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 دهیچک
 با عنوانمختلف  تیاز دو مل نوجوان و کودکدو کتاب  در یپردازتیشخص سةیمقا و یبررس به مقاله نیا 
 «محمدرضا شمس» ةنوشت« شد ریکه پ یافاصله»و « اف یقل یوفگنی» یروس ۀسندینو ةنوشت «ست؟یک سکوت»

ها با پردازی و مقایسة آناین پژوهش بررسی وجوه اشتراک و افتراق دو اثر در شخصیت مسئلة اصلی .پردازدمی
 آن به دیاست که با یعناصر نیتراز مهم یکیکودک  اتیدر ادب یپردازتیو شخص تیشخص یکدیگر است.

با  یپندارذاتهستند و هم یو روح یبلوغ فکر ۀکه در دور دارد یمخاطبان اتینوع ادب نیا رای؛ زشود توجه
 ،هر دو کتاب یهایژگیاز و. ها خواهد شدآن تیدر روح و شخص قیعم یراتیداستان موجب تأث یهاتیشخص
ها پرداخته کودک و نوجوان کمتر به آن یهاداستان درکه  است یو موجودات واناتیو ح ءایبر اش یگذارارزش

 یاز ذهن کودک، ابزار دور و دهیچیپ میتر کردن مفاهآن در ساده یریکارگبه یو چگونگ یبخششده است. جان
در هر  یاصل میاز مفاه یبعض یاما هدف و حت ؛آن متفاوت است یریکارگدر به سندهیاست که روش هر دو نو

هر دو  یهاداستان نیتر، مهماثردر هر دو  هاتیانواع شخص انیب بر عالوه مقاله نیدو کتاب مشترک است. در ا
 .شودیم لیتحل زیجموعه نم
 

 ،«ستیسکوت ک»، یپردازتیشخص ه،یکودک و نوجوان روس اتی، ادبرانیو نوجوان ا کودک اتیادب: هادواژهیکل
 «شد ریکه پ یافاصله»

 
 مقدمه. 1

اما از تولد آن در  ؛رددا ایران ملت قدمت به قدمتی خود قومی -و فرهنگی یادر معنای افسانهایران ادبیات کودک در 
ازجمله ». محمدرضا شمس گذردیباشد( هنوز یک سده نیز نم شدهدهی)ادبیاتی که مختص کودکان آفر نیمعنای نو

بسیاری  یهاتیادبیات کودک فعال ۀاخیر در حوز یهانویسندگان و مترجمان ادبیات کودک و نوجوان است که در دهه
که پیر  یافاصله و گرلهیروباه ح ة: یک سبد سیب، خواب و پسرک، افسانیهابه کتاب توانیمو داشته است. از آثار ا

 اشاره کرد.  شد
شناس روسی است که در حوزه ادبیات کودک روسیه آثاری ، مترجم و زبانسینوشنامهی، شاعر، نما«یفگنی قلی اف»

 هایبه کتاب توانیازجمله آثار او م است.شده  درسی مدرسه گنجانده یهااو در کتاب یهاتوجه دارد. قصهموفق و قابل
در این پژوهش  (httls://m.livvelib.ru/author/evgenij-klyuev) .اشاره کرد ؟سکوت کیست و ، بین دو صندلیهاهیسا

هستند که در این پژوهش  زیانگالیخ ییهاشامل داستان اثردو . هر شودیمی بررس« سکوت کیست؟»داستان مجموعه
 اند. شدهمقایسه بررسی و  یپردازتیصازلحاظ شخ
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 . روش و هدف پژوهش2
. شودیمتحلیل و عملکرد آنان  ی دو مجموعه داستانهاتی، شخصی و شیوۀ تحلیل محتوااروش کتابخانهاستفاده از با 

مهم و پیچیده  یهاساده و نو برای بیان مضمون یهاتیشخص یریکارگبههدف از این تحلیل، بیان این مطلب است که 
در داستان که در پیرامون کودک هستند،  ییهاتیشخص یریکارگخواهد بود. دیگر اینکه به زیآمتیبه کودک چقدر موفق
دو نویسنده  ةو با توجه به اینکه جامع و همچنین گسترش تخیل او خواهد شدکودک شدن تریچقدر باعث اجتماع

 .اندشدهبازنمایی متفاوت است، مفاهیم مشترک انسانی مانند صلح، جنگ، عشق و... چگونه در هر دو کتاب 
 

 یبندطبقه: تعریف، تاریخچه و . ادبیات کودک3
 کودک اتیادب فیتعر 3-1

زشت و زیبا، تراژیک و کمیک و پست و واالی دنیای  یهاجنبه کوشدیساالن مادبیات کودک نیز مثل ادبیات بزرگ
. ادبیات کودک در جهان و ایران هر چه از گذشته به زمان حاضر کندهستی را جستجو، ارزیابی و بازآفرینی هنری 
 یزمانو هم یبستگهم رسدیشده است. به نظر م ترکینزد یشناختییباینزدیک شده از رویکرد آموزشی به رویکرد ز

شدن دوران کودکی در جوامع بشری یافتن عنصر زیبایی در ادبیات کودک و به رسمیت شناختهاری بین اولویتمعناد
 یدبستانشیادبیات کودک شامل بخشی از ادبیات است که برای کودکان از سن پ» (120: 1389حجوانی، )وجود داشته باشد 

 یهاعامه، داستانفرهنگ یهاتصویری، قصه یهاکتابشده است،  نوجوانی مناسب تشخیص داده ۀتا پایان دور
طور خاص برای کودکان و نوجوانان دیگر که ازنظر چگونگی به یهاعلمی، شعر و بسیاری نوشته یها، داستانیستیرئال

 .(23: 1384)پوالدی،  «اندمناسب است از این جمله
 

 هیو روس رانیادبیات کودک در ا ۀپیشین 3-2
 به سه دسته تقسیم کرد: توانیقبل از مشروطه را مایران ادبیات کودک 

 .شدیکه برای شاهزادگان و امیرزادگان نوشته م ییها: اندرزنامهخواص اتیادب -1
 : گلستان و بوستان سعدی، شاهنامه فردوسی و...کیکالس اتیادب -2
 و امیرارسالن. شبکیو... مانند هزارو هاستانیها و چها و متل: قصهعامه اتیادب -3

تعلق  ایرانبه بخش اخیر تاریخ ادبیات  شدهدهیطور مشخص برای کودکان آفرادبیات کودک به معنی ادبیاتی که به
عنوان به همراه داشت. ادبیات آموزشی به ایران کودکان تیدارد. جنبش مشروطه تحوالت بسیاری را در آموزش و ترب

عطفی در ادبیات  ةنقط شمسی 40 ةدیگر شروع به رشد کرد. ده یهاشاخه ادبیات کودک زودتر از یهایکی از شاخه
کودک ایران است که با تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همچنین شروع کار شورای کتاب کودک 

ی شمس 60 و 50 ةها مترجمان و نویسندگان بسیاری به کار کودک عالقه نشان دادند. در دو دههمراه است. در این سال
 یهاتیبه بعد فعال .ش 70 ةبسیاری برگزار شد. از ده یهاییها و گردهماسرعت بیشتری یافت و کنگره هاتیفعال

کودکان و نوجوانان، شرکت  ةمختلف ادامه داشته است. ازجمله تدوین فرهنگنام یهانویسندگان و مترجمان به صورت
 .(47-40: 1381)حجازی، جایزه اندرسن و...  داورانئتیر ه، عضویت دیالمللنیب یهاشیها و همادر کنگره

. از دوران قبل از شودیقبل و بعد از انقالب تقسیم م ۀادبیات کودک در اتحاد جماهیر شوروی به دو دور ةتاریخچ
تاریخی مردم و همچنین ایجاد عالقه به کار و فعالیت  ةملی و گذشت یهاشهیروسیه و ر ۀانقالب سخن بیشتر دربار

 .اندنوشتهیآنان داستان و شعر م ۀتولستوی برای کودکان و دربار و است و نویسندگانی چون پوشکین، ژوکوفسکی
مطالبی برای خواندن که ذوق تحصیل و سازندگی را در نسل جوان پرورش دهد  ةبعد از انقالب ادبیات مردم و تهی

ص اها و اشعار خداستان ،هاوجه خاص قرار گرفت و نویسندگانی چون مایاکوفسکی و مارشاک به خلق افسانهموردت
 .(15-8: 1357)ایمن،  کودکان پرداختند
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 ،ولوژیکیدئسیاسی و ای یهاکشاکش .اجتماعی بود فاهداادبیات کودک روسیه توجه به  ۀعمد یهایژگیاز و
بین طرفداران  ییهابعد از انقالب و در زمان زمامداری استالین در شوروی بحث ادبیات کودک را نیز تحت تأثیر قرارداد.

