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 چکیده

روش پاردازد    های سبکی و عناصر داستانی آثاار کاودو و نوااوان داوود رزارزادگاان مای     پژوهش حاضر به بررسی ویژگی
داستان مورد بررسای   عناصر ای صورت گرفته است  مهمترینبا ابزار مطالعۀ کتابخانه تحلیلی است که-پژوهش حاضر توصیزی
« دیاد  زاویاۀ »و  «صاحنه  و فضاا  »، «پاردازی شخصیت »، «موضوع یا عنوان»، «مایه درون»، «پیرنگ »در این پژوهش عبارت از 

نواوان داوود رزارزادگان متناسب باا شخصایت   دهد عناصر داستانی در آثار کودو و های تحقیق نشان میاست   ااماالً یافته
 اند کودکان و نواوانان است، این آثار دارای شیوه روایت خطی و ساده

 
 ادبیات، کودکان، نواوانان، داستان، ساختار داستانی، داوود رزارزادگان  :واژگان کلیدی

 
 و بیان مسأله مقدمه

را یکی از وظاای   اند و آن ای قایل بوده امر تربیت کودو تواه ویژهشاید ارراق نباشد اگر بگوئیم ایرانیان از قدیم به 
توان یافت که به تربیات کاودو و ضارورت آن اشااره      طوری که کمتر نوشته ادبی را میاند، بهدانسته مهم والدین می

ی داشاته و در ارلاب   ویاژه ا  نکرده باشد  اما از سویی با واود اینکه که ایرانیان از قدیم تا کنون به امر کودو توااه 
ی تربیت کودکان زیاد واود داشته است، اما به مزهاوم اماروزی ایاران    های ادبی، پند و اندرز و مطالب در بارهنوشته

ی های ادبای ویاژه   ها و سروده نواوان به نوشته  و ادبیات کودو »ی موفقی در ادبیات کودو نبوده است  دارای سابقه
هاا،   هاا، ملال     این نوع ادبیات هم شامل بخشی از فرهنگ شازاهی عاماه، مانناد الالئای    گویندکودکان و نواوانان می

ی دیان، داناش ااتمااعی، علام و     هاایی در زمیناه   ها و اشعار و نیاز نوشاته   ها و نمایشنامه ها است و هم داستان قصه
-ن و نواواناان پدیاد مای   گیرد که نویسندگان و سرایندگان بارای کودکاا  کاربردهای آن، هنر و سرگرمی را دربر می

 (   95، ص 2، ج6731انوشه، «) آورند 
هایی که در آن حس و حال کودکانه حاکم باشد، به زبان و  ادبیات کودکان و نواوانان به معنی واقعی آن، یعنی نوشته

ز ادبیاات کاودو و نوااوان گهشاته ا    نلری مناسب سطح سواد کودکان نوشته شده و معموال همراه با تصاویر است  
ای نو و پر از ارزش پدید بیاورد  کوشد تا در او احساس و اندیشهکند، میهای تازه آشنا میاینکه خواننده را با تجربه

ادبیات کودکان و نواوانان به پرورش شخصیت فردی و ااتماعی خواننده کما  کارده و باه او در شاناخت خاود،      
رسااند  شااید اراراق نباشاد اگار بگاوئیم       دیگر یاری می هایمحیط و مسائل زندگی و فرهنگ اامعه خود و اامعه

اند، اماا باه   دانستهاند و آن را یکی از وظای  مهم والدین میای داشتهایرانیان از قدیم به امر تربیت کودو تواه ویژه
  شاروع شاد    6711توان تاریخجه ادبیات کودو در ایران با آثاار بارهاه باان و عساکرزاده در ساال       طور رسمی می

 6731های عامیانه برای کودکان و نواوانان است  سالهایی نزدی  به ترانهها و قالببزرگترین ابتکار او انتخاب وزن
هاای درسای پدیدارشاد     درکتااب نقطه عطزی درتاریخ ادبیات کودو ونواوان است  دراین ساال ررخشای بنیاادین   
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شورای کتاب کودو کارخود را شروع کارد   6736درهمین سال نخستین کتاب مدون ادبیات کودو راپ شد  درسال
سارعت بیشاتر    11و 91کانون پرورش فکری کودو ونواوان به واود آمد  ادبیات کاودو دردهاه   6733و در سال 

هاای  هوشیاری ااتماعی کودکان ایرانی را باالتر برد و بر وسعت تجرباه  6793ییافت  پیروزی انقالب اسالمی درسال
                                                                 (3431، ج 6735محمدی، و قائینی، «) دیگر را برای کارنویسندگان و شاعران فراهم نمود) هایآنان افزود و زمینه

ی توان یافت که به تربیت کودو و ضرورت آن اشاره نکرده باشد  در این برهاه ادبی را می به طوری که کمتر نوشته 
توانیم گامی ماوثر  خوانی میحساس، نشر آثار خوب، نقش مهمی در تربیت کودکان دارد که با گسترش فرهنگ کتاب

ضی از شاعران و نویساندگان، حاضار   در این راه برداریم  هر رند هنوز نقد، به طور کلی در اامعه ما اا نیزتاده و بع
به پهیرفتن نقد آثارشان نیستند، اما مسأله نقد به عنوان ی  اصل، باید مورد تواه اامعه ادبی ما قارار گیارد  ادبیاات    

ای برخوردار است  منتقد ادبای کاودو و نوااوان    کودو و نواوان با تواه به سن مخاطبان خود از حساسیت ویژه
 ای از اثر داشته باشد  ان دارد خود را به سن کودکان و نواوانان نزدی  کند تا درو کودکانهباید تا اایی که امک

دانیم، در این مقاله سعی بار آن اسات کاه  آثاار داوود     که نقد درست را نشانه توسعه یافتگی ی  اامعه میاز آنجائی
 ثار وی مورد نقد و بررسی قرار گیرد  ها و عناصر داستانی در آرزارزادگان مورد مطالعه قرار گیرد و ویژگی

 

 سؤاالت تحقیق
 پژوهش حاضر حاضر سعی دارد به سواالت زیر پاسخ دهد 4

 های ادبیات کودکان و نواوانان در آثار داوود رزارزادگان رگونه است؟ویژگی -
 میزان نوآوری و ابداع داوود رزارزادگان در ادبیات کودو و نواوان تا ره حدی است؟ -

 سیاسی عصر داوود رزارزادگان ره تأثیری بر ادبیات کودو و نواوان گهاشته است؟-ااتماعیاوضاع  -

های داوود رزارزادگان با سان کاودو و نوااوان رگوناه     پردازی و شیوة روایت در داستانتناسب شخصیت -
 است؟

 

 های تحقیق فرضیه

 بدلیل اقتضای شرایط این عصر بسامد ادبیات کودو و نواوان در آثار داوود رزارزادگان بسیار زیاد است    -
 داوود رزارزادگان در استزاده از تکنی  ادبیات کودو و نواوان نوآوری کرده است    -

ارزادگاان تأثیرگاهار باوده    سیاسی این دوره بر ادبیات کودو و نواوان به ویژه در آثار داوود رز -اوضاع ااتماعی -
 است   

-آثار داوود رزارزادگان متناسب با شخصیت کودکان ونواوانان است، این آثار دارای شیوه روایت خطی و ساده مای 

 باشند 
 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
دقات باه وسایله    نامه، عنوان و آثار ادبیات کودو و نواوان در آثاار داوود رزارزادگاان باه    که زندگیبا تواه به این

هاای ادبیاات   هاای اساتزاده از ویژگای   نویسندگان و محققان قبلی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، ولی انبه
های آن که خود نوعی از نوآوری در آثار رزارزادگان بوده است، تاکنون مورد تحقیاق  گیریکودو و نواوان و اهت

اینکه در این عصر، رزارزادگان به سبب اوضااع سیاسای و ااتمااعی    ادی قرار نگرفته است، و از سویی با تواه به 
های ادبیات کودو و نواوان در این دوره خاص خود بر ادبیات کودو و نواوان تأثیر گهاشته است، بررسی ویژگی

تکیاه  های ادبیات کودو و نواوان با از اهمیت ویژه ای برخوردار است   لها در این تحقیق با شیوه توصیزی، ویژگی
 بر آثار داوود رزارزادگان مورد تحقیق قرار خواهد گرفت  

 

