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  مقدمه .1

ش بـوده  فرزنـدان  صحیحتربیت  ي شهیانددر  یشهمان آغاز زندگی اجتماعی خو بشر از

ادبیـات کودکـان،    کـه  است گرفته شیپرا در  یگوناگون يها وهیش، این امر تحققبراي  و

تربیـت و رشـد    جهـت  در اابزارهـ  مـوثرترین و  نیتـر  مناسـب  داستان کودك از ژهیو به

  .آیدکودکان به شمار می

ابزارهـاي مهـم و مـؤثر در     از داسـتانی و از زیباترین انـواع ادبیـات    ادبیات کودکان

 ریتـأث  کـودك ی بینـ  در شخصیت و جهـان  و شود یممحسوب کودکان  تکوین شخصیت

و  در انتقال مفاهیم يقو يرابزا و وي ايه ني آمال و آرما سازنده ،درواقعدارد و  يادیز

ي  چهـره  کتـاب داسـتان اسـت کـه     ژهیـ و بـه کودك از راه داستان و . به اوستاطالعات 

  شـود  آشـنا مـی   بگیـرد،  بایـد در پـیش   کـه  ییها و روشا ه شبیند و با نق اجتماع را می

  ).شهدي و پدرام مبیدگلی(

ـ  ،عربـی  کشـورهاي در  ازجملـه  کنـونی، جهـان   در توجه به داستان کـودك  ی اهمیت

ـ  زیبـا این فن  بیستم، ي سدهپیش از  .یابد می و روزافزون توجه قابل ادبیـات   رد دبـی ا ای

ادبی بـراي کودکـان    يها ب که از کتا هبود ییها حکایات و داستان صورت بهرب بیشتر ع

ـ یگکامل  به همت ،از اوایل قرن بیستماما  ،است شده یمنقل  ادبیـات   ي گسـتره در  یالن

در  هرچنـد  .نویسندگان زیـادي را بـه خـود جلـب نمـود      ،جیتدر به و ظهور یافتربی ع

 ي ترجمـه تقلیـدي و   صـورت  بـه بیشتر  ی با مضمون کودکانه،آفرینش اثر ادب ،ابتداي امر

است که شخصیت کودك براي نویسندگان  دلیلو این بدین آثار نویسندگان غربی بوده، 

بـراي  اصـول مناسـب    يریکـارگ  به درنبوده و نویسنده هنوز به تبحر  شده شناختهچندان 

زیرا نوشتن داستان براي کودك به دلیل ناشناخته  ؛ودك دست نیافته بودداستان کنوشتن 

شـاید درك   .اسـت نوشتن داستان براي بزرگسـاالن   از دشوارتربودن شخصیت کودکان، 

ـ    تیاما واقع ؛این امر آسان نباشد ان این است که پیچیدگی کار در هنگام خلـق اثـر نمای

  .شودمی

 .ادبیات کودکان توجـه خاصـی دارد   به یعراق معاصر ي سندهینو 1زهیر ایراهیم رسام

توجـه   هـا  آنبه اکثـر   ،ادبی دنیاي عرب وي آثار ادبی زیادي خلق نموده است که ناقدان
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شـامل هشـت    کـه » قصص عـن ثعلـب  « ي داستانی از آن جمله است مجموعه ؛اند کرده

 يبـرا اسـت   ایـن پـژوهش درصـدد    .گونـاگون اسـت   ياهـ  بـا ویژگـی  داستان کودکانه 

  :علمی بیابد و یمنطقپاسخی  زیر، يها پرسش

یی هـا  ي داستانی چه ویژگیدر این مجموعه ي اصلیها تشخصی ژهیو به، ها تیشخص .1

 دارند؟ 

رعایـت شـده   داستانی  ي مجموعهاین باورپذیري و شایستگی قهرمان در  دو اصلآیا . 2

  است؟

  

  پژوهش ي هنیشیپ .2

 ي کـه دربـاره   ی، اما تنها پژوهشدر رابطه با داستان کودك وجود دارد یها و مقاالت کتاب

فـی   الشخصـیۀ  :فـی التسـعینیات   سوریۀ طفال فیاأل ۀقص« يمقاله وجود دارد، موردبحثموضوع 

شخصـیت در داسـتان کـودك     در آن کـه  اسـت  الهاشمی نینورالد ي نوشته ،»الطفلیۀ ۀالقص

 ژهیـ و بـه  ،موردي در ادبیات داستانی کودکان صورت به ، اماریح شده استتش یطورکل به

  . ابراهیم رسام چنین عنوانی وجود ندارد در ادبیات زهیر

عنصر شخصیت در داسـتان کـودك و    يها آشکار نمودن ویژگی ،هشوهدف این پژ

  .است آن بر کودکان ریتأثچگونگی 

 

  کودك داستان نی درآفری تیشخص .3

و سـت  اعناصـر  آن نیتر مهمشخصیت از  که شود یمل یشکتاز چند عنصر  داستانیهر 

 .)51ص هاشمی،( »عنصر شخصیت نداشته باشدداستانی را تصور کرد که « توان نمی اساساً

 آنچـه فردي کـه کیفیـت روانـی و اخالقـی او، در عمـل او و      « شخصیت داستانی یعنی