برای کودکان  یستیرئال یهاهنری جریان یافت. برخی از نویسندگان با نشر داستان –ادبیات تعلیمی و ادبیات تخیلی 
فانتزی برای کودکان دعوت کرد برخی از  یهاا به نوشتن داستانگورکی نویسندگان ر کهیهنگام .مخالف بودند

زدایی از بار ادبیات تعلیمی که قبالً بر با نظر او مخالفت کردند، بعد از جریان استالین ینویسندگان مثل ژوکوفسک
 .(88: 1384)پوالدی، کاسته شد  ،کردیادبیات کودک سنگینی م

 

 ادبیات کودک یبندمیتقس 3-3
 ،پندآموز یهاقصه، افسانه ،حماسه ،اسطوره :کندیم یبندمیپوالدی انواع ادبیات کودک را به این شکل تقسکمال 
بر اساس این . حیوانات یهاداستانی، ستیرئال یهایدانستن، علمی یهایدانستن، پریان یهاقصه، تصویری یهاکتاب
ها، پندآموز یا فابل یهاقصه» .رندیگیپندآموز جای م یهاقصه ةدر دست حثدو کتاب موردب یهاداستانی، بندمیتقس
 زنندیمختلف حرف م یهاچهره ئتیها حیوانات و گاه جمادات در هکه در آن اندلیکوتاه اخالقی و گاه تمثی هاقصه

یک پندآموز درواقع پندمجسم در قالب  ة. یک قصبخشندیو به این طریق پند معینی را تجسم م نندیآفریو حادثه م
 .(42-36: همان) «کندیپندآموز را از انواع دیگر جدا م یهااست. این مشخصه قصه زیانگالیخ ةقص

شعر و سپس هر دسته به انواع  وغیرداستان ، داستانة بنفشه حجازی ابتدا ادبیات کودک به سه دستدر دیدگاه 
که هر کدام انواعی  شودیها تقسیم مواقعی و افسانه یهاداستان ةکودک به دو دست یها. داستانشودیمختلف تقسیم م

امکان وقوع بسیار بعید یا  شانیهستند که به علت دارا بودن عوامل تخیلی بسیار، ماجراها ییهاها داستاندارد. افسانه
و  رعجایبپ   یهاافسانه، جدید یهاافسانه، عامیانه یهاافسانه :شوندیبه چند دسته تقسیم م و را دارند رممکنیغ

 . (103: 1381)حجازی،  یعلم یهاافسانه
پرعجایب جای  یهاجدید و افسانه یهاافسانه ةما در دو دست یموردبررس یهاداستانی بنددستهبر اساس این 

. ندیجویجدید سود م یهاعامیانه در خلق افسانه یهاافسانه یهااز طرح سندگانیجدید نو یهاافسانه. در رندیگیم
و حکمت مستتر  دهندیجان م زیسخنگو و اشیای سحرآم واناتیها و جادوگران، حبه حیوانات عجیب، غول مجدداً

 یهاافسانه. در (8: 1353)گزارش شورای کتاب کودک،  ندکنیها را با برداشتی نو به خوانندگان خود ارائه مدر این قصه
ت واقعیت و دنیای حال منعکس اس ،هاافسانهاین در  .خوردیدر کنار واقعیت به چشم م یزیامور سحرآم ،رعجایبپ 

جهان عجایب در  و زنده، جادوگران مدرن، جابجا کردن زمان و مکان یهایبازموضوعاتی همچون اسباب هاآنو در 
 . (38-29: همان)کنار دنیای واقعی وجود دارد 

 

 یپردازتیشخصشخصیت و . 4
اند. این افرادی هستند که در یک نمایشنامه یا اثر روایی دارای ویژگی اخالقی و آگاهانه پیش شناخته هاتیشخص

، حالت و طبیعت اخالقی سازدیکه نویسنده م یانهیانگیزه و زم .شودیدر گفتار و عملشان نشان داده م هایژگیو
عامل شخصیت محوری است که تمامیت قصه بر » .(Abrams,2009:22) دهدیشخصیت را برای گفتار و عمل تشکیل م

. کلیه عوامل دیگر، عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودی خود را از عامل شخصیت چرخدیمدار آن م
یک  زیرا ؛سمبلیک نیست جهتکیفقط در  زندیسر م هاتیهر عملی که از شخص .(264: 1393)براهنی، « کنندیکسب م

سمبل ممکن است چندین بعد داشته باشد: با یک بعد موقعیت روانی و جسمانی یک شخصیت را نشان دهد و با بعد 
همان عمل  حالنیدیگر خود در کنار اعمال دیگر قرار گیرد و بدین ترتیب به سمبلی در طرح قصه بدل شود. درع

 .(287)همان: ممکن است نشانه موقعیت خاص اجتماعی نیز باشد 
 

 انواع شخصیت 4-1
 ساده و، پویا و ایستااند: شده ررسیب (113-93: 1376) یرصادقیجمال م یبندمیبر اساس تقس هاتیدر این مقاله شخص
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 .مطلق و نسبی، اصلی و فرعی، جامع 

 پویا و ایستا: شخصیت ایستا شخصیتی است که در داستان تغییری نکند و یا اندک تغییری را بپذیرد. شخصیت پویا
 شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد.

توان با جمله ای تعریف کرد اما شخصیت های جامع، پیچیده هستند و های ساده را میشخصیت ساده و جامع:
 ابعاد بسیاری دارند.
در داستان بین دو هر داستان خوبی یک شخصیت اصلی بیشتر ندارد. حتی مواقعی هم که عمل : اصلی و فرعی

بینیم که نفوذ و اهمیت کنند باز هم وقتی دقت کنیم میگذرد و هر دو نفوذ زیادی بر داستان اعمال میشخصیت می
تر است.عالوه بر شخصیت اصلی ممکن است یک یا چند شخصیت شخصیت دیگر نیز در داستان شیکی از این دو بی

 .(296: 1369)یونسی، نامیم ای فرعی داستان میبیایند. این شخصیت ها را به طور کلی شخصیت ه
مطلق و نسبی: منظور از شخصیت مطلق شخصیت با صفات ثابت و تغییرناپذی است. کودکان در سنین پایین ذهنی 

پذیرند. کم کم که کودک بزرگتر و مطلق گرا دارند و انسان دوشخصیتی یا انسان با رفتارهای مثبت و منفی را نمی
شود یابد و امکان حضور شخصیت های نسبی بیشترمیشود ساختار نیز گسترش مینش گشترده تر میتوانایی خواند

 .(202و201)همان: 

 تیشخص، (پی)ت ینوع تیشخصی، قرارداد ی،قالب تیشخصاند ها که در دو اثر بررسی شدهاز دیگر انواع شخصیت
 .(همان)هستند  جانبههمه تیشخصو  نینماد تیشخصی، لیتمث

شخصیت قالبی: شخصیت هایی هستند که نسخه بدل یا کلیشه شخصیت های دیگر باشند. ظاهرش آشناست،  -1
صحبتش قابل پیش بینی است، نحوه عملش مشخص است، زیرا بر طبق الگویی رفتار میکند که ما با آن قبال آشنا شده 

 ایم.
شوند و در نمایشنامه ها و داستان ها ظاهر میشخصیت های قراردادی: افراد شناخته شده ای هستند که مرتبا  -2

 خصوصیتی سنتی وجا افتاده دارند.
شخصیت های نوعی یا )تیپ(: این نوع شخصیت نشان دهنده خصوصیات گروه یا طبقه ای از مردم است که  -3

یتی باید کند. شخصیت نوعی نمنه ای است برای امثال خود، برای آفریدن چنین شخصاو را از دیگران متمایز می
 حقیقت را از چند نمونه واقعی و زنده گرفت و با هنرمندی در هم آمیخت تا شخصیت نوعی مورد نظر آفریده شود.

شخصیت های تمثیلی: شخصیت های جانشین شونده هستند به این معنا که شخصیت یا شخصیت هایی  -4
 شوند.جانشین فکر و خلق و خو و خصلت و صفتی می

کنند مفاهیم اخالقی یا کیفیت های روحی را به ین: شخصیت هایی که نویسنده را قادر میشخصیت های نماد -5
 قالب عمل درآورد.