 تاریخچه ادبیات کودک در ایران
 شاید ارراق نباشد اگر بگوئیم ایرانیان از قدیم به امر تربیت کودو تواه ویژه ای قایل بوده اند و آن را یکی از 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=37099#_ftn9
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می توان یافت که به تربیت کاودو و ضارورت    وظای  مهم والدین می دانسته اند، به طوری که کمتر نوشته ادبی را
آن اشاره نکرده باشد  لکن نقطه ضعزی از دیدگاه روان شناسی و آموزش و پروش در آنها دیده می شود، ایان اسات   
که   تمام آن هاکودو کور  شده ی بزرگساالن پنداشته شده، وبه آینده کودو بیش از حال او تواه شده است  باه  

کودکان به معنا و مزهومی که ما امروز از آن داریم در ایران کامال تازگی دارد و شااید تااریخ آن   ادبیات »همین سبب 
 (   7346731شعاری نژاد، « ) به ربع قرن بیشتر تجاوز نکند

در ایران، به ررم عظمت و قدرت و سابقه ادبی، همانند اکلر کشورهای اهان، ادبیات کودکان به معنا امروزی ساابقه  
دارد  ولی این کمبود در زمینه ادبیاتی که به نام و برای کودو و نواوان نوشاته مای شاده اسات و دربااره      رندانی ن

-افسانه ها، متلها و داستان های عامیانه صادق نیست و کودکان ایرانی در ادوار پیش از ادبیات خاص خود به کلی بی

توانیم بگوئیم که ادبیاات کاودو از نخساتین    ریم، میاگر ادبیات شزاهی را ازو ادبیات کودو بشما»اند  نصیب نبوده
-کرده آراز شده است اما ادبیات کودو به مزهاوم اماروزی  هایی که مادر رارنشین در گوش فرزندش زمزمه میالالئی

 (   421 6732فروری،«) های کودکان و نواوانان شده باشد اش از زمانی آرازش شود که وارد کتاب
ی خااص تعلایم و   ه ایران رنی است، ولی این ادبیات مکتوب فارسی است که به علت فلسزهادبیات شزاهی و عامیان

تربیت، ضع  و فقر دارد  در ادبیات عامیانه گوشه و کنار ایران، قسمت مهمی اختصاص به مطالبی دارد که اگار هام   
ها را برای خردسااالن بااز   توان آنای دارد که به راحتی میمخصوصاً برای انتقال به کودکان نباشد ولی آن رنان زمینه

هاای ساخنوری، بعضای اشاعار و     هاا، بیاا   های عاشقانه، سرود وارهگزت  اگر از ادبیات فولکلوری  ایران دوبیتی
پایاه گاهاران   »های پهلوانی را ادا کنیم، ریزی از ادبیات کودکان بااقی نخواهاد ماناد     ای قصهروایات دینی و پاره
ها  ش باه دنیاا آماد     6213ز آذربایجان و ابار عسکرزاده )بارهه بان ( شروع شد  او در سال ادبیات نوین کودکان ا

 6711هاای  باان در حادود ساال   ی رشم اطزال باود  بارهاه  درگهشت  هنرش دیدن اهان از دریهه 6739ودر سال 
مان  »هاای  ه ناام ی اشعارش بهایی خاص کودکان زد  شعر گزت داستان نوشت ولی مجموعهدست به خلق خواندنی
پس از مرگش به راپ رسیدند  در این میان عاالوه بار افارادی راون     « افسانه ی بابا برفی»و « هم در دنیا آرزو دارم

رساتم در قارن بیسات و    » ی مشروطه بود از صنعتی زاده کرمانی مول  کتاب که از فعالین دوره« آبادییحیی دولت»
ها  ش(دست به نوشاتن کتااب   6713 -ها  ش 6251ن عباس یمینی شری  ) توان نام برد  در همین زمانیز می« دوم 

هایش اعم از نلر و نظم و سرودن شعر برای کودکان زد  او معلم بوده و این رسالت خویش را به طور کامل در نوشته
ز اولاین  ی اوایز مختل  ادبیاات کودکاان شاد او ا   نشان داده است  عباس یمینی شری  به خاطر آثارش بارها برنده

کسانی است که دست به انتشار مجله برای کودکان زد  در همین زماان آثاار خاارای نیاز بتادریي بارای کودکاان و        
 ( 72-76همان4 «) نواوانان به فارسی برگردانده شد  

 
 اهداف ادبیات کودکان و نوجوان

 آماده کردن کودو برای شناختن، دوست داشتن و ساختن محیط   -
 به خویشتن، ایجاد احترام به اصالت انسانی و میل به اعتالی مدام   شناساندن کودو  -
 سرگرم کردن ولهت بخش بودن   -
 عالقه مند کردن کودو به مطالعه و ایجاد عادت به آن   -
 (47 6792ایجاد و تقویت صلح و آرامش در اهان ) ایمن و دیگران -
 

 اهمیت ادبیات داستانی در کودک و نوجوان
سااختار   در کاه  صاورتی  در است  داساتان  داستان شود، می عرضه آن قالب در ادبیات کودکان که ادبی انواع از یکی
 را آنهاا  ذهان  کناد؛  تقویت مای  کودکان در را خواندن مهارت ویژه به زبانی، های مهارت باشد، شده نوشته مناسبی
-روش باه  را کودکان و گهارد می اختیارشان ای در ارزنده تجربیات کند؛می تقویت را آنها تخیل قوة سازد؛ می بارور
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 نکوهیادة  صازات  و رذایال  از که کندمی ترریب را هاآن و سازدمی آشنا و تربیتی اخالقی هایارزش با مختل  های

  ای افساانه  دنیای دانند که می پلی را سرایی داستان و سازی افسانه تربیت و تعلیم دانشمندان»اخالقی دوری اویند 

 ریار  توانناد مای  خود اهاب و شیرین بیان ها با داستان .دهد می ارتباط بزرگساالن واقعی دنیای به را کودکان تخیلی

آسامان   باه  کاودو  ذهان  صاعود  باعا   که هستند نردبانی رونان و دهند انتقال به کودکان را تربیتی اصول مستقیم،
 ( 431 6713شعاری نژاد، «)است زندگی های واقعیت

آید تواه ما پیوسته به فکر و معنای حاکم بر کال داساتان اسات و ایان توااه       از داستان به میان میزمانی که سخن 
هاای داساتان در گاروی درو و فهام فکار حااکم بار         امری طبیعی است، ررا که شناخت عمل داستانی یا شخصیت
اشد که ساخت و ترکیاب آن،  تواند داستان خوب و موفقی ب داستان یعنی درونمایه یا مضمون است  داستان زمانی می

ی عناصر حیاتی آن به هم پیوسته باشاند و  اش از انسجام و یکپاررگی برخوردار باشد و همه دهنده در عناصر تشکیل
 هر عنصر داللت ضمنی بر عنصرهای دیگر باشد  

 
 های غفارزادگانتحلیل ساختاری)عناصر داستانی( در داستان

تعدادی از  داستانی آثار رزارزادگان اختصاص دارد، به این منظور و ساختار عناصر این قسمت از پژوهش به شناخت
گیرناد    باشند، ماورد تحلیال و بررسای قارار مای     داستان داود رزارزادگان که ویژه کودکان و نواوانان می هایکتاب
 و فضاا  »،«پاردازی شخصایت  »،،«موضوع یاا عناوان  »، «مایه درون»،«رنگ پی »یعنی داستان؛ عناصر مهمترین بنابراین
 برای که اندهایی انتخاب شدهبین کتاب از هاداستان شوند  این در این آثار تحلیل و بررسی می« دید زاویۀ»و  «صحنه

های4 خوب و بد، پرواز درناها، دیوار، داستان  حاضر در پژوهش براین بنا اندشده نوشته سنی)کودو و نواوان گروه
 1پهلاوان و  3میرند، آدم برفی گم شده، هزارپاا،  ها هم میاندازان رارکبود، کالغ آبی، کالغموفرفری، گوژپشت، سنگ

محدودة سانی کاودو و    پسر اوان، گودال، گوژپشت، ابرو، روزهای موازی، دوربین خالی، موفرفری، که همگی در
 گیرند   مینواوان منتشر شده اند از نظر عناصر و ساختار داستانی مورد تحلیل و بررسی قرار 

 
 6پیرنگ
 و اناد( یافته ترتیب زمانی برحسب توالی که حوادث از ای رشته نقل )یعنی داستان هم» شده، بررسی های داستان در
 زمان اساس بر(  »661،ص6713 فورستر(«)علت علل و معلولی  روابط بر تکیه با حوادث نقل )یعنی آن رنگپی هم

 اسات؛  پیوساته  وقوع به دیگری از پس زمان، یکی امتداد در رنگ،پی و درداستان رخدادها و شده تنظیم ای نامه گاه

 طاوالنی  و پیهیده های شکیبایی، روایت و حوصله با بتوانند که نیست ای گونه به کودکان ذهنی وضعیت البته رون

