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چکیده
هر چه سن و . داردتفاوتبزرگساالن داستان نویسی با نوجوانان و پردازي براي کودکان داستان

این امر . تجربه کودك و نوجوان کمتر باشد، میزان کاربرد عناصر داستانی، محدودیت بیشتري دارد
پردازي نیز به عنوان یکی از عناصر شخصیت. سازدنویسی براي کودکان و نوجوانان را دشوار میداستان

ها، نقش ر تکامل و پرورش هرچه بهتر شخصیتداصلی داستان نویسی است؛ زیرا قدرت نویسنده 
سوري، داستانهاي مشهوریکی از نویسندگان» زکریا تامر«.چشمگیري در جذب مخاطبان کودك دارد

دو مجموعه ،نوجوانان به رشته تحریر درآورده است که از جمله آنهابسیاري را براي کودکان و
درپردازي شیوه شخصیت، جستاردر این . است» سنونوقالت الوردة لل«و » ؟لماذا سکت النهر«داستانی 

.استشده سنجیده پردازي در داستانهاي کودکان و با معیارهاي شخصیتمورد بررسی این دو مجموعه 
- چگونگی معیارهاي شخصیتسخگویی به آن ست، اسؤاالتی که نگارنده در این پژوهش به دنبال پ

نتایج بررسی.ت این معیارها از جانب زکریا تامر استمیزان رعایپردازي در داستانهاي کودکان و
پردازي داستان کودکان از جانب این نویسنده سوري نشانگر رعایت بسیاري از معیارهاي شخصیت
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مقدمه
داستانی در تکوین میراث و هویت فرهنگی و ادبی هر جامعه از نقش بنیـادین و  ادبیات
هر داستان از عناصري چون موضوع، درونمایـه، شخصـیت،   . اي برخوردار استسازنده

اي از ا در هـر داسـتان بـا مجموعـه    شخصیته.شودتشکیل می... دیدگاه، صحنه، زبان و 
کننـد  شـود، ایفـاي نقـش مـی    داده مـی به آنها رفتار، گفتار و افکاري که توسط نویسنده

پردازي از عناصر مهم داستان کودکان بـه  شخصیت و شخصیت.)33صش،1379مستور، (
.آید و باید در گزینش آن نهایت دقت را به کار برد تا هدف داستان تحقق یابدشمار می

وادبـی تحـوالت دربایـد عربـی، کشـورهاي درراکـودك داستانینوینادبیاتریشه
پژوهشـگران، ومورخـان بیشـتر واقعدر. کردجستجوغربباآشناییازپسفرهنگی

مصـر بـه فرانسـه، امپراطـور »بناپـارت نـاپلئون «يحملـه راعربهابیدارييدورهآغاز
نیـز اسـرائیل برابردرعربهاشکستو1967سالنبرد.)19صش،1380فرزاد،(انددانسته
.)75صم،2010الموسی،(بودکودكادبیاتچشمگیرلتحودردیگرمهمعامل

هنـر کـردن دارریشهراهدرجديگامنخستینم1969سالدر»أسامه«مجلهانتشار
ویـژه موضوعاتیبرگزیدنمجله،اینوظایفترینابتدائی. بودسوریهدرکودكادبیات

وداسـتان بـه فطريورطبهکودكکهموضوعاینبهبردنپیبامجلهاین. بودکودکان
بـا داسـتانهایی بهراخودصفحاتاززیاديتعداددارد،بسیاريعالقهوتمایلحکایت

افـرادي رامجلـه ایـن تحریریـه هئیـت ریاست.داداختصاصکودکانویژهموضوعات
عهـده بـر الصـفدي بیـان وحاتمداللأبوشنب،عادلتامر،زکریاونوس،سعداهللاچون

.)77-79صص،همان(داشتند
در سوریه، از نویسندگان مشهور داستان کوتـاه در جهـان   )م1931(تامر متولدزکریا

، »النمور فـی الیـوم العاشـر   «چون هاي داستانهایی از او مجموعهوآید عرب به شمار می
150نویسنده سوري، حـدود  این . به چاپ رسیده است... و » الرعد«، »الربیع فی الرماد«

وي شـده نیز براي کودکان و نوجوانان به نگارش درآورده است که باعث داستان کوتاه 
.در زمره نامدارترین نویسندگان ادبیات کودك و نوجوان در سوریه به شمار آید

در ایران .انهاي مختلف دنیا ترجمه شده استبه زباین نویسندهاز آثار ارزشمندي 



135........................در داستانهاي کودك زکریا تامر"پردازيشخصیت"

درسـی بـراي   «بـه نـام   ه کـودك دوست داستانی از وي را در حوزنیز، مصطفی رحمان
وي در این عرصـه و  تمامی اینها نشان از استعداد، به شعر برگردانده است که »گنجشک

.جهانی شدن آثارش دارد
وزبـان . دادنشـان توجـه کودکـان بـراي نویسـندگی بهم1968سالدرتامرزکریا