شوند. خصلت شخصیت های همه جانبه: این شخصیت ها با جزییات بیشتر و مفصل تر تشریح و تفسیر می -6
 .(113-93: 1376)میرصادقی، های فردی آنها متمایز تر از شخصیت های دیگراست 

 

 کودک انواع شخصیت در ادبیات 4-2
 :شوندیعمده تقسیم م ةدر ادبیات داستانی کودکان به شش شاخ هاتیشخص
در  یانسان یاز صفات و رفتارها یصورت برخبه ای یانسان عاد یواقع تیصورت شخص: بهیانسان تیشخص -1

 انسان است. یو تجرب یفراتر از درک عقلی، انسان یتیشخص ایو...( و  یاهیگ ،ی)جانور گرید یهاتیقالب شخص
 .رودیکار مبه یبا صفات انسان یصورت جانور: بهیجانور تیشخص -2
 ریپذتیشخص یرفتارها و صفات انسان یباشند و با برخ اهیکه از جنس گ یهاتی: شخصیاهیگ تیشخص -3
 .شوند
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: ابر، باد، باران/ ثابت: کوه، ریرپذییازجمله رونده و تغ یجاندار: انواع مختلفریغ یعیطب یهادهیپد تیشخص -4
 سنگ...
 .ندست انسا یهاساز: تمام ساختهدست یهاتیشخص -5
ها هستند: و رفتار انسان هیمطالعه روح یمناسب برا یروان یهانشانه هاتیشخص نیساخت: اذهن یهاتیشخص -6

 .(188-170: 1376)میرصادقی، ...  و والیغول، ه
 

 یپردازتیشخصهای شیوه 4-3
از راه  -2؛ روش روایت یا توصیف -1 :شودیبه خوانندگان معرفی م ی مختلفیهاوهیداستانی به ش یهاتیشخص
از  -6؛ شخص نویسنده ةبه مدد اندیش -5؛ دیگران ةبا استفاده از اندیش -4 ؛خود شخصیت ةاز راه اندیش -3؛ گفتگو

هر یک از این عوامل به صورتی در معرفی شخصیت های داستانی سهیم هستند اما  .(212)همان: راه کنش )عمل( 
 .)همان(معرفی شخصیت از راه کنش و اندیشه و گفتگو اهمیت بیشتری دارد

بیشتر توصیف ها از طریق روایت نویسنده انجام گرفته است اما گهگاهی نیز از  ،در کتاب های مورد بررسی ما
 .گفتگو توصیف صورت گرفته استطریق اندیشه خود شخص و 

 

 ها. بحث و تحلیل داده5
 «ی که پیر شدافاصله»و « سکوت کیست؟»بررسی عنصر شخصیت در  5-1

ی که پیر افاصله» کتاب و«( ماشنکا ۀکوتاه دربار هایداستان»جز داستان خیالی است )به 21شامل  «سکوت کیست؟»
 :(«خدا»و « مداد»داستان  جزبه) داستان خیالی است 12شامل  «شد

 

 ی دو داستانهاتیبودن شخصکیسمبل 5-1-1
توجه است که زیاد و قابل یقدربه «سکوت کیست؟»در کتاب  و گفتگوی آنان هاتیها، شخصبودن داستانسمبلیک
« توپ ترکیده»کاربرده است. برای مثال در داستان جا بهداستان را آگاهانه و بههای شخصیت تمام نویسندۀ روسی گویی

که  یاگمشده برای دوستی با توپ بسیار دقیق است، توپی که پاره نبوده و حاال پاره است و دکمه ةانتخاب دکم
جای  ،و چه ناخودآگاهباشد نه ها چه آگاها. این انتخابخوردیو حاال به درد نم کردهیرا وصل م هاییو جدا هایپارگ

 ةکه برخالف جامع یی استهانماد انسان «راهراه ةژامیپ کوچکِ  خوابِ» ،«خواب ترسناک»تأمل بسیار دارد. در داستان 
، شوندیم ،مسنی است که تسلیم آنچه همیشه بوده یهانماد انسان «یزیبا و بزرگ سرتاپا آب خوابِ»، دنداریخود قدم برم

 .وارسته است یهانماد انسان «زیانگصبح دل»جو و خشن و انتقام یهانماد انسان «کوچک شنل قرمز خوابِ»
یعنی  ؛افتدیمگاه همراه با هنجارشکنی اتفاق  هاتیشخصو  هاداستانبودن ، سمبلیک«شد ریکه پ یافاصله» کتاب در

در داستان  .کندیمی سمبلیک جدید خلق هاتیشخصو یا  دهدیمی سمبلیک پیشین را تغییر هاتیشخص نویسنده یا
خانم گرگه  یهاومنگول و حبه انگور بچهو شنگول دشویگرگ جایش با بز عوض م، «2انگور  هومنگول و حبشنگول»

اسکلتی  ،«اسکلت»شاعر است و در داستان  ،چاقویی به نام ناصر ،«ناصر» یا در داستان .دیآیها مآن ةهستند و بز به خان
 .دنبال گرفتن جشن تولد استبه 

 

 نوع شخصیت در دو مجموعه داستان 5-1-2
  "فاصله ای که پیر شد"ها در کتابنوع شخصیت 5-1-2-1

 "سکوت کیست"(: انواع شخصیت در داستان های کتاب 1جدول )
 نوع ساده/جامع ایستا/پویا اصلی/فرعی جنس شخصیت داستان

 در خیلی پر سر و صدا
 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت پر سر و صدا یلیدر خ
جلو داده باالتنه  نهیس یصندل

 بلند
 تمثیلی ساده پویا فرعی دست ساخت



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      1010

دست و  بایتقر ریزتحریم
 ریپاگ

 تمثیلی ساده پویا فرعی دست ساخت

 تمثیلی ساده پویا فرعی دست ساخت یینهسرتا پا آ یوارید کمد

 باد
پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 قالبی ساده ایستا فرعی

 تمثیلی ساده پویا فرعی انسانی کوچک دختر

 ساعت آهنگین
 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت نیآهنگ ساعت

 قالبی ساده ایستا فرعی انسانی پدربزرگ
 نوعی ساده پویا فرعی انسانی ییموطال پسربچه

 خواب ترسناک

 تمثیلی ساده پویا اصلی ذهن ساخت راه راه ژامهیکوچک پ خواب
 و بزرگ بایز خواب

 سرتا پا آبی
 تمثیلی ساده ایستا فرعی ذهن ساخت

 تمثیلی ساده ایستا فرعی ذهن ساخت کوچک شنل قرمز خواب

 زیدل انگ صبح
پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 نمادین ساده ایستا فرعی

 انگیز مداد معمولیهای خیالداستان

 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت یمعمول مداد
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت خواب چراغ

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت پوست نیرنگ یمدادها

 ماه
پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 تمثیلی ساده ایستا فرعی

 قانون  طبیعت

 تمثیلی ساده پویا اصلی جانوری ملخک
 تمثیلی ساده پویا اصلی جانوری یقورباغ
 تمثیلی ساده پویا اصلی جانوری لکلکو
 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری ریپ کالغ
 تمثیلی ساده ایستا فرعی گیاهی بلوط درخت

 برف دانه سبک مغز
 دانه سبک مغز برف

پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 تمثیلی ساده پویا اصلی

 __ ساده ایستا فرعی انسانی ییموطال پسربچه

 شکل چیزها درآمدنقصه درباره به 
 شناور دیابرسغ

پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 تمثیلی ساده پویا اصلی

 یآب ابر
پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 تمثیلی ساده پویا اصلی

 قدم رو

 تمثیلی ساده پویا اصلی گیاهی ترش اول مویل
 تمثیلی ساده پویا اصلی گیاهی ترش دوم مویل
 تمثیلی ساده پویا اصلی گیاهی سوم موترشیل

 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری مگس
 تمثیلی ساده ایستا فرعی گیاهی ها بیس

 پر سفید
 تمثیلی ساده پویا اصلی جانوری دیپرسف
 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری پشه
 تمثیلی ساده ایستا فرعی انسانی سیپل

ستاره ای که از همه ستاره ها کوچک 
 تر بود

 تمثیلی ساده پویا اصلی جانوری سنجاب بچه
 قراردادی ساده ایستا فرعی جانوری مادرسنجاب

 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری سنجاب عمه

 کوچولو ستاره
پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 تمثیلی ساده ایستا فرعی

 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری بال دهیژول کالغ
 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت دهیترک توپ توپ ترکیده
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 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت یاسک چوب
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت سیتن راکت

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت دکمه

 یاددادن رفتار درست به جارو

 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت تازه یجارو
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت قفسه در

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت بزرگ مکتین
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت چهیقال
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت دسته بلند یجارو
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت قفسه هیپا

 قوری کوچک

 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت کوچک یقور
 تمثیلی ساده ایستا فرعی ساختدست  دهن گشاد تابهیماه
 نوعی ساده ایستا فرعی انسانی داستانسرا یآقا

