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 .۱مقدمه
ادبیات کودک بهگونهای از ادبیات گفته میشود که متعلق به سه گروه خردسال ،کوودک
و نوجوان است .از میان این سه گروه ،خردساالن ادبیاتی ویژهی خود دارند .نویسندگان
و شاعرانی که برای خردساالن دست به خلق اثر میزنند ،سعی میکنند در هنگوا خلوق
و آفرینش آثار خود ،ویژگیهای ذهنی و شناختی آنان را مد نظر داشوته باشوند .ادبیوات
کودک به دلیل داشتن ویژگیهایی منحصربهفورد ،بسویار مهو ،،اثرگواار و درعوینِحوال
آسیبپایر است .تفاوت سنی ،فکری ،روحی و جسویی تولیدکننودگان ادبیوات کوودک
(شاعران و نویسندگان) با مخاطبانشان (کودکان و خردساالن) از ویژگیهای برجسوتهی
این حوزه از ادبیات است؛ ازاین رو ،افرادی که در این حووزه قلو ،مویزننود و فعالیوت
میکنند ،باید خود را به کودک و دوران کودکی نزدیک کننود و بتواننود از نگواه و فکور
یک کودک بنویسند تا به دنبال آن ،آثاری تولید کننود کوه توجوه و پسوند کوودک را بوه
هیراه داشته باشد؛ بنابراین ،الز است تولیدکنندگان آثار کودک دربواره ی ویژگویهوای
جسیی و روانی کودک مطالعاتی داشته باشند .هیچنین ارتباط با کودکان و جهان ذهنوی
آنان ،به نویسنده کیک میکند عالوه بر شوناخت درسوت مخاطوب خوود ،دیود و نگواه
کودکانهی خود را بازیابد و پرورش دهد.
از میان گونههای ادبی ،داستانها یکی از مه،ترین و پرطرفدارترین گونههای ادبیوات
کودک هستند .داستان از طریق شخصیتهای خود بوا کوودک ارتبواط برقورار مویکنود.
هیچنین عالوه بر تأثیرات روحیروانی خاص خود ،میتوانود بوهصوورت غیرمسوتقی،،
یکی از بهترین ابزارهای آموزشی و تربیتی کودک باشد .کودک هیزمان با گوشدادن بوه
داستان و لاتبردن از آن ،تجربیات و دانستنیهای بسیاری را فرامیگیورد .هیوهی ایون
تأثیرات و دستیابی به این اهداف ،از طریق شخصیتهوای داسوتانی صوورت مویگیورد؛
درواقع ،به دلیل توجه فراوان کوودک بوه شخصویتهوا و هیوااتپنوداریاش بوا آنوان،
پرداخت درست شخصیتها از سوی نویسندگان اهییتوی ویوژه موییابود .بوا پرداخوت
مناسب شخصیتهای داستانی به وسیلهی ابزارها و شویوههوای شخصویتپوردازی ،هو،
میتوان به کودک ،غیرمستقی ،،آموزش داد و ه ،موجب لات و تفریح او شد.
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 .۲روش پژوهش
روش این پژوهش ،توصیفیتحلیلی است و در آن از شیوهی کتابخانوهای اسوتفاده شوده
است .در این پژوهش ابتدا هیهی داستانها مطالعه شدند؛ سپس هر کدا از شویوههوای
شخصیتپردازی و عناصر وابسته به آن ،جداگانه در هر داستان بررسی و پس از آن ،هر
کدا از این عناصر با توجه به دادههای بهدستآمده از هر داستان ،تجزیه و تحلیل شد.
نیونه های این پژوهش  ۹۳داستان از  ۱۲کتاب داستان گروه سنی «الو » اسوت کوه
بیشتر آنها در دههی هشوتاد و از سووی انتشوارات کوانون پورورش فکوری کودکوان و
نوجوانان منتشر شدهاند .نا داستانهای درون متن و شاهد مثوالهوا ،از میوان هیوین ۱۲
کتاب انتخاب شده است .برخی از این آثار ،مجیوعهداستان و برخی دیگر داسوتانهوایی
مستقل هستند.
 .۹پیشینهی پژوهش
دربارهی شخصیت و شخصیتپردازی پژوهشهایی متعدد صورت گرفتوه اسوت کوه از
میان آنها میتوان به مقالوههوای ماریوا نیکوالیووا ( )۲۹۳۹و ( ،)۲۹۳۱مسوعود فروزنوده
( )۲۹۳۳و پژوهش مناف یحییپور و علیرضا کرمانی ( )۲۹۱۱اشواره کورد؛ بورای مثوال،
فروزنده ( )۲۹۳۳برخی عناصر داستان چون :پیرنگ ،شخصیت ،درونیایه ،زاویهی دیود،
فضا و صحنه را در بیست داستان از گروه سنی «ب» بررسی کورده اسوت .یحیویپوور و
کرمانی ( )۲۹۱۱نیز با توجه به شخصیتهای داستانی ،محتوای تعودادی از داسوتانهوای
منتشرشده در نییهی اول سال  ۲۹۱۱را بررسی کردهانود .هیچنوین مویتووان از مقالوهی
شایا محیدی رفیع ( )۲۹۳۱نا برد که از معدود مقاالتی است که اختصاصی و مسوتقل،
به موضوع شخصیتپردازی در ادبیات کودک پرداخته و انواع شخصویتهوا را در آثوار
شش تن از شاعران پیش و پس از انقالب ،در گروههای سنی «ب» و «ج» ،بررسی کرده
است.
البته هیچ یک از پژوهشها و مقاالت پیشگفته ،آثار حوزهی خردساالن ،یعنی گوروه
سنی «ال » را بررسی نکردهاند؛ ازاینرو ،میتوان گفت پژوهش حاضر در شیار معودود
پژوهشهایی است که جداگانه و گسترده به بحث شخصیتپردازی ،شیوهها و ابزارهای
مؤثر آن در حیطهی داستانهای خردساالن میپردازد.
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هیچنین پیش از ورود به بحث اصلی مقاله که تحلیل چگونگی شخصیتپردازی در
داستانهای خردسواالن اسوت ،کوتواه و فشورده ،بوه اهییوت داسوتان بورای کودکوان و
اثرگااری فراوان آن بر روان و شخصیت آنان اشاره خواهد شد.
 .۴آثار روانی داستان
داستانها با روان و ذهن مخاطب ارتباط برقرار میکنند ،بر آنهوا اثور مویگاارنود و در
ساختن شخصیت او مؤثرند .یک داستان خوب ،آثاری مثبت بر خواننده و مخاطب خود
دارد .داستان در کنار جنبهی سرگرمی و ایجاد لات و تفریح برای کودک ،موجب رشود
مهارتهای زبانی ،انتقال و افزایش مهارت فلسفهورزی و پرسشگری ،انتقال ایدئولوژی،
ایجاد مهارت تفکر انتقادی ،اصالح تصورات نادرست و گاه ،درمان بییاریهای روحوی
و روانی میشود.