 در نویساندگان  راوی اگار  ولای  نمایاد؛ می پسندیده کنند، برای کودکان دریافت و درو را آنها مضمون و بخوانند را

 به روایت داستان انتهای از که این ملالً بردند، می بهره نیز دیگر شگردهای از ها،رنگ داستان پی در حوادث، روایت

 لطا   از خاالی  کردند، می نقل داستان را و گشتندمی باز گهشته به داستان ی روایتمیانه از یا پرداختندمی حوادث

 و افزودناد مای  داساتان  گیرایی و اهابیت بر کردند؛ می بیشتر وادار فعالیت به را کودکان ذهن کار این با» زیرا نبود؛
«) کردناد    مای  تقویات  کودکاان  در را منطقای  تزکار  یشایوه  و خاارج  ابتادایی  و حالت ساده از نیز را آنها رنگپی

 (4697 6711فروزنده، 
 (2 دارد؛ خاود  در را دگرگاونی  کاه امکاان   وضعیتی (6 است استوار پایه سه بر رفتپی هر 2«کلدبرمون»از دیدگاه »

 طار   آیاد  در می پدید دارد، امکان آن تحقق عدم یا تحقق که محصول وضعیتی (7دهد؛  می رخ دگرگونی یا حادثه

 هر و کور  است داستانی رفت پی دارد  هر واود فرعی هایی دیگر، روایت عبارت به یا هاییرفت داستان پی هر

 ( 4611 6719احمدی، «)اصلی یا کلی رفتی پی داستان
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2 - Claud Bremond
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 یا   امکاان  کاه  دارد آراازینی وااود   پایادار  وضاعیت  رفات، پی هر نیز و داستان هر شروع هنگام نظریه، این بنابر

 شاکل  ای حادثه بخورد؛ هم به پایدار وضعیت این شوند که می باع  عواملی بعد پروراند، می خود در را دگرگونی

ای  تاازه  وضعیت شود  البته است، حاکم آمده پیش رخداد محصول که ادیدی حادثه، وضعیت عبور از پس و بگیرد
 ای حادثه داستان اشخاص نیست، زیرا رفتپی و داستان آرازین وضعیت مانند میگیرد، شکل داستان ازحادثۀ پس که

 هم کودکان هایداستان است  در داشته ایشان برای را یا نامطلوبی مطلوب نتایي حادثه این و اندگهاشته سر پشت را

 آن عواملی عامل یا که هست آرازینی پایدار وضعیت داستان هر در ها هم، داستان این وضعیتی روبروییم  در رنین با

 وقتای  می شود  البته حاکم ای تازه وضعیت پایدار حادثه اتمام از پس و گیرد می شکل ای حادثه و زنند می برهم را

 اسات  حاوادثی  بلکاه  نیست؛ خشونت و درگیری و انگ و ناگوار بزرگ یا حوادث منظور طبعاً»« حادثه»گوییم می

 رراکاه  کنار است؛ ها به آلودگی ها و آالیش از بسیاری از» که دنیایی کودکان؛ یژة و ذهنی و دنیای ذهنیت با متناسب

 آنهاه  دارناد  دوسات  شوند، می خود بیخود  از بال رنگین پروانۀ پرواز اند  به کینه بی و پاو اا همه کودکان همۀ

 ( 49 6717پلووسکی، «)صزا از ماالمال شانآشتی و است از کینه خالی کنند  قهرشان قسمت دوستشان با دارند
 باا  را آنهاا  کاه  حاالی  عین که در باشد ای گونه به باید هم کودکان های داستان مالحظات، رخدادهای این اساس بر

 و تارس  ایجااد  باع  و باشد نداشته آنها رو  و بر ذهن منزی و مخرب تأثیرات سازد، می آشنا زندگی هایواقعیت
 یا   امکاان  که آرازینی پایدار ، ابتدا داستان در وضعیت«خوب و بد»نمونه در داستان  نشود  برای آنها برای ناامیدی

کناد، پاس فاوت     دارند  پدر فوت میدارد قرار دارد و دو برادر در کنار خانواده زندگی خود را  خود را در دگرگونی
افتد  به دنبال این حادثه باید پیامدهایی داشته باشاد یاا حاوادث    پدر ی  حادثه است که در زندگی برادران اتزاق می

اسات  در باین دو   « خوب و بد»ها بین دو فرزند ادیدی رخ دهد که اتزاقات ناشی از مرگ پدر تقسیم ارث و دارایی
خواهد سر برادر خوب کاله بگهارد، سهم بیشتری و بهتری از ماال   دیگری بد،  برادر بد میبرادر یکی خوب است و 

 و دارایی پدر را خود بردارد  
های اخالقی  گردد  برادر بزرگ تر طمع زیادی دارد، دارای ویژگی می کور  ای حادثه محور بر داستان این ماارای

ماال و سارمایه بیشاتری از     خواهاد  م و خانواده اش نادارد مای  بدی است، بد اخالق است و رفتارهای خوبی با مرد
باه بارادر    دارد ( خاود  را در دگرگاونی  یا   امکاان  کاه  آراازینی  پایدار )وضعیت های پدر را به رنگ بیاورد دارایی

دهاد و اخاالق باد و     کشد و سهم اندکی به برادر کورکتر میکند و مال و اموال پدر را باال میکورکتر خود ظلم می
پی رفتی که رفتاار بارادر بازرگ داشاته       دهد)حادثه( ناشایستی با خانواده خود و با مردم روستایش از خود نشان می

داناد هویات   نمای « خوباد »شود،  از ساویی   شود  و این طرد مواب بد اخالقی و بیمار برادر بد می باع  طرد او می
وااود دارد ( خوباد     «خوباد »است کاه در ماورد   واقعی اش کیست، رگونه متولد شده است)این وضعیت آرازینی 

-شود  خوبد به دلیل شایساتگی رفت میخواهد هویت خود را پیدا کند  این ی  رویدادی است که باع  بروز پی می

گردد که داستان با باروز رویادادهایی باه    گهارد و باع  میهایش و اخالق نیکو و رفتار درستش در این راه قدم می
پاهیرد   ه صلح و سازش برادران و برگشت آرامش به زندگی دو برادر و کامیاب شدن خوبد پایان مای مرحله پایانی ک

هاا از ساویی   شود به ناتوانی، ایجاد تنزر در بین همسایهگهاری برادر بد منجر مینتیجه رفتار ناشایست و طمع و کاله
، ایجااد آشاتی باین دو بارادر و رفاع      رفت خوب بودن خوبد و تالش و کوشش وی، منجر به پیدا کاردن هویات  پی
 شود  های قدیمی و برگشت به حالت پایدار اولیه که زندگی خوب وارزشمند و صلح و صزا برای دو برادر می کینه
 ملال  کناد  تری ایجاد مای های خیلی بزرگرفتآید که پی می پیش داستان های شخصیت برای حوادث، ایپاره البته

حوادث داستان خاوب   از بزرگتر حوادثی از سری   داده رخ« سنگ اندازان رار کبود»های  داستان در که هایی حادثه
ای بس بزرگ اتزاق افتاده کاه آن حادثاه تحاولی یاا     اندازان رار کبود حادثهو بد یا نقاشی ناتمام یا     است؛ در سنگ

گردد از پادگان فرار کند  فارار رضاا از پادگاان خاود باه      کند و باع  میرفتی در رضا شخصیت داستان ایجاد میپی
گردد و مردم را با انقالبی کند که منجر به شورش در روستا میعنوان ی  حادثه اانبی حوادث بزرگتری را ایجاد می

شوند و هماین همادلی و یکپااررگی ماردم     کند که در نهایت باع  اتحاد و همدلی مردم روستا میبزرگ همراه می
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گردد که پیروزی مردم روستا بر نیروهای نظاامی و  ترین را باع  میهای مهمرفتتا خود به عنوان ی  حادثه پیروس
رسد و آن هم برقراری عدالت و برابری و حاکم شادن  ای میگردد و در پایان به ی  وضعیت تازهماموران دولتی می

ران است و پیروز شدن بر نیروهای دولتی نیز نمااد شکسات   ها در روستا که در این داستان، روستا نماد مردم ای ارزش
باشد و وضاعیت ادیاد ایجااد شاده نیاز برقاراری عادالت و ارزش محاوری در          حکومت ستم شاهی در کشور می

 گردد  روستاست که در مقیاس بزرگتری به استقرار نظام امهوری اسالمی در کشور منجر می
 

 6مایه درون
های دیگری مانند مضامون   کاربرد دارد، در زبان فارسی به شکل Themeیسی به صورت درونمایه که در زبان انگل»