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت جارو

 دستمال سفره توری ظریف

 تمثیلی ساده پویا اصلی جانوری کوچولو عنکبوت

 دیخورش
پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 قراردادی ساده ایستا فرعی

 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری ریپ عنکبوت
 تمثیلی ساده پویا فرعی جانوری اهیس سوسک
 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری چاه حمام سوسک

 جعبه آبرنگ
 قالبی ساده ایستا فرعی انسانی چشم درشت پسرک

 تمثیلی ساده ایستا اصلی انسانی ملوان
 تمثیلی ساده پویا اصلی انسانی دخترک

 قلبیک تفنگ و یک 

 تمثیلی ساده پویا اصلی انسانی پسرک
 قراردادی ساده ایستا فرعی انسانی مادر

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت یقهوه ا خرس
 تمثیلی ساده ایستا اصلی دست ساخت تفنگ

 سکوت کیست؟

 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت قرمز کوچولو نیماش
 نوعی ساده ایستا فرعی انسانی مأمور

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت سبز نیماش
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت یموتور روروک

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت یسوت دوچرخه
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت یخاکستر یورزش نیماش

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت یبزرگ نارنج یبار وانت

 رساندچکمه کهنه سالم می

 تمثیلی ساده ایستا اصلی دست ساخت کهنه چکمه
 تمثیلی ساده پویا فرعی دست ساخت اهیچتر س یآقا
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت ییچهارم نانوا پله

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت برس کفش خانم
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت گلدار یپارچه ا فیک

 سنجاقک سبز

 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری زنبور عسل مادر
 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری زنبور عسل بچه

 تمثیلی ساده ایستا اصلی جانوری سنجاقک

 هوا یآقا
طبیعی  پدیده

 غیرجاندار
 قالبی ساده ایستا فرعی

 عطر و بوی خوش

 تمثیلی ساده ایستا اصلی ذهن ساخت خوش یو بو عطر
 تمثیلی ساده ایستا فرعی گیاهی زرد نسترن

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت نیبلور وانیل
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت دان شکم گنده عطر
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ها آن به چندانوسایلی هستند که  بردیبه کار مۀ روسی که نویسند ییهاتیبعضی از شخص( 1) با توجه به جدول
قفسه نیز هرکدام  ةقفسه و پای درِ ،«رفتار درست به جارو اددادنی»مثالً در داستان  ؛و بسیار فرعی هستند شودیتوجه نم

و  بنددینانوایی شخصیتی است که دل م چهارمِ ة، پل«رساندیکهنه سالم م ةچکم»استان د شخصیتی جدا دارند، یا در
. ساده هستند از نوع« سکوت کیست؟» کتاب یهاکاررفته در داستانبه یهاتیتمام شخص کهنه است. ةمنتظر سالم چکم
داستان( تعداد  21ها )با توجه به تعداد داستان شخصیت ها اصلی هستند. %30ها فرعی و شخصیت  70در این کتاب %

شخصیت های این کتاب ایستا و  %70 در این کتاب باال است. هاتیشخص ةیعنی کران نیزیاد هستند و ا اهتیشخص
( 1پویا هستند. که یعنی اغلب شخصیت ها تا پایان داستان ثابت مانده و دچار تحول نشده اند.  با توجه به نمودار) 30%

 .اندتمثیلی و جایگزین افکار و یا اشخاص خاصی شده اهتیاغلب شخص
 

 "فاصله ای که پیر شد"ها درکتاب نوع شخصیت 5-1-2-2
 "فاصله ای که پیر شد"(: انواع شخصیت در داستان های کتاب 2جدول )

 نوع ساده/جامع ایستا/پویا اصلی/فرعی جنس شخصیت داستان

 غبار کوچک

 تمثیلی ساده ایستا اصلی ذهن ساخت غبار کوچک
 تمثیلی ساده ایستا فرعی پدیده طبیعی غیر جاندار تخته سنگ ها

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت نردبان
 تمثیلی ساده ایستا فرعی انسانی فضانوردان

 عروسی

 قالبی ساده ایستا اصلی دست ساخت فنجان
 قالبی ساده ایستا اصلی دست ساخت نعلبکی

 تمثیلی ساده ایستا فرعی ساختدست  وسایل خانه
 تمثیلی ساده ایستا اصلی دست ساخت قلک

 غول و چراغ جادو

 قالبی ساده ایستا اصلی ذهن ساخت غول
 قالبی ساده ایستا فرعی ذهن ساخت چراغ جادو
 قالبی ساده ایستا فرعی ذهن ساخت جن بوداده

 قالبی ساده ایستا فرعی دست ساخت وسایل  خانه غول
 قالبی ساده ایستا فرعی ذهن ساخت جادوگر
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت در خانه

 فاصله ای که پیر شد
 تمثیلی ساده پویا فرعی پدیده طبیعی غیر جاندار چشمه
 تمثیلی ساده پویا فرعی گیاهی بوته گل
 تمثیلی ساده پویا اصلی ذهن ساخت فاصله

 یه روز یه آقاهه

 تمثیلی ساده پویا اصلی انسانی آقاهه
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت پله ،آینه،المپ،قالی،تیشه

 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری گورخر
 تمثیلی ساده ایستا فرعی پدیده طبیعی غیر جاندار چشمه
 تمثیلی ساده ایستا فرعی انسانی خانمه

 آرزوی اسکلت
 تمثیلی ساده ایستا اصلی ذهن ساخت اسکلت

 نوعی ساده ایستا فرعی انسانی شیرینی فروش

 بادکنک زرد

 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت زرد بادکنک
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت قرمز بادکنک
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت یصورت بادکنک

 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت یآب بادکنک

 دیسف ابر
پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 قالبی ساده ایستا فرعی

 دیخورش
پدیده طبیعی 
 غیرجاندار

 قالبی ساده ایستا فرعی

 قالبی ساده ایستا فرعی گیاهی سرخ بیس
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 "فاصله ای که پیر شد"(: انواع شخصیت در داستان های کتاب 2جدول )
 نوع ساده/جامع ایستا/پویا اصلی/فرعی جنس شخصیت داستان

 2شنگول و منگول و حبه انگور 

 نوعی ساده ایستا اصلی جانوری گرگ
 نوعی ساده ایستا فرعی جانوری شنگول و منگول و حبه انگور

 نوعی ساده پویا اصلی جانوری زنگوله پا
 قالبی ساده ایستا فرعی انسانی دالک

 آقای نمکدان
 تمثیلی ساده پویا اصلی دست ساخت آقای نمکدان
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت خانم شکرپاش

 آیینه ها

 تمثیلی ساده ایستا فرعی پدیده طبیعی غیر جاندار عناصر طبیعی
 تمثیلی ساده پویا اصلی ذهن ساخت هیوالی سه پا

 تمثیلی ساده پویا اصلی ذهن ساخت هیوالی سر عنکبوتی
 تمثیلی ساده پویا اصلی ذهن ساخت آالزنگی دیو

 دماغ جادوگر
 نوعی ساده ایستا فرعی ذهن ساخت جادوگر

 قالبی ساده ایستا اصلی ذهن ساخت دماغ جادوگر
 نوعی ساده ایستا فرعی انسانی راننده اتوبوس و مسافران

 سیب کرم به دوش

 تمثیلی ساده پویا اصلی گیاهی سیب قرمز
 قالبی ساده ایستا فرعی جانوری کرم ها
 قالبی ساده ایستا فرعی گیاهی درخت
 قالبی ساده ایستا فرعی پدیده طبیعی غیر جاندار باد

 تمثیلی ساده ایستا فرعی جانوری مورچه ها

 ناصر
 تمثیلی ساده ایستا اصلی دست ساخت ناصر

 تمثیلی ساده پویا فرعی دست ساخت کاسه بشقاب و دیگ و دیگچه
 تمثیلی ساده ایستا فرعی دست ساخت پنجره

که اصالً به هم مربوط را  ییهاتینویسنده گاهی شخص ،«شد ریکه پ یافاصله» یهاداستان در( 2با توجه به جدول )
 هاتیاتوبوس؛ اما همین شخص ۀفروش، دماغ جادوگر و رانند: مانند اسکلت و شیرینیآوردیکنار هم م ،شوندینم
 موضوع حتی نویسنده از همین آید؛به چشم نمیاصالً  با هم هاآن بودنربطیکه ب رندیگیکنار هم قرار مای گونهبه

  این کتاب ساده هستند. یهاتی. تمام شخصکندیکردن تخیل کودک استفاده م ترعیبرای طنزآمیزترشدن داستان و وس
 هاتیشخص ةاست که در این کتاب نیز کران آن هستند. این شیوه حاکی ازفرعی  %62اصلی و  ،هاتیشخص 37%

