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 چکیده
ای به شمس اختصاص دارد . پس از مقدمه که اشارههای محمدرضا ی حاضر به بررسی شخصیت های حیوانی در داستانمقاله

های شممس پمرداختی . بما    عدد از داستان 07پردازی حیوانات در تعداد های حیوانات )فابل( دارد،  به بررسی شخصیتداستان
-ه شخصمیت داستان ب 70های مورد بررسی فقط در  های انجام شده به نتایجی از این دست رسیدی  که از تعداد داستانبررسی

شخصیت اصلی وجود دارد که در  12ها فقط های اصلی و فرعی در این داستانهای حیوانی اشاره شده است.از میان شخصیت
هایش نگاهی مملو آن اکثریت شخصیت های اصلی تک بعدی، ایستا و مثبت بودند. در واقع نگاه شمس به حیوانات در داستان

 های خوب و بد به روشی متفاوت صورت گرفته است.  ست و همچنین معرفی شخصیتاز مهربانی
 

 محمدرضا شمس،داستان،شخصیت پردازی، حیوانات :واژگان کلیدی
. 
 مقدمه  

معطوف کردن توجه و انجام مطالعات ادبی در ادبیات کودک و نوجوان یکمی از مهمتمرین ویمایر در عرصمه همای      
نوجوان دارد. از میان انواع ادبی مختلفی کمه هم  بمرای    ست که پیامدهای خوبی جهت تربیت بهتر قشر کودک و ادبی

کودک و نوجوان حائز اهمیت است و ه  برای بزرگساالن، داستان اسمت. داسمتان در صمورتی کمه سماختار درسمتی       
 داشته باشد در بهتر شدن مهارت های مه  کودکان از جمله مهارت زبانی بسیار مه  است.

ی ی آثار و نوشته هایی گفته می شود که به وسمیله ادبیات کودکان به مجموعه"ت در رابطه با ادبیات کودکان باید گف
ی آنها ذوق و سمط  رشمد و ن مو کودکمان     نویسندگان متخصص برای مطالعه آزاد کودکان تهیه می شود و در همه

وییفمه محققمان   اینکه بهترین آثار کدام است و بهتمرین نویسمندگان کمدام،     (12: 2731نژاد،مورد توجه است.)شعاری
ادبیات کودک است. در این عرصه شناخت و بها دادن به نویسندگانی مد نظر است که بهترین تاثیر را در جامعه ادبی 

ی پر بار ادبی و کسب جوایز مهم  ملمی و   کارنامه کودک و نوجوان ایفا کرده اند. انتخاب محمدرضا شمس به واسطه
 قیق را انجام دهی .المللی ما را بر آن داشت تا این تحبین

امید که بتوان نویسندگان جوان را به سمت مسیرهایی کشاند که بیشترین موفقیمت را هم  بمرای جامعمه ادبمی ویمژه       
ادبیات کودکمان ، ممی توانمد    "کودک و نوجوان دارند و ه  برای خود نویسندگان جایگاه بهتری را رق  بزند چرا که 

ی شئون زندگی راهنمایی کند،و بما گسمتر    در بر بگیرد و آنها را در همه تمامی مسائل مربوط به زندگی کودکان را
تخیل آنان ، تجربه های بسیاری را برایشان فراه  آورد و خالقیّتشان را برانگیزد و عالوه بر آنکه اوقات فراغمت آنهما   

همای تربیتمی   کند تا فعّالیّت را دلپذیر و سودمند کند،آنان را باجهان وسیع فرهنگ و عل  آشنا سازد و به مربیان کمک
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:  2721ی عمل بپوشمانند.)حکیمی، وسیله جامهخود را در حد مطلوب انجام دهند و اصل))مداومت تربیت(( را بدین
73) 

همانگونه که همه آگاهی  ادبیات کودکان نیز مانند ادبیات بزرگساالن انواع مختلفی دارد چنانکه در ممورد انمواع ادبمی    
کتماب هممای تصممویری کودکمان، قصممه هممای پنمدآموز )فابممل(، اسطوره،حماسه،قصممه هممای    » :کودکمان آمممده اسممت  

 (221:2730)پوالدی،«های علمی،داستان های رئالیستی،داستان حیوانات و شعر کودکپریان،دانستنی
 07موضوع مه  این مقاله درباره بررسی شخصیت پردازی شخصیت های حیوانی این نویسمنده اسمت کمه در تعمداد     

تان مورد بررسی قرار گرفته است. داستان تمثیلی یا به عبارت دیگر داستان مخصوص حیوانات )فابل(، عالوه بمر  داس
خیال گونه بودن آنها بهترین تاثیر را در تفهی  موضوعات اجتماعی به کودکان ایفا می کنند.چراکمه داسمتان حیوانمات    

 کنند.  باب سرگرمی و توجه کودکان را فراه  میعالوه بر مفاهی  آموزندگی به صورت غیرمستقی  ، خود اس
 موضوع اصلی ما و هدف نگارنده در این مقاله نقد و بررسی شخصیت های حیوانی بر اساس عناصر داستانی است.

