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 در ادبیّات گردید و « کم، زیاد است»گیری منشور مینی مالیسم، با شعار باعث شکل ،زمین( مغرب0291جنبش فرمالیسم )

 .سم استیت متأثّر از اصول فرمالیهدا تامر و ةکودکان یها داستانچنان که ، کرد استقبال کردندین رویسندگان از اینو

ت در یز هداین است و ینسانا یها مبلّغ ارزش نوجوانان و کودکان و یح برایآغاز راه صح ةدهند تامر شکل یها داستان

ها  ان ارزشیب یگاه فضا را برا، سندهین دو نویا .دارد یتیترب و یبه نکات اخالق یا ژهیش توجّه ویخو ةکودکان یها داستان

؛ ساده یاز طرح، مورد بحث یها داستانبیشتر  .گذارند یدرک آن را به مخاطب وام و یریگ جهینت یزمان کنند و یآماده م

، افکار ةندینما ها داستانن یها در اتیّشخص .همگان قابل فهم است یها برا زبان آن رنگ برخوردارند ویخرده پ یعنی

، حال داللت دارد؛ امّا به مکان وقوع حوادث بر گذشته و ها داستانزمان  هستند و یرانیا و یسور ةگفتار جامع رفتار و

ا یزکر یمیتعل یها داستانرا در  مالیسم مینیعناصر ، ن مقالهیا .وجود ندارد ها ز در آنین یتنوّع مکان است و نشده یا اشاره

 یکردین شگردها در رویسندگان از توجه به اینو ةزیانگ و مالیسم مینی یها هصّن مشخییت با هدف تبیصادق هدا تامر و

ن دو یا یها داستاناز  یاریبس است که  نشان داده کرده و یبررس ییکایآمر یقیه بر مکتب تطبیوبا تک یلیتحل -یفیتوص

 ییرا بازنما. ..جمالت کوتاه و، ادیز یوگو گفت، ها تیشخصت یمحدود مانند: مالیستی مینی یها مشخصه، سندهینو

 .اند کرده

 .تیصادق هدا، ا تامریزکر مالیسم، داستان، ادبیات کودک، ینیادبیات تطبیقی، م :یديکلاژگانو
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7-پيشگفتار

 .تعريفموضوع7-7

 .اثر گذاشت، ژه داستانیوات و بهیاز جمله ادب، بشر یبر همه ابعاد زندگ، زمیمدرن و یعصر فرا صنعت

از  یبرخ ییکایآمر ةسندینو 0،جان بارت .است مالیسم مینی، ن دورهیرگذار در ایتأث یهااز مکتب یکی

 شمرد:یگونه برمنیش مکتب مذکور را ایدایپ یط اجتماعین شرایمهمتر

 ونیزیتلو نما ویغات سیتبلة جیدر نت یریپذساده -0

 ان عصر مجالّتیعدم تمرکز حواس آدم و یحوصلگیب -9

 (10: 0380، )بارت یسینوواکنش در برابر انبوه -3

در واقع  (؛0: 0323، ی)عباس« ا شکلین طرح یترکاربردن سادهبه یعنی مالیسم مینی، یاز نظر لغو»

چ یاو ه ییکه در داستان نها یاگونهبه، زدید بپرهیزوا از حشو و کند میتالش  ،ستیمال مینیة سندینو

 جاز ویا اختصار و، مالیسم مینیجانِ  .(31: 0381، یوجود نداشته باشد )محمد، حذف یبرا یزیچ

د یبا، مال مینی یها داستانخواننده در هنگام مواجه با ».استدراک خواننده است شدن با فهم وکیشر

 اطالعات و ه ویهد، ت و ابتکار را به خوانندهیخالق، مال مینیسندگان ینو .عمل کند ار فعّالیبس

« .رسانند یاریم به آنان یخواهند تا در درک مفاهیم یاز و کنند ویم میخود را با او تقس یهادانسته

 .(92: 0389، نژادی)پارس

 0291سمیجنبش فرمال ،ش آنیدایپ یاصلعلت  ن ویمغرب زم، مال مینی یت داستانیرواة یموطن اول»     

ن آن یج، اس ولفیتوب، چارد فوردیر، موند کاروریچون ر یسندگانیطور مشخص با نو بوده است و به

 .(19: 0384، ی)جام« شود میک بارتلم شناخته یسن و فردریآن م یباب، پسیلیف

 یهاآن را به سبب کارکرد یگروه ؛دارد یجدّ یمخالفان طرفداران و ،در جهان ین حرکت ادبیا 

 لطف و، نگونه آثارید در ایحذف زوا ش از حد ویجاز بیگر معتقدند اید یبرخ ند ویستا یاش متازه

 و ییباید موجب زیزا یهابرگ گل با شاخ وة ک شاخیاز نظر آنان آراستن  .ردیگینمک آنها را م

 تمنشأ لذّ و مال مینی یر آثار هنریرمز تأث ان راز ویگرانهیکم، در مقابل ؛شود میشتر آن یب یگرجلوه

 تالش  ییهامهارت کارگرفتن فنون و آنان با به .دانندیم یسادگ جاز ویا یژگیبردن از آنها را دو و

                                                           
1.John Barth 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Barth_(Wisconsin)
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Barth_(Wisconsin)
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در  وادارند؛ یعاطف یهادر آثارشان مخاطبان را به واکنش یژگین دو ویا یگرکنند تا با جلوهیم

باست یساده ز -9باست یکوچک ز -0ن دو جمله استوار است: یبر اها ستیمال مینی ینش هنریب، واقع

 ین حرکت ادبیرا بر ا «هاعروس تمام سبک»ن کاستو نام یپامل» .(18-89: 0388، و روستا ی)نک: رض

: 0389، نژادی)پارس« قرار دارد یمکاتب ادب و یر انواع داستانیر سایچرا که تحت تأث گذاشته است؛

11). 

7-8،ضرورت.هدفواهمّيّت

 کودکان و یاز آنها را برا یاریداستانک دارد که بس 091حدود  ،یبزرگ سور ةسندینو ،ا تامریزکر

 ات کودک ویسندگان ادبین نوینامدارتر او را در زمرة ،ن مسألهیا .نوجوانان به نگارش درآورده است

کودکان عرب  یح برایآغاز راه صح ةدهندشکل، ها داستانن یا .نوجوان در جهان عرب قرار داده است

 .گستراندطلبی را میمبارزه و یقوم و یانسان یهاارزش، مدرن یدر قالب هنر ع ویبد یبوده که با زبان

د یفکر جد بودند که مولّد احساس و یبانیروشنفکران خواهان اد، بعد از مشروطه یات پارسیدر ادب

از  یکی، یزندگ یهاهین الیترل توجّه به نهانیبه دل یرانیاة برجستة سندینو ،تیصادق هدا .باشند

  یبررس هتالش کرده است تا ب، ن پژوهشیا، لین دلیبه هم است؛ ین نوع ادبیا ییشکوفا یعوامل اصل

)گل سرخ به پرستو  «قال الوردة للسنوسو» تامر با عنوان یداستانة در دو مجموع مالیسم مینی یهامؤلفه

ت یهداة پراکند یهاها ونوشتهز مجموعه ترانهین )چرا رود ساکت شد؟( و «النهرلماذا سکت »گفت( و

 بپردازد.، کودکان نوشته شده است یکه برا

.پرسشپژوهش7-0

 منطبق است؟ مالیسم مینی یهابا مؤلفه یت تا چه حدّیتامر و هداة کودکان یها داستان -0

 است؟ چگونهت یتامر با هدا یها داستاندر  مالیسم مینیعناصر  یریبکارگة نحو -9

 یو عرب یات فارسیادب مالیستی مینی یهانمونهها در عرصة معرّفی به عنوان جایگاه این داستان -3

 چگونه است؟

 .پيشينةپژوهش7-3

 یک به معرّفیهر  صورت گرفته است و، یعرب و یدر فارس ییکارها، شیکم و ب، مالیسم مینیة نیدر زم

 یرا بر رو یادبة گوننیا یهایژگیا ویاند آن پرداخته پیشگامان و یریگزمان شکل، یادبن حرکت یا
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، نه انجام شدهین زمیکه در ا یین کارهایتراز مهم یبرخ .اندل کردهیو تحل یبررس یخاص یها داستان

 عبارتند از:

 یعلة ( نوشت0323)، «جبرانل یاثر جبران خل التائهکتاب  یها داستان انةیگرانهیخوانش کم»ة قالم 

 یهاسندگان مقالهینو .نب صابرپوریزة ( نوشت0388« )مالیستی مینیداستان کوتاه »ة مقال و یبیاصغر حب

 یآن را بر رو یبیحب .اندآن پرداخته یهاذکر مؤلفه و یریگ شکلة نحو و مالیسم مینیان یبه ب، فوق