احمـد . برانگیخـت خـود بـه رازیـادي عـده توجهکودکانمورددرويخاصمفاهیم
رشـته بـه کودکـان بـراي رابسیاريداستانهايتامر«:گویدمیموردایندرعطیهمحمد
ويآثـار ومنتشراسرائیلواروپاحتیعربیسرزمینهايسرتاسردرکهآورددرتحریر

راهآغـاز دهنـده شـکل وي،داسـتانهاي . شـده اسـت  ترجمهدنیازندهزبانهايانواعبه
ارزشـهاي مـدرن، هنـري قالـب دروبـدیع زبانیباکهبودعربکودکانبرايصحیح
درکودکـان کـه بـود بـاور ایـن بـر تـامر . گسـتراند مـی راطلبیمبارزهوقومیانسانی،

ازنـدارد امکـان برنـد، مـی رنجبیچارگیوجوروستمازمادرانوپدرانکهاجتماعی
راکودکـان بـه ویـژه وحقیقیتوجهروایناز. باشندبرخوردارمطلوبوسالمرشدي

برداشـته بایـد کـه اولـی گاموي،نظردر. دانستمیبزرگترهابههمزمانتوجهگرودر
وسـازد مـی دارخدشـه راآنـان انسانیتکهآنچههرازستبزرگترهاسازيآزادشود،
م1967سـال معـروف کسـت ش. )26صم،1995الصـمادي، (گیرد میراآنانپیشرفتجلو

عربـی سـرزمینهاي درکودكداستانیادبیاتتحولبانزدیکیارتباطاسرائیلزااعراب
عربـی سرزمینهايدرکودكادبیاتحوزهنویسندگانبرزیاديتأثیرشکستاین. دارد

تعییندرمهمینقشوبودگذارتأثیربسیارنیزتامرزکریارويبرشکستاینداشت،
ينتیجـه کـه زمـانی «: گویـد مـی بـاره ایندرودختامر. داشتوينویسیداستانمسیر
بـه نسـبت مـن دیـدگاه وگشتبیشترواقعیتبامنارتباطشد؛مشخصم 1967جنگ

وحشـی دشـمن ایـن بـه بایستمیکهبودندنسلیآنان. یافتبیشتريوسعتکودکان
تاکردندمیتغییرشدیداًبایدآنها. دادیممیمبارزهحسآنانبهبایدپسگفتند؛میپاسخ

وآزاديوعدالتراهدرخودکردنقربانیوایثارگريبهقادرکهشوندتبدیلنسلیبه
. )76صم،2010الموسی،(» ...باشدسعادت

ساختمنتشرکودکان،برايداستان150بربالغبعد،بهزمانآنازنیزتامرکریاز
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سـکت لمـاذا «زمینهایندرويداستانهايمجموعه. گرفتقراراستقبالموردبسیارکه
تـک ازتعـدادي . داردنـام »األرانـب بـالد «و»للسـنونو ةالـورد قالـت «،»البیـت «،»النهر

قـرار کودکـان اختیـار درمصوروکوچکهاییکتابچهصورتبهکهنیزويداستانهاي
، »ءجـواد األرض الخضـرا  «، »البیضـاء الحمامۀ«، »مدرسۀیوم بال «ازعبارتنداست،گرفته

الشـجرة  «، »نـدم حصـان  «، »ألسئلۀغزال محب «، »المطر«، »القنفذ«، »البیضاءللورقۀبیت «
... .و» الغضب«، »الشمسضحکۀ«، »الخضراء
منفیآثارکهاستگناهیکودکانبرايناپسندکتابعرضهکهبود،باوراینبرتامر

رافرهنگـی سسـات مؤوي. گرددمینمایانبزرگسالیهنگامبهکودكشخصیتدرآن
مجموعـه .)26صم،1995الصـمادي، (دانسـت مـی کـودك فرهنگیوفکريرشدمسئول

الجـواد صـهیل «چـون، هـایی مجموعـه بزرگسـاالن، براينویسندهایندیگرداستانهاي
.است... و»للصغارالشمس«،»الحرائقدمشق«،»الرعد«،»الرمادفیربیع«،»األبیض

پیشینه تحقیق
. اسـت نامه و مقاله صورت گرفته آثار زکریا تامر تحقیقاتی در قالب کتاب، پایاندر مورد 

بـه بررسـی   » ةالقصـیر القصـۀ زکریـا تـامر و  «کتاب در) م1995(امتنان عثمان الصمادي 
مضون و سبک پنج مجموعـه از داسـتانهاي زکریـا تـامر تحـت عنـوان، صـهیل الجـواد         

.استپرداخته لحرائق، النمور فی الیوم العاشر، ااألبیض، ربیع فی الرماد، الرعد، دمشق 
»بررسی داستانهاي کوتاه زکریا تـامر «نامه خود با عنوان عبدي در پایانصالح الدین