 
 :(character)شخصیت 

یماهری  ست که از لحاظ اخالقی، شخصیت در یک اثر ادبی نوشتاری و روایی شامل: قصه ،داستان و یا رمان ، فردی
 دهد.و درونی خلقیات منحصر به خود  را دارد و در طول داستان آنها را از خود بروز می

شخصیت درلغت به معنمی ذات خلمق وخموی مخصموص شمخص اسمت و در معنمی        » در تعریر شخصیت آمده :
اکتسمابی او در  های ی انسان با دانشاست که حاصل برخورد غرایز و امیال نهفتهی خصوصیاتیعام،عبارت ازمجموعه

 (772: 2721)داد،«باشد.های مختلر اجتماعی میزمینه
 شخصیت های داستان یا از ابتدا تا انتهای داستان همان هستند که بودند که به آنها شخصیت های ایستا  

(static) اندگویند و یا در طول داستان تغییر کرده و آن چیزی نیستند که ابتدا بوده می(Dynamic) 
کننمد همچنمین   های دیگر شخصیت را به شخصیت های قراردادی،نوعی،تمثیلی و نمادین تقسی  ممی تقسی  بندیدر 

همای مختلفمی   ها از لحاظ بعد که به تک بعدی و چند بعدی معروفند.همچنین برای شخصیت پردازی شیوهشخصیت
 برد.را نویسنده به کار می

 قی  آنهاها با توضی  و تفصیل مستمعرفی کردن شخصیت-2
 معرفی شخصیت از طریق عملکرد آنها-1
 ها با استفاده از بیان درونی و یا نمایش احساسات و ذهنیات آنهامعرفی غیرمستقی  شخصیت-7

ی تموان ایجماد کمرد، یکمی معرفمی مسمتقی  بمه وسمیله        همای مختلفمی ممی   همچنین ف ای اطراف شخصیت را شیوه
راوی اول شخص و در نهایت با استفاده از گفتگموی اشمخاص در داسمتان.    نویسنده،دیگری معرفی ف ا با استفاده از 

در ادامه به بررسمی برخمی از مهمتمرین ایمن      (212: 2702،اخوت،73و77: 2731،مستور،  33:  2721)رک.میرصادقی،
 پردازی .  های مورد تحلیل میها بر اساس داستانتقسی  بندی

 
 :(main character)شخصیت اصلی 

کسی است که محور داستان روی او می چرخد. نقش اصلی ماجراهما اسمت و نتیجمه داسمتان روی      شخصیت اصلی
ها منجمر بمه عمو     هایی که آن قدر اهمیت دارند که تصمی  آنهای اصلی آنشخصیت گذارد.شخصیت او تاثیر می

پردازی شخصیت شدن داستان شود.البته دقت در شخصیت پردازی این اشخاص بسیار سخت و مه  است. هر چقدر
 (37:2730دهند. )رک.پرین،باشد زمان و ماجرای بیشتری از داستان را به خود اختصاص می ها  قویآن

داستان را حاوی  70های حیوانی موضوع کار ما بود تنها داستان مورد بررسی از آنجایی که فقط شخصیت 07در بین 
های اسمتخراج شمده   انی استخراج شد. از میان شخصیتشخصیت حیو 31های حیوانی دیدی  که از آن بین شخصیت

های اصلی به ترتیب شخصمیت  شخصیت درصد شخصیت اصلی هستند. 3/77شخصیت یعنی چیزی حدود  12فقط 
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. در  اسمت  شمده  بمازآفرینی  داسمتان  اینکمه  است کمه بما   "1ی انگورداستان شنگول و منگول و حبه"در  "زنگوله پا"
های آفرینش و خلق آثار ادبی و هنری ، رو  بمازآفرینی اسمت. بمدین    یکی از رو ": تعریر بازآفرینی آمده است 

گیمرد و بممه خلممق اثممر جدیممد مممی  الهممام مممی-معنما کممه نویسممنده و هنرمنممد از آثممار دیگمران چممه کهن،چممه معاصممر  
پمردازی  شخصمیت انمد منتهما بما    ها همان هستند که قبالً بوده(در این داستان نیز  شخصیت233: 2737)پایور،"پردازد.

ها ی انگور همان هستند که قبالً  بودند ، گویی آنهای شنگول و منگول و حبهکامالً متفاوت که از این بین شخصیت
همای  ح ور دارند تا فقط خورده شوند بدون هیچ گونه خالقیتی در بازآفرینی جدید داستان.در این داستان شخصیت

توانمد او  اند ، این بار این شخصیت بز است که کودک باید یاد بگیرد میمثبت و منفی جای خود را باه  عو  کرده
-سمت کمه ممی   رفت.این درسمت مصمداق شمعر سمپهری    ه  به همان اندازه خطرناک باشد که از یک گرگ انتظار می

 (103: 2732)سپهری،"ها را باید شست جور دیگر باید دیدچش "گوید:
است. او نیز گرداننده داسمتان اسمت و تقریبما بما رفتمار       "غ بی بلیطاال"در داستان  "االغ"شخصیت بعدی شخصیت 

 اندازد.ا  بقیه را به دردسر میاحمقانه
گذارد و ایمن دم اوسمت کمه بمه عنموان بخشمی از       ، االغ در این داستان دمش را در دریا جا می "دم االغ"در داستان 

 کشاند.به خشکی می دهد و در این راه دریا را با خود وجود  خود  را نجات می
رسد و ابتدا و انتهمای داسمتان را   . او به داد داستان می"قورباغه ویراستار"است در داستان  "قورباغه"شخصیت دیگر 

اسمت کمه اینگونمه     -انتهای داسمتان -حوصلگی های شمس ه  به دلیل بیرساند. گویا مختصر بودن داستانبه ه  می
 اند.کوتاه شده
همای پلنگمی را   دهد و مماهی های زیبایش را به چشمه هدیه مینیز طرح  "پلنگ ماهی"استان در د "پلنگ"شخصیت 