در  مالیستی مینیز به داستان کوتاه یصابرپور ن قرار داده است و یکتاب مذکور مورد بررس یها داستان

 «مالیستی مینی یها داستانگلستان با  یها تیحکا یقیتطب یبررس»ة مقال .داشته است یز اشاراتیران نیا

 در  مالیستی مینی یها داستان یهایژگیداحمد پارسا که در آن عناصر و وی( به قلم س0389)

ان آنها ذکر یافتراق م اند و وجوه اشتراک وقرار گرفته یمورد بررس یاز گلستان سعد ییهاتیحکا

که فاطمه  (0320« )وان موالناید یهاتیب داستان یدر برخ مالیستی مینی یهایژگیو»ة مقال شده است و

 یفپس از معرّ، ن مقالهیسندگان در اینو .اندآن را به نگارش درآورده یئیه رضیو مهرو یمدرس

اند؛ اما هموالنا پرداخت یهاتیاز داستان ب ییهابه آوردن شاهد مثال مالیستی مینی یها داستان یهایژگیو

 قرار نگرفته و یت مورد بررسیهدا در آثار تامر و مالیسم مینیتاکنون ، مند بر اساس اطالعات نظام

 .را انجام داده است یقین کار تطبین بار اینخست یپژوهش مذکور برا

.پردازشتحليلیموضوع8

 ت زمان ویمحدود، ش از حدیجاز بیا، شامل: طرح ساده مالیستی مینی یها داستان یها یژگین ویمهمتر

 یسکوت و برجستگ، از تمّ جذّاب یبرخوردار، ییگراواقع، زبان ساده، محدود یهاتیشخص، مکان

 م:یپردازیمذکور به شرح آنها مة سندیل آثار دو نویاز عناصر داستان است که در ضمن تحل یبرخ

8-7.یسادگطرح

، رنگیا پیطرح »اصوالً  ؛داشتن طرح ساده است ،مالیستی مینی یها داستان یهایژگین ویاز مهمتر

« اندوند خوردهیبه هم پ یمعلول و یدادهاست که با روابط علّیاز رو یمنسجم افته ویسازمان ة مجموع

 یتمرکز رو ست ویده نیچیچندان پ، مالیستی مینی یها داستانطرح در » .(21: 0321، یرض )روستا و

در واکنش به  مالیستی مینی یها داستان» رای(؛ ز31: 0318، ینی)جز« است یاصلة ک حادثی

 یبرا یمجال ها داستانن یحجم کم غالب ا، در اصل شکل گرفتند و یو بالغ یکیتکن یها یدگیچیپ

 .(049: 0388، )صابرپور« دهدیسنده نمیبه نو یساختار یهایهنرورز
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از و اوسانه ة پراکند یهانوشته تیهدا و لماذا سکت النهر و قالت الوردة للسنونوة مجموعتامر  یهاداستانک

نگونه یرنگ در ایا پیطرح  .شوندیمحسوب م مالیستی مینی یها داستاناز  یانمونه ینظر ساختار

ن در یهمچن؛ ابندییحضور نم، عناصر طرحة معموالً هم ها داستانن یا .ار ساده استیبس ها داستان

درخشان از  یاکه معموالً لحظه یاواقعه؛ شود میتمرکز  یاصل ةت واقعیتنها بر روا ها داستاننگونه یا

ن یت ایدر کانون روا تیشخصتحوّل  یناگهان یهان ممکن است لحظهیهمچن .است تیشخص یزندگ

ل یتبد یایدختر به ماه تیشخص( که ی)دختر ماه «البنت السمکة»مانند داستان  .ردیقرار گ ها داستان

 یاصل تیشخص ین حادثه در زندگیت ایتنها به روا ،تامر است و یه ماهیکه فقط بدنش شب شود می

 پردازد: یم

  لن سأذهبَ يَدًة و َسَأُکوُن داِئَماً َسع يَسَمَکًة َفال بُّد ِمن َأنِّ َر الَسَمَکَة وِإذا ِصرُت يُد َأن َأصِ يَرُة ِِلُمِّها: ُأر يقاَلت الِبنُت الصَّغ»
َرِة َو َتَحَولَّت َسَمَکًة يُة الِبنِت الَصغيفَ َقد َتَحقََّقت ُأمنِ  .بٌ يٍن ِمَن الزََّمِن َحَدَث َأمٌر َغر يَوبَعَد حِ  المدرسةِ  یُکّل َصباح إل

ابتَ َعَدت َعنها خائَِفًة  َوااَلسماكُ  .ُتالِحُقها نَ يادِ يالصَ  َکما کاَنت تَ تَ َوقَُّع َفُشباكُ   َسعاَدةَ َوَلِکنَّها َلم تَ َنِل ال .الَبحرِ  يُش فِ يَتع
َث ِالِبدورِه يَوهِ  َرُة يرَأَس ِبنٍت َوِجسَم الَسَمَکِة َوعاَشت الِبنُت الَصغِ  ي َتمِلكُ َبِة التِ يالَسَمَکِة الَغر  تِلك یا رََفَضت الَتَحدُّ
هابِ  یَمدَرَسِتها َوالَتجَروُء َعلَ  یَنًة َمحروَمَة اَِلهِل َواَِلصِدقاِء َتِحنُّ إليَدًة َحز يَوحِ   .(81-81: 3002، )تامر «الذَّ

شک یب ،شوم یاگر من ماه ،ل شومیتبد یخواهم که به ماهیترجمه: دختر کوچک به مادرش گفت: م)

 .رخ داد یبیاتّفاق عج، یبعد از مدت .خواهم داشت و هر روز صبح به مدرسه نخواهم رفت یخوب یزندگ

کرد؛ اما آنگونه که توقّع یم یا زندگیل شد که در دریتبد یبه ماه د ویدختر کوچک محقّق گرد یآرزو

چرا که آنها  شدند؛یها با ترس از او دور میماه ن او بود ویادها در کمیپس تور ص .دیداشت به سعادت نرس

دختر کوچک تنها و  رفتند ویپذیبود را نم یجسمش ماه که سرش دختر و یبیعج یکردن با ماهصحبت

جرأت رفتن به آنجا را  اش دلتنگ شد ومدرسه یبرا کرد و یدوستان زندگ محروم از خانواده و ن ویغمگ

 .نداشت(

 یاصل ةبا واقع مقدمه ویا بیدهد ینم یدر آن رو یا کشمکشیاست که  یا گونههم داستان به  یگاه

گرسنه ، که گربه ی)هنگام «جوع القطیعندما »رسد مانند داستان یان میزود به پا یلیو خ شود میآغاز 

 (:شود می

: ُأر » َجَرِة؟ فََأجاَب الِقطُّ اُن ِقطَُّه: ِلماذا ُتحاِوُل َتَسلَُّق الشَّ ٍخ: يَفقاَل لَُه َغّساُن بَِلهَجِة َتوبِ  .َد بُلُبالً يُد َأن ُأصيَسَأَل َغسَّ
أُکَل يَوَوَعَد أنَُّه َلن َکالِم َغّسانَ   یَواَفَق الِقطُّ َعلَ  .لَّ َطعاَماً ِلِمعَدِتكَ ِل الَتسَتِحقُّ َأن تَ َتَحوَ يِدها الَجمِ يالَبالِبُل التي َتطرِبُنا بَِتغر 



  0321 تابستان ،31نامة ادبیّات تطبیقی، سال هشتم، شمارة  کاوش/  29

َجَرةِ  یَوحاَوَل َمرًَّة ُأخر َأهَمَل َوَعَدُه ، ها َولکنَّه ِعنَدما جاعَ يِبِسماِع أغانِ  يکَتفِ يوَر الُمغَّرَِدَة َوسَ يالطُ  ، )تامر «َتَسلَُّق الشَّ
3008 :18). 