. هاي تامر پرداخته استفنی داستانبه بررسی مضمون و ساختار هنري و )ش1385(
مجموعـه ترجمـه نقـد و  «خود با عنوان کارشناسی ارشدنامهدر پایانحسنیه خزائی 

بـه نقـد آن   ،داسـتان مجموعـه  ضـمن ترجمـه ایـن    )ش1387(» ربیع فی الرماد«داستان 
نقد و ترجمه کتاب «نوان نامه خود تحت عاست، همچنین فضه بیگدلو در پایانپرداخته 

سـارا . اسـت به ترجمه و بررسی این داستان پرداختـه ) ش1387(» الرعد اثر زکریا تامر
هـاي زکریـا تـامر    هاي اجتماعی را در داستانپدیده)ش1388(مه خودنادر پایانفروغی



137........................در داستانهاي کودك زکریا تامر"پردازيشخصیت"

مقایسـه  «اي بـا عنـوان   در مقالـه شکوه السـادات حسـینی   . استدادهمورد بررسی قرار
بـه بررسـی   )ش1390(»ی ایـران وسـوریه  هاي هستی گرایانه در ادبیـات داسـتان  اندیشه
پرداختـه  ) هـدایت و زکریـا تـامر   صـادق  (هاي کوتاه دو نویسنده ایرانی و سوري داستان
الحیوانـات المسـرجۀ و   « اي تحت عنـوان  در مقاله) م2011(سمر روحی الفیصل . است

به بررسی سـاختار عمـومی و ارزشـها و عنصـر     » مرتکزات القص الثالثۀ عند زکریا تامر
ولی تاکنون؛رداختهپ»للسنونوةقالت الورد«و » سکت النهر؟لماذا «خیال در دو مجموعه 

.پردازي این دو مجموعه مورد بررسی قرار نگرفته استنحوة شخصیت
در جستار حاضر، نگارنده ضمن بررسی سیر ادبیـات داسـتانی کـودك در سـوریه و     

پردازي داستان کـودك داشـته   هاي شخصیتشرح حال ادبی زکریا تامر، گریزي به مؤلفه
ةقالـت الـورد  «و » ر؟لماذا سـکت النهـ  «دو مجموعه درپردازيو سپس نحوة شخصیت

.هاي ذکر شده مورد ارزیابی قرار داده استرا با توجه به مؤلفه» للسنونو

پردازي در داستان کودكهاي شخصیتمؤلفه
-شوند، شخصـیت مـی  ظاهر می... اي را که در داستان و نمایش واشخاص ساخته شده«

در ادبیـات داسـتانی   شخصیت از عناصر بسیار مهـم  )184صش، 1367میر صادقی، (» نامند
-عنصر عمده که در داستانهاي کودکان نقش گرانیگاه را بر عهده مـی دو«. کودکان است

.)66ص، ش1378محمدي، (» گیرند، موضوع و شخصیت است
اما نحوة ارائه هر یـک از  ،استبا بزرگساالن مشتركداستان کودکانعناصر هر چند 

بـراي  ي مناسـب داسـتانها بهترین.استآن متفاوتاین عناصر با توجه به سن مخاطب
ــه داراي شخصــیت کود ــان، داســتانی اســت ک ــات، ک ــانهاي مأنوســی از حیوان ــا گیاه ی

مانند پدر، مادر و کودکان خردسال باشند؛ زیرا دادن صـفات  نوسي بشري مأشخصیتها
شـعاري  (کند کودك را به کنجکاوي ارضا میحرکت، تکلّم و رنگ به این شخصیتها میل

جـان، بـا هـم ارتبـاطی دو     در این داستانها موجودات زنده و بـی .)135صش،1382نژاد، 
کودك از ایـن نـوع داسـتانها لـذت     .کننددارند و ارتباط زبانی و فکري برقرار میسویه 

. یابدبرد، هرچند در بعضی مواقع ماهیت اصلی این ارتباط و گفتگو را در نمیمی
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.)18ص،م2000، ةحالو(
بـه  اند وهاي پیچیدهو فاقد انگیزهیات کودکان معموالً گذشته ندارند بشخصیتهاي اد«

اعمالشـان یـا نتیجـه یـک ویژگـی اخالقـی یـا        . طور کلی مبناي عملشان آشـکار اسـت  
در ایـن نـوع داسـتانها، تنهـا چنـد      . اجتماعی است یا محصول تصمیم در شرایط هستند

چندین شخصیت پیچیـده در  زیرا کودکان از حفظ. شوندشخصیت به خوبی تشریح می
برایشـان جـالبتر از خـود    ذهن خود عاجزند به خصـوص کـه کودکـان مـاجرا و عمـل      

کودکـان از طریـق همـذات پنـداري خـود بـا       .)95ص،ش1383حجازي،(» شخصیتهاست
اما براي مهیا نمـودن زمینـه بـراي    . شوندمند میشخصیت اصلی داستان به ادبیات عالقه

