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    مقدمه
شود كه به وسيلة نويـسندگان       هايي گفته مي   نوشته ادبيات كودكان به مجموعة آثار و     «

 شود و در همة آنهـا ذوق و سـطح رشـد و    براي مطالعة آزاد كودكان تهيه مي   متخصص  
 يكي از انواع ادبـي كـه ادبيـات          ).29 :1364نژاد، شعاري(» نضج كودكان مورد توجه است    

سـاختار  داستان در صـورتي كـه در        . شود، داستان است    مي ضهكودكان در قالب آن عر    
 تقويت  رت خواندن را در كودكان    ويژه مها   به ،هاي زباني  مناسبي نوشته شده باشد، مهارت    

اي  كند؛ تجربيات ارزنده ازد؛ قوة تخيل آنها را تقويت مي    س كند؛ ذهن آنها را بارور مي      مي
هـاي اخالقـي و      اي مختلـف بـا ارزش     هـ  گذارد و كودكان را بـه روش       در اختيارشان مي  

صـفات نكوهيـدة اخالقـي       كند كه از رذايل و     سازد و آنها را ترغيب مي      تربيتي آشنا مي  
دانند  سرايي را پلي مي    سازي و داستان    تربيت افسانه  دانشمندان تعليم و  «. دوري جويند 

. دهـد   مـي  ساالن ارتبـاط   ـ تخيلي كودكان را به دنياي واقعي بزرگ        اي كه دنياي افسانه  
مـستقيم، اصـول تربيتـي را بـه         تواننـد غير   ها با بيان شيرين و جذاب خود مـي         داستان

كودكان انتقال دهند و چونان نردباني هستند كه باعث صعود ذهن كودك بـه آسـمان                
  .)19-18: 1385، بيدمشكي؛ 76: 1364، نژاد شعاري(» هاي زندگي است واقعيت

هـاي    است كه به بررسي عناصـر داسـتان در داسـتان           هدف نگارنده در اين مقاله آن           
 شخـصيت،  ، زاوية ديـد   رنگ، ترين عناصر داستان؛ يعني پي      بنابراين مهم  ،كودكان بپردازد 

هـا از بـين      انايـن داسـت   . فضا و صحنه در بيست داستان بررسـي شـده اسـت            مايه، درون
هـاي اول و دوم       سال آموزان  يعني دانش  »ب«كه براي گروه سني     ام    برگزيدههايي   داستان

نهـا از سلـسله انتـشارات كـانون پـرورش فكـري       انـد و همـة آ   نوشته شدهو سوم دبستان    
هايي از يـك      داستان راين پژوهش حاضر در محدودة بررسي     كودكان و نوجوانان است؛ بناب    

ها متنوع   كه داستان است  ده  شيوو يك انتشارات است؛ در عين حال نگارنده ك        گروه سني   
بـارة  امه پس از ارائة تعريف و بحثـي در        در اد . ها و اشخاص گوناگون باشد     وعو شامل موض  

شـود   هاي برگزيده نقد و بررسي مي      نظر در داستان   عناصر داستان، عنصر مورد    هر يك از  
نويــسي در نگــارش  هــاي داســتان نويــسندگان چگونــه از فنــون و روشكــه تــا دريــابيم 

  .اند هاي خود بهره برده داستان
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  )Plot(رنگ  پي
ه برحـسب  اي از حـوادث كـ   يعني نقل رشـته   (هاي بررسي شده، هم داستان       در داستان 

يعني نقل حوادث با تكيه بر روابط علت        ( رنگ آن  هم پي  و) اند توالي زماني ترتيب يافته   
ها در  اي تنظيم شـده و رخـداد       نامه ، بر اساس زمان گاه    )118: 1384،  فورستر( )معلول و

 البتـه   ، يكي پس از ديگري به وقوع  پيوسـته اسـت؛            زمان امتدادرنگ، در    پي داستان و 
 ، شـكيبايي  اي نيـست كـه بتواننـد بـا حوصـله و            گونـه   چون وضعيت ذهني كودكان به    

بـراي                                  ، مضمون آنها را درك و دريافـت كننـد   هاي پيچيده و طوالني را بخوانند و    روايت
رنـگ   روايت حوادث، در پـي      نويسندگان در  -ولي اگر راوي   يد؛نما كودكان پسنديده مي  

 انتهـاي داسـتان بـه        مـثالً ايـن كـه از       ،بردند شگردهاي ديگر نيز بهره مي     ها، از  داستان
 داستان گشتند و مي انة روايت داستان به گذشته بازمي از پرداختند يا روايت حوادث مي

ه فعاليت بيـشتر    ذهن كودكان را ب    اين كار كردند، خالي از لطف نبود؛ زيرا با         نقل مي  را
نيـز از حالـت      را رنگ آنها  و پي  افزودند  گيرايي داستان مي   جذابيت و  كردند؛ بر  وادار مي 

البتـه بهـره    . كردند در كودكان تقويت مي    تفكر منطقي را  ابتدايي خارج و شيوة      ساده و 
دريافت  ميزان درك و   هاي ديگر روايت هم بايد با توجه به سطح ذهني و           بردن از شيوه  
  عالقـة  شـوق و   آنها بـا   كننده نباشد و    كسل داستان برايشان نامفهوم و    تا كودكان باشد 

   .خواندن آن لذت ببرند از داستان را مطالعه و
 )Sequence( »رفت پي «كه از دو   »تبر«جز داستان    ها به  كه اين داستان  نكتة ديگر اين        

هـا داراي يـك      داستان% 95رنگ   يعني، پي  هستند؛رفت   تشكيل شده، همه داراي يك پي     
تزوتـان  ). 1نمـودار شـمارة   (رفـت اسـت      از آنهـا داراي دو پـي      % 5رنگ    پي تنها رفت و  پي

 :رفـت گفتـه اسـت    تعريف پـي  شناس بلغاري، در ، روايت)Tzvetan Todorov(تودورف 
لي كدوبـاره بـه شـ      توصيف وضعيت معيني اسـت كـه درهـم ريختـه و            رفت، ناظر بر   پي«

 Claud(ديدگاه كلود برمـون  بنابر  و)145: 1387سلدن، ( »تغييريافته سامان گرفته است
Bremond(  تي كـه   وضـعي -1 :رفت بر سه پايـه اسـتوار اسـت    هر پي «:فرانسوي ، منتقد

 وضـعيتي كـه     -3 دهـد؛   حادثه يا دگرگـوني رخ مـي       -2امكان دگرگوني را در خود دارد؛       
 داسـتان  در طـرح هـر  . آيـد  ، پديـد مـي  داردمكـان   عـدم تحقـق آن ا   محصول تحقـق يـا    

رفت داستاني كوچك     پي هر. هايي فرعي وجود دارد     روايت ،به عبارت ديگر   هايي يا  رفت پي
  .  )166: 1385، احمدي(» لي يا اصليرفتي ك  داستان پيهر است و
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يني وضعيت پايدار آغـاز    رفت،  پي نيز هر  هنگام شروع هر داستان و     ،اين نظريه  بنابر    
شـوند   اعـث مـي   عواملي بپروراند، بعد ه امكان يك دگرگوني را در خود مي      وجود دارد ك  

 حادثـه،  عبـور  پـس از   اي شـكل بگيـرد و      وضعيت پايدار به هم بخـورد؛ حادثـه       كه اين   
اي  البته وضعيت تازه  .  حا كم شود   آمده است،  وضعيت جديدي كه محصول رخداد پيش     