شخصـیت  آفـرینش  . )84ـ   83 صصـ میرصـادقی،  ( کند، وجود داشـته باشـد  گوید و می می

مثـل افـراد    تقریبـاً ي داسـتان  براي خواننـده در حـوزه  « باشد که يا گونه بهباید  داستانی

ادبـی   ناقـدان کـه   دارد مختلفیانواع  شخصیت داستانی .)83ص ،همان( »واقعی جلوه کند

   شود یمه تنها به یک نوع مورد نیاز بسند ،پژوهش نیدر ااما  ،اندپرداختهدان ب لیتفص به



   نقد ادب معاصر عربی 36

  :است زیر ي دسته دوبه  یداستان يها تیشخصتقسیم  و آن

 و باشد یمشخصیتی که فاعل بیشترین اتفاقات و ماجراهاي داستان  :شخصیت اصلی .1«

 :شخصـیت فرعـی   .2. کنـد نویسنده نیز تمـام تـوجهش را بـه سـمت وي هـدایت مـی      

 يهـا  تیشخصـ ایش شخصیتی که نقش آن در طول داستان، با توجه به کمکی که به نمـ 

امـا در  . )60 صعبیـدي،  ( »شـود مـی  رنگ کم، گاهی پررنگ و گاهی کند یماصلی داستان 

در داستان و چگـونگی ارتبـاط    این عنصر ي ی شخصیت داستان کودك، نقش ویژهبررس

  .نه انواع گوناگون آن ،نمایدهم میم است که کودك با او

بـا   کودك،در ادبیات داستانی  قهرمانکودکان، شخصیت  یروان يها یبراساس ویژگ

در داستان بزرگساالن متفاوت است و با توجه به تاثیرپذیري کودکان،  قهرمانشخصیت 

  .باشدکودك میدر آفرینش داستان  مرحلهترین دشوارشخصیت پردازي، 

دارنـد و پـس از    يپـرداز  الیخذهن خالق و  ،کودکان متخصصان معتقدند کهبرخی 

، تـا چنـد روز  کـه دارنـد،    ايپندارانه دنیاي خیالی و جاندار باوجودشنیدن یک داستان، 

از  و کننـد یارتباط برقرار مبا آن  و را واقعی فرض نمودهمثبت و نیرومند آن  شخصیت

 ,Stephen bigger,machado and paiva؛56 -55ص ص پاچیکو، ؛1ص اللهیاري،( گیرندوي الگو می

pp2-3,( . ان،کودک داستان در مثبت نیرومند و يها تیشخص با پردازيشخصیت ،رو نیااز 

موس باشد و باید عینی و مل شخصیت داستانی« نیز باید دانست که ؛دارد يا ژهیواهمیت 

  ).13صحري، ( ي خردسال اثر بگذاردیا شنونده تا بر خوانندهد اصالت خود را حفظ کن

د، نـ خوان مـی  کتـابی  انکودکـ  کـه  یهنگـام  ،در بسـیاري از مـوارد  این بدان معناست کـه  

 ي عالقه و ندنک می يهمانندسازداستان رخ داده،  ، مضمون یا رویدادي که درتیباشخص

دهد کـه در   امکان می ایشانداستان به   شخصیت ا و رفتارهايه به نوع تفکر، هیجان آنان

و باورها و تفکـرات و عواطـف    دنسهیم شو  هاي آن شخصیت ی سطوح، در تجربهبعض

در داسـتان   شخصـیت  دین منظور،ب .)Ali & Frederickson,p57( دنده را به خود نسبت آن

باید شایسـتگی آن را    اساس، قهرمان قصه بر این .پذیر باشدبایستی طبیعی و باورکودك 

،  شایسـتگی قهرمـان   ایـن  .بگذرد و پیروز شودپیش رو داشته باشد تا به تنهایی از موانع

  قهرمان آن  روانیدر پی شایستگی  ن داستان،با خواندن یا شنید و کودك  یک اصل است
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  . است

کـه  ، مهارت نویسنده است ها نداستا گونه نیادر  يپرداز تیشخص يها مالك ازجمله

 ينویسـنده  ،بنـابراین . شـود مـی  شـخص مهـا  در ترسیم شخصـیت  آنزیادي از  بخش

ی روان يها یو همچنین از ویژگ ندیآفر یمکه  ییها شخصیتکودکانه باید از  هاي داستان

 ، صـص عیسوي ؛76 صآبادي،  خمارلو و دولت آهی، ایمن( شناخت کاملی داشته باشد ،کودکان

  . )143 صهیتی،  ؛10 – 9

  : ادبیات داستانی کودکان شخصیت يها یژگیو

  . )24 صسعید، (» انسجام و هماهنگی با حوادث« .1

  ).47 صحالوه، ( »کودکان سن با ها تیشخصتناسب سن «.2

   ).34 صجفري، ( ي داستان کودکانها تن و واضح بودن شخصیمهیج بود .3

کودك بـه  که  تا جایی ،ها تظاهري شخصی جسمی و خصوصیات میو ترسطراحی « .4

یعنـی بـر اسـاس    ؛ )29 ص مریـدن، ( »را در ذهـن خـود مجسـم کنـد     هـا  آنراحتی بتواند 