د شخصیتها صفاتی داشته باشند تـا کودکـان قـادر بـه ایجـاد      همذات پنداري کودك، بای
آنها در عین واقعی بودن باید منحصـر بـه فـرد و متمـایز از دیگـران      . رابطه با آنها شوند

ـ    تنویسنده ماهر کسی است که شخصـی . باشند ده هاي داسـتانی وي در عـین اینکـه نماین
هیـأت  يدو جنبـه شخصـیت داراي .)96ص،همـان (صفات انسانی اسـت، یگانـه باشـد    

و خـو و حـاالت روحـی و    ظاهري چون اندازه و وزن، و ویژگیهاي درونی مانند خلق
.)244صش،1382نورتون، (روانی است 

کودك احتیاج به شخصیتهاي زنده و ملمـوس و قابـل درك دارد کـه بـا حـرارت و      
وده و زیرا کودك از این شخصیتها تقلیـد نمـ  . گرمی و صدق گفتار با وي سخن بگویند

شخصـیتها در  .)219ص، م1996بریغش،(گذارد و منفی آنان در وي اثر میرفتارهاي مثبت 
مطلق بـودن شخصـیتها در   . باشند؛ یعنی یا خوب هستند یا بدداستان کودکان، مطلق می

این نوع داستانها به علت کوتاه بودن ساختار داستان و عـدم امکـان تشـریح شخصـیتها     
هاي روانشناسانه نیـز بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه       امر، تجربهجداي از این . باشدمی

کودکان سنین پایین، بیشتر مطلق گرا هستند و شخصیتی را که داراي دو قطـب مثبـت و   
.)202صش، 1378محمدي، (توانند درك نمایند منفی یا چند جنبه شخصیتی باشد، نمی

زیابی نمود،توان ارشخصیت یا اشخاص را با توجه به مالکهاي زیر می«
اي پرداخته شوند که خواننـدگان بتواننـد بـا آنهـا ارتبـاط عـاطفی       شخصیتها به گونه-1

.برقرار کنند
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.شخصیتها با هدف وموضوع داستان متناسب باشند-2
.در شخصیتها با پیشرفت ماجراي داستان تغییرات الزم مشاهده شود-3
.)133ص،ش1364مرتضوي، (»درست باشدشناسی رفتار لحاظ روانرفتار شخصیتها از-4

پردازي در داستانهاي زکریا تامرشخصیت
یگـاه و  پردازي داستان کودکان و پـی بـردن بـه جا   رهاي شخصیتاکنون با شناخت معیا

شیوه زکریا تامر در این زمینه مـورد بررسـی و کـاوش قـرار     اهمیت این عنصر داستانی، 
ن با توجه به نوع یا پویا و ایستا بودن تقسیم بندي تواشخصیتهاي داستان را می.گیردمی

.نمود

انواع شخصیتهاي داستانی تامر 
-مورد بررسی به شش دسته تقسیم مـی شخصیتهاي داستانی زکریا تامر در دو مجموعه

.شوند
شـود کـه مـا بـه ازاي     این دسته، شخصـیتهایی را شـامل مـی   : شخصیتهاي انسانی) الف

و شخصیت دختـر و  » الطیور تأکل أیضاً«خصیت مادر در داستان مانند ش. خارجی دارند
. »حصان األجداد« پسر نوجوان در داستان 

-شخصیتهاي این دسته را جانوران وحیوانـات تشـکیل مـی   : شخصیتهاي جانوري) ب

. شونداین شخصیتها در داستانهاي کودکان به دو صورت ظاهر می. دهند
اراي تمام خصایص حیوانی مخصـوص بـه خـود    حیواناتی که در ظاهر و باطن د) 1

.باشندمی
ماننـد  . دهنـد حیواناتی که ظاهر حیوانی دارند؛ اما رفتار انسانی از خود نشان مـی ) 2
. خواندرود، االغی که کتاب میاي که به مدرسه میگربه

به عنوان. تقریباً تمام شخصیتهاي حیوانی داستانهاي تامر رفتارهاي انسان گونه دارند
، »یوم اشتري القط معطفـاً « در داستان . کندموش نقاشی می» الفأر رساماً«مثال در داستان 

مدرسهگربه کوچولو به » «در داستان . پوشدگربه پالتو می
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.رودمین
«و » «به ندرت داستانهایی از این نویسنده در دو مجموعـه  

به عنـوان مثـال، داسـتان    . وجود دارند که داراي شخصیت حیوانی واقعی باشند» للسنونو
پرندگان، در این داستان به عنوان شخصیت فرعی داراي ظاهر و رفتار » «

شخصیتهاي حیوانی که رفتار انسانی دارند، در داستانهاي ایـن نویسـنده   . حیوانی هستند
.فراوان است
زمینه به کارگیري شخصیتهاي حیوانی در داسـتانهاي خـود سـعی نمـوده تـا      وي در