 .۱ -۴لذت و تفریح
به یقین یکی از دالیل اصلی کودک برای گوشسپردن به داستان ،لوات و تفوریح اسوت
که این امر ،خود موجوب رسویدن بوه آراموش روانوی و تخلیوهی هیجانوات روحوی او
میشود.
 .۲ -۴رشد مهارتهای زبانی
داستان ها ،افزون بر آشناکردن کودک با زبان نوشوتاری و رسویی ،بوه علوت اسوتفاده از
کلیات و جیالت ،دایرهی واژگانی کودک را نیز افزایش میدهنود و او را بوا سواختار و
الگوهای جدید جیله ها آشنا می کنند .بر اسوا تحقیوق چامسوکی ،میوان رشود زبوانی
کودکان و میانگین سطح پیچیدگی کتابهوایی کوه بوا آن سوروکار دارنود و نیوز تعوداد
کتابهایی که با آن آشنایی دارنود یوا در دوران کوودکی برایشوان خوانوده شوده اسوت،
هیبستگی مثبت وجود دارد (نک :آدینهپور.)۱ :۲۹۳۲ ،
 .۹ -۴انتقال و افزایش مهارت فلسفهورزی و پرسشگری
«اکثر محققان بر این عقیده هستند که قصهگویی تجربهی مشترک هیهی انسانهاسوت و
هیچ انسانی را نیی توان یافت کوه چنوین تجربوه ای نداشوته باشود .ارائوه ی داسوتان بوه
شکلهای گوناگون ذهن دانشآمووزان را فعوال و خوال مویکنود و بوه دانوشآمووزان
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میآموزد در مواجهه با مشکالت به یک راه حل نیندیشند» (اسوکندری و کیوانی:۲۹۳۱ ،
.)۲۳
 .۴ -۴انتقال ایدئولوژی
ایدئولوژی را میتوان هیان مفاهی ،،مبانی فکری و ارزشهای ذهنوی نویسونده دانسوت.
نویسنده از زبان بهعنوان ابزار بیان داستانش بهوره موی بورد و از ایون طریوق ،مفواهی ،و
ارزشها و ایدئولوژیهای خود را به مخاطبانش منتقل میکند؛ درواقوع ادبیوات کوودک
«بهگونه ای ژرف ،ایدئولوژیک بوده و عیلکورد آن انتقوال شوکلهوای ویوژه ی انتظوا و
معنای اجتیاعی است» (استیونز.)۱۲ :۲۹۳۱ ،
 .۵ -۴ایجاد مهارت تفکر انتقادی و اصالح تصورات نادرست
تفکر انتقادی «تفکری است مستدل و مستند بوه مودارک و اطالعواتی موثوق کوه انتظوار
میرود به قضاوتی صحیح منجر شود و استانداردهایی مناسب را برای ارزیابی و تفسویر
مسائل پیچیده و بحثبرانگیز به منظور حصوول بوه نتیجوهگیوری یوا تصویی،گیوری در
خصوص انجا کار یا باور به عقیدهای ،عرضه کند» (کووکبی و هیکواران.)۲۱۲ :۲۹۳۳ ،
داستانها سبب ایجاد پرسش ذهنی و تفکر و اندیشه در کودک می شوند .در هر داسوتان
وضعیتی ثابت و متعادل ،ناگهان دچار تغییر و نوعی عد تعادل مویگوردد کوه در پایوان
داستان حل میشود و به وضعیت متعادل خود می رسد .شخصیت های داسوتانی گواه بوا
مشکالتی روبهرو میشوند که موجب اتخاذ تصیی،ها یا انجا کنشهایی از سووی آنوان
میگردد.
 .۶ -۴درمان بیماریهای روحی و روانی
امروزه از کتاب برای درمان بسیاری از بییاریها و اختاللهای روحی و روانی اسوتفاده
میکنند .در این شیوه ،درمانگر متناسب با شورایط سونی فورد درموانجو (بییوار) و نووع
مشکل او ،کتابی را برمیگزیند و آن را به فرد ارائه میدهد یا بورای او مویخوانود .ایون
روش هیچگونه عوارضی ندارد؛ البته بهتنهایی در درموان بییواریهوا راهگشوا نیسوت و
معیوالً بهعنوان روشی مکیل به کار میرود .با این حوال ،بوهطورِقطوع ،توأثیر مثبتوی در
آرامش روحی بییار دارد.
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 .۵شخصیتپردازی
یکی از عناصر مه ،و برجستهی داستان  ،شخصیت های آن است .هور داسوتانی روایتگور
اعیال ،گفتار ،اندیشوه ،حوواد پویشِ رو ،کشویکشهوای ذهنوی و دغدغوههوای یوک
شخصیت است .داستانها ،نیایشدهنده و ارائهدهندهی شخصیت های جدید به مخاطبان
خود و جهان داستان اند .بسیاری از عناصر داستانی با حضور شخصیت ها معنا مییابنود؛
درواقع نویسنده بورای خلوق و نیوایش شخصویت یوا شخصویت هوای داسوتانی اش ،از
شیوههایی خاص بهره می برد .به چگونگی ارائهی شخصیت با توجوه بوه ایون شویوههوا
شخصیت پردازی میگویند« .شخصیتپردازی یعنی مجیووع خصوایص قابول مشواهده،
ترکیبی از خصایص ظاهری که شخصیت را یگانه و منحصر به فرد می کند» (موک کوی،
 .)۱۱۱ :۲۹۳۳برای پرداخت شخصویتهوا دو شویوهی توصوی مسوتقی ،و غیرمسوتقی،
وجود دارد .توصی غیرمستقی ،از راههای گوناگون چون :ارائهی کنش ،گفتار ،وضعیت
ظاهری ،نا شخصیت ،مکان و زمان امکانپایر است.
 .۶شیوهها و ابزارهای شخصیتپردازی در داستانهای خردساالن
 .۱ -۶توصی

مستقیم

در این شیوهی شخصیتپوردازی ،نویسونده مسوتقی ،بوه توصوی و معرفوی شخصویت
میپردازد و حتی میکن است نظر و قضاوتش را دربارهی شخصیت بیوان کنود .در ایون
شیوه معیوالً نویسنده از صفت یا برخی اجزاء کوال یوا اسو ،بورای معرفوی شخصویت
استفاده می کند .در گاشته ،نویسندگان بیشتر از این شیوه استفاده می کردند؛ درحوالیکوه
امروزه نویسندگان سعی میکنند از ترکیب این شیوه با شیوه های غیرمسوتقی ،و نیایشوی
بیشتر بهره ببرند .رییونکنان ۲معتقد است که «برتری توصی مستقی ،شخصیت در یک
متن خاص ،بر خواننده ،اثر خردمندانه ،قدرتیند و پایدار بر جای می گاارد ...در عصر و
زمانهی فردگرا و نسبیتمحوری مثول دوره ی کنوونی موا ،تعیوی،پوایری و طبقوهبنودی
بهسختی مقبول می افتد و موجزبودگی توصوی مسوتقی ،را بوه فروکاهنودگی آن تعبیور
می کنند .وآنگهی در عصر کنونی که اشوارتگری و تعوینناپوایری بور بسوتار و قطعیوت
برتری دارد و بر نقش فعال خواننده تأکید میشود ،صراحت و قابلیوت هودایتکننودگی
. Rimmon-Kenan
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توصی مستقی ،را غالباً از جیله ی معایب می دانند تا مزایا .در نتیجوه ،در داسوتان قورن
بیست ،از توصی مستقی ،کیتر استفاده میشود و توصی غیرمستقی ،گووی و میودان را
از آن خود کرده است» (رییونکنان.)۳۸ :۲۹۳۱ ،
بهطورکلی توصی مستقی ،در داستانهای خردسال یوا کو ،اسوت یوا اصوالً وجوود
ندارد؛ البته در این میان ،داستانهایی ه ،دیده میشوند که در جایجای آن هوا توصوی
مستقی ،آمده است .در این داستانها توصیفات تقریبواً کو،اهییوت هسوتند و بوه درک و
شناخت شخصیت کیک نییکنند .بوا اینکوه اموروزه سوعی مویشوود در داسوتان سوه،
توصی غیرمستقی ،بیشتر باشد و خواننده خود به شناخت شخصیتها دسوت یابود ،در
داستانهای خردساالن بوه دلیول کوتواهی و بورای کیوک بوه خردسوال بورای شوناخت
شخصیتها ،میتوان از آن (توصی مستقی )،بهعنوان ابزاری کیکی در کنار شویوههوا و
ابزارهای غیرمستقی ،شخصیتپردازی سود برد.