شخصیت ها ایستا و  %75 داستان( زیاد هستند. 12ها )اصلی با توجه به تعداد داستان یهاتیباالست و تعداد شخص
پویا هستند یعنی بیشتر شخصیت های این کتاب کمتر دچار تغییر و تحول شده و تا پایان داستان ثابت مانده اند.  24%

 ( انواع شخصیت های این کتاب، تمثیلی، قالبی و نوعی است. 1ه به نمودار )با توج
 

 ها در دو مجموعه داستان مقایسه انواع شخصیت  5-1-2-3
تواند ها در کتاب فاصله ای که پیر شد تنوع بیشتری دارند. بنابراین این کتاب می(، شخصیت1با توجه به نمودار )

های تمثیلی بیشترین تعداد را به جدیدی روبه رو کند. در هر دو داستان شخصیتهای مخاطب کودک را با شخصیت
دهد. بنابراین هدف هر دو نویسنده این است که تفکر و مضمون مشخصی را به وسیله شخصیت خود اختصاص می

مجموعه داستان (  شخصیت ها با جنس های مختلف در هر دو 2ها به مخاطب خود منتقل کنند.  با توجه به نمودار )
فاصله ای "( در کتاب 2های دست ساخت است. با توجه به نمودار )وجود دارد اما بیشتری تعداد متعلق به شخصیت

ها موجب دور از ذهن تر های ذهن ساخت نمود بیشتری دارند. استفاده از این نوع شخصیتشخصیت "که پیر شد
رسد ها برای مخاطب کامالً غیر واقعی است و به نظر میهای این کتاب شده که گاهی برخی شخصیتشدن داستان

 گردد. ها برایش دشوار میها دور کرده و پذیرش آنها مخاطب را از آندور از ذهن بودن بیش از حد این شخصیت
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 در دو مجموعه داستان هاتیشخصی هایکاستو دغدغه  5-1-3
( و 3با توجه به جدول های ) روبرو هستند. ییهادارند و با چالش یفکر یهادغدغه هاتیدر هر دو مجموعه شخص

 کنیم: (،  این کاستی ها را در دو دسته کلی تقسیم می4)
 زیرا ن یبدن یهانبودن از خود است. نقص ینشدن و راض دهیشامل احساس به درد نخور بودن، دکاستی هویتی :  

 . میآوریدسته به شمار م نیدر ا
، دوست، خانواده، کمبود محبت  یزندگ کی: شامل کمبود شرل تأثیر محیط پیرامون )تأثیر اجتماع( کاستی به دلی

 در جامعه است. گاهیو نداشتن جا
 

  "سکوت کیست؟"در کتاب  هاتیشخص یهایدغدغه و کاست 5-1-3-1
 کنند. خود را جبران میها کاستی شخصیت ها دچار کاستی هستند که تقریباً همه آن %15 «ست؟یک سکوت» کتابدر 
 جادیدر مخاطب ا زیانگترحم یاست که حس یاگونههستند به ریها درگبا آن هاتیکه شخص یو مشکالت هاینگران

تمثیلی قالبی قراردادی نمادین نوعی

سکوت کیست 83 7 3 1 3

فاصله ای که پیر شد 27 12 0 0 6
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مقایسه درصدی انواع شخصیت در دو کتاب مورد بررسی (: 1)نمودار
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فاصله ای که پیر شد
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سکوت کیست 45 4 19 7 13 12

فاصله ای که پیر شد 28 26 13 6 13 11
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:مقایسه درصدی جنس شخصیت ها  در دو کتاب مورد بررسی(: 2)نمودار
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با  ارتباطیبو گاه  ند که بسیار فراتر از خودشانداراساسی  یااغلب دغدغه و مسئله ی،اصل یهاتی. شخصکندیم
بداند که سکوت کیست،  خواهدیدنبال معجزه است، ماشین قرمز کوچولو مهاست: قوری کوچک به آنشخصیت 

این کتاب  یهادر داستان .ابدییو در آخر آن را م گذردیبچه سنجاب برای رسیدن به زیبایی در ستاره از خودش م
. شودیا جبران نمها جبران شده و یو در انتهای داستان یا کاستی آن در خود احساس کاستی دارند هاتیشخصبرخی از 

این  (3با توجه به جدول )  هاست یا در محیط و یا در گروهی که شخصیت به آن تعلق دارد.این کاستی یا در خود آن
. ها بسیار زیاد استاند و تنوع آنشدهکودک انتخاب یهااز تمام انواع شخصیت در داستان ی دارای کاستیهاتیشخص

ی دست ساخت و جانوری نسبت به انواع دیگر شخصیت بیشتر دارای کاستی ( شخصیت ها2با توجه به نمودار )
 هستند. 

قرمز، چکمه کهنه و بادکنک  نیدکمه، ماش ده،یپرسروصدا، توپ ترک یلیدرِ خ مانند ساختدست یهاتیشخص
 یکاست نیدرصدد جبران ا هاتی. هر کدام از شخصکنندیاحساس م یهستند که در خود کاست ییهاتیزرد، شخص
 ایپرسروصدا( و  یلی)درِ خ کندیم کمکها به آن یگریفرد د ای)مانند دکمه( و  کنندیخود آن را جبران م ایهستند که 

 یهاینسبت به کاست ،یکاست کیعنوان به« دردنخوربودناحساس به»)بادکنک زرد(.  کندیها را جبران مآن یکاست جامعه
 ییهاتیملخک، قورباغو، لکلکو و بچه سنجاب شخصی مانند جانور یهاتیشخص. کاررفته است به شتریب گرید

است که  ینوع احساس کاست کی عتیبودن در برابر قانون طب-میدارند. تسل یهستند که در خود احساس کاست
خود آن را  نیب یقانون و حفظ دوست نیملخک و قورباغو و لک لکو در خود دارند و با برهم زدن ا یهاتیشخص
 . کنندیم نجبرا

 "سکوت کیست؟"(: شخصیت های دارای کاستی در کتاب3جدول)
 جبران کاستی کاستینوع کاستی ویژگی ها شخصیت

در خیلی پرسر و 
 صدا

درون  ن،ساکت،مهربان،یپرسروصدا،غمگ
 گرا،هنرمند

 فهمدیاش را می دخترک نوازندگ هویتی سرو صدا داشتن

 ژامهیخواب کوچک پ
 راه راه

 مهربان ،یقلب،احساساتترسناک،خوش
 ،مصممیخجالت

 رودینم یبه خواب کس هویتی ترسناک بودن

 عالقه مند به دوستانش، دل رحم ملخک
بودن دربرابر  میتسل

 عتیقانون طب
تأثیر 
 اجتماع

 عتیبر هم زدن قانون طب

 عالقه مند به دوستانش، دل رحم یقورباغ
بودن دربرابر  میتسل

 عتیقانون طب
تأثیر 
 اجتماع

 عتیبر هم زدن قانون طب

 عالقه مند به دوستانش، دل رحم لکلکو
بودن دربرابر  میتسل

 عتیقانون طب
 ریتأث

 اجتماع
 عتیبر هم زدن قانون طب

 عجول، عالقه مند به جلب توجه برف دانه سبک مغز
 گرانید یتوجه یب

 نسبت به او
 ریتأث

 اجتماع
 نیبه زم دنیرس یرا براسرعتش 

 کندیم ادیز
 _ هویتی یقدرت طلب پرداز ایقدرت طلب ،رو سه لیمو ترش
 گذردیاز خودش م هویتی به دنبال زیبایی بودن شناس ،مهربان،فداکار ییبایز بچه سنجاب

 دوست کیکردن  دایپ هویتی به درد نخور بودن نی،تنها ،غمگ دهیترک دهیتوپ ترک
 دوست کیکردن  دایپ هویتی به درد نخور بودن غمگین گمشده، تنها، دکمه

 هویتی زیباتر نبودن خودخواه،مغرور دخترک
از احساس ملوان سوء استفاده 

 کندیم

 کنجکاو،ترسو قرمز کوچولو نیماش
سکوت را  یمعنا

 داندینم
 هویتی

او  یکاست نیجامعه ا لهیبه وس
 .شودیبرطرف م

 رساندیبه همه سالم م هویتی کهنه و تنها بودن ی،اجتماعیکهنه،عاشق،مهربان،احساسات چکمه کهنه

 هویتی نخور بودنبه درد  دنبال هدف وجود خود دوار،بهیشاد،ام بادکنک زرد
به وسیله جامعه این کاستی او 

 شود.برطرف می
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  "فاصله ای که پیر شد"در کتاب  هاتیشخص یهایدغدغه و کاست 5-1-3-2
هر کنند. ها کاستی خود را جبران می% شخصیت ها دچار کاستی هستند که اکثر آن 40 «شد ریکه پ یافاصله» کتابدر 

که  یغبار کوچک نزدیک است: رودیبه نوع شخصیت و رفتاری که از او انتظار م؛ اما اغلب دارد یاشخصیت دغدغه
اسکلت که از جهان مرگ  مسلماً آرزویش دیده شدن و پیداکردن دوستانی جدید است، کندیتنها زندگی م یاارهیدر س

(  شخصیت های دست ساخت و ذهن ساخت بیشتر 4. با توجه به جدول )است آرزو دارد که برایش تولد بگیرند
 دچار کاستی هستند. 