باشند و معموالً آنهـا را در کوچـه   بیشتر از حیواناتی استفاده نماید که کودکان با آشنا می
حیوانات اهلی مانند گربه، خـروس، االغ، گنجشـک، مـوش،    . اندو خیابان و مزارع دیده

اما با این اوصاف، حیوانـات غیـر اهلـی چـون شـیر،      . کالغ، اسب، ماهی، بلبل، گوسفند
.شوندروباه، فیل نیز در میان شخصیتهاي داستانی وي دیده می

-منظور از این دسته، شخصیتهایی هستند که از جنس گیاه می: شخصیتهاي گیاهی) ج

ماننـد شخصـیت گـل    . انـد پذیر شدهباشند و با برخی رفتارها و صفات انسان شخصیت
گوید، یا شخصیت درختـان  که با پرستو سخن می» و«داستان سرخ در

کنند، همچنین شخصـیت گـل   ، که با مرد زورگو صحبت می»«در داستان 
.پردازدکه با توپ به مشاجره لفظی می» «میخک، در داستان 

که بـا آهـو   » الریح«در داستان » باد«شخصیت مانند : شخصیتهاي طبیعی غیر جاندار) د
و » غنّ یا بلبـل « ، در داستانهاي »خورشید«شخصیت . خنددگوید، میکوچولو سخن می

.کندهمانند یک انسان به سخن درآمده و با دیگران گفتگو می» الشمس«
منظور از این دسته، تمام وسـایلی هسـتند کـه بـه وسـیله      : شخصیتهاي دست ساز) ـه

ساخته شده و در داستانها، مانند دیگر شخصیتهاي انسانی و حیوانی به کار گرفتـه  انسان 
بـا گـل سـرخ بـه دعـوا      » السیف و الـوردة «به عنوان مثال، شمشیر در داستان . شوندمی

، »المجلّـه «، 1»الشـمع الدمیـۀ المصـنوعۀ مـن    «شخصـیتهاي  . پـردازد ومشاجره لفظی مـی 
-به سخن درآمده و با هم گفتگـو مـی  » غرف«در داستان 3»دبوس«، 2»الطابۀ«
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مانند یـک انسـان احسـاس    » رجل من حدید«شخصیت آدم آهنی نیز در داستان . نمایند
.کندغرور و تکبر می

ي باشـند کـه زایـده   منظور از این دسته، شخصیتهایی مـی :شخصیتهاي ذهن ساخت) و
قالت «و » «مجموعـه  در دو . ذهن نویسنده است و واقعیت خارجی ندارند

دیـده  » «فقط یک نمونه شخصیت ذهن ساخت در داسـتان  » 
... «. شـود دیل به ماهی بـا سـر انسـان مـی    شود که در آن  دختر کوچک تبمی

.)19صم،2003تامر، (» 

»للسنونو«و » «فراوانی شخصیتها در دو کتاب 

شخصیتهاي پویا و ایستا 
. در داستانهاي کودکان و نوجوانان، هر دو دسته از شخصیتهاي پویا و ایستا وجـود دارد 

ایـن   هـر دو دسـته از  ،داستانهاي تامر نیز بـا وجـود سـاختار کوتـاه داسـتانهاي وي     در 
. توان یافتشخصیتها را می

) Dynamic Character(شخصیتهاي پویا 

شخصیت پویا، شخصیتی است که یکریز ومـداوم در داسـتان، دسـتخوش تغییـر و     «
اي از شخصیت وي، عقاید و جهان بینی او یا خصلت و خصوصیت تحول باشد و جنبه

.)195صش، 1367میر صادقی، (» اش دگرگون شودشخصیتی
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یابند و این تغییر، فقـط  یتهاي پویا در داستانهاي تامر تغییر و تحولی کامل نمیشخص
در » سـعاد «و » ماهر«به عنوان مثال، دو شخصیت . شودشامل یک جنبه وجودي آنها می

انـد و اخمـو و انـدوهگین    با هم دعـوا و قهـر نمـوده   » الحصان الخشبی الصغیر«داستان 
و أعلن کل منهمـا وعـده ألّـا یکلّـم اآلخـر وجلسـا       تشاجر ماهر و أخته سعاد« . هستند

-اي متحول میاما در پایان داستان، در طی حادثه4)3صم،2001تامر، (» عابسین وحزینین
ومنـذ  « . نماینـد کنند و با شادي و همکاري زندگی را سپري میشوند و دیگر دعوا نمی

» ذلک الیوم لم یعد ماهر و سعاد إلی التشاجر و عاشا معاً حیاة یسودها التعـاون و المـرح  
.)4ص،همان(

«. در ابتدا داراي صدایی زیباسـت » مغنّی القصور«هدهد در داستان 
اي، او صـداي  اما در انتهـاي داسـتان در طـی حادثـه    )30ص، همان(» 

.)32ص، همان(» فوجئ الهدهد بزوال صوته الجمیل«. دهدزیباي خود را از دست می
بعد از آنکه در ابتداي داستان مغرور اسـت و بـه االغ   5»السباق«کره اسب در داستان 