خواهم بلبل را یم گربه جواب داد: ؟یاز درخت باال برو یکنید: چرا تالش میاش پرسرجمه: غسان از گربهت)

ست ینسزاوار ، آوردیش ما را به طرب میبایکه با آواز ز یبلبل به او گفت: یخیتوب یغسان با لحن .شکار کنم

قول داد که پرندگان آواز خوان را نخورد و به  سخن غسان را قبول کرد و، گربه .تو شودة معد یبرا ییغذا

گر تالش کرد از درخت یکه گرسنه شد قولش را فراموش کرد و بار دیاما زمان آنها اکتفا کند؛ یدن صدایشن

 .باال برود(

گو آغاز ودو داستان با گفت .ستمیمواجه ن هاتیّشخصن یب یبا کشمکش بارز، ن دو داستانیدر ا 

 با گفت« جوع القطیعندما »دختر و مادرش و داستان  یگووبا گفت« بنت السمکة»شوند؛ داستان یم

ل شدنش به یدختر و تبد یبا محقق شدن آرزو« بنت السمکة»تامر در داستان  .غسان و گربه یگوو

بوده و  ین شکار کردن ماهیادان در کمیو آنجا که ص کند می یافکنگره ش،ی، در داستان خویماه

خود  یت دخترک از آرزویدر نها، رساندیسنده گره را به اوج میدخترک هراسان و محزون است نو

رنگ آنچنان ساده یپ، ن در داستان دومیهمچن .ماندیا تنها مین و هراسناک در دریشده و غمگمان یپش

  .بخش داستان استانیاست که گره پا یدگیچیو بدون پ

 ن است:یچننیز ایت نیصادق هدا« آقا موشه»داستان 

رفت جارو به دنبش بست یسوالخ نم یه موش بود توینبود  یشکیر از خدا هیغ، نبود یکیبود  یکی»

ش دولدوز گفت: دولدوز دنب منو درز و وادرز یموش رفت پ، اومد بره تو سوالخش دنبش ور اومد

 .(049: 0312، تی)هدا« ...ده

ن یا، او در رفتن به درون سوراخ است یناتوان ،مشکل موش، ره آغاز شدهن داستان که با گِیدر ا 

به دنبال رد و او یگیمشکل بعد از راهکار خودِ موش که جارو به دم خود بسته و دمش ورآمده شدت م

او مواجه و اوقاتش  یاعتنائیاما با ب ؛رودینزد قورباغه م ،انیدر پا .گرددیرفع مشکلش م یبرا یحلراه

رنگ بدون یپ، ها داستانن یدر ا .افتدیزند و در آب میو بر پشت قورباغه جست م شود میتلخ 

( به طور کامل ییگشاگره، قیتعل، بحران، یافکنگره، )کشمکش تمام عناصر آنغالباً  بوده و پیچیدگی

  .شوندیده نمید ها داستانن یدر ا
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بهره برده  یژگین ویاز ا، انه استیعام یهااز ترانه یاکه مجموعه« اوسانه»ت در یهدان یهمچن 

 ک سؤال وجواب است:یدر حد ، ها طرحترانه یکه در برخ یااست؛ به گونه

 .(922: 0312، تی)هدا« با چوب نعنا ساخته  بنا ساخته/ یساخته / اوسا ین کوچه رو کیا»

هاى  ترانهن است که یا ،نه آورده شدهین زمیت در ایهدا یکه برا یقابل ذکر در شاهد مثال ةنکت 

ع و العاده متنوّ محتوا و صورت بسیار غنى و پرتحرک بوده و از ساختار شعرى فوق یدارا ،عامیانه

هاى عامّه در قالب شعر هستند و در پس هر  بازسازى و بازآفرینى افسانه ،هامند هستند، ترانه اب بهرهجذّ

انه و یعام یهاترانه انیمن یبنابرا ؛ها و اطالعات فولکلوریک نهفته است ، افسانهها داستان ،یاانهیعامة تران

ها انه در مقابل داستانکیعام یهااى متقابل وجود دارد و استفاده از ترانه ، بدون تردید رابطهها داستان

 است. یعیبد یامر

ت یموقع یبه اقتضا ساده دارند و یاغلب طرح، تیهدا تامر و یها داستاننکه مجموعه یبا توجّه به ا 

در خرده » .میشویرنگ مواجه میبا خرده پ، شوندیکار گرفته مه رنگ در آنها بیاز عناصر پ یبرخ

 ل داده یعناصر طرح در آن تقل، گریان دیبه ب شوند؛یرنگ حفظ میاز عناصر پ یمقدار، رنگیپ

 یالحظه یخواننده برا ندارند و یفراز و فرود چندان ها داستان ی( برخ39: 0381، یک )مک« .شوندیم

فا ینقش ا، وگوگفت، کنش داستان یجاو به شود میشه آشنا یا تقابل دو اندی تیشخص کوتاه با

 افت:یتوان دریت میر از هدایات زیرا در اب یژگین وینمونه ا :کند می

 یروغن چطور شد؟/ گفت به خدا سنار یاونجا نشسته/ گفتم ابول یدم ابولیرفتم در باغ در شکسته/ د»

 .(922: 0312، تی)هدا« گم شد!

 خورد:یت به چشم مین خصوصیز این تامر« رجل یأقو»در داستان 

ةِ يَشد، ٌب وَکاَن َضخُم الِجسمِ يالُمُدِن رَُجٌل َغر  يإحدَ  یجاَء إل...» العاَلِم  يرَُجٍل فِ  یَأهَلها صارَِخاً َأنا َأقو  یفَ َتَحدَّ  .ُد الُقوَّ
الُرعُب  یاسَتولَ  .ُکم َمِلَکاً ِليوتَ يبُ  ِدي َو ُتمِسييَعاً َعبِ يروَن َجميُتصِ  يَمتِ يعوا َهز يَتسَتطفإذا َلم .َوَجماعاتٍ  یَوَسأَقاتِلُکم ُفراد

ُب التَ غَُلَب يُع الَرُجُل الَغر يسَتطِ يَ َفٌة و يَفقاَل َلُهم رَُجٌل ُعمُرُه ِتسُعوَن َسَنًة: َأجساُمنا َضعِ  .َوَتَجَمعَّوا لِلتَّشاُورِ  ةنَ يرِجاِل الَمد یَعلَ 
ُع َأن يٌء ونحُن َنسَتطيُمخطِ  يٌ صاَح قاِئاًل بَِغَضٍب: هذا رَأ ولکنَّ شابًَّا ُمَتَحِمَساً  رونَ يُه رِجاٌل کثيَد رَأيَّ فَأَ  .نا ِبال ُصُعوبَةٍ يَعلَ 

 .(1: 3002، )تامر «...بَ ينَهزَِم الَرُجَل الَغر 
اد به یاهل شهر را با فر .بود یار قویبزرگ داشت و بس یکلیه، از شهرها وارد شد یکیبه  بیغر یترجمه: مرد) 

د مرا یاگر نتوانست .مبارزه خواهم کرد یتک و جمعن مرد جهانم و با شماها تکیتریقومبارزه خواند که من 
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 یترس بر مردان شهر حاکم شد و برا .شود میتان مِلک من یهاخانه د ویشویمن مة بند ،یهمگد یشکست ده

 یبه بدون سختیف است و مرد غریما ضع یهاسال داشت به آنها گفت: بدن 21که  یمرد .مشورت جمع شدند

ما  است و ین نظر اشتباهیاد زد: ایبا خشم فر ید کردند؛ اما جوانییاز مردان او را تأ یلیخ .شود میبر ما غالب 

 .(...میبه را شکست دهیم مرد غریتوانیم

8-8.بياحديجازازش

از حشو  د از حداقل لغات استفاده کنند ویات بایادب ةعرص یها ستیمال مینی ،چنان که گفته شد

عناصر  یریدر بکارگ یچون فشردگ یبه عوامل مالیستی مینی یها داستانکوچک  حجم» .زندیبپره

 یداستان بستگ یهاژرف ساخت ت زمان حوادث ویمحدود و یداستان ت حادثةیمحدود، یداستان

 .(019: 0320، یعبدالله پور وی)سبزعل« دارد

و آراستن وجود ندارد و داستان به شکل کامالً خالصه و  یسازامکان صحنه ها داستانگونه نیدر ا 

، «الوردة والشمس»، «النائم»، «اإلنذار»، «ا بلبليغّن »، «الشمس» یها داستانمانند  شود میان یموجز ب
با مضمون احترام به « جهیت با نتیحکا» و «العشب اِلخضر» و« فيالص يحزن ف -الشتاء يفرح ف»

 یریگبازپس یبز براة ربودن و نقش یگرگ براة که ترفند و حمل« شنگول و منگول»، گریکدی

 «قرمز یلچک کوچولو»ز ین اش است ودهیب دیدوختن دم آس یکه در پداستان آقا موشه  فرزندانش و

 :شود میاشاره  ها داستانن یاز ا یابه نمونه .اندان شدهیجاز بیت ایدر نها، که گرگ او را خورده است

َدثُوَن يِت يَسِمَعت الِمدفَأُة َأهَل البَ «: »فِ يالصَ  يالُحزُن فِ -الِشتاءِ  يفَ َرٌح فِ »داستان   مَتِدُحونَها يَعنها ِبُحبٍّ و َتحَّ
تاِء القاِرِس ِبال ِمدفََأٍة َسُتصِبُح قاسِ  ياَة فِ يَن: ِإنَّ الحَ يقائِل وٌم ي يفَ َفرَِحت الِمدفََأُة ولِکنَّ فَ َرَحها َتالشَ  .ًة الُتطاقيَهذا الشِّ