ت نيست، رف  پي، مانند وضعيت آغازين داستان وگيرد كه پس ازحادثة داستان شكل مي
اند و ايـن حادثـه نتـايج مطلـوب يـا             سر گذاشته  پشتاي را    زيرا اشخاص داستان حادثه   

ي كودكان هـم بـا چنـين وضـعيتي          ها در داستان . اشته است طلوبي را براي ايشان د    نام
كه عامل  ي هست   در هر داستان وضعيت پايدار آغازين      ها هم،   در اين داستان   .ييمرو روبه

حادثه وضـعيت   گيرد و پس از اتمام       اي شكل مي   زنند و حادثه   يا عواملي آن را برهم مي     
طبعاً منظور حوادث بـزرگ     » حادثه«گوييم   البته وقتي مي  . شود اي حاكم مي   پايدار تازه 

تناسب با ذهنيـت و     يا ناگوار و جنگ و درگيري و خشونت نيست؛ بلكه حوادثي است م            
كنـار   بـه    هـا  هـا و آلـودگي     از بسياري از آاليش   «يژة كودكان؛ دنيايي كه     دنياي ذهني و  

بـال از خـود      به پرواز پروانة رنگين   . اند كينه جا پاك و بي    است؛ چراكه همة كودكان همه    
قهرشان خـالي از    . دارند با دوستشان قسمت كنند    شوند، دوست دارند آنچه      خود مي  بي

  .)5: 1363پلووسكي،(شان ماالمال از صفا  كينه است و آشتي
اي باشد كـه     گونه ان هم بايد به   هاي كودك   رخدادهاي داستان       بر اساس اين مالحظات،   

منفـي بـر     سازد، تأثيرات مخرب و    هاي زندگي آشنا مي    ر عين حالي كه آنها را با واقعيت       د
ونـه   بـراي نم . نااميدي براي آنها نـشود ترس و باعث ايجاد ذهن و روح آنها نداشته باشد و  

خواهي هست كه دوست دارد از تنهايي بيرون        كوه مغرور و خود    » بركه كوه و «در داستان   
 ولي  خواهد كه با او دوست شوند      گذرند، مي   از جويبارهايي كه از كنار او مي        بنابراين .بيايد

كنند و كـوه تنهـا       ي كوه از دوستي با او خودداري مي       خواهخود جويبارها به دليل غرور و    
 كوه مغـرور تنهاسـت و       .گردد اي كوچك مي   اجراي  اين داستان بر محور حادثه      م. ماند مي
وضعيت پايدار آغازيني كه امكان يـك دگرگـوني را          (خواهد از اين تنهايي بيرون بيايد        مي
يبارهـا پيـشنهاد او را رد       دهـد ولـي جو     به جويبارها پيشنهاد دوسـتي مـي      ). خود دارد  در
وضـعيتي  (يابد   ماند و حادثه پايان مي     ر باز هم تنها مي     كوه به علت غرو    ).حادثه(كنند   مي

حلـزون  «يـا در داسـتان       ).شود آمده در داستان است، حاكم مي      كه محصول رخداد پيش   
وضـعيت  (گيرد از ديوار باال بـرود        لزوني كنار ديواري است؛ تصميم مي     ، ح »وكرم خاكي 
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 ، پـشتكار فـراوان    بر و  بـا صـ    ).مكان يـك دگرگـوني را درخـود دارد        پايدار آغازيني كه ا   
وضـعيتي كـه    (رسـد    ميانجام به باالي ديوار      و سر  )حادثه(رود   آرام از ديوار باال مي     آرام

هايي كـه   با توجه به رخداد   ). شود آمده در داستان است، حاكم مي      محصول رخداد پيش  
توان دريافت كه    هاي ديگر مي   رنگ داستان  در اين دو داستان پيش آمده و با بررسي پي         

  .ودكانروحيات ك ها عموماً حوادثي است متناسب با ذهنيت و هاي اين داستاندادرخ
، از يـك    »تبر«جز داستان    ها چنانكه گفتيم همه، به     نكتة ديگر اين كه اين داستان           

دهـد و وضـعيت       آنها رخ مي   اي در  اند؛ يعني حادثه   رفت تشكيل شده   حادثة پايه و يك پي    
اي بـر زنـدگي آنـان        كند و بعد وضعيت تازه      را دگرگون مي   زندگي اشخاص داستان  پايدار  

 يا مشكل خاصـي اسـت       اي از اين حوادث، مسائل روزمرة زندگي        البته پاره  شود؛ حاكم مي 
بـازي  «هـاي    هايي كه در داستان    آيد؛ مثل حادثه   هاي داستان پيش مي    كه براي شخصيت  

، »حلزون خودخواه «،  » خاكي حلزون وكرم «،  »ماه مهربان «،  » ماه كودك بود و  «،  »مدادها
اي ديگـر، حـوادثي بزرگتـر از حـوادث           ه و پـاره   رخ داد » سه موش «و  » خواهپيچك خود «

براي درختـان جنگـل اول      » تبر«رفت اول داستان     اي كه در پي    ند؛ مثل حادثه  ا  گفته پيش
اي كـه    گربـه «اي كـه در داسـتان        كند يا حادثـه    هد و تبر تمامي آنها را نابود مي       د رخ مي 
. كَنـد  ة موش كوچولو را ميو گربه از روي ناداني كلّ دهد رخ مي» ها را دوست داشت  موش

  .هاي چند داستان را بررسي كنيم رفت ، پي، به عنوان نمونهاجازه بدهيد در ادامة بحث
هـا ناچارنـد     ها هستند و گربه    ها پادشاه گربه    خروس ،»ها ها و خروس   گربه«     در داستان   
تاج مـا از  كه اند  اند و گفته ها را ترسانده ها گربه ا تأمين كنند؛ چون خروس  كه غذاي آنها ر   

كاشـانة شـما را      ش تاجمـان خانـه و     بـرداري نكنيـد، بـا آتـ        ما فرمـان   آتش است و اگر از    
 چـون و   بـي هاي آنان  آنها هستند و  از فرمان    تحت امر  ها بناچار  سوزانيم؛ بنابراين گربه   مي

وضعيت پايدار آغازيني كـه     ( اند ين حال كه از اين وضع ناراضي      در ع كنند؛   چرا اطاعت مي  
شود و آن     وضعيت در اثر رويدادي دگرگون مي      اين. )خود دارد   دگرگوني را در   امكان يك 

اهم كردن آتش به تـاج      اي براي فر   ر حالي كه خروس در خواب است گربه       بار د  كه يك اين
 اده و تـاج او از آتـش نيـست         فريـب د  يابد كه خـروس آنهـا را         شود و در مي    او نزديك مي  

هـا    پس از اين رخداد زندگي گربـه       كنند و  ت نمي  ديگر از خروس اطاع    ،؛ درنتيجه )حادثه(
 آمـده در داسـتان     وضعيتي كه محصول رخـداد پـيش      (شود   اي مي  وارد وضعيت پايدار تازه   

  .رفت و يك حادثة پايه تشكيل شده است ؛ بنابراين داستان از يك پي)است
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حوصلة فـراهم كـردن      ، موش تنبلي هست كه حال و      »حوصله موش كم «در داستان         
گذرانـد؛ درنتيجـه در      ام تابستان را به بـازي و خنـده مـي          غذا براي زمستان را ندارد و تم      