به معنای اصل و بن هر ریاز   "مایه"به معنای داخل و میان و  "درون"شود  درونمایه از دو بخش  هم دیده می و تم 
معنای در میاان   نیاز در لتات باه     "مضامون "است  "اصل درونی هر ریز"تشکیل شده است که در مجموع به معنی 

  (4676 6739داد، «) شود، آمده است گرفته شده و آنهه از کالم و عبارت فهمیده می
شاود و   الل اثار کشایده مای   ای که در خ درونمایه، مضمون یا تم، فکر اصلی و مسلط هر اثر ادبی است  خط یا رشته»

 (    4633 6719میرصادقی،«) دهد های داستان را به هم پیوند می وضعیت و موقعیت
هاا از پاا در   هایش در برابر ناکامیهای داستانهای رزارزادگان این است که4 شخصیتای داستانمایهنقاط قوت درون

یابناد و بار    صیت خود  به همین سبب، بیشتر راه درست را میبازند  استوارند و وفادار به شخ آیند و خود را نمی نمی
ای بد نیساتند  مالالً در پارواز درناهاا،      ای خوب و لحظه شوند  رفتاری ثابت دارند  لحظههای زندگی ریره مینیرنگ
د اما باا  ها شدنقلعه نرفتند و در واقع متلوب خواست آنکندی هر رند دیگر به مدرسه روستای گویهای خاتونبهه

های خود، موفق شدند امتیاز احداث مدرسه را در روستای خود بگیرناد  یاا   تالش و مقاوت و پیگیری کردن خواسته
نگشته تا نقاشی را رنگ کناد،  در قصه نقاشی ناتمام، بوم نقاشی به عنوان قهرمان داستان وقتی دید که پیرمرد نقاش بر

مواوداتی که تصویرشان در بوم باود، در نهایات کاار نقاشای خاود را       کار ننشست و با کم  خواستن از اشیاء وبی
حال و تنبل حاضر نشد از خواب بلند شود و زحمت رنگ کردن تصویر خود را تقریباً به پایان رساند و تنها سنگ بی

م شاد کاه از   ها تمابه خود بدهد، اما بوم نقاشی باز هم از پا ننشست و آخرین امله داستان با کم  خواستن از بهه
داشتنی خواست تا اعبه رنگ خود را بردارند و نقاشی را به پایان برساانند  ایان تاالش تاا     های خوب و دوستبهه

 خورد  کبود، خوب و بد، آدم برفی گم شده، و     نیز به رشم میاندازان رارموفقیت در داستان سنگ

-ان نیز الزم است توضیحاتی داده شاود  در بعضای از داساتان   های رزارزادگدر داستان مایهدر رابطه با دریافت درون

هاای خاود،   به روشنی و به سادگی برای خواننده قابل برداشت است ولی در بعضی دیگر از داساتان  هایش درونمایه
کناد  یهایی، کودو را وادار مهای گنگ و نامشخص پنهان کرده و با تملیالت و اشارهمایه داستان را در بین الیهدرون

مایاه  های مخزی را پیدا کرده و درون مایه داستان را دریافت کند  این شایوه ارائاه درون  ها، الیهکه با استزاده از اشاره 
و     ارائاه شاده اسات و خوانناده بایاد باا دقات و        « کالغ آبی»،«پرواز درناها»، «میرندها هم میکالغ»هایدر داستان

 مایه داستان دست یابد ها به درونهایی از آنکند و در الیهحوصله مطالب را بخواند و تحلیل 
-کند ولی در داساتان ها مستقیم ارائه شده است، کودو به راحتی آن را دریافت میهایی که درون مایه آندر داستان  

کاودو گهاشاته   مایه به طور مستقیم در اختیار خواننده قرار داده نشده است و دریافت آن را بر عهاده  هایی که درون
کاه باه ذهانش    هاای متزااوت، آن  کند در مطالب دقت بیشتری داشته باشد و از باین برداشات  است، کودو سعی می

بیشتری اهت دریافت درون مایاه   ذهنی فعالیت به نارار خواننده که است مزیتی تر است را انتخاب کند  ایننزدی 
 شود   می فکر کودو تقویت باع  امر این و کند
مایه قابل قبولی برخوردارناد اماا اایگااه مطاالبی در تبیاین عشاق و       یکه از درونهای رزارزادگان با واودداستاندر 

-رناین راه ها آشنا شوند  هام موضوعات انسیتی خالی است که الزم است کودو و نواوان در این دوره سنی با آن
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یکه پدیده ترس یکی از موضوعاتی است که باه وفاور   واوداند  با های مقابله با ترس در آثار رزارزادگان ارائه نشده
آور هاای تارس  های گوناگون با ترس و نمادهای داستانی در صحنههای رزارزادگان آمده است و شخصیتدر داستان
ل و های موثر و کاربردی مقابله با ترس را با اعماشود که نویسنده راهشوند اما در کمتر داستانی مشاهده میروبرو می

 کند   ها به خواننده تزهیم میرفتار شخصیت
هاای تارس را   های خود را بیان کند یا ماهیت و رگونگی محارو تواند ترسهای کم خود نمیکودو به دلیل تجربه

هاای  های ترس را به روشهای مقابله با محروهای خود راه توان در داستانشناسایی کند، به همین دلیل  نویسنده می
ماهیات   ها به دلیل ناشناخته باودن آموزند که برخی از ترسها به کودو میداستان»دهد  به کودو نشان می گوناگون
که کودو، کنجکاوی الزم برای شناخت محرو ترس یاا تاوان روبارو    آیند و در صورتیهای ترس بواود میمحرو
 ( 411 6712دهقان، و پریرخ، امین «)ها ترساننده نیستند ها را داشته باشد، این محروبا آن شدن

های داستانی خود بیشتر به موقعیت ااتماعی زمان و موفقیات فاردی توااه و    مایههمهنین نویسنده در آوردن درون
ست که ی  نویسنده کودو بایاد  بسیاری از نیازهای فردی و درونی کودو را نادیده گرفته شده است و این در حالی

های روانشناختی خود در اهت تواه ویژه به نیااز کاودو و نوااوان    و از آگاهی شناس عمل کردههمانند ی  روان
-مایاه داساتان  استزاده کند که این ویژگی نیز در آثار رزارزادگان پیدا نیست  نویسنده کودو باید موضاوعات و درون 

خااب موضاوعات و   هایش را به تناسب نیازهای شخصیتی کودو انتخاب کند نه تشخیص و اندیشه خود را معیار انت
 مایه داستانیش قرار دهد درون
 که نمایدمی رنین و گیردبر می در را ااتماعی و اخالقی تربیتی، مسائل بیشتر شده، بررسی های داستان یمایه درون
اسات  دراادول    کودکاان  برای داستان قالب در مسائل گونهبیان این بیشتر هاداستان این روایت از نویسندگان هدف
 گردد های بررسی شده از رزارزادگان اشاره مختصری میبه طور مختصر به درون مایه داستانزیر 

 های مورد بررسی قرار گرفته شده (: درون مایه داستان6.4جدول)
ناااااااام 
 داستان

 درون مایه

خوب و 
 بد

 اعتقااد  -های بد برای فرزندان نگوهش ظلم و فریب کاری، ستایش کار و تالش، نکوهش انتخاب اسم
 به توکل کردن، اعتقاد به نیروهای ماوراء الطبیعی

پاااارواز 
 درناها

نکاوهش   -ها به دوستی و برادری،  تشویق بر داشتن اراده و پشتکار دعوت بهه -نکوهش دعوا و نزاع
 احترام و گوش دادن به حرف بزرگترها -تبعیض انسیتی در روستاها

نقاشااای 
 ناتمام

است، نکوهش فراموش کاری و ساهل انگااری، نکاوهش بای     خدا هیچ ریزی را بد حکمت نیافریده 
 حالی و تنبلی، تشویق به کار امعی، نشان دادن وابستگی ی  مجموعه به همدیگر،

داساااتان 
دیااوار از 
کتاااااب 
 موفرفری

نشاان   -ستایش کار و تاالش  -ها به دوستی با یکدیگر نکوهش تحقیر و سرزنش دیگران، تشویق بهه
 دستگیری از افراد فقیر -بی سرپرستهای دادن مشکالت خانواده

ساااانگ 
انااادازان 
 رار کبود

پوشالی بودن کاخ ظلم و ستم، مبارزه برای کسب حق و حقوق، یادآوری  -اهمیت وحدت و ی  دلی 
 وقابع انقالب به نسل ادید