 .(1: 3008، )تامر «لُِّلها الغُبارُ جُ ي لَّةً ًة ُمهمَ يِت وَأصَبحت َمنسِ يأهُل البَ  ُف الحارُّ وَهَجَرها آَنذاكيَأقَبَل الصَ 
ند: یگویم کنند ویاو را مدح م و دنیگویاز او سخن م ید که اهل خانه دارند به خوبیشن یترجمه: بخار)

-یخوشحال شد؛ اما شاد یبخار .شود میر قابل تحمّل یدشوار و غ، ین زمستان سخت بدون بخاریدر ا یزندگ

او فراموش شد و  شد وآن هنگام اهل خانه او را ترک کردند و یمتالش، دیکه تابستان گرم فرا رس یاش روز

 .آن را فرا گرفت( یغبار رو د ویرها گرد

، ه داشته بزه بود سه تا بچّینبود!  یشکیر از خدا هیغ، نبود یکیبود  یکی«: »شنگول و منگول»داستان 

، ارمیشما علف ب یرم برایهاش گفت: من ماز روزها بزه به بچه یروز .انگورة حب منگول و شنگول و

ن یاگه گفت من مادر شمام بگ .نیاگه گرگه اومد در زد در را روش باز نکن .نیبکن یطونیمبادا ش
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 ن؛ اما اگه قرمز بود یدر را باز نکن، اه استین دستش سیدیدرز در تو بکن اگه د یدستت را از ال

در -ه؟ یک -و در زد ساده دستش رو با حنا رنگ زدیگرگه که گوش وا .گشتهن که مادرتون بریفهمیم

ها در رو گرگه دستش رو نشون داد و بچه .دستت رو به ما نشون بده -.ن براتون علف آوردمیرا وا کن

انگور ة بزه که برگشت حب، م شدید و شنگول و منگول رو برد و حبه انگور قایگرگ هم پر، باز کردن

ش را زد به شکم یهابز هم رفت سراغ گرگ و شاخ، ف کردیمادرش تعر یه رو براو قصّ رون اومدیب

، تی)هدا« .خودش آوردة گرگه به خونة گرگه و اونو کشت و رفت شنگول و منگول رو از خون

0312 :043). 

8-0.تيّشخصیپرداز

 یهاتیّشخص» .داستان بلند است تیّشخصفاقد تعدّد ، ش از حدیب یل کوتاهیبه دل مال مینی یها داستان

وس وزخم یمأ تنها و یهاانسان، از موارد یاریدر بس یاجتماعند وحتّ یز اغلب افراد عادیمحدود آن ن

 .(31: 0318، ینی)جز« خورده هستند

 تیشخصمانند  ،یانسان یهاتیّشخصتوان به چند دسته یتامر را م یها داستانها در تیّشخصانواع 

الفأر »موش در داستان  تیّشخصهمچون  ،یجانور یهاتیّشخص و «ضا  يور تأکل ايالط»مادر در داستان 
 د( ویپالتو خر، که گربه ی)روز« معطفا   القط   یوم اشت ي» یها داستانا گربه در ی)موش نقّاش(  «رساما  

مانند  یاهیگ یهاتیّشخص برود( وخواهد به مدرسه ی)گربه نم «املدرسه ید الذهاب الير يال القط  »داستان 

که با  «ملاذا سکت النهر»درختان در  تیّشخصا ی «قالت الوردة للسنونو»گل سرخ در داستان  تیّشخص

که با توپ سخن  «هي البنت الصغ ةغرف»خک در داستان یگل م تیّشخصا ی کند میمرد زورگو صحبت 

 که با آهو سخن « حیالر»باد در داستان  تیّشخصر جاندار مانند یغ یعیطب یهاتیّشخص .دیگویم

ک انسان به سخن یکه مانند  «مسالش  »و  «ا بلبليغن  » یها داستاند در یخورش تیّشخصا ید یگویم

ف يالس»ر در داستان یساز مانند شمشدست یهاتیّشخص .کند میوگو گران گفتیبا د درآمده و
که مانند « دیرجل من حد»در داستان  یآدم آهن تیشخص و کند میکه با گل سرخ مشاجره  «والوردة

ت یّواقع سنده است ویذهن نو ةدییکه زا ییهاتیّشخص و کند میتکبّر  ک انسان احساس غرور وی

با سر  یک ماهیل به یکه در آن تبد «مکةالبنت الس  »دختر در داستان  تیّشخصندارند مانند  یخارج

، ایپو تیّشخص» .میستا مواجه هستیا وایپو یهاتیّشخصبا  ها داستانن ین در ایهمچن .شود میانسان 
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از  یا تحوّل شود وجنبه ر وییدستخوش تغ، است که در طول داستان یتیشخص، ستایا تیّشخصبرعکس 

 یها تیّشخصپرداختن به  یکوتاه برا یها داستان .ر کندییاو تغ ینیب جهان د ویعقا، تیّشخص، خصلت

« .تیّشخصاز اعمال در درون  یرات ناشییپردازند نه به تغ یشتر به اعمال میتر هستند و ب ستا مناسبیا

 .(013: 0212، )نجم

ک یر فقط شامل یین تغیا ابند وییکامل نم یتحوّل ر وییا تغیپو یهاتیّشخص، تامر یها داستاندر  

)اسب  «يغالص   احلصان اخلشيب»سعاد در داستان  و ماهر تیّشخصمانند دو  .شود میآنها  یوجودة جنب

 م یتصم وشوند یمتحوّل م یاحادثه یتان طان داسیدر پا کنند ویکوچک( که با هم قهر م یچوب

، ن داستانیقصرها( که هدهد در ا )خوانندة «القصور مغن  »ا داستان یگر با هم دعوا نکنند یرند دیگیم

ل در آغاز یا فیدهد یخود را از دست م یصدا یاحادثه یط، انیباست که در پایز ییصدا یدارا

کبر و غرور خود را کنار ، متکبّر است؛ اما در ادامه و یاز خودراض یتیّشخص، «ل املغروريالف»داستان 

در  یغیا جوجه تیو  شود میرنگارنگ ، داستان یکه در انتها «الغراب»ا کالغ در داستان یگذارد یم

؛ شود میزشت  یوانیل به حیتبد، انیدر پا یول، با و بدون خار استیز یوانیدر ابتدا ح «القنفذ»داستان 

ف يالس  »وب در داستان یا تیّشخصتوان به ین دو مجموعه میستا در ایا یهاتیّشخصاما از جمله 
ا یماند یم یتا انتها همچنان امانتدار باق ف شده ویاشاره کرد که در ابتدا امانتدار توص «واحملراث

ان داستان بر صفت خود یتا پا و شود می یستمگر معرّف یتّیشخص، پادشاه در عاش الملک تیّشخص

صورت  یدر رفتار و یرییستاست و تغیا یتّیشخص ی)ابر( دارا «مةيالغ»س در داستان یپل .ماندیم یباق

 خانم وستاره ، ذوالفقار تیّشخصمانند  یانسان یهاتیّشخصز با یت نیهدا یها داستاندر  .ردیگینم

در  ینیو حس یاحمدک و برادرانش حسن تیّشخصن یهمچن« جهیت با نتیحکا»گوهر سلطان در داستان 

لچک » و« شنگول و منگول» یها داستانمانند گرگ در  یوانیح یهاتیّشخصو « یآب زندگ»داستان 

 ها وکالغ تیّشخص و« آقا موشه»مرغ در داستان  قورباغه و، موش تیّشخصا ی، «قرمز یکوچولو

د عنوان کرد یا بایستا وپویا یهاتیّشخصدر مورد  .میشویمواجه م« یآب زندگ»مرغ در داستان یس

است که « یآب زندگ»در داستان  ینیوحس یحسن تیّشخص، ن مجموعهیا در ایپو یهاتیشخصتنها 

احمدک در برادرشان  کر شدند و کور و، سبب طمعشان پس از اقامت در کشور ماه تابان و زرافشانبه

آوردند؛ امّا مانند یخود را به دست م ییو شنوا یینایآنها دوباره ب دهد ویرا به آنها م یانتها آب زندگ
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آنها دچار  یوجودة ک جنبیابند و تنها ییکامل نم یتحوّل ر وییتامر تغ یها داستان یایپو یهاتیّشخص

گوهر سلطان  تیِشخصستا هستند مانند یا، ن مجموعهیبکار رفته در ا یهاتیّشخصة یبق .شود میر ییتغ

  .را با خود دارد ینتیتا انتها همان مکر و بد ط و شود می ینت و دو به هم زن معرّفیبدط یکه زن