خـود   وضعيت پايدار آغـازيني كـه امكـان يـك دگرگـوني را در             (ماند   زمستان گرسنه مي  
گيـرد كـه در تابـستان        دارد و تـصميم مـي      ا مـي  براين گرسنگي او را بـه فكـر و        ؛ بنا )دارد

شـود   حوصـلگي موفـق نمـي       ولي به دليـل بـي      ،)حادثه(تهيه كند   اي براي زمستان     آذوقه
ناچـار  نتيجه باز هم    ين خوراك زمستان برداشت كند و در      اش براي تأم   محصولي از مزرعه  

  داسـتان آمده در  وضعيت جديدي كه محصول رخداد پيش     ( است در زمستان گرسنه بماند    
، ماننـد وضـعيت پـيش از رخـداد        ولي اين وضعيت هم    ،)شود است بر زندگي او حاكم مي     

 بنـابراين   .چند در تابستان مدتي تالش كرده است      استان، گرسنگي در زمستان است؛ هر     د
  .يك حادثة پايه است رفت و هم داراي يك پي» حوصله موش كم«رنگ داستان  پي

رفت و دو رخداد اصـلي يـا بـه عبـارت             ، دو پي  ه گفتيم  ولي در داستان تبر، چنانك         
ها  در اين داستان درختان جنگل     .شود، وجود دارد    بار تكرار مي    يك رخداد كه دو    ،ديگر

آرامي دارند؛ درحالي كـه تبـري هـم هـست كـه دوسـت دارد          زندگي متعادل، عادي و   
هـا را تهديـد       جنگـل  اي ناگوار هر لحظه درختـان      ها را نابود كند؛ بنابراين حادثه      جنگل

سرانجام يك  ). خود دارد  وضعيت پايدار آغازيني كه امكان يك دگرگوني را در        (كند   مي
پـس   .)حادثه( كند آيد و همه را نابود مي       تبر به سراغ درختان جنگل اول مي       روز صبح 

). شـود  اي كه نتيجة رخداد داستان اسـت حـاكم مـي           وضعيت پايدار تازه  (از اين حادثه    
رود تـا آنهـا را هـم         كوبان به سراغ درختان جنگل دوم مي        پاي افشان و  ستسپس تبر د  

آرام  درختان آن زندگي عادي و      كه رود در حالي تبر به سوي جنگل دوم مي       . نابود كند 
خـود   وضعيت پايدار آغازيني كـه امكـان يـك دگرگـوني را در            ( اي دارند   بدون حادثه  و

 زنـدگي درختـان آن را هـم         پايـدار نزديك شدن تبـر بـه جنگـل دوم وضـعيت            ). دارد
 بلكـه   ،ان جنگل اول  نه مانند درخت    ولي درختان جنگل دوم،    ،)حادثه(كند   دگرگون مي 

زي بر تبر به زندگي عادي      آنها پس از پيرو   . كنند  نابود مي  شوند و تبر را    با هم متحد مي   
كه محصول  اي   وضعيت تازه (اند    حالي كه نتيجة اتحاد را هم ديده       گردند در  مي خود باز 
 تبـر داراي دو     ؛ بنـابراين داسـتان    )شـود  استان است بر زندگي آنها حـاكم مـي        حادثة د 

  . پايه استرفت و دو حادثة پي
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1نمودار   
رنگ هر داستان  ارائة روايت در پيرفت و شيوة بررسي تعداد پي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      20 :تعداد كل  داستان
  ).    ٪100 (20 :اي ارائه شده  گاهنامهروايت آنها بر اساس زمانهايي كه  داستان -الف
  ).   ٪95 (19 :رفتي هاي داراي پيرنگ يك پي داستان -ب
 ).٪5 (1 :رفتي داستان داراي پيرنگ دو پي -ج
  

  )Character( شخصيت
هاي اخالقي و ذاتي كه    شخصيت در يك اثر نمايشي يا روايي، فردي است داراي ويژگي          

 شـبيه   ،هـاي داسـتان    شخـصيت . يابـد  تار او نمود مـي     گف ها از طريق رفتار و     اين ويژگي 
هـاي    يك ديـدگاه شخـصيت     از .به آنها شباهتي ندارند   اند؛ در عين حال      هاي واقعي   آدم

. شـوند   تقـسيم مـي     )Dynamic( پويـا  و )Static( داستان به دو طيـف عمـدة ايـستا        
 تـأثيري   حوادث داستان بر آنها   ،  شوند ي ايستا در طول داستان متحول نمي      ها شخصيت

در اثـر  هاي پويـا    اما شخصيت،اند ايان داستان هماني هستند كه بوده   گذارند و در پ    نمي
هاي داسـتان    ، شخصيت بندي ديگر   در يك تقسيم   .شوند رويدادهاي داستان متحول مي   

هـاي   هاي نوعي، شخصيت   هاي قراردادي، شخصيت   هاي قالبي، شخصيت   را به شخصيت  
هـاي   بعـدي يـا سـاده و شخـصيت         هـاي يـك    خصيتهاي نمادين، ش   شخصيت ،تمثيلي

  .اند جانبه تقسيم كرده  همهبعدي ياچند

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ج ب الف



158    

  
 

  دكتر مسعود فروزنده        
  

  1388، پاييز 9شمارة            

  :ممكن است از سه شيوه استفاده كندنويسنده  ،پردازي در داستان صيت    براي شخ
  ها با ياري گرفتن از شرح و توضيح مستقيم؛  ارائة صريح شخصيت-     الف
  بدون آن؛ تفسير يا ا كمي شرح وها از طريق عمل آنان ب  ارائة شخصيت-     ب
هـا و    به اين ترتيب كه با نمايش عمل      . تفسير تعبير و  ها بي   درون شخصيت   ارائة -     ج

مـستقيم شخـصيت را      خواننـده غير   ،اي ذهني و عواطف درونـي شخـصيت       ه كشمكش
  .شناسد مي

 توصـيف مـستقيم     -1 :توان ساخت  رامون شخصيت را نيز به سه شكل مي            فضاي پي 
توصيف  -3توصيف مستقيم به وسيلة راوي اول شخص؛         -2ـ نويسنده؛     وسيلة راوي  به

؛ 35 و 33 :1384مــستور، ؛19 :1383اســكولز،(ان مــستقيم بــا گفتگــوي اشــخاص داســت
  .)115-87 :1376 ميرصادقي،؛ 141: 1371اخوت،

جـدول  ( هاي ايـستا هـستند      شخصيت اغلبهاي بررسي شده،     هاي داستان       شخصيت
انـد   ني هستند كه در آغاز داستان بوده      ، هما  يعني اين اشخاص در پايان داستان      ؛)1شمارة

 ساختار له به ويژگي و   أبر آنها نگذاشته است؛ البته شايد اين مس       و حوادث داستان تأثيري     
 معرفـي   ، شخصيتي ارائـه و    ها كه دراين نوع داستان   هاي كودكان مربوط باشد؛ چرا     داستان

 منفي باشد در پايان داستان نتيجة اعمال بدش را          ر شخصيتي شود و اين شخصيت اگ     مي
شـايد  . رسـد   نيـك خـود مـي      بـه پـاداش اعمـال      ،بيند و اگر شخصيتي مثبـت باشـد        مي