 کند.تقدی  او می
 به خودشناسی می رسد. "پاهای زرافه"و داستان  "زرافه گ  شده "نیز در دو داستان  "زرافه" شخصیت

شمود امما   ازی شمدن بما االغ سمرخورده ممی    ببا اینکه ابتدای داستان با عجز و ناراحتی از ه  "ی دل شکستهگوساله"
 گرداند.درانتهای داستانش حماقت کرده و نظر کودکان را از خود برمی

همای بمداقبالی کمه بمه     همای روبماه  وییفه دارد این بار او روباه را گول بزند و با دم "کالغ چپکی"در داستان  "کالغ"
 بان خنکی برای خود  بسازد.اند سایهتور  خورده

شود اما خب اقبمال  ای ترسناک از خود  مواجه میکه برای به دنیا آمدن عجله دارد با چهره "مرغیکله تخ  جوجه"
 ای جای دندان نوک دارد و باه  می روند که دانه بخورند.ی گربهبا او همراه است و این کله

چیست و نحوه تغییر و رحلمت از ایمن   آید تا به کودک بیاموزد مرگ می "ی قندیلیسایه"در داستان  "پشت پیرالک"
پشت پیر است به آرامی او را به سمت ف اهای رنگمی  دنیا به دنیای دیگر به چه صورت است. سایه که راهنمای الک

گونمه  های ف ا و رنگی اطالق کرد چراکه در برای ایمن ی داستانتوان در زمرهکند.این داستان را میرنگی هدایت می
 "هایی به کار می رود که از عنصر قابل توجه توصمیر برخموردار باشمند   ا و رنگ برای داستانف "ف اها آمده است:
 (377: 2721)رک.میرصادقی،

خورد. او که در این داسمتان  گول عقرب را می "جوجه تیغی بی تیغ و آرزوهای تیغ تیغی"در داستان  "جوجه تیغی"
همایش  آموزد که بهتر است انسمان بمه داشمته   را به کودک می شود با مرگش این نکتها  مینیز اسیر آرزوهای دنیوی

 راضی باشد.
با تعجیل در زندگی و رسیدن به آرزوهایی که زممانش نرسمیده سرگشمته     "ی یک روزهجوجه"در داستان  "جوجه"

 ی هر چیزی زمان خاص خود  باید برسد.آموزد که برای تجربهشده و در نهایت می
کند چگونه باشد چمرا  برایش در نهایت فرقی نمی "خر بدبخت"و  "خر خوشبخت" هایدر داستان "خر"شخصیت 

 ی معلول و ناتوانش است وگرنه فرصت هست اما جبران نیست.که مشکل در فکر و اندیشه
 شد.ا  با عشق زیباتر میماند، شاید اگر خر نبود زندگیه  ناکام باقی می "خر عاشق"در داستان  "خر"همچنین 
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سوز و مهربان است. او کمه حمال دلچ چشممه را خموب     بسیار دل "فیل اومد آب بخوره"در داستان  "یلف"شخصیت 
بستان معممولی زنمدگی   کند. این داستان کودک را به بدها  اول چشمه را سیراب میکند قبل از رفع تشنگیدرک می

 کند.اجتماعی آشنا می
-یک بار دیگر دوستی خاله خرسه را به نوعی دیگر بیمان ممی  ه   "قورباغه قلقلکی"در داستان  "قورباغه"شخصیت 

ا  برای زندگی خاص تنظی  شده باشمد  ی وجودیکند. کسی که درگیر خوی و سرشت خود باشد و در واقع غریزه
 توان تغییر داد و در چنین شرایطی باید جانب احتیاط را رعایت کرد.را نمی

کند. او کمه  زند اما فقط سگ کمکش میپس گرفتن دمش به همه رو می برای "چهچه هوچههاچه"در داستان  "االغ"
 دهد.کند در بار بعد حتی یاریچ سگ را از دست میداند و دوباره یک اشتباه را مجدد تکرار میقدر عافیت نمی

ون دمماغ  شود بدا  راضی نیست و همین منجر میاز داشته "دماغدماغ بی االغ االغ بی"در داستان  "االغ"شخصیت 
 شود.بماند. ناگفته نماند دماغ ه  تحمل ناشکری االغ را ندارد و این به تنهایی هر دو آنها منجر می

گیری و پیام تربیتمی داسمتان   چرخانند و در نتیجهشخصیت کامالً محور داستان را می 12همانگونه که شرح دادی  این 
 موثر هستند.

 
 :(sub-character)شخصیت های فرعی 

ها نقمش  شخصیت ها خودشان سطحی و ک  اهمیت هستند اما اگر نباشند داستان به جایی نمی رسد. در واقع آناین 
مادر نیاز به فرزند دارد ، تا نشان دهد که مادراسمت  »به نقل از لیندا سیگر باید گفت :  پر کنندگی به داستان می دهند.