 :شود میت، اشاره یکودکانه تامر و هدا یها داستاناز  ییها، به نمونهباره نیدر ا

ه الُقنُفُذ بهِذِه الَکِلماِت و  ...» باتاٍت َن نَ اإلخِتباِء بَي یَفٌة فَسارََع ِإلَکثي  مالُُه و َغطَّت ِجسَمُه َأشواكٌ ِاخَتفاء جَ  یَحتَّ ما إن تَ َفوَّ
 .(32: 3002، )تامر «.َحاً َخِجاَلً ناِدَماً عاَش ُمنُذ ذلك اليوم َوحيداً قَبيَلٍة و َطوي

پس ، بدنش را پوشاند یادیز یش پنهان شد و خارهایبائین کلمات تمام نشده بود که زیهنوز گفتن ا ترجمه:)

 .کرد( یمان زندگیزده و پشو از آن روز تنها و زشت و خجالت شد یاهان بلند مخفین گیبه سرعت ب

 ءَصحرا يالَجَمُل فوَسار الفيُل و  ...ِمنكَ  یِلصديِقِه الَجَمل: أنا أقو ومًا وَقد قال يُمعَجَبًا بَِنفِسِه  رُ کان الفيُل الصغي»
 یوَسَقَط َعلَ  الموتِ  كُموشِ ی وَصَرَخ: أنا َعل ...ُل بالَعَطِش والُجوعِ يوبعَد ساَعٍة َأَحسَّ الف َشمٍس َحارٍّة ِجّداً اُء يغُمُرها ضيَ 

إغمائِِه قال َله الَجَمُل: ُل ِمن يوعندما أفاَق الف الغابةِ  یَظهرِِه وَأعاَدُه إل یَحمِلِه َعل يه فَسارََع الَجَمُل إليَعل يالرِماِل وُاغمِ 
 (55-56)مهان: « ُل َعن ُغرورِهِ يالف یالَلحَظِة َتَخلَّ  تلكَ  منذُ  ...َمخلوٍق َله َمزاياهُ  نَّ ُکلَّ قتَ َنعَت اآلَن بأَ َهل ا

ل و شتر در یف .تر هستمیمن از تو قو گفت:شتر  دوستش به یمغرور بود و روز ،ل کوچکیترجمه: ف)

 ،لیک ساعت فیبعد از  .رفتندمی ،آن را در بر گرفته بود ،ار سوزناکیبسگرمای خورشید که  ییصحرا

شتر  .هوش شدیها افتاد و بشن یبر رو ،مرگ هستمة اد زد: من در آستانیکرد و فر یو تشنگ یاحساس گرسنگ

ا یل به هوش آمد شتر به او گفت: آیکه ف یهنگام، به جنگل بازگرداند او را به سرعت بر پشتش حمل کرد و

 .ل از غرورش دست برداشت(یاز آن لحظه ف .خودش را دارد یایمزا یکه هر موجود یاالن قانع شد

گرفت و یه میستاره خانم ما ید جلو برایدو، مادرش، گوهر سلطان، ن که ذوالفقار از در وارد شدیهم»

 (89: 0312، تی)هدا« .پس کالهت را باالتر بگذار، زنت فاسق جفت و تاق دارد، رتیغ یگفت: بیم

، چ کاره بودیکاره و ههمه ینیحس یمپسر دوّ، ر بودیگمعرکه س ویدعانو یپسر بزرگش حسن» 

به  ییبه راه و پا یاحمدک از همه کوچکتره سر، کردیا برف پارو میکرد یم یآب حوض خال یگاه

زرافشان  ید که اهالینکش یرید ...کردیم یشاگرد یان عطاردکّ یز دردانه باباش تویراه بود و عز

 ینیحس ...دربار پادشاه کوران شد یهانیه نشیبان و حاشاز مقرّ یکیمان آوردند و او یا یهمه به حسن

ن یدن عرق دو آتشه وادار شدند تا به ایاک و کشیکشور ماه تابان بکشت و به زرع تر یاهال یز تمامین

آنها مجبور شدند که از  ...شنداک بفرویش عرق و تریله از کشور زرافشان طال وارد کنند و به جایوس

ار شدند یبار خوشان هوشنکبت یشه بهار بخورند و چشم و گوششان باز شد و به زندگیهم آب کشورِ
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ک مشت کر و کور پول دوست و احمق شده ی ةک مرتبه ملتفت شدند که تا حاال دست نشاندیو 

 .(038-001)همان:  «.نبرده بودند ییبو یو ازاد یو از زندگ بودند

8-3.یسادگزبان

زبان در داستان کودکان  یسادگ»؛ زبان آنهاست یسادگ، مالیستی مینی یها داستان یهایژگیاز جمله و

( 014: 0323، روتی)مجد وم« .تا ذهن کودک پراکنده نشود کند میرا کمک یار دارد؛ زیارزش بس

ح ینثر صر .زدیآمیواحد در هم م یدن به اثریرس یسبک نگارش برا موضوع و، ها داستانگونه نیدر ا»

 (Hallet‚1996:482)« دهدیرا بازتاب م یخال یزندگاست که  یانهییآ ها داستانن یا یدگیچیو بدون پ

را یخود را دارند؛ ز یقیحق یها معناواژه، ه و شفاف است که در آنیرایپیار بیبس مال مینیزبان داستان 

سنده سلب یرا از نو یادب یهاهیداستان فرصت استفاده از آرا یت فضایش از حد و محدودیب یکوتاه

 .کند می

 ییهاواژه یریکارگسنده با بهیهر دو نو .کند میت هم صدق یهدا تامر و یها داستاندر  یژگین ویا 

و  یقیحق ینش واژه در معنایت با گزیهدا تامر و .کنندیمنتقل م یراحتام خود را بهیپ، متناسب موضوع

 یوژرفا یرا با استوار یسادگ، هاتقابل ها وتضاد، هاها با استفاده از تناسبان واژهیارتباط م یبرقرار

به دور از هر گونه  یمتن، یبندهیوآرا یپردازز از صنعتیپره موقر و یساختار جمع نموده و با لحن

  .انددهیآفر یدگیچیو پ یلفاظ

 م:یکنیاز دو داستان را ذکر م ییهابخش، ن موضوعیان بهتر ایب یبرا

مس» داستان مُس لَِتسَمَع ِغنائيَصباٍح تُ  :ُکلُّ قاَل الُعصُفوُر لِلَورَدةِ »: «الشَّ مسُ  :فقاَلت الَورَدُة لِلُعصفورِ ، شِرُق الشَّ  الشَّ
مُس لِلَورَدِة والُعصفوِر: التَ تَ ، ُتشِرُق فَ َقط لُِتشاَهَد َجمالي ًا ِِلَسَمَع ِغناَء الُعصفوِر ُأشِرُق َصباحفأَنا ، شاَجرافقاَلت الشَّ

 (806: 3008، )تامر «.ُأشاِهَد َجماَل الَورَدةِ و 
گل گفت: ، کند میدن آواز من طلوع یشن ید هر روز صبح برایرجمه: گنجشک به گل گفت: خورش)ت

، دینکن گر مشاجرهیکدیبا د به گل و گنجشک گفت: یو خورش کند میمن طلوع  یبائیدن زید ید برایخورش

 .نم(یگل را بب یبائیکنم تا آواز بلبل را بشنوم و زیمن هر صبح طلوع م

ک دسته گل یبود مثل  یک دختر بچه دهاتی، نبود یکیبود  یکی»قرمز:  یو داستان لچک کوچولو

ک یاو  یشتر او را دوست داشت و برایاش بود و مادر بزرگش از تخم چشمش بننهة ز دردانیکه عز

ک ی .اسم دادند «لچک قرمز»او را ، مردم دهة هم .ش افتادیخوشکل یدرست کرد که رولچک قرمز 
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ن یا .به من گفته که ناخوش است، رمال پخت و به او گفت: برو احوال ننجونت را بپرسیاش شروز ننه

 (041: 0312، تی)هدا« ...ش ببریروغن را هم براة ن کوزیرمال و اینان ش

اند دهیآفرف ساده و به دور از تکلّ یساده و مناسب موضوع اثر، شفّاف یهانش واژهیسنده با گزیدو نو

ق یر از طریش تأثیافزا که مالیسم مینیاما با هدف  ؛است یهنر یهایکارزهیاز ترفندها و ر یکه خال

 .همسو است، ها بودهواسطهکاهش 

8-5.يیگراواقع

ش از حد داستان باعث یب یرا کوتاهیز»روزمره است؛  یگرا از زندگواقع یداستان، مال مینیداستان 

 ها داستانن یسم در ایرمانت ییگرالین تخینداشته باشد؛ بنابرا یپردازالیخ یبرا یچگونه مجالیه شود می

را  یات زندگیق و واقعیاز حقا یاریخود بس یها داستانسندگان در ی( نو33: 0389، )پارسا« ندارد ییجا

است که  یداستان، کودکان یمناسب برا داستان»رایتر باشد؛ زملموس، کودکان یبرااند تا مطرح نموده