باشــد تــا کــودك در میــان  شــده میترســهــاي محســوس و ملمــوس کودکانــه  ویژگــی

  .)81ـ 80صص نجیب،( اش را انتخاب کندصیت مورد عالقهي داستان، شخها تخصیش

 را هـا بتواند نام شخصـیت  یراحت بهتا کودك  ها آسان براي شخصیت يا نامهانتخاب « .5

  ). 88 صاحمد، ( »دیگر اشتباه نگیرد به خاطر آورد و با هم

 هـم ذات بیشـتر  ،خود جـنس  هم هاي تبا شخصی ظاهراً کودکان است که ذکر  انیشا

البته این در مـورد   .کنندمی يساز هیشبجنس خود  هم تیباشخصرا  و خودپنداري دارند 

اما براي کودکـان سـنین    ،دهند است که جنسیت مخالف را تشخیص می کودکانی صادق

 هنوز از آغوش مادر نانزیرا آ ؛باشد ترجذاب تواندمی ها تمونث بودن شخصی ،تر نییپا

 ایشـان تـاثیر بیشـتري بـر     ،مونـث  هـاي د و به همین دلیل، شخصـیت ان نشده جدا خود

ـ کنایشـان دوچنـدان مـی   اي و شیرینی داسـتان را بـر   دنگذارمی  marantzconnor and( دن

serbin,p.1(.  
  

  قصص عن ثعلب ي هت داستانی در مجموعیشخص.4

   سنین مختلف کودکان با عناصر و محتواي داستان کودکانه باید که متخصصان معتقدند
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کودکی است که داسـتان متناسـب بـا     ي اولین مرحلهسالگی  6تا  3سنین  .باشدمتناسب 

 آن را درك کننـد  یراحت بهده و واقعی شکل یابد تا کودکان سااین دوره باید از عناصري 

ي  مجموعـه  یـک  ،هـا  آنسادگی عناصـر و واقعـی بـودن     بر این اساس، .)62 ص دیـاب، (

  .کند می مزبور سنیناسب کودکان منداستانی را 

 از .اسـت  بـراي کودکـان   واقعی هايداستانجمله از » قصص عن ثعلب« ي مجموعه

ذکـر   دارد، ي فـوق  پژوهش حاضر سعی در تحلیل عنصر شخصیت در مجموعه آنجاکه

  : ضروري است ها نداستا نوعاین در  يپرداز تیشخصچند ویژگی 

 هـا  آندر  .2. باشند ارگرفتهقرخویش دور از تصنع و در قالب واقعی ه ب هاشخصیت .1«

 ازنظـر  هـا  تیشخصـ رفتـار   .3. الزم مشـاهده شـود  با پیشرفت ماجراي داستان تغییرات 

ده واقـع بینانـه نشـان دا    عاقبت رفتارهاي مختلف، .4. شناسی رفتاري درست باشد روان

   .)109 ص، یفراهان يحجاز( »شود

براي  ناقدانکه  استی های یویژگاز  برخیحاوي  ،ي داستانیاین مجموعهشخصیت 

حیـوانی داسـتان    ايهـ  شخصـیت  »نمـایی انسان« :ازجمله اند،داستان کودکان عنوان کرده

خـوبی بـر    همیشـگی  ي غلبـه  و ها تمؤنث بودن اکثر شخصی ،ها آن واقعی بودن ،کودك

ـ نمی مطلق صورت بهرا ها  یچند این ویژگهر .بدي کودکـان   هـاي  تمـام داسـتان   رتوان ب

تـوان  مـی  یداستان يمجموعهبا خواندن این را  ها یویژگ ق اینیداولی مصاطالق نمود، 

  . دریافت

 محـوري  پیداست، شخصیت »قصص عن ثعلب« يمجموعه که از عنوان ، چنانروباه

ب کبـوتر و روبـاه در   بـا نظیـر  ، ونگگونا يها داستانحیوانی که در  .است ها داستاناین 

 هـاي  ویژگی بارز این حیوان در داستان .دارد نگپررحضوري  )317صبیدبا، ( ودمنه  لهیکل

 نویسـندگان بسـیاري   .اسـت  یزیرکـ کـاري و  فریـب  ،چاره اندیشـی  عربی، معاصرکهن 

بـه هـدف    دنیدررسموفقیت او  ي نحوهو  و مکاري توانایی روباه در فریبکاري يدرباره

 ازگـاهی نیـز   نـد؛  ا نوشـته  لوحی آنان از ساده موقع به ي از طریق اغفال دیگران یا استفاده

  ).2صرسام، ( اند گفتهزیرك  یرقیبمقابل  روباهچگونگی شکست 

  ها  آندر  دهد که شخصیت روباهموعه نشان میاین مجهاي  نداستا تک تک بررسی
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 ایـن حیـوان   گونه تغییر و پویـایی در شخصـیت  زیرا هیچ ؛ثابت و ایستا است یتیشخص