خمدمت ،  دارند.صندوق دار رستوران در اطراف خود پمیش ، رؤسای شرکت احتیاج به معاون،منشی ،راننده و محافظ 
هما تاکیمد   ها را باید به کار گرفت و چه قدر باید روی آنآشپز ، پادو و مشتری دارد ، این که چند تا از این شخصیت

 (230:2721)سیگر،«نخواهد شد.ها موقعیت قهرمان اصلی،مشخصکرد،بستگی به نیازداستان دارد،اما بدون ح ور این
 شوند.نفر را شامل می 12شخصیت ،  31داستان از مجموع  70های فرعی این شخصیت

ی انگمور، شمیر و   ها ،ماهی،خاله سوسکه،خان  گرگه،شنگول و منگول و حبهها شامل : پروانه ها ،پرندهاین شخصیت
در شمکل گیمری داسمتان     روباه و کالغ و فیل و تعدادی دیگر هستند که خودشان گرداننده موضوع داستان نیستند اما

تعیین کنننده سرنوشت دو سنگ است.  "دو تا سنگ"نقش ماهی طالیی در داستان  دهندگانی قابل توجه هستند.یاری
 دهمد. ا  یعنمی طالیمی بمودنش،کیفیتی حمائز اهمیمت بمه رونمد داسمتان ممی         این نقش فرعی همچون اسم  تمثیلمی  

و بانی کانگورو شدن شکل یاهری درخت است که مماجرا آفمرین   باعث  "درخت کانگورو"سر نیز در داستان بهشانه
از سادگی خر سوء اسمتفاده کمرده و در جایگماه دوم زنمدگی ممورد       "خر خوشبخت"ها نیز در داستان ماهی شود.می

همای فرعمی چنمدان هم  در     در واقع بایمد گفمت ایمن شخصمیت     کنند.کشی میی خر از او به نوعی دیگر بهرهعالقه
های تمثیلمی و نممادین بیشمتر بیمان     کنند. در بخش شخصیتتاثیر نیستند بلکه بسیار قوی عمل میستان بیموفقیت دا

 کنی .می
 

 :(Dynamic personality)شخصیت پویا 
سه پیشنهاد وجود دارد که اگرنویسنده برشخصمیتی وارد کنمد،پویا بمودن او را     در تعریر شخصیت پویا آمده است :

ی روحی بر او وارد شده تا او به خطایش پی ببرد،دیگر اینکه خمود  تمایمل شمدید    اینکه ضربهکند، یکی اثبات می
ای درتغییر کردن داشته باشد و درنهایت با کارهایش ثابت کند که عو  شده است.و این سمه ممورد بایمد بمه گونمه     

 (73:2733،مستور،23:2702ادقی،ها را باور کند و بپذیرد نه اینکه مصنوعی باشند.)رک.میرصباشند که خواننده آن
 12نفمر از کمل    2اند.یعنی حمدود  های اصلی تشکیل دادهرا از بین شخصیت 3/11ها های پویای این داستانشخصیت

 ها.نفر شخصیت اصلی این داستان
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گیمرد کمه چگونمه    در انتهمای داسمتان یماد ممی     "1ی انگمور شنگول و منگول و حبّمه "شخصیت زنگوله پا در داستان 
های او را خورده  است اکنون عاشق ساسش را به خان  گرگه نشان داده و ثابت کند کسی که درابتدای داستان بچهاح

 اوست.
همایش در آب چشممه   ست ، او که خمال دارد وارد چشممه شمده و خمال    دومین شخصیت پویا شخصیت پلنگ ماهی

کند تخ  مماهی  وند چشمه از پلنگ درخواست میشدارد یکی یکی ترکیده و ماهی میها را برمیهنگامی که پلنگ آن
ی آب چشمه این ویژگمی  به او بدهد و از آن به بعد چشمه ماهی های پلنگی دارد. این شخصیت که گویی به واسطه

 آور است.رسد چراکه برای چشمه ماهیرا به دست آورده در واقع به پویایی می
ابتدای داستان گ  شده در آخر خود  را در کام شمیر پیمدا   ی گ  شده است، او که سومین شخصیت،شخصیت زرافه

 کند.می
ا  نیسمت. او  ی مشمابه چهارمین شخصیت،کالغ چپکی است، این شخصیت به این دلیل پویاست که شبیه کالغ قصه

 رشد کرده عاقل شده و خوب می داند چگونه روباه را ادب کند.
پیر در انتهای داستان با ممرگ روبمرو شمده و تبمدیل بمه      پشت پشت است، الکپنجمین شخصیت پویا شخصیت الک

  موجودی رنگی رنگی شد چرا که دیگر پیر نبود.
میمرد و از قبمر  آرزوهمای تیمغ تیغمی      بی تیغ است. او نیز در پایان میتیغیششمین شخصیت پویا شخصیت جوجه

 آیند.بیرون می
رسد که بهتر است عجول نباشد و صبر کند نتیجه می ی یک روزه است، او در پایان به اینهفتمین شخصیت ، جوجه

 های جدید زندگی را کسب کند.تا به موقع تجربه
دهمد بلکمه او را   هشتمین شخصیت ، قورباغه قلقلکی است، او در پایان کسی نیست کمه بمه سمالم کمرم پاسم  ممی      

 خورد چراکه کرم تبدیل به پروانه شده است.غیرمحترمانه درجا می
پویای داستان،شخصیت پادراز است. او در ابتدای داستان پاهایش را جا گذاشته است و بمه قورباغمه    نهمین شخصیت

 دود تا شکار  کند.به چش  یک یارگیر می نگرد اما در پایان با داشتن پا به دنبال او می
ها که معموال قصهها و نفر هستند  اما به نسبت داستان 2شخصیت اصلی فقط  12های پویا اگرچه به نسبت شخصیت

 پویایی در آن کمتر از سایر انواع ادبی داستان است در این تحقیق قابل توجه اند.
 