کاااااالغ 
 آبی

خودتاان  اهمیت دادن به خواست بهه ها، تهکر به بزرگترها که از کودکان نخواهیت آنگونه باشند کاه  
هاا از   خواهند، نشان دادن حساسیت و برداشت کودکانه بهاه  خواهید، آنگونه باشند که بزرگترها می می

 وقایع  تشویق به پرورش سالم تخیالت کودکانه   

ها که در روزهای برفی خود را گرم نگه دارید  نکوهش  نشان دادن تتییر پهیری طبیعت، توصیه به بههآدم برفی 
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های فصول سال به بهه ها، نکوهش کساانی کاه ساعی دارناد باه       ی و تنبلی، نشاند دادن ویژگیبیکار گم شده
 اای دیگران تصمیم بگیرند 

هاا  کاالغ 
-هم مای 

 میرند

ها مهم مشارکت دهید  به تصمیم کودکان احترام  کودکان را در فعالیت -تشویق کودکان به کار و تالش
دهید ولی بگهارید خودشان انتخاب کنند ، نکاوهش فریاب    ها نشانبگهارید  راه خوب و بد را به بهه

 و درلکاری، ظاهر هر ریزی نشانه واقعیت درونی آن نیست 

پهلااوان 3
پسر  1و 
 اوان

شکاف نسلی، احترام به باورهای هر نسل، هر نسلی باورهایشان برای خاود محتارم و ارشامند اسات      
 رسانی درست های نوین اهت اطالعاهمیت تکنولوژی

گاااااوژ 
 پشت

 تزاوت عطوفت و مهربانی در طبقات مختل  ااتماعی، نشان دادن اختالف  

هاای شایمیایی،   کنند، اهمیت امنیت کااری در محایط  هایی که مواد شیمیایی تولید میخطرات کارخانه ابرو
 رعایت مسائل ایمنی ،از محیط کار خود اطالعات کسب کنید 

روزهای 
 موازی

 حتمی بودن مرگ، گهر عمر با پایان هر روزتنهایی و ترس از مرگ، 

 های غفارزادگانداستان نمایة درو ارائة (: شیوة2.4جدول)

 شیوه ارائه درون مایه نام داستان

 مستقیم4  )عنوان داستان( خوب و بد

 ریر مستقیم   پرواز درناها

 مستقیم4 )عنوان داستان( نقاشی ناتمام

 )متن داستان(مستقیم4  دیوار از کتاب موفرفری

 مستقیم4 )عنوان داستان( سنگ اندازان غار کبود

 مستقیم4 )در متن داستان( کالغ آبی

 مستقیم4 )عنوان داستان( آدم برفی گم شده

 ریر مستقیم هزارپا

 مستقیم )متن داستان( پسر جوان 8پهلوان و 7

 مستقیم )موضوع داستان( گودال

 مستقیم )موضوع داستان( گوژ پشت

 مستقیم )موضوع داستان( ابرو

 ریر مستقیم  روزهای موازی

  داریه سرخ

 ریر مستقیم موفرفری

 
 

 انتخاب موضوع در آثار غفارزادگان
شاود    ی کلی و زیربنایی است که با تواه به مناسبات ملماوس و وقاایع داساتان توصای  مای     موضوع، ی  اندیشه»
آفریند و درونمایه  هایی است که داستان را می ها و حادثه موضوع شامل پدیده» (، به عبارتی9114)ب(4 6731انوشه، «)
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ی خود را باه نماایش   تواند درونمایه کند، یا به بیانی دیگر موضوع قلمرویی است که در آن خالقیت می را تصویر می
 ( 4263 6719میرصادقی، «) بگهارد 

توااه کارد  موضاوع و مضامون دو     « موضاوع »رونمایه و ذکر این نکته ضروری است که باید به تزاوت دو عنصر د
عنصر اداگانه هستند که اگرره بر یکدیگر مؤثرند، اما نباید آنها را یکی دانست  معماوال موضاوع داساتان، در یا      

هاای اساسای انساان دربااره      کلمه قابل بیان است4 عشق، انتقام، حسادت، مرگ، نبرد خاوبی و بادی و تماام اندیشاه    
شود  در واقع، درونمایه نگاه نویسنده به هار یا  از    ی ی  اثر نیز معموال در ی  امله خالصه میمایهزندگی  درون

موضوعات است  به این ترتیب، می توان نتیجه گرفت که به تعداد نویسندگان، درباره ی  موضوع خاص، درونمایاه  
نویسنده، ممکان  "ه به ی  موضوع است  واود دارد، زیرا درونمایه مطابق تعری ، دریافت و تجربه شخصی نویسند

اهمیات، تصاادفی،    آور، منسجم، آشزته، پرامید، معنادار، پوچ، باشاکوه، بای   است زندگی را زیبا، زشت، ترسناو، یأس
هدفمند، زودگهر، ااودانه و یا هزاران گونه دیگر ببیند  در هر حال، این نگاه و ادراو نویسنده از هستی در تلقای او  

کند  بدین گونه داستان هر نویسنده، ملال تلقای    گهارد و در سراسر اازای آن ریزش می ستانش تأثیر میاز موضوع دا
 شود    ی دیگر متمایز و منحصر به فرد میهر کس از هستی، از نویسنده

 هاای رزارزادگاان  اا به رابطه عنوان داستان و درون مایه آن، به رناد ماورد داساتان   برای روش شدن موضوع در این
 گردد4 اشاره می
شود، اولین ریزی که به ذهنش  خواننده وقتی با عنوان و موضوع داستان موااهه می« میرندها هم میکالغ»در داستان 

شاود  کند که قهرمان و شخصیت اصلی داستان کالغ است در حاالی کاه وقتای وارد ماتن مای     خورد، احساس میمی
ررخد و موضوع  هیمی رون زیرکی، درل بازی، عملی نااوانمردانه میمایه داستان حول مزاگردد که درون متواه می
دهد که مضمونش رنین  میرند در واقع همه اازای داستان در کنار هم قرار داده عنوانی را شکل میمی ها هم میکالغ

، همانطوریکاه  میریاست4 خوب باشی یا بد، قوی باشی یا ضعی ، مردانه عمل کنی یا اوانمردانه و      در نهایت می
های اصلی داستان( کالغ مظهر زیرکی، زیبایی)مانند طااووس پرآرایای( و    که در متن داستان به قول پدر )از شخصیت

تیز رنگی)شکار کردنی همانند عقاب( است، اما از آن سو همین کالغ با این همه زرنگی و پرآرایی و تیز رنگی بااز  
 میرد هم می

-دهد یعنی مضامون داساتان و درون  نوان داستان در واقع درون مایه داستان را شکل میع« خوب و بد»اما در داستان 

، «نقاشای ناتماام  »، «آدم برفای گام شاده   »مایه داستان با موضاوع داساتان یا  همساویی وااود دارد  در رابطاه باا        
-یا به عبارتی درون مایه واود دارد،پسر اوان و     همین همسویی بین موضوع و درون 1پهلوان پیر  3، «گوژپشت»

، «دیاوار « »کاالغ آبای  »، «ماوفرفری »، «پرواز درناهاا »ررخند، اما در بعضی آثار مانند4 ها حول موضوع میمایه داستان
شاود باا آنهاه در ماتن آماده اسات        ای که در ئهن تداعی مای مایه، با نگاه به موضوع داستان، درون«روزهای موازی»

های داستان گرفته شده است و خواننده  مایهع داستان از مجموع مزاهیمی و درونتزاوت واود دارد و در واقع موضو
 مایه داستان را حدس بزند تواند درونتا متن را به دقت نخوانده است، نمی

 
 های غفارزادگانها در داستان 6«شخصیت»
ها و محور و مرکز و کنشپردازی، یکی از عناصر مهم و براسته است که در ادبیات داستانی، شخصیت و شخصیت»
های ی  داستان ارتباط تنگاتنگی باا دیگار عناصار و    گیرند  شخصیتداستان و دیگر عناصر داستانی قرار می رنگپی

های اثر خود، نهایت دقت را به کار گیارد  اهمیات   مخاطب داستان دارند، بنابراین نویسنده باید در انتخاب شخصیت
)نیاری، و  « رساد ن اا است که بدون آن شکل گیری داستان ریر ممکن باه نظار مای   پردازی در داستان تا آشخصیت
 ( 4671 6752مرتضایی، 
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های گوناگونی ارائه شده که بسایار باه هام نزدیا  اناد  میرصاادقی بار ایان بااور اسات4           در باره شخصیت تعری 
ون  در اثار روایتای و نمایشای،    شا ای هستند که در داستان یا نمایشنامه ظاهر مای ها، اشخاص ساخته شدهشخصیت»