بـر  تا  کنند یمایفا  کمکییا  مخالفشی نق ،اي داستانیه یگر شخصیتدهد و دروي نمی

  .ه شوددانشان د وضوح به آن يها یویژگافزوده، شخصیت روباه برجستگی 

 

  »قصص عن ثعلب« نیداستا ي مجموعه ي هیما درون.5

  :)بیالطب الثعلب و األرنب( طبیبروباه و خرگوش  .1ـ4

، و را بفریبـد ارود تـا  مـی  پزشـک  دندانکه نزد خرگوشی است  روباهی تمارضماجراي 

  . کندمی اثر یباو را  ينقشه ،با تیزهوشیولی خرگوش 

  :)الثعلب ذونفُالقُ(خارپشت و روباه  .2ـ4

شده،  باخبرخارپشتی از این موضوع  ؛ا حمله کنده ي خرگوشبه النه قصد داردروباهی 

 و بـا  ایستدمی غار در رساند و جلوي، میبود ها شي خرگوخود را به در غاري که النه

  .کندمجبور به فرار میاستفاده از خارهاي خود، روباه را 

  ):السبعۀ الثعالب( هفت روباه .3ـ4

 مشـورت بـه   دنـدان خـود   بـی  شـود و بـا دوسـتان   درد شدیدي می گرفتار دندان روباهی

دانـد دنـدان   مـی  باآنکـه خرس  ؛فرستندمی یپزشک دندانخرس او را نزد آنان  ؛نشیند می

تا شاید  کشدسالم نبودن، دندانش را می يبه بهانه، از معاینه پس ، ولیروباه سالم است

  .شر این روباه مکار نجات دهد را ازدیگر حیوانات  بتواند با این کار،

  :)ذئبا الثعلب صافحی عندما( روباه با گرگ ماجراي رفاقت .4ـ4

کوشـد بـه او   شـود و مـی  همیشگی روباه در شکار، خشـمگین مـی   دستیگرگی از پیش

گـر، تنهـا راه    اما روباه حیله ،اندازدمی دامروباه را به  ،ايبا نقشه رو نیااز  ؛برساندآسیبی 

رهـایِی   محـض  اما به، بنددبا او پیمان دوستی می ؛ لذابیندچاره را در دوستی با گرگ می

  .ورزدخیانت می و نقض پیمان کرده، ،از بند

  :)أخري ةمر الثعلب( روباه ز همبا .5ـ4

ـ در گوشه زنـدگی  اي کـوچکی بـا پـدربزرگ خـود     هـ  هـویج، خرگـوش   از اغی پـر ي ب

 ها آن کارانه فریب ترفندرود تا با این  باغ می طرف بهکنان یک روز روباه رقص. ردندک می
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ي روبـاه را بـراي    خود استفاده کـرده و حیلـه   ي تجربهاما خرگوش پیر از  کند، شکاررا 

  .نمایدهاي خود افشا می نوه

  ):بال قمر لۀلی( هتابم یبی شب .6ـ 4

قصـد دارد او را  که روبـاه   بیندمی خواب در د، شبییترساز روباه میسخت  که خروسی

دیگـر   بلنـد خـود،   و بـا فریـاد   زدیـ خ یبرمـ هراسان از خـواب   ، خروسرو نیازا ؛بگیرد

  .کند ماده را بیدار می  بز سگ و خرگوش، قوچ، مرغ، االغ، :جملهحیوانات از

  :)مۀیالقد اللعبۀ( میقدیبازي  .7ـ 4

جسـتجوي شـکار    بـه  زارهـا  درخـت  البـالي شـود و در  روباهی صـبح زود بیـدار مـی   

در حـال غـذا دادن بـه     کـه افتـد   مـی  کبـوتري  ي النـه چشمش بـه   انناگه ؛ اماپردازد می

را بترسـاند و  کبوتر که  کندبه ذهن روباه خطور می لحظهدر آن  .استخود  هايجوجه

را  تیـ ها جوجـه یکی از  که گویدبا صداي بلند به او می ذال ؛کند شکار را هایشجوجه

، امـا  دزدد یمـ را  هـا  آن يهمـه  آید و می باالدرخت از  ه او بدهد، در غیر این صورت،ب

  .شودنمی اوخورد و تسلیم  میا نر روباه کبوتر فریب

  ):ۀیالذک الطفلۀ( ركیز ي دختر بچه. .8ـ4

فهمد که او با کمک خارپشتی می ت؛اس اشدر جستجوي عروسک گمشده ايبچه دختر

تا عروسکش را پس بگیـرد،   رود میروباه نزد  كدختر ؛استدزدیده روباه را  عروسکش

دختـرك بـا    ؛خواهـد مـی  هـا را  مـرغ ي پس دادن عروسک، کلید النـه  يازا دراما روباه 

عروسـک را پـس    و بـه او داده،  هـا ي مـرغ زیرکی، کلید دیگري را به جاي کلیـد النـه  

  .پذیردشکست را میروباه بار دیگر بدین وسیله، .یردگ می

  

  ها تیشخصیل تحل.6

و مضـمون   شـده ل یشکتاز هشت داستان کوتاه » قصص عن ثعلب«داستانی  يمجموعه

  هر داستان،  يها الزم است شخصیت ،رو نیازا. استمتفاوت  داستان دیگر داستان باهر 

  .قرار گیرد یموردبررس )فرعی ،اصلی خوب اصلی بد،( ها آنبسته به نوع 
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  بد اي اصلیه شخصیت .1ـ5