 .۲ -۶توصی

غیرمستقیم

در شیوهی غیرمستقی ،،برخالف توصی مسوتقی ،،نویسونده از عناصور گونواگون نظیور
کنش ،گفتار ،وضعیت ظاهری ،محیط ،پیرنگ ،لحن و نا بورای نشواندادن شخصویت و
عیقبخشیدن به آن بهره می برد« .عناصر مختل شخصیتپردازی معیوالً در گفتیان بوا
یکدیگر ترکیب میشود .تصوویر کلویای را کوه از یوک شخصویت در ذهون موا شوکل
می گیرد میتوان به بیشیار نشانههای مختل در متن نسبت داد .این نشانههای متنی که
هیچیک به تنهایی اثری ندارند ،بهواسطهی اینکه چگونه ترکیب شووند بور یکودیگر اثور
میگاارند و تأثیر آن ها در شخصیتپردازی از طریق تنوع و تکرار در روایت دوچنودان
میشود» (لوته .)۲۲۱ :۲۹۳۱ ،هیین مطلب را رییونکنان بهگونه ای دیگر مطرح میکنود
و میگوید« :در اصل هر عنصر متن حک ،شاخص شخصیت را دارد و بورعکس میکون
است شاخص های شخصیت در راستای سایر اهداف موتن عیول کننود» (رییوونکنوان،
.)۳۹ :۲۹۳۱
 .۱ -۲ -۶کنش
آن بخش از شخصیت که به مرحلهی عیل و اثرگوااری بور پیراموون (محویط و افوراد)
میرسد ،کنش است .کنش ،نیوود بیرونوی و رفتواری شخصویتهاسوت کوه از درون و
تفکرات فرد نشئت می گیرد .کنش شخصیتها ،بخش فعال داسوتانهاسوت و بوه آنهوا
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پویایی و تحرک میبخشد .پیرامون کنش شخصیتها ،میتوان دو مسئله را مطرح کورد:
مسئلهی نخست ،بررسی میزان کنش شخصیتها و دیگری شناخت بهتر شخصیتهوا از
طریق بررسی کنشهای عادتی و غیرعادتی است .شخصیتهایی که کنشهوای بیشوتری
در مسیر داستان از خود بروز میدهند ،شخصیتهای پویا و شخصیتهوایی کوه بیشوتر
درونشان نیایش داده میشود و کیتر انجا دهندهی کنشند ،شخصیتهایی ایستا هستند.
برای مخاطب خردسال ،معیوالً شخصیتهایی که پویوا هسوتند و تحورک و کنشوی
بیشتر دارند ،جاابتر و پایرفتنیترند؛ البته نیویتووان ایون مسوئله را بهانوه قورار داد و
شخصیتهایی عاری از فکر و اندیشه به مخاطب خردسال ارائه کورد ،بلکوه صوحیحتور
این است که هیزمان با تلفیق این دو عنصر مه ،در شخصیتها ،کفهی کنش و تحورک،
اندکی سنگینتر باشد.
بهطورکلی دربارهی کنش در داستانهای خردسال باید گفت که کنشهوا بوه طورزی
چشیگیر در داستانها دیده میشوند و شخصیتها در کنار و حاشیهاند؛ البتوه ایون امور
دربارهی هیه ی داستانها صد نییکند .در این میان ،داستانهایی نیز وجود دارند که تا
حد امکان به شخصیت یا شخصیتهایشان پرداختهانود و شخصویت در محوور و مرکوز
داستان قرار دارد؛ اما به دلیل تنگبودن عرصه و مجال و بوا توجوه بوه شوناختشناسوی
مخاطب ،بهگونهای طراحی شدهاند کوه مخاطوب در هیوان زموان انودک و بوا امکانوات
محدودش میتواند تا حدودی به شخصیتها نزدیک شود.
در بررسی کنشهای این  ۹۳داستان نکاتی آشکار شد که از هر کدا چند نیونه ذکر
میشود:
بیشتر کنشهای شخصیتها در این داستانها ،غیرعوادتی اسوت؛ البتوه بوا توجوه بوه
مخاطبشناسی و گونهشناسی ایون داسوتانهوا ایون مسوئله بسویار طبیعوی اسوت؛ زیورا
هیانطور که پیش تر اشاره شد ،کنشهای غیرعادتی جنبهی پویای شخصیتها را نشوان
میدهد و کنشهای عادتی جنبهی غیرپویا و انفعوالی شخصویتهوا را آشوکار مویکنود؛
بنابراین شخصیتهای داستان های خردساالن ،نیایشگر کنشهای غیرعوادتیانود و ایون
مسئله تأییدکنندهی وجود هرچه بیشتر پویایی در این آثار است.