 "فاصله ای که پیر شد"(: شخصیت های دارای کاستی در کتاب4جدول)

 کاستی ویژگی ها شخصیت
نوع 
 کاستی

 جبران کاستی

 شودیجبران نم هویتی دیده نشدن داستان سرا،تنها غبار کوچک

 بدجنس،بداخالق،دزد جادوگر
 یبه دست آوردن چراغ جادو و بطر

 جن بوداده
 _ هویتی

 نشدننوازش  با احساس در خانه
تأثیر 
 اجتماع

چراغ جادو او را نوازش 
 کندیم

 چشمه
سرخ،صاف و زالل،به فکر عاشق گل 

 خود یبقا
 به گل سرخ دنیرسن

تأثیر 
 _ اجتماع

 نرسیدن به چشمه خوشبو،جذاب،عاشق چشمه بوته گل
تأثیر 
 _ اجتماع

 بردن خودش نیبا از ب هویتی فاصله بودن فداکار،با احساس فاصله

 تنهایی یبه دنبال عشق واقع آقاهه
تأثیر 
 اجتماع

 کردن چشمه )زن( دایپ

 ،یقال المپ، نه،یآ، پله
 شهیت

 کردن لیتخ هویتی آنچه هستند اپردازیرو

 کردن لیتخ هویتی آنچه هستند اپردازیرو گورخر
 کردن لیتخ هویتی آنچه هستند اپردازیرو چشمه

 نداشتن عشق یبه دنبال عشق واقع خانمه
تأثیر 
 اجتماع

 )مرد(یکردن ماه دایپ

 زنده شدن هویتی مردن دوار،شادیام اسکلت

 توجه گرگ به او عاشق،قدرت نما زنگوله پا
تأثیر 
 اجتماع

 از گرگ یخواستگار

 به خانم شکرپاش دنیرس هویتی فرسوده شدن ،فرسوده،عاشق ریتنها،پ نمکدان یآقا
 نهییشکستن آ هویتی از خود دنیترس ترسناک سه پا یوالیه

 نهییشکستن آ هویتی از خود دنیترس ترسناک یسر عنکبوت یوالیه
 نهییشکستن آ هویتی از خود دنیترس ترسناک وید یآالزنگ

 گم کردن جادوگر مهربان دماغ جادوگر
تأثیر 
 اجتماع

 کندجادوگر را پیدا می

 پذیرفته نشدن در جامعه شاعر،با احساس ،مهربان ناصر
تأثیر 
 اجتماع

 از جمع یدور

 مقایسه شخصیت های دو کتاب از لحاظ دغدغه ها و کاستی  5-1-3-3
(  کاستی شخصیت ها در هر دو مجموعه داستان در دو نوع هویتی و اجتماعی است و کاستی 3با توجه به نمودار )

بیشتر  "سکوت کیست؟ "های مجموعه داستانهای هویتی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.  شخصیت
بیشتر دارای کاستی های اجتماعی  "پیر شد فاصله ای که "دارای کاستی های هویتی  و شخصیت های مجموعه داستان 

بیشتر در صدد رشد دادن مخاطب از لحاظ هویتی و  "سکوت کیست"رسد که نویسندههستند. بنابراین به نظر می
 قصد اجتماعی کردن مخاطب را داشته است.  "فاصله ای که پیر شد "نویسنده 
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 ی در دو مجموعه داستانپردازتیشخص 5-2
ها نام. این شودیها را نیز شامل مآن یهایژگیبه شکلی است که و هاتیشخص یگذارنام «ست؟یک سکوت» کتاب در

 ۀاین شیو .بردیطور کامل به کار مبه اما نویسنده هر بار نام شخصیت را ؛گاهی حتی یک گروه اسمی طوالنی است
 ریزتحریمانند م؛ از طنز را به همراه دارد ییهاهیبلکه ما نیست؛ تنها آزاردهندهکاررفته که نهبه صورتی به یگذارنام
 و ... راه به تن باالتنه بلند، خواب کوچک پیژامه راه ۀدست و پاگیر، صندلی سینه جلو داد باًیتقر

هستند.  یپردازتی، بیشترین نوع شخص %42و از طریق روایت و توصیف  %68وگواز طریق گفت یپردازتیشخص
در این  هاتیشخصگفتگوی وجود دارد.  ی این مجموعههابه میزان کمتری در داستان یپردازتیانواع دیگر شخص

مرا  سروصداصندلی سینه جلو دادۀ باالتنه بلند دادش به هوا رفت: این »...: هاستآن اتیخصوص انگرینماکتاب گاهی 
یانگر قسمتی از پیام داستان که بیانگر شخصیت عصبانی و مغرور صندلی است. یا گاهی ب (8 :1375، اف)قلی «کشت!
، تنندیمی توری ظریف هاسفرهیی که دستمالهاآنعنکبوت کوچولو با نگرانی توضیح داد: به نظر من  ...»است: 

ۀ دهندنشان( گفتگوی شخص با خودش نیز گاهی 64)همان: « .دیآیدرنمنبایستی خون بخورند. این دو کار با هم جور 
 :دیشیاندیم خوابچراغی هاحرفمداد معمولی به »...افکار و احساسات و حتی بیانگر بخشی از پیام داستان است: 

که همه خواب هستند،  هاشب. چرا خودش سمینویم زیانگالیخچرا من داستان  دیگویمموجود عجیبی،  چه
 (20)همان: « ؟ چراغ عجیبی است...درخشدیم

-ها بر عهده خود مخاطب گذاشته شده است  که به کار بردن این نوع شخصیتاب فهم شخصیتبنابراین در این کت

 شود تا مخاطب این گروه سنی بیشتر بیندیشد و درک او از مطلب باالتر برود. ها موجب میپردازی در داستان
که  آوردیو فضای داستان، توصیفات زیادی م هاتیگاهی برای شخص سندهینو« شد ریکه پ یافاصله»کتاب  در

یک چشمه بود که آبی داشت صاف و زالل، مثل » مانند: ؛شودیو فضای داستان م هاتیترشدن شخصموجب ملموس
در این کتاب،  (31:1393 شمس،)«...فروشی خلوت بود. شهر هم خلوت بود یشیرین ،شب وقتِآن ... اشک چشم

نویسنده بیشتر از روش  در این مجموعه، یق روایت و توصیف، گفتگو و کنش است.بیشتر از طر یپردازتیشخص
زبان یک مار  یجادست چند جفت شاخک خرچنگی داشت و به یجاهیوال به»روایت و توصیف استفاده کرده است. 

باریک و  ییاهایک عالمه پا داشت. پ والیفیل را قورت بدهد. ه یراحتبه توانستیسیاه بزرگ توی دهانش بود که م
این نوع از شخصیت پردازی در این داستان ها موجب  (62)همان:  «گوشتی بودند... یهانازک که انگار پا نبودند، ترکه

شود که مخاطب بتواند مفاهیم ذهنی نویسنده را در زهن خود متصور شده و از غیر قابل باور بودن آن اندکی بکاهد می
 پذیرد. ها شده و تأثیر بیشتری میشخصیت بنابراین مخاطب درگیر داستان و

هویتی تأثیر اجتماع
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 در دو مجموعه داستان هاتیشخصاز طریق  افتهیانتقالمضامین اجتماعی  5-3
را  مانند صلح، عشق و... یادهیچیپ اجتماعی اند مضامینساده و نو توانسته یهاتیهر دو نویسنده با استفاده از شخص

های تمثیلی فکر و مضمون خاصی . هر دو نویسنده به وسیله شخصیتکنندبه صورتی ساده و گاه در قالب طنز بیان 
 را به مخاطب خود انتقال داده اند. 