مادر و ، مأنوس مانند پدر یبشر یهاتیشخصا یاهان یگ، واناتیاز ح یمأنوسنا یهاتیشخص یدارا

 یتیکفایان بیت که در بیات هدایاب .(031: 0329، یدکیو زارع ب ی)قادر« کودکان خردسال باشند

-واقع .کند می یخود را ط یروال عاد، هستند که در بطن اثر یستیرئال یهاسروده است نمونه، سران

 طنز همراه است: یت با نوعیهدا یگرائ

، تی)هدا «ما شدیم اسیر/ از دس وزیر/ نون شده گرون/ یه من یه قرون/ شاه کج کاله/ رفته کربال»

0312 :399) 

 «ةيأحب ت احلر  البنت اليت» داستانمانند  دارد؛ یشترینمود ب، تامر یها داستان یدر برخ ییگراواقع یژگیو
است از  یدارد و انتقاد یدن به آزادیرس یکه اشاره به تالش برا، است( یکه عاشق آزاد ی)دختر

 «نيد  مر تخيال ي  الذک»و داستان  یعربة آنها در جامع یه به آرابرخورد با دختران و زنان و عدم توجّة ویش
ن انسان است پس یدر جامعه همواره خطر در کم کند میان یخورد( که بیب نمیرک دوبار فری)انسان ز

 رد:یار باشد و عبرت گید هوشیبا

 .الماءُط بِِه َقصٍر يحي َمنَ َعها وَسَجَنها في ِج ِبِه ولکنَّ وِالَدها الَمِلكَ ا و الزَّ  يوَرِغبت ف، َراً رَُجاَلً َفِقي ت بِنُت الَملكِ َأَحبَّ »
فقاَلت لَه: ، الماءِ  يسَبُح ففَ َرأت ِتمساَحاً يَ ، الَقصرِ  وَماً ِمن ُشباكوَقد اطَّلت يَ  َنةً يالَقصِر ُمَعَذبًّة َحز  يفِ  عاَشت بِنُت الَمِلكِ 

 .(58: 3008، )تامر «...ُش ُحرَّاً تَعي ِلَنَّكَ  أنا ُأحِسُدكَ 
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اما پدرش او را منع کرد و  ؛ل داشت با او ازدواج کندیرا دوست داشت و تما یریمرد فق، دختر پادشاه ترجمه:)

کرد و  ین زندگیتنها و غمگ، دختر پادشاه در قصر .ش کردیزندان، که اطرافش را آب گرفته بود یدر قصر

به او گفت: من به تو حسادت ، کند مید در آب شنا یرا د یرون را تماشا کرد و تمساحیب ،قصرة از پنجر یروز

  .(...یکن یم یآزاد زندگکنم چون تو  یم

اگر به ، نان دارد با دنبال نمودن داستانیاطم، ت و مخصوصاً تامریهدا یهاداستانکة خوانند، در واقع

 .خواهد بود یپ یو معلول یعلّة رابط یستیقت رئالیت به حقید در نهایام داستان توجه نمایپ

8-6.مکانيمحدودوزمانت

 چند لحظه اتفاق  یچند ساعت و گاه، ک روزیکمتر از  یدر زمان ،مالیستی مینی یها داستاناغلب 

ز است یار ناچیهم بس یرات مکانییتغ، ار کم استیبس، ثابت و گذشت زمان، داستان ةنیچون زم .افتدیم

 .دهدیندرت رخ مو به

اغلب ، ا تامر زمانیزکر یهادر داستانک .و ثابت دارند یکلّ یزمان و مکان، مال مینی یها داستان 

 نویسنده ف دقیقیتوص یرئالیست یها داستان یها یاز ویژگ»نکه یبا ا .ک روز استیا یکوتاه ة ک لحظی

)صالح بگ « .دهندیم نشان حوادث از نزدیک ینما یک ها داستاناین  ومکان است و زمان، وقایع از

 یو فاقد هرگونه تنوعّ نامعلوم، مکان وقوع حوادثتامر  یها داستان(؛ امّا در 013: 0321، یگلریو ب

ت زمان و یمحدود .میش به زمان حال وجود دارد و هم زمان قدین دو مجموعه هم گرایدر ا .است

 «رجل یأقو » یها داستاننمونه در  یبرا .جاز استیو ا یتابع کم حجم ها داستانن یع در ایمکان وقا
 «ف واحملراثيالس»، )خارپشت( «قنفذ»، ها(پادشاه احمق) «يملک احلمق»، «احلمار احملتم»، ن مرد(یتری)قو

 )ملخ «جاء الجراد»زنند(  و  یبا پادشاهان حرف نم، )ستارگان «النجوم التکل م امللوک»، ر و گاوآهن(ی)شمش

، « الممانميقد أن ه کان يف يکحي»چون  ینیبا عناو ها داستانن یآمد( زمان بر گذشته داللت دارد و معموالً ا

 ميالقد يف»، گذشته( یاز روزها ی)در روز« ةميام القديوم من األي يف»زمان گذشته(  ت شده که دری)حکا
 .شوند یشروع م، گذشته( یهااز سال یکیدر )« ةمي القدنيسنة من السن يف»، گذشته( یها)در زمان «الممان

ر و گاه ییبدون تغثابت و ، محدود ها داستانن گونه یمکان در ا .بر زمان حال داللت دارند ها داستانة یبق

که حوادث  یمکان «جاء اجلراد»، «ف و احملراثيالس»، «رجلی أقو » یها داستاننامعلوم و مبهم است که در 

قصر  «م امللوکالنجوم ال تکل  »و « یملک احلمق»مکان ، است بدون نام یشهر ،دهدیداستان در آن رخ م

 یو مکان یت زمانیت با محدودیهدا یها داستانن در یهمچن .جنگل است «قنفذ»پادشاه و مکان داستان 
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 .نامعلوم است، کوتاه است و مکان یا لحظاتیک روز یمحدود به  ها داستانن یزمان در ا .میروبرو هست

نامعلوم و ، زمان «قرمز یلچک کوچولو»و «شنگول و منگول»، «آقا موشه» یها داستاندر ، نمونه یبرا

ن سه یو مکان ا شود میشروع  «چ کس نبودیر از خدا هینبود غ یکیبود  یکی»مبهم است و با عبارت 

ة مکان دِه و خان، «جهیت با نتیحکا»باغ و در داستان ، «سنگ صبور»جنگل و مکان داستان ، داستان

 .ذوالفقار است

الُمُدِن رَُجٌل  يإحدَ  یام جاَء إليوم من اِلي ي( ف11: 1002، اًل محبوبًا )تامريوانًا جميم الزَّماِن کان الُقنُفُذ حيقد يف
ن يف (9: 1002، ٌب )همانيَغر  َم رجٌل اين الَقديَسَنٍة ِمن السِّ  «النَّاِس ثَقافَةً  َر ِمن أکَثرِ يصيَ َأن  يّ َعلَ  سُمُه فؤادُ َمِة َصمَّ

 ( 21مهان: )
: 0312، تی)هدا «.بود سه تا پسر داشت یدوزنهیک پی، نبود یشکیر از خدا هینبود غ یکیبود  یکی»

رفت جارو بست به  یه موش بود تو سوالخ نمی، نبود یشکیر از خدا هیغ، نبود یکیبود  یکی»( 001

ه داشت؛ سه تا بچّ، بود یه بزی، نبود یشکیر از خدا هیغ، نبود یکیبود  یکی»( 044)همان :  «دنبش

 .(041)همان: «انگورة هم حب یکیمنگول  یکیشنگول  یکی

9-1.بهرهیمندجذّابّتماز

 یگرید یها به شکل یدر زبان فارس، کاربرد دارد Theme به صورت یسیه که در زبان انگلیرونماد

به  «هیما»ان و یداخل و م یبه معنا «درون»ه از دو بخش یدرونما؛ شود میده یهم د مانند مضمون و تمّ

است  «زیهر چ یدروناصل » یل شده است که در مجموع به معنیز تشکیاصل و بن هر چ یمعنا

آمده ، شود میده یان گرفته شده و آنچه از کالم و عبارت فهمیدر م یز در لغت به معنین «مضمون»

 (030: 0319، )داد.است

 .است یط هر اثر ادبو مسلّ یفکر اصلّ، ا تمّیمضمون ، هیدرونما»ه آمده است: یف درونمایدر تعر 

وند یداستان را به هم پ یها تیت و موقعیو وضع شود میده یکه در خالل اثر کش یا ا رشتهیخط 

سنده در یاند که نو ف کردهیتعر یشه حاکمیه را به عنوان فکر و اندیدرونما، گرید یانیبه ب .دهد یم

 یو ادراک یجهت فکر یه هر اثریند درونمایگو ین جهت است که میو به هم کند میداستان اعمال 