کند واود داشاته باشاد   باه    گوید و میشخصیت فردی است که کیزیت روانی و اخالقی او در عمل او و آن ره می
هاا را از راه  های اخالقی و ذاتی که این ویژگای طور کلی شخصیت در اثر داستانی و نمایشی فردی استدارای ویژگی

 همان( «)یابد کند نمود مییان میره بدهد و آنآن ره انجام می
 دیادگاه  یا   از»ندارند   شباهتی هاآن به حال عین در اند؛واقعی های داستانی، شبیه آدم هایشخصیتها در داستان 

 داساتان  طاول  در ایساتا  هاای شخصایت »شوند  می تقسیم2«پویا»و  6«ایستا» عمدة طی  دو به های داستانشخصیت

 اماا  اناد، باوده  کاه  هساتند  هماانی  داساتان  پایان در و گهارندتأثیری نمی هاآن بر داستان حوادث شوند،نمی متحول

 باه  داساتان را  هایدیگر، شخصیت بندیتقسیم ی  شوند  درمی متحول داستان اثر رویدادهای در پویا هایشخصت

 نماادین،  هاای شخصایت  های تملیلای، شخصیت نوعی، هایشخصیت قراردادی، هایشخصیت قالبی، هایشخصیت

 (691-4693 6711)فروزنده، «اند  کرده تقسیم اانبههمه یا های رندبعدیشخصیت و ساده یا بعدی ی  هایشخصیت
 کند4 استزاده شیوه سه از است ممکن نویسنده داستان، در پردازیشخصیت برای»

 مستقیم؛ توضیح و شر  از گرفتن یاری ها با شخصیت صریح ارائۀ -ال 

 آن؛ بدون یا تزسیر و شر  کمی با آنان عمل طریق از هاشخصیت ارائۀ-ب

 عواطا   و ذهنای  هاای و کشمکش هاعمل نمایش با که ترتیب این تزسیر  به و تعبیربی هاشخصیت درون ارائۀ -ج

 تاوان مای  شکل سه به نیز را شخصیت پیرامون شناسد  فضایرا می شخصیت مستقیم ریر شخصیت، خواننده درونی

توصای    (7 شاخص؛  اول راوی وسایلۀ  به مستقیم ( توصی 2 نویسنده؛  راوی وسیلۀ مستقیم به (توصی 6ساخت4 
 ( 79و 472 6713مستور، «) داستان اشخاص گزتگوی با مستقیم

-ایستاو پویا مای  های شخصیت ارلب رزارزادگان دارای هر دو نوع ها در آثار کودو و نواوانداستان هایشخصیت

شاوند و از  داستان، دگرگاون مای   پایان در اشخاص این ها پویا هستند  یعنیها شخصیتباشند، ولی در ارلب داستان
اند و این شخصیت ادید اند خارج گشته و شخصیت ادیدی کسب کردهحاالت و رفتاری که در آراز داستان داشته

ها تاثیر ند و حوادث داستان بر روی شخصیت آنهایی بوده که محصول حوادث آرازین داستان بوده ارفتحاصل پی
 ها را دگرگون ساخته است گهاشته و شخصیت آن

ها بیشتر ایستا هساتند و راون داساتان مرباوط باه کودکاان اسات و        های کودو شخصیتهر رند در ارلب داستان 
ت باا اعماال خاوب و    های ملبا های داستانی در کودو ت  بعدی هستند، یعنی یا خوبند و یا بد، شخصیتشخصیت

هاای   بینند و شخصایت مانند و در آخر داستان نیز پاداش نیکو میدهند و تا پایان داستان خوب باقی مینی  انجام می
دهند و در پایان داستان نیاز کیزار رفتارهاای باد خاود را      منزی و بد نیز تا پایان داستان از خود رفتارهای بد بروز می

 را نیکوکاری و اخالق خوب باید که آموزندمی کودکان به ریرمستقیم طور به با این روشکنند  نویسنده دریافت می
درار نشوند  از ساوی   داستان بد اشخاص به سرنوشت تا اویند دوری بد هایاندیشه و کارها از و سازند خود پیشۀ

بارای ایجااد تتیار و تحاول و     های کودو به دلیل کوتاهی داستان، نویسانده مجاالی   دیگر تا حدودی ساختار داستان
ها کمتر استزاده کارده  اش را نداشته باشد  اما رزارزادگان از این ویژگی شخصیتهای داستانیدگرگونی در شخصیت

ها از حوادث داستان تاثیر بپهیرند و همین امر باعا  گاردد   و ارلب مسیر حوادث را طوری تعیین کرده که شخصیت
گیرد خوب باشد و ملبت عمال  ها کودو بیشتر یاد میمتاثر شود  در این گونه داستانتا کودو نیز از حوادث داستان 

شود که خوبی و بد ریزی ذاتی نیست که در واود کودکان نهزتاه  ها برای کودو تداعی میگونه داستانکند و در این
ه ماهیت او باد باشاد، بلکاه در    شود کدادند، این دلیل نمیباشد و حتی کودکان اگر در اوقاتی کارهای بدی انجام می
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توانند و باید عادت بد خود را کنار بگهارند و به باا  گیرد که حتی افراد بد نیز میهای رزارزادگان یاد میروند داستان
 های گهشته را نیز ابران کنند ها،  بدیها و خوبینیکی

هاا   رزارزادگاان ایان اسات کاه شخصایت     های داساتانی  همهنین یکی دیگر از ویژگی ساختاری داستان و شخصیت
ها از ی  ساو باا رفتارهاای    داستانی رزارزادگان در همان ابتدا شخصیتی بحران زده و متزلزل دارند که این شخصیت

فهماند که رفتااری   باشند و از سویی در خلوت خود،  وادانش به او میفیزیکی خود نماد شخصیت منزی را دارا می
های متزلزل باا حاوادث داساتان دگرگاون شاده و باه       و ناشایست بوده است  این شخصیتکه از وی سر زده منزی 

هاای  های روستای گوی قلعه به عناوان شخصایت  های داستانی در پرواز درناها، بههرسند  مانند شخصیتپویایی می
شادند کاه در   ز ایان مای  کردند و مانع اکندی را آزار و اذیت میهای روستای خاتونمنزی داستان، به طور مرتب بهه

هاای روساتای   گیرانه تر و به درازا کشید که بههها درس بخوانند و این رفتارهای بد رنان سختمدرسه روستای آن
های گوی قلعه، باه ناراار مدرساه را     کاری هر روزه از دست بهههای مداوم و کت کندی از ترس اذیت شدنخاتون

موفق شدند برای روستای خود اواز ساخت مدرسه و تتلق گارفتن معلام را   های پی در پی ترو کردند و با تقاضای
های داخل کالس، به گِال سازید نیااز داشاتند      از مقامات آموزش و پرورش منطقه بگیرند  اهت سزید کردن دیواره

ماندناد   های خاتون کندی برای برداشت گِل وارد معدن شدند، معدن فرو ریخت و بهه زیار آوار  وقتی سه تا از بهه
متحاول  « ایساتایی »ای را دگرگاون سااخت و از آن حالات    های گاوی قلعاه  این ماار آنقدر تاثیر برانگیز بود که بهه

یا برانگیخته پیدا کردند و این پویایی شخصیتی باع  شد که از کرده خود شرمنده شاوند،  « پویا»گردیدند و شخصیتی
هاای  ها را نتیجه رفتار بد خود بدانند و بارای اباران بادی   نها در معدن  و ترو تحصیل کردن آو زخمی شدن بهه
تر بوده و همیشه در دعواهای بین ها که مقصود نام داشت و از همه قلدرتر و دارای شخصیت منزیخود، سردسته آن

-شاود و بارای ابارای بادی    ها بود، پس از حادثه فرو ریختن معدن، متحول مای های دو روستا، آرازگر درگیریبهه

کناد  کند و خاودش تاا روساتای خااتون کنادی حمال مای       ها را از گِل سزید پر میهایش، وارد معدن شود و گونی
قلعه برای ابران رفتارهای بد خود، داوطلبانه بخشی از وسایل مدرسه روستای خاود را اادا   های گوی  همهنین بهه

 وردند  کرده و پس از تمیز نمودن، برای کالس درس در روستای خاتون کندی آ
های بلناد، نویسانده فرصات    باشد و در داستانهای بلند رزارزادگان میهر رند رمان پرواز درناها از مجموعه داستان

هاا تتییارات   هاای داساتانی را متااثر از حاوادث کناد و در آن     کافی دارد که با ایجاد کردن حوادث متعدد، شخصیت
-ر کوتاهی رون خوب و بد، با ایجاد حوادثی تاثیرگاهار، شخصایت  های بسیاشخصیتی ایجاد کنند، اما وی در داستان

که برادر بد کارهاای بادی در   « خوب و بد»که در داستان کند  رنانهای پویایی مبدل میهای ایستایی را به شخصیت
ارد داد و تا لحظات پایانی داستان نیز بر شخصیت خاود اساتوار باود ولای باا و     حق برادرش و مردم روستا انجام می

شود، دسات  کند و شخصیت ایستای او به شخصیتی پویا تبدیل میبه زندگی او، وی را متحول می« خوبد»شدن آقای
کناد، دوبااره باا    کند، با مردم روستا به خوبی رفتار میدارد و با برادرش سازش میاز رفتارهای ناشایست خود بر می

ای خوبد( در ی  خانه و با شادی و شیرینی زندگی خاود  مجموع خانواده)برادرش آقای خوب(، دختر و دامادش)آق
 را ادامه دادند   

ی رریباه وارد  های روستایی کاه یا  خاانواده   های کتاب موفرفری، بهههمهنین در داستان دیوار از مجموعه داستان
بر « هیهکس»سم کردند و حتی به طور تحقیرآمیز اها شده بود  پسر خانواده مهاار را اذیت و مسخره میروستای آن

کردند، او را هایی از داستان برای اذیت و تحقیر کردنش، ی  صدا فریاد هیهکس هیهکس می او گهاشته و در صحنه
که خاانواده پسارو نتوانساتند آزار و    ها بازی کند و    ، ولی پس از این»گهاشتند با آداند و نمیبه امع خود راه نمی

که پسرو همراه با مادر و خاواهرش از آن روساتا   د از آن روستا رفتند  بعد از اینها را تحمل کننهای روستاییاذیت
ها فروکش های روستا از رفتن پسرو منقلب و ناراحت شدند، میل به بازی کردن در آنخارج شدند به ی  باره، بهه

ت و از اینکه پسارو را  نشسکرد، از آن روز به بعد هر روزه رشمشان به دیواری بود که پسرو هر روز روی آن می
هاای  در آن مدت اذیت کرده بودند شرمنده بودند  رفتن پسرو از روستا به عناوان یا  حادثاه، بار شخصایت بهاه      
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« ها را به شخصیتی پویا)پشیمان و ناراحت از رفتارهای خاود روستا تاثیر گهاشته و شخصیت ایستایی)آزار دهنده( آن
 تبدیل کرده بود  

 ببرناد،  بهره بیشتر پویا هایشخصیت از خود هایداستان در های کودکانداستان نویسندگان اگر الزم به ذکر است که

 تحاول  رویدادی دراار  اثر بر که شخصیتی حال شر  خواندن با هاآن زیرا بود؛ خواهد مزیدتر آموزش کودکان برای

 تجرباه  بگیارد؛  درس وقایع و رویدادهااز  تواندمی زندگی مسیر در انسان که یابندمی در شود، ومی فکری و روحی

 باشد  هاآن برای مزید الگویی تواندمی این و حرکت کند کمال و رشد مسیر در پیوسته و بیندوزد
هاای  هاا، شخصایت  بودند که باه ایان شخصایت    هایی که تا آالن بررسی کردیم، همگی انسانداستان هایشخصیت 

ها را حیوانات و اشیا های کودو،  شخصیتهای رزارزادگان و دیگر نویسندهگویند  اما در بعضی از داستانواقعی می
طبیعی انتخااب   هایپدیده و ها از بین حیواناتهایی که شخصیت آندهند  در داستانها تشکیل میو یا مزاهیم و نماد

 هاای شخصایت  تملیلای،  هاای  اکاه شخصایت   رار »اند، تملیلی شخصیتهای ها،شوند، در واقع همه آن شخصیتمی

-مای  صازتی  و خصالت  و خو و خلق و فکر اانشین هایی،شخصیت یا شخصیت که معنا این به اند؛شونده اانشین

 ( 4613 6731میرصادقی، »شوند 
 شخصایت  هار  اناد، و    برکاه  و کاوه  و مانند درخات  طبیعی هایپدیده و حیوانات ها،شخصیت هایی کهداستان در

-می نمایش به را انسان بد یا نی  هایویژگی از هرکدام، یکی و صزتی شده و خصلت و خو و خلق و فکر اانشین

حاال و  هاای تنبال و بای   گهارند  برای ملال در داستان نقاشی ناتمام، سنگ سرد و بزرگِ کنار رودخانه نماینده انساان 
رناگ کناد، از خاواب    زند که شاید بلند شود و تصاویر خاود را   حوصله است، زیرا بوم نقاشی هر ره او را صدا می

شاود  حال و تنبل، نقاشی من ناتمام میگوید که برای ی  سنگ بیشود و بوم نقاشی نیز در پایان داستان میبیدار نمی
هاای دارای اعتمااد باه نزاس و     های خود، نماینده انسانو یا ماهی قرمز کورولو، با اهش و پریدن از آب و صحبت

اهد بیرون و رو باه باوم   از داستان نقاشی ناتمام که ماهی قرمز کورولو از آب می ایباشد، زیرا در صحنهتوانمند می
گوید رون مرا ریزه میزه دیدی، برایم اهمیت قائل نشدی و مرا رنگ نکاردی، مااهی قرماز    کند و به او مینقاشی می

صویر خود را نقاشی کرد و هایش، تها از آب بیرون اهید و با رند تا از فلس)پول (کورولو بعد از گزتن این حرف
به بوم نقاشی نشان داد که توانمند بودن ربطی به ریزی یا درشتی ندارد، در حالی که سنگ سرد و بزرگ باا هماه آن   

-داساتان  در بزرگی و عظمتش، رنان تنبل بود که حوضله بیدار شدن و رنگ کردن تصویر خود را نداشات  بناابراین  

 طریاق  از پاردازی شخصایت  شایوة  ولی برده شده بهره پردازیشخصیت هایشیوه تمامی های رزارزادگان معموالً از

   است دیگر هایشیوه از ترمستقیم، پررنگ و توضیح شر  از گرفتن یاری با شخصیت ارائۀ
 

 های کودک در داستان 6تصویر و صحنه
هاا   واژه هماراه  باه  که تصاویری هم و آورند می واود ها به هم واژه را صحنه ترکیب کودکان، مصور های داستان در
آورد    مای  واود به را صحنه ترکیب تصویر، و واژه از ای آمیزه ارائۀ با نویسنده و اند نقاشی شده کتاب صزحات در
متن، حالتی تجسامی   نویسندهبه تخیل شود که  اند   تصویر باع  می های کودکان بدون تصویرگری فاقد ارزش کتاب

هایی را  بتواند بهتر و عمیق تر و با لهت بیش تری با متن ارتباط برقرار کند  گاهی تصویرگران روایت کودوبدهند و 
کناد، اماا    را همراهای نمای   تصاویر ای  ها پشت تصویرها پنهان است و در حقیقات نوشاته   کنند که متن آن می تصویر

را درو کنناد و معناای آن را بزهمناد و از آن لاهت      داساتان توانند با دنبال کردن تصویرها روند پیشرفت  کودکان می
 ببرند   
 در دلیل محدودبودن با زیرا کودکان است؛ کودکانهای  کتاب در تاثیرگهاری و اهابیت اصلی ارکان از یکی تصویر،»

بارای   را منظورهاا  یاافتن  در کنناده  کم  که نقش هستند ابزاری نیازمند مزاهیم درو در بودن ضعی  و لتوی دایره

                                                           
1
 -Setting 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 و از این طریاق   است شده تصویرسازی ارزیابی و تحلیل و تجزیه شدن الزامی سبب کودکان نیاز این کند  ایزاها  آن

 ( 473 6752میرحسینی و همکاران، «)دهد  پاسخ نواوانان کودکان بصری( )یا تصویری نیازهای از بخشی به تواندمی
کناد    باالیی برخوردار بوده و کودو را در فهم مزااهیم داساتان کما  مای    تصویرنگاری در داستان کودو از اهمیت 

هاا و  ها با تصویر و متن و شرایطی که بر صحنه داستان حاکم است، لحاظ کردن بار معنایی رناگ متناسب بودن رنگ
های داستانها، در تصویر نگاری از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است  یکی از نقات قوت شناخت روانشناسی رنگ

باشاد  در ارلاب   ای و بنام در کشورمان در تصویرپردازی آثار خاود مای  رزارزادگان استزاده از تصویرپردازهای حرفه
اناد  مایه داستان انتخاب شاده ها به تناسب درونهای رزارزادگان تصویر دقیقاً همگام با متن به پیش رفته، رنگداستان

هاا تصاویرپردازی باه    کند  به نظر نگارنده در تمامی داستانبه خوبی کم  می و کودو را در یادگیری و فهم داستان
دو تا تصاویر پایاانی داساتان،    «  میرندها هم میکالغ»بهترین شکل ممکن صورت گرفته است، بخصوص در داستان 

ن تماام شاده اسات    میرند با واودیکه داستاها هم میمایه داستان است  در داستان کالغیکپارره منعکس کننده درون
اش( سواالت و ابهاماات زیاادی وااود    های داستانی) پدر و پسر نه سالهولی هم برای خواننده و هم برای شخصیت

دهد؟ آیاا  کند و او را آزار میها را دوست دارد؟، این ره زخمی است که در سینه پدر کهنگی میدارد، ررا پدر کالغ
اش، همانند کالغ زیرو که به قول پادر کسای   گیر حری  روستاییبا کشتیپدر در زمان اوانی و هنگام روبرو شدن 

تواند دستش را بخواند، به وی حقه زده و او را ضربه فنی کرده است یا خیر؟ اگر پدر به روش عادالناه حریا    نمی
تاب هام ذهان   دهد؟ و     سواالت گوناگونی که با واود پایان یافتن کرا متلوب کرده، ررا عهاب وادان آزارش می

هاا را مانعکس   کند و تصویر پایانی کتاب نیز همه این سواالت و حدس و گماپسر و هم ذهن خواننده را مشتول می
و  تاوان حادس  کند  اوالً تصاویر همه سیاه و سزید هستند  دقیقا مانند ذهن پسرو و ذهان خوانناده کاه هام مای     می

های تاری  و سیاه داد  بعد پدر و پسار دور از هام، و رناان    توان فکرهای حدساحتماالت سزید و روشن و هم می
شان پر از ابهاماات اسات  پادر و    کنند و ذهنآند که گویی ذهن هر دو در دنیای کامال ادا سیر و سزر میدور از هم

نه کناد  صاح  ها سنگینی میاند که نشان از فشار بیش از حدی است که بر ذهن آنپسر هر دو دست را بر سر گهاشته
آراست  معلوم است که دنیای ذهن پسار و  ها را میرا پرهای کالغ پر کرده، همان پرهایی که کالغ همانند طاووس آن

پدر را فکر کالغ و رفتارهای کالغ گونه پدر پر کرده است  در صحنه پایانی نیز کالرای کاه روزی آن رناان زیارو     
کرد، در پایان پرهااش ریختاه و خاود    زرنگانه شکار میراست و رون عقاب تیکرده و رون طاووس پر میبازی می

 تواند از رنگا مرگ رهایی یابد  ها هم با زیرکی و ذکاوت و تیزهوشی، نمینیز مرده است، پس بدانید که کالغ
 

 نتیجه گیری
های الزم، نقش بسیار مهم و مؤثری در تاأمین بهداشات    تواند، در صورت داشتن شرایط و ویژگی ادبیات کودکان می

عمومی )اسمی و روانی(، برقراری روابط انسانی سالم و رضایت بخش بین همه مردم اهان، برقراری صلح اطمینان 
بخش ساختن زندگی را بارای هماه ماردم ایجااد     های آینده باشد و سرانجام هدفدار و لهت  بخش اهانی برای نسل

 کند   
هایی رون ساایه مارگ، تارس و وحشات، روایتگاری،       در زمینه ادبیات کودو و نواوان در آثار رزارزادگان ویژگی

دوگانگی در شخصیت ها، خودمحوری و یکه تازی، شکاف و تزاوت نسل ها، کااربرد نمادهاا، نشاان دادن و نحاوه     
انگ و دفاع، شخصیت پردازیری، استزاده از تشبهات زیبا و نیروهای مااوراءطبیعی وااود   نگرش زندگی روستایی، 

هاای زیاادی    دارند که از امله در زمینه ی ترس و وحشت از نمادهایی رون تاریکی، قبرستان، ظلم و ستم اساتزاده 
 باشند    وستی میهایی رون وحدت، تعاون و انسان د های آموزشی نشانگرپیام شده است و همهنین در زمینه

-مایاه، شخصات  عناصر داستانی در آثار کودو و نواوان رزارزادگان به خوبی رعایات شاده اسات و از نظار درون    

ها از ساختار داساتانی بسایار رنای برخاوردار اسات       گری، بسیار عالی کار شده است و داستانپردازی، شیوه روایت
-های متزاوت داساتان های خود توسط خواننده، به شیوهی داستانیهمارزارزادگان در باره نشان دادن و دریافت درون

به روشنی و به سادگی برای خواننده قابل برداشت است ولای   هایش درونمایهنویسی کرده است  در بعضی از داستان
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با تملیالت و های گنگ و نامشخص پنهان کرده و مایه داستان را در بین الیههای خود دروندر بعضی دیگر از داستان
هاای مخزای را پیادا کارده و درون مایاه داساتان را       ها، الیهکند که با استزاده از اشاره هایی، کودو را وادار میاشاره

روزهاای  »و « کاالغ آبای  »،«پرواز درناهاا »، «میرندها هم میکالغ»هایمایه در داستاندریافت کند  این شیوه ارائه درون
مایه باه طاور مساتقیم در اختیاار خوانناده قارار داده نشاده و        های که دروناین داستانلحاظ شده است  در « موازی

کند در مطالب دقت بیشتری داشته باشد، مطالب را کناد  دریافت آن را بر عهده کودو گهاشته است، کودو سعی می
- ایان  که است مزیتی اینتر است را انتخاب کند  که به ذهنش نزدی های متزاوت، آنو کاش کند و از بین برداشت

 دریافت و درو وقتی زیرا شده، دارند؛ ارائه مستقیم به شیوة هاآن مایۀ درون که دیگری هایداستان بر هاداستان گونه

 باعا   امار  ایان  و شاود می بیشتری ذهنی فعالیت به نارار خواننده شود، گهاشته عهدة خواننده بر داستان مایۀدرون

 شود  میفکر کودو  تقویت
های داستانی خود بیشتر به موقعیات ااتمااعی زماان و موفقیات فاردی خاود       مایههمهنین نویسنده در آوردن درون

هایش، باع  شده است که بسایاری  مایه داستانداشته و برای لحاظ کردن دو نیاز فردی و موقعیت ااتماعی در درون
است  رنانکه موضوع عشق و موضوعات انسیتی که الزم است از نیازهای فردی و درونی کودو ناددیه گرفته شده 

های داستانی رگاونگی برخاورد باا ایان     ها آشنا شوند و از طریق شخصیتکودو و نواوان در این دوره سنی با آن
های داستانی رزارزادگان نبودشاان حاس    مایهها را بیامورند ولی این موارد در موضوعات داستانی و یا در درونپدیده
هاای  شاناس عمال کارده و از آگااهی    ست که ی  نویسنده کودو بایاد همانناد یا  روان   شود،  و این در حالییم

روانشناختی خود در اهت تواه ویژه به نیاز کودو و نواوان استزاده کند که این ویژگای نیاز در آثاار رزارزادگاان     
را به تناسب نیازهای شخصیتی کودو انتخااب  هایش مایه داستانپیدا نیست  نویسنده کودو باید موضوعات و درون

هاای  مایه داستانیش قارار دهاد  از دیگار کاساتی    کند نه تشخیص و اندیشه خود را معیار انتخاب موضوعات و درون
هاای  های مقابله با تارس و اضاطراب اسات  نشاان دادن راه    های کودو و نواوان رزارزادگان، راهمواود در داستان
ترس و اضطراب در آثار رزارزادگان به این دلیل مهم است که پدیاده تارس یکای از موضاوعاتی     مقابله با ترس و اس

توان پیدا کرد که عنصار تارس باه    ای از او میهای رزارزادگان آمده است و در کمتر قصهاست که به وفور در داستان
-های ترسناگون با ترس و نمادهای گوهای داستانی در صحنهصورت توالی در آن بکار گرفته نشده باشد  شخصیت

گیارد، اماا در کمتار داساتانی     های داستانی را فارا مای  شوند و ترس و وحشت سراسر واود شخصیتآور روبرو می
ها به خواننده تزهایم  های موثر و کاربردی مقابله با ترس را با اعمال و رفتار شخصیتشود که نویسنده راهمشاهده می

های داستانی برایش مهم است، راهکارهای ارائاه   کودو، همان اندازه که قهرمان و شخصیتکند  زیرا ی  خواننده می
شود، در نتیجه ارائه راهکارهای رلبه بار اضاطراب و    کار تلقی میشده توسط قهرمانان داستان نیز برای ی  الگو و راه

 شود  لی حس میترس از زبان قهرمانان داست الزم است که در آثار رزارزادگان نیر اایشان خا
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