 

 «سکوت کیست؟»های مضامین اجتماعی در داستان 5-3-1

 توان به شکل زیر بیان کرد:ی تر و تیتروار میئمفاهیم اجتماعی را که نویسنده قصد بیان آن را داشته به صورت جز
قصه درباره به شکل  در داستان های: عشق -2 قانون طبیعت، یک تفنگ و یک قلبدر داستان های:  صلح  -1

 بادکنک زرددر داستان :  خود باوری-3رساند، عطر و بوی خوش چیزا درآمدن، جعبه آبرنگ، چکمه کهنه سالم می
ن، داستان های خیال انگیز مداد معمولی، در خیلی پرسروصدا، ساعت آهنگیهای: توجه به هنر و هنرمند  در داستان-4

در  زیبایی شناسی-5 یاد دادن رفتاردرست به جارو، دستمال سفره ای توری ظریف، سنجاقک سبز، قوری کوچک
در  دوستی-7ک پر سفید، خواب ترسنادر داستان های:  مهربانی-6 ستاره ای که از همه ستاره ها کوچکتر بود داستان: 
 هابرابری انسان-9 برف دانه سبک مغزدر داستان:  غنیمت دانستن زندگی ،لذت بردن از لحظات-8 توپ ترکیدهداستان: 

 سکوت کیستدر داستان:   سکوتستایش -10 قدم رودر داستان: 
 هاداستان سایرکاربرده است از به «عشق»و  «هنر»در مفهوم  نویسندهکه  ییهاکه تعداد داستان خص شدمشبنابراین 
نتیجه گرفت که دغدغة اصلی نویسندۀ روسی پرداختن به این دو مقولة مهم برای  توانیمبر این اساس بیشتر است. 

 نوجوانان است.
 

 «سکوت کیست؟»ی هاداستاندر « توجه به هنر»بررسی مضمون  5-3-1-1
شخصیتی که  .دهدیخود نمایش م ةهنرمند را فردی جدا از جامع ۀ روسی،، نویسند«هنر» ضمونبا م یهادر داستان

را  «هنر» ةدغدغ شکلکیو مورد سرزنش همگان است. هر داستان به  رودیبرخالف قوانین و عرف جامعه پیش م
یعنی قژقژکردن ؛ شدهییک کودک آنچه زشت پنداشته م «پرسروصدا یلیخ درِ» در داستانبرای مثال  .کندیبیان م

 ،«در»در این داستان هرچند  .کندیو آن را به یک زیبایی پخته و هنر محض تبدیل م ندیبیوسایل کهنه را زیبایی خام م
توجه کشف هنر و استعداد توسط هنرشناس است که یک کودک است. همچنین قابل ةاما مسئل ؛هنرمند واقعی است

زیبایی را ایجاد کرده  ، تناقض«در»و قلب صامت و ساکت برای  «کمد دیواری سرتاپا آیینه»انتخاب قلب آهنگین برای 
شفاف  یاشهیش باور دارد و به صدای آهنگین درِ پرسروصدا شخصیتی است که به کاستی خود شخصیت درِ .است

آن را به  شوندیدیگر وقتی کهنه م یهاتیهنر واقعی را او از ابتدا داشته است و شخص کهی، درصورتخوردیغبطه م
ما را از ظاهر عادی داستان به باطن آن متوجه  توانندیم خورندیبه چشم م. جمالتی که در داستان آورندیم دست

، افقلی)...«سرانجام موسیقی قلب خود را آشکار کرده بود ...» :دیگویم« در» ۀکه نویسنده دربار ییجا کنند: مثالً در

 ان شده است.یعنی کاستی او به نحوی جبر ؛شدهاست که کشف یاهنر بالقوه ۀدهند، نشان(10: 1375
 

 «سکوت کیست؟»ی کتاب هاداستان در« عشق»بررسی مضمون  5-3-1-2
معشوق.  ییوفایست هم حرف از وصال و هم باها عشق است، هم حرف از جدایی که مضمون آن ییهادر داستان

این ویژگی  ؛ملموس به کودک بیاموزد ییهاتیها نویسنده درصدد است تا عشق را در قالب شخصدر تمام این داستان
برای  .دهدیاین کتاب است که موضوعاتی ژرف و بسیار پیچیده را بسیار ساده به کودک آموزش م یهاداستان همة
اما هنوز به یاد هم  ؛هاست از هم دورندنانوایی سال چهارمِ  ةچکمه و پل ،«رساندیکهنه سالم م ةچکم» در داستانمثال 

چهارم را  ةنیاز پل یخوبتمسخر دیگران بهبا وجود کهنه  ةها را از بین نبرده است. چکمعشق آن ،هستند و این جدایی
 فهمندیهمه دوست دارند بهشان سالم برسانند. چون م رندیمیکهنه با اعتراض گفت: نخیر، م ةآقای چکم...» .داندیم

دار نیز در این گل یاچتر به کیف پارچه یمندعالقهاز طرفی  (79همان: )«اند...ها را فراموش نکردهکه دوستانشان آن
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چهارم  ةپل ۀدار اشتباه از آب درنیامده باشد دربارگل یاتوجه است که چتر به خاطر اینکه نظر کیف پارچهداستان قابل
  .کندیبودن عشق را بیان ماین داستان غیرمنطقی .زندیحرفی به کسی نم

 

 «ی که پیر شدافاصله»ی هاداستاندر  مضامین اجتماعی 5-3-2
 توان به شکل زیر بیان کرد:هیم اجتماعی را که نویسنده قصد بیان آن را داشته به صورت جزءی تر و تیتروار میمفا

در داستان های:  عشق -2 ، سیب کرم به دوش، ناصر2شنگول و منگول و حبه انگور در داستان های:  صلح -1
غبار کوچک،  در داستان های:ستایش هنر و هنرمند  -3 ز یه آقاهه،آقای نمکدان ،عروسیفاصله ای که پیر شد ،یه رو

 -5 غول و چراغ جادو، آرزوی اسکلت، آینه ها، دماغ جادوگردر داستان های : ازبین بردن ترس در کودک -4 ناصر
 تآرزوی اسکلدر داستان : امید

ومنگول و شنگول در «صلح». اجتماعی هستند نیاند، مضامهکاررفتبه ی این مجموعههاتمام مضامینی که در داستان
« بردن ترس در کودک نیاز ب»غبار کوچک،   در «هنرمند و هنر شیستا» شد، ریکه پ یافاصله در« عشق» ،2حبه انگور 

از » کاربردهبهی که نویسندۀ ایرانی در کتاب خود بیشترین مضامین. اسکلت یآرزو در «دیام»و  غول و چراغ جادو در
 هستند. «عشق»و  «صلح» ،«بردن ترس در کودک نیب
 

 «ی که پیر شدافاصله»در کتاب « از بین بردن ترس»بررسی مضمون  5-3-2-1
ترسناک اغلب موجب  یهارا که در داستان ییهاتیشخص سندهی، نو«از بین بردن ترس»با مضمون  یهادر داستان

غول »مثاًل در داستان  .دهدینشان م دارخنده یهاطنز، مهربان و یا فردی با حماقت یریکارگترس کودکان هستند با به
بلکه دوست غول مهربان داستان است  نیست؛ تنها شخصیتی منفینه ،مانند جن بوداده ییهاتیشخص «و چراغ جادو
و  کیاش ارتباطی نزدغولی که با وسایل خانه ای ؛دهدیو او را همچون ذرت بوداده بو م رودیاو م ةکه غول به خان
نیز « دماغ جادوگر»در داستان  دارد. ینباتشکالتی و آب ةجادوگر در این داستان خان شخصیت همچنین .عاطفی دارد

شکالتی دارد و با مردمی که دماغ او را به او  ةاست. شخصیتی که خان شدهفیشخصیت جادوگر بسیار مهربان توص
شخصیتی  که همیشه نماد وحشت و مرگ است، اسکلت، «آرزوی اسکلت»در داستان  .کندید مهربانی مانبرگردانده

اسکلت از بچگی آرزو ...» ها است: جشن تولد و خریدن کیک تولد.آرزوی او آرزوی همه بچه کهشاد و امیدوار 
 .(42: 1393شمس، )« داشت برای خودش جشن تولد بگیرد

 

 «ی که پیر شدافاصله»در کتاب « صلح»بررسی مضمون  5-3-2-2
شکستن  با هادهیدر داستان سیب کرم به دوش، صلح بین پد. ها بسیار بارز استنویسنده در این داستان یهنجارشکن

 یهاولی از کرم ؛که دوتا کرم دارد یبی، سکندیکه آرزوی سیب را برآورده م یقانون طبیعت اتفاق افتاده است، باد
 کهیاما هنگام ؛اندازدیاست و سیب را از شاخه پایین م شیهاکه ابتدا نگران برگ ی، درختکندیخود مواظبت م

که سیب  ییها، مورچهدهدیها شیره م، درخت برای تشکر به آنگردانندیها سیب بدون کرم را به درخت برممورچه
! همچنین این داستان شباهت بسیاری با شودیو سیب دوباره سیب م گردانندیاما آن را به شاخه برم ؛غذایشان است

شود و  هابینویسنده سعی دارد با اشاره به اینکه سیب آرزو کرد پادشاه تمام س ییداستان ضحاک ماردوش دارد، گو
کند. در  ییداستان ضحاک را به شکلی عاطفی و کودکانه بازگو ،درآمد شیهاش را بوسید و دو کرم از شانهیهاباد شانه

و  شودیها خالص ماما برخالف داستان ضحاک سیب از دست آن ؛اندها باعث دردسر سیب شدهنیز کرم این داستان
پایان داستان را باز گذاشته تا کودک بتواند  سندهیچراغ راهنمایی شود. نو کندیو آرزو م گرددیدوباره به درخت برم

دوباره خوابید. دوباره خواب دید. خواب دید چی  سیب قرمز دوباره سیب شد....» .خود بسازدتخیل با اش را ادامه
 .(75)همان: « سبز... قرمز... سبز... قرمز... شده؟ چراغ راهنمایی شده. سبز...