طور غيرمستقيم به كودكان بياموزند كه بايد اخالق         اند با اين روش به     نويسندگان خواسته 
بـه   تـا  دوري جوينـد   هـاي بـد     انديشه و از كارها  پيشة خود سازند و   را  نيكوكاري   خوب و 

هاي كودكان متنـي كوتـاه    ، داستاناز ديگر سو.  داستان دچار نشوندسرنوشت اشخاص بد  
 هـا و  داليلي است كه باعث شده مجالي براي پرورش شخـصيت          يكي از  ند و همين امر   دار

 ه در پايان داسـتان هـم ماننـد   خوابراي نمونه، كوه خود   . تحول دروني و بيروني آنها نباشد     
همـان  ، ، بيد جوان»درخت بيد توخالي«يا در داستان   و   آغاز آن شخصيتي خودخواه دارد    

، در  »حوصـله  خرگوش كم « خودخواهي است كه بود و خرگوش، در داستان          موجود ظاهراً 
 تنهـا در چهـار     شـود،   تحولي در وجود او ديـده نمـي        حوصله است و   پايان داستان هم كم   

 پـي بـه اشـتباه خـود         شود و  اصلي داستان متحول مي   ها شخصيت    داستان از اين داستان   
 بـود، در     خود برده  كه روباهي كه ماه را به خانة      » باهرو ماه بود و  «يكي در داستان     ،برد مي

 مان اسـت و مـاه را بـه آسـمان بـر            رسـد كـه جـاي مـاه در آسـ           نهايت به اين نتيجه مي    
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 ، گـاو  خـاطر تـرس از     است كه حلـزون بـه     » خواهحلزون خود « دوم در داستان     ،گرداند مي
هـي بـا    «دوزك، در داستان     فش، سوم ك  دارد مي بيني و خودخواهي بر    دست از خودبزرگ  

واردي اعتمـاد    يابد كه نبايد به هـر تـازه        مي است كه در نهايت در    » شوي؟ من دوست مي  
اسـت كـه    » خواهپيچك خود «در داستان   » پيچك«هارم  و چ  ،كرد و فريب ظاهر را خورد     

يابـد كـه افكـار     مي  دربرد و  به ناتواني خود پي ميوزد و  چون طوفان مي   پايان داستان  در
البتـه ايـن تحـول      . دارد مي  غرور دست بر   خواهي و  خود پرورانده، از  هي در ذهن مي   اشتبا

بعـدي و سـاده بـودن       به و جامع نيست و شايد اين به يك        جان ها هم تحولي همه    شخصيت
  . ها برگردد شخصيت

هـاي   اين نكته ضروري است كه اگـر نويـسندگان داسـتان           بحث ذكر پايان اين    در      
بـراي آمـوزش     هاي پويا بيـشتر بهـره ببرنـد،        هاي خود از شخصيت     در داستان  كودكان

اثـر رويـدادي      آنها با خواندن شرح حال شخصيتي كه بر         خواهد بود؛ زيرا   كودكان مفيد 
توانـد از     مسير زندگي مي   يابند كه انسان در    مي شود، در   فكري مي  دچار تحول روحي و   

كمال حركـت    پيوسته در مسير رشد و     وقايع درس بگيرد؛ تجربه بيندوزد و      رويدادها و 
  .تواند الگويي مفيد براي آنها باشد  اين ميو كند

هاي فرعي آنها انسان     جز در سه داستان كه شخصيت      ها، به  هاي اين داستان        شخصيت
در بقيـه     نازنين كه شخصيت اصلي آن انسان اسـت،        بي  داستان پيراهن بي   نيز در  است و 

كـه   چرا ؛)1جدول شـمارة    (ند  ا  هاي تمثيلي   شخصيت  همه  و هاي طبيعي  حيوانات و پديده  
ند؛ به اين معنـا كـه شخـصيت يـا           ا  شونده هاي جانشين  شخصيت ،هاي تمثيلي  شخصيت«

 ،صـادقي مير( »شـوند  خـو و خـصلت و صـفتي مـي          خلق و  جانشين فكر و   ،هايي شخصيت
هاي طبيعـي ماننـد     آنها حيوانات و پديدهها  هم كه اشخاص در اين داستان  .)104 :1376

 خو و خصلت و صـفتي       ند، هر شخصيت جانشين فكر و خلق و       ا...   بركه و  كوه و  درخت و 
گذارند؛ بـراي نمونـه       نيك يا بد انسان را به نمايش مي        هاي  يكي از ويژگي   ،شده و هركدام  

تمثيلـي از   » بركـه  كـوه و  «و كـوه در داسـتان       » خـواه ون خود حلـز «حلزون در داسـتان     
از اسـت  تمثيلـي   ،» كـرم خـاكي  حلـزون و «ند؛ حلـزون در داسـتان   ا  هاي خودخواه  انسان

، تمثيلي از   »ها ها و خروس   گربه«ها در داستان     كار دارند؛ خروس   پشت افرادي كه متانت و   
 خروس و  ؛ يعني مرغ و   »رين صدا بلندت«اشخاص داستان    ند و كار  فريب هاي زورگو و   انسان
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ديگر اينكه اشخاص ايـن     . دلي دارند  هم و هم اتحاد  افرادي هستند كه با   تمثيل  ...  گربه و 
برونـي يـا    ند و نويسندگان بر يك بعد از ابعـاد          ا  بعدي هاي ساده و يك    ، شخصيت ها داستان

 كوتـاهي   اينجـا هـم عـواملي از قبيـل        . )1ة  جـدول شـمار   ( انـد  دروني آنهـا تأكيـد داشـته      
ها باعث شـده اسـت كـه         گونه داستان   كودكان و ذهنيت خاص مخاطبان اين      هاي داستان

بعدي باشند؛ زيرا در داسـتان كوتـاه نـه مجـالي بـراي                يك ها ساده و   اشخاص اين داستان  
توانـد   جانبه است و نه ذهنيـت خـاص كودكـان مـي            هاي همه  معرفي و پرورش شخصيت   

  .ليل كند تحهايي را تجزيه و چنين شخصيت
 و افكار اشخاص داستان معرفي      ها بيشتر از طريق شرح اعمال       شخصيت      نويسندگان

 توصـيف كارهـاي تبـر و       شـرح و   نويـسنده بـا   » تبـر «داسـتان     در  براي مثال  ؛اند كرده
سـكوت   تـرس و   «:پـردازد   آن به معرفي شخصيت آنها مي      برابر العمل درختان در   عكس

 سـپركرده و     سـينة  شنيد؛ بـا    صداي لرزيدن درختي را    همة جنگل را پر كرده بود؛ تبر      
 داسـتان   در يـا . )9 :1379 ،تقـي ( »درخـت را قطـع كـرد       هاي محكم پـيش آمـد و       قدم

 ، شخصيت گربة سفيد از طريـق شـرح كارهـا و           »دوست داشت  ها را  اي كه موش   گربه«
 ها گربـة سـفيدي بـود كـه خيلـي قـشنگ و              ميان گربه  «:شود هايش معرفي مي   انديشه

هـا   ابداً خيال شكار موش    اصالً و . داشت ها  گربة سفيد يك فرقي با بقية گربه       .رنگ بود ز
چـرا مـا    : گفـت  هاي ديگر هـم مـي      هميشه به گربه  .  به كارشان نداشت   كاري .نداشت را