 .سـت ا تمـامی رخـدادها   گذار هیو پاشخصیت محوري  در این مجموعه، روباه :روباه .1

الثعلـب و األرنـب   «در داسـتان   ،اسـت  گـري هیلـ و ح نماد فریبکـاري  این شخصیت که

خرگـوش  حس دلسوزي  با فریبکاري، کند تاستفاده میتمارض ا ي از شیوهنیز » الطبیب

او  شخصـیت روبـاه،   گـري با توجه به مکاري و حیلـه  .او را شکار کند و را برانگیخته،

از او  فـردي  هـاي  یویژگـ زیرا  ؛استو ایستا نمایان شده  ثابت طور بهبدون هیچ تغییري 

  .شودظاهر مییکسان  ،داستان آغاز تا پایان

 ي حملـه بـه   نقشـه  ،خـود  ي انهبا ذات فریبکار روباه زین »القنفذ و الثعلب« در داستان

  .کشدمی را ها آنو شکار  اه ي خرگوشالنه

و  شـده  لیتبـد روباه به شخصیتی پویا که  درسبه نظر می ،»السبعۀ بالثعال« در داستان

 دارد قـت یاو حق درددندان ؛استاتی شده تغییر خوش دست، گرفتن از ذات خود بافاصله

  .است آن درپی تسکین درد اوو

خـود را بـه   گـر هلـ حیبـدجنس و ذات  ،»ذئبـا  الثعلب یصافح عندما«ان در داست روباه

  .بدیفر یمرا و گرگ گذارد نمایش می

 و مثــلایســتا دارد  یبــار دیگــر شخصــیت ،»أخــري ةالثعلــب مــر« در داســتان روبــاه

  .نچه در نظر دارد، برسدآ با فریبکاري به پیش سعی دارد يها نداستا

با این تفـاوت   ،دارد و مکارکار بیشخصیتی فرباز هم  روباه ،»قمربال لیلۀ« در داستان

 .انـد ینما یم خروس هی هولناك بکابوسقالب  در ي او راکه نویسنده با هنرنمایی، چهره

  .کرده استترسناك بودن روباه را دوچندان نویسنده در این صحنه، هنرمندي 

هـاي  نقشـه  بـا  ورد روباه همان شخصیت فریبکار را دانیز » اللعبۀ القدیمۀ« داستان در

ل وَّ احبـْث وَجتَـ( پـدرش  پندآمیز از سخنالهام گرفتن با  است وشکار  به دنبال خویش پلید

١)ّين حبـذر دائـميا بُـ
تا  کوشد یاو م ؛کبوتر را بفریبد تا است یشخوي روحیهدرپی تقویت  

  . هاي گذشته را جبران کندپیروز شود وشکست

                                                
 .باشجستجو در گردش و اري همیشه با هوش کوچک من، فرزند -  1
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شخصــیتی مکــار و رار دارد کــه مثــل همیشــه روبــاهی قــ» الطفلــۀ الذکیــۀ«در داســتان 

ولـی   ،دیگر را بفریبـد  هاي شخصیت خواهدمی شرارت ایجادبا  و همواره بوده،گرهلحی

  . شود، موجب شکست او میهاحیله يریکارگ بهعدم دوراندیشی در 

عنـدما یصـافح   «است، تنها در داستان  گرياین حیوان که نماد درندگی و غارت :گرگ .2

فریب  تمام، یسادگ به ،تینها در که شده مطرحبه عنوان شخصیت اصلی بد » الثعلب ذئبا

  .خورد یمروباه را 

  

  اصلی خوب هاي تشخصی .2ـ5

دو بـار بـه عنـوان شخصـیت اصـلی در       -زیرکینماد  ي مثابه به -خرگوش :خرگوش .1

األرنـب  الثعلـب و « بـار در داسـتان   یـک  :دهـد او را شکست می و ،قرارگرفتهبرابر روباه 

بـه مکـر روبـاه پـی      که با هوشیاري کامل کندرا ایفا می یپزشک دنداننقش  که »طبیبال

 زیرك و پرتجربـه،  در نقش پیري زمانی است که دیگر بار، ؛شودبرده، اسیر فریبش نمی

  .شودموجب شکست روباه می دهد و میرا از چنگال روباه نجات  هایشنوه

نقش نگهبان شـجاعی را بـازي    ،»علبالقنفذ والث« داستاناین شخصیت در  :خارپشت .2

روبـاه را از آن مکـان    ،بـا خارهـاي خـود   ایستاده و  ها خرگوش يبر در النهکه کند می

داسـتان در   ي آموزنده ي نکته .برساند ها شآزار به خرگو ايتا نتواند ذره دهدفراري می

 وزو پیـروزي بـر متجـا   ) خرگـوش ( ي خارپشت نهفته است تا دفاع از ناتواننقش ویژه

نویسنده از ویژگی پیـروزي شخصـیت   . را شیرین ودلخواه خردساالن نشان دهد) روباه(

کنـد تـا ویژگـی دفـاع از ضـعیفان را در       ر شخصیت بد در داستان اسـتفاده مـی  خوب ب