 : (Static personality)شخصیت ایستا 

در رابطه با تعریر شخصیت ایستا آمده : زمانی که شخصیت در پایان داستان همانی باشد که در ابتدای داستان بموده  
شود این شخصمیت تغییرکمرده و یما دگرگمون شمود ، ماننمد       گویی .هیچ اتفاقی باعث نمیما به آن شخصیت ایستا می
که حتی با وجود مشکالت و مصائبی که بر سر  آممد حتمی یمک ذره    « سوزن رفوگری»یشخصیت سوزن در قصه

ی نفر هستند یعنی چیز 21شخصیت اصلی  12شخصیت های ایستا از میان  (73:2733)رک. مستور، د.شومیعو  ن
 درصد. 21/30حدود 

هما دیمده   شان در پایان همانی هستند که بودند و هیچ تغییری در آناین شخصیت ها به نسبت ابتدای داستان و معرفی
 شود. مانند شخصیت االغ ، گوساله ، جوجه کله تخ  مرغی،فیل و ...نمی
 

 :(Multi dimensional) شخصیت چند بعدی 
هما  کنمد.معموال رممان  و احساسات مختلر در دگرگون شده و رفتارشان تغییر میها از طریق عملکردها این شخصیت

تموان گفمت کمه نممایی از     ها مطلقاً تعیین نشمده اسمت.می  های اخالقی آنسازند.خصوصیتهایی میچنین شخصیت
در قصمه  تواند چنین شخصیتی داشته باشد چمرا کمه   های واقعی در اجتماع هستند، اما یک قهرمان قصه نمیشخصیت

 (121:2731،براهنیرک .) توان و فرصتی برای این همه دگرگونی داشت.نمی



 6931 بیرجند اسفند -زبان و ادبیات فارسی نهمین همایش ملی پژوهشهای /      1

 ی اصلی ، چند بعدی هستند.شخصیت استخراج شده 12شخصیت از  3اما با این وجود 
 کند.دهد و در انتها خان  گرگه را خواستگاری میها عبارتند از : زنگوله پا که مرتب تغییر رو  میاین شخصیت
 دهد.وم قورباغه ویراستار است که عملکرد خوبی از خود نشان میشخصیت د

همای زیمادی را   پرد و ه  زرنگ مثل روباه کمه دم روبماه  ست که ه  کالغ است که میسومین شخصیت کالغ چپکی
 کنده است

رگشمت  دار شدنش را می بینی  و سپس بیک روزه است که از زمانی تولد تا ازدواج و بچه چهارمین شخصیت جوجه
 گی خود .به دوران جوجه

کند و ه  خمود  را از تشمنگی   پنجمین شخصیت فیل است که با نشیب و فرازهای زیادی ه  چشمه را سیراب می
 دهد.نجات می

 
 : (One dimensional)شخصیت تک بعدی 

 زند کمه نماقح حمرف   شود.هیچ وقت حرفی نمیشخصیت یک بعدی در مقابل حوادث مختلر رفتار  عو  نمی
 (127رک.همان:) ا  باشد.دگرگونی ندارد.قبلی
 هممممای اصممملی همممممه تمممک بعممممدی هسممممتند.  ی شخصمممیت شخصمممیت دیگممممر داسمممتان در حیطممممه   23

 پذیرند.هایی همچون : االغ ، گوساله ، زرافه و .. همان هستند که بوده اند و هیچ تحولی نمیشخصیت 
 

 شخصیت تمثیلی و نمادین :
-است که نویسنده توسط آن مفاهی  اخالقی و روشنفکرانه را به مخاطب نشان ممی شخصیت نمادین در واقع ابزاری 

 شود.دهد. در واقع خواننده با چیزی فراتر از خود شخص روبرو می
هسمت و هم  یمک معناهمای      «کلمه»ای است که ه  منظورخودِ کننده تفکر ، شخصیت و واقعهتمثیل در واقع معرفی

همای خماص   هایی هستند که با شخصمیت ی کامل قصههای تمثیلی )فابل(،نمونهسانهپنهان دیگری درآن وجود دارد.اف
 (273دهند.)رک. همان:موضوعات اخالقی و اجتماعی را به مخاطب ارائه می

ها  در داستان سمراپا  ها و نمادهای خاصی به کار برده است. پروانههای اصلی و فرعی  شمس تمثیلاز میان شخصیت
رونمد تما در عممق عالیقشمان بسموزند و      انگونه که در فرهنگ نمادها آمده به جستجوی حرمان مینمادین مداد ، هم

 انممممد. داسممممتان بممممه خواننممممدگان کتمممماب تشممممبیه شممممده ( کممممه در ایممممن172: 2733بمیرند،)رک.شمممموالیه،
 وییفه دارند سیب را از دست کرم نجات دهند. "سیب کرم به دو "ها نیز در داستان مورچه

نمادها مورچه نماینده مردم فعال و صنعتگرانه است. همچنین نماد شرافت و درستکاری که تما کمار  را   در فرهنگ 
 (713: 2733شود.)رک.شوالیه،به نحو احسن انجام ندهد پیروز نمی

 ها دارد شخصیت عقرب است.های فرعی که نماد قابل توجهی در این داستاناز دیگر شخصیت
من نه روح عناصر هست  و نه شیطان. من برای کسی که ممرا لممس   "اند:ست آوردهکیدر مورد عقرب که نماد خطرنا

آورم ! دو شاخ و یک دم دارم که آن را در هوا پیچ و تاب ممی ده ،شماخکهای  یکمی خشمونت و دیگمری      کند مرگ
ران آن را عالممت  آیم  کمه دیگم   خوانند.من یک بار به دنیا مینفرت نام دارد. دم  را به خاطر شکلش درفش انتقام می