 و در مـواردي از طريـق گفتگـو،         )1: 1376،  محمـدي (» ها را بخوريم؟   ها بايد موش   گربه
 بيـرون   ]از جعبـة مـداد رنگـي      [ مداد سـبز هنـوز     «:اند  معرفي كرده  اشخاص داستان را  

مـدادي  . مدادسـبز ! من. از همين حاال معلوم است كه برندة بازي كيست «:نيامده گفت 
هـا   اين منم كه به تمام نقاشـي      . كند ها را رنگ مي    سبزه ها و  درخت ها و  كه تمام جنگل  

مداد . »است قدم بلند بلند  واند  بار تراشيدهتازه مرا فقط دو  ... دهم  شادابي مي  سبزي و 
ر مواردي انـدك  د. )3 :1375مرادحاصـل،  ( »!مداد سبز. قدر عجله نكن  اين «:سفيد گفت 

هـاي   كـشمكش  هاي داستان اعمال و ، از راه نفوذ به ذهن شخصيتـ نويسنده هم راوي 
 چنـين   نويـسنده از   ،»سـه مـوش   «داستان   كه در ي آنها را به نمايش گذاشته؛ چنان      ذهن

پاهاي مـوش اول     موش دوم كه دمش توي دهن موش سوم، و        «: بهره برده است  روشي  
 روغن ته كوزه زياد نيست؛ نكنـد مـوش اول همـه را             «:دستش بود، با خود فكر كرد      در
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»  خـودم بپـرم تـه كـوزه        را ول كـنم و     بخورد؟ آن وقت من چي بخورم؟ بهتر اسـت او         
     ).12 :1377، جيانگ(

پردازي بهره بـرده   هاي شخصيت شده از تمامي شيوه ي بررسيها      بنابراين در داستان  
 پردازي از طريق ارائـة شخـصيت بـا يـاري گـرفتن از شـرح و           ولي شيوة شخصيت   شده

البته اگر نويسندگان به جاي تأكيـد       . هاي ديگر است   تر از شيوه    پررنگ ،توضيح مستقيم 
مـستقيم  شـيوة غير   معرفـي آنهـا بـر      هـا، بـراي ارائـه و       تعريف مستقيم از شخـصيت     بر

 ، وضـعيت ظـاهري و     از طريق كنش، گفتار    كردند و  تري مي  پردازي تكية بيش   شخصيت
پرداختنـد، مـسلماً بـر جـذابيت         معرفـي آنهـا مـي      ها به ارائه و    محيط اطراف شخصيت  

  .شد  افزوده ميها داستان
  نويسندگان و  -، از طريق توصيف مستقيم راوي     هاي داستان       فضاي پيرامون شخصيت  

تصوير «. ، ساخته شده است   ها آورده شده   نيز از طريق تصاويري كه به همراه متن داستان        
تـصوير نـه    . عالقة كودك به خواندن است     جلب توجه و   ارزشمندي در  عامل بسيار مهم و   

 عبـارات نيـز روح جـذابيت        كند بلكه بـه كلمـات و        جاذب مي  تنها كتاب را بسيار جالب و     
سـاالن موضـوع را همـراه آن      بـزرگ كـه  خوانـد همچنـان   مي"كودك تصوير را   . بخشد مي
 موضـوع را     مكمل شود كه تصويرهاي آن جزءِ     كتابي گفته مي   كتاب مصور به     ".خوانند مي

 نامفهوم خواهـد بـود و تركيـب و         طوري كه بدون آنها كتاب ناقص و       دهند؛ به  تشكيل مي 
بخشد و   رود بلكه بدان معنا مي     فسير به شمار نمي   وسايل توضيح و ت   آميزش تصويرها تنها    

: رود اي تـصويري دو نـوع زبـان بـه كـار مـي             ه انگيزد و درواقع در كتاب     مي كودكان را بر  
تـصوير  . كننـد   تقويت ميبخشند و ديگر را استحكام مي ين دو زبان يكا. ديداري كالمي و 

بـراي نمونـه    . )77-16 :1376  قـاييني، ؛  71: 136 4 نژاد، شعاري( »ديگرند كمتن مكمل ي   و
ن ذيل را بـه     سازي درآغاز داستان مت   براي فضا » بي نازنين  پيراهن بي «نويسنده درداستان   

انة كوچك پيرزن مهربـاني     توي يك خ  .  نبود يكي بود؛ يكي  « :كند همراه تصويري نقل مي   
. تا مـرغ داشـت    بـي نـازنين چنـد      بـي . بي نـازنين بـود     اسم اين پيرزن بي   . كرد زندگي مي 

  ).1 :1372 رخ، پري( »گذاشتند بي نازنين هر روز تخم مي هاي بي مرغ
نيز متني به همراه تـصوير بـراي ارائـة فـضاي آغـازين               داستان بلندترين صدا   آغاز      در

 پيرزنـي بـا هـم       پيرمـرد و   در روستاي كوچكي،  . يكي نبود  يكي بود؛ «: داستان آمده است  
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آنهـا  . كردنـد  داشتند كه توي آن كشاورزي مـي     وچك  كردند؛ آنها يك مزرعة ك     زندگي مي 
بز داشتند كه از آنهـا      در خانه يك مرغ، يك خروس، يك گربه، يك سگ، يك االغ و يك               

ماند؛ نـان   پيرزن در خانه مي  . رفت ار به صحرا مي   روزها پيرمرد براي ك   . كردند داري مي  نگه
داد؛ سر   حيوانات را مي   غذاي   كرد؛ آب و    جارو مي  خانه را  شست؛ پخت؛ رخت مي    غذا مي  و

  .)2 :1380شعباني، ( »رفت  به صحرا ميداشت و مي  برظهر هم غذاي شوهرش را
  
 

هاي فرعي شخصيت شخصيت اصلي نام داستان ها هاي شخصيت ويژگي   

حوصله موش كم ميمون؛ خرگوش سفيد موش  يك  ايستا 
 منفي تمثيلي بعدي

موش كور 
؛ اغه قورب؛ پروانه؛ خرگوش موش كور پرخواب

 = = = = چكاوك

 = = = پويا صنوبر پير پيچك پيچك خودخواه
 = = = ايستا - سه موش سه موش

 = = = = شاخ گاو موش موش سمج
كرم  حلزون و

 خاكي
 مثبت = = = كرم خاكي حلزون

كالغ ؛ كالغ بزرگ دوكالغ
 منفي = = = - كوچك

درخت بيد 
)توخالي( بيد جوان توخالي  = = = = بيدپير 

زون خودخواهحل  = = = پويا ملخ حلزون 
بركه كوه و دو جويبار؛ بركه كوه   = = = ايستا 

 خواهد گربه مي
گير ماهي گربه ماهي بگيرد  ؛ تمثيلي :گربه = = 

يعنو :گير ماهي  = 

؛ گربه؛ خروس؛ مرغ بلندترين صدا
بز؛ گاو؛ سگ؛ االغ پيرزن؛ پيرمرد  ؛ تمثيلي: جانوران = =   

وعين : پيرمرد و پيرزن  مثبت 

 ؛ تمثيلي: ماه = = پسربچه ماه ماه مهربان
نوعي :پسربچه  مثبت 

 ها و گربه
ها خروس ها گربه؛ ها خروس خروس شاه   منفي تمثيلي = = 

 ها را اي كه موش گربه
موش ؛ ها موش؛ ها گربه گربه سفيددوست داشت

 مثبت = = = كوچولو

هي با من دوست 
شوي؟ مي دوزك كفش   سنجاقك؛ عنكبوت 

پشه؛ اي نقره  مثبت = = پويا 

روباه ماه بود و  = = = پويا ماه روباه 
خط كش؛ مدادهاي رنگي كاغذ سفيد بازي مدادها  = = = ايستا 
بي  پيراهن بي