فسکت المهر «. بردگردد و به اشتباه خود پی میکند، در پایان متحول میفخرفروشی می
.)49ص،همان(» بهق علی حمارٍ لیس بنصرٍ یفخر بعد أن تنبه إلی أنّ التفو

ن، شخصـیتی خودراضـی و متکبـر    در ابتـداي داسـتا  » الفیل المغرور«فیل در داستان 
«. گـذارد اما در ادامه، کبر و غرور خود را کنار میاست؛ 
.)66ص،همان(» 

در ابتـدا از محـل زنـدگی خـود     » لسـنّ سـمکۀ صـغیرة ا  « ماهی کوچولو در داستان 
گـردد کـه رودخانـه   ناخشنود است و قصد ترك آنجا را دارد؛ اما در ادامـه، متوجـه مـی   

.)81ص،همان(» «. استبهترین مکان براي زندگی
مقابل اشـغال  در ابتداي داستان، در» حصان األجداد«دختر و پسر نوجوان در داستان 

نمایند؛ اما در ادامـه، متحـول شـده و لبخنـد     شان توسط بیگانگان شیون و زاري میخانه
.خیزندزنان، براي بیرون کردن بیگانگان به پا می

» ...
.)36صم،2003همو، (» 
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شـود؛  تغییر شخصیتها در داستانهاي کودکان تغییرات جسـمانی را شـامل مـی   گاهی 
-هاي ظاهري و فیزیکی در بر میپردازیهاي این گروه را جنبهزیرا بسیاري از شخصیت

-در ابتدا داراي رنگی سیاه مـی » الغراب«به عنوان مثال شخصیت کالغ در داستان . گیرد

بل گردد، در انتهاي داستان تبـدیل بـه کـالغ رنگارنـگ     خواهد شبیه بلباشد اما چون می
م،2001همـو،  (» «. گـردد می
.)35ص

کان القنفـذ،  «. در ابتدا حیوانی زیبا و بدون خار است» القنفذ«جوجه تیغی در داستان 
اما در ) 22صهمان، (» قبیحاً، تغطّی األشواك کلّ جسمهحیواناً جمیالً محبوباً و لم یکن

«. گـردد انتهاي داستان تبدیل به حیوانی زشت می
.)24ص، همان(» 

در . آدم آهنی که مغرور و متکبـر توصـیف شـده اسـت    » رجل من حدید«در داستان 
«. شودن داستان منفجر شده و اجزاي آن از هم پراکنده میپایا

.)53ص، همان(» 
کند اي کاش ماهی بـود تـا   آرزو میدختر کوچولو در ابتدا»«در داستان 

شـود کـه   مییختر تبدیل به ماهی عجیب غریبمجبور نگردد به مدرسه برود در ادامه، د
«. داراي سر دختر بچه و بدن ماهی است

.)19صم،2003همو، (» 
، باشد اما در پایان داسـتان در آغازسفید رنگ می» «گربه در داستان 

.)37ص،همان(»«. ددگررنگ او سیاه می

)Static Character(شخصیت ایستا 

بـه  . شخصیت ایستا، شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندك تغییري را بپذیرد«
عبارتی دیگر، در پایان داستان همان باشد که در آغاز بوده است و حـوادث داسـتان بـر    

. )194صش، 1367میرصادقی، (تأثیر بگذارد این تأثیر کم باشد گذارد یا اگر وي تأثیر ن
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در ادبیات داستانی کودکان معموالً شخصیتهایی که داراي خصـلت و ویژگـی مثبـت    
«به عنوان مثال شخصیت ایوب در داستان . هستند شخصیتی ایستا و ثابت دارند

ه تا انتهاي داستان، همچنان شخصـیتی امانتـدار   که در ابتدا، امانتدار توصیف شد» 
.ماندباقی می

شخصـیتی مثبـت و   » «، در داسـتان  »«شخصیت دخترکوچولو
.مانددوستدار پرندگان است و تا پایان بر همین خصیصه باقی می

ند و هـیچ  ماناما در داستانهاي تامر گاه شخصیتهاي منفی نیز تا پایان داستان ثابت می
به عنوان مثال، پادشـاه در  . گیردتغییر و تحولی در رفتار و خصوصیات آنان صورت نمی

بـر  ن داسـتان همچنـان  گردد و تا پایاشخصیتی ستمگر معرفی می» عاش الملک«داستان 
نیـز داراي شخصـیتی ایستاسـت و    » «پلیس در داسـتان  . ماندصفت خود باقی می

در ابتدا مردمـی  » «اهالی شهر در داستان . گیردت نمیتغییري در رفتار وي صور
این مردم تا پایـان  . پوشانندشوند که به سخنان خود جامه عمل نمیگو توصیف میزیاده