  .خردساالن تقویت نماید

را  یپزشـک  دنـدان  نقش ،»السبعۀالثعالب « در داستان يو قواین حیوان تنومند  :خرس .3

تـا شـاید   کشـد  مـی م روباهی را که نزدش آمـده بـود   سال هاي ، دندانبا زیرکی که دارد

  .حیوانات کرده باشددیگر به  کمکی هرچند ناچیز

  صددکه در بیندمی را یروباهخواب  »بال قمر لیلۀ« داستاناین شخصیت در  :خروس .4
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ـ  دیگر جانوران فریادي بلند از خواب پریده و  لذا با؛ شکار اوست بیـدار   اد اونیز بـا فری

  .شوند یم

شخصـیت   -ییبـا یو زلطافت  به عنوان نماد -کبوتر ،»اللعبۀ القدیمۀ« ر داستاند :کبوتر. 5

روبـاه   هاينقشهو  کردههاي خود دفاع مادرانه از جوجه یبامحبتو  استروباه  معارض

  .کند اثر می یرا ب

 کندیرك ایفاي نقش میز اي دختر بچه ،»الطفلۀ الذکیۀ« در داستان :ي زیرك بچه دختر .6

با توجه به برتري البته  .دهد می آمده و او را شکستروباه بر يکه به خوبی از پس نقشه

بچه نیز ثابت  توان گفت که شخصیت این دخترمی انسان نسبت به حیوان و هوشتفکر 

و بـدیهی   شـود ، زیرا تغییر خاصی در رفتار او به عنوان انسـان دیـده نمـی   استو ایستا 

  .پیروز باشد تواندآدمی در برابر حیوانی چون روباه می است که

  

  فرعی يها تیشخص .3 -5

 ،دارنـد  رنـگ  کـم پررنـگ و گـاه   نقشـی  گـاه   هـا  این شخصیت گذشت، تر شیپ چنانکه

ارتبـاطی بـین    تـا  ودش می بسنده ها آنتنها به ذکر نامی از  که در برخی مواقع، يا گونه به

 .بیفزاینـد جـذابیت داسـتان نیـز    نماینـد و بـر    ربرقـرا اصـلی   يها رویدادها و شخصیت

  :زیراستبه شرح  ي مزبور فرعی در مجموعه هاي شخصیت

نقش  تنها، برابر روباهجانوران ناتوان در این  :»الثعلبالقنفذ و« داستان ها در خرگوش .1 

امـان  از چنگـال روبـاه در    ،خارپشـت دفاعی را دارند که بـا فـداکاري    بی يها تشخصی

  . مانند یم

هفـت گـرگ    ،دوستان روباه در ایـن داسـتان   :»السبعۀ الثعالب«یاران روباه در داستان  .2

را درمـان   شفرستند تا دندان درد می پزشک دندانکه او را نزد خرس  باشند میدندان  بی

  .کند

موجودات این   :»السبعۀالثعالب «گان در داستان مرغ و پرندها، قوچ، بز، خرگوش، آهو .3

  شده است تا  بسنده ها آننامی از که تنها به ذکر  باشند میفرعی  هاي خصیتش جملهز ا
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  . کندجلوه  تربرجسته ،نقش خرس به عنوان شخصیت اصلی خوب

از این حیوانات بیشـتر بـراي    :»عندما یصافح الثعلب ذئبا«قوچ و خرگوش در داستان  .4

اصـلی   يهـا  یتنامی بـرده شـده اسـت تـا جـدال شخصـ       ،زیباتر کردن مضمون داستان

  .شود ترجذاب

ها به خصـوص   این شخصیت :»أخري ةالثعلب مر«و مرغ در داستان  ها بچه خرگوش .5

در ایفـاي   ،به عنوان شخصـیت اصـلی خـوب   را خرگوش پیر  يانگیزه ها بچه خرگوش

  . کننددوچندان می ی که داردنقش

در ایـن داسـتان،    :»بال قمر لیلۀ«در داستان  خرگوش و بز ماده مرغ، قوچ، االغ، سگ،. 6

نمـاد هـوش و   ( مـاده، خرگـوش  چون بز ییها تشخصیو همسر خروس  در نقش مرغ

به کمک خروس شتافته و سعی در آرام کـردن   )نماد سادگی و حماقت( االغ و )ذکاوت

، ترسـد از او مـی همیشـه  که روباه ) نماد وفاداري و حامی ضعیفان( ، اما سگوي دارند

بایسـته اسـت کـه در ایـن      ی نقـش متفـاوتی دارد و  فرعـ  يها نسبت به دیگر شخصیت

، نشـانگر  کنـد سگ در پایان می ی کهپارس. نامیده شود روباه داستان، شخصیت معارض

 الزم به ذکر اسـت کـه   .به خروس دلگرمی دهدبا این کار،  خواهدمیهیبت اوست و 

 تـر و پررنـگ  تـر فرعی واضحهاي  شخصیتدیگر  نسبت بهآن را  نقش این عمل سگ،

  .ندکمی

، نیسـت  فرزنـدش در کنار  با اینکه این شخصیت :»اللعبۀ القدیمۀ«روباه در داستان  پدر .7