بي نازنين بي نازنين بزي؛ درخت؛ گنجشگ  نوعي :بي نازنين بي = =   
 =تمثيلي : اشخاص فرعي

 منفي تمثيلي - - درختان تبر تبر

  

 آنهاهايصيت و ويژگيبررسي انواع شخ:1جدول شمارة
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  ) Theme(مايه  درون
تي، اخالقي و اجتمـاعي را در بـر         ، بيشتر مسائل تربي   شده هاي بررسي   داستان ماية درون
هـا بيـشتر بيـان       نمايد كه هدف نويسندگان از روايت اين داسـتان         گيرد و چنين مي    مي
ـ         اين  اجـازه بدهيـد ابتـدا ببينـيم         .راي كودكـان اسـت    گونه مسائل در قالـب داسـتان ب

    .ان چيست؛ سپس به بررسي آنها بپردازيمت هر داسماية درون
  مايه درون  داستان

  .اتحاد عامل پيروزي و موفقيت در كارهاست   تبر و بلندترين صدا-2و1
ها از تخيالت زيبا     نكوهش زندگي ماشيني و انتقاد از اين كه انسان           ماه مهربان-3

  .اند و طبيعت ساده دورشده و گرفتار زندگي ماشيني و روزمره شده
  .دوست بايد عاقل و دانا باشد؛ تنها محبت و عالقه كافي نيست  ها را دوست داشت اي كه موش  گربه-4
  نكوهش فريب و دروغ و زورگويي  ها ها و خروس  گربه-5
  .هرچيز بايد در جاي خودش باشد   ماه بود و روباه-6
  حوصلگي نكوهش تنبلي و كم  حوصله  موش كم-7
  آساني  تنبلي و تننكوهش   موش كور پرخواب-8
 پيچــك خودخــواه و حلـــزون   -10و 9

  خودخواه
  نكوهش خودخواهي و خودستايي و غرور

  نكوهش بدبيني و بدگماني نسبت به ديگران و بيان نتيجة بد آن   سه موش-11
  فكري نكوهش لجاجت و خودسري  و بي   موش سمج-12
فردي كه اين ويژگي    : جة آن كار و بيان نتي    ستايش اراده و پشت      حلزون و كرم خاكي-13

  .رسد را داشته باشد به هدف مي
گريزي و اينكه انجام كار را به عهدة ديگـران           وليتؤنكوهش مس    دو كالغ-14

  .گذاشتن بد است
  كوهش ظاهر آرايي و نپرداختن به درون وبرون به صورت متعادلن   درخت بيد توخالي-15
ــرور و     كوه و بركه-16 ــاني و  نكــوهش خودخــواهي و غ ســتايش تواضــع و مهرب

  صميميت
  نگري انگاري و عدم واقعيت نكوهش ساده  خواهد ماهي بگيرد  گربه مي-17
  بيني و رعايت حقوق ديگران ستايش قدرشناسي، واقع  بي نازنين  پيراهن بي-18
اي دارد و    هر چيز به جاي خويش نيكوست؛ هـر چيـز اسـتفاده              بازي مدادها-19

و خودسـتايي خـوب نيـست؛ هـيچ چيـز           كند؛ رقابت    كاري مي 
  .بيهوده آفريده نشده است

لوحي، توصيه به پرهيز از خطـر و اينكـه           هش ظاهربيني، ساده  نكو  شوي؟  هي با من دوست مي-20
  .فريب ظاهر را نبايد خورد، ستايش هوشياري، صداقت و صميميت
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 گـاهي  ؛)2جدول شـمارة  (وناگون ارائه شده است    هاي گ  شيوهها به    ماية اين داستان   درون    
هـا،   درصـد از داسـتان     25 در(دهد   ماية آن را هم ارائه مي      نويسنده در عنوان داستان درون    

يـانگر تمـامي يـا قـسمتي از         ؛ يعني عنوان داستان ب    )عنوان داستان ارائه شده    مايه در  درون
سـتان ارائـه   ر متن يا انتهـاي دا ماية داستان را د نماية آن است، و گاهي نويسنده درو  درون
، بـراي   )هپايان داستان ارائه شـد     متن يا در   مايه در  ها درون  داستان درصد از 15 در(كند   مي

ها به  ، نويسنده از زبان رئيس موش»ها را دوست داشت اي كه موش گربه«نمونه در داستان 
 »ست؛ بايـد عاقـل هـم بـود        شدن عالقـه و محبـت كـافي نيـ          براي دوست «: گويد گربه مي 

 بـه خـاك   ] تبردر اثر ضربة[درخت «: خوانيم  و يا در داستان تبر مي )25 :1376 محمـدي، (
شوند كه بـا     دانستند تنها وقتي پيروز مي      مي ]درختان[ديگر آنها   «. »!افتاد؛ آخر او تنها بود    

 خواننـده   عهدةماية داستان بر  و گاه درك و دريافت درون   )19 و13 :1379تقي،( »هم باشند 
   .)يرمستقيم استمايه به شيوة غ ها، ارائة درون داستان  درصد از60در( گذاشته شده است

هايي هـست    مايه به شكل مستقيم ارائه نشده، نشانه       ونيي هم كه در   ها البته در داستان       
، درصـد   2با توجه به جـدول شـمارة        . فت كنند ياماية داستان را در    كه كودكان بتواند درون   

ديگـر  هاي   مستقيم ارائه شده، بيش از شيوه     ريه به شيوة غي   ما  درون هايي كه در آنها    داستان
ماية آنها بـه     هاي ديگري كه درون    ها بر داستان   گونه داستان  است و اين مزيتي است كه اين      

عهـدة    داسـتان بـر    مايـة   دريافـت درون    دارند؛ زيرا وقتـي درك و      ،شيوة مستقيم ارائه شده   
هـاي   داسـتان  در شود و  ت ذهني بيشتري مي    ناچار به فعالي   خواننده گذاشته شود، خواننده   

. كند  به تقويت فكرشان كمك مي     و شود ر باعث فعاليت بيشتر ذهن آنها مي      كودكان اين ام  
يابيم كه نويسندگان بيـشتر از       مي ها در  ماية اين داستان    ديگر اينكه با نگاهي به درون      نكتة

 ماية درون يعني در  اند؛ داخته پر  به نكوهش اخالق بد    اينكه به ستايش اخالق نيك بپردازند     
آنها اخالق نيـك سـتايش       درصد   35در   نكوهش شده و   اخالق بد  ها، داستان  از درصد 65

كه به جاي   تربيتي جالبي نهفته است و آن اين       له نكتة أو در اين مس   ) 2 نمودار شمارة ( شده
زند، اخالق ا خود سن مورد كه بايد اخالق نيك را پيشةدادن پيام مستقيم به كودكان در اي     

كنند تا كودكان به اين ترتيب دريابند كه  بد اشخاص داستان و نتيجة ناگوار آن را بازگو مي
 رفتـار    تأثير بيـشتري بـر اصـالح اخـالق و          ،بايد از اخالق بد پرهيز كنند و شايد اين شيوه         