نیونههای زیر کنشهای غیرعادتی را نشان میدهند:
 «[احید] با عجله یکی از دکیههای بلوزش را بواز کورد و دوبواره بسوت» (طوائرپور،.)۱۳ :۲۹۳۳
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 «گربه عصبانی شد .پنجولهایش را نشان داد و گفت :اما پنجول تیز بلیوت مویشوود،مگر نه؟» (کلهر ۲۹۳۳ ،ال .)۲۱ :
 «سنجاب دمش را به زمین کوبید و گفت :نییتوانی بروی؟ اموا مون مویتووان ،توو رابیرون کن( »!،هیان .)۱ :
مثالهای زیر نیز نیایانگر کنشهای عادتی هستند:
 «اگر عروسک ،مریض میشد ،من برایش گریه میکرد » (شفیعی.)۸ :۲۹۳۳ ، «کنار دکان بزی یک درخت غرغرو بود ،درخت صوبح توا شوب غور مویزد» (کتبوی،.)۱ :۲۹۳۳
 «مادر هییشه اجازه میداد احید قاشوقهوای شویر را تووی شیشوه بریوزد» (طوائرپور،.)۱ :۲۹۱۱
گاه در تعدادی از داستانها با کنشهای بسیار از سوی شخصیتها مواجهی،؛ اما این
کنشها به شناساندن آنها کیکی نییکنند و کارکردی دیگر دارند؛ آنها تنها در خدمت
روایت و نقل داستان قرار میگیرند .معیوالً در این داستانها ،یا هیه ی شخصیتها یک
نوع کنش تکراری انجا میدهند یا اینکه گاه یک شخصیت بارها به تکورار کونش هوای
خود میپردازد .میتوان گفت که معیوالً در این داستانها شخصویت بوه معنوای اصولی
کلیه وجود ندارد و کنشها و روایت داستان است که اصل قرار میگیرند .داسوتانهوای
«دختری به اس ،فرشته»« ،میومیو بلیت نییشود»« ،دریاچه را کی دزدیده؟»« ،سوگی کوه
قارقار میکرد» از مجیوعه داستان سگی کوه قارقوار مویکورد« ،هوزار در» از مجیوعوهی
بچهی سنگی ،قد یازده ،،ماجرای شیری که غیگین بوود ،کوال هوا و مزرعوهی پنبوه،
کال ها و فرار« ،خاله غصهدار» و «بادکنکی که شاد بود» از مجیوعهی تو مادر منوی؟ در
این گروه جای می گیرنود .هیچنوین بوا اینکوه عیومواً شخصویتهوای ایون داسوتانهوا
شخصیتهایی پویا هستند ،شخصیتهایی ه ،دیده میشوند که از شخصیتهای اصولی
داستان به شیار میروند ،اما پویا نیستند؛ البتوه مویتووان بورای بسویاری از آنوان دالیول
قووانعکننووده آورد و ای ون مسووئله را توجی وهشوودنی دانسووت .بوورای نیونووه م ویتوووان بووه
شخصیتهای زیر اشاره کرد:
 راوی در داستان خالهی عروسک من :دلیل انفعوال ایون شخصویت را مویتووان بیوانخاطرات و آوردن کنشهای عادتی بسیار او دانست.
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 بالون در داستان «چه بالونهای باهوشی پیدا میشود» از مجیوعهی سگی کوه قارقوارمیکرد :این شخصیت بیشتر از کنش دارای گفتار است .به دلیول نووع شخصویت او کوه
اهل تأمل و تفکر است ،نسبت به هواپییا که بیفکر و عجول است ،کنشی کیتر دارد.
 هیهی شخصیتهای «خاله غصهدار» از مجیوعهداستان تو مادر منی؟ :در این داسوتانهیه ی شخصیتها در رویارویی با بیآبی حوضچه ،فقط گریه میکنند و هویچ حرکوت
مفیدی برای حلکردن این مشکل انجا نییدهند.
 .۲ -۲ -۶گفتار
تنهی اصلی هور داسوتان ،کونش و گفتوار شخصویتهاسوت .بخوشهوایی چشویگیر از
داستانها ،به ارائهی این دو عنصر اختصاص مییابد .گفتار نیوز هیاننود کونش و رفتوار
شخص ،نیود بیرونی اندیشه و نوع تفکر فرد است؛ اما این آشکارسوازی در مقایسوه بوا
کنش ،صریحتر و واضحتر است .گفتار شخصیت را می توان به دو بخوش تقسوی ،کورد:
گفتوگویی که شخص با خود انجا میدهد و بدون حضور مخاطب بیرونوی و توجوه
به او صورت میگیرد و نیز گفت وگویی که شخص بوا دیگور اشوخاص داسوتان انجوا
میدهد که از طریق هر یک از آنها ،میتوان به شناخت شخصیتها دست یافت.
دربارهی چگونگی کاربرد عنصر گفوت وگوو در داسوتانهوای بررسویشوده در ایون
پژوهش ،چندین نکتهی شایان توجه است:
در برخی داستانها گفت وگو با این هدف میان شخصیتها جریان دارد کوه توا حود
امکان به مخاطب اطالعات و جزئیاتی از شخصیت ارائه دهد .داستان های لولوی قشنگ
من ،این هیه تلقوملق ،با یک گل بهار نییشود ،هی ،با من دوست میشوی؟ ،مواجرای
احید و ساعت« ،تربچه و نخودچه» در بچه ی سنگی« ،میومیو بلیوت نیویشوود»« ،چوه
بالونهای باهوشی پیدا میشود»« ،لحاف آبی» از مجیوعهی سگی کوه قارقوار مویکورد،
«بهتوورین هدی وه» در پلووهبووازی« ،تووو مووادر من وی؟» و «بووادی کووه خوووابش م ویآموود» از
مجیوعهداستان تو مادر منی؟ نیونههای این کارکرد گفتوگو هستند.
در مقابل ،در برخی دیگر از این داستانهوا یوا عنصور گفوت وگوو وجوود نودارد یوا
شخصیت به هیچ وجوه صوحبت نیویکنود و تنهوا راوی و نویسونده اسوت کوه سوخن
میگوید .گاهی نیز با وجود دیالوگی که در ظاهر وجود دارد ،به علوت یکسوانبوودن و
قالبیبودن جیالت شخصیتها ،نییتوان آن را دیالوگ دانست؛ برای نیونه مویتووان از
داستانهای کال ها و مزرعهی پنبه ،ماجرای شیری که غیگین بود« ،هزار در» و «بچوهی
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سنگی» از مجیوعهی بچهی سنگی ،یکی بود« ،دریاچه را کوی دزدیوده؟» و «سوگی کوه
قارقار میکرد» از مجیوعهای به هیین نوا « ،بوازی خوواب و مواه»« ،پلوهبوازی»« ،موادر
بغ بغو»« ،سوگلی و قاشق» از مجیوعهی پله بازی« ،خاله غصهدار» در توو موادر منوی؟ و
«خوش به حالت» از نوکطال رفته کجا؟ نا برد.
تعدادی از داستانها نیز دارای تکگوییاند .تکگویی ،نوعی از دیدگاه اول شوخص
است که راوی داستان با بیان آنچه در ذهن و درونوش مویگوارد ،داسوتان را بوه پویش
میبرد .تکگویی یا مونولوگ ،دو نوع است :درونوی و بیرونوی؛ در توکگوویی درونوی
راوی حرفهایش را به شکلی بینظ ،و پراکنوده بیوان مویکنود و ایون مسوئله موجوب
میشود که داستان زمانبندی منظیی نداشته باشد؛ اما در تکگویی بیرونی ،راوی با ایون
فرض که کسی مخاطب اوست سخنانش را منظ ،و هیراه با نظ ،زموانی بیوان مویکنود
(نک :بینیاز.)۳۸ :۲۹۳۳ ،
در آثار خردساالن ،شخصیت ها نیز به دنبال ساختار بسیار ساده ی داسوتانهوا ،سواده
هستند و معیوالً تکگوییهایشان از نوع بیرونی است .افزون براین ،باید گفت که نسبت
تکگویی در مقابل دیالوگ در این داستانها بسیار ک ،است و دلیول آن هو ،،پویوایی و
گرایش به تحرک در داستانهای این گروه سنی است .هیچنین ازآنجاکه ذهن خردسوال
نییتواند با افکار و الیههای عییوق روح شخصویتهوا درگیور شوود ،میکون اسوت در
شناخت درست آنها دچار مشکل شود.