ي روبـاه در   در تقویـت روحیـه و انگیـزه   ، اسـت  تهفگ اوبه  با سخنان پندآمیزي که قبالً

  .استشکار موثر 

و  مظلومـانی هسـتند کـه نقـش مـادري      »اللعبۀ القدیمـۀ «کبوتر در داستان  هايجوجه .8

 تـا  دنشـو مینمایند و همچنین سبب می ترکبوتر را در داستان زیباتر و آشکاري  انانهمهرب

  . گردد تري ظالم روباه براي مخاطب برجستهچهره

گنجشـک و الك   :الطفلـۀ الذکیـۀ  «و مرغ در داسـتان  الك پشت، خارپشت  گنجشک، .9

اعتنایی  د و بیبر داستان ندارنکه تأثیر خاصی  مطرح هستند پشت تنها به عنوان یک اسم
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 است دیگر شخصیت فرعی ،خارپشتاما  ؛باشدمی شان یطرف یبنشانگر  ،کودك ها به آن

بـه   او بدین وسیله،. عروسک خود را پیدا کند است تا او به یاري دختربچه برخاستهکه 

خصوصیت آزادمنشـی بـه او    توانمیتا جایی که به دفاع از حق برخاسته است،  نحوي

مخالف روباه است و بعـد از پیـروزي    که ذاتاً استشخصیت فرعی مرغ، دیگر . بخشید

بـا وجـود تفـاوتی     .گیردمی تمسخر را به و روباهکند  میاحساس خوشحالی  ،دختر بچه

در زیبـایی و   به سـهم خـود،  ، همگی هستفرعی این داستان ي ها تبین شخصیدر که 

  .داستان نقش دارندبیشتر جذابیت 

  

   يریگ جهینت .7

قابـل   روان شناختی و تربیتیتاثیرات و  استداستان کودك  در صر محوريشخصیت عن

  .رودبه شمار می داستان کودك جذابیتدر اساسی  یرد و عاملکودکان دابر  توجهی

 زنـدگی و ده،شـ بیـدار  و ،خوابنـد مـی  آنبا  شوند؛ سرگرم میداستان  فضايکودکان در 

  ؛دهنـد میگوش  هاقصه ها و نابه داست خاصی با آرامش نیز هابچه ترینشلوغ .کنندمی

 ها نو حتی در عالم خواب نیز داستا گیرندمی ها و عبرت آموزندمی ها نکته ها ناز داستا

که نقاط مجهـولی دارد و   شودمی دنبال یی، در هر قصه ماجراییاز سو .کنندرا دنبال می

 هـاي صـحنه  نطقـی م و پیوستگی تسلسل. را برانگیزد کودکانحس کنجکاوي  تواندمی

 کودك از طریـق  ؛ نیزدهد می منطقی یو به ذهن او نظم کند ، کودك را سرگرم میاستاند

بـه   يشتریب يها مهارتو  شود زندگی آشنا می لئبا مشکالت و مساي مناسب، ها داستان

  .آورد دست می

هاي  داراي ویژگی »قصص عن ثعلب« داستانی ياي مجموعهه شخصیت، در مجموع

  :باشند یمزیر 

بسـیار انـدك،    يمـوارد  در ي داسـتانی، جـز  حیـوانی ایـن مجموعـه    ايهـ  شخصیت .1

و موجـب   ندسـازگارتر  هسال 6تا  3 انکه با ذهنیت کودک اند ی ایستا و سادهیاه تشخصی

  .دنشوذهنی وي می و تمرکزتوجه 

  پیروزي شخصیت  صلیعامل ا، تدبیر و مقاومت ،ي این مجموعهها نداستا یدر تمام .2
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حتی در موردي که روباه بـر گـرگ پیـروز    . صیت منفی روباه استبر شخاصلی داستان 

م بـا  أتـو ایـن زیرکـی و تـدبیر     .اسـت شود باز هم تدبیر درست عامل موفقیـت وي  می

شخصیت خـوب و  . ي داستانی دانستاساسی این مجموعه ي مایه شکیبایی را باید درون

باسـت و بـا ایـن    و شکی ریباتـدب  و ، شخصیتی است کـه نیـت پـاکی دارد   یداشتن دوست

  .دهدشکست میرا  )مکر و حیلهنماد ( ت روباهها شخصی یویژگ

 ي خسـتگی خواننـده  باعـث  ، هـاي ایـن مجموعـه    ا در داسـتان ه شخصیتگوناگونی  .3