 (777: 2733)شممممموالیه،"دانممممم پیشمممممرفت ممممممی داننمممممد و خمممممودم آن را ممممممرگ آتمممممی ممممممی     
 زند و نقش فرعی است که کلیت داستان را در بر دارد.تیغی نیز برای او مرگ را رق  میعقرب در داستان جوجه

دها تفسیری عرفانی و کیهانی با توجه به  سنت هندو و فرهنگ نما "پشتسایه قندیلی الک"پشت پیر در داستان الک
 (.1: 2733دارد)رک.شواله،

 کنمممد.در ایمممن داسمممتان بممما ح مممور سمممایه ،مرحلمممه زمینمممی را بمممه سممموی سمممرای چکیهمممانی طمممی ممممی     
کننمد الک  برنمد چراکمه فکمر ممی    پشمت الک ماشمین را ممی   همای الک پشمتی،بچه همچنین در داسمتان اتوبموس الک  
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هنگ نمادها آمده است که منحنمی بماالی الک نمماد آسممان و سمط       پدربزرگشان است. همچنین در این مورد درفر
توان به جش  از دسمت  پشت نسبت داده اند که در این داستان میزیرین آن زمین است. و در کل جنبه کیهانی به الک

 همما اشمماره کممرد کممه دیگممر نممماد زنممدگی نممدارد چممرا کممه آن را از دسممت داده اسممت.پشممتی پممدربزرگ الکرفتممه
آموزند خوبی در یاهر نهفته نیسمت و  های زنگوله پا و خان  گرگه شخصیت های نمادینی که به کودک میشخصیت

می توان موجودات را به چشمی دیگر دید که شمش در این حیطه موفقیتی قابل توجه برای کودکان داشته است چمه  
 جان و ابزاری.در شخصیت های حیوانی و چه شخصیت های انسانی و همچنین بی

شخصیت نمادین االغ که در کل به نادانی و ندان  کاری معروف است و در چند داستان شمس گویی تاکید فراوان بر 
 دهد.کودن بودن این موجود نشان می

ها نماد جهل و خریت است. گاهی نیز از االغ به عنوان نشانه همای یلمانیمت و گمرایش    تعدد ح ور االغ در داستان
 (117: 2733کنند.)رک.شوالیه،های شیطانی اشاره می

ها به کرّات خریت االغ مدنظر بوده و در یک داستان شیطانی بودن االغ را مشاهده می کنمی  منظمور در   در این داستان
 زنمد. کند و ماجرای داستان را رقم  ممی  ی دل شکسته است. االغ با شیطنتش گوساله را وارد بازی نمیداستان گوساله

کند که برای یک خمر دریمای   کشاند نیز بر این موضوع تاکید میخود  دریا را به خشکی می شخصیت دم االغ که با
 عل  هیچ ارزشی ندارد و اگر تا آخرین مدارج ه  تحصیل کنند باز ه  نادانند.

( شممس تاکیمد   2701)خطیمب رهبمر،  "عال  بی عمل به چهارپایی می ماند بر او کتابی چند"کند اگر سعدی اشاره می
 شخصیت پادراز نیز در داستانی به همین اس ، با وجمود عجیمب بمودن     بر روی االغ دریا به خشکی می رسد. کندمی

دهد اما پایش را از گلمیمش فراتمر گذاشمته و بمه دنبمال      ا  با اینکه قورباغه نگون بخت او را یاری میشکل یاهری
 شکار قورباغه می دود.

های فرعی به قصد آموز  مفماهی  خماص   تعداد کثیری از شخصیتشخصیت اصلی و  12در نهایت باید گفت تمام 
 به صورت تمثیلی و نمادین مطرح شده اند و برای به هدف رساندن این مه  نیز همگی موفق بوده اند.

 شخصیت های مثبت و منفی :
خنثمی  نفر شخصمیت   1نفر شخصیت منفی و  1نفر شخصیت مثبت ،  27نفر( تعداد  12از میان شخصیت های اصلی)

 گویی .ها شخصیتی خاکستری میوجود دارد که به آن
 کنی .چه و پادراز اشاره میچه هوچههای منفی به زنگوله پا،قورباغه قلقلکی،االغ در داستان هاچهاز میان شخصیت

و االغ در های خنثی یا خاکستری عبارتند از :االغ در داستان االغ بی دماغ،گوسماله ، االغ در داسمتان دم االغ   شخصیت
 ها در این داستان تکلیفشان با خودشان ه  روشن نیست!داستان االغ بی بلیط اشاره کرد. گویی االغ

 ها مثبت هستند.سایر شخصیت
 

 ها در داستان:نحوه بیان شخصیت و معرفی شخصیت
معرفی -2،        در نحوه ی معرفی شخصیت ها در داستان همانگونه که در مقدمه اشاره کردی  سه شکل وجود دارد

 ها با توضی  و تفصیل مستقی  آنهاکردن شخصیت
 معرفی شخصیت از طریق عملکرد آنها-1
 ها با استفاده از بیان درونی و یا نمایش احساسات و ذهنیات آنها.معرفی غیرمستقی  شخصیت-7

توضی  و تفصمیل بمه خواننمده معرفمی     ها را با ها گفتگوی درونی ندارند. بلکه نویسنده آنها در این داستانشخصیت
 کرده است.