  .كودكان داشته باشد
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 ها  ماية داستان شيوة ارائة درون: 2جدول شمارة 

مايه   درونارائة وةشي نام داستان مايه   درونشيوة ارائة نام داستان   
حوصله موش كم عنوان داستان در   غيرمستقيم بازي مدادها 

 = شوي؟ هي با من دوست مي = موش كور پرخواب
خواهپيچك خود بي نازنين پيراهن بي =   = 

ها ها وخروس گربه = حلزون خودخواه  = 
ماهي بگيرد خواهد گربه مي = موش سمج  = 
روباه ماه بود و مستقيمرغي   = بلندترين صدا 
 = ماه مهربان = سه موش
كرم خاكي حلزون و بركه كوه و =   درمتن داستان 
پايان داستان دردوست داشت ها را اي كه موش گربه = دوكالغ  

متن داستان در تبر = درخت بيد توخالي  
  

  20 :تعداد كل داستان
  )%25 ( داستان5 :انشان ارائه شدهها در عنو آنماية هايي كه درون داستان
  )% 60 ( داستان12 :نها به شيوة غيرمستقيم ارائه شدهماية آ هايي كه درون داستان
    )%15( داستان 3 :ر متن يا پايان داستان ارائه شده آنها دماية هايي كه درون داستان

 
2رنمودا  

ق نيك يا نكوهش اخالق بدها از لحاظ ستايش اخال  داستانماية بررسي درصد درون  
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      20 :تعداد كل  داستان
  )%65( داستان 13 :ماية آنها اخالق بد نكوهش شده هايي كه در درون داستان -الف
  )%35 (داستان 7 : آنها اخالق نيك ستايش شدهماية هايي كه در درون داستان -ب
  

  )Setting( صحنه
انـد و اصـوالً در       ادهان مشخـصي اتفـاق نيفتـ      مكـ   در زمـان و    ها رويدادهاي اين داستان  

مكان صرفاً بستري هـستند       زمان و   مكان مطرح نيست بلكه    ها زمان و   گونه داستان  اين
،كيفيت  رخ دادن رويدادهاي داسـتان در آن، از ديگـر سـو، در هنرهـاي نمايـشي                 براي

ود هاي نمايشي، تركيب صحنه را بـه وجـ      ر اشيا و حتي موقعيت مكاني شخصيت      استقرا
 شـرح و   هـا و   گـرفتن از واژه    كوشـد بـا يـاري       رمان نويسنده مي   در داستان و   آورد و  مي

هاي داسـتان را در  هاي گوناگون صحنة وقوع رويداد بردن از روش توصيف صحنه با بهره   
 هـم   ، تركيـب صـحنه را     هاي مصور كودكـان    ولي در داستان   ،ذهن خواننده ترسيم كند   

ها در صفحات كتـاب نقاشـي        تصاويري كه به همراه واژه    هم   آورند و  ها به وجود مي    واژه
آورد؛   تركيب صحنه را به وجود مـي       ، تصوير اي از واژه و    اند و نويسنده با ارائة آميزه      شده

هـا شـروع      صحنة آغازين داستان با اين جمله      ،» روباه ماه بود و  «براي نمونه در داستان     
تـر،   تر بود و به زمـين نزديـك        گهاي ديگر قشن   يك شب كه ماه از تمام شب       «:شود مي

) 6 :1379تيموريـان،  ( ». خود بردال رفت و ماه را برداشت و به النةروباه كوچك از كوه با  
ترسيم صحنة رويـداد     هاي مذكور براي شرح و توصيف و        همان صفحاتي كه جمله    در و

 النـة  ه را به دهان گرفته اسـت و بـه       آمده است، تصويري وجود دارد كه در آن روباه، ما         
 جـاي خـالي مـاه، زمينـي سرسـبز و           ،ر نيز آسمان سـياه    در زمينة تصوي   برد و  خود مي 

ن نويـسنده بـا     شـود؛ بنـابراي    اند، ديده مي    چند پرنده كه به خواب رفته      پوشيده از گل و   
 .قوع رويداد داستان را ترسيم كند و تصاوير كوشيده است صحنة    ها و  گرفتن از واژه   ياري

  .ها  تا واژهتري دارد راي ارائة صحنه نقش پررنگنه تصوير بدر اين صح
اي از  آغازين داستان را با ارائـة آميـزه       نيز نويسنده صحنة    » ماه مهربان «     در داستان   

 حوصـله و   هـاي پـاييز، وقتـي مـاه بـي          يك شب از شـب     «:كند  تصوير ترسيم مي   واژه و 
گـشت، چـشمش    بيدن مياي نرم براي خوا  در آسمان دنبال يك تكه ابر پنبه      آلود خواب

اي بـا     پـسربچه  در طبقة دهم يك پنجره بـاز بـود و         . به يك ساختمان خيلي بلند افتاد     
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از  -مانـد    گويند مثل ماه مي     آنهايي كه مردم مي    از -هاي صورتي  لُپ گرد و صورت گردِ   
فوالدونـد،  ( »كـشيد  ي درهم و برهم بود، داشت سرك مي       ها اي كه پر از رنگ     پشت پرده 

خانـة محـل     ابرهـا و   آن ماه و   رو تصويري وجود دارد كه در      به  در صفحة رو   و )4 :1383
. انـد   شب است، نقاشي شدهدهندة آسمان در  اي تيره كه نشان     زمينه زندگي پسربچه در  

 بهتر و  تر و  هرچه تصاوير متناسب  .  تصوير تقريباً برابر است    ها و  در اين صحنه نقش واژه    
بنـدد و    تر در ذهن خواننده نقـش مـي        ا بهتر و شفاف    صحنة وقوع رويداده   ،گوياتر باشد 

تواند بر ذهـن خواننـده تـأثير         ي كه نويسنده از طريق آن بهتر مي       هاي درواقع يكي از راه   
الي صفحات   تصاوير متناسبي است كه در البه    بگذارد و داستان خود را بهتر روايت كند       

توانـد حـالتي شـاد يـا         مـي  نيز نويسنده از طريق ايـن تـصاوير       شود و    داستان آورده مي  
 تـصويري  » بركـه  كـوه و  «داسـتان    بـراي نمونـه در    . بر داستان حاكم كند   ...  انگيز و  غم

اي   از دو سوي آن جاري است در زمينه        دهد كه دو جويبار    نشان مي  هست كه كوهي را   
شكل سر انـساني نقاشـي شـده كـه          در اين تصوير كوه به      . ابر از زمين وآسمان و گل و     

 زمان عبور از اند كه در  جويباران در حالي نشان داده شدهمغرور دارد و اخمو واي  چهره
صوير عـالوه بـر ترسـيم       واقع ايـن تـ     در كنند به آن نزديك نشوند و      كنار كوه، تالش مي   
  .)27 :1377جيون تشي، ( هاي كوه نيز هست دهندة ويژگي صحنة داستان، نشان

  
  )Atmosphere(فضا 

اي  در پـاره  . اند اي از واقعيت و تخيل، روايت كرده       ها را با آميزه    نويسندگان، اين داستان  
طور كلي  تر است؛ ولي به    ها، مانند داستان ماه بود و روباه، عنصر تخيل پررنگ          از داستان 