در زیر به برخی نیونههای تکگویی اشاره میشود:
 «کاش میتوانست ،از آن باال ،نوک آن کوه ،به دنیا نگاه کن .،حتیاً از آن باال خیلویچیزها پیداست» (انواری.)۲۹ :۲۹۳۳ ،
 «کفشدوزک با خودش گفت’ :حی شد! پشه وزوزی زودتر به تاب رسید؛ زودتربا او دوست شد‘» (کلهر۲۹۳۳ ،ب۸ :و.)۱
 «باید یک کاری بکن ،که ساعت زودتر  ۱بشود .چطور است عقربوه ی کوچوک راکیی هل بده ...!،فکر نییکن ،کسی بفهید مون ایون کوار را کوردها  ،هیوه خوواب
هستند و مرا نییبینند» (طائرپور.)۲۱ :۲۹۳۳ ،
در برخی داستانها نیز شخصیت ،سخنی را چندینبوار تکورار مویکنود کوه معیووالً
هدف و معنای اصلی داستان در آن نهفته است؛ برای نیونه ،در داستان لولو پشیالو کر
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کوچولو شخصیت اصلی (لولو) پرسشی را چندین بار ،به صورتهای گونواگون مطورح
میکند:
«لولو با خودش گفت’ :اگر کیی باالتر برو  ،آن وقت چه چیزهایی میبین،؟‘» (پریورخ،
« .)۲۱ :۲۹۳۳آن باال باالها که نرفتها چه شکلی است؟» (هیان.)۹۱ :
در داستان یکی بود نیز پرسشی بارها تکرار میشود و در پایان داستان ،با پاسخ مثبت به
این سؤال ،مخاطب شاهد بهتحققرسویدن هودف داسوتان اسوت .ایون پیوا در نحووهی
نا گااری داستان نیز دیده میشود« :هیه با هو ،پرسویدند’ :یعنوی کسوی صودای موا را
میشنود؟ نه ،میکن نیست؛ آخر ما کوچکترین و بیصوداترین موجوود دنیوا هسوتی»‘،
(طاقدیس۳ :۲۹۳۱ ،و۲۹و۲۱و.)۱۱
در مجیوع باید گفت که در بیشتر داستانهوای بررسوی شوده ،عنصور دیوالوگ میوان
شخصیتها وجود دارد و بیشتر آنها معیوالً بسیار سادهاند.
 .۹ -۲ -۶وضعیت ظاهری
تعریفی که راوی یا شخصیتهای داستان از خصوصویات فیزیکوی و ظواهری خوود یوا
دیگر اشخاص داستان ارائه میدهند نیز میتواند به شناخت و باورپایری هرچوه بیشوتر
شخصیتها بینجامد .با استفاده از این شیوه ،عالوهبر پرداخوت ظواهر شخصویتهوا کوه
موجب خاصشدن و هویتیافتن آنان بهعنوان شخصیتی مستقل میشوود ،مویتووان بوه
شخصیت آنان عیق بخشید و عادتها و رفتارهای آنان را آشکار کرد.
بررسی  ۹۳داستان خردسال انتخابشده در این پژوهش نشان میدهود کوه در میوان
شیوههای شخصیتپردازی ،یکی از شیوههایی که کیتور بوه آن پرداختوه شوده و تقریبواً
بیشتر نویسندگان به آن بیتوجه بودهاند ،توصی وضوعیت ظواهری شخصویتهاسوت؛
درواقوع نویسووندگان هنگووامی کووه طوورح داسوتانهایشووان را در ذهوون مویریختووهانوود و
شخصیتهایشان را در ذهن تصور میکردهاند ،گویی هیچگونه تعین و هویتی به لحوا
وضعیت ظاهری (قیافه و لبا و وسایل شخصی) برای آنان قائول نبوودهانود .وضوعیت
تصاویر از این جهت نسبت به متن انودکی بهتور اسوت؛ البتوه بسویاری از ایون تصواویر
دربارهی وضعیت ظاهری شخصیتها اطالعاتی مه ،به مخاطب ارائه نییدهند و گواهی
حتی در تضاد با متن عیل کردهاند؛ بوااینحوال ،تقریبواً تنهوا مرجوع مخاطوب دربوارهی
وضووعیت ظوواهری شخص ویتهووا ،هیووین تصوواویر اسووت .دربووارهی وضووعیت ظوواهری
شخصیتها میتوان نکات زیر را مطرح کرد:
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در بعضی داستانها مانند کال ها و فورار ،کوال هوا و مزرعوهی پنبوه ،از شوکوفه توا
درخت« ،هزار در» از بچهی سنگی ،یکی بود« ،دریاچه را کوی دزدیوده؟» و «سوگی کوه
قارقار میکرد» در سگی که قارقار میکرد« ،بازی خوواب و مواه»« ،پلوهبوازی»« ،بهتورین
هدیه»« ،مادر بغبغو» و «من بستنی میخواه« ،»،سوگلی و قاشق» از مجیوعهی پلهبازی،
قد یازده ،و «خاله غصهدار» از مجیوعهی تو مادر منی؟ هیچگونه اطالعواتی دربوارهی
ظاهر شخصیت در متن نیامده است.
هیچنین در برخی داستانها با وجود ارائه نشدن اطالعات یا اندکبوودن آن در موتن
داستان ،میتوان از تصاویر ،اطالعاتی دربارهی وضعیت ظاهری شخصیتهوا بوه دسوت
آورد ،هر چند که این اطالعات نیز عیوماً ک ،و جزئیاند؛ برای مثوال ،لولوو در داسوتان
لولوی قشنگ من به شکل عروسکی سر خرمن نیود یافته که بوه چووبی بسوته شوده و
موها و گونههایش قرمز اسوت؛ او هیچنوین کالهوی بور سور دارد و پیوراهن و چکیوه
پوشیده است .بزی نیز بهصورت گوسفندی با دو شواخ و سو ،و گونوههوایی قرموز بوه
تصویر کشیده شده که زنگوله دارد.
در تصویر این دو شخصیت ،از رنگ قرمز زیاد استفاده شده است .بیشوتر اطالعوات
از تصاویر این دو به دست آمده است؛ بهعنوان مثال در دو تصویر داستان از شواخ بوزی
استفاده شده است .در بخشی ،بزی با شاخهایش به چوبی کوه لولوو بوه آن بسوته شوده
میزند ،چوب را میشکند و لولو را رها میکند .هیچنین هنگامی که لولو بر پشت بزی
سوار میشود ،با نگهداشتن شاخهای او تعادل خود را حفظ میکند.