تـامر، (» ... «. مانندداستان بر همین خصیصه باقی می
.)73صم، 2001

تامر که محور داستان کنش و حادثه است نه شخصیت، شخصـیتها،   در داستانهایی از
، 6»المجلـۀ «یعنی » غرفۀ البنت الصغیرة «به عنوان مثال شخصیتهاي داستان . ایستا هستند

زیرا . همگی شخصیتهایی ایستا هستند»دبوس«و 9»القرنفلۀ«، 8»القط«، 7»الدمیۀ«،»الطابۀ«
.دثه و کنش میان آنها استوار استبرحا, تهااین داستانها به جاي تمرکز بر شخصی

نیز بر حادثه تمرکز دارد به همین دلیل شخصیت رندا تا انتهـاي  » رندا تلعب«داستان 
یعنی دختـر پادشـاه   ،»«شخصیت داستان . ماندداستان ثابت باقی می

ـ  نیز ردازي، ثابـت و ایسـتا   به علت تمرکز نویسنده داستان بر حادثه و عدم شخصـیت پ
.است

هاتوصیف شخصیت
پردازي در داستانهاي زکریا تامر به دلیل ساختار کوتاه داستانهاي وي و شخصیت
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ویژگیهاي خاص مخاطبان آن که بـه دنبـال سـرگرمی و بـازي هسـتند و  از توصـیفات       
توصـیف مسـتقیم راوي از   . باشـد شـوند، بسـیار کوتـاه مـی    طوالنی خسته و دلـزده مـی  

گـردد؛ امـا بـه طـور کلـی،      خصیتها معموالً به یک جمله یا یک عبـارت محـدود مـی   ش
زکریـا تـامر در توصـیف    . یابـد پردازي از طریـق کـنش در داسـتان ادامـه مـی     شخصیت

بـه  . پـردازد شخصیتها، بیشتر به ذکر خصوصیات ظاهري، اندازه، رنگ و صداي آنها  می
کند که بـراي کودکـان   میاستفادهاتی عبارتی دیگر او در توصیف شخصیتها، از خصوصی

»  «را در داستان » مها«به عنوان مثال نویسنده، . باشدقابل درك می
.)4ص،همان(»...«. منايد

. قوي هیکـل و نیرومنـد توصـیف گردیـده اسـت     » «مرد غریبه در داستان 
.)9صهمان، (»..«

، حیوانی الغر، که بیشتر وقت خود را به نقاشـی کـردن   »«موش در داستان 
...«. گذراند، توصیف شده اسـت می

.)19صهمان،(» 
حیوانی زیبا و دوست داشتنی توصیف گردیده اسـت  » «داستان جوجه تیغی در 

«. باشدکه بدنش داراي خار نمی
.)22صم، 2001تامر، (» 

«. شوداي خوش صدا توصیف میپرنده» «هدهد در داستان 
پیر و ساخورده توصـیف  » «گربه در داستان ) 30ص، همـان (» 

).38ص،همان(» ...«. شده است
اهمیت توصیف از آن روست که کودك بتواند با توجه به ویژگیهاي ذکر شده بـراي  

اي که آن شخصیت ی نماید، به گونههر شخصیت، تصویري از آن را در ذهن خود تداع
شود تا کودك به داسـتان دل بسـپارد و از آن   این امر باعث می. را جلو خود حاضر ببیند

این تأثیر پذیري گاه چنان زیاد است که کـودك خـود را در قالـب یکـی از     . تأثیر پذیرد
ست دث روبرو دگوید و با حواکند، به جاي وي سخن میشخصیتهاي داستان فرض می

.)38صم،1991عبداهللا، (کند و پنجه نرم می
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زکریا تامر در توصیف شخصیتهاي داستانی خود، در کنار خصوصیتهاي جسـمانی و  
کند که در مقایسـه بـا خصـویات    ظاهري از خصوصیات روحی و روانی نیز استفاده می

این خصوصیات خلقی، اغلب براي کودکان سـاده و قابـل  . باشندجسمانی محدودتر می
کوچـک، سـفید رنـگ،    » «گربه کوچولو، در داستان . باشددرك می

«. پرجنب وجوش و چابک توصیف شده است
أیـوب مـردي امانتـدار    » «در داستان .)37صم،2003تامر، (» 

.)25م، 2001همو، (» «. توصیف شده است
«. خود پسند و متکبر توصیف گردیده اسـت »الفیل المغرور«بچه فیل در داستان 

» «خروس در داسـتان  ) 65ص، همان(» 
«. فخرفروش با اندامی زیبا و تاج قرمز توصیف شده است

).68ص،همان(»
»  «رودخانه درداسـتان  . باشندشخصیت داستانهاي تامر مطلق می

مـاذا  «روباه در داستان . دوستدار گیاهان، حیوانات و کودکان است و چهره دیگري ندارد
گربـه در  . طلقاً مکار و نیرنگ باز معرفـی گریـده اسـت   م» قال الثعلب و ماذا قالت أنیابه

» «شخصیت . باشدعالوه بر اینکه تنبل است، دروغگو نیز می» «داستان 
د شخصـیتی مثبـت   باشـ از آنجا که دوسـتدار پرنـدگان مـی   » «در داستان 