هـا    فضاي حاكم بـر ايـن داسـتان   .اي ويژه دارد    جلوه تخيل رنگ و   ،ها در تمامي داستان  
هـا در فـضايي    آميز نيـست و داسـتان   آلوده و ابهام بآور، خوا  دلهره،آميز فضايي خشونت 

چنـد كـه راويـان      انـد، هر    موارد شـاداب روايـت شـده       بيشتر در آرام، صميمي، عادي و   
توصيف فـضايي شـاد و      اند و صرفاً به      هاي زندگي هم فاصله نگرفته     ها از واقعيت   داستان

ـ      اند؛ چراكه در فضاي اين داستان      غير واقعي نپرداخته   ابودي هـر لحظـه در      هـا، خطـر ن
داسـتان  (شـود   اي غفلت كند، نابود مي   حظهكمين شخصيت اصلي داستان است و اگر ل       

چيـز را بـه كـام      كـه همـه   وجـود دارد ؛ يا دشمني ويرانگر)شوي؟ هي با من دوست مي    
هـا و    داسـتان گربـه   (گـويي نيـز هـست       ور و ز  ؛ فريـب  )داسـتان تبـر   (كـشد    نابودي مي 
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داسـتان   (دشـمني هـم هـست      ؛ و )ترين صـدا    ان بلند داست(؛ بيماري هست    )ها خروس
  ). دوست داشتها را اي كه موش گربه

 نـابودي و   و رقابـت    هـا نـه دشـمني و       اي از اين داستان         ديگر اين كه در فضاي پاره     
 بركه وو خواه و كوه داستان حلزون خود( خودخواهي  و غرور،حادثه، بلكه جو خودبيني

 بيني و ؛ بـد  )ابخـو كور پر  موش(گريزي   وليتؤنبلي و مس  پروري، ت  ؛ تن )پيچك خودخواه 
گريزي و انجـام     ليتؤو و مس  )موش سمج (سري  ؛ لجاجت و خود   )سه موش (اعتمادي   بي

طور كلي، چنانكه گفتـه      ، حاكم است ولي به    )دو كالغ   (كار را بر عهدة ديگران گذاشتن       
 نيـست؛ حتـي     آميـز  آور و خـشونت    كننـده و دلهـره     ها، مـأيوس   شد، فضاي اين داستان   

كند با لحني ماليم و      آن تبر تمامي جنگل را نابود مي       درهايي مانند تبر هم كه       داستان
 ديگر اينكه اگـر در رونـد داسـتان مـشكلي بـراي اشـخاص                نكتة. اند عادي روايت شده  
شـوند؛ در نهايـت،      آيد و نيروهاي منفي و شرور، صاحب موقعيتي مـي           داستان پيش مي  

 نيروي خير بـر نيـروي       هاي مثبت بر اشخاص منفي و پيروزي       تداستان با غلبة شخصي   
 يـا   ، عمومـاً  هاي بدند  شخاصي كه داراي خلق و خو و ويژگي       يابد و تمامي ا    شر پايان مي  

 اعمـال بدشـان     آگاه شـده، از    و بيدار يا شوند و  رسند يا نابود مي    به سزاي اعمالشان مي   
اني خوش دارد و كودكان بـا خوانـدن         ها پاي  درواقع تمامي اين داستان   . جويند دوري مي 

  .كنند أس و نوميدي و ترس و ناراحتي نميآنها احساس ي
  

  )Point Veiw( زاوية ديد
د داناي كل يا سوم شخص روايـت        استفاده از زاوية دي    شده با  هاي بررسي  تمامي داستان 

هـاي   شخـصيت  گفتار رفتار و  اي اعمال و    گوينده ها مانند  نويسندگان داستان  اند و  شده
ها  احوال داستان  اوضاع و  و نيز وضعيت مكاني و     اند  گزارش داده  به خواننده  ها را  داستان

 ها، مشخصاً  روايت اين داستان   اين اشاره شد، در    كه پيش از  ، ولي چنان  اند  تصوير كرده  را
  .مكان وقوع رويدادهاي داستان اشاره نشده است به زمان و

  
  گيري نتيجه
ابتـدايي هـستند؛ رويـدادهاي       رنگـي سـاده و      همه داراي پـي    شده، هاي بررسي  داستان
اي تنظيم شده كه     نامه  پيرنگ آنها، براساس زمان گاه     هم در  داستان و  ها هم در   داستان
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 جز داستان تبر ها به پيرنگ همة داستان .اند  ديگري رخ دادهزمان يكي پس از امتداد در
. يــك حادثــة پايــه اســت ورفــت  رفــت اســت، همــه داراي يــك پــي كــه داراي دو پــي

 و مـاه بـود   «هـاي    داسـتان  هاي اصـلي در    جز شخصيت  ها، به  هاي اين داستان   شخصيت
پايـان داسـتان     ، كـه در   »شـوي؟   من دوسـت مـي     هي با « و» حلزون خودخواه « ،»روباه

 هـا، بيـشتر   اشخاص داسـتان . هاي ايستا هستند شود، شخصيت  آنها ايجاد مي   تحولي در 
. انـد   صـفتي شـده    خـو و   خلـق و   و كه هركدام جانـشين فكـر      ندا  هاي تمثيلي  شخصيت

انـد؛   ها تأكيد داشـته    دروني شخصيت  بروني يا  ابعاد از يك بعد  ها بر  نويسندگان داستان 
 ها، بيشتر  شخصيت. ندا   ساده بعدي يا  هاي يك  ها، شخصيت  بنابراين اشخاص اين داستان   

مواردي انـدك    و در  اند رفي شده  مع هايشان ارائه و   و گفتگو  افكار طريق شرح اعمال و    از
 هاي ذهني آنها   كشمكش ها، اعمال و   راه نفوذ به ذهن شخصيت      نويسنده، از  -هم، راوي 

  .اند  به نمايش گذاشتهرا
 نيـز از    نويـسندگان و   -ها، از طريق توصـيف مـستقيم راوي             فضاي پيرامون شخصيت  

مايـة   درون. ساخته شده است  متن آورده شده،     در ها طريق تصاويري كه به همراه داستان     
 داسـتان، در    هـر  مايـة  درون.  اجتمـاعي اسـت    مسائل تربيتي، اخالقـي و     ها بيشتر  داستان

هـا،   ماية ايـن داسـتان     درون در. به شكل غيرمستقيم ارائه شده است     يا   ،عنوان يا متن آن   
ان بد نكوهش شده تا كودك     رفتار رفتار نيك ستايش شود، اخالق و      بيش از آنكه اخالق و    

 و هـا  هاي بد اشـخاص منفـي داسـتان         و انديشه  توصيف اعمال، رفتارها   با خواندن شرح و   
. گونـه اعمـال دوري جوينـد        ايـن  تالش كننـد از    و نتايج ناگوار اعمال آنان، عبرت بگيرند     

. اند  آورده به وجود  را ها تصوير، تركيب صحنة داستان    واژه و  اي از   ارائة آميزه  نويسندگان با 
از زاوية ديد دانـاي      شاداب و  موارد بيشتر در فضايي آرام، صميمانه، عادي و     در ها داستان
بستري  در ها اند با روايت داستان     و نويسندگان كوشيده   اند  سوم شخص روايت شده    كل يا 

و نكتـة آخـر      كننـد  هاي زنـدگي آشـنا     با مسائل و واقعيت    تخيل، كودكان را   واقعيت و  از
  .اياني خوش دارندها پ اينكه تمامي اين داستان
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