 

 «ی که پیر شدافاصله»در کتاب « عشق»بررسی مضمون  5-3-2-3
 اما ؛ست به تصویر بکشدی اادهیچیعشق واقعی را که مفهوم پ کندیبا مضمون عشق، نویسنده سعی م یهادر داستان
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گل سرخ و چشمه به همدیگر، عشق واقعی  ةعشق بوت ،«که پیر شد یافاصله»در داستان  است. شده انیبسیار ساده ب 
که تمام « فاصله»تر است؛ اما برایشان مهمقا ها حاضر نیستند از جای خود حرکت کنند و باز آن کدامچیزیرا ه ؛نیست
ها به هم برسند و فاصله از ها خود را نابود کند )آنحاضر است به خاطر عشق آن ،اندازندیرا تقصیر او م هاییجدا

و اندوه، فاصله را پیر. از منظری دیگر این  کندیبین برود( در اینجاست که جدایی، گل سرخ و چشمه را خشک م
لطیف و  ةد و به دلیل روحینستشباهت دارد که هر دو شخصیت از آنچه هستند راضی نی« ناصر»داستان به داستان 

 خواهدیچیزی را ببرد و فاصله، نم خواهدیچیزی برخالف آنچه هستند باشند: چاقو دلش نم خواهندیمهربانشان م
فاصله که حاال دیگر حسابی پیر شده بود، برای آخرین بار به چشمه که دیگر نبود و به  ...»بین دو نفر جدایی بیندازد! 

« روز یه آقاهه هی»در داستان . (35همان: )«ه بود نگاه کرد و آه کشید. این آخرین آه فاصله بود...شدگل که خشک ةبوت
که همان  ابدییواقعی را م ةبه دنبال چشمه است و در آخر چشم یاست. مرد شدهانینو ب یاوهیبه ش ،وصال مرد و زن
اومد نشست باال سرشون. آبشار  ستونیخوشحال شد. بقل خنده زد. ماهی قلوپ قلوپ چشمه قل»...  زن داستان است:

گفت  یصداشون کرد. چشمه گفت بریم؟ ماه ایاومد نشست رو پیشونی اون. جنگا اومد نشست دور و ورشون. در
 .(39)همان:  «رفتند ،بریم

 

 یریگجهینت. 6
  .شدو تحلیل  یبررس« ؟سکوت کیست»و  «که پیر شد یافاصله»دو کتاب  یهاتیدر این پژوهش شخص

همچنین تمثیلی هستند. هر شخصیت نماد یک تفکر است.  هاتیشخصو  ی هر دو کتاب سمبلیکهاداستان
 یپردازالیخ زیچو نسبت به همه دشوتا ذهن کودک خالق  شودیها اتفاق افتاده باعث مکه در داستان ییهایهنجارشکن

 بیشتر او در آینده خواهد بود. یهاتیمنزله موفقکند و گسترش دامنه تخیل یک کودک به
های شخصیت ها با جنس های مختلف در هر دو مجموعه داستان وجود دارد اما بیشتری تعداد متعلق به شخصیت

ی کودک زیاد هاداستانهستند که در  ی هر دو کتاب ساده هستند و اغلب وسایلیهاتیشخص دست ساخت است.
وسایل و موضوعاتی آشنایی هر چه بیشتر کودک با  ،هاتیشخص گونهنیای ریکارگهب. فایده اندنگرفتهقرار  موردتوجه

 ها توجه نشده است.است که در زندگی روزمره هرگز به آن
ا دارای رفتاری یند و ادارند که برای رسیدن به آن در تالش یایا دغدغه هاتیشخص هر دو کتاب، یهاداستاندر 

با بیان اینکه هرگز نباید همرنگ با جماعت بود و باید برای صلح و دوری  سندهیدو نو خود هستند. هر ةمتضاد با جامع
 ییهاتیاند. در هر دو کتاب شخصکاربردهتمثیلی به یاوهیداستان به ش را در هاتیاز خشونت تالش کرد این شخص
وضعیت ه گاهستند و  آنران بکه در وجودشان دارند گاه خودشان درصدد ج ایوجود دارند که با توجه به کاستی

کاستی شخصیت ها در هر  هاست.ها مؤثر است که همین کاستی موجب انتخاب هدف زندگی برای آنآن بر موجود
دو مجموعه داستان در دو نوع هویتی و اجتماعی است و کاستی های هویتی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده 

 است.  
اند مضامینی پیچیده مانند ساده و نو توانسته یهاتیو نویسنده با استفاده از شخصکه هر د دهدینشان م هایافته

 مطابق با نیازهای اجتماعی یک کودک هاتیرا به صورتی ساده و گاه در قالب طنز بیان کنند. شخصغیره  صلح، عشق و
سکوت »: در کتاب اندشدهیطراح. توجه به پیرامون و.. دوستی، ،یگران، مهربانیآرامش و صلح، خدمت به د یعنی

بین بردن ترس  و ازمضامین عشق، صلح « ی که پیر شدافاصله»در کتاب  هنر ومضامین عشق و توجه به « کیست؟
عنکبوت »و  «ناصر» مشابهی دارند: شخصیت باًیدو کتاب وضعیت تقری هاتیبعضی از شخص .اندشده انیببیشتر 
در هر دو کتاب توجه به هنر مخصوصاً  .کنندیخشن خود رفتار م ةهر دو هنرمند هستند و برخالف جامع «کوچولو

 .اندکاربردهبه یصورت هنجارشکنکه اتفاقاً هر دو نیز این مضمون را به شودیدیده م یسینوهنر داستان
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ها استفاده از این نوع شخصیتهای ذهن ساخت نمود بیشتری دارند. شخصیت "فاصله ای که پیر شد"در کتاب 
اغلب  "سکوت کیست؟ "های کتاب های این کتاب شده در صورتی که شخصیتموجب دور از ذهن تر شدن داستان

 شود. ها میبرای کودک آشنا و ملموس بوده و منجر به انس بیشتر مخاطب با داستان
ی هویتی  و شخصیت های مجموعه بیشتر دارای کاستی ها "سکوت کیست؟ "های مجموعه داستانشخصیت

سکوت "رسد که نویسندهبیشتر دارای کاستی های اجتماعی هستند. بنابراین به نظر می "فاصله ای که پیر شد "داستان 
قصد اجتماعی کردن  "فاصله ای که پیر شد "بیشتر در صدد رشد دادن مخاطب از لحاظ هویتی و نویسنده  "کیست

 .مخاطب را داشته است
 

 منابع فهرست
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 (.1393) .، تهران: مؤسسه انتشارات نگاهیسینوقصه .رضا ،یبراهن

 (.1384) .کودکان و نوجوانان ی، تهران: کانون پرورش فکرکودک اتیادب یادهایبن کمال. ،یپوالد

 (.1381. )، تهران: روشنگران و مطالعات زنانهاو جنبه هایژگیو: نوجوانان و کودکان اتیادب. بنفشه ،یحجاز
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 (.1382). شر مرکزنتهران:  .کودک( اتیادب ۀبر فلسف یو تجربه )درآمد تیمعصومی. خسرونژاد، مرتض
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 (.1353): کتاب کودک یگزارش شورا

 (.1376، )سخن: تهران، {3 شیرای،}وعناصر داستان جمال؛ ،یرصادقیم

 (.1356، )کتاب کودک یشورا ،کودکان اتیدرباره ادب ینکات

 (.1369، )انتشارات نگاه ةمؤسس: تهران ازدهم،ی چاپ{، 2 شیرایو،}یسینوهنر داستان ؛میابراه ،یونسی
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