بـا  نمایـد و  مـی  تر نقش شخصیت اصلی داستان را برجسته ،برعکس. شودمین خردسال

 دهـد خصیت اصلی را نشان مـی شایستگی ش ،ها ن در داستا کمکیایفاي نقش معارض و 

  .نمایدمی تر یداشتن دوستخردسال  ي خوانندهو آن را براي 

 ترفنـدهاي بـا  به عنوان نمـاد فریبکاري،  ،شخصیت روباه،فوق داستانی يدر مجموعه .4

آن را بـراي  کـه   اسـت  همـراه  نوعی طنزاین برجستگی با  .شود برجسته می خاص خود

ا زیرکـی  ب ،روباه مکار يها نقشه رایز ؛نماید خش میبلذتو  خردسال شیرین ي خواننده

 داسـتان ( مـورد  جز یـک ه ب ،به هدفش دنیدررساو را و  شودشخصیت اصلی خنثی می

 اللعبـۀ ، مانند داسـتان  جااین نویسنده در .کندناکام میسرخورده و  ،)روباه با گرگ رفاقت

 و برددیمی داستان پیش میتصور ق برخالفو داستان را هم کرده  ییزدا ییآشنا ،القدیمۀ

  .داند نمیروباه  ي را فریب خورده کبوتر

هاي دنیاي  همان ویژگییعنی از  ؛واقعی و طبیعی هستند هاي این مجموعه، شخصیت .5

  . نماید ها را براي کودکان باورپذیر می آن تواند امر میاین  .اندبردهخارج بهره 

 سال مونـث  6زیر  کودکان يها داستانر د اغلب باید که ها تیشخصبا توجه به روال  .6

  .باشند می مونثاین مجموعه  يها اکثر شخصیت باشند،

  

  ها نوشت یپ

داستان،  300تاکنون بیش از وي  .مدر شهر موصل زاده شد1939سال به  ابراهیم رسام،زهیر .1

یکـی از  » قصص عـن ثعلـب  « نیمجموعه داستاکه  حکایت مردمی و سناریو منتشر کرده است

 حـال  نیدرعـ وش ذوق است و سبک داستانی وي، سـاده و  خ داستان نویسی، او در .هاست آن
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زهیـر در   .اسـت  سـودمند هدفمنـد و   اندرزهاي پنهـان،  ياو حاو هاي نداستا .باشد می نیرومند

  نموده جوائزي کسب  براي کودکان، هایی هاي گوناگون ادبی نیز به خاطر ابتکار داستان جشنواره

 ،ۀالزنبق ۀمجل :نکـ( پردازد می به خلق آثار مختلف ادبیو  در قید حیات است هم هنوز يو .است

 .)6، صالطریق مجلۀ ؛188ص
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  في أدب األطفال القصصي ةالشخصي رسم

 »لزهير ابراهيم رّسام» قصص عن ثعلب« دراسة مجموعة«

  

   1یفرامرز میرزای

   2منظم ينظر يهاد

   3یمحمد کالش

   4یسوران رجب

  

 الملّخص

ة بالغـة يف األطفال مواهب و قدرات فائقة لقبول کثري من االعتقادات أو رفضها، و تعترب مرحلة الطفولة مرحلة ذات أمهيـ كـميتل

 بـرز مالمـحأمـن يُعـّد رسـم الشخصـية  و .الـدور الرتبـوي و النفسـي لقصـص األطفـالأمهيـة حياة الشعوب، األمـر الـذي يضـّعف 

أن تتصـف قصـص األطفـال طبيعيـة و  فالبـّد أن تکـون الشخصـية يف و هو أمـر حيـوي بالنسـبة للطفـل؛ قصص األطفال

تصــري الشخصــيات  كـلـتفّوقهــا جبـدارة؛ وبــذ ربزالعوائــق و تُـهم وُتزيــل باإلقنـاع و الصــدق املوضـوعي، و أن تثــري أخيلـت

يهـتم الکاتـب العراقـي زهـري إبـراهيم رسـام يف جمموعتـه و  .حيـاولون تقليـدها يف أقواهلـا و تصـرفا�اُحمَبّبًة إلـی األطفـال و 

التحليلـي  -هج الوصـفياملـنباعتمـاد هـذا املقـال و . بعنصـر الشخصـية خاصـاً  اهتمامـاً » قصـص عـن ثعلـب«املعنونة بـ 

و . يف هــذه ا�موعــة القصصــيةوأســاليبها للشخصــيات  قنــاعاإل قابليــة علــی مســألة الکفــاءة و حيــاول أن يلقــي ضــوءاً 

ر اظهــإو  ،و الســذاجة ثبــات،و ال ،أســاليب کعــدم احلرکيــة هو مــن خــالل توظيفــ يمــن نتــائج هــذا البحــث أن الــراو 

ــياحللقيــــات اخلو ســــلوکيات بعــــض ال ــنص و تنو  اتقيقيــــة للشخصــ ــا اهلــــ يعــــهيف عــــامل الــ ــة اإل يضــــفي عليهــ قنــــاع و قابليــ

 يف وجـــهو املقاومـــة  ،ينالتعقـــل و التـــألــزوم علـــی مضـــامني ک أکيـــدهت بوســاطةهـــو و  کفـــاءة،و األهليـــة و ال التصــديق

يف أذهـــان  يرســـخ هـــذه املضـــامني -و هـــي ثعلـــب مکـــار يف العـــادة -و حيلهـــا القصـــص هـــذه الشخصـــية الســـالبة يف

 .و يعمقها األطفال

  

  .زهري إبراهيم رسام، قصص عن ثعلب األطفال، الشخصية القصصية، :الکلمات الرئيسة
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