پا معرفمی  شود.بعد از آن شخصیت زنگولهدر داستان شنگول و منگول، روایت با معرفی گرگ و داشته هایش آغاز می
 ها در طی داستان بیان می شود.می شود.ذات و خلق و خو و همچنین مشغله شخصیت
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هما چمون دم   شود. از همین نوع سایر داسمتان ی به خواننده معرفی میداستان االغ بی بلیط نیز شخصیت به وسیله راو
ها بمه خواننمده   االغ ، قورباغه ویراستار و ... به وسیله راوی دانای کل و در طی داستان با توضی  و تفصیل شخصیت

 شوند.معرفی می
 هاست که مشهود است.ی آنها حاکی از نادانپاچه بودن آن ها نیز در داستانشتاب در عملکرد االغ ها و دست

با زمین خوردن فیل بعد از حمل کردن آب خواننده به وزین بودن شکل یاهری و نوع راه رفتن فیل نیمز بیشمتر پمی    
 برد.می

ی یماس و ناامیمدی آن را درک   پیر بودن الک پشت و آرزویش برای مرگ به گونه ای نقل می شود که خواننده جنبمه 
 ی حیات است.رگ الزمهیابد ممیکند بلکه درنمی

ها اگر حتی بدون نقاشی باشند برای کودک قابل فهم  هسمتند.چنانچه در   ی نمایشی آنها و جلوهتصویرگرایی داستان
هما  های تاثیرگذار ، جالب و منحصر بمه فمرد در داسمتان   شخصیت"های خوب برای کودکان آمده است:رابطه با کتاب

کنند ، متنمی  هایی که از همان ابتدا شما را مسحور میکنند. داستاندکان فراه  میاشتیاقی سوزانی برای دنبال کردن کو
( که شمس به 73: 2727)رک.روجانی،"گیرد یا همان سبکِ خوبچ نوشتارکه از زبان برای رس  تصاویر ذهنی بهره می

است نه کمرم دنمدان نمدارد    خوبی از آن استفاده کرده است. به عنوان مثال شخصیت پادراز کسی است که نه مثل مار 
 کند.ولی منقار دارد و همینطور نویسنده یاهر  را در ذهن کودک نقاشی می

ی قلقلکی رنگی رنگی شدن قورباغه با ورود کرم سبز رنگ درون دهمانش قابمل تفهمی     همینگونه در داستان قورباغه
 است.

 نده داری را برای کودک رق  بزند.تواند تصویر جالب و خاالغ بی دماغ نیز با جدا شدن از دماغش می
با استفاده از کلمات و حیواناتی چون االغ و خر ناخودآگاه کودک ابتدا به اس  داستان می خندد و بعد جریان داسمتان  

ی هوشمندانه ایمن قبیمل   کند. به عنوان مثال خر خوشبخت یا بدبخت ! یا خری که دم را گ  کرد، استفادهرا دنبال می
 خاصی برای نویسنده بوجود آورده است. اسامی موفقیت

 دهد.داری را نمایش میی خندهگذارد برای کودک جلوهزرافه با آن گردن دراز وقتی پاهایش را خانه جا می
 ها در این داستان خوب و قابل اجرا شده است.های شخصیتدر هر صورت باید گفت تصویرپردازی

 
 هاهای داستانویژگی و نوع شخصیت

 ویژگی های شخصیت ها 

 ایستا،پویا شخصیت های فرعی شخصیت اصلی نام داستان
تک بعددی  

 دوبعدی
 منفی،مثبت نوعی،تمثیلی،نمادین

 مثبت نمادین تک بعدی ایستا پروانه ها - داستان مداد
 مثبت نمادین تک بعدی ایستا پرنده ها - فاصله ای که پیر شد

 مثبت نمادین تک بعدی ایستا ماهی/خاله سوسکه - یه روز یه آقاهه
شنگول و منگول و حبه 

 2انگور
 منفی نمادین چندبعدی پویا خان  گرگه/شنگول و منگول حبه انگور زنگوله پا

 منفی نمادین تک بعدی ایستا کرم - سیب کرم به دوش
 مثبت نمادین تک بعدی ایستا مورچه  - سیب کرم به دو 

 مثبت نمادین بعدیتک  ایستا سگ ها - اسکلت پا کوتاه
 مثبت نمادین تک بعدی ایستا شانه به سر /کالغ/سنجاب - درخت کانگورو

 )خنثی( نمادین تک بعدی ایستا - االغ االغ بی بلیط
 )خنثی( نمادین تک بعدی ایستا الک پشت های کوچک - پشتیاتوبوس الک

 خنثی نمادین تک بعدی ایستا - االغ دم االغ
 مثبت نمادین چندیعدی ایستا - قورباغه ی ویراستارقورباغه

 مثبت نمادین تک بعدی پویا ماهی پلنگ پلنگ ماهی
 خنثی نمادین تک بعدی ایستا - گوساله ی دل شکستهگوساله
 منفی نمادین تک بعدی ایستا االغ - ی دل شکستهگوساله

 مثبت نمادین تک بعدی پویا - زرافه زرافه گم شده
 خنثی نمادین چند بعدی پویا شیر - زرافه گ  شده



 3/        بررسی شخصیت پردازی حیوانات در داستان های محمدرضا شمس 

 مثبت نمادین چندبعدی پویا - کالغ کالغ چپکی
 منفی نمادین تک بعدی ایستا روباه - کالغ چپکی
 مثبت نمادین تک بعدی ایستا - زرافه پاهای زرافه

 مثبت نمادین تک بعدی ایستا کله گربه جوجه ی کله تخم مرغیجوجه
 مثبت نمادین تک بعدی پویا - الک پشت پیر سایه قندیلی الکپشت

