبهنجار  برا  ها،تیو  خود،   یتالش  اصالح 

معرّ  یدور را   ... و  نابخرد  افراد   به  یآراستگ  به  را  کودک   رفتارها،  نیا  دیفوا  و  ندیخوشا  جینتا  انیب  با  و  دینمایم  یفاز 

 .د ینمایم  قیتشو  موارد،  نیا

ق  یپردازتیّشخصبارز    مشخصّه از  استفاده  توص  دهایتامر،   یتیّشخصاز    یوقت  یعنی.  باشدیم  هاتیّشخص  فیدر 

م ب  ای  بردینام  زبان    یاجمله  انیقصد  آن    کندیم  استقاده  ییدهایق  از  دارد،را    تیّشخصاز  معرّ  تیّشخصکه   یفرا 

رو  ییدهایق  کند؛یم  انیب  را  هدفش  و  دینمایم از  تمسخر،  با  خشمناک،  ایمهربان  یمانند:  تسه  ،امر  نی.  در   لیسبب 

 .شودیم  داستان  محور  و  امیپ  درک 

 نوشتیپ
 شیفردر  توسط  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  است  یفلسف  مکتب(  Existentialism)  ییگرایهست  ای  سمیال یستانسیاگز.  1

 دنیشیاند  صرفاً  نه  شودیم  آغاز  انسان  موضوع  با  یفلسف  دنیشیاند  مکتب،  نیا  در.  شد  سیتأس  کگور  ری  یک  و  چهین

 (.60:  1394  ان،ی)ملک یموضوع
رسم  (Surrealism)  ییگرافراواقع  ای  سمیسوررئال .  2 طور  سال    یبه  بن  1922در  شد.  آغاز  فرانسه  از   نیا  گذارانیم 

 یمعرف تیفراواقع  ای  مطلق  تیواقع  کی  به  دنیرس  یبرا  ایرو  و  تیواقع  انیم  یآشت  را  آن  اهداف  از  یکی  برتون،  آندره  مکتب،

 (.مابعد  و  419:  1357 ،ینیحس  دیّ)س نمود
 یم  که  شود  یم  اطالق  نوزدهم  قرن  اواخر  در  یهنر  یجنبش  به  (Impressionnisme)  یگرافتیدر  ای  سمیونیامپرس.  3

 .کند  ینیبازآفر  را ذهن  در  تیواقع  انعکاس تا  کوشد
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