کنـد  تها، ویژگیهایی را ذکر میدر ابتداي داستان، در توصیف شخصیراوي معموالً. است
مانتدار بـودن  ، ا»السیف و المحراث«در داستان . باشدکه محور کنشهاي بعدي داستان می

وجود این خصیصه در وجود وي، در ادامه داستان، به او کمـک  ایوب از آن روست که
ن در داسـتا . کند تا از خانواده و محل زندگی خود در مقابل دشمنان محافظت نمایـد می

خودپسندي و تکبر فیل در ابتداي داستان، محور کنشهاي بعـدي بـین او و   » «
پرحرفی مردم شهر و عمل نکردن به سخنانشـان،  » جاء الجراد«در داستان . گرددشتر می

در داسـتان  . گـردد در ادامه موجب مبتال شدن آنـان بـه قحطـی و گرسـنگی و فقـر مـی      
گردد تا در ادامه، او بـه خـود   به نبرد باعث میق قوچپرخاشگري و عش» خروف عمار«

شود باعث می» «خود پسندي و فخر فروشی توپ در ابتداي داستان . صدمه بزند
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.یز برخورد کند و بادش خالی گرددتا توپ، به سنگی ت
-به دست مـی نکته جالب توجه در داستانهاي تامر، توصیفی است که وي از پادشاه 

بـه  . گاه احمق معرفی شده استواستانهاي وي فردي ستمگر و مستبد شاه دردپاد. دهد
«. ستمگر معرفی شده است» «عنوان مثال پادشاه در داستان 

ایـن نویسـنده   ) 40صم، 2001تـامر،  (» إ
«. کنداحمق و مستبد معرفی می» «پادشاه را در داستان 

نیـز پادشـاه مغـرور معرفـی     » «در داستان ) 47ص، همان(10»
همو، (11»«گریده است 

زکریا تامر با کوچک و حقیر نشان دادن شخصیت پادشاه، لبخند تمسخر و ) 6صم،2003
نشاند و این تمسخر اولین گام انقالب علیه حاکمان مستبد ریشخند را بر لبان کودك می

.است

نتیجه
دکان از اهمیت واالیی برخوردار است؛ زیـرا کودکـان   شخصیت پرازي در داستانهاي کو

شـوند؛ امـا   منـد مـی  صیت اصلی داستان به ادبیات عالقهاز طریق همذات پنداري با شخ
براي مهیا نمودن زمینه براي همذات پنداري کودك، باید معیارهایی را در نظر گرفت تـا  

ندگانی سوري است کـه زبـان   زکریا تامریکی از نویس. کودکان قادر به ایجاد رابطه باشند
و مفاهیم خاص وي در داستانهاي کودکش توجهات بسیاري را به خـود جلـب نمـوده    

کودکـان بـراي صـحیح راهآغازدهندهشکلوي رااست، به طوریکه بعضی داستانهاي
وقـومی انسـانی، ارزشـهاي مـدرن، هنـري قالـب دروبدیعزبانیباکهدانندعرب می

شخصـیتهاي جـانوري و انسـانی    این نویسنده در داستانهاي . گستراندمیراطلبیمبارزه
. در مقایسه با دیگر شخصـیتهاي کـاربردي در داسـتان کودکـان، در صـدر قـرار دارنـد       

پردازي نویسنده در داستانها به دلیل ساختار کوتاه و ویژگی خاص مخاطبـانش  شخصیت
عبـارت  جملـه یـا یـک   یـک توصیف مستقیم شخصیتها معموالً به . بسیار محدود است
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هاگفتگـو در داسـتان  پردازي از طریق کنش وگردد؛ اما به طورکلی، شخصیتمیمحدود
،توصیف زکریا تامر از شخصیتها بیشـتر مـرتبط بـا خصوصـیات ظـاهري     . یابدادامه می

در داستانهاي مـورد بررسـی   دو شخصیتهاي پویا و ایستا هر .و رنگ استاندازه، شکل
تغییرات حاصل شـده در شخصـیتهاي پویـا، محـدود بـه یـک جنبـه        . دگردمشاهده می

. بـراي کودکـان قابـل درك اسـت    ضـمن اینکـه ایـن تغییـرات    ؛ گـردد وجودي آنها می
شخصیتها داراي یک قطب مثبت یا منفی هستند و معموالً شخصیتهایی که جنبـۀ مثبـت   

انجـام  بی بررسـیهاي  به طور کلی، بـا ارزیـا  . نددهدارند، شخصیتهاي ایستا را تشکیل می
گـردد کـه   پردازي داستان کودك، روشـن مـی  هاي شخصیتشده و مقایسه آن با ویژگی

. زکریا تامر، بسیاري از این معیارها را در داستانهاي خود مدنظر داشته است
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. با شادي فزیاد زد، خورشید از هیبت و جالل و عظمت من گریزان است
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