 .(014: 0389، یرصادقی)م« .دهد یاش را نشان م سندهینو

از عناصر  یل نبود برخیرا به دلیداشتن تمّ جذّاب است؛ ز ،ها داستانگونه نیا یهایژگیاز و یکی 

 مالیستی مینی یها داستانقصه در » .گفتن داشته باشند یجذّاب برا یاهد قصّیحتماً با، یسنت یها داستان
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در بسته و کوچک قرار  یااما چون در محفظه ،کم است، ن موادینکه ایمثل مادّه منفجره است به رغم ا

 .(41: 0318، ینی)جز« .کند میجاد یا یانفجار بزرگ، ردیگیم

برخوردارند و  یجذّاب از تمّ ،جبران نداشتن همه عناصر طرح یت برایکوتاه تامر و هدا یها داستان 

درمان درد و ، یآموزد که آزادیان آن میکه تامر با ب «ةي  احلر »مانند داستان  .دارند یتیترب ةمعموالً جنب

 یها را براگربه ةقص، ن داستانیسنده در ایکه نو «نيتد  مر  خيال ي  الذک»ران است و داستان یرو بخش اسین

ک یار دوبار از یکه انسان عاقل و هوش کند مین نکته اشاره یده و به ایر کشیها به تصوشکار گنجشک

و « شنگول و منگول»ت در داستان یو هدا کند میش را تکرار نیو اشتباه قبل شود میده نیسوراخ گز

« جهیت با نتیحکا»د دارد و در داستان یدر مقابل مکر دشمن تأک یاریبر هوش« قرمز یلچک کوچولو»

ن سنده در داستاین نوی؛ همچنکند میاشاره  یاز اخالق ناپسند دو به هم زن یگر و دوریکدیبر احترام به 

 و کنش آن بهترین از بعد و کرده انتخاب داستان را شخصیت موقعیت از برشی ابتدا یآب زندگ

و هم  کند میق یدن به هدف تشویرس یو مبارزه برا یو به آزاد کند می روایت، لحظه را جذّابترین

 .دهدیجه حرص و طمع را نشان مین نتیچن

نکه یطور رفتند و رفتند تا انیشان همیقوت به زانوسه برادر راه افتادند تا سو به چشمشان بود و » 

در بکنند  یک درخت نارون نشستند که خستگیر یدند رفتند زیک چهارراه رسیخسته و مانده سر 

شان بشود و در یدند احمدک سنگ جلو پایخوابش برد برادرها که ترس یاحمدک از زور خستگ

او را  یهاکت، مینو از سر خودمان کم کنیه شر ابا خودشان گفتند: چطوره ک، ندازدیکارشان گراته ب

: 0312، تی)هدا« .ک انداختندیک غار دراز تاری یکشان بردند و تواز پشت محکم بستند و کشان

001). 

گر و یکدیاحترام به ، در مقابل مکر دشمن یاریهوش، یآزاد مانند ؛موضوعاتی گنجاندن با سندگانینو

 ترینعادی از که دیگری موضوعات و با مشکالت قاطع و کامل برخورد، از اخالق ناپسند یدور

 جلب مسائلی به را خواننده نگاه و آفریده گراواقع ییها داستان، گیرندسرچشمه می زندگی مسائل

 از عینی و ملموس، واقعی موضوعات این .شود مین آنها در تعمقی روی عادت از گاه که کرده

 .است سندهیدو نو یها داستان با مالیستی مینی یها داستانتشابه  وجوه
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8-2.یبرجستگیبرخداستانعناصراز

 .ن کاربرد را داشته باشندیشتریب یاز عناصر داستان یبرخ، شود میجاز موجب یش از حد به ایش بیگرا

استفاده با ، مال مینیسندگان ینو .خوردیر عناصر به چشم میش از سایب« وگوگفت»، ن عناصریان ایاز م

کنند و انفعال یوارد داستان م، از داردیرا که خواننده ن یداستان اطالعات یهاتیشخص یوگواز گفت

م ین عنصر را از آنها برداریاست که اگر ا یها به حدوگون گفتیا .گذارندیش میرا به نما یانسان

و  کند میان یر و گل را بین شمشیب ةکه مناظر ،«ف والوردةيالس  »مانند  .ماندینم یاز داستان باق یزیچ

 که به ،«مةيالغ»ان شده و یگل سرخ و پرستو ب ةن داستان مکالمیکه در ا، «قالت الوردة للس نونو»

ن گل یاست ب ییوگوکه گفت «مسالوردة والش  »و داستان  کند میس و ابر اشاره ین پلیب یوگوگفت 

ش و گرگ یهابز و بچه یوگوکه گفت« شنگول و منگول»د و داستان یسرخ و گنجشک و خورش

 .دهدیآن را شکل م« قرمز یلچک کوچولو»گرگ و لچک قرمز در داستان  یوگواست و گفت

، ننه جون بزرگه د و گفت:یکل مادر بزرگش ترسیقرمز که لحاف را پس زد از ه یلچک کوچولو»

 ! یدار یدراز یهاچه دست

  .رمینکه بهتر بغلت بگیا یبچه جون برا -

 ! یدار یدراز یچه ساقها، ننه جون -

  .نکه بهتر بدومیا یبرا -

 ! یدار یاگنده یننه جون بزرگه چه گوشا -

  .نکه حرفت رو بهتر بشنومیا یبرا -

 ! یدار یدرشت یننه جون چه چشما -

  .نمینکه بهتر ترا ببیا یبرا -

 ! یدار یزیت یننه جون چه دندونا -

 نکه ترا بهتر بخورم!یا یبرا -

 .(090: 0312، تی)هدا« قرمز را خورد ید و لچک کوچولوین را گفت گرگه پرین که ایهم

8-3.سکوت

، مالیستی مینی یهامتن .م استیمستق ییدگاه روایک دیا نبود یحذف هنرمند از اثر ، ستیمال مینیهنر 

ت دارد تا یاهم ان نشدهیموضوع و رخداد ب، یادبة ن گونین معنا که در ایساکت است؛ به ا ییها متن
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داستان  یهارخداد یربنایو آنچه در واقع ز یسنده در مورد حوادث اصلیسکوت نو» .ع نقل شدهیوقا

که  کند می یه نقاطجه ذهن خواننده را متوجّیمختل و در نت یداستان را تا حدّ یهامنطق رخداد، است

خود را در ة ویش، ن موردیادر  «کارور» .ار کرده استیسنده به عمد در مورد آنها سکوت اختینو

داستان را  ینگویداند )همیم ینگویخ همیل کوه یون تمثیمد یتگریان سکوت و روایتعادل م یبرقرار

ر آب یآن زة یو بق شود میده یرون از آب دیک هشتم آن بیکه فقط  کند میه یخ تشبیاز  یبه کوه

  .(043: 0388، )صابرپور« .است(

-یم ها داستان ینمونه در برخ یبرا .ت منطبق استیتامر و هدا یها داستانبا  مال مینی یژگین ویا 

دهد مانند یداستان را شکل م، هاتیشخصان یم یوگودارد و گفت یحضور کمرنگ یم که راوینیب

 از تامر: «مسالش  »داستان 

مُس لَِتسَمَع ِغنائي، » مُس ُتشِرُق فَ َقط لُِتشاَهَد قاَل الُعصُفوُر لِلَورَدِة:ُکلُّ َصباٍح ُتشِرُق الشَّ فقاَلت الَورَدُة لِلُعصفوِر: الشَّ
مُس لِلَورَدِة والُعصفوِر: التَ َتشاَجرا، فأَنا ُأشِرُق َصباحًا ِِلَسَمَع ِغناَء الُعصفوِر وُأشاِهَد َجمالَ   « الَورَدِة.َجمالي، فقاَلت الشَّ

 (806: 3008 ،)تامر
، گل گفت: کند میدن آواز من طلوع یشن یروز صبح براد هر یترجمه: گنجشک به گل گفت: خورش)

د، یگر مشاجره نکنیکدید به گل و گنجشک گفت: با یو خورش کند میمن طلوع  یبائیدن زید ید برایخورش

 نم(.یگل را بب یبائیکنم تا آواز بلبل را بشنوم و زیمن هر صبح طلوع م

 ت:یاز هدا« یآب زندگ»و داستان 

از آنها گفت:  یکی .کردندیوگو مدرخت با هم گفت یکه سه تا کالغ باالد یسحر شن یهادمدمه»

 ی؟ کالغ اولیدار یا: خواهر چه خبر تازهیکالغ سوم، دارمی: نه بی؟ کالغ دومیدیخواهر خواب

ن یدونستن! شاه کشور ماه تابون مرده چون جانشیم آدما میدون یکه ما م ییزایجواب داد: اوه اگه چ