بزی در این هیه تلقوملق ،هیانند یک انسان ،لبا به تن دارد (پیراهن بلند قرموز و
بلوز سبزرنگ) ،عینکی بر چش ،زده و کالهی سبز بر سر گااشته است .او در بوازار آش
میفروشد .طراحی ریش و عینک و کاله برای این شخصیت ،بور حالوت متفکرانوهی او
افزوده؛ چنانکه گویی ریشسفید و بزرگ حیوانات است .درخت ،دهان و لوب و بینوی
دارد .شخصیت درخت میتوانست بهتر و جاابتر از چیزی کوه در داسوتان اسوت بوه
تصویر درآید.
در تعدادی از داستانها گاه دیده میشود که اطالعاتی که تصاویر دربارهی شخصیت
می دهند با اطالعات متن در تضاد است؛ برای نیونه ،در متن داستان هی ،با من دوسوت
میشوی؟ ،شخصیت سنجاقک ،سنجاقک نقرهای خطاب میشود؛ درحالیکه در تصوویر
رنگ بدن سنجاقک سبز است .تنها در یک صفحه ،به علوت سوبزبودن رنوگ صوفحه و
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هیانندی آن با رنگ شخصیت و درنتیجه ،محوشدن تصویر او ،سنجاقک به رنگ سوفید
تصویر شده است .در متن داستان «تربچه و نخودچه» از مجیوعهی بچوهی سونگی نیوز
آشکارا گفته میشود که هر دو شخصیت به اندازهی یک بند انگشت هسوتند؛ اموا قود و
اندا نخودچه در تصویر درشتتر و بزرگتور از تربچوه اسوت؛ البتوه شواید تصوویرگر
میخواسته بدینوسیله بدبودن شخصیت نخودچه را در دید مخاطوب شودت بخشود و
شخصیت تربچه را در مقابل او معصو جلووه دهود؛ بوااین حوال ،اطالعوات در موتن و
تصویر در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند.
 .۴ -۲ -۶زمان و مکان
بیشتر داستانهای کودکان ،از نظر زمانی دارای نظ ،و ترتیب هستند و وقوایع بوهترتیوب
رخدادنشان بیان میشوند .در مقایسه با نخستین داستانهای کودکان ،اموروزه داسوتانهوا
در گسترهی زمانی کیتر ،حواد داستانی بیشتری را نقل مویکننود؛ بنوابراین توجوه بوه
جزئیات (صوحنه) در ایون داسوتانهوا در برابور خالصوهگوویی روایوت (تلخویص) در
داستانهای اولیه قرار میگیرد (نیکوالیوا.)۸۱۳-۸۱۹ :۲۹۳۱ ،
با توجه به بررسی صورتگرفته در داستانهای خردساالن ،باید گفت که بسویاری از
این داستانها زمان ندارند یا زمان در آنها مبه ،است و معیوالً بهصورت «یوک روز» و
«روزی» میآیند .در داستانهایی که در آن ها به زمان اشاره شده است ،این اشاره معیوالً
به شکل فصل یا شبانهروز و در یک نیونه نیز روزهای هفته بوده است .هیچنین زموان
در این داستانها کلی است و به شکل جزئی و هیراه با اطالعوات کیکوی ارائوه نشوده
است .در بیشتر این داستانها به مکان اشاره شده که به شکل اشاره در متن یوا از طریوق
تصاویر است.
از میان داستانهایی که به مکان اشاره کردهاند ،بیشترین تعداد داستانها در طبیعت و
سپس در خانه اتفا افتاده است .ازآنجاکه بسیاری از این داستانها دارای شخصیتهای
حیوانیاند ،کامالً طبیعی است که طبیعت جایگاه وقوع اتفاقات و حضور آن ها باشود .از
این میان ،داستانهایی وجود دارند که به مکان اشاره نکردهاند یا مکان به شکل موبه ،در
آنها آمده است .در میان این داستانها نیز گواه مویتووان بوهصوورت ضوینی بوه محول
رخدادها پی برد .نکتهی دیگر اینکه در بسیاری از داستانهوا معیووالً در هیوان ابتودای
داستان تکلی زمان و مکان مشخص میشوود؛ اینکوه اصوالً آیوا زموان و مکوان در آن
داستان مطرح شده است یا نه و اگر مطرح شده ،چگونه است.
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در مجیوع ،مکان و زمان در این داستانها کلی است و پرداخوت شخصویت از ایون
منظر اندک بوده است؛ البته شاید نویسندگان این حووزه بوا درنظرگورفتن خردسواالن و
وضعیت روحوی و شوناختی آنوان ،عامدانوه سوعی داشوتهانود کوه بوه جزئیوات محویط
شخصیتها کیتر بپردازند .افزون براین ،گفتنی است که محیط ،زموان ،مکوان و فرهنوگ
وابسته به شخصیتها میتواند ،خود ،موضوع داستان باشد یوا اینکوه از شخصویتهوا و
دورههای تاریخی و مکانهای گوناگون برای مخاطب گفتنیهای فراوان داشته باشد.
 .۵ -۲ -۶لحن
«لحن محصول آگاهی نویسنده از رخدادها و موضوع داستان و ترکیب اجوزای مختلو
قصه است که در نهایت در نوع بیان شخصیتها و حتوی راوی تجلوی پیودا مویکننود...
لحن ،آهنگ احساسات گوینده است و تابع شخصیت و نیت اوسوت» (بوینیواز:۲۹۳۳ ،
 .)۸۳چگونگی ترکیب و چینش کلیات موجوب ایجواد لحون موی شوود .میکون اسوت
شخصیت در لحظات گوناگون از لحن های مختلفی در کوال اسوتفاده کنود؛ اموا کثورت
استفاده از نوع مخصوصی از لحن موجب می شود که شناخت بیشتر از شخصیت دسوت
یابی ،و دربارهی او به دیدگاهی خاص برسی.،
از میان داسوتانهوای بررسوی شوده ،تقریبواً در نییوی از داسوتانهوا ،لحون در کوال
شخصیتها دیده میشود؛ اما در نییی دیگر ،عنصر لحن وجود ندارد .دلیول اصولی آن،
این است که بهطور طبیعی در داستانهایی که عنصر گفتوگو وجود نودارد یوا ضوعی
است؛ خواهناخواه لحن و ظرافتهای آن نیز شکل نخواهد گرفت .هنگامی که جیوالت
شخصیتها قالبی و تکراری باشد ،لحن نیز معنی نخواهد داشت.
هیچنین در این داستانها معیوالً شخصیتهایی که از ابتدا تا پایان داسوتان بوا یوک
لحن سخن میگویند یا بر گفتارشان لحنی خاص غلبه دارد ،بوه تیوپ نزدیوک هسوتند.
بیشتر این شخصویتهوا دارای لحونهوای گوناگوننود .ایون مسوئله از نکوات مثبوت در
شخصیتهاست .در زیر چند نیونه از لحن شخصیتها ارائه میشود:
بیشتر جیالتی که بزی در داستان لولوی قشنگ من بیان میکند هیراه با لحنوی شواد
است .او شخصیتی شاد و بیخیال دارد؛ البتوه لحونهوای دیگور نیوز در کالموش دیوده
میشود؛ برای مثال لحن مصی ،او در جیلهی «من تو را به آرزویت میرسان( »،انواری،
 )۲۸ :۲۹۳۳نیود یافته است و هنگامی که این جیله چندین بار تکرار میشود ،قطعیوت
و ارادهی فراوانش را نیز آشکار میکند .در گفتن جیلهی «بهتر است برگردی( »...،هیان:

199

،شمارهي،1بهاروتابستان(1931پياپی)19

مجلهيمطالعاتادبياتكودك/سال7


 )۱۲نیز لحن خستهی او مشهود اسوت .جیلوهی «بوزی خشوکش زد و بوا نالوه و زاری
گفت’ :لولو!‘» (هیان )۱۱ :ه ،از لحن ناراحت و غیگین بزی حکایت میکند.
لحن خالخالی در بیشتر قسیتهای داسوتان بوا یوک گول بهوار نیویشوود ،شواد و
پرهیجان است .او هیواره میپندارد بهار آموده و بوه هیوین دلیول شوادمانیاش را ابوراز
می کند« :آی ننهجان! های ننهجان! درخت ،جوانه زده .بهار آمده ،بهار آمده!» (طاقودیس،
)۱ :۲۹۳۳؛ البته گفتههای او گاهی لحن غیگین نیز به خود میگیرند« :باشه ،باشه ،صوبر
میکن( »،هیان .)۸ :لحن ننهکفشدوزک در اغلب بخشهای داسوتان ،مهربانانوه و هیوراه
با تأمل و ثبات است« :نه ،ننهجان .با یک گل بهار نییشوود! بواز هو ،بایود صوبر کنوی،
باالخره بهار میآید» (هیان)؛ البتوه شوو و شوادی نیوز در لحون ننوه نیوود دارد« :ننوه
کفشدوزک خندید و گفت’ :خب ،مگر نییبینی که بهار رسیده .هیوه جوا پور از گول و
جوانه شده و برفها آب شده است؟‘» (هیان.)۲۲ :
در داستان هی ،با من دوست میشوی؟ هور یوک از شخصویت هوا لحنوی متیوایز و
خاص دارند؛ به عنوان نیونه ،لحن کفشدوزک در مقابل عنکبوت آمیختوه بوا حسورت و
فروتنانه است« :چه هیسایه ی خوبی! چه تاب قشنگی دارد! کاش من را ه ،سوار تابش
میکرد!» (کلهر۲۹۳۳ ،ب)۱ :؛ درحالیکه عنکبوت لحنی موذیانه و گاه ترسناک دارد.
لحن سنجاقک در مقابل کفشدوزک مهربانانه و خواهشگرانه است« :سوال  .خووبی؟
میآیی با ه ،بازی کنی،؟» (هیان« )۹ :خب ،بیا با ه ،تاببازی کنی( »،هیان« .)۱ :خب،
من ه ،تاب درست میکن .،تو من را تاب میدهی و من ه ،توو را» (هیوان)۱ :؛ اموا در
مقابل لحن مهربانانه و دوستدارانهی سنجاقک ،لحن کفشدوزک عیوماً تنود و صوریح و
گاهی حتی بیادبانه است« :تو که تاب نداری .من میخواه ،تاببازی کن( »،هیان)« .نه
خیر ،تاب تارتوری خیلی بهتر است» (هیان)۱ :؛ البته در پایوان داسوتان بوا آشکارشودن
ماهیت عنکبوت برای کفشدوزک ،کفشدوزک نیز در برابر سنجاقک ،لحنوی مهربانانوه و
فروتنانه در پیش میگیرد« :تو دوست بهتری هستی .من را نییخوری .تابوت هو ،بهتور
است؛ من را نییگیرد» (هیان.)۱۱ :
 .۶ -۲ -۶نا
یکی از ابزارهایی که نویسنده میتواند از آن در پردازش و ارائهی هر چه بهتر شخصیت
استفاده کند ،نا گااری شخصیت است .شخصیت ها در ابتدا با «نا » معرفی موی شووند و
مخاطب قرار می گیرند .نا هر فرد ،بخشی از هویت اوست .هیچنین نوا هوا مویتواننود
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درباره ی فرد اطالعاتی جزئیتر به مخاطب بدهند .نویسنده با انتخاب نا  ،بواری قوومی،
ملی و نژادی بر دوش شخصیت میگاارد .هیچنین نا ها می تواننود بیوانگر زموان تولود
افراد باشند (نک :کارد.)۳۱ :۲۹۳۱ ،
نویسنده می تواند به «نا » بهعنوان یک موقعیت مناسب نگاه کند که می تواند عالوهبر
جاابکردن و ماندنیکردن شخصیت ،بهصورت غیرمسوتقی ،،اطالعوات یوا احساسواتی
جزئی و خاص را به مخاطب انتقال دهد .نا از آن جهت می تواند بهیادماندنی باشد کوه
خاص یا جدید و روان باشد و ناخودآگاه و آنی ،توجه خواننده را به خود جلب کنود و
نهتنها تا آخر داستان ،بلکه تا مدتها در ذهن او ثبت شود.
از آن جایی که در دنیای واقعی نیوز گواه مشواهده موی شوود کوه میوان نوا افوراد و
شخصیت آن ها تناسب و ارتباط وجود دارد ،نویسنده نیوز موی توانود چنوین ارتبواطی را
برقرار کند .هیچنین میکن است نویسنده بخواهد با استفاده از نا شخصیت ،معنوی یوا
مفهومی خاص را در ذهن مخاطب تداعی کند که البتوه بورای تحقوق ایون اهوداف الز
است میان او و مخاطب ،اشتراکات فرهنگی برقرار باشود .از طرفوی مخاطوب نیوز بایود
دارای سطحی از دانش ،تجربه یا احساسات مشترک با نویسنده و دیگر مخاطبان باشود؛
اما به دلیل اینکه مخاطب این داستان ها خردساالن هسوتند ،انتقوال ظرافوتهوا و انتظوار
نویسنده برای تحقق اهداف دلخواهش ،اندکی بعید به نظر میرسد.
با درنظرگرفتن این موضوع که شاید ذهن خردسال نتواند ظرافتهای معنایی مودنظر
نویسنده را از طریق «نا » شخصیت ها دریابد ،نویسونده بواز هو ،مویتوانود بوا انتخواب
نا های گوناگون ،احساسات مختل را به کودک انتقال دهود و بوهعنووان ابوزاری از آن
بهره ببرد .نا هایی که آهنگ و وزن دارند ،معیوالً برای مخاطب خردسال بیشتر جاابند.
بررسیهای انجا شده نشان میدهد که در این داستانها ،عیوماً نا شخصیتها کلی
است؛ البته گاهی نویسندگان بههیراه نا هوای کلوی و عیوومی ،از صوفت نیوز اسوتفاده
میکنند .این صفات را میتوان توضیح یا عاملی برای شناخت شخصیتهوا دانسوت کوه
البته آن ه ،بسیار قالبی است و تنها بهعنوان برچسب ،به نا الصا شده و نقشی مثبوت
و اثرگاار بر شخصیت و شخصیتپردازی آنها ندارد .هیچنوین در بعضوی داسوتانهوا،
برخی شخصیتها اصالً نا ندارند.
در داستانهای بررسیشده ،بسیاری از شخصیتها نامی ویژه ندارند و اس ،جنس یوا
عنوانی کلی هستند .میتوان گفت که تقریباً بیشتر نویسندگان این داستانهوا ،نوا سوازی
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نکردهاند و شخصیتی با نامی جدید و ماندنی نیافریدهاند .این مسئله که چرا نویسوندگان
در این گروه سنی به نا سازی روی نییآورند و نا هوای جدیود و خواص را تجربوه و
آزمایش نییکنند تأمل برانگیز است .شاید یافتن نا هایی که برای عیو خردساالن آشونا
باشد و آنان بتوانند با آن نا هوا ارتبواط برقورار کننود بورای نویسوندگان دشووار باشود؛
افزون براین شاید نویسندگان در نا گااری شخصیتهوا سوعی مویکننود از تجربوههوای
نویسندگان پیش از خود استفاده کنند و از انتخاب نا هایی کوه میکون اسوت مخاطوب
آن ها را نپایرد بپرهیزند؛ البته باید گفوت کوه اموروزه نویسوندگان مویتواننود نوا هوای
شخصیتهای داستانشان را از میوان نوا هوای آن دسوته از شخصویتهوای برناموههوای
تلویزیونی مخصوص خردساالن که در کوانون توجوه عیوو آنوان اسوت ،برگزیننود یوا
دستک ،آنها را بهعنوان الگو در نظر داشته باشند.
 .۷ویژگیهای شخصیتها در داستانهای خردساالن
 .۱ -۷انوا شخصیتها
شخصیتهای داستانی خردساالن را از نظر نوع میتووان بوه شوش گوروه تقسوی ،کورد:
شخصیتهای انسانی ،گیاهی ،حیوانی ،دستسواخت ،ذهونسواخت و پدیودهی طبیعوی
غیرجاندار .از این میان ،شخصیتهای جانوری و سپس انسانی ،بیشترین تعداد را دارند؛
در مقابل ،شخصیتهای ذهنساخت بسیار کو،تعوداد هسوتند .ایون امور را مویتووان از
نشانههای ضع نویسندگان در خلق و ایجاد شخصیتهای تازه و جااب در این حوزه
دانست.
 .۲ -۷سن شخصیتها
درباره ی سن شخصیتها باید گفت که در بیشتر این داستانها سون مطورح نیویشوود؛
درواقووع توصوی شخصویتهووا از نظوور سوون ،بسویار ضووعی اسووت .بووهخصوووص در
داستانهایی که حیوانات از شخصیتهای اصلی آن هستند ،سن شخصیتهوا بوهعنووان
جزئی از خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی آنان در نظر گرفته نییشود.
 .۹ -۷جنسیت شخصیتها
در این داستانها بحث جنسیت و تیایز میان جنسیتها مطورح نیسوت و در داسوتانهوا
نیودی ندارد .کودکوان در دنیوایی تیایزنایافتوه زنودگی مویکننود و دنیوای ذهنوی آنوان
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هیچگونه تیایزی میان جنسیتها و فرهنگها و افوراد گونواگون قائول نیسوت؛ بنوابراین
نپرداختن به این مسئله در داستانهای آنان ،نهتنها نقوص نیسوت ،بلکوه اموری مثبوت و
بهجاست .بیشتر این شخصیتها از لحا میزان پیچیدگی و نیود روانی ،شخصیتهایی
ساده و برونگرا هسوتند .هیچنوین ازآنجاکوه ایون داسوتانهوا بیشوتر بور اسوا کونش
شخصیتها شکل گرفتهاند ،تحولی چشیگیر در آنان صورت نییگیورد؛ بوهبیوانِدیگور،
شخصیتی که در طی داستان و بهتدریج متحول شود یا تحول او محسو باشود ،بسویار
اندک است.
 .۸باهمنگری
نتایج حاصل از بررسی  ۹۳اثر داستانی خردسال نشان میدهد که داستانهای خردسواالن
دارای ویژگیهایی خاص است که در زیر به آنها اشاره میشود:
 .۲در داستانهای این گروه سنی ،شخصیتها کنشهای فراوان دارنود و عیومواً از نووع
غیرعادتی است.
 .۱عنصر گفتار در این داستانها به دو صورت مونولوگ و دیالوگ دیده میشود .تعوداد
دیالوگ نسبت به مونولوگ بیشتر است که دلیل این امر ،گرایش به تحرک و پویوایی در
این داستانهاست .۹ .مکان و زمان در این داستانها بسیار کلی است.
 .۱معیوالً نا شخصیتها بسیار شبیه به یکودیگر و کلوی اسوت .بیشوتر نویسوندگان در
داستانهایشان نا سازی نکرده و نا های جدید و خالقانه ارائه ندادهاند.
 .۸انواع شخصیتهای داستانی خردساالن عبارت اند از :شخصیتهای انسوانی ،گیواهی،
حیوووانی ،دسووتسوواخت ،ذهوونسوواخت و پدیوودهی طبیعووی غیرجانوودار .در ایوون میووان،
شخصیتهای جانوری و بعد از آن ،شخصویتهوای انسوانی بیشوترین تعوداد را دارنود.
کیترین نوع شخصیتها نیز شخصیتهای ذهنساخت هستند.
 .۱در بیشتر داستانها سن شخصیتها مطرح نییشود.
 .۱در این داستانها بحث جنسیت و تیایز میان جنسیتها نیودی ندارد.
 .۳بیشتر شخصیتها از لحا میزان پیچیدگی و نیود روانوی ،شخصویتهوایی سواده و
برونگرا هستند.
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 .۳کنش شخصیت ها محور اصلی بیشتر این داستانهاست؛ ازاین رو ،شخصیتها تحولی
چشیگیر را تجربه نییکنند؛ به سخن دیگر ،شخصیتی که در طوی داسوتان و بوهتودریج
متحول شود یا تحول او محسو باشد ،بسیار اندک است.
 .۲۱لحن شخصیتها به دلیل قالبیبودن و تکوراریبوودن جیوالت ،تقریبواً در نییوی از
داستانها نیودی ندارد؛ اما در نییی دیگر ،عنصر لحن در کال شخصیتها وجوود دارد.
افزون براین ،شخصیتها گاه عالوهبر داشتن لحنی غالب در کال  ،لحونهوای گونواگون
دیگری نیز دارند.
در پایان شایسته ی یادآوری است که پژوهش حاضر ،بوا توجوه بوه منوابع پژوهشوی
موجود و نیز تحلیل نویسندگان مقاله از داستانهای خردسواالن صوورت گرفتوه اسوت؛
ازاین رو ،شکل گیری پژوهش گسترده و مستقلی دیگر ،با تکیوه بور مخاطوب خردسوال،
شایسته و ضروری است .ازآنجاکه در حوزهی بررسی آثار خردسوال و شوناخت بیشوتر
مخاطبان این گروه سنی ،پژوهش هایی اندک انجا شده ،امید است که پژوهشوگران ،بوه
این حوزه توجهی ویژه کنند.
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