جوجه تیغی بدی تیدو و   
 آرزوهای تیو تیغی

 مثبت نمادین تک بعدی پویا - جوجه تیغی

جوجه تیغمی بمی تیمغ و    
 آرزوهای تیغ تیغی

 منفی نمادین تک بعدی ایستا عقرب -

 مثبت نمادین چندبعدی پویا مرغ و خروس جوجه جوجه یک روزه
 مثبت نمادین تک بعدی ایستا - خر خر بدبخت

 مثبت نمادین چندبعدی ایستا - فیل فیل اومده آب بخوره
 مثبت نمادین تک بعدی ایستا - خر خر عاشق

 مثبت نمادین تک بعدی ایستا - خر خر خوشبخت
 خنثی نمادین تک بعدی پویا ماهی ها - خر خوشبخت

 منفی نمادین تک بعدی پویا - قورباغه قورباغه قلقلکی
 مثبت نمادین تک بعدی پویا کرم - قلقلکیقورباغه 

 مثبت نمادین تک بعدی ایستا ماهی/قورباغه - بارون اومد شرشر
 منفی نمادین تک بعدی ایستا گرگ / سگ االغ چهچه هوچههاچه
 منفی نمادین تک بعدی پویا - پادراز پادراز
 مثبت نمادین تک بعدی ایستا قوریلقه - پادراز

 خنثی نمادین تک بعدی ایستا کالغ/فیل - پسته سرراهی
دماغ بدی االغ االغ بدی   

 دماغ
 خنثی نمادین تک بعدی ایستا - االغ

 مثبت نمادین چندبعدی ایستا ماهی طالیی - دو تا سنگ
 خنثی نمادین تک بعدی ایستا کرم / کالغ - جورابی که پا نداشت
 مثبت نمادین تک بعدی پویا مو  - کفشی که بند نداشت

سنگی کده دنبدال پدای    
 لنگ می گشت

 مثبت نمادین تک بعدی پویا شیر/پلنگ/گرگ -

 منفی نمادین تک بعدی ایستا گنجشک - لباس دوررنگ
 مثبت نمادین تک بعدی ایستا لک لک ها - خانه

 
 نتیجه گیری :

ممورد تحلیمل بمه    داسمتان   07های شممس از میمان   های حیوانی قصهبا توجه به بررسی انجام شده بر روی شخصیت
همای حیموانی مشماهده شمد کمه طیمر وسمیعی از        داستان از مموارد انتخمابی شخصمیت    70نتایجی رسیدی .فقط در 

هایی ه  که قهرمان حیموان نبمود   ای که در داستانهای فرعی ح ور داستند به گونههای خلق شده در نقششخصیت
 بازه  شخصیت حیوانی به صورت فرعی ح ور داشت.

داسمتان   70شخصمیت اصملی از میمان     12های نقش اول یا اصلی اهمیت دارد تعمداد  که بررسی شخصیت از آنجایی
 شخصیت حیوانی را تشکیل داده اند. 31شخصیت فرعی که جمعا  12استخراج شد و باقیمانده 

نفمر   2%( ، تعمداد  21/30نفر شخصیت ایسمتا )  21: تعداد  است شرح بدین اصلی های شخصیت بررسی آماری نتایو
نفمر شخصمیت چندبعمدی     3%( و تعمداد  22/03نفمر شخصمیت تمک بعمدی )     23%( ، همچنمین تعمداد   33/11پویا )

نفمر   27همای اصملی تعمداد    ها تمثیلی و نممادین بودنمد و از میمان شخصمیت    %( استخراج شد.کلیه شخصیت37/17)
 نفره  شخصیتی خنثی داشتند. 1%( و به همین میزان یعنی 71/22نفر منفی ) 1%( و تعداد 27/32شخصیت مثبت )

شمخص( صمورت گرفتمه و از نظمر     ها با معرفمی و توضمی  و تفصمیل نویسمنده )راوی سموم     نحوه معرفی شخصیت
های مورد تحلیمل  تصویرسازی نویسنده توانسته است برای خواننده ذهنیت روشنی از داستان ارائه دهد.تمامی داستان

حوصملگی  ه حاکی از اعتقاد شمش به کوتاهی داستان برای جلموگیری از بمی  کوتاه و در حد کمینه یا مینیمال بودند ک
های پرکاربرد و ممورد عالقمه   داد. از میان شخصیتی ویراستار انجام میکودکان است درست مانند کاری که قورباغه
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کمان در نظمر   سمازی کود شمس می توان به  شخصیت االغ )خر( اشاره کرد. او نادانی را بزرگترین دغدغه برای آگماه 
 گرفته است.
ای کمه نمام داسمتان بما نمام      های تمثیلی برای روشن شدن محتوای داستان نیز قابل توجه است به گونمه استفاده از نام

 وجمود  بمه  کودک ذهن در ملموس و واض  تصاویر شکل به ای زمینه حیوانات آمیخته است که باعث می شود پیش
 .آید می

های شممس ممورد بررسمی قمرار گیمرد اسمتفاده از       شود در رابطه با داستانپیشنهاد مییکی از موضوعات دیگری که 
ای در بماب  ست. همچنین مجال تحقیق گسمترده اسباب و اشیاء آشپزخانه و بازی کودکان به عنوان شخصیت داستانی

 مورد بررسی قرار بگیرد. ها که امیدوارمهای دیگر نویسندگان بدون ذکر نویسنده پیشین آنتقلید نویسنده از داستان
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