 یکنی: تو گمون میشه! کالغ دومینشس اون شاه م ین باز رو سر هر کیکنن ایهوا م، زفردا با .نداره

ة کنبیه شینکه یشه اما به شرط ایده شاه مین درخت خوابیا یکه پا ی: مردیشاه بشه؟ کالغ اول یک

نن که یبیل چون منه اوّیشیآد رو سرش میآن وقت باز م، گوسفند به سرش بکشه و وارد شهر بشه

باس که پنجره رو واز بکنه آن وقت دوباره باز یکنن میاطاق حبسش م یس قبولش ندارن و تویخارج

 .(099: 0312، تی)هدا« نهیشیآد رو سرش میاز پنجره م
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ن یشتریوگو در آن باست و گفت یت که نشان دهنده سکوت راویتامر و هدا یها داستانگر یاز د

ن ی)زم «تاءرض تود   الش  األ»، «املدرسة یهاب الد الذ  ير يال القط  » یها داستانتوان به یم کند میفا ینقش را ا

 .اشاره کرد« شنگول و منگول»، «آقا موشه« »ف والوردةيالس  »، «حيالر  »، (کند می یبا زمستان خداحافظ

8-73.دغدغهیهایبشر

بر عواطف و  یساختار متن و با هدف اثرگذار ین سبک به اقتضایسندگان اینو، مالیسم مینیبا رواج 

ن یکردند؛ از ایخود را از مسائل روزمره و ساده انتخاب م یها داستان ةیمادرون، احساسات مخاطبان

عدم ، یخیم تاریمطرح نکردن مفاه، بزرگ یفلسف یهادهیآنان را به حذف ا، یمنتقدان ادب»رو 

 یهابه جنبه یتوجهیسبک و ب یکنواختی، ا افتادهش پیساده و پ یهافیتوص، یاسیس یریگموضع

ن اتهامات مبرّاست؛ یمدرن از ا مالیسم مینی» .(91: 0381، ن االسالمی)ام« .کردندیمحکوم م یاخالق

و  یجوان، یریپ، ییتنها، مرگ، مانند عشق یگوناگون یکردهایرا با رو یبشر یهادغدغه یرا تمامیز

با شعار  یو اجتماع یاسیل سیمسا، یو عاطف یو اخالق یانسان لیو مسا یزندگ ینیل عیر مسایسا

 .(011: 0320، یپور و عبدالله ی)سبزعل« تاباندیباز م، "اد استیکم ز" یشگیهم

ل روزمره و ساده یان مسایخود را از م یها داستانة یدرونما ،مال مینیسندگان یز به مانند نویتامر ن 

اتحاد در مقابل ، یآزاد، یچون مبارزه طلب یلیانگر مسایب یو یها داستانن ی؛ بنابراکند میانتخاب 

، یشکرگزار، گرانیاحترام به د، از غرور یچون دور یو اخالق یو قوم یل انسانیتعاون و مسا، دشمن

با  «ل املغروريالف»، با موضوع اتحاد در مقابل دشمن «رجل یأقو » .له استیدر مقابل مکر و ح یاریهوش

 «ةي  احلر »گر و داستان یکدیبا موضوع احترام به  «يالصغ احلصان اخلشيب»، راز غرور و تکبّ یموضوع دور
در مورد  «نيد  مرتخيال ي  الذ ک»داستان ، یدر مورد مبارزه طلب «ف واحملراثيالس  »و  یش آزادیدر ستا

ت در خالل یهداش هستند و یها داستانتامر در  یهانشانگر دغدغه، لهیدر مقابل مکر و ح یاریهوش

دو ، از حرص و طمع یچون دور یو اخالق یل انسانیو مسا یطلبمبارزه، یخواهیش به آزادیها داستان

 .دهدیگر را نشان میکدیله و احترام به یدر مقابل مکر و ح یاریهوش، یبه هم زن

0.جهينت
 یهانمونه ها داستانن یداد که ا نشان، ت با آنیتامر و هداة ی کودکانها داستانق یو تطب مالیسم مینی یبررس

عناصر  یدارا ،سندهین دو نویا یهااز داستانک یاریبس .هستند یو فارس یات عربیدر ادب ییگرا نهیکم یواال

از تمّ  یندم بهره، سکوت، جمالت کوتاه، ادیز یوگو گفت، ها تیّشخصت یّمانند محدود ،است مالیستی مینی
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رنگ برخوردارند؛ لذا یساده و در واقع از خرده پ یرنگیاز طرح و پ، مورد بحث یها داستاناکثر  ...جذاب و

را در  یات زندگیق و واقعیاز حقا یاریبس، سندگانینو .همگان قابل فهم است یزبان آنها ساده و برا

 یها داستان یها ینکه از ویژگیبا ا تر باشد وملموس، کودکان یاند تا براخود مطرح نموده یها داستان

نگونه یها در اتیّشخصنکه یبا توجّه به ا مکان است؛ امّا زمان و، توصیف دقیق نویسنده از وقایع ی،رئالیست

و  تیشخصات مانند یجزئ یسندگان است؛ لذا در برخینوة عمل و رفتار و گفتار جامع، نده افکارینما ها داستان

ا وجود دارد؛ در واقع یپو یتیشخص، به ندرت مالیستی مینیدر داستان  .ن آنها وجود داردیب ییها تفاوت، زمان

ستا یا تیّشخصت هم یتامر و هدا یها داستانابد؛ امّا در یینم یر و تحوّلییتغ ها داستاننگونه یدر ا تیّشخص

تامر و  یها داستانان یکه م یگریتفاوت د .شود میا که در طول داستان متحوّل یپو تیشخصوجود دارد و هم 

زمان حال ، مال مینیت در داستان یان روایبة ویش .زمان استة مسأل، وجود دارد مال مینی یها داستانت و یهدا

ن یبا ا .بر زمان گذشته هم داللت دارند، ت عالوه بر زمان حالیتامر و هدا یها داستانکه   یدر صورت .است

بیشتر از آنجا که مخاطب  .کاهدینم ها داستانن مجموعه یبودن ا مال مینیها از اصل  ن تفاوتیا، وجود

هستند که  یتیو ترب یمسائل ارزش یت حاویتامر و هدا یها داستانکودکان هستند اغلب ، کوتاه یها داستان

 مخاطب ةو درک نکته را بر عهد یریگجهیکنند و گاه نت یان آن آماده میب یگاه فضا را برا ،سندگانینو

 .گذارندیم 
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 209-21م، صص  1022ه . ق/  2329ه . ش/  2291 صيف، 20 ة، العددثامنالّسنة ال

 1ةيمال يمينت من وجهة نظر يا تامر وصادق هدايص اِلطفال لزکر قص يف مقارنةدراسة 

 2صالحی پيمان 
 ، إيرانايالمجامعة يف قسم الل غة العربي ة وآداهبا،  استاذ مساعد

 3ثوم باقریلک
 ، إيرانايالمجامعة يف فر  الل غة العربي ة وآداهبا،  ةماجستي 

 الملّخص
 یل حتيزمن طو  اهير  علميومل « هو األکثر، األقل»کة بشعار متمس   8130سنة  تشکل ت حرکة املين مالية الشکالنية يف الغرب

 يکيأساس املکتب اإلمر  یوعل يليالتحل-يدا  من املنهج الوصفيهذا البحث جهوده مستف يستهدف .لقيت إقبال الناس عليها
أکثر  یعل يحتتو  قصصهماا  من ي النتائج أن کث تفيد .تيا تامر وصادق هداي  ة لمکر يميالتعلالقصص  ة يفيمال يندراسة العناصر امل

ها من ي ة وغي واستعمال العبارات واجلمل القص، وکثرة احلوارات، وقصر احلجم، ات احملد دةي  مثل الشخص، ةيمال ينالعناصر امل
 .ةيم اإلنسانيها من القي اما فنيانعيحة لألطفال والية صحيتامر تعترب بداقصص  من يکث  .هبا القصصمت يمت اخلصائص اليت

ق يه دان الطر ميکان الکاتبان هذان قد   .ضا  يمة أية والتعليا األخالقياهتماما  بالغا  للقضاألطفال ب قصصه ت يفيهدا اهتم   وکذلك
حبکة  أوطة يهلا حبکة بس، هذه الدراسة نوقشت يف معظم القصص اليت .لمخاطبلجة يالنت تارکنين م ي عن هذه القيللتعب

 نيواألقوال لکل من اجملتمع، واألعمال، األفکارات متث ل يهذه القصص کانت الشخص يف .عيناقصة ولغتها واضحة للجم
ا  يمکان وقو  األحداث ومل جند تنوعا  مکان یها إليشر فيلکن مل ، والراهن يالممن املاض یوتدل  القصص عل راينيواال يالسور 

 .ضا